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عجب شیر   روزانهم رسارسی صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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معاون وزیر کشاورزی:

تولید غذا برای 3۰۰ میلیون نفر 
امکان پذیر نیست

وضعیت نامشخص ماشین سازی برای 
فصل آینده؛ کادر فنی و بازیکنان 

منتظر روشن شدن تکلیف باشگاه

تصور تامین غذا برای ۳۰۰ میلیون نفر در ایران اشتباه است
با این خاک، آب و امکانات بیشتر از وضعیت کنونی نمی توانیم تولید کنیم

مهاجری منتظر روشن شدن تکلیف باشگاه
ماشین سازی در تبریز می ماند

تیم ماشین سازی از همان ابتدای لیگ وضعیت مبهم و عجیبی داشت
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در گفت  و گوی اختصاصی با رئیس شورای منطقه آذربایجان شرقی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی، مطرح شد:

مادام که احزاب شکل نگیرند 
مجلس و دولت قوی شکل نمی گیرد

 تاکنون هیچ فشار سیاسی در پرونده 
محمد علی نجفی لحاظ نشده است 

 بیشتر بخش های بازار تبریز 
مستعد حوادث است

آغاز مهلت 7 روزه استعفای 
داوطلبان انتخابات مجلس

مدیر نمایندگی شرکت خمیر مایه در 
تبریز 864 میلیون ریال جریمه شد

انتصابـات  اینکـه  بیـان  بـا  اقتصـادان  یـک 
در خودروسـازی کشـور بیشـتر سیاسـی اسـت 
ایرانـی  خودروسـازان  گفـت:  کارشناسـی،  تـا 
خودروسـاز نیسـتند بلکـه مونتـاژکار هسـتند. 
راغفـر  حسـین  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
دربـاره دلیـل موفقیـت کـره جنوبـی در صنعت 
خودروسـازی نسـبت به ایران در حالیکه هر دو 
کشـور همزمان فعالیت در این عرصه ر ا شـروع 
کردنـد، گفـت: سـوءمدیریت در نظـام اقتصادی 
کشـور، فسـادی کـه در اثـر پرداخـت یارانـه به 
خودروسـازان ایجاد شـده و ناتوانـی مدیران این 
حـوزه، مشـکالت صنعـت خودروسـازی را رقـم 

زد.

انتصابات در صنعت خودروسازی سیاسی 
است تا کارشناسی

اینکـه  بیـان  بـا  اقتصـادی  کارشـناس  ایـن 
انتصابات در خودروسـازی کشور بیشتر سیاسی 
اسـت تـا کارشناسـی، افزود: در سـایر کشـورها 
حمایـت  خودروسـازی  صنعـت  از  صورتـی  در 
می شـود کـه بازدهـی داشـته باشـد در حالـی 
کـه در ایـران علیرغـم حمایت هـای بی شـمار از 
خودروسـازی ماننـد ممنوعیـت واردات خودرو، 
تعرفه گـذاری و ... خودروسـازان نـه تنها اقدامی 
در جهـت ارتقـاء محصـوالت خود انجـام ندادند 
پرداخـت  و  دلیـل ضعـف مدیریتـی  بـه  بلکـه 
ایـن  در  نیـز  بزرگـی  فسـاد  یارانـه  بی هـدف 
صنعـت ایجـاد شـد به گونـه ای که هـر کجا که 
اعتراضـی رخ  داد بـا پرداخـت رشـوه یـا اعطای 
خـودرو امـکان نقـد ایـن صنعـت از بیـن رفت.

صنایـع مکمـل خودروسـازی مانند فـوالد به 
جـای اینکـه نیاز ایـن صنعت را برطـرف کند به 

دنبال بازار سـوداگری هسـتند.

خودروسازان ایرانی خودروساز نیستند 
بلکه مونتاژکارند

وی بـا بیـان اینکـه خودروسـازان بـه جـای 
اینکـه بـه ظرفیـت داخلـی توجـه کنند، چشـم 
امیدشـان به خـارج از ایران اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: خودروسـازان ایرانی خودروسـاز نیسـتند 

بلکـه مونتاژکار هسـتند.

کارخانه های تولید فوالد به جای تولید ورق 
موردنیاز خودروسازی میل گرد تولید می کند

راغفـر ادامـه داد: صنایـع مکمل خودروسـازی 
ماننـد فـوالد بـه جـای اینکـه نیـاز ایـن صنعـت 
سـوداگری  بـازار  دنبـال  بـه  کنـد  برطـرف  را 
جـای  بـه  فوالدسـازی  کارخانه هـای  هسـتند. 
اینکـه ورق موردنیاز شـرکت های خودروسـازی و 
ماشین سـازی را تامیـن کنند میل گـرد و تیرآهن 
برای سـاخت و سـاز تولید می کننـد چراکه تولید 

ایـن محصـوالت سـود بیشـتری دارد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تصریـح کـرد: از آنجایـی 
کـه خودروسـازان ایرانی بازار انحصـاری در اختیار 
دارنـد بـرای بازسـازی و ارتقـاء محصـوالت خـود 
تـالش نمی کننـد در واقـع بـه دلیـل وجـود ایـن 
بـازار انحصـاری خودروهـا را بـه هـر قیمتـی کـه 
 خواسـتند بـه مـردم تحمیـل می کننـد و مـردم 
ناچارنـد هزینـه سـوء مدیریت ها را پرداخت کنند.

قیمت های گزاف خودروهای داخلی از جمله 
آثار سوء مدیریت در خودروسازی است

زیـاد  مصـرف  اثـر  در  هـوا  آلودگـی  راغفـر 
قیمت هـای  و  داخلـی  خودروهـای  سـوخت 
خودروهـای  بـا  مقایسـه  قابـل  کـه  گزافـی 
خارجـی نیسـت را از جملـه آثـار سـوء مدیریت 
در خودروسـازی دانسـت و اظهـار کـرد: یکـی 

از مـواردی کـه صنعـت خودروسـازی پـس از 
انقـالب بـا آن روبـه رو شـد تحریم هـای متوالی 
بـه  دسترسـی  امـکان  تحریم هـا  ایـن  در  بـود 
مـورد  آالت  ماشـین  و  فناوری هـا  از  بسـیاری 
نیـاز ایـن صنعـت محـدود شـد از سـوی دیگـر 
در داخـل بـه دلیـل بی توجهی بـه ظرفیت های 
توانـا  و  کارآمـد  انسـانی  نیروهـای  و  داخلـی 
صنعت خودروسـازی پیشـرفت چندانی نداشت.

 خودروسـازی را با کره جنوبی شـروع کردیم 
در حالـی کـه ایـن کشـور بسـیاری از بازارهای 
مهـم جهانی را ماننـد آمریکا و اروپا  را تسـخیر 
کـرد در حالیکـه ما همچنـان در مراحل ابتدایی 

کار دسـت و پا مـی زنیم.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـران مونتـاژ سـاده 
تـر از تولیـد اسـت، گفـت: مـا خودروسـازی را 
بـا کـره جنوبـی شـروع کردیـم در حالـی کـه 
ایـن کشـور بسـیاری از بازارهـای مهـم جهانـی 
را ماننـد آمریـکا و اروپـا -علیرغـم اینکـه ایـن 
کشـورها خـود خودروسـاز هسـتند- را تسـخیر 
کـرد در حالیکـه ما همچنـان در مراحل ابتدایی 

کار دسـت و پـا مـی زنیـم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکـه فسـاد 
موجـود در صنعـت خودروسـازی بسـیار اسـت، 
تصریـح کـرد: ایـن فسـاد ناشـی از رانت هـا و 
درآمدهـای نفتـی و توزیـع آن اسـت از سـوی 
در  و مسـتقلی  قـوی  بخـش خصوصـی  دیگـر 
بتواننـد  افـراد  ایـن  تـا  نـدارد  وجـود  کشـور 
فرصت هـا و منابـع مالـی خـود را بـه درسـتی 

کننـد. سـرمایه گذاری 

بخش خصوصی به جریان قدرت وابسته 
است

راغفـر بـا بیـان اینکـه اگـر بخـش خصوصی 
نیـز در کشـور وجـود داشـته باشـد بـه جریـان 
قـدرت وابسـته اسـت، تاکیـد کـرد: ایـن بخش 
بـا اسـتفاده از رانت هـا منابـع بزرگـی بـه جیب 
بـه خـودرو  ایـن موضـوع محـدود  و  می زننـد 
نیسـت؛ فسـادهای بزرگـی کـه در واگذاری هـا 

انجـام شـد نشـانه بـارز ایـن موضـوع اسـت.
ایـن کارشـناس اقتصادی ادامـه داد: در حال 
حاضـر احتمـال شـکل گیری بخـش خصوصـی 
مسـتقل منتفی اسـت و بخش خصوصی موجود 
نیز وابسـته اسـت مادامی که مناسـبات سیاسی 
اصـالح نشـود تغییـر فعالیـت هـای ظاهـری به 

اقتصـاد کمکـی نمی کند.
بـرای  اصلـی  اینکـه شـرط  بیـان  بـا  راغفـر 
حضـور بخـش خصوصی در اقتصـاد از بین رفتن 
فسـاد اسـت، خاطرنشـان کرد: در صورتـی که با 
فسـاد مبـارزه شـود می تـوان امیدوار بـود بخش 
مادامـی کـه  ایجـاد شـود.  خصوصـی مسـتقل 
فعالیت هـای داللـی، سـوداگری و سـفته بـازی 
پررونـق باشـد امـکان اصالح امـور وجود نـدارد.

انتصابات در صنعت خودروسازی 
سیاسی است تا کارشناسی
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دورنمای عملیاتی در روابط میان 

چین و ایران در جریان رفت  وآمد 
هیأت ها به دست آید

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
بــه رفت وآمــد هیأت هــا میــان ایــران و چیــن، 
گفــت: بایــد چارچــوب روشــن و دورنمــای 
عملیاتــی در نــوع روابــط در جریــان ایــن 

رفت وآمدهــا حاصــل شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، دکتــر علــی 
الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا 
پانــگ ســن ســفیر جمهــوری خلــق چیــن در 
تهــران کــه بــه زودی مأموریــت 5 ســاله وی در 
ایــران پایــان خواهــد یافــت، دیــدار و گفــت و 

گــو کــرد.
دکتــر الریجانــی در ایــن دیــدار ضمــن 
تشــکر از اقدامــات ســفیر چیــن در تهــران 
طــی دوره مأموریــت وی در ایــران، گفــت: 
تــالش شــما بــرای گســترش روابــط دو کشــور 
ــان رفت   وآمــد  ــم در جری ــود و امیدواری ــر ب مؤث
ــان دو کشــور چارچــوب روشــنی  ــا می هیأت ه
ــای  ــد و دورنم ــت آی ــه دس ــط ب ــوع رواب در ن

ــود. ــل ش ــی حاص عملیات

ــط  ــده رواب ــه آین ســفیر چیــن در تهــران: ب
ــران خوشــبین هســتیم ــن و ته پک

پانــگ ســن ســفیر جمهــوری خلــق چیــن 
ــکر  ــن تش ــدار ضم ــن دی ــز در ای ــران نی در ته
دوران  در  مجلــس  رئیــس  حمایت هــای  از 
مأموریــت خــود در ایــران گفــت: طــی 5 ســال 
گذشــته همــکاری خوبــی بــا دوســتان ایرانــی 
داشــته و در ایــن مــدت روابــط دو کشــور 
رفت وآمدهــای  و  یافتــه  توســعه  همــواره 
ــه خصــوص در جهــت همکاری هــای  ــادی ب زی

ــت. ــده اس ــام ش ــاری انج ــادی و تج اقتص
وی افــزود: بــر ایــن باوریــم کاهــش قــدرت 
ــروزی  ــوده و پی ــهود ب ــده مش ــکا در آین آمری

ــت. ــی اس ــی و ایران ــای چین ــرای طرف ه ب
ــفر  ــه س ــاره ب ــا اش ــه ب ــگ ســن در ادام پان
ســال گذشــته دکتــر الریجانــی بــه چیــن ایــن 

ــد. ســفر را موفــق خوان
ــران  ــن در ته ــق چی ــوری خل ــفیر جمه س
ــه  ــم اینک ــرد: علیرغ ــان ک ــان خاطرنش در پای
آمریکایــی هــا در فراینــد توســعه روابــط ایــران 
و چیــن ممانعت هایــی ایجــاد مــی کننــد 
نســبت بــه آینــده روابــط دو کشــور خوشــبین 
هســتیم و ســفیر جدیــد چیــن در تهــران نیــز 
ــداف  ــبرد اه ــتای پیش ــی در راس ــد از معرف بع

ــی دارد. ــر م ــه گام ب دوجانب

فرصت 15 روزه به استانداران برای 
بررسی »نیاز واحدهای تولیدی« 

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه 
منطقـه ای وزیر کشـور، از ارائـه فرصت 15 روزه 
بـه اسـتانداران بـرای بررسـی نیـاز واحدهـای 
تولیـدی و شناسـایی شـرکت های دانش بنیـان 

داد.  برتر خبـر 
در  دین پرسـت  بابـک  فـارس،  گـزارش  بـه 
نشسـت کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 
آذربایجـان شـرقی، از برگزاری نمایشـگاه نیازها و 
توانمندی هـای تولیـدی کشـور در نیمه نخسـت 
تیـر مـاه سـال جـاری خبـر داد و اظهـار داشـت: 
وزارت کشـور در راسـتای پیگیـری سیاسـت های 
کلـی دولت، این نمایشـگاه را با هـدف خودکفایی 
از  تولیـد  بخـش  بی نیـازی  و  تولیـدی  صنایـع 
قطعـات و مـواد اولیـه وارداتـی برگـزار می کنـد.

طـرح  گفـت:  طـرح،  ایـن  تشـریح  در  وی، 
کلـی وزارت کشـور ایـن اسـت که وابسـتگی به 

کاالهـای راهبـردی وارداتـی کـم شـود.
مانعـی  هیـچ  اینکـه  بیـان  بـا  دین پرسـت 
بـرای موفقیـت در ایـن زمینـه نداریـم، افـزود: 
همان طـور کـه تحریم صنایـع نظامـی در زمان 
جنـگ تحمیلـی موجـب خودکفایـی کشـور در 
ایـن زمینه شـد، جنـگ اقتصـادی نیـز فرصتی 

بـرای خودکفایـی در صنایـع تولیـدی اسـت.
تمـام  در  خودکفایـی  البتـه  داد:  ادامـه  وی 
زمینه هـا و کاالهـا، نـه برنامه کشـور مـا و نه هیچ 
کشـور دیگری اسـت، اما چنان چه بـه خاطر عدم 
تمایل چند کشـور یا شـرکت که دشمنی دیرینه 
بـا ما دارنـد، بخش تولیـد دچار چالش شـود باید 
در جهـت تولیـد نیازهای این بخـش تالش کنیم.

معـاون اقتصـادی وزیـر کشـور خاطرنشـان 
کـرد: به اسـتانداران کشـور 15 روز فرصت داده 
شـده اسـت تا از یک طـرف نیازهـای واحدهای 
وارداتـی  اولیـه  مـواد  و  قطعـات  بـه  تولیـدی 
دانش بنیـان،  شـرکت های  دیگـر  طـرف  از  و 
دانشـگاه ها و کارخانه هـای برتـر هـر اسـتان را 

شناسـایی و بـه وزارت کشـور اعـالم کننـد.
شناسـایی  از  پـس  داد:  ادامـه  دین پرسـت 
نیازهـا و توانمندی ها، نمایشـگاهی در دو بخش 
برگـزار خواهـد شـد کـه هـدف آن، شناسـایی 
حلقه هـای وابسـتگی تولیـد بـه خارج از کشـور 
بی نظیـر    کشـور  توانمندی هـای  از  اسـتفاده  و 

آنهاسـت. بـرای رفع 

آمادگی مجلس برای اصالح
 ساختار بودجه با قید فوریت 

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس 
گفـت: اگـر دولـت بـرای اصـالح سـاختار بودجه 
قدمـی برنـدارد نماینـدگان این آمادگـی را دارند 
کـه با قیـد فوریت ایـن موضوع را بررسـی کنند. 
بـه گـزارش تسـنیم، محمـد حسـینی عضـو 
کمیسـیون برنامه و بودجه و محاسـبات مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه بـا گذشـت 2 
اصـالح  دربـاره  اتفاقـی  هنـوز  سـال  از  مـاه 
سـاختار بودجـه در دولـت و مجلـس صـورت 
نـوع بودجه ریـزی  ایـن  نگرفتـه اسـت، گفـت: 
کـه متأسـفانه سـالیان سـال اسـت در کشـور 
اجـرا می شـود جـز دسـتاورد کسـری بودجـه، 
عـدم شـفافیت، انحرافـات از اهـداف برنامه های 
بلندمـدت و کوتـاه مـدت و عدم تحقـق افزایش 
بهـره وری چیـز دیگـری در بـر نداشـته اسـت 

وی بـا تاکیـد براینکـه اگـر دولـت قدمـی را 
در جهـت اصـالح سـاختار بودجـه برنمـی دارد، 
نماینـدگان ایـن آمادگـی را دارند  با قیـد فوریت 
بـه ایـن موضـوع بپردازنـد، افـزود: بایـد در ایـن 
شـرایط سـخت بـا تغییـر سـاختار بودجه ریـزی 
موجـود، اصالحات الزم را انجـام داد تا هم نگرانی 
را از جامعـه کمتـر کنیم و هم اهـداف اصلی نظام 
بودجه ریـزی که برنامـه مالی و اجرایی یک سـال 

دولـت اسـت را تدویـن و ابـالغ کنیم.
نماینـده مـردم تفـرش در مجلـس بـا بیـان 
کشـور،  بودجه ریـزی  نظـام  ناکارامـدی  اینکـه 
غیـر شـفاف بـودن آن و همچنیـن عـدم ارتباط 
بـا بهـره وری در حوزه هـای زیرسـاختی از جمله 
اشـکاالت بنیـادی نظـام بودجـه ریـزی کشـور 
اسـت، اضافـه کـرد: اصـالح سـاختار بودجـه بـا 
اعمال یکسـری سیاسـت مانند کاهش وابستگی 
بـه نفـت و افزایـش اتـکای بودجه بـه درامدهای 
مالیاتـی متفاوت اسـت. بـه عبارت سـاده تر باید 
بیـن تغییـرات سـاختاری در نظام بودجـه ریزی 

و جزییـات بودجـه تفـاوت قائل شـد.
عضـو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات 
اظهـار داشـت:هنوز  اسـالمی  مجلـس شـورای 
منتظـر دولـت هسـتیم تـا برنامـه اش را در این 
حـوزه شـفاف اعالم کنـد تا نماینـدگان هم نگاه 

خـود را مطـرح کنند.

ضرورت بهره برداری از ظرفیت 
گردشگری دریاچه ارومیه 

معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و 
ــی  ــتاندار آذربایجان غربـ ــع اسـ ــعه منابـ توسـ
بـــر لـــزوم برنامه ریـــزی در جهـــت اســـتفاده 
از ظرفیـــت گردشـــگری دریاچـــه ارومیـــه 

تاکیـــد کـــرد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، رضـــا حســـینی در 
ــگری  ــعه گردشـ ــاماندهی و توسـ ــه سـ جلسـ
دریاچـــه ارومیـــه کـــه امـــروز در محـــل 
اســـتانداری برگـــزار شـــد، افـــزود: امســـال 
بـــه لطـــف خـــدا و بـــر اثـــر بارندگی هـــای 
مناســـب، دریاچـــه ارومیـــه از وضعیـــت 
خوبـــی برخـــوردار شـــده و پیش بینـــی مـــی 
ــدن  ــرای دیـ ــادی بـ ــگران زیـ ــود گردشـ شـ
آذربایجان غربـــی  بـــه  ارومیـــه  دریاچـــه 

ســـفر کننـــد.
ارومیـــه  تاکیـــد کـــرد: دریاچـــه  وی 
اختیـــار  در  بی نظیـــر  فرصتـــی  امـــروز 
مـــا گذاشـــته کـــه بایـــد بـــا برنامه ریـــزی 
اســـتفاده  زمینـــه  اصولـــی،  و  صحیـــح 
بهینـــه از ایـــن ظرفیـــت خـــدادادی را 

فراهـــم کنیـــم.
معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و 
ــی  ــتاندار آذربایجان غربـ ــع اسـ ــعه منابـ توسـ
ـــی  ـــات رفاه ـــات و تاسیس ـــاد امکان ـــزود: ایج اف
ــه و  ــه ارومیـ ــراف دریاچـ ــواحل و اطـ در سـ
ــذر و  ــان گـ ــیر میـ ــازی مسـ ــالح و بهسـ اصـ
ـــگران  ـــد گردش ـــی می توان ـــیرهای دسترس مس
زیـــادی را بـــه اســـتان و شهرســـتان ارومیـــه 
ثـــروت  و  درآمدزایـــی  و  دهـــد  ســـوق 

منطقـــه ای بـــرای اســـتان داشـــته باشـــد.
ــتفاده از  ــرورت اسـ ــر ضـ ــن بـ وی همچنیـ
ظرفیـــت بخـــش خصوصـــی تاکیـــد کـــرد و 
گفـــت: از ســـرمایه گذارانی کـــه عالقمنـــد 
ــگری  ــوزه گردشـ ــرمایه گذاری در حـ ــه سـ بـ
ــتقبال مـــی  ــتند، اسـ ــه هسـ ــه ارومیـ دریاچـ

کنیـــم.

ــت  ــه وقـ ــوری از اینکـ ــای تیمـ آقـ
ـــه  ـــار روزنام ـــود را در اختی ـــدر خ گرانق
ـــه  ـــا توج ـــکریم، ب ـــد متش ـــرار دادی ق
ـــان در  ـــور، نظرت ـــی کش ـــرایط فعل ـــه ش ب
ـــان   ـــی  بی ـــت روحان ـــه دول ـــورد کارنام م

ــد؟ بفرماییـ
ـــام  ـــخن از اهتم ـــل از آغازس ـــم قب ـــده ه بن
شـــما و حوصلـــه خواننـــدگان عزیـــز تقدیـــر 
و تشـــکر مـــی کنـــم. در کشـــور مـــا بـــرای 
ارزیابـــی کارنامـــه یـــا عملکـــرد دولـــت 
هـــا ناگزیریـــم راهبـــرد هـــا ی حاکمیـــت در 
سیاســـت خارجـــی) منطقـــه ای و بیـــن المللـــی( 
و متقابـــال تعـــارض و تقابـــل برخـــی کشـــورهای 
ـــه  ـــم. ک ـــاظ کنی ـــم لح ـــرب را ه ـــه و غ منطق
ـــر  ـــا اث ـــه م ـــر اوضـــاع اقتصـــادی جامع مســـلما ب
ـــت  ـــدت تح ـــا را بش ـــر ه ـــد و متغی ـــی گذارن م
ـــول  ـــا ارزش پ ـــم ه ـــال تحری ـــد. مث ـــر دارن تاثی
ملـــی را پاییـــن مـــی آورنـــد و قیمـــت هـــا 
افزایـــش مـــی یابـــد. ثبـــات و امنیـــت کـــه 
ــه  ــت، بـ ــم اسـ ــی مهـ ــاد خیلـ ــرای اقتصـ بـ
هـــم مـــی خـــورد، عـــدم قطعیـــت افزایـــش 
پیـــدا مـــی کنـــد و پیـــش بینـــی ناپذیـــری 
ـــا  ـــا را ب ـــت ه ـــا،  قیم ـــب و کاره ـــازار و کس ب
ـــن  ـــازد. از ای ـــی س ـــراه م ـــدید هم ـــان ش نوس
جهـــت کارنامـــه آقـــای روحانـــی شـــامل دو 
دوره اســـت: قبـــل از خـــروج آقـــای ترامـــپ 

ــد از آن . ــام و بعـ از برجـ
ــای  ــی آقـ ــت خارجـ ــد سیاسـ ــی دانیـ مـ
ـــزاع  ـــش ن ـــی و کاه ـــش زدای ـــر تن ـــی ب روحان
ـــا  ـــم ه ـــع تحری ـــل و رف ـــن المل ـــط بی در رواب
ـــتند  ـــی خواس ـــی م ـــای روحان ـــد. آق ـــتوار ش اس
ـــادالت  ـــت، مب ـــدور نف ـــا ص ـــم ه ـــع تحری ـــا رف ب
ــذاری  ــرمایه گـ ــود و سـ ــهیل شـ ــول تسـ پـ
ـــن  ـــد. و ای ـــش ده ـــور افزای ـــی را در کش خارج
راهبـــرد را بـــرای حـــل معضـــالت اقتصـــادی 
ـــرخ  ـــردم، ن ـــورم، اشـــتغال، معیشـــت م چـــون ت
ـــکار  ـــان و ... ب ارز و رشـــد اقتصـــادی،دارو و درم
گیرنـــد. لـــذا در آن مســـیر گام برداشـــتند و 
ـــرار  ـــت  روی آن ق ـــروی دول ـــت و نی ـــز وق تمرک
گرفـــت. تـــا اینکـــه توافـــق برجـــام حاصـــل 
ـــاهد  ـــه ش ـــم هم ـــام ه ـــق برج ـــا تواف ـــد. ب ش
ـــت  ـــود گذاش ـــه بهب ـــت رو ب ـــه وضعی ـــم ک بودی
ــه  ــی بـ ــت منفـ ــادی از حالـ ــد اقتصـ و رشـ

ـــود. ـــدا نم ـــش پی ـــت گرای ـــت مثب حال
ـــروج او از  ـــپ و خ ـــدن ترام ـــا روی کار آم ب
برجـــام شـــرایط برگشـــت. آمریـــکا تحریـــم 
هـــا را تشـــدید کـــرده و همـــه مســـتحضرند 
ــدیم.  ــرو شـ ــی روبـ ــه  وضعیتـ ــا چـ ــه بـ کـ
ـــی  ـــط بانک ـــت رواب ـــش یاف ـــت کاه ـــادرات نف ص
ـــت  ـــت. قیم ـــن اس ـــا ناممک ـــادل ارز تقریب و تب
ــی  ــای خارجـ ــرکت هـ ــت و شـ ــاال رفـ ارز بـ
ایـــران را تـــرک گفتنـــد و همـــکاری هـــای 
ـــرور  ـــره بم ـــل و غی ـــل و نق ـــا در حم ـــه ه بیم

صـــورت نگرفـــت. 
کارنامـــه آقـــای روحانـــی را دیگـــر نمـــی 
شـــود بـــا انتـــزاع از ایـــن وضعیـــت ارزیابـــی 
ــژه  ــس بویـ ــکاری مجلـ ــالوه همـ ــرد. بعـ کـ
ــا و  ــایر نهادهـ در انتخـــاب وزرا، عملکـــرد سـ
ـــر دارد.  ـــم تاثی ـــان ه ـــدا و پنه ـــای پی ـــبکه ه ش
بطـــور کلـــی نبایـــد دولـــت هـــا را در ایـــران 
ــرد. از  ــی کـ ــت ارزیابـ ــک از کل حاکمیـ منفـ
ســـوی دیگـــر ایـــن دولـــت بـــا مشـــکالت مانـــده 
ـــر  ـــه و تاثی ـــیل و زلزل ـــل، س ـــای قب از دوره ه
ـــه  ـــدرت ک ـــای ق ـــی ه ـــا و الب ـــروه ه ـــذاری گ گ
طـــی ســـالیان در مجلـــس و دولـــت هـــا و... 
سیاســـت و اقتصـــاد کشـــور ریشـــه دوانـــده 

انـــد روبـــرو اســـت.
در شـــرایط تحریـــم کارآمـــدی دولـــت 
ـــت  ـــی رف ـــار م ـــت و انتظ ـــی اس ـــوع اساس موض
دولـــت ایـــن را در چینـــش تیـــم صنعتـــی و 
ـــی  ـــرار م ـــر ق ـــد نظ ـــتر م ـــادی اش بیش اقتص
داد. البتـــه بانـــک مرکـــزی در مـــدت اخیـــر 
بـــر بـــازار ارز تســـلط دارد. صـــرف نظـــر 
ــی  ــای روحانـ ــه آقـ ــا از کارنامـ ــه مـ از اینکـ
ـــیم،  ـــته باش ـــی داش ـــا منف ـــت ی ـــی مثب ارزیاب
مهـــم ایـــن اســـت کـــه مـــردم زیـــر فشـــار 
ـــژه در مســـکن  ـــا بوی ـــد. قیمـــت ه اقتصـــادی ان
ــکاری  ــی، بیـ ــت. گرانـ ــرل نیسـ ــت کنتـ تحـ
و عـــدم تـــوان مالـــی جوانـــان بـــرای ازدواج 

ســـخت مـــردم را اذیـــت مـــی کنـــد.  
ــرایط  ــن شـ ــردم ایـ ــه مـ ــتر اینکـ و بیشـ
ــد.  ــی داننـ ــروز نمـ ــت امـ ــول دولـ را محصـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــا و تصمیمات ـــول راهبرده محص
گرفتـــه شـــده و مـــردم در بســـیاری از آنهـــا 
ـــرا  ـــه آن ـــروز هزین ـــا ام ـــد ام ـــته ان ـــش نداش نق

پرداخـــت مـــی کننـــد 

ــات در  ــای انتخابـ ــی از ایرادهـ  یکـ
کشـــور عـــدم وجـــود احـــزاب قـــوی 
در کشـــور مـــی باشـــد بنابرایـــن بـــه 
ـــرای  ـــی ب ـــه اقدامات ـــی چ ـــر جنابعال نظ
تقویـــت احـــزاب مـــی شـــود انجـــام 

داد؟
ـــا و  ـــدی ه ـــم در ناکارآم ـــروز بگویی ـــر ام اگ
ـــور  ـــادها در کش ـــیاری از فس ـــا و بس ـــف ه ضع
نقـــش نظـــام انتخابـــات مـــا بیشـــتر اســـت 
ـــوی  ـــه ق ـــم. کابین ـــه ای ـــزاف نگفت ـــه گ ســـخن ب
ــئولیت  ــده مسـ ــرد، نماینـ ــی گیـ ــکل نمـ شـ
و نقـــش نمایندگـــی خـــود را بـــه درســـتی 
ایفـــا نمـــی کنـــد، مجلـــس در جایـــگاه 
خـــود قـــرار نمـــی گیـــرد، نظـــارت در هیـــچ 
ـــورت  ـــتی ص ـــه درس ـــود ب ـــئون خ ـــک از ش ی
ــا پاســـخگو نیســـتند،  نمـــی پذیـــرد، نهادهـ
ــع  ــن منافـ ــر گرفتـ ــا در نظـ ــات بـ تصمیمـ
ملـــی اتخـــاذ نمـــی شـــود. همـــه بـــه نظـــام 
ـــر  ـــان آن ب ـــران و مجری ـــار ناظ ـــات و رفت انتخاب
ـــات  ـــام انتخاب ـــک نظ ـــکالت ی ـــردد. مش ـــی گ م
ـــاختار و  ـــه س ـــد ب ـــی توان ـــی م ـــت کل در حال
ـــان  ـــار ناظـــران و مجری ـــه رفت ـــا ب ـــون آن،  ی قان

آن مرتبـــط شـــود. 
همانطوریکـــه شـــما گفتیـــد یکـــی از 
ـــا  ـــی م ـــام انتخابات ـــی نظ ـــای اساس ـــف ه ضع
ــه  ــزاب اســـت و بـ ــر احـ ــور موثـ خـــال حضـ
ـــم  ـــه ه ـــام. ک ـــدی نظ ـــف کارآم ـــع آن ضع تب
قانـــون انتخابـــات مـــا، آنـــرا حمایـــت نمـــی 
ـــات. و در  ـــان انتخاب ـــار متولی ـــم رفت ـــد و ه کن
راس همـــه نظـــارت اســـتصوابی اســـت کـــه 
ـــر  ـــت تاثی ـــام را تح ـــدی نظ ـــدت کارآم ـــه ش ب
ـــن  ـــدرت در بی ـــردش ق ـــل گ ـــرار داده و مخ ق
نخبـــگان شـــده اســـت. لـــذا بـــرای تقویـــت 
احـــزاب مـــی تـــوان قانـــون را تغییـــر داد و 
انتخابـــات را برمبنـــای احـــزاب پایـــه ریـــزی 
ـــروز  ـــا ســـریعترین و درســـترین کار ام ـــرد. ام ک

حـــذف نظـــارت اســـتصوابی اســـت. 
بایـــد بـــه جـــای حضـــور و دخالـــت 
نهادهـــای صاحـــب قـــدرت در انتخابـــات، 
حضـــور احـــزاب تقویـــت شـــود. مـــادام کـــه 
ــد مجلـــس ودولـــت  ــزاب  شـــکل نگیرنـ احـ

ــرد. ــی گیـ ــکل نمـ ــوی شـ قـ

ـــات  ـــدن انتخاب ـــتانی ش ـــورد اس در م
نظریـــات خـــود رابیـــان بفرماییـــد و 

راهـــکار شـــما چیســـت؟ 
 اول اینکـــه همانگونـــه کـــه اســـحضار 
ـــا  ـــت ام ـــی اس ـــرح منتف ـــن ط ـــال ای ـــد فع داری
مـــا آنـــرا یـــک گام بـــه جلـــو ارزیابـــی مـــی 
ـــه  ـــازل ب ـــی و ن ـــورت حداقل ـــه ص ـــم و ب کردی
ــرد  ــی کـ ــک مـ ــزاب کمـ ــش احـ ــا نقـ ارتقـ
یـــا لیســـت هـــای انتخاباتـــی را تقویـــت 
مـــی نمـــود. راهـــکار مـــورد نظـــر مـــا ایـــن 

ـــن  ـــد متضم ـــات بای ـــون انتخاب ـــه قان ـــت ک اس
ـــام  ـــت نظ ـــه نخس ـــد: در وهل ـــر باش ـــوارد زی م
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــه ای طراح ـــه گون ـــات ب انتخاب
ــردم و  ــوق مـ ــه حقـ ــخگویی بـ ــوان پاسـ بتـ
تحقـــق اراده آنهـــا را تضمیـــن نمـــود. مثـــال 
ـــه  ـــد برنام ـــد بتوانن ـــه رای آورده ان ـــانی ک کس
ــردم  ــه مـ ــه بـ ــده هایـــی کـ ــان و وعـ هایشـ
ــی  ــه حزبـ ــد. پایـ ــی کننـ ــد عملیاتـ داده انـ
ـــبی  ـــهم مناس ـــص س ـــتن انتخابات)تخصی داش
بـــه احـــزاب و مســـقلین ( خیلـــی بـــه ایـــن 
ــا و  ــت نهادهـ ــد. دخالـ ــی کنـ ــک مـ امرکمـ
ــود.  ــع شـ ــا مانـ ــا را از نامزدهـ ــت آنهـ حمایـ

ــم آورد، ــی را فراهـ ــارت عمومـ ــکان نظـ امـ
بـــرای اطمینـــان از صحـــت و درســـتی 
شـــمارش آرا، از قبـــل، رای دهنـــدگان ثبـــت 
ــده و کارت  ــراز شـ ــا احـ ــت آنهـ ــام و هویـ نـ
ـــرف داده  ـــدور و یکبارمص ـــار ص ـــایی یکب شناس
ـــام و  ـــا آن انج ـــا ب ـــری صرف ـــه رای گی ـــود ک ش
ـــردد.  ـــل گ ـــت و باط ـــری دریاف ـــگام رای گی هن
ـــام و اخـــذ  ـــت ن ـــی شـــدن سیســـتم ثب دیجیتال

رای بـــه آن کمـــک مـــی کنـــد. 

 آقـــای مهنـــدس یکـــی از ارکان 
ـــی  ـــور،جامعه مدن ـــک  کش ـــرفت ی پیش
ـــزاب  ـــما اح ـــر ش ـــه نظ ـــت ب ـــوی اس ق
ـــد  ـــد در توانمن ـــی توانن ـــی م ـــه نقش چ
ســـازی جامعـــه مدنـــی داشـــته 

باشـــند؟
ــه  ــف جامعـ ــا تعریـ ــوم یـ ــه مفهـ ــر بـ اگـ
مدنـــی توجـــه کنیـــم، مالحظـــه مـــی شـــود 
ـــترده  ـــه ای گس ـــکل از آرای ـــه متش ـــن جامع ای
ـــه  ـــت ک ـــره اس ـــا و غی ـــروه ه ـــازمانها و گ از س
ـــتقل  ـــه مس ـــد: اول اینک ـــی دارن ـــه اساس دو وج
از دولـــت یـــا حاکمیـــت هســـتند و دوم وظیفـــه 
ـــا آشکارســـازی و شـــفاف  ـــرد آنه و حـــوزه کارک
ــا  ــق یـ ــات و عالیـ ــوق، مطالبـ ــازی حقـ سـ
ــرد  ــد عملکـ ــد و نقـ ــردم و رصـ تمایـــالت مـ
قـــدرت یـــا دولـــت اســـت. و جامعـــه مدنـــی 
قـــوی هـــم آن جامعـــه ای اســـت کـــه ایـــن 
ـــوق  ـــتند و حق ـــد هس ـــا در آن قدرتمن ـــاد ه نه
مـــردم هـــم آنجـــا حـــرف اول را مـــی زنـــد. 
ـــردم  ـــوق م ـــه حق ـــر چ ـــر ه ـــارت دیگ ـــه عب ب
ـــات  ـــا و تصمیم ـــت ه ـــود و سیاس ـــتیفاد ش اس
حاکمیـــت بـــر مبنـــا و تحـــت تاثیرحقـــوق و 
ـــی  ـــه مدن ـــردد جامع ـــاذ گ ـــت اتخ ـــته مل خواس

ـــت.   ـــوی اس ق
ــاد  ــن دو نهـ ــن بیـ ــت در ایـ ــی اسـ بدیهـ
ـــش  ـــتقل نق ـــات مس ـــزاب و مطبوع ـــی اح یعن
ـــن  ـــد در ای ـــی توانن ـــذاری م ـــر گ ـــیار تاثی بس
ـــزاب  ـــد. اوال اح ـــا بکنن ـــد ایف ـــازی و نق آشکارس
از خـــود مـــردم شـــکل مـــی گیرنـــد یعنـــی 
کامـــال پایـــگاه اجتماعـــی خواهنـــد داشـــت 
ـــی  ـــگاه اجتماع ـــه پای ـــر چ ـــم ه ـــوال ه و معم
حزبـــی بـــاال باشـــد تاثیـــر گـــذاری بیشـــتر 
ــرای  ــا را بـ ــد فضـ ــی تواننـ ــزاب مـ دارد. احـ
ـــر  ـــن ام ـــواه ای ـــد و گ ـــاز کنن ـــائل ب ـــرح مس ط
ـــال  ـــت. ح ـــف اس ـــع مختل ـــارب جوام ـــم تج ه
روشـــن اســـت احـــزاب در ایـــن پروســـه تـــا 
ـــد  ـــی توانن ـــا م ـــد. آنه ـــر گذارن ـــدازه تاثی ـــه ان چ
بـــا انســـجام تشـــکیالتی، بهـــره منـــدی 
از خبـــرگان و متخصصیـــن و نیـــرو هـــای 
ـــن  ـــره ضم ـــا و غی ـــه ه ـــه برنام ـــذار، ارائ تاثیرگ
آگاهـــی دادن بـــه آشکارســـازی و طـــرح 
حقـــوق مـــردم بویـــژه در حـــوزه سیاســـت و 
اقتصـــاد کمـــک نمـــوده وبـــا نقـــد علمـــی و 
ـــه  ـــزم ب کارشناســـی عملکردهـــا، حاکمـــان را مل
ـــان  ـــا خودش ـــوده ی ـــت نم ـــوق مل ـــت حق رعای
بـــا کســـب قـــدرت از طریـــق انتخابـــات آزاد بـــه 
ـــه  ـــن جامع ـــذا ای ـــد و ل ـــت یازن ـــق آن دس تحق
ـــا  ـــد ی ـــا در قدرتن ـــزاب ی ـــد. اح ـــت کنن را تقوی
حلقـــه واســـط مـــردم و قـــدرت. در نتیجـــه 
ــری  ــئولیت پذیـ ــخگویی و مسـ ــطح پاسـ سـ
ــت  ــه تقویـ ــن بـ ــد و ایـ ــی یابـ ــش مـ افزایـ

جامعـــه مدنـــی مـــی انجامـــد.

ــاالری   ــردم سـ ــت مـ ــرای تقویـ  بـ
در حکمرانـــی محلـــی و شـــهر هـــای 
ـــی  ـــی  م ـــه اقدامات ـــزاب چ ـــک اح کوچ

تواننـــد انجـــام بدهنـــد؟
ــم:  ــر بگیریـ ــل را در نطـ ــد اصـ ــد چنـ بایـ
ــفاف  ــد، شـ ــاره شـ ــال اشـ ــه قبـ همانطوریکـ
ــردم و درک  ــات مـ ــوق و مطالبـ ــردن حقـ کـ
نیازهـــا و انتظـــارات آنهـــا تـــالش بـــرای 
تحقـــق آن و دفـــاع از حقـــوق آنهـــا در 
مقابـــل قـــدرت خیلـــی مهـــم اســـت، و 
مـــردم ســـاالری غیـــر از ایـــن نیســـت کـــه 
ـــن  ـــان را تعیی ـــت ش ـــان سرنوش ـــردم خودش م
کننـــد و چیـــزی بـــه آنهـــا تحمیـــل نشـــود. 
ـــس  ـــر ک ـــر از ه ـــان بهت ـــردم خودش ـــی م یعن
ـــالح  ـــه ص ـــز ب ـــه چی ـــد چ ـــی دهن ـــخیص م تش
ــن  ــه روشـ ــا نیســـت، البتـ ــان هســـت یـ شـ
اســـت روشـــنفکران، اندشـــمندان و صاحـــب 
ـــی  ـــه آگاه ـــه جامع ـــتند و ب ـــال هس ـــران فع نظ
ـــردم  ـــر م ـــی نظ ـــم نهای ـــی تصمی ـــد ول میدهن

اســـت. 
حکمرانـــی محلـــی بخشـــی از حکـــم 
رانـــی خـــوب اســـت. وقتـــی مـــا تنوعـــی از 
ـــم  ـــره داری ـــی و غی ـــای مردم ـــروه ه ـــوام، گ اق
ـــد  ـــک باش ـــردم نزدی ـــه م ـــه ب ـــر چ ـــت ه حکوم
ــا  ــتی از آنهـ ــدازه درک درسـ ــان انـ ــه همـ بـ
بدســـت مـــی آورد یـــک راه بـــرای نزدیکـــی 
واگـــذاری و تفویـــض امـــور داخلـــی بـــه 
خودشـــان اســـت. در ثانـــی ایـــن اداره امـــور 
داخلـــی بـــه صـــورت یـــک خواســـته آنهـــا 

نیـــز هســـت.
بــرای  راه حــل  یــک  دیگــر  از طــرف   
ــه مشــکالت  ــزرگ شکســتن آن ب مشــکالت ب
ــه  ــردم ب ــور م ــض ام ــه تفوی ــت ک ــر اس ریزت
مــردم ایــن حکــم را دارد. احــزاب کارکــرد 
ــث  ــه در بح ــه ک ــد، همانگون ــان را دارن خودش
اگــر جمــع  جامعــه مدنــی ذکــر شــد. و 
ــا  ــاط ب ــرق : ارتب ــزاب از ط ــم: اح ــدی کنی بن
تمایــالت  و  حقــوق  آشکارســازی  و  مــردم 
ــد  ــردم، رص ــی م ــش و آگاه ــط بین ــا، بس آنه
عملکــرد دولــت، نقــد عملکــرد دولــت، ایجــاد 
فضــای بــاز سیاســی و گفتمــان ســازی، کســب 
قــدرت از طریــق انتخابــات آزاد، ارائــه برنامــه و 
ــی  راهــکار مشــکالت چــه در بحــث حکــم ران
ــی  ــی مل ــا حکمران ــه ب ــه در رابط ــی و چ محل
مــی توانندکمــک رســان باشــند. البتــه اطــالع 
داریــد نظــام هــای مختلفــی بــرای بســط حکم 
ــوع  ــال موض ــه فع ــود دارد ک ــی وج ــی محل ران
بحــث مــا نیســت و در کشــور مــا شــوراها بــه 

ــد  ــده دارن ــه عه ــه را ب ــن وظیف ــکلی ای ش

بـــرای  ملـــت  اتحـــاد  حـــزب 
ـــده در  ـــود درآین ـــت خ ـــترش فعالی گس
حـــوزه اســـتانی چـــه اقدماتـــی مـــی 

ــد؟ ــام بدهـ ــد انجـ توانـ
ـــاد  ـــزب اتح ـــه در ح ـــی ک ـــد رکن ـــی دانی م
ــزب را در  ــای حـ ــت هـ ــئولیت و سیاسـ مسـ
ــه  ــورای منطقـ ــده دار اســـت شـ ــتان عهـ اسـ
اســـت. ایـــن شـــورا درچارچـــوب مرامنامـــه و 
ـــا و  ـــت ه ـــا، سیاس ـــی ه ـــط مش ـــنامه، خ اساس
ـــرا  ـــه اج ـــه مرحل ـــن و ب ـــی را تعیی ـــه های برنام
مـــی گـــذارد. بـــر همیـــن اســـاس شـــورای 
ــایی  ــات و شناسـ ــام مطالعـ ــا انجـ ــه بـ منطقـ
فرصـــت هـــا و تهدیـــدات بـــا متـــد علمـــی، 
اســـتراتژی هـــای منطقـــه ای در راســـتای 
ـــت  ـــای مرکزی ـــت ه ـــا و سیاس ـــی ه ـــط مش خ
ـــن  ـــق ای ـــه تحق ـــه ب ـــی ک ـــه های ـــزب و برنام ح
ـــدون نمـــوده  ـــد را م ـــی انجامن ـــا م اســـتراتژی ه
ـــای انســـانی حـــزب،  ـــرمایه ه اســـت. توســـعه س
ـــه  ارتقـــاء رفتـــار و اخـــالق تشـــکیالتی، کمـــک ب
توســـعه اســـتان تـــالش جهـــت ارتقـــاء عملکـــرد 
اصـــالح طلبـــان، توســـعه شـــبکه اطـــالع رســـانی 
و ارتباطـــات حـــزب و برقـــراری تعامـــل و 
ـــب  ـــزب در قال ـــا ح ـــا اعض ـــاعی ب ـــریک مس تش
ـــتند. ـــه هس ـــتانی از آن جمل ـــای اس ـــت ه نشس

در گفت  و گوی اختصاصی با رئیس شورای منطقه آذربایجان شرقی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی، مطرح شد:

مادام که احزاب شکل نگیرند مجلس ودولت قوی شکل نمی گیرد
جعفر شکوریان

ــل  ــارغ التحصی ــوری ف ــد تیم محم
رشــته  در  تبریــز  دانشــگاه 
ریاضــی  ارشــد  کارشناســی 
فعالیــن  از  یکــی  او  اســت. 
ــوده و  ــتان ب ــی اس ــی قدیم سیاس
در کارنامــه کاری و سیاســی خــود 
مدیریــت درحــوزه هــای آمــوزش، 
وارتباطــات  اطالعــات  فنــاوری 
در  اســتراتژیک  مدیریــت  و 
ــت  ــع اســتان ، عضوی برخــی صنای
ــالمی  ــن اس ــزی انجم ــورای مرک ش
دانشــجویان دانشــگاه تبریز سال 
تحکیــم  )دفتــر  هــای68-62 
وحــدت( ، رئیــس و عضــو شــورای 
منطقــه حــزب مشــارکت و از ســال 
1394 عضــو و رئیــس شــورای 
ــان شــرقی حــزب  ــه آذربایج منطق
اتحــاد ملــت ایــران اســالمی را 
دارد.  ازآنجــا کــه جامعــه مــا بــا 
اقتصــادی  و  مشــکالت سیاســی 
زیــادی روبــرو اســت و از ایــن 
در  متعــددی  ســواالت  جهــت 
ــد  ــی آی ــود م ــی بوج ــان عموم اذه
ــی  ــب و منطق ــای مناس ــخ ه و پاس
کارشناســان و متخصصیــن امــر 
و  بررســی  بــرای  طلبــد  مــی  را 
ــه  ــا مصاحب ــی از آنه ــل بخش تحلی
ای را بــا ایشــان انجــام دادیــم کــه 
ماحصــل آن بــه قــرار زیــر اســت:
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رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج 
ــر  ــی ب ــت: تصــورات برخــی مبن کشــاورزی گف
ــر  ــون نف ــرای ۳۰۰ میلی ــم ب ــه می توانی این ک

هــم غــذا تولیــد کنیــم نادرســت اســت.
بــه گــزارش ایســنا، در ســال ها و دهــه اخیــر 
ــان و  ــن کارشناس ــری بی ــالف نظ ــواره اخت هم
ــته  ــود داش ــاورزی وج ــش کش ــئوالن بخ مس
اســت؛ چــرا کــه عــده ای از جملــه وزرای 
ــد  کشــاورزی دولت هــای نهــم و دهــم معتقدن
کــه می تــوان بــا وضعیــت کنونــی آب و خــاک 
بــرای ۳۰۰ میلیــون نفــر هــم غــذا تولیــد کــرد، 
ــری  ــا برخــی دیگــر همچــون عیســی کالنت ام
ــرکل  ــاورزی و دبی ــاد کش ــبق جه ــر اس - وزی
خانــه کشــاورز - بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه 
ــع  ــه افزایــش جمعیــت و محدودیــت در مناب ب
ــران  ــت ای ــه جمعی ــرای هم ــوان ب ــی نمی ت آب
ــد  ــمت تولی ــه س ــد ب ــرد و بای ــد ک ــذا تولی غ
واردات محصوالتــی  و  محصــوالت کم آب بــر 
برویــم کــه آب بــری باالیــی دارنــد تــا بتوانیــم 
ــاال ببریــم. ضریــب امنیــت غذایــی کشــور را ب

ــی  ــر برخ ــیل اخی ــا و س ــی بارندگی ه در پ
وزیــر  همچــون  مســئوالن  و  کارشناســان 
ــمت  ــه س ــران ب ــه ای ــد ک ــد بودن ــرو معتق نی
ــه  ــن ب ــد و از ای ــت می کن ــم حرک ــر اقلی تغیی
بعــد بایــد بــرای پیشــگیری از مخاطــرات 
برنامه ریــزی  آینــده  شــدید  بارندگی هــای 
ــان  ــده ای از کارشناس ــان ع ــن می ــم. در ای کنی
ــد  ــم می توان ــر اقلی ــن تغیی ــه ای ــد ک می گوین
ــرای  ــه ســمت وســویی ببــرد کــه ب ــران را ب ای
جمعیــت بیشــتری غــذا تولیــد کنیــم و ضریــب 
ــم. ــا دهی ــی را ارتق ــت غذای ــی و امنی خودکفای

تصور تامین غذا برای ۳۰۰ میلیون نفر در 
ایران اشتباه است

ــی اســت کــه کاظــم خــاوازی،  ایــن در حال
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی معتقد 
ــن  ــه ای ــد ک ــد دی ــه نخســت بای اســت در وهل
ــد و  ــه ح ــا چ ــم ت ــر اقلی ــا و تغیی بارندگی ه
انــدازه رخ خواهــد داد، امــا اگــر ادامــه نداشــته 

ــی روی تولیــد محصــوالت  باشــد تأثیــر چندان
ــت. ــد داش ــش آن نخواه ــاورزی و افزای کش

ــه ایســنا گفــت: حتــی  وی در ایــن رابطــه ب
ــه  ــد و ب ــدا کن ــه پی ــم ادام ــا ه ــر بارندگی ه اگ
ســمت پربارشــی حرکــت کنیــم بایــد بــه نــکات 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــم ک ــه کنی ــم توج ــری ه دیگ
واردات  و  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب 
تکنولوژی هــای روز اشــاره کــرد، چــرا کــه اگــر 
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــد نمی ت ــاق نیفت ــن اتف ای

کــه عملکــرد ایــن بخــش در تولیــد محصــوالت 
ــد. ــدا کن ــود پی کشــاورزی و غــذا بهب

وی بــا بیــان این کــه عــزم ملــی بــرای 
ــار  ــت، اظه ــاز اس ــی نی ــت کنون ــر وضعی تغیی
ــتر  ــات بیش ــاک، آب و امکان ــن خ ــا ای ــرد: ب ک
ــم  ــد کنی ــم تولی ــی نمی توانی ــت کنون از وضعی
کــه می تــوان حــدود ۳۰۰  تصــور  ایــن  و 
ــوالت  ــی و محص ــر غذای ــر را از نظ ــون نف میلی

ــت. ــت اس ــرد نادرس ــن ک ــاورزی تأمی کش

معاون وزیر کشاورزی:

تولید غذا برای 3۰۰ میلیون نفر 
امکان پذیر نیست

ساخت شهرک نیاوران میانه آغاز شد

ــهر  ــاوران ش ــهرک نی ــاخت ش ــات س عملی
میانــه بــا کاربــری مســکونی، عمومــی، تجــاری، 

ــاز شــد.  ــی آغ آموزشــی، اداری، انتظام
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن شــهرک قــرار 
ــه  ــکونی و ۳۳ قطع ــه مس ــت در ۶۷2 قطع اس
ــی،  ــاری، آموزش ــی تج ــای عموم ــا کاربری ه ب
ــتی،  ــودکان، بهداش ــارک ک ــی، پ اداری، انتظام

ــود. ــاخته ش ــبز س ــای س و فض
آئیـن  در  میانـه  شهرسـتان  ویـژه  فرمانـدار 
آغـاز عملیـات اجرایـی شـهرک نیـاوران میانه و 
رونمایـی از نقشـه ایـن پـروژه که توسـط تعاونی 
تیپ ۳۶ زرهی میانه تهیه شـده اسـت، خواسـتار 

تسـریع در رونـد اجرایـی ایـن طرح شـد.
ادارات خدمــات  از  مشــایخی  محمدرضــا 
رســان خواســت تــا بــا قــدرت و قــوت هــر چــه 
بیشــتر در تأمیــن زیرســاخت ها و امکانــات 
زیربنایــی بــرای تســریع در رونــد اجرایــی 

ــند. ــروژه بکوش پ
وی اجــرای ایــن پــروژه را ســبب رونــق هــر 
چــه بیشــتر شهرســتان از لحــاظ اشــتغال، 
تولیــد مســکن و رونــق امــور عمرانــی خوانــده 
گفــت: اجــرای ایــن پــروژه از دغدغه هــای 
شــهردار و شــورای شــهر بــود و انتظــار داریــم 
ــر  ــار دیگ ــرای آن را در کن ــهرداری اج ــه ش ک
کارهــای شــاخص خــود از اولویتهــا قــرار داده 
ــی و فنــی  ــه تحویــل اصول و در اســرع وقــت ب

ــدام کنــد. ــروژه اق پ
مشـایخی، تسـهیل امور ارتشـیان شهرستان 
و رفـع خطرات ناشـی از مهمات، توسـعه و زیبا 
سـازی بافت اصلی و حسـاس شـهر و جلوگیری 
از سـاخت و سـازهای غیر مجاز را از آثار مثبت 

احـداث این شـهرک عنـوان نمود.
ــر  ــا تقدی ــان ب ــه در پای ــژه میان ــدار وی فرمان
مســائل  پیشــبرد  در  دســتگاه ها  تعامــل  از 
شهرســتان بویــژه دســتگاه هایی کــه مقدمــات 
ــزود:  ــد، اف ــن طــرح را فراهــم نمودن اجــرای ای
موانــع  رفــع  جهــت  در  برداشــتن  قــدم 
اجتماعــی، عمرانــی و کالبــدی شهرســتان 
ــه  ــدت روی ــی و وح ــل، هماهنگ ــد تعام نیازمن
ــه خوشــبختانه در شهرســتان شــاهد  اســت ک

ــتیم. ــارک هس ــاق مب ــن اتف ای

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک:
نیروی انتظامی زمینه ارتقای خدمات 

شایسته را برای شهروندان فراهم می کند 

مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک 
توســعه جوامــع  تبریــز گفــت:  شــهرداری 
انســانی جــز بــا ایجــاد امنیــت و آرامــش میســر 
نمی شــود لــزوم حضــور نیــروی انتظامــی ایجاد 
کننــده نظــم و امنیــت بــوده و در برخــورد بــا 
ــر اســت.  برهــم زننــدگان نظــم اجتماعــی مؤث
ــر آدی بیــگ در  ــزارش شــهریار، اصغ ــه گ ب
ــی  ــروی انتظام ــده نی ــر از فرمان ــه تقدی جلس
تبریــز بــه جهــت ســاماندهی خودروهــای 
مســافرکش در مســیر دروازه بــه زیــر پــل 
طــرح  اجــرای  بــا  کــرد:  اظهــار  کابلــی، 
ــت  ــی و هدای ــل کابل ــر پ ــوار در زی ــارک س پ
خودروهــای بیــن شــهری و مســافران محتــرم 
هشــترود،  ورزقــان،  اهــر،  شــهری  بــرون 
هریــس و... بــرای تامیــن آرامــش بیشــتر بــرای 
شــهروندان و مســافران وهمچنیــن ایجــاد نظــم 
و قانــون مــداری نیــاز بــه حضــور نیــروی 

ــم. ــی داری انتظام
وی ادامــه داد: حضــور نیــروی انتظامــی 
ــوب  ــته و مطل ــات شایس ــای خدم ــه ارتق زمین
و  آورد  مــی  فراهــم  شــهروندان  بــرای  را 
ــل  ــرح، تعام ــن ط ــبرد ای ــبخانه در پیش خوش
وهمــکاری بیــن ســازمان حمــل و نقــل و 
ترافیــک شــهرداری تبریــز و نیــروی انتظامــی 
ــت . ــورت گرف ــی ص ــیار مطلوب ــکل بس ــه ش ب

عملکرد پلیس و شهرداری، الزم و ملزم 
یکدیگر است

مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری تبریــز اظهــار کــرد: توســعه مطلــوب 
شــهر بــا وجــود شــاخص امنیــت، بهتــر محقــق 
می شــود و مجموعــه مدیریــت شــهرداری، 
ــالت را در  ــش تعام ــکاری و افزای ــی هم آمادگ

ایــن زمینــه دارد.
ــز  ــی تبری ــده انتظام ــه فرمان ــن جلس در ای
در  اینکــه شــهرداری  بــه  اشــاره  بــا  نیــز 
بسترســازی فضــای شــهر و ایجــاد زیرســاخت 
هــا بــرای کاهــش جرایــم نقــش اساســی دارد، 
ــه  ــس، زمین ــا پلی ــهرداری ب ــل ش ــت: تعام گف
ــرای  ارتقــای خدمــات شایســته و مطلــوب را ب

ــی آورد. ــم م ــهروندان فراه ش
ــهرداری،  ــس و ش ــرد پلی ــزود: عملک وی اف
ــر دو،  ــدف ه ــوده و ه ــر ب ــزم یکدیگ الزم و مل

ــت ــهر اس ــش در ش ــم و آرام ــراری نظ برق

امسال 21 تصفیه خانه  فاضالب 
به مدار می آید

در سـال جـاری 21 تصفیه خانـه  فاضـالب با 
مجمـوع ظرفیت پاالیش 51۹ هـزار متر مکعب 
در شـبانه روز تکمیـل و بـه تدریج در مـدار قرار 
می گیرنـد کـه بر ایـن اسـاس 2.۹۶ میلیون نفر 
بـه جمعیـت شـهری بهره مند از خدمـات مدرن 

تصفیـه  فاضالب افزوده می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، مطالعـات انجـام طـرح 
فاضـالب از سـال 1۳2۷ آغـاز و عمـاًل عملیـات 
اجرایـی آن از سـال 1۳۷۴ اسـتارت خـورد و 
تـا زمسـتان سـال گذشـته ۷۴ درصـد عملیات 
لوله گـذاری و در بحـث خطـوط اصلـی و تونـل 
کار  درصـد   ۴۰ تصفیه خانه هـا  در  درصـد   ۹1

انجـام شـده بود.
در ایـن راسـتا، اواسـط زمسـتان سـال 1۳۹۷ 
اعـالم شـد که طـرح فاضـالب تهـران ۶5 درصد 
پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت. البته در مناطق 
مختلـف تهـران بسـته بـه نـوع موقعیـت میزان 
پیشـرفت فیزیکـی طرح ها متفاوت اسـت، اما در 
مجمـوع تـا آن زمـان از ۹۰۰۰ کیلومتـر شـبکه 

۶۶۹۳ کیلومتـر اجرایـی شـده بود.
ـــاون  ـــاک روح، مع ـــاهین پ ـــه ش ـــن زمین در ای
مهندســـی و توســـعه ی شـــرکت مهندســـی آب و 
ـــا  ـــنا، ب ـــا ایس ـــو ب ـــور در گفت وگ ـــالب کش فاض
ـــون  ـــاری 2.۹۶ میلی ـــال ج ـــه در س ـــان اینک بی
نفـــر بـــه جمعیـــت شـــهری بهره منـــد از 
خدمـــات مـــدرن تصفیـــه ی فاضـــالب در 
ــار  ــود، اظهـ ــزوده می شـ ــور افـ ــر کشـ سراسـ
کـــرد: در ســـال جـــاری 21 تصفیه خانـــه 
ـــش 51۹  ـــت پاالی ـــوع ظرفی ـــا مجم ـــالب ب فاض
هـــزار متـــر مکعـــب در شـــبانه روز تکمیـــل و 

بـــه تدریـــج در مـــدار قـــرار می گیرنـــد.
بـه گفتـه وی، از ایـن تعـداد شـش واحد در 
اسـتان تهـران، دو واحـد در اسـتان خوزسـتان 
قـرار دارد و سـهم اسـتان های آذربایجان غربی، 
البـرز،  خراسـان شـمالی، اصفهـان، مازنـدران، 
فارس، کردسـتان، هرمـزگان، اردبیل، سـمنان، 
چهارمحـال و بختیـاری، زنجـان و کهگیلویـه و 

بویراحمـد هـر کـدام یـک واحد اسـت.
ایــن  راه انــدازی  بــا  گفــت:  پــاک روح 
بــه  نفــر  میلیــون   2.۹۶ تصفیه خانه هــا 
جمعیــت شــهری بهره منــد از خدمــات مــدرن 

می شــود. افــزوده  فاضــالب  تصفیــه 

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* »بشــر« یــک» بودن« اســت در صورتیکه 
»انســان« یــک »شــدن« اســت. وقتــی     مــی 
گوینــد » شــر« مقصــود همیــن نــوع حیــوان 
و ردپایــی اســت کــه در آخــر سلســلۀ تکاملــی 
ــده و االن دارد  ــن آم ــر روی زمی موجــودات ب
زندگــی مــی کنــد و وقتــی مــی گوینــد 
»انســان« مقصــود آن حقیقــت غیــر عــادی و 
معمــا گونــه ایســت کــه تعریــف خاصــی دارد 
و در آن تعریــف، دیگــر پدیــده هــای طبیعــت  
نمــی گنجــد. پــس بدیــن نتیجــه مــی رســیم 
کــه از میــان افــراد ایــن نــوع کــه همــۀ شــان 
بشــرند و هــر کســی بــه انــدازه دیگــران بشــر 
ــد  ــته ان ــه توانس ــتند ک ــرادی هس ــت اف اس
ــن  ــۀ انســان شــدن برســند و در ای ــه مرحل ب
ــا اندکــی را طــی  ــی ی ــه درجــات متعال مرحل
ــوع بشــر در مســیر  کننــد. ایــن اســت کــه ن
ــه طــرف انســان  تحــول و تکامــل خــودش ب

شــدن گام برمــی دارد.
دکتر علی شریعتی

ــما  ــاع ش ــراي انتف ــان را ب ــار پای * و چه
ــه  ــود ب ــا از خ ــرد ت ــت ک ــر خلق ــوع بش ن
ــي  ــردي و گرم ــع س ــا دف ــوي و پشــم آنه م
ــد و از شــیر  ــد بســیار دیگــر بری کــرد و فوائ
و  ســازید  مأکــول  غــذاي  گوشتشــان  و 
ــگاه  ــا صبح ــد ی ــبانگاه برگردن ــه ش هنگامیک
بــه چــرا بیــرون رونــد زیــب و افتخــار شــما 
ــا تجمــل و  ــرک و پشــم آنه ــا از ک باشــند ی

ــد. ــر کنی ــاي فاخ ــاس ه ــواع لب ان
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ــادیها.  ــا و ش ــا، جوانیه ــا وجدانه ــه بس * چ
آسایشــها و لّذتهــا و تمایالت شــخصی و فامیلی 
را ســکانس ایــن کاغذهــای بــه ظاهردســتمالی 
شــده از انســان هــا گرفتــه اســت بــه جــای آنکه 
پــول را بــرای زندگانــی بهتــر بخواهنــد اغلــب 

خــود را بــرای آن فــدا مــی کننــد.
غ. ذ

ــه  ــج در جامع ــول رای ــر، پ * دروغ و تظاه
بشــری، و منفعــت بــه وجــود آورنده آن اســت.
ناشناس

* ایــن حماقــت اســت کــه انســان بــا فقــر 
زندگــی کنــد و بــا ثــروت بمیــرد.

ناشناس
* حتــی یــک آدم وحشــی، تــا زمانــی کــه 

ثروتمنــد اســت، دلپذیــر اســت.
اُوید

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
آذربایجــان شــرقی گفــت: بــا توجــه بــه 
ــدم  ــد گن ــیده در خصــوص خری ــات رس اطالع
و آرد توســط دالالن و مختــل کننــدگان بــازار، 
ــال  ــی س ــد تضمین ــت خری ــده اس ــرر ش مق
ــده، شــامل کشــاورزانی شــود کــه امســال  آین

بــه دولــت گنــدم می فروشــند. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
فتحــی رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خبرنــگاران  جمــع  در  شــرقی  آذربایجــان 
گفــت: ایــن تصمیــم بــر مبنــای مصوبــه اخیــر 
کمیســیون برنامــه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت 
ــان  ــاق کاال و ارز آذربایج ــا قاچ ــارزه ب ــر مب ب
شــرقی و در راســتای جلوگیــری از هــر قاچــاق 

ــت. ــده اس ــاذ ش ــتان اتخ ــدم و آرد اس گن
ــت های  ــن سیاس ــرد: همچنی ــار ک وی اظه
ــاد کشــاورزی شــامل آن دســته  تشــویقی جه

از کشــاورزانی خواهــد شــد کــه گنــدم خــود را 
بــه دولــت بفروشــند.

رییــس جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــا اطــالع رســانی الزم و کاف ــرد: ب ــه ک اضاف
ــرداران و  ــه بهــره ب ــات، ب از رســانه ها و مطبوع
ــدم  ــود گن ــه می ش ــتان توصی ــدم کاران اس گن
ــاد  ــه جه ــته ب ــز وابس ــه مراک ــا ب ــود را تنه خ
ــد  ــل دهن کشــاورزی آذربایجــان شــرقی تحوی
ــع  ــازار قط ــران از ب ــت دالالن و اخاللگ ــا دس ت

شــود.
وی همچنیــن از ادارات و ارگان های مســوول 
درخواســت کــرد مراقبت هــای بیشــتری بــرای 
جلوگیــری از خــروج غیرقانونــی گنــدم و آرد از 
محور هــای مواصالتــی بــه مرز هــای کشــور 

انجــام دهنــد.
آذربایجــان  اســتاندار  اقتصــادی  معــاون 
شــرقی اوایــل اردیبهشــت امســال اعــالم کــرد: 

ــزان  ــی، می ــای کارشناس ــاس برآورد ه ــر اس ب
ــاری ۹۰۰  ــال ج ــتان در س ــدم اس ــد گن تولی

هــزار تــن پیش بینــی می شــود.
جهانگیــری افــزود: ۶5۰ هــزار تــن از گنــدم 
ــر  ــازاد ب ــدم م ــوان گن ــه عن ــدی اســتان ب تولی
ــدم  ــد گن ــاز کشــاورزان توســط مراکــز خری نی

خریــداری خواهــد شــد.
ــریع  ــرای تس ــرد: ب ــادآوری ک ــری ی جهانگی
و تســهیل در خریــد گنــدم از کشــاورزان، 
ــتان  ــطح اس ــد در س ــز خری ــدود 1۰۰ مرک ح
پیش بینــی شــده و تمهیــدات الزم توســط 
ــه و  ــرکت غل ــاورزی و ش ــاد کش ــازمان جه س
خدمــات بازرگانــی منطقــه ۸ اتخــاذ شــده 

ــت. اس
کشــاورزان  مــی رود  انتظــار  گفــت:  وی 
گنــدم  تحویــل  بــه  نســبت  تولیدکننــده 
تولیــدی خــود بــه مراکــز خریــد دولتــی 

ورزنــد. بیشــتری  اهتمــام 
ــس  ــه فتحــی، ریی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــرقی  ــان ش ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش س
ــزان  ــرد: می ــالم ک ــال اع ــن امس ــز فروردی نی
خریــد تضمینــی گنــدم در ســال گذشــته 
افــزون بــر ۶۰۰ هزارتــن بــود کــه بــا احتســاب 
ــال،  ــن س ــده در ای ــداری ش ــذر خری ــزان ب می
ــه ۶۳۰  ــدم ب ــتراتژیک گن ــد محصــول اس خری
هــزار تــن در ســطح اســتان افزایــش یافــت کــه 
ــد در طــول ســال های گذشــته را  رکــورد خری

ــود.  شکســته ب

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــزاری  اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: برگ
رعایــت  بــا  باشــکوه  و  ســالم  انتخاباتــی 
امانــت داری و بی طرفــی کامــل اصلی تریــن 

دغدغــه ســتاد انتخابــات اســتان اســت.
بــه گــزارش ایســنا، علیــار راســتگو در 
بســیج  نماینــدگان  بــا  صمیمــی  نشســت 
ــاره  ــا اش ــتان، ب ــگاه های اس ــجویی دانش دانش
بــه توطئه هــای دشــمنان نظــام جمهــوری 
ــرد:  ــار ک ــکا، اظه ــژه آمری ــران به وی اســالمی ای
تبدیــل کــردن مشــکالت صنفــی بــه امنیتــی و 
ایجــاد فضــای ســنگین رســانه ای از برنامه هــای 
ــود آن،  ــا وج ــه ب ــت ک ــمنان اس ــی دش اصل
ــود  ــای خ ــر آرمان ه ــان ب ــران همچن ــت ای مل

می کنــد. پافشــاری 
منشــور  تدویــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــور  ــوی وزارت کش ــی از س ــوی سیاس گفت وگ
بــا هــدف افزایــش نشــاط سیاســی در جامعــه، 

ــا تشــکل های  ــاط مســئوالن ب ــت ارتب ــر تقوی ب
ــتانداری را  ــی اس ــد و آمادگ ــجویی تأکی دانش
ــتمر  ــداوم و مس ــات م ــزاری جلس ــرای برگ ب
ــرد. ــالم ک ــکل ها اع ــن تش ــا ای ــی ب هم اندیش

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
و  شــفافیت  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
صداقــت را الزمــه هــر مدیــر سیاســی دانســت 
و ســلیقه  فکــر  اختــالف  و گفــت: وجــود 
ــم  ــم علی رغ ــاد بگیری ــد ی طبیعــی اســت و بای
ایــن اختالفــات بــرای اهــداف مشــترک تــالش 

ــم. کنی
ــی از تشــکل های دانشــجویی  ــا قدردان وی ب
در پیگیــری مشــکالت و مطالبــات جامعــه 
ــه  ــی دانشــجویان، ب ــژه مشــکالت صنف ــه وی ب
ــا  ــرد و ب ــی اشــاره ک ــای کار اجرای پیچیدگی ه
ــون،  ــت قان ــه رعای ــدی ب ــه پای بن ــان اینک بی
ــت،  ــعه اس ــد و توس ــه رش ــی ترین الزم اساس
از تشــکل های دانشــجویی خواســت تــا در 
پیگیــری مطالبــات خــود ایــن دو نکتــه را مــد 

ــد. ــرار دهن نظــر ق
و  اســتان  دانشــجویی  بســیج  مســئول 
ایــن  در  نیــز  حاضــر  اعضــای  از  تعــدادی 
ــای  ــا و دغدغه ه ــان دیدگاه ه ــه بی ــت ب نشس

خــود پرداختنــد.

مشروط کردن خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی 

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

رعایت بی طرفی و سالمت انتخابات، 
اصلی ترین دغدغه ستاد انتخابات استان است

ــش  ــه آت ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ســوزی اخیــر ســرای »ایکــی قاپیــالر«، گفــت: 
ــازار تاریخــی و مســقف  بیشــتر بخــش هــای ب

ــت.  ــی اس ــن حوادث ــتعد چنی ــز مس تبری
به گــزارش ایرنــا، محمدرضــا پورمحمدی در 
جلســه شــورای پدافنــد غیــر عامــل آذربایجــان 
ــازی  ــایی و مصون س ــزوم شناس ــر ل ــرقی ب ش
زیرســاخت هــای در معــرض  و  ســرمایه ها 
ــرد: موضــوع  ــه ک ــد و اضاف خطــر اســتان تاکی
ــی  ــکل عملیات ــه ش ــد ب ــل بای ــد غیرعام پدافن

ــرد. ــرار بگی ــورد توجــه ق م
ــیل و  ــد س ــی مانن ــرد: حوادث ــار ک وی اظه
ــز نشــان مــی  ــازار تبری ــر ب ــش ســوزی اخی آت
بــه بحــث مصون ســازی  بایــد  دهــد کــه 
ســرمایه های  از  حفاظــت  و  زیرســاخت ها 

ــود. ــه ش ــش توج ــش از پی ــی بی حیات
وجــود  بــا  کــرد:  اضافــه  پورمحمــدی 
ــرای  ــادی ب اینکــه کارهــا و اقدامــات مفیــد زی
ــز  ــزرگ تبری ــازار ب بازســازی و ایمــن ســازی ب
انجــام شــده، امــا حادثــه اخیــر نشــان داد کــه 
ــوادث  ــا ح ــه ب ــرای مواجه ــل ب ــی کام آمادگ

ــدارد. ــود ن ــزرگ وج ب
وی ادامـه داد: در بحث بازسـازی بازار تبریز، 
باید بـه موضوعات مهمی همچون سیسـتم های 
تأسیسـات و تجهیزات هشـدار دهنده توجه می 
شـد و اکنـون در بحث بازسـازی بخش آسـیب 
دیـده سـرای ایکـی قاپیالر نیـز این مـوارد باید 

بـه طـور جدی مـورد توجه قـرار گیرد.
ــه  ــن تجرب ــرد: ای ــادآوری ک ــدی ی پورمحم
ــرا  ــل اج ــد غیرعام ــه پدافن ــان داد ک ــخ نش تل
ــای  ــل نیروه ــرعت عم ــر س نشــده اســت و اگ
ــک  ــاهد ی ــتیم ش ــی توانس ــود م ــدادی نب ام
ضایعــه جبــران ناپذیــر در بــازار تبریــز باشــیم.

وی بــا بیــان اینکــه پدافنــد غیرعامــل یــک 
ــزود:  ــت، اف ــل اس ــد عام ــر از پدافن گام جلوت
پدافنــد غیرعامــل کــه در واقــع مصــون ســازی 

ــی در  ــای حیات ــرمایه ه ــا و س ــاخت ه زیرس
برابــر تهدیــدات اســت، چــه در بحــث حــوادث 
تهاجــم  بــا  مقابلــه  بحران هــا و چــه در  و 
احتمالــی دشــمنان بایــد جــدی گرفتــه شــود.

اسـتاندار آذربایجان شـرقی بر نـگاه عملیاتی 
کارگروه هـای تخصصـی پدافنـد غیرعامل تاکید 
کـرد و گفـت: هر دسـتگاه باید بـا تعیین متولی 
مشـخص بـرای این موضوع، شناسـایی و مصون 
سـازی سـرمایه ها و زیرسـاخت های در معرض 

خطـر را بـه طـور جـدی در دسـتور کار قـرار 
دهد.

پدافنــد  اینکــه  بیــان  بــا  پورمحمــدی 
ــاخت های  ــه زیرس ــوط ب ــا مرب ــل تنه غیرعام
ــا  ــروزه ب ــت: ام ــار داش ــت، اظه ــی نیس فیزیک
تهدیــدات زیســتی، بیولوژیکــی و ســایبری نیــز 
مواجــه هســتیم کــه پدافنــد غیرعامــل در ایــن 

ــت. ــم اس ــیار مه ــا بس حوزه ه
طــرح  مناســب  پیشــرفت  عــدم  از  وی 
ــرد و  ــاد ک ــتان انتق ــهری در اس ــی ش بازآفرین
بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح یکــی از طرح هــای 
ــت،  ــل اس ــد غیرعام ــتای پدافن ــم در راس مه
ــع  ــد موان ــت: اداره کل راه و شهرســازی بای گف
ــه ســرعت رفــع کنــد. اجــرای ایــن طــرح را ب

آســیب پذیری  رفــع  بــر  پورمحمــدی 
زیرســاخت های حیاتــی ماننــد آب و بــرق، 
ــام  ــل در تم ــد غیرعام ــات پدافن ــت الزام رعای
ایجــاد ســامانه های  طــرح هــای عمرانــی، 
اعــالم خطــر و مانیتورینــگ در مراکــز پرخطــر، 
ــه  ــل ب ــد غیرعام ــای پدافن ــعه آموزش ه توس
گروه هــای هــدف، تقویــت ارتباطــات بیــن 
مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل، تشــکیل 
تخصصــی  کارگروه هــای  جلســات  منظــم 
و شــوراهای شهرســتانی پدافنــد غیرعامــل، 
در  اضطــراری  بــرق  مولدهــای  اســتقرار 
ــت  ــازی اینترن ــی و جداس ــتگاه های اجرای دس
ــرد. ــد ک ــی در ادارات تاکی ــبکه های داخل و ش

 بیشتر بخش های بازار تبریز مستعد حوادث است
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معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

قطعات خودرو بومی سازی شود

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی از عــزم جــدی اســتان بــرای 
تولیــد و بومی ســازی قطعــات خــودرو بــا 
ــازی  ــزرگ قطعه س ــای ب ــکاری مجموعه ه هم

و دانشــگاه ها خبــر داد.
جهانگیــری  علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
قطعــات  بومی ســازی  بررســی  نشســت  در 
وارداتــی خــودرو، اظهــار کــرد: در صــورت 
و  علمــی  جامعــه  بیــن  ســازنده  ارتبــاط 
کوتاه تریــن  در  اســتان می توانیــم  صنعتــی 
زمــان ممکــن، ظرفیــت تولیــد داخلــی را ارتقــا 

ــم. دهی
ــت  ــگاه و صنع ــاط دانش ــل و ارتب وی، تعام
اســتان  اولویت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  را 
ــه از  ــتفاده همه جانب ــه داد: اس ــت و ادام دانس
ظرفیــت بخــش تولیــد و دانشــگاه های اســتان، 
قطعــاً در حوزه هــای مختلــف همچــون تولیــد 
و بومی ســازی قطعــات وارداتــی خــودرو، موثــر 

خواهــد بــود.
ــان  ــتانداری آذربایج ــادی اس ــاون اقتص مع
شــرقی همچنیــن بــر هماهنگــی و تعامــل 
بخــش خصوصــی  و  اجرایــی  دســتگاه های 
نیازهــای  نمایشــگاه  برگــزاری  بــرای 
تأکیــد  بــزرگ  شــرکت های  قطعه ســازی 

ــرد. ک

معاون وزیر صمت:
تنها کارخانه الیاف شیشه ایران 

در مرند احداث می شود

بـرداری  بهـره  بـه  از  صمـت  وزیـر  معـاون 
رسـیدن کارخانـه الیـاف شیشـه به عنـوان تنها 
کارخانـه ایـران از این نـوع، تا 2 سـال آینده در 

مرنـد خبـر داد.
بـه گـزارش مهـر، محمدباقر عالـی در بازدید 
از کارخانـه الیـاف شیشـه مرنـد، بـا اشـاره بـه 
پیگیری هـای وزیـر صمـت، نماینده مـردم مرند 
و جلفـا در مجلس شـورای اسـالمی و اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی پیرامـون حل مشـکالت این 
کارخانـه ابـراز امیـدواری کـرد: طبـق مکاتبات 
اداری انجـام شـده در سـطح کشـور و اسـتان 
آذربایجـان شـرقی، 2 سـال آینده، طـرح الیاف 
شیشـه مرنـد در زمینـی به مسـاحت 11 هکتار 

بـه بهـره برداری برسـد.
و  سـازمان گسـترش  عامـل  هیـأت  رئیـس 
نوسـازی صنایـع ایـران )ای درو( افـزود: بـا راه 
مرنـد،  شیشـه  الیـاف  کارخانـه  طـرح  انـدازی 
بیـش از ۳۰ کارگاه تولیـدی در کنار آن احداث 
شـده و فنـاوری طـرح الیـاف شیشـه از انحصار 

کشـورهای آمریـکا و چیـن خـارج می شـود.
بـه گفتـه عالی بـا اجرای طـرح تولیـد الیاف 
ایجـاد  و  اقتصـادی  رونـق  مرنـد  در  شیشـه 

اشـتغال در منطقـه را شـاهد خواهیـم بـود.

اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به طرح 
الیاف شیشه مرند

مجلـس  در  جلفـا  و  مرنـد  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی نیز از امضـای قـرارداد ایران و 
چیـن، بـرای خرید تجهیـزات و انتقـال فناوری 
تولیـد الیـاف شیشـه خبـر داد و عنـوان کـرد: 
ایـن قـرارداد بـا اسـتفاده از تسـهیالت اعتباری 
خارجـی بـرای کارخانه الیـاف شیشـه مرند، در 

شـهریور امسـال بـه امضا رسـید.
محمـد حسـن نـژاد افـزود: ایـن طـرح جـزو 
فناوری هـای برتـر بـه شـمار مـی رود و جـز ۳۰ 
طـرح تعریـف شـده در برنامـه پنجـم توسـعه 

است. کشـور 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کلیـات اجـرای این 
طـرح در سـازمان برنامـه و بودجـه انجام شـده 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: خردادمـاه امسـال در 
کمیسـیون تخصصـی شـورای اقتصـاد بیـش از 
2 هـزار میلیـارد تومـان به این طـرح اختصاص 

اسـت. یافته 
نماینـده مـردم مرنـد و جلفـا در مجلس ابراز 
امیـدواری کـرد: توافـق نامـه سـه جانبـه طـرح 
تولیـد الیـاف شیشـه با کشـور چین تـا یک ماه 
آینـده بـرای انتقـال فنـاوری تولیـد بـه کشـور 
انجـام شـده و مقدمـات فعـال سـازی آن بعد از 

گذشـت سـال ها، از سـر گرفته شـود.
گفتنـی اسـت، کارخانـه الیاف شیشـه مرند، 
از وعده هـای 1۰ سـاله دولـت به شـمار می رود 
و قـرار اسـت در زمینـی بـه وسـعت 1۰ هکتـار 
الیـاف  بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه ۳۰ هـزار  و 
شیشـه در 25 کیلومتـری شـهر مرنـد بـه زنـوز 
احداث شـود، الیاف شیشـه در صنایـع دفاعی و 

زیربنایـی کاربـرد دارد.

ــران  ــع چــرم ای نایــب رئیــس انجمــن صنای
ــت  ــالت صنع ــی از معض ــی را یک ــام فروش خ
چــرم اعــالم کــرد و راه مقابلــه بــا قاچــاق مــواد 
ــت چــرم را شفاف ســازی و تــک  ــام صنع خ

ــرخ ارز دانســت. نرخــی شــدن ن
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس ترکمــن اظهــار 
کــرد: خــروج چــرم از کشــور بیشــتر بــه 
صــورت قاچــاق مــواد خــام صــورت می گیــرد.

وی خــام فروشــی را یکــی از معضالتــی 
دانســت کــه بــه صنعــت چــرم کشــور صدمــات 
ــع  ــت: انجمــن صنای ــرده و گف ســنگین وارد ک
ــه وزارت صنعــت،  چــرم ایــران طــی نامــه ای ب
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــارت، س ــدن و تج مع
ــن  ــه ای ــبت ب ــور نس ــس جمه کاال و ارز و رئی

ــت. ــدار داده اس ــوع هش موض
ــا  ــران ب ــرم ای ــع چ ــن صنای ــس انجم رئی
اشــاره بــه اینکــه صــادرات مــواد اولیــه صنعــت 
چــرم شــامل عــوارض می شــود، تصریــح کــرد 
کــه خــام فروشــان مــواد اولیــه صنعــت چــرم 
ــه کشــورهایی  ــرم ب ــوان کاالی چ را تحــت عن
صــادر  ایتالیــا  و  هندوســتان  همچــون 

. می کننــد
ترکمــن تفــاوت نــرخ ارز، وجــود رانــت 
قاچــاق  دالیــل  جملــه  از  را  پول شــویی  و 

ــرد و راه  ــوان ک ــت چــرم عن ــه صنع ــواد اولی م
ــرم  ــت چ ــام صنع ــواد خ ــاق م ــا قاچ ــه ب مقابل
ــرخ ارز  را شفاف ســازی و تــک نرخــی شــدن ن

ــت. دانس
ــا بیــان اینکــه صنعــت چــرم و تولیــد  وی ب
کفــش یــک صنعــت اشــتغال زا اســت، از تولیــد 

ــر  ــش خب ــت کف ــون جف ــالیانه 21۰ میلی س
داد کــه حــدود ۶۰ میلیــون جفــت آن کفــش 

چرمــی اســت.
ــرم  ــع چـ ــن صنایـ ــس انجمـ ــب رئیـ نایـ
ــت  ــه ممنوعیـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــران بـ ایـ
ــک  ــی یـ ــی خارجـ ــوالت چرمـ واردات محصـ

ـــت،  ـــرم اس ـــت چ ـــرای صنع ـــبی ب ـــت نس مزی
تصریـــح کـــرد: ایـــن شـــرایط یـــک فرصـــت 
طالیـــی بـــرای صنعـــت چـــرم اســـت و اگـــر 
ــرایط الزم فراهـــم شـــود تولیدکننـــدگان  شـ
می تواننـــد بازارهایـــی کـــه از دســـت دادنـــد 

را پـــس بگیرنـــد.
ــاس ترکمــن ســال  ــزارش ایســنا، عب ــه گ ب
ــه واردات  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــز اع ــته نی گذش
محصــول نهایــی چــرم تحــت عناویــن دیگــر و 
بــه صــورت کیلویــی کــه بــا پرداخــت عــوارض 
ناچیــز گمرکــی انجــام می شــود و نیــز خــروج 
ــور  ــازی از کش ــام چرم س ــواد خ ــی م غیرقانون
ــران  ــا صنعــت چــرم ای موجــب شــده اســت ت
گریبانگیــر مســائلی باشــد کــه تولیدکننــدگان 
ــرده  ــش و مشــکل جــدی مواجــه ک ــا چال را ب

اســت.
ـــز  ـــران نی ـــرک ای ـــه گم ـــن زمین ـــه در ای البت
ـــواع  ـــی از ان ـــط برخ ـــه فق ـــود ک ـــخ داده ب پاس
خـــاص چـــرم مشـــمول عـــوارض صادراتـــی 
ــت  ــن اسـ ــم ایـ ــه مهـ ــا نکتـ ــود، امـ می شـ
ــا افزایـــش  ــرم بـ ــادرات چـ ــزان صـ ــه میـ کـ
ــر  ــن امـ ــوده و همیـ ــه رو بـ ــمگیر روبـ چشـ
ـــش  ـــازار را کاه ـــاز در ب ـــورد نی ـــرم م ـــه چ عرض

داده اســـت.

مواد اولیه صنعت چرم قاچاق می شود

صنایــع  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرا در  ــه اخی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیمی  ب پتروش
ــت دار  ــوان اولوی ــه عن ــت 2۰ طــرح ب وزارت نف
معرفــی شــده اند کــه تــا 1۴۰۰ اجرایــی شــوند، 
ــی در  ــال ۹۸ و مابق ــا س ــرح ت ــه ط ــت: س گف

ســال ۹۹ کامــل می شــود. 
ــدی در  ــزاد محم ــنیم، به ــزارش تس ــه گ ب
آییــن آغــاز عملیــات اجرایــی پتروشــیمی 
ــون  ــه اکن ــه اینک ــا اشــاره ب ــن شهرســتان ب ای
55 مجتمــع پتروشــیمی در کشــور وجــود 
دارد، اظهــار داشــت: ظرفیــت ســاالنه صنعــت 
پتروشــیمی در کشــور ۶5 میلیــون تــن اســت 
کــه بخــش عمــده آن در صنعــت مصــرف 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه محصــول قابــل فــروش 
ــال ۳1  ــور در س ــیمی کش ــت پتروش در صنع
میلیــون تــن اســت، عنــوان کــرد: از ایــن 
ــود و و  ــادر می ش ــن ص ــون ت ــزان 22 میلی می

ــود دارد. ــی وج ــد صادرات ۳۰ مقص
ــوع  ــه مجم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب محم
پتروشــیمی 1۷  از صنعــت  درآمــد کشــور 
میلیــارد دالر اســت کــه 12 میلیــارد دالر 
ســهم صــادرات اســت گفــت: در زمینــه درآمــد 
ــارت  ــا تج ــه ب ــیمی در مقایس ــت پتروش صنع
ــن  ــه ای ــود ک ــالش ش ــیار ت ــد بس ــی بای جهان

ــد. ــد یاب ــت رش صنع
وی بیــان کــرد: در صنعــت پتروشــیمی 
اکنــون ۶۴ طــرح زنــده در حــال اجراســت کــه 
از 2۰ تــا ۹۹ درصــد پیشــرفت دارنــد و ۴۰ 
طــرح مجــوز دریافــت کرده انــد و کمتــر از 2۰ 

ــی دارد.  ــرفت فیزیک ــد پیش درص
محمــدی افــزود: از ۶۴ طــرح مذکــور ۶ 
ــه تأمیــن خــوراک اســت کــه  ــوط ب طــرح مرب
ــد و  ــن می کنن ــن خــوراک تأمی ــون ت 15 میلی
پنــج طــرح زیرســاختی بــوده و ۴5 طــرح باقــی 
مانــده در دســتور کار ویــژه صنایــع پتروشــیمی 

ــرای پیگیــری قــرار دارد. ب
ــه  ــرد: چنانچ ــان ک ــت بی ــر نف ــاون وزی مع
هیــچ پــروژه ای تــا ســال 1۴۰۳ تعریــف نشــود 
کــه هــر مــاه تعریــف می شــود ظرفیــت تولیــد 
ــد و  ــن می رس ــون ت ــه 1۳۰ میلی در 1۴۰۳ ب
بــه بیــان دیگــر ۹5 درصــد بــه ظرفیــت تولیــد 

ــود. ــزوده می ش اف
ــه  ــیمی ب ــه پتروش ــان اینک ــا بی ــدی ب محم
ــور  ــی کش ــع صادرات ــن مرج ــوان بزرگ تری عن
مــورد توجــه اســت عنــوان کــرد: مصمــم 
هســتیم در ســال های پیــش رو بــا رشــد قابــل 
ــع  ــوان منب ــه عن ــت را ب ــن صنع ــی ای توجه
ــم. ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــتغال م ــد و اش درآم

ــرا در وزارت  ــه اخی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نفــت 2۰ طــرح بــه عنــوان اولویــت دار معرفــی 
شــوند  اجرایــی   1۴۰۰ تــا  کــه  شــده اند 
ــی در  ــال ۹۸ و مابق ــا س ــرح ت ــه ط ــت: س گف
ــه در  ــه در نتیج ــود ک ــل می ش ــال ۹۹ کام س
ابتــدای 1۴۰۰ از ظرفیــت ۶5 میلیــون تــن 
بــه ۹2 میلیــون تــن افزایــش ظرفیــت قطعــی 

ــید. ــم رس خواهی
معــاون وزیــر نفــت افــزود: در ایــن شــرایط 
ــن  ــون ت ــه 51 میلی ــروش ب ــل ف ــول قاب محص
صنعــت  زمینــه  کشــدار  درآمــد  ســطح  و 

پتروشــیمی بــه 25 میلیــارد دالر می رســد.
وی بـا اشـاره به اینکه در صنعت پتروشـیمی 
کشـور دو نـوع طرح باالدسـتی و پایین دسـتی 
وجـود دارد عنـوان کـرد: طرح هـای باالدسـتی 
و  گاز  و  نفـت  پاالیشـگاه  از  را  خـود  خـوراک 
طرح هـای پایین دسـتی نیـز خوراک خـود را از 

باالدسـتی تأمیـن می کننـد.
صنایــع  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــع پایین دســتی  ــرد: صنای ــان ک پتروشــیمی بی
بــه دلیــل حجــم ســرمایه گذاری کــم، قابلیــت 
ســرمایه گذاری و اشــتغالزایی را دارنــد و طــرح 
ــته  ــن دس ــی از ای ــنقر و کلیای ــیمی س پتروش

طرح هاســت.
پتروشــیمی  اینکــه  بیــان  بــا  محمــدی 
ــه  ــا و ب ــد در دنی ــذاب و مول ــت ج ــک صنع ی
ــا  ــت: در دنی ــد اســت گف ــال رش شــدت در ح
اختراعــات متفاوتــی در زمینــه پتروشــیمی در 
حــال انجــام اســت و رشــد صنعــت نفــت خــام 
در دنیــا ســاالنه یــک درصــد و در پتروشــیمی 

ــت.  ــد اس ۹ درص
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه در کل دنیــا 
پتروشــیمی  تحــرکات  دالر  میلیــارد   ۳۸۰۰
ــران  ــرد: در کشــور ای ــان ک انجــام می شــود بی
کــه سرشــار از منابــع مختلــف نفــت و گاز 
اســت ایــن ظرفیــت رشــد پتروشــیمی وجــود 

دارد.
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف ــاون وزی مع
ــوراک،  ــر خ ــار عنص ــت چه ــک صنع ــد ی تولی
ــت:  ــت، گف ــاز اس ــازار نی ــاوری و ب ــش، فن دان
ــور  ــوراک در کش ــی خ ــد یعن ــاز تولی پیش نی
وجــود دارد و برنامه ریــزی شــده کــه وضعیــت 
کشــور در ســال های آینــده بــه شــکل جهشــی 

ــد. پیشــرفت کن
ــران در  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب محم
ــه  ــت رتب ــه نف ــه اول و در زمین ــوزه گاز رتب ح
چهــارم را دارد بیــان کــرد: پتروشــیمی در 
دنیــا رو بــه رشــد اســت و بایــد بــا ایــن رشــد 

ــویم.  ــگ ش ــی هماهن جهان

اجرای 2۰ طرح پتروشیمی
 تا سال 14۰۰ در ایران

طـرح  معتقدنـد  سـازان  انبـوه  و  مسـئوالن 
دولـت بـرای سـاخت مسـکن هـر چنـد کافـی 
عملیاتـی  بـرای  و  اسـت  خـوب  امـا  نیسـت، 
شـدن آن الزم اسـت مجموعـه دولـت و بخـش 

خصوصـی در کنـار هـم مشـارکت کننـد. 
بــه گــزارش مهــر، مازیــار حســینی در 
ــان  ــا بی ــر ب ــبکه خب ــب ش ــر امش ــه تیت برنام
حــوزه  در  انبســاطی  سیاســتگذاری  اینکــه 
زمیــن و ســایر تســهیالت مــی توانــد بــه 
ــش  ــت: بخ ــد گف ــق ده ــاز رون ــاخت و س س
ــی  ــاز م ــن ب ــه زمی ــکن ب ــت مس ــده قیم عم
ــت آن از ۴۰  ــا موقعی ــب ب ــه متناس ــردد ک گ
ــا  ــا ۸۰ درصــد متفــاوت اســت و مبن درصــد ت
ــرای  ــن را ب ــم زمی ــا بتوانی ــه م ــت ک ــن اس ای
ــن  ــه در ای ــم ک ــم کنی بخــش خصوصــی فراه
جهــت مــی توانیــم هــم از زمیــن هــای دولتــی 
ــی  ــن دولت ــا زمی ــر ج ــم ه ــم ه ــتفاده کنی اس
نیســت از طریــق توســعه منطقــی شــهرها آن 

ــم. ــال کنی را دنب
او گفـت: زمیـن قاعدتـاً بـه نرخ کارشناسـی 
بخـش  و  سـازان  انبـوه  اختیـار  در  منطقـی 

خصوصـی قـرار مـی گیـرد.
اشـاره  بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
بـه آغـاز عملـی طـرح دولـت گفـت: سـاخت و 
تکمیـل عمـاًل 1 میلیـون تـا 1 میلیـون و 1۰۰ 
هـزار واحـد شـروع شـده و بـا واگـذاری حدود 
هـزار  و ۴۰۰  مهـر  واحـد مسـکن  هـزار   5۰۰
واحـد مسـکن در قالب طرح اقـدام ملی و 2۰۰ 
هـزار مسـکن روسـتایی تکمیـل خواهـد شـد.

حسـینی دربـاره جزئیـات طـرح هـم گفـت: 
بحـث، بحـث مشـارکت اسـت، زمیـن را دولـت 
و  خصوصـی  بخـش  را  سـرمایه  و  آورد  مـی 
قـرارداد طبـق سـهم مشـارکت دو طرف بسـته 
مـی شـود و در ایـن راه از همـه ظرفیـت هـای 
قانونی برای تسـهیل کار اسـتفاده مـی کنیم اما 
کار غیـر قانونـی و خـالف مقررات نمـی کنیم و 
هـر جـا هم کـه ظرفیت قانونـی وجـود دارد اما 
از آن اسـتفاده نمـی شـود به مـا منعکس کنند 

تـا جهـت حـل آن اقدام شـود.

نباید قرارداد ساخت را به بخش خصوصی 
تحمیل کرد

ایـرج رهبـر، نائـب رئیـس انبـوه سـازان هم 
در ادامـه بحـث ضمـن بیـان اینکـه در ۸ سـال 
گذشـته از بخـش مسـکن غفلـت شـده اسـت 
گفـت: طـرح وزارت راه و شهرسـازی طرحـی 

بسـیار امیـدوار کننـده اسـت.
او اهمیت مسـکن را در اشـتغال یادآور شد و 
گفـت: اعتماد سـازی بحـث مهمی اسـت دولت 
بایـد اعتمـاد بخـش خصوصـی را جلـب کنـد و 
دولـت تمامـاً بایـد در ایـن طرح مشـارکت کند 
تـا طـرح عملیاتـی شـود و ایـن را بایـد بدانیـم 
کـه طـرح مشـارکتی مثـل طـرح هـای عمرانی 
دیگـر که خـود دولت سـرمایه می آورد نیسـت 
و نمـی شـود قراردادهـای سـاختی را بـه بخش 
خصوصـی تحمیـل کرد کـه سـرمایه را خودش 
آورده اسـت و بایـد به ایـن موضـوع توجه کرد، 
نمی شـود بخش خصوصی سـرمایه بیـاورد بعد 

کلـی تضمیـن هـم از او مطالبـه کنند.

رهبـر همچنیـن از بروکراسـی و کاغـذ بازی 
هـا نیـز انتقـاد کرد و خواسـتار تسـهیل کارها و 

رفـع موانع سـرمایه گذاران شـد.
دولت به وظایف خود در بازار مسکن عمل 

نکرد
شـادمهر کاظـم زاده نماینـده مجلـس نیـز 
در ادامـه برنامـه از اینکـه دولـت در چند سـال 
نکـرده  مسـکن  بخـش  بـه  توجهـی  گذشـته 
اسـت انتقـاد کـرد و دربـاره طـرح وزارت راه و 
شهرسـازی گفـت: ایـن طـرح خـوب اسـت امـا 
حداقـل اسـت زیـرا االن نیـاز کشـور حـدود ۳ 

میلیـون مسـکن اسـت.
او بـه ارتبـاط رونق بخش مسـکن و اشـتغال 
اشـاره کـرد و گفـت: در سـال های اخیـر دولت 
بخـش مسـکن  در  را  وظایفـش  برنامـه  طبـق 
انجـام نـداد و امیدواریـم ایـن طـرح دولـت هم 
در حـرف نمانـد و عملیاتـی شـود، زیرا مسـکن 

رابطه مسـتقیم بـا اشـتغال دارد.
کاظـم زاده افزود: وزارت راه و شهرسـازی به 

تنهایـی نمـی توانـد مشـکل مسـکن را جمـع و 
جـور کنـد و راه ببـرد و بایـد دولـت بـه تمامی 
پشـت ایـن قضیه باشـد تـا نتیجه دهـد و طرح 
خـوب اسـت امـا بایـد فراتـر از ایـن باشـد و 1 
میلیـون مسـکن بـرای 2 سـال واقعاً کم اسـت.

ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دو 
سال آینده

مدیرعامـل سـازمان ملی زمین و مسـکن هم 
شـامگاه دیشـب در بخش خبری 21 شـبکه یک 
سـیما گفـت: ۴۰۰ هـزار واحـد مسـکونی ظرف 
امسـال و سـال آینده در کشور سـاخته می شود.

علـی نبیـان افـزود: کار سـاخت 2۰۰ هـزار 
واحـد از ایـن تعـداد در شـهرهای جدیـد آغـاز 

است. شـده 
اقـدام ملـی بـرای  بـا اشـاره بـه طـرح  وی 
سـاخت مسـکن گفـت: 1 میلیـون و 5۰۰ هزار 
هکتـار زمیـن دولتـی در سراسـر کشـور وجـود 
دارد که هزار و ۸۰ هکتار آن شناسـایی شـده و 
در اختیـار سـرمایه گـذاران قرار مـی گیرد تا به 
صـورت مشـارکتی اقـدام بـه سـاخت واحدهای 

کنند. مسـکونی 
نبیـان همچنین بـا اعالم اتمام طرح مسـکن 
مهـر در پنـج اسـتان کشـور افـزود: تـالش می 
کنیـم تـا پایـان امسـال بحـث مسـکن مهـر به 
پایـان برسـد مگـر آن بخـش از ایـن طـرح کـه 

دارای مشـکالت حقوقـی اسـت.
کارشناسـان معتقدنـد دولـت در کنـار تالش 
بـرای رونـق بخشـی بـه سـاخت مسـکن بایـد 
جلـوی  مالیاتـی،  ابزارهـای  کـردن  فعـال  بـا 
تحـرک دالالن و سـودگران را در بـازار مسـکن 
بگیـرد. مهمتریـن ابـزار مالیاتی که در بسـیاری 
کشـورهای دنیـا در بـازار مسـکن بـکار گرفتـه 
می شـود، مالیـات بر عایدی سـرمایه اسـت که 
متاسـفانه دولت مدتهاسـت وعده آن را داده اما 

در عمـل اقدامـی مشـاهده نشـده اسـت.

معاون وزیر راه تشریح کرد

جزئیات طرح دولت برای ساخت انبوه مسکن

با حکم رحمانی؛
مدیر کل صنایع خودرو در وزارت 

صنعت تغییر کرد

ــا صــدور  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب
عنــوان  بــه  را  مفیــدی  حکمــی ســیدرضا 
ــن  ــه ای ــع و نیرومحرک ــر صنای ــرکل دفت مدی
وزارتخانــه جایگزیــن امیرحســین قناتــی کــرد.

بــه گــزارش مهــر، رضــا رحمانــی در حکمــی 
ــه پیشــنهاد معــاون امــور  ســیدرضا مفیــد را ب
ــر  ــر کل دفت ــوان مدی ــه عن ــود، ب ــع خ صنای
صنایــع خــودرو و نیــرو محرکــه ایــن وزارتخانــه 

ــرد. منصــوب ک
رضا رحمانی در این حکم آورده است:

و  وظایــف  اســاس  بــر  اســت  مقتضــی 
ــزی و  ــه ری ــه برنام ــی، نســبت ب ــف ابالغ تکالی
طراحــی شــیوه های روزآمــد، بهــره گیــری 
ــوان علمــی و تخصصــی نیــروی انســانی و  از ت
ــات و ظرفیت هــای موجــود،  ســازماندهی امکان
ــدام  ــازمانی اق ــداف س ــق اه ــتای تحق در راس

ــد. کنی
ــن  ــارت در ای ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کل  مدیــر  بــه  خطــاب  همچنیــن  حکــم 
جدیــد دفتــر صنایــع خــودرو و نیــرو محرکــه 
وزارتخانــه تأکیــد کــرد: انتظــار دارم بــا رعایــت 
اصــول قانــون مــداری، اعتــدال گرایی و منشــور 
ــوب  ــد در چارچ ــر و امی ــت تدبی ــی دول اخالق
ــه  ــت های وزارتخان ــررات و سیاس ــن و مق قوانی
و شــرح وظایــف آن دفتــر، ضمــن اتخــاذ 
ــری از  ــای مناســب و اســتفاده حداکث راهکاره
ــای  ــور و ظرفیت ه ــی کش ــد داخل ــوان تولی ت
ــح  ــارت صحی ــزی و نظ ــه ری ــا برنام ــود ب موج
ــا  ــا و ب ــی و راهگش ــات اصول ــاذ تصمیم و اتخ
ــر  ــات اث ــت کامــل موجب صــرف همــت و جدی
گــذاری در تحقــق اهــداف، افزایــش تــوان 
ــش  ــره وری، کاه ــش به ــری، افزای ــت پذی رقاب
ــت  ــاخص های زیس ــود ش ــرژی و بهب ــدت ان ش

ــد. ــم کنی ــی را فراه محیط
رحمانــی همچنیــن از زحمــات امیرحســین 
قناتــی در زمــان تصــدی مســؤولیت مدیرکلــی 
دفتــر صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه وزارتخانــه 

تشــکر و قدردانــی کــرد.

21 نقشه زمین شناسی کاربردی
 در تبریز رونمایی شد

21 نقشــه زمیــن شناســی کاربــردی در 
تبریــز بــا حضــور مدیــرکل مرکــز زمیــن 
شناســی و اکتشــافات معدنــی شــمال باختــری 

ــد.  ــی ش ــور رونمای کش
ــن  ــز زمی ــرکل مرک ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
شناســی و اکتشــافات معدنــی شــمال باختــری 
ــی از  ــم رونمای ــنبه در مراس ــور روز پنجش کش
نقشــه هــای زمیــن شناســی کاربــردی، گفــت: 
ــزی و  ــه ری ــا در ســال ۹۷ برنام ــن نقشــه ه ای
ــه 2۳  ــز تهی ــال نی ــت و امس ــده اس ــه ش تهی
ــازمان  ــن س ــه ای ــز در برنام ــد نی ــه جدی نقش
قــرار دارد کــه ایــن نقشــه هــا اســاس توســعه 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــدار اس پای
عبدالحمیــد ســرتیپی، از بــی رغبــت بــودن 
دســتگاه هــای اجرایــی بــرای اســتفاده از ایــن 
ــی و  ــای عمران ــرح ه ــرای ط ــا در اج نقشــه ه
ــود  ــا وج ــزود: ب ــرد و اف ــاد ک ــعه ای انتق توس
اینکــه مطالعــات پایــه زمیــن شناســی در 
ــرقی و  ــان ش ــل، آذربایج ــای اردبی ــتان ه اس
ــی  ــام م ــز انج ــن مرک ــی در ای آذربایجــان غرب
ــرای  ــا در اج ــتگاه ه ــدام از دس ــود هیچک ش
طــرح هــای خــود از آنهــا اســتفاده نمــی کنند.

ــا بیــان اینکــه داده هــای ژئوتکنیکــی  وی ب
ــای  ــتگاه ه ــوردی در دس ــورت م ــه ص ــز ب نی
اجرایــی بــرای هــر طــرح عمرانــی جمــع آوری 
شــده و طبقــه بنــدی و نگهــداری نمــی شــود، 
اظهــار داشــت: بــه همیــن دلیــل دوبــاره کاری 
ــرای  ــرای اج ــا ب ــن داده ه ــتخراج ای ــرای اس ب

طــرح هــای بعــدی روی مــی دهــد.
ــی اســتاندار آذربایجــان  معــاون امــور عمران
شــرقی نیــز در ایــن جلســه گفــت: بــی توجهی 
بــه چنیــن نقشــه هایــی ســبب توســعه شــهری 
در مجــاورت و روی گســل شــمال شــهر در 

ــز شــده اســت. تبری
جــواد رحمتــی، افــزود: احــداث راه ها، اســتقرار 
ــاد  ــات در ابع ــی تاسیس ــا و جانمای ــاخت ه زیرس
ــن  ــای زمی ــن داده ه ــر گرفت ــدون در نظ کالن ب
شناســی نــه تنهــا تلفــات جانــی و خســارت هــای 
مالــی بــه بــار مــی آورد بلکــه هزینــه هــای گزافی 

بــرای بازســازی تحمیــل مــی کنــد.
وی بــر ضــرورت تدویــن مصوبــه ای قانونــی 
بــرای اجبــاری شــدن پیوســت زمیــن شناســی 
هــر طــرح دســتگاه هــای اجرایــی تاکیــد کــرد.



شنبه  11 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 525 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
مدیر نمایندگی شرکت خمیر مایه در 

تبریز 864 میلیون ریال جریمه شد

ــان  ــی آذربایج ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
نمایندگــی شــرکت  شــرقی گفــت: مدیــر 
ــه دلیــل گرانفروشــی  خمیــر مایــه در تبریــز ب
بــه پرداخــت ۸۶۴ میلیــون ریــال جریمــه 

ــد.  ــوم ش محک
ــی،  ــیداحد یوزباش ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزود: براســاس گــزارش بازرســان ســازمان  اف
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان مدیــر 
ــه  ــه را ب ــر مای ــن خمی ــن نمایندگــی ۷۰ ت ای
ــا ســود ۸ درصــد بیشــتر  صــورت عمــده و ب

ــت. ــه اس ــی آن فروخت ــت اصل از قیم
نمایندگــی  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــا ۳  ــروش ب ــه ف ــف ب ــررات مکل ــق مق طب
ــار  ــود، اظه ــی ب ــده فروش ــود عم ــد س درص
ــه  ــم غیرموج ــن مته ــات ای ــت: دفاعی داش

ــت. ــده اس ــرز ش ــف آن مح ــوده و تخل ب
ــان  ــی آذربایج ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
ــق  ــوق طب ــرکت ف ــرد: ش ــادآوری ک ــرقی ی ش
قانــون نظــام صنفــی بــه پرداخــت مبلــغ فــوق 
معــادل 2 برابــر میــزان گــران فروشــی در حــق 

ــت محکــوم شــده اســت. صنــدوق دول
ســال  ابتــدای  از  داد:  ادامــه  یوزباشــی، 
جــاری تعــداد ۴۹5 فقــره پرونــده در خصــوص 
تعزیــرات  وارد  خدمــات  و  کاال  تخلفــات 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــده ک ــتان ش ــی اس حکومت

۴15 پرونــده مختومــه شــده اســت. 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری آذربایجان شرقی خبر داد

اختصاص اعتبار برای توانمندسازی 
کودکان کار در تبریز

فرهنگـی  و  اجتماعـی  امـور  مدیـرکل 
اختصـاص  از  شـرقی  آذربایجـان  اسـتانداری 
۷5۰ میلیـون ریـال اعتبـار برای توانمندسـازی 
اجتماعـی  و  رفتـاری  مهارت هـای  بهبـود  و 
گفـت:  و  داد  خبـر  تبریـز  در  کار  کـودکان 
نظارت هـای دوره ای بـر هزینه کـرد ایـن اعتبـار 

بـا دقـت انجـام مـی گیـرد.
بـه گـزارش ایسـنا، بـدر شـکوهی در بازدید 
از انجمـن دوسـت دار حقـوق کـودک در تبریز، 
مهارت آمـوزی  و  توانمندسـازی  کـرد:  اظهـار 
خانواده هـای کـودکان کار در اولویت برنامه های 
اداره کل امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری 
و  ظرفیت هـا  از  زمینـه  ایـن  در  و  دارد  قـرار 
دارای  مردم نهـاد  سـازمان های  قابلیت هـای 

می شـود. اسـتفاده  صالحیـت 
جـزو  خیابانـی  و  کار  کـودکان  افـزود:  وی 
گونـه  هـر  و  بـوده  آسـیب پذیر جامعـه  اقشـار 
برنامـه  ریـزی بـرای ایـن گـروه باید با اسـتفاده 
از تجربیـات علمـی روز و متخصصـان باسـابقه 

انجـام گیـرد. 
کارگاه  هـای  در  بازدیـد  ایـن  در  شـکوهی 
اجتماعـی  و  رفتـاری  مهارت هـای  بهبـود 
کـودکان کار حضـور یافتـه و بـا هنرآمـوزان و 

کـرد. گـو  گفـت  و  دوره هـا  ایـن  مربیـان 

خیران عجب شیر برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد 12۰ میلیون 

تومان کمک کردند

ـــیر  ـــب ش ـــالب عج ـــی و انق ـــتان عموم دادس
گفـــت: خیـــران شهرســـتان بـــرای آزادی 
ــون  ــد 12۰ میلیـ ــم غیرعمـ ــان جرایـ زندانیـ

تومـــان کمـــک کردنـــد. 
ــد زمانـــی روز  ــا، محمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــزود: ای ـــگاران اف ـــع خبرن ـــنبه در جم پنجش
ــوان از  ــی ناتـ ــرای آزادی 1۶ زندانـ ــغ بـ مبلـ

پرداخـــت دیـــه هزینـــه خواهـــد شـــد.
ـــرای  ـــی ب ـــات عمل ـــت: اقدام ـــار داش وی اظه
آزادی ایـــن زندانیـــان کـــه هـــم اکنـــون در 
ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــتند انج ـــه هس ـــدان مراغ زن

ــزان  ــن گلریـ ــزاری جشـ ــه برگـ ــی بـ زمانـ
و اهـــداف آن اشـــاره کـــرد و گفـــت: تـــالش 
بـــرای بازگردانـــدن زندانیـــان جرائـــم غیـــر 
ـــن  ـــی تری ـــا اصل ـــواده ه ـــوش خان ـــه آغ ـــد ب عم
ـــج  ـــوده و تروی ـــن ب ـــن جش ـــزاری ای ـــدف برگ ه
ـــداف  ـــر اه ـــز از دیگ ـــوکاری نی ـــان و نیک احس

ـــد. ـــی باش آن م

ــان  ــا بی ــس، ب ــان مجل عضــو فراکســیون زن
اینکــه ابــالغ رئیــس قــوه قضائیــه بــرای آزادی 
بــرای  اجرایــی  مهریــه ضمانــت  زندانیــان 
ــرد  ــدارد تاکیدک ــان را ن ــوق زن ــت حق پرداخ
کــه آقایــان بایــد در زمــان تعییــن مهریــه بــه 
ــا  ــرای پرداخــت فکــر کننــد ت توانایــی خــود ب

ــوند.  ــه نش ــکل مواج ــا مش ــده ب در آین
ــه  ــیده فاطم ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ذوالقــدر در مــورد دســتور رئیــس قــوه قضائیــه 
مبنــی بــر آزادی تمــام زندانیــان مهریــه، گفت: 
اگــر آزادی ایــن زندانیــان بــا ایــن هــدف باشــد 
ــود را ادا  ــن خ ــد دی ــا بتوانن ــد ت ــه کار کنن ک
کننــد، اقــدام خوبــی اســت، چــرا کــه زندانــی 
ــز  ــان نی ــکلی را از همسرانش ــا مش ــودن آنه ب

حــل نخواهــد کــرد.
شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 
شـورای  مجلـس  در  پردیـس  و  اسالمشـهر 
اسـالمی، ادامـه داد: البتـه در این ابـالغ ابهاماتی 
وجـود دارد و ضمانـت اجرایی برای پرداخت حق 
زنـان را نـدارد، چرا که مشـخص نشـده زندانیان 
مهریـه ای کـه توانایـی پرداخـت دیـن خـود را 
نـدارد، بعـد از آزادی از زنـدان چطـور می تواننـد 

دیـن خـود را بـه همسرانشـان ادا کننـد؟

آزادی زندانیان مهریه باید مشروط باشد
ــه  ــان مهری ــرد: آزادی زندانی ــح ک وی تصری
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــد، ب ــروط باش ــد مش بای
ــا  ــرای آنه ــه دادگاه ب ــی ک ــدت زمان ــد از م بع

ــر  ــن همس ــد و دی ــد، کار کنن ــن می کن تعیی
ــن  ــه ای ــا ب ــه تنه ــه اینک ــد، ن ــود را ادا کنن خ
ــد، از ادای  ــت ندارن ــی پرداخ ــه توانای ــل ک دلی

ــوند. ــاف ش ــن مع دی
آزادی  اگــر  کــرد:  خاطرنشــان  ذوالقــدر 
ــد  ــرط باش ــد و ش ــدون قی ــه ب ــان مهری زندانی
حــق و حقــوق زنــان در ایــن مــورد چــه 
می شــود، چــرا نبایــد آقایــان در زمــان تعییــن 
مهریــه بــه توانایــی خــود بــرای پرداخــت فکــر 
کننــد تــا در آینــده بــا مشــکل مواجــه نشــوند.

زنان نباید از دریافت مهریه به عنوان تنها 
حق قانونی خود محروم شوند

دهــم،  دوره  در  مجلــس  نماینــده  ایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــا حق ــه تنه ــد: مهری ــادآور ش ی
ــت،  ــده اس ــن ش ــان تعیی ــت از زن ــرای حمای ب
ــایل الزم  ــترک وس ــی مش ــه در زندگ ــرا ک چ
بــرای زوج کــه تحــت عنــوان جهیزیــه توســط 
خانــواده زن تامیــن می شــود و بخــش اعظمــی 
ــا ازدواج و بچــه  از ســایر هزینه هــای مرتبــط ب
ــط  ــت و فق ــا  اس ــده آنه ــز برعه ــدن نی دار ش

ــه  ــرد مطالب ــواده م ــه از خان ــوده ک ــه ب مهری
ــرای  ــی ب ــت اجرای ــه ضمان ــود و چنانچ می ش
آن وجــود نداشــته باشــد، بــه طــور قطــع زنــان 

از دریافــت آن محــروم می شــوند.
نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
شــورای اســالمی، اظهــار کــرد: موضــوع تعدیل 
پرداخــت مهریــه در قالــب طــرح حبس زدایــی، 
ــک  ــان آن، ی ــداد زندانی ــش تع ــه و کاه مهری
مــاه اســت کــه در دســتورکار کمیســیون 
ــال  ــته و در ح ــرار داش ــی ق ــی و حقوق قضای
ــب  ــی تصوی ــرار اســت در پ بررســی اســت و ق
آن، قانــون مهریــه مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.

ــورای  ــس ش ــان مجل ــیون زن ــو فراکس عض
طــرح  مفــاد  کــرد:  تاکیــد  اســالمی، 
تعــداد  کاهــش  و  مهریــه  حبس زدایــی، 
زندانیــان آن، بــه ایــن صــورت اســت کــه نحــوه 
رســیدگی بــه پرونده هــای مهریــه بایــد خــارج 
از نوبــت مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا مردانــی 
ــه نیســتند،  ــه پرداخــت کل مهری ــادر ب ــه ق ک
ــی  ــدا دارای ــد و اجــرای احــکام ابت ــدان نرون زن
آنهــا را مــورد ســنجش قــرار دهــد، همچنیــن 
ــکه  ــرخ س ــش ن ــل افزای ــه دلی ــه ب ــرادی ک اف
قــادر بــه پرداخــت میــزان مهریــه تعییــن 
شــده در گذشــته نیســتند نیــز بــا اثبــات 
ــه را کاهــش دهنــد،  ــزان مهری عســر خــود می
نــه اینکــه در پــی اطالــه دادرســی افــراد مــدت 
دو ســال در زنــدان بماننــد تــا زمــان رســیدگی 

ــد. ــا برس ــده آنه ــه پرون ب

والقدر:

آزادی زندانیان مهریه باید مشروط باشد

رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس گفت: 
مبـارزه با قاچاقچیـان و ترانزیت موادمخدرباعث 
شـده از مبـارزه بـا عامـالن تهیـه و توزیـع مواد 
بهتـر  شـویم  غافـل  جوانـان  اعتیـاد  و  مخـدر 
اسـت بـه جـای وقت گذاشـتن بـرای مبـارزه با 
ترانزیـت برای افزایـش زمان دسترسـی به مواد 

مخـدر چاره اندیشـی شـود. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، سـلمان خـدادادی 
بـا بیـان اینکـه ایـران در مسـیر ترانزیـت مـواد 
مخـدر قـرار گرفتـه اسـت، گفت: کشـور مـا به 
دلیل همسـایگی با افغانسـتان بـه محل تجارت 

و ترانزیـت  مـواد مخـدر تبدیل شـده اسـت.
  رئیس کمیسـیون اجتماعـی مجلس با بیان 
اینکه دسـتگاه هـا تالش خود را بـرای مبارزه با 
مـواد مخـدر بـه کار می برنـد، افزود: کشـفیات 
بـاالی مـواد مخدر به دلیـل کثرت بـاال، نظارت 
و  جغرافیایـی  موقعیـت  سـویی  از  و  مناسـب 

همسـایگی با افغانسـتان اسـت.
 وی ادامـه داد: بنابراین کشـفیات باالی مواد 
مخـدر نه تنهـا از کوتاهـی دسـتگاه های متولی 
در  مقتدرانـه  انتظامـی  نیـروی  بلکـه   نیسـت 
برابـر اشـرار و قاچاقچیـان  مـواد مخـدر  مقابله 

می کنـد.
دهـم،  مجلـس  در  ملـکان  مـردم  نماینـده 
افـزود: سـال ها اسـت ایـران درگیر مـواد مخدر 
اسـت اما متاسـفانه کشـورهای اروپایی کمترین 
همـکاری را بـا ما نداشـته و از ارائـه کوچکترین 
کمـک مالـی و تجهیزاتـی امتناع کـرده اند این 
در حالـی اسـت که مـا می توانیم بـا قاچاقچیان 
مـواد مخدر درگیر نشـویم و بـا ورود باالی مواد 

مخـدر بـه کشورشـان تاوان پـس دهند.
خـدادادی یـادآور شـد: به دلیل قـرار گرفتن 
ایـران بـه عنـوان مسـیر ترانزیت مـواد مخدر از 

افغانسـتان بـه سـایر کشـورها مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر بـه سـختی انجام مـی شـود و در برخی 

مـوارد قابـل کنترل نیسـت.

 تهیه مواد مخدر آسان تر از خرید کاالیی 
از سوپرمارکت

وی مهمتریـن علـت افزایـش مصـرف مـواد 
گفـت:  و  دانسـت  آسـان  دسترسـی  را  مخـدر 
از تهیـه  تهیـه مـواد مخـدر در برخـی مـوارد 

کاالیـی از سـوپرمارکت راحـت تر اسـت و با یه 
تلفـن و در کوتاهتریـن زمـان ممکن بـه راحتی 
مـواد مخدر در دسـترس مصرف کننـدگان قرار 
مـی گیـرد بنابرایـن نیـاز اسـت بـه جـای وقت 
مـواد  ترانزیـت  از  جلوگیـری  بـرای  گذاشـتن 
مخـدر بـرای کاهـش زمـان دسترسـی بـه مواد 

مخـدر چاره اندیشـی شـود.
مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  رئیـس 
شـورای اسـالمی، افـزود: تـالش برای مبـارزه با 

قاچاقچیـان موادمخـدر، خرید و فـروش کالن و 
جلوگیـری از ترانزیـت مـواد مخـدر باعث شـده 
از مسـائل داخلـی مربـوط بـه مـواد مخـدر و 
مبـارزه بـا عامـالن تهیـه و توزیـع مـواد مخـدر 

غافـل شـویم.

امکانات و نیروهای نیروی انتظامی جوابگوی 
مبارزه با تمامی ابعاد مواد مخدر نیست

نماینـده مـردم ملـکان در مجلـس دهـم، بـا 
نیـروی  نیروهـای  و  امکانـات  اینکـه  از  انتقـاد 
ابعـاد  تمامـی  بـا  مبـارزه  جوابگـوی  انتظامـی 
در  بایـد  کـرد:  تصریـح  نیسـت،  مخـدر  مـواد 
وهلـه اول مسـائل داخلی مواد مخـدر را کنترل 
کـرد و  سـپس بـا تجهیـز امکانـات پیشـرفته 
بـه فکـر جلوگیـری از ترانزیـت مـواد مخـدر به 
کشـورهای اروپایـی باشـیم در ایـن رابطه کالن 
نگـری و کشـفیات کالن در حـوزه مـواد مخـدر 
مـا را از کشـفیات ریـز و جوانـان غافـل می کند 
و بایـد توجـه به مسـائل داخلی مـواد مخدر در 

قـرار گیرد. اولویـت 
و  مجلـس  البتـه  شـد:  یـادآور  خـدادادی 
دولـت بایـد در زمـان بودجـه ریـزی بـه نیروی 
انتظامـی و سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر توجه 
بیشـتری داشـته باشـند تـا بتواننـد نسـبت بـه 
تامیـن امکانات پیشـرفته و بکارگیـری نیروهای 

متخصـص اقـدام کننـد. 

خدادادی با اشاره به خرید آسان مواد مخدر مطرح کرد:

به جای صرف وقت برای مبارزه با ترانزیت، افزایش 
زمان دسترسی به مواد مخدر در دستور کار قرار گیرد

سالمت

خواص مهم آلو برای سالمتی 

آلـــو مـــاده غذایـــی بســـیار مغـــذی بـــا 
ـــو  ـــرای ســـالمتی اســـت. آل ـــراوان ب خـــواص ف
ـــر  ـــی، فیب ـــا، موادمعدن ـــار از ویتامین ه سرش
و آنتی اکســـیدان اســـت کـــه خطـــر بـــروز 
ــش  ــن را کاهـ ــای مزمـ ــی بیماری هـ برخـ
به شـــکل  می تـــوان  را  آلـــو  می دهنـــد. 
تـــازه یـــا خشک  شـــده )آلوخشـــک یـــا 
ـــرد. آلوخشـــک خـــواص  آلوبخـــارا( مصـــرف ک
ـــه  ـــه ازجمل ـــالمتی دارد ک ـــرای س ـــیاری ب بس
ــت و  ــان یبوسـ ــه درمـ ــوان بـ ــا می تـ آنهـ
ـــا  ـــه ب ـــرد. در ادام ـــاره ک ـــتخوان اش پوکی اس

ــوید. ــنا می شـ ــو آشـ ــواص آلـ خـ

کمک به کاهش قند خون
آلـــو بـــا ویژگی هـــای خـــاص خـــود 
می توانـــد در کاهـــش قندخـــون موثـــر 
باشـــد. آلـــو و آلوخشـــک به رغـــم داشـــتن 
ـــس از مصـــرف،  ـــاال، پ ـــدرات نســـبتا ب کربوهی
ــون  ــد خـ ــمگیر قنـ ــش چشـ ــث افزایـ باعـ
نمی شـــوند.این امـــر به خاطـــر خاصیـــت 
آنهـــا در افزایـــش ســـطح آدینوپکتیـــن 
اســـت. ایـــن هورمـــون نقـــش مهمـــی  در 
تنظیـــم قنـــد خـــون دارد. عالوه بر ایـــن 
فیبـــر موجـــود در آلـــو می توانـــد تـــا 
حـــدی مســـئول تاثیـــر آن بـــر قندخـــون 
ــذب  ــزان جـ ــد میـ ــر می توانـ ــد. فیبـ باشـ
ـــی در  ـــده غذای ـــس از وع ـــدرات را پ کربوهی

بـــدن کاهـــش بدهـــد.

کمک به سالمت استخوان
ـــو  ـــرف آل ـــر مص ـــات از تاثی ـــی مطالع برخ
ــی از  ــای ناشـ ــروز بیماری هـ ــش بـ در کاهـ
ضعـــف اســـتخوان ماننـــد پوکی اســـتخوان 
حکایـــت  اســـتخوان  تراکـــم  کاهـــش 
می توانـــد  نه تنهـــا  آلوخشـــک  دارنـــد. 
از بـــروز مشـــکالت اســـتخوان جلوگیـــری 
کـــرده، بلکـــه در بهبـــود آنهـــا نیـــز موثـــر 
اســـت.همچنین مطالعـــات نشـــان داده انـــد 
ســـطح  می توانـــد  آلوخشـــک  کـــه 
ــکیل  ــر در تشـ ــای موثـ ــی هورمون هـ برخـ
اســـتخوان ها را افزایـــش بدهـــد. به نظـــر 
ــا،  ــایر میوه هـ ــا سـ ــاس بـ ــد درقیـ می رسـ
از مشـــکالت  آلوخشـــک در پیشـــگیری 
ـــتری  ـــش بیش ـــا نق ـــود آنه ـــتخوان و بهب اس

داشـــته باشـــد. 
کمــک بــه ســالمت قلــب از خــواص 
منظــم  می شــود.مصرف  محســوب  آلــو 
ــه ســالمت قلــب کمــک  ــو و آلوخشــک ب آل
به خاطــر  آلوخشــک  و  آلــو  می کنــد. 
خاصیــت بالقوه شــان در کاهــش فشــارخون 
و کاهــش کلســترول مطالعــه شــده اند. ایــن 
دو، از عوامــل عمــده بروز بیماری هــای قلبی 
هســتند.در مطالعــه ای، شــرکت کنندگان بــه 
ــروه،  ــک گ ــه ی ــدند. ب ــیم ش ــروه تقس دو گ
هــر صبــح و ناشــتا، به مــدت ۸ هفتــه، 
آب آلــو و ۳ تــا ۶ عــدد آلــو داده شــد. 
ــک  ــا ی ــر تنه ــروه دیگ ــه گ ــه ب درحالی ک
لیــوان آب داده می شــد. در پایــان مشــاهده 
ــد )LDL( و  ــترول ب ــارخون، کلس ــد فش ش
ــو و آِب  ــه آل ــرادی ک ــل اف ــترول کام کلس
ــمگیری  ــور چش ــد، به ط ــتفاده کردن ــو اس آل
کمتــر از گــروه دیگــر بــود.در چندیــن 
مشــابهی  نتایــج  نیــز  حیوانــی  مطالعــه 
ــرف  ــر مص ــه ای دیگ ــد.در مطالع ــت ش یاف
پــودر آلوخشــک و آب آلــو توســط موش هــا 
توانســت ســطح کلســترول بــد آنهــا را 
کاهــش و کلســترول خوب شــان را افزایــش 
ــج  ــن نتای ــوان ای دهــد. اگرچــه الزامــا نمی ت
ــه انســان ها تعمیــم داد.تاثیــرات مثبــت  را ب
ــی  ــای قلب ــر بیماری ه ــک ب ــو و آلوخش آل
ــیم و  ــر، پتاس ــود فیب ــر وج ــاال به خاط احتم

ســت. ن ها کسیدا نتی ا آ
از  سرشــار  آلوخشــک  و  آلــو 
آنتی اکســیدان هایی هســتند کــه در کاهــش 
التهابــات و محافظــت از ســلول های بــدن در 
برابــر آســیب های ناشــی از رادیکال هــای 
آزاد موثرنــد. آلــو و آلوخشــک سرشــار از 
هســتند  پلی فنلــی  آنتی اکســیدان های 
ــر ســالمت اســتخوان و  کــه تاثیــر مثبتــی ب
ــت  کاهــش خطــر بیماری هــای قلبــی و دیاب
ــزان  ــات می ــی مطالع ــاس برخ ــد. براس دارن
ــر شــلیل  ــو بیــش از دو براب پلی فنل هــا در آل
ــی  ــات حیوان ــیاری از مطالع ــو است.بس و هل
ضدالتهابــی  خاصیــت  از  آزمایشــگاهی  و 
حکایــت  آلوخشــک  و  آلــو  پلی فنل هــای 
ــه  ــد ب ــو می توان ــی آل ــن ویژگ ــد. همی دارن
محافظــت از ســلول ها در برابــر آســیب ها 
ــک  ــن کم ــای مزم ــگیری از بیماری ه و پیش
درون کشــتگاهی  مطالعــه  یــک  بکنــد.در 
ــدن  ــی از ب ــه در آن از بخش ــه ای ک )مطالع
ــای  ــود( پلی فنل ه ــتفاده می ش ــداران اس جان
چشــمگیری  به طــور  آلــو  در  موجــود 
التهابــی مرتبــط  توانســتند شــاخص های 
ــش  ــه را کاه ــل و ری ــای مفص ــا بیماری ه ب
آنتوســیانین ها  می رســد  بدهند.به نظــر 
پلی فنل هــا  از  خاصــی  شــکل  کــه 
آنتی اکســیدان های  فعال تریــن  هســتند، 
ــن  ــند. ای ــک باش ــو و آلوخش ــود در آل موج
آنتی اکســیدان ها خــواص بســیاری بــرای 

ــد. ــالمتی دارن س
منبع: آرمان

رئیـس پلیـس آگاهـی تهران بـزرگ گفت: تا 
بـه ایـن لحظه حتی یـک نفر با پلیـس دررابطه 
بـا پرونـده آقـای نجفـی، توصیـه، سـفارش یـا 
تماسـی نداشـته اسـت و پلیـس بـا اسـتقالل 

کامـل کار خـودش را انجـام داد. 
علیرضــا  ســردار  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــگاران در تشــریح جزئیــات  لطفــی جمــع خبرن
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــی نجف دســتگیری محمــد عل
نــگاه پلیــس در پرونده هــای جنایــی کامــاًل 
غیرسیاســی اســت و اصــاًل بــه ایــن توجــه 
نمی کنیــم کــه مخاطــب مــا چــه کســی اســت.

رئیـس پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ افـزود: 
مـا پلیـس تخصصی بـا توانایـی خوب هسـتیم، 
برخـی مسـائل قابـل عنـوان نیسـت امـا پلیس 
دقیقـاً  و  داشـت  اشـرافیت  نجفـی  آقـای  بـر 

می رسـد. کجـا  سـاعتی  چـه  می دانسـتیم 
وی تصریـح کـرد: بـه خاطر همیـن همکاران 
پلیـس منتظـر وی بودنـد و آقـای نجفـی مردد 
بـود کـه خـود را تحویـل پلیـس بدهد یـا خیر.

لطفـی ادامـه داد: اگـر وی به موقع دسـتگیر 
امـروز  می کـرد  خودکشـی  اگـر  یـا  نمی شـد 

بـه وجـود می آمـد. شـائبه های بسـیاری 
بــزرگ  تهــران  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
ــن دارد  ــر ای ــاد ب ــس اعتق ــد: پلی ــر ش متذک
ــود  ــت ش ــد رعای ــهروندی بای ــوق ش ــه حق ک
ــرای  ــم؛ ب ــی در کار داری ــا و ضوابط و قرارداده
متهمــان بــه قتــل، بــدواً و در همــان لحظــات 
ابتدایــی حضــور در آگاهــی، لبــاس بازداشــتگاه 
ــارات  ــه اظه ــه بالفاصل ــم بلک ــن نمی کنی ــر ت ب
ــش را  ــد حرف ــه نتوان ــم ک ــذ می کنی وی را اخ

ــد. ــوض کن ع
خـود  کار  در  پلیـس  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
عنـوان  بـه  بنـده  گفـت:  اسـت،  متخصـص 
نخسـتین فـرد با آقـای نجفی حـرف زدم که او 
صراحتـاً قتـل را برعهـده گرفـت و گفـت کـه با 

اسـلحه ایـن کار را کـرده اسـت.
لطفـی خاطرنشـان کرد: سـرعت عمل پلیس 
در دسـتگیری وی، نشـان از اقتـدار پلیس دارد، 

در دقایـق نخسـت پـی بردیـم کـه وی مرتکب 
قتـل شـده و ۶ تا ۷ مخفیگاه وی بررسـی شـد.

وی افــزود: آقــای نجفــی در آخریــن تمــاس 
خــود بــه دختــرش گفتــه بــود کــه می خواهــم 
ــا همــکاران  ــم ام خــودم را تســلیم پلیــس کن
بنــده در خیابــان )نزدیــک مقــر پلیــس آگاهــی 
بازداشــت  و  رؤیــت  را  وی  بــزرگ(  تهــران 

ــد. کردن
ــزرگ در  ــران ب ــی ته ــس آگاه ــس پلی رئی
ــن  ــه ممک ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب پاس

اســت فشــارهای سیاســی در ایــن پرونــده 
لحــاظ شــود، گفــت: تــا بــه ایــن لحظــه حتــی 
یــک نفــر بــا پلیــس دررابطــه بــا پرونــده آقــای 
نجفــی، توصیــه، ســفارش یــا تماســی نداشــته 
اســت و پلیــس بــا اســتقالل کامــل کار خودش 

ــام داد. را انج
لطفـی یـادآور شـد: یکـی از فرضیـات پلیس 
ایـن بـود که آقـای نجفی خودکشـی کند، آقای 
نجفـی گفـت کـه می خواسـته خودکشـی کنـد 

امـا در نهایـت منصرف شـده بود.

پلیس:

 تاکنون هیچ فشار سیاسی در پرونده 
محمد علی نجفی لحاظ نشده است 

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی
  بــه اســتناد مــاده 1۳1 قانــون کار و آئیــن نامــه مصــوب ۸۹/۸/۳ هیئــت وزیــران و باتوجــه بــه صورتجلســه مــورخ ۹۸/2/2۶ مجمــع عمومــی و مــورخ ۹۸/۳/2 هیئــت مدیــره و ســایر مــدارک 

تســلیمی اســامی و ســمت هریــک از اعضــای اصلــی و علــی البــدل هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی کــه تــا تاریــخ 1۴۰1/۳/2 انتخــاب شــده انــد بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
1- رئیس هیئت مدیره: خانم طیبه فخیمی محمدی                    2- نائب رئیس: خانم فاطمه آقازاده استرقان

۳- خزانه دار ودبیر: خانم ندا قشنگی                                       ۴- اعضای علی البدل هیئت مدیره: خانم ها سکینه لطفی و صغری شری زاده
ضمنــا برابــر مــاده 22 اساســنامه انجمــن صنفــی کلیــه اســناد و اوراق مالــی و بهــادار و تعهــدآور بــا امضــای ثابــت خزانــه دار بــه همــراه امضــای رئیــس هیئــت مدیــره ممهــور بــه مهــر انجمــن 

صنفــی معتبــر خواهــد بــود.
بدیهــی اســت تائیــد نهایــی انتخابــات و صــدور گواهینامــه مســتلزم انتشــار ایــن آگهــی در روزنامــه رســمی و محلــی و ارائــه آن توســط مســئوالن بــه ایــن اداره کل و انطبــاق مراحــل انتخابــات 

بــا مقــررات قانونــی خوهــد بــود
میر احمد حسینی -  مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان
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مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ــرقی  ــان شـ ــگری آذربایجـ ــتی و گردشـ دسـ
ـــتان  ـــه نخســـت کاوش باس ـــرد: مرحل ـــالم ک اع
گورســـتان  نجات بخشـــی  و  شناســـی 
ـــان  ـــان پای ـــتان ورزق ـــرند شهرس ـــی س تاریخ

یافـــت. 
ــدار در  ــی آبـ ــا، مرتضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
جمـــع خبرنـــگاران بـــا اشـــاره بـــه انجـــام 
برنامـــه کاوش اضطـــراری در محـــل کشـــف 
ـــداث  ـــیر اح ـــی در مس ـــوال تاریخ ـــی ام اتفاق
ـــر  ـــت: نظ ـــان« گف ـــه - ورزق ـــراه »خواج برزگ
ـــراه  ـــی بزرگ ـــات عمران ـــی عملی ـــه ط ـــه اینک ب
خواجـــه بـــه ورزقـــان، حـــوزه روســـتای 
ســـرند، در حیـــن اجـــرای پـــروژه بصـــورت 
ــف  ــی کشـ ــیا تاریخـ ــدادی اشـ ــی تعـ اتفاقـ
شـــده بـــود، لـــذا پـــس از دریافـــت مجـــوز 

مرکـــزی،  ســـازمان  پژوهشـــگاه  از  کاوش 
ـــی  ـــات بخش ـــراری و نج ـــات کاوش اضط عملی
بـــا مشـــارکت تیمـــی متشـــکل از باســـتان 
شناســـان زبـــده اداره کل میـــراث فرهنگـــی 
ـــماعیلی  ـــین اس ـــتی »حس ـــه سرپرس ـــتان ب اس
ــه و  ــه منطقـ ــور مطالعـ ــه منظـ ــق« بـ عتیـ
ـــتای  ـــه در راس ـــده آن منطق ـــف ش ـــور کش قب
شـــناخت هـــر چـــه بیشـــتر فرهنـــگ و 
تمـــدن اقـــوام و ســـکونتگاه های آنهـــا در 

ــرا شـــد. ادوار مختلـــف تاریخـــی اجـ
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی آذربایجـــان 
شـــرقی تشـــریح کـــرد: عملیـــات اولیـــه 
کاوش اضطـــراری و نجـــات بخشـــی محـــل 
کشـــف آثـــار مـــورد مطالعـــه و کاوش قـــرار 
گرفـــت و در نتیجـــه آن مشـــخص شـــد، 
ـــی  ـــتان تاریخ ـــی از گورس ـــمت بخش ـــن قس ای

ــه از  ــاری کـ ــوده و آثـ ــکانیان بـ در دوره اشـ
آنجـــا بدســـت آمـــده شـــامل یـــک ســـری 
ــواع ظـــروف  ــیای تاریخـــی از قبیـــل انـ اشـ
و کوزه هـــای ســـفالی و اشـــیای مفرغـــی 
ـــات  ـــر و تزئین ـــنجاق س ـــتبند، س ـــامل دس ش
ـــق  ـــه متعل ـــوری ک ـــل قب ـــه از داخ ـــی ک مفرغ
ــد و  ــت آمـ ــه دسـ ــود، بـ ــکانیان بـ ــه اشـ بـ
ـــوزه  ـــه م ـــه ب ـــه و مطالع ـــات اولی ـــت اقدام جه

منتقـــل شـــد.
ــای  ــه تدفین هـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ وی افـ
صـــورت گرفتـــه در دامنـــه کـــوه، قبـــور 
بصـــورت پلکانـــی و بعضـــاً در دو طبقـــه 
هســـتند، لـــذا کاوش قبـــور مکشـــوفه در 
دو مرحلـــه صـــورت گرفـــت، در مرحلـــه اول 
ـــرار  ـــی ق ـــورد کاوش و بررس ـــی م ـــور فوقان قب
ـــی  ـــور فوقان ـــع آوری قب ـــس از جم ـــت و پ گرف
ـــوزه کاوش،  ـــه م ـــوفه ب ـــیا مکش ـــال اش و انتق
ـــد روز  ـــا چن ـــد و ت ـــروع ش ـــی ش ـــور تحتان قب
ـــید. ـــد رس ـــان خواه ـــه پای ـــده کار کاوش ب آین

آبـــدار در خاتمـــه بـــا تاکیـــد بـــر انجـــام 
در  مســـتندنگاری  و  علمـــی  حفارهـــای 
راســـتای عملیـــات آزاد ســـازی و نجـــات 
ســـرند  تاریخـــی  قبرســـتان  در  بخشـــی 
ــات  ــف عملیـ ــه توقـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ گفـ
دنبـــال  بـــه  خواجه-ورزقـــان  بزرگـــراه 
انجـــام عملیـــات اولیـــه کاوش، ایجـــاد ایـــن 
بزرگـــراه تـــداوم خواهـــد یافـــت و در کنـــار 

ـــرند  ـــتان س ـــه دوم کاوش گورس ـــز مرحل آن نی
ـــات  ـــت مطالع ـــام جه ـــس از اتم ـــری و پ پیگی
تخصصـــی و علمـــی در اختیـــار دانشـــگاه ها 
و پژوهشـــگران و ســـپس بعـــد از انجـــام 
ـــده در  ـــف ش ـــیای کش ـــی، اش ـــات مرمت عملی
اختیـــار مـــوزه بـــه منظـــور بازدیـــد عمـــوم، 

قـــرار خواهـــد گرفـــت.
در   ۹۷ پاییـــز  عمرانـــی  عملیـــات  در 
بزرگـــراه خواجـــه بـــه ورزقـــان، حـــوزه 
روســـتای »ســـرند«، در گورســـتان تاریخـــی 
ــی  ــیایی تاریخـ ــدادی اشـ ــتا تعـ ــن روسـ ایـ
ــط اداره  ــازی وسـ ــات راهسـ ــف و عملیـ کشـ
ــتی و  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ کل میـ
گردشـــگری اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 

ــد. ــف شـ متوقـ
ـــه شـــورای  ـــه مصوب ـــا توجـــه ب ـــس از آن ب پ
فنـــی ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
دســـتی و گردشـــگری کشـــور در خصـــوص 
تاریخـــی  گورســـتان  اضطـــراری  کاوش 
ـــرار  ـــتور کار ق ـــوع کاوش در دس ـــرند، موض س
ــگاه  ــوز از پژوهشـ ــذ مجـ ــا اخـ ــه و بـ گرفتـ
میـــراث فرهنگـــی کشـــور، عملیـــات کاوش 

آغـــاز شـــد.
در آن زمـــان اعـــالم شـــد قدمـــت آثـــار 
کشـــف شـــده براســـاس یافته هـــای باســـتان 
شناســـان تیـــم، از دوره هـــزاره اول قبـــل از 

میـــالد تـــا دوره اشـــکانی اســـت.

مرحله نخست کاوش باستان شناسی 
گورستان تاریخی سرند پایان یافت

آشپزی

ساالد کلم و مرغ

مواد الزم:
سینه مرغ                             225 گرم

کلم سفید                             ۴5۰ گرم 
پنیر موزورال                        2/1 پیمانه

نان کروتان                             1 پیمانه 
مایونــز و نمــک                   بــه مقدار الزم

مــن عاشــق کلــم هســتم. کلــم کل ســال 
ــار پیــدا میشــه و  ــره ب ــازار میــوه و ت تــوی ب
در ضمــن حــاوی مــواد خیلــی مفیدیــه مثــل 
ویتامیــن C و ویتامیــن هــای دیگــه. بــا کلــم 
میشــه ســاالدهای مختلفــی تهیــه کــرد. 
همــه بــا ســاالد کلــم و هویــج آشــنا هســتیم 
کــه اغلــب تــوی رســتوران هــا ســرو میشــه. 
امــا ســاالد کلــم و مــرغ بــه خاطــر پروتئینــی 
کــه داره میتونــه یــه شــام ســبک و خوشــمزه 
ــان  ــی ن ــد کم ــن میتونی ــه. در ضم ــم باش ه
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــم روش بدی ــان ه کروت
غــذای کاملــی میشــه کــه هیــچ چیــزی کــم 
نــداره. چــه از نظــر تغذیــه ای و چــه از نظــرم 

طعــم.
نــان کروتــان رو میتونیــد از نانوایــی هایــی 
ــد.  ــه کنی ــزی میفروشــن تهی ــون فانت ــه ن ک
یــا ایــن کــه خودتــون نــون تســت رو خــرد 
ــه.  ــرد بش ــا ت ــد ت ــر بذاری ــل ف ــد و داخ کنی
ــده رو روی  ــرد ش ــای ت ــون ه ــم ن ــد  ه بع
ــا  ــراه ب ــد و هم ــرغ بریزی ــم و م ــاالد کل س

ــد.  ــان کنی ــوش ج ــواه ن ســس دلخ
طرز تهیه ساالد کلم و مرغ: 

مرحله اول:
تهیــه  بــرای  الزم  مــواد  همــه،  از  اول 
ــر  ــد. اگ ــاده کنی ــرغ را آم ــم و م ــاالد کل س
قصــد داریــد نــان کروتــان را خودتــان تهیــه 
ــورت  ــه ص ــت را ب ــان تس ــدد ن ــد، دو ع کنی
ــی  ــد. کم ــرد کنی ــک خ ــای کوچ ــب ه مکع
ــان  ــا ن ــیر را ب ــودر س ــده و پ ــره ذوب ش ک
ــه  ــپس تک ــد. س ــوط کنی ــده مخل ــرد ش خ
هــای نــان را در در ســینی فــر پخــش کنیــد. 
1۰-15 دقیقــه در فــر 1۸۰ درجــه بگذاریــد 

ــاده شــوند. ــا آم ت

مرحله دوم:
ــه آب  ــا دو پیمان ــراه ب ــرغ را هم ــینه م س
و کمــی نمــک در قابلمــه قــرار دهیــد و 
ــه  ــز آن پخت ــا مغ ــد ت ــه بپزی 2۰-۳۰ دقیق
شــود. ســپس مــرغ را از آب خــارج کنیــد و 

ــود. ــک ش ــد خن بگذاری

مرحله سوم:
حــال وقــت خــرد کــردن کلــم اســت. بــا 
ــت  ــک پوس ــه کم ــا ب ــز ی ــوی تی ــک چاق ی
کــن کلــم را بــه صــورت رشــته هــای خیلــی 
نــازک خــرد کنیــد و در کاســه بزرگــی 
بریزیــد. کمــی هــم نمــک بزنیــد. کلــم 
معمــوال بافــت ســفتی دارد. بــا فشــار دســت 
ــد. اول  ــر کنی ــرم ت ــدری ن ــد آن را ق میتوانی
ــم هــا را فشــار دهیــد. ــا مشــت دســت کل ب

ســپس بــه چنــگ بزنیــد و فشــار دهیــد تا 
کمــی آبشــان خــارج شــود. در ایــن مرحلــه 

1۰-15 دقیقــه کلــم را کنــار بگذاریــد.
  

مرحله چهارم:
وقتــی مــرغ خنــک شــد، آن را روی تختــه 
ــه صــورت تکــه هــای کوچــک  آشــپزخانه، ب

خــرد کنیــد.
 

مرحله پنجم:
ــده شــده را  ــر رن ــرغ خــرد شــده و پنی م
بــه کاهــو اضافــه کنیــد. ســپس همــه مــواد 

ــد. ــوط کنی را مخل
 

مرحله ششم:
ســس مایونــز را بــه مقــدار دلخــواه اضافــه 
ــه  ــا هم ــد ت ــر و رو کنی ــدداً زی ــد و مج کنی

مــواد ســاالد بــه ســس آغشــته شــوند.
تکـه هـای نـان تـرد را روی سـاالد بریزید 
یـا کنـار سـاالد سـرو کنیـد. نـان را با سـاالد 
مخلـوط نکنیـد چـون آب سـاالد را جـذب 

کـرده و تـردی اش را از دسـت میدهـد.
منبع: ایران کوک

رئیس انجمن تکنسین های دارویی استان:
دوره بازآموزی تکنسین های دارویی 

آذربایجان شرقی برگزار می شود

ــی  ــای داروی ــین ه ــن تکنس ــس انجم رئی
آذربایجــان شــرقی اعــالم کــرد: نخســتین دوره 
بازآمــوزی تکنســین هــای دارویــی اســتان بــه 

ــزار مــی شــود. زودی برگ
ــه گــزارش مهــر، حســین یوســفی علــوی  ب
ــات دو  ــی از خدم ــدار و قدردان ــان دی در جری
ــرقی  ــان ش ــۀ آذربایج ــی نمون ــین داروی تکنس
ــر  ــد از نظ ــا بای ــه ه ــان داروخان ــت: کارکن گف
ــا  ــد ت ــش کنن ــوند و کوش ــه روز ش ــی ب علم
اطالعــات مــورد نیــاز خــود را گســترش دهنــد 
ــای  ــین ه ــن تکنس ــوص انجم ــن خص و در ای
ــه  ــدام ب ــی، اق ــای آت ــتان در روزه ــی اس داروی
ــوزی تکنســین  ــزاری نخســتین دوره بازآم برگ
هــا خواهــد کــرد کــه در نــوع خــود و در 
ــی  ــور ب ــای کش ــن ه ــایر انجم ــا س ــه ب مقایس

ــر اســت. نظی
وی افــزود: بازآمــوزی در قالــب یــک کارگاه 
آموزشــی و بــا ســه محــور »داروهــای بــه 
ــا  ــورد ب ــن برخ ــای نوی ــا«، »روش ه روز دنی
ــین  ــی تکنس ــایل روز حقوق ــاران« و »مس بیم

ــد. ــد ش ــزار خواه ــا« برگ ه
بــه گفتــه یوســفی علــوی، بــه شــرکت 
کننــدگان در ایــن دورۀ بازآمــوزی، گواهــی 
ــا  ــین ه ــن تکنس ــود و ای ــی ش ــر داده م معتب
ــی انجمــن تکنســین  ــات ده ــِت خدم در اولوی

ــود. ــد ب ــتان خواهن ــی اس ــای داروی ه
در  دارویــی  هــای  تکنســین  نقــش  وی 
داروخانــه هــا و ســالمت جامعــه را بســیار 
ــا تربیــت  ــزود: ب کارســاز و مهــم برشــمرد و اف
ــوان  ــی ت ــا م ــین ه ــی تکنس ــح و اصول صحی
ــاران  ــِی بیم ــه زندگ ــد ب ــای امی ــی در ارتق حت

ــت. ــزایی گذاش ــر بس تاثی
یوســفی علــوی خاطــر نشــان کــرد: در 
ســطح آذربایجــان شــرقی تکنســین هــای 
دارویــی بســیار زبــده و کارآمــد فعالیــت دارنــد 
کــه قادرنــد در کنــار داروســازان و پــا بــه پــای 
ــش  ــز نق ــی نی ــای مدیریت ــه ه ــا در عرص آنه

ــد. ــی کنن آفرین
در ایــن دیــدار از »رحیــم ولــی پــور« و 
»محمــود طایفــه نــوری« دو تکنســین دارویــی 
نمونــۀ آذربایجــان شــرقی و عضــو انجمــن 
ــدای  ــا اه ــتان، ب ــی اس ــای داروی ــین ه تکنس

ــد. ــل ش ــوح تجلی ل

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما
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رییـــس دانشـــگاه آزاد اســـالمی تبریـــز 
اعـــالم کـــرد: ایـــن دانشـــگاه بـــا توجـــه بـــه 
ســـابقه درخشـــان تبریـــز در صنعـــت چـــرم 
و کفـــس، مدرســـه علمـــی و مهارتـــی آنـــرا 
ـــش  ـــترک بخ ـــای مش ـــکاری ه ـــدف هم ـــا ه ب
ــدازی  ــگاه تاســـیس و راه انـ صنعـــت و دانشـ

مـــی کنـــد. 
ــور در  ــز جوانپـ ــا، عزیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
نشســـت مشـــترک همـــکاری صنعـــت و 
ــش در  ــرم و کفـ ــوع چـ ــا موضـ ــگاه بـ دانشـ
ـــگاه  ـــزود: دانش ـــز، اف ـــهر تبری ـــهرک چرمش ش
ـــش  ـــرم و کف ـــت چ ـــث صنع ـــالمی بح آزاد اس
ــز دارد  ــه در تبریـ ــینه ای دیرینـ ــه پیشـ را کـ
و نیـــز مشـــارکت در حـــل بحـــران دریاچـــه 
ـــگاه  ـــای دانش ـــتور کار واحده ـــه را در دس ارومی
آزاد اســـالمی آذربایجـــان شـــرقی قـــرار داده 

اســـت.
وی اظهـــار داشـــت: رســـالت اصلـــی دانشـــگاه 
حـــل مشـــکالت صنعـــت و جامعـــه اســـت و 
بعـــد از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی کارهـــای 
بســـیار مؤثـــری در ایجـــاد ارتبـــاط دانشـــگاه 
بـــا صنعـــت انجـــام شـــده امـــا تـــا رســـیدن 
ـــادی  ـــه زی ـــوب فاصل ـــه مطل ـــدف و نتیج ـــه ه ب
ـــردی  ـــد رویک ـــاس بای ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــم ک داری
در پیـــش گرفتـــه شـــود تـــا صنعـــت، لـــزوم 
ــل  ــگاه در حـ ــذاری دانشـ ــور و تأثیرگـ حضـ

مســـائل و مشـــکالت را احســـاس کنـــد.
طــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جوانپــور 

مطالعاتــی کــه توســط اســتادان و پژوهشــگران 
دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان صــورت گرفتــه، 
و  چــرم  صنعــت  چالش هــای  و  مشــکالت 
بــرای  حل هایــی  راه  و  شناســایی  کفــش 
توســعه زیــر ســاخت های صنعتــی توســط 
اســاتید و پژوهشــگران ارائــه شــده اســت، 
ــی،  ــز علم ــن مرک ــاد اولی ــد از ایج ــت: بع گف
مهارتــی و عمومــی رباتیــک و بهره بــرداری 
و  علمــی  مدرســه  دومیــن  آن،  از  موفــق 
مهارتــی تحــت عنــوان صنعــت چــرم و کفــش 

ــی  ــریع در عملیات ــت تس ــز جه ــد تبری در واح
ــه  کــردن طرح هــا در حــال بررســی اســت و ب

زودی راه انــدازی خواهــد شــد.
ــدازی  ــاد و راه انـ ــر ایجـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
رشـــته های جدیـــد در ارتبـــاط بـــا حـــل 
ــرد: طـــی  ــادآوری کـ مشـــکالت صنعـــت، یـ
مرکـــزی  ســـازمان  بـــا  کـــه  مکاتباتـــی 
دانشـــگاه آزاد صـــورت گرفتـــه بـــه زودی 
ــرم و  ــت چـ ــا صنعـ ــط بـ ــته های مرتبـ رشـ
ـــان  ـــگاهی آذربایج ـــای دانش ـــش در واحده کف

راه انـــدازی می شـــود. شـــرقی 
ـــهر  ـــی چرمش ـــهرک صنعت ـــی ش ـــاور فن مش
ــت: در  ــت، گفـ ــن نشسـ ــز در ایـ ــز نیـ تبریـ
شـــرایط کنونـــی همـــکاری بیـــن دانشـــگاه 
و صنعـــت یکـــی از ضروریـــات مبـــرم اســـت 
ــهرک  ــن، شـ ــی مابیـ ــات فـ ــق توافقـ و طبـ
صنعتـــی چـــرم یـــک اتـــاق در اختیـــار 
ــز  ــگاه نیـ ــد و دانشـ ــرار می دهـ ــگاه قـ دانشـ
اتاقـــی بـــا امکانـــات الزم در اختیـــار عوامـــل 
شـــهرک صنعتـــی چـــرم قـــرار خواهـــد داد.

احـــد نـــوزاد افـــزود: بـــا توجـــه بـــه 
ـــگاه آزاد  ـــه در دانش ـــددی ک ـــت های متع نشس
ـــی  ـــزارش علم ـــک گ ـــز، ی ـــد تبری ـــالمی واح اس
ــگاه  ــاتید دانشـ ــوی اسـ ــه ای از سـ 5۰ صفحـ
ـــت  ـــا محوری ـــور و ب ـــطح کش ـــالمی س آزاد اس
واحـــد تبریـــز در 5 چالـــش دســـته بنـــدی 
ــا و  ــداف و رهیافت هـ ــه اهـ ــت کـ ــده اسـ شـ
پیشـــنهاداتی جهـــت بهبـــود ایـــن صنعـــت 

ارائـــه شـــده اســـت.
ـــش  ـــت کف ـــب صنع ـــوان قط ـــه عن ـــز ب تبری
ــن  ــابقه ای دیریـــن در ایـ ــران سـ ــرم ایـ و چـ
ـــزار  ـــون حـــدود ۴۰۰ ه ـــم اکن ـــت دارد و ه صنع
نفـــر در آذربایجـــان شـــرقی در حـــوزه هـــای 
ــت  ــغول فعالیـ ــت مشـ ــن صنعـ ــف ایـ مختلـ
ـــر  ـــای اخی ـــال ه ـــی س ـــه ط ـــه البت ـــتند ک هس
ـــور،  ـــاد کش ـــر اقتص ـــم ب ـــود حاک ـــل رک ـــه دلی ب
افـــزون بـــر 2۰ درصـــد ایـــن افـــراد شـــغل 

خـــود را از دســـت داده انـــد. 

دانشگاه آزاد تبریز مدرسه علمی چرم و کفش تاسیس می کند

ــس  ــگری مجلـ ــیون گردشـ ــو فراکسـ عضـ
معتقـــد اســـت ایـــران می توانـــد بـــا توجـــه 
خـــود  گردشـــگری  ظرفیت هـــای  بـــه 
ـــت  ـــارد دالر از صنع ـــا 1۰۰ میلی ـــاالنه ۷۰ ت س

ــد.  ــته باشـ ــد داشـ ــگری درآمـ گردشـ
فریـــده  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
ــت  ــزوم تقویـ ــه لـ ــاره بـ ــا اشـ ــاد بـ اوالدقبـ
تحریـــم  دوره  در  گردشـــگری  صنعـــت 
ــور  ــاد کشـ ــه اقتصـ ــرایطی کـ ــت: در شـ گفـ
ــاالت  ــه ایـ ــای خصمانـ ــل تحریم هـ ــه دلیـ بـ
متحـــده بـــا محدودیـــت ارزی روبـــرو شـــده، 
بخشـــی  می توانـــد  گردشـــگری  صنعـــت 
کشـــور  ارزی  درآمـــد  محدودیت هـــای  از 
ــور  ــر حضـ ــوی دیگـ ــد؛ از سـ ــران کنـ را جبـ
ــد  ــور می توانـ ــی در کشـ ــگران خارجـ گردشـ
ـــور،  ـــادی کش ـــق اقتص ـــه رون ـــک ب ـــن کم ضم
نشـــانه ای از شکســـت تـــالش آمریـــکا بـــرای 
انـــزوای منطقـــه ای و بین المللـــی ایـــران 

باشـــد.
نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، 
اسالمشـــهر و پردیـــس در مجلـــس شـــورای 
گردشـــگری  صنعـــت  افـــزود:  اســـالمی 
ـــش  ـــرای کاه ـــن ب ـــن جایگزی ـــد بهتری می توان
ــی  ــای نفتـ ــه درآمدهـ ــتگی بـ ــع وابسـ و قطـ
ـــتن  ـــرار داش ـــم ق ـــه رغ ـــران ب ـــرا ای ـــد زی باش
بالقـــوه  جاذبه هـــای  بـــاالی  جایـــگاه  در 
ـــازار  ـــته ای از ب ـــهم شایس ـــا س ـــگری دنی گردش

جهانـــی گردشـــگری نـــدارد.
ــا  ــد بـ ــران می توانـ ــرد: ایـ ــد کـ وی تاکیـ
توجـــه بـــه ظرفیت هـــای گردشـــگری خـــود 
ــن  ــارد دالر از ایـ ــا 1۰۰ میلیـ ــاالنه ۷۰ تـ سـ
صنعـــت درآمـــد داشـــته باشـــد در حالیکـــه 
ـــک  ـــه ی ـــران ب ـــگری ای ـــی گردش ـــد کنون درآم
دهـــم ایـــن رقـــم هـــم نمی رســـد و ســـهم 
گردشـــگری در تولیـــد ناحالـــص داخلـــی 

ایـــران بیـــن 2/5 تـــا ۳ درصـــد اســـت.
ــتفاده از  ــر اسـ ایـــن نماینـــده مجلـــس بـ
تـــوان دیپلماتیـــک و رایزنی هـــای فرهنگـــی 

ـــه  ـــا توج ـــزود: ب ـــرد و اف ـــد ک ـــادی تاکی و اقتص
ـــت  ـــته اس ـــور شایس ـــی کش ـــرایط کنون ـــه ش ب
سیاســـتگذاران اجرایـــی و رســـانه ها نســـبت 
ـــاره  ـــازی درب ـــی و فرهنگ س ـــی بخش ـــه آگاه ب
ــج  ــای رایـ ــتانداردها و فعالیت هـ ماهیـــت اسـ
ـــه  ـــد و زمین ـــالش کنن ـــگری ت ـــت گردش صنع
اســـتفاده از ظرفیـــت گردشـــگری بـــرای 
تقویـــت دیپلماســـی فرهنگـــی و درآمدزایـــی 

را فراهـــم کننـــد.

حاکمیت ارزش ها و هنجارهای مذهبی 
در ایران، مطلوب شهروندان کشورهای 

همسایه

اوالدقبـــاد ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه 
زیارتگاه هـــای  و  متبرکـــه  بقـــاع  وجـــود 
حاکمیـــت  نیـــز  و  ایـــران  در  متعـــدد 
ارزش هـــا و هنجارهـــای مذهبـــی و ســـنتی، 
گردشـــگران مســـلمان می توانـــد مهمتریـــن 
بخـــش گردشـــگران خارجـــی کشـــور را بـــه 
خـــود اختصـــاص دهـــد و تعـــداد زیـــادی از 
شـــهروندان کشـــورهای همســـایه بـــا قصـــد 
ـــران  ـــه ای ـــان و تجـــارت ب ـــح، درم ـــارت، تفری زی

ــد. ــافرت کننـ مسـ
وی همچنیـــن گفـــت: تنـــوع جاذبه هـــای 
فرهنگـــی  مطلوبیت هـــای  گردشـــگری، 
گردشـــگران  بـــرای  ایـــران  مذهبـــی  و 

ـــدید ارزش  ـــش ش ـــایه و کاه ـــورهای همس کش
ـــی از  ـــر ارز خارج ـــی در براب ـــول مل ـــری پ براب
ــورهای  ــهروندان کشـ ــل شـ ــن دالیـ مهمتریـ
ـــد  ـــران خواه ـــه ای ـــافرت ب ـــرای مس ـــایه ب همس

بـــود.

ابهام عمومی در نحوه مواجهه با 
گردشگران رفع شود

عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس معتقـــد 
اســـت حضـــور گردشـــگران کشـــورهای همســـایه 
ـــن  ـــی بی ـــی و اجتماع ـــای فرهنگ ـــا پیونده قطع
ملـــت ایـــران و شـــهروندان آن کشـــورها را 
تقویـــت می کنـــد و فرصـــت بـــرای مواجهـــه 
قدرتمندانه تـــر در مقابـــل تحریم هـــای ایـــاالت 

ـــد. ـــد ش ـــاد خواه ـــده ایج متح
وی از دولـــت خواســـت زیرســـاخت های 
گردشـــگری را بهبـــود ببخشـــد و ابهـــام 
عمومـــی در نحـــوه مواجهـــه بـــا گردشـــگران 
را رفـــع و در ایـــن خصـــوص فرهنگ ســـازی 

کنـــد.
ـــل  ـــرح تبدی ـــان ط ـــه از موافق ـــاد ک اوالدقب
ســـازمان میـــراث فرهنگـــی بـــه وزارتخانـــه 
ـــه  ـــت هرچ ـــرد دول ـــدواری ک ـــراز امی ـــوده، اب ب
ــل  ــای تبدیـ ــاز و کارهـ ــد سـ ــریعتر بتوانـ سـ
ســـازمان میـــراث فرهنگـــی بـــه وزارتخانـــه 
ــد  ــم بتوانـ ــا مجلـــس هـ ــد تـ ــم کنـ را فراهـ
ـــته  ـــوزه داش ـــن ح ـــرای ای ـــتری ب ـــارت بیش نظ

باشـــد.
ــس  ــگری مجلـ ــیون گردشـ ــو فراکسـ عضـ
ــت  ــت صنعـ ــا تقویـ ــا بـ ــرد: قطعـ ــد کـ تاکیـ
ـــق  ـــا موف ـــن حـــوزه کشـــور م گردشـــگری در ای
ـــود.  ـــد ب ـــت خواه ـــای نف ـــاهد اقتصـــاد منه و ش

اوالدقباد:

درآمد ایران از صنعت گردشگری 
باید به 1۰۰ میلیارد دالر در سال برسد

رضا بنفشه خواه :
برخی 2 برابر دستمزد ما پول 

می دهند تا در سریال بازی کنند

رضـا بنفشـه خواه دربـاره نبـودش در تلویزیون 
بیـان کـرد کـه برخی حاضرنـد دو برابر دسـتمزد 
مـا بازیگـران پول بدهند تا در سـریال بازی کنند.

بـه گـزارش مهر، رضـا بنفشـه خواه با اشـاره 
تلویزیـون حضـور  اینکـه مدتـی اسـت در  بـه 
نـدارد، بیـان کـرد: فعاًل مشـغول کاری نیسـتم 
و بـه دالیـل گوناگـون از جملـه نبـود فیلمنامه 
هـای خـوب یـا سـودجویی هایی کـه رخ مـی 

دهـد در سـریالی حضـور نـدارم.
همـه  بـرای  بازیگـری  کار  داد:  ادامـه  وی 
جـذاب اسـت کـه البته بخشـی از ایـن جذابیت 
هـم کاذب اسـت و عده ای تالش مـی کنند که 
پـول بدهنـد تـا بتواننـد در نقشـی بـازی کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه خـود مـا بایـد تـالش 
کنیـم تـا بتوانیـم دسـتمزدهای کارهایمـان را 
دریافـت کنیـم بنابرایـن وقتی یکـی حاضر می 
شـود دو برابـر بدهـد تـا نقشـی را بخـرد تهیـه 

کننـدگان هـم سـراغ چنیـن کسـی می رونـد.
بنفشـه خـواه دربـاره کارکـرد انجمـن هـای 
صنفـی در چنیـن وضعیتی عنـوان کـرد: انجمن 
هـای صنفی مختلفـی داریم که در حـال فعالیت 
هسـتند اما این انجمـن ها کارآیـی الزم را ندارند.

ایـن بازیگـر در پایـان دربـاره وضعیـت ایـن 
کـرد:  بیـان  تلویزیـون  در  بازیگـری  روزهـای 
مـا دعـا مـی کنیـم تـا اوضـاع درسـت شـود و 

تغییـر کنـد. امیدواریـم شـرایط 
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ــوی  ــر پوررض ــر و امی ــی اصغ ــزاد زاد عل به
ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــرقی ب ــان ش از آذربایج
فوتبــال 5 نفــره نابینایــان کشــور دعــوت 

ــدند.  ش
بــه گــزارش ایرنــا، 15 فوتبالیســت نابینــای 
کشــور شــامل امیــر پوررضــوی، بهــزاد زادعلــی 
اصغــر، صــادق رحیمــی قصــر، محمدرضــا 
حســین  محکــم،  کامبیــز  نســب،  مهنــی 
حســینی،  شــاه  احمدرضــا  پــور،  رجــب 
ــامان اجــرت دســت،  ــی، س ــه مزارع حجــت ال
علیرضــا بخــت، مرتضــی کریمــی، رســول 
باصــری، حمیــد صادقــی، میــالد حضرتــی 
ــور  ــرای حض ــوم ب ــرداد پورپیرمعص ــر مه و می
ــد و  ــیا 2۰1۹ تایلن ــی آس ــابقات قهرمان در مس
ــه  ــن، ب کســب ســهمیه پارالمپیــک 2۰2۰ ژاپ

ــدند. ــوت ش ــی دع ــم مل اردو تی
اولیــن مرحلــه اردوی تیــم ملــی فوتبــال 5 
نفــره نابینایــان کشــور بــه ســرمربیگری جــواد 
ــی  ــه میزبان ــاه ب ــم تیرم ــا نه ــی از اول ت فلفل

ــود. ــزار می ش ــیراز برگ ش

هندبالیست آذربایجان شرقی 
به اردوی تیم ملی دعوت شد

ــده  ــت ارززن ــی، هندبالیس ــرداد صمصام مه
آذربایجــان شــرقی، بــه اردوی تیــم ملــی 

ــد.  ــوت ش ــورمان دع ــال کش هندب
بــه گــزارش ایرنــا، صمصامــی در اردوی 1۰ 

ــد. ــی شــرکت می کن ــم مل روزه تی
ــرای  ــال ب ــی هندب ــم مل ــن اردوی تی دومی
انتخابــی  مســابقات  در  حضــور  آمادگــی 
المپیــک 2۰2۰ توکیــو از 1۸ تــا 2۸ خــرداد بــا 
ــود. ــزار می ش ــران برگ ــا در ته ــور لژیونره حض

مســابقات هندبــال انتخابــی المپیــک 2۰2۰ 
ــی  ــه میزبان ــان ب ــا 5 آب ــر ت ــو از 25 مه توکی
برگــزار  تیــم   ۸ بــا حضــور  قطــر  دوحــه 

. می شــود
تیم هــای  بــا   B گــروه  در  ایــران  تیــم 
بحریــن، کــره جنوبــی و کویــت همگــروه 

اســت.
تبریــز تــا ســال هایی نــه چنــدان دور از 
و  بــود  ایــران  هندبــال  اصلــی  قطب هــای 
ــته  ــن رش ــی در ای ــان بزرگ ــان و مربی بازیکن

ورزشــی از ایــن شــهر برخاســته اند. 

ــده  ــل آین ــرای فص ــازی ب ــگاه ماشین س باش
ــروش آن  ــف ف ــی دارد و تکلی ــت مبهم وضعی

ــوز مشــخص نشــده اســت.  هن
ــازی  ــم ماشین س ــنیم، تی ــزارش تس ــه گ ب
ــیبی  ــراز و نش ــر ف ــای پُ ــته روزه ــل گذش فص
را ســپری کــرد و از همــان ابتــدای لیــگ 

ــت. ــی داش ــم و عجیب ــت مبه وضعی
باشــگاه  امتیــاز  خریــد  بــه  توجــه  بــا 
تکلیــف  زنــوزی،  توســط  تراکتورســازی 
ــه شــروع  ــده ب ــد روز مان ــا چن ماشین  ســازی ت
ــد از  ــود. بع ــده ب ــخص نش ــوز مش ــگ هن لی
قطعــی شــدن حضــور ماشین ســازی در لیــگ 
ــه دار  ــم ادام ــن تی ــی ای ــم حواش ــاز ه ــر، ب برت
بــود. تیــم دوم تبریــز در دو دیــدار ابتدایــی بــا 
ــوی  ــا پیراهــن و لوگ ــوالد و ب ــام گســترش ف ن
ــوع  ــه در ن ــت ک ــدان رف ــه می ــازی ب ماشین س

ــود. ــری ب ــم نظی ــدام ک ــود اق خ
ــا  ــازی ت ــگاه ماشین س ــه باش ــم ک ــا ه بعده
حــد زیــادی بــه ثبــات رســید، حواشــی زیــادی 
بابــت شکســت مقابــل تراکتورســازی متحمــل 

شــد.

۲ مشتری برای ماشین سازی
فصــل  اتمــام  از  پــس  راســتا،  ایــن  در 
صحبت هایــی مبنــی بــر فــروش امتیــاز باشــگاه 
ــه در  ــی ک ــد؛ اتفاق ــخص ش ــازی مش ماشین س
طــول یــک ســال اخیــر بارهــا می توانســت بــه 

ــه ســرانجام نرســید. ــا ب ــدد، ام ــوع بپیون وق
خبــر  ماشین ســازی  باشــگاه  از  حــاال 
ــت  ــتری دس ــم دو مش ــن تی ــه ای ــد ک می رس

ــگاه  ــاز باش ــد امتی ــه می توانن ــد دارد ک ــه نق ب
تبریــزی را خریــداری کننــد.

ماشین سازی در تبریز می ماند
ــگاه  ــل باش ــان، مدیرعام ــن می ــه در ای البت
ماشین ســازی بارهــا و بارهــا اعــالم کــرده 
ــارج از  ــه خ ــگاه ب ــن باش ــاز ای ــه امتی اســت ک
ــود. ــذار نمی ش ــرقی واگ ــان ش ــتان آذربایج اس

هوشــنگ نصیــرزاده در ایــن مــورد می گوید: 
ــان  ــه انتقال ش ــت و ریش ــای دارای هوی تیم ه
ــت.  ــح نیس ــاًل صحی ــر اص ــهرهای دیگ ــه ش ب
تبریــز  در  همین جــا  هــم  ماشین  ســازی 

ــک  ــازی ی ــال ماشین س ــر ح ــه ه ــد. ب می مان
تیــم هویتــی اســت کــه هــواداران پیــدا و نهــان 
زیــادی دارد. قدمــت باشــگاه ماشین ســازی 

ــت. ــتر اس ــم بیش ــازی ه ــی از تراکتورس حت
وی می  افزایــد: ماشین  ســازی متعلــق بــه 
آذربایجــان شــرقی اســت و تمایلــی بــه فــروش 
باشــگاه بــه خــارج از اســتان نداریــم. ایــن تیــم 
نبایــد از پلیــس راه تبریــز آن طرف تــر بــرود و 

بایــد در ایــن شــهر بمانــد.

بازیکنان بالتکلیف
در ایــن شــرایط، وضعیــت کادر فنــی و 

ــر  ــه خاط ــز ب ــازی نی ــم ماشین س ــان تی بازیکن
ــت. ــم اس ــان مبه ــگاه همچن ــت باش وضعی

محمد حســـین کنعانـــی زادگان، احمـــد 
محســـن  معبـــودی،  عزیـــز  زنـــده روح، 
یوســـفی، فریـــد بهـــزادی کریمـــی و احمـــد 
کـــه  هســـتند  بازیکنـــی   ۶ مهدی پـــور، 
ـــده  ـــام ش ـــازی تم ـــا ماشین س ـــان ب قراردادش

اســـت.
کنعانــی  زادگان  جدایــی  بیــن،  ایــن  در 
از ماشین ســازی قطعــی شــده، امــا هنــوز 
بازیکنــان  بقیــه  کــه  نیســت  مشــخص 

می شــود. چــه  تکلیف  شــان 

مهاجری منتظر روشن شدن تکلیف باشگاه
در کنــار بازیکنــان، وضعیــت کادر فنــی 
ــت.  ــم اس ــوز مبه ــم هن ــزی ه ــگاه تبری باش
رضــا مهاجــری فصــل گذشــته فصــل گذشــته 
عملکــرد خوبــی در ماشین ســازی داشــت و 
ــظ  ــر حف ــگ برت ــم را در لی ــن تی ــت ای توانس

ــد. کن
نصیــرزاده  هوشــنگ  فصــل،  اواخــر  در 
ــده  ــز اعــالم کــرد کــه مهاجــری فصــل آین نی
هــم ســرمربی ماشین  ســازی خواهــد بــود. 
ــی  ــای کادر فن ــرارداد اعض ــال، ق ــن ح ــا ای ب
ماشین ســازی در حــال حاضــر بــه اتمــام 

ــت. ــیده اس رس
اگرچــه مذاکراتــی بــا رضــا مهاجــری بــرای 
تمدیــد قــرادادش بــا ماشین ســازی انجــام 
ــر  ــر منتظ ــال حاض ــم در ح ــا او ه ــده، ام ش

ــت. ــگاه اس ــف باش ــدن تکلی ــن ش روش

وضعیت نامشخص ماشین سازی برای فصل آینده؛ 
کادر فنی و بازیکنان منتظر روشن شدن تکلیف باشگاه

روانشناسی

با خودتان حرف می زنید 

شـاید با برخـی از شـیوه های ریلکسیشـن 
باشـید  دیـده  دسـت کم  یـا  و  باشـید  آشـنا 
کـه دوسـتان و آشـنایان شـما آنهـا را انجـام 

می دهنـد.
از  یکـی  آرام بخـش،  عبـارات  تکـرار 
تکنیک های شـایع اسـت. منتها در این شـیوه 
معمـوال خواسـته می شـود، عبارت هایـی مثل 

زیـر را چنـد بـار تکـرار کنیـد:
 ذهن من پر از آرامش است و قلبم 

منظم و به آرامی می  زند.
امـا حـاال مطابق ایـن پژوهـش و تجربیاتی 
داشـته  خودتـان  حتـی  اسـت  ممکـن  کـه 
باشـید، می توانید شـخصا و بـدون هزینه یک 

شـیوه سـاده را امتحـان کنیـد:
صبـح که از خـواب برمی خیزیـد می توانید 
خودتـان را بـه صـورت سـوم شـخص خطاب 

قـرار بدهیـد و بـرای مثال نجـوا کنید:
-آرام بـاش. کارهایـت زیـاد اسـت اما همه 

چیـز تحـت کنترل خود توسـت.
 یـک ترفنـد کوچـک بـرای ریسـت کردن 
ذهنیـات بدبینانـه از خودتـان بـا یـک لحظه 

سـوم شـخص شـدن درونی.
گاهـی بـا خودتان حـرف بزنیـد، نابغه ها با 

خودشـان حرف می زنند 
در  شـناختی  روانشـناس  لویـان،  گـری 
دانشـگاه ویسکانسـین- مدیسـن، سرپرسـت 
ایـن پژوهـش گفـت: »مـن اغلـب هنگامـی 
در  یـا  یخچـال  در  چیـزی  جسـتجوی  در 
قفسـه های سـوپرمارکت هسـتند، بـا خـودم 

می کنـم.« نجـوا 
 پژوهشـگران دریافتنـد کـه سـخن گفتـن 
بـا خـود بـه افـراد کمـک کـرد تـا اشـیا را به 
انـدازه 5۰ تـا 1۰۰ میلـی ثانیه )هـزارم ثانیه( 
زودتـر پیـدا کننـد. )میانگیـن زمـان صـرف 
شـده بوسـیله ایـن افـراد در یافتن یـک مورد 

1.2 تـا 2 ثانیـه بـود(.
کـه  کلـی  »نتیجـه  می گویـد:  لوپیـان 
می تـوان گرفـت ایـن اسـت کـه زبـان تنهـا 
یـک نظـام ارتباطی نیسـت، بلکه بـه نظر من 
می توانـد ادراک و تفکـر را هـم تقویت کند.«

بـود-  پیچیده تـر  مـورد  ایـن  در  نتایـج    
فقـط  خـود  بـا  جنـس  نـام  کـردن  تکـرار 
در داوطلبانـی کـه بـه دنبـال اشـیای آشـنا 
یافتـه  بیشـتر  سـرعت  باعـث  می گشـتند، 
شـدن آنهـا می شـد. برای مثـال گفتـن کلمه 
»کـوکا« بـا خـود به پیـدا کردن کـوکا کمک 
می کـرد، امـا گفتن »اسـپید اسـتیک« )نوعی 
دئودورانـت( بـا خود برعکس باعـث کندی در 
یافتـن ان می شـد. )»اسـپید اسـتیک« یـک 

چیـز رایـج »همگانـی« نبـود.(
 لوپیـان می گویـد: »حـرف زدن بـا خـود 
همیشـه مفید نیسـت - اگر شـما واقعـا ندانید 
کـه بـه دنبال چه شـیئی می گردید، بـردن نام 
آن بـرای خودتـان فایـده ای نخواهد داشـت یا 

اصـال باعـث کنـد شـدن تان خواهد شـد.«
»امـا از طـرف دیگر شـما در مـوردی مانند 
و  اسـت  رنـگ  زرد  مـوز  می دانیـد  کـه  مـوز 
شـکل خاصـی دارد، بـا گفتن موز بـه خودتان، 
تقویـت  را  مغزتـان  بینایـی  ادراک  فعالیـت 

می کنیـد و زودتـر آن را پیـدا می کنیـد.«
۳ دلیل و فایده برای حرف زدن با خود 

 انگیـزه: بـا خـود در بهتریـن روش زبـان 
دوم یـا سـوم شـخص صحبـت کنیـد تـا بـه 
خـود انگیـزه دهیـد و آماده شـوید به خصوص 
بـرای کاری کـه اسـترس آور اسـت. بـه عالوه، 
سـعی کنیـد از هیـچ جایـی انگیـزه نگیریـد و 
فقـط بـا صحبـت کـردن بـه خـود قـوت قلب 
بدهیـد این بهترین انتخاب اسـت. بـا گفتن:تو 
میتوانـی ایـن را انجـام دهـی تو بـرای این کار 
کامـال آمـاده ای بـه خـودت نیرو و قـوت قلب 

بـده تـا بـه راه درسـت در کار خود برسـی.
بعضـی مواقـع که برای درسـت انگیزه دادن 
بـا خـود دعـوا میکنیم بیشـتر از قبل اسـترس 
میگیریـم در حقیقـت مـا میتوانیـم بدتریـن 
دشـمن خـود باشـم ، بـا حـرف زدن بـا خـود 
تمـام چیـز هایی کـه نیاز داریـد تا اعتمـاد به 
نفـس و انگیـزه بگیرید را بـه خودتان میدهید.

کنتـرل احساسـات: اسـترس بیـش از حد 
میتوانـد دلیل احسـاس ترس شـود با صحبت 
کـردن بـا خودتان توانا میشـوید کـه چه طور 
بـا احساسـات خودتـان برخورد کنیـد و آنهارا 
کنتـرل کنیـد و زمانـی کـه از منظـره بیرون 

بـه اینهـا نگاه کنیـد آدم قبلی نیسـتید.
 دوره روانشناسـی: خـارج کـردن خودتـان از 
شـرایط اسـترس زا سـریع تر از هرچیزی شما را 
آرام میکنـد امـا اگر نمیتوانید فیزیکـی راه بروید 
در ایـن صورت صحبـت کردن باخود به کمکتان 
میایـد زمانـی که باخود صحبت میکنیـد از زبان 
دوم و سـوم شـخص استفاده کنید. شـما از نظر 
روان شناسـی شـبیه دیگـران توانایـی فاصلـه از 
موقعیـت به خـود را اسـتناد کنیـد این تکنیک 
بـه شـما کمک میکند که اسـترس زیـاد خود را 
کنتـرل کنید و بـه ذهنتان این اجـازه را میدهد 
کـه واضـح و منطقـی تـر بـرای قـدم بعدیتـان 
تصمیـم بگیریـد. حـل کـردن مشـکل میتوانـد 
دومیـن خاصیـت آن باشـد زمانـی کـه شـما 
باخودتـان صحبتی را میکنید؛ همانگونه باشـید 
کـه بـا یک نفر دیگـر انجام میدهید بعـد از همه 
اینهـا کسـی که این توانایـی را در مـا ایجاد کند 

از خودمـان بـا ارزش تر اسـت. 
منبع: بیتوته

دلنوشته

پوسته ی ،
زندگی ،

داره ،
رسیدن ، 

 فصل ،
چین و چروک ،

صورتم را ،
خبر میده ،

و من غافل از ،
آئینه ،

در خواب ،
زمستانی ،

به سر می برم  ،
امروز ،

فرداست که ،
پیک ،

 در خونه را ،
بزنه ،

و شتر ،
 در خونه ،

بخوابه ،
و من ،

به رسم عادت ،
دنبال ،

رشوه ی باشم ،
برای ،

 مهلت گرفتن ،
تا تمام کنم ،

کارهای ناتمام ،
خود را ،

افسوس ،
و صد افسوس ،

بجای توشه ،
حسرت را ،

با خود ،
به گور ،

می برم  ،
 
 )اکبر عظیم نیا(

و صعودهــای  کوهنــوردی  هیــات  دبیــر 
کــرد:  اعــالم  شــرقی  آذربایجــان  ورزشــی 
پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه حــدود ۳۰۰ 
ــران در ششــمین دوره  ســنگنورد از سراســر ای
مســابقات کشــوری ســنگنوردی در تبریــز 

ــد.  ــرکت کنن ش
ــی  ــان بیگ ــد رحم ــا، مجی ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: ششــمین دوره مســابقات سراســری 
ــاالن  ــنی نونه ــور در دو رده س ــنگنوری کش س
و نوجوانــان در بخــش پســران و دختــران، 
ــم  ــت و نه ــا بیس ــم ت ــت و شش ــای بیس روزه
تیــر مــاه جــاری در ســالن ســگنوردی »کوثــر« 

ــود. ــی ش ــزار م ــز برگ تبری
وی اظهــار کــرد: ایــن مســابقات بــه صــورت 
متمرکــز در ســالن اختصاصــی ســنگنوردی 
»کوثــر« تبریــز بــه صــورت یــک روز در میــان 
بــرای ســنگنوردان پســر و دختــر برگــزار مــی 

شــود.
ســنگنوردی  ســالن  کــرد:  اضافــه  وی 
ــارد  ــت میلی ــدود هف ــرف ح ــا ص ــر« ب »کوث
ریــال اعتبــار و بــا انتقــال دیــواره ســنگنوردی 

ســالن »گنجویــان« بــه ایــن محــل و نوســازی 
و بــه روزرســانی آن در اردیبهشــت مــاه امســال 

ــد. ــاح ش افتت
و صعودهــای  کوهنــوردی  هیــات  دبیــر 
ــه داد: دوره  ــرقی ادام ــان ش ــی آذربایج همگان
قبلــی مســابقات سراســری ســنگنوردی کشــور 
در زنجــان و قبــل از آن نیــز در شــهرهای 
دیگــر از قبیــل تهــران و همــدان برگــزار شــده 

اســت.
وی گفــت: دیــواره ســنگنوردی »کوثــر« 
و  روزتریــن  بــه  حاضــر  زمــان  در  تبریــز 
ــرب  ــمال غ ــه ش ــواره در منطق ــن دی مجهزتری
کشــور اســت کــه نصــف هزینــه ســاخت 
توســط فدراســیون  از آن  بــرداری  بهــره  و 
کوهنــوردی و صعودهــای همگانــی و بقیــه نیــز 

ــت. ــده اس ــن ش ــتان تامی ــط اس توس
ــه  ــم ک ــی کنی ــی م ــش بین ــزود: پی وی اف
حــدود 2۰-۳۰ نفــر از ســنگنوردان آذربایجــان 
شــرقی نیــز در قالــب تیم اســتانی در ششــمین 
دوره مســابقات سراســری ســنگنوردی کشور در 

تبریــز شــرکت کننــد.

ــا  ــه ب ــرد ک ــی ک ــش بین ــان بیگــی پی رحم
توجــه بــه افتتــاح دیــواره ســنگنوردی »کوثــر« 
در تبریــز، ســنگنوردی آذربایجــان شــرقی 
پــس از ایــن شــاهد پیشــرفت هــای روزافزونــی 

باشــد.
وی توضیــح داد: در دیــواره ســنگنوردی 
ــه  ــر هفت ــا در ه ــز م ــان« تبری ــالن »گنجوی س
ســه جلســه هــر کــدام بــه مــدت یــک ســاعت 
ــه  ــتیم ک ــار داش ــان در اختی ــه زم و ۳۰ دقیق

ــنگنوردی  ــه س ــدان ب ــه من ــل عالق ــرای خی ب
ــود. ــز ب بســیار ناچی

ســنگنوردی  دیــواره  کــرد:  اضافــه  وی 
و  ورزش  کل  اداره  ســوی  از  کــه  »کوثــر« 
ــک  ــدت ی ــه م ــرقی ب ــان ش ــان آذربایج جوان
ســال بــرای اداره در اختیــار هیــات کوهنــوردی 
ــه اســت، از  ــرار گرفت ــی ق ــای همگان و صعوده
ــکوفایی  ــد و ش ــرای رش ــی ب ــس مامن ــن پ ای

ــود.  ــد ب ــتان خواه ــنگنوردان اس س

3۰۰ ورزشکار در مسابقات سراسری 
سنگنوردی در تبریز شرکت می کنند

ســرمربی ســپاهان از تیمــش بــا وجــود 
ــرد. ــد ک ــپولیس تمجی ــل پرس ــت مقاب شکس

بــه گــزارش ایســنا، امیــر قلعه نویــی در 
نشســت خبــری پــس از شکســت تیمــش 
ــه  ــه نیم ــوب مرحل ــپاهان در چارچ ــل س مقاب
ــت:  ــران گف ــال ای ــی فوتب ــام حذف ــی ج نهای
ــرافت و  ــه ش ــم ک ــکر کن ــم تش ــد از تیم بای
مردانگــی را در فوتبــال نشــان داد. بعدهــا 
ــال  ــن فوتب ــم و ای ــن تی ــاره ای ــا درب ــی ه خیل

ــت. ــد نوش خواهن
ســرمربی ســپاهان گفــت: بعدهــا بــرای 
مــردم مشــخص خواهــد شــد کــه چــه اتفاقاتی 
بــه صــورت مهندســی شــده افتــاد کــه آقایــان 
نتیجــه را گرفتنــد. مهــم این اســت کــه قضاوت 
ــازی  ــت. در ب ــردم گذاش ــده م ــه عه ــد ب را بای
ــد  ــازی کن ــک ب ــم ی ــه 15 تی ــم ک ــت گفت رف
ــد.  ــام ده ــر انج ــازی دیگ ــک ب ــم ی ــک تی و ی
ــرای  ــون ب ــه قان ــت ک ــا اس ــال ه ــی مث خیل

ــینه  ــت. در س ــر اس ــدل دیگ ــک م ــا ی خیلی ه
ــد  ــرات نمی کن ــر ج ــا ناظ ــد ام ــی زنن ــر م ناظ
ــد و  ــش می دهن ــا فح ــه م ــد. ب ــزارش ده گ
ــت  ــازی رف ــد. در ب ــا را می زنن ــاگران م تماش
خیلــی چیزهــا مشــخص شــد. گفته هــای 
ــردم  ــگاه م ــاً ن ــت. مطمئن ــو هس ــن در رادی م
متفــاوت اســت. مثــال هــای زیــادی اســت کــه 
بازیکــن اعتــراف می کنــد در نقــل و انتقــاالت 
چــه اتفاقــی افتــاده ولــی کســی جــرات نمــی 

ــد. ــد ورود کن کن
او ادامــه داد: چــه جابــه جایــی هایــی شــد 
ــم  ــت کنی ــر صحب ــت؟ اگ ــی رف ــه بایگان ــه ب ک
فایــده نــدارد. فوتبــال همیــن اســت. زور مــا به 
ایــن جریــان نمی رســد. ای کاش کارشــناس ها 
یــک بــار بــرای همیشــه خــدا را در نظــر 
بگیرنــد کــه در ایــن بــازی هــم خیلــی اتفاقــات 

داد. رخ 
ـــو  ـــه برانک ـــه اینک ـــش ب ـــی در واکن ـــه نوی قلع

ـــود،  ـــپاهان ب ـــر از س ـــی بهت ـــر فن ـــه از نظ گفت
و اینکـــه تیمـــش قبـــل از دادن بازیکـــن 
اخراجـــی اســـتحقاق برتـــری در ایـــن بـــازی 
ـــی بهتـــر  را داشـــت یـــا نـــه گفـــت: در دقایق
ـــا  ـــد. آن ه ـــپولیس بودن ـــا پرس ـــا آن ه ـــم ام بودی
ـــود  ـــدند. از ن ـــازی ش ـــت وارد ب ـــک ذهنی ـــا ی ب
ارومیـــه تـــا ســـپیدرود را در نظـــر بگیریـــد. 
ـــا  ـــد. اینه ـــی آی ـــت تان م ـــا دس ـــی چیزه خیل
ـــی روش  ـــه ک ـــان ب ـــت. بازیکن ش ـــو گف را برانک
ــان  ــن تیمش شـ ــوس داد. بازیکـ ــش نامـ فحـ
بـــه ســـینه ناظـــر می زنـــد امـــا ناظـــر 
می ترســـد گـــزارش بدهـــد. یقینـــاً االن هـــم 
ـــا  ـــد. م ـــی کنن ـــی را محـــروم م ـــه نوی ـــر قلع امی
بـــه خودمـــان افتخـــار مـــی کنیـــم. امســـال 

ـــم. ـــزت گرفتی ـــا ع ـــم ام ـــام نگرفتی ج
وی تاکیــد کــرد: نــگاه رنگــی را کنــار 
بگذاریــد ولــی مــردم دربــاره ایــن بــازی 

کــرد. خواهنــد  قضــاوت 

بــه  انتقــادات  دربــاره  نویــی  قلعــه 
گفــت:  دیــدار  ایــن  در  تعویض هایــش 
ــم.  ــازی را گرفتی ــا ب ــود. م ــی ب دســت مان خال
ــا را  ــدیم، تعویض ه ــره ش ــه ده نف ــد از اینک بع

کردیــم. عــوض 
او اتفاقاتــی کــه بیــن نیمکــت دو تیــم 
ــار  ــی در کن ــن خلیل ــات محس رخ داد و اقدام
ــد کــه  زمیــن گفــت: برخی هــا مصونیتــی دارن
ــه  ــد. ب ــام می دهن ــد انج ــر کاری می خواهن ه
ــه  ــی ک ــا محبت های ــد. ی ــر می زنن ــینه ناظ س
ــه  ــازه را ب ــن اج ــود ای ــان می ش ــامل حالش ش
ــازی ســایپا و پرســپولیس را  آن هــا می دهــد. ب
ببینیــد. بــازی مــا بــا پرســپولیس چــه اتفاقتــی 
ــا آرای صــادر شــده  رخ داد؟ ایــن اتفاقــات را ب

ــد. مقایســه کنی
ــگ  ــود جن ــاره وج ــپاهان درب ــرمربی س س
روانــی علیــه بازیکنــان تیمــش و علــت اخــراج 
ــه  ــا دقیق ــرد: ت ــار ک ــم اظه ــن تی ــان ای بازیکن
گرفتنــد.  زرد  کارت  مــا  بازیکــن  ســه   2۰
وقتــی فحــش می دهنــد و بــا دست شــان 
ــی روش  ــورت ک ــه ص ــد و ب ــی می کنن حرکت
ــد  ــی لگــد می زنن ــای یزدان ــه پ ــد و ب ــی زنن م
ولــی اتفاقــی نمی افتــد، ایــن بازیکنــان از نظــر 
روانــی بهــم می ریزنــد. دو پنالتــی زن اول 
ــد  ــود محم ــرار ب ــدند. ق ــراج ش ــا اخ و دوم م
ــد. ۹  ــی بزنن ــی روش پنالت ــان و ک ــران پوری ای
نفــره باشــید و فشــار روی تیــم باشــد، نهایتــاً 
ــد  ــه نظــرم نبای ــد. ب ــی را خــراب می کنی پنالت
ــد از نظــر فنــی  امــروز بحــث فنــی کنیــم. بای

ــم. ــار کنی ــم افتخ ــه بازیکنان ب
پرچــم  دادن  نشــان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  ایــران،  هــای  ورزشــگاه  در  ژاپــن 
ــگاه  ــد، از ن ــار بگذاری ــی را کن ــگاه رنگ ــر ن اگ
ــه  ــز مــی شــوید ک مردمــی متوجــه همــه چی
ــه  ــد ک ــت. دیدی ــده اس ــی ش ــات مهندس اتفاق
ــد.  ــان باش ــد. مبارک ش ــی می افت ــه اتفاقات چ
ــک می گویــم. در  ــه آنهــا تبری ــی را ب قهرمان
ــاز  ــه فینــال رفتنــد کــه ب جــام حذفــی هــم ب

ــم. ــک می گوی ــا تبری ــه آن ه ــم ب ه

قلعه نویی: 

آقایان با اتفاقات مهندسی شده در این سال ها نتیجه گرفتند
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ـــن  ـــات یازدهمی ـــدی انتخاب ـــدول زمانبن ـــاس ج ـــر اس ب
ـــرای  ـــت ۷ روزه ب ـــالمی، مهل ـــورای اس ـــس ش دوره مجل
ـــود. ـــاز می ش ـــات آغ ـــن انتخاب ـــان ای ـــتعفای داوطلب اس

بـــه گـــزارش ایســـنا، داوطلبـــان انتخابـــات مجلـــس 
ــون  ــاده 2۹ قانـ ــمول مـ ــه مشـ ــالمی کـ ــورای اسـ شـ
ـــا 1۶  ـــات هســـتند، در حـــد فاصـــل روزهـــای 1۰ ت انتخاب
ـــالم  ـــود را اع ـــتعفای خ ـــا اس ـــد ت ـــت دارن ـــرداد فرص خ
کننـــد، البتـــه ســـید اســـماعیل موســـوی ســـخنگوی 
ســـتاد انتخابـــات کشـــور پیـــش از ایـــن گفـــت اســـت 
ـــاده  ـــمول م ـــان مش ـــام از داوطلب ـــت ن ـــگام ثب ـــه »هن ک
ـــت  ـــالک نیس ـــات م ـــتعفای مقام ـــاً اس ـــون، صرف 2۹ قان
ـــدم  ـــوق و ع ـــام ماف ـــوی مق ـــتعفا از س ـــرش اس ـــه پذی بلک

ـــود.« ـــد ب ـــا خواه ـــت مبن ـــان در آن پس ـــتغال آن اش
ثبـــت نـــام از داوطلبـــان انتخابـــات در روزهـــای 1۰ 
تـــا 1۶ آذر انجـــام می شـــود. ســـتاد انتخابـــات کشـــور 
ـــخ  ـــده در تاری ـــر ش ـــود )منتش ـــماره 1 خ ـــه ش در اطالعی
1۰ اردیبهشـــت( اعـــالم کـــرد کـــه بـــا اســـتناد بـــه 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــون انتخاب ـــاده 2۹ قان م
اشـــخاص زیـــر بـــه واســـطه مقـــام و شـــغل خـــود از 
ـــش  ـــه ش ـــر اینک ـــتند مگ ـــروم هس ـــدن مح ـــب ش داوطل
ــمت های  ــات، از سـ ــام انتخابـ ــت نـ ــل از ثبـ ــاه قبـ مـ

خـــود اســـتعفا داده باشـــند.
در  شـــدن  داوطلـــب  از  زیـــر  اشـــخاص  الـــف 
حوزه هـــای انتخابیـــه سراســـر کشـــور محرومنـــد 
ـــام از  ـــت ن ـــل از ثب ـــاه قب ـــش م ـــل ش ـــه حداق ـــر اینک مگ
ـــه در آن  ـــچ وج ـــه هی ـــوده و ب ـــتعفا نم ـــود اس ـــمت خ س

ــند: ــاغل نباشـ پســـت شـ
1- رئیس جمهور و معاونین و مشـــاورین وی.

2- دبیـــر مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام و 
معاونیـــن وی.

۳- مشـــاورین معاونین رئیس جمهور.
۴- رؤســـای دفاتر سران سه قوه.

5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.
۶- معاونین و مشاورین وزرا.

کل  ادارات  سرپرســـتان  و  کل  مدیـــران   -۷
ـــای  ـــی و رؤس ـــوزه وزارت ـــران کل ح ـــا و مدی وزارتخانه ه

دفاتـــر وزرا.
ــزی  ــأت مرکـ ــان و هیـ ــورای نگهبـ ــای شـ ۸- اعضـ

ــات. ــر انتخابـ ــارت بـ نظـ
۹- رئیـــس قـــوه قضائیـــه و معاونیـــن و مشـــاورین 

وی.
ــن و  ــور و معاونیـ ــی کشـ ــوان عالـ ــس دیـ 1۰- رئیـ

مشـــاورین وی.
11- دادســـتان کل کشـــور و معاونیـــن و مشـــاورین 

وی.
ــن و  ــت اداری و معاونیـ ــوان عدالـ ــس دیـ 12- رئیـ

مشـــاورین وی.
و  کشـــور  کل  بازرســـی  ســـازمان  رئیـــس   -1۳

وی. مشـــاورین  و  معاونیـــن 
1۴- رؤســـا و سرپرســـتان ســـازمان ها و ادارات کل و 
ـــوری  ـــلح جمه ـــای مس ـــی نیروه ـــی سیاس ادارات عقیدت
ــان در  ــن آنـ ــینان و معاونیـ ــران و جانشـ ــالمی ایـ اسـ

ـــور. ـــر کش سراس
15- رئیـــس ســـازمان صـــدا و ســـیمای جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران و معاونیـــن وی.
ــوری  ــر جمهـ ــالل احمـ ــت هـ ــس جمعیـ 1۶- رئیـ

اســـالمی ایـــران و معاونیـــن وی.
1۷- استانداران.

1۸- معاونین و مشاورین استانداران.
1۹- فرمانداران.
2۰- بخشداران.

21- شـــهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
22- رؤســـا و سرپرستان سازمان های دولتی.

2۳- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی.
2۴- اعضـــای هیـــأت مدیـــره و مدیـــران عامـــل 

. نک هـــا با
25- اعضـــای هیـــأت مدیـــره و مدیـــران عامـــل 
شـــرکت های دولتـــی و وابســـته بـــه دولـــت کـــه 
ــور  ــه کل کشـ ــا بـ ــارات آنهـ ــف و اختیـ ــه وظایـ حیطـ

تســـّری دارد.
2۶- رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی ایـــران و معاونیـــن 

و مشـــاورین وی.
2۷- رؤســـا و سرپرســـتان بنیادهـــای )مســـتضعفان، 

شـــهید، 15 خـــرداد، مســـکن(، کمیتـــه امـــداد امـــام 
ـــات  ـــازمان تبلیغ ـــوادآموزی، س ـــت س ـــی )ره(، نهض خمین
ـــس  ـــم و رئی ـــه ق ـــوزه علمی ـــات ح ـــر تبلیغ ـــالمی، دفت اس
ــای  ــای اتاق هـ ــی و رؤسـ ــرات حکومتـ ــازمان تعزیـ سـ
بازرگانـــی و صنایـــع و معـــادن و تعـــاون ایـــران، 

معاونیـــن و مشـــاورین آنـــان.
وزارت  و  مســـلح  نیروهـــای  در  شـــاغلین   -2۸

اطالعـــات.
2۹- اعضای شورای اسالمی شهرها.

ـــای  ـــدن در حوزه ه ـــب ش ـــر از داوطل ـــخاص زی ب اش
ــر  ــد مگـ ــود محرومنـ ــت خـ ــرو مأموریـ ــه قلمـ انتخابیـ
ـــود  ـــمت خ ـــام از س ـــت ن ـــل از ثب ـــاه قب ـــش م ـــه ش اینک
ـــاغل  ـــت ش ـــه در آن پس ـــچ وج ـــه هی ـــوده و ب ـــتعفا نم اس

نباشـــند:
1- ائمه جمعه دائمی.

2- قضـــات شـــاغل در امـــر قضـــاء و رؤســـای 
اســـتان ها. و  شهرســـتان ها  دادگســـتری 

ــر و ادارات کل  ــتان دفاتـ ــران کل و سرپرسـ ۳- مدیـ
ــان. ــن آنـ ــتان ها و معاونیـ اسـ

ــر و ادارات کل  ــتان دفاتـ ــران کل و سرپرسـ ۴- مدیـ
ــان. ــن آنـ ــتانداری ها و معاونیـ اسـ

ســـازمان های  و  ادارات  سرپرســـتان  و  رؤســـا   -5
ــان در  ــن آنـ ــت و معاونیـ ــه دولـ ــته بـ ــی و وابسـ دولتـ

ــتان. ــتان و شهرسـ اسـ
ــات  ــگاه ها و مؤسسـ ــتان دانشـ ــا و سرپرسـ ۶- رؤسـ
ـــا و  ـــی و رؤس ـــی و غیردولت ـــم از دولت ـــی اع ـــوزش عال آم

ـــا. ـــعب آن ه ـــا و ش ـــتان واحده سرپرس
۷- اعضـــای هیـــأت مدیـــره و مدیـــران عامـــل 
ـــتان  ـــت در اس ـــه دول ـــته ب ـــی و وابس ـــرکت های دولت ش

ــتان. و شهرسـ
ـــا  ـــعب بانک ه ـــای ش ـــق و رؤس ـــتان مناط ۸- سرپرس

ـــتان. ـــتان و شهرس در اس
۹- سرپرســـتان دفاتـــر ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی 

در مرکـــز اســـتان و شهرســـتان.
1۰- مدیـــران مراکـــز صـــدا و ســـیمای جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران.
11- اعضا شوراهای اسالمی روستا.

12- رؤســـای اتاق هـــای بازرگانـــی و صنایـــع و 
معـــادن و کشـــاورزی و رؤســـای اتاق هـــای اصنـــاف و 

تعـــاون در اســـتان.
ـــورای  ـــن ش ـــی و ناظری ـــای اجرای ـــای هیأت ه ج اعض

ـــود. ـــئولیت خ ـــت مس ـــه تح ـــوزه انتخابی ـــان در ح نگهب

ـــات  ـــه مقام ـــاده، کلی ـــن م ـــره 1 ای ـــب تبص ـــه موج ب
مذکـــور  عناویـــن  بـــا  همطـــراز  عناویـــن  دارای 
ایـــن مـــاده  در بندهـــای »الـــف و ب« مشـــمول 
می باشـــند. تشـــخیص همطـــرازی، بـــا ســـازمان امـــور 

اداری و اســـتخدامی کشـــور اســـت.
عـــالوه بـــر آن، طبـــق تبصـــره 5 ایـــن مـــاده، هـــر 
ـــس  ـــر رئی ـــتانی نظی ـــتانی و شهرس ـــئولین اس ـــک از مس ی
ـــروف  ـــه مع ـــر ب ـــتاد ام ـــس س ـــاز و رئی ـــه نم ـــتاد اقام س

و نهـــی از منکـــر، مشـــمول حکـــم فـــوق می گردنـــد.
ـــق  ـــه طب ـــانی ک ـــاده 2۹ کس ـــره 2 م ـــاس تبص ـــر اس ب
ــتعفای  ــد خدمـــت، اسـ ــا تعهـ ــتخدامی یـ ــن اسـ قوانیـ
ــئولین  ــوی مسـ ــرش آن از سـ ــه پذیـ ــوط بـ ــان منـ آنـ
مربوطـــه باشـــد، قبـــول اســـتعفا شـــرط اســـت. 
ـــه  ـــوط ب ـــز من ـــلح نی ـــای مس ـــنل نیروه ـــتعفای پرس اس

قبـــول فرماندهـــی کل قـــوا می باشـــد.
ـــی  ـــب نمایندگ ـــه داوطل ـــه اشـــخاصی ک ـــن کلی همچنی
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــوده و مشـــمول موضـــوع 
مـــاده 2۹ می باشـــند، بایـــد بـــه هنـــگام ثبـــت نـــام، 
گواهـــی رســـمی مبنـــی بـــر قبـــول اســـتعفا و عـــدم 
ـــده  ـــاد ش ـــاغل ی ـــام و مش ـــت و مق ـــود در پس ـــتغال خ اش
ـــن  ـــدت تعیی ـــد از م ـــتعفا بع ـــول اس ـــد. قب ـــه نماین را ارائ
شـــده جهـــت ثبت نـــام و اعـــالم داوطلبـــی انتخابـــات 
ــز  ــرش مراکـ ــورد پذیـ ــالمی مـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ

ــد. ــام نمی باشـ ثبـــت نـ
ـــور  ـــات کش ـــتاد انتخاب ـــخنگوی س ـــن س ـــر ای ـــالوه ب ع
ـــرح در  ـــن مص ـــا عناوی ـــراز ب ـــاغل همط ـــتی از مش فهرس
ـــوری در  ـــرای کاندیدات ـــه ب ـــات ک ـــون انتخاب ـــاده 2۹ قان م
انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی، بایـــد اســـتعفا 

ـــرد. ـــالم ک ـــد، را اع کنن
ـــتاد  ـــخنگوی س ـــر و س ـــوی دبی ـــماعیل موس ـــید اس س
ــره 1  ــاس تبصـ ــر اسـ ــت: »بـ ــور گفـ ــات کشـ انتخابـ
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــون انتخاب ـــاده 2۹ قان م
ـــن  ـــا عناوی ـــراز ب ـــم ط ـــن ه ـــات دارای عناوی ـــه مقام کلی
مذکـــور در بندهـــای ) الـــف( و )ب( ایـــن مـــاده نیـــز 
ـــتی از  ـــذا فهرس ـــتند، ل ـــاده هس ـــن م ـــم ای ـــمول حک مش
ـــرح  ـــاغل مص ـــا مش ـــرازی ب ـــطه همط ـــه بواس ـــاغل ک مش
ــس  ــات مجلـ ــوری انتخابـ ــرای کاندیداتـ ــون، بـ در قانـ
ـــتندات  ـــون و مس ـــاس قان ـــد، براس ـــتعفا دارن ـــه اس ـــاز ب نی

ـــت. ـــده اس ـــاء ش ـــود، احص ـــی موج قانون
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه، بموجـــب قانـــون، 
ــور  ــازمان امـ ــت سـ ــرازی در صالحیـ ــخیص همطـ تشـ
اداری و اســـتخدامی کشـــور اســـت، تأکیـــد کـــرد: 
ــور  ــراز حضـ ــاغل همطـ ــه در مشـ ــرادی کـ ــه افـ »کلیـ
دارنـــد نیـــز، همچـــون صاحبـــان مشـــاغل مصـــرح در 
ـــال  ـــاه س ـــرداد م ـــا 1۶ خ ـــتی ت ـــون، بایس ـــاده 2۹ قان م
ــات  ــد در انتخابـ ــا بتواننـ ــد تـ ــتعفا دهنـ ــاری اسـ جـ

ــام کننـــد.« مجلـــس ثبـــت نـ
شـــورای  مجلـــس  انتخابـــات  دوره  یازدهمیـــن 
ـــه  ـــوزه انتخابی ـــفند و در 2۰۸ ح ـــالمی در روز دوم اس اس
ــات مجلـــس،  ــا انتخابـ ــان بـ ــود. همزمـ ــزار می شـ برگـ
ـــزار  ـــز برگ ـــرگان نی ـــس خب ـــان دوره ای مجل ـــات می انتخاب

خواهـــد شـــد.
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اوقات شرعی شهر تبریز

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
منابــع اســتاندار آذربایجان غربــی گفــت: قصــد 
داریــم فضــای کســب و کار را در اســتان ارتقــا 
ــی کــه انجــام  ــه ارزیابی های دهیــم و باتوجــه ب
در  را  دوم  رتبــه  آذربایجان غربــی  گرفتــه، 
ســطح کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، رضــا حســینی در 

ــعه  ــوص توس ــرد: در خص ــار ک ــلماس اظه س
بــا حضــور  اقتصــادی ســلماس جلســه ای 
نماینــده مــردم، فرمانــدار و مدیــران سلماســی، 
ــزار  ــادی برگ ــاالن اقتص ــی و فع ــاق بازرگان ات
ــن شهرســتان  شــد کــه در آن ظرفیت هــای ای
ــب  ــه موج ــی ک ــه برنامه های ــرح و در زمین مط
توســعه می شــود بحــث  و گفت وگــو انجــام 

ــت. گرف
ــات  ــه موضوع ــن جلس ــه داد: در ای وی ادام
ــدگان  ــرح و تولیدکنن ــد مط ــع تولی ــع موان رف
ــد و قصــد  ــان مشــکالت خــود پرداختن ــه بی ب
ــه  ــع ب ــزی، مناب ــت برنامه ری ــا مدیری ــم ب داری
ســمت زنجیره هــای تولیــد ســوق داده شــود و 
ســلماس بــا توجــه بــه اقلیمــی کــه دارد یکــی 
از شهرســتان های پیشــتاز در زمینــه تعریــف و 

ــد. ــره ای باش ــای زنجی ــی پروژه ه طراح
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
منابــع اســتاندار آذربایجان غربــی افــزود: قصــد 
داریــم فضــای کســب و کار را در اســتان ارتقــا 
ــی کــه انجــام  ــه ارزیابی های دهیــم و باتوجــه ب
در  را  دوم  رتبــه  آذربایجان غربــی  گرفتــه، 
ســطح کشــور بــه خــود اختصــاص داده و ایــن 
رتبــه ناشــی از اقدامــات هماهنگــی مدیــران و 

تیــم حــوزه اقتصــادی اســت.
همایــش  داریــم  نظــر  در  گفــت:  وی 
ــرمایه گذاری را در  ــای س ــی فرصت ه بین الملل
اواخــر مرداد مــاه ســال  جــاری برگــزار کنیــم و 
ــرای ســرمایه گذاران  ــاده شــده ب پروژه هــای آم

ــی شــود. ــی و خارجــی عرضــه م داخل

آذربایجان غربی در توسعه
 فضای کسب و کار به رتبه دوم کشور رسید

مجلـس   ۹۰ اصـل  کمیسـیون  سـخنگوی 
شـورای اسـالمی مصوبـه مجلـس بـرای نظارت 
بر قیمتگـذاری خودرو را موجـب کاهش قیمت 
خـودرو دانسـت و بر ضـرورت نظـارت نهادهای 
نظارتـی بر اجـرای مصوبـه مجلس تأکیـد کرد.

بــه گــزارش ایســنا، بهــرام پارســایی با اشــاره 
بــه تصویــب طــرح ســاماندهی بــازار خــودرو در 
مجلــس گفــت: ایــن طــرح بــا پیشــنهاد اولیــه 
طراحــان قــدری فاصلــه گرفــت و در کمیســیون 
ــک  ــده ای شــد. ی ــرات عدی ــع دچــار تغیی صنای
ــب  ــش تصوی ــاه پی ــرح 1۳ م ــن ط ــت ای فوری
ــه  ــل از بودج ــاه قب ــک م ــا ی ــود و م ــده ب ش
ــی  ــرای اصالحات ــرح ب ــه ط ــم ک پیشــنهاد دادی

ــه کمیســیون برگــردد. ب
وی بــا بیــان اینکــه تغییــرات صــورت گرفته 
در طــرح ســاماندهی بــازار خــودرو در راســتای 
اهــداف طراحــان نبــوده، یــادآور شــد: بنــا بــود 
ایــن طــرح در کمیســیون بــا حضــور نماینــده 
طراحــان بررســی شــود ولــی تنهــا یــک جلســه 
ــوت  ــان دع ــده طراح ــوان نماین ــه عن ــن ب از م
شــد کــه آن هــم بعــد از حضــور مــن جلســه 
ــم  ــدی ه ــد و در جلســات بع را تشــکیل ندادن

دعوتــی از مــا بــه عمــل نیامــد.
نماینـده مـردم شـیراز با اشـاره به پیشـنهاد 
مسـکوت مانـدن ایـن طـرح بـه دلیـل تغییرات 
صـورت گرفته در آن یادآور شـد: متأسـفانه این 
پیشـنهاد در مجلـس بـه تصویـب نرسـید و مـا 
بـرای آنکـه ایـن طـرح از اهـداف خـود فاصلـه 
نگیـرد دو پیشـنهاد دادیـم کـه خوشـبختانه به 
تصویب رسـید. یکـی از آن ها مربوط به مشـکل 
قیمت گـذاری در بازار خودرو اسـت کـه همه از 
آن شـاکی هسـتند و عالوه بر فضـای انحصاری 
کـه چند دهـه قبـل بـرای خودروسـازان وجود 
داشـته، دسـت آن ها باز شـده که بـدون نظارت 
بـر قیمت گـذاری خودروهـا را پنـج درصـد زیر 

قیمت بـازار عرضـه کنند.
مجلـس   ۹۰ اصـل  کمیسـیون  سـخنگوی 
ادامـه داد: شـاهد هسـتیم کـه فـروش نقـدی 
خـودرو در شـرکت های خودروسـازی به راحتی 

مـردم  تحویـل  خودروهـا  و  می شـود  انجـام 
قیمـت  نزدیـک  آن هـا  قیمـت  زیـرا  می شـود 
بـازار اسـت امـا تعهدات گذشـته که بایـد چهار 
برابـر فـروش نقـدی باشـد اجرایـی نمی شـود 
زیـرا نفـع خودروسـازها در قیمـت بازار اسـت و 
هـر چـه قیمت کـف بـازار افزایـش یابـد منافع 

خودروسـازان هـم بیشـتر تأمیـن می شـود.
ــس  ــات مجل ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــایی ب پارس
ــودرو  ــت خ ــردن قیم ــر ک ــرای نظارت پذیرت ب
یــادآور شــد: مــا معتقدیــم تعییــن قیمــت پنــج 
ــکالت  ــاد مش ــث ایج ــت باع ــر قیم ــد زی درص
افزایــش  و  عــدم عرضــه خــودرو  عدیــده، 
قیمــت شــده و ســود خودروســازان و دالالن را 
هــم در پیــش داشــته اســت لــذا طبــق مصوبــه 
ــد  ــازی موظف ان ــرکت های خودروس ــد ش جدی
ــام شــده خــودرو،  ــروش، قیمــت تم ــگام ف هن
ــبه و  ــی را محاس ــت قطع ــود و قیم ــزان س می
ــن  ــا ای ــد. ب ــالم کنن ــت اع ــورای رقاب ــه ش ب
شــرایط مشــکل عــدم عرضــه خودروســازان تــا 
ــاز  ــرا خودروس ــود زی ــل می ش ــادی ح ــد زی ح
منافــع اش  تأمیــن  خاطــر  بــه  نمی توانــد 
عرضــه خــودرو را کاهــش دهــد و باعــث 

ــود. ــازار ش ــت ب ــش قیم افزای
وی ادامـه داد: در ایـن مصوبـه عـدم اجـرای 
ایـن قانـون جـرم محسـوب و بـرای آن مجازات 
تعیین شـده اسـت. در چنین حالتی خودروساز 
موظـف می شـود که قیمـت تمام شـده را اعالم 
و بـر ایـن اسـاس درصـد سـود و قیمـت عرضه 
او هـم مشـخص می شـود کـه سـازمان حمایت 
از حقـوق مصرف کننـده، شـورای عالـی رقابـت 
و مجلـس از بعـد نظارتـی می تواننـد بـر این هـا 

کنند. نظـارت 
مجلـس   ۹۰ اصـل  کمیسـیون  سـخنگوی 
همچنیـن خاطـر نشـان کـرد: آنچه مـا در طرح 
اولیـه آورده بودیـم و دچار تغییر کلی شـده بود 
مربـوط بـه ایمنـی پاییـن خودروهـای داخلـی 
بـود. پیشـنهاد مـا ایـن بود کـه خودروسـاز بعد 
از تصـادف به تشـخیص کارشناسـان بـه میزان 
خـودرو  تولیـد  از  ناشـی  کـه  نقصـی  و  عیـب 

اسـت خسـارت پرداخـت کنـد امـا کمیسـیون 
صنایـع ایـن تعهـد را بـه دوره گارانتـی کاهـش 
داد کـه مـدت کوتاهـی اسـت و خواسـته مـا را 
بـرآورده نمی کـرد. مثـاًل می گوینـد اگـر ایربگ 
عمـل نکنـد بعـد از دوره گارانتـی خودروسـاز 
نبایـد پاسـخگو باشـد در حالـی کـه ایـن اصـاًل 
در راسـتای حقـوق مصرف کننـده نیسـت. لـذا 
مـا پیشـنهاد دادیـم ایـن تعهـد تـا پنـج سـال 

افزایـش یابـد کـه خوشـبختانه تصویـب شـد.
ــس  ــه مجل ــن مصوب ــه داد: ای ــایی ادام پارس
حقــوق  اینکــه  یکــی  دارد،  مزیــت  چنــد 
ــه  ــر اینک ــود دیگ ــت می ش ــده رعای مصرف کنن
خودروســاز می دانــد بایــد تــا پنــج ســال 
ــات و خــودرو باشــد  ــت قطع پاســخگوی کیفی
کــه همیــن باعــث افزایــش کیفیــت و پاســخگو 
کــردن شــرکت های خودروســازی می شــود 
ــوق  ــظ حق ــتای حف ــا در راس ــه این ه ــه هم ک

و منافــع مصرف کننــده اســت.
سـخنگوی کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس بـا 
اشـاره بـه معاف شـدن خودروهـای هیبریدی و 
تمـام برقـی از عـوارض واردات براسـاس مصوبه 
مجلـس گفـت: ایـن امر بـه ترغیب مـردم برای 
مصـرف این نـوع خودروهـا کمک کنـد و باعث 
کاهـش قیمـت آن هـا، رقابت پذیـر کـردن بازار، 
کاهـش آلودگـی و کاهـش قیمت هـا می شـود 

و بـازار را از حالـت انحصـاری بیـرون می آورد.
وی در پایـان گفـت: بـا توجـه بـه شـناختی 
کـه از صنعـت و مافیـای خـودرو داریـم اجرای 
ایـن قوانیـن نیازمنـد نظـارت باالیـی از سـوی 

ناظـران قانونـی اسـت.

پارسایی: 

مصوبه مجلس برای نظارت بر قیمت گذاری خودرو 
باعث کاهش قیمت خودرو می شود

رئیــس کمیتــه انتقــال محکومــان وزارت 
ــی و  ــوم ایران ــه 25 محک ــتری، از مبادل دادگس
عراقــی در مــرز مشــترک دو کشــور خبــر داد.

بــه گــزارش مهــر، محمــود عباســی رئیــس 
ــوق  ــاون حق ــان و مع ــال محکوم ــه انتق کمیت
بشــر و امــور بین الملــل وزیــر دادگســتری 
ــی و  ــان ایران ــن از محکوم ــرد: 25 ت ــالم ک اع
ــات  ــل مقام ــور تحوی ــرز دو کش ــی در م عراق

ــدند. ــراق ش ــران و ع ای

وی افــزود: اتهــام محکومــان یــاد شــده 
ــد  ــه بای ــت ک ــدر اس ــواد مخ ــاق م ــراً قاچ اکث
زندان هــای  در  را  خــود  محکومیــت  ادامــه 
ــران و عــراق بگذراننــد؛ از ایــن 25 محکــوم  ای
ایرانــی  مبادلــه شــده 2۰ تــن محکومــان 
ــل  ــات کشــورمان تحوی ــه مقام ــه ب هســتند ک
داده شــدند و پنــج تــن محکومــان عراقــی 
ــتان  ــم کردس ــات اقلی ــه مقام ــه ب ــتند ک هس

ــدند. ــل ش ــراق تحوی ع

ــل  ــن المل ــور بی ــر و ام ــوق بش ــاون حق مع
وزیــر دادگســتری بــه زائــران و کســانی کــه در 
مــرز دو کشــور آمــد و شــد می کننــد هشــدار 
داد بــا توجــه بــه قوانیــن ســخت گیرانه دو 
کشــور در زمینــه مــواد مخــدر، مراقــب اعمــال 
و رفتــار خــود باشــند و از همــراه داشــتن مــواد 
ــرا کــه مجــازات  ــد چ ــاب کنن ــدر اجتن مخ

ــار آنهاســت. ــنگینی در انتظ س

رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری خبر داد

مبادله 25 محکوم ایرانی و عراقی 
در مرز مشترک دو کشور

آغاز مهلت 7 روزه استعفای داوطلبان انتخابات مجلس


