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معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 

اگر دریاچه ارومیه خشک 
شود، دیگر شهری به عنوان 

تبریز نخواهیم داشت 

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی:

امنیت تور دوچرخه سواری  
ایران - آذربایجان

 تامین است

اين موضوع براي اين نيست که مردم را بترسانيم بلکه يک واقعيت است
در برخي از قسمت ها از جمله آب هاي زيرزميني شرايط را کامال غيرقابل برگشت مي کنيم

تامين امنيت مسيرهاي برگزاري تور خيلي مهم و قابل توجه است
بيش از 15 دستگاه مختلف درگير برگزاري تور خواهند بود

اولويت ما برگزاري آبرومندانه تور بين المللي دوچرخه سواري ايران - آذربايجان است
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پزشکیان:

درد مردم را نباید سیاسی کرد

انبوه ثروت در اختیار 
شبکه های رانتی است 

طرح جدید نمایندگان
 برای حذف کنکور

اگر بی برنامه باشیم،
 تحریم ها اثر می گذارد

بنای قوه قضائیه برخورد قاطع
 با جرائم اقتصادی است

رییـــس کل دادگســـتری آذربایجان شـــرقی 
بـــا بیـــان این کـــه شـــأنیت مدیـــران در 
همـــه ی  در  ایـــران  اســـامی  جمهـــوری 
ـــچ  ـــوده و هی ـــردم ب ـــه م ـــت ب ـــا خدم عرصه ه
ــد،  ــود باشـ ــد وجـ ــری نبایـ ــزه ی دیگـ انگیـ
افـــزود: اگـــر مدیـــری بـــا انگیـــزه مـــادی و 
غیرالهـــی کار کنـــد، ایـــن موضـــوع یکـــی از 

ــران اســـت. مصادیـــق خسـ
حجت االســـام  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
حکمتعلـــی مظفـــری در آییـــن تکریـــم و 
ـــتان،  ـــی اس ـــکی قانون ـــرکل پزش ـــه مدی معارف
ــای  ــرای رضـ ــر کار بـ ــه اگـ ــان این کـ ــا بیـ بـ
خـــدا باشـــد قطعـــا در ایـــن دنیـــا جـــال و 
ــد  ــرد خواهـ ــب فـ ــاداش نصیـ ــرت پـ در آخـ
ـــری   ـــم رهب ـــام معظ ـــرد: مق ـــریح ک ـــد، تش ش
در اکثـــر ســـخنرانی ها و امـــام راحـــل در 
ـــه  ـــت ب ـــه و خدم ـــواره توج ـــور، هم ـــه ن صحیف
مـــردم را بـــه کارگـــزاران گوشـــزد کرده انـــد.

وی، فلســـفه اصلـــی حضـــور مدیـــران در 
پســـت های مدیریتـــی  را ارایـــه خدمـــت بـــه 
ـــت  ـــی دانس ـــای اله ـــب رض ـــرای کس ـــردم ب م
ـــی  ـــکی قانون ـــرد: در اداره کل پزش ـــد ک و تاکی
اســـتان اقدامـــات خوبـــی انجـــام شـــده و در 
ـــی  ـــکی قانون ـــز پزش ـــتان مراک ـــاط اس ـــر نق اکث

ـــدند. ـــر ش دای
ـــی  ـــکی قانون ـــه در پزش ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــا مشـــکل مواجهیـــم،  از حیـــث کادر پزشـــکی ب
ـــانی  ـــرای کس ـــژه ب ـــازات وی ـــد امتی ـــزود: بای اف
کـــه در پزشـــکی قانونـــی فعالیـــت می کننـــد 

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت درنظ
حجت االســـام مظفـــری در ادامـــه بـــه 
ـــانی  ـــروی انس ـــی و نی ـــای فیزیک ـــعه ی فض توس
در بخش هایـــی چـــون اداره کل پزشـــکی 
قانونـــی، ثبـــت اســـناد و امـــاک، زندان هـــا 
علی رغـــم  گفـــت:  و  کـــرد  تاکیـــد  و.. 
تاش هایـــی کـــه شـــده بـــاز هـــم در ایـــن 

رابطـــه مشـــکل داریـــم و نیـــاز بـــه توســـعه 
ـــی و نیـــروی انســـانی در ایـــن  فضـــای فیزیک

دارد. وجـــود  حوزه هـــا 
رییـــس کل دادگســـتری اســـتان ارتقـــای 
ـــه  ـــی از جمل ـــکی قانون ـــه پزش ـــترهای اولی بس
بســـترهای فیزیکـــی، نیـــروی انســـانی، کادر 
ـــت  ـــردم دانس ـــه م ـــورد مطالب ـــکی و... را م پزش
و گفـــت: دولـــت بایـــد ایـــن موضـــوع را 

بصـــورت ویـــژه پیگیـــری و حـــل کنـــد.
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان این کـــه ۲۰ 
ــتان  ــی در اسـ ــکی قانونـ ــش پزشـ ــال پیـ سـ
وجـــود نداشـــت و ایـــن اقـــدام توســـط 
پزشـــکان عمومـــی انجـــام می شـــد، گفـــت: 
ـــی کـــه در بیســـت ســـال گذشـــته  طـــی اقدامات
انجـــام شـــده جایـــگاه پزشـــکی قانونـــی بـــه 

حـــد مـــورد انتظـــار رســـیده اســـت.
از  تقدیـــر  بـــا  محمدحســـین صومـــی 
زحمـــات اداره کل پزشـــکی قانونـــی اســـتان 
افـــزود: طـــی ســـال های فعالیـــت ایـــن اداره 
کل، هیـــچ نقطـــه ی منفـــی وجـــود نداشـــته 
و ایـــن موضـــوع افتخـــاری بـــرای ایـــن 

ــت. ــه اسـ مجموعـ
ــای کار  ــختی هـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــز تاکیـــد کـــرد: اگـــر  پزشـــکی قانونـــی نیـ
دریافتـــی پزشـــکی کـــه »پزشـــکی قانونـــی« 
ــه  ــکی کـ ــر از پزشـ ــد کمتـ ــت می کنـ فعالیـ
ـــد  ـــت می کن ـــتی فعالی ـــز بهداش ـــک مرک در ی
باشـــد، در حقیقـــت جفـــا بـــوده و ایـــن 

ــرد. ــم کـ ــری خواهیـ ــوع را پیگیـ موضـ
ـــابق  ـــرکل س ـــات مدی ـــان از زحم وی در پای
پزشـــکی قانونـــی قدردانـــی کـــرد و گفـــت: 
ـــتند  ـــوزه توانس ـــن ح ـــدی راد در ای ـــر صم دکت

ـــد. ـــل کنن ـــود عم ـــالت خ ـــه رس ب
ــم از  ــن مراسـ ــی ایـ ــت، طـ ــی اسـ گفتنـ
زحمـــات »بهـــرام صمـــدی راد« مدیـــرکل 
ـــده  ـــر ش ـــتان تقدی ـــی اس ـــکی قانون ـــابق پزش س
و »آرتیـــن کمالـــی« بـــه عنـــوان مدیـــرکل 
ــی  ــتان معرفـ ــی اسـ ــکی قانونـ ــد پزشـ جدیـ

شـــد.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

مدیران در نظام جمهوری اسالمی 
نباید انگیزه ای جز خدمت داشته باشند

نایـــب رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش و 
تحقیقـــات مجلـــس شـــورای اســـامی از 
ــذف  ــرای حـ ــدگان بـ ــد نماینـ ــرح جدیـ طـ
ــر قطعـــی معـــدل  ــر داد و تاثیـ ــور خبـ کنکـ
در کنکـــور را عاملـــی بـــرای گســـترش تـــب 

دانســـت. کشـــور  در  نمره گرایـــی 
ـــدی  ـــم احم ـــت، قاس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ــورای  ــاره بـــه تصمیـــم شـ ــا اشـ الشـــکی بـ
ــر  ــا تاثیـ ــه بـ ــرش در رابطـ ــنجش و پذیـ سـ
قطعـــی ۲۰ درصـــدی ســـوابق تحصیلـــی در 
ــم  ــن تصمیـ ــت: ایـ ــال ۹۸، گفـ ــور سـ کنکـ
شـــورای ســـنجش و پذیـــرش گامـــی در 
ـــرش  ـــنجش و پذی ـــون س ـــرای قان ـــتای اج راس
دانشـــجو و حـــذف کنکـــور اســـت امـــا بـــه 

شـــروطه ها. و  شـــرطه ها 
ــوس در  ــهر و چالـ ــردم نوشـ ــده مـ نماینـ
ــر  ــزود: تاثیـ ــامی افـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
قطعـــی ۲۰ درصـــدی معـــدل در کنکـــور 
بـــه مثابـــه ســـاخت ماشـــین آخریـــن مـــدل 
بـــدون وجـــود جـــاده اســـت در واقـــع بایـــد 
دیـــد ســـوابق تحصیلـــی اســـتاندارد کـــه از 
آن بـــرای تاثیـــر قطعـــی اســـتفاده می شـــود 

ــد؟ ــت می آیـ ــه دسـ ــه بـ چگونـ
تصمیـــم  براســـاس  کـــرد:  بیـــان  وی 
شـــورای ســـنجش و پذیـــرش در کنکـــور 
ـــم  ـــه دوازده ـــی پای ـــان نهای ـــرات امتح ۹۸ نم
ـــان  ـــت داوطلب ـــا وضصعی ـــی دارد ام ـــر قطع تاثی
ــات  ــگام امتحانـ ــه هنـ ــوری کـ ــت کنکـ پشـ
نهایـــی از ایـــن گونـــه تصمیمـــات اطاعـــی 

نداشـــتند چـــه می شـــود؟

در برگزاری امتحانات نهايی عدالت رعايت 
نمی شود

ــی،  ــراث فرهنگـ ــیون میـ ــو فراکسـ عضـ
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی مجلـــس 
بـــا بیـــان اینکـــه آزمون هـــای نهایـــی بـــه 
صـــورت اســـتاندارد برگـــزار نمی شـــود، 
و  ســـواالت  قرنطینـــه  کـــرد:  عنـــوان 
ایـــران  کل  در  امتحانـــات  ســـامت 
تضمیـــن نشـــده اســـت؛ آیـــا تصحیـــح 
برگه هـــای امتحانـــی در کل کشـــور بـــا 
یـــک نظـــر و ایـــده انجـــام می گیـــرد؟ 
تصحیح کننـــده  در  تفـــاوت  دلیـــل  بـــه 
نمـــره  بیـــن  قطعـــا  ســـواالت،  برگـــه 
ــت  ــتان اسـ ــه در کردسـ ــوزی کـ دانش آمـ
ــی ۰.۲5  ــوز مازندرانـ ــره دانش آمـ ــا نمـ بـ
یـــا ۰.5 نمـــره تبعیـــض دارد بنابرایـــن 

نمی شـــود. رعایـــت  عدالـــت 
احمـــدی بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح تاثیـــر 
قطعـــی ۲۰ درصـــدی ســـوابق تحصیلـــی در 
کنکـــور ســـال ۹۸ اشـــکاالت بســـیاری دارد، 
اضافـــه کـــرد: در صورتـــی کـــه آزمون هـــا و 

نحـــوه تصحیـــح برگه هـــا اســـتاندارد باشـــد، 
ــورت  ــه صـ ــور بـ ــر کشـ ــات در سراسـ امکانـ
یکســـان توزیـــع شـــود و ســـواالت امتحـــان 
ــرد  ــا کـ ــوان ادعـ ــرود، می تـ ــو نـ ــی لـ نهایـ
ــدا  ــور پیـ ــرای کنکـ ــبی بـ ــن مناسـ جایگزیـ

کرده ایـــم.

حذف کنکور در گرو پيدا کردن جايگزين 
مناسب است

ـــا  ـــس ب ـــتقلین مجل ـــیون مس ـــو فراکس عض
ــه  ــردم بـ ــر مـ ــال حاضـ ــه درحـ ــان اینکـ بیـ
ـــه داد:  ـــد، ادام ـــاد دارن ـــنجش اعتم ـــازمان س س
ـــرای  ـــبی ب ـــن مناس ـــدا جایگزی ـــتی در ابت بایس
کنکـــور پیـــدا کـــرد ســـپس تاثیـــر قطعـــی 

ســـوابق تحصیلـــی را اعمـــال کـــرد.

چه کسی صحت و سالمت برگزاری 
امتحانات نهايی در سراسر کشور را 

تضمين می کند؟
ــرای  ــه بـ ــه اینکـ ــخ بـ ــدی در پاسـ احمـ
مناطـــق محـــروم ســـهمیه در نظـــر گرفتـــه 
عدالـــت  تاحـــدودی  بنابرایـــن  می شـــود 
ــح داد:  ــردد، توضیـ ــرار می گـ ــی برقـ آموزشـ
ــان  ــرای داطلبـ ــهمیه بـ ــه سـ ــم اینکـ علیرغـ
مناطـــق محـــروم در نظـــر گرفتـــه می شـــود 
امـــا آیـــا می تـــوان صحـــت و ســـامت 
ــور  ــر کشـ ــات را در سراسـ ــزاری امتحانـ برگـ

ــرد؟ ــن کـ تضمیـ

اعمال تاثير قطعی معدل در کنکور 

نيازمند همفکری و اقدامات کارشناسی 
است

ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس بـــا 
بیـــان اینکـــه اعمـــال تاثیـــر قطعـــی معـــدل 
ــات  ــری، اقدامـ ــد همفکـ ــور نیازمنـ در کنکـ
ـــه  ـــرد: اگرچ ـــوان ک ـــت، عن ـــی و... اس کارشناس
آمـــوزش و پـــرورش نحـــوه ارســـال ســـواالت 
ـــا  ـــا آی ـــت ام ـــرده اس ـــی ک ـــی را اینترنت امتحان
ــران و  ــق ایـ ــی مناطـ ــکان در تمامـ ــن امـ ایـ

روســـتاهای دوردســـت نیـــز وجـــود دارد.
ــب  ــور تـ ــدل در کنکـ ــی معـ ــر قطعـ تاثیـ
گســـترش  کشـــور  در  را  نمره گرایـــی 
می دهـــد، ترمیـــم معـــدل بـــه فعالیـــت 
و  می زنـــد  دامـــن  آموزشـــی  موسســـات 
ــان را افزایـــش می دهـــد ــات داوطلبـ اعتراضـ

وی بابیـــان اینکـــه تاثیـــر قطعـــی معـــدل 
ــور  ــی را در کشـ ــب نمره گرایـ ــور تـ در کنکـ
ــرد: ترمیـــم  ــد، تاکیـــد کـ گســـترش می دهـ
ــی  ــات آموزشـ ــت موسسـ ــه فعالیـ ــدل بـ معـ
ــان را  ــات داوطلبـ ــد و اعتراضـ ــن می زنـ دامـ

افزایـــش می دهـــد.

طرح جديد نمايندگان برای حذف کنکور
نایـــب رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش و 
تحقیقـــات مجلـــس شـــورای اســـامی در 
پایـــان افـــزود: بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکات 
و توجـــه بـــه مطالبـــات و خواســـته های 
داوطلبـــان نماینـــدگان مجلـــس در حـــال 
ـــور  ـــذف کنک ـــرای ح ـــد ب ـــی جدی ـــه طرح تهی

ــتند. هسـ

احمدی الشکی خبر داد:

طرح جدید نمایندگان برای
 حذف کنکور
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ـــز، آذرشـــهر و اســـکو  نماینـــده مـــردم تبری
ــان  ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
این کـــه اگـــر در داخـــل کشـــور بی برنامـــه 
می گـــذارد،  اثـــر  تحریم هـــا  باشـــیم، 
گفـــت: تاثیـــر تحریم هـــا زمانـــی کمرنـــگ 
می شـــود کـــه کشـــور دارای برنامـــه ای 
ـــری  ـــرارگاه راهب ـــوده و ق ـــم ب ـــوی و منظ ق
و اقتصـــاد مقاومتـــی کشـــور منســـجم، 

جهـــادی و انقابـــی عمـــل کنـــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــد اســـماعیل 
ســـتاد  این کـــه  بیـــان  بـــا  ســـعیدی 
ـــل  ـــف عم ـــی ضعی ـــاد مقاومت ـــری اقتص راهب
تحریم هـــا  هنـــوز  گفـــت:  می کنـــد، 
ـــه  ـــادی در جامع ـــات زی ـــده تبع ـــروع نش ش
ایجـــاد شـــده؛ چـــرا کـــه تصمیـــم گیـــری 
بـــه  ارزیابی هـــا  و  نبـــوده  موقـــع  بـــه 
ــد  ــا بایـ ــت، مـ ــانه نیسـ ــورت کارشناسـ صـ
از درون شـــکوفا شـــده و بتوانیـــم بـــر 

ــم.  ــه کنیـ ــکات غلبـ مشـ
فعلـــی  شـــرایط  خصـــوص  در  وی   
اقتصـــادی کشـــور، اظهـــار کـــرد: شـــدت 
ـــزل  ـــی تزل ـــده نوع ـــث ش ـــانات ارزی باع نوس
در عرضـــه ی کاال بـــه وجـــود بیایـــد و 
ــد  ــه نکننـ ــران، کاال را عرضـ ــان نگـ بازاریـ
ــکار  ــز موجـــب احتـ ــه ایـــن عامـــل نیـ کـ
ـــد،  ـــم می زن ـــر ه ـــازار را ب ـــادل ب ـــده و تع ش
ــائل را  ــی از مسـ ــل برخـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ
بایـــد بـــه صـــورت ریشـــه ای حـــل کنیـــم. 
نبـــود  بـــه  باتوجـــه  داد:  ادامـــه  وی 
امنیـــت روانـــی و ریالـــی در بـــازار، ایـــن 
عامـــل موجـــب شـــده تولیدکننـــدگان 
ــازار  ــع در بـ ــه موقـ ــود را بـ ــای خـ کاالهـ
از  انگیزه هایـــی  بـــا  و  نکـــرده  عرضـــه 
جملـــه فـــروش کاالی خـــود بـــه قیمـــت 
بـــاال یـــا از دســـت نـــدادن ســـرمایه، 

ــد.  ــود آورنـ ــه وجـ ــی را بـ ــرایط فعلـ شـ
 نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و 
اســـکو در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
ـــک  ـــه بان ـــتوری ب ـــق دس ـــه طب ـــان این ک بی
ـــه  ـــواد اولی ـــه  التفـــاوت ارزی م ـــا ب مرکـــزی م
و کاالهـــا در گمـــرگ اخـــذ نمی شـــود، 
افـــزود: طـــی دومـــاه گذشـــته برخـــی 
از تولیـــد کننـــدگان مـــواد اولیـــه را در 
گمـــرک متوقـــف کرده انـــد؛ چـــرا کـــه 
 ۲۸۰۰ التفـــات  بـــه  مـــا  می خواســـتند 
در  کننـــد  دریافـــت  را  خـــود  تومانـــی 

ـــن  ـــاه چندی ـــن دوم ـــول ای ـــه در ط ـــی ک حال
تولیـــدی متوقـــف شـــده و متضـــرر شـــدند 

ــه وارد شـــده اســـت. ــازار لطمـ ــه بـ و بـ
ــه ای و  ــات لحظـ ــه داد: تصمیمـ وی ادامـ
عـــدم تصمیـــم گیـــری بـــه موقـــع باعـــث 
ــم  ــازار حاکـ ــی در بـ ــرایط فعلـ ــده شـ شـ

شـــود. 
ــز  ــی را نیـ ــرل نقدینگـ ــدم کنتـ  وی عـ
ـــدن  ـــود آم ـــه وج ـــل ب ـــر از عوام ـــی دیگ یک
ــت:  ــرد و گفـ ــوان کـ ــی عنـ ــرایط فعلـ شـ
هنـــوز رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی برنامـــه 

خـــود را بـــرای کنتـــرل نقدینگـــی اعـــام 
ـــی  ـــر نقدینگ ـــال حاض ـــت، در ح ـــرده اس نک
ــاص  ــراد خـ ــت افـ ــی در دسـ ــیار باالیـ بسـ
ـــود  ـــول خ ـــراد پ ـــن اف ـــود دارد ای ـــه وج جامع
را صـــرف خریـــد کاالهایـــی ماننـــد ســـکه، 
ــد.  ــود می کننـ ــرده و سـ ــکن کـ ارز و مسـ
راهکارهایـــی  تشـــریح  بـــا  ســـعیدی 
نامطلـــوب  وضعیـــت  از  خـــروج  بـــرای 
بـــا  بایـــد  افـــزود:  اقتصـــادی،  فعلـــی 
برنامه ریـــزی نقدینگـــی بـــه ســـمت تولیـــد 
ـــه در  ـــود ک ـــت ش ـــات هدای ـــه ی خدم و ارائ
این صـــورت بخـــش عمـــده ای از مشـــکات 

می شـــود. حـــل  فعلـــی 
ـــه  ـــر ب ـــات و تدابی ـــه داد: تصمی  وی ادام
موقـــع، ســـریع، کارشناســـانه، منطقـــی 
ــاذ  ــه اتخـ ــت جامعـ ــر واقعیـ ــی بـ و مبتنـ
مدیریـــت  بـــرای  کامـــل  برنامـــه ای  و 

ــود.  ــن شـ ــود تدویـ ــی موجـ نقدینگـ
نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و 
اســـامی  شـــورای  مجلـــس  در  اســـکو 
بـــا تاکیـــد براین کـــه بایـــد مشـــکات 
ــرای  ــور را بـ ــدی در کشـ ــای تولیـ واحدهـ
ـــرده و  ـــا ک ـــی احص ـــد داخل ـــت از تولی حمای
راه حـــل مناســـبی بـــرای آن هـــا ارائـــه دهیـــم 
ـــا  ـــرد: ب ـــار ک ـــد، اظه ـــع برنخورن ـــه مان ـــا ب ت
ــطح  ــدگان سـ ــد کننـ ــع تولیـ ــع موانـ رفـ
اشـــتغال در جامعـــه افزایـــش می یابـــد، در 
ـــل  ـــادی در داخ ـــدات زی ـــر تولی ـــال حاض ح
کشـــور انجـــام مـــی شـــود و نیـــازی بـــه 

واردات نداریـــم.
 وی بیـــان کـــرد: در ایـــن موقعیـــت 
مـــردم نگـــران هســـتند ولـــی نگرانـــی 
دلیـــل برایـــن نیســـت کـــه برخـــی افـــراد 
ــه  ــازار عرضـ ــه بـ ــی را بـ ــای اساسـ کاالهـ

ــد. نکننـ

اگر بی برنامه باشیم،
 تحریم ها اثر می گذارد

اســـتاد علـــوم سیاســـی دانشـــگاه تهـــران 
ـــور  ـــر حض ـــر س ـــده ب ـــود آم ـــه وج ـــوی ب هیاه
رییس جمهـــور در نشســـت شـــورای امنیـــت 
بـــه ریاســـت ترامـــپ را تـــاش گروه هـــای 
جلوگیـــری  بـــرای  داخلـــی  تنـــدروی 
و  خوانـــد  آمریـــکا  بـــا  تنش زدایـــی  از 
گفـــت: مســـاله دور از ذهنـــی نیســـت کـــه 
میانه روهـــا و عقـــای اروپایـــی  و برخـــی 
آمریکایی هـــا تـــاش کننـــد بـــا میانه روهـــا 
در تهـــران شـــامل دولـــت روحانـــی بـــه 

ــی دســـت پیـــدا کننـــد.  راه حل هایـ
ــاکام  ــادق زیبـ ــا، صـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
ــاره تشـــکیل جلســـه شـــورای امنیـــت  دربـ
بـــه ریاســـت ترامـــپ دربـــاره ایـــران و 
ــران در  ــور ایـ ــور رئیس جمهـ ــرورت حضـ ضـ
ـــای  ـــه جریان ه ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــن نشس ای
تنـــدرو مخالـــف حضـــور ایشـــان در جلســـه 
ــورا هســـت، گفـــت:  مجمـــع عمومـــی و شـ
ــی  ــا نگرانـ ــن جریان هـ ــت ایـ ــل مخالفـ دلیـ
ممکـــن  تنش زدایـــی  هرگونـــه  از  آنهـــا 
ــران  ــا نگـ ــت. آنهـ ــران و آمریکاسـ ــن ایـ بیـ
ـــران و  ـــان ای ـــی می ـــادا تماس های ـــتند مب هس
ـــمت  ـــه س ـــک گام ب ـــود و ی ـــرار ش ـــکا برق آمری
ــت  ــن اسـ ــود. ایـ ــته شـ ــی برداشـ تنش زدایـ
کـــه شـــاهد بودیـــم رســـانه های تنـــدرو بـــه 
ـــه  ـــی ب ـــای روحان ـــن آق ـــف رفت ـــدت مخال ش

شـــورای امنیـــت هســـتند.
ــت:  ــران گفـ ــگاه تهـ ــتاد دانشـ ــن اسـ ایـ
ــن اجـــاس  ــی در ایـ ــر روحانـ ــدم اگـ معتقـ
ـــگ در  ـــه تفن ـــای اینک ـــه ج ـــد، ب ـــرکت کن ش
دســـت بگیـــرد، شـــاخه زیتـــون در دســـت 
ــل ترامـــپ صحبـــت  ــه مقابـ ــه و نقطـ گرفتـ
اســـت.  مبارکـــی  اتفـــاق  کـــه  خواهـــد 
می دانیـــم ترامـــپ در جهـــت زدن و بســـتن 
ـــل  ـــت مث ـــی دارد، درس ـــدم برم ـــرکوب ق و س
تندروهـــای خودمـــان و اگـــر در چنیـــن 
ــن  ــس ایـ ــی برعکـ ــای روحانـ ــی آقـ وضعیتـ
جریـــان، صلح آمیـــز ظاهـــر شـــود، میـــز را 
ـــفید  ـــپ در کاخ س ـــا و ترام ـــر تندروه روی س

بـــر می گردانـــد.
ایـــن اســـتاد علـــوم سیاســـی ابـــراز 
ــلیم  ــرد در نهایـــت عقـــل سـ امیـــدواری کـ
ســـیطره پیـــدا کنـــد و  روحانـــی مســـیری 
ــکا  ــا در آمریـ ــرای تندروهـ ــه کار را بـ را کـ

دهـــد. ادامـــه  می کنـــد،  ســـخت تر 
وی در خصـــوص اینکـــه آیـــا دولـــت 
بـــه طـــور کلـــی دنبـــال مذاکـــره مســـتقیم 
بـــا آمریـــکا اســـت یـــا خیـــر؟ گفـــت: 
مذاکـــره مســـتقیم بیـــن ایـــران و آمریـــکا 
ــته  ــی داشـ ــه ارزش واقعـ ــر از آن کـ بیش تـ
ــو اســـت. گویـــی  ــورت تابـ ــه صـ ــد، بـ باشـ
اگـــر مذاکـــره مســـتقیمی صـــورت بگیـــرد، 
یعنـــی ایـــران تســـلیم شـــده و پرچـــم 
ــی  ــت. درحالـ ــه اسـ ــت گرفتـ ــفید دسـ سـ
ــران و  ــال ایـ ــک دو سـ ــم نزدیـ ــه دیدیـ کـ
ــن  ــه بیـ ــر خارجـ ــطح وزیـ ــکا در سـ آمریـ
ظریـــف و کـــری مذاکـــره کردنـــد و نقطـــه 
نظراتـــی داشـــت کـــه در برخـــی زمینه هـــا 
ــود. در  ــک بـ ــا نزدیـ ــود و بعضـ ــاوت بـ متفـ
ـــم  ـــرص و محک ـــا ق ـــرات م ـــه نظ ـــی نقط برخ

. یم د یســـتا می ا
زیبـــاکام خاطرنشـــان کـــرد: مذاکـــره 
ـــار  ـــی افتخ ـــه خیل ـــره ن ـــن! مذاک ـــی همی یعن

ـــن چهـــل  ـــه آنطـــور کـــه تندروهـــا در ای دارد ن
ــلیم  ــباب تسـ ــد، اسـ ــرح می کننـ ــال مطـ سـ
و ســـر افکندگـــی  اســـت. مذاکـــره یعنـــی 

معاملـــه.
جنجالـــی  دیـــدار  خصـــوص  در  وی 
ــرای  ــتاویزی بـ ــه دسـ ــف کـ ــری و ظریـ کـ
آمریـــکا  سیاســـت  داخلـــی  مناقشـــات 
ــات  ــی از جزئیـ ــت: کسـ ــت، گفـ ــده اسـ شـ
ایـــن دیدارهـــا اطـــاع نـــدارد ولـــی آنچـــه 
می توانیـــم بگوییـــم ایـــن اســـت کـــه اروپـــا 
و رهبـــران اروپـــا حتـــی محافظـــه کاران 
ــم  ــدن هـ ــی و لنـ ــرزا مـ ــم تـ ــی خانـ یعنـ
ــد؛  ــی نمی کننـ ــپ همراهـ ــا ترامـ ــی بـ خیلـ
میانه روهـــای  و  دموکـــرات  جریان هـــای 
مواضـــع  بـــا  جمهوری خـــواه  حـــزب 
ـــن  ـــتند؛ بنابرای ـــق نیس ـــپ مواف ـــکال ترام رادی
ــه  ــت کـ ــی نیسـ ــاله دور از ذهنـ ــچ مسـ هیـ
میانه روهـــا و عقـــای اروپایـــی  و برخـــی 
آمریکایی هـــا تـــاش کننـــد بـــا میانه روهـــا 

در تهـــران شـــامل دولـــت روحانـــی بـــه 
راه حل هایـــی دســـت پیـــدا کننـــد کـــه 
ــای  ــی تندروهـ ــت های تهاجمـ ــار سیاسـ آثـ
ترامـــپ را علیـــه ایـــران تعدیـــل کننـــد تـــا 
ـــپ  ـــده ترام ـــال باقیمان ـــه دوس ـــب ب ـــن قری ای

هـــم بگـــذرد.
ـــوری   ـــت جمه ـــد اس ـــزود: بعی ـــاکام اف زیب
ـــته  ـــپ داش ـــه ترام ـــده ای ک ـــا پرون ـــان ب خواه
ــد؛  ــدا کننـ ــفید راه پیـ ــه کاخ سـ ــددا بـ مجـ
ــد نیســـت تاش هایـــی صـــورت  هیـــچ بعیـ
ــداری  ــان خریـ ــداری زمـ ــه مقـ ــرد کـ بگیـ
و  و کمک هایـــی، چـــه مســـتقیم  شـــود 
ــا  ــود تـ ــران بشـ ــه ایـ ــتقیم بـ ــه غیرمسـ چـ
ایـــن  در  تحریم هـــا  بتواننـــد  اروپایی هـــا 
بزننـــد.  دور  را  باقیمانـــده  ســـال  چنـــد 
ــه  ــد همـ ــا نتوانـ ــد تحریم هـ ــا درصددنـ آنهـ
تاش هایـــی کـــه در چارچـــوب برجـــام 

ــد. ــود کنـ ــه را نابـ ــورت گرفتـ صـ
وی در خصـــوص تصمیـــم ایـــران دربـــاره 
در  اورانیـــوم  غنی ســـازی  ســـرگیری  از 
ــق و  ــروج از توافـ ــی گفت:خـ ــرایط کنونـ شـ
بـــه  اورانیـــوم  غنی ســـازی  ســـرگیری  از 
نفـــع ترامـــپ اســـت. آمدیـــم و مـــا دو تـــن 
اورانیـــوم غنـــی کردیـــم؛ کـــه چـــه بشـــود؟ 
ـــوم ۲۰ درصـــد  ـــادی اورانی ـــدار زی ـــا مق ـــر م اگ
ـــانتریفیوژ  ـــادی س ـــداد زی ـــم و تع ـــی کردی غن
را دو مرتبـــه راه انـــدازی کردیـــم، چـــه بـــه 
بـــه  برمی گردیـــم  می آوریـــم؟   دســـت 
ســـال های ۸۸ تـــا ۹۱ و اروپایی هـــا را هـــم 

از دســـت می دهیـــم.
ــگاه  ــی دانشـ ــوم سیاسـ ــتاد علـ ــن اسـ ایـ
تهـــران دربـــاره اینکـــه برخـــی مدعـــی 
هســـتند اروپایی هـــا ســـودی بـــرای ایـــران 
ســـود  اروپایی هـــا  گفـــت:  نداشـــته اند، 
داشـــتند. ایـــن کـــه ســـودی نداشـــتند 
القائاتـــی از جانـــب تندروهـــا در ایـــران 
ــورت  ــه صـ ــی کـ ــس تاش هایـ ــت. نفـ اسـ
می گیـــرد و نفـــس اینکـــه اجمـــاع جهانـــی 
ــاد  ــران ایجـ ــه ایـ ــی علیـ ــک زمانـ ــه یـ کـ
شـــده بـــود و االن دیگـــر چنیـــن اجماعـــی 
وجـــود نـــدارد؛ بـــه نفـــع ماســـت. اگـــر مـــا 
ـــرار  ـــم و اص ـــته بودی ـــری برداش ـــای بهت گام ه
بـــر برخـــی سیاســـت ها نداشـــتیم دســـتاورد 

بهتـــری کســـب می کردیـــم.

عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
مجلـــس شـــورای اســـامی، معتقـــد اســـت: 
ـــی  ـــه نم ـــن توج ـــه ای ـــووالن ب ـــفانه مس متاس
ـــور،  ـــع کش ـــه نف ـــی ب ـــد داخل ـــه تولی ـــد ک کنن
نظـــام و مـــردم اســـت و اقـــدام بـــه واردات 
ــرر  ــه ضـ ــه بـ ــد کـ ــی کننـ ــه مـ ــی رویـ بـ

کشـــور تمـــام مـــی شـــود.
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، نـــادر قاضـــی 
ـــتفاده  ـــون اس ـــب قان ـــه تصوی ـــاره ب ـــا اش ـــور ب پ
ـــور،  ـــی کش ـــی و مهندس ـــوان فن ـــر ت از حداکث
در ســـال 74 گفـــت: در حـــال بررســـی 
ــرکت  ــکاران، شـ ــه پیمانـ ــت بـ ــی دولـ بدهـ
ــتیم و دو  ــا هسـ ــی و بانـــک هـ ــای دولتـ هـ
ســـاعت در جلســـه کمیســـیون دربـــاره 
همیـــن موضـــوع بحـــث و گفـــت و گـــو 

انجـــام شـــد.
نماینـــده مـــردم ارومیـــه در مجلـــس 
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــورای اســـامی، بـ شـ
ــی  ــوان فنـ ــر تـ ــتفاده از حداکثـ ــون اسـ قانـ
و مهندســـی کشـــور، کامـــل اســـت امـــا 
ـــی  ـــون توجه ـــن قان ـــه ای ـــت ب ـــفانه دول متاس
ـــی  ـــه م ـــی روی ـــه واردات ب ـــدام ب ـــدارد و اق ن
کنـــد، تصریـــح کـــرد: بـــر همیـــن اســـاس 
ـــر  ـــم و تذک ـــوال کنی ـــت س ـــد از دول ـــدام بای م

ــم. بدهیـ
وی اضافـــه کـــرد: در زمینـــه مبـــارزه 
ــاق کاال و  ــا قاچـ ــارزه بـ ــویی، مبـ ــا پولشـ بـ
ـــم  ـــری داری ـــای موث ـــون ه ـــوارد قان ـــر م دیگ
کـــه از همـــه جهـــات کامـــل هســـتند، امـــا 

ـــی  ـــه نم ـــن توج ـــه ای ـــووالن ب ـــفانه مس متاس
ـــور،  ـــع کش ـــه نف ـــی ب ـــد داخل ـــه تولی ـــد ک کنن
نظـــام و مـــردم اســـت و اقـــدام بـــه واردات 
ــرر  ــه ضـ ــه بـ ــد کـ ــی کننـ ــه مـ ــی رویـ بـ

کشـــور تمـــام مـــی شـــود.

ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ـــت  ـــاژ در صنع ـــاله کاپوت ـــه مس ـــال ب ـــرای مث ب
ــاره کـــرد و تصریـــح کـــرد:  ــتیرانی اشـ کشـ
ــاژ در  ــوع کاپوتـ ــه موضـ ــر راه بـ ــر وزیـ اگـ
کشـــتیرانی توجـــه کنـــد و قانـــون موجـــود 
ـــه  ـــانی ک ـــد، کس ـــرا کن ـــه را اج ـــن زمین در ای
نیـــاز بـــه اســـتفاده از خدمـــات کشـــتیرانی 
دارنـــد، بـــه ســـراغ کشـــتی هـــای خارجـــی 
نمـــی رونـــد و از کشـــتی هـــای ایرانـــی 

اســـتفاده مـــی کننـــد. 
بحـــث  در  مـــا  کـــرد:  تصریـــح  وی 
قانـــون اســـتفاده از حداکثـــر تـــوان فنـــی و 
ـــف  ـــوان ضع ـــچ عن ـــه هی ـــور، ب ـــی کش مهندس
ـــون  ـــن قان ـــرای ای ـــا در اج ـــه تنه ـــم؛ بلک نداری

بـــا مشـــکل مواجهیـــم.
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
ـــاره  ـــان اش ـــامی، در پای ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــع  ـــه طم ـــا ب ـــووالن بعض ـــفانه مس ـــرد: متاس ک
ـــوادری از  ـــی و م ـــای خارج ـــت ه دالر، ماموری
ـــتفاده  ـــون اس ـــرای قان ـــع اج ـــل مان ـــن قبی ای
ـــور،   ـــی کش ـــی و مهندس ـــوان فن ـــر ت از حداکث
مـــی شـــوند کـــه همیـــن امـــر باعـــث مـــی 
ـــه  ـــل ب ـــی در عم ـــون کامل ـــن قان ـــود چنی ش

ـــد. ـــرا نرس اج

زیباکالم: 

همکاری عقالی اروپا و آمریکا با 
میانه روهای ایران دور از ذهن نیست 

قاضی پور:

تولید داخلی به نفع کشور،
 نظام و مردم است

بنای قوه قضائیه برخورد قاطع
 با جرائم اقتصادی است

معــاون رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان 
ــم  ــا جرائ ــورد ب ــه برخ ــان اینک ــا بی ــرقی ب ش
ــرار  ــه ق ــوه قضایی ــتور کار ق ــادی در دس اقتص
دارد گفــت: بهتریــن روش بــرای مصونیــت 
ــا  ــر فســاد پیشــگیری اســت ام جامعــه در براب
ــدان  ــا مفس ــورد ب ــدم برخ ــی ع ــه معن ــن ب ای

ــت. نیس
ــی  ــض الله ــان اهلل فی ــا، ام ــزارش ایرن ــه گ ب
در مراســم تودیــع و معارفــه دادســتان عمومــی 
و انقــاب شهرســتان عجــب شــیر افــزود: قــوه 
ــه  ــدان عرص ــا مفس ــوان ب ــام ت ــا تم ــه ب قضایی

هــای مختلــف برخــورد خواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع پیشــگیری 
از وقــوع جــرم و حفــظ حقــوق عامــه از جملــه 
ــه  ــوده و توج ــه ب ــوه قضائی ــم ق ــف مه وظای
ویــژه  ای بــه ایــن موضــوع شــده اســت افــزود: 
دادگســتری وظیفــه رســیدگی بــه حقــوق 
ــط   ــب محی ــری از تخری ــد جلوگی ــه مانن عام
ــوا،  زیســت، آلودگــی آب، آلودگــی خــاک و ه
ــاط  ــع نق ــی، رف ــی و دولت ــی مل ــرف اراض تص
از  جلوگیــری  و  جاده هــا  در  خیــز  حادثــه  
فعالیــت مؤسســات مالــی غیرمجــاز را نیــز بــر 

ــده دارد. عه
وی همچنیــن بــه آمــار وقــوع ســرقت 
ــاره  ــتان اش ــالجاری در اس ــه اول س در 6 ماه
کــرد گفــت: بــر اســاس آمارهــای ثبــت شــده 
ســرقت از مغــازه و کیــف قاپــی در اســتان 
ــرقت از  ــا س ــش ام ــده کاه ــاد ش ــدت ی در م
ــده  ــه نگــران کنن ــش داشــته ک ــل افزای اتومبی

ــت. اس
ــیر  ــب ش ــتری عج ــی از دادگس ــض الله فی
ــه  ــای نمون ــوان یکــی از دادگســتری ه ــه عن ب
اســتان نــام بــرد و گفــت: عملکــرد دادگســتری 
ــه  ــی نمون ــی و کیف ــر کم ــیر از نظ ــب ش عج
روزی  شــبانه  و  ارزنــده  خدمــات  و  اســت 
مجموعــه  ایــن  اداری  و  قضایــی  پرســنل 

ــت. ــی اس ــر و قدردان ــته تقدی شایس
وی از کاهــش 56 درصــدی پرونــده هــا 
و  داد  خبــر  شــیر  عجــب  دادگســتری  در 
ــده در  ــره پرون ــزار و 3۲۰ فق ــک ه ــت: از ی گف
ــده  ــره پرون ــیر 6۸6 فق ــب ش ــتری عج دادگس

ــت. ــده اس ــیدگی ش رس
ــوان  ــه عن ــی ب ــن مراســم محمــد زمان در ای
دادســتان جدیــد دادســرای عمومــی و انقــاب 
عجــب شــیر معرفــی و از خدمــات ارزنــده 

ــد. ــی ش ــی قدردان ــن نوقربان محمدحس

دولت آمریکا به دنبال
 سیاسی کردن اوپک است

حســین کاظــم پــور اردبیلــی نماینــده ایــران 
درهیئــت عامــل ســازمان کشــورهای صادرکننده 
ــپ  ــد ترام ــت دونال ــت: دول ــک( گف ــت )اوپ نف
رئیــس جمهــوری آمریــکا سیاســت را وارد ایــن 

نهــاد نفتــی کــرده اســت.
ــی در  ــور اردبیل ــم پ ــا، کاظ ــزارش ایرن ــه گ ب
مصاحبــه با شــبکه سی.ان.بی.ســی اظهار داشــت: 
دولــت آمریــکا تــاش مــی کنــد سیاســت را وارد 
ــه  ــت آن اســت ک ــن دول ــدف ای ــد. ه ــک کن اوپ
ــا  ــرده و ب ــتت ک ــازمان را متش ــن س ــای ای اعض
کاهــش بهــای نفــت منافع خــود را تضمیــن کند.

ــت و  ــت باالس ــای نف ــه به ــه ک ــپ گفت ترام
ــاورد. او  ــن بی ــا را پایی ــت ه ــد قیم ــک بای اوپ
همچنیــن خواســتار افزایــش تولیــد نفــت بــرای 
ــران،  ــی عرضــه نفــت ای جبــران کاهــش احتمال
ونزوئــا و لیبــی در بازارهــای جهانی شــده اســت. 
کاظــم پــور اردبیلــی کــه در الجزایــر با ســی.ان.

ــزود: فکــر مــی  ــه مــی کــرد، اف بی.ســی مصاحب
ــی  ــکا( انجــام م ــا )آمری ــه آنه ــی ک ــم کارهای کن
دهنــد، منجــر بــه افزایــش بهــای نفــت می شــود.

وی افــزود: اگــر آنهــا ســاکت بماننــد قیمــت 
هــا ارزان خواهــد شــد. مــن در ایــن بــاره یقیــن 
ــاکت  ــم س ــی گوی ــپ( م ــه او )ترام ــن ب دارم. م
بمانــد و هیــچ توئیتــی نکنــد. آنوقــت بهــای نفت 

بهتــر خواهــد شــد.
نماینــده ایــران تاکیــد کــرد کــه فشــار 
سیاســی واشــنگتن بــر »اعضــای اوپــک و افــراد 
قابــل قبــول نیســت، نــه فقــط بــرای ایــران بلکــه 

ــول نیســت.« ــل قب ــم قاب ــران ه ــرای دیگ ب
کاظـم پـور اردبیلی بـرای شـرکت در دهمین 
جلسـه کمیتـه مشـترک وزارتی نظارت بـر توافق 
 )JMMC( کاهش عرضه نفت اوپـک و غیراوپک
به الجزایر رفته اسـت. این جلسـه صبح یکشـنبه 

در الجزیـره پایتخـت الجزایر آغاز بـه کار کرد.
ایـن کمیتـه بـه ریاسـت عربسـتان و بـا حضور 
نمایندگانـی از ۲4 کشـور و از جملـه جمهـوری 
اسـامی ایران برگزار می شـود. گفته شـده وزیران 
انـرژی ۱۰ کشـور در ایـن اجـاس حضـور دارند.

جزئیات طرح ممنوعیت انتخاب و 
انتصاب مقامات دارای تابعیت مضاعف 
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
و  انتخـــاب  ممنوعیـــت  طـــرح  جزیـــات 
انتصـــاب مقامـــات و مدیـــران دارای تابعیـــت 

ــریح کـــرد. مضاعـــف را تشـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــد وحدتـــی، 
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل عضـــو کمیســـیون اجتماع
اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه بررســـی طـــرح 
ــات و  ــاب مقامـ ــاب و انتصـ ــت انتخـ ممنوعیـ
دارای مدیـــران و مدیـــران دارای تابعیـــت 
ــرار  ــیون قـ ــتورکار کمیسـ ــف در دسـ مضاعـ
ــیون  ــر کمیسـ ــه اخیـ ــت: در جلسـ دارد، گفـ
ایـــن طـــرح بررســـی و رأی گیـــری در ایـــن 

بـــاره بـــه جلســـه بعـــدی موکـــول شـــد.
ـــت:  ـــار داش ـــرح اظه ـــن ط ـــریح ای وی در تش
براســـاس ایـــن طـــرح مقامـــات کـــه در 
مـــاده 7۱ قانـــون خدمـــات کشـــوری بـــه آن 
ـــر باشـــند  اشـــاره شـــده اگـــر دارای 6 شـــرط زی
نمی تواننـــد بـــرای پســـت های مدیریتـــی 

انتخـــاب و یـــا انتصـــاب شـــوند.
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
ـــات  ـــرح مقام ـــن ط ـــاس ای ـــر اس ـــه داد: ب ادام
ــه دارای  ــی کـ ــادی در صورتـ ــخاص عـ و اشـ
ـــی و  ـــت دائم ـــوز اقام ـــف ، مج ـــت مضاع تابعی
یـــا اقامـــت بلنـــد مـــدت بیـــش از یکســـال، 
ــی در  ــان زمینـ ــا عیـ ــه و یـ ــت عرصـ مالکیـ
ــپرده  ــاب سـ ــر، دارای حسـ ــور های دیگـ کشـ
مالـــی در بانک هـــای خارجـــی، عضویـــت 
و  خارجـــی  موسســـات  و  شـــرکت ها  در 
ـــور  ـــارج از کش ـــی در خ ـــن دارای صراف همچنی
ــی  ــت های مدیریتـ ــد پسـ ــند، نمی تواننـ باشـ

بگیرنـــد.
ــر  ــن بـ ــرد: همچنیـ ــد کـ ــی تاکیـ وحدتـ
اســـاس ایـــن طـــرح اگـــر خویشـــاوندان 
ـــر  ـــادر و همس ـــدر، م ـــات )پ ـــک مقام ـــه ی درج
ـــر  ـــرط ذک ـــز دارای 6 ش ـــا نی ـــدان( آنه و فرزن
ـــی  ـــت مدیریت ـــد پس ـــند  نمی توانن ـــده باش ش

بگیرنـــد.
نماینـــده مـــردم بســـتان آباد در مجلـــس 
ـــرح  ـــن ط ـــب ای ـــس از تصوی ـــرد: پ ـــح ک تصری
در مجلـــس و تبدیـــل شـــدن بـــه قانـــون، 
ـــند  ـــرط باش ـــن 6 ش ـــه دارای ای ـــی ک مقامات
ـــروط  ـــد ش ـــا بای ـــد و ی ـــتعفا دهن ـــد اس ـــا بای ی
ــذف  ــرح را حـ ــن طـ ــده در ایـ ــاره شـ اشـ

کننـــد.

اکبریان خبر داد:
استیضاح شریعتمداری تا اعالم تصمیمات 

دولت در هفته آتی متوقف شد
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رییــس 
ــده  ــه آین ــت هفت ــر دول ــت: اگ ــس، گف مجل
اصاحــات و تغییراتــی کــه بــه مجلــس وعــده 
ــد اســتیضاح شــریعتمداری  داده را انجــام نده

ــود. ــی ش ــول م ــام وص ــس اع در مجل
بـه گـزارش خانـه ملـت، عزیـز اکبریـان بـا 
اشـاره بـه اعـام خبـری مبنـی بـر اسـتعفای 
شـریعتمداری، گفـت: موضوعـی کـه دولـت به 
صـورت قطعـی بـه مجلـس اعـام کـرده ایـن 
بـوده کـه تصمیـم دارد تغییراتـی در کابینـه از 
جملـه در وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و 
برخـی وزارتخانـه هـای دیگر اعمال کنـد و قرار 
اسـت بـرای دو وزارتخانـه ای کـه با سرپرسـت 

اداره مـی شـود، وزیـر معرفـی کنـد.
رییــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
شــورای اســامی، افــزود: زمانــی کــه قــرار 
اســت ایــن تغییــرات در هفتــه آینــده اعمــال و 
ــی در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  تغییرات
صــورت گیــرد اســتیضاح شــریعتمداری جایــگاه 

خــود را از دســت مــی دهــد.

اطالع نداريم که چه کسی جايگزين 
شريعتمداری می شود

وی بـا بیـان اینکـه مجلـس منتظـر اعـام 
تصمیـم دولـت در هفتـه آینـده اسـت و اگـر 
دولـت تصمیـم خـود را اعـام نکند، اسـتیضاح 
بـه قوت خـود باقی می مانـد، ادامـه داد: اطاع 
نداریـم کـه چـه کسـی قـرار اسـت جایگزیـن 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  در  شـریعتمداری 
تجـارت شـود امـا از شـریعتمداری در یکـی از 
وزارتخانـه هـا، سـازمان ها یـا به عنـوان معاون 

رییـس جمهـور اسـتفاده مـی شـود.
شـورای  مجلـس  در  کـرج  مـردم  نماینـده 
اسـامی، اظهار داشـت: اگـر دولت هفتـه آینده 
ندهـد  انجـام  را  خـود  تغییـرات  و  اصاحـات 
اسـتیضاح شـریعتمداری وزیـر صنعـت، معـدن 
و تجـارت در مجلـس اعـام وصـول مـی شـود.

ممکـن اسـت دولـت برخـی وزرا را جابجـا و 
بـه وزارتخانـه دیگر منتقـل و یا بازنشسـته کند

وی بــا بیــان اینکــه مجلــس بــا دولــت 
همــکاری الزم را داشــته و دارد، افــزود: ممکــن 
ــرده و  ــا ک ــی وزرا را جابج ــت برخ ــت دول اس
ــی را  ــا برخ ــل و ی ــر منتق ــه دیگ ــه وزارتخان ب
ــی  بازنشســته کنــد، بنابرایــن در شــرایط کنون
ــت تصمیــم هــای الزم را اخــذ کــرده  کــه دول

ــاز دارد. ــوه نی ــه ق ــی س ــه هماهنگ ــور ب کش
رییـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس 
شـورای اسـامی، تصریـح کـرد: مجلس نشـان 
داده کـه در عرصـه هـای مختلـف بـه دولـت 
دولـت  بـا  نیـز  تغییـرات  ایـن  در  و  کمـک 
همـکاری مـی کنـد، لذا امیـدوارم دولـت نیز به 
وعـده هایـی کـه بـه مجلـس داده عمـل کنـد.
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یــک متخصــص مغــز و اعصــاب گفــت: 
ــز  ــه آلزایمــر، میوه هــای قرم ــا ب بیمــاران مبت

ــد.  ــرف کنن ــگ مص رن
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر علــی اکبــر طاهــر 
ــرد:  ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــدم ب اق
ــار  ــی، ان ــوت فرنگ ــل ت ــی مث ــرف میوه های مص
ــه  ــد، ب ــز دارن ــه قرم ــگ دان و  تمشــک کــه رن
ــد در  ــیدان ها می توان ــی اکس ــود آنت ــل وج دلی
پیشــگیری از تشــدید آلزایمــر، نقــش موثــری 
ــه  ــاران توصی ــه بیم ــن رو ب ــد، از ای ــا کن را ایف
می کنیــم تــا هــر روز یــک عــدد انــار در ســبد 

ــد.  ــان بگنجانن غذاییش
ــر  ــه آلزایم ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب وی در ادام
بیمــاری ســنین ســالمندی اســت، اضافــه 
کــرد: در ایــن بیمــاری، افــراد بــاالی 65 ســال، 
بــه دلیــل رســوب موکلول هــای آمیلوئیــد 
ــا در مغــز، از نظــر حافظــه، دچــار پســرفت  بت
ــراد و اشــیاء را  ــام اف ــه اول، ن شــده و در مرحل
فرامــوش کــرده و در نامگــذاری دچــار مشــکل 
و  مکان هــا  یافتــن  در  اختــال  می شــوند. 
آدرس هــا، اختــال در قضــاوت، بــروز توهــم بــه 
ــاری  ــاب و  بی اختی ــروب آفت ــگام غ ــژه هن وی

ــتند.  ــر هس ــم آلزایم ــز از عای ادراری نی
ــروز  ــاز ب ــه س ــل زمین ــه عل ــاره ب ــا اش وی ب
بیمــاری آلزایمــر عنــوان کــرد: ژنتیــک، ترومــا و 
ضربــه بــه ســر، اســترس و اضطــراب، کلســترول 
ــاال، مصــرف زیــاد نمــک، کــم  و فشــار خــون ب
ــارداری  ــم و ســن ب ــردن ک تحرکــی و ورزش ک
بــاال )بــاالی 35 ســال( عمــده علــل بــروز 
آلزایمــر بــوده و ســهم ژنتیــک در قالــب درصــد، 
مشــخص نبــوده و تنهــا ممکــن اســت ســن بروز 
ــد.  ــن بیای ــک، پایی ــر ژنیت ــت تاثی ــر تح آلزایم
ــروز آلزایمــر در  ــودن میــزان ب ــاال ب ــه دلیــل ب ب
کان شــهرها، آلودگــی هــوا نیــز ممکــن اســت 

ــن میــان نقــش داشــته باشــد.   در ای
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــت  ــد عل ــه 5۰ درص ــن ک ــان ای ــا بی ــز ب تبری
ــد از  ــت: ۲5 درص ــت، گف ــر اس ــس، آلزایم دمان
علــل دمانــس )dementia( را بیماری  هــای 
عــروق مغــزی و ۲5 درصــد دیگــر را نیــز علــل 
ــر  ــا قش ــه ب ــد. حافظ ــکیل می دهن ــر تش دیگ
مغــز )کورتکــس( ارتبــاط داشــته و برخــی 
بیماری هــا ماننــد افســردگی خفیــف و متوســط، 
ــه  ــد، ب ــازی می کنن ــر را شبیه س ــم آلزایم عای
ــن  ــز ممک ــرده نی ــرد افس ــه ف ــی ک ــن معن ای
اســت دچــار فراموشــی شــود و نمی تــوان 
ــم داد.  ــز تعمی ــه چی ــه هم ــر را ب ــم آلزایم عای
ــدم  ــری و ع ــغله فک ــل مش ــه دلی ــا ب جوان تره

ــوند.  ــی می ش ــار فراموش ــواس، دچ ــز ح تمرک
توصیه هایــی در  ارائــه  بــا  ادامــه  وی در 
ــود آن،  ــر و بهب ــگیری از آلزایم ــوص پیش خص
بیــان کــرد: آلزایمــر بــه یــک بــاره بــه مرحلــه 
ــرفت  ــج پیش ــه تدری ــه ب ــد، بلک ــر نمی رس آخ
می کنــد. مطالعــه، ورزش، کنتــرل فشــار و 
چربــی خــون و اجتنــاب از مصــرف دخانیــات، 
ــه  ــد توج ــوده و بای ــا ب ــن راهکاره ــه ای از جمل
داشــت کــه ادعاهایــی همچــون »مفیــد بــودن 
ــا  ــر«، کام ــگیری از آلزایم ــن در پیش نیکوتی
ــات یکــی از  ــوده و مصــرف دخانی غیرعلمــی ب
علــل زمینــه ســاز مشــکات عروقــی و ســکته 

ــزی اســت. مغ
برخــی  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
بــودن  اثربخــش  بــر  مبنــی  گمانه زنی هــا 
عنــوان  آلزایمــر،  درمــان  در  کبــد  داروی 
کــرد: برخــی ادعاهــا همچــون ادعــای کشــف 
ــرار  ــق ق ــوری و تحقی ــه تئ ــن در مرحل واکس
ــوان  ــدن، نمی ت ــد نش ــان تایی ــا زم ــد و ت دارن
بــه آن هــا اســتناد کــرد، آلزایمــر درمــان 
ــرایط  ــود ش ــر بهب ــا ب ــته و داروه ــی نداش قطع

تاثیرگــذار هســتند.
ــان  ــا بی ــاب ب ــز و اعص ــص مغ ــن متخص ای
ــان  ــداد مبتای ــار مشــخصی از تع ــه آم ــن ک ای
ــزود:  ــدارد، اف ــود ن ــور وج ــر در کش ــه آلزایم ب
متاســفانه بزرگتریــن مشــکل مملکــت مــا 
ــرای  ــن رو ب ــت، از ای ــق اس ــار دقی ــود آم نب
تشــکیل انجمــن حمایــت از بیمــاران آلزایمــری 

در آذربایجــان شــرقی تــاش می کنیــم.
ــا  ــرد: خانواده ه ــه خاطرنشــان ک وی در ادام
بایــد توجــه داشــته باشــند کــه مــراودات خــود 
ــا  ــا آن ه ــتر و ب ــری را بیش ــاران آلزایم ــا بیم ب
صحبــت کــرده و پــای درد و دلشــان بنشــینند 
ــگام فراموشــی  ــا هن ــردن آن ه و از مســخره ک

خــودداری کننــد.
وی در پایــان بــا بیــان ایــن کــه ۱۲ درصــد 
از افــراد جامعــه مــا ســالمند و بــاالی 6۰ ســال 
ــن  ــال ۲۰5۰ ای ــد: در س ــر ش ــتند، متذک هس
ــر  ــد رســید و از ه ــه 3۰ درصــد خواه ــد ب رون
ســه نفــر یــک نفــر ســالمند خواهــد بــود، بایــد 
ــرد، در  ــالمندان ک ــداری س ــرای نگه ــری ب فک
گذشــته جمعیــت خانواده هــا زیــاد بــود و 
ــار  ــالمندان دچ ــداری از س ــا در نگه خانواده ه
مشــکل نمــی شــدند، امــا امــروزه بــا توجــه بــه 
جمعیــت کــم خانواده هــا، مشــکاتی همچــون 
از  دوری  و  اســترس  اضطــراب،  افســردگی، 
ــد خواهــد کــرد و  ــواده ســالمندان را تهدی خان

ــه حــال ایــن مشــکل کــرد. ــد فکــری ب بای

متخصص مغز و اعصاب در گفت وگو با ایسنا:

بیماران مبتال به آلزایمر، میوه های 
قرمز رنگ مصرف کنند

آذربایجان شرقی عاری از بیماری 
آنفلوآنزای پرندگان است

ــکی آذربایجــان شــرقی  ــرکل دامپزش مدی
بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان عــاری از بیمــاری 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان اســت، گفــت: 
از یــک هــزار پرنــده در اســتان نمونــه بــرداری 
ــی  ــا منف ــش ه ــه آزمای ــه هم ــه نتیج ــد ک ش

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، امیرحســین بهــداد اظهــار 
ــاری  ــرل بیم ــگیری و کنت ــرای پیش ــت: ب داش
آنفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان از یــک هــزار 
ــدگان  ــاغ پرن ــتاها، ب ــده در روس ــت پرن و هف
و بازارچــه هــای فــروش طیــور آذربایجــان 

ــرداری شــد. ــه ب شــرقی نمون
از  پیشــگیری  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
آنفولوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در آذربایجان 
ــن  ــج ای ــد نتای ــه نبای ــان اینک ــا بی ــرقی و ب ش
ــد  ــب ده ــدرکاران را فری ــت ان ــات دس آزمایش
ــرد:  ــان ک ــود، بی ــگاری ش ــهل ان ــب س و موج
اداره کل اســتان همچنــان کار رصــد و پایــش 
ــزا انجــام مــی  پرنــدگان را در خصــوص آنفلوآن
دهــد و رعایــت توصیــه هــای بهداشــتی بــرای 
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری آنفولوآنــزای 

ــت.  ــروری اس ــدگان ض ــاد پرن ــوق ح ف
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ادامــه داد: اگــر 
ــت  ــه هــای بهداشــتی را رعای ــداران توصی مرغ
کننــد ایــن بیمــاری در آذربایجــان شــرقی 

شــیوع پیــدا نخواهــد کــرد. 
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم اطــاع رســانی ایــن 
ــرای ســامت جامعــه، اضافــه کــرد:  موضــوع ب
در اســتان اصفهــان ایــن بیمــاری شــیوع پیــدا 
ــا  کــرده و احتمــال اینکــه در ســایر اســتان ه
بــه ویــژه آذربایجــان شــرقی نیــز شــیوع پیــدا 
ــان  ــن اســاس صاحب ــر ای ــد، وجــود دارد؛ ب کن

مرغــداری هــا نبایــد ســهل انــگاری کننــد. 
ــکی آذربایجــان شــرقی  ــرکل دامپزش مدی
ــان  ــه در واحدهایش ــی ک ــه مرغداران ــاب ب خط
بــدون مجــوز جوجــه ریــزی شــده اســت، 
گفــت: بایــد ایــن جوجــه هــا بیمــه شــوند تــا 
ــا را  ــارت آنه ــدند خس ــاری ش ــار بیم ــر دچ اگ

ــد.  ــن کن ــه تامی بیم
ــه مرغــداری  وی افــزود: خودروهایــی کــه ب
ــواره  ــد هم ــد، بای ــی کنن ــد م ــت و آم ــا رف ه
ــد  ــکان نبای ــد ام ــا ح ــوند و ت ــی ش ضدعفون
از شــانه تخــم مــرغ هایــی کــه مســتعمل 

ــود. ــتفاده ش ــتند، اس هس
ــت  ــه عل ــته ب ــال گذش ــاه س ــر آذر م اواخ
شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزای مرغــی تعــداد 777 
ــد  ــد و 3۱ واح ــدوم ش ــرغ مع ــه م ــزار قطع ه
مرغــداری شهرســتان بنــاب در آذربایجــان 

ــدند.  ــیب ش ــار آس ــرقی دچ ش

کامیون داران آذربایجان شرقی
 40 هزار تن بار حمل کردند

مدیــرکل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اخبــار منتشــر 
شــده در برخــی رســانه هــای معانــد مبنــی بــر 
ــت: روز  ــتان، گف ــون داران اس ــاب کامی اعتص
ــون  ــط کامی ــار توس ــن ب ــزار ت ــته 4۰ ه گذش

داران ایــن خطــه حمــل شــده اســت.
ــلمان زاده  ــر س ــا، منوچه ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: دشــمنان نظــام هــر چنــد وقــت یــک 
بــار بــه دنبــال ایجــاد ناامنــی روانــی هســتند و 

ــد. ــوه مــی دهن ــع جل مســایل را غیرواق
ــتندات روز  ــاس مس ــر اس ــه داد: ب وی ادام
گذشــته ســه هــزار و 6۰۰ کامیــون بــا بیــش از 

4۰ هــزار تــن بارگیــری کــرده انــد.
ســلمان زاده بــا بیــان اینکــه ایــن مقــدار بــا 
روال رایــج بارگیــری در اســتان مطابقــت دارد، 
گفــت: براســاس آمــار میــزان بارگیــری صبــح 
ــز  ــش نی ــته افزای ــه روز گذش ــبت ب ــروز نس ام

داشــته اســت.
وی اظهــار داشــت: تحریــک هایــی از ســوی 
دشــمنان انجــام مــی شــود، ولــی رونــد حمــل 
بــار در آذربایجــان شــرقی بــه صــورت معمــول 

در جریــان اســت.
آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان یکــی از پنــج 
ــر در صنعــت حمــل و نقــل جــاده  اســتان برت
ــوده و براســاس آمــار کارت  ای کشــور فعــال ب
هــای هوشــمند، ۱۲ هــزار و ۲۹5 دســتگاه 
ــون و ۱۱  ــد کامی ــت مانن ــر ثاب ــودرو بارگی خ
ــد  ــت مانن ــر غیرثاب هــزار و 35۹ خــودرو بارگی

ــود دارد.  ــتان وج ــطح اس ــی در س تریل

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تاليف: جعفر شکوريان

*آدم بــد شــانس از زمیــن و آســمان 
ــارد. ــي ب ــش م برای

مثل ايراني
ــم  ــه ک ــي ب ــود آدم ــوي ش ــته خ *فرش
ــد  ــم، بیوفت ــو بهای ــورد چ ــر خ ــوردن/ آگ خ

ــاد ــو جم چ
سعدي

*آدم بایــد راه رفتــن را از گاو، آب خوردن 
را از االغ و غیــرت را از خــروس یــاد بگیــرد.

مثل ايراني
ــد  ــد، بع ــي کن ــر م ــل اول فک *آدم عاق
حــرف مــي زنــد، آدم نــادان اول حــرف مــي 

ــد. ــد، بعــد فکــر مــي کن زن
مثل ايراني

ــر  ــاک دارد/ اگ ــي آدم سرشــت از خ * بن
خاکــي نباشــد آدمــي نیســت

سعدي
*آدمــي اول حریــص نــان بــود/ چــون کــه 

قــوت و نــان ســتون جــان بــود
مولوي

ــوان  ــرص ج ــد ح ــون ش ــي پیرچ *آدم
سحرســخت  دروقــت  گردد/خــواب  مــي 

ــردد. ــي گ ــران م گ
صائب

ـــق  ـــش ح ـــي ش ـــه آدم ـــد ب ـــب آم *واج
/ اولـــش حـــق واجـــب مطلـــق بعـــد از آن 
حـــّق مـــادر اســـت و پـــدر / و آن اســـتاد و 

شـــاه و پیغمبـــر
ــاي آري /  ــد حـــق بجـ ــر ایـــن چنـ  اگـ

ــدا آري         ــة خـ ــت در خانـ رفـ
    اوحدي

*آدم کمــرو گرســنه از ســر ســفره بلنــد 
مــي شــود.

مثل ايراني
پــس  کاهــش  همیشــه  کمــرو  *آدم 

معرکــه اســت.
مثل ايراني

*خــر بــه آدم لگــد مــي زنــد، آدم کــه بــه 
خــر لگــد نمــي زنــد.

مثل ايراني
*ســگ پاچــة آدم را مــي گیــرد، آدم کــه 

پاچــه ســگ را نمــي گیــرد.
مثل ايراني

*آب، آب را پیدا مي کند، آدم، آدم را.
مثل ايراني

*سگ نمک شناس به از آدم ناسپاس.
مثل جزاير انگليسي

* بهتریــن دوســتان آدمــي، ده انگشــتان 
هســتند.

مثل ايراني
*آدمي فربه شود، از راه گوش.

مثل ايراني
ــه  ــدن/ ورن ــد در ب ــل بای ــي را عق *آدم

جــان در کالبــد دارد.
سعدي

*آدمي سر به سر همه عیب است.
مثل ايراني

*غم و غصه آدم را پیر مي کند.
مثل ايراني

*قرض کمر آدم را مي شکند.
مثل ايراني

سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  معـاون 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا بیـان اینکـه برخی 
را جـدی  آب  بحـران  موضـوع  هنـوز  مدیـران 
نگرفته انـد، گفـت: اگـر همینطـور بی مهابا پیش 
برویـم و امـروز بـرای مـا از فـردا و نسـل های 
بعـد مهمتر باشـد، قطعـا در برخی از قسـمت ها 
از جملـه آب هـای زیرزمینـی شـرایط را کامـا 

می کنیـم.  برگشـت  غیرقابـل 
بـه گـزارش ایلنـا، دریاچه های مصنوعـی مانند 
دریاچـه چیتگـر بـا اهدافـی چـون قابلیت هـای 
تفریحـی و گردشـگری، جذب گردشـگر، تغذیه ی 
سـفره های آب زیرزمینـی و تلطیـف هوای منطقه 
احـداث می شـوند، اما متاسـفانه بعـد از مدتی این 
دریاچه ها مشـکات زیسـت محیطی فراوانـی را به 
دلیـل راکد بـودن آب برای منطقـه ایجاد می کنند 
به تازگی نیز مسـئوالن محلی در استان آذربایجان 
شـرقی قصـد احـداث دریاچـه مصنوعی در شـهر 
تبریـز را داشـتند که با مخالفت شـدید مسـئوالن 
سـازمان محیط زیسـت مواجه شـد و ایـن دریاچه 
درحالـی کـه آب گیری هم شـده بود، تخلیه شـد.

زیسـت  )معـاون محیـط  تجریشـی  مسـعود 
در  محیط زیسـت(  حفاظـت  سـازمان  انسـانی 
ایلنـا دربـاره مشـکات  بـا خبرنـگار  گفت وگـو 
زیسـت محیطی دریاچه هـای مصنوعـی و تاثیـر 
ایـن دریاچه هـا بـر بحـران کـم  آبـی در کشـور 
برخـی  بـرای  کم آبـی  بحـران  معتقـدم  گفـت: 
مسـئوالن متفـاوت اسـت به طـور مثـال نگرانی 
وزیر کشـور نسـبت به بحران آب بسـیار بیشـتر 
از نگرانی وزیر جهاد نسـبت به بحران آب اسـت.

وی ادامـه داد: وزیر کشـور از این منظر نگران 
کم آبـی اسـت کـه در صـورت نبود آب روسـتا ها 
تخلیـه شـده و جمعیت روسـتایی به شـهر آمده 
و هزینـه شـهر بیشـتر می شـود، از سـوی دیگـر 
بیـن  از  را  امنیـت  مـرزی  روسـتاهای  تخلیـه 
می بـرد و بایـد هزینـه بیشـتری بـرای امنیـت 
کشـور شـود. همچنیـن بزهـکاری و مشـکات 
اجتماعـی در حاشـیه  شـهرها بـه دلیـل حضـور 

ایـن افـراد بیشـتر خواهد شـد، بنابرایـن نگرانی 
وزیـر کشـور نسـبت بـه بحـران آب زیاد اسـت.

سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  معـاون 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه احـداث 
دریاچـه مصنوعـی در شـهر تبریـز خاطرنشـان 
کـرد: وقتـی در رابطه بـا احیای دریاچـه ارومیه 
صحبـت می کنیـم، بایـد ایـن موضـوع را بدانیم 
کـه اگـر دریاچـه ارومیـه خشـک شـود، دیگـر 
شـهری بـه عنـوان تبریـز نخواهیم داشـت، این 
موضـوع برای این نیسـت که مردم را بترسـانیم 

بلکـه یـک واقعیت اسـت.
در  وزیـر کشـور  گـزارش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
خاطرنشـان  گذشـته  سـال  پایانـی  روزهـای 

کـرد: در روزهـای پایانـی سـال گذشـته طوفانی 
در غـرب حوضـه آبریـز دریاچـه ارومیـه اتفـاق 
افتـاد کـه باعـث شـد تـا دو هفتـه ایـن منطقـه 
بـا مشـکل گـرد و غبـار مواجـه شـود بـه طوری 
کـه چشـم چشـم را نمی دیـد. بنابرایـن کارگروه 
اسـتانی باید این موضوع را مدنظر داشـته باشـد؛ 
در صورتـی کـه دریاچـه ارومیـه احیـا نشـود بـا 

مشـکات عدیـده ای روبـرو خواهنـد شـد.
مدیـران  برخـی  اینکـه  بیـان  بـا  تجریشـی 
هنـوز موضـوع بحـران آب را جـدی نگرفته انـد، 
خاطرنشـان کـرد: مـا هنـوز بـه اهمیـت ایـن 
موضـوع پـی نبرده ایـم که اگـر دریاچه خشـک 
شـود، تبریـز هم بایـد جابجا شـود. در خصوص 

بـه محـض  تبریـز هـم  دریاچـه مصنوعـی در 
اینکـه از ماجـرا مطلـع شـدیم، جلـوی آبگیری 
آن گرفته شـد، امـا احداث چنیـن دریاچه هایی 
نشـان دهنـده ایـن اسـت که مـا هنـوز موضوع 

بحـران آب را جـدی نگرفته ایـم.
وی تاکیـد کـرد: اگـر بتوانیـم از منابع آب مان 
بـه خوبی اسـتفاده کنیـم و دریاچه اورمیـه را به 
حالـت تعادلـی برگردانیم، آن قدر آب هسـت که 
بـا آن دریاچـه مصنوعـی احـداث کنیـم، امـا در 
حـال حاضـر بایـد آب هـای زیرزمینـی را تغذیـه 
کنیـم و بعد به دنبال راحتی و آسـایش برویم نه 
اینکـه فقـط به آسـایش مان توجه کنیـم، چراکه 
راحتـی و آسـایش امـروز مـا باعـث می شـود که 

نسـل بعـدی برای خـود بـه فکر چاره باشـد.
سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  معـاون 
مشـکات  دربـاره  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
دریاچـه چیتگـر نیـز تصریـح کـرد: در اطـراف 
کـه  دارد  وجـود  مکان هایـی  چیتگـر  دریاچـه 
قـرار بـود تغذیـه آب زیرزمینـی از آنهـا صـورت 
بگیـرد، ایـده اولیـه دریاچـه چیتگر هـم این بود 
کـه وزارت نیـرو بجـای اینکـه در پاییـن دسـت 
تغذیـه  را  زیرزمینـی  آب  سـفره های  دریاچـه 
کنـد، ایـن دریاچـه را ایجـاد کنـد تـا هـم محل 
تفرجـی برای مـردم باشـد و هم تغذیـه آب های 
زیرزمینـی از طریـق آن انجـام شـود و در واقـع 
قـرار بـود این دریاچه با دو منظور سـاخته شـود.

آب هـای  براینکـه  تاکیـد  بـا  تجریشـی 
رفتـه  بیـن  از  کامـا  منطقـه  ایـن  زیرزمینـی 
اسـت، گفت: متاسـفانه انتهای دریاچـه غیرقابل 
را بیشـتر  نفـوذ شـده و نمی تواننـد عمـق آن 
یعنـی  دریاچـه  ایـن  اصلـی  کارکـرد  و  کننـد 
تغذیـه آب هـای زیرزمینـی بـه طـور کامـل از 
همینطـور  اگـر  متاسـفانه  اسـت.  رفتـه  بیـن 
بی مهابـا پیـش برویـم و امروز برای مـا از فردا و 
نسـل های بعـد مهمتر باشـد، قطعـا در برخی از 
قسـمت ها از جملـه آب هـای زیرزمینی شـرایط 

می کنیـم. برگشـت  غیرقابـل  کامـا  را 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 

اگر دریاچه ارومیه خشک شود، دیگر 
شهری به عنوان تبریز نخواهیم داشت 

یک مقام مسئول خبرداد؛

اجرای طرح »روستای بدون بیکار« 
در بیش از ۱00 روستای کشور

باند سارقان مصالح ساختمانی و 
قطعات خودرو در مراغه متالشی شد

فرمانــده انتظامــی مراغــه از دســتگیری 
اعضــا و متاشــی شــدن بانــد ســارقان از 
ســاختمان هــای نیمــه کاره و قطعــات خــودرو 

در ایــن شهرســتان خبــرداد.
ــی  ــا، ســرهنگ رضــا اصان ــه گــزارش ایرن ب
فــر افــزود: در پــی وقــوع چندیــن فقــره 
ســرقت از ســاختمان هــای نیمــه کار و خالــی 
ــات خــودرو، دســتگیری  ــز قطع از ســکنه و نی
ســارق یــا ســارقان در دســتور کار پلیــس قــرار 

ــت. گرف
ایــن  پلیــس  مامــوران  داد:  ادامــه  وی 
ــا انجــام اقدامــات پلیســی موفــق  شهرســتان ب
بــه شناســایی و دســتگیری ســه ســارق حرفــه 
ای و ســابقه دار عضــو یــک بانــد در ایــن 

ــدند. ــه ش زمین
از  پــس  متهمــان  کــرد:  اضافــه  وی 
دســتگیری در بازجویــی هــای بــه عمــل آمــده 
و پــس از مشــاهده مســتندات بــه ارتــکاب ۱5 
فقــره ســرقت شــیرآالت ســاختمان هــای نیمه 
ــودرو و  ــات خ ــکنه و قطع ــی از س کاره و خال

ــد. ــراف کردن ــیکلت اعت موتورس
وی بــا بیــان اینکــه از متهمــان لــوازم 
 ۲۰۰ ارزش  بــه  خودرویــی  و  ســاختمانی 
میلیــون ریــال کشــف شــد گفــت: امــوال 
مســروقه پــس از شناســایی تحویــل مــال 

باختــگان شــد.
وی بــا تاکیــد بــر رعایــت موازیــن ایمنــی در 
ســاختمان هــا و خودروهــا افــزود: شــهروندان 
در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک مراتــب را 

بــه ســامانه ۱۱۰ پلیــس اطــاع دهنــد.
شهرســتان مراغــه بــا حــدود ۲63 هــزار نفــر 
ــز  ــز، مرک ــری تبری ــت در ۱۲7 کیلومت جمعی

آذربایجــان شــرقی واقــع اســت.

از  امیـد  کارآفرینـی  صنـدوق  مدیرعامـل 
شناسـایی بیـش از ۱۰۰ روسـتا بـرای اجـرای 
طـرح روسـتای بـدون بیـکار خبـرداد و گفـت: 
امیدواریـم تـا پایـان سـال در هـر شهرسـتان 
طـرح  اجـرای  بـرای  روسـتا  یـک  حداقـل 

شـود. شناسـایی 
بـه گـزارش مهـر، اصغر نورالـه زاده با اشـاره 
روسـتای  طـرح  اجـرای  وضعیـت  آخریـن  بـه 
بـدون بیـکار در کشـور گفـت: از گذشـته یـک 
کارآفرینـی  صنـدوق  در  مالـی  تامیـن  مـدل 
امیـد تحـت عنـوان »هـر روسـتا یـک محصول 
و هـر خانـه یـک کارخانـه« هدفگذاری شـد به 
ایـن ترتیـب کـه »در هـر روسـتا« نسـبت بـه 
»شناسـایی یـک محصول خـاص« دارای مزیت 
رقابتـی ویـژه، شناسـایی و سیاسـتگذاری مـی 
شـد و کسـب و کارهـای مربـوط بـه زنجیـره 
ارزش ایـن نـوع محصول خـاص از تامیـن مالی 
تـا تولید، بسـته بندی، توزیع و شـبکه فروش و 

لجسـتیک مـورد حمایـت واقـع مـی شـد.
وی ادامـه داد: امـا بـا مطالعـه سـایر روسـتاهای 
کشـور بـه صـورت مـوردی بـه ایـن نتیجـه دسـت 
یافتیـم کـه بـا ایـن نـوع مـدل مالـی امکان توسـعه 
کسـب و کار برخـی از روسـتاها وجـود نـدارد؛ بـه 
عنـوان مثـال روسـتاهایی وجـود دارنـد کـه عـاوه 
ظرفیت هـای  از  اسـتراتژیک،  محصـول  یـک  بـر 
اشـتغالزایی دیگـر ماننـد گردشـگری یـا حوزه هـای 
دیگـر برخوردارنـد، بـه عبارتـی ممکـن اسـت یـک 
روسـتا »چندیـن« ظرفیـت بـرای توسـعه کسـب و 
کار داشـته باشـد، بـه همیـن دلیل یک مـدل تامین 
مالـی جدیـد تحت عنـوان »روسـتای بـدون بیکار« 

طراحـی شـد.
مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد گفت: 
در قالـب اجـرای طـرح روسـتای بـدون بیـکار 
نظـر  مـورد  روسـتاهای  بـرای  الزم  مطالعـات 
ظرفیت هـای  نهایـت  در  تـا  گرفـت  صـورت 
توسـعه کسـب و کار در یـک روسـتای خـاص 
شناسـایی و مـوارد امـکان پذیـر تامیـن مالـی 
شـدند کـه در اجـرای ایـن طـرح، ظرفیت های 

توسـعه کسـب و کار در یک روسـتا تامین مالی 
شـدند و صرفـا منحصـر به یک محصـول خاص 

در یـک روسـتا نبـود.
نورالـه زاده، بـا بیـان اینکـه طـرح روسـتای 
بـا  جنوبـی  خراسـان  اسـتان  از  بیـکار  بـدون 
روسـتای »محمدآباد پسـکوه« آغاز شـد، گفت: 
بـا هماهنگـی یـک موسسـه خیریه تمـام طرح 
هـا و ظرفیـت های کسـب و کار در این روسـتا 

اجـرا و بـه بهـره بـرداری رسـید. همزمـان ایـن 
طرح در اسـتان گیان در روسـتاهای »اسـطلخ 
جـان« و »حلیمـه جان« اجرایی شـد. همچنین 
در اسـتان مازنـدران روسـتای »ورازان« بیش از 
5۰ طـرح کسـب و کار مورد حمایـت مالی قرار 
گرفتنـد و در ایـن روسـتا تقریبا فـردی نبود که 
طـرح کسـب و کار آن مـورد حمایـت مالی قرار 
نگرفتـه باشـد مگـر افـرادی کـه تمایلی بـه راه 

اندازی کسـب و کار مسـتقل نداشـتند.
حاضـر  حـال  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
طـرح روسـتای بـدون بیـکار در تمـام اسـتان 
هـای کشـور بـه عنـوان یـک سیاسـت در حال 
مرحلـه اجرا قـرار دارد، ادامـه داد: تاکنون بیش 
از ۱۰۰ روسـتا بـرای اجـرای طـرح »روسـتای 
بدون بیکار« شناسـایی شـده اسـت بـه طوریکه 
در هـر اسـتان حداقـل یـک روسـتا بـرای اجرا 
شناسـایی شـده که تا پایان سـال امیدواریم در 
هـر شهرسـتان حداقل یک روسـتا بـرای اجرای 

طـرح شناسـایی کرده باشـیم.
امیـد،  آفرینـی  کار  صنـدوق  مدیرعامـل 
مطالعـه و سـپس اجـرای طرح را دو فـاز فراگیر 
کـردن طـرح روسـتای بـدون بیکار عنـوان کرد 
و گفـت: بـه دلیـل اینکـه منابـع مالـی اجـرای 
طـرح نیـز بسـیار مهـم اسـت امـکان اجـرای 
بیشـتر آن وجـود نـدارد امـا تـاش مـی کنیـم 
در تمـام شهرسـتان هـا این طرح اجرایی شـود.

وی گفـت: توسـعه کسـب و کارهـای بیـش 
از ۱۰۰ روسـتا مطالعـه شـده، بـه اتمام رسـیده 
و برخـی نیـز در مرحلـه تامیـن مالـی و اجرای 

طـرح قـرار دارند.
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ماجرای استعفای دسته جمعی
 7 معاون وزیر صنعت

بودجـــه  و  برنامـــه  کمیســـیون  عضـــو 
ـــاون  ـــی 7 مع ـــته جمع ـــتعفای دس ـــرای اس ماج
ــریح  ــارت را تشـ ــدن تجـ ــت معـ ــر صنعـ وزیـ
ـــام  ـــتعفا تم ـــک اس ـــا ی ـــد ب ـــت: نبای ـــرد و گف ک
ـــده  ـــای وی نادی ـــت ه ـــوء مدیری ـــات و س تخلف

گرفتـــه شـــود.
بـــه گـــزارش مهـــر، محمـــد حســـینی در 
ــریعتمداری  ــد شـ ــتعفای محمـ ــوص اسـ خصـ
وزیـــر صنعـــت، معـــدن تجـــارت اظهـــار 
ــم  ــی رغـ ــریعتمداری علـ ــای شـ ــت: آقـ داشـ
ـــود،  ـــرح ب ـــس مط ـــتیضاحش در مجل ـــه اس اینک

ــتعفا داد. اسـ
وی ادامـــه داد: مشـــکاتی کـــه در حـــوزه 
تولیـــد، تامیـــن و توزیـــع کاال در ماههـــای 
ـــردم  ـــی م ـــل نگران ـــت و عام ـــود داش ـــر وج اخی
شـــده، موجـــب شـــد تعـــدادی از نماینـــدگان 

اســـتیضاح وی را کلیـــد بزننـــد.
مجلـــس  در  تفـــرش  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـامی ادامـــه داد: اگـــر اســـتعفای 
آقـــای شـــریعتمداری بـــه معنـــای پذیـــرش 
ــه  ناکارآمـــدی او در مدیریـــت ایـــن وزارتخانـ
اســـت، ایشـــان بایـــد مدتهـــا قبـــل اســـتعفا 

ــی داد. مـ
آقـــای  داشـــت:  اظهـــار  حســـینی 
شـــریعتمداری در شـــرایطی اســـتعفا داد کـــه 
ـــد  ـــورک ش ـــفر نیوی ـــازم س ـــور ع ـــس جمه رئی
ــرش  ــتعفا و پذیـ ــن اسـ ــاد بیـ ــه زیـ و فاصلـ

اســـتعفای وی تبعاتـــی در پـــی دارد.
وی ادامـــه داد: تجربـــه نشـــان داده اســـت 
در ایـــن فاصلـــه زمانـــی افـــرادی کـــه در 
انجـــام وظایفشـــان قصـــور داشـــته انـــد و بـــا 
تبانـــی بیت المـــال را تضعیـــف کـــرده انـــد، از 
ـــخگویی  ـــوند و از پاس ـــی ش ـــارج م ـــتم خ سیس

فـــرار مـــی کننـــد.
عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس 
ـــد  ـــی بای ـــای نظارت ـــتگاه ه ـــرد: دس ـــح ک تصری
ســـریعاً عملکـــرد وزیـــر صنعـــت و معاونانـــش در 
ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــف را م ـــای مختل ـــوزه ه ح
ـــد  ـــد رون ـــد. نبای ـــاء کنن ـــات را احص داده و تخلف

ـــود. ـــی ش ـــات طوالن ـــن تخلف ـــه ای ـــیدگی ب رس
ـــدی  ـــه ناکارآم ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــینی ب حس
و ســـوء مدیریـــت در وزارت صنعـــت، معـــدن 
و تجـــارت در زمـــان مدیریـــت شـــریعتمداری 
ــا بـــوده اســـت،  عامـــل افزایـــش قیمـــت هـ
ـــات  ـــک اســـتعفا تمـــام تخلف ـــا ی ـــد ب گفـــت: نبای
و ســـوء مدیریـــت هـــای وی نادیـــده گرفتـــه 
ـــی  ـــل دفاع ـــرد قاب ـــت عملک ـــود. وزارت صنع ش
ـــای  ـــع کااله ـــن و توزی ـــه تامی ـــه چرخ در زمین

ـــدارد. ـــی ن اساس
ــتیضاح  ــای اسـ ــی از بندهـ ــت: یکـ وی گفـ
ـــان  ـــه معاون ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــریعتمداری ای ش
وزارت صنعـــت کارآمـــدی الزم را ندارنـــد. 
ـــدگان  ـــتیضاح کنن ـــا اس ـــت ب ـــذا وزارت صنع ل
ـــاری  ـــورت برکن ـــا در ص ـــه آی ـــرد ک ـــی ک رایزن
ـــد؟ در  ـــد ش ـــی خواه ـــتیضاح منتف ـــان، اس معاون
ـــه  ـــز ب ـــت نی ـــر صنع ـــاون وزی ـــتا 7 مع ـــن راس ای
ــا  ــد امـ ــتعفا دادنـ ــته جمعی اسـ ــورت دسـ صـ
ـــد  ـــه بای ـــد ک ـــام کردن ـــدگان اع ـــتیضاح کنن اس
ـــن  ـــد و ای ـــی کن ـــود را ط ـــیر خ ـــتیضاح مس اس

ـــرد. ـــد ک ـــع نخواه ـــکلی را رف ـــت مش حرک
چنـــدی پیـــش وزارت صنعـــت اعـــام 
کـــرد در راســـتای اجـــرای قانـــون منـــع بـــه 
کارگیـــری بازنشســـتگان، 7 معـــاون وزیـــر 
ــراد  ــن افـ ــامی ایـ ــا اسـ ــد امـ ــتعفا داده انـ اسـ

اعـــام نشـــد.

یــک اقتصــاددان گفــت: پیامــد شــکاف 
بیــن دولــت و مجلــس اتخــاذ تصمیم هــای 
عجوالنــه و غیرمنطقــی بــوده کــه آســیب 
ــت  ــه دول آن متوجــه مــردم شــده اســت وگرن
ــود را  ــورات خ ــد ام ــه می توانن ــار مرف ــا اقش ی
ــادی  ــردم ع ــن م ــه ای ــی ک ــد در حال بگذرانن

ــد.  ــت کنن ــه آن را پرداخ ــد هزین بای
بــه گــزارش ایلنــا، محمــود جامســاز در 
کشــور  اقتصــادی  کنونــی  شــرایط  مــورد 
گفــت: در حــال حاضــر شــرایط شــکننده 
ــه طــوری کــه هــم شــاهد دوگانگــی  اســت، ب
و  اقتصــادی  قدرت هــای  چندگانگــی  یــا 
سیاســی در داخــل هســتیم کــه در تعــارض بــا 
ــه لحــاظ  ــم ب ــت اســت و ه سیاســت های دول
دیپلماســی خارجــی، مشــکات خــروج آمریــکا 
از برجــام و تحمیــل تحریم هــای جدیــد در 
چهــارم نوامبــر  بــا مشــکات اقتصــادی رو بــه رو 

ــود. ــم ب خواهی

انبوه ثروت
 در اختيار شبکه های رانتی است

موجــب  شــرایط  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
کاهــش منابــع ارزی و تحــت فشــار قــرار 
گرفتــن اقتصــاد خواهــد شــد. از ســویی انبــوه 
ــوده و  ــی ب ــبکه های رانت ــار ش ــروت در اختی ث
ــی و  ــر، بی عدالت ــار فق ــر فش ــه زی ــاد جامع آح
ــواه آن  ــه گ ــد ک ــرار دارن ــت ق ــی دول بی توجه
ــد  ــه نبای ــت. البت ــی اس ــات خیابان ــز اعتراض نی
از سیاســت های دولــت نیــز غافــل شــد، مثــا 
ــرازیر  ــب س ــی موج ــود بانک ــرخ س ــش ن کاه
ــدی  ــازار ارز و بهره من ــه ب ــی ب ــدن نقدینگ ش
ایــن  از  ســوداگران  و  ســفته بازان  کان 

سیاســت ها شــده اســت.
ــه اهمیــت  ــاددان بــا اشــاره ب ایــن اقتص
انســجام و یک صدایــی در میــان مســئوالن 
کشــوری گفــت: هرچنــد در طــول چهــل ســال 
گذشــته شــاهد چندصدایــی بوده ایــم امــا ایــن 

ــتری  ــود بیش ــی نم ــرایط کنون ــوع در ش موض
دارد، بویــژه پــس از برجــام کــه دلواپســان 
دولــت را بــه کــم کاری متهــم می کردنــد و 
حــاال هــم کــه هــر بــار یــک وزیــر دولــت هدف 

ــرد. ــرار می گی ــس ق مجل

 پيامد شکاف بين دولت و مجلس اتخاذ 
تصميم های عجوالنه و غيرمنطقی است

ــه  ــک ب ــای کم ــه ج ــس ب ــزود: مجل وی اف
تصمیم هــای  در  بیشــتر  هرچــه  انســجام 
ــم  ــات عل ــاس الزام ــا براس ــاذ آنه ــت و اتخ دول
ــف  ــود موجــب تضعی ــات خ ــا اقدام اقتصــاد، ب
ــدون  ــه ب ــوان ب ــه می ت ــت ک ــده  اس ــت ش دول
وزیــر مانــدن وزارت خانه هــا در شــرایط خطیــر 

کنونــی اشــاره کــرد. پیامــد ایــن شــکاف بیــن 
دولــت و مجلــس اتخــاذ تصمیم هــای عجوالنــه 
ــه  ــیب آن متوج ــه آس ــوده ک ــی ب و غیرمنطق
ــار  ــا اقش ــت ی ــه دول ــت وگرن ــده اس ــردم ش م
مرفــه می تواننــد امــورات خــود را بگذراننــد در 
حالــی کــه ایــن مــردم عــادی بایــد هزینــه آن 

ــد. ــت کنن را پرداخ

جامعه باوری به تقسيم بندی دولت ها
 به اصولگرا و اصالح طلب ندارد

ــای  ــن تصمیم ه ــرد: ای ــح ک ــاز تصری جامس
نادرســت تقریبــا در تمــام دولت هــا باعــث 
شــده تــا جامعــه بــاوری بــه تقســیم بندی 
ــته  ــب نداش ــرا و اصاح طل ــه اصولگ ــا ب دولت ه

باشــند و بــه نوعــی همــه آنهــا را در یــک 
ردیــف قــرار دهــد. چــون نتیجــه تصمیم هــای 
اقتصــادی و سیاســی آنهــا چیــزی بــرای مــردم 

نداشــته اســت.
ــاد  ــر اقتص ــتیضاح وزی ــاد از اس ــا انتق وی ب
گفــت: اســتیضاح و تغییــر وزیــر اقتصــاد پــس 
ــته  ــد داش ــری می توان ــه تاثی ــال چ ــک س از ی
نتیجــه  اقتصــاد  کنونــی  شــرایط  باشــد؟ 
سیاســت های ناکارآمــد در طــول ســال های 
ــیر  ــوک شمش ــوان ن ــه نمی ت ــوده ک ــته ب گذش
ــوش  ــد فرام ــت و نبای ــر گرف ــه ســمت وزی را ب
ــد  ــر نمی توان ــود وزی ــاختار موج ــرد، در س ک
ــت و  ــم خواس ــر ه ــرد و اگ ــش بب کاری از پی
ــاد و  ــته های فس ــط هس ــوده توس ــه ای ب برنام
رانــت در مرحلــه اجــرا از مســیر خــود منحــرف 

ــت. ــده اس ش
ــی  ــچ ضرورت ــت: هی ــار داش ــاز اظه جامس
بــرای اســتیضاح وزیــر اقتصــاد و تضعیــف 
کابینــه وجــود نداشــت مگــر وجــود تعــارض و 
ــن  ــد در ای ــه بای ــه البت ــدرت، ک ــی ق صف آرای
ــا هــدف  صف آرایــی بازبینــی صــورت بگیــرد ت
ــات در  ــد و تصمیم ــی باش ــع مل ــا مناف آن تنه

ــود. ــاذ ش ــب اتخ ــط آرام و مناس محی

دشمنان را به دوست تبديل کنيم
ـــه اهمیـــت  ـــاددان بـــا اشـــاره ب ایـــن اقتص
تلطیـــف روابـــط بـــا ســـایر کشـــورها گفـــت: 
تصمیمـــات کوتاه مـــدت زمانـــی می توانـــد 
تاثیرگـــذار باشـــد کـــه بـــه برقـــراری روابـــط 
ــت  ــورها اهمیـ ــایر کشـ ــا سـ ــک بـ دیپلماتیـ
دهیـــم و در صحنـــه بین الملـــل دوســـتان 
ــمنان  ــی دشـ ــرده و حتـ ــدا کـ ــتری پیـ بیشـ
را بـــه دوســـت تبدیـــل کنیـــم تـــا بتوانیـــم 
ـــذب  ـــور ج ـــمت کش ـــه س ـــرمایه گذاری را ب س
و بســـتر تولیـــد و بهـــره وری فراهـــم شـــود، 
ـــد  ـــوار خواه ـــرای کشـــور دش ـــرایط ب ـــه ش وگرن

ـــود.  ب

انبوه ثروت در اختیار شبکه های 
رانتی است 

وزیـر نفـت گفت: بـه دلیل حساسـیت باالی 
عرضـه نفـت در بـورس، قـرار شـد ایـن عرضـه 
بـه طـور آزمایشـی و محـدود، و تسـویه آن ۲۰ 
درصـد ریالـی و ۸۰ درصـد ارزی انجـام شـود. 

بـه گـزارش مهـر، بیـژن زنگنـه در حاشـیه 
ایـران پاسـت دربـاره  نمایشـگاه  دوازدهمیـن 
تصمیـم  ایـن  گفـت:  بـورس  در  نفـت  عرضـه 
توافـق سـران سـه قوه بـوده اسـت و بـا توجه به 
حساسـیتی کـه در ایـن زمینـه وجـود داشـت، 
قـرار اسـت بـا ۲۰ درصـد تسـویه ریالـی و ۸۰ 
درصـد تسـویه ارزی، بـه صـورت آزمایشـی و 
محـدود نفـت در بـورس عرضـه شـود و نتایـج 
آن مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و ارزیابی شـود.

وی در پاسـخ بـه اینکـه عرضـه بـه چـه نحوی 
خواهـد بـود؟ توضیـح داد: مـی توانیـم حـدود 4۰ 
هـزار بشـکه در روز عرضـه داشـته باشـیم؛ امـا به 
طور کلی عرضه به صورت خرد و آزمایشـی اسـت.

نشسـت  بـه  اشـاره  بـا  مقـام مسـئول  ایـن 
اعضـای اوپـک و غیراوپـک در الجزایـر گفـت: 
بـه  منجـر  نهایـت  در  نشسـت  ایـن  نتیجـه 
پایبنـدی همـه اعضـای اوپـک و غیراوپـک بـه 
سـهمیه های تولید شـد و سـازگار با آن چیزی 

شـد کـه ایـران مـی خواسـت.
وی دربــاره اینکــه آیــا پرکــردن خــاء نفــت 
ایــران در بــازار بــرای بلنــد مــدت امــکان پذیــر 
ــن  ــردن ای ــح داد: پرک ــر، توضی ــا خی ــت ی اس
خــاء بــرای طوالنــی مــدت امــکان پذیــر 
نیســت امــا بــرای کوتــاه مــدت و میــان مــدت 
ــی  ــن در حال ــود ای ــام ش ــت انج ــن اس ممک
اســت کــه آمریکایــی هــا مســاله ای در ذهــن 
ــم  ــاه ه ــک م ــی ی ــد حت ــی خواهن ــد و م دارن

ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــه شــده ای ک

اوپک زيرشاخه وزارت انرژی امريکا 
نيست

وزیـر نفـت بـا تاکیدبـر اینکـه بارهـا مطـرح 
کـرده ایـم اوپک یک سـازمان مسـتقل اسـت و 
زیرشـاخه ای از وزارت انـرژی آمریکا محسـوب 
نمـی شـود، اظهـار کـرد: صحبـت هـای ترامپ 
در  آمریـکا  دوسـت  کشـورهای  بـه  خطـاب 
آنهـا   اینکـه  بـر  حاشـیه خلیـج فـارس مبنـی 

تامیـن امنیـت خـود را از آمریـکا دارنـد یـک 
توهیـن بـزرگ بـه ملـت و دولـت این کشـورها 
محسـوب می شـود و امیدواریم آنها بـا اقدامات 

مقتضـی پاسـخ ایـن توهیـن را بدهنـد.
بـه گفتـه زنگنـه، آنچـه در نشسـت الجزایـر 
حاصـل شـد پاسـخ مثبتـی بـه خواسـته ترامپ 
نبـود و اوپـک و غیراوپـک بـه شـکل مشـترک 
اعـام کردند، در حـال حاضر نیـازی به افزایش 

تولیـد نفت نیسـت. بـه طور کلی اگر این پاسـخ 
را شکسـت سـخت ندانیـم، مـی تـوان گفت آن 
چیـزی که ترامـپ و آمریکا می خواسـت از این 

نشسـت حاصل نشـد.

کره جنوبی سه ماه قبل خريد از ايران را 
متوقف کرد

 ایـن عضـو کابینـه دولـت دوازدهـم دربـاره 
کاهـش خریـد کشـورها  از نفـت ایـران تصریح 
کـرد: برخـی کشـورها میـزان خریـد خـود را 
کاهـش دادنـد؛ امـا کـره جنوبی سـه ماه اسـت 
کـه خریـد نفت خـود از ایـران را متوقـف کرده 

. ست ا
وزیـر نفـت درباره قیمت خوراک پتروشـیمی 
هـا نیـز توضیـح داد: قیمـت خـوراک واحدهای 
پتروشـیمی با توجه بـه تغییرات نـرخ ارز تغییر 
مـی کنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه بـه نظـر 
مـی رسـد طـی یـک تـا دو مـاه گذشـته بورس 
عرصـه فعالیـت دالالن بـوده و مـواد اولیـه بـه 
تولیدکننـدگان اصلـی نمـی رسـید؛ چـرا کـه 
سـال گذشـته ۲5۰ هـزار تـن پـت در بـورس 
عرضـه شـد؛ امـا بـازار همچنـان در تعـادل بود 
ایـن در حالـی اسـت کـه امسـال نیـز همیـن 
میـزان را در بـورس عرضـه کردیـم؛ امـا شـاهد 
یـک میلیـون تـن تقاضـا بـرای ایـن محصـول 
بودیـم؛ پـس مشـخص اسـت این درخواسـت و 

اسـت. رانتی  تقاضـا 
بـه گفتـه زنگنه، سـامانه هـای موجـود نمی 
تواننـد خیلـی دقیـق ایـن دالالن و ایـن نـوع 
تقاضـا را شناسـایی کننـد امـا با توجه بـه اینکه 
سـقف رقابـت را برداشـته ایـم، انتظار مـی رود 
قیمـت نهایی بـرای مصرف کننـده کاهش یابد.

زنگنه ؛

20 درصد تسویه قیمت نفت 
در بورس ریالی است

طنز مدیریتی

  نکته ها
- درصفحــه کلیــد زندگــی، یــک انگشــت 
خــود را نزدیــک کلمــه escape نگــه داریــد.

- یافتــن همــکار ســودمند دشــوار اســت، 
همــکار  دســت  از  شــدن  خــاص  ولــی 

ــت. ــوارتر اس ــب دش ــه مرات ــاز ب دردسرس
- در ارســال نامــه هــای مهــم بــدون 
اشــتباه رخ خواهــد داد.  تایپــی،  اشــکال 
ــود  ــداد خ ــا تع ــس ب ــر ک ــارات ه - اختی
کارهایــی کــه همــراه دارد نســبت معکــوس 

دارد.
ــار اول  ــان ب ــر کاری،هم ــام دادن ه - انج
ــه گواهــی  ــه طــور صحیــح، فقــط منجــر ب ب
انجــام کار مــی شــود، ولــی انجــام دادن 
بــار  چهاردهمیــن  بــرای  کار  آن  اشــتباه 

نشــان از امنیــت شــغلی دارد!
منبع: طنز مديريتی

داد و ستد سهام در بورس تبریز
 67 درصد افزایش یافت

آذربایجـان  بـورس منطقـه ای  تـاالر  مدیـر 
شـرقی گفـت: داد و سـتد سـهام و حـق تقـدم 
تـاالر تبریـز در شـهریور مـاه نسـبت بـه مرداد 
امسـال افزایـش 67 درصدی را نشـان می دهد.

به گـزارش ایرنـا، محمد امیـن عابدینی گفت: 
مـاه گذشـته ۲ میلیـارد و ۲۹۰ میلیـون و ۸۹۹ 
هـزار و ۹۸۲ سـهم و حـق تقـدم در مجمـوع بـه 
ارزش 7 هزار و ۸4۸ میلیارد و 6۲ میلیون و 3۸۲ 
هـزار و 33۱ ریـال در تاالر تبریز داد و سـتد شـد.

وی اعـام کـرد: 4۸ درصـد معامـات تـاالر 
تبریـز در مـاه گذشـته بـه خریـد سـهام و 5۲ 

درصـد بـه فـروش سـهام اختصـاص داشـت .
عابدینـی با اشـاره بـه اینکه معامـات بورس 
 4۱ توسـط  امسـال  مـاه  شـهریور  در  تبریـز 
کارگـزار انجـام شـد، گفـت: مـاه گذشـته 5۱7 
کـد معاماتـی جدیـد در این تـاالر ایجاد شـد. 
تـاالر بـورس اوراق بهـادار تبریـز بـه عنـوان 
دومیـن تـاالر بـورس منطقه ای ایـران در تاریخ 

۲۲ مهـر ۱3۸۲ در تبریـز افتتـاح شـد. 
بـورس اوراق بهـادار منطقـه ای تبریـز زیـر 
نظر سـازمان بـورس اوراق بهادار تهـران فعالیت 
مـی کند و سـهام تمامی شـرکت هـای پذیرفته 
قابـل  تـاالر  ایـن  در  تهـران  بـورس  در  شـده 

معاملـه می باشـد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی خبر داد:

پرداخت 475 میلیارد تومان 
تسهیالت به واحد های تولیدی از 

محل طرح رونق تولید

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
آذربایجـان شـرقی گفـت: در سـال ۹7 بانک هـا 
از محـل منابع خـود اقدام به پرداخت مسـتقیم 
 737 بـه  تسـهیات  تومـان  میلیـارد   475
متقاضـی از محـل طـرح رونـق تولید کـرده اند.   
بـه گـزارش ایسـنا، حسـین نجاتـی با اشـاره 
و  داخـل  در  واحدصنعتـی   ۲۱۸ از  بازیـد  بـه 
خـارج شـهرک هـای صنعتـی طی شـش ماهه 
سـال جـاری اظهـار کـرد: بـه منظورحمایـت از 
واحدهـای تولیـدی مشـکل دار در زمینه هـای 
و  انـرژی  بانکـی،  مسـائل  ازجملـه  مختلـف 
سـوخت، مالیـات ، بیمـه و محیـط زیسـت از 
سـال ۹5 مباحـث مربـوط بـه کارگروه تسـهیل 
و رفـع موانـع تولیـد کلیـد خـورده و در سـال 
جـاری آئین نامـه جدیدی جهت اجـرا آن اباغ 

است.   شـده 
بـه 4۰۹  در سـال گذشـته  داد:  ادامـه  وی 
از  تومـان  میلیـارد   3۱۸ تسـهیات،  متقاضـی 
محـل طـرح رونـق تولید پرداخت شـده اسـت .   
وی میـزان کل تسـهیات سـرمایه درگردش 
یـا ثابـت پرداختـی به واحدهـای مشـکل دار را 

۸7۰ میلیـارد تومـان اعـام کرد.

رئیس کمیسـیون صـادرات و مدیریت واردات 
اتـاق بازرگانـی تبریز با بیـان این که بسـته ارزی 
جدیـد جوابگـو نیسـت و حتی احتمـال می رود 
منجـر بـه متوقـف شـدن صـادرات شـود، گفت: 
از  برهـه  ایـن  در  جدیـد  ارزی  بسـته  تدویـن 
وضعیت اقتصادی کشـور تصمیم مناسـبی نبود. 
در  بنابیـان،  مسـعود  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
خصوص بسـته ارزی پیشـنهادی اتـاق تبریز به 
دولـت، اظهـار کـرد: صادرکنندگان، مـواد اولیه 
خـود را در کـف بـازار بـا ارز ۱4 هـزار تومانـی 
تامیـن کـرده و در سـامانه نیمـا بـا دالر هفـت 
هـزار تومانـی صـادر می کننـد، از ایـن رو برای 

صادرکننـدگان توجیـه اقتصـادی نـدارد . 
 وی خاطرنشـان کـرد: بسـته ارزی جدیـد، 
بـرای بخش خصوصـی لطمه وارد مـی کند؛ چرا 
کـه بخـش خصوصـی تمامی مـواد اولیه خـود را 
بـا ارز آزاد تامیـن مـی کند که با ادامـه این روند 

۹۰ درصـد کاالهـا را نمـی توان صـادر کرد. 
نبـود  دلیـل  بـه  این کـه  بیـان  بـا  بنابیـان   
نظـارت، پیمـان سـپاری ارزی منجـر بـه ایجاد 

فسـاد و رانـت مـی شـود، خاطرنشـان کـرد: تـا 
زمانـی کـه قیمـت ارز تـک نرخـی نشـود ایـن 

مسـائل از بیـن نخواهـد رفـت.
مدیریـت  و  صـادرات  کمیسـیون  رئیـس 
بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  بازرگانـی  اتـاق  واردات 
این کـه در قانـون، صـادرات کاالهـای غیرنفتـی 
از هرگونـه پیمـان سـپاری ارزی ممنوع اسـت، 
از  را قبـل  ارزی  پیمـان سـپاری  اظهـار کـرد: 
انقـاب اجـرا کـرده و تمامی صادرات کشـور در 
آن زمـان متوقـف شـد، اکنـون نیـز ایـن بسـته 
ارزی را تدویـن کردنـد کـه احتمـال مـی رود 

صـادرات مجـددا متوقـف شـود. 
در  اداری  بروکراسـی  این کـه  بیـان  بـا  وی 

سـامانه نیمـا زیـاد اسـت، گفـت: تولیدکننـدگان 
بـرای این کـه بـه تولید خـود ادامه دهنـد، مجبور 
هسـتند تـا ارز را به صـورت آزاد تهیـه کنند؛ چرا 
کـه اگـر منتظر باشـد تـا ارز دولتـی را تهیه کرده 
بعـد کاالی خود را از گمـرک ترخیص کنند، باید 

اقـدام بـه تعطیلـی واحـد تولیدی خـود کنند.

 صادرات آذربايجان شرقی 
کاهش يافته است 

وی بـا اشـاره بـه وضعیـت فعلـی صـادرات 
آذربایجـان شـرقی، تصریـح کـرد: تمامـی واحد 
هـای تولیـدی اسـتان صـادرات محـور بـوده و 
حـدود دو میلیـارد و 5۰۰ میلیون دالر صادرات 

غیرنفتی اسـتان توسـط بخش خصوصـی انجام 
مـی شـود، امـا صـادرات اسـتان طـی روز های 
اخیـر کاهـش یافتـه اسـت کـه بایـد مسـئوالن 
توجـه ویـژه ای بـه ایـن بخش داشـته باشـند.

هـای  قیمـت  متاسـفانه  گفـت:  بنابیـان 
صادراتـی و نحـوه انتقـال ارز مشـخص نیسـت 
و بـه همیـن دلیـل صادرکننـدگان با مشـکات 
زیـادی دسـت و پنجـه نرم مـی کننـد، بنابراین 
ایـن  کـردن  مرتفـع  تابـرای  اسـت   ضـروری 
و  کـرده  فراهـم  را  زمینـه  دولـت  موضـوع 

دهـد. انجـام  را  الزم  تمهیـدات 

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز:

احتمال توقف صادرات در صورت 
تداوم روند فعلی، وجود دارد

بــا مفاســد  رئیــس فراکســیون مبــارزه 
اقتصــادی مجلــس گفــت: بنابــر گزارشــات 
موثــق واصلــه بــه فراکســیون مبــارزه با مفاســد 
ــرط بندی  ــایت های ش ــی از س ــادی، بخش اقتص
بــا درآمدهــای میلیــاردی از داخــل یکــی 
ــت  ــال مدیری ــران در ح ــراف ته ــدان اط از زن

ــت.  اس
بــه گــزارش فــارس، امیــر خجســته رئیــس 
اقتصــادی  بــا مفاســد  فراکســیون مبــارزه 
مجلــس شــورای اســامی، از درآمــد میلیــاردی 
از  شــرط بندی  ســایت های  گرداننــدگان 
داخــل یکــی از زنــدان اطــراف تهــران خبــر داد 
و اظهــار داشــت: بنابــر گزارشــات موثــق واصلــه 

ــا مفاســد اقتصــادی،  ــارزه ب ــه فراکســیون مب ب
ــرط بندی  ــایت های ش ــی از س ــت بخش مدیری
ــی از  ــل یک ــاردی از داخ ــای میلی ــا درآمده ب
ــدان اطــراف تهــران در حــال انجــام اســت. زن

کشـور  اسـت  حالـی  در  ایـن  افـزود:  وی 
درگیـر مشـکات ارزی اسـت و بواسـطه همین 
سـایت های قمـار و شـرط بندی مقادیـر کانـی 
می شـود. خـارج  کشـور  ارزی  سـرمایه های  از 

بــا مفاســد  رئیــس فراکســیون مبــارزه 
ــه  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ــود  ــی ش ــورا بررس ــد ف ــوع بای ــن موض داد: ای
کــه چگونــه در داخــل زندان هــا اینچیــن 
تجهیزاتــی وجــود دارد و برخــی زندانیــان 

اســتفاده  هوشــمند  همــراه  تلفن هــای  از 
. می کننــد

ــز در ماجــرای  ــر نی ــزود: پیش ت خجســته اف
ــاهد  ــدان ش ــن زن ــان ای ــی از زندانی ــل یک قت
ــده از  ــط ش ــای ضب ــر و فیلم ه ــش تصاوی پخ
ــدان بودیــم کــه ایــن  داخــل بندهــای ایــن زن
ــط  ــئولین ذی رب ــکوت مس ــورد س ــوع م موض
قــرار گرفــت لــذا اکنــون الزم اســت مســئوالن 

ســازمان زندان هــا و قــوه قضائیــه در ایــن 
ــند. ــخگو باش ــوص پاس خص

مجلــس  نــود  اصــل  کمیســیون  دبیــر 
ــرای  ــه ماج ــاره ب ــن اش ــامی ضم ــورای اس ش
ــن  ــروش آنای ــرکت های ف ــی از ش ــر یک اخی
ســکه و انتقــاد از عــدم ورود جــدی بانــک 
مرکــزی نســبت بــه برخــورد بــا مدیــران 
ــی  ــبکه های اینترنت ــار و ش ــای قم ــایت ه س

ــفانه  ــت: متاس ــا و ارز گف ــوزه ط ــال در ح فع
ــرای برخــورد و  ــزم جــدی ب ــزی ع ــک مرک بان
ــا تراکنشــات ایــن ســایت های شــرط  مقابلــه ب
ــرای  ــایت ها ب ــن س ــدارد و ای ــار ن ــدی و قم بن
ــه  ــران ب ــود و کارب ــی خ ــات بانک ــام معام انج
بانک هــا  رســمی  درگاه هــای  بــه  راحتــی 
متصــل مــی شــوند و از طریــق همیــن ســایت 
ــرای  ــات ب ــی از معام ــل توجه ــم قاب ــا حج ه
ــور  ــرمایه از کش ــروج س ــویی و خ ــام پولش انج

ــود ــی ش ــارج م خ
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش عنــوان 
کــرد: اگرچــه اقدامــات وزارت ارتباطــات و 
پلیــس فتــا بعــد از تذکــرات صــورت پذیرفتــه 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــود ام ــع ب ــدی و قاط ج
قســمت های فنــی و تخصصــی بانــک مرکــزی 
هنــوز توانایــی انجــام نظــارت در ایــن فضــا را 
ــرداری  ــز شــاهد کاهب ــرا نی ــرا اخی ــد زی ندارن
گســترده یکــی از شــرکت های انایــن فــروش 

ــم. طــا و ســکه در فضــای مجــازی بودی
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــه عن خجســته در خاتم
حــوزه الزم اســت آمادگــی ســامانه  ضــد 
فســاد فراکســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 
www. ــه آدرس ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل

دریافــت  بــرای   zedefesad.parliran.ir
گزارشــات و مســتندات از وقــوع جرایــم مالــی 

ــم. ــام کن ــف را اع ــای مختل ــوزه ه در ح

درآمد میلیاردی گردانندگان سایت های 
شرط بندی از داخل یک زندان

کاریکاتور

نگرانی جدیدی به نام »پاییز خشک«

منبع: تسنيم



سه شنبه 03 مهر ماه 97- سال پنجم - شماره 364 5روزنامه عجب شیر   جامعه
طرح یک فوریتی برای

 لغو تعطیلی هشتم ربیع االول

نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس بــا اشــاره 
بــه طــرح یــک فوریتــی لغــو تعطیلــی هشــتم 
ــرای  ــی ب ــه جایگزین ــت: گزین ــع االول، گف ربی

تعطیلــی پیشــنهاد نشــده اســت.
بــه گــزارش فــارس، ســلمان خــدادادی  
ــی  ــیون اجتماع ــزارش کمیس ــه گ ــاره ب ــا اش ب
تعطیلــی  لغــو  پیشــنهاد  دربــاره  مجلــس 
هشــتم ربیــع االول اظهــار داشــت: زمانــی کــه 
ــود  بحــث ســاماندهی تعطیــات مــورد نظــر ب
و مجلــس بــه دنبــال کاهــش آنهــا بــود، یکــی 
از نماینــدگان موضــوع تعطیلــی هشــتم ربیــع 
االول، روز شــهادت امــام حســن عســگری)ع( را 
پیشــنهاد کــرد کــه در همــان زمــان هــم قــرار 
شــد بــه دلیــل زیــاد بــودن میــزان تعطیــات، 

ــن بحــث دیگــر مطــرح نشــود. ای
ــکان درمجلــس شــورای  ــردم مل ــده م نماین
اســامی افــزود: ایــن تعطیلــی زمینه ســاز 
برخــی حرکت هــا و صحبت هــا و اختافــات 
شــد کــه نهایتــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 

ــه وجــود آن نیســت. ــازی ب نی
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
ــات  ــاماندهی تعطی ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــم  ــری ه ــم رهب ــام معظ ــت مق ــورد رضای م
اســت، ادامــه داد: طــرح یــک فوریتــی اصــاح 
تعطیــات رســمی بــا حضــور کارشناســان 
دیــوان  مجلــس،  پژوهش هــای  مرکــز 
ــتخدامی در  ــازمان اداری و اس ــبات و س محاس
ــورد بررســی  ــس م کمیســیون اجتماعــی مجل
قــرار گرفــت کــه بــر مبنــای آن بنــد )ح( 
ــون احــکام دائمــی برنامه هــای  ــاده )37( قان م

ــد. ــذف ش ــور ح ــعه کش توس
وی توضیــح داد: در ایــن بنــد اشــاره شــده 
بــود کــه هشــتم ربیــع االول، ســالروز شــهادت 
امــام حســن عســگری)ع( و آغــاز امامــت 
حضــرت ولیعصر)عــج( بــه عنــوان تعطیــل 

تعییــن می شــود. رســمی 
ــال  ــک س ــرح ی ــن ط ــت: ای ــدادادی گف خ
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  در  قبــل 
تصویــب ولــی بــه هیئــت رئیســه وصــول 
نشــده بــود؛ از ایــن رو در دســتور کار نیــز قــرار 

ــود. ــه ب نگرفت
ــس  ــی مجلـ ــیون اجتماعـ ــس کمیسـ رئیـ
ــی  ــن تعطیلـ ــو ایـ ــرای لغـ ــرد: بـ ــام کـ اعـ
ـــون  ـــده و تاکن ـــی نش ـــن معرف ـــه جایگزی گزین
ـــرای  ـــیون ب ـــن کمیس ـــه ای ـــنهادی ب ـــز پیش نی
تعطیـــل شـــدن روز دیگـــری داده نشـــده 

اســـت.

بــا کاهــش ارزش پــول ملــی مــا، مســافران 
زیــادی ایــران را بــه عنــوان مقصــد گردشــگری 
می توانــد  هــم  ایــن  می کننــد،  انتخــاب 
ــه  ــزی ک ــت، چی ــد و هــم فرص ــد باش تهدی
اهمیــت دارد، هدایــت مســافران در خریــد 

کاالهاســت.
بــه گــزارش مهــر، » آمدنــد، بردنــد، رفتنــد« 
ــرا از مســافران  ــه اخی ــری اســت ک ــن تصوی ای
کــه  تصویــری  کرده ایــم،  پیــدا  خارجــی 
ــرخ ارز  ــش ن ــی و افزای ــول مل کاهــش ارزش پ

به وجــود آورده اســت.
می گوینــد اگــر یــک زوج خارجــی بــه 
ــه اقامــت  ــک هفت ــد و ی ــا ســفر کنن کشــور م
کننــد و کلــی خــوش بگذارننــد، هزینه هایشــان 
ــم  ــان ه ــوق یک ماهه ش ــدازه حق ــه ان ــی ب حت
آمــدن  به وجــود  در  این هــا  و  نمی شــود، 
ــر  ــافران بی تاثی ــور مس ــی از حض ــر منف تصاوی

ــتند. نیس
واقعیــت ایــن اســت کــه کاهــش ارزش پــول 
ــی  ــایه و حت ــورهای همس ــرای کش ــان ب ملی م
ــرای  ــی ب ــایه، بســتر خوب کشــورهای غیرهمس
ــد فراهــم کــرده  مســافرت، گردشــگری و خری
ــد  ــه می توانن ــل هزین ــا حداق ــا ب ــت. آن ه اس
ــن  ــتفاده و بیش تری ــات اس ــن خدم از بیش تری

ــد. ــداری کنن ــا را خری ــزان کااله می

شهر پر از مسافر، بی دليل نيست
طبــق خبــری کــه معــاون گردشــگری 
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــراث فرهنگ اداره کل می
ــا صددرصــد  ــام تقریب ــن ای ــرد، در ای ــام ک اع
ــر اســت. برخــی  ــتان پ ــز و اس ــای تبری هتل ه
ــافر  ــای مس ــب ها را در پارک ه ــافران ش از مس
ــال های  ــه س ــد ک ــپری می کنن ــا س و چادره
ــای  ــن صحنه ه ــدن چنی ــا دی ــته تقریب گذش

ــود. ــن ب غیرممک
رویــداد  می گوینــد  مســئوالن 
ــافران  ــه مس ــده ک ــث ش ــز۲۰۱۸« باع »تبری
ــزان  ــن می مخصوصــا مســافران خارجــی در ای
بــه ایــن شــهر ســفر کننــد، امــا مــردم 
ــان  ــول ملی م ــش ارزش پ ــه کاه ــد ک می دانن
در حضــور مســافران تاثیــر کمــی نداشــته 

اســت.
وقتــی ارزش پــول ملــی کــم می شــود، 
قیمــت کاالهــا و خدمــات بــرای مســافران 
باعــث  ایــن  و  می یابــد  کاهــش  خارجــی 
می شــود یــک اســتقبال عمومــی ایجــاد شــود. 
ــان  ــئله این روزهایم ــت، مس ــا فرص ــد، ی تهدی
ایــن اســت؛ اینکــه حضــور و خریــد مســافران 
ــا  ــت ی ــد اس ــک تهدی ــا ی ــهرهایمان آی از ش
ــر محمــد کامــی، کارشــناس و  فرصــت؟ دکت

تحلیلگــر اقتصــادی می گویــد »هــردو«.
او می گویــد: وقتــی ارزش پــول ملــی کــم 
بــرای  می شــود، قیمــت کاالهــا و خدمــات 
مســافران خارجــی کاهــش می یابــد و ایــن باعــث 
ــود. ــاد ش ــی ایج ــتقبال عموم ــک اس ــود ی می ش

کامــی معتقــد اســت: اینکــه می آینــد، 
کشــورمان را می بیننــد و در واقــع بــه مبلــغ و 

ســفیر کشــورمان در کشــور خودشــان تبدیــل 
می شــوند، بــاارزش اســت امــا اگــر دولــت 
برنامــه ای بــرای هدایــت و مدیریــت ایــن خیــل 
ــافران  ــد، مس ــته باش ــافران نداش ــم مس عظی

ــند. ــد باش ــد تهدی می توانن
بــه گفتــه ایــن تحلیل گــر اقتصــادی، وقتــی 
کشــورمان در شــرایط تحریــم قــرار می گیــرد و 
در آینــده امــکان واردات بســیاری از مــواد اولیــه 
ــر  ــت، اگ ــم داش ــی را نخواهی ــای اساس کااله
مســافران اقــدام بــه خریــد کاالهــای اساســی ما 
بکننــد، دقیقــا بــا »بحــران« مواجــه می شــویم.

کاالهای صددرصد داخلی در سبد 
مسافران خارجی قرار بگيرد

اســت  قــرار  اگــر  می دهــد:  توضیــح  او 
مســافران خریــد بکننــد، بایــد کاالهایــی مثــل 
ــد  ــد تولی ــه صددرص ــتی مان را ک ــع دس صنای
ــد  ــداری بکنن ــتند خری ــان هس ــی خودم داخل
ــرایط  ــن در ش ــرار گرفت ــا ق ــی ب ــه حت چراک
تحریــم نیــز قــادر بــه ســاخت این هــا خواهیــم 

ــود. ب
ـــا حفـــظ کاالهـــای اساســـی  ـــت م ـــد اولوی بای
و مصـــرف آن هـــا توســـط مـــردم خودمـــان 
ــه در  ــتیم کـ ــن هسـ ــاهد ایـ ــا شـ ــد امـ باشـ
ـــی  ـــه راحت ـــافران ب ـــا مس ـــرزی م ـــهرهای م ش
می آینـــد و کاالهـــای اساســـی خریـــداری 
اقتصـــادی  تحلیل گـــر  ایـــن  می کننـــد. 
ــا  ــت مـ ــد اولویـ ــد: »بایـ ــن می گویـ همچنیـ
حفـــظ کاالهـــای اساســـی و مصـــرف آن هـــا 
توســـط مـــردم خودمـــان باشـــد امـــا شـــاهد 
ـــا  ـــرزی م ـــهرهای م ـــه در ش ـــتیم ک ـــن هس ای
مســـافران بـــه راحتـــی می آینـــد و کاالهـــای 

ــد. ــداری می کننـ ــی خریـ اساسـ
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــی ای ــنهاد کام پیش

خــروج  بــرای  محدودیت هــا  یک ســری 
ــرد:  ــر بگی ــا در نظ ــی از مرزه ــای اساس کااله
ــای  ــش تعرفه ه ــان افزای ــش هم ــن راه بهتری

ــت. ــن کاالهاس ــروج ای ــرای خ ــی ب گمرک
او کاال هـــا را بـــه دو دســـته لوکـــس و 
ضـــروری تقســـیم می کنـــد و می گویـــد: 
ـــت،  ـــوب اس ـــد خ ـــرش بخرن ـــافران ف ـــر مس اگ
ـــد  ـــا خری ـــت ام ـــوب اس ـــد خ ـــش بخرن ـــر کف اگ
روغـــن و برنـــج واقعـــا در آینـــده مـــا را بـــا 
مشـــکل مواجـــه خواهـــد کـــرد و مســـئوالن 

بایـــد ایـــن موضـــوع را جـــدی بگیرنـــد.

کاهش ارزش پول ملی، يک توفيق اجباری
جالــب اســت کــه در تئوری هــای کان 
ــه  ــول ملــی« ب اقتصــادی، از »کاهــش ارزش پ
ــت صــادرات و  ــای »تقوی ــوان یکــی از راه ه عن
ــه  ــت«. همانک ــده اس ــاد ش ــش واردات ی کاه
ــت  ــز در نشس ــان تبری ــه کفاش ــس اتحادی رئی
خبــری اش گفــت: بعــد از کاهــش ارزش پــول 
ــایه  ــورهای همس ــه کش ــا ب ــادرات م ــی، ص مل
چندیــن برابــر شــده اســت و دلیــل ایــن اســت 
کــه آن هــا بــا ۱۰دالر می تواننــد اعاتریــن 

ــد. ــا را بخرن ــرم م ــش چ کف
ـــر  ـــا بخاط ـــن باره ـــا، چی ـــوی مرزه در آن س
کاهـــش تعمـــدی ارزش پـــول ملـــی خـــود 
ــپ،  ــد ترامـ ــه دونالـ ــورد هجمـ ــوان« مـ »یـ
ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــکا ق ـــور آمری ـــس جمه رئی

ـــر  ـــی در براب ـــول مل ـــش ارزش پ ـــد کاه فرآین
ارزش ارزهـــای خارجـــی می توانـــد یـــک 
اقـــدام آگاهانـــه جهـــت تقویـــت بنیـــه صادراتـــی 
کشـــور باشـــد کـــه ایـــن نیـــز مســـتلزم شـــرایطی 
ـــا از  ـــور م ـــئوالن کش ـــون مس ـــا تاکن ـــت ام اس
ـــد و  ـــر نداده ان ـــر خب ـــن ام ـــودن ای ـــدی ب تعم
ـــی  ـــاع فعل ـــه اوض ـــی رود ک ـــان م ـــر گم بیش ت

ـــق اجبـــاری« باشـــد. یـــک »توفی
ــش ارزش  ــه کاه ــد ک ــان می گوین کارشناس
ریــال ایــران، بیش تــر بخاطــر تحریم هــای 
بخاطــر  آمریــکا  تحریم هــای  و  آمریکاســت 
استکبارســتیزی های او اســت. بــه هرحــال 
ــی را ضعــف  ــی شــرایط فعل ــورهای غرب کش
اقتصــادی ایــران و البتــه قــدرت خــود در 
ــا در  ــد ام ــا می دانن ــور م ــاد کش ــرل اقتص کنت
آن ســوی مرزهــا، چیــن بارهــا بخاطــر کاهــش 
تعمــدی ارزش پــول ملــی خــود »یــوان« مــورد 
هجمــه دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ترامــپ مدعــی اســت کاهش تعمــدی ارزش 
یــوان فوایــد ناعادالنــه ای را در زمینــه تجــارت 
بــرای دولــت چیــن بــه همــراه دارد بــه طــوری 
کــه قیمــت  کاالهــا و محصــوالت تولیــد چیــن 
را بــرای ســرمایه و نیــروی کار بــه شــکل 
ــن  ــه ای ــد ک ــه می دارن ــن نگ ــی پایی مصنوع
اقــدام بــه نوعــی آغــاز یــک رقابــت ناســالم از 

ــا ســایر کشورهاســت. ــن ب ســوی چی

جنبه تهديدآميز موضوع را حل کرده ايم
سیاســی  معــاون  شــهرتی فر،  حــاال 
شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  امنیتــی  و 
ــت  ــرل و هدای ــرای کنت ــد: گام اول را ب می گوی

برداشــته ایم. مســافران 
بـــرای  تعرفه هـــای گمرکـــی  افزایـــش 
ـــافران  ـــط مس ـــی توس ـــای اساس ـــروج کااله خ
ـــه  ـــع جنب ـــد: در واق ـــد و می گوی ـــر می ده خب
تهدیدآمیـــز موضـــوع را حـــل کرده ایـــم. او از 
ـــروج  ـــرای خ ـــی ب ـــای گمرک ـــش تعرفه ه افزای
کاالهـــای اساســـی توســـط مســـافران خبـــر 
جنبـــه  واقـــع  در  می گویـــد:  و  می دهـــد 

ــم. ــل کرده ایـ ــوع را حـ ــز موضـ تهدیدآمیـ
شـــهرتی فر افزایـــش حضـــور مســـافران در 
ـــی  ـــول مل ـــش ارزش پ ـــل کاه ـــه دلی ـــتان ب اس
یـــک فرصـــت می دانـــد و توضیـــح می دهـــد: 
ـــد از  ـــا بای ـــا خـــودش ارز مـــی آورد و م مســـافر ب
ـــم  ـــتقبال کنی ـــور اس ـــه کش ـــه ارزآوری ب هرگون
ـــه دار  ـــی و یاران ـــای اساس ـــم کااله ـــا نگذاری ام

ـــد. ـــارج کنن ـــور خ ـــا را از کش م
ـــوش  ـــی فرام ـــه گاه ـــت ک ـــن اس ـــت ای واقعی
می کنیـــم »گردشـــگری« چیســـت، چـــه 
مزایایـــی دارد و اصـــا چـــرا تـــاش کردیـــم 
ــام  ــام نـ ــان اسـ ــگری جهـ ــت گردشـ پایتخـ
فرهنـــگ  صـــادرات  هرچنـــد  بگیریـــم. 
ـــگری  ـــعه گردش ـــر توس ـــم در ام ـــه ای مه مقول
ــا نبایـــد فرامـــوش  بـــه شـــمار می آیـــد، امـ
کـــرد کـــه برخـــی کشـــورهای دنیـــا تمـــام 
ـــد. ـــگری می چرخانن ـــا گردش ـــان را ب اقتصادش

مســـافر بـــا پـــول می آیـــد، چـــون او 
مـــا  کشـــور  در  اســـت  قـــرار  می دانـــد 
بخوابـــد، بخـــورد، تفریـــح کنـــد، خریـــد 
ـــا  ـــت ت ـــی نیس ـــل کم ـــن دلی ـــد و...، و همی کن
ــاز کنیـــم.  ــا بـ آغوش مـــان را بـــه روی آن هـ
ـــای  ـــام دره ـــال، تم ـــن ح ـــد در عی ـــه بای البت

ــم. ــان ببندیـ ــه رویشـ ــتفاده را بـ سواسـ

کاهش ارزش پول ملی و افزایش 
مسافران خارجی، خوب یا بد؟

نایـــب رئیـــس مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــود  ـــای خ ـــرای روی پ ـــی ب ـــا فرصت ـــم ه تحری
ـــس  ـــت: مجل ـــرده اســـت، گف ـــاد ک ایســـتادن ایج
و بـــه ویـــژه کمیســـیون بهداشـــت آمـــاده 
ـــوده  ـــور ب ـــد داروی کش ـــش تولی ـــت از بخ حمای

و اســـت.
مســـعود  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
پزشـــکیان در ســـومین نمایشـــگاه کتـــب 
علـــوم پزشـــکی، دارویـــی )دانشـــگاهی( و 
ــامت  ــای سـ ــانه هـ ــگاه رسـ ــن نمایشـ دومیـ
محـــور و چهارمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی 
ایـــران فارمـــا کـــه صبـــح دیـــروز )دوشـــنبه 
۲ مهرمـــاه( در محـــل مصلـــی تهـــران برگـــزار 
شـــد، در رابطـــه بـــا مشـــکاتی کـــه در پـــی 
ـــور  ـــی کش ـــوزه داروی ـــا در ح ـــم ه ـــال تحری اعم
ـــا در  ـــرف م ـــت: کل ح ـــت، گف ـــده اس ـــاد ش ایج
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــارت ای ـــت و تج ـــت، صنع طباب
ـــه  ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــیم و ب ـــان را بشناس خودم
کنیـــم کـــه چـــه پتانســـیل و توانایـــی هایـــی 
داریـــم، کجـــا بودیـــم، کجـــا هســـتیم و بـــه 
ـــازمانی  ـــر س ـــه ه ـــا اینک ـــم، کم ـــی روی ـــا م کج
ـــف  ـــود تعری ـــرای خ ـــدازی را ب ـــم ان ـــن چش چنی
ــا  ــرای آنهـ ــی بـ ــه راهـ ــن نقشـ ــرده و ایـ کـ

خواهـــد بـــود.
نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
ادامـــه داد: هـــم اکنـــون بـــا مشـــکاتی کـــه 
ـــردم  ـــرای کل م ـــه اســـم دموکراســـی ب ـــکا ب آمری
ـــرو هســـتیم، کشـــوری  ـــرده روب کشـــور ایجـــاد ک
کـــه ادعـــای بشـــر دوســـتی دارد امـــا بـــرای 
ـــا  ـــود راه ه ـــای خ ـــت ه ـــع و سیاس ـــن مناف تامی
را حتـــی بـــرای ورود دارو بـــه کشـــور بســـته 
ــر  ــردم سـ ــا مـ ــکا بـ ــن آمریـ ــت، بنابرایـ اسـ

جنـــگ دارد نـــه یـــک گـــروه خـــاص.

درد مردم را نبايد سياسی کرد
ـــز، آذرشـــهر و اســـکو در  ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــم  ـــرد: ه ـــح ک ـــامی تصری ـــورای اس ـــس ش مجل
اکنـــون آنچـــه مـــا، صنعتگـــران، دانشـــگاهیان 
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــه داری ـــت وظیف و دول
ـــه  ـــده ب ـــاد ش ـــد ایج ـــن تهدی ـــود از ای ـــام وج تم
گونـــه ای اســـتفاده کنیـــم کـــه بـــه فرصتـــی 
ـــر  ـــتادن را بهت ـــود ایس ـــای خ ـــا روی پ ـــیم ت برس
ـــم  ـــا در دوره اول تحری ـــا اینکـــه م ـــم، کم بیاموزی
ـــم  ـــا تحری ـــتیم، ام ـــد دارو نداش ـــوان تولی ـــا ت ه
ـــه  ـــه گون ـــا ب ـــت ت ـــا آموخ ـــه م ـــه ب ـــای اولی ه
ای دارو تولیـــد کنیـــم کـــه پاســـخگوی نیـــاز 
ـــز  ـــدی نی ـــم بع ـــن تحری ـــیم، بنابرای ـــردم باش م

بـــه مـــا یـــاد مـــی دهـــد کـــه هـــر نیـــاز بـــه 
ـــد،  ـــرده ان ـــانیت نب ـــی از انس ـــه بوی ـــران را ک دیگ
ـــت و  ـــه سیاس ـــه آنچ ـــی ک ـــم، دیگران ـــم کنی ک
ـــد. ـــول دارن ـــد، قب ـــی کن ـــه م ـــان دیکت منافعش

وی افـــزود: در جنـــگ نظامـــی بـــه ظاهـــر 
ـــم  ـــا در تحری ـــد، ام ـــی کنن ـــاران م ـــردم را بمب م
ـــد،  ـــی دهن ـــام م ـــه انج ـــی ک ـــا اقدامات ـــز ب ـــا نی ه
ـــن  ـــد، بنابرای ـــی کنن ـــاران م ـــاه را بمب ـــردم بیگن م
در ایـــن شـــرایط از ســـفرای خارجـــی کـــه در 
ایـــن مراســـم حضـــور دارنـــد، مـــی خواهیـــم 
ـــن  ـــه بی ـــد در عرص ـــک دارن ـــد کم ـــر قص ـــا اگ ت
ـــردم  ـــه درد م ـــانند ک ـــام را برس ـــن پی ـــی ای الملل

ـــرد. ـــی ک ـــی و جناح ـــد سیاس را نبای

مسئوالن بايد از شرکت های توليد دارو 
حمايت کنند

ــد  ــه بایـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــکیان بـ پزشـ
ـــد  ـــان و تولی ـــوزه درم ـــردم در ح ـــاز م ـــخ نی پاس
ـــازمان  ـــس س ـــد: رئی ـــادآور ش ـــم، ی دارو را بدهی
ـــه  ـــرد ک ـــاره ک ـــه اش ـــن نکت ـــه ای ـــذا و دارو ب غ
ـــی  ـــوزه بده ـــن ح ـــه ای ـــارد ب ـــت 35۰۰ میلی دول
دارد و اینجـــا ایـــن ســـوال ایجـــاد مـــی شـــود 
ـــد؟  ـــدام کن ـــه اق ـــد اینگون ـــت بای ـــرا دول ـــه چ ک
بنابرایـــن الزم اســـت کـــه اگـــر ایـــن میـــزان 
ـــات  ـــردم خدم ـــه م ـــد، ب ـــی ده ـــم نم ـــول را ه پ

ـــد. ـــه ده ارائ

ـــا  ـــم ب ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
انتقـــاد از اینکـــه در شـــرایط بحرانـــی ایجـــاد 
شـــده برخـــی بـــاز هـــم دســـت از ولخرجـــی 
ـــد  ـــا بای ـــزود: م ـــد، اف ـــی دارن ـــر نم ـــط ب ـــی رب ب
ـــم و  ـــای اساســـی را ببینی ـــن شـــرایط نیازه در ای
ـــک  ـــده دارو کم ـــد کنن ـــای تولی ـــرکت ه ـــه ش ب
ـــورد  ـــد داروی م ـــه تولی ـــدرت ب ـــا ق ـــا ب ـــم ت کنی
ــت  ــا حمایـ ــد و از آنهـ ــور بپردازنـ ــاز کشـ نیـ
ـــه را از  ـــواد اولی ـــه م ـــاز ب ـــد نی ـــا بتوانن ـــم ت کنی
ـــد  ـــن بای ـــد. همچنی ـــن کنن ـــق واردات تامی طری
از دانشـــگاه هـــا در جهـــت انجـــام تحقیقـــات 
ـــن  ـــاز تامی ـــورد نی ـــه م ـــواد اولی ـــد م ـــرای تولی ب

دارو کمـــک بگیریـــم.
وی بیـــان کـــرد: هـــم اکنـــون دولـــت، 
ــه  ــت بـ ــد دسـ ــه بایـ ــوه قضائیـ ــس و قـ مجلـ
ــاز  ــخگوی نیـ ــا پاسـ ــد تـ ــم دهنـ ــت هـ دسـ
ـــی  ـــردی و ب ـــن نام ـــه ای ـــرا ک ـــند، چ ـــردم باش م
ـــود  ـــل نب ـــه دلی ـــاری ب ـــه بیم ـــت ک ـــی اس انصاف
وارفاریـــن جـــان خـــود را از دســـت بدهـــد. از 
ـــال  ـــه دنب ـــد ب ـــز نبای ـــمنان نی ـــر دش ـــوی دیگ س
ـــت  ـــال سیاس ـــت اعم ـــه در جه ـــند ک ـــن باش ای
ــردم  ــو درآوردن مـ ــه زانـ ــا بـ ــود بـ ــای خـ هـ

کشـــوری را تســـلیم کننـــد.
نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
خطـــاب بـــه دشـــمنان بـــا ایـــن ســـوال کـــه 
چـــرا در جهـــت نیـــل بـــه اهـــداف خـــود بـــا 

ــد،  ــه مـــی کنیـ ــاه معاملـ ــردم بیگنـ ــان مـ جـ
گفـــت: دشـــمنان چـــرا کشـــورها را بـــه ایـــن 
ـــب  ـــا بم ـــواد ی ـــرا م ـــه چ ـــد ک ـــی کنن ـــم م مته
شـــیمیایی تولیـــد مـــی کننـــد و اینجـــا ایـــن 
ـــوری  ـــی کش ـــه وقت ـــود ک ـــی ش ـــاد م ـــوال ایج س
قـــادر اســـت مانـــع ورود دارو بـــه کشـــوری شـــود، 
ـــیمیایی  ـــب ش ـــد از ورود بم ـــی توان ـــه نم چگون
ـــن  ـــد، بنابرای ـــری کن ـــورها جلوگی ـــایر کش ـــه س ب
ــن  ــه ایـ ــیم کـ ــی رسـ ــه مـ ــن نتیجـ ــه ایـ بـ
ـــپس  ـــند س ـــی کش ـــردم را م ـــود م ـــورها خ کش
ــزار مـــی  ــم برگـ ــا مجلـــس ترحیـ ــرای آنهـ بـ

کننـــد.

اعالم آمادگی مجلس برای حمايت از 
توليدکنندگان دارو

پزشـــکیان ضمـــن قدردانـــی از صنعتگـــران 
ـــد  ـــی تولی ـــه از توانای ـــم ک ـــن مراس ـــر در ای حاض
ــک  ــرای کمـ ــد، بـ ــور برخوردارنـ دارو در کشـ
ــت  ــیون بهداشـ ــژه کمیسـ ــه ویـ ــس و بـ مجلـ
ـــد  ـــهیل رون ـــت و تس ـــت حمای ـــا در جه ـــه آنه ب

فعالیـــت شـــان اعـــام آمادگـــی کـــرد.
وی بـــا محکـــوم کـــردن اقدامـــات آمریـــکا 
در تحریـــم دارو تاکیـــد کـــرد: شـــما مـــردم را 
ـــود را  ـــد خ ـــات پلی ـــه نی ـــد ک ـــی کنی ـــی م قربان
ـــفرای  ـــن از س ـــد، بنابرای ـــم کنی ـــه حاک در جامع
ـــن  ـــه ای ـــم ب ـــی خواه ـــم م ـــن مراس ـــر در ای حاض
ـــن  ـــد ای ـــی زنن ـــه دم از دموکراســـی م ـــرادی ک اف
پیـــام را برســـانند کـــه نبایـــد بـــا ممانعـــت از 
واردات غـــذا و دارو بـــه کشـــور باعـــث شـــوند 
ـــد و  ـــت بدهن ـــود را از دس ـــان خ ـــردم ج ـــه م ک
ـــد/  ـــی آدم اعضـــای یکدیگرن ـــد بن ـــوش نکنن فرام
کـــه در آفرینـــش ز یـــک گوهرنـــد/ اگـــر 
ـــا را  ـــر عضوه ـــه درد آورد روزگار/ دگ ـــوی ب عض

ـــرار. ـــد ق نمان
نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
در پایـــان بـــا بیـــان اینکـــه هـــر فـــردی کـــه 
ـــم  ـــی اع ـــر قوم ـــا از ه ـــه درد انســـان ه نســـبت ب
از تـــرک، کـــرد، لـــر و.. بـــی تفـــاوت باشـــد، 
انســـان نیســـت تاکیـــد کـــرد: در همینجـــا از 
سیاســـتمداران، صنعتگـــران و دانشـــگاهیان مـــی 
خواهـــم کـــه بـــا تمـــام تـــوان بـــه راهـــکاری 
ـــدوارم  بیاندیشـــند کـــه مـــردم درد نکشـــند و امی
تـــاش تـــان پاســـخگوی نیـــاز مـــردم باشـــد 
ـــد،  ـــدا نکنن ـــاز پی ـــرد نی ـــگان نام ـــه بیگان ـــا ب ت
ــر  ــس هـ ــز در مجلـ ــا نیـ ــه مـ ــن اینکـ ضمـ
ــما  ــعه شـ ــق و توسـ ــت رونـ ــی در جهـ اقدامـ

انجـــام خواهیـــم داد.

پزشکیان:

درد مردم را نباید سیاسی کرد

سالمت

بیماران مبتال به آلزایمر، میوه های 
قرمز رنگ مصرف کنند

ــان  ــا بی ــدم ب ــر اق ــر طاه ــی اکب ــر عل دکت
ایــن مطلــب اظهــار کــرد: مصــرف میوه هایــی 
مثــل تــوت فرنگــی، انــار و  تمشــک کــه رنــگ 
ــی  ــود آنت ــل وج ــه دلی ــد، ب ــز دارن ــه قرم دان
اکســیدان ها می توانــد در پیشــگیری از تشــدید 
آلزایمــر، نقــش موثــری را ایفــا کنــد، از ایــن رو 
ــر روز  ــا ه ــم ت ــه می کنی ــاران توصی ــه بیم ب
یــک عــدد انــار در ســبد غذاییشــان بگنجاننــد. 
ــر  ــه آلزایم ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب وی در ادام
بیمــاری ســنین ســالمندی اســت، اضافــه کرد: 
ــه  ــاالی 65 ســال، ب ــراد ب ــن بیمــاری، اف در ای
دلیــل رســوب موکلول هــای آمیلوئیــد بتــا در 
مغــز، از نظــر حافظــه، دچــار پســرفت شــده و 
در مرحلــه اول، نــام افــراد و اشــیاء را فرامــوش 
کــرده و در نامگــذاری دچار مشــکل می شــوند. 
آدرس هــا،  و  مکان هــا  یافتــن  در  اختــال 
ــژه  ــه وی ــم ب ــروز توه ــاوت، ب ــال در قض اخت
ــاری ادراری  ــاب و  بی اختی ــروب آفت ــگام غ هن

نیــز از عایــم آلزایمــر هســتند. 
ــروز  ــه علــل زمینــه ســاز ب ــا اشــاره ب وی ب
ژنتیــک،  کــرد:  عنــوان  آلزایمــر  بیمــاری 
ترومــا و ضربــه بــه ســر، اســترس و اضطــراب، 
ــاد  ــاال، مصــرف زی کلســترول و فشــار خــون ب
ــم و  ــردن ک ــی و ورزش ک ــم تحرک ــک، ک نم
ــاالی 35 ســال( عمــده  ــاال )ب ــارداری ب ســن ب
علــل بــروز آلزایمــر بــوده و ســهم ژنتیــک در 
قالــب درصــد، مشــخص نبــوده و تنهــا ممکــن 
اســت ســن بــروز آلزایمــر تحــت تاثیــر ژنیتک، 
ــزان  ــودن می ــاال ب ــل ب ــه دلی ــد. ب ــن بیای پایی
ــوا  ــی ه ــر در کان شــهرها، آلودگ ــروز آلزایم ب
نیــز ممکــن اســت در ایــن میــان نقش داشــته 

باشــد. 
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــت  ــد عل ــه 5۰ درص ــن ک ــان ای ــا بی ــز ب تبری
ــت: ۲5 درصــد از  ــر اســت، گف ــس، آلزایم دمان
ــای  ــس )dementia( را بیماری  ه ــل دمان عل
عــروق مغــزی و ۲5 درصــد دیگــر را نیــز علــل 
ــر  ــا قش ــه ب ــد. حافظ ــکیل می دهن ــر تش دیگ
مغــز )کورتکــس( ارتبــاط داشــته و برخــی 
بیماری هــا ماننــد افســردگی خفیف و متوســط، 
ــه  ــد، ب ــازی می کنن ــر را شبیه س ــم آلزایم عای
ــن  ــز ممک ــرده نی ــرد افس ــه ف ــی ک ــن معن ای
اســت دچــار فراموشــی شــود و نمی تــوان 
ــه همــه چیــز تعمیــم داد.  ــم آلزایمــر را ب عای
ــدم  ــری و ع ــل مشــغله فک ــه دلی ــا ب جوان تره
ــوند.  ــی می ش ــار فراموش ــواس، دچ ــز ح تمرک

در  توصیه هایــی  ارائــه  بــا  ادامــه  در  وی 
ــود آن،  ــر و بهب ــگیری از آلزایم ــوص پیش خص
ــاره بــه مرحلــه  ــه یــک ب بیــان کــرد: آلزایمــر ب
ــرفت  ــج پیش ــه تدری ــه ب ــد، بلک ــر نمی رس آخ
می کنــد. مطالعــه، ورزش، کنتــرل فشــار و 
چربــی خــون و اجتنــاب از مصــرف دخانیــات، از 
جملــه ایــن راهکارهــا بــوده و بایــد توجه داشــت 
کــه ادعاهایــی همچــون »مفیــد بــودن نیکوتین 
در پیشــگیری از آلزایمــر«، کامــا غیرعلمی بوده 
و مصــرف دخانیــات یکــی از علــل زمینــه ســاز 

ــی و ســکته مغــزی اســت. مشــکات عروق
برخــی  بــه  اشــاره  بــا  درادامــه  وی 
گمانه زنی هــا مبنــی بــر اثربخــش بــودن 
داروی کبــد در درمــان آلزایمــر، عنــوان کــرد: 
برخــی ادعاهــا همچــون ادعای کشــف واکســن 
در مرحلــه تئــوری و تحقیــق قــرار دارنــد و تــا 
ــا  ــه آن ه ــوان ب ــدن، نمی ت ــد نش ــان تایی زم
اســتناد کــرد، آلزایمــر درمــان قطعــی نداشــته 
و داروهــا بــر بهبــود شــرایط تاثیرگذار هســتند.

ایـن متخصـص مغـز و اعصـاب با بیـان این 
بـه  مبتایـان  تعـداد  از  مشـخصی  آمـار  کـه 
آلزایمـر در کشـور وجود ندارد، افزود: متاسـفانه 
بزرگتریـن مشـکل مملکـت ما نبود آمـار دقیق 
اسـت، از ایـن رو برای تشـکیل انجمن حمایت 
شـرقی  آذربایجـان  در  آلزایمـری  بیمـاران  از 

تـاش می کنیـم.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: خانواده هــا 
بایــد توجــه داشــته باشــند کــه مــراودات خــود 
ــا  ــا آن ه ــتر و ب ــری را بیش ــاران آلزایم ــا بیم ب
صحبــت کــرده و پــای درد و دلشــان بنشــینند 
و از مســخره کــردن آن هــا هنــگام فراموشــی 

خــودداری کننــد.
وی در پایــان بــا بیــان ایــن کــه ۱۲ درصــد 
از افــراد جامعــه مــا ســالمند و بــاالی 6۰ ســال 
ــن  ــال ۲۰5۰ ای ــد: در س ــر ش ــتند، متذک هس
ــه 3۰ درصــد خواهــد رســید و از هــر  ــد ب رون
ــود،  ــد ب ــالمند خواه ــر س ــک نف ــر ی ــه نف س
بایــد فکــری بــرای نگهــداری ســالمندان کــرد، 
ــود و  ــاد ب ــا زی ــت خانواده ه در گذشــته جمعی
ــار  ــالمندان دچ ــداری از س ــا در نگه خانواده ه
مشــکل نمــی شــدند، امــا امــروزه بــا توجــه بــه 
جمعیــت کــم خانواده هــا، مشــکاتی همچــون 
از  و دوری  اســترس  اضطــراب،  افســردگی، 
ــواده ســالمندان را تهدیــد خواهــد کــرد و  خان

بایــد فکــری بــه حــال ایــن مشــکل کــرد.
منبع: ايسنا

وکیلی:
برگزاری نمایشگاه مطبوعات

 اقدامی لوکس و فانتزی است
برگـزاری   ، مجلـس  رییسـه  هیـات  عضـو 
نمایشـگاه مطبوعات را اقدامـی لوکس و فانتزی 
دانسـت و گفت: در شـرایط فعلی حیات و بقای 

مطبوعـات مسـاله اصلی اسـت.
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدعلــی وکیلــی 
ــال  ــر احتم ــی ب ــارات مبن ــورد برخــی اظه در م
ــن  ــت و چهارمی ــزاری بیس ــدن برگ ــی ش منتف
نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگــزاری هــا، گفــت: 
در شــرایط فعلــی کــه حیــات و بقــای مطبوعــات 
مســاله اصلــی اســت و مــورد تهدیــد جــدی قــرار 
ــس و  ــی لوک ــگاه اقدام ــزاری نمایش ــه برگ گرفت
فانتــزی محســوب شــده و بــه هیــچ وجــه تاثیــر 

ــدارد. ــات ن ــای مطبوع مســتقیمی در بق

تمامی امکانات موجود بايد صرف بقای 
مطبوعات شود

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــی  ــرایط فعل ــه در ش ــان اینک ــا بی ــامی، ب اس
ــای  ــرف بق ــد ص ــود بای ــات موج ــی امکان تمام
مطبوعــات شــود، افــزود: بقــای مطبوعــات 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــد در اولوی بای

برگزاری نمايشگاه مطبوعات در سال های 
وفور نعمت نيز فاقد توجيه الزم بود

وی ادامــه داد: برگــزاری نمایشــگاه مطبوعات 
در ســال هــای وفــور نعمــت نیــز فاقــد توجیــه 
ــا مشــکات اقتصــادی  ــه ب ــون ک ــود اکن الزم ب
روبــرو هســتیم هیــچ توجیــه و ضرورتــی بــرای 

برگــزاری آن وجــود نــدارد.

مشکالت ادامه حيات را برای روزنامه ها 
دشوار کرده است

شـورای  مجلـس  رییسـه  هیـات  عضـو 
اسـامی، بـا تاکید بـر اینکه برگزاری نمایشـگاه 
مطبوعـات طـی سـال ها هیـچ دسـتاورد مثبتی 
نداشـته اسـت، تصریـح کـرد: درآمـد روزنامه ها 
کاهـش پیـدا کـرده و بـا گرانی کاغـذ و افزایش 
هزینـه هـا روبـرو هسـتند کـه ادامـه حیـات را 
برای آنها دشـوار کـرده بنابرایـن در حال حاضر 
هزینـه  هدررفـت  نوعـی  نمایشـگاه  برگـزاری 
بـه شـمار رفتـه و بایـد بـه فکـر ادامـه حیـات 

باشـیم. روزنامه هـا  و  مطبوعـات 
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اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه تدویــن 
ــرش هنرجــو در هنرســتان های  شــیوه نامه پذی
اســتان گفــت: مــا در طــول چنــد ســال 
گذشــته بــه دنبــال ایــن بودیــم تــا چارچوبــی 
ــم  ــن کنی ــان تدوی ــرش هنرجوی ــرای پذی را ب
و امســال ایــن اتفــاق افتــاد و شــیوه نامه ی 
ــم. ــاغ کردی ــن و اب ــو را تدوی ــرش هنرج پذی

محمدپــور  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در آییــن آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در 
داشــت:  اظهــار  تبریــز  میــرک  هنرســتان 
در کنــار تدویــن ایــن شــیوه نامه شــورای 
ــده،  ــکیل ش ــز تش ــتان ها نی ــعه ی هنرس توس
ــا  ــتان ه ــی هنرس ــی و کیف ــعه کم ــرا توس زی

همــواره مدنظــر ماســت. 
ــز  ــک مرک ــد ی ــتان  مانن ــت: هنرس وی گف
ــان  ــد هنرجوی ــت و بای ــردی اس ــی و کارب علم
پــرورش یافتــه در ایــن مــکان ، از مهــارت کافــی 
نیــز برخــوردار باشــند و فقــط بــه داشــته های 

ذهنــی بســنده نکننــد.
ــر و  ــرک،  کوث ــزود: هنرســتان های می وی اف
ــا 5۰4 هنرجــو کار خــود  ــال آذر امســال ب اقب
ــک  ــه ت ــک ب ــم ت ــد و امیدواری ــاز می کنن را آغ
ــدارج  ــه م ــا ب ــتان ه ــن هنرس ــان ای هنرجوی

ــد. ــت یابن ــی دس ــری و علم ــی هن عال
ــه  ــاد شــده و ب ــور، هنرســتان های ی محمدپ
ــن  ــرک را از معتبرتری ــتان می ــوص هنرس خص
ــمرد و  ــور برش ــر در کش ــوزش هن ــز آم مراک
ــته ای از  ــاخص و برجس ــدان ش ــت: هنرمن گف
ــدام از  ــه هرک ــته اند ک ــتان برخاس ــن هنرس ای
افتخــارات اســتان و کشــور و از چهره هــای 

ــوند . ــوب می ش ــر محس ــذار هن اثرگ
مــدارس  تبریــز  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــود دارد کــه جــزو افتخــارات  متعــددی وج
ــا  ــتان محســوب می  شــوند ام ــن شــهر و اس ای
ــار  ــرک از اعتب ــتان می ــان هنرس ــن می در ای
ــت و  ــوردار اس ــور برخ ــطح کش ــی در س باالی
ــز  ــان مراک ــه در می ــن مجموع ــام و آوازه ی ای ن

آمــوزش هنــر در ســطح کشــور می درخشــد و 
دلیــل ایــن درخشــش نیــز همــت هنرجویــان 
ــا  ــه ب ــت ک ــتان اس ــن هنرس ــوزان ای و هنرآم
ــر جشــنواره های  ــن برت ــاش، عناوی همــت و ت
ــه  مختلــف  و  رتبه هــای برتــر کنکــور هنــر را ب

ــد . ــاص داده ان ــود اختص خ
و  بیســت  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــای تجســمی  ــی هنره ــن جشــنواره مل پنجمی
ــداد را  ــن روی ــز، ای ــرک تبری ــتان می در هنرس
در معرفــی بیــش از پیــش ایــن هنرســتان 
ــا  ــر دانســت و گفــت: بن در ســطح کشــور موث
ــاد شــده،  ــان مســئوالن جشــنواره ی ی ــه اذع ب
ــنواره،  ــزاری جش ــن دوره برگ ــول چندی در ط
ــات   هنرســتان میــرک از بهتریــن فضــا و امکان

ــود . ــوردار ب ــنواره برخ ــزاری جش ــرای برگ ب
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ــم  ــرد: امیدواری ــریح ک ــرقی تش ــان ش آذربایج
هنرســتان هــای تبریــز همچــون گذشــته 
ــند و  ــته ای باش ــای برجس ــتگاه حرکت ه خاس
ــم  ــان تعلی ــتاب، مســتمر و بی پای ــان پرش جری
و تربیــت هنرمنــدان بــا قــدرت و قــوت در آنهــا 

ــد . ــه یاب ادام
وی، کشــف اســتعدادهای بالقــوه هنرجویــان 
و بــه فعلیــت رســاندن آن را در بازیابــی و 
معرفــی جایــگاه برجســته هنرســتان هــای 
تبریــز بســیار حائــز اهمیــت دانســت و گفــت: 
پــرورش نســل جدیــد هنرمنــدان بــر عهــده ی 
هنرآمــوزان ایــن هنرســتان هاســت و شایســته 
اســت شــیوه ی اســتاد شــاگردی در هنرســتان 
ــر  ــاوه ب ــان، ع ــا هنرجوی ــود ت ــم ش ــا حاک ه
ــی  ــارب غن ــک از تج ــایل تئوری ــن مس آموخت

ــز بهــره منــد شــوند. ــن اســاتید نی ای
ــیوه  ــن ش ــن از تدوی ــور، همچنی ــد پ محم
 نامــه ی ارزیابــی هنرســتانها در آینــده  نزدیــک 

ــر داد. خب
در آییــن آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد 
در  مقــام  آور  هنرجویــان  از  همچنیــن 
جشــنواره های فرهنگــی و هنــری تقدیــر شــد.

شیوه نامه پذیرش هنرجو در 
هنرستان های استان تدوین شد

ســرای حــاج حســین بــازار تاریخــی و 
مســقف تبریــز توســط معمــاران برجســته 
جهــان مستندســازی بیــن المللــی مــی شــود.

ــین  ــاج حس ــرای ح ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــازار  ــم ب ــزرگ و مه ــراهای ب ــی از کاروانس یک
تبریــز اســت کــه در راســته بــازار واقــع شــده 
و دارای معمــاری کــم نظیــری مــی باشــد کــه 
طــی ســال هــای اخیــر بــه دلیــل برخــی بــی 
ــی  ــا و ب ــیار زیب ــای بس ــن بن ــا ای ــی ه توجه
بدیــل بــا خطــرات جــدی مواجــه شــده اســت. 
ارزش کاروانســراها در عرصــه گردشــگری 
ــت  ــگران اس ــر گردش ــرای اکث ــنا ب ــی آش نام
کــه بــه دلیــل کارکردهــای اقتصــادی، تجــاری، 
اجتماعــی و فرهنگــی در طــول تاریــخ کــه بــه 
ــش  ــم نق ــاده ابریش ــار ج ــد تج ــوان مقص عن
ــن  ــری ای ــث بش ــزو مواری ــرده، ج ــی ک آفرین
قســمت از کــره خاکــی بــه شــمار مــی رونــد. 
ـــز از  ـــازار تبری ـــین ب ـــاج حس ـــرای ح کاروانس
ـــر  ـــی نظی ـــاری و ســـبک ســـاخت ب ـــان معم چن
برخـــوردار اســـت کـــه در نخســـتین نـــگاه، 
ــب در  ــه مرتـ ــای دو طبقـ ــاهده واحدهـ مشـ
ـــگاری  ـــبز و گل ـــای س ـــرا، فض ـــراف کاروانس اط
وســـط کاروانســـرا، اســـتخر و حوضچـــه و آب 
ــان  ــه اذهـ ــم را بـ ــز قدیـ ــای آن تبریـ انبارهـ

ـــد.  ـــی کن ـــادر م متب
ایــن مــکان منحصــر بــه فــرد تاریخــی 
ــورهای  ــی از کش ــان معماران ــون میزب ــم اکن ه
ــی  ــومین کارگاه آموزش ــب س ــف در قال مختل
ــادوک«  ــاری »ورن ــی معم ــن الملل ــپ بی و کم
ــای مختلــف ایــن  ــرار اســت زوای ــران و ق در ای

ــود. ــازی ش ــرا مستندس کاروانس
ـــاری  ـــتندنگاری معم ـــپ مس ـــت کم سرپرس
ــه  ــن زمینـ ــادوک در ایـ ــی ورنـ ــن المللـ بیـ
گفـــت: ایـــن روش مســـتند نـــگاری کـــه در 
عیـــن ســـادگی، بســـیار دقیـــق، کم هزینـــه 
و کاربـــردی اســـت از ســـال ۱۹۹6میـــادی 
ــتندنگاری  ــت مسـ ــار جهـ ــن بـ ــرای اولیـ بـ
ـــه شـــد.  ـــه  کار گرفت ـــد ب ـــا در کشـــور فنان بناه
علــی ملــک عباســی، تبریــز و بــازار تاریخــی 
آن را یکــی از مهــم تریــن آثــار تاریخــی-

اســامی بیــان کرد کــه بیانگــر فرهنــگ غنی و 
اصیــل مــردم آذربایجــان و روش زندگــی ایرانی 

اســت. 
وی مهــم تریــن دلیــل انتخــاب بــازار تبریــز 

ــادوک«  ــزاری کمــپ معمــاری »ورن ــرای برگ ب
ــن  ــان ای ــو و در جری ــی پرتکاپ ــود زندگ را وج
بــازار تاریخــی عنــوان کــرد و افــزود: بــه طــور 
ــکان تاریخــی  ــک م ــن کمــپ در ی معمــول ای
ــار  ــن ب ــا ای ــود ام ــی ش ــزار م ــخص برگ مش
ــس  ــن کنفران ــی ای ــه علم ــر کمیت ــق نظ طب
ــز  ــی تبری ــازار جهان ــه ب ــی، مجموع ــن الملل بی
انتخــاب و طبــق آن ســرای حــاج حســین 
ــده  ــپ برگزی ــن کم ــرای ای ــرای اج ــی ب میان

شــد. 
ملــک عباســی بــا بیــان اینکــه ایــن روش در 
حــال حاضــر بــا حمایــت و پشــتیبانی کمیتــه  
علمــی بین المللــی ســیاو ایکومــوس در رابطــه 
ــا معمــاری بومــی در حــال گســترش و رواج  ب
ــا  ــادآور شــد: در واقــع ایــن کمیتــه ب اســت، ی
ــی  ــگاری بین الملل ــتند ن ــکاری کارگاه مس هم
معمــاری بومــی بــه طــور معمــول ســاالنه یــک 
بــار در کشــورهای مختلــف اقــدام بــه برگــزاری 

کنفرانــس و کارگاه مربوطــه مــی  کنــد. 
شـــیوه  ایـــن  اشـــاعه  از  هـــدف  وی 

ــای  ــتندنگاری در قالـــب کارگاه و دوره هـ مسـ
ــری  ــر یادگیـ ــاوه بـ ــی و کاری را عـ آموزشـ
مرحلـــه بـــه مرحلـــه  کار مســـتندنگاری، 
آشـــنایی بـــا تخصـــص شـــرکت کنندگان 
بـــرای  بین المللـــی  ارتباطـــات  ایجـــاد  و 
ــان و  ــه بیـ ــن زمینـ ــتر در ایـ ــت بیشـ فعالیـ
ـــی،  ـــن کارگاه آموزش ـــل ای ـــرد: حاص ـــه ک اضاف
طراحی هایـــی در مقیـــاس دقیـــق از بنایـــی 
ـــل  ـــگاه مح ـــا در نمایش ـــش آنه ـــی و نمای تاریخ

مســـتند نـــگاری در پایـــان دوره اســـت. 
ملــک عباســی ادامــه داد: مــدت زمــان 
کمــپ مســتندنگاری بیــن المللــی »ورنــادوک‹ 
ــازار تبریــز دو  در کاروانســرای حــاج حســین ب
هفتــه اســت کــه هفتــه اول بــه انــدازه  گیــری 
دقیــق و برداشــت بنــا و هفتــه  دوم بــه ترســیم 
فنــی و نهایــی نمــودن طرح هــا اختصــاص 

ــد.  مــی  یاب
ـــی و  ـــترده  اقلیم ـــی گس ـــت: گوناگون وی گف
ـــده  ـــبب ش ـــران س ـــی در ای ـــرایط آب و هوای ش
تـــا معمـــاری آن، هـــم بـــه لحـــاظ مـــواد و 

ـــیوه  ـــت ش ـــم از جه ـــه و ه ـــه  کار رفت ـــح ب مصال
ـــی رســـوم و ســـنت  هـــای  ســـاخت، اجـــرا و حت
ـــژه ای در  ـــت وی ـــوع و اهمی ـــه، از تن ـــر منطق ه

ـــد.  ـــوردار باش ـــه برخ ـــا و منطق دنی
ــزاری  ــت: برگ ــار داش ــی اظه ــک عباس مل
چنیــن کارگاه  هایــی در کشــورمان کــه حضــور 
و تعامــل متخصصیــن خارجــی و داخلــی را 
ــد دامنــه  همفکــری  ــه همــراه دارد، مــی  توان ب
و تبــادالت علمــی و فرهنگــی را گســترده  
ــو در جهــت شــناخت  ــه جل ــی رو ب ــر و قدم ت
ــی  ــاری غن ــراث معم ــگ و می ــی فرهن و معرف

ــد.  ــان باش ــی در جه ایران
ـــه  ـــل ارای ـــن کارگاه قاب ـــج ای ـــزود: نتای وی اف
ـــی  ـــی بین الملل ـــت عموم ـــتمین نشس ـــه بیس ب
ـــا  ـــود کـــه نهـــم ت ســـیاو - ایکومـــوس خواهـــد ب
ـــزار  ـــز برگ ـــاری در تبری ـــاه ج ـــر م ـــم مه یازده
خواهـــد شـــد و مـــی  توانـــد فرصت هـــا 
فعالیت هـــا  بـــرای  را  پربـــاری  نتایـــج  و 
و تعامـــات بیشـــتر در زمینـــه موضـــوع 
ـــم  ـــا فراه ـــراث فرهنگـــی در دنی حفاظـــت از می

کنـــد.
بــازار مســقف تبریــز بزرگتریــن بــازار ایــران 
و یکــی از بزرگتریــن بازارهــای سرپوشــیده 
ــای تاریخــی  ــه در گذشــته ه ــان اســت ک جه
تاجــران اروپایــی پــس از گذشــتن از شــهرها و 

ــه آن مــی رســیدند.  بازارهــای ترکیــه ب
ــارم از  ــک چه ــار، ی ــازار در دوره قاج ــن ب ای
ــن  ــت و از ای ــده داش ــران را برعه ــارت ای تج

ــود. ــر ب ــال ت ــران فع ــازار ته ــث از ب حی
هــم  بــه  مجموعــه  یــک  تبریــز  بــازار 
ــا  ــه ب ــد ک ــی باش ــقف م ــته و دارای س پیوس
یــک کیلومتــر وســعت بزرگتریــن بــازار در 
ــال ۱354  ــت و در س ــا اس ــود در دنی ــوع خ ن
خورشــیدی در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــده 

ــت. اس
ایــن بــازار شــگفت انگیــز بــه دلیــل ویژگــی 
ــال ۱3۸۹ در  ــژه اش در س ــاص و وی ــای خ ه
فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــد.

ـــا،  ـــته ه ـــا، راس ـــه ه ـــز از تیمچ ـــازار تبری ب
ـــددی  ـــراهای متع ـــراها و کاروانس ـــا، س داالن ه
ــراهای  تشـــکیل شـــده اســـت کـــه کاروانسـ
کشمیشـــچی  لـــر، امیـــر، حـــاج سیدحســـین 
کهنـــه، حـــاج میـــرزا محمـــد و حـــاج 

ابوالحســـن از جملـــه آنهـــا اســـت.

سرای حاج حسین بازار تبریز 
مستندنگاری بین المللی می شود

ـــاد  ـــا انتق ـــردان ســـریال »ســـربداران« ب کارگ
ــون  ــریال در تلویزیـ ــاخت سـ ــت سـ از وضعیـ
ـــود  ـــم ب ـــیما مه ـــدا و س ـــی در ص ـــت: زمان گف
ـــا  ـــی را ایف ـــه نقش ـــت چ ـــرار اس ـــردی ق ـــه ف چ
ـــر روی  ـــتری ب ـــل بیش ـــا تام ـــد و کارگردانه کن
ـــزی  ـــن چی ـــروز چنی ـــا ام ـــتند ام ـــان داش آثارش

کمتـــر در تلویزیـــون دیـــده می شـــود.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمدعلـــی نجفـــی 
فیلمســـازان  توجـــه  و  اهمیـــت  دربـــاره 
بـــه شـــبکه نمایـــش خانگـــی طـــی ســـال 
هـــای اخیـــر، اظهـــار داشـــت: شـــبکه 
نمایـــش خانگـــی نســـبت بـــه تلویزیـــون دو 
ـــای  ـــت ه ـــه محدودی ـــدا اینک ـــن دارد؛ ابت ُحس
ـــه  ـــر اینک ـــر اســـت و دیگ سانســـوری اش کمت
همیـــن موضـــوع موجـــب مـــی شـــود تـــا 
ـــری  ـــت بهت ـــود را پرداخ ـــه خ ـــاز قص فیلمس
ــب  ــذب مخاطـ ــه آن جـ ــه نتیجـ ــد کـ بدهـ

بیشـــتر اســـت.
ــذب  ــرای جـ ــون بـ ــه داد: تلویزیـ وی ادامـ
مخاطـــب بایـــد روی متـــن و نحـــوه ســـاخت 
ســـریالها بیشـــتر فکـــر کنـــد در غیـــر ایـــن 
صـــورت همانطـــور کـــه مـــی بینیـــم امـــروز 
ــی  ــون را مـ ــور تلویزیـ ــی جـ ــش خانگـ نمایـ
ـــرده  ـــب ک ـــم کس ـــی ه ـــت خوب ـــد و موفقی کش

اســـت.
ـــبکه  ـــاه«، ش ـــای ش ـــه »معم ـــر مجموع بازیگ
نمایـــش خانگـــی را رقیـــب مهـــم تلویزیـــون 
دانســـت و گفـــت: تصـــور نمـــی کنـــم 

تلویزیـــون روزی بتوانـــد برتـــر از نمایـــش 
ـــا  ـــبکه آدم ه ـــن ش ـــرا در ای ـــد زی ـــی باش خانگ
ـــون  ـــا در تلویزی ـــد ام ـــی کنن ـــر م ـــه کار فک ب
ـــه  ـــان توج ـــی ش ـــرایط مدیریت ـــه ش ـــتر ب بیش

دارنـــد.

ـــرا  ـــه چ ـــش ک ـــن پرس ـــرح ای ـــا ط ـــی ب نجف
تلویزیـــون در مقایســـه بـــا شـــبکه نمایـــش 
ـــب  ـــدارد و مخاط ـــادی ن ـــب زی ـــی، مخاط خانگ
ـــد،  ـــی کن ـــرار م ـــا آن برق ـــری ب ـــاط کمت ارتب
ـــادی  ـــای زی ـــت ه ـــون محدودی ـــت: تلویزی گف

از جملـــه محدودیـــت هـــای اقتصـــادی دارد 
کـــه بـــه اُفـــت کیفیـــت آثـــار منجـــر مـــی 

ـــود.  ش
ــاهدیم  ــروز شـ ــرد: امـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــم  ـــینما ه ـــای س ـــن بازیگره ـــی بهتری ـــه حت ک
در شـــبکه نمایـــش خانگـــی حضـــور دارنـــد 
ــر و  ــخص تـ ــدی مشـ ــات تولیـ ــرا امکانـ زیـ

ــتری دارد.  ــب بیشـ مخاطـ
نجفـــی تاکیـــد کـــرد: بـــا قاطعیـــت مـــی 
تـــوان گفـــت نمایـــش خانگـــی از نظـــر 
ـــل مقایســـه نیســـت،  ـــون قاب ـــا تلویزی ـــرد ب عمک
ـــی  ـــریال تلویزیون ـــدام س ـــال، ک ـــوان مث ـــه عن ب
ـــاخته  ـــهرزاد س ـــریال ش ـــا س ـــم ب ـــی توانی را م

حســـن فتحـــی مقایســـه کنیـــم.
ســـینمایی  فیلـــم  کننـــده  تهیـــه 
»گرگ بـــازی« بـــا اشـــاره بـــه ســـرمایه 
گـــذاری خـــوب در شـــبکه نمایـــش خانگـــی 
ــرمایه اش را  ــی سـ ــرمایه گذار جایـ ــت: سـ گفـ
ـــرد کـــه از نظـــر مـــادی و معنـــوی برایـــش  می ب
ـــن  ـــی ای ـــش خانگ ـــد و نمای ـــته باش ـــود داش س
ـــل در یکـــی دو  ـــن دلی ـــه همی ـــاز را دارد، ب امتی
ـــای  ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــاهد س ـــر ش ـــال اخی س
ـــرای ســـاخت ســـریال  بزرگـــی در ایـــن حـــوزه ب

بـــوده ایـــم.
ـــرار  ـــه زودی ق ـــر داد: ب ـــان خب نجفـــی در پای
ــش  ــبکه نمایـ ــرای شـ ــریالی را بـ ــت سـ اسـ
خانگـــی تولیـــد کنـــم و در مرحلـــه نـــگارش 

فیلمنامـــه آن هســـتم.

کارگردان سریال »سربداران« :

سریال سازی در تلویزیون با چالش 
جدی مواجه است

آشپزی

دلمه کدو ایتالیایی

طرز تهيه :
دلمه کدو ايتاليايی، يک پيش غذای 10 

دقيقه ای با مايکروفر
ــش  ــک پیـ ــی یـ ــدو ایتالیایـ ــه کـ دلمـ
ـــه  ـــت ک ـــواران اس ـــوص گیاهخ ـــذای مخص غ
بـــا اضافـــه کـــردن مـــرغ مـــی توانـــد بـــه 
یـــک غـــذای کامـــل تبدیـــل شـــود. ایـــن 
پیـــش غـــذا را بـــه راحتـــی در عـــرض ۱۰ 
دقیقـــه مـــی توانیـــد داخـــل میکروفرتـــان 

درســـت کنیـــد.
ــرای  ــوی بـ ــاده و مقـ ــتور سـ ــک دسـ یـ
ـــات  ـــرغ و لبنی ـــا تخم م ـــه ب ـــی ک گیاهخواران
ـــد  ـــی توان ـــوراک م ـــن خ ـــد. ای ـــکلی ندارن مش
در کنـــار انـــواع غذاهـــای گوشـــتی قـــرار 
بگیـــرد یـــا بـــا اضافـــه کـــردن مـــرغ یـــا 
ـــه  ـــل ب ـــده تبدی ـــل ش ـــه و گری ـــی پخت ماه

یـــک غـــذای اصلـــی شـــود.

مواد الزم برای دلمه کدو ايتاليايی :
 برای 2 نفر

اسفناج ساطوری  ۱۰۰ گرم
 بیسکویت کراکر خرد شده  ۱ عدد

 پنیر موزارالی رنده شده ۱۰۰ گرم 
 تخم مرغ ۱ عدد 

روغن مایع ۲ قاشق غذاخوری
سیر رنده شده 3 حبه

شیر 4 قاشق غذاخوری
فلفل سیاه به میزان الزم

نمک به میزان الزم
کدو سبز نصف کرده  4 عدد

کره ۱ قاشق غذاخوری

طرز تهيه دلمه کدو ايتاليايی
 با مايکروفر :

ســـیر رنـــده شـــده را بـــا یـــک قاشـــق 
ـــک  ـــرف کوچ ـــک ظ ـــن در ی ـــوری روغ غذاخ
ـــا  ـــه ب ـــدت 3۰ ثانی ـــه م ـــوش ب ـــا درپ ـــرد ب گ

ـــد. ـــت دهی ـــوان ۹۰۰ وات تف ت
ســـپس روغـــن باقیمانـــده و اســـفناج را 
اضافـــه کـــرده و 3 دقیقـــه بـــا تـــوان 6۰۰ 
ـــار  ـــک ب ـــن پخـــت ی ـــد. در بی وات تفـــت دهی

ـــد. ـــل بزنی ـــک و فلف ـــم زده و نم آن را ه
کدوهـــا را بـــا پوســـت نصـــف کـــرده و 
ـــن اســـت  ـــه ممک ـــا آنجـــا ک ـــا را ت داخـــل آنه

ـــد. ـــی کنی خال
ــفناج  ــه اسـ ــدن مایـ ــرد شـ ــد از سـ بعـ
پنیـــر را بـــا آن مخلـــوط کنیـــد و داخـــل 

ــد. ــا بریزیـ کدوهـ
ـــب  ـــقاب مناس ـــک بش ـــل ی ـــا را داخ کدوه

ـــد. بچینی
ــیر و  ــا شـ ــم زده و بـ ــرغ را هـ ــم مـ تخـ
کمـــی نمـــک و فلفـــل مخلـــوط کنیـــد و 

ــد. ــدو بریزیـ ــل کـ ــواد داخـ روی مـ
ــره  ــا کـ ــده را بـ ــرد شـ ــکویت خـ بیسـ

مخلـــوط کـــره و روی مـــواد بدهیـــد.
ــه  ــدت 6 دقیقـ ــه مـ ــا را بـ ــه هـ دلمـ
بـــا   co4 ترکیبـــی  پخـــت  روش  بـــا 
ــه  ــای ۱۸۰ درجـ ــوان 36۰ وات و دمـ تـ
ــته  ــا روی آن برشـ ــد تـ ــانتیگراد بپزیـ سـ

ــود. شـ

نکات ضروری:
• در مرحلـــه آخـــر ظـــرف را کمـــی 

ــد. ــرب کنیـ چـ
ــی  ــردن کمـ ــر کـ ــل پـ ــا را قبـ • کدوهـ
ـــرب  ـــع چ ـــن مای ـــا روغ ـــیده و ب ـــک پاش نم

کنیـــد.
ـــا  ـــفناج ب ـــردن اس ـــوط ک ـــل از مخل • قب
ـــار  ـــودن آن را فش ـــر در صـــورت آب دار ب پنی

ـــود. ـــه ش ـــا آب آن گرفت ـــد ت بدهی
منبع: بيتوته

نکات آشپزی

نگهداری آرد و حبوبات
ـــات را جـــای خشـــک و خنـــک  آرد و حبوب
و لوبیـــا چشـــم بلبلـــی را داخـــل یخچـــال 

ـــد. نگهداری

غوره غوره
ــرده و درون  ــه کـ ــوان دانـ ــوره رامیتـ غـ
ـــه  ـــه ب ـــرد ک ـــداری ک ـــک نگه ـــوره و نم آبغ

آن غـــوره غـــوره میگوینـــد.

پختن گوشت و سبزی
ســـبزیجات را در آب نمـــک بپزیـــد 
ــتها  ــوپ و آب گوشـ ــه سـ ــرای تهیـ و بـ
ــرای  ــد و بـ ــت نمـــک بزنیـ ــل از پخـ قبـ
ــس از  ــه ، پـ ــت پختـ ــتفاده از گوشـ اسـ
نمـــک  برداشـــتن  از  قبـــل  و  پختـــن 

ــد.   بزنیـ
منبع:بيتوته

تامین انرژی یک مجتمع مسکونی 
تهران با انرژی تجدیدپذیر 

تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  پژوهشــگران 
ــع  ــک مجتم ــاز ی ــورد نی ــرژی م ــتند ان توانس
ــا  ــران را ب ــه ۲۲ ته ــع در منطق ــکونی واق مس
ــرژی تجدیدپذیــر تامیــن کننــد. اســتفاده از ان

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر وحدانــه فــوالدی، 
بــا بیــان اینکــه در مطالعاتــی توانســتیم انــرژی 
مــورد نیــاز ســاختمانی را از طریــق انرژی هــای 
تجدیدپذیــر تامیــن کنیــم، گفــت: بــه حداقــل 
ســاختمان  در  انــرژی  هدررفــت  رســاندن 
از مزایــای ایــن طــرح اســت ضمــن آنکــه 
امــروزه ســعی می شــود از انــرژی فســیلی 
کمتــر اســتفاده شــود و پنل هــای خورشــیدی، 
کامپوزیــت  پنــل  و  بــادی  توربین هــای 

ــود. ــیلی ش ــع فس ــن مناب جایگزی
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن طــرح 
داد: مجتمــع مســکونی در هفــت  توضیــح 
ــه دارای  ــده ک ــی ش ــد طراح ــه و ۹6 واح طبق
چهــار واحــد تجــاری، دو بلــوک ورزشــی و یک 
ســالن کنفرانــس و همایــش اســت کــه در ایــن 
ــان  ــاختمان، چیدم ــایت س ــر روی س ــرح ب ط
طراحــی ســبز در نظــر گرفتــه شــد کــه بــرای 
ــه  ــد ک ــته ش ــی کاش ــور درخت های ــن منظ ای
ــن  ــد، همچنی ــرار دارن ــاد ق ــت وزرش ب در جه
ایــن ســایت بــه پنل هــای خورشــیدی تجهیــز 
ــرژی  ــه ان ــیدی را ب ــرژی خورش ــه ان ــده ک ش
الکتریســته تبدیــل و بــرق ســاختمان را تامیــن 

می کننــد.
عضــو هیــات علمــی دانشــکده عمــران، 
معمــاری و هنــر واحــد علــوم و تحقیقــات 
دانشــگاه آزاد اســامی اســتفاده از توربیــن 
ــوان  ــن طــرح عن ــای ای ــر مزای ــادی را از دیگ ب
ــرژی  ــق ان ــن طری ــد: از ای ــادآور ش ــرد و ی ک
ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــرژی مکانیک ــه ان ــاد ب ب
ــل  ــز پن ــاختمان نی ــای س ــن روی نم همچنی
کامپوزیــت نصــب شــده کــه خــود تمیزشــونده 
اســت و آلودگــی اطــراف را بــه انــرژی تبدیــل 

. می کنــد
ــاختمان  ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی ــوالدی ب ف
ــه داد:  ــه ۲۲ تهــران اســت، ادام ــع در منطق واق
ــع  ــه مناب ــران ب ــه ۲۲ ته ــه منطق ــی ک از آنجای
انــرژی تجدیدپذیــر اعــم از بادهــای قالــب کــه 
از ســمت غــرب مــی وزد و دریاچــه خلیــج فارس 
کــه در ایــن منطقه وجــود دارد منطقه مناســبی 
بــرای ایــن منظــور اســت، از ایــن رو ایــن منطقه 

بــرای اجــرای ایــن طــراح انتخــاب شــد.
بــر اســاس اعــام واحــد علــوم و تحقیقــات، 
بــا  مســکونی  مجموعــه  »طراحــی  طــرح 
اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر در منطقــه 
ــی  ــه کارشناس ــب پایان نام ــران« در قال ۲۲ ته
ارشــد رعنــا نــوری دانشــجوی رشــته معمــاری 
واحــد علــوم و تحقیقــات بــه راهنمایــی دکتــر 

ــد. ــام ش ــوالدی انج ــه ف وحدان

توسط واحد زیباسازی شهرداری منطقه 
3 تبریز انجام می گیرد؛ 

رنگ آمیزی پل های عابر پیاده 

پــل هــای عابــر پیــاده ســطح حــوزه توســط 
واحــد زیباســازی شــهرداری منطقــه 3 تبریــز 

رنــگ آمیــزی مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری 
ــز؛ واحــد زیباســازی شــهرداری  منطقــه3 تبری
ــر پیــاده  منطقــه رنــگ آمیــزی پــل هــای عاب
در ســطح حــوزه اســتحفاظی منطقــه را شــروع 

کــرد.
ــل بیمارســتان ســینا  ــاده مقاب ــر پی ــل عاب پ
، اولیــن پــل عابــر پیــاده اســت کــه در مســیر 
خیابــان آزادی رنــگ آمیــزی آن شــروع شــده 
ــای  ــل ه ــی پ ــه تمام ــارراه الل ــا چه اســت و ت
عابــر پیــاده بــا هــدف زیبایــی افزایــی و 
جلوگیــری از پوســیدگی رنــگ آمیــزی خواهــد 

شــد.
منطقــه  زیباســازی  واحــد  نیروهــای 
ــوزه  ــطح ح ــرق در س ــای ب ــن کافوه همچنی
در مســیر خیابــان آزادی از ســه راهــی ارتــش 
تــا چهــارراه مــاراالن و در مســیر خیابــان امــام 
خمینــی از چهــارراه منصــور تــا مقابــل خیابــان 
ــی  ــای مختلف ــرح ه ــا ط ــی را ب ــهید غام ش

ــد. ــی کردن ــزی و نقاش ــگ آمی رن
دیــوار نوشــته هــای خیابــان هــای پاســتور 
جدیــد، طالقانــی، مــاراالن و امامیــه نیــز زدوده 
و رنــگ کاری شــده و بــا طــرح هــای مناســبی 

نقاشــی گردیــد.
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ســـرمربی تیـــم ملـــی فوتســـال بـــا بیـــان 
ـــی  ـــازی مل ـــه ب ـــاگردانم تجرب ـــتر ش ـــه بیش اینک
ـــم  ـــل تی ـــازی ســـختی مقاب ـــت: ب ـــتند، گف نداش
ـــازی  ـــر ب ـــج ب ـــه تدری ـــی ب ـــتیم، ول ـــف داش حری

ـــدیم. ـــوار ش س
ایرنـــا، محمـــد ناظـــم  بـــه گـــزارش 
الشـــریعه پـــس از پیـــروزی تیـــم ملـــی 
فوتســـال کشـــورمان مقابـــل تیـــم بـــاروس 
در جمـــع خبرنـــگاران افـــزود: در بـــازی اول 
هـــم حریـــف ســـخت بـــود و هـــم مســـابقه 
ــی اســـت  ــن درحالـ ــتیم و ایـ ــختی داشـ سـ
ــرایط ایـــده آل  کـــه بازیکنانـــم هـــم در شـ

ــد. نبودنـ
ـــی  ـــه بعض ـــان اینک ـــا بی ـــریعه ب ـــم الش ناظ
ــه  ــود کـ ــار بـ ــن بـ ــرای اولیـ ــان بـ از بازیکنـ
پیراهـــن تیـــم ملـــی را مـــی پوشـــیدند، 
ـــه  ـــه نتیج ـــم اینک ـــه رغ ـــرد: ب ـــان ک خاطرنش
ـــی  ـــتر م ـــود و بیش ـــم نب ـــا مه ـــرای م ـــازی ب ب
خواســـتیم بازیکنـــان را محـــک بزنیـــم ولـــی 
ــاگردانم از  ــا شـ ــد تـ ــث شـ ــرد باعـ ــن بـ ایـ
ـــی  ـــرایط خوب ـــه ش ـــی ب ـــی و روان ـــاظ روح لح

دســـت یابنـــد.
ــادآور  ــال یـ ــم ملـــی فوتسـ ــرمربی تیـ سـ
ــه در  ــتم کـ ــحال هسـ ــی خوشـ ــد: خیلـ شـ
ـــدیم،  ـــازی ش ـــر ب ـــوار ب ـــازی س ـــه دوم ب نیم
ـــا  ـــود ت ـــث ش ـــد باع ـــروزی نبای ـــن پی ـــی ای ول
دیگـــر حریفـــان را ضعیـــف پنداریـــم، زیـــرا 
اوکرایـــن در بـــازی خـــود نشـــان داد تیـــم 
ــال  ــی، دنبـ ــه پایانـ ــا دقیقـ ــخت و تـ سرسـ
تـــوپ و پیـــروزی اســـت و مطمئـــن هســـتم 
ـــم  ـــختی خواهی ـــازی س ـــم ب ـــن تی ـــل ای مقاب

داشـــت.
ــم  ــی تیـ ــای آتـ ــه هـ ــورد برنامـ وی در مـ
ـــاه  ـــان م ـــرد: در آب ـــوان ک ـــال عن ـــی فوتس مل
ـــم  ـــل داری ـــه برزی ـــش روزه ای ب ـــج ش ـــفر پن س
و بعـــد تورنمنـــت قزاقســـتان را در پیـــش 
خواهیـــم داشـــت کـــه از لحـــاظ رنکینـــگ، 
ــابقات  ــان در ایـــن مسـ ــای جهـ بهتریـــن هـ

حضـــور خواهنـــد داشـــت.
ناظـــم الشـــریعه ادامـــه داد: همچنیـــن 
در دی مـــاه بـــازی بـــا اســـپانیا را خواهیـــم 
ــد و  ــود در رشـ ــه خـ ــه نوبـ ــه بـ ــت کـ داشـ
توســـعه و پیشـــرفت بازیکنـــان تیـــم ملـــی 
ــذار  ــر گـ ــیار تاثیـ ــورمان بسـ ــال کشـ فوتسـ

ــود. ــد بـ خواهنـ
تورنمنـــت چهـــار جانبـــه فوتســـال تبریـــز 
ـــای  ـــم ه ـــن تی ـــز ۲۰۱۸ بی ـــبت تبری ـــه مناس ب
ایـــران، بـــاروس، ژاپـــن و اوکرایـــن از یکـــم 
تـــا ســـوم مهـــر مـــاه در ســـالن پورشـــریفی 

ـــت. ـــزاری اس ـــال برگ ـــز در ح تبری

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
اصلــی  هــای  شــاخص  از  امنیــت  تامیــن 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــای ورزش ــزاری رویداده برگ
بــر ایــن اســاس همــه تدابیــر الزم بــرای تامیــن 
ــواری  ــه س ــی دوچرخ ــن الملل ــور بی ــت ت امنی

ــت. ــده اس ــاذ ش ــان اتخ ــران - آذربایج ای
ــر در  ــهرتی ف ــم ش ــا، رحی ــزارش ایرن ــه گ ب
جلســه هماهنگــی تــور دوچرخــه ســواری 
ایــران - آذربایجــان بــا قدردانــی از ســتاد 
برگــزاری ایــن رویــداد ورزشــی جهانــی، از 
ــار  ــن اعتب ــرای تامی ــه ب ــاری شــکل گرفت همی

ــرد.  ــکر ک ــاز تش ــورد نی ــی م مال
وی از پیش بینی هــای الزم بــرای تامیــن 
امنیــت تــور نیــز ســخن گفــت و اظهــار 
ــزاری  ــیرهای برگ ــت مس ــن امنی ــت: تامی داش

ــت.  ــه اس ــل توج ــم و قاب ــی مه ــور خیل ت
اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون 
آذربایجــان شــرقی اضافــه کــرد: قوانیــن جــاری 
ــا  ــرام م ــورد احت ــران م ــامی ای ــوری اس جمه
ــابقات  ــر در مس ــه حاض ــاع بیگان ــوده و از اتب ب
نیــز انتظــار داریــم بــه قانــون، عــرف و فرهنــگ 

ــد. ــرام بگذارن ــورمان احت ــردم کش م
ــه از  ــی ک ــر خاص ــا تدابی ــه داد: ب وی ادام
ســوی ســتاد برگــزاری تــور بیــن المللــی 
دوچرخــه ســواری ایران-آذربایجــان اتخــاذ 
ــدگان در  ــرکت کنن ــوان ش ــت، می ت ــده اس ش
ــررات  ــن و مق ــت قوانی ــه رعای ــابقات را ب مس

ــرد.  ــاب ک ــزم و مج ــورمان مل ــاری کش ج
برگــزاری  شــد:  یــادآور  فــر  شــهرتی 
دوچرخــه  المللــی  بیــن  تــور  آبرومندانــه 
آســتانه  در  آذربایجــان   - ایــران  ســواری 
اســامی ایران  انقــاب  ســالگرد  چهلمیــن 

اســت.  اولویــت 
آذربایجــان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــهرداری و  ــک ش ــه کم ــت: ب ــز گف ــرقی نی ش
ــزاری  ــز در برگ ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ش
تــور  دوره  ســومین  و  ســی  بهتــر  هرچــه 
ــاز  ــان نی ــران – آذربایج ــواری ای ــه س دوچرخ

ــم. داری
برگــزاری  بــرای  افــزود:  بهتــاج  ایــوب 

آبرومندانــه و هرچــه بهتر ســی و ســومین دوره 
ــان  ــران – آذربایج ــواری ای ــه س ــور دوچرخ ت
الزم اســت تــا همــه دســتگاه هــای درگیــر بــه 

ــند. ــته باش ــکاری داش ــن هم ــو احس نح
ــی  ــا هماهنگ ــبختانه ب ــه داد: خوش وی ادام
هــای انجــام گرفتــه از ســوی مدیریــت اســتان، 
قــرار اســت بیــش از ۱5 دســتگاه مختلــف کــه 
درگیــر برگــزاری تــور خواهنــد بــود، همــکاری 
هــای الزم را بــا ســتاد برگزاری داشــته باشــند.

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
فعلــی اقتصــادی، تامیــن منابــع ارزی تــور 
ــک وزارت  ــا کم ــه ب ــود ک ــی ب ــئله مهم مس
ورزش و جوانــان و اســتانداری تــا حــدودی 

ــت.  ــده اس ــرف ش برط
آذربایجــان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــن  ــال ای ــه دنب ــا ب ــه م ــه داد: هم ــرقی ادام ش
هســتیم تــا نقــاط ضعــف دوره هــای گذشــته را 

بــرای دوره ســی و ســوم برطــرف کنیــم و ایــن 
دوره را بهتــر از قبــل برگــزار کنیــم، زیــرا ایــن 
ــرای  ــورت اج ــه در ص ــود دارد ک ــال وج احتم
موفــق دوره ســی و ســوم، ایــن تــور طــی یکــی 
ــان  ــا هم ــه ســطح HC2 ی ــده ب ــال آین دو س

ــد. ــا یاب ــه ای ارتق حرف
بهتــاج گفــت: بــرای حرفــه ای شــدن تــور، 
عــاوه بــر برگــزاری منظــم و امتیازگیــری 
مثبــت از اتحادیــه جهانــی دوچرخــه ســواری، 
زنــده  پخــش  همچــون  مــواردی  بایــد 
تلویزیونــی و تقویــت ارتباطــات رادیویــی را نیــز 
ــن  ــه در ای ــم ک ــه کنی ــی اضاف ــوارد فعل ــه م ب
صــورت مــی توانیــم شــاهد ارتقــای ســطح تــور 

ــیم. ــه ای باش ــه حرف ب
ابراهیــم فیــروزی، دبیــر اجرایــی ســتاد 
برگــزاری تــور نیــز گفــت: برگــزاری تــور بیــن 
ــان  ــواری ایران-آذربایج ــه س ــی دوچرخ الملل

آثــار سیاســی و امنیتــی مثبتــی دارد و کنتــرل 
از دوچرخــه ســواران،  اســتقبال کننــدگان 
ــن  ــم تری ــت آن از مه ــی و امنی ــن ایمن تامی

ــت.  ــور اس ــی ت ــای ارزیاب ــاخص ه ش
نیــاز  مــورد  اعتبــارات  اگــر  افــزود:  وی 
ــن دســتگاه های  ــی بی ــد و همدل ــص یاب تخصی
مختلــف دخیــل در برگــزاری تــور محقــق 
شــود، تــور ایــران - آذربایجــان قابلیــت تبدیــل 

ــه ای را دارد.  ــور حرف ــه ت ــدن ب ش
فیــروزی ادامــه داد: امنیــت وانتظامــات تــور، 
رتبــه برتــر ارزیابــی ســال گذشــته را بــه خــود 
اختصــاص داد؛ پخــش زنــده تلویزیونــی نیــز از 
نیازهــای جــدی تــور دوچرخــه ســواری اســت 
ــژه و  ــر وی ــا تدابی ــد ب ــیما می توان ــه صداوس ک
ــه ایــن  ــا ایجــاد زیرســاخت های الزم ب البتــه ب

موضــوع پرداخــت کنــد.
ســی و ســومین دوره تــور بیــن المللــی 
دوچرخــه ســواری ایــران – آذربایجــان در 
ســطح نیمــه حرفــه ای از هشــتم تــا ســیزدهم 
مهــر ۹7 در شــش مرحلــه برگــزار خواهــد 

ــد.  ش
ورزشــی،  رویــداد  ایــن  اول  مرحلــه  در 
رکابزنــان مســیر تبریــز – ارومیــه را رکاب 
خواهنــد زد و در مرحلــه دوم بایــد مســیر 
ارومیــه – منطقــه آزاد ارس را طــی کننــد.

در مرحلــه ســوم مســیر منطقــه آزاد ارس تــا 
ــز پیــش روی شــرکت کننــدگان خواهــد  تبری
بــود و در مرحلــه چهــارم نیــز رکابزنــان تبریــز 

را بــه مقصــد ســرعین طــی خواهنــد کــرد. 
مســیر بازگشــت ســرعین – تبریــز، مرحلــه 
پنجــم را شــامل خواهــد شــد؛ در مرحلــه 
ــد در  ــدگان بای ــرکت کنن ــی، ش ــم و پایان شش
ــن شــده را  ــز مســافت تعیی داخــل شــهر تبری
طــی کننــد تــا چهــره تیــم هــا و نفــرات برتــر 

ــود. مشــخص ش
ــتر،  ــد، شبس ــز، مرن ــای تبری ــتان ه شهرس
جلفــا ، اســکو، ســراب ،آذرشــهر ، بســتان آبــاد، 
منطقــه آزاد ارس از اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــان  ــا میزب ــت ه ــن رقاب ــزاری ای ــول برگ در ط
ــواری  ــه س ــور دوچرخ ــومین دوره ت ــی و س س

ــود. ــد ب ــران – آذربایجــان خواهن ای

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی:

امنیت تور دوچرخه سواری
 ایران - آذربایجان تامین است

ــز در  ــازی تبری ــهد و تراکتورس ــده مش پدی
جریــان هفتــه هفتــم مســابقات لیگ برتــر 
فوتبــال بــه تســاوی بــدون گل رضایــت دادنــد.

ــه  ــوم از هفت ــنا، در روز س ــزارش ایس ــه گ ب
ــران  ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــابقات لی ــم مس هفت
دو تیــم پدیــده مشــهد و تراکتورســازی تبریــز 
ــدار در  ــن دی ــد و ای ــر رفتن ــه مصــاف یکدیگ ب
نهایــت بــا تســاوی بــدون گل بــه پایــان رســید.

ــا  ــام رض ــگاه ام ــه در ورزش ــازی ک ــن ب ای
ــوی  ــی از س ــا حمات ــد ب ــزار ش ــهد برگ مش
هــر دو تیــم پیگیــری شــد امــا تــاش دو تیــم 
ــر  ــرای زدن گل نتیجــه ای در ب ــه اول ب در نیم

ــت. نداش
در  و  اول  نیمــه  شــده  تلــف  دقایــق  در 
محوطــه جریمــه تیــم تراکتورســازی خطایــی 
رخ داد کــه مشــکوک بــه پنالتــی بــود امــا داور 

ــازی داد. ــه ب ــه ادام ــتور ب ــابقه دس مس

نیمــه دوم بــا حماتــی از ســوی تیــم 
پدیــده آغــاز شــد امــا تیــم پدیــده موفــق بــه 
ــم  ــتباهات تی ــات و اش ــن حم ــتفاده از ای اس

ــد. ــف نش حری
در ادامــه هــم حمــات نصفــه و نیمــه 
ــازی کار  ــای تراکتورس ــک حمله ه ــده و ت پدی
ــا  ــازی ب ــن ب ــت ای ــرد و در نهای ــی نب ــه جای ب
نتیجــه بــدون گل بــه پایــان رســید تــا هــر دو 
ــازی دســت پــر بیــرون بیاینــد. تیــم از ایــن ب

و  شـــجاعی  مســـعود  بـــازی  ایـــن  در 
ــای  ــان تیم هـ ــری بازیکنـ ــا خلعتبـ محمدرضـ

ـــهد از داور کارت  ـــده مش ـــازی و پدی تراکتورس
ــدند. ــه شـ ــد و جریمـ ــت کردنـ زرد دریافـ

بازيکنان دو تيم پديده مشهد و 
تراکتورسازی در ابتدای اين ديدار به روح 
درگذشتگان حمله تروريستی اهواز ادای 

احترام کردند
ــدار  ــن دی ــدای ای ــم در ابت ــان دو تی بازیکن
بــه روح درگذشــتگان حملــه تروریســتی اهــواز 

ــد. ــرام کردن ادای احت
بیـــش از ۸ هـــزار هـــوادار پدیـــده در 

ـــازی  ـــن ب ـــای ای ـــرای تماش ـــام ب ـــگاه ام ورزش
ــبت  ــه نسـ ــتقبال بـ ــتند و اسـ ــور داشـ حضـ

ــد. ــازی کردنـ ــن بـ ــی از ایـ خوبـ
ــد  ــین مرادمن ــری، حس ــا خلعتب محمدرض
و علیرضــا  پدیــده  از  و مرتضــی منصــوری 
نقــی زاده از تراکتورســازی بــه ســمت نیمکــت 
رقیــب رفتنــد و بــه خــوش و بــش بــا کادرفنــی  

ــد. ــف پرداختن حری
ــز  ــازی تبری ــواداران تراکتورس ــدادی از ه تع
نیــز در ورزشــگاه حضــور داشــتند و تیــم مــورد 

عاقــه خودشــان را تشــویق کردنــد.
امیرحســین پیروانــی در غیــاب توشــاک در 
کنــار خــط حضــور داشــت و نــکات فنــی را بــه 

ــرد. ــاگردانش گوشــزد می ک ش
اولیـــن بـــازی احســـان حاج صفـــی خریـــد 
جدیـــد تراکتوری هـــا در ایـــن مصـــاف رقـــم 

ـــورد. خ

زور پدیده و تراکتورسازی
 به هم نرسید

روانشناسی
چرا نباید دنبال انتقام گرفتن باشید 

بهترین انتقام گذشتن و فراموش 
کردن است 

وقتــی کســی در حق تــان بــدی می کنــد، 
ــد  ــان می رس ــه ذهن ت ــه ب ــزی ک ــن چی اولی
انتقــام گرفتــن اســت. تصــور مــا ایــن اســت 
ــه آن  ــه ای مشــابه ب ــا وارد کــردن ضرب کــه ب
فــرد، احســاس بهتــری پیــدا خواهیــم کــرد. 
بااینکــه ایــن کار باعــث می شــود خــوِد 
بیمارمــان بــرای مدتــی کوتــاه حــال بهتــری 
ــدت این طــور  ــی در طوالنی م ــد، ول ــدا کن پی
ــی  ــن رفتارهای ــام گرفت ــود. انتق ــد ب نخواه
ــن  ــد را از بی ــیب می زن ــه شــما آس ــه ب ک
نمی بــرد، فقــط باعــث تــداوم چرخــه ی رنــج 

می شــود.
ــان  ــی از زندگی م ــا در مقطع ــه ی م  هم
ــام  ــزی انتق ــرای چی ــته ب ــان می  خواس دلم
ــد  ــا می رس ــه م ــیبی ب ــی آس ــم؛ وقت بگیری
ــه  ــت. هم ــی اس ــًا طبیع ــش کام ــن واکن ای
ــزای کار  ــه س ــی ب ــم آن آدم عوض می خواهی
ــی  ــر منطق ــه نظ ــه ب ــد. بااینک ــتش برس زش
می رســد ولــی نبایــد چنیــن رفتــاری از 

ــد. ــان دهی ــان نش خودت
 به جــای تمرکــز بــر انتقــام گرفتــن، 
ــد.  ــح کنی ــن موضــوع صل ــا ای ــر اســت ب بهت
تنهــا راِه متوقــف کــردن انتقام جویــی دســت 
کشــیدن از آن و پذیرفتــن اســت. احساســات 
بــد را بــا طرزفکــر متضــاد آن جایگزیــن 
ــان  ــد خودت ــا راه اســت؛ بای ــن تنه ــد. ای کنی
ــد همان جــا  ــر بکشــید و بگذاری را از آن باالت

ــد. بمان
ســنگ نوردی  یــک  مثــل  »انتقــام   
اســت کــه فــرد بــا زور آن را بــه بــاالی 
ــا  ــردد و ب ــی برمی گ ــت ول ــانده اس ــه کش تپ
ــرد برخــورد  ــه خــود ف ــه ب شــدتی بی رحمان

» می کنــد.
ــل از  ــد »قب ــروف می گوی ــل مع ــک مث  ی
ــد، اول دو  ــن بروی ــام گرفت ــرای انتق ــه ب اینک
ــام  ــال انتق ــی به دنب ــد«. وقت ــر بکنی ــا قب ت
باشــید، بــه خودتــان هم آســیب خواهیــد زد. 
حتــی اگــر بتوانیــد تضمینــی آن فــرد را بــه 
ــاز هــم خودتــان  ســزای عملــش برســانید، ب
ــر  ــرد. اگ ــد ک ــدا نخواهی ــری پی ــس بهت ح
خودتــان را درگیــر انتقام جویــی کنیــد فقــط 
خشــم تان نســبت بــه ایــن فــرد بیشــتر 
خواهــد شــد. بــرای همــه ی مــا پیــش آمــده 
ــم  ــه بخوری ــی ضرب ــه در نقطــه ای از زندگ ک
ــت  ــن واقعی ــا سوءاســتفاده شــود، ای ــا از م ی

دنیــای انسان هاســت.
 خــوب زندگــی کــرد بهتریــن نــوع انتقــام 
اســت. اگــر بــه آن فــرد نشــان دهیــد عمــل 
نادرســت او تغییــری در زندگــی شــما ایجــاد 
نکــرده اســت، عصبانی تــرش خواهیــد کــرد. 
چــرا بایــد اجــازه بدهیــد کســی بــدون اجاره 
ــی  ــد؟ دلیل ــی کن ــما زندگ ــز ش دادن در مغ
وجــود نــدارد کــه وقــت و انــرژِی گرانبهــای 
خودتــان را صــرف نگــران شــدن بــرای 
ــدارد.  ــی ن ــچ اهمیت ــه هی ــد ک ــی کنی کس
ــان  ــه هم ــل ب ــما را تبدی ــردن ش ــی ک تاف
ــیب زده  ــما آس ــه  ش ــه ب ــد ک ــزی می کن چی
اســت. اگــر روی انتقــام گرفتــن تمرکــز 
ــد  ــه خواهی ــازه نگ ــان را ت ــد، زخم هایت کنی
ــن  ــر از ای ــر غی ــه اگ ــی ک ــت، زخم های داش
ــدند.  ــوب می ش ــی زود خ ــاید خیل ــود ش ب

 تنهــا راِه متوقــف کــردن انتقام جویــی 
ــت  ــن اس ــیدن از آن و پذیرفت ــت کش دس

ــوش  ــتن و فرام ــام گذش ــن انتق  »بهتری
ــران از  ــد دیگ ــد بگذاری ــت. نبای ــردن اس ک
تماشــای رنــج کشــیدن شــما لــذت ببرنــد.«

ــرل او را  ــدرت کنت ــه ق ــی ک ــا کس  تنه
داریــم خودمــان هســتیم. بایــد بپذیریــد 
ــا  ــه کنتــرل دیگــران نیســتید. ب ــادر ب کــه ق
ــب  ــرای تخری ــد ب ــع داری ــی درواق انتقام جوی
برنامه ریــزی  در طوالنی مــدت  زندگی تــان 
ایــن  طــول  تمــام  در  چــون  می کنیــد، 
ــا همــراه همیشــگی تان  ــی تنه ــدت بدبخت م
ــت از  ــد و دس ــو روی ــد جل ــود. بای ــد ب خواه
تمرکــز روی گذشــته برداریــد. هیــچ انتقامــی 
کامل تــر از بخشــش نیســت. انتقــام بــه هــر 

ــاً مســموم اســت. ــکلی واقع ش
ــطح آن  ــا س ــان را ت ــطح خودت ــد س  نبای
ــت  ــون آن وق ــد چ ــن بیاوری ــر پایی ــرد دیگ ف
خودتــان هــم بــه انــدازه ی او بــد خواهید شــد. 
ــد،  ــی می رون ــال انتقام جوی ــا دنب ــی آدم ه وقت
خودشــان را سراســر نابــود می کننــد. بعضی هــا 
ایــن کار را تــا جایــی جلــو می برنــد کــه دیگــر 
قــدرت کنتــرل خودشــان را نخواهنــد داشــت. 
ــرای دور کــردن خودتــان  زمــان بهتریــن راه ب

از آن موقعیــت اســت.
»بهتریــن نــوع انتقــام خــوب زندگــی 
کــردن و شــاد بــودن اســت. افــراد کینه تــوز 
ــل از  ــند. قب ــادی باش ــراد ش ــد اف نمی توانن
ــوید، اول  ــی ش ــیر انتقام جوی ــه وارد مس اینک

ــد.« ــر بَکنی ــا قب دو ت
ــًا  ــد اص ــر کنی ــه آن فک ــت ب ــر درس  اگ
ــاز داشــته باشــید؟  ــام نی ــه انتق ــد ب چــرا بای
شــما قــدرت ایــن را داریــد کــه از هــر 
چیــزی کــه اذیتتــان می کنــد بگذریــد و 
ــراد  ــن اف ــا ای ــه ارتباطــی ب ــه هیچ گون ــاز ب نی
نداریــد. پــس خودتــان را از آنهــا دور کنیــد 
ــیدن  ــج کش ــد رن ــازه ندهی ــت اج و هیچ وق

ــد. ــما را ببینن ش
منبع: بيتوته

دلنوشته

دختری  ،
طعم ،

 خیانت را ،
چشید ،

دیگر کسی را ،
به زندگیش ،

 راه نداد ،
پسری ،
 بوسه ،

زیر زبانش ،
 مزه کرد ،

 تمام دختران ،
شهر را ،
 از راه ،

به در کرد ،
شهر پر شد ،

از پیر پسران ،
وپیر دختران ،
 متنفـــــرم ،
 از این شهر ،

از این عشق  ،
از این عاشقی ،

اکبر عظيم نيا

م الف: 1970
اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غير تجاری تبريز 

آگهی ثبتی
آگهــی تغییــرات شــرکت مجــری طــرح نویــن تبریــز شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 3۹4۸3 و شناســه ملــی 

۱4۰۰47۹۱356 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱3۹7/۰5/۱4 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
هــادی دلــدار بــه کــد ملــی ۱5۸3۲۱۱446 بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره و داود دلــدار بــه کــد ملــی 
ــه ســمت نائــب  ــه کــد ملــی ۱5۸۲۰3754۱ ب ــدار ب ــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و علــی اصغــر دل ۱5۸۲۲4۹۰۹۱ ب

رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند.
امضــاء کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک - ســفته - بــرات - قــرار داد هــا عقــود اســامی 
بــا امضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء مدیــر عامــل همــراه 

بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء تعییــن ســمت مدیــران انتخــاب شــده توســط متقاضــی 
در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان شرقی 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاری تبريز

م الف: 1969
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاری تبريز 

آگهی ثبتی
آگهــی تغییــرات شــرکت مجــری طــرح نویــن تبریــز شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 3۹4۸3 و شناســه ملــی 
۱4۰۰47۹۱356 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ ۱3۹7/۰5/۱4 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:

هــادی دلــدار بــه کــد ملــی ۱5۸3۲۱۱446 و داود دلــدار بــه کــد ملــی ۱5۸۲۲4۹۰۹۱ و علــی اصغــر دلــدار بــه کــد 
ملــی ۱5۸۲۰3754۱ بــه عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند.

محمــد علــی زرگــر نصرالهــی بــه کــد ملــی ۱3۸۲43۱۲6۰ و فرشــاد حســنعلی زاد مظهــر بــه کــد ملــی ۱36۰۸۸6۱۲5 
بــه ترتیــب بعنــوان بــازرس اصلــی و علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.

روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب مدیــران، انتخــاب روزنامــه کثیــر االنتشــار، انتخــاب بــازرس انتخــاب شــده 
توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل 

دســترس مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان شرقی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاری تبريز

قائــم مقــام وزیــر علــوم درامــور بیــن الملــل 
ــدی  ــه بن ــن رتب ــاس آخری ــد: براس ــی گوی م
ــدن در  ــاوری الی ــوم و فن ــات عل ــز مطالع مرک
ــگاه  ــد دانش ــادی، ۲۲ درص ــاری می ــال ج س
ــر  ــای برت ــگاه ه ــن دانش ــران در بی ــای ای ه

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــان ق جه
بـــه گـــزارش ایرنـــا ، حســـین ســـاالر 
ـــبکه  ـــی ش ـــع عموم ـــتین مجم ـــی در نخس آمل
ـــه  ـــام ک ـــان اس ـــازی جه ـــای مج ـــگاه ه دانش
ـــال  ـــور در ح ـــام ن ـــگاه پی ـــون در دانش ـــم اکن ه
ــرد: در مقطـــع  ــار کـ ــزاری اســـت، اظهـ برگـ
ــگاه  ــد دانشـ ــی ۱۸ درصـ ــات تکمیلـ تحصیـ
هـــای ایـــران در لیســـت برتریـــن دانشـــگاه 

هـــا قـــرار گرفتـــه انـــد.
وی افــزود: همچنیــن ۱.۹5 درصــد پژوهــش 
ــای  ــگاه ه ــط دانش ــان توس ــطح جه ــای س ه
ــد  ــک درص ــت و ی ــد اس ــال تولی ــران در ح ای
ــق  ــران تعل ــه ای ــان ب ــر اســتناد جه ــاالت پ مق

دارد.

آماده شدن چندين ماهواره کوچک 
ایـــن مقـــام مســـئول در وزارت علـــوم 
ــال  ــک در حـ ــواره کوچـ ــد ماهـ ــت: چنـ گفـ
ــدار  ــاب در مـ ــرای پرتـ ــت و بـ ــی اسـ طراحـ

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ قـ
وی ادامه داد : از چند ســـال گذشته تعداد 
دو هزار شـــرکت دانش بنیـــان در ایران فعال 
هستند و تجاری ســـازی تحقیقات و پژوهش 

است.  ایران  جزء سیاســـت های 

ــش از  ــت : پی ــه گف ــی در ادام ــاالر آمل س
اینکــه بــه اهمیــت توســعه پایــدار در 4۰ ســال 
گذشــته پــی ببریــم، علــم و فنــاوری بــرای مــا 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود و منابــع 
ــا  ــدی ایف ــش کلی ــه نق ــن زمین ــانی در ای انس

ــد.  کردن

 سياستگذاری در حوزه علم و فناوری 
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن 
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــل در بخ المل
ــه سیاســتگذاری در حــوزه علــم و  ــا اشــاره ب ب
ــد آگاهــی  فنــاوری، گفــت: در ایــن زمینــه بای
ــت  ــدون حمای ــد ، ب ــش یاب ــران افزای ــای ای ه

اعضــای مجمــع عمومــی شــبکه دانشــگاه هــای 
مجــازی جهــان اســام امــکان نــدارد بــه ایــن 

ــم.  ســطح دســت یابی
ــد کــرد: هــم اکنــون حــدود پنــج  وی تاکی
ــران  ــای ای ــگاه ه ــجو در دانش ــون دانش میلی
ــد در  ــا بای ــل هســتند و م ــه تحصی مشــغول ب
زمینــه علــم و فنــاوری کــه نقــش کلیــدی در 
زندگــی دارد، اقدامــات بیشــتری انجــام دهیــم. 

پيوند صنعت و دانشگاه 
ســاالر آملــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــت  ــگاه و صنع ــان دانش ــد می ــر پیون ــود، ب خ
تاکیــد کــرد و گفــت: از دیگــر سیاســت هــای 
ایــران در حــوزه آمــوزش عالــی و علــم و 
ــوزش مجــازی و از راه دور اســت.  ــاوری، آم فن
در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری هایــی در 
ــورهای  ــی کش ــا برخ ــت ام ــام اس ــال انج ح
ــا کمتــر از یــک  اســامی تنهــا یــک درصــد ی
ــه  ــود را ب ــی خ ــص مل ــد ناخال ــد از تولی درص
ــن  ــد. ای ــق و پژوهــش اختصــاص داده ان تحقی
ــار  ــی چه ــورهای اروپای ــه کش ــت ک در حالیس
درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی خــود را بــرای 

ــد.  ــی کنن ــرف م ــش ص ــق و پژوه تحقی
وی گفــت: دانــش و فنــاوری ایــران بایــد در 
اختیــار ســایر کشــورهای اســامی قــرار گیــرد. 
و آنهــا از ظرفیــت یکدیگــر در حــوزه فنــاوری 
و آموزشــی اســتفاده کننــد ، مــی تــوان از 
حمایــت ســایر کشــورهای اســامی برخــوردار 

شــد.

سهم 22 درصدی دانشگاه های 
ایران در میان برترین های جهان
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اوقات شرعی

شــهردار باســمنج، گفــت: زیــر بنــای توســعه 
ــی  ــاخته م ــه س ــوری از دوران مدرس ــر کش ه
شــود و بایــد بــر همیــن اســاس بــه آمــوزش و 

پــرورش اهمیــت قائــل گــردد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــهرداری 
ــام  ــا اعـ ــری بـ ــدس عنصـ ــمنج؛ مهنـ باسـ
بازگشـــایی  مراســـم  در  فـــوق  مطلـــب 

مـــدارس شـــهر باســـمنج افـــزود: در اســـام 
و در فرمایشـــات پیامبـــر مکـــرم اســـام بـــه 
ـــم آمـــوزی و یافتـــن دانـــش تاکیـــد  اهمیـــت عل
ـــد:  ـــوده ان ـــام فرم ـــر اس ـــت و پیامب ـــده اس ش
ـــد  ـــن باش ـــر در چی ـــی اگ ـــوز حت ـــم را بیام عل
ـــوزی  ـــم آم ـــه عل ـــز ب ـــی نی ـــات فارس و در ادبی

تاکیـــد شـــده اســـت.

ــه  ــش بـ ــم و دانـ ــرد: علـ ــح کـ وی تصریـ
عنـــوان یکـــی از نیازهـــای اولیـــه هـــر بشـــر 
بـــوده و در سراســـر جهـــان بـــه ایـــن امـــر 
اهمیـــت و ارزش قائـــل شـــده اســـت و در 
حقیقـــت بنـــای توســـعه همـــه جانبـــه هـــر 
کشـــوری از مدرســـه دوران ابتدائـــی شـــروع 

مـــی شـــود.
ـــه،  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــمنج ب ـــهردار باس ش
جامعـــه ای کـــه علـــم و آمـــوزش و پـــرورش 
اهمیـــت قائـــل شـــده و در جهـــت تربیـــت 
ــل  ــوان نسـ ــه عنـ ــود بـ ــوزان خـ دانـــش آمـ
ـــت؛  ـــته اس ـــژه ای داش ـــه وی ـــده توج ـــای آین ه
ـــعه  ـــمت توس ـــه س ـــده ب ـــن در آین ـــع یقی قط
همـــه جانبـــه حرکـــت کـــرده و بـــه آن نیـــز 
ــر  ــن امـ ــت: ایـ ــان داشـ ــیده اســـت؛ بیـ رسـ
ـــی  ـــش م ـــم و دان ـــت و ارزش عل ـــانگر اهمی نش

باشـــد.
ـــع  ـــت: قط ـــار داش ـــری اظه ـــدس عنص مهن
ـــرورش از  ـــوزش و پ ـــر آم ـــه ام ـــه ب ـــن توج یقی
ـــوده و  ـــا ب ـــف همـــه دســـتگاهها و ارگان ه وظای
ـــهرداری  ـــهر و ش ـــامی ش ـــورای اس ـــت و ش اس
ــت  ــرده و در جهـ ــاش کـ ــر تـ ــن امـ در ایـ
ـــکات  ـــع مش ـــه رف ـــک ب ـــازی و کم ـــاده س آم
مـــدارس ســـطح شـــهر گام برداشـــته اســـت.

وی در خاتمـــه گفـــت: امیدواریـــم بـــا 
معاونـــان،  مدیـــران،  کوشـــش  و  تـــاش 
معلمـــان و تمامـــی زحمتکشـــان دانـــش 
شـــاهد  باســـمنج،  مـــدارس  در  آمـــوزان 
ــیم  ــی و .... باشـ ــی و آموزشـ ــعه فرهنگـ توسـ
ـــز  ـــهرداری نی ـــهر و ش ـــامی ش ـــورای اس و ش
ـــایل و  ـــل مس ـــت ح ـــکاری در جه ـــاده هم آم

ــد. ــی باشـ ــکات مـ مشـ
 شـــایان روز اســـت: اعضـــای شـــورای 
ـــهردار  ـــری ش ـــدس عنص ـــهر و مهن ـــامی ش اس
ـــدارس  ـــرف م ـــه از ط ـــمی ک ـــمنج در مراس باس
ــب  ــه ترتیـ ــن االئمـ ــادی و ثامـ ــهید عبـ شـ
یافتـــه بـــود شـــرکت نمـــوده و در ادامـــه از 
ـــد  ـــی بازدی ـــای آموزش ـــکان ه ـــا و م کاس ه

نمودنـــد.
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 آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم
 ) نوبت های اول و دوم(

 44/10/0931مورخه  42شهرداری باسمنج در نظر دارد به استناد مجوز شماره 
شورای محترم اسالمی شهر باسمنج از محل اعتبارات داخلی عملیات پروژه نام گذاری 

 به ريال از طريق مناقصه عمومی  111/111/393معابر سطح شهر را بمبلغ 
 شرکت های خدماتی واجد شرايط بشرح ذيل واگذار نمايد:

سپرده شرکت در مزايده بصورت ضمانت نامه بانکی يا واريز نقدی به حساب  -0
 ريال 111/111/21شهرداری باسمنج بمبلغ  1110421جاری 

هرگاه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به  -4
 شد.ترتیب ضبط خواهد 

 ها مختار است.شهرداری در رد يا قبول هر يک از پیشنهاد -9
ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در شرايط شرکت در اسناد مناقصه  -2

 مندرج است.
از تاريخ توانند جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه  لذا متقاضیان می -5

به واحد  49/11/0931وقت اداری روز دوشنبه تا پايان ساعت  19/11/0931
 نمائید.دبیرخانه شهرداری مراجعه 

 30/30/7030تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم نوبت اول در مورخه 

 77/30/7030تاریخ انتشار آگهی مرحله دوم نوبت دوم در مورخه 

 عنصرییوسف 

 شهردار باسمنج
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