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استاندار آذربایجان شرقی:

تهیه مسکن برای اقشار آسیب پذیر 
جامعه وظیفه دولت است

شهردار تبریز:

پروژه های شهری بدون مشارکت 
شهروندان به نتیجه مطلوب نمی رسد

عزم دولت این است که بحث مسکن مهر را تا آخر سال ۹۸ پایان دهد

اقتصاد دان ها معتقدند تحول و رکود اقتصادی وابسته به بخش مسکن است
تعداد ۷ هزار مسکن مهر نیمه تمام در استان آذربایجان شرقی وجود دارد

بدون همراهی و حضور مردم به تمام اهداف پروژه ها و طرح ها نخواهیم رسید
 تبریز در تمامی زمینه ها یک سر و گردن از بقیه شهرها باالتر است

آمادگی کامل برای همکاری با برنامه های سمن های محیط زیستی

3

3

2

جهانگیری: 

 گفت وگو بین حکومت و مردم نیاز جدی است

عبور صادرات منطقه آزاد ارس 
از ترمز تحریم

مجلس درمورد سهمیه بندی 
بنزین تصمیمی نگرفته است

موافقت با درخواست تاسیس
 4۰ حزب جدید در دولت 

شبکه نخبگان علوم انسانی 
باید تقویت شود

ســخنگوی شــورای شــهر تبریــز گفــت: بنــده از جملــه افــرادی هســتم 
کــه انتقاداتــی بــه پــروژه میــدان آذربایجــان داشــتم چراکــه در دوره هــای 
ــول حیــف و میــل شــده اســت  ــارد تومــان پ ــر ۱۰۰ میلی ــغ ب قبلــی بال
ــه  ــی و اســتاندار آذربایجان شــرقی درخواســت ورود ب و از دســتگاه قضای

ایــن ماجــرا را کــرده ام.
کریــم صــادق زاده اظهــار کــرد: روز یکشــنبه، هفتــه گذشــته الیحــه 
بودجــه ســال ۹۸ از طــرف شــهرداری تقدیــم شــورای شــهر تبریــز شــد 

ــارد تومــان اســت. ــن بودجــه ۲هــزار و ۷۸۰ میلی کــه جمع بنــدی ای
ــه  ــز در ادام ــهر تبری ــورای ش ــه ش ــه و بودج ــیون برنام ــر کمیس دبی
افــزود: بررســی بودجــه از هفتــه آینــده در صحــن شــورای شــهر تبریــز 

آغــاز خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه نــگاه اجمالــی خــود بــه بودجــه پیشــنهادی، گفــت: 
ویژگی هــای زیــادی در الیحــه بودجــه ســال ۹۸ مشــاهده کــردم کــه در 

ســال های گذشــته بــه آنهــا اشــاره نشــده بــود.

۶۰ درصد بودجه به سمت کارهای عمرانی سوق داده شده است
دبیــر کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهر تبریــز خاطرنشــان 
ــای  ــمت کاره ــه س ــه ب ــد بودج ــا ۶۰ درص ــم ت ــاش می کنی ــرد: ت ک

ــم. ــوق دهی ــی س عمران
ســخنگوی شــورای شــهر تبریــز ادامــه داد: کارهــای عمرانــی شــامل 

ــره اســت. ــک و غی ــایی، ترافی ــفالت ریزی، مسیرگش آس
ــه  ــه بـ ــنهادی توجـ ــه پیشـ ــه در الیحـ ــه البتـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــت:  ـــت، گف ـــده اس ـــژه ای ش ـــه وی ـــر توج ـــفالت معاب ـــایی و آس مسیرگش
ــی  ــوردار پیش بینـ ــق کم برخـ ــادی در مناطـ ــای زیـ ــروژه و طرح هـ پـ
ـــارک  ـــه، ۱۰ پ ـــر گرفت ـــارک در نظ ـــه از ۴۰ پ ـــه طوریک ـــت ب ـــده اس ش

ــیده اســـت. ــرداری نهایـــی رسـ ــه بهره بـ بـ
صــادق زاده اضافــه کــرد: ۳۰ پــارک باقی مانــده بــرای مناطــق 

می باشــد.   آینــده  ســال  برنامه هــای  جــزو  نیــز  کم برخــوردار 
دبیــر کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهر تبریــز خاطرنشــان 
کــرد: بــه همــت شــهرداری اکثــر مخروبه هــا تبدیــل بــه احســن شــده و 

هــر مــاه یــک پــارک در تبریــز افتتــاح می شــود.
ــر اینکــه در حــوزه حمــل و  ــد ب ــا تاکی ــز ب عضــو شــورای شــهر تبری
ــا  ــرد: م ــح ک ــم اســت، تصری ــرو بســیار مه ــی، موضــوع  مت ــل عموم نق
بــرای متــرو هزینه هــای زیــادی گذاشــته ایم و در بودجــه ســال ۹۸ نیــز 

توجــه جــدی بــه آن شــده اســت.
وی ادامــه داد: بیشــتر درآمــد شــهرداری بــه متــرو اختصــاص می یابــد 
بــه طوریکــه همــه هزینه هــا توســط شــهرداری تامیــن می شــود و هیــچ 

کمــک دولتــی در ایــن رابطــه دریافــت نمی کنیــم.
ســخنگوی شــورای شــهر تبریــز ابــراز کــرد: چنــد ســال پیــش قانونــی 
مبنــی بــر ارزش افــزوده شــهرداری ها متوجــه دولــت بــود کــه در حــال 

حاضــر آن را نیــز پرداخــت نمی کننــد.
ــه  ــز ب ــهر تبری ــورای ش ــته های ش ــی از خواس ــد: یک ــر ش وی متذک
ــه  ــز، بودج ــهرداری تبری ــن رو ش ــت از ای ــرو اس ــیدن مت ــرانجام رس س

ــت. ــه اس ــر گرفت ــور در نظ ــن منظ ــرای ای ــبی ب مناس
ــای  ــده خبره ــای آین ــا در روزه ــت ت ــد اس ــزود: امی ــادق زاده اف ص
ــز  ــه تبری ــان الل ــا خیاب ــرو ت ــاح ســایر خطــوط مت ــت افتت خوشــی از باب

ــنویم. را بش
ــه  ــود ب ــاح ش ــرو افتت ــط مت ــه خ ــر س ــاً اگ ــرد: قطع ــح ک وی تصری
راحتــی می تــوان از ایــن طــرف شــهر بــه آن طــرف تــردد کــرد و پشــت 

ــد. هیــچ ترافیکــی هــم نمان

۴۳ درصد شهر تبریز بافت فرسوده و حاشیه نشین است 
عضــو شــورای شــهر تبریــز بــه اختصــاص بودجــه ای بــرای ســاماندهی 
ــهر  ــت ش ــد باف ــت: ۴۳ درص ــرد و گف ــاره ک ــوده، اش ــای فرس بافت ه

ــز نیســت. ــار در شــان تبری ــن آم ــه طوریکــه ای فرســوده اســت ب
و  فرســوده  بافت هــای  تنهــا  نــه  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ــه روز شــاهد گســترش  ــر نشــده اســت بلکــه روز ب حاشیه نشــینی کمت

آن نیــز هســتیم.
ســخنگوی شــورای شــهر تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه از رویکردهــای 
مهــم شــورای شــهر و شــهرداری تبریــز رســیدگی بــه وضعیــت 
ــرای ســاماندهی  ــی ب ــه اقدامات ــح کــرد: البت حاشیه نشــینی اســت، تصری

ــه دارد. ــده و ادام ــروع ش ش
ــار از  ــار هکت ــوده، چه ــت فرس ــای باف ــا احی ــه ب ــزود: در رابط وی اف
ــز  ــهر تبری ــورای ش ــات ش ــهرداری و تصمیم ــط ش ــوده توس ــت فرس باف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــال ۹۸ ق ــت س ــزو اولوی ج
صــادق زاده بیــان کــرد: از دیگــر اولویت هــای برنامــه  اجــرای شــورای 
ــش  ــر کاه ــز ب ــا تمرک ــی ب ــای محیط ــش آالینده ه ــز، کاه ــهر تبری ش
ــه  ــرداری بهین ــرور شــهری، بهره ب ــور و م آلودگــی هــوا، بهینه ســازی عب
ــدی  ــه ج ــهری، توج ــعه ش ــای توس ــری طرح ه ــرمایه ها، تحقق پذی از س

ــد. ــال ۹۸ می باش ــذار در س ــای تاثیرگ ــرای پروژه ه ــه اج ب
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای توســعه حمــل و نقــل عمومــی در تبریــز 

ــی شــده اســت. ــی برنامه ریزی های ــس خارجــی و ایران ــق فاینان از طری

کاهش۱۶ درصدی هزینه های جاری شهرداری/ افزایش ۲۲ 
درصدی درآمد شهرداری 

عضــو شــورای شــهر تبریــز مطــرح کــرد: کاهــش ۱۶ درصــدی 

از  گذشــته  ســال  بــه  نســبت   ۹۷ ســال  در  جــاری  هزینه هــای 
ــد. ــت می باش ــز اهمی ــه حائ ــت ک ــز اس ــهرداری تبری ــتاوردهای ش دس

وی افــزود: البتــه نبایــد از افزایــش ۲۲ درصــدی درآمــد شــهرداری در 
ســال جــاری هــم غافــل شــد.

دوره های قبلی ۱۰۰ میلیارد تومان را حیف و میل کردند 
ــد کــرد و گفــت:  ــه اتمــام پروژه هــای نیمــه تمــام تاکی صــادق زاده ب
بنــده از جملــه افــرادی هســتم کــه انتقاداتــی بــه پــروژه میــدان 
ــر ۱۰۰ میلیــارد  ــغ ب آذربایجــان داشــتم چراکــه در دوره هــای قبلــی بال
تومــان پــول حیــف و میــل شــده اســت و از دســتگاه قضایــی و اســتاندار 

ــرده ام. ــرا را ک ــن ماج ــه ای ــت ورود ب ــرقی درخواس آذربایجان ش
ــران  ــازمان عم ــای س ــر برنامه ه ــزو دیگ ــعراء ج ــزود: مقبره الش وی اف
شــهرداری تبریــز اســت و کارهــای آن در حــال انجــام اســت و همچنیــن 
کارهــای پــروژه میارمیــار، آیســان، هشــت بهشــت شــروع شــده و 
ــا ســرعت هــر چــه  ــا در ســال آینــده ب شــهرداری پیگیــر آنهــا اســت ت

ــه اتمــام برســند. بیشــتر ب
ایــن عضــو شــورا خاطرنشــان کــرد: اقداماتــی در زمینــه ســاماندهی 
وضعیــت نیروهــای انســانی و یکسان ســازی قراردادهــای پرســنلی و 

ــی شــروع شــده اســت. موضــوع اساســی پاکبان

سخنگوی شورای شهر تبریز:

حیف و میل در پروژه میدان آذربایجان
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ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــخنگوی وزارت کش س
ــژه  ــه ویـ ــی بـ ــی و اجتماعـ ــعه سیاسـ توسـ
در زمینـــه احـــزاب مـــورد توجـــه وزارت 
کشـــور بـــوده اســـت، گفـــت: در ســـه ســـال 
اخیـــر ۳۳ جلســـه کمیســـیون مـــاده ۱۰ 
ــه  ــه ۱۶۶ مصوبـ ــزاب تشـــکیل شـــده کـ احـ
ــکل ها و  ــزاب، تشـ ــای احـ ــاره فعالیت هـ دربـ

ــت. ــته اسـ ــی داشـ ـــای دینـ اقلیت ه
ـــامانی  ـــلمان س ـــنا، سیدس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــت  ـــه در دول ـــه احـــزاب ک ـــان اینکـــه خان ـــا بی ب
گذشـــته تعطیـــل شـــده بـــود در دولـــت 
یازدهـــم بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد تاثیرگـــذار 
ـــب  ـــاح طل ـــیون اص ـــه فراکس ـــب س ـــا ترکی ب
و اصولگـــرا و مســـتقل در راســـتای حمایـــت 
از توســـعه فعالیـــت احـــزاب و گروه هـــای 
ـــا  ـــرد: ب ـــار ک ـــد، اظه ـــدازی ش ـــی راه ان سیاس
همـــکاری و اســـتقبال گروه هـــا و احـــزاب 
تاکنـــون دفاتـــر اســـتانی خانـــه احـــزاب در 
۱۴ اســـتان کشـــور فعالیـــت خـــود را آغـــاز 

کرده انـــد.
وی تدویــن شــیوه نامــه فعالیــت جبهه هــای 
راســتای  در  را  یازدهــم  دولــت  در  حزبــی 
شفاف ســازی و قاعده منــد کــردن فعالیت هــای 
سیاســی مهــم دانســت و بــر توجــه دولــت بــه 
ایــن امــر تاکیــد کــرد و گفــت: در دولــت 
تدبیــر و امیــد بــا درخواســت تاســیس ۴۰ 
ــه از  ــت ک ــده اس ــت ش ــد موافق ــزب جدی ح

ــم  ــت دائ ــوز فعالی ــزب مج ــداد ۲۵ ح ــن تع ای
ــر  ــد دیگ ــزب جدی ــد و ۱۵ ح ــت کرده ان دریاف
ضمــن دریافــت مجــوز فعالیــت موقــت در 
ــر  ــی و تشــکیل دفات حــال طــی مراحــل قانون
ــوز  ــردن مج ــی ک ــور دائم ــه منظ ــتانی ب اس
خــود هســتند. همچنیــن ســالیانه ۶۰ کنگــره 
وزارت کشــور  ناظــران  بــا حضــور  حزبــی 
ــط  ــا توس ــرات آنه ــه تغیی ــود ک ــزار می ش برگ
ــه  ــت و در روزنام ــارت و ثب ــور نظ وزارت کش

ــود. ــر می ش ــم منتش ــور ه ــمی کش رس
الیحـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـامانی 

ــه  ــن الیحـ ــت: در ایـ ــات گفـ ــع انتخابـ جامـ
چارچوب هـــا و قواعـــد الزم بـــرای مشـــارکت 
قانونمنـــد و مســـئوالنه احـــزاب سیاســـی در 
ـــش  ـــده اســـت. نق ـــن ش ـــات تبیی عرصـــه انتخاب
احـــزاب در ایـــن الیحـــه بســـیار برجســـته تر 
ــات  ــًا در انتخابـ ــه فعـ ــت کـ ــزی اسـ از چیـ
ــه  ــوع بـ ــن موضـ ــتیم و ایـ ــاهد آن هسـ شـ
ـــواد  ـــت و در م ـــه اس ـــد الیح ـــورد تاکی ـــد م ج
مختلفـــی وظایـــف و نقـــش ویـــژه ای بـــرای 

احـــزاب در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
قائـــم مقـــام وزیـــر کشـــور در امـــور 

مجلـــس و هماهنگـــی اســـتان ها ایجـــاد 
ــتان ها  ــی در اسـ ــوی سیاسـ ــورای گفتگـ شـ
را یکـــی از برنامه هـــای مهـــم وزارت کشـــور 
در توســـعه سیاســـی و اجتماعـــی عنـــوان 
ـــور  ـــار منش ـــتین ب ـــرای نخس ـــزود: ب ـــرد و اف ک
ـــم  ـــل و ه ـــوی سیاســـی در راســـتای تعام گفتگ
ـــا فعالیـــن  ـــداران ب اندیشـــی اســـتانداران و فرمان
ـــر  ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــاغ ش ـــه و اب ـــی تهی سیاس
ـــری،  ـــو در همفک ـــه جل ـــی رو ب ـــد گام می توان
ـــران  ـــتر مدی ـــی بیش ـــم افزای ـــی و ه ـــم اندیش ه
اجرایـــی کشـــور بـــا گروه هـــای مختلـــف 

ــد. ــا باشـ ــبرد برنامه هـ ــی در پیشـ سیاسـ
ـــتین  ـــرای نخس ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــامانی ب س
ــات در  ــزاری تجمعـ ــه برگـ ــن نامـ ــار آییـ بـ
مکان هـــای خـــاص بـــه تصویـــب رســـید تـــا 
احـــزاب و گروه هـــای سیاســـی شناســـنامه دار 
بـــا کســـب مجـــوز قانونـــی برنامـــه خـــود را 
در قالـــب تجمعـــات برگـــزار کننـــد، گفـــت: 
پیگیری هـــای وزارت کشـــور در اختصـــاص 
ـــاری  ـــال ج ـــید و در س ـــه رس ـــه نتیج ـــه ب یاران
ــه از  ــه کـ ــان یارانـ ــارد تومـ ــدود ۲ میلیـ حـ
نیازهـــای مـــورد تاکیـــد احـــزاب بـــود تخصیـــص 
ـــه  ـــاب خان ـــه حس ـــار ب ـــن اعتب ـــه ای ـــه ک یافت
ــه  ــت و بـ ــده اسـ ــز شـ ــران واریـ ــزاب ایـ احـ
ــد  ــون جدیـ ــا قانـ ــود را بـ ــه خـ ــی کـ احزابـ
ــتورالعمل  ــق دسـ ــند طبـ ــق داده باشـ تطبیـ

پرداخـــت می شـــود.

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

موافقت با درخواست تاسیس 4۰ حزب جدید در دولت 

کمیســـیون  رئیـــس  نایـــب 
تلفیـــق الیحـــه بودجـــه ســـال 
۹۸ از مصوبـــه ایـــن کمیســـیون 
خبـــر داد کـــه بـــر اســـاس آن 
قـــوای ســـه گانـــه و دســـتگاه های 
ـــود  ـــت س ـــه دریاف ـــاز ب ـــی مج اجرای
از حســـاب های بانکـــی مفتـــوح در 
بانک هـــای دولتـــی و غیـــر دولتـــی 

ــتند. نیسـ
علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کــرد:  اظهــار  یوســف نژاد  اصغــر 
ــق  ــیون تلفی ــه کمیس ــق مصوب طب
ــه  ــوای س ــی، ق ــتگاه های اجرای دس
ســازمان ها  وزارت خانه هــا،  گانــه، 
و  دانشــگاه ها  مؤسســات،  و 

نهادهــای  دولتــی،  شــرکت های 
ــا و  ــی و بنیاده ــر دولت ــی غی عموم
نهادهــای انقــاب مجــاز بــه دریافــت 
بانکــی  حســاب های  از  ســود 
)حســاب جــاری، پشــتیبان، ســپرده 
گــذاری کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت( 
و  دولتــی  بانک هــای  در  مفتــوح 

غیــر دولتــی نیســتند.
ــن  ــاس ای ــر اس ــه وی ب ــه گفت ب
مصوبــه و در اجــرای ایــن حکــم 
بانک هــای دولتــی و غیــر دولتــی نیــز 
مجــاز بــه پرداخــت ســود بــه حســاب 
فاقــد  کــه  اجرایــی  دســتگاه های 
ــت  ــرای دریاف ــررات ب ــن و مق قوانی
ســود هســتند، نمی باشــند. بانک هــا، 

شــرکت های بیمــه دولتــی، ســازمان 
و  دانشــگاه ها  بــورس، صندوق هــا، 
ــک از  ــر ی ــی و ه ــات پژوهش مؤسس
دســتگاه های اجرایــی کــه در قوانیــن 
و مقــررات و یــا اساســنامه مجــاز بــه 
ــمول  ــتند از ش ــود هس ــت س دریاف

ــتند. ــتثنی هس ــم مس ــن حک ای
ــق  ــف نژاد طبـ ــه یوسـ ــه گفتـ بـ
ـــال ۹۷  ـــدای س ـــه از ابت ـــن مصوب ای
ســـود دریافتـــی ناشـــی از ســـپرده 
ــتگاه های  ــوز دسـ ــای دارای مجـ  هـ
مشـــمول بـــه اســـتثنای بانک هـــا، 
و  بـــورس  ســـازمان  بیمه هـــا، 
ــد  ــوان درآمـ ــه عنـ ــا بـ صندوق هـ
اختصاصـــی آن دســـتگاه محســـوب 

ــه  ــز خزانـ ــاب متمرکـ ــه حسـ و بـ
ـــز و  ـــی واری ـــد اختصاص ـــوه درآم وج
ـــت  ـــد دریاف ـــد در ص ـــورت ص ـــه ص ب
مقـــررات  و  قوانیـــن  مطابـــق  و 
مربوطـــه پرداخـــت می شـــود. هـــر 
گونـــه اقـــدام مغایـــر ایـــن حکـــم 
ـــی  ـــوال عموم تصـــرف در وجـــوه و ام

محســـوب می شـــود.
کمیســـیون  رئیـــس  نایـــب 
ـــر  ـــه دیگ ـــه از مصوب ـــق در ادام تلفی
ـــر  ـــه ب ـــر داد ک ـــیون خب ـــن کمیس ای
اســـاس آن کلیـــه دســـتگاه های 
ـــون  ـــاده ۲۹ قان ـــوع م ـــی موض اجرای

ــون  ــاده ۵ قانـ ــم و مـ ــه ششـ برنامـ
مدیریـــت خدمـــات کشـــوری کـــه 
قانـــون بودجـــه ۹۷ اختیـــار  در 
ــی و  ــخاص حقیقـ ــه اشـ ــک بـ کمـ
ـــاس  ـــر اس ـــز ب ـــد و نی ـــی دارن حقوق
کمک هـــای  مجـــوز  مقـــررات، 
باعـــوض بـــه اشـــخاص حقیقـــی 
و حقوقـــی را دارنـــد، موظفنـــد 
گـــزارش عملکـــرد خـــود را بـــه 
ـــا مـــدارک مربـــوط  تفصیـــل همـــراه ب
ـــیون  ـــه کمیس ـــاه ب ـــان دی م ـــا پای ت
ـــی  ـــیون های تخصص ـــه و کمیس برنام

ذیربـــط مجلـــس ارائـــه کننـــد.

با تصویب کمیسیون تلفیق

قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی از 
گرفتن سود سپرده بانکی منع می شوند

ـــار  ـــت: انتظ ـــور گف ـــاون اول رییس جمه  مع
ـــای  ـــتگذاران از نهاده ـــران و سیاس ـــام مدی تم
علمـــی بـــه خصـــوص دانشـــگاه ها و مراکـــز 
ـــردان و  ـــه دولتم ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــی ای پژوهش
ـــت  ـــم درس ـــورمان در فه ـــهروندان کش ـــه ش ب
ـــرای  ـــب ب ـــای مناس ـــه راهکاره ـــائل و ارائ مس

ـــم.  ـــک کنی ـــا کم ـــت از آنه ـــرون رف ب
بـــه گـــزارش ایلنـــا، اســـحاق جهانگیـــری 
ـــنواره  ـــن دوره جش ـــه دهمی ـــن اختتامی در آیی
بین المللـــی  فارابـــی گفـــت: در ایـــن برنامـــه 
ـــی  ـــر روحان ـــود دکت ـــرار ب ـــی ق ـــور طبیع ـــه ط ب
بـــرای تقدیـــر از دانشـــمندان و عالمـــان 
ـــای  ـــق برنامه ه ـــا طب ـــد، ام ـــدا کنن ـــور پی حض
ـــم  ـــان فراه ـــور ایش ـــکان حض ـــده ام ـــش آم پی

ـــد. نش
وی بـــا بیـــان اینکـــه امیـــدوارم همیشـــه 
دســـتاوردهای بیشـــتر و مهمتـــری بـــرای 
ـــامی  ـــانی و اس ـــه انس ـــانی و جامع ـــوم انس عل
را شـــاهد باشـــیم، گفـــت: مـــن بـــه لحـــاظ 
تخصصـــی بیشـــترین دوران زندگـــی ام در 
حـــوزه اجـــرا، صنعـــت و مهندســـی کار 
کـــرده ام. هرچـــه بیشـــتر در ایـــن بخش هـــا 
ـــوم  ـــه عل ـــرم ب ـــاز مب ـــردم، نی ـــدا ک ـــور پی حض
انســـانی و اجتماعـــی را  بـــرای پشـــیبرد 
وضعیـــت کشـــور رابیشـــتر احســـاس کـــردم. 
احســـاس می کنـــم ایـــن بخـــش از علـــم در 
ــای  ــه خصـــوص در زمان هـ ــع بـ ــه مواقـ همـ
خـــاص بســـیار کارســـاز بـــرای عبـــور از 
ــاز  ــذرد نیـ ــه می گـ ــت. هرچـ ــکات اسـ مشـ
ــود. ــتر می شـ ــانی بیشـ ــوم انسـ ــه علـ ــا بـ مـ

وی افـــزود: گاهـــی اوقـــات نـــه تنهـــا 
ـــی  ـــه پیچیدگ ـــود، بلک ـــل نمی ش ـــکات ح مش
آنهـــا بیشـــتر هـــم می شـــود. انتظـــار تمـــام 
نهادهـــای  از  سیاســـت گذاران  و  مدیـــران 
علمـــی بـــه خصـــوص دانشـــگاه ها و مراکـــز 
ـــردان و  ـــه دولتم ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــی ای پژوهش
ـــت  ـــم درس ـــورمان در فه ـــهروندان کش ـــه ش ب
ـــرای  ـــب ب ـــای مناس ـــه راهکاره ـــائل و ارائ مس

بـــرون رفـــت از آنهـــا کمـــک کنیـــم.
جهانگیـــری ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر 
ـــش  ـــکات پی ـــح از مش ـــناخت و درک صحی ش
ــه  ــا بـ ــر مـ ــت. اگـ ــی اسـ ــر اقدامـ ــاز هـ نیـ
مســـئله و مشـــکلی خـــوب اشـــراف نداشـــته 
ــر  ــت، هـ ــکل کجاسـ ــم مشـ ــیم و ندانیـ باشـ
ـــه  ـــا ب ـــم آن راهکاره ـــه دهی ـــکار ارائ ـــه راه چ

ــد. ــر نمی رسـ ــورد نظـ ــد مـ مقصـ

ـــالگی  ـــل س ـــتانه چه ـــه داد: در آس وی ادام
انقـــاب اســـامی هســـتیم و دشـــواری هایی 
از  و  تاکنـــون پشـــت ســـر گذاشـــته ایم  
گردنه هـــای ســـختی عبـــور کرده ایـــم. اگـــر 
نگاهـــی بـــه عقـــب بیندازیـــم می بینیـــم 
کـــه خیلـــی از دوران هـــای مـــا دوران هـــای 
ــل  ــت مثـ ــور اسـ ــخ کشـ ــتثنایی در تاریـ اسـ
ـــارش  ـــوز آث ـــه هن ـــاله ک ـــی ۸ س ـــگ تحمیل جن

در منطقـــه هویـــدا اســـت.
افـــزود:  رئیس جمهـــور  اول  معـــاون 
فرصت هـــای  الهـــی  فضـــل  بـــه  امـــروز 
همچنیـــن  داریـــم  اختیـــار  در  زیـــادی 
علیـــه  مختلـــف  تهدیدهـــای  و  تنگناهـــا 
ـــا آن  ـــا ب ـــروز م ـــه ام ـــی ک ـــت. تهدیدهای ماس
ـــه  ـــته هایی ک ـــل داش ـــتیم در مقاب ـــه رو هس روب
اندوخته ایـــم قابـــل حـــل اســـت. عـــاوه بـــر 
ـــم و  ـــوع مه ـــک موض ـــه ی ـــن نکت ـــه ای ـــه ب توج
ـــن  ـــم ای ـــاز داری ـــه آن نی ـــون ب اساســـی کـــه اکن
ـــده کشـــور و نظـــام  ـــه آین ـــه نســـبت ب اســـت ک

کنیـــم. افق گرایـــی 
ــا  ــرد: آمریکایی هـ ــاره کـ ــری اشـ جهانگیـ
جنـــگ اقتصـــادی علیـــه ایـــران را همزمـــان 
ـــا  ـــدف آنه ـــرد. ه ـــاز ک ـــی آغ ـــگ روان ـــا جن ب
ـــده  ـــه آین ـــبت ب ـــردم را نس ـــه م ـــود ک ـــن ب ای
ـــوری  ـــان ج ـــر خودش ـــه تعبی ـــد و ب ـــد کنن ناامی
وانمـــود کننـــد کـــه آینـــده روشـــن نیســـت 
ــده را  ــه آینـ ــبت بـ ــی نسـ ــد و نگرانـ و تردیـ

ـــد  ـــل بای ـــن دلی ـــه همی ـــذا ب ـــد ل ـــدید کنن تش
تـــاش گســـترده ای انجـــام داد. اگـــر ایـــران 
در ســـوریه دســـت بـــه کار نمی شـــد، امـــروز 
ــش در منطقـــه  ــتی داعـ گروهـــک تروریسـ

قـــدرت و دولـــت داشـــت.
ــرد:  ــان کـ ــور بیـ ــاون اول رئیس جمهـ معـ
ـــه  ـــاد ب ـــو و اعتم ـــاد گفت وگ ـــان ایج ـــروز زم ام
ـــرمایه ای  ـــن س ـــت. مهمتری ـــام اس ـــود و نظ خ
ـــور از  ـــرای عب ـــران ب ـــت ای ـــار مل ـــه در اختی ک
دوران ســـخت چهـــل ســـال گذشـــته بـــوده 
ـــت  ـــواره مل ـــه هم ـــوده ک ـــی ب ـــرمایه اجتماع س
ــرایط  ــا از آن شـ ــرده تـ ــک کـ ــران را کمـ ایـ
ـــی  ـــرمایه اجتماع ـــن س ـــد. ای ـــور کن ـــوار عب دش
ــی  ــت دینـ ــی و قرائـ ــت دینـ ــه برداشـ نتیجـ
بـــوده کـــه امـــام بزرگـــوار از اســـام ارائـــه 
ــت  ــردم در حکومـ ــت و مـ ــه ملـ ــد کـ کردنـ

ــد. ــده دارنـ ــش تعیین کننـ نقـ
جهانگیـــری اضافـــه کـــرد: بـــرای ترمیـــم 
ســـرمایه اجتماعـــی کشـــور بـــه ســـمت 
ــران  ــی ایـ ــگران اجتماعـ ــان و پژوهشـ عالمـ
دســـت دراز می کنیـــم. مـــن فکـــر می کنـــم 
گفت وگـــو میـــان دولـــت و دانشـــگاه در 
ـــال  ـــت. س ـــده اس ـــاز ش ـــی آغ ـــل مختلف مراح
ـــوی  ـــوع گفت وگ ـــردم موض ـــعی ک ـــته س گذش
ــران در  ــردم ایـ ــاز مـ ــوان نیـ ــه عنـ ــی بـ ملـ
ــردم  ــر می کـ ــود و فکـ ــرح شـ ــا مطـ همه جـ
ـــت  ـــی اس ـــل پیش بین ـــه قاب ـــی ک ـــا تنگناهای ب

ـــور  ـــرای عب ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــت م مأموری
ـــی از  ـــائل داخل ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــا ب از تنگناه

ــم. ــتفاده کنیـ ــو اسـ ــکار گفت وگـ راهـ
وی بیــان کــرد: امــروز وقــت آن نیســت کــه 
نخبــگان نســبت بــه سرنوشــت کشــور بی توجه 
باشــند. الزم اســت کــه نخبــگان هــم گفت وگــو 
ــاز اســت هشــدار  ــه نی ــی ک ــد و در جاهای کنن
بدهنــد. گفت وگــو بیــن حکومــت و مــردم 
نیــاز جــدی اســت. مــردم حتــی اگــر اعتراضــی 
ــا گفت وگــو مطــرح  ــد ب ــد اعتراضشــان بای دارن
ــردم  ــر م ــه اگ ــتیم ک ــی هس ــود. در مقطع ش
ــا را  ــم تنگناه ــوند می توانی ــه کار ش ــت ب دس
حــل کنیــم از ایــن رو مــردم بایــد بــا نخبــگان 

کشــور ارتبــاط بهتــری برقــرار کننــد.
پایـــان  در  رییس جمهـــور  اول  معـــاون 
ـــد  ـــگان نقـــش واســـطه دارن ـــرد: نخب ـــح ک تصری
و می تواننـــد وارد عمـــل شـــوند تـــا تنگناهـــا 
ـــم.  ـــل کنی ـــردم ح ـــا م ـــو ب ـــط گفت وگ را توس
ــا  ــان مـ ــران و نواندیشـ ــدوارم صاحب نظـ امیـ
انســـانی  علـــوم  مختلـــف  رشـــته های  در 
شـــرایط فعلـــی کشـــور را درک کننـــد و 
نـــوع درک آن را بـــه دیگـــران بیاموزنـــد. 
ــادی دارد  ــای زیـ ــران توانمندی هـ ــور ایـ کشـ
ـــد  ـــانی توانمن ـــروی انس ـــران و نی ـــب نظ و صاح
ـــم  ـــا ه ـــر ب ـــود دارد و اگ ـــران وج ـــادی در ای زی
باشـــیم می توانیـــم ایـــن دوره را پشـــت ســـر 

بگذرانیـــم.

جهانگیری: 

 گفت وگو بین حکومت و مردم نیاز جدی است

از پیشنهاد برای اصالح شروط 
»طالق« تا برابری »دیه« زن و مرد

معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت 
ــد در دســتور  جمهــوری از چهــار الیحــه جدی
کار معاونــت امــور زنــان و خانــواده خبــر داد و 
گفــت: لوایحــی بــا موضــوع »برابــری دیــه زنان 
و مــردان«، »اصــاح برخــی از شــروط طــاق«، 
»ســن کیفــری« و مســئله »ســن ازدواج« را در 
دســت داریــم کــه هنــوز ایــن لوایــح در مرحلــه 

ــرار دارد. پیشــنهاد ق
ــا  ــکار ب ــه ابت ــنا، معصوم ــزارش ایس ــه گ ب
اشــاره بــه الیحــه »حمایــت از کــودکان و 
نوجوانــان« افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه شــورای 
نگهبانــی درخواســت کــرده بــود تــا اصاحاتــی 
ــات  ــود، اصاح ــام ش ــه انج ــن الیح ــاره ای درب
الیحــه حمایــت از حقــوق کــودکان و نوجوانــان 
در مجلــس انجــام و مجــدداً بــه شــورای نگهبان 
ــه  ــم هرچ ــت، امیدواری ــده اس ــده ش بازگردان

ــی شــود. ــد نهای ــن الیحــه تأیی ــر ای زودت
وی افــزود: عــاوه بــر الیحــه تأمیــن امنیــت 
زنــان علیــه خشــونت نیــز چهــار الیحــه جدیــد 
در دســتور کار معاونــت قــرار دارد. لوایحــی 
ــان و  ــه زن ــری دی ــوع »براب ــاره موض ــه درب ک
مــردان«، »اصــاح برخــی از شــروط طــاق«، 
»ســن کیفــری« و مســئله »ســن ازدواج« 
اســت، امــا بــه دلیــل اینکــه هنــوز ایــن لوایــح 
در مرحلــه پیشــنهاد قــرار دارد، جزئیــات آن را 

ــم. ــام می کنی ــدی اع ــل بع در مراح
معاونــت ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و 
خانــواده دربــاره وضعیــت ایــن لوایــح چهارگانه 
ــده و  ــی ش ــم نهای ــح تنظی ــن لوای ــزود: ای اف
بــرای تنظیــم ســند پشــتیبان هرکــدام از آنهــا 
اقــدام شــده اســت. شــورای فقهــی و حقوقــی 
از جهــت اســناد پشــتیبان، مطالعــات و ســوابق 
بــه ایــن موضوعــات پرداختــه، همچنیــن بــرای 
ــی  ــت های تخصص ــح نشس ــن لوای ــی از ای برخ

برگــزار شــده اســت.

مجلس وظایف شورای عالی 
مدیریت بحران را مشخص کرد

ــامی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــی  ــورای عال ــف ش ــروز وظای ــی دی جلســه علن

ــد. ــخص کردن ــران را مش ــت بح مدیری
بــه گــزارش مهــر، نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســامی در جلســه علنــی و در ادامــه 
بررســی الیحــه مدیریــت حــوادث غیرمترقبــه 
ــف  ــق، ۸ رأی مخال ــا ۱۳۲ رأی مواف ــور ب کش
و ۶ رأی ممتنــع از مجمــوع ۱۹۸ نماینــده 
ــن  ــاده ۷ ای ــا م ــی، ب ــه علن ــر در جلس حاض

ــد. ــت کردن ــه موافق الیح

مطابق با این ماده، وظایف شورای عالی 
مدیریت بحران عبارت است از:

الــف ـ تصویــب و بروزرســانی ســند راهبــرد 
ملــی مدیریــت بحــران ظــرف مــدت ســه مــاه 

پــس از تدویــن آن.
ب ـ تصویــب و بروزرســانی برنامــه ملــی 
کاهــش خطــر حــوادث و ســوانح، برنامــه ملــی 
آمادگــی و پاســخ و برنامــه ملــی بازســازی 
ــس از  ــاه پ ــه م ــدت س ــرف م ــی ظ و بازتوان

ــا. ــن آنه تدوی
همچنیـن مطابـق بـا تبصـره این مـاده، دبیر 
شـورای عالـی مدیریـت بحـران می توانـد سـایر 
موضوعاتـی را کـه نیـاز بـه طـرح در شـورای 

عالـی دارد، بـه آن شـورا پیشـنهاد دهـد.

عضو مجمع تشـــخیص مصلحت نظام:
احتمال تصویب پالرمو در جلسه 

بعدی مجمع زیاد است

ـــام  ـــت نظ ـــحیص مصلح ـــع تش ـــو مجم عض
گفـــت: احتمـــال تصویـــب مصوبـــه مجلـــس 
ــران  ــاق ایـ ــاره الحـ ــامی دربـ ــورای اسـ شـ
ــه  ــازمان یافتـ ــم سـ ــیون جرائـ ــه کنوانسـ بـ
ــه  ــو در جلسـ ــه پالرمـ ــوم بـ ــی موسـ فراملـ
بعـــدی مجمـــع بیشـــتر از عـــدم تصویـــب 

آن اســـت.
ـــدر  ـــد ص ـــید محم ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــران  ـــاق ای ـــه الح ـــی الیح ـــه بررس ـــاره ب ـــا اش ب
ـــازمان  ـــم س ـــا جرائ ـــه ب ـــیون مقابل ـــه کنوانس ب
یافتـــه فراملـــی موســـوم بـــه پالرمـــو در 
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام گفـــت: 
ــوی و  ــزارش قـ ــت گـ ــه دولـ ــن جلسـ در ایـ
خیلـــی خوبـــی ارائـــه کـــرد و موضـــوع بـــه 
ـــرار  ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــل م ـــور کام ط
ـــف  ـــای مختل ـــدگاه ه ـــرات و دی ـــت و نظ گرف

مطـــرح شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه رییـــس کل بانـــک 
مرکـــزی، آقـــای ظریـــف )وزیـــر امـــور 
ــور  ــر امـ ــند )وزیـ ــای دژپسـ ــه( و آقـ خارجـ
ـــی  ـــای خوب ـــزارش ه ـــی( گ ـــادی و دارای اقتص
ــه دولـــت  ــار داشـــت: مجموعـ ــد، اظهـ دادنـ
ــتند.  ــه هسـ ــن الیحـ ــق ایـ ــس موافـ و مجلـ
ــی  ــت ملـ ــی امنیـ ــورای عالـ ــه شـ دبیرخانـ
ـــکل  ـــچ مش ـــه هی ـــد ک ـــر دادن ـــاً نظ ـــم دقیق ه
ــه در  ــر از همـ ــم تـ ــدارد و مهـ ــی نـ امنیتـ
ـــده  ـــث ش ـــم بح ـــوه ه ـــه ق ـــران س ـــه س جلس

اســـت.
ـــام  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــو مجم عض
ـــع  ـــروز مجم ـــه دی ـــرد: در جلس ـــان ک خاطرنش
موافقـــان و مخالفـــان صحبـــت کردنـــد و 
چـــون بحـــث مهـــم بـــود بـــه جلســـه بعـــد 

ـــد ـــول ش موک
ــر  ــی بـ ــوالی مبنـ ــه سـ ــخ بـ وی در پاسـ
اینکـــه برخـــی رســـانه هـــا از مخالفـــت 
اعضـــای شـــاخص مجمـــع بـــا ایـــن الیحـــه 
خبـــر داده انـــد اظهارداشـــت: در مجمـــع 
نداریـــم.  شـــاخص  غیـــره  و  شـــاخص 
ـــد  ـــراد چن ـــه رای اف ـــت ک ـــی نیس آریستوکراس
برابـــر وجودشـــان باشـــد وهمـــه افـــراد رای 

مـــی دهنـــد.
ــان اینکـــه دریافـــت مـــن  ــا بیـ صـــدر بـ
ـــوع  ـــب موض ـــال تصوی ـــه احتم ـــت ک ـــن اس ای
در جلســـه بعـــد بیشـــتر از تصویـــب نشـــدن 
آن اســـت، افـــزود: مجموعـــه نماینـــدگان 
دولـــت گـــزارش دقیـــق و خوبـــی از اوضـــاع 
کشـــور ارائـــه کردنـــد و فکـــر می کنـــم 
ـــم  ـــد در تصمی ـــی توان ـــه م ـــود ک ـــی ب گزارش

گیـــری هـــا موثـــر باشـــد.

وزیر خارجه عراق:
عراق در هیچ نشست یا ائتالفی

 علیه ایران مشارکت نخواهد کرد

وزیـــر امـــور خارجـــه عـــراق اظهـــار 
ــت  ــه درخواسـ ــداد هرگونـ ــه بغـ ــت کـ داشـ
ــع  ــعبی و قطـ ــد الشـ ــال الحشـ ــرای انحـ بـ
ــت. ــد پذیرفـ ــران را نخواهـ ــا ایـ ــه بـ رابطـ

ـــم  ـــی الحکی ـــد عل ـــر، محم ـــزارش مه ـــه گ ب
ــرکت  ــورد شـ ــوالی در مـ ــه سـ ــخ بـ در پاسـ
عـــراق در نشســـت ضدایرانـــی لهســـتان 
افـــزود: سیاســـت نخســـت وزیـــر عـــراق 
کامـــا واضـــح اســـت. مـــا مخالـــف ورود در 
ـــف ورود در  ـــژه مخال ـــه وی ـــا و ب ـــه بندیه جبه
ـــود  ـــایه خ ـــور همس ـــه کش ـــا علی ـــه بندیه جبه

ایـــران هســـتیم.
محمـــد علـــی الحکیـــم در گفتگویـــی 
ــوی  ــی از سـ ــا دعوتـ ــزود: مـ ــی افـ تلویزیونـ
ـــر  ـــم و اگ ـــرده ای ـــت نک ـــکا دریاف ـــت آمری دول
ـــه ایـــن صـــورت دریافـــت کنیـــم، آن  دعوتـــی ب
را رد خواهیـــم کـــرد و بـــه صـــورت علنـــی 
در ایـــن بـــاره ســـخن مـــی گوییـــم. مـــا در 
چنیـــن نشســـت هایـــی شـــرکت نخواهیـــم 
کـــرد، زیـــرا معتقدیـــم بـــه نفـــع عـــراق و 

منطقـــه نیســـت.
ــوت  ــاره دعـ ــراق دربـ ــه عـ ــر خارجـ وزیـ
کشـــورش بـــرای بازگشـــت ســـوریه بـــه 
اتحادیـــه عـــرب خاطـــر نشـــان کـــرد: مـــا 
در اصـــل، از همـــان ابتـــدا مخالـــف تعلیـــق 
ـــم.  ـــرب بودی ـــه ع ـــوریه در اتحادی ـــت س عضوی
ســـوریه یکـــی از کشـــورهای بنیانگـــذار 
اتحادیـــه عـــرب اســـت. بـــا صراحـــت بایـــد 
بگویـــم تعلیـــق عضویـــت و حضـــور ســـوریه 
ـــق  ـــرب، در ح ـــه ع ـــای اتحادی ـــت ه در نشس
ــوریه،  ــت سـ ــگاه و اهمیـ ــا جایـ ــوری بـ کشـ

ظالمانـــه بـــود.

کاریکاتور

کرکس های آمریکایی
 در آسمان ونزوئال

منبع: تسنیم
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ـــز  ـــهرداری تبری ـــت: ش ـــز گف ـــهردار تبری ش
شـــهروندی  فرهنـــگ  گســـترش  بـــرای 
بـــا  همـــکاری  بـــرای  کامـــل  آمادگـــی 
برنامه هـــای ســـمن های محیـــط زیســـتی 

دارد. را 
ـــر  ـــهین باه ـــرج ش ـــنا، ای ـــزارش ایس ـــه گ ب
در دیـــدار بـــا اعضـــای جدیـــد شـــورای 
هماهنگـــی شـــبکه تشـــکل های زیســـت 
محیطـــی و منابـــع طبیعـــی اســـتان بـــا 
ــا  ــز در تمامـــی زمینه هـ ــه تبریـ ــان اینکـ بیـ
ـــر  ـــهرها باالت ـــه ش ـــردن از بقی ـــر و گ ـــک س ی
اســـت، اظهـــار کـــرد: امـــروز بـــا همراهـــی 
ــه  ــهر، نـ ــطح شـ ــئوالن در سـ ــردم و مسـ مـ
معتـــاد متجاهـــر داریـــم و نـــه گـــدا و ایـــن 
ــران،  ــا در ایـ ــه تنهـ ــه نـ ــت کـ ــی اسـ اتفاقـ
بلکـــه در میـــان شـــهرهای توســـعه یافتـــه 

جهـــان بی نظیـــر اســـت.
ـــازی  ـــگ س ـــه فرهن ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــد  ــی نیازمنـ ــارکت مردمـ ــوص مشـ در خصـ
ــت:  ــت، گفـ ــزی اسـ ــه ریـ ــت و برنامـ هدایـ
ـــم  ـــاش کنی ـــر ت ـــار یکدیگ ـــد در کن ـــه بای هم
تـــا مشـــارکت مـــردم بـــرای اولیـــن بـــار در 

مدیریـــت شـــهری نهادینـــه شـــود.
ـــی  ـــدون همراه ـــه ب ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب

ـــا  ـــداف پروژه ه ـــام اه ـــه تم ـــردم ب ـــور م و حض
ــا نخواهیـــم رســـید، بیـــان کـــرد:  و طرح هـ
ـــه  ـــه هم ـــی ک ـــا و انتقادهای ـــد از صحبت ه بای
از آن مطلـــع هســـتیم، فاصلـــه گرفتـــه و 
ـــل  ـــرای ح ـــویم و ب ـــی ش ـــای عملیات وارد فض

مشـــکات برنامـــه ارائـــه دهیـــم.
ـــرای  ـــی ب ـــام آمادگ ـــا اع ـــر ب ـــهین باه ش
مشـــارکت در طرح هـــای ســـمن هـــای 
کـــرد:  خاطرنشـــان  محیطـــی،  زیســـت 

بـــر اســـاس درخواســـت اعضـــای شـــورای 
هماهنگـــی، شـــهرداری تبریـــز تـــاش دارد 
یـــک دفتـــر در اختیـــار ســـمن ها قـــرار 
ــتر  ــی بیشـ ــا هماهنگـ ــد بـ ــا بتواننـ داده تـ
برنامـــه ریزی هـــای الزم را در آن محـــل 

ــد. ــام دهنـ انجـ
ــکل  ــود ۵۵ تشـ ــه وجـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــر  ــت: اگـ ــز، گفـ ــتی در تبریـ ــط زیسـ محیـ
ـــه  ـــش برنام ـــال، ش ـــول س ـــکل در ط ـــر تش ه

داشـــته باشـــد، بـــرای هـــر روز ســـال یـــک 
برنامـــه خواهیـــم داشـــت.

وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بـــه 
ــهرداری در  ــی شـ ــت محیطـ ــات زیسـ اقدامـ
ــزود:  ــرد و افـ ــاره کـ ــته اشـ ــال گذشـ یکسـ
شـــهرداری تـــاش دارد، انســـان محـــوری را 
ــه دلیـــل  ــا بـ ــد، امـ ــهر نهادینـــه کنـ در شـ
مقاومت هایـــی کـــه در برابـــر شـــهرداری 
ــرا  ــون اجـ ــروژه تاکنـ ــن پـ ــود دارد، ایـ وجـ

نشـــده اســـت.
شـــهردار تبریـــز در ادامـــه بـــه موضـــوع 
ــرد و  ــاره کـ ــهر اشـ ــی در شـ ــول پاشـ محلـ
ـــده  ـــاش ش ـــته ت ـــال های گذش ـــت: در س گف
تـــا بـــا کمتریـــن هزینـــه کارهـــا را پیـــش 
ــه  ــی کـ ــول پاشـ ــا محلـ ــروز بـ ــم، امـ ببریـ
ـــط  ـــظ محی ـــرای حف ـــری دارد، ب ـــه باالت هزین

ــود. ــاش می شـ ــت، تـ زیسـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه انتظـــار داریـــم 
ــمن ها  ــرف سـ ــا از طـ ــت مـ ــات مثبـ اقدامـ
مـــورد حمایـــت قـــرار گیـــرد، اظهـــار کـــرد: 
بایـــد بـــرای تغییـــر الگوهـــای رفتـــاری 
شـــهروندان برنامـــه ریـــزی و تـــاش کنیـــم 
ــای  ــور گروه هـ ــا حضـ ــا بـ ــن کار تنهـ و ایـ

ــت. ــرا اسـ ــل اجـ ــاد قابـ ــردم نهـ مـ

شهردار تبریز:

پروژه های شهری بدون مشارکت شهروندان به نتیجه مطلوب نمی رسد

ــا  ــه ب ــه ارومی ــک از دریاچ ــرداری نم بهره ب
ــری  ــت محیطی و بهره گی ــول زیس ــت اص رعای
ــا  ــا ب ــول تنه ــن محص ــادی ای ــه اقتص از جنب
در  فــراوری  صنعتــی  کارخانجــات  ایجــاد 

ــت.  ــن اس ــی ممک ــان غرب آذربایج
ــه  ــه ب ــه ارومی ــنیم، دریاچ ــزارش تس ــه گ ب
ــی  ــای ب ــودن از ویژگی ه ــوردار ب ــل برخ دلی
نظیــر طبیعــی و اکولوژیکــی منحصربه فــرد در  
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــال ۱۳۵۴ ب س
ــت  ــان در نشس ــی جه ــن اللمل ــای بی تاالب ه
ــی  ــن یک ــیده و همچنی ــت رس ــه ثب ــر ب رامس
از ۹ ذخیــرگاه بیوســفری ایــران اســت کــه در 

ــت. ــده اس ــکو ثبت ش یونس
بزرگ تریــن  و  شــورترین  دریاچــه  ایــن 
ــامل ۱۰۲  ــت و ش ــران اس ــی ای ــه دائم دریاچ
جزیــره کــه شــکل و انــدازه ایــن جزایــر 
بــا میــزان بــارش ســاالنه تناســب دارد و 
ــتند  ــکونی نیس ــر مس ــن جزای ــدام از ای هیچ ک
ملــی  پــارک  جزایــر  از  بعضــی  در  البتــه 
ــی  ــکان اســتفاده گردشــگری طبیع ــه ام ارومی
وجــود دارد ولــی شــرایط فعلــی دریاچــه 
ــدی را  ــتفاده مفی ــن اس ــازه بررســی و چنی اج

. هــد نمی د
ــروزه ای  ــن فی ــی نگی ــه زمان ــه ارومی دریاچ
ایــران نــام داشــت و رنــگ فیــروزه ای آب 
دریاچــه بــه همــراه  ســاحلی ســپید از جنــس 
ــگران  ــگفتی گردش ــبب ش ــک روزگاری س نم
شــده بــود امــا امــروز از آن همــه زیبایــی فقــط 
ــورد. ــم می خ ــه چش ــش ب ــفیدی نمکزارهای س

عوامل اصلی تغییرات سطح تراز 
دریاچه ارومیه

ــدیدی را در  ــانات ش ــه نوس ــه ارومی دریاچ
ــراز را  ــترین ت ــته و بیش ــر داش ــای اخی دهه ه
ــال  ــا س ــس از آن ت ــود و پ ــال ۷۳ دارا ب در س
۸۹ شــاهد افــت تــراز آب دریاچــه ارومیــه بــه 
میــزان۶.۶ متــر شــدیم کــه ایــن امــر تأثیــرات 
ــن  ــراز ای ــش ســطح ت ــر کاه ــادی ب ــیار زی بس

دریاچــه گذاشــته اســت.
در ســال های اخیــر عواملــی نظیــر احــداث 
ــوع  ــی، وق ــای اصل ــر روی رودخانه ه ــدها ب س
ــی  ــرات آب و هوای ــر تغیی ــر اث خشکســالی ها ب
ــی باعــث کاهــش  ــع آب ــر مناب و افزایــش تبخی

ــوری  ــزان ش ــش می ــراز، افزای ــطح ت ــدید س ش
ــد  ــه ح ــیدن آن ب ــه و رس ــه ارومی آب دریاچ

ــت.  ــده اس ــوق اشباع ش ف
ــل  ــداث پ ــا اح ــان ب ــده کارشناس ــه عقی ب
ــزان  ــه می ــه ارومی ــر روی دریاچ ــذر ب میان گ
ــی آن  رســوب گذاری در نیمــه شــمالی و جنوب

ــرده اســت. ــدا ک ــر پی تغیی
بــه دلیــل وجــود کمیاب تریــن گونــه از 
ســخت پوســتان در آب دریاچــه ارومیــه و 
ترکیبــات و مــواد معدنــی کــه از پوســته ایــن 
موجــود زنــده بــه دســت می آیــد  نمــک ایــن 
دریاچــه جــزء نمک هــای نــادر در جهــان 

شــده محســوب می شــود.
ــزی و تلفیــق ســتاد  ــر دفتــر و برنامه ری مدی
ــر ارزش  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ احی
اقتصــادی نمــک دریاچــه ارومیــه می گویــد: بــا 
اینکــه ارزش اقتصــادی نمــک دریاچــه خیلــی 
ــود  ــت می ش ــه برداش ــت ک ــن اس ــتر از ای بیش
ــیمی ها  ــط پتروش ــک توس ــن نم ــی از ای بخش

ــود. ــت می ش برداش
می کنــد:  تأکیــد  تجریشــی  مســعود 
برداشــت نمــک تنهــا بــا مجــوز ســازمان 

اســت. پذیــر  امــکان   محیــط  زیســت 

نمک های موجود در سطح دریاچه ارومیه 
صنعتی هستند

ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــز کردوان پروفســور پروی
ــم  ــد عظی ــع درآم ــه منب نمــک دریاچــه ارومی
اســت می گویــد: بــرای تولیــد نمــک بایــد 
ــن  ــا ای ــت ام ــی  پرداخ ــیار هنگفت ــه بس هزین
ــن  ــا ت ــا میلیارده ــرای م ــته ب ــه ندانس دریاچ
بــا  اســت  الزم  و  آورده  وجــود  بــه  نمــک 
برداشــت  صحیــح  روش هــای  از  اســتفاده 
نمــک بــه صورتــی کــه نــه از زیــر، زمین هــای 
کشــاورزی و آب هــای روســتاییان را شــور کنــد 
و نــه از ســطح، ریــز گــرد هــا توســط بــاد بــه 
ــد  ــیب بزن ــه آس ــرق دریاچ ــتان های ش شهرس

ــرد. ــت ک برداش
ــاره  ــه درب ــردم  منطق ــه م ــدار ب ــا هش وی ب
اســتفاده از ایــن نمک هــا  تاکیــد می کنــد: 
ــرات  ــاره مض ــی الزم درب ــود آگاه ــا نب ــردم ب م
نمــک دریاچــه آن هــا را جمــع و اســتفاده 
ــی  ــای خطرناک ــد و گاه دچــار بیماری ه می کنن
نمک هــا  ایــن  درحالی کــه  می شــوند  نیــز 

ــتند. ــی هس ــوده و صنعت ــی نب ــک خوراک نم
کردوانــی می گویــد: نتایــج بــه دســت آمــده 
از آزمایــش نمــک دریاچــه ارومیــه در آمریــکا 
کــه توســط پروفســور اعــاء انجــام شــد نشــان 
می دهــد کــه ایــن نمــک بهتریــن مــاده بــرای 

تولیدخمیردنــدان اســت.

روش های بهره برداری هوشمندانه از 
منابع نمک دریاچه ارومیه  

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت زیســت 
بررســی  جلســه  در  غربــی  آذربایجــان 
روش هــای بهــره بــرداری اقتصــادی از رســوبات 
تاکیــد  ارومیــه  دریاچــه   بســتر  نمــک  و 
ــا  ــد ب ــک بای ــتخراج نم ــد اس ــد: فرآین می کن
رعایــت اصــول زیســت محیطــی انجــام شــود.

بهره گیــری  می افزایــد:  جبــاری  حجــت 
همچنیــن  و  نویــن  هــای  فــن آوری  از 
کل  اداره  ســخت افزاری  و  تجهیزنرم افــزاری 
حفاظــت محیط زیســت از الزامــات دســت یابی 
بــه بهره بــرداری اکوسیســتم محــور اســت 
ــط  زیســت  ــرات ســوء محی ــل اث ــا حداق ــه ب ک

ــود. ــتفاده ش اس
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای 
ــه  ــی روی ــت ب ــه برداش ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
و غیرقانونــی  نمــک در اســتان آذربایجــان 
شــرقی می گویــد:  روزانــه ۵۰۰ تــا هــزار 
تریلــی نمــک در ایــن اســتان و در جــاده دریــا 
ــه  ــود ک ــت می ش ــهر برداش ــرف آذرش ــه ط ب
ــه  ــا ب ــن نمک ه ــروش ای ــی از ف ــون مبلغ تاکن

ــت. ــده اس ــه نش ــت ریخت ــه دول خزان
ایجــاد  لــزوم  بــر  پــور  قاضــی  نــادر 
مــواد  تهیــه  بــرای  صنعتــی  کارخانجــات 
ارومیــه  دریاچــه  نمــک  شــده  فــرآوری 
و  می کنــد  تأکیــد  غربــی  آذربایجــان  در 
می گویــد: بــا ایــن کار نــه تنهــا نمــک دریاچــه 
ــا  به صــورت اصولــی برداشــت می شــود بلکــه ب
صــادرات آن بــه ســایر کشــورها، ارزش افــزوده 

ــی آورد. ــال م ــه دنب ــتان ب ــرای اس ب

بی توجهی به معادن نمک شورترین دریاچه جهان؛

 دریاچه ارومیه هرروز بی نمک تر می شود

خبر خوش برای روستاهای بی آب

بــا  روســتا  طــی ســال گذشــته، ۱۵۸۳ 
ــون و ۱۷۳ هــزار  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــی بال جمعیت
نفــر، از آب شــرب ســالم و بهداشــتی برخــوردار 
ــای  ــاس گفته ه ــر اس ــز ب ــال نی ــده اند. امس ش
معــاون شــرکت آب و فاضــاب کشــور، بــا توجــه 
ــانی  ــرای آب رس ــد ب ــزان درآم ــش می ــه افزای ب
امیــد  شــرب روســتاها و عشــایر، می تــوان 

ــد. ــود یاب ــانی بهب ــت آب رس ــت وضعی داش
ــا  ــایی، ب ــعود خش ــنا، مس ــزارش ایس ــه گ ب
ــارد مترمکعــب  ــار میلی ــه چه ــر این ک ــد ب تاکی
آب در ایــران بــه فــروش می رســد، اظهــار کرد: 
مقــرر شــده ۲۰ تومــان بــه ازای هــر مترمکعــب 
آب شــرب، روی قبــوض از مشــترکان دریافــت 
شــود کــه عــددی حــدود ۸۰ میلیــارد تومــان 
ــی اســت کــه تاکنــون  می شــود و ایــن در حال

ایــن عــدد ۶۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت.
ــد  ــن درآم ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی، ب
بــرای آب رســانی روســتاها و عشــایر، بــر اســاس 
ــالم  ــرب س ــود آب ش ــت و کمب ــاخص جمعی ش
توزیــع خواهــد شــد، تصریــح کــرد: ایــن مبلــغ 
در ۳۱ اســتان، توزیــع و بــرای هــر اســتان مبلغی 
در نظــر گرفتــه می شــود کــه امیدواریــم بتوانیــم 
اقدامــات مفیــدی در ایــن راســتا انجــام دهیــم.

ــد  ــب بن ــت، در قال ــزارش ایســنا، دول ــه گ ب
ــال ۹۸ آورده  ــه س ــه بودج ــره ۶ الیح ب تبص
اســت: »وزارت نیــرو از طریــق شــرکت های 
آبفــای شــهری سراســر کشــور، مکلــف اســت 
عــاوه بــر دریافــت نــرخ آب هــای شــهری، بــه 
ازای هــر مترمکعــب فــروش آب شــرب، مبلــغ 
۲۰۰ ریــال از مشــترکان آب دریافــت و بــه 
خزانــه داری کل کشــور واریــز کنــد. صددرصــد 
وجــوه دریافتــی تــا ســقف ۹۶۵ میلیــارد ریــال، 
از حســاب مذکــور در ردیــف معیــت در بودجــه 
ــاً جهــت آبرســانی شــرب  ــور صرف شــرکت مزب
ــد. » ــاص می یاب ــایری اختص ــتایی و عش روس

میــزان عــوارض دریافتــی در قبــوض آب 
ــادل ۱۵۰  ــال ۱۳۹۷، مع ــل، در س ــن مح از ای
ــن  ــی از ای ــوه دریافت ــقف وج ــود و س ــال ب ری
ــتایی و  ــرب روس ــانی ش ــرای آب رس ــل، ب مح
ــزان ۷۵۰  ــه می ــاری ب ــال ج ــایری، در س عش

ــود. ــال ب ــارد ری میلی

استاندار آذربایجان شرقی:
تهیه مسکن برای اقشار آسیب پذیر 

جامعه وظیفه دولت است

ــه  ــت: تهی ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــه  ــر جامع ــیب پذی ــار آس ــرای اقش ــکن ب مس

ــت. ــت اس ــه دول وظیف
ــه گــزارش مهــر، محمدرضــا پورمحمــدی  ب
ــه  ــرقی ک ــان ش ــکن آذربایج ــورای مس در ش
باحضــور قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در 
تبریــز برگــزار شــد، ادامــه داد: تعــداد ۷ هــزار 
مســکن مهــر نیمــه تمــام در اســتان آذربایجان 
شــرقی وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ۳ هــزار 
و ۶۰۰ واحــد مشــکل دار، بــدون متقاضــی، 
دارای پیشــرفت زیــر ۳۰ درصــد، دارای پرونــده 

ــدون تســهیات اســت. قضایــی و ب
وی ادامــه داد: عــزم دولــت ایــن اســت کــه بحث 

مســکن مهــر را تا آخــر ســال ۹۸ پایــان دهد.
ــرورت  ــر ض ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
رونــق ســاخت و ســاز نیــز تاکیــد کــرد و 
گفــت: اقتصــاد دان هــا معتقدنــد تحــول و 
ــکن  ــش مس ــه بخ ــته ب ــادی وابس ــود اقتص رک

ــت. اس
ــال  ــکن فع ــش مس ــر بخ ــه داد: اگ وی ادام
یــا  مســتقیم  شــغلی  رســته   ۳۲۰ شــود 
غیرمســتقیم مرتبــط بــا ایــن بخــش نیــز فعــال 

ــود. ــی ش م
آذربایجــان   شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
شــرقی نیــز در ایــن نشســت گــزارش تکمیلــی 
مســاکن مهــر از جملــه برنامه ریــزی بــرای 
ــده، خاصــه گــزارش  اتمــام واحدهــای باقیمان
ــاالی  ــر در شــهرهای ب ــای مســکن مه پروژه ه
ــزی  ــتان، برنامه ری ــت اس ــر جمعی ــزار نف ۲۵ ه
اتمــام واحدهــای باقیمانــده بــه تعــداد ۲ هــزار 

ــرد. ــه ک ــد را ارائ و ۷۳۷ واح
ابوالقاســم ســلطانی ســپس خاصــه گــزارش 
پــروژه  هــای مســکن مهــر در شــهرهای زیــر ۲۵ 
هــزار نفــر جمعیــت اســتان، برنامه ریــزی اتمــام 
ــد،  ــداد ۱۰۹ واح ــه تع ــده ب ــای باقیمان واحده
ــکن  ــای مس ــروژه ه ــی پ ــات روبنای ــار خدم آم
مهــر اســتان بــه تفکیــک شــهرها، در خصــوص 
پروژه هــای خاتمــه نیافتــه اهــم مشــکاتی 
کــه ســبب تأخیــر در اتمــام آنهــا شــده اســت 
ــنهادی  ــات پیش ــا و اقدام ــی از راهکاره و برخ

ــه کــرد. ــرای حــل مشــکات را ارائ ب کشتار دام در قصابی ها و مناطق 
روستایی ممنوع است

معــاون عمرانــی فرمانــدار مراغــه بــا تاکیــد 
ــن بهداشــتی و حفــظ  ــت موازی ــزوم رعای ــر ل ب
ســامت شــهروندان گفــت: کشــتار دام در 
قصابــی هــا و مناطــق روســتایی ممنــوع بــوده 
ــق  ــد از طری ــردم بای ــاز م ــورد نی ــت م و گوش

ــود. ــن ش ــا تامی ــتارگاه ه کش
در  نقــی مســکینی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
کشــتارگاه  مشــکات  بررســی  نشســت 
صنعتــی مراغــه افــزود: براســاس تفاهــم و 
ــح دام  ــه ذب ــروه ســامت، هرگون ــه کارگ مصوب
در محــات و روســتاها ممنــوع بــوده و بــا 
متخلفــان در ایــن زمینــه براســاس قانــون 

برخــورد خواهــد شــد.
دامپزشــکی،  شــبکه  کــرد:  اضافــه  وی 
ــا و  ــداری ه ــکی، بخش ــوم پزش ــکده عل دانش
دهیــاری هــای شهرســتان نیــز در زمینــه 
ممنوعیــت ذبــح دام در غیــر از کشــتارگاه 
صنعتــی ایــن شهرســتان همــکاری کــرده 
ــه را  ــن زمین ــای الزم در ای ــتورالعمل ه و دس

ــد. ــرا کنن اج
ــن  ــتای تامی ــن در راس ــت: همچنی وی گف
ــن  ــل ای ــل و نق ــز، حم ــت قرم ــت گوش بهداش
ــای  ــا خودروه ــط ب ــی فق ــام دام ــرآورده خ ف
ــر  ــر و میس ــکان پذی ــال ام ــه یخچ ــز ب مجه

ــود. ــد ب خواه
ــای  ــتا، واحده ــن راس ــزود: در ای ــکینی اف مس
ــن  ــه تامی ــاز ب ــز مج ــت نی ــه گوش ــی عرض صنف
ــرای  ــتان ب ــارج شهرس ــرم از خ ــز گ ــت قرم گوش
عرضــه در بــازار و در بیــن شــهروندان نخواهند بود.

برخــی  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــدام  ــتان اق ــن شهرس ــی در ای ــای قصاب واحده
بــه وارد کــردن گوشــت خــارج از چرخــه 
نظارتــی و بهداشــتی از شــهرهای همجــوار 
ــن  مــی کننــد ادامــه داد: در صــورت ادامــه ای
ــف برخــورد قاطــع  ــا واحدهــای متخل ــد، ب رون

ــد. ــد ش ــی خواه قانون
ــح،  ــر ذب وی اضافــه کــرد: تشــدید نظــارت ب
عرضــه و توزیــع گوشــت قرمــز و فــرآورده هــای 
دامــی در این شهرســتان در راســتای پیشــگیری 
از بــروز مشــکات بهداشــتی در بین شــهروندان 
بــوده و ایــن امــر بــا همراهــی واحدهــای صنفی 

و مــردم ممکــن خواهــد بــود.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــی  ــی م ــه از ناامن ــی ک ــا زمان ــر ت * بش
ترســد یــا آن را بخاطــر دارد، حیــوان رقابــت 

ــت. ــش نیس ــده ای بی کنن
ویل دورانت

* تــرس یــک آدم ترســو، مــی توانــد یــک 
ترســو را دلیــر کنــد.

تامس فولر
ــا  ــان ه ــه انس ــواردی ک ــی از م * در نیم
ــرس از  ــطه ت ــه واس ــوند ب ــی ش ــق نم موف

ــت.                                                                      ــردن اس ــادرت ک مب
جیمزنرث کت

ــر  ــن عص ــان ای ــمن انس ــا دش ــرس ی * ت
را، گذشــته از ایــن کــه مــی تــوان از مخیلــه 
بیــرون کــرد بــه کلــی نیــز مــی تــوان نابــود 

ــاخت.     س
هوراس فلچر

ــا  ــوده ت ــاه ب * الزم اســت کــه انســان روب
ــدر  ــیر مقت ــد و ش ــخیص ده ــا را تش دام ه

ــاند. ــا را بترس ــه گــرگ ه باشــد ک
ماکیاولی

* تــرس جلــوی آدم شــرور را مــی گیــرد، 
نــه مایمــت.

پوبلی لیوس سیروس
* تســلیم شــدن آدم ضعیــف همــان تــن 

دادن بــه تــرس اســت.
ادموند برک

* آدم ترسو همیشه سالم است.
ضرب المثل پارسي

* مــن آدمــي هســتم متعــادل، آرام و 
بخــودم اطمینــان دارم و از چیــزي نمــي 

ــم. ترس
کتاب قدرت فکر، ۲۹۲
* آدمیــزاد فقــط بــا دو تــرس بدنیــا مــي 
آیــد: تــرس از افتــادن و تــرس از ســر و صــدا.
کتاب قدرت فکر، ۲۹۲

* پزشــکان عقیــده دارنــد کــه تــرس هاي 
ــب  ــاب موج ــي اعص ــاري های ــي از بیم ناش

ــردد. ــي گ ــان م ــري زودرس در انس پی
کتاب قدرت فکر، 3۲5

ــد از آن بترســیم  ــه بای ــزي ک ــا چی * تنه
خــود تــرس اســت. 

فرانکلین روزولت
* انســان در بیــم و تــرس بدنیــا مــي آیــد 

و در بیــم و تــرس مــي میــرد.
کتب مقدس

ــه  ــا ب ــرگ ه ــام ب ــو تم ــراي آدم ترس * ب
ــد. ــي خورن ــکان م ــه ت ــند ک ــي رس ــر م نظ
مثل سوئیسي

ــرح  ــازی در ط ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
ــا بیــان اینکــه یــک میلیــون و  مســکن مهــر ب
ــه  ــون ب ــر تاکن ــکن مه ــد مس ــزار واح ۷۴۰ ه
متقاضیــان تحویــل شــده اســت، گفــت: از ایــن 
ــد در  ــزار واح ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی ــداد ی تع
ــل داده  ــل و تحوی ــد تکمی ــر و امی ــت تدبی دول

شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد اصغــری مهرآبادی 
در جلســه شــورای مســکن آذربایجــان شــرقی 
اظهــار داشــت: بــه طــور متوســط ســاالنه 
ــا  ــر ب ــکن مه ــد مس ــزار واح ــش از ۲۰۰ ه بی
وجــود تنگناهــای موجــود و مشــکات عدیــده 

ــل شــد. ــان تحوی ــه متقاضی ب
وی بــا اشــاره بــه شــایعات و حواشــی ایجــاد 
ــر و  ــت تدبی ــه دول ــن ک ــر ای ــی ب ــده مبن ش
امیــد طــرح مســکن مهــر را رهــا کــرده اســت، 
افــزود: عملکــرد دولــت نشــان مــی دهــد کــه 
ــده و  ــه ش ــن زمین ــادی در ای ــای زی ــاش ه ت
بــه موفقیــت رســیده ایــم و در تــاش هســتیم 
ــر  ــده مســکن مه ــال ۱۳۹۸ پرون ــان س ــا پای ت

ــم. را ببندی
ــا اشــاره بــه زمــان بــر بــودن تکمیــل  وی ب
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــت: دول ــر گف ــکن مه مس

ــرد .  ــادی ک ــه زی ــرح هزین ــن ط ــرای ای ب
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــادی ب ــری مهرآب اصغ
مســاکن مهــر ۵۰۰ بــاب مدرســه بــا ۲۵ 
هــزار کاس درس نیــاز اســت، اظهــار داشــت: 
ــان  ــع خودم ــا مناب ــه را ب ــداث ۵۰۰ مدرس اح
شــروع کردیــم ولــی منابــع مــا محــدود اســت 

و فقــط مــی توانیــم زمیــن در اختیــار ســازمان 
ــم . ــرار دهی ــدارس ق ــز م ــازی و تجهی نوس

ــات  ــه خدم ــه هزین ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــتگاه  ــده دس ــر عه ــر ب ــاکن مه ــی مس زیربنای
متولــی هســت، افــزود: هزینــه هــای زیربنایــی 
۱۲۰۰ میلیــارد تومــان شــد کــه ۴۰۰ میلیــارد 
تومــان آن را دولــت،۴۰۰ میلیــارد تومــان 
وزارت نیــرو و ۴۰۰ میلیــارد تومــان را نیــز 

ــد .  ــل کردن ــا تقب ــتانداری ه اس
وی در مــورد محوطــه ســازی و آمــاده 
ســازی مســاکن مهــر گفــت: چــون بــا تکمیــل 
واحدهــا قیمــت تمــام شــده مســکن بــه طــور 
ــه از  ــه و در نتیج ــش یافت ــام آوری افزای سرس
ــن جهــت  ــه همی ــود، ب ــردم خــارج ب عهــده م
ــه ارزش ۱۵۰۰ میلیــارد  الیحــه بودجــه ای را ب

ــم. ــر کردی ــان تهات توم

ــه  ــه الیح ــاره ب ــا اش ــادی ب ــری مهرآب اصغ
افزایــش ســرمایه ۵ هــزار میلیــارد تومانــی 
ــار داشــت:  ــت اظه ــک مســکن توســط دول بان
دولــت بــا ایــن اقــدام بــه جــای بدهــکار کــردن 
ــزی خــودش را  ــک مرک ــه بان ــک مســکن ب بان
بدهــکار بانــک مرکــزی کــرد تــا بانــک مســکن 
ــی  ــر و بازآفرین ــکن مه ــای مس ــروژه ه ــه پ ب

ــد. ــه کن ــهیات ارای ــهری تس ش
ــن  ــب ای ــدواری از تصوی ــار امی ــا اظه وی ب
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــط نماین ــه توس الیح
ــون  ــه قان ــه ب ــن الیح ــر ای ــت: اگ ــامی گف اس
ــک  ــی کم ــات زیربنای ــه خدم ــود ب ــل ش تبدی

ــم . ــی کنی م
وی بــا اشــاره بــه کمــک ۵۰ میلیــارد تومانــی 
ــر،  ــکن مه ــه مس ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام س
اظهــار داشــت: ۲۵ میلیــارد تومــان از ایــن مبلغ 

ــان  ــارد توم ــد و ۲۵ میلی ــهرهای جدی ــه ش را ب
نیــز بــه اســتان هــا اختصــاص یافــت. 

مســکن  واحــد  هــزار  مــورد ۵۷  در  وی 
ــن  ــدادی از ای ــت: تع ــد متقاضــی گف ــر فاق مه
واحدهــا بــه بهزیســتی و کمیتــه امــداد واگــذار 
ــب طــرح مســکن مهــر  کــرده و بقیــه را از قال

ــم .  ــی کنی ــارج م خ
اصغــری مهرآبــادی با بیــان اینکــه در بعضی 
اســتان هــا پرونــده مســکن مهــر بســته شــده 
اســت، گفــت: در اســتان هــای قــم و خراســان 
ــه  ــال ب ــر امس ــکن مه ــای مس ــی واحده جنوب

پایــان مــی رســد.
ــان  ــا بی ــم ب ــرقی ه ــان ش ــتاندار آذربایج اس
اینکــه اقتصــاد دان هــا معتقدنــد تحــول و رکود 
ــت،  ــکن اس ــش مس ــه بخ ــته ب ــادی وابس اقتص
ــال شــود،  ــر بخــش مســکن فع ــرد: اگ ــان ک بی
ــا غیرمســتقیم  ۳۲۰ رســته شــغلی مســتقیم ی
ــا ایــن بخــش نیــز فعــال مــی شــود.  مرتبــط ب
مســکن  تهیــه  پورمحمــدی  محمدرضــا 
ــت  ــه دول ــر را وظیف ــیب پذی ــار آس ــرای اقش ب
دانســت و گفــت: عــزم دولــت ایــن اســت کــه 
بحــث مســکن مهــر را در پایــان ســال ۹۸ 

ــد.  ــه ده خاتم
ــزار مســکن  ــداد ۷ ه ــا، تع ــزارش ایرن ــه گ ب
مهــر نیمــه تمــام در اســتان آذربایجــان شــرقی 
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ۳ هــزار و ۶۰۰ 
واحــد مشــکل دار )بــدون متقاضــی، دارای 
پرونــده  دارای  درصــد،   ۳۰ زیــر  پیشــرفت 

ــت.  ــهیات( اس ــدون تس ــی و ب قضای

6۰ درصد واحدهای مسکن مهر در دولت تدبیر و امید تکمیل شد
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پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی 
حقوق کارمندان 

بودجـــه  و  برنامـــه  کمیســـیون  عضـــو 
مجلـــس گفـــت: پیشـــنهاد مـــا ایـــن اســـت 
کـــه در بودجـــه ۹۸ بـــه جـــای افزایـــش 
ــزار  ــدان، ۵۰۰ هـ ــوق کارمنـ ــدی حقـ درصـ
ــی  ــه دریافتـ ــت بـ ــورت ثابـ ــه صـ ــان بـ تومـ

ــود. ــه شـ ــان اضافـ ــه آنـ همـ
بـــه گـــزارش مهـــر، حســـینعلی حاجـــی  
دلیگانـــی ، دربـــاره میـــزان افزایـــش حقـــوق 
ــت:  ــه ۹۸، گفـ ــت در بودجـ ــدان دولـ کارمنـ
بـــا توجـــه بـــه تـــورم شـــدید و فشـــارهای 
ــت  ــان دولـ ــوق کارکنـ ــد حقـ ــادی بایـ اقتصـ

افزایـــش یابـــد.
وی ادامـــه داد: معمـــوال در بودجه هـــای 
بـــرای  مختلفـــی  مدل هـــای  ســـنواتی 
افزایـــش حقـــوق در نظـــر گرفتـــه می شـــود 
کـــه تجربـــه نشـــان می دهـــد افزایـــش 
ــه  ــدی عادالنـ ــای درصـ ــر مبنـ ــا بـ حقوق هـ
ـــت  ـــود معیش ـــی در بهب ـــر چندان ـــت و تاثی نیس
ــت،  ــز اسـ ــان ناچیـ ــه حقوقشـ ــی کـ کارکنانـ

نـــدارد.
بودجـــه  و  برنامـــه  کمیســـیون  عضـــو 
مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه احتمـــال افزایـــش 
ــت در  ــان دولـ ــوق کارکنـ ــدی حقـ ۲۰ درصـ
بودجـــه ســـال ۹۸، تصریـــح کـــرد: تصویـــب 
ـــه  ـــت ک ـــرادی اس ـــع اف ـــه نف ـــنهاد ب ـــن پیش ای
پایـــه حقوقـــی باالتـــری دارنـــد امـــا تاثیـــر 
ـــه  ـــه پای ـــی ک ـــی کارمندان ـــر زندگ ـــی ب چندان

حقوقـــی کمتـــری دارنـــد، نـــدارد.
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ حاجی دلیگانـ
بهتـــر اســـت بـــه جـــای افزایـــش درصـــدی 
حقـــوق کارمنـــدان، مبلـــغ ثابتـــی بـــه 
ـــت:  ـــود، گف ـــه ش ـــان اضاف ـــه آن ـــی هم دریافت
پیشـــنهاد مـــا افزایـــش ۵۰۰ هـــزار تومانـــی 
ـــه از  ـــرا ک ـــت چ ـــدان اس ـــه کارمن ـــوق هم حق
ـــه  ـــانی ک ـــدی کس ـــه درآم ـــق فاصل ـــن طری ای
ــی  ــا نجومـ ــد بـ ــزی می گیرنـ ــوق ناچیـ حقـ

 بگیـــران کاهـــش می یابـــد.

 رتبه نخست کشوری آذربایجان شرقی 
در سرمایه گذاری صنعت فوالد

ــر  ــای اخی ــال ه ــرقی در س ــان ش  آذربایج
از نظــر ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در 
مقاطــع فــوالدی طولــی ســاختمانی در کشــور 

ــام اول را دارد. مق
ــازمان  ــار س ــاس آم ــا، براس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرقی،  ــان ش ــارت آذربایج ــدن و تج ــت مع صنع
ــد و  ــوه تولی ــت بالق ــر ظرفی ــتان از نظ ــن اس ای
فعالیــت حــدود ۳۰ واحــد تولیــدی فــوالدی، ۱۵ 
ــوالدی و ۲۴  ــمش ف ــد ش ــت تولی ــد ظرفی درص
درصــد ظرفیــت تولید مقاطــع فوالد ســاختمانی 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. کشــور را ب
ایــن اســتان بــا تولیــد بیــش از ۵.۱ میلیــون 
تــن شــمش فــوالدی و ۲.۵ میلیــون تــن 
مقاطــع فــوالد ســاختمانی از قطــب هــای 
ــت. ــی اس ــی و طول ــوالت نهای ــوالد در محص ف

براســاس ایــن آمــار، ظرفیــت اســمی تولیــد 
بیلــت فوالدی)شــمش( آذربایجــان شــرقی طبق 
ــاالنه  ــرداری صــادره س ــره ب ــه به ــت پروان ظرفی
۵.۱ میلیــون تــن، مقاطــع فــوالدی ۱.۵ میلیــون 

تــن و ورق گالوانیــزه ۹۰ هــزار تــن اســت.
ــای  ــرکت ه ــدی ش ــوالت تولی ــبد محص س
ــوالد اســتان در ســال جــاری شــامل  ــد ف تولی
تیــر آهــن، میلگــرد، ناودانــی، نبشــی، تســمه، 

ــت. ــوالد اس ــمش ف ــزه و ش ورق گالوانی
فــوالد  صنعــت  تولیــدی  محصــوالت 
ــامل  ــاری ش ــال ج ــرقی در س ــان ش آذربایج
ســنگین،  و  ســبک  تخــت  مقاطــع  انــواع 

اســت. فــوالدی  شــمش  و  میلگــرد 
ــرقی  ــان ش ــوالد آذربایج ــت ف ــعه صنع توس
ــه  از حــدود ۱۵ ســال پیــش کلیــد خــورد و ب
ــی از  ــه یک ــن خطــه از کشــورمان ب ــج ای تدری
قطــب هــای مهــم تولیــد فــوالد تبدیــل شــد.

ــاوه  ــرقی ع ــان ش ــوالد آذربایج ــت ف صنع
بــر تامیــن نیــاز داخلــی ســاالنه بیــش از ۱۰۰ 

ــد. ــی کن ــوالد صــادر م ــون دالر ف میلی

ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ســازمان  کارنامــه  گفــت:  مجلــس،  در 
خصوصی ســازی بایــد بررســی و اهلیــت افــراد 
در واگــذاری شــرکت هــا و کارخانــه هــا مــورد 

ــرد. ــرار گی ــث ق بح
ــا  ــرا ســاعی ب ــت، زه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه خصوصــی ســازی هــای غیراصولــی 
در کشــور، گفــت: بــر اســاس اصــل ۴۴ قانــون 
ــتور  ــری دس ــم رهب ــام معظ ــه مق ــی ک اساس
اجــرای آن را صــادر کــرد، کارخانــه هــا، بنــگاه 
ــه بخــش  ــد ب ــی بای ــای دولت ــا و شــرکت ه ه
ــن  ــدف از ای ــه ه ــود ک ــذار ش ــی واگ خصوص
ــتغال و  ــره وری اش ــی، به ــش کارای ــدام افزای اق
توســعه صنایــع و اقتصــاد بــود تــا بــازار رقابتــی 

ــوند. ــل ش ــردم در اقتصــاد دخی ایجــاد و م
ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــا بیــان اینکــه  در مجلــس شــورای اســامی، ب
اقتصــاد ایــران از بخــش هــای دولتــی، تعاونــی 
ــر  ــزود: ب و خصوصــی تشــکیل شــده اســت، اف
اســاس سیاســت های اصــل ۴۴ قانــون اساســی 
بایــد بخــش تعاونــی و خصوصــی تقویت شــود، 
ــتی  ــه درس ــازی ب ــفانه خصوصی س ــا متاس ام
خصوصی ســازی  ســازمان  و  نشــده  انجــام 
ــته  ــای نگذاش ــه ج ــود ب ــی از خ ــه خوب کارنام

اســت.

در واگذاری های اخیر به واژه اهلیت 
خریدار توجه نشده است

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه واگــذاری کارخانــه 

هــا بایــد بــر اســاس الگوهــای صحیــح و 
ــده  ــه داد: مزای ــتاندارد انجــام می شــد، ادام اس
و واگــذاری ســهام از جملــه راه هــای واگــذاری 
ــه  ــت ک ــوده اس ــا ب ــرکت ه ــا و ش ــه ه کارخان
عملیاتــی نشــده، در حالــی کــه انجــام مزایــده، 
ــه  ــرادی ک ــت اف ــد اهلی ــت و تایی ــاد رقاب ایج
کننــد  خریــداری  را  بنگاهــی  می خواهنــد 

ــوده اســت. ــم ب بســیار مه
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه در واگــذاری 
هــای اخیــر بــه واژه اهلیــت خریــدار بــه 
ــع  ــه صنای ــرادی ک درســتی توجــه نشــده و اف
ــداری  ــور را خری ــم کش ــای مه ــه ه و کارخان
نداشــته  را  آن  اداره  صاحیــت  کرده انــد 
ــت  ــد اهلی ــداران فاق ــار داشــت: خری ــد، اظه ان
ــای توســعه  ــه ه ــح برنام ــه صحی ــدم ارائ ــا ع ب

ــبب  ــده س ــداری ش ــه خری ــرای مجموع ای ب
ــای  ــرای مجموعه ه ــراوان ب ایجــاد مشــکات ف

ــد. ــده ان ــور ش ــادی کش اقتص

خریدار ماشین سازی تبریز متخلف ارزی 
بوده است

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماشــین ســازی تبریــز 
با ســابقه ۵۰ ســاله و تولید محصوالت اســتراتژیک 
در حــوزه ماشــین آالت دارای با مشــکات فراوانی 
روبــه رو شــده اســت، افــزود: فــردی کــه ماشــین 
ســازی تبریــز را خریــداری کــرده اهلیــت الزم را 
نداشــته و جــزء چنــد متخلف حــوزه ارزی کشــور 
بــوده اســت کــه پرونــده ایــن فــرد در قــوه قضاییه 

در جریــان اســت.
ســاعی ادامــه داد: دولــت و وزارت امــور 
ــه  ــد ک ــه کنن ــد توج ــی بای ــادی و دارای اقتص

ــر از  ــرد متاث ــاد کان و خ ــه اقتص ــازمانی ک س
ــد  ــرا بای ــت، چ ــه اس ــن مجموع ــات ای تصمیم
ــع کشــور  ــه ای عمــل کنــد کــه صنای ــه گون ب
فلــج شــده و بــه ســمت رکــود حرکــت کنــد، 
در حالــی کــه مــا بــه دنبــال اشــتغال و افزایش 

ــم. ــا بودی ــذاری ه ــن واگ ــره وری در ای به

کارخانه هایی که غیراصولی واگذار شده 
باید به دولت بازگردد

ــه  ــی ک ــه های ــه کارخان ــان اینک ــا بی وی ب
غیراصولــی واگــذار شــده بایــد بــه دولــت 
بازگــردد و قــرارداد واگــذاری آنهــا فســخ شــود، 
تاکیــد کــرد: کارنامــه ســازمان خصوصی ســازی 
بایــد بررســی و اهلیــت افــراد در واگــذاری 
ــت  ــه از اهمی ــا ک ــه ه ــا و کارخان ــرکت ه ش
باالیــی برخــوردار بــوده بایــد مــورد بحــث قــرار 
گیــرد کــه آیــا خریــداران برنامــه ای بــرای بــه 
روز رســانی ماشــین آالت، واحدهــای تولیــدی 

ــر. ــا خی ــد ی ــره وری دارن ــش به و افزای
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــم  ــیار مه ــور بس ــرای کش ــع ب ــداری صنای پای
اســت، تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــی ایجــاد 
اشــتغال از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و 
نبایــد واگــذاری هــا بــه گونــه ای انجــام شــود 
ــع فعــال کشــور را تعطیــل  ــدار صنای کــه خری
ــی  ــام م ــای الزم انج ــری ه ــذا پیگی ــد، ل کن
ــاح  ــح اص ــای ناصحی ــذاری ه ــا واگ ــود ت ش

شــود.

کارنامه سازمان خصوصی سازی بررسی می شود؛

پرونده اهلیت خریداران شرکت ها و کارخانه ها به جریان می افتد

مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا 
ــه  ــر هفت ــراردادی ه ــاد ق ــا انعق ــه ب ــان اینک بی
۵۰ هــزار راس دام وارد کشــور می شــود، از 
اقدامــات انجــام شــده بــرای تامیــن نیــاز بــازار 

ــرداد. گوشــت خب
بــه گــزارش مهــر ، حمیــد ورناصــری اظهــار 
داشــت: بــرای تامیــن نیــاز بــازار گوشــت 
اقدامــات زیــادی انجــام گرفته از جملــه واردات 
ــورت  ــه ص ــه ب ــازه ک ــفندی ت ــت گوس گوش
روزانــه از اســترالیا و آســیای میانــه انجــام 

می گیــرد و در فروشــگاه ها عرضــه می شــود 
و همچنیــن عرضــه گوشــت گوســاله منجمــد 
ــازمان  ــب و س ــوف منتخ ــی صن ــم در برخ ه

میادیــن انجــام می گیــرد. 
وی افــزود: بــرای تکمیــل ایــن فرآینــد 
ــاد  ــه انعق ــده ک ــام ش ــز انج ــری نی ــدام دیگ اق
قــرارداد بــرای واردات دام زنــده اســت و ظــرف 
ــزار  ــی ۵۰ ه ــا واردات هفتگ ــی ب ــای آت روزه

ــود. ــی ش ــق م ــوع محق ــن موض راس دام ای
ـــده  ـــای وارد ش ـــه داد: دام ه ـــری ادام ورناص

اســـتان ها  و  تهـــران  کشـــتارگاه های  در 
ــورت  ــه صـ ــوند و بـ ــتار می شـ مختلـــف کشـ
الشـــه تـــازه در تمامـــی شـــبکه های توزیـــع 
منتخـــب تهـــران و شهرســـتان ها عرضـــه 

می شـــوند.
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام مدی
کشــور بــا اشــاره بــه صف هــای طوالنــی 
ــار  ــی اظه ــرخ دولت ــه ن ــت دام ب ــد گوش خری
ــن  ــازار و ای ــان ب ــی می ــه قیمت ــت: فاصل داش
صف هــای  ایــن  تشــکیل  باعــث  مراکــز 
طوالنــی شــده و بایــد گوشــت آســان تر در 
دســترس شــهروندان قــرار گیــرد تــا ایــن 

مشــکل برطــرف شــود. 
وی افــزود: واردات هفتگــی دام زنــده از یــک 
ســو کوتاهتــر شــدن ایــن صفــوف و دسترســی 
آســان بــه گوشــت دام را در پــی دارد و از 

ســویی دیگــر بــه دلیــل افزایــش عرضــه، 
ــه دنبــال خواهــد داشــت.  کاهــش قیمــت را ب
وزارت  کــرد:  خاطرنشــان  ورناصــری 
ــایر  ــرات و س ــدن و تجــارت، تعزی ــت، مع صنع
ســازمان های نظارتــی، نظــارت خــود را بــر 
ــن  ــوب و همچنی ــای مص ــا قیمت ه ــه ب عرض
ــا از  ــرد ت ــد ک ــدید خواهن ــه تش ــوه عرض نح

هرگونــه تخلــف جلوگیــری شــود. 
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام مدی
ــد و  ــرغ منجم ــه م ــه عرض ــه ادام ــاره ب ــا اش ب
گــرم نیــز تصریــح کــرد: در تهــران تمــام 
ــا قیمــت  ــرغ را ب ــار گوشــت م ــره ب ــن ت میادی
۹۸۰۰ تومــان عرضــه می کننــد و در ایــن 
خصــوص مراجعــات بســیار زیــاد اســت و ایــن 
ــازار  ــرغ در ب ــت م ــه قیم ــی ک ــا زمان ــد ت رون

ــد. ــه می یاب ــود، ادام ــادل ش متع

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبرداد:

واردات هفتگی ۵۰ هزار راس دام 
زنده برای تامین نیاز بازار گوشت

اعمـال تحریـم هـای غیرقانونـی  بـا وجـود 
آمریـکا علیه کشـورمان، صـادرات کاال از منطقه 
آزاد ارس رشـد داشـته و بـه ۱۸۰میلیـون دالر 
در ۹ماه امسـال در مقایسـه با ۱۷۶میلیون دالر 

سـال قبل رسـیده اسـت.
بـه گزارش ایرنا، صـادرات کاال از منطقه آزاد 
ارس در سـال جـاری بـه رغـم محدودیـت ها و 
ممنوعیـت هـای تحمیلـی و مشـکات مربـوط 
بـه نقـل و انتقال پول و نوسـانات نرخ ارز، رشـد 

مثبتـی را تجربه کرده اسـت.
کـه  صورتـی  در  کارشناسـان،  عقیـده  بـه 
ورود کاالهـای خارجـی بـرای صـادرات مجدد، 
مشـمول ثبت سـفارش نمی شـد، رقم صادرات 
سـال  در  توانسـت  مـی  ارس  آزاد  منطقـه  از 
جـاری در مقایسـه بـا پارسـال رقـم بـه مراتـب 

بـزرگ تـری را نشـان دهـد. 
بر اسـاس آمار گمـرک ایران، میـزان واردات 
منطقـه آزاد ارس نیـز امسـال نسـبت بـه سـال 
قبـل افـت چشـمگیری داشـته و از ۸۵ میلیون 
دالر بـه ۳۶ میلیـون دالر کاهـش یافته اسـت. 

هـر چنـد گمـرک ایران سـهم حداکثـر ۴۰۰ 
واردات  از  ارس  آزاد  منطقـه  دالری  میلیـون 
مربـوط بـه تبصـره ۲ مبنـی را نیز در سـر جمع 
واردات ایـن منطقـه لحـاظ می کنـد، اما واقعیت 
این اسـت کـه از این رقـم حداکثر تـا ۱۵ درصد 

بـه عنـوان درآمـد نصیـب منطقه می شـود. 
بررسـی هـای خبرنـگار ایرنا نشـان می دهد 
کـه میـزان واردات سـالیانه منطقـه آزاد ارس از 
طریـق گمـرک جلفـا از محل تبصـره ۲ به طور 
متوسـط از ۳۰۰ میلیـون دالر فراتـر نمی رود و 
درآمـد حاصـل از ایـن محـل نیـز طبـق قانـون 
اجـرای  صـرف  کشـور  آزاد  مناطـق  مدیریـت 

طـرح هـای عمرانـی و زیربنایـی می شـود. 
ارس  آزاد  منطقـه  مدیریـت  میـان  ایـن  در 
از اینکـه گمـرک بـا خلـط مبحـث در محاسـبه 
میـزان واردات سـالیانه منطقـه، واردات تبصـره 
۲ را نیـز تمامـا بـه حسـاب منطقـه می گـذارد، 
از  واردات  و مـی گویـد کـه  اسـت  منـد  گلـه 
گمـرک جلفـا ارتباطـی بـه منطقـه نـدارد، زیرا 
ایـن گمـرک قبل از تاسـیس منطقـه آزاد ارس 

نیـز وجود داشـته اسـت. 
از سـوی دیگـر صادرات منطقـه آزاد ارس در 
۹ مـاه امسـال در حالـی بـه قـم ۱۸۰ میلیـون 
دالر رسـیده اسـت کـه صادرکننـدگان منطقـه 
در ابتـدای راه انـدازی سـامانه ›نیمـا‹ مشـمول 

اسـتفاده از آن نبـوده انـد. 
در تشـریح چرایـی کاهـش واردات منطقـه 

آزاد ارس در ۹ مـاه سـال جـاری بـه کمتـر از 
نصـف پارسـال نیـز باید گفت کـه بنا بـر تاکید 
کارشناسـان، نظـام ثبـت سـفارش در مناطـق 
و  داران  مغـازه  زیـرا  نیسـت،  کاربـردی  آزاد 
فعـاالن اقتصـادی ایـن مناطـق، کاالهـای مورد 
انـدازه هـای کـم آن هـم از  نیـاز خـود را در 
چنـد جـا تهیه می کننـد و ثبت سـفارش برای 
واردات کاال بـرای آنـان صرفـه اقتصـادی ندارد.

البتـه فعـاالن اقتصـادی منطقـه آزاد ارس از 
مشـکل دیگـری بـه نـام ›تعـدد بخشـنامه های 
اباغـی‹ نیز گلـه مندند و صدور افـزون بر ۳۰۰ 
بخشـنامه در ۹ ماه امسـال در ارتباط با فعالیت 
هـای اقتصـادی در مناطـق آزاد را غیرمنطقی و 
موجـب اختـال در تحقـق ماموریـت هـای این 

مناطـق مـی دانند. 
بـا وجـود آنچه گفته شـد، منطقـه آزاد ارس 
در ۱۳ سـال فعالیـت خـود کارنامه قابـل قبولی 
از خـود برجـای گذاشـته، بـه گونـه ای کـه بـر 
از سـوی سـازمان  اسـاس آمـار منتشـر شـده 
منطقـه آزاد ارس در ایـن مدت ۳۷ هزار و ۸۳۵ 
میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری توسـط سـرمایه 
گـذاران داخلـی در ایـن منطقه انجام شـده که 
۳۶ هـزار و ۸۲۵ میلیـارد ریـال آن در دولـت 

تدبیـر و امیـد محقق شـده اسـت. 
منطقـه آزاد ارس همچنیـن در ایـن مـدت 
موفـق بـه جـذب هفـت هـزار و ۲۴۴ میلیـارد 
ریـال سـرمایه خارجی شـده که ۶ هـزار و ۸۰۶ 

میلیـارد ریـال آن در کابینـه ›اعتـدال‹ اتفـاق 
اسـت.  افتاده 

مجمـوع صـادرات منطقـه آزاد ارس در ۱۳ 
سـال اخیـر نیـز یـک میلیـارد و ۴۹۰ میلیـون 
ایـن رقـم یـک هـزار و ۲۴  از  دالر بـوده کـه 
میلیـون دالر آن در پنـج سـال اخیـر حاصـل 

شـده اسـت.
شـاهد  مـدت  ایـن  در  ارس  آزاد  منطقـه 
ترانزیـت یـک میلیـارد و ۵۶۳ میلیـون دالری 
بـوده کـه از ایـن رقـم نیز یـک میلیـارد و ۱۸۲ 
میلـون دالر ان در دولـت تدبیـر و امیـد روی 

اسـت.  داده 
منطقـه آزاد ارس در پنـج سـال گذشـته بـه 
بهـره  پروانـه  از آن  انـدازه هشـت سـال قبـل 
بـرداری صـادر کـرده و تعـداد پروانـه هـا را از 
۲۱۹ مـورد در سـال ۱۳۹۱ بـه ۴۳۸ مـورد در 

سـال جـاری رسـانده اسـت. 
مجمـوع درآمدهـای عملیاتـی و غیرعملیاتی 
منطقـه آزاد ارس نیـز تـا بـه امـروز ۱۲ هـزار و 
۵۱۸ میلیـارد ریـال بـوده کـه از ایـن رقـم ۹ 
هـزار و ۹۳۵ میلیـارد ریـال آن در مدت فعالیت 

دولـت تدبیـر و امید کسـب شـده اسـت. 
سـال   ۱۳ در  همچنیـن  ارس  آزاد  منطقـه 
گذشـته در مجمـوع چهار هـزار و ۸۴۹ میلیارد 
ریـال هزینـه عمرانـی داشـته کـه سـه هـزار و 
اخیـر  سـال  پنـج  در  آن  ریـال  میلیـارد   ۴۲۸

اتفـاق افتـاده اسـت. 

تعـداد شـاغلین منطقـه آزاد ارس نیـز تـا به 
امـروز ۱۲ هـزار و ۷۵۳ نفـر اسـت کـه از ایـن 
تعـداد چهـار هـزار و ۱۶۸ نفـر در پنـج سـال 

اخیـر اشـتغال یافتـه انـد. 
در خصوص دسـتاوردهای اشـتغالزایی منطقه 
آزاد ارس، ذکـر ایـن نکتـه نیـز خالـی از لطـف 
نیسـت؛ در حالـی که نرخ بیکاری در شهرسـتان 
جلفـا حـدود ۱۲ درصـد می باشـد، ایـن رقم در 
منطقـه آزاد ارس زیر ۱۰ درصد اسـت که نتیجه 
مجموع فعالیت ها و سـرمایه گـذاری های انجام 
گرفته برای توسـعه و عمرا ن و آبادی منطقه در 

سـال هـای اخیر می باشـد. 
دسـتاوردهای  تشـریح  کـه  اسـت  بدیهـی 
منطقـه آزاد ارس بـه هیچ وجـه منافی ضعف ها 
و نواقـص موجـود در آن نیسـت، امـا هـم افزایی 
بـرای بهـره گیـری حداکثـری از ظرفیـت هـای 
بالقوه آن در راسـتای شـتاب بخشـی به توسعه و 
عمـران سـرزمین اصلـی بـا اولویت خطه شـمال 
غـرب ضرورتـی اسـت کـه نبایـد قربانـی منافـع 

کوتـاه مـدت فـردی و گروهی شـود. 
نکتـه  ایـن  از  نبایـد  مهـم  ایـن  تبییـن  در 
تاریخـی بـه راحتـی گذشـت کـه شـهر جلفا تا 
کمتـر از ۲ دهه قبل به ›شـهر بدون گورسـتان‹ 
معـروف بـود؛ ایـن اصطاح نشـان مـی دهد که 
جلفـا بـه رغـم معروفیت گمـرک آن، تـا همین 
اواخـر کارکـرد اداری و نه شـهری - توسـعه ای 
داشـت و تاسـیس و توسـعه منطقه آزاد ارس به 
مرکزیـت آن نـه تنها در شهرسـتان جلفـا، بلکه 
در شـعاع ۲۰۰ کیلومتری آن زمینه سـاز رشـد 
و آبـادی و رونـق تجارت و توسـعه شـده اسـت. 
هـزار   ۵۰ از  بیـش  بـا  ارس  آزاد  منطقـه 
هکتـار وسـعت و سـه محـدوده )زون( منفصـل 
بـه مرکزیت ›جلفـا‹ در ۱۳۰ کیلومتری شـمال 
غـرب تبریـز در حاشـیه رودخانـه مـرزی ارس 
واقـع شـده و بـا جمهـوری هـای آذربایجـان و 
نخجـوان  خودمختـار  جمهـوری  و  ارمنسـتان 
هـم مـرز اسـت و در مجـاورت ترکیه بـه عنوان 

دروازه ورود کشـورمان بـه اروپـا قـرار دارد. 
اصلـی  دروازه  همچنیـن  ارس  آزاد  منطقـه 
نفـری  میلیـون   ۳۰۰ بـازار  بـه  دسترسـی 
شـوروی  اتحـاد جماهیـر  همسـود  کشـورهای 
سـابق موسـوم بـه ›سـی.آی.اس‹ و شـرق اروپا 

قفقـاز محسـوب مـی شـود. از طریـق 

دستاوردهای »ارس« را قدر بدانیم

عبور صادرات منطقه آزاد ارس از ترمز تحریم

مصوبه کمیسیون تلفیق درباره 
عدم بازگشت ارز صادراتی 

ـــه  ـــه مصوب ـــق بودج ـــیون تلفی ـــو کمیس عض
ـــت ارز  ـــدم بازگش ـــاره ع ـــیون درب ـــن کمیس ای

ـــرد.  ـــریح ک ـــی را تش صادرات
بـــه گـــزارش تســـنیم، عبـــاس پاپـــی زاده، 
ــال  ــه سـ ــق بودجـ ــیون تلفیـ ــو کمیسـ عضـ
۹۸، ، بـــا بیـــان اینکـــه کشـــور در ســـال ۹۷ 
دچـــار نوســـانات ارزی شـــد، اظهـــار داشـــت: 
ــا از طریـــق  ــه مـ ــده ای از ارز کـ بخـــش عمـ
آن بـــازار ارز را مدیریـــت می کنیـــم، مربـــوط 
ـــی  ـــوالت نفت ـــادرات محص ـــی از ص ـــه ارز ناش ب
ــوالد  ــیمی ها و فـ ــد پتروشـ ــی ماننـ و غیرنفتـ

اســـت. 
ــی از  ــا ارز ناشـ ــود تـ ــرار بـ ــزود: قـ وی افـ
فـــروش محصـــوالت نفتـــی و غیرنفتـــی وارد 
ــیاری از  ــفانه بسـ ــه متاسـ ــود کـ ــور شـ کشـ
بـــه کشـــور  ارز  واردات  از  صادرکننـــدگان 
ــارج از  ــود را خـ ــد و ارز خـ ــود داری کردنـ خـ

ــتند. ــگاه داشـ ــور نـ کشـ
عضـــو کمیســـیون تلفیـــق تصریـــح کـــرد: 
ایـــن اقـــدام ظلـــم بـــه کشـــور اســـت؛ زیـــرا 
دولـــت ارز مـــورد نیـــاز صادرکننـــدگان را 
ـــادرات،  ـــس از ص ـــا پ ـــا آنه ـــد ام ـــن می کن تامی

ارز آن را بـــه کشـــور وارد نکردنـــد.
پاپـــی زاده یـــادآور شـــد: بـــا توجـــه بـــه 
ــیون  ــای کمیسـ ــکل اعضـ ــن مشـ ــروز ایـ بـ
ـــال ۹۸  ـــه س ـــه بودج ـــره ب ـــک تبص ـــق ی تلفی
ـــاف  ـــای خ ـــوی رفتاره ـــا جل ـــد ت ـــه کردن اضاف

ــد. ــدگان را بگیرنـ ــون صادرکننـ قانـ
ــس در  ــول در مجلـ ــردم دزفـ ــده مـ نماینـ
ــراد  ــه افـ ــره گفت:کلیـ ــن تبصـ ــریح ایـ تشـ
ــاده  ــمول اعـ ــه مشـ ــی کـ ــی و حقوقـ حقیقـ
ـــا ارز  ـــا واردات کاال ب ـــادرات ی ـــی از ص ارز ناش
اختصـــاص داده شـــده هســـتند، در صـــورت 
عـــدم اقـــدام در موعـــد مقـــرر بـــه ازای هـــر 
ـــغ ارز  ـــل مبل ـــه اص ـــه ب ـــد جریم ـــاه ۲ درص م

اضافـــه می شـــود.
ـــراد  ـــن اف ـــزود: ای ـــتا اف ـــن راس وی در همی
پـــس از گذشـــت مـــدت یـــک ســـال  از 
تاریـــخ عـــودت، بدهـــکار امانـــی محســـوب و 
ـــام  ـــا اع ـــت ب ـــر امان ـــت ب ـــوان خیان ـــت عن تح
بانـــک مرکـــزی و ســـایر مراجـــع ذیصـــاح 
ــرد؛  ــرار می گیـ ــری قـ ــب کیفـ ــت تعقیـ تحـ
ـــب  ـــه تصوی ـــد ب ـــن بن ـــرای ای ـــتورالعمل اج دس

ــد. ــار می رسـ ــول و اعتبـ ــورای پـ شـ

معاون وزیر صنعت:
دعوتنامه های پیش فروش خودرو با 

شرایط جدید ابالغ می شود

ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع ـــاون وزی مع
گفـــت:  دعوتنامـــه هـــای پیـــش فـــروش 
ـــال  ـــازان ابط ـــوی خودروس ـــده از س ـــال ش ارس

و بـــا شـــرایط جدیـــد ابـــاغ مـــی شـــود.
ــش«  ــاس تابـ ــا، »عبـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در جلســـه ویـــژه رســـیدگی بـــه امـــور 
ـــزود:  ـــان اف ـــوق آن ـــای مع ـــتریان و خودروه مش
ـــن  ـــار آیی ـــاده چه ـــرای م ـــه اج ـــازان ب خودروس
ــوق  ــت از حقـ ــون حمایـ ــی قانـ ــه اجرایـ نامـ
مصـــرف کننـــدگان مکلفنـــد و در پیـــش 
ـــان  ـــق زم ـــت مطاب ـــد قیم ـــادی بای ـــروش ع ف
ـــود. ـــبه ش ـــرارداد محاس ـــدرج در ق ـــل من تحوی

تابـــش کـــه مدیـــر عامـــل ســـازمان 
حمایـــت از حقـــوق مصـــرف کننـــدگان و 
تولیدکننـــدگان اســـت، ادامـــه داد: ایـــن 
قیمـــت در تاریـــخ سررســـید بایـــد مطابـــق 
ــاز  ــد و خودروسـ ــاز باشـ ــای خودروسـ تارنمـ
ـــتریان  ـــه مش ـــر ب ـــه تاخی ـــت جریم ـــف اس موظ

ــد. ــت کنـ را پرداخـ
ــش  ــای پیـ ــاس خودروهـ ــن اسـ ــر ایـ »بـ
فـــروش شـــده کـــه تاریـــخ تحویـــل آنهـــا از 
اول شـــهریورماه تـــا ســـی ام دی مـــاه ۱۳۹۷ 
ـــود.« ـــی ش ـــت نم ـــش قیم ـــامل افزای ـــت ش اس

ـــدن  ـــت، مع ـــر صنع ـــرد: وزی ـــح ک وی تصری
ــر  ــا بـ ــز بارهـ ــن نیـ ــش از ایـ ــارت پیـ و تجـ
اجـــرای دقیـــق قانـــون حمایـــت از حقـــوق 
ـــن  ـــر ای ـــته و ب ـــد داش ـــدگان تاکی ـــرف کنن مص
ـــردم  ـــه م ـــدی ب ـــه تعه ـــر گون ـــت ه ـــاور اس ب
بایـــد بـــدون تفســـیر و بـــه طـــور دقیـــق و 

شـــفاف اجـــرا شـــود.
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت در 
مـــورد افزایـــش قیمـــت خـــودرو، بـــه بنـــد 
ــاره  ــازار اشـ ــم بـ ــتاد تنظیـ ــه سـ دوم مصوبـ
ــه تحویـــل  ــازان بـ ــرد و گفـــت: خودروسـ کـ
ـــخ  ـــا تاری ـــده ب ـــروش ش ـــش ف ـــای پی خودروه
تحویـــل اول شـــهریور مـــاه تـــا ســـی ام دی 

مـــاه بـــه قیمـــت قبـــل مکلفنـــد.

فایل پی دی اف و 
صفحات روزنامه را 
در کانال تلگرامی ما 

مشاهده نمائید
@Ajabshirnewspaper
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نیازمند کمک خیران در مرکز 
نگهداری معتادان استان هستیم

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم دادگســتری کل آذربایجــان 
ــن در  ــت خیری ــد حمای ــت: نیازمن ــرقی گف ش

ــتیم. ــتان هس ــادان اس ــداری معت ــز نگه مرک
بــه گــزارش ایســنا، بابــک محبــوب علیلــو در 
جلســه نحــوه مدیریــت مرکــز نگهــداری معتادان 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــون مب ــي قان ــاده ۱۶ اصاح )م
مخــدر( بــا اشــاره بــه وجــود ۱۷ مرکــز نگهــداری 
ــز از  ــورداری ۱۵ مرک ــور و برخ ــادان در کش معت
اعتبــارات دولتــی، اظهــار کــرد: مرکــز نگهــداری 
ــدون  ــت، ب ــاز فعالی ــتان از آغ ــن اس ــادان ای معت
ــا  ــت، ام ــتاده اس ــرپا ایس ــی س ــارات دولت اعتب
ــه مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی  ــا توجــه ب ب
ــی،  ــران در حوزه هــای مال ــت خی ــد حمای نیازمن
ــددکاری،  ــتاری، م ــکی، پرس ــکی، روانپزش پزش

روانشناســی و مشــاوره اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نگــرش دادگســتری کل 
اســتان بــه آســیب اجتماعــی اعتیاد، فرابخشــی 
ــت  ــظ وضعی ــت و حف ــه فعالی ــر ادام ــت ب اس
ــتان،  ــادان اس ــداری معت ــز نگه ــود مرک موج
همــکاری دســتگاه های اجرایــی و انتظامــی 
خواســته های  و  نیازهــا  تأمیــن  در  اســتان 
مرکــز یادشــده و اســتفاده از ظرفیت هــای 
مردمــی بــرای حمایــت از معتــادان بهبودیافتــه 

ــرد. ــد ک ــان تأکی ــال درم و در ح
علیلــو بــا تاکیــد بــر ضــرورت کاهــش و 
کنتــرل آســیب های اجتماعــی ناشــی از اعتیــاد 
و حمایــت و پشــتیبانی مــادی و معنــوی از 
خانواده هــای درگیــر امــر اعتیــاد و ســوء مصــرف 
مــواد مخدر، خواســتار تشــکیل »مجمــع خیرین 
آذربایجــان شــرقی« در حوزه هــای حمایــت 
ــی و تخصصــی شــد  ــات فن ــه خدم ــی و ارای مال
ــکی،  ــای پزش ــان در حوزه ه ــام متخصص و از تم
روانپزشــکی، پرســتاری، مــددکاری، روانشناســی 
و مشــاوره و خیــران خواســت تــا بــه یــاری مرکــز 
ــاد  ــش از ۵۰۰ معت ــا بی ــن ب ــداری معتادی نگه

متجاهــر بشــتابند.
مرکــز نگهــداری، درمــان و کاهــش آســیب 
معتــادان مــاده ۱۶ آذربایجــان شــرقی در ســال 
۱۳۹۴ آغــاز بــه فعالیــت کــرد و اکنــون بنابــر 
مصوبــه کمیتــه کشــوری مــاده ۱۶، مقرر شــده 

اســت بــه ســازمان بهزیســتی واگــذار شــود.

طرح نسخه نویسی الکترونیکی در 
آذربایجان شرقی آغاز شد

مدیــرکل بیمــه ســامت آذربایجــان شــرقی 
از اجــرای آزمایشــی طــرح نســخه نویســی 

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــی در ای الکترونیک
ــراز  ــدی، اب ــد مجی ــر، وحی ــزارش مه ــه گ ب
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــرح ب ــن ط ــت: ای داش
ــود و  ــی ش ــرا م ــاد اج ــتان آب ــتان بس شهرس
ــد کــه  ــا اجــرای آن بســیاری از اقدامــات زای ب
بــرای بیمــار و دســتگاه هــای اجرایــی هزینــه 

ــود. ــی ش ــذف م دارد ح
وی بــا اشــاره بــه دلیــل انتخــاب بســتان 
ــه داد:  ــرح ادام ــن ط ــوت ای ــوان پایل ــه عن ــاد ب آب
بیــش از ۸۰ هــزار نفــر از بیمــه شــدگان اســتان 
آذربایجــان شــرقی در بســتان آبــاد زندگــی مــی 
کننــد و دلیــل انتخــاب این شهرســتان بــه عنوان 
شهرســتان پایلــوت بــرای اجــرای طرح نیــز تعداد 

بــاالی بیمــه شــده در ایــن شهرســتان اســت.
مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان آذربایجــان 
ــن طــرح دارو تنهــا  ــح کــرد: درای شــرقی تصری
بــه شــخص بیمــار داده شــده و از تجویــز و 
مصــرف بــی مــورد دارو جلوگیــری خواهــد شــد.

مجیــدی همچنیــن مدیریــت هزینــه هــای 
ــرای  ــق ب ــزی دقی ــه ری ــکان برنام ــان و ام درم
بخــش درمــان را از مزایــای اجــرای طــرح 

ــت. ــی دانس ــی الکترونیک ــخه پیچ نس
وی خاطرنشــان کــرد: طــرح نســخه نویســی 
الکترونیکــی بــه عنــوان بخــش مهمــی از اجــرای 
طــرح تحــول ســامت بــه زودی در سراســر 
اســتان آذربایجــان شــرقی اجرایــی خواهــد شــد.

ــرکل بیمــه ســامت اســتان آذربایجــان  مدی
شــرقی در ادامــه بــا اشــاره بــه تعــداد کل افــراد 
زیــر پوشــش ایــن بیمــه تصرحــی کــرد: حــدود 
۲ میلیــون و۲۰۰ هــزار نفــر در اســتان آذربایجان 
شــرقی تحــت پوشــش بیمــه ســامت هســتند.

از  بخشـی  پرداخـت  از  همچنیـن  مجیـدی 
بـه مراکـز درمانـی و  بیمـه سـامت  مطالبـات 
پزشـکان خبـر داد و گفت: بیـش از ۲ هزار و ۸۰۰ 
میلیـون تومـان از مطالبـات بیمه بـه بخش های 
دولتـی و خصوصی در اسـتان پرداخت شـده و در 
مجمـوع ۱۰۰ میلیـارد تومـان بدهی باقـی مانده 
نیـز تـا پایان هفتـه جـاری پرداخت خواهد شـد.

ــرقی از  ــان شـ ــاورزی آذربایجـ ــازمان جهادکشـ ــس سـ رئیـ
ــش  ــدی در بخـ ــی وتولیـ ــروژه زیربنایـ ــرداری ۷۵ پـ ــره بـ بهـ
کشـــاورزی اســـتان در دهـــه فجـــر انقـــاب اســـامی ســـال 

۱۳۹۷ خبـــر داد. 
ــا  ــو بـ ــی در گفت وگـ ــر فتحـ ــنیم، اکبـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــدی  ـــی و تولی ـــروژه زیربنای ـــرداری ۷۵ پ ـــره ب ـــگاران از به خبرن
ـــه فجـــر  ـــارک ده ـــه مب ـــام ال در بخـــش کشـــاورزی اســـتان در ای
انقـــاب اســـامی ســـال ۱۳۹۷ خبـــر داد و اظهـــار داشـــت: 
ـــارد  ـــغ ۱۲۹۲ میلی ـــا، مبل ـــن پروژه ه ـــرداری از ای ـــره ب ـــرای به ب
ـــد در  ـــی ۱۰۰ درص ـــرفت فیزیک ـــا پیش ـــال ب ـــون ری و ۱۵۲ میلی

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــرقی هزین ـــان ش ـــتان آذربایج اس
وی افتتــاح سیســتم آبیــاری قطــره ای بارانــی در شهرســتان 
جلفــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۵۹ هــزار میلیــون ریــال، سیســتم 
آبیــاری قطــره ای بارانــی در شهرســتان خداآفریــن بــا اعتبــاری 
ــداث  ــرح اح ــال، ط ــون ری ــارد و ۷۷۶ میلی ــر ۲۴۱ میلی ــغ ب بال
ــاب  ــتان بن ــان در شهرس ــد علوی ــاب س ــی پای ــبکه های فرع ش
ــداری ۱۵۰  ــال، مرغ ــون ری ــارد و ۳۳۶ میلی ــار ۱۴ میلی ــا اعتب ب
ــار  ــا اعتب ــد ب ــتان مرن ــزاده در شهرس ــه ای حاج علی ــزار قطع ه
ــک  ــی گونجی ــاری عموم ــال آبی ــال، کان ــون ری ــزار میلی ۲۰۰ ه
در شهرســتان اهــر بــا اعتبــار ۲۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال 
و آبیــاری تحــت فشــار در روســتاهای بســتان آبــاد بــا اعتبــاری 
ــا و  ــن طرح ه ــال را از شــاخص تری ــون ری ــر ۶۶۴۰ میلی ــغ ب بال
ــه  ــتان در ده ــاورزی اس ــش کش ــاح  بخ ــل افتت ــای قاب پروژه ه

مبــارک فجــر ســال ۱۳۹۷ عنــوان کــرد.
ــی  ــتغال زای ــتان از اش ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
۷۳۹ نفــر از بابــت افتتــاح طرح هــا و پروژه هــای دهــه فجــر در 
بخــش کشــاورزی اســتان آذربایجــان شــرقی خبــر داده و افــزود: 
ــت  ــه مدیری ــوط ب ــروژه مرب ــل افتتاحــی، ۴۰ پ ــروژه قاب از ۷۵ پ
ــع  ــت صنای ــه مدیری ــوط ب ــروژه و طــرح مرب آب و خــاک، ۱۲ پ
ــی، ۸  ــدات دام ــت تولی ــه معاون ــوط ب ــروژه مرب ــی، ۱۱ پ تبدیل
پــروژه و طــرح مربــوط بــه مدیریــت باغبانــی، ۳ پــروژه مربــوط 
ــه  ــوط ب ــان و یــک طــرح نیــز مرب ــه مدیریــت شــیات و آبزی ب

مدیریــت ترویــج ســازمان اســت.
ـــه سیاســـت ســـازمان در ســـرعت بخشـــی  ـــاره ب ـــا اش فتحـــی ب
ـــاورزی در  ـــف کش ـــای مختل ـــی بخش ه ـــعه کیف ـــد توس ـــه رون ب

اســـتان اضافـــه کـــرد: بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل های موجـــود 
ـــول در  ـــی محص ـــی و کیف ـــد کم ـــرقی در تولی ـــان ش در آذربایج
تمامـــی زیـــر بخش هـــای کشـــاورزی، ســـازمان بـــا هدایـــت 
اعتبـــارات دولتـــی و تســـهیات بانکـــی بـــه بخش هـــای زیـــر 
ـــر و  ـــل بهت ـــر تعام ـــاوه ب ـــر دارد ع ـــرمایه ای، در نظ ـــی و س بنای
ـــت  ـــد و هدای ـــتغال مول ـــاد اش ـــرداران در ایج ـــره ب ـــا به ـــتر ب بیش
ـــه  ـــت بهین ـــا مدیری ـــدار ب ـــه ســـوی توســـعه پای ـــا ب ـــر بخـــش ه زی
ـــعه  ـــه توس ـــی ب ـــد، دسترس ـــات تولی ـــح از امکان ـــتفاده صحی و اس

ـــازد. ـــر س ـــده را میس ـــف ش ـــان تعری ـــدت زم ـــدار در م پای
ــر  ــه فجـ ــتان دهـ ــاورزی اسـ ــازمان جهادکشـ ــس سـ رئیـ
ـــر  ـــر پ ـــن دفت ـــرگ زری ـــن ب ـــه تری ـــامی را جاودان ـــاب اس انق

افتخـــار انقـــاب شـــکوهمند ایـــران اســـامی ذکـــر کـــرد و 
ـــن  ـــره ای ـــوان ثم ـــازندگی، بعن ـــاخت: جهادس ـــان س ـــر نش خاط
ـــاب  ـــر انق ـــار کبی ـــان معم ـــه فرم ـــکیل ب ـــدو تش ـــاب ، از ب انق
ـــه«  ـــی علی ـــه تعال ـــوان ال ـــی »رض ـــام خمین اســـامی حضـــرت ام
ـــادی  ـــران و آب ـــرای عم ـــش را ب ـــاش خوی ـــی ت ـــال، تمام تابح
ـــک در  ـــته و این ـــروف داش ـــایری مص ـــتایی و عش ـــق روس مناط
ـــوان  ـــتفاده از ت ـــا اس ـــت ب ـــدد اس ـــد درص ـــت جدی ـــب ماموری قال
ـــا  ـــامی، ب ـــوم اس ـــرز و ب ـــن م ـــان ای ـــی جوان ـــی و تخصص علم
حرکتـــی بنیادیـــن توســـعه بخـــش کشـــاورزی را بـــا تامیـــن 
ــران  ــی ایـ ــریف و انقابـ ــردم شـ ــرای مـ ــی بـ ــت غذایـ امنیـ

اســـامی بـــه ارمغـــان آورد.

 ۷۵ پروژه زیربنایی و تولیدی بخش کشاورزی 
آذربایجان شرقی بهره برداری می شود 

ــط  ــش حفاظــت محی ــاون نظــارت و پای مع
ــه  ــدور اخطاری ــرقی از ص ــت آذربایجان ش زیس
ــاب  ــرکت آب و فاض ــه ش ــی ب ــت محیط زیس
اســتان و تشــکیل پرونــده بــرای ۹ بیمارســتان 

ــز خبــر داد. متخلــف تبری
ــژاد از  ــن عباس ن ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
ــا تخلفــات بیمارســتان ها در  تشــدید برخــورد ب
بی خطرســازی پســماندهای پزشــکی خبر داد و 
اظهــار داشــت: بــا هماهنگــی معاونــت اجتماعی 
ــتری کل  ــرم دادگس ــوع ج ــگیری از وق و پیش
ــات  ــا تخلف ــورد ب ــدید برخ ــرح تش ــتان، ط اس
بیمارســتان هــا در بی خطرســازی پســماندهای 

پزشــکی اجــرا مــی شــود.
وی از پایــش مــداوم و شــبانه روزی وضعیــت 
افــزود:  و  داد  خبــر  تبریــز  بیمارســتان های 
همــکاران مــا در اداره پایــش و نظــارت حفاظــت 
ــبانه  ــورت ش ــه ص ــتان ب ــت اس ــط زیس محی
ــا در  ــتان ه ــت بیمارس ــداوم از وضعی روزی و م
نحــوه بی خطرســازی پســماندهای عفونــی و 
شــیمیایی پزشــکی بازدیــد و نظــارت می کننــد.

از  ادامــه داد: یکــی  ایــن مقــام مســئول 
ــهرها،  ــدی در ش ــد تولی ــماندهای جام ــواع پس ان
پســماندهای تولیــدی در مراکــز بهداشــتی و 
درمانــی اعــم از بیمارســتان ها، آزمایشــگاه ها، 
کلینک هــا و مطب هــا بــا جراحــی محــدود، طــب 
ســنتی، تزریقات و پانســمان، مراکــز تصویربرداری 
پزشــکی و ... اســت کــه ایــن گونــه پســماندها بــا 
توجــه بــه ماهیــت خــود اثــرات ســوء بهداشــتی و 
زیســت محیطــی در طبقــه پســماندهای ویــژه و 

ــد. ــرار می  گیرن ــاک ق ــیار خطرن بس
همیــن  اســاس  بــر  گفــت:  عباس نــژاد 
پزشــکی  پســماندهای  خطرنــاک،  ماهیــت 
نیازمنــد مدیریــت خــاص بویــژه در تمــام 
ــع آوری  ــازی، جم ــره س ــد، ذخی ــل تولی مراح

و دفــع نهایــی هســتند.
وی افــزود: در کان شــهر تبریــز در حــال 
ــدود  ــمی ح ــر رس ــار غی ــاس آم ــر اس ــر ب حاض
ــغول  ــی مش ــتی و درمان ــد بهداش ــزار واح ۷ ه

فعالیــت هســتند کــه از ایــن مقــدار تنهــا حــدود 
۷۰۰ واحــد پســماندهای عفونی خــود را مدیریت 
ــی در حــدود ۱۰ درصــد از  ــن یعن ــد، ای می کنن
کل آمــار و ســایر مراکــز متاســفانه پســماندهای 
ــاط  ــق اخت ــود را مســتقیماً از طری ــدی خ تولی
ــای  ــهری در باکس ه ــادی ش ــا پســماندهای ع ب
خیابانــی تخلیــه می کننــد کــه ایــن موضــوع بــا 
توجــه بــه امــکان انتشــار انــواع آلودگی ویروســی 
و باکتریایــی و زیســت محیطــی ســامت جامعــه 
و شــهروندان تبریــزی را بــا خطــر جــدی بالقــوه 

روبــه رو ســاخته اســت.
ــط  ــش حفاظــت محی ــاون نظــارت و پای مع
زیســت آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: موظف 
کــردن واحدهــای بهداشــتی ماننــد بیمارســتان 
هــا، مطــب هــا، دندانپزشــکی هــا، کلینــک هــا 
ــی  ــد پســماند عفون ــا کــه تولی و آزمایشــگاه ه
ــازی  ــر س ــی خط ــرای ب ــد ب ــتی دارن و بهداش
بــه اســتناد مــاده ۱۰ از فصــل پنجــم ضوابــط 
اجــرای قانــون مدیریــت پســماندهای پزشــکی 
توســط ســازمان نظــام پزشــکی و معاونــت 
ــف   ــزو تکالی ــه ج ــکی ک ــوم پزش ــت عل بهداش

ــا کنــون متاســفانه  ــی آنهــا  اســت کــه ت قانون
ــره  ــاء و مخاط ــن خ ــل ای ــل و فص ــرای ح ب
بهداشــتی و زیســت محیطــی  هیچگونــه اقــدام 
ــور  جــدی عملــی از ســوی دســتگاه هــای مزب

صــورت نگرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در بحــث بیمارســتان ها 
بــا دو چالــش اساســی روبــه رو هســتیم، 
ــتانی از ۴۴  ــد بیمارس ــداد ۲۲ واح ــزود: تع اف
واحــد بیمارســتانی در کل اســتان در کانشــهر 
ــش  ــر اســاس پای ــه ب ــال هســتند ک ــز فع تبری
ــای  ــد زباله ه ــزان تولی ــه می ــای انجــام گرفت ه
ــزان  ــرم و می ــزار کیلوگ ــه ۱۷ ه ــی روزان عفون
پســماندهای تیــز وبرنــده ۸۷/۵ و پســماند 

ــت. ــرم اس ــیمیایی ۳۴ کیلوگ ــی و ش داروی
ایــن مقــام مســئول تاکید کــرد: بیمارســتان 
تولیدکننــده پســماندهای  بــه عنــوان  هــا 
عفونــی موظفنــد نســبت بــه بــی خطــر ســازی 
ــط  ــت اصــول و ضواب ــا رعای در همــان محــل ب
ــر  ــد و اگ ــدام کنن ــون اق ــده در قان ــف ش تعری
شــرکت  اختیــار  در  را  خــود  پســماندهای 
هــای مجــوز دار امحــاء پســماندهای پزشــکی 

ــاده  ــاده ۵ و م ــر اســاس م ــد ب ــی دهن ــرار م ق
۷ همیــن اصــول و ضوابــط اجرایــی در قانــون 
بــر ُحســن انجــام کار آن شــرکت بایــد نظــارت 
داشــته باشــند کــه تعــدادی از این بیمارســتان 
هــا کار بی خطرســازی پســماندهای پزشــکی را 

ــد. ــام نمی دهن ــوب انج ــورت مطل ــه ص ب
ــت  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــت: ب ــژاد گف عباس ن
بســیار خطرنــاک اینگونــه پســماندها و وظیفــه 
دســتگاه های نظارتــی و اجرایــی در قانــون 
مدیریــت پســماند و اینکــه الــزام مدیریــت 
اصولــی بــر هیــچ  یــک از افــراد جامعــه پنهــان 
نیســت، بایــد اجــرای مطلــوب بــی خطرســازی 
پســماندهای پزشــکی در تمــام ابعــاد بــه صورت 
ــرد و  ــی انجــام پذی ــل و مجــزا در حــد عال کام
ــه  ــی توجهــی ب ــون ب ــن قان ــه ای ــزام ب عــدم الت
ســامت عمومــی جامعــه محســوب شــده و مــا 
بــه عنــوان دســتگاه ناظــر بــا هــر گونــه تخلــف 

ــرد. ــم ک ــون برخــورد خواهی از قان
بــرای ســه  راســتا  ایــن  در  افــزود:  وی 
ــت  ــه زیس ــز اخطاری ــف نی ــتان متخل بیمارس
ــتان  ــرای ۹ بیمارس ــده و ب ــادر ش ــی ص محیط
دیگــر بــه دلیــل عــدم رعایــت کامــل ماحظات 
پســماند  مدیریــت  در  محیطــی  زیســت 
در  کــه  شــده  تشــکیل  پرونــده  پزشــکی، 
صــورت عــدم انجــام اقدامــات اصاحــی، طبــق 
مــاده ۶۸۸ قانــون مجــازات اســامی بــه مرجــع 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــی معرف قضای
زیســت  اخطاریــه  صــدور  از  عباس نــژاد 
محیطــی بــه شــرکت آبفــای آذربایجان شــرقی 
ــت و  ــون حفاظ ــرای قان ــدم اج ــل ع ــه دلی ب
بهســازی محیط زیســت در کنتــرل پارامترهای 
خروجــی فاضــاب بیمارســتان هــا خبــر داد و 
ــزم  ــتان مل ــاب اس ــرکت آب و فاض ــزود: ش اف
ــی  ــای خروج ــت پارامتره ــرل و رعای ــه کنت ب
ــتم  ــداث سیس ــا اح ــه ب ــت ک بیمارستان هاس
پیــش تصفیــه بــرای کنتــرل پارامترهــای 
خروجــی از ورود آلودگــی عفونــی و شــیمیایی 
ــز پیشــگیری شــود. ــه شــبکه فاضــاب تبری ب

تشکیل پرونده برای 9 بیمارستان تبریز

9۰ درصد واحدهای بهداشتی و درمانی 
پسماندهای عفونی خود را در باکس های خیابانی تخلیه می کنند

معلمـــان  تدریـــس  اضافـــه  بخشـــنامه 
ـــر  ـــوی وزی ـــت( از س ـــام وق ـــم تم ـــرح معل )ط

ــد. ــاغ شـ ــرورش ابـ ــوزش و پـ آمـ
ــوزش و  ــر آمـ ــنا، وزیـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــان  ـــس معلم ـــه تدری ـــنامه اضاف ـــرورش بخش پ
)طـــرح معلـــم تمـــام وقـــت( را بـــه مدیـــران 
کل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان ها ابـــاغ 

کـــرد.
ـــوق  ـــورای حق ـــنامه، ش ـــن بخش ـــق ای طب
و دســـتمزد در جلســـه ۲۷ شـــهریور ۹۷ 
ــی از  ــات ناشـ ــران خدمـ ــور جبـ ــه منظـ بـ
افزایـــش شـــش ســـاعت تدریـــس موظـــف 
هنرآمـــوز  و  »دبیـــر  مشـــاغل  شـــاغلین 
ــا  ــه« بـ ــس در هفتـ ــاعت تدریـ ــا ۳۰ سـ بـ
العـــاده  فـــوق  درصـــد   ۱۷.۵ پرداخـــت 
ویـــژه موضـــوع بنـــد ۱۰ مـــاده ۶۸ قانـــون 
ــرای  ــوری در اجـ ــات کشـ ــت خدمـ مدیریـ
تصویـــب نامـــه ســـال ۹۳ هیئـــت وزیـــران 

ــت. ــوده اسـ ــت نمـ موافقـ
بـــر اســـاس طـــرح طبقه بنـــدی مشـــاغل 
معلمـــان کشـــور، ســـاعات موظـــف هفتگـــی 
دبیـــران و هنرآمـــوزان کمـــاکان ۲۴ ســـاعت 

در هفتـــه اســـت.
ــه  ــی کـ ــران و هنرآموزانـ ــن دبیـ همچنیـ
ـــی  ـــس اضاف ـــرای ســـاعت تدری ـــد ب ـــل دارن تمای
و جبـــران حق الزحمـــه، بـــه جـــای دریافـــت 
وجـــوه حق التدریـــس از فوق العـــاده ویـــژه 
ـــمول ۳۰  ـــد، مش ـــتفاده کنن ـــاره اس ـــورد اش م
ســـاعت تدریـــس در هفتـــه خواهنـــد شـــد و 
بـــه منظـــور جبـــران خدمـــات آنـــان، ۱۷.۵ 
درصـــد فوق العـــاده ویـــژه موضـــوع بنـــد 
)۱۰( مـــاده )۶۸( قانـــون مدیریـــت خدمـــات 
ـــرار  ـــا برق ـــی آنه ـــکام کارگزین ـــوری در اح کش

می شـــود.
بـــه  بخشـــنامه  ایـــن  در  همچنیـــن 
ـــده و در  ـــاره ش ـــوع اش ـــودن موض ـــاری ب اختی

آن آمـــده اســـت کـــه بـــه دلیـــل اختیـــاری 
ـــاده  ـــه از فوق الع ـــی ک ـــوع، معلمان ـــودن موض ب
جبـــران  نمی کننـــد،  اســـتفاده  مذکـــور 
ــت  ــا پرداخـ ــاکان بـ ــان کمـ ــه آنـ حق الزحمـ

حـــق التدریـــس انجـــام می پذیـــرد.
فوق العـــاده مذکـــور مشـــمول کســـور 
بازنشســـتگی بـــوده و در تعییـــن حقـــوق 
ـــای  ـــایر پرداخت ه ـــه و س ـــتگی و وظیف بازنشس
ـــت. ـــبه اس ـــل محاس ـــز قاب ـــوط نی ـــی مرب قانون

ــوزان  ــران و هنرآمـ ــن دبیـ ــر ایـ ــاوه بـ عـ
ـــژه  ـــاده وی ـــوق الع ـــورداری از ف ـــی برخ متقاض
ـــد حداقـــل پنـــج ســـال امـــکان  مذکـــور نیـــز بای
ــرایط  ــه شـ ــیدن بـ ــا رسـ ــه خدمـــت تـ ادامـ
بازنشســـتگی تکلیفـــی موضـــوع تبصره هـــای 
ـــات  ـــت خدم ـــون مدیری ـــاده )۱۰۳( قان ۲ و ۳ م

ـــند. ـــته باش ـــوری را داش کش
ـــر اســـاس  ـــی کـــه ب ـــران و هنرآموزان ـــا دبی ام
ـــور  ـــان کش ـــاغل معلم ـــدی مش ـــرح طبقه بن ط

بـــا داشـــتن ۲۰ ســـال ســـابقه تدریـــس بـــا 
ـــن  ـــه س ـــیدن ب ـــا رس ـــت ی ـــا معاون ـــت ی مدیری
ـــل  ـــاعت تقلی ـــار س ـــمول چه ـــالگی، مش ۵۰ س
تدریـــس هفتگـــی شـــده یـــا می شـــوند، 
چنانچـــه بـــه میـــزان ۳۰ ســـاعت در هفتـــه 
بـــه امـــر تدریـــس اشـــتغال داشـــته باشـــند، 
برخـــورداری آنـــان در صـــورت تمایـــل از 

ــع اســـت. ــژه بامانـ ــاده ویـ فوق العـ
آن طـــور کـــه در ایـــن بخشـــنامه آمـــده 
ــش  ــش از شـ ــس بیـ ــران تدریـ ــت جبـ اسـ
ســـاعت یـــا کمتـــر از آن در هفتـــه کمـــاکان 
بـــه صـــورت حق التدریـــس قابـــل پرداخـــت 
خواهـــد بـــود و ایـــن شـــیوه نامـــه از تاریـــخ 

اول مهـــر ۹۷ قابـــل اجراســـت.

از سوی وزیر آموزش و پرورش

بخشنامه »اضافه تدریس معلمان« ابالغ شد 

سالمت

خوراکی هایی
 برای تقویت سالمت کلیه ها 

کلیه هـــا وظیفـــه دفـــع مـــواد زایـــد 
از بـــدن را بـــر عهـــده دارنـــد. در صـــورت 
ابتـــا بـــه دیابـــت، پرفشـــاری خـــون 
احتمـــال  شـــریان ها،  یـــا سخت شـــدن 
ابتـــا بـــه بیمـــاری کلیـــوی نیـــز افزایـــش 
ــی  ــای لوبیایـ ــن اندام هـ ــه ایـ ــد کـ می یابـ
شـــکل را از ارائـــه عملکـــرد درســـت بـــاز 
کلیـــوی می توانـــد  بیمـــاری  مـــی دارد. 
زندگـــی انســـان را در معـــرض خطـــر 
ـــات الزم  ـــد اقدام ـــن رو، بای ـــد، از ای ـــرار ده ق
را بـــرای مراقبـــت از کلیه هـــا و پاکســـازی 
آنهـــا انجـــام دهیـــد. کلیه هـــا اندام هایـــی 
ــی  ــا دسترسـ ــه آنهـ ــتند و بـ ــی هسـ داخلـ
ــی  ــرف برخـ ــا مصـ ــم، امـ ــتقیم نداریـ مسـ
ــازی  ــه پاکسـ ــد بـ ــی می توانـ ــواد غذایـ مـ

آنهـــا کمـــک کنـــد.

زردچوبه
التهـــاب در بـــدن می توانـــد موجـــب 
ــه  ــود کـ ــف شـ ــای مختلـ ــروز بیماری هـ بـ
بیمـــاری کلیـــوی نیـــز یکـــی از آنهـــا 
محســـوب می شـــود. بـــرای پاکســـازی 
کلیه هـــا و مبـــارزه بـــا التهـــاب می توانیـــد 
مصـــرف زردچوبـــه را مـــد نظـــر قـــرار 
ـــاب  ـــد الته ـــواص ض ـــه از خ ـــد. زردچوب دهی
ـــاری  ـــا بیم ـــه ب ـــرای مقابل ـــرد و ب ـــود می ب س
کلیـــوی و ســـنگ های کلیـــه گزینـــه ای 
مفیـــد اســـت. شـــما می توانیـــد زردچوبـــه 
ـــی  ـــا حت ـــا، ی ـــه برنـــج، کاری، خورش ه را ب

ــد. ــه کنیـ ــموتی ها اضافـ اسـ

زنجبیل
زنجبیـــل یکـــی دیگـــر از مـــواد غذایـــی 
مغـــذی اســـت کـــه می توانیـــد بـــرای 
پاکســـازی و کمـــک بـــه بهبـــود شـــرایط 
خـــود  غذایـــی  برنامـــه  در  کلیه هـــا 
بگنجانیـــد. زنجبیـــل می توانـــد بـــه بهبـــود 
حالـــت تهـــوع، درد، بیمـــاری حرکـــت، 
بی اشـــتهایی، و حتـــی کاهـــش التهـــاب 
کمـــک کنـــد.از آنجایـــی کـــه التهـــاب 
ـــود،  ـــوی ش ـــاری کلی ـــب بیم ـــد موج می توان
ـــه  ـــی روزان ـــم غذای ـــه رژی ـــل ب ـــزودن زنجبی اف
ـــا  ـــه ب ـــرای مقابل ـــر ب ـــی موث ـــد اقدام می توان

ایـــن شـــرایط باشـــد.

آبلیمو
آبلیمــو یکــی از مــواد غذایــی مفیــد 
ــه  ــه ن ــود ک ــوب می ش ــا محس ــرای کلیه ه ب
ــه  ــه ب ــد، بلک ــا را پاکســازی می کن ــا آنه تنه
پیشــگیری از تشــکیل ســنگ های کلیــه 
ســطوح  آبلیمــو  می کنــد.  کمــک  نیــز 
ــه  ــد ک ــش می ده ــدن را افزای ــیترات در ب س
بــه پیشــگیری از تشــکیل ســنگ های کلیــه 
ــو را  ــد آبلیم ــما می توانی ــد. ش ــک می کن کم
ــن  ــر روز ای ــه و ه ــوان آب ریخت ــک لی در ی

ــد. ــرف کنی ــیدنی را مص نوش
 

سیر
اگــر به خوبــی از بــدن خــود مراقبــت 
ــاب  ــموم و الته ــطوح س ــش س ــد، افزای نکنی
وارد  آســیب  کلیه هــا  بــه  می توانــد 
ــذی  ــی مغ ــواد غذای ــی از م ــیر یک ــد. س کن
اســت کــه می توانــد بــه بهبــود شــرایط 
ــد. ســیر حــاوی  ســامت انســان کمــک کن
ــک  ــه ی ــت ک ــین اس ــام آلیس ــی به ن ترکیب
ــواص  ــوده و از خ ــد ب ــیدان قدرتمن آنتی اکس
ضدالتهــاب برخــوردار اســت. هــر دو ویژگــی 
بــرای تقویــت ســامت کلیه هــا و فشــار 

ــتند. ــد هس ــون مفی خ
 

سبزی های برگدار
مــواد  جملــه  از  برگــدار  ســبزی های 
ــه  ــتند ک ــا هس ــرای کلیه ه ــد ب ــی مفی غذای
فیبــر   ،K و   C ویتامین هــای  از  سرشــار 
و فــوالت هســتند. مصــرف ایــن قبیــل 
ســبزی ها بــه کاهــش فشــار خــون، متعــادل 
ــش  ــد خــون، و کاهــش تن ــه داشــتن قن نگ
ــد  ــما می توانی ــد. ش ــک می کن ــوی کم کلی
ســبزی های برگــدار را بــه رژیــم غذایــی 

ــد. ــه کنی ــود اضاف ــه خ روزان
 

روغن زیتون
ــرای  ــی را ب ــد مختلف ــون فوای ــن زیت روغ
ــا  ــد و کلیه ه ــه می کن ــان ارائ ــامت انس س
نیــز از آنهــا بی بهــره نیســتند. روغــن زیتــون 
بــه کاهــش کلســترول، تســکین درد مرتبــط 
بــا ســنگ های کلیــه و کاهــش التهــاب 
بهتریــن  بــرای کســب  کمــک می کنــد. 
نتایــج، روغــن زیتــون فــوق بکــر را انتخــاب 
ــیمیایی  ــواد ش ــه آن از م ــه در تهی ــد ک کنی

اســتفاده نمی شــود.
منبع: آرمان
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بــر  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
تقویــت شــبکه نخبــگان علــوم انســانی و 
ــا  ــز علمــی دنی ــایر مراک ــا س ــی ب ــاط علم ارتب

ــرد. ــد ک تأکی
بــه گــزارش مهــر، منصــور غامی در مراســم 
دهمیــن جشــنواره بیــن المللــی فارابــی کــه در 
ســالن اجــاس ســران در حــال برگزاری اســت، 
ــار  ــن ب ــرای دهمی ــی ب ــنواره فاراب ــت: جش گف
ــاب  ــروزی انق ــال پی ــن س ــتانه چهلمی در آس

اســامی برگــزار مــی شــود.
ــم  ــی کردی ــه ط ــیری ک ــه داد: مس وی ادام
ــه  ــه ب ــتای توج ــادی در راس ــای زی ــانه ه نش
علــم و تحقیقــات داشــته اســت. ایــن جشــنواره 

ــه هــای فاخــر آن اســت. یکــی از نمون
ـــانی  ـــوم انس ـــرد: عل ـــح ک ـــوم تصری ـــر عل وزی
ــد  ــورد تأکیـ ــا مـ ــاتید بارهـ ــخنان اسـ در سـ
ــاس  ــن اسـ ــر همیـ ــت، بـ ــه اسـ ــرار گرفتـ قـ
ـــن  ـــق ای ـــد. از طری ـــزار ش ـــنواره برگ ـــن جش ای

ــر  ــوزه تقدیـ ــن حـ ــان ایـ ــنواره محققـ جشـ
ـــت  ـــت و کیفی ـــی از کمی ـــر واقع ـــده و تصوی ش
تولیـــدات علـــوم انســـانی و علـــوم اســـامی 

ارائـــه مـــی شـــود.
وی بــه ثمــرات جشــنواره فارابــی اشــاره کرد 
و گفــت: برگــزاری ایــن جشــنواره در دوره های 
ــت  ــته اس ــی داش ــتاوردهای مهم ــف دس مختل
ــایی  ــه شناس ــوان ب ــی ت ــه آن م ــه از جمل ک
گنجینــه هــای علــوم انســانی و علــوم اســامی 

اشــاره کــرد.
ــتاوردهای  ــی از دس ــه داد: یک ــی ادام غام
ــگران  ــه پژوهش ــت ک ــن اس ــنواره ای ــن جش ای
و دانشــجویان بــه کاربــردی کــردن علــوم 
ــه  ــای جامع ــی نیازه ــق بررس ــانی از طری انس

ــوند. ــب ش ــته ترغی ــش از گذش بی
ـــانی  ـــوم انس ـــدات عل ـــد تولی ـــزود: بای وی اف
ـــش  ـــم پای ـــورت منظ ـــه ص ـــاالنه ب ـــران س در ای
ـــانی  ـــوم انس ـــدات عل ـــش تولی ـــا پای ـــود و ب ش
و علـــوم اســـامی، وزارت علـــوم مـــی توانـــد 
در مســـیر تدویـــن بســـته هـــای سیاســـتی 
ــد حراســـت از  ــتا ماننـ ــن راسـ دقیـــق در ایـ
زبـــان فارســـی، رعایـــت اخـــاق پژوهشـــی و 

دیگـــر مـــوارد حرکـــت کنـــد.

ــبکه  ــگان ش ــت نخب ــه تقوی ــوم ب ــر عل وزی
علــوم انســانی اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــا ســایر مراکــز  ــد تقویــت شــده و ب شــبکه بای

ــرد. ــاط بگی ــا ارتب ــی دنی علم
ــنواره  ــن جش ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب غام
منعکــس کننــده تمــام نظرهــا و صداهــای 
علــوم انســانی و علــوم اســامی اســت، افــزود: 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــی توان ــه جشــنواره م دبیرخان
ــرای  ــا ب ــر نهاده ــی و دیگ ــات آموزش موسس
ایجــاد فضــای مناســب گفتگــو میــان نخبــگان 
از  بخشــی  و  بکوشــد  موسســات  و  علمــی 
ــن  ــدان چنی ــا ناشــی از فق ــی م مشــکات فعل

ــت. ــی اس گفتگوی
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
اســتفاده از تــوان علمــی دانشــگاه هــای ســایر 
ــده  ــای آین ــت در دوره ه ــا، الزم اس ــتان ه اس
بیشــتر از ظرفیــت ایــن دانشــگاه هــا بــرای غنــا 
بخشــیدن بــه جشــنواره و توســعه حضــور ملــی 

ــار جشــنواره اســتفاده شــود. آث
 در ادامــه ایــن جشــنواره از ۱۶ اثــر علمــی 
در ۱۴ گــروه علمــی و یــک اثــر برگزیــده میــان 
رشــته ای توســط اســحاق جهانگیــری معــاون 

اول رئیــس جمهــور تقدیــر شــد.
همچنیــن از ۷ شــخصیت ایــران شــناس 
 ۱۲ خارجــی،  برجســته  شــناس  اســام  و 
شــخصیت پیشکســوت علــوم انســانی و انجمــن 
ــرداز  ــه پ ــر، نظری ــم برت ــر، مترج ــی برت علم

ــد. ــر ش ــر تقدی ــه برت ــر، فصلنام برت

منصور غالمی تأکید کرد:

شبکه نخبگان علوم انسانی باید تقویت شود

معــاون رئیس جمهــور از تخصیــص هــزار 
میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت مطالبــات اعضای 
ــده نیــز  هیئت علمــی خبــر داد و گفــت: باقی مان

ــاه آینــده محقــق می شــود. ــان م ــا پای ت
بــه گــزارش مهــر، محمدباقــر نوبخــت 
ایــن  رازی، گفــت:  از موسســه  بازدیــد  در 
مجموعــه به واســطه قدمــت و ســابقه طوالنــی 
در امــر تحقیقــات، منحصربه فــرد اســت و 
دولــت بــر خــود فــرض می دانــد هرگونــه 
ــت  ــرای حمای ــاز را ب ــی موردنی ــتیبانی مال پش
از ایــن موسســه  را در حــد تــوان خــود داشــته 

ــد. ــق باش ــته موف ــون گذش ــا همچ ــد ت باش

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــوژی  ــکده بیوتکنول ــات رازی و پژوهش مؤسس
ایــران دو مجموعــه قدیمــی و نویــن در بخــش 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج وزارت جهــاد 
کشــاورزی هســتند، افــزود: فعالیت هــای ایــن 
مؤسســات بســیار مؤثــر و حائــز اهمیــت اســت.

ــری  ــش دیگ ــور در بخ ــاون رئیس جمه مع
ــه تبصــره ۲۱ الیحــه بودجــه ۹۸  ــا اشــاره ب ب
ادامــه داد: بــر ایــن اســاس مقــرر شــد کــه از 
ــام  ــوازی انج ــه کار م ــتگاه هایی ک بودجــه دس
موردنیــاز  جــای  در  و  کاســته  می دهنــد 
صــرف شــود. نوبخــت گفــت: طبــق ایــن 

تبصــره الیحــه بودجــه قــرار نیســت اعتبــارات 
بخش هــای تحقیقاتــی کــه نتایــج امــور آن هــا 
بــرای کشــور ثمربخــش اســت، تقلیــل داشــته 

باشــد.
بــه پژوهشــگران و محققــان  افــزود:  وی 
بخــش کشــاورزی ایــن نویــد را می دهــم کــه در 
ایــن راســتا عــاوه بــر عــدم کاهــش اعتبــارات، 

ــود. ــا می ش ــز از آن ه ــژه ای نی ــت وی حمای
کشــور  برنامه وبودجــه  ســازمان  رئیــس 
ــه ایــن پیــام را به تمامــی  اضافــه کــرد: قاطعان
ــال  ــه دنب ــه ب ــم ک دانشــمندان کشــور می ده
افزایــش منابــع بــرای تحقیــق و پژوهــش 

ــتیم. هس
نوبخــت گفــت: بودجــه ســال ۹۸ را بــا ۴۳۳ 
هــزار میلیــارد تومــان منابــع، پانزدهــم آذرمــاه 
امســال تقدیــم مجلــس شــورای اســامی 

ــم.  کردی
مطالبــات  پرداخــت  بــرای  افــزود:  وی 
تاکنــون  دانشــگاه ها  هیئت علمــی  اعضــای 
هــزار میلیــارد تومــان تخصیــص دادیــم و 
باقــی آن نیــز تــا مــاه آینــده محقــق می شــود.

ــد  ــرد: امی ــوان ک ــور عن ــاون رئیس جمه مع
اســت مــردم بیش ازپیــش از محصــول علــم و 

ــد شــود. ــان کشــور بهره من ــش محقق دان

معاون رئیس جمهور اعالم کرد:

تخصیص ١۰۰۰ میلیارد به مطالبات اعضای هیئت علمی

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا 
اشــاره بــه اینکــه هزینــه ســفر در ســبد خانــوار 
را  آن  اســت،  ترکیــه ۶/۰  و در  ایرانــی ۴/۱ 
ــاال بــودن هزینــه ســفر در کشــورمان  نشــانه ب

ــرد. ــیر ک تفس
ــماعیل  ــت، محمداس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــبد  ــفر از س ــذف س ــه ح ــبت ب ــعیدی نس س
ــه  ــت: هزین ــدار داد و گف ــی هش ــوار ایران خان
ــت؛  ــران ۴/۱ اس ــوار در ای ــبد خان ــفر در س س

در ترکیــه ۶/۰ و در چیــن ۴/۰ و معنــای ایــن 
ــران  ــفر در ای ــه س ــه هزین ــت ک ــداد آن اس اع
ــای  ــه هتل ه ــی ک ــت در حال ــاال اس ــیار ب بس
دنیــا  در  ارزان تریــن هتل هــا  ایــران جــزو 

ــتند. هس
ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
در مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد: بــه 
ــی  ــفرهای داخل ــا، س ــن هزینه ه ــل باالرفت دلی
در طــی دو ســال گذشــته کاهــش داشــته 

ولــی بــه دلیــل افــت ارزش پــول ایــران، تعــداد 
ــه  ــر ب ــون نف ــک میلی ــی ی ــگران خارج گردش
نســبت ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت.

ــف  ــل مختل ــه عوام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دســت بــه دســت هــم داده تــا ســفر در ایــران 
گــران شــود، افــزود: هنــوز بخشــی از مــواردی 
کــه باعــث شــده  هزینــه ســفر در ســبد خانــوار 
بــاال رود، بــه صــورت دقیــق شناســایی و حذف 

نشــده اســت.

دالل ها و واسطه ها از عوامل افزایش
 قیمت سفر

ــن  ــی از ای ــه برخ ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
عوامــل اشــاره کــرد و توضیــح داد: حضــور 
ــزوده و  ــث ارزش اف ــطه ها، بح ــا و واس دالل ه
ــه مســائلی  ــا از جمل ــرق هتل ه ــه آب و ب هزین
اســت کــه بــر افزایــش قیمــت ســفر در ایــران 

ــت. ــته اس ــدی گذاش ــر ج تاثی
وی دربــاره هزینــه آب و بــرق هتل هــا و 
ــن  ــدر مصــرف ای ــر چق ــت: ه مهمانســراها گف
ــورت  ــه ص ــا ب ــی آنه ــاال رود، پرداخت ــن ب اماک
ــی  ــا هتل ــد؛ مث ــدا می کن ــش پی ــی افزای پلکان

ــغال اســت،  ــای آن اش ــه ۳۰ درصــد تخت ه ک
ــری  ــرق پایین ت ــرف ب ــی مص ــور طبیع ــه ط ب
ــد آن  ــه ۱۰۰درص ــی دارد ک ــه زمان ــبت ب نس

ــر اســت. پ
ســعیدی ادامــه داد: در دنیــا برعکس اســت؛ 
هزینه هــای  تصاعــدی  محاســبه  موضــوع 
ــد در  ــت و نبای ــاری اس ــائل تج ــرژی در مس ان
امــوری همچــون هتــل و مهمانســرا اتفــاق 

ــد. بیفت

پیشنهاد ارائه کارت سفر
ــق  ــال رون ــه دنب ــر ب ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
گردشــگری هســتیم بایــد هزینــه ســفر در 
ســبد خانــوار پاییــن بیایــد تــا مشــوقی بــرای 
ــرا ایــن هزینه هــا از محل هــای  ســفر باشــد زی

ــد. ــد ش ــران خواه ــر جب دیگ
عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس 
شـــورای اســـامی همچنیـــن پیشـــنهاد داد: 
در دنیـــا بـــرای بازنشســـتگان یـــا افـــراد 
ــی کارت  ــای حمایتـ ــش نهادهـ ــت پوشـ تحـ
ــی  ــه دارای تخفیفاتـ ــود کـ ــفر داده می شـ سـ
بـــرای ســـفر اســـت؛ البتـــه در آن کشـــورها 
ـــه  ـــده ک ـــد ش ـــدر توانمن ـــی آنق ـــش خصوص بخ
ــد و در  ــام می دهـ ــن کار را انجـ ــودش ایـ خـ
ـــد گام اول را  ـــت می توان ـــز دول ـــا نی ـــور م کش
ـــازی  ـــی و توانمندس ـــش خصوص ـــق بخ از طری

ــردارد. آن بـ

پیشنهاد ارائه کارت سفر ؛

کاهش سفرهای داخلی در دو سال گذشته

آشپزی

نکاتی برای استفاده از سیب زمینی 

 ارزش غذایـــی ســـیب زمینـــی: ســـیب 
زمینـــی غنـــی از نشاســـته بـــوده و منبـــع 
خوبـــی از ویتامیـــن C محســـوب مـــی 
ـــص  ـــرم خال ـــی در ۱۰۰ گ ـــه عبارت ـــردد، ب گ
ـــن  ـــرم ویتامی ـــی گ ـــط ۱۱ میل ـــام آن فق و خ
C وجـــود دارد ولـــی چـــون در اکثـــر 
ـــی  ـــبد غذای ـــده ای از س ـــهم عم ـــوارد، س م
ـــد  ـــی توان ـــد، م ـــی ده ـــکیل م ـــوار را تش خان
بـــه عنـــوان منبعـــی بـــرای تامیـــن ایـــن 
ــر  ــه در اثـ ــد. البتـ ــرح باشـ ــن مطـ ویتامیـ
ـــا  ـــت ب ـــا پخ ـــدت و ی ـــی م ـــارداری طوالن انب
ـــن  ـــوای ویتامی ـــب، محت ـــای نامناس روش ه
C ســـیب زمینـــی بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی 
ـــیب  ـــر آن س ـــاوه ب ـــی رود. ع ـــدر م ـــه ه ب
زمینـــی فاقـــد چربـــی بـــوده، حـــاوی 
پروتئیـــن و مقادیـــر فراوانـــی پتاســـیم، 
ـــای  ـــن ه ـــی از ویتامی ـــی و میزان ـــر غذائ فیب

گـــروه B مثـــل ویتامیـــن B6 اســـت.
ـــی  ـــداری: ســـیب زمین ـــاب و نگه  انتخ
در سراســـر ســـال بـــه وفـــور در دســـترس 
اســـت. در زمـــان خریـــد انـــواع ســـالم بـــا 
ـــه و  ـــدون جوان ـــت، ب ـــاف و یکدس ـــت ص پوس
ـــد.  ـــاب کنی ـــته را انتخ ـــبز در پوس ـــگ س رن
ســـیب زمینـــی هـــای ســـالم را درون 
ســـبدی کـــه هـــوا در آن جریـــان دارد، در 
ــه  ــک نگـ ــک و تاریـ ــک، خنـ ــای خشـ جـ
ـــه  ـــار ب ـــر ب ـــی را ه ـــیب زمین ـــد. س داری کنی
انـــدازه الزم بـــرای مصـــرف، شســـته و بـــا 
ـــی کـــه حـــاوی آب در حـــال  پوســـت در ظرف
جـــوش اســـت بپزیـــد و قبـــل از اســـتفاده 
پوســـت آن را بگیریـــد. آبپـــز یـــا تنـــوری 
ـــیب  ـــت س ـــای پخ ـــن روش ه ـــردن بهتری ک

زمینـــی محســـوب مـــی شـــوند.
ـــی:  ـــیب زمین ـــای س ـــن ه  جایگزی
در کشـــور مـــا از ســـیب زمینـــی در تهیـــه 
ــنتی  ــر سـ ــنتی و غیـ ــای سـ ــواع غذاهـ انـ
اســـتفاده مـــی شـــود و می تـــوان از آن 
بدلیـــل داشـــتن نشاســـته در بعضـــی از 
ـــج  ـــان، برن ـــای ن ـــه ج ـــی ب ـــای غذای ـــده ه وع
ـــی  ـــه عبارت ـــود. ب ـــتفاده نم ـــی اس ـــا ماکارون ی
ـــه  ـــط پخت ـــی متوس ـــیب زمین ـــدد س ـــک ع ی
ــرش  ــک بـ ــن یـ ــن( جایگزیـ ــدون روغـ )بـ
کـــف دســـت نـــان )۳۰گـــرم( یـــا نصـــف 
ـــدون  ـــه )ب ـــی پخت ـــا ماکارون ـــج ی ـــوان برن لی

روغـــن( مـــی باشـــد.
 افـــرادی کـــه از رژیـــم هـــای کاهـــش 
ـــد در صـــورت خـــوردن  ـــروی مـــی کن وزن پی
ـــا  ـــج ی ـــداری از برن ـــد مق ـــی بای ـــیب زمین س
ـــه  ـــد. الزم ب ـــم کنن ـــود را ک ـــی خ ـــان مصرف ن
ذکـــر اســـت کـــه اضافـــه کـــردن روغـــن 
ـــگام  ـــی در هن ـــیب زمین ـــه س ـــی ب ـــا چرب ی
ــل  ــزان قابـ ــه میـ ــرژی آن را بـ ــت، انـ پخـ

ـــد. ـــی ده ـــش م ـــی افزای توجه
ـــیب  ـــش س ـــامتی بخ ـــواص س  خ
زمینـــی: ســـیب زمینـــی پختـــه )بـــدون 
روغـــن و نمـــک( بـــه دلیـــل داشـــتن 
ــر  ــن 6B و فیبـ ــراوان، ویتامیـ ــیم فـ پتاسـ
ــد از  ــه بعـ ــی کـ ــاً وقتـ ــی )مخصوصـ غذایـ
پخـــت بـــا پوســـت خـــورده شـــود( در 
ــون و  ــترول خـ ــارخون، کلسـ ــرل فشـ کنتـ
ســـامت قلـــب و عـــروق، تاثیـــر بســـزایی 

دارد.
ـــرخ  ـــی س ـــیب زمین ـــس و س چیپ
ـــرخ  ـــی س ـــیب زمین ـــس و س ـــرده: چیپ ک
ـــبزی  ـــن س ـــرف ای ـــر مص ـــکل پ ـــرده دو ش ک
ــان  ــودکان و نوجوانـ ــن کـ ــژه بیـ ــه ویـ بـ
ـــواع  ـــه از ان ـــردد ک ـــی گ ـــه م ـــت. توصی اس
غیـــر خانگـــی ایـــن نـــوع خوراکـــی هـــا 
ـــی،  ـــوای چرب ـــودن محت ـــاال ب ـــل ب ـــه دلی ب
روش نادرســـت ســـرخ کـــردن، میـــزان 
فـــراوان نمـــک و در اکثـــر مـــوارد ناســـالم 
بـــودن روغـــن مصرفـــی، کمتـــر اســـتفاده 
ـــی  ـــیب زمین ـــل، س ـــورت تمای ـــود. در ص ش
ســـرخ کـــرده و یـــا چیپـــس را در منـــزل 
بـــا روغـــن ســـالم و مخصـــوص ایـــن کار 
و مقـــدار محـــدود نمـــک تهیـــه کـــرده و 
بعـــد از پخـــت روغـــن اضافـــی آن هـــا را 

بگیریـــد.
ـــی:  ـــیب زمین ـــرف س ـــکال مص اش
غذاهایـــی کـــه از مخلـــوط ســـیب زمینـــی 
بـــا تخـــم مـــرغ )مثـــل ســـیب زمینـــی و 
ـــی،  ـــیب زمین ـــوی س ـــز، کوک ـــرغ آبپ ـــم م تخ
ـــد،  ـــی گردن ـــه م ـــی( تهی ـــیب زمین ـــت س امل
ـــتفاده  ـــته و اس ـــی داش ـــی باالی ارزش پروتئین
از آن هـــا در برنامـــه غذایـــی هفتگـــی 
ـــی  ـــیب زمین ـــوره س ـــود. پ ـــی ش ـــه م توصی
کـــه از مخلـــوط ســـیب زمینـــی آبپـــز لـــه 
شـــده بـــا شـــیر و کمـــی کـــره یـــا خامـــه 
ـــده  ـــان وع ـــود، می ـــی ش ـــه م ـــتوریزه تهی پاس
ی مناســـبی در دوران تغذیـــه تکمیلـــی 
و یـــا بـــرای کـــودکان کـــم وزن و الغـــر و 

ســـالمندان مـــی باشـــد.
ـــیب  ـــتفاده از س ـــرای اس ـــاط ب احتی
ــی: ســـیب زمینـــی هـــای جوانـــه  زمینـ
زده و یـــا دارای پوســـت ســـبز حـــاوی 
مـــاده ســـمی بـــه نـــام ســـوالنین هســـتند 
کـــه اســـتفاده از آن هـــا ســـبب بـــروز 
ـــی  ـــی و عصب ـــاالت گوارش ـــمومیت، اخت مس
ـــا  ـــی ه ـــیب زمین ـــوع س ـــن ن ـــردد. ای ـــی گ م

را مصـــرف نکنیـــد.
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سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی 
خبر داد:

تربیت هنرمندان متخصص و تولید 
آثار فاخر دو مسئولیت حوزه هنری

سرپرســت حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی، 
ــدان متخصــص در رشــته هــای  تربیــت هنرمن
مختلــف و تولیــد آثــار فاخــر هنــری را از 
مســوولیت هــای مهــم حــوزه هنــری ذکــر کرد.

ــین  ــد حس ــید محم ــر،  س ــزارش مه ــه گ ب
باغــی در مراســم رونمایــی از پوســتر نمایــش 
روزهــای بــی قــوام در جمــع خبرنــگاران گفت: 
ــبک  ــوزه س ــری در ح ــر هن ــار فاخ ــد آث تولی
ــواده، انقــاب اســامی و تمــدن  زندگــی و خان
ــاع مقــدس، کــودک و نوجــوان و  اســامی، دف
چهــل ســالگی انقــاب از جملــه دســتورالعمل 
هایــی اســت کــه حــوزه هنــری خــود را نســبت 

بــه انجــام آن متعهــد مــی دانــد.
ــت  ــای در دس ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
تدویــن حــوزه هنــری ادامــه داد: از ســال 
ــرد  ــا رویک ــی ب ــای متنوع ــه ه ــته برنام گذش
محتوایــی و تبیینــی آغــاز شــده کــه بــه ثمــر 
ــه  ــوان ب ــه آنهــا مــی ت مــی رســد کــه از جمل
ــی  ــی و پژوهش ــاب تخصص ــن کت ــاپ چندی چ
ــی  ــی م ــد رونمای ــه بع ــه هفت ــرد ک ــاره ک اش
ــدار  ــرود دی ــیقی و س ــات موس ــردد و قطع گ
ــر معظــم  ــا رهب ــن ب ــز در ۲۹ بهم ــردم تبری م

ــود. ــی ش ــد م ــاب تولی انق
سرپرســت حــوزه هنــری خاطرنشــان کــرد: 
در حــوزه هنــری آثــار تولیــدی و محتوایــی بــه 
ــودن هدایــت مــی شــود و  ســمت حرفــه ای ب
رویکــرد مــا کار ســتادی و اســتفاده از ظرفیــت 
ــر  ــه کار را ب ــت ک ــی اس ــای مردم ــان ه جری
عهــده بگیرنــد و هنــر متعهــد راه خــود را بــاز 

کــرده و دنبــال کنــد.
باغــی اجــرای نمایــش روزهــای بــی قــوام 
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــر اع ــار فاخ ــی از آث را یک
ایــن نمایــش همزمــان بــا تبریــز در ۲۰ اســتان 

دیگــر نیــز اجــرا مــی شــود.
وی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای 
خــود از کلنــگ زنــی تعمیــر پردیــس ســینمایی 
ــس  ــت: پردی ــرداد و گف ــز خب ــن تبری ۲۹بهم
ــال  ــان س ــا پای ــز ت ــن تبری ــینمایی ۲۹بهم س
کلنــگ زنــی تعمیــر آن صــورت گرفتــه و قــرار 
اســت مجموعــه مــدرن و مطابــق با اســتانداردها 

ــود. ــینمایی احــداث ش ــس س ــن پردی در ای

ـــرعتی  ـــا س ـــت ب ـــر اس ـــال تغیی ـــا در ح دنی
ــر  ــی در اکثـ ــه حتـ ــف، کـ ــل وصـ ــر قابـ غیـ
ــرات  ــرعت تغییـ ــری سـ ــدازه گیـ ــع انـ مواقـ
بـــه آســـانی امـــکان پذیرنیســـت ، معـــادالت 
موجـــود دنیـــا تحـــت تاثیـــر پیدایـــش 
تکنولـــوژی هـــای جدیـــد و پیشـــرفته  نیـــاز 
ـــرا  ـــد چ ـــمندانه دارن ـــای هوش ـــل ه ـــه راه ح ب
ـــزرگ  ـــت ب ـــر بنـــای رقاب کـــه ایـــن معـــادالت زی
ـــکیل مـــی دهنـــد، مهمتریـــن  جهانـــی را تش
ــرعت  ــته سـ ــا گذشـ ــای امروزبـ ــاوت دنیـ تفـ
ـــت  ـــد ، رقاب ـــی باش ـــی م ـــوالت تکنولوژیک تح
جهانـــی بـــا شـــکل و شـــمایل موجـــود نیـــز 
مقولـــه نســـبتا جدیـــدی در دنیـــا محســـوب 
ـــرعت  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــود،  بنابرای ـــی ش م
ـــا، مـــدل  گرفتـــن تحـــوالت تکنولوژیـــک در دنی
ـــوک  ـــری بل ـــکل گی ـــی، ش ـــد رقابت ـــای جدی ه
ــد  ــه تولیـ ــر از همـ ــاری و مهمتـ ــای تجـ هـ
ـــزوم  ـــک ل ـــوالت تکنولوژی ـــق تح ـــروت از طری ث
ــوژی را  ــت تکنولـ ــه مدیریـ ــت دادن بـ اهمیـ
ـــوژی  ـــت تکنول ـــند. مدیری ـــی بخش ـــدید م تش
ـــه  ـــوژی را ب ـــق تکنول ـــای ناظربرخل ـــت ه فعالی
ـــوژی  ـــل تکنول ـــر تبدی ـــر ب ـــای ناظ ـــت ه فعالی
ـــت  ـــد. در مدیری ـــی ده ـــد م ـــروت پیون ـــه ث ب
ـــواالتی  ـــه س ـــود ب ـــی ش ـــاش م ـــوژی ت تکنول

از جنـــس مـــوارد زیـــر پاســـخ داده شـــود:
* تکنولوژی چگونه خلق می شود؟ 

ـــرای  ـــوژی ب ـــوان از تکنول ـــی ت ـــه م * چگون
ـــتفاده  ـــبک و کار اس ـــای س ـــت ه ـــاد فرص ایج

ـــرد؟ ک
اســـتراتژی  تـــوان  مـــی  چگونـــه   *
ــبک و کار  ــتراتژی سـ ــا اسـ ــوژی را بـ تکنولـ

تلفیـــق کـــرد؟
* روش هـــای دســـتیابی بـــه فرصـــت 
ـــت؟ ـــوژی چیس ـــتفاده از تکنول ـــا اس ـــی ب رقابت

هـــای  سیســـتم  پذیـــری  انعطـــاف   *
از  اســـتفاده  بـــا  خدماتـــی  و  تولیـــدی 
تکنولـــوژی چگونـــه بهبـــود مـــی یابـــد؟

* ســـازگاری ســـازمانها بـــا تحـــوالت 
تکنولـــوژی چگونـــه مدیریـــت مـــی گردنـــد؟

ــا در  ــه مـ ــابهی کـ ــای مشـ ــوال هـ و سـ
مدیریـــت تکنولـــوژی بـــه دنبـــال جوابهـــای 

ــتیم. ــا هسـ آنهـ
بـــرای   ، انـــدک  مجـــال  ایـــن  در 
ــترک  ــان مشـ ــات و زبـ ــه ادبیـ ــتیابی بـ دسـ
مـــی  ضـــروری  عزیـــز  مخاطبـــان  بـــا 
تکنولـــوژی  از  تعریفـــی  تـــا   باشـــد 
ـــوژی  ـــت تکنول ـــاوری( و هـــم چنیـــن مدیری  )فن

)مدیریت  فناوری(  ارائه گردد. 
ـــت  ـــاب مدیری ـــل در کت ـــارق خلی ـــای ط آق
تکنولـــوژی : رمـــز موفقیـــت در رقابـــت و 
ـــد  ـــی کن ـــان م ـــن بی ـــن چنی ـــروت ای ـــق ث خل
ـــش ،  ـــام دان ـــوان تم ـــی ت ـــوژی را م ـــه: تکنول ک
ـــا و  ـــا ،روش ه ـــزار ه ـــا ،اب ـــد ه ـــا ، فراین کااله
ـــه در جهـــت  ـــف نمـــود ک ـــی تعری سیســـتم های
ـــه  ـــات ب ـــه خدم ـــا و ارائ ـــاخت کااله ـــق و س خل

ـــوند  . ـــی ش ـــه م کار گرفت

هـــم چنیـــن در تعریـــف دیگـــری 
ایـــن چنیـــن آمـــده اســـت:

از  متشـــکل  ای  مجموعـــه  تکنولـــوژی 
ــه از  ــی کـ ــک هایـ ــا و تکنیـ اطاعات،ابزارهـ
ــه  ــات گرفتـ ــی نشـ ــه ی عملـ ــم و تجربـ علـ
انـــد و در توســـعه، طراحـــی ، تولیـــد و بـــه 
کارگیـــری محصـــوالت فرآیندهـــا ،سیســـتم 
ـــد.  ـــرار گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــات م ـــا و خدم ه

)Abetti ۱۹۸۹(
مدیریـــت تکنولـــوژی  نیـــز ایـــن چنیـــن 
تعریـــف مـــی گـــردد: مدیریـــت فرآینـــد 
ـــوژی از  ـــال تکنول ـــا انتق ـــوژی و ی ـــاد تکنول ایج

مرحلـــه انتخـــاب تـــا کســـب آن.
تکنولـــوژی از چهـــار جـــز ســـخت افـــزار، 
ــی   ــش فنـ ــزار و دانـ ــز افـ ــزار، مغـ ــرم افـ نـ
تشـــکیل مـــی شـــود کـــه بـــه شـــرح زیـــر 

تشـــریح مـــی شـــوند:
ــی و  ــاختار فیزیکـ ــزار: سـ ــخت افـ سـ
آرایـــش منطقـــی تجهیـــزات  و یـــا ماشـــین 
آالتـــی کـــه قـــرار اســـت بـــرای انجـــام 
وظایـــف الزم مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد.

ـــتفاده از  ـــوه اس ـــش  نح ـــزار: دان ـــرم اف ن
ـــت. ـــف اس ـــام وظای ـــرای انج ـــزار ب ـــخت اف س

مغـــز افـــزار: دالیـــل اســـتفاده از 
ـــی  ـــه م ـــاص، ک ـــیوه ای خ ـــه ش ـــوژی ب تکنول

ــد . ــز نامیـ ــی نیـ ــه فنـ ــوان توجیـ تـ
ـــی  ـــارت فن ـــا مه ـــش ی ـــی: دان ـــش فن دان
ـــاره  ـــده درب ـــب ش ـــا کس ـــده ی ـــه ش ـــرا گرفت ف

ـــا  ـــت کاره ـــام درس ـــوه انج نح
ــام  ــاال در تمـ ــه تعاریـــف بـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــورت  ـــه ص ـــوان ب ـــی ت ـــوم م ـــای عل ـــوزه ه ح
تخصصـــی وارد حـــوزه مدیریـــت تکنولـــوژی 
ـــول  ـــا و اص ـــردن تئوریه ـــه کار ب ـــا ب ـــد و ب ش
ـــی   ـــورت تخصص ـــه ص ـــوژی ب ـــت تکنول مدیری
ــدی ،  ــای تولیـ ــوزه هـ ــد در حـ ــه رشـ زمینـ
ـــم  ـــز فراه ـــی را نی ـــی اجتماع ـــی و حت خدمات

نمـــود .
بـــا توجـــه بـــه مبســـوط بـــودن مطالـــب 
ـــت  ـــوژی در فرص ـــت تکنول ـــا مدیری ـــط ب مرتب
ــا  ــی و بـ ــورت تخصصـ ــه صـ ــی بـ ــای آتـ هـ
ــوژی  ــردی ، مدیریـــت تکنولـ ــای کاربـ مثالهـ
و شـــاخه هـــای تخصصـــی آن  را بـــه قلـــم 
خواهیـــم نگاشـــت ، باشـــد کـــه قدمـــی 
ـــردی  ـــوم کارب ـــعه عل ـــک در توس ـــد کوچ هرچن
و تخصصـــی در  جامعـــه عزیزمـــان برداشـــته 
ــا در  ــدی مـ ــب بعـ ــر مطالـ ــیم . منتظـ باشـ

حـــوزه مدیریـــت تکنولـــوژی باشـــید .
 منابـــع: طـــارق خلیـــل ، مدیریـــت 
ـــق  ـــت و خل ـــت در رقاب ـــز موفقی ـــوژی: رم تکنول

ثـــروت 

                  ضرورت  مدیریت تکنولوژی
یوسف قلی زاده گرجانی 

شایعه استعفای وزیر ارشاد 
قوت گرفت 

ــی  ــاس صالح ــید عب ــتعفای س ــایعه اس ش
دولــت  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 

گرفــت.  قــوت  روحانــی  حجت االســام 
بــه گــزارش تســنیم، اســداهلل عباســی عضــو 
هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســامی 
ــر  ــاره تغیی ــز درب ــی نی ــه "زمزمه های ــت ک گف
ــود دارد  ــر وج ــای دیگ ــی از وزارتخانه ه در یک
ــه  ــن وزارتخان ــام ای ــا ن ــون دولتی ه ــه تاکن ک
ــد احتمــاالً  ــا اعــام کردن ــد، ام را اعــام نکردن
ــرد  ــه مجلــس، ف ــر بهداشــت ب ــا معرفــی وزی ب
ــر  ــد نظ ــه م ــه ای ک ــرای وزارتخان ــری ب دیگ

ــود". ــی می ش ــس معرف ــه مجل ــت ب اس
ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  پیگیری  هــا 
فــرد به احتمــال زیــاد ســیدعباس صالحــی 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت. گفتــه 
ــخصاً  ــود را ش ــتعفای خ ــراً اس ــود او اخی می ش
ــت. ــی داده اس ــام روحان ــل حجت االس تحوی

اســتعفای صالحــی هنــوز توســط هیــچ 
ــت. ــده اس ــام نش ــی اع ــمی دولت ــام رس مق
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آگهی فقدان سند مالکیت 

مقـــدار ســـه دانـــگ از ششـــدانگ 
پـــاک ثبتـــی ۶۴ از ۷۶ - اصلـــی واقـــع 
در بخـــش ۹ تبریـــز در صفحـــه ۲۳۳ 
جلـــد ۱۰۸ دفتـــر امـــاک بنـــام حســـن 
ــه  ــده و دفترچـ ــت شـ ــژاد ثبـ ــدی نـ مهـ
ــی ۱۱۵۶۱۹  ــماره چاپـ ــه شـ ــت بـ مالکیـ
ـــگ  ـــدار یکدان ـــپس مق ـــده س ـــادر گردی ص
ـــند ۶۱۳۰۶  ـــر س ـــرده براب ـــهمی نامب از س
ـــای  ـــه آق ـــز ب ـــر ۵۳ تبری -۶۳/۰۷/۰۲ دفت
اروجعلـــی یادگارنیـــا انتقـــال قطعـــی 
اینکـــه  )توضیـــح  اســـت  شـــده  داده 
ــا  ــا بـ ــادگار نیـ ــی یـ ــام اروج علـ ــه نـ بـ
ســـهام دیگـــرش مقـــدار ســـه دانـــگ از 
ششـــدانگ ســـند مالکیـــت جداگانـــه 
ــت  ــه مالکیـ ــده( و دفترچـ ــادر گردیـ صـ
۱۱۵۶۱۹ بمقـــدار مالکیـــت ۲ دانـــگ 
ــص  ــور مختـ ــاک مذکـ ــدانگ پـ از ششـ
حســـن مهـــدی نـــژاد درســـتی مـــی 
دیهیـــم  داوود  آقـــای  اینـــک  باشـــد 
ــروش  ــت فـ ــند وکالـ ــر سـ ــه برابـ خواجـ
 ۱۴ دفتـــر   ۱۳۹۷/۱۰/۱۹  -۱۹۳۹۴۰
ــژاد  ــز از طـــرف حســـن مهـــدی نـ تبریـ
ــی  ــهاد محلـ ــه استشـ ــا ارائـ ــتی بـ درسـ
 ۱۰۴/۲۶/۲۲۸۰۵ شـــماره  بـــه  وارده 
ــودی  ــی مفقـ ــورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مدعـ مـ
ـــی ۱۱۵۶۱۹  ـــماره چاپ ـــت بش ـــند مالکی س
بعلـــت بـــی احتیاطـــی شـــده و تقاضـــای 
صـــدور ســـند المثنـــی نمـــوده انـــد کـــه 
ــن  ــاده ۱۲۰ آییـ ــرای مـ ــب در اجـ مراتـ
ـــی  ـــت آگه ـــک نوب ـــت در ی ـــون ثب ـــه قان نام
میشـــود هـــر کـــس ادعائـــی نســـبت 
بـــه وجـــود ســـند مالکیـــت یـــا انجـــام 
هـــر گونـــه معاملـــه نـــزد خـــود را دارد 
میتواننـــد اعتـــراض خـــود را کتبـــاً بـــه 
ـــه  ـــی ب ـــار آگه ـــس از انتش ـــدت ده روز پ م
ـــت  ـــی اس ـــد بدیه ـــلیم نمای ـــت تس اداره ثب
ـــبت  ـــی نس ـــدت قانون ـــای م ـــس از انقض پ
ـــد  ـــدام خواه ـــی اق ـــند المثن ـــدور س ـــه ص ب
ـــارج از  ـــات وارده در خ ـــه اعتراض ـــد و ب ش
ـــد. ـــد ش ـــر داده نخواه ـــب اث ـــدت، ترتی م
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ـــی،  ـــایت چین ـــک س ـــزارش ی ـــاس گ ـــر اس ب
ـــی  ـــم مل ـــرد تی ـــی روی ب ـــن چین ـــار بازیک چه
ـــد.  ـــرده بودن ـــدی ک ـــرط بن ـــران ش ـــال ای فوتب
ـــگ،  ـــگ فن ـــنیم،  ژیائوتین ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــن ۱۰  ـــال چی ـــی فوتب ـــم مل ـــی تی ـــع میان مداف
دقیقـــه پـــس از اشـــتباه مهلکـــش در بـــازی 
ــی  ــارم نهایـ ــه یک چهـ ــران در مرحلـ ــا ایـ بـ
ــر  ــه منجـ ــیا ۲۰۱۹ کـ ــای آسـ ــام ملت هـ جـ
ــدی  ــط مهـ ــران توسـ ــت گل اول ایـ ــه ثبـ بـ
ــون  ــردار آزمـ ــا فرصت طلبـــی سـ طارمـــی بـ
شـــد، توســـط مارچلـــو لیپـــی تعویـــض 
شـــد. اکنـــون رســـانه های چینـــی خبـــر 
می دهنـــد کـــه باشـــگاه گوانگـــژو اورگرانـــد 
چیـــن نیـــز ایـــن بازیکـــن را از تیـــم اصلـــی 
خـــود کنـــار گذاشـــته و او را بـــرای تمریـــن 
ــت. ــتاده اسـ ــش فرسـ ــم ذخیره هایـ ــه تیـ بـ

ـــون  ـــه تاکن ـــاله ک ـــگ ۳۳ س ـــگ فن ژیائوتین
بیـــش از ۷۰ بـــازی بـــا پیراهـــن تیـــم ملـــی 
ـــته  ـــل گذش ـــام داده و فص ـــن انج ـــال چی فوتب
ــو  ــرای گوانژکـ ــگ بـ ــازی لیـ ــز در ۳۰ بـ نیـ
اورگرانـــد بـــه میـــدان رفـــت، در دقیقـــه ۱۸ 
بـــازی در کـــورس مغلـــوب ســـردار آزمـــون 
ــازی  ــازنده گل اول بـ ــه سـ ــی کـ ــد، کسـ شـ
بـــود. در ادامـــه لیپـــی در دقیقـــه ۲۸ ایـــن 
ـــگاه  ـــید.  باش ـــرون کش ـــن بی ـــع را از زمی مداف
ـــگ، از  ـــار جریمـــه فن ـــد در کن ـــژو اورگران گوانگ
ـــو  ـــن گائ ـــگ و لی ـــی ژی ژن ـــی وی یعن هم تیم
ــتند، بـــه  ــگاه هسـ ــو همیـــن باشـ کـــه عضـ
ــابقات  ــان در مسـ ــرد خوب شـ ــر عملکـ خاطـ
جـــام ملت هـــای آســـیا تمجیـــد و بـــه آنهـــا 

ـــرد. ـــدا ک ـــدال اه م
ـــاوت  ـــه »س ـــایت روزنام ـــال س ـــن ح در عی
چاینـــا مورنینـــگ پُســـت« خبـــر داد در 
شـــایعه  چیـــن،  اجتماعـــی  شـــبکه های 
شـــده کـــه چهـــار بازیکـــن تیـــم ملـــی 
فوتبـــال چیـــن از جملـــه ژیائوتینـــگ فنـــگ 
ــران  ــال ایـ ــی فوتبـ ــم ملـ ــروزی تیـ روی پیـ
ــو لیپـــی  مقابـــل تیـــم تحت هدایـــت مارچلـ
ــاس  ــن اسـ ــر ایـ ــد. بـ ــته بوده انـ ــرط بسـ شـ
خصوصـــی  گفت وگـــوی  اسکرین شـــات 
ــر  ــی منتشـ ــته چینـ ــن بازنشسـ ــک بازیکـ یـ
ـــه  ـــه یکـــی از دوســـتان خـــود گفت ـــه ب شـــده ک
چهـــار بازیکـــن کنونـــی تیـــم ملـــی چیـــن 
ـــد. ـــرده بودن ـــدی ک ـــرط  بن ـــران ش ـــرد ای ـــر ب س

مســابقات کشــتی آزاد نوجوانــان کشــور 
جــام شــهید ایــوب عباســی بــا قهرمانــی تیــم 

ــت. ــه یاف ــه خاتم ــدران در مراغ مازن
ــه  ــابقات ک ــن مس ــا، در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــای  ــتان ه ــر از اس ــتی گی ــرکت ۱۱۸ کش ــا ش ب
آذربایجــان شــرقی، البــرز، تهــران، توابــع تهــران، 
ــتان،  ــاه، لرس ــن، کرمانش ــوی، قزوی ــان رض خراس
مازنــدران و همــدان و در ۱۰ وزن در ســالن شــهید 
کنعانــی مراغــه برگــزار شــد در مجمــوع تیمــی و 
پــس از مازنــدران کــه عنــوان قهرمانــی را کســب 
کــرد تیــم هــای تهــران و خراســان رضــوی 

ــد. ــود کردن ــوم را از آن خ ــن دوم و س عناوی
وزن  در  و  انفــرادی  هــای  رقابــت  در 
ــرب از  ــی ع ــابقات عل ــن مس ــرم ای ۴۵کیلوگ
مازنــدران اول شــد و احمــد محمدنــژاد جــوان 
از خراســان رضــوی و امیررضــا زالــی حصــاری 

از تهــران دوم و ســوم شــدند.
ــه  ــی ب ــوان قهرمان ــرم عن در وزن ۴۸ کیلوگ
محمدعلــی عمــوزاده از مازنــدران رســید و 
مجتبــی عرفانــی از خراســان رضــوی و مهــدی 
قربانــی از تهــران در مــکان هــای دوم و ســوم 

ــتادند. ایس
ــرم  ــای وزن ۵۱ کیلوگ ــت ه ــان رقاب قهرم
ــی  ــدران شــد و عل ــلمانزاده از مازن ــی س مجتب
قلیــزاده از تهــران و علــی اصغــر فتحــی از 

ــدند. ــوم ش ــران دوم و س ــع ته تواب
رحمانــی  افشــار  ۵۵کیلوگــرم  وزن  در 
از لرســتان بــر ســکوی نخســت ایســتاد و 

و  کرمانشــاه  از  خســروی  محمدامیــن 
ــن  ــدران عناوی ــم زاده از مازن ــاس ابراهی عب

ــد. ــب کردن ــن وزن را کس ــوم ای دوم و س
در وزن ۶۰ کیلوگــرم ابراهیــم اصغــری از 
ــان  ــران، سیدحســین میرحســینی از خراس ته
ــا  ــدران اول ت ــی از مازن ــان اله ــوی و عرف رض

ــدند. ــوم ش س
رقابــت هــای وزن ۶۵ کیلوگــرم بــا قهرمانــی 
امیرحســین متقــی از خراســان رضــوی پایــان 
و  کرمانشــاه  از  رشــیدخانی  داود  و  یافــت 
حمیدرضــا آقایــی از توابــع تهــران دوم و ســوم 

شــدند.
اســماعیل  وحیــد  کیلوگــرم   ۷۱ وزن  در 
ــدران  زادهــاز تهــران، فاضــل پوررجــب از مازن
و مرتضــی جعفــرزاده از توابــع تهــران عناویــن 

ــد. ــب کردن ــر را تصاح برت
ــان از  ــرم مهــدی حاجــی لوئی در ۸۰ کیلوگ
همــدان اول شــد، امیرعلــی آذرپیــرا از تهــران 
ــی از  ــین اله ــتاد و امیرحس ــکان دوم ایس در م

ــدران عنــوان ســومی را کســب کــرد. مازن
رقابــت هــای وزن ۹۲ کیلوگــرم بــا قهرمانــی 
مهــراب بابایــی از خراســان رضــوی پایــان 
یافــت و حســین عزیــزی از تهــران و محمدرضا 

ــدران دوم و ســوم شــدند. حســینیان از مازن
امیرحســین  نیــز  ۱۱۰کیلوگــرم  وزن  در 
از  طغانــی  مصطفــی  تهــران،  از  شــعاعی 
خراســان رضــوی و امیرحســین احــدی از البــرز 

ــدند. ــوم ش ــا س اول ت
جوانــان  پهلوانــی  کشــتی  مســابقات  در 
کشــور کــه پنجشــنبه هفتــه گذشــته در مراغــه 
ــب ۲۳  ــر در قال ــتی گی ــد ۱۱۱ کش ــزار ش برگ
تیــم تحــت عنــوان جــام پهلــوان صدیــق زاده 
ــان  ــم خراس ــان تی ــه در پای ــد ک ــکار کردن پی
ــا  ــدران ب ــا ۹۲ امتیــاز اول شــد، مازن رضــوی ب
ــا  ــاز در مــکان دوم ایســتاد و مراغــه ب ۸۶ امتی
ــت.  ــرار گرف ــومی ق ــگاه س ــاز در جای ۸۱ امتی

در رقابــت هــای اوزان شــش گانــه ایــن 
ــه در  ــد ک ــام ش ــتی انج ــا ۱۳۵ کش ــت ه رقاب
ــف  ــان نج ــرم عرف ــان و در وزن ۶۰ کیلوگ پای
نــژاد از مراغــه اول شــد و احــد شــعبان از 
سیســتان و بلوچســتان و اشــکان همتــی از 

ــدند.  ــوم ش ــران دوم و س ته
علــی غامــی از مراغــه در وزن ۷۰ کیلوگــرم 
و  البــرز  از  علیمــرادی  میــاد  و  شــد  اول 
ــمالی دوم و  ــان ش ــتانی از خراس ــن نیس محس

ــدند.  ــوم ش س
ــری از  ــا برزگ ــرم امیررض در وزن ۸۰ کیلوگ
تهــران اول شــد و علیرضــا صحرایــی و خشــایار 
ــب از خراســان رضــوی و  ــه ترتی ــور ب ــر پ طاه
خراســان شــمالی در مــکان هــای دوم و ســوم 

ایســتادند. 
مصطفــی  کیلوگــرم   ۹۰ وزن  قهرمانــی 
نجفــی از خراســان رضوی رســید و ســیدمحمد 
حســین کاظمــی از مازنــدران و عرفــان حســین 

ــدند.  ــوم ش ــه دوم و س زاده از مراغ
بــا  کیلوگــرم   ۱۰۰ وزن  هــای  رقابــت 
قهرمانــی امیرحســین کریمــی فــر از خراســان 

رضــوی پایــان یافــت و امیررضــا فضــل اهلل زاده 
از مازنــدران و حســین حســنی از تهــران دوم و 

ــدند.  ــوم ش س
ــیدامیررضا  ــز س ــای +۱۰۰ نی ــت ه در رقاب
ــدران قهرمــان شــد و عرفــان  صحرایــی از مازن
ایوبــی از تهــران و میــاد علیــزاده از خراســان 
شــمالی در مــکان هــای دوم و ســوم ایســتادند. 
همچنیــن در رقابــت هــای کشــتی پهلوانــی 
هفتــه  چهارشــنبه  کــه  کشــور  نوجوانــان 
گذشــته بــه میزبانــی مراغــه برگــزار شــد 
ــای  ــم ه ــد و تی ــان ش ــان رضــوی قهرم خراس
مازنــدران و تهــران در مــکان هــای دوم و ســوم 

ــد.  ــرار گرفتن ق
در رقابــت هــای انفــرادی این بخــش و در وزن 
۵۰ کیلوگــرم امیــر خیالــی از مراغــه، ابوالفضــل 
ــی از تهــران و مهــدی غفــاری از خراســان  حقان

رضــوی بــه ترتیــب اول تــا ســوم شــدند. 
از  در وزن ۶۰ کیلوگــرم محمــد بخشــی 
ــد  ــه من ــا عاق ــد و حمیدرض ــدران اول ش مازن
ــان کارگــر  ــزی از خراســان رضــوی و عرف تبری
ــوم ایســتادند.  ــر ســکوی دوم و س از زنجــان ب
محمــد مهــدی اصغــری از همــدان قهرمــان 
وزن ۷۰ کیلوگــرم شــد و محمــد طیــار از 
توابــع تهــران و ســینا مربــی از مازنــدران دوم و 

ــن وزن شــدند.  ســوم ای
ــولی از  ــل رس ــرم میکائی در وزن ۸۰ کیلوگ
ــان از  ــری آتبات ــول منی ــوی، رس ــان رض خراس
ــا  ــدران اول ت ــی از مازن ــن رکن ــو محس تهران
ــینی  ــی حس ــد عل ــید محم ــدند و س ــوم ش س
ــان وزن +۸۵ شــد و  از خراســان رضــوی قهرم
امیرمحمــد کیانــی از مازنــدران و امیــر حســین 
علــی پــور از خراســان شــمالی در ســکوی دوم 

ــد.  ــرار گرفتن ــن وزن ق و ســوم ای
در رقابــت هــای کشــتی پهلوانــی نوجــوان و 
جوانــان و آزاد نوجوانــان کشــور کــه بــه مــدت 
ــد  ــزار ش ــه برگ ــتان مراغ ــار روز در شهرس چه
ــان  ــای آذربایج ــتان ه ــی از اس ــتی گیران کش
ــرز،  ــان، الب ــی، اصفه ــان غرب ــرقی و آذربایج ش
تهــران، توابــع تهــران، خراســان جنوبــی، 
خراســان شــمالی، خراســان رضــوی، زنجــان، 
فــارس، کردســتان، کرمــان، گیــان، لرســتان، 
مازنــدران، مرکــزی، همــدان، یــزد و تیــم 

ــتند.  ــور داش ــه حض ــان مراغ میزب

مازندران قهرمان رقابت های 
کشتی آزاد نوجوانان کشور شد

روانشناسی

علل و راهکارهای
 کاهش افت تحصیلی 

وعده تشویق کردن
مواقــع  بیشــتر  در  کــردن  تشــویق 
می توانــد تاثیــر گــذار باشــد، چــرا کــه 
کــودکان بیشــتر از بزرگســاالن تحــت تاثیــر 
قــرار می گیرنــد. تقریبــا در هــر محیــط 
کاری ای کارفرمایــان و مدیــران مجموعــه 
تشــویق،  گذاشــتن  بــا  می کننــد  ســعی 
بــرای کارکنــان باعــث پیشــرفت کاری شــان 
ــه طــور مثــال  شــوند. حــال اگــر کــودکان ب
در فهــم مســائل ریاضــی دچــار مشــکل 
ــه  ــک هدی ــتفاده از ی ــا اس ــما ب ــوند. ش ش
کوچــک می توانیــد کودک تــان را ترغیــب 
ــان  ــد زم ــا می توانی ــد و ی ــری کنی ــه یادگی ب
ــد. در  ــه کنی ــه  ای ش را اضاف ــای رایان بازی ه
کل والدیــن می تواننــد بــا اســتفاده از چنیــن 
ابزارهایــی کــودکان را بــرای یادگیــری و 
ــد.  ــب کنن ــی ترغی ــائل درس ــه مس ــه ب توج
ــزان  ــد، می ــعی نکنی ــواردی س ــن م در چنی
ــد، چــرا کــه  ــاد در نظــر بگیری تشــویق را زی
ــر  ــز تغیی ــا نی ــته بچه ه ــدت خواس در دراز م
ــان  ــد توقع ش ــر می توان ــن ام ــد و همی می کن
ــاال ببــرد. اعتــدال را در چنیــن مــواردی  را ب

ــد. ــاظ کنی ــا لح حتم
درس خواندن روزانه را از یاد نبرید 

روش هایــی  از  یکــی  مکــرر  خوانــدن 
ــا  ــود، بچه ه ــث ش ــد باع ــه می توان ــت ک اس
بــه درس خوانــدن ترغیــب شــوند. شــما 
ــر  ــای غی ــتفاده از کتاب ه ــا اس ــد ب می توانی
ــا کمــک  ــه بچه ه ــز ب ــتانی نی درســی و داس
کنیــد تــا بتواننــد بــه کتــاب خوانــدن عــادت 
را  کتاب هایــی  می توانیــد  شــما  کننــد. 
ــه  ــرد ک ــر بگی ــود درنظ ــای خ ــرای بچه ه ب
کــودکان از شــخصیت های آن خوششــان 
کتــاب  بــه  کودک تــان  وقتــی  می آیــد. 
خوانــدن عــادت کنــد، شــما می توانیــد 
را  داســتانی  کتاب هــای  خوانــدن  زمــان 
ــی  ــای درس ــپس کتاب ه ــرده و س ــاه ک کوت
ــه  ــور ک ــان ط ــد. هم ــان کنی را جایگزین  ش
در  یادگیــری  بــرای  خوانــدن  می دانیــد 
ســنین کودکــی نقــش بســیار پررنگــی دارد. 
ــدن  ــاب خوان ــان کت ــدت زم ــد م ســعی کنی
ــد  ــش دهی ــان افزای ــرور زم ــه م ــا را ب بچه ه
تــا آن هــا بتواننــد بــا شــرایط جدیــد خــود را 

راحت تــر وفــق دهنــد.  
موضوعات جالب را پیدا کنید  

ـــائلی  ـــا مس ـــید بچه ه ـــته باش ـــه داش توج
ـــر و  ـــند، راحت ت ـــته باش ـــت داش ـــه دوس را ک
ـــودکان  ـــه ک ـــرا ک ـــد. چ ـــاد می گیرن ـــر ی زودت
بـــا درســـی کـــه خوش شـــان می آیـــد، 
بیشـــتر درگیـــر می شـــوند. ســـعی کنیـــد 
آموختـــن برخـــی مســـائل درســـی را کـــه 
کودکتـــان از آنهـــا خوششـــان نمی آیـــد، را 
برایـــش شـــیرین کنیـــد. بـــه طـــور مثـــال 
مســـائل درســـی را بـــرای کـــودکان خـــود 
مثـــل کشـــف یـــک چیـــز عجیـــب جلـــوه 
ـــد  ـــا قص ـــودکان ب ـــر ک ـــه اگ ـــرا ک ـــد، چ دهی
کشـــف کـــردن و آموختـــن درس جلـــو 
برونـــد تـــا جایـــی کـــه برایشـــان مقـــدور 
ــورد  ــب مـ ــد مطلـ ــعی می کننـ ــت، سـ اسـ
ـــی  ـــواالت درس ـــرح س ـــد. ط ـــر را بیاموزن نظ
بـــا اســـتفاده از اشـــکال هندســـی واقعـــی 
می توانـــد بســـیار تاثیـــر گـــذار باشـــد. در 
ــد  ــما می توانیـ ــا شـ ــه آموزش هـ ایـــن گونـ
ـــی  ـــه شـــکل مســـائل عمل ـــوری را ب ـــال تئ مث
ــود  در بیاوریـــد. همیـــن کار ســـبب می شـ
تـــا کودک تـــان ترغیـــب شـــود تـــا بهتـــر 
بیامـــوزد. ســـعی کنیـــد دربـــاره مشـــکات 
یادگیـــری بچه هـــا از آنهـــا ســـوال کنیـــد. 
شـــاید بـــا دانســـتن مشـــکل کـــودک 
بـــرای یادگیـــری، بهتـــر بتوانیـــد وی را 
در امـــر یادگیـــری یـــاری کنیـــد. یادتـــان 
ـــائل  ـــری مس ـــک س ـــت ی ـــن اس ـــد، ممک باش
ـــوند  ـــبب ش ـــاده س ـــا افت ـــش و پ ـــیار پی بس
تـــا فرزندتـــان از درســـی خوشـــش نیایـــد، 
ـــری  ـــر یادگی ـــدن در ام ـــوش نیام ـــن خ همی
بســـیار تاثیرگـــذار خواهـــد بـــود. بچه هـــا 
ـــای  ـــا و رفتاره ـــان افکاره ـــل خودم ـــز مث نی
مختلفـــی دارنـــد، بـــه هیـــچ عنـــوان یـــک 
بچـــه را بـــا بچـــه دیگـــر مقایســـه نکنیـــد. 
ــی  ــما کمکـ ــه شـ ــا بـ ــه تنهـ ــن کار نـ ایـ
ــث  ــت باعـ ــن اسـ ــه ممکـ ــد، بلکـ نمی کنـ

دلخـــوری فرزندتـــان نیـــز شـــود.
درس دادن به شکل بازی 

شــما می توانیــد برخــی از مســائلی درســی 
را کــه کودک تــان در یادگیــری آن ها مشــکل 
ــای  ــری ویدئوه ــک س ــتفاده از ی ــا اس دارد ب
ــه  ــا ب ــد. بچه ه ــاد بدهی ــه او ی ــی ب آموزش
ــال  ــد، ح ــتری می کنن ــه بیش ــا توج ویدئوه
اگــر مســائل درســی بــه شــکل کارتونــی در 
می تواننــد  راحت تــر  باشــد،  اختیارشــان 
ــای  ــا و فیلم ه ــد. بازی ه ــا را درک کنن آن ه
ــردن  ــاال ب ــرای ب ــی ب ــک راه عال ــی ی آموزش
تمرکــز کــودکان بــرای یادگیــری اســت. چــرا 
ــری دروس  ــرایطی یادگی ــن ش ــه در چنی ک
برای شــان ســرگرم کننــده نیــز خواهــد 
ــا  ــی ب ــل ریاض ــی مث ــن دروس ــود. آموخت ب
تاثیرگــذار  بســیار  آموزشــی  روش  ایــن 
خواهــد بــود، این گونــه روش هــا را در برنامــه 

ــد.   ــاظ کنی ــان لح ــی کودک ت آموزش
منبع: بیتوته

فرمانــدار شهرســتان میانــه از معرفــی ۴۸ معتــاد بهبــود 
یافتــه جهــت دریافــت تســهیات اشــتغالزایی در ســال جــاری 
خبــر داد و گفــت: ۶ میلیــارد و ۷۷۰ میلیــون ریــال تســهیات 

ــراد پرداخــت شــد. ــن اف ــه ای ب
ــا، محمدرضــا مشــایخی در جلســه شــورای  ــه گــزارش ایرن ب
ــار داشــت: تســهیات  ــواد مخــدر شهرســتان اظه ــا م ــارزه ب مب
ــون  ــا ۲۰۰ میلی ــون ت ــن۵۰ میلی ــراد بی ــن اف ــه ای ــی ب پرداخت
ــت  ــز در نوب ــه نی ــود یافت ــر بهب ــال اســت و بیــش از ۲۰۰ نف ری

ــت تســهیات هســتند. ــرای دریاف ب
ــرپایی در  ــان س ــز درم ــت ۱۰ مرک ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
شهرســتان گفــت: محــل هــای جــوالن معتــادان و فروشــندگان 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــه ب ــه مقابل ــوی کمیت ــد از س ــدر بای ــواد مخ م

ــوند. ــع آوری ش ــز جم ــادان نی ــرل و معت کنت
ــواده  ــش خان ــش از پی ــت بی ــد برحمای ــا تاکی ــایخی ب مش
ــپ  ــاد و کم ــرک اعتی ــز ت ــا در مراک ــت آنه ــه سرپرس ــی ک های
ــای  ــت ه ــار حمای ــد در کن ــزود: بای ــد، اف ــی برن ــه ســر م ــا ب ه

مالــی، آمــوزش مهــارت هــای زندگــی و برنامــه هــای خانــواده 
نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا بتــوان از آســیب هــای بعــدی 

ــرد. ــری ک ــا جلوگی ــتان خانواره ــود سرپرس ــی از نب ناش
ــا بیــان اینکــه فعالیــت هــای آموزشــی توســط پایــگاه  وی ب
ــژه در  ــه وی ــی ب ــات اجتماع ــی و خدم ــامت اجتماع ــای س ه
ســکونتگاه هــای غیررســمی در حــال اجراســت، مســتند ســازی 
ــا ایــن کار  تمامــی اقدامــات عملــی را خوســتار شــد و افــزود: ب
مــی توانیــم موضوعــات را بــه صــورت اساســی پیگیــری کــرده و 

تصمیمــات را عملیاتــی کنیــم.
ــاره بـــه معرفـــی ۳۷  ــا اشـ فرمانـــدار میانـــه همچنیـــن بـ
بهبـــود یافتـــه از اول امســـال بـــه مراکـــز فنـــی و حرفـــه ای 
ـــژه  ـــه وی ـــتاها ب ـــا در روس ـــت ه ـــترش فعالی ـــت: گس ـــار داش اظه
ـــردم  ـــکیات م ـــترش تش ـــیب، گس ـــرض آس ـــتاهای در مع روس
ـــدازی کمـــپ  ـــرای اجـــرای برنامـــه هـــای آموزشـــی، راه ان نهـــاد ب
ـــک کمـــپ در بخـــش ترکمانچـــای و  ـــه و ی ـــان مـــدت در میان می
ـــی شـــورای  ـــای آت ـــت ه ـــه فعالی ـــاده ۱۵ از جمل ـــز م ایجـــاد مرک

ـــت. ـــتان اس ـــدر شهرس ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب مب
ـــبب  ـــتان را س ـــاده ۱۶ اس ـــز م ـــرش مرک ـــدم پذی ـــایخی ع مش
ـــرد  ـــوان ک ـــتان عن ـــر در شهرس ـــادان متجاه ـــار معت ـــش آم افزای
ـــاد  ـــه ایج ـــاده ۱۶ در میان ـــز م ـــد مرک ـــرار باش ـــر ق ـــت: اگ و گف
شـــود بایـــد ســـاز و کار مالـــی بـــرای شهرســـتان تعریـــف و 

ـــود.  ـــاغ ش اب
مراکــز مــاده ۱۵ مراکــز اختیــاری و مراکــز مــاده ۱۶ مراکــز 

اجبــاری نگهــداری و درمــان معتــادان مــواد مخــدر اســت.

حضــور تیــم هــای قدرتمنــد ایــران، امــارات متحــده عربــی و 
قطــر در مرحلــه نیمــه نهایــی جــام ملــت هــای آســیا، نشــانه ای 
اســت کــه بــر رســتاخیز منطقــه غــرب آســیا پــس از گذشــت 

ســال هــا، صحــه مــی گــذارد.
ــزارش  ــپورتس در گ ــس اس ــبکه فاک ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ب
خــود مــی نویســد: جــام ملــت هــای ۲۰۱۹ آســیا تــا اینجــای 
کار تورنمنتــی بــه یــاد ماندنــی بــوده و راه یافتــگان بــه مرحلــه 

ــد. ــزوده ان ــه آن اف ــی را ب نیمــه نهایــی نیــز حــس خوب
ــار  ــه انتظ ــا هم ــه تقریب ــی ک ــن، ۲ تیم ــران و ژاپ ــدا از ای ج
رسیدنشــان بــه نیمــه نهایــی را داشــتند؛ قطــر و امــارات متحــده 
ــگفت  ــم ش ــر نگویی ــه اگ ــی ک ــش های ــا نمای ــان، ب ــی میزب عرب

ــن در  ــد؛ ای ــرده ان ــر ک ــان را غافلگی ــجم جه ــا منس ــز، ام انگی
ــه  ــود ک ــی ش ــل م ــی تکمی ــگفتی زمان ــه ش ــت ک ــی اس حال
ــن دوره از  ــال ای ــی فین ــدون شــک راه ــا ب ــی از آنه ــم یک بدانی

ــد شــد. ــا خواه ــت ه رقاب
ــی  ــه هــدف اصل ــا را ب ــه م ــی اســت ک ــن همــان موضوع و ای
خــود از ارائــه ایــن گــزارش بــاز مــی گردانــد؛ ســه تیــم از منطقــه 

غــرب آســیا، بــه جمــع چهــار تیــم پایانــی راه یافتــه انــد.
ایــن اتفــاق بــرای آخریــن بــار در ســال ۱۹۹۶ رخ داد؛ زمانــی 
ــه  ــرد و امــارات ب ــاالی ســر ب کــه عربســتان ســعودی جــام را ب
ــال  ــت آن س ــع در تورنمن ــت؛ در واق ــم راه یاف ــار تی ــع چه جم
هــر چهــار تیــم نهایــی از غــرب آســیا بودنــد و ایــران و کویــت 

۲ تیــم دیگــر را تشــکیل مــی دادنــد.
و حــاال بــا توجــه بــه ایــن کــه هــر ســه تیــم ایــران، قطــر و 
امــارات تیــم هایــی خطرنــاک و تهدیــد کننــده محســوب مــی 
شــوند؛ ایــن احتمــال وجــود دارد کــه جــام قهرمانــی بــار دیگــر 

توســط تیمــی از منطقــه غــرب آســیا بــاالی ســر بــرده شــود.
در توضیــح فاکــس اســپورتس در خصــوص تیــم ملــی ایــران 

آمــده اســت:
تیــم ملــی ایــران بــا توجــه بــه عملکردهــای مقتدرانــه اش از 
مرحلــه گروهــی تــا اینجــای کار کــه در مرحلــه یــک چهــارم بــه 
در هــم کوبیــدن چیــن انجامیــد، تقریبــا هیــچ قدمــی را اشــتباه 

بــر نداشــته اســت.
ــط  ــه و خ ــط حمل ــاوی در خ ــبت مس ــه نس ــا ب ــدرت آنه ق
دفاعــی تقســیم شــده و »ســردار آزمــون« و »مهــدی طارمــی« 
ــه رابطــه ای  ــه بیشــتر ب ــد ک ــه درکــی از یکدیگــر رســیده ان ب

ــد. ــی مان ــک م ــیار نزدی ــاوندی و بس خویش
ایرانــی هــا بــا وجــود »کارلــوس کــی روش« از نیــروی 
ــازی را از  ــن ب ــه بهتری ــد ک ــی برن ــره م ــری به ــه و راهب محرک
آنهــا مــی گیــرد؛ بنابرایــن اگــر آنهــا را در حــال بــاال بــردن جــام 

ــر نشــوید. ــوان غافلگی ــچ عن ــه هی ــد ب دیدی

معتادان بهبودیافته در میانه تسهیالت اشتغال گرفتند

جام ملت های 2019 آسیا

رستاخیز غرب آسیا با حضور ایران، قطر و 
امارات در نیمه نهایی

ــاالی  ــزه ب ــاش و انگی ــی از ت ــم ایران مهاج
ــرای عبــور از ســد ژاپــن ســخن  ــران ب تیــم ای
گفــت و تاکیــد کــرد کــه تیــم ایــران ســتاره ای 

ــدارد. ن
 ،AFC ـــل از ـــه نق ـــنا  و  ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ابتـــدای  در  کـــه  جهانبخـــش  علیرضـــا 
ــل  ــه دلیـ ــیا ۲۰۱۹ بـ ــای آسـ ــام ملت هـ جـ
ـــت،  ـــدان نرف ـــه می ـــران ب ـــرای ای ـــت ب مصدومی
رفتـــه رفتـــه توانســـت در ترکیـــب تیمـــش 
ـــرد  ـــک ک ـــم کم ـــن تی ـــه ای ـــرد و ب ـــرار بگی ق
کـــه بـــه نیمـــه نهایـــی ایـــن رقابت هـــا راه 

یابـــد.
حــاال تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد از 

شکســت دادن چیــن بایــد بــه اســتقبال بــازی 
ــزار  ــروز برگ ــه ام ــداری ک ــرود. دی ــن ب ــا ژاپ ب

ــد. ــد ش خواه
علیرضـــا جهانبخـــش در مـــورد عملکـــرد 
ــت:  ــیا، گفـ ــای آسـ ــام ملت هـ ــران در جـ ایـ
احســـاس فوق العـــاده ای اســـت و بـــرای مـــا 
ایـــن یـــک رؤیـــا اســـت کـــه بتوانیـــم تـــا 
ـــا  ـــام ملت ه ـــت در ج ـــن اس ـــه ممک ـــی ک جای
پیـــش برویـــم. مـــا ایـــن را می دانیـــم کـــه 
ــت  ــم و از حمایـ ــی داریـ ــی خوبـ ــم خیلـ تیـ
ـــه در  ـــل و چ ـــه در داخ ـــران چ ـــردم ای ـــام م تم
خـــارج از کشـــور بهره منـــد هســـتیم و ایـــن 
ــتر می کنـــد. ــا را بیشـ توانایـــی و انـــرژی مـ

وی ادامـــه داد: از یـــک ســـو مـــا همیشـــه 
ایـــن را می دانیـــم کـــه انتظـــارات از مـــا 
ـــان  ـــون بازیکن ـــت چ ـــاد اس ـــت زی ـــرای موفقی ب
خـــوب و بـــا کیفیتـــی در اختیارداریـــم و 
ـــم  ـــم در تی ـــزه ه ـــا انگی ـــوان و ب ـــان ج بازیکن
زیـــاد اســـت. همـــان طـــور کـــه مربـــی مـــا 
ــک  ــل یـ ــز را مثـ ــه چیـ ــا همـ ــد مـ می گویـ
ـــم.  ـــتاره نداری ـــا س ـــم. م ـــام می دهی ـــم انج تی
ـــری  ـــم بهت ـــا تی ـــه م ـــی هســـتند ک ـــا دالیل اینه
ـــز  ـــه نی ـــن مرحل ـــه از ای ـــدوارم ک هســـتیم و امی
عبـــور کنیـــم. ژاپـــن تیـــم خیلـــی خوبـــی 
ـــاده  ـــش رو آم ـــازی پی ـــرای ب ـــد ب ـــت و بای اس
ـــیم. ـــاز باش ـــخ س ـــه تاری ـــدوارم ک ـــویم و امی ش

مهاجـــم ایرانـــی در بخـــش دیگـــری از 
صحبت هـــای خـــود، اضافـــه کـــرد: مـــا 
ـــرد  ـــیا عملک ـــای آس ـــام ملت ه ـــون در ج تاکن
خوبـــی داشـــتیم و از شـــروع رقابت هـــا بـــه 
ــت  ــز را تحـ ــه چیـ ــتیم همـ ــی توانسـ خوبـ
کنتـــرل قـــرار دهیـــم و خیلـــی زود بـــه گل 
ــا  ــرای مـ ــه بـ ــتیم کـ ــا می دانسـ ــیم. مـ برسـ
ـــازی  ـــت. در ب ـــم اس ـــی مه ـــاله خیل ـــن مس ای
بـــا عمـــان کمـــی شـــگفت زده شـــدیم بـــه 
ــم  ــازه دهیـ ــد اجـ ــی ، نبایـ ــر آن پنالتـ خاطـ
کـــه دیگـــر چنیـــن اتفاقاتـــی رخ دهـــد. 
ـــازی دو گل در نیمـــه  خوشـــبختانه در همـــان ب

نخســـت بـــه ثمـــر رســـاندیم.

با تمجید از تیم ملی فوتبال ژاپن

امیـدوارم تاریـخ سـاز شـویـم
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــون منـــع بکارگیـــری  ــراح اصلـــی قانـ طـ
چگونگـــی  از  جزئیاتـــی  بازنشســـتگان 
ـــاغل در  ـــتگان ش ـــی از بازنشس ـــکایات مردم ش
دســـتگاه های دولتـــی طبـــق ایـــن قانـــون را 

تشـــریح کـــرد. 
ــان  ــید احسـ ــنیم، سـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
قاضـــی زاده  هاشـــمی طـــراح اصلـــی قانـــون 
ــاره  ــا اشـ ــتگان بـ ــری بازنشسـ ــع بکارگیـ منـ
بـــه جزئیـــات اجـــرای ایـــن قانـــون، گفـــت: 
ـــی  ـــا مدیران ـــورد ب ـــرای برخ ـــی ب ـــکار قانون راه
ــده  ــئولیت مانـ ــون در مسـ ــاف قانـ ــه خـ کـ
باشـــند، وجـــود دارد و قوه قضائیـــه نیـــز بـــه 

موضـــوع ورود می کنـــد.
وی بــا بیــان اینکــه دیــوان محاســبات، 
ســازمان بازرســی کل کشــور و ذی حســابی کل 
کشــور بایــد به موضــوع مدیــران بازنشســته ورود 
ــط  ــناد توس ــی اس ــت: بررس ــار داش ــد، اظه کنن
ــت و  ــام اس ــال انج ــی در ح ــاد نظارت ــن ۳ نه ای
دوره اختیــاری جهــت بکارگیری بازنشســتگان از 

ــت. ــته اس ــتگاه ها گذش ــوی دس س
نماینـــده مـــردم فریمـــان در مجلـــس 
ــع  ــون منـ ــره ۳ قانـ ــرد: در تبصـ ــه کـ اضافـ
ــا  ــتگان، تخلـــف را صرفـ ــری بازنشسـ بکارگیـ
ــد،  ــاغل نمی دانـ ــتگان شـ ــوی بازنشسـ از سـ

بلکـــه آن مقـــام مســـئولی هـــم کـــه فـــرد 
بازنشســـته را نصـــب کـــرده و حتـــی بـــا 
ایـــن فـــرد ادامـــه همـــکاری می دهـــد نیـــز، 
ـــرد در  ـــون، دو ف ـــق قان ـــت و طب ـــف اس متخل
ایـــن حـــوزه متخلـــف محســـوب می شـــوند؛ 
ــار نمـــی رود و  ــاغلی کـــه کنـ ــته شـ بازنشسـ
ـــه  ـــاغل را ب ـــته ش ـــه آن بازنشس ـــم ک ـــی ه کس

ــتند. ــف هسـ ــه، متخلـ کار گرفتـ
قاضی زاده هاشــمی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــتگان،  ــری بازنشس ــع بکارگی ــون من ــق قان طب
ــده  ــگاری ش ــون جرم ان ــن از قان ــرای متخلفی ب
ــن  ــق ای ــن طب ــرای متخلفی ــت: ب ــت، گف اس
ــون عنــوان قضایــی و تصــرف غیــر قانونــی  قان
ــازات  ــون مج ــوع قان ــی، موض ــوال دولت در ام
ــتا  ــن راس ــود، در ای ــوب می ش ــامی، محس اس
جــرم عمومــی نیــز وجــود دارد، نــه تنهــا ایــن 
ــردم کشــور  ــر، بلکــه آحــاد م دســتگاه ناظ
ــه  ــکایت ب ــا ش ــرم و ی ــام ج ــا اع ــد ب می توانن
ــکایات  ــه، ش ــام مربوط ــت مق ــب موقعی تناس

ــد. ــی دهن ــع قضای ــل مراج ــود را تحوی خ
ــون منـــع بکارگیـــری  ــراح اصلـــی قانـ طـ
ــی  ــاره چگونگـ ــان دربـ ــتگان در پایـ بازنشسـ
ــتگان  ــی از بازنشسـ ــکایات مردمـ ــرح شـ طـ
ــون  ــق قانـ ــرد: طبـ ــان کـ ــاغل، خاطرنشـ شـ
طـــرح  بازنشســـتگان،  بکارگیـــری  منـــع 
ـــرد  ـــه مقـــام و مســـئولیت ف شـــکایت بســـتگی ب
بازنشســـته دارد، بـــه طـــوری کـــه شـــکایات 
بعضـــی در دادســـرای مراکـــز اســـتان ها و 
برخـــی هـــم در دادســـرای شهرســـتان ها 
ـــرم  ـــام ج ـــن اع ـــه ای ـــت؛ البت ـــرح اس ـــل ط قاب
فقـــط راجع بـــه بازنشســـته شـــاغل نیســـت، 
ــی  ــوال عمومـ ــرف در امـ ــرم تصـ ــه جـ بلکـ
شـــامل فـــردی کـــه او را منصـــوب کـــرده و 

ــود. ــز می شـ ــاغل نیـ ــوِد شـ خـ

مردم چگونه می توانند از 
بازنشستگان شاغل شکایت کنند؟ 

بحــث  در  گفــت:  تبریــز  شهرســتان  فرمانــدار 
ــد  ــاد بای ــا اعتی ــه ب ــرای مقابل ــی و ب ــیب های اجتماع آس
ســند اســتانی طراحــی و تمامــی آســیب های اجتماعــی 
اولویــت دار در اســتان مشــخص و بــرای حــل آن اقدامــات 

ــود.  ــام ش ــری انج موث
بــه گــزارش ایســنا، علیــار راســتگو در جلســه شــورای 

ــار  ــتان،  اظه ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب هماهنگ
کــرد: اداره کل بهزیســتی و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــا اعتیــاد و  ــه ب ــز می تواننــد در طراحــی ســند مقابل تبری
آســیب های اجتماعــی در اســتان پیشــقدم شــوند،  البتــه 
شــبکه ی بهداشــت  و بهزیســتی تبریــز را جهــت ارائــه ی 

ــم.      ــرای ایــن شــهر موظــف کردی ســندی ب

ــداری  ــرای نگه ــا ب ــه در کمپ ه ــان این ک ــا بی وی ب
ــزود:  ــادی پرداخــت می شــود، اف معتــادان هزینه هــای زی
ــد قیمت هــا در شــرایط فعلــی، برخــی  ــه رون ــا توجــه ب ب
از کمپ هــا در نگهــداری معتــادان بــه شــدت بــا مشــکل 

مواجــه هســتند.   
ــرژی  ــای ان ــه ی حامل ه ــه هزین ــا بیــان این ک وی ب

ماننــد بــرق و گاز بــه روش تجــاری بــرای کمپ هــا 
محاســبه می شــود، گفــت: مــا پیگیری هــای الزم را 
ــا  ــا کمپ ه ــم ت ــام داده ای ــکل انج ــن مش ــل ای ــرای ح ب
نیــز ماننــد ســایر نهادهــای حمایتــی بــرای تامیــن 

حامل هــای انــرژی، تســهیات دریافــت کننــد.   
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا گذشــته تفــاوت اساســی دارد.راســتگو تاکیــد کــرد: شــرایط امــروز در حــوزه ی 

فرماندار شهرستان تبریز:

سند مقابله با اعتیاد و آسیب های اجتماعی به صورت استانی تنظیم شود

ـــت:  ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ریی
ـــدی  ـــهمیه بن ـــورد س ـــون درم ـــدگان تاکن نماین
بنزیـــن در ســـال آینـــده تصمیمـــی نگرفتـــه 
ــه  ــن زمینـ ــا در ایـ ــول هـ ــل قـ ــد و نقـ انـ

صحیـــح نیســـت.
ـــی« در  ـــی الریجان ـــا، »عل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
جلســـه علنـــی مجلـــس ایـــن مطلـــب را در 
ـــده  ـــور نماین ـــی پ ـــادر قاض ـــر ن ـــه تذک ـــخ ب پاس
ـــورد  ـــایعاتی درم ـــود ش ـــر وج ـــی ب ـــه مبن ارومی

ـــرد. ـــان ک ـــن بی ـــدی بنزی ـــهمیه بن س
قاضـــی پـــور در تذکـــر خـــود گفـــت: 
ــر  ــی بـ ــایعاتی مبنـ ــر شـ ــد روز اخیـ در چنـ
ـــه  ـــص روزان ـــن و تخصی ـــدی بنزی ـــهمیه بن س
یـــک لیتـــر بنزیـــن بـــه هـــر نفـــر مطـــرح 

شـــده اســـت.
ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــز در پاس ـــس نی ـــس مجل ریی
ــس دربـــاره ســـهمیه  ــر گفـــت: مجلـ تذکـ
ـــل  ـــن نق ـــه و ای ـــم نگرفت ـــن تصمی ـــدی بنزی بن
ـــود، درســـت  ـــی ش ـــرح م ـــه مط ـــی ک ـــول های ق

ـــت. نیس

نمایندگان طرح اصاح قانون بودجه سال 
۹۷ را بررسی کردند

ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
ادامـــه جلســـه علنـــی دیـــروز خانـــه ملـــت 
ــه  ــون بودجـ ــاح قانـ ــرح اصـ ــوادی از طـ مـ
ســـال ۹۷ کل کشـــور را بـــرای تامیـــن نظـــر 

شـــورای نگهبـــان اصـــاح کردنـــد.
ــواد  ــن مـ ــش از ایـ ــان پیـ ــورای نگهبـ شـ
مصـــوب در ایـــن طـــرح را مغایـــر اصـــل ۵۲ 
قانـــون اساســـی دانســـت و تاکیـــد کـــرد در 
صـــورت لـــزوم متمـــم یـــا اصـــاح بودجـــه 
ـــد. ـــه و ارســـال کن ـــد الیحـــه ای تهی ـــت بای دول

ـــه  ـــان ب ـــورای نگهب ـــرادات ش ـــی از ای بخش
ـــه  ـــت ک ـــکلی داش ـــه ش ـــز جنب ـــرح نی ـــن ط ای
نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی آن را 

ـــد. ـــاح کردن اص
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــدگان مجلـ نماینـ
ـــی از  ـــان یک ـــورای نگهب ـــر ش ـــن نظ ـــرای تامی ب
ـــر  ـــه تهات ـــوط ب ـــه مرب ـــرح ک ـــن ط ـــای ای بنده
هزینـــه هـــای اجـــرای آســـفالت و قیرانـــدود 

ـــد. ـــذف کردن ـــود را ح ب
ــرای  ــدگان بـ ــه نماینـ ــاده کـ ــن مـ در ایـ
تامیـــن نظـــر شـــورای نگهبـــان حـــذف 
کردنـــد، آمـــده بـــود: تهاتـــر هزینـــه هـــای 

اجـــرای آســـفالت، قیرانـــدود، عایـــق کاری و 
همچنیـــن تامیـــن مـــا بـــه التفـــاوت مالـــی 
ـــا  ـــور ب ـــن ام ـــرای ای ـــط ب ـــا فق ـــط کارفرم توس
تاییـــد مســـووالن دســـتگاه هـــای اجرایـــی 
ـــگان  ـــر رای ـــل قی ـــا تحوی ـــط، ب ـــتانی ذی رب اس
در ســـقف بودجـــه مصـــوب پـــس از اعـــام 
بـــه خزانـــه بامانـــع اســـت، خزانـــه مکلـــف 
ـــتانی ذی  ـــای اس ـــاب ه ـــق حس ـــت از طری اس
ـــازاد  ـــر م ـــی قی ـــادل ارزش ریال ـــود، مع ـــط خ رب
ـــا  ـــروژه ه ـــک از پ ـــر ی ـــه ه ـــوط ب ـــی مرب تحویل
ــاب را  ــال حسـ ــت اعمـ ــا جهـ ــتگاه هـ و دسـ

لحـــاظ کنـــد.

الریجانی:

مجلس درمورد سهمیه بندی بنزین 
تصمیمی نگرفته است


