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

45

5 2

قیمت خودرو ۳۰ درصد
 حباب دارد 

جزئیات ایجاد 42۰ هزار 
فرصت شغلی جدید 

در سال گذشته

تولید خودرو در سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است
به مردم توصیه کرد در این بازار حبابی وارد نشوند

به دلیل عدم تخصیص منابع در سال 97 این طرح ها اجرایی نشد
کسب وکارهای نوآورانه، و یارانه دستمزد اجرایی نشده است

حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار

8

4

5

وزیر کشور:

تربیت صحیح جوانان باید در بستر 
حوزه اجتماعی ایجاد شود 

تشکل های صنفی چرا در قانون 
جدید احزاب مغفول ماندند؟

تاکسی های متخلف زیر ذره بین 
تعزیرات حکومتی

تاکید وزیر صمت بر ضرورت تسریع در 
روند اجرای پروژه »نفلین سینیت« سراب 

منطقه آزاد ارس قطب تولید 
محصوالت گلخانه ای می شود

رئیــس کمیســیون ســرمایه گــذاری و بهبود 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــب و کار ش ــای کس فض
ــگ  ــداث پارکین ــه اح ــدام ب ــت: اق ــز گف تبری
زیــر زمینــی شــده اســت کــه در محــدوده ارک 
علیشــاه و بافــت تاریخــی تبریــز اســت و باعــث 
ــده  ــی ش ــت تاریخ ــتداران باف ــی دوس ناراحت
اســت، از شــهردار محتــرم تقاضــا داریــم تــا در 

ایــن مــورد توضیــح دهنــد. 
بــه گــزارش فــارس، غامحســین مســعودی 
 ریحــان در جلســه شــورای شــهر تبریــز اظهــار 
داشــت: در محــدوده تقاطــع والمــان و طالقانــی 
اقــدام بــه احــداث پارکینــگ زیــر زمینــی 
ــاه و  ــه در محــدوده ارک علیش ــده اســت ک ش
بافــت تاریخــی تبریــز اســت و باعــث ناراحتــی 
ــت، از  ــده اس ــی ش ــت تاریخ ــتداران باف دوس
ــن  ــا در ای ــم ت ــا داری ــرم تقاض ــهردار محت ش

ــد. ــح دهن ــورد توضی م
وی ادامــه داد: بایــد لیســت پروژه هایــی 
ــه  ــدام ب ــهرداری اق ــه ش ــه ک ــی ک ــه از زمان ک

ــاده  ــا بحــال آم ــرده اســت ت ســرمایه گذاری ک
شــده و ارائــه و مشــخص شــود پروژه هــای 
ســرمایه گذاری کــه در شــهرداری انجــام شــده 
ــرای  ــدار ب ــد پای ــدازه درآم ــه ان ــا چ ــت ت اس

ــت. ــرده اس ــاد ک ــز ایج ــهرداری تبری ش
بحــال  تــا  افــزود:  مســعودی ریحان 
ــه  ــرمایه گذاری برنام ــت س ــهرداری و  مدیری ش
در  نکرده انــد،  اعــام  بــرای ســرمایه گذاری 
بدنــه شــهرداری تبریــز نــوع نگاهــی کــه بــرای 
ســرمایه گذاری  دارد،  وجــود  ســرمایه گذاری 
پایــدار  درآمــد  و  فرصــت  عنــوان  بــه  را 

! نمی بیننــد
ــه  ــز در ادام بهشــتی، دیگــر عضــو شــورا نی
بــا بیــان اینکــه بــرای تدویــن شــیوه نامه 
ــده  ــرف ش ــان ص ــا زم ــاه ه ــرمایه گذاری م س
اســت، خاطرنشــان کــرد: شــهرداری بایــد 
ــد. ــاش کن ــهر ت ــادی ش ــق اقتص ــرای رون ب

 ۹۸ ســال  بودجــه  در  داد:  ادامــه  وی 
مدیریــت  فعالیــت  بــرای  ردیف هــای 

اســت،  شــده  لحــاظ  ســرمایه گذاری 
وظیفــه شــورای شــهر بسترســازی در امــر 
ــت  ــام داده اس ــه انج ــت ک ــرمایه گذاری اس س
و شــهرداری وظیفــه دارد بــا دیــده وســیع بــه 

ایــن موضــوع نــگاه کنــد.

سرمایه گذاری، موضوعی تشریفاتی نیست
ــز  ســونیا اندیــش عضــو شــورای شــهر تبری
ــوع  ــه موض ــال ب ــا بح ــت: ت ــه گف ــز در ادام نی
ســرمایه گذاری بیشــتر بصــورت تشــریفاتی 
نــگاه شــده است.ســرمایه گــذار در حــوزه هــای 

ــش اســت. ــال روی ــات بدنب ــد و خدم تولی
کــه چــرا  ایــن ســئوال  بــا طــرح  وی 
جــذب  بــرای  تشــویقی  سیاســت های 
ــه نشــده اســت،  ــا بحــال ارای ســرمایه گذاری ت
ــای  ــزی از پروژه ه ــزی و آنالی ــا ممی ــت: آی گف
ــراز  ــه روش اح ــود دارد و اینک ــارکتی وج مش

اســت؟ چگونــه  ســرمایه گذاری  اهلیــت 
شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس  نایــب 
ــرای  ــز ب ــه شــهردار تبری ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ســرمایه گذاران زمــان ویــژه اختصــاص داده 
ــرای  ــز ب ــهردار تبری ــت: ش ــار داش ــت، اظه اس
ــاش  ــرمایه گذاری ت ــوزه س ــردن ح ــال ک فع

ــت. ــام داده اس ــدی انج ج
از شــهردار  ایــن وجــود  بــا  افــزود:  وی 
ــاختار  ــاح س ــرای اص ــم ب ــت می کن درخواس
ــن حــوزه تــاش جــدی انجــام  و مشــکات ای

ــد. دهن
تبریــز  شــهر  شــورای  رئیــس  نائــب 
ــان  ــه بی ــه ب ــن جلس ــه ای ــن در ادام همچنی
ــت. ــذاری پرداخ ــرمایه گ ــوزه س ــکات ح مش

انتقاد از احداث پارکینگ زیرزمینی در محدوده ارک 
علیشاه توسط شهرداری تبریز 

یـــک روزنامـــه ژاپنـــی اعـــام کـــرد: 
ــه  ــاه بـ ــرداد مـ ــن ۲۲ خـ ــت وزیر ژاپـ نخسـ
ایـــران ســـفر خواهـــد کـــرد و هـــدف ایـــن 
ســـفر میانجی گـــری میـــان آمریـــکا و ایـــران 

اســـت.
ـــرگ،  ـــل از بلومب ـــه نق ـــزارش ایســـنا، ب ـــه گ ب
ـــک  ـــل از ی ـــه نق ـــی ب ـــی مینیچ ـــه ژاپن روزنام
ـــر  ـــرده، خب ـــام نب ـــه از وی ن ـــی ک ـــع دولت منب
داده اســـت کـــه شـــینزو آبـــه، نخســـت وزیر 
ژاپـــن بـــرای دیـــدار بـــا مقامـــات ایـــران در 

ـــرد. ـــد ک ـــفر خواه ـــران س ـــه ای ـــاری ب ـــاه ج م
بـــا اســـتناد بـــه مینیچـــی، ایـــن ســـفر، 
ــکا  ــا آمریـ ــره بـ ــه مذاکـ ــب بـ ــدف ترغیـ هـ
را دنبـــال می کنـــد.  و کاهـــش تنش هـــا 
ـــه  ـــق برنام ـــران طب ـــه ای ـــه ب ـــفر آب ـــان س زم
ـــا  ـــن ]۲۲ ت ـــاه ژوئ ـــا ۱۴ م ـــخ ۱۲ ت وی از تاری

۲۴ خـــرداد[ خواهـــد بـــود.
ـــه  ـــفر برنام ـــن س ـــن در ای ـــت وزیر ژاپ نخس
دارد تـــا بـــا حســـن روحانـــی، رئیس جمهـــور 
ــدار  ــران دیـ ــه ایـ ــات عالیرتبـ ــایر مقامـ و سـ

ـــد. کن
ـــکا  ـــان آمری ـــا می ـــش تنش ه ـــا افزای ـــه ب آب
ـــک  ـــود را ی ـــت خ ـــرده اس ـــعی ک ـــران، س و ای
ـــد  ـــرار ده ـــور ق ـــن دو کش ـــان ای ـــی می میانج
ـــپ،  ـــد ترام ـــه دونال ـــت ک ـــی اس ـــن موضع و ای
ـــرده اســـت  ـــد ک ـــکا، تاکی ـــور آمری ـــس جمه رئی

ــد. ــت می کنـ از آن حمایـ
مینیچـــی بـــا توجـــه بـــه تنش هـــای 
ــه، دیـــدار آبـــه و روحانـــی را  افزایـــش یافتـ

ــرد. ــی کـ ــروری تلقـ ضـ

جزییات سفر نخست وزیر ژاپن به ایران
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عضـــو کمیســـیون مـــاده ۱۰ احـــزاب 
گفـــت: قانونگـــذار می خواســـته اســـت کـــه 
صـــدور مجـــوز بـــرای تشـــکل ها توســـط 
مجموعـــه دیگـــری انجـــام شـــود امـــا پـــس 
ـــیون  ـــارات کمیس ـــد از اختی ـــن بن ـــذف ای از ح
ـــارات  ـــن اختی ـــری ای ـــای دیگ ـــاده ۱۰، در ج م
اضافـــه نشـــده بـــود کـــه مشـــکاتی را بـــه 

ــود آورد.  وجـ
قاســم  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
میرزایی نیکــو بــا اشــاره بــه آثــار اصــاح 
قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و تعییــن تکلیــف 
مصوبــه  هنــوز  داشــت:  اظهــار  تشــکل ها، 
مجلــس در زمینــه قانــون نحــوه فعالیــت 
ــیده  ــان نرس ــورای نگهب ــد ش ــه تایی ــزاب ب اح
مشــکات  تاییــد،  صــورت  در  امــا  اســت 
ــی حــل  ــرای تشــکل های صنف ــده ب ــش آم پی

. د می شــو
ــان  ــزاب بی ــاده ۱۰ اح ــیون م ــو کمیس عض
کــرد: زیــر مجموعــه ای کــه در کمیســیون 
تشــکل های  امــور  بــه  احــزاب   ۱۰ مــاده 
می کــرد،  رســیدگی  اتحادیه هــا  و  صنفــی 
ــون  ــاح قان ــرا در اص ــود زی ــده ب ــل ش تعطی
ــل  ــکل ها ذی ــرای تش ــوز ب ــدور مج ــزاب ص اح
اختیــارات کمیســیون مــاده ۱۰ نبــود و توســط 

ــود. ــده ب ــذف ش ــذار ح قانونگ

پرونده های مربوط به تشکل های صنفی در 
کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین تکلیف 

می شوند
بــه  مربــوط  پرونده هــای  افــزود:  وی 
تشــکل ها در کمیســیون مــاده ۱۰ احــزاب 
ــاح  ــدن اص ــی ش ــا اجرائ ــا ب ــده ت ــظ ش حف
قانــون احــزاب، پرونــده آن هــا تعییــن تکلیــف 

ــود. ش
روش  هایــی  داد:  ادامــه  نیکــو  میرزایــی 
کــه بــرای صــدور مجــوز احــزاب وجــود 
ــرا  ــی اج ــکل های صنف ــوص تش دارد، در خص
ــزارش  ــاده، گ ــورت س ــه ص ــه ب ــود، بلک نمی ش
ــت  ــاده ۱۰ قرائ ــیون م ــا در کمیس ــی آن ه کل
ــی  ــث سیاس ــه بح ــل اینک ــه دلی ــد و ب می ش

ندارنــد، روال عــادی آن هــا طــی می شــد.

حدود هزار تشکل معطل اصالح قانون 
احزاب هستند

دماونــد  و  فیروزکــوه  مــردم  نماینــده 
در مجلــس شــورای اســامی گفــت: ایــن 
ــمی،  ــه رس ــرای روزنام ــی ب ــکل های صنف تش
بانکــی،  حســاب های  مجمــع،  برگــزاری 
بودنــد.  مانــده  و دادگاه معطــل  اختافــات 
ــا هــزار تشــکل صنفــی از ســال  اکنــون7۰۰ ت
۹5 تــا کنــون کــه قانــون احــزاب ابــاغ شــده، 
قانــون  اصــاح  بــا  و  مانده انــد  باتکلیــف 

می شــوند. تکلیــف  تعییــن 

علت حذف اختیار صدور مجوز برای 
تشکل های صنفی و نظارت بر آن ها چه بود؟

ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس عض
اســامی در خصــوص علــت حــذف قانــون 
صــدور مجــوز بــرای تشــکل  های صنفــی، 
بیــان کــرد: قانونگــذار غفلــت نکــرده بــود بلکــه 
ــکل ها  ــرای تش ــوز ب ــدور مج ــتند ص می خواس
شــود  انجــام  دیگــری  مجموعــه  توســط 
ــارات  ــد از اختی ــن بن ــذف ای ــس از ح ــا پ ام
ــز  ــری نی ــای دیگ ــاده ۱۰، در ج ــیون م کمیس

ــد. ــرده بودن ــه نک ــارات را اضاف ــن اختی ای

میرزایی نیکو:

تشکل های صنفی چرا در قانون جدید احزاب مغفول ماندند؟

عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
ـــه  ـــه مرحل ـــد ب ـــی گوی ـــس م ـــبات مجل محاس
ـــد  ـــب در آم ـــرای کس ـــه ب ـــم ک ـــیده ای ای نرس

دســـت بـــه فـــروش امـــوال راکـــد بزنیـــم. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمـــد 
ـــه  ـــه، بودج ـــیون برنام ـــو کمیس ـــینی عض حس
و محاســـبات مجلـــس، در واکنـــش بـــه 
اینکـــه گفتـــه مـــی شـــود 3 برابـــر بودجـــه 
ـــردی  ـــت: ف ـــم، گف ـــد داری ـــوال راک ـــور ام کش
کـــه چنیـــن ادعایـــی کـــرده اســـت، در 
ـــد  ـــری بده ـــن نظ ـــه چنی ـــود ک ـــی نب جایگاه
ـــر  ـــدارد، اگ ـــی را ن ـــن اطاعات ـــه چنی ـــرا ک چ

ــورت  ــه صـ ــاد کـ ــان وزارت اقتصـ کارشناسـ
ـــن  ـــد ای ـــی توان ـــد م ـــار دارن ـــی را در اختی مال
ــان  ــم کتمـ ــا هـ ــه مـ ــد، البتـ ــر را بدهـ نظـ
ـــرف  ـــن ح ـــش از ای ـــاید بی ـــم و ش ـــی کنی نم
ـــد  ـــا بای ـــیم ام ـــته باش ـــد داش ـــوال راک ـــا ام ه
ـــوان  ـــا بت ـــرد ت ـــورت گی ـــتی ص ـــی درس ارزیاب

آمـــار دقیـــق اعـــام کـــرد.
بودجـــه  برنامـــه،  کمیســـیون  عضـــو 
و محاســـبات مجلـــس ادامـــه داد: بایـــد 
ــه  ــه چـ ــد بـ ــوال راکـ ــود امـ ــخص شـ مشـ
ـــال  ـــور مث ـــه ط ـــود، ب ـــی ش ـــه م ـــوال گفت ام
آیـــا ســـاختمانی کـــه در اختیـــار چنـــد 

کارمنـــد اســـت کـــه فعالیـــت خاصـــی هـــم 
ـــا آن  ـــت ی ـــد دانس ـــوال راک ـــد ام ـــدارد را بای ن
را دارایـــی محســـوب کـــرد کـــه بـــه انـــدازه 

اســـتهاکش بهـــره وری الزم را نـــدارد؟ 
نماینـــده مـــردم تفـــرش، آشـــتیان و 
ـــامی  ـــورای اس ـــم ش ـــس ده ـــان در مجل فراه
ــام  ــر در تمـ ــوی دیگـ ــت: از سـ ــان داشـ بیـ
ادارات دولتـــی ســـالن هـــای کنفرانســـی 
آن  یکبـــار در  ماهـــی  دارد کـــه  وجـــود 
ـــود  ـــی ش ـــزار م ـــخنرانی برگ ـــا س ـــس ی کنفران
در حالـــی کـــه در کشـــورهای دیگـــر ایـــن 
ــددی  ــای متعـ ــروه هـ ــه گـ ــا بـ ــالن هـ سـ
اجـــاره داده مـــی شـــود، هـــر دو ســـالن ۲۰ 
ـــه  ـــی همیش ـــا یک ـــد ام ـــی کن ـــر م ـــال عم س
ـــر  ـــاعت پ ـــر دو س ـــری ه ـــت و دیگ ـــی اس خال

مـــی شـــود.
وی اظهـــار داشـــت: در مـــدارس و دانشـــگاه 
هـــا تجهیـــزات بســـیاری خریـــداری شـــده 
ــرای  ــان بـ ــا تومـ ــاید میلیاردهـ ــت، شـ اسـ
ـــده  ـــه ش ـــگاهی هزین ـــایل آزمایش ـــد وس خری
اســـت امـــا اکنـــون دیگـــر دانـــش آمـــوز و 
دانشـــجو بـــرای اســـتفاده ازایـــن تجهیـــزات 

وجـــود نـــدارد.

فروش این اموال توجیه اقتصادی ندارد، 
چرا که این اموال را به نصف قیمت هم از 
دولت نمی خرند، بنابراین کسب درآمد از 

فروش اموال راکد بی معنا است.
بـــا  گفت وگـــو  ادامـــه  در  حســـینی 
خبرگـــزاری خانـــه ملـــت، بـــا بیـــان اینکـــه 
همـــه بودجـــه کشـــور بـــرای تهیـــه وســـایل 
ـــاب  ـــن حس ـــا ای ـــت: ب ـــود، گف ـــی ش ـــه م هزین
نمـــی تـــوان چنیـــن بـــرآورد کـــرد کـــه 3 
برابـــر بودجـــه کشـــور امـــوال راکـــد داریـــم، 
ــی و  ــز، صندلـ ــه میـ ــرای تهیـ ــه بـ ــرا کـ چـ

کامپیوتـــر هزینـــه کـــرده ایـــم.
ایــن نماینــده مجلــس بیــان داشــت: فــروش 
ایــن امــوال توجیــه اقتصــادی نــدارد، چــرا کــه 
ایــن امــوال را بــه نصــف قیمــت هــم از دولــت 
نمــی خرنــد، بنابرایــن کســب درآمــد از فــروش 

امــوال راکــد بــی معنــا اســت.
عضـو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات 
مجلـس بـا بیـان اینکـه به مرحلـه ای نرسـیده 
ایـم کـه امـوال راکـد را بـرای کسـب در آمد به 
فـروش برسـانیم، تاکید کرد: در کشـور ظرفیت 
هـای متعددی برای کسـب درآمـد داریم و نیاز 

نیسـت به سـمت فـروش امـوال رفت.

حسینی:

نیازی به فروش
 اموال راکد دولت نداریم

ـــت:  ـــس گف ـــهر در مجل ـــده خمینی ش نماین
ـــتعفایش  ـــی اس ـــفاهی و کتب ـــا ش ـــه باره زنگن
را بـــه روحانـــی اعـــام کـــرده اســـت و بـــه 
ــتباهات  ــل اشـ ــه دلیـ ــد وی بـ ــر می رسـ نظـ
مدیریتـــی زیـــاد و از بیـــن بـــردن بازارهـــای 
ـــت  ـــر دول ـــا آخ ـــران، ت ـــت و گاز ای ـــنتی نف س
ـــر نفـــت دوام نخواهـــد  دوازدهـــم در پســـت وزی

آورد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـیدمحمدجواد 
ــهر در  ــردم خمینی شـ ــده مـ ــی نماینـ ابطحـ
مجلـــس شـــورای اســـامی در گفت وگـــو بـــا 
خبرنـــگار پارلمانـــی خبرگـــزاری فـــارس، گفـــت: 
ـــای  ـــه آق ـــد کابین ـــوان برن ـــه عن ـــه ب ـــای زنگن آق
ـــل  ـــت در ح ـــه می توانس ـــی ک ـــی و کس روحان
ــای  ــی از خوب هـ ــادی یکـ ــکات اقتصـ مشـ
ـــته  ـــی داش ـــرد ضعیف ـــا عملک ـــد ام ـــه باش کابین

ـــت.  اس
تمـــام  علی رغـــم  زنگنـــه  افـــزود:  وی 
ــد  ــه می توانـ ــود کـ ــه داده بـ ــی کـ وعده هایـ
تحریم هـــا را دور بزنـــد و مشـــکات فـــروش 
نفـــت را حـــل کنـــد امـــا در حـــال حاضـــر 
ـــی از  ـــودش، بخش ـــه خ ـــیده ک ـــی رس ـــه جای ب

مشـــکل شـــده اســـت. 
نماینـــده مـــردم خمینی شـــهر در مجلـــس 
ــت  ــی اسـ ــنیده ها حاکـ ــرد: شـ ــح کـ تصریـ
ـــی  ـــفاهی و کتب ـــا ش ـــه باره ـــای زنگن ـــه آق ک
اســـتعفا داده و بـــه آقـــای رئیـــس جمهـــور 

هـــم اعـــام کـــرده اســـت. 
نفـــت  وزارت  در  زنگنـــه  گفـــت:  وی 
ـــن در  ـــد ای ـــام ده ـــی انج ـــته کار خاص نتوانس
ـــادی  ـــیار زی ـــی بس ـــه همراه ـــت ک ـــی اس حال
از ســـوی مجلـــس بـــا توجـــه بـــه هم راســـتا 
بـــودن تعـــداد زیـــادی از نماینـــدگان بـــا وی 

وجـــود داشـــته اســـت. 
ـــس  ـــا در مجل ـــه باره ـــت: زنگن ـــی گف ابطح
کـــه صـــوت آن موجـــود اســـت گفتـــه بـــود 
ــان  ــتیم فـ ــتری داشـ ــارات بیشـ ــر اختیـ اگـ
کـــرده و فـــان می کـــردم ولـــی وقتـــی بـــا 
انتقـــاد نماینـــدگان مواجـــه شـــده و حتـــی 
ــد  ــه بودنـ ــای زنگنـ ــتیضاح آقـ ــان اسـ خواهـ
ـــا  ـــد ت ـــه ش ـــس گرفت ـــتیضاح پ ـــای اس امضاه
زمینـــه اجـــرای وعده هـــای زنگنـــه اجرایـــی 

شـــود. 

نماینـــده مـــردم خمینی شـــهر در مجلـــس 
گفـــت: نمی خواهـــم آقـــای زنگنـــه را متهـــم 
کنـــم کـــه وی در پـــازل دشـــمن بـــازی 
می کنـــد امـــا وی بـــا حســـاب های دو دوتـــا 
ــگاه  ــی باشـ ــت و حتـ ــه داشـ ــی کـ چهارتایـ
ـــر  ـــا وزی ـــی داد ام ـــط م ـــه او خ ـــرو ب ـــت و نی نف
نفـــت دولـــت آقـــای روحانـــی بـــه نتیجـــه 

نرســـید. 
ــای  ــان آقـ ــفانه اطرافیـ ــت : متاسـ وی گفـ
زنگنـــه اخیـــرا عنـــوان کرده انـــد بابـــک 
ـــای  ـــت اســـتیضاح آق ـــت و مدیری ـــی هدای زنجان
زنگنـــه را برعهـــده دارد در حالـــی کـــه ایـــن 
ـــت  ـــی نیس ـــوده و پذیرفتن ـــده دار ب ـــرف خن ح
ضمـــن اینکـــه وقتـــی کســـی بگویـــد بابـــک 
ـــت  ـــدان اس ـــون در زن ـــم اکن ـــه ه ـــی ک زنجان
ـــرده و  ـــی ک ـــس خط ده ـــدگان مجل ـــه نماین ب
ـــه  ـــای زنگن ـــتیضاح آق ـــه اس ـــاب ب ـــا را مج آنه
ـــت.  ـــس اس ـــه مجل ـــی ب ـــام بزرگ ـــد اته می کن
و  آمـــوزش  کمیســـیون  عضـــو  ایـــن 
تحقیقـــات مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه شـــکایت 
زنگنـــه وزیـــر نفـــت از ۲ نماینـــده مجلـــس 

ـــای  ـــه آق ـــه علی ـــای زنگن ـــکایت آق ـــت: ش گف
خادمـــی و ابوترابـــی تازگـــی نـــدارد ایـــن در 
حالـــی اســـت کـــه آقـــای ابوترابـــی دربـــاره 
وجـــود دســـتگاه های کارت خـــوان در دفتـــر 
ــی  ــد و حتـ ــه کردنـ ــه مصاحبـ ــای زنگنـ آقـ
ـــد  ـــوع را تایی ـــن موض ـــم ای ـــات ه وزارت اطاع
ـــی  ـــای خادم ـــه آق ـــن اینک ـــت. ضم ـــرده اس ک
هـــم مباحثـــی را دربـــاره توتـــال و کرســـنت 
ـــم  ـــوع ه ـــن موض ـــه ای ـــت ک ـــرده اس ـــرح ک مط
تـــا حـــدود بســـیار زیـــادی تاییـــد شـــده و 

ــود دارد.  ــناد آن وجـ اسـ
ــه  ــای زنگنـ ــه آقـ ــت: اینکـ ــی گفـ ابطحـ
از نماینـــدگان مجلـــس شـــکایت کنـــد بـــه 
ـــه  ـــی ک ـــا اتهام ـــت ام ـــم نیس ـــه مه ـــچ وج هی
ــدگان  ــه نماینـ ــه بـ ــای زنگنـ ــان آقـ اطرافیـ
ــه  ــر اینکـ ــی بـ ــد مبنـ ــس وارد کرده انـ مجلـ
ــتیضاح  ــرای اسـ ــی بـ ــک زنجانـ ــا از بابـ آنهـ
بســـیار  می گیرنـــد  خـــط  نفـــت  وزیـــر 

ــت.  ــده دار اسـ خنـ
نماینـــده مـــردم خمینی شـــهر در مجلـــس 
تصریـــح کـــرد:  زنگنـــه در اســـتراتژی خـــود 

ـــورده  ـــت خ ـــران شکس ـــت و گاز ای ـــاره نف درب
ــراد  ــر افـ ــال حاضـ ــدم در حـ ــت و معتقـ اسـ
توانمنـــدی در حـــوزه نفـــت وجـــود دارنـــد 
ــری را در  ــت های دیگـ ــد سیاسـ ــه بتواننـ کـ
برابـــر سیاســـت های جنگـــی و اقتصـــادی 

آمریـــکا در پیـــش بگیرنـــد. 
ــا  ــه بـ ــای زنگنـ ــت: آقـ ــار داشـ وی اظهـ
ــرده و  ــود فرصت ســـوزی کـ ــوءعملکرد خـ سـ
حتـــی در نامـــه انتقـــادی ۸۰ نماینـــده مجلـــس 
ـــت  ـــه صراح ـــوع ب ـــن موض ـــوا ای ـــران ق ـــه س ب
ــدارک الزم در  ــناد و مـ ــه اسـ ــود دارد کـ وجـ

ایـــن خصـــوص موجـــود اســـت. 
ـــی  ـــرایط فعل ـــت: در ش ـــار داش ـــی اظه ابطح
ـــه  ـــای ظالمان ـــل تحریم ه ـــل تحمی ـــه ماحص ک
آمریـــکا علیـــه ایـــران اســـت بایـــد بتوانیـــم 
ـــه  ـــم ن ـــت کنی ـــه فرص ـــل ب ـــا را تبدی تحریم ه
ـــد.  ـــاق بیفت ـــوع اتف ـــن موض ـــس ای ـــه عک اینک
ـــه در دوران  ـــای زنگن ـــت:  آق ـــار داش وی اظه
فعالیـــت خـــود در دوران روحانـــی عملکـــرد 
بســـیار بـــدی داشـــت و قراردادهـــای نفـــت 
ــایه و  ــورهای همسـ ــا کشـ ــران را بـ و گاز ایـ

بازارهـــای ســـنتی از بیـــن بـــرد. 
ــه از  ــه کـ ــای زنگنـ ــت: آقـ ــی گفـ ابطحـ
ابتـــدای انقـــاب در پســـت های مختلـــف 
حضـــور داشـــته  خســـته اســـت و نیـــاز بـــه 
ــتانه  ــه دوسـ ــن توصیـ ــتراحت دارد و ایـ اسـ
ــودش از  ــد خـ ــه بایـ ــت کـ ــه او اسـ ــن بـ مـ
ـــل  ـــت قب ـــر اس ـــرود و بهت ـــار ب ـــئولیتش کن مس
از اینکـــه روحانـــی ایـــن کار را انجـــام دهـــد 

ایـــن کنـــار رفتـــن محقـــق شـــود. 
نماینـــده مـــردم خمینی شـــهر در مجلـــس 
ـــم در  ـــت دوازده ـــر دول ـــا آخ ـــه ت ـــت: زنگن گف

ـــد آورد.  ـــت دوام نخواه ـــر نف ـــت وزی پس
فـــارس،  خبرگـــزاری  گـــزارش  بـــه 
ــوژه ای در  ــت سـ ــا ثبـ ــی بـ ــان گرامـ مخاطبـ
بخـــش »فـــارس مـــن« بـــا عنـــوان »زنگنـــه 
از  ایـــران  عبـــور  بـــرای  را  الزم  اهتمـــام 
تحریم هـــای ظالمانـــه نـــدارد« خواســـتار 

پیگیـــری ایـــن موضـــوع شـــدند. 

نماینده مجلس:

باشگاه نفت و نیرو به زنگنه خط اشتباه می دهد

بروجردی: 
توان موشکی کشور قابل مذاکره نیست 

ــا  عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس ب
تاکیــد بــر اینکــه تــوان موشــکی کشــور قابــل 
ــادر  ــاً ق ــران قانون ــت: ای ــت، گف ــره نیس مذاک
اســت بــدون هیــچ محدودیتــی توانمنــدی 

ــد.  ــش ده ــود را افزای ــکی خ موش
بــه گــزارش تســنیم، عاءالدیــن بروجــردی 
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت  
خارجــی مجلــس شــورای اســامی دربــاره  
ســخنان اخیــر رهبــر انقــاب کــه در رابطــه بــا  
ــوان دفاعــی و موشــکی کشــور گفــت: یکــی  ت
از مهمتریــن تحــوالت همــه ســال های پــس از 
جنــگ تحمیلــی پیشــرفت روز افــزون صنعــت 
دفاعــی بویــژه در حــوزه موشــکی بــوده اســت.

در  صــدام  رژیــم  متاســفانه  افــزود:  وی 
ــل  ــه دلی ــی ب ــی جنــگ تحمیل ســالهای ابتدای
ناتوانــی ایــران در پاســخ متقابــل بــه حمــات 
مالــی  و  جانــی  خســارات  عــراق،  هوایــی 
ــا  ــه کشــورمان تحمیــل کــرد و م ــی را ب فراوان
مجبــور بودیــم بــرای خریــد تعــداد محــدودی 
ــورهای  ــمت کش ــه س ــاز ب ــت نی ــک، دس موش

ــم.  ــر دراز کنی دیگ
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــا  ــروز ب ــه ام ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل خارج
تــاش دانشــمندان کشــورمان در جمــع 5 
ــک  ــاخت موش ــه س ــی در زمین ــدرت جهان ق
ــدی  ــروز  توانمن ــرد: ام ــد ک ــم، تاکی ــرار داری ق
ــث  ــم در بح ــی و مه ــی  اساس ــکی، تحول موش
بازدارندگــی ایجــاد کــرده و بــه همیــن جهــت 
ــاب،  ــر انق ــوده رهب ــه فرم ــدی ب ــن توانمن ای
ــا  ــد ب ــا دارد کــه بای ــرای م حکــم نامــوس را ب

ــم. ــت کنی ــیت از آن حراس ــر حساس حداکث
ــر اینکــه ایــران  بروجــردی بــا تاکیــد  ب
ــی  ــچ محدودیت ــدون هی ــت ب ــادر اس ــاً ق قانون
ــد،  ــش ده ــود را افزای ــکی خ ــدی موش توانمن
ــا  ــی  باره ــورهای اروپای ــکا و کش ــت: آمری گف
مســئله مذاکــره بــر ســر تــوان دفاعــی و 
ــد و همیشــه  ــران را مطــرح کرده ان موشــکی ای
نیــز بــا پاســخ قاطــع جمهــوری اســامی ایــران 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــن ب ــده اند بنابرای ــه ش مواج
ــل مذاکــره نیســت. ــوان موشــکی کشــور قاب ت

پورمختار: 
دیوان محاسبات به اجرای قانون منع 

به کارگیری بازنشستگان ورود کند

عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس 
ــورت  ــه ص ــد ب ــبات بای ــوان محاس ــت: دی گف
قاطع تــر و جدی تــر بــه موضــوع اجــرای قانــون 
ــه کارگیــری بازنشســتگان ورود کننــد. منــع ب

بــه گــزارش مهــر، محمدعلــی پورمختــار، 
ــع  ــون من ــرای قان ــت اج ــن وضعی ــاره آخری درب
از  بازنشســتگان، گفــت: برخــی  به کارگیــری 
مدیــران بازنشســته بــرای ادامه کار مجــوز گرفتند 
کــه مانــدن آنــان در پست هایشــان موجه اســت و 

ــراد بســیار کــم اســت. البتــه تعــداد ایــن اف
وی افــزود: اگــر فــرد دیگــری بــه هــر 
ــًا  ــرک نکــرده، کام ــی پســت خــود را ت طریق
ــا وی  ــد ب ــون اســت و بای ــف و خــاف قان تخل

ــود. ــی ش ــدی حقوق ــورد ج برخ
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس 
ــوان  ــه دی ــی ک ــه از آنجای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
محاســبات بــه همــه پرداختی هــا نظــارت دارد 
حتمــاً بایــد در ایــن حــوزه هــم نظــارت جــدی 
داشــته باشــد تــا افــراد بازنشســته دیگــر 
ــا از  ــع م ــرد: توق ــح ک ــد، تصری ــت نکنن فعالی
دیــوان محاســبات ایــن اســت کــه بــه صــورت 
ــد  ــا را رص ــه بخش ه ــر هم ــر و قاطع ت جدی ت
ــع  ــون من ــاف قان ــی برخ ــر در جای ــد و اگ کن
ــود،  ــل می ش ــتگان عم ــری بازنشس ــه کارگی ب
گــزارش دهــد تــا بــا خاطیــان برخــورد شــود.

بازدارندگــی  میــزان  دربــاره  پورمختــار 
قانــون منــع به کارگیــری بازنشســتگان، گفــت: 
ــت  ــم اس ــی محک ــدازه کاف ــه ان ــون ب ــن قان ای
ــای  ــکال و بهانه ه ــه اَش ــراد ب ــی از اف ــا برخ ام
ــاز می زننــد کــه  مختلــف، از اجــرای آن ســر ب

ــود. ــورد جــدی ش ــان برخ ــا متخلف ــد ب بای
وی دربـاره ضمانت هـای اجـرای قانـون منع 
به کارگیـری بازنشسـتگان، گفـت: ضمانت های 
و  کیفـری  صـورت  بـه  قانـون  ایـن  اجرایـی 
حقوقـی اسـت و اگـر مدیـری در یـک اداره این 
قانـون را رعایـت نکند و به فرد بازنشسـته پولی 
را پرداخـت کند، مصـداق تصـرف در بیت المال 
اسـت و بـر اسـاس مبلغـی کـه پرداخـت کـرده 
همچنیـن  و  شـد  خواهـد  مجـازات  اسـت، 
شـخصی کـه پـول را دریافت کرده بـه پرداخت 

دو برابـر ایـن مبلـغ محکـوم می شـود.
عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس 
ــی  ــه پول ــخصی ک ــن ش ــرد: همچنی ــد ک تاکی
ــه کارگیــری  ــع ب ــون من را جهــت دور زدن قان
ــرف در  ــد، تص ــت می کن ــتگان پرداخ بازنشس
بیت المــال کــرده اســت و در راســتای همیــن 

ــد شــد. ــا وی برخــورد خواه موضــوع ب

شرایط شرکت در انتخابات برای 
مسئوالنی که دارای سمت دولتی هستند

 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
توضیحاتــی  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــان   ــام متقاضی ــت ن ــرایط ثب ــوص ش در خص
شــرکت در انتخابــات پیــش روی مجلــس 

شــورای اســامی ارائــه کــرد.  
بــه گــزارش ایســنا، علیــار راســتگو در 
متقاضیــان  نــام  ثبــت  شــرایط  خصــوص 
ــون دارای  ــه اکن ــات ک ــوری در انتخاب کاندیدات
مســئولیت دولتــی و حکومتــی هســتند، اظهــار 
ــی  ــات تمام ــون انتخاب ــاده ۲۹ قان ــرد: در م ک
ســمت ها بــه طــور کامــل مشــخص شــده 
اســت، بــر ایــن اســاس متقاضیانــی کــه دارای 
ســمت دولتــی و حکومتــی بــوده و کاندیــدای 
شــرکت در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
ــام  هســتند،  بایــد شــش مــاه قبــل از ثبــت ن
ــرده و  ــات از ســمت خــود اســتعفا ک در انتخاب
استعفایشــان توســط مســئول مافــوق پذیرفتــه 

شــود. 
وی افــزود: ۱۶ خــرداد مــاه بــرای اســتعفای 
قانــون   ۲۹ مــاده  مشــمول  کــه  افــرادی 
ــت.  ــت اس ــن فرص ــتند، آخری ــات هس انتخاب
وی یــادآور شــد: ثبــت نــام جهــت شــرکت 
در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در 
ــود  ــام می ش ــاری انج ــال ج ــاه س ــم آذرم ده
کــه افــراد دارای ســمت قبــل از آن تاریــخ 
ــد.  ــتعفا دهن ــود اس ــی خ ــمت دولت ــد از س بای
اعضــای  این کــه  بیــان  بــا  راســتگو   
ــرای شــرکت  ــون ب شــورای شــهر براســاس قان
در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در 
ــه  ــوزه ای ک ــر ح ــور و در ه ــه از کش ــر نقط ه
ــد از ســمت خــود اســتعفا  ــدا شــوند بای کاندی
دهنــد، گفــت:  کاندیــدای حضــور در شــورای 
روســتا، تنهــا می توانــد در حــوزه ی خــود 

ــد. ــتعفا ده اس

تغییر برنامه جلسات صحن مجلس
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ها 

هفته آتی برگزار می شود
ســخنگوی هیــت رئیســه مجلــس از تغییــر 
ــر داد و  ــس خب ــن مجل ــات صح ــه جلس برنام
گفــت: مجلــس از هفتــه آتــی روزهای یکشــنبه 
روزهــای  و  صبــح  نوبــت  در  سه شــنبه  و 
ــه  ــر جلس ــح و عص ــت صب ــنبه در دو نوب دوش

ــت.  ــد داش ــی خواه علن
بــه گــزارش خانــه ملــت، بهــروز نعمتــی در 
توضیــح تغییــر برنامــه جلســات صحــن علنــی 
مجلــس شــورای اســامی، گفــت: مجلــس 
ــرداد  ــی )خ ــه آت ــامی از ۱۹هفت ــورای اس ش
ــت  ــای یکشــنبه و سه شــنبه در نوب ــاه، روزه م
صبــح و روزهــای دوشــنبه در دو نوبــت صبــح 

ــی خواهــد داشــت. و عصــر جلســه علن
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
مجلــس شــورای  در  پردیــس  و  اسامشــهر 
اســامی، تصریــح کرد: جلســات کمیســیون های 
تخصصــی مجلس نیــز عصــر روزهای یکشــنبه و 

سه شــنبه برگــزار می شــود.
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
انتخــاب  شــد: جلســات  یــادآور  اســامی، 
تخصصــی  کمیســیون های  رئیســه  هیــات 
مجلــس شــورای اســامی نیــز در هفتــه آتــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــش  ــت؛ پی ــزاری خانه مل ــزارش خبرگ ــه گ ب
از ایــن مجلــس، روزهــای سه شــنبه در دو 
نوبــت صبــح و عصــر تشــکیل جلســه مــی داد 
و جلســات کمیســیون های تخصصــی هــم 
روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه برگــزار می شــد.

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسسـه فرهنگی مطبوعاتـی در تبریز 
و شهرسـتان های استان جهت تکمیل 
کادر تخصصـی خـود افـراد ذیـل را به 

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

محل مراجعه: تبریز - خیابان دارایی 
 - مطهری  شهید  مسجد  روبروی  

پالک 99 - طبقه 2 - واحد 3

روزنامه عجب شیر
 ۰۴۱35۲5۸۲۲۲ 



دوشنبه  13 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 527 ۳روزنامه سراسری عجب شیر   شهر و شورا

مدیرعامـــل ســـازمان حمـــل و نقـــل و 
ـــه  ـــش پهن ـــز از افزای ـــهرداری تبری ـــک ش ترافی
ـــت:  ـــر داد و گف ـــهری خب ـــی ش ـــی ترافیک نظارت
ـــز  ـــه تبری ـــش از ۱۴۰ نقط ـــون در بی ـــم اکن ه
ــی  ــی ترافیکـ ــن نظارتـ ــش از ۲۰۰ دوربیـ بیـ
ــاه آینـــده ۲۰  ــه طـــی دو مـ وجـــود دارد کـ
ـــب  ـــهر نص ـــطح ش ـــز در س ـــر نی ـــن دیگ دوربی

می شـــود. 
ـــگ در  ـــر آدی بی ـــهریار، اصغ ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــار  ـــی شـــهریمیز اظه ـــه رادیوی ـــا برنام گفتگـــو ب
داشـــت: تامیـــن و تهیـــه زیرســـاخت های 
ـــل  ـــازمان حم ـــف س ـــده وظای ـــی از عم ترافیک
ـــت. ـــز اس ـــهرداری تبری ـــک ش ـــل و ترافی و نق

ــزات  ــب تجهی ــی، نص ــط کش ــزود: خ وی اف
نصــب  فرماندهــی،  چراغ هــای  ترافیکــی، 
دوربیــن هــا و... از مــواردی هســتند کــه 
ــریان ها و  ــازی ش ــث روان س ــد در بح می توانن
معابــر بــه مــا کمــک کننــد ولــی بــا ایــن وجود 
ــی و  ــن راهنمای ــی از فرامی ــرای برخ ــر اج اگ
رانندگــی چــه در بحــث رانندگــی و چــه پیــاده 
محــور بــودن، اجرایــی و عملــی نشــود، قطعــا 

ــویم. ــی ش ــق نم موف
ــا  ــا ب ــه تنه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــگ ب آدی بی
ــوان  ــی ت ــن نم ــراغ و دوربی ــی، چ ــط کش خ
ترافیــک را کاهــش داد، تصریــح کــرد: بــا 

ــال های  ــودرو طــی س ــد خ ــه تولی ــود اینک وج
اخیــر افزایــش یافتــه ولــی شــریان های اصلــی 
ــم  ــه بگویی ــه ک ــش نیافت ــر افزای ــرض معاب و ع
ــده  ــاز ش ــی ب ــا گنجایش ــن خودروه ــرای ای ب

ــت. اس
و  نقــل  و  حمــل  ســازمان  مدیرعامــل 
ــه  ــه داد: البت ــز ادام ــهرداری تبری ــک ش ترافی

افزایــش عــرض خیابان هــا نیــز موضوعــی 
ــک  ــم ترافی ــه عل ــرا ک ــت چ ــی اس غیرمنطق
ــش  ــر افزای ــرض معاب ــدازه ع ــر ان ــد ه می گوی
ــز  ــفر نی ــم س ــزان حج ــان می ــه هم ــد ب یاب

می کنــد.   پیــدا  افزایــش 
آدی بیــگ بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از 
ــا ســهمی  ــی دنی ــه روز و بین الملل ــزات ب تجهی

داشــته باشــیم، گفــت: سیاســت مدیریــت 
شــهری بــر اجــرای شــهر هوشــمند اســت کــه 
ــن  ــده ۴۰ دوربی ــرر ش ــاس مق ــن اس ــر همی ب
ــامت در  ــگ س ــوان رین ــه عن ــاک، ب ــت پ ثب
  lez اتوبــان هــای تبریــز و محــدوده طــرح
تشــریفات  در حــال حاضــر  نصــب شــود. 
ــا  ــدام در حــال انجــام اســت ت ــن اق ــی ای قانون

ــود. ــی ش ــال اجرای امس
وی اجــرای سیســتم نوبــت دهــی در ادارات 
را نیــز گامــی در راســتای کاهــش بــار ترافیکــی 
عنــوان کــرده و افــزود: در نقاطــی کــه کاربــری 
ــش ترافیکــی  ــا چال ــم همیشــه ب عمومــی داری
اداره  یــک  مقابــل  مثــا  هســتیم.  روبــرو 
ــود را  ــودرو خ ــوع خ ــاب رج ــه ارب ــاهدیم ک ش
دوبلــه پــارک کــرده و کســی هــم کــه از ایــن 
ــان  ــور می شــود زم ــور می کنــد مجب نقطــه عب
ــرف  ــک ص ــود را در ترافی ــت خ ــادی از وق زی

کنــد.
و  نقــل  و  حمــل  ســازمان  مدیرعامــل 
ــز ادامــه داد: در ایــن  ترافیــک شــهرداری تبری
ــم و  ــام داده ای ــادی انج ــات زی ــوص مکاتب خص
از ادارات خواهــش کرده ایــم حتمــا در ایــن 
ــور  ــه ط ــند. ب ــته باش ــهمی داش ــوع س موض
ــدی  ــه زمانبن ــد برنام ــا می توانن ــال اداره ه مث
حضــور اربــاب رجــوع را بــر اســاس زوج و فــرد 

ــد. ــه دهن ارائ
آدی بیـــگ تغییـــر زمـــان ماقـــات در برخـــی 
ــن  ــز در همیـ ــز را نیـ ــتان های تبریـ بیمارسـ
ــبختانه  ــرده و گفت:خوشـ ــوان کـ ــتا عنـ راسـ
بیمارســـتان ها در ایـــن زمینـــه همـــکاری 
ــته اند و  ــازمان ترافیـــک داشـ ــا سـ ــی بـ خوبـ
ـــات شـــاهد کاهـــش  ـــر در ســـاعت ماق ـــا تغیی ب
ـــم. ـــوده ای ـــاعات ب ـــن س ـــی در ای ـــار ترافیک ب

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز:

پهنه نظارتی ترافیک شهری با نصب 
دوربین های هوشمند افزایش می یابد 

ــتان  ــل تابس ــیدن فص ــرا رس ــتانه ف در آس
ــاوگان  ــازی ن ــد، بازس ــق تولی ــال رون و در س
ــی  ــت اجرای ــتور کار معاون ــرانی در دس اتوبوس
ــز و  ــرانی تبری ــد اتوبوس ــرکت واح ــی ش و فن

ــت.  ــرار گرف ــه ق حوم
جالــی  فــرخ  شــهریار،  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی تبریــز و 
حومــه بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: در ســال 
ــرا رســیدن فصــل  ــق تولیــد و درآســتانه ف رون
تابســتان و حضــور مســافران و گردشــگران 
در تبریــز، بازســازی نــاوگان اتوبوســرانی در 
دســتور کار معاونــت اجرایــی و فنــی قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــاوگان تحــت  ــازی ن ــرح بازس ــزود: ط وی اف
ــت  ــی از اول اردیبهش ــش خصوص ــارت بخ نظ
ســالجاری آغــاز شــده اســت و تــا پایــان 

اتوبــوس  دســتگاه   ۱5 تعــداد  اردیبهشــت 
توســط بخــش خصوصــی، بازســازی و وارد 
و  مســافران  بــه  دهــی  خدمــات  چرخــه 

همشــهریان گرامــی شــده اســت.
ــون مراحــل  ــم اکن ــرد: ه ــار ک ــی اظه جال
 ۱۲ وضیعــت  بــه  رســیدگی  و  بازســازی 
ــز در حــال انجــام اســت  ــوس نی دســتگاه اتوب
ــی رســد.  ــان م ــه پای ــان خــرداد ب ــا پای ــه ت ک
ورود اتوبــوس هــای بازســازی شــده بــه چرخــه 
خدمــت موجــب افزایــش تعــداد اتوبــوس، 
خــروج  و  مســافر  انتظــار  زمــان  کاهــش 

ــود. ــی ش ــوده م ــای فرس ــوس ه اتوب
اتوبوســرانی  واحــد  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرح  ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــز و حوم تبری
بازســازی تــا ۲۰ شــهریور و نزدیــک شــدن بــه 
ــزود:  ــه دارد، اف ــان بازگشــایی مــدارس ادام زم

بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام گرفتــه در 
ســه مــاه آینــده ۸۰ دســتگاه اتوبــوس بخــش 
خصوصــی و ملکــی نیــز بازســازی مــی شــود.

وی گفــت: در ایــن طــرح، اتوبــوس هایی که 
دارای وضعیــت نامناســب و نیازمنــد بازســازی 
ــا  ــایی و ب ــد شناس ــی بودن ــرات اساس و تعمی

ــرداران بخــش خصوصــی  ــژه بهــره ب توجــه وی
ــی و بخــش  ــی و خدمات ــای فن توســط اکیپ ه
خصوصــی بــه لحــاظ تعمیــرات فنــی موتــور و 
ــگ  ــکاری، رن ــی، صاف ــی کش ــس، شاس گیربک
ــر کــف  ــا و تعمی ــی ه ــض صندل ــزی، تعوی آمی

مــورد بازســازی قــرار گرفتنــد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه خبر داد:

آغاز طرح بازسازی اتوبوس های 
شرکت واحد در آستانه فصل تابستان 

15 هزار و ۳54 تن نهاده دامی
 به آذربایجان شرقی حمل شد

ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ای آذربایجــان شــرقی گفــت: ۱5 هــزار و 35۴ 
ــل و  ــاوگان حم ــق ن ــی از طری ــاده دام ــن نه ت

ــه اســتان حمــل شــد.  نقــل عمومــی ب
ایرنــا، اروجعلــی علیــزاده،  بــه گــزارش 
ــزان نهــاده دامــی از 37 هــزار  ــن می ــزود: ای اف
ــان  ــده آذربایج ــار ش ــهمیه انب ــن س و 5۰۰ ت
ــه  ــت ک ــتان اس ــام خوزس ــدر ام ــرقی در بن ش
ــی شــرکت ها  ــای صنف ــی انجمن ه ــا هماهنگ ب
و مؤسســات حمــل و نقــل کاال و راننــدگان 
وســایل نقلیــه ســنگین توســط ۸53 کامیــون 

ــه اســتان حمــل شــد. ب
وی اظهــار داشــت: بــه منظــور تأمیــن 
ــاز مــردم و حمــل  کاالهــای اساســی مــورد نی
نهاده هــای دامــی ســهمیه اســتان، کامیون هــا 
ــه ســنگین، بســیج و  ــدگان وســایل نقلی و رانن

ــدند. ــزام ش ــور اع ــوب کش ــه جن ب
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
جــاده ای آذربایجــان شــرقی گفــت: تیمــی 
ــن اداره  ــل ای ــل و نق ــاون حم ــکل از مع متش
کل و نماینــدگان صنــوف حمــل و نقــل بــرای 
ــن محموله هــا  ــر چگونگــی حمــل ای نظــارت ب

ــدند. ــزام ش ــام اع ــدر ام ــه بن ــز ب نی
ایــن  بقیــه  اینکــه  بیــان  بــا  علیــزاده، 
ــن  ــت توســط ای ــز در اســرع وق ــا نی محموله ه
ــه  ــود، ادام ــل می ش ــتان حم ــه اس ــاوگان ب ن
داد :۲۰ کامیــون اعزامــی اداره کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای آذربایجــان شــرقی نیــز 
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــتیبان ن ــوان پش ــه عن ب
ــده اند. ــزام ش ــام اع ــدر ام ــه بن ــار ب ــی ب عموم

شهردار منطقه ۸ تبریز:
آغاز اجرای سردرب کوچه سید علی 

حکیم، بعد از انتقال ایستگاه های 
برق و اتوبوس 

شــهردار منطقــه ۸ تبریــز از آغــاز عملیــات 
احیــا و جــداره ســازی ســردرب ورودی مســجد 
ــد از  ــم(  بع ــی حکی ــید عل ــذر س ــع )گ جام
ــر  ــوس خب ــرق و اتوب ــتگاه های ب ــال ایس انتق

داد.
بــه گــزارش شــهریار، رضــا پــاک نهــاد 
افــزود: مســیر  اعــام خبــر فــوق  ضمــن 
مســیر  تریــن  اصلــی  حکیــم،  ســیدعلی 
دسترســی بــه مســجد جامــع و همچنیــن 
ــون  ــم اکن ــه ه ــز اســت ک ــازار تاریخــی تبری ب
ــرد و  ــی ب ــر م ــه س ــبی ب ــت نامناس در وضعی
ــد  ــی را بع ــور تاریخ ــن مح ــم ای ــم داری تصمی
ــه  ــوس ب ــرق و اتوب ــای ب ــال ایســتگاه ه از انتق
یکــی از محورهــای گردشــگری تبریــز تبدیــل 

ــم. کنی
پــاک نهــاد گفــت: در طــرح ســاماندهی 
ورودی مســجد جامــع )گــذر ســید علــی 
حکیــم( عــاوه بــر کــف ســازی و تبدیــل 
مســیر بــه پیــاده راه، عملیــات احیــا و جــداره 
ســازی مســیر نیــز همگــون بــا بافــت تاریخــی 

ــود. ــی ش ــام م ــه انج منطق
وی ادامــه داد: همچنیــن در ورودی گــذر 
ــه  ــته کوچ ــمت راس ــم از س ــی حکی ــید عل س
نیــز ســردرب بیرونــی مســجد جامــع تبریــز بــه 
ــا ورودی  صــورت ســنتی اجرائــی مــی شــود ت
زیبایــی بــرای مســجد جامــع و بــازار تاریخــی 

ــز در راســته کوچــه ایجــاد کنیــم. تبری

لونا پارک »ائل گولی« تبریز به دلیل 
فرسوده بودن تجهیزات پلمب شد

لوناپــارک  پلمــب  از  تبریــز  فرمانــدار 
ــر داد و  ــوی خب ــاع ثان ــا اط ــی« ت ــل گول »ائ
ــه کار  ــزات ب ــت: متاســفانه برخــی از تجهی گف
ــوده و از  ــوده ب ــهربازی فرس ــن ش ــه در ای رفت

نیســتند.  برخــوردار  الزم  اســتانداردهای 
بــه گــزارش ایرنــا، بهــروز مهــدوی روز 
شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران در 
واکنــش بــه فیلــم منتشــر شــده از وقــوع 
حادثــه تلخــی در لوناپــارک ائــل گولــی اظهــار 
داشــت: مســئوالن ایــن پــارک بایــد در اســرع 
وقــت اســتانداردهای الزم بــرای تجهیــزات 

ــد. ــذ کنن ــهربازی را اخ ــن ش ــتقر در ای مس
ــی  ــفانه برخ ــت: متاس ــز گف ــدار تبری فرمان
ــن شــهربازی  ــه در ای ــه کار رفت ــزات ب از تجهی
الزم  اســتانداردهای  از  و  بــوده  فرســوده 
ــث الزم  ــن حی ــه از ای ــتند ک ــوردار نیس برخ
اســت در کمتریــن زمــان ممکــن ایــرادات رفــع 

و اســتانداردهای الزم اخــذ شــود.
ــته  ــای گذش ــال ه ــزود: در س ــدوی اف مه
ــی رخ داده  ــوادث تلخ ــارک ح ــن پ ــز در ای نی
اســت کــه بایــد یــک بــار بــرای همیشــه 

اســتانداردهای الزم اخــذ شــود.
ــی« را  ــل گول ــارک »ائ ــز پ ــدار تبری فرمان
ــگر  ــای گردش ــن قطــب ه ــی تری ــی از اصل یک
پذیــر ایــن کانشــهر خوانــد و گفت: در آســتانه 
ــل گردشــگران  ــش خی فصــل تابســتان و افزای
بــه ایــن منطقــه از کشــور بایــد تجهیــزات بــه 
روز و اســتاندارد در چنیــن اماکنــی مــورد بهــره 

بــرداری قــرار گیرنــد.
مهم تریــن  از  یکــی  گولــی«  »ائــل 
کــه  اســت  تبریــز  شــهر  گردشــگاه های 
کیلومتــری   7 در  و  آن  شــرق  جنــوب  در 
ــکان در  ــن م ــع شــده اســت؛ ای مرکزشــهر واق
ــان آق قویونلوهــا ایجــاد شــده و در دوره ی  زم

یافته اســت. گســترش  صفویــان 
عمــق دریاچــه ی ائــل گولــی ۱۲ متــر بــوده 
و در محوطــٔه آن قایقرانــی انجــام می شــود؛ 
نیــز  و  )لوناپــارک(  شــهربازی  همچنیــن 
غذاخــوری و فســت فــود و کافــی شــاپ هــای 
ــود  ــگاه وج ــن گردش ــل ای ــددی در داخ متع
دارای  و  مســافرخانه  و  هتــل  دارای  و  دارد 
ــداث  ــا اح ــت؛ ب ــال اس ــردی فع ــر جهانگ دفت
هتــل پــارس ایــل گلــی، ایــن گردشــگاه جنبــٔه 

جهانــی پیــدا کرده اســت.
ــی«  ــل گول ــارک »ائ ــا پ ــت لون ســابقه فعالی

ــه حــدود 5۰ ســال مــی رســد. ب

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــدردی  ــان هم ــر خواه ــراد بش ــام اف * تم
ــا اشــتیاق جراحتــی کــه  هســتند، کــودک ب
ــا  ــد و ی ــی ده ــان م ــده را نش ــر او وارد ش ب
ایــن کــه حتــی عمــداً جراحتــی برخــود وارد 
ــا همــدردی فــوق العــاده را درو  مــی کنــد ت
کنــد. بــه همیــن جهــت هــم بــه بزرگســاالن 
ــای برخــود را نشــان مــی دهــد  جراحــت ه
ــی  ــد و بیماری ــرده ان ــه ک ــی را ک و تصادفات
ــف  مــی کننــد  ــد تعری کــه دچــار گشــته ان
ــل  ــات عم ــد جزئی ــت دارن ــا ًدوس مخصوص
ــه  ــبت ب ــوزی نس ــد. دلس ــی را بگوین جراح
ــه بدبختــی  خــود در موقــع گرفتــار شــدن ب
هــای واقعــی و یــا خیالــی تقریبــاً یــک 

ــت. ــی اس ــادت همگان ع
دکتر آرتور گیتس

* بســیاری از اســتعدادهای بشــری در 
ــا از  ــدر و مادره ــی پ ــت و نادان ــۀ غفل نتیج
میــان   مــی رود. بســا کــودکان کــه ممکــن 
ــال  ــد و دنب ــان را آزاد بگذارن ــر ایش ــود اگ ب
فّنــی بفرســتند. مــردان بزرگــی در فــن 
خــود بشــوند و امــا اســتبداد رأی و یــک نــوع 
ــان  ــان و راهنمای ــه در مربی ــی ک خودخواه
ایشــان بــوده آنهــا را بــه رشــته ای راهنمایــی 
کــرده اســت کــه باکمــال بــی میلــی و اکــراه 

ــد. ــه ان ــرا پذیرفت آن
سعید نفیسی

* قســم به آســمان و قســم به طــارق آن و 
چگونــه توانــي طــارق آســمان را بدانــي طارق 
ــورش  همــان ســتارة درخشــان اســت کــه ن
ــان کــه هــر شــخصي را  ــرو رود قســم بانی ف
ــب و نگهبانیســت انســان مغــرور  ــه مراق البت
ــه  ــه از چ ــرد ک ــود بنگ ــت خ ــد و خلق در ب
آفریــده شــده اســت از آب نطفــۀ جهنــده ای 
خلقــت گردیــده کــه از میــان صلــب پــدر و 

ســینۀ مــادر بیــرون آمــده اســت.
سورة طارق آیه 1 الي 7

* جــاه طلبــی را هــم بایــد پــرورش داد و هم 
بایــد کنتــرل نمــود. زیرا جــاه طلبی ماننــد پول 
نوکــر خــوب و اربــاب بــد اســت و به مجــرد این 
کــه جاه طلبــی انســان را بــر می انگیــزد حقوق 
دیگــران را پایمــان مــی کنــد. در ایــن صــورت 
بایــد دانســت کــه از کنتــرل خــارج شــده و بــه 

مرحلــه خطرناک رســیده اســت.
هربرت کاسون

ــهرداری و  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــدس حمی ــه، مهن ــامی خامن ــورای اس ش
نیکــورأی شــهردار خامنــه شــکوفایی اقتصــادی 
شــهر را یکــی از اولویــت هــای مهــم شــهرداری 
خامنــه دانســت و افــزود: مجموعــه شــهرداری 
بــه عنــوان یکــی از ارگان هــای اساســی شــهر، 
در کنــار وظایــف ذاتــی خــود مســئولیت 
رســیدگی بــه اقتصــاد، مســکن، اشــتغال، رفــاه 

ــده  ــر عه ــز ب ــهروندان و... را نی ــایش ش و آس
دارد.

ــی  ــت اصل ــه اولوی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاد  ــا اقتص ــت ت ــهر اس ــاد ش ــا اقتص ــرای م ب
شــهرداری، افــزود: در تــاش هســتیم تــا 
در کنــار رســیدگی بــه وظایــف عمرانــی و 
خدماتــی خــود، نقشــی مؤثــر در ابعــاد مختلــف 

ــم. ــا نمایی ــهر ایف ــکوفایی ش ش

ــه  ــی از برنام ــت: یک ــار داش ــورأی اظه نیک
هــای شــهرداری خامنــه در راســتای شــکوفایی 
پروانــه  صــدور  طــرح  شــهر  اقتصــادی 
ــون  ــم اکن ــه ه ــت ک ــگان اس ــاختمانی رای س
آغــاز گردیــده و عمــوم شــهروندان در صــورت 
ــد  ــی توانن ــکن م ــاخت مس ــرای س ــل ب تمای
ــه  ــه، پروان ــهرداری خامن ــه ش ــه ب ــا مراجع ب

ســاختمانی رایــگان دریافــت نماینــد.
ــال  ــرح از دو سـ ــن طـ ــه داد: ایـ وی ادامـ
ــه  ــدور پروانـ ــرح »صـ ــب طـ ــل و در قالـ قبـ
ـــای جـــوان«  ـــرای زوج ه ـــگان ب ســـاختمانی رای
ـــنهاد  ـــا پیش ـــار ب ـــن ب ـــه ای ـــود ک ـــده ب ـــاز ش آغ
شـــهرداری و تصویـــب شـــورای اســـامی 
و تأییـــد فرمانـــداری شهرســـتان شبســـتر 
ــه  ــرای کلیـ ــاختمانی بـ ــه سـ ــدور پروانـ صـ

شـــهروندان رایـــگان خواهـــد بـــود.
افــزود: طــرح صــدور پروانــه  نیکــورأی 
ــداث  ــرح اح ــه ط ــگان در ادام ــاختمانی رای س
مســکن ارزان قیمــت و بــا هدف توانمندســازی 
شــهروندان علــی الخصــوص جوانــان شــهر 
و  کســب  رونــق  مســکن،  احــداث  بــرای 

کارهــای وابســته بــه مســکن، ایجــاد اشــتغال و 
جلوگیــری از مهاجــرت جمعیــت و در راســتای 
ــد« در دســتور کار  ــق تولی ــق شــعار »رون تحق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــهرداری خامن ش
شــهردار خامنــه تأکید کرد: چشــم پوشــی از 
درآمدهــای ناشــی از صــدور پروانــه ســاختمانی 
ــای  ــه ه ــش هزین ــق کاه ــران آن از طری و جب
ــق  ــی در رون ــهم بزرگ ــد س ــی توان ــاری، م ج
ســاخت و ســاز و بــه تبــع آن رونــق اقتصــادی 
ــق ســاخت  ــه رون شــهر داشــته باشــد چــرا ک
ــق کســب و کار بســیاری از  و ســاز ســبب رون
شــغل هــای مرتبــط بــا مســکن خواهــد شــد.

نیکــورأی در پایــان از تــاش هــا و حمایــت 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــغ اعض ــی دری ــای ب ه
شــهر و فرمانــداری شهرســتان شبســتر در 
پروانــه  صــدور  طــرح  تصویــب  خصــوص 
ســاختمانی رایــگان در شــهر خامنــه قدردانــی 
نمــوده و ابــراز امیــدواری کــرد تــا اجــرای ایــن 
ــادی  ــکوفایی اقتص ــر در ش ــی مؤث ــرح نقش ط
شــهر و بــه تبــع از آن توســعه و پیشــرفت 

ــد. ــا کن ــه ایف ــهر خامن ــه ش ــه جانب هم

از تشـکیل موسسـه  راه و شهرسـازی  وزیـر 
هـای اسـتیجاری تحت ماده ۲ قانون سـاماندهی 
مسـکن بـرای کنتـرل بـازار اجـاره بهـا در آینده 

داد.  نزدیک خبـر 
از  بعـد  اسـامی  ایرنـا، محمـد  گـزارش  بـه 
مراسـم کلنگ زنی واحدهای مسـکونی در شـهر 
جدیـد اندیشـه در جمع خبرنـگاران در خصوص 
برنامـه وزارت راه بـرای کنتـرل بـازار اجـاره بهـا 
گفت: برنامه وزارت راه برای مسـکن اسـتیجاری 
در قالـب مـاده ۲ قانـون سـاماندهی و همچنیـن 

مـاده ۲ آئیـن نامـه تنظیـم خواهد شـد.
ترتیـب  ایـن  بـه  داد:  ادامـه  اسـامی 
موسسـه هایی بـه وجـود خواهـد آمـد کـه هـر 
کسـی می خواهـد خانـه خـود را اجـاره دهـد به 
ایـن موسسـه ها واگـذار می کنـد و در غالـب یک 
می شـود. نوشـته  اجـاره  قـرارداد  نامـه،  شـیوه 

وزیـر راه و شهرسـازی ادامـه داد: ایـن برنامـه 
بـه عنـوان بخشـی از قانـون در دسـتور کار قرار 
گرفتـه اسـت و امیدواریـم بتوانیم هر چـه زودتر 
مؤسسـه های  و  کنیـم  تنظیـم  را  نامـه  شـیوه 

بگیرند. اسـتیجاری شـکل 
راه  وزارت  فـوری  برنامـه  خصـوص  در  وی 
بـرای کنتـرل نـرخ اجـاره بهـا نیـز گفـت: دولت 
نمی توانـد سـقف اجـاره بهـا را تعییـن کنـد و به 

دنبـال ایـن کار هـم نیسـت.
اسـامی گفـت: تمـام اقدامـات مـا در جهـت 
اجـرای قانون سـاماندهی، عرضه و تولید مسـکن 

است.
مـاده ۲ قانـون سـاماندهی بـه دولـت اجـازه 
می دهد نسـبت بـه واگذاری زمیـن تحت تملک 
خـود با اعمال تخفیف، تقسـیط یـا واگذاری حق 
بهره بـرداری به صـورت اجـاره ای ارزان قیمت در 

قالـب هشـت برنامه اقـدام کند.
این هشت برنامه به این شرح است:

مسـکن  عرضـه  و  تولیـد  از  حمایـت   -۱
اجـاره ای توسـط بخـش غیردولتـی متناسـب با 
مـدت بهره بـرداری از واحد مسـکونی بـه صورت 

اجـاره ای.
۲- حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن بـرای 
گروههـای کم درآمـد اعضـا تعاونی هـای مسـکن 
یـا تحت پوشـش نهادهـای متولـی ایـن گروه ها 
تشـکلهای  سـایر  یـا  مسکن سـاز  خّیریـن  یـا 

غیردولتـی مرتبـط.
3- حمایـت از تولیـد و عرضه مسـکن )اجاره 
و اجـاره بـه شـرط تملیـک( از طریـق نهادهـای 
گروههـای  متولـی  دسـتگاه های  غیردولتـی، 

کم درآمـد و خّیریـن و واقفیـن مسـکن سـاز.
۴- حمایـت از تولیـد انبـوه و عرضـه مسـکن 

از  اسـتفاده  بـا  غیردولتـی  بخـش  توسـط 
مصـرف  الگـوی  رعایـت  و  نویـن  فناوری هـای 

. مسـکن
و  داخلـی  سـرمایه گذاریهای  از  حمایـت   -5

خارجـی در اجـرا طرح هـای تولیـد مسـکن.
۶- حمایـت از احداث مجموعه های مسـکونی 
خـاص اقشـار کم درآمـد و محـروم توسـط بنیاد 
مسـکن انقاب اسـامی و خیرین مسکن سـاز )با 

معرفی بنیاد مسـکن انقاب اسـامی(.
7- حمایـت از بهسـازی و نوسـازی و تولیـد 
و عرضـه مسـکن در بافتهـای فرسـوده شـهری 
بخـش  توسـط  غیررسـمی  سـکونتگاههای  و 

غیردولتـی.
سـاز  و  سـاخت  کیفیـت  از  حمایـت   -۸
واحدهـای مسـکونی از طریـق پرداخت بخشـی 

کیفیـت. بیمـه  هزینه هـای  از 

شهردار خامنه از صدور پروانه ساختمانی رایگان برای شهروندان خبر داد

شکوفایی اقتصادی شهر یکی از اولویت 
های مهم شهرداری خامنه است

تشکیل »موسسه های استیجاری« برای کنترل اجاره بهای مسکن 

دلنوشته
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 کمپین کنترل فشار خون

کارگاه آموزشــی بــرای تمامــی پزشــکان 
شــاغل در مراکــز خدمــات جامــع ســامت 

ــد . ــزار گردی برگ
معاونــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــدف اج ــا ه ــتی ،ب بهداش
ــر  ــاال و اندازه ــرل فشــار خــون ب ــن کنت کمپی
گیــری فشــار خــون تمامــی گروههــای هــدف 
ــاغل در  ــکان ش ــرای پزش ــی ب ، کارگاه آموزش
مراکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری و 
ــگاه  ــات آموزش ــالن اجتماع ــتایی ، در س روس

ــد . ــزار گردی ــورزی برگ به
آخریــن  بررســی   ، جلســه  ایــن  در 
مطالــب   ، وزارت  اباغــی  دســتورالعملهای 
علمــی مرتبــط بحــث و تبــادل نظــر شــد

الزم بــه ذکــر اســت کــه در کمپیــن کنتــرل 
ــاالی 3۰ ســال ،  ــراد ب ــه اف فشــار خــون ، کلی
بیمــاران کلیــوی و زنــان بــاردار مــورد ســنجش 
ــیب و  ــامانه س ــت و در س ــد گرف ــرار خواهن ق
در پرونــده الکترونیــک خانوارهــا ثبــت خواهــد 

شــد .

مدیرکل وزارت صنعت اعالم کرد:
قیمت گوشت قرمز در بازار؛

 5۰ تا 12۰ هزار تومان

تأمیــن،  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
توزیــع و تنظیــم بــازار وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمــت( قیمــت انــواع گوشــت قرمــز 
در بــازار را از 5۰ تــا ۱۲۰ هــزار تومــان اعــام 

کــرد.
ــی در  ــزارش ایســنا، محمدرضــا کام ــه گ ب
ــان  ــا بی ــی کااله ــازار برخ ــم ب ــوص تنظی خص
کــرد: در مــورد جوجــه یــک روزه دولــت بــرای 
ــدم  ــر ع ــر اث ــت ب ــان قیم ــری از نوس جلوگی
ــد. ــرل کن ــرخ را کنت ــور اســت ن ــد، مجب تولی

نــرخ  مقطعــی  در  مثــًا  داد:  ادامــه  وی 
ــود ولــی در  جوجــه یــک روزه ۲,۴۰۰ تومــان ب
ــه  ــان جوج ــر ۲,۰۰۰ توم ــت زی ــا قیم ــازار ب ب
ــه  ــد ک ــده می خریدن ــک روزه را از تولیدکنن ی
ــده  ــی تولیدکنن ــبب دلزدگ ــوع س ــن موض ای
ــر در  ــرش ۴5 روز دیگ ــد و اث ــد ش ــرای تولی ب

ــان داد. ــود را نش ــازار خ ب
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی تأمیــن، توزیــع 
ــورد شــکر  ــازار وزارت صمــت در م ــم ب و تنظی
ــدر  ــی از چغن ــی ناش ــد داخل ــت: تولی ــز گف نی
ــن  ــازار اســت و ای ــه ب ــد در حــال عرضــه ب قن

ــد. ــود می بخش ــکر را بهب ــت ش وضعی
کامـی بـا بیـان اینکـه مصرف شـکر کشـور 
۲.5 میلیـون تـن برآورد شـده اسـت، افـزود: از 
ایـن میـزان ۱.۶ میلیـون تن تولید داخل اسـت 

و بقیـه از محـل واردات تأمیـن باید شـود.
ــرد:  ــه ک ــز اضاف ــذ نی ــوص کاغ وی در خص
ــا ارز  ــذ ب ــون دالری واردات کاغ عــدد ۸۰ میلی
ــم. ــش می کنی ــد و پای ــازار رص ۴۲۰۰ را در ب

تأمیــن،  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
توزیــع و تنظیــم بــازار وزارت صمــت در مــورد 
ــت: قیمــت گوشــت منجمــد  ــز گف گوشــت نی
ــا ۶۰  ــان ت ــزار توم ــازار از 5۰ ه ــاله در ب گوس
هــزار تومــان اســت، گوشــت گــرم از 7۰ هــزار 
ــه  ــازار عرض ــان در ب ــزار توم ــا ۹5 ه ــان ت توم
ــفندی از ۸۰  ــت گوس ــت گوش ــود و قیم می ش

ــان اســت. ــزار توم ــا ۱۲۰ ه ــان ت ــزار توم ه
ــدن و  ــت، مع ــوزه صنع ــرد: ح ــان ک وی بی
ــاالی ۴5 درصــد در اقتصــاد کشــور  تجــارت ب
ســهم دارد و تــاش می کنیــم کــه ســهمش از 
تســهیات مرتبــط بــا واحدهــای تولیــدی هــم 

بــه همیــن مقــدار باشــد.
کامــی اضافــه کــرد: اکنــون ســهم در نظــر 
گرفتــه بــرای مــا از کل تســهیات ارائــه شــده 

در کشــور 3۰ درصــد اســت.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــر تســریع 
ــینیت«  ــن س ــروژه »نفلی ــرای پ ــد اج در رون

ــد کــرد.  ســراب تاکی
بــه گــزارش فــارس، جلســه بررســی و رفــع 
ــراب  ــینیت« س ــن س ــروژه »نفلی ــکات پ مش
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــور وزی ــا حض ب
ــورای  ــس ش ــراب در مجل ــردم س ــده م نماین
ــد.  ــزار ش ــران برگ ــی از مدی ــامی و جمع اس

ــدرو  ــل ایمی ــه مدیرعام ــه ک ــن جلس در ای
حضــور داشــت، حاضــران دربــاره نحــوه تامیــن 
نیازهــای مالــی و تکنولوژیــک ایــن پــروژه 

ــد. ــو کردن ــر و گفتگ ــادل نظ تب
رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت در ایــن نشســت بــر تســریع در رونــد 
ــرد:  ــح ک ــد و تصری ــروژه تاکی ــن پ ــرای ای اج
گــزارش پیشــرفت کار پــروژه بایــد بــه صــورت 
ماهانــه ارســال شــود و مدیــران مربوطــه تمــام 
تــاش خــود را بــرای تکمیــل ایــن پــروژه بــه 

ــد. کار گیرن
وی تکمیــل و راه انــدازی ایــن پــروژه را 
هــم بــرای اســتان و هــم کشــور مهــم برشــمرد 
افــزود: آلومینیــوم یــک محصــول مهــم و 
اســتراتژیک در دنیــای امــروز اســت و بخشــی 
از نیازهــای کشــور در ایــن بخــش تامیــن 
خواهــد شــد و از طرفــی بخشــی از مشــکات 
شهرســتان بــا اجــرای آن رفــع و زمینه توســعه 
بیــش از پیــش منطقــه را فراهــم خواهــد کــرد.

نماینــده مــردم ســراب  یوســف داوودی 
در مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن 
جلســه از پیگیــری هــای وزیرصمــت، معاونــان 
و مدیــران ایــن وزارتخانــه قدردانــی کــرد 

و گفــت: مدیــران و بخــش هــای مختلــف 
ــه تســریع  ــکاری و کمــک ب ــرای هم اســتان ب

ــد. ــل دارن ــی کام ــروژه آمادگ ــرای پ در اج
راه انــدازی  بــا  گــزارش،  ایــن  براســاس 
تــن  هــزار   7۰ ســینیت  نفلیــن  کارخانــه 
ــه همــراه محصــوالت جانبــی مــورد  ــا ب آلومین
ــه  ــدی ب ــای بع ــن و در فازه ــور تامی ــاز کش نی
ــن  ــن و 5۰۰ هــزار ت ــه ۲۰۰ هــزار ت ترتیــب ب

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی ــال افزای در س
ــتقیم  ــتغال مس ــرح، اش ــن ط ــرای ای ــا اج ب
۲ هــزار نفــر و غیرمســتقیم ۱۰ هــزار نفــر 
ــه  ــا احــداث کارخان پیش بینــی می شــود کــه ب
ــد  ــدا خواه ــش پی ــزان افزای ــن می ــیمان ای س

ــرد. ک
بی شـــک بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح شـــاهد 
تحـــول چشـــمگیر اقتصـــادی در منطقـــه 
ــا  ــد بـ ــر می رسـ ــه نظـ ــود و بـ ــم بـ خواهیـ
ـــوم  ـــز آلومینی ـــه نقـــش اســـتراتژیک فل توجـــه ب
و تولیـــد پـــودر آلومینـــا در آذربایجـــان کـــه 
مـــاده اولیـــه آلومینیـــوم اســـت، خودکفایـــی 
فلـــز اســـتراتژیک آلومینیـــوم در کشـــور 
ــه  ــان بـ ــه آذربایجـ ــود و منطقـ ــق شـ محقـ
ـــور در  ـــوم کش ـــت آلومینی ـــب صنع ـــوان قط عن

آینـــده مطـــرح شـــود.
گــزارش فــارس حاکــی اســت، در ســفر 
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در دوره ریاســت 

ــارم  ــس چه ــا مجل ــان ب ــه همزم ــوری ک جمه
مــاده  کانســارهای طبیعــی  به وجــود  بــود 
ــر  ــراب و کلیب ــراف س ــن در اط ــی نفلی معدن
اشــاره کــرد و از اهتمــام دولتــش بــه اســتخراج 
ــودر  ــد پ ــی در جهــت تولی ــاده معدن ــن م از ای

ــت. ــخن گف ــا س آلومین
معدنــی  فعــاالن  بســیاری  بررســی های 
ــراب  ــه س ــه در منطق ــت ک ــی از آن اس حاک
ــن ســینیت  ــادی از نفلی ــر زی آذربایجــان ذخای
ــای  ــاز کارخانه ه ــد نی ــه می توان ــود دارد ک وج
ــد، در  ــرف کن ــران را برط ــازی ای آلومینیوم س
ــراب  ــینیت س ــن س ــروژه نفلی ــه پ ــن زمین ای

ــورد. ــد خ کلی
ایــن پــروژه یکــی از پروژه هــای ملــی اســت 
کــه ۱۴ ســال پیش توســط اســحاق جهانگیری 
ــا  ــی شــده ام ــت اصاحــات کلنگ زن ــر دول وزی
ــرر دارای  ــای مک ــاف پیگیری ه ــون برخ تاکن

ــه پیشــرفتی نیســت. هیچ گون
مــردم ســراب  ۲7 شــهریورماه ســال ۱3۸۲ 
را کــه یــک روز بــه یادماندنــی و تاریخــی بــود 
ــردم  ــه م ــد، روزی ک ــوش نمی کنن ــز فرام هرگ
ــه زدن امیدهــای بی شــمار  ســراب شــاهد جوان
خــود در تحقــق توســعه فراگیــر منطقــه و 
رونــق تولیــد و اقتصــاد منطقــه و بــه تبــع آن 

ــد. ــا بیــکاری بودن خداحافظــی ب
معــاون  جهانگیــری  اســحاق  روز  آن  در 
فعلــی رئیــس جمهــور در ســمت وزیــر صنایــع 
ــداث  ــگ  اح ــات کلن ــت اصاح ــادن دول و مع
شــمال غرب  صنعتــی  مجتمــع  بزرگتریــن 
ــودر  ــد پ ــی تولی ــرح مل ــوان ط ــا عن ــور ب کش
آلومینــا از ســنگ نفلیــن را بــر زمیــن کوبیــد.

تاکید وزیر صمت بر ضرورت تسریع در روند
 اجرای پروژه »نفلین سینیت« سراب 

ــزار  ــتایی ۱۴3.۰ه ــتغال روس ــهیات اش تس
ــزار  ــر ۲۱.۱ه ــر و تســهیات اشــتغال فراگی نف
اقتصــادی  واحدهــای  از  حمایــت  نفــر، 
ــروی کار  ــزام نی ــر، اع ــزار نف ــکل دار ۴.۲ه مش
ــه خــارج ۶.۱هــزار نفــر، کارورزی ۲۲.۱هــزار  ب
نفــر و... بخشــی از جزئیــات ۴۲۰هــزار فرصــت 

ــت.  ــوده اس ــال ۹7 ب ــغلی در س ش
بــه گــزارش تســنیم، اصاحــات ســاختاری و 
نهــادی اشــتغال، گــذار بــه کارآفرینی و توســعه 

تکاپــو،  توســعه ای  مداخــات  کارآفرینــی، 
ــتغال  ــهیات اش ــه، تس ــب وکارهای نوآوران کس
فراگیــر،  اشــتغال  تســهیات  روســتایی، 
بیمــه ای کارفرمایــی، حمایــت  مشــوق های 
یارانــه  اقتصــادی مشــکل دار،  از واحدهــای 
ــی،  ــاغل خانگ ــعه مش ــوی توس ــتمزد، الگ دس
ــوزی،  ــارج، مهارت آم ــه خ ــروی کار ب ــزام نی اع
کارورزی، جایگزینــی افــراد ایرانــی به جــای 
ــی خــرد، مشــاغل  ــن مال ــاع خارجــی، تأمی اتب

خانگــی و خــرد، اشــتغال حمایتــی و محــروم و 
مــرزی سیاســت های ایجــاد اشــتغال در ســال 
۹7 بــود. البتــه بخشــی از ایــن طرح هــا در 

ــود. ــده ب ــاز ش ــال ۹۶ آغ س
ــر  ــتغال وزی ــاون اش ــوری، مع ــی منص  عیس
ــای  ــاد فرصت ه ــار ایج ــن آم ــاره آخری کار درب
مجمــوع  در  گفــت:   ۹7 ســال  در  شــغلی 
حــدود ۴۲۰هــزار فرصــت شــغلی جدیــد 
ــوزه  ــم. در ح ــاد کردی ــاه ۹7 ایج ــن م ــا بهم ت
مداخلــه ای توســعه ای تکاپــو ۲5,۱هــزار نفــر و 
تســهیات اشــتغال روســتایی ۱۴3,۰هــزار نفــر 
و تســهیات اشــتغال فراگیــر ۲۱,۱هــزار نفــر، 
حمایــت از واحدهــای اقتصــادی مشــکل دار 
ــارج  ــه خ ــروی کار ب ــزام نی ــر، اع ــزار نف ۴,۲ه
نفــر،  ۲۲,۱هــزار  کارورزی  نفــر،  ۶,۱هــزار 
ــتغال  ــر، اش ــزار نف ــرد ۸,3ه ــی خ ــن مال تأمی
حمایتــی محــروم و مــرزی حــدود ۲۸,3هــزار 
نفــر، مشــاغل خانگــی و خــرد حــدود 7۲هــزار 
ــاع  ــی به جــای اتب ــراد ایران ــی اف ــر، جایگزین نف
مهارت آمــوزی  نفــر،  ۲۱,۹هــزار  خارجــی 

5۸هــزار نفــر، الگــوی توســعه مشــاغل خانگــی 
۱۴هــزار نفــر، حمایــت از واحدهــای اقتصــادی 
مشــکل دار ۴,۲هــزار نفــر و تســهیات اشــتغال 
روســتایی ۱۴3,۰ هــزار نفــر ایجــاد شــده 

اســت.
اطاحــات  ماننــد  طرح هــا  برخــی  امــا 
بــه  گــذار  اشــتغال،  نهــادی  و  ســاختاری 
مشــوق  کارآفرینــی،  توســعه  و  کارآفرینــی 
ــه،  ــب وکارهای نوآوران ــی، کس ــه کارفرمای بیم
ــه  ــی نشــده اســت ک ــتمزد اجرای ــه دس و یاران
ــورد  ــع م ــن مناب ــل آن عدم تأمی ــی از دالی یک

ــت. ــوده اس ــرح ب ــرای ط ــاز ب نی
ــی  ــه اجرای ــی ک ــاره طرح های ــوری درب منص
ــص  ــل عدم تخصی ــه به دلی ــان اینک ــا بی نشــد ب
منابــع در ســال ۹7 ایــن طرح هــا اجرایــی نشــد 
گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه منابعــی بــرای 
ــص  ــداد. عدم تخصی ــص ن ــا تخصی ــن طرح ه ای
منابــع یعنــی اینکــه سیســتم اجرایــی بیشــتر 
دوســت دارد به جــای حفــظ اشــتغال موجــود، 

بــا پرداخــت تســهیات شــغل ایجــاد شــود.

جزئیات ایجاد 42۰هزار فرصت 
شغلی جدید در سال گذشته

تبریـز  سـازی  ماشـین  کارخانـه  مدیرعامـل 
گفـت: قـرارداد مقدماتی ۲7 میلیـون دالری این 
کارخانـه با سـوریه بعـد از ماه مبـارک رمضان با 
حضـور نماینـدگان ایـن کشـور نهایی می شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا، نصیـر شـکرانه در گفـت و 
گـو با خبرنـگاران افزود: بر اسـاس قـرارداد اولیه 
مقـرر شـده اسـت تـا در مـدت ۶.5 سـال آینده 
کارخانـه ای در سـوریه احداث و کارخانه ماشـین 
سـازی تبریـز به صـورت فنـی و تأمیـن قطعه از 

آن پشـتیبانی کند.
وی بـا اشـاره بـه مذاکـره با شـرکت سـوئدی 
بـرای عقـد قـرارداد تأمیـن ماشـین آالت مـورد 
نیاز این شـرکت، اظهار داشـت: کارخانه ماشـین 
سـاخت  بـرای  الزم  توانمنـدی  تبریـز  سـازی 
ماشـین آالت مـورد نیـاز کارخانه هـای داخلی و 

خارجـی را دارد.
مدیرعامـل کارخانـه ماشـین سـازی تبریـز از 
صـادرات ۱۲ دسـتگاه ماشـین آالت سـاخت این 
کارخانـه بـه ترکیـه در اوایل امسـال خبـر داد و 
گفـت: ترکیه سـفارش تولیـد ۱۲ دسـتگاه دیگر 
را نیـز بـه ایـن کارخانـه ارائـه کـرده و در حـال 

تولیـد آنها هسـتیم.
شـکرانه، بـا اشـاره بـه تـداوم صـادرات ایـن 
کارخانـه، ادامـه داد: در اسـفند سـال گذشـته نیز 
۴ دسـتگاه ماشـین آالت تولیدی ایـن کارخانه به 
آلمـان صـادر شـد و 5 دسـتگاه دیگـر نیـز آماده 
ارسـال به این کشـور اسـت که به محض اعام از 
سـوی آنهـا این دسـتگاه ها نیز صادر خواهد شـد.

ایـن  ماهانـه  تولیـد  کـرد:  یـادآوری  وی 
کارخانـه در اوایـل سـال ۹7 بـه ۲۰ دسـتگاهدر 
مـاه نمی رسـید در حالـی کـه پـس از تغییـرات 
مالکیتـی در ایـن کارخانـه این تعـداد هم اکنون 

بـه بیـش از ۶۰ دسـتگاه رسـیده اسـت.

مدیرعامـل کارخانـه ماشـین سـازی تبریـز با 
بیـان اینکه پیـش از تغییر و تحـول 3۸۰ نفر در 
ایـن کارخانه مشـغول بـه کار بودنـد، گفت: پس 
از تغییـرات در مالکیـت ۴۰۰ نیـروی جدیـد نیز 
در ایـن کارخانـه جـذب شـد بـه طـوری که هم 
اکنـون یک هـزار و ۱۰۰ نفر به صورت مسـتقیم 

و غیرمسـتقیم در آن مشـغول به کار هسـتند.
شـکرانه، از احیـای واحـد ریختهگـری ایـن 
کارخانـه خبـر داد و افـزود: پیـش از احیـای این 
واحـد روزانـه حدود 5 تا ۱۰ تـن محصول ریخته 
تولیـد می شـد، در حالـی کـه اکنون ایـن میزان 

بـه 35 تـا ۴۰ تـن می رسـد.
وی گفـت: واحـد آهنگـری ایـن کارخانـه نیـز 
حـدود ۲۰ سـال تعطیـل بود کـه پـس از تغییر و 
تحـوالت مدیریتـی دوبـاره احیـا شـده و به چرخه 
تولیـد برگشـته و اکنـون بـا فـوالد مس سـونگون 
قـرارداد تولیـد گلوله هـای آسـیابی بسـته شـده و 

تراکتورسـازی نیـز آمادگی خود برای عقـد قرارداد 
بـا کارخانـه ماشـین سـازی را اعـام کرده اسـت.

تبریـز  سـازی  ماشـین  کارخانـه  مدیرعامـل 
از اعـام آمادگـی سـایر کارخانه هـای داخلـی و 
خارجـی بـه ویژه ترکیـه برای خریـد محصوالت 
ریختـه ایـن کارخانـه خبـر داد و گفـت: گـروه 
ماشـین سـازی بـه مـردم ایـران و اسـتان تعلـق 
داشـته و صنعـت مـادر و حیات زنـده آذربایجان 
از  تمامـی صنایـع  از  و می توانـد  بـوده  شـرقی 
جملـه فضـا، هـوا، نفـت و دفـاع پشـتیبانی کند.

بـی  و  فضاسـازی  از  گایـه  بـا  شـکرانه، 
مهری هـای برخـی افراد نسـبت به ایـن کارخانه 
و تغییـر و تحولـی کـه در آن روی داده اسـت، 
افـزود: کارخانـه ماشـین سـازی تبریـز پـس از 
تغییـر و تحوالت مدیریتـی و تزریق بیش از یک 
هـزار و 5۰۰ میلیـارد ریالـی آورده مالـک جدید 
آن، جـان و روح دوبـاره ای گرفتـه و عـاوه بـر 

پرداخـت همـه معوقـات بانکـی و بدهی های این 
کارخانـه حقوق، پاداش، عیـدی و مزایای تمامی 
شـاغان آن به صـورت مرتب پرداخت می شـود.

وی اظهـار داشـت: ماشـین سـازی تبریـز بـه 
عنـوان کارخانـه نمونـه در سـطح خاورمیانـه در 
صـورت حمایـت و دلسـوزی افـراد تصمیـم گیر 
و تصمیـم سـاز کشـور و اسـتان در سـال رونـق 
تولیـد، بـا برخـورداری از زیرسـاخت های مهـم 
تولیـدی می تواند به تولید انبوه برسـد و ماشـین 
آالت مـورد نیاز کارخانجـات و واحدهای تولیدی 

داخلـی و خارجـی را تولیـد کند.
مدیرعامل کارخانه ماشـین سازی تبریز با دعوت 
از مسـئوالن و دسـت انـدرکاران چرخـه اقتصـادی 
کشـور بـرای بازدیـد از رونـد تولیـد ایـن کارخانـه، 
گفت: برداشت »نجفی« مشـاور وزیر صنعت معدن 
و تجـارت پـس از بازدیـد از این کارخانه تغییر یافت 
و بـه وزیـر صمـت نیـز اعـام کردنـد کـه اطاعات 
داده شـده در خصوص کارخانه ماشـین سازی ۱۸۰ 

درجـه بـا وضعیت ایـن کارخانه متفاوت اسـت.
شـکرانه، بـا درخواسـت مجـدد از مسـئوالن و 
متولیـان امـر بـرای حمایـت از این صنعـت مادر، 
ادامـه داد: سیاسـتمداران و متولیـان امـر بایـد به 
ایـن کارخانه به عنوان پشـتوانه صنعتی کشـور و 
منطقـه نگاه کننـد و با حمایت از آن زمینه رشـد 
صنعـت و اقتصاد کشـور و اسـتان را فراهم کنند.

گـروه ماشـین سـازی تبریـز بـا بیـش از 5۰ 
سـال قدمـت یکـی از بزرگتریـن کارخانه هـای 
شـهر تبریز واقـع در قراملـک و تولیدکننده انواع 
ماشـین های صنعتـی هماننـد انواع ماشـین ابزار، 
کمپرسـورهای صنعتـی، پمپ هـای آب، الکتـرو 
موتـور، لیفـت تـراک، انـواع موتورهـای دیزلـی، 
تـراش،  ماشـین های  نسـاجی،  آالت  ماشـین 
قطعـات  متـه،  ماشـین های  فـرز،  ماشـین های 

ریختـه و دسـتگاه های سـی ان سـی اسـت.
کارخانـه ماشـین سـازی در سـال ۱3۴۶ کلنگ 
زنی و در سـال ۱35۲ به بهره برداری رسـیده است.

ایـن کارخانـه در سـال های اخیـر بـه دلیـل 
واگذاری هـای نادرسـت با مشـکات متعددی در 

مسـیر فعالیـت خـود مواجـه بوده اسـت.

قرارداد 2۷ میلیون دالری کارخانه ماشین سازی تبریز 
با سوریه بعد از رمضان نهایی می شود

تشکیل کارگروهی در مجلس
 برای بررسی تخلف دولت در 

افزایش حقوق کارمندان 

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
شــورای اســامی از تشــکیل کارگروهــی بــرای 
بررســی تخلــف دولــت در افزایــش حقــوق 

ــر داد.  ــه خب ــوه مقنن ــدان در ق کارمن
حســینعلی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
برنامــه،  کمیســیون  عضــو  حاجی دلیگانــی 
بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی 
ــی  ــرای بررس ــی ب ــه کارگروه ــان اینک ــا بی ب
ــای  ــش حقوق ه ــت در بحــث افزای ــف دول تخل
کارمنــدان در قــوه مقننه تشــکیل شــده اســت، 
گفــت: بنــده، آقــای حاجی بابایــی و نمایندگانی 
ــبات در  ــوان محاس ــا و دی ــز پژوهش ه از مرک
ــت آن   ــم و ریاس ــور داری ــروه حض ــن کارگ ای
نیــز به عهــده امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی 

عضــو هیئت رئیســه مجلــس اســت.
وی بــا اعــام اینکــه در اولیــن جلســه ایــن 
ــت  ــف دول ــس از بررســی ها، تخل ــروه و پ کارگ
ــه داد:  ــا محــرز شــد، ادام ــش حقوق ه در افزای
به دلیــل اینکــه دولــت تفســیر دیگــری از 
ــد  ــا دارد بای ــش حقوق ه ــاره افزای ــون درب قان

ــن موضــوع بررســی شــود. ای
نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس 
ــن  ــر ای ــس ب ــدگان مجل ــرد: نماین ــح ک تصری
ــت  ــان دول ــوق کارکن ــتندکه حق ــده هس عقی
بایــد ۴۰۰ هــزار تومــان و تــا ۱۰ درصــد 

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
حاجی دلیگانــی بــا اشــاره بــه تخلــف دولــت 
در افزایــش حقــوق کارمنــدان، اظهــار داشــت: 
ــا  ــاال را ت دولــت در ایــن بخــش، حقوق هــای ب
ــن  ــای پایی ــا حقوق ه ــد و ام ــقف ۱۸ درص س
ــت  ــش داده اس ــد افزای ــم درص ــا ۲,3ده را ت
ــاً در  ــون صراحت ــه قان ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ایــن موضــوع اشــاره داشــته کــه افزایــش 
۴۰۰هزارتومانــی حقــوق کارمنــدان دولــت 
در ســال ۹۸ تغییرناپذیــر اســت و تنهــا ۱۰ 
ــی،  ــزان دریافت ــوق به می ــش حق ــد افزای درص

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای
و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
محاســبات مجلــس اضافــه کــرد: کارگــروه 
تشکیل شــده بــه دیــوان محاســبات یــک هفتــه 
فرصــت داده تــا بررســی هایی مجــددی دربــاره 
افزایــش  حقــوق الیه هــای اقشــار داشــته 
باشــد تــا بــا در نظــر گرفتــن ایــن گــزارش، در 
جلســه بعــدی کــه پــس از تعطیــات مجلــس 

ــرد. ــورت گی ــدی ص ــود، جمع بن ــد ب خواه

یک عضو کمیسیون اقتصادی:
معیشت مردم

 نباید به چالش کشیده شود 

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
شــورای اســامی گفــت: امــروز معیشــت مــردم 
نبایــد بــه چالــش کشــیده شــود و مــردم ایــران 
ــش از  ــان بی ــد و لیاقتش ــان دادن ــت نش مقاوم

ایــن اســت.
بـه گزارش ایسـنا، احمد انارکـی  محمدی در 
جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: ایـران طـی ۴۰ 
سـال گذشـته بـه بیـش از ۱۰ تکنولـوژی روز 
دنیـا از جملـه هسـته ای، نانو، تولیـد علم، دارو 
و... دسـت پیـدا کرده کـه از دسـتاوردهای مهم 

نظـام مقـدس جمهوری اسـامی اسـت.
نماینـده مردم رفسـنجان در مجلس شـورای 
اسـامی ادامه داد: سـیلی که نوروز امسـال آمد 
کـه در مرحلـه اول می توانسـت 3 میلیـارد دالر 
درآمدزایی داشـته باشـد اما به کشـور خسـارت 
زد و ایـن خسـارت در برابر نزوالت آسـمانی که 
برکاتـی همچـون سرسـبزی بیابان هـا و ذخیره 
سـفره آب زیرزمینـی و رونـق بخش کشـاورزی 

را بـه همـراه دارد ناچیز اسـت.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در 
ادامـه عنـوان کـرد: ورود تحریم هـا و افزایـش 
قیمـت دالر زندگـی را بـرای مردم سـخت کرد 
و ارز دولتـی بـا قیمـت ۴۲۰۰ کـه عرضـه شـد 
امـا  ارز را خریـداری کردنـد  ایـن  سـودجویان 
جنـس و کاالی مورد نیاز مـردم را وارد نکردند.

انارکــی محمــدی تصریــح کــرد: ســاالنه 55 
میلیــارد دالر از محــل نفــت و ۴7 میلیــارد دالر 
از محــل صــادرات کاالهــای غیرنقــدی درآمــد 
ــر  ــه خط ــردم ب ــم معیشــت م ــاز ه ــم و ب داری

افتــاده اســت.
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
شــورای اســامی قیمــت تمــام شــده هــر متــر 
ــان  ــان بی مکعــب آب آشــامیدنی را ۴۲۰۰ توم
کــرد و گفــت: ســاالنه ۹۰۰ هــزار میلیــارد 
مــردم  بــه  آشــامیدنی  آب  یارانــه  تومــان 

ــود. ــی ش ــت م پرداخ

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 04135258222 

موبایل: 09143010573
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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:

  15۹1 مشترک زیر پوشش
 کمیته امداد و بهزیستی رایگان

 از نعمت گاز بهره مند شدند

ــل شــرکت گاز آذربایجــان شــرقی  مدیرعام
ــر پوشــش  گفــت: یکهــزار و 5۹۱ مشــترک زی
کمیتــه امــداد و بهزیســتی بصــورت رایــگان از 

نعمــت گاز طبیعــی بهــره منــد شــدند. 
ــای  ــا رهنم ــید رض ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن ــدی در جم توحی
تأمیــن گاز قشــر محــروم جامعــه از مهمتریــن 
ــه  ــن شــرکت در خدمــت رســانی ب ــف ای وظای
مــردم بــوده و جــزو مســوولیت هــای اجتماعــی 

شــرکت گاز مــی باشــد.
وی افــزود: بــا هــدف کمــک به قشــر آســیب 
پذیــر، مددجویــان زیــر پوشــش کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( و ســازمان بهزیســتی حــق 

انشــعاب گاز از آنهــا دریافــت نمــی شــود.
رهنمــای توحیــدی بیــان کــرد: بیش از ســه 
میلیــارد و 3۶۲ میلیــون ریــال میــزان معافیــت 
از  بهزیســتی  و  امــداد  کمیتــه  مددجویــان 
پرداخــت حــق انشــعاب گاز در ســال گذشــته 

مــی باشــد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه تمــام ادارات گاز رســانی اســتان موظــف 
ــند،  ــی باش ــده م ــاد ش ــون ی ــرای قان ــه اج ب
اضافــه کــرد: مددجویــان زیــر پوشــش ســازمان 
امــداد و بهزیســتی در صورتــی کــه تاکنــون از 
ایــن امتیــاز اســتفاده نکــرده انــد مــی تواننــد 
پــس از دریافــت معرفــی نامــه از دســتگاه زیــر 
ــه، از  ــه اداره گاز منطق ــه آن ب ــش و ارای پوش

ایــن امتیــاز بهــره منــد شــوند.

تربیت صحیح جوانان باید در بستر 
حوزه اجتماعی ایجاد شود 

وزیـــر کشـــور گفـــت: مـــا معتقدیـــم کـــه 
ــردن  ــال کـ ــان و فعـ ــح جوانـ ــت صحیـ تربیـ
بســـتر حوزه هـــای  در  آنـــان می بایســـت 

ــرد.  اجتماعـــی شـــکل بگیـ
ـــی  ـــا رحمان ـــارس، عبدالرض ـــزارش ف ـــه گ ب
ــن  ــد و هجدهمیـ ــیه یکصـ ــی در حاشـ فضلـ
ـــع  ـــور در جم ـــی کش ـــورای اجتماع ـــه ش جلس
ــتورکار  ــت: در دسـ ــار داشـ ــگاران اظهـ خبرنـ
ایـــن جلســـه گام دوم انقـــاب قـــرار داشـــت 
ـــت  ـــا محوری ـــی ب ـــورای اجتماع ـــات ش و جلس
در  مصونیت هـــا  و  اجتماعـــی  آســـیب های 
حـــوزه جوانـــان برگـــزار شـــد کـــه در ایـــن 
ــتگاه های  ــان دسـ ــیم کاری میـ ــه تقسـ جلسـ
ــد  ــوب شـ ــت و مصـ ــورت گرفـ ــط صـ ذیربـ
کـــه دســـتگاه های متولـــی قوانیـــن گام دوم 
ـــرار  ـــتی ق ـــند باالدس ـــوان س ـــه عن ـــاب را ب انق

دهنـــد و براســـاس آن فعالیـــت کننـــد. 
مقـــرر شـــد جریان هـــای  افـــزود:  وی 
اجتماعـــی از جملـــه هیأت هـــا، مســـاجد 
فعال تـــر شـــود  و ســـازمان های مردمـــی 
ــای  ــز در حوزه هـ ــی نیـ ــد طرحـ ــرار شـ و قـ
ــی  ــی و فرهنگـ ــادی اجتماعـ ــف اقتصـ مختلـ

ایجـــاد شـــود. 
ــم  ــه داد: امیدواریـ ــی ادامـ ــی فضلـ رحمانـ
دســـتگاه های متولـــی در راســـتای رفـــع 
ـــتگاه های  ـــه دس ـــرا ک ـــد، چ ـــل کن ـــع عم موان
ســـلبی  و  ایجابـــی  حـــوزه  در  اجرایـــی 
امیدواریـــم  کـــه  دارنـــد  مســـئولیت هایی 

ــود.  ــی شـ عملـ
وزیـــر کشـــور خاطرنشـــان کـــرد: مـــا 
معتقدیـــم کـــه تربیـــت صحیـــح جوانـــان و 
ــتر  ــان می بایســـت در بسـ ــردن آنـ ــال کـ فعـ
ــش  ــرد و نقـ ــکل بگیـ ــی شـ ــوزه اجتماعـ حـ
ــتگاه های اجرایـــی در  ــر از دسـ ــردم مهمتـ مـ

ایـــن خصـــوص اســـت. 
وی گفـــت:  همـــه ایـــن مـــوارد مـــورد 
ـــی  ـــورت تخصص ـــه ص ـــت و ب ـــرار گرف ـــث ق بح
ـــه  ـــم ب ـــد و امیدواری ـــری ش ـــر پیگی و کارآمدت
ـــورای  ـــه ش ـــاره ب ـــن ب ـــرح در ای ـــد ط زودی چن

اجتماعـــی ارائـــه شـــود. 

اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
تهــران، بابیان اینکــه افزایــش نــرخ کرایــه 
محســوب  گرانفروشــی  تخلــف  تاکســی ها 
می شــود تاکیدکــرد کــه ایــن ســازمان بــا 
متخلفــان ایــن حــوزه بــه طــور جــدی برخــورد 

ــرد.  ــد ک خواه
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمـــد 
علـــی اســـفنایی  بـــا اشـــاره بـــه نحـــوه ورود 
ــف  ــه تخلـ ــی بـ ــرات حکومتـ ــازمان تعزیـ سـ
تاکســـی ها در قالـــب افزایـــش نـــرخ کرایـــه 
بیـــش از ۲۰ درصـــد مصـــوب شـــده، گفـــت: 
ــازمان تعزیـــرات حکومتـــی نرخـــی کـــه  سـ
بـــر اســـاس نرخ نامـــه تاکســـی ها بـــرای 
تاکســـی ها توســـط اتحادیـــه تاکســـیرانی 
تعییـــن می شـــود و بـــه تاییـــد مراجـــع 
ــد  ــرار می دهـ ــا قـ ــد را مبنـ ــط می رسـ مرتبـ
و هـــر واحـــدی کـــه مـــازاد بـــر ایـــن مبلـــغ 
ـــف  ـــد، تخل ـــرده باش ـــت ک ـــده دریاف ـــن ش تعیی

گرانفروشـــی محســـوب می شـــود.
ســـازمان  بی تردیـــد  داد:  ادامـــه  وی 
تاکســـی های  بـــا  حکومتـــی  تعزیـــرات 
متخلفـــی کـــه بیـــش از ایـــن نـــرخ تعییـــن 
ــور  ــه طـ ــد، بـ ــت کننـ ــه دریافـ ــده کرایـ شـ
ـــم  ـــی ه ـــرد و فرق ـــد ک ـــورد خواه ـــدی برخ ج
نمی کنـــد کـــه در چـــه زمانـــی صـــورت 
ـــم  ـــور دائ ـــه ط ـــا ب ـــه م ـــرا ک ـــد، چ ـــه باش گرفت
ــم. ــد می کنیـ ــا را رصـ ــت آنهـ ــد فعالیـ رونـ

ورود تعزیرات حکومتی به افزایش نرخ 
بلیت قطار سراسری

ــرات  ــرد: ســازمان تعزی ــح ک اســفنانی تصری
ــرو و  ــای مت ــش بلیت ه ــوه افزای ــی نح حکومت
ــم  ــی را ه ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــایر وس س
رصــد کــرده و بــا هــر نــوع افزایــش نــرخ کرایــه 
ــه  ــد، کمااینک ــورد می کن ــون برخ برخــاف قان
در ایــن خصــوص پرونــده ای هــم تشــکیل 

ــرار دارد. ــیدگی ق ــده و در مراحــل رس ش

ایـن نماینـده ادوار مجلس شـورای اسـامی، 
اظهـار کـرد: البتـه سـازمان تعزیـرات حکومتی 
بـه افزایـش نـرخ کرایـه قطارهای برون شـهری 
و قطـار سراسـری نیز اگـر نرخ کرایـه را بی رویه 
و خـاف قانـون و مقـررات افزایش داده باشـند، 
ورود پیـدا می کنـد، کمـا اینکـه پرونده هایی در 

ایـن حـوزه نیز در حال بررسـی اسـت.
ــرای  ــی کــه ب ــوع مجازات اســفنانی در بیــان ن
می شــود،  تعییــن  متخلــف  تاکســی های 

ــون  ــاف قان ــه برخ ــی هایی ک ــد: تاکس یادآورش
نــرخ کرایــه خــود را افزایــش داده انــد، هــر مبلغی 
را کــه اضافــه دریافــت کــرده باشــند، بیــن دو تــا 
ــی کــه  ــر اســاس مــدت زمان ــر آن را ب پنــج براب
ــود و  ــبه می ش ــند، محاس ــرده باش ــت ک دریاف

ــد. ــوان جریمــه پرداخــت کنن ــه عن ــد ب بای

مردم تخلف تاکسی ها را به سامانه 135 
گزارش دهند

وی در رابطــه بــا نحــوه ارائــه گــزارش تخلف 
ــی،  ــرات حکومت ــازمان تعزی ــه س ــی ها ب تاکس
ــال  ــب پورت ــم در قال ــامانه ۱35 ه ــزود: س اف
ــه  ــبانه روزی ب ــورت ش ــه ص ــی ب ــم تلفن و ه
گزارش هــای مردمــی در مــورد تخلف هــای 

ــد. ــیدگی می کن ــه، رس ــورت گرفت ص

روند بررسی پرونده تخلف شورای شهر در 
افزایش نرخ بلیت مترو 

اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
تهــران، در مــورد پرونــده تخلــف شــورای شــهر 
ــه در  ــرو ک ــت مت ــرخ بلی ــش ن ــل افزای ــه دلی ب
ــد  ــوده، تاکی ــن ســازمان در حــال بررســی ب ای
کــرد: ایــن پرونــده در ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی در حــال بررســی اســت و هنــوز 
ــه  ــت و ب ــده اس ــادر نش ــرای آن ص ــی ب حکم
محــض اینکــه حکــم آن صــادر شــود در ســطح 

ــرد. ــم ک ــام خواهی ــی اع عموم

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران عنوان کرد:

تاکسی های متخلف زیر ذره بین تعزیرات حکومتی

تخصصــی  نظــرات  جمع بنــدی  از  پــس 
کشــاورزی  صنعــت،  مختلــف  بخش هــای 
ــروه  ــی در کارگ ــکاری و تعال ــب هم و... در قال
ــن  ــل ای ــی و تحلی ــا کم آب ــازگاری ب ــی س مل
ــرف آب  ــوی مص ــن الگ ــث تعیی ــات، بح اطاع
پیگیــری  در بخش هــای مختلــف مصرفــی 
شــده و بنــچ مارک هــا در ایــن زمینــه انتخــاب 

ــد.  ــد ش ــی خواهن و معرف
زهرایــی  بنفشــه  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــای  ــرف و ارتق ــت مص ــر مدیری ــرکل دفت مدی
دبیــران  نشســت  در  آبفــا  و  آب  بهــره وری 
ملــی  رویــداد  مختلــف  کارگروه هــای 
ــدف  ــت: ه ــار داش ــی اظه ــا کم آب ــازگاری ب س
مــا در ایــن رویــداد، دســتیابی بــه کارنامــه ای از 
ــوط  ــای مرب ــا در حوزه ه تجــارب و توانمندی ه
ــأ  ــا منش ــت، ت ــی اس ــا کم آب ــازگاری ب ــه س ب
سیاســت گذاری و هماهنگی هــای فرابخشــی 
ــرار  ــی ق ــا کم آب ــازگاری ب ــی س ــروه مل کارگ

ــرد. گی
ــی  ــداد مل ــزاری روی ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــوم ت ــای س ــی در روزه ــا کم آب ــازگاری ب س
پنجــم تیرمــاه گفــت: روز اول ایــن رویــداد بــه 
بخــش صنعــت، معــدن و انرژی اختصــاص دارد 
و طــی آن مباحــث مربــوط بــه بازچرخانــی آب، 
ــی  ــات و آلودگ ــت مصــرف، کاهــش تلف مدیری
ــرژی  ــدن و ان ــت، مع ــای صنع آب در بخش ه

ــود. ــرح می ش مط

زهرایــی اضافــه کــرد: بعــد از ظهــر روز اول 
ایــن رویــداد، مباحــث مربــوط بــه بخــش انرژی 
به صــورت متمرکــز مطــرح می شــود و روز دوم 
ــا  ــازگاری ب ــی س ــگاه تخصص ــت و نمایش نشس
کم آبــی بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دارد.

وی ادامــه داد: صبــح روز ســوم ایــن رویــداد 
ــان  ــر هم ــد از ظه ــرب و بع ــش آب ش ــه بخ ب
روز مصــادف بــا پنجــم تیرمــاه بــه بخش هــای 
بــا  کــه  یافتــه  اختصــاص  ســبز  فضــای 
هماهنگــی شــهرداری ها و وزارت کشــور در 

حــال برنامه ریــزی آن هســتیم.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و ارتقــای 
ــن از برگــزاری  بهــره وری آب و آبفــا همچنی
ــداد  ــن روی ــی آب در ای ــنواره مل ــن جش اولی
و  پژوهــش  و  آمــوزش  معاونــت  به ابتــکار 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــکده س دانش

ــر داد. ــداد خب ــن روی ــا ای ــان ب همزم
زهرایــی از تمامــی صنایــع، کشــاورزان و 
مصرف کننــدگان آب دعــوت کــرد چنانچــه 
ــت مناســب  ــت مصــرف فعالی در حــوزه مدیری
و چشــمگیری انجــام داده انــد، آثــار خــود را تــا 
هفدهــم خردادمــاه در قالــب یــک طــرح ارائــه 

کننــد.
طرح هــای  معرفــی  داد:  ادامــه  وی 
انجام شــده در ســطح کشــور در حوزه هــای 
مربــوط بــه ســازگاری بــا کم آبــی و همین طــور 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــدی ش ــی توانمن معرف

و  مردم نهــاد  خصوصــی،  شــرکت های  و 
مجموعه هــای دولتــی و غیردولتــی در ایــن 
حــوزه، بارزتریــن تفــاوت ایــن رویــداد بــا ســایر 
ــت. ــش آب اس ــا بخ ــط ب ــای مرتب همایش ه

رویــداد،  ایــن  در  داد:  ادامــه  زهرایــی 
بــه  منجــر  کــه  طرح هایــی  اطاعــات 
ــی آب  ــرف آب، بازچرخان ــی در مص صرفه جوی
ــا  ــده و ی ــرف آب ش ــره وری مص ــش به و افزای
ــی  ــی آب اجرای ــش آلودگ ــا کاه ــه ب در رابط
ــده اند،  ــی ش ــی ملموس ــه خروج ــر ب ــا منج ی

معرفــی خواهنــد شــد.
و  مصــرف  مدیریــت  دفتــر  مدیــرکل 
ــس از  ــت: پ ــا گف ــره وری آب و آبف ــای به ارتق
بخش هــای  تخصصــی  نظــرات  جمع بنــدی 
مختلــف صنعــت، کشــاورزی و... در قالــب 

همــکاری و تعالــی در کارگــروه ملــی ســازگاری 
ــث  ــات، بح ــن اطاع ــل ای ــی و تحلی ــا کم آب ب
تعییــن الگــوی مصــرف آب در بخش هــای 
بنــچ  و  پیگیــری شــده  مختلــف مصرفــی 
ــی  ــاب و معرف ــه انتخ ــن زمین ــا در ای مارک ه

ــد. ــد ش خواهن
ــا  ــازگاری ب ــی س ــروه مل ــزود: کارگ وی اف
کم آبــی بــا هــدف هماهنگــی فرابخشــی بــرای 
ــال ۹۶  ــور در س ــرف آب در کش ــت مص مدیری
ــای  ــدگان وزارتخانه ه ــده و نماین ــیس ش تأس
نیــرو، جهــاد کشــاورزی، کشــور، صنعــت، 
معــدن و تجــارت و ســازمان های حفاظــت 
محیــط زیســت، برنامــه و بودجــه و هواشناســی 
ــمار  ــروه به ش ــن کارگ ــای ای ــتگاه های اعض دس

می آینــد.

تیرماه امسال تعیین الگوی مصرف آب 
در بخش های مختلف کلید می خورد

گــذاری  ســرمایه  و  اقتصــادی  معــاون   
ســازمان منطقــه آزاد ارس، تولیــد خــودرو، 
صنایــع ســنگین، تولیــد پتوهــای نســوز، ایجــاد 
نیــروگاه ۴7۰ مگابایتــی و حــوزه داروســازی را 
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــای س ــه فرصت ه از جمل
منطقــه عنــوان کــرد و گفــت: تــا ســال آینــده 
ــوالت  ــد محص ــب تولی ــه قط ــه ب ــن منطق ای

ــود.  ــل می ش ــور تبدی ــه ای کش گلخان
ــا، صفــر شاســفند در جمــع  ــه گــزارش ایرن ب
ــه فرصت هــای ســرمایه  ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
ــزود:  ــال ۹۸ اف ــه در س ــن منطق ــذاری در ای گ
ــد  ــال جدی ــذاری در س ــرمایه گ ــای س فرصت ه
ــرورش  ــوص پ ــه خص ــداری ب ــمت دام ــه س ب
فرآورده هــای  دیگــر  و  بوقلمــون  شــترمرغ، 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــل پی ــتی می گوش
وی گفــت: در حــوزه صنعــت در منطقــه 
آزاد ارس شــاهد ســرمایه گــذاری در مــواردی 
نظیــر تولیــد خــودرو، صنایــع ســنگین، تولیــد 
پتوهــای نســوز، ایجــاد نیــروگاه ۴7۰ مگابایتــی 
یــک  کــه  هســتیم  داروســازی  حــوزه  و 
ــود  ــه وج ــت ب ــوزه صنع ــی را در ح پراکندگ
ــه ســمت و ســوی  ــوری ک ــه ط آورده اســت ب
خاصــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت 
ــه ای  ــت گلخان ــاورزی کش ــش کش ــا در بخ ام
ــش  ــال پیشــرفت اســت و پی ــه روز در ح روزب
ــب  ــده ارس قط ــال آین ــا س ــود ت ــی می ش بین

ــود. ــور ش ــه ای کش ــوالت گلخان ــد محص تولی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۹۶ میــزان 
کشــت گلخانــه ای در ایــن منطقــه 5۰ هکتــار 
بــود، افــزود: ایــن میــزان در ســال ۹7 بــه 73 
هکتــار هــزار رســید و قــرار اســت امســال بــه 

۹۰ هکتــار برســد.
گــذاری  ســرمایه  و  اقتصــادی  معــاون 
ــروری  ــوزه دامپ ــه آزاد ارس، ح ــازمان منطق س
را یکــی دیگــر از فرصت هــای ســرمایه گــذاری 

ســال جدیــد خوانــد و گفــت: امســال در تولیــد 
ــای  ــرمایه گذاری ه ــتی س ــای گوش فرآورده ه
خوبــی داشــتیم بــه طــوری کــه در ایــن حــوزه 
ــد گوشــت گوســفند،  ــرای تولی ــد مجــوز ب چن
یــک مجــوز بــرای تولیــد گوشــت شــتر مــرغ و 
یــک مجــوز نیــز بــرای تولیــد بوقلمــون صــادر 
کردیــم کــه ایــن امــر نشــان از افزایــش تمایــل 

ــن حــوزه دارد. ــذاران در ای ســرمایه گ
شاســفند بیشــترین میــزان ســرمایه گــذاری 
در منطقــه آزاد ارس را مختــص بــه حــوزه 
کشــاورزی دانســت و افــزود: کشــاورزی در 
ــه  ــعه را ب ــترین توس ــن بیش ــه خداآفری منطق

ــت. ــته اس ــراه داش هم
وی گفــت: در حــال حاضــر شــرکتی در ایــن 
ــا  ــه ب ــرده اســت ک ــذاری ک ــرمایه گ حــوزه س
ــار از خــاک  ــزی در پنــج هــزار هکت برنامــه ری

ارس قــرار اســت در زمینــه کشــت صنعــت کار 
ــی  ــرکت حت ــن ش ــتا ای ــن راس ــد و در ای کن
ــا از  ــده ت ــره ش ــز وارد مذاک ــا نی ــا هلندی ه ب
ــت  ــعه فعالی ــت توس ــا در جه ــوژی آنه تکنول

ــرد. ــره بب خــود به
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مزیت هــای 
نســبی ارس داشــتن آب و هــوای مناســب بــرای 
ــه ای اســت، اعــام کــرد:  توســعه کشــت گلخان
صــادرات محصــوالت گلخانــه ای از ایــن منطقــه 
افزایــش قابــل ماحظه ای داشــته اســت و ســال 

گذشــته بــه ۱5 هــزار تــن رســید.
معــاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری ســازمان 
منطقــه آزاد ارس در ادامــه ممنوعیت هــای 
اعمــال شــده در زمینــه واردات کاال بــه مناطــق 
ــن مناطــق دانســت  ــه ای آزاد را آســیب زننده ب
و در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه ایــن مســئله 

ــق آزاد  ــا در مناط ــی کااله ــد برخ ــث تولی باع
نیــز شــده اســت.

وی افــزود: از زمانــی کــه واردات برخــی 
ــاری  ــگاه های تج ــد فروش ــوع ش ــا ممن کااله
یــا در حــال تعطیلــی هســتند و یــا رفتــه 
رفتــه بازارشــان کســاد شــده اســت بــه طــوری 
ــه  ــدام ب ــر اق ــز دیگ ــذاران نی ــرمایه گ ــه س ک
ــه  ــد و ب ــن حــوزه نمی کنن ــروش در ای خریدوف
جــای آن روی بــه بخــش صنعــت و کشــاورزی 

ــد. آورده ان
شاســفند گفــت: ممنــوع شــدن واردات 
کاالهــا در کنــار آســیب های زیــادی کــه 
ــده  ــث ش ــرده باع ــه وارد ک ــاد منطق ــه اقتص ب
آوردن  دنبــال  بــه  اقتصــادی  فعــاالن  تــا 
فعالیت هــای  انداختــن  راه  و  تکنولــوژی 
ــال بعــد از ممنــوع  ــرای مث تولیــدی بیفتنــد ب
شــدن واردات برنــد دنیلــی کــه قبــًا بــه یــک 
شــرکت ایتالیایــی اختصــاص داشــت، بــا آمــدن 
ــن  ــه داخــل، ای ــواد اولیــه آن ب ــوژی و م تکنول
برنــد در داخــل تولیــد و بــه کشــورهای دیگــر 

نیــز صــادر می شــود.
گــذاری  ســرمایه  و  اقتصــادی  معــاون 
ســازمان منطقــه آزاد ارس یکــی دیگــر از 
اســتعدادهای ارس را جاذبه هــای تاریخــی و 
ــی  ــت: یک ــد و گف ــه خوان ــن منطق ــی ای طبیع
زمینــه  در  ارس  اســتعدادهای  مهمتریــن  از 
بحــث  در  گــذاری  ســرمایه  فرصت هــای 
ــان 3  ــه ارس میزب ــرا ک ــت زی ــگری اس گردش
میلیــون و 5۰۰ هــزار مســافر در ۱5 روز بهــار 
بــود و جاذبه هــای گردشــگری ایــن منطقــه از 
ــاهای  ــا کلیس ــه ت ــباران گرفت ــای ارس جنگل ه
مختلــف بــا آب و هــوای مناســب همــواره 
مقصــد مناســبی بــرای گردشــگران بــوده اســت 
ــذاران  ــرمایه گ ــز س ــوص نی ــن خص ــه در ای ک
ســاخت هتل هــای ۴ و 5 ســتاره و تعــداد 
کار  را در دســتور  آپارتمــان  زیــادی هتــل 
قــرار داده و زیرســاخت الزم بــرای گردشــگران 

داخلــی و خارجــی را فراهــم کرده انــد.

منطقه آزاد ارس قطب تولید محصوالت گلخانه ای می شود

سالمت

 راهکارهای تعامل با بچه های بدغذا

 فرزنــد شــما به عنــوان یــک کــودک، 
ســریع رشــد می کنــد بنابرایــن طبیعــی 
اســت کــه زیــاد غــذا بخــورد؛ امــا بیــن ۲ تــا 
5 ســال، اشــتهای کودکانــه ظاهــر می شــود. 
ایــن مرحلــه حتــی می توانــد تــا ۶ یــا 
ــی  ــد. وقت ــدا کن ــه پی ــم ادام ــالگی ه 7 س
ــت  ــن اس ــد ممک ــوردن می رس ــان غذاخ زم
کودکتــان از خــوردن امتنــاع کنــد و بگویــد 
ــدارد. در  ــل ن ــا می ــدارد ی ــت ن ــذا را دوس غ
ــودک را  ــد ک ــعی می کنن ــن س ــه والدی نتیج

ــد. ــوردن نماین ــه خ ــور ب مجب
چند توصیه

داریـم  برایتـان  توصیه هایـی  ادامـه  در 
کـه کمکتـان می کنـد فرزندتـان را بـه غـذا 

کنیـد: تشـویق  خـوردن 
و  جـذاب  شـیوه ای  بـه  را  جدیـد  غذاهـای 
تدریجـی بـه کـودک معرفی کنیـد. اگـر کودک 
مکـررا از خـوردن سـر بـاز می زنـد، سـعی کنید 
غـذای دیگری با همـان ارزش غذایی به او بدهید.

الگـوی خوبی باشـید. شـاید بچه هـا تمایلی 
بـه امتحـان کـردن غذاهـای جدیـد نداشـته 
باشـند؛ امـا اگـر ببیننـد پـدر و مـادر آن را 
می خواهـد  دلشـان  زود  یـا  دیـر  می خورنـد، 
آنهـا نیز غـذا را امتحان کنند. بـه همین دلیل 
مهـم اسـت کـه همه  اعضـای خانواده سـر میز 

غـذا بـا هـم باشـند و یـک غـذا را بخورند.
اضافـه  در  کـودک  غذایـی  اولویت هـای  از 
او  غذایـی  رژیـم  بـه  جدیـد  غذایـی  کـردن 
اسـتفاده کنیـد. خاقیـت محدودیتـی نـدارد، 
به خصـوص در زمینه  آشـپزی. شـما می توانید 
کـه  بدهیـد  ارائـه  کـودک  بـه  انتخاب هایـی 
تشـویق بـه خـوردن شـود. ظاهر غـذا اهمیت 

زیـادی دارد پـس ابتـکار بـه خـرج دهیـد.
اگـر کودک دوسـت نـدارد غـذای جدیدی 
بخـورد، صبور باشـید و بـه تاش خـود ادامه 
دهیـد. عصبانـی نشـوید. اگـر کـودک شـما 
بـدون اینکـه واکنـش منفـی نشـان بدهـد از 
خـوردن غذایـی امتنـاع می کنـد، مثـا تهوع 
یا اسـتفراغ نـدارد، کم کـم یاد خواهـد گرفت 
از  کند.بعـد  امتحـان  نیـز  را  جدیـد  غـذای 
عفونـت طبیعی اسـت کـه کـودک کمی وزن 
کـم کنـد امـا ایـن وزن از دسـت رفتـه فـورا 
برمی گـردد. از اشـتها و اولویت هـای غذایـی 
کـودک در ایـن زمـان بـرای کمـک بـه وزن 

گرفتـن او اسـتفاده کنیـد.
مرحله غذا خوردن

معرفـی  شـروع  تکمیلـی،  تغذیـه   شـروع 
ابتـدا  اسـت. کـودک در  بـه کـودک  مزه هـا 
او  کـودک  رشـد  بـا  می نوشـد،  شـیر  فقـط 
غذاهـای  خـوردن  بـه  کـرد  خواهـد  شـروع 
جامـد و مشـتاق می شـود غذاهـای بیشـتر و 
بیشـتری را امتحـان کند. کودک، عاشـق غذا 
خـوردن اسـت؛ اما بـا بزرگ تر شـدن، معموال 
تمایلـش را بـه خـوردن از دسـت می دهد.بعد 
از یـک سـالگی، فاکتورهـای متعددی شـروع 
بـه تاثیرگـذاری بـر تمایل کودک بـه خوردن 
می کنـد. سـرعت رشـد کـودک افـت می کند 

و زودتـر سـیر می شـود.
وقتی کودک غذا نمی خورد

ممکن اسـت اشـتها نداشـتن کودک، علتی 
بیمـاری  یـک  باشـد.  او داشـته  در سـامتی 
مزمن، چیزی شـبیه آنفلوآنـزا و یا یک عفونت 
حـاد که کودک از خـوردن امتناع می کند. این 
حالـت بـرای مـدت کوتاهـی اسـت و زمانی که 
احسـاس بهتری پیدا کند، اشـتهای بیشـتری 
خواهـد داشـت.یک مشـکل اساسـی دیگر هم 
زمانـی اسـت کـه کـودک گرسـنه اسـت؛ امـا 
دوسـت دارد گرسـنگی اش را فقـط بـا خوردن 
غذاهایـی کـه به نظـر خودش خوشـمزه اسـت 
جـواب بدهـد. پدر و مـادر نقش کلیـدی را در 

حل ایـن مسـاله دارند.
بچه هـا یـاد می گیرند چـه مقدار غـذا باید 
بخورند تا احسـاس سـیری کننـد. اگر کودک 
شـما سـالم و شـاد باشـد و بـا سـرعت خوبی 
رشـد کند، نبایـد نگران مراحل رشـدش روی 
منحنـی رشـد باشـید. شـما بایـد تمرکز خود 
دلپذیـر  و  فضایـی خوشـایند  ایجـاد  روی  را 
هنـگام صـرف غـذا بگذاریـد و دقـت کنیـد 
کودکتـان تغذیـه ای سـالم داشـته باشـد. امـا 
اگـر کودک شـما وزن چشـمگیری کـم کند، 
پزشـک او بـه شـما خواهـد گفت کـه کودک 

بـرای وزن گرفتـن نیـاز به کمـک دارد.
یادتـان باشـد تغذیه فقط بـرای وزن گرفتن 
نیسـت. مصـرف زیـاد غذاهـای شـیرین کـه 
فـرآوری شـده هسـتند و چربی هـای ترانـس 
بـه  کمـک  بـرای  نبایـد  دارنـد  هـم  زیـادی 
وزن گرفتـن کـودک اسـتفاده شـوند. چاقـی 
کـودکان یـک معضـل جـدی اسـت کـه بایـد 
بـه هـر قیمتـی شـده از آن پیشـگیری کنیـد.

فرامـوش نکنیـد کـه زمـان صـرف غـذا بایـد 
زمانی خوشـایند برای تمام خانواده باشـد. این 
فضـا و رابطـه  مثبـت بـر اشـتهای کـودک اثر 
می گـذارد. در واقـع ایـن اصـل در مـورد همـه  
افراد و در هر سـن و سـالی صـدق می کند.اگر 
کـودک غـذا خـوردن را همـراه بـا یـک اتفاق 
خـوب و دوسـت داشـتنی دیگر مرتبـط بداند، 
بهتـر می توانـد بـر بی اشـتهایی اش غلبـه کند. 
اگـر کودک شـما خوب غـذا نمی خورد، شـاید 
پزشـک او ویتامین هـا یـا مکمل هـای غذایـی 
تجویـز کنـد تـا کـودک سـالم تر وزن بگیـرد.
منبع: آرمان

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و 

رزومه خود را جهت چاپ در 
شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.
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فراخوان مسابقه کتابخوانی خورشید 
جماران در عجب شیر منتشر شد

ــب  ــاد عجـ ــگ و ارشـ ــس اداره فرهنـ رئیـ
ـــابقه  ـــن مس ـــوان چهارمی ـــار فراخ ـــیر از انتش ش
کتابخوانـــی خورشـــید جمـــاران در ایـــن 

ــر داد.  ــتان خبـ شهرسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، فرهـــاد جبارپـــور 
افـــزود: مســـابقه کتابخوانـــی »خورشـــید 
ــل  ــنایی نسـ ــت آشـ ــا محوریـ ــاران« بـ جمـ
جـــوان بـــا ســـیره امـــام راحـــل و از وصیـــت 
ـــد  ـــزار خواه ـــان برگ ـــی ایش ـــی اله ـــه سیاس نام

شـــد.
وی گفـــت: تبییـــن ابعـــاد شـــخصیتی 
امـــام راحـــل و ترویـــج مبانـــی ارزش هـــای 
ـــر  ـــان از دیگ ـــی ایش ـــل اخاق ـــامی و فضائ اس
اهـــداف برگـــزاری ایـــن مســـابقه فرهنگـــی 

اســـت.
وی ادامـــه داد: عاقـــه منـــدان مـــی 
تواننـــد کتـــاب ایـــن مســـابقه را از اداره 
ـــخ  ـــرده و پاس ـــه ک ـــیر تهی ـــب ش ـــاد عج ارش
ـــاری  ـــاه ج ـــرداد م ـــی خ ـــا س ـــئواالت را ت س
ـــب  ـــامی عج ـــاد اس ـــگ و ارش ـــه اداره فرهن ب

شـــیر ارســـال کننـــد.
شهرســـتان عجـــب شـــیر بـــا ۱۰۰ هـــزار 
ــوب  ــری جنـ ــت در ۹۰ کیلومتـ ــر جمعیـ نفـ

تبریـــز واقـــع شـــده اســـت.

فرهنگ و هنر

ــن  ــرد ای ــام ک ــز اع ــگاه تبری ــس دانش رئی
مرکــز دانشــگاهی از ســوی بنیــاد ملــی نخبگان 
و مرکــز تعامــات بین المللــی معاونــت علمــی 
ــر  ــگاه برت ــوری، پای ــت جمه ــاوری ریاس و فن
کشــور در جــذب ایرانیــان متخصــص خــارج از 

کشــور انتخــاب شــده اســت. 
ـــدی در  ـــا مجی ـــا، میررض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگاران بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــز  ـــوی مرک ـــی از س ـــه تازگ ـــز ب ـــگاه تبری دانش
تعامـــات بین المللـــی معاونـــت علمـــی و 

ــوان  ــه عنـ ــوری، بـ ــت جمهـ ــاوری ریاسـ فنـ
پایـــگاه برتـــر در برنامـــه همـــکاری بـــا 
متخصصـــان و کارآفرینـــان ایرانـــی خـــارج از 
ـــت:  ـــار داش ـــت، اظه ـــده اس ـــاب ش ـــور انتخ کش
بـــر اســـاس ارزیابـــی و رتبـــه بنـــدی ســـال 
ـــی و  ـــت علم ـــگان معاون ـــی نخب ـــاد مل ۹7 بنی
فنـــاوری ریاســـت جمهوری، دانشـــگاه تبریـــز 
ـــتم  ـــه هش ـــش از ۹3 رتب ـــره بی ـــب نم ـــا کس ب
ــذب  ــال در جـ ــای فعـ ــع پایگاه هـ را در جمـ
ـــت  ـــور بدس ـــارج از کش ـــص خ ـــان متخص ایرانی

ــت. آورده اسـ
دانشــگاه  تهــران،  دانشــگاه  افــزود:  وی 
موسســه  نانــو،  ســتاد  شــریف،  صنعتــی 
ــان،  ــردای ایرانی ــش ف ــعه دان ــی توس بین الملل
دانشــگاه الزهــرا، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــز،  ــی، دانشــگاه تبری ــران، دانشــگاه خوارزم ته
دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابل و پژوهشــگاه 
رویــان بــه ترتیــب رتبــه هــای اول تــا دهــم را 
ــان  ــذب ایرانی ــر ج ــا از نظ ــی پایگاه ه در ارزیاب
ــال ۱3۹7  ــور در س ــارج از کش ــص خ متخص

کرده انــد. کســب 
ایجــاد پــل ارتباطــی میــان متخصصــان 
و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور بــا 
ــش،  ــال دان ــه منظــور انتق ــی ب ــان داخل همتای
تجربــه و ایده هــای فناورانــه بــه کشــور از 
اهــداف »طــرح همــکاری بــا متخصصــان و کار 
آفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور« اعــام شــده 
کــه آذر مــاه ۱3۹۲ بــا همــت معاونــت علمــی 
ــی  ــاد مل ــوری و بنی ــت جمه ــاوری ریاس و فن

ــورد. ــد خ ــگان کلی نخب
تعامــات  مرکــز  اعــام  اســاس  بــر 

بین المللــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــا  ــاد شــده ب ــه ی ــون برنام جمهــوری، هــم اکن
ــگاه،  ــگاه، پژوهش ــش از ۹۰ دانش ــکاری بی هم
پــارک فنــاوری، مراکــز رشــد و نــوآوری و 
شــرکت دانــش بنیــان منتخــب کشــور در 
حــال اجــرا بــوده و طــی ۴ســال گذشــته بیــش 
از ۱۲۰۰ نفــر از متخصصــان و کارآفرینــان 
ایرانــی خــارج از کشــور در قالــب ایــن برنامــه 
بــه کشــور بازگشــته و شــروع بــکار نمــوده انــد.

 ۸۰ از  بیــش  مــدت  ایــن  در  همچنیــن 
ــای  ــارک ه ــت پ ــا حمای ــا ب ــب و کار نوپ کس
راه  کشــور  در  نــوآوری  مراکــز  و  فنــاوری 
انــدازی و باعــث اشــتغال بیــش از ۲۴۰۰ نفــر 

ــت ــده اس ــتقیم ش ــور مس ــه ط ب
ــه  ــت ده ــش از هف ــا بی ــز ب ــگاه تبری دانش
از ۲۱ دانشــکده،  بیــش  قدمــت و داشــتن 
پژوهشــی،  گــروه  و  پژوهشــکده  چندیــن 
قطــب علمــی، ۸۰۰ نفــر عضــو هیــات علمــی 
و بیــش از ۲۴ هــزار نفــر دانشــجو یکــی از 
ــر  ــک و برت ــی، ســطح ی دانشــگاه های بین الملل

ــت. ــور اس کش

دانشگاه تبریز در جذب متخصصان 
ایرانی خارج از کشور برتر شد

زمان توزیع کارت آزمون 
کارشناسی ارشد اعالم شد 

آشپزی

مدل های بافت نان

روش اول: بافت نان گیسو
ــا  ــه یـ ــد دو، سـ ــن روش میتوانیـ در ایـ
ــم  ــار هـ ــده را در کنـ ــان رول شـ ــار نـ چهـ
قـــرار دهیـــد و آنهـــا را بـــه هـــم ببافیـــد. 
ـــیار  ـــته بس ـــه رش ـــا س ـــا دو ی ـــان ب ـــت ن باف
ســـاده اســـت بنابرایـــن در اینجـــا ســـخت 
ــا  ــان بـ ــت نـ ــی بافـ ــت یعنـ ــن حالـ تریـ
چهـــار رشـــته آمـــوزش داده شـــده اســـت. 
ـــر، روی  ـــه خمی ـــس از تهی ـــن کار پ ـــرای ای ب
ــه  ــد و چانـ ــی کنیـ ــطح کار را آرد پاشـ سـ
ــدازه  ــایز و انـ ــدد در سـ ــه( متعـ های)گلولـ

دلخـــواه از خمیـــر  درســـت کنیـــد.
چانـــه هـــا را کنـــار بگذاریـــد و روی 
ســـطح کار را دوبـــاره آرد پاشـــی کنیـــد و 
ـــد  ـــاز کنی ـــه ب ـــک وردن ـــه کم ـــه را ب ـــر چان ه
ـــر  ـــه در تصوی ـــد آنچ ـــد مانن ـــد رول کنی و بع

خواهیـــد دیـــد.
رول هـــای آمـــاده شـــده را بـــا فاصلـــه 
منظـــم کنـــار هـــم بچینیـــد و آن هـــا را از 
ـــق  ـــبانید و طب ـــم بچس ـــه ه ـــمت ب ـــک س ی

ـــد. ـــان کنی ـــت ن ـــه باف ـــروع ب ـــر ش تصوی
ـــری  ـــینی ف ـــده را در س ـــه ش ـــر بافت خمی
ـــد  ـــه ای ـــی انداخت ـــذ روغن ـــف آن کاغ ـــه ک ک
ـــرس  ـــیله ب ـــه وس ـــد و روی آن  ب ـــرار دهی ق
ـــر  ـــینی را در ف ـــد و س ـــال بزنی ـــه روم از مای
قـــرار دهیـــد تـــا زمانـــی کـــه پخـــت آن 

ـــود. ـــل ش کام
 

روش دوم: مدل بافت نان مارپیچی
ــر  ــای خمیـ ــه هـ ــد روش اول چانـ ماننـ
را آمـــاده کنیـــد و آن را رول کنید.)اگـــر 
مایـــل هســـتید بیـــن خمیـــر مـــواد طعـــم 
ـــد.( رول را  ـــد رول کنی ـــد و بع ـــده بریزی دهن
ـــط  ـــز از وس ـــر تی ـــا کات ـــو ی ـــیله چاق ـــه وس ب
ــش  ــی بخـ ــمت باالیـ ــد. قسـ ــرش بزنیـ بـ
هـــای جـــدا شـــده را بـــه هـــم بچســـبانبد 
یـــا از همـــان ابتـــدا طـــوری بـــرش بزنیـــد 
ـــر  ـــاالی خمی ـــمت ب ـــا از قس ـــش ه ـــه بخ ک

بـــه هـــم متصـــل باشـــند.
ــم  ــه دور ه ــای جــدا شــده را ب بخــش ه
ــر مــی  ــا ننــد آنچــه در تصوی پیــچ دهیــد م
ــب  ــده را در قال ــه ش ــد رول بافت ــد و بع بینی
یــا ســینی قــرار دهیــد و اجــازه دهیــد طبــق 

زمــان گفتــه شــده در فــر بپــزد.
هــم  بــه  بــا  میتوانیــد  بــاال  روش  در 
چســباندن دو ســر نــان آن را بــه شــکل 

نیــز در آوریــد. حلقــه ای 

روش سوم: بافت نان ساده
ــت  ــاده اس ــی س ــی خیل ــن روش خیل ای
ــرد  ــر کارب ــکم پ ــای ش ــه نانه ــرای تهی و ب
ــرای تهیــه پیراشــکی  دارد. میتوانیــد از آن ب
ــا شــکات،  اســتفاده کــرده و داخــل آن را ب
مربــا و یــا حتــی گوشــت و مــرغ پــر کنیــد. 
یکــی از پیراشــکی هایــی کــه بــا ایــن روش 
ــی  ــکی ماه ــده پیراش ــوزش داده ش ــا آم قب

اســت. 
ــت  ــی اس ــان کاف ــت ن ــن روش باف در ای
خمیــر را بــه صــورت مســتطیل پهــن کنیــد. 
ــط  ــر وس ــق تصوی ــر را مطاب ــورد نظ ــواد م م
خمیــر بریزیــد و خمیــر را در دو طــرف مــواد 

ــه صــورت اریــب بــرش بزنیــد. ب
حــال نوارهــای خمیــری را یکــی در میــان 
ــد. کار  ــه وســط بیاوری از چــپ و از راســت ب
ــت.  ــده اس ــام ش ــا تم ــان در اینج ــت ن باف
میتوانیــد آن را بــا زرده تخــم مــرغ یــا کــره 

ــد. ــر بپزی ــد و در ف ــال کنی ذوب شــده روم
 

روش چهارم: بافت نان خورشیدی
ایــن روش هــم بــرای تهیــه نــان شــکاتی 
یــا نــان پنیــری مناســب اســت. در ایــن روش 
نیــاز بــه دو الیــه خمیــر داریــد کــه بایــد بــه 
صــورت دایــره ای بــرش بخورنــد. شــکات را 
ــد. یــک لیــوان  ــه خمیــر بریزی وســط دو الی
ــر  ــط خمی ــت وس ــک درس ــه کوچ ــا کاس ی

قــرار دهیــد و اطــراف آن را بــرش بزنیــد.
لیــوان را برداریــد و رشــته هــای خمیــری 
بــرش خــورده را بپیچانیــد )بــه صــورت 
مارپیچــی (. بافــت نــان خورشــیدی شــکاتی 

ــه همیــن ســادگی انجــام میشــود. ب
 

روش پنجم: نان بافته گرد
در ایــن روش بافــت نــان الزم اســت شــش 
چانــه بگیریــد و هــر کــدام را رول کنیــد. رول 
هــا را ماننــد یــک شــبکه در هــم تنیــده روی 

ــرار دهید. هــم ق
ــه هــم  ــا را ب از هــر چهــار طــرف خمیره

ــان گیســو ســاده. ــد ن ــد. مانن ببافی
ســپس هــر کــدام از گیســوها را بــه زیــر 
ــاده  ــرد آم ــه گ ــان بافت ــر ن ــا خمی ــد ت ببری

شــود.
بــرای بافــت نــان حجیــم راه هــای زیــادی 
وجــود دارد کــه اشــاره بــه همــه آنهــا در این 
مطلــب مقــدور نیســت. مــا در اینجــا ســعی 
کردیــم چنــد روش جالــب و به نســبت ســاده 
ــی  ــا کم ــا ب ــم. ام ــی کنی ــما معرف ــه ش را ب
حوصلــه و خاقیــت میتوانیــد و بــا اســتفاده 
از اصــول گفتــه شــده میتوانیــد روش هــای 
ــی  ــای مختلف ــد و نانه ــداع کنی ــدی اب جدی

تهیــه کنیــد.
منبع: ایران کوک

تداوم فرآیند مرمت
 حمام های تاریخی آذربایجان شرقی

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی و گردشــگری آذربایجــان شــرقی از 
ــای تاریخــی  ــام ه ــت حم ــد مرم ــداوم فرآین ت

آذربایجــان شــرقی خبــر داد.
ــدار ضمــن  ــزارش ایســنا، مرتضــی آب ــه گ ب
اعــام ایــن مطلــب، اظهــار کــرد: حمــام هــای 
ــژه اســتان  ــار تاریخــی وی ــه آث قدیمــی از جمل
ــاری  ــل معم ــه دلی ــه ب ــد ک ــمار می رون ــه ش ب
خــاص و نحــوه بازچرخانــی و گرمایــش آب 
مــورد توجــه گردشــگران قــرار می گیرنــد. 
اســتان هایی  جملــه  از  شــرقی  آذربایجــان 
شهرســتان ها،  و  تبریــز  در  کــه  اســت 
زیبــای  و  تاریخــی  ارزش  دارای  حمام هــای 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــددی را در خ متع
آذربایجــان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــی  ــراث فرهنگ ــه داد: اداره کل می ــرقی ادام ش
اســتان بــه دنبــال اهــداف صیانــت و حفاظتــی 
خــود از بناهــای تاریخــی، مرمــت و بازســازی 
ایــن حمــام هــا را در اولویــت قــرار داده اســت. 
آبــدار بــا اشــاره بــه تــداوم عملیــات مرمتــی 
و بازســازی حمــام هــای تاریخــی اســتان،گفت: 
در حــال حاضــر بــا تــاش کارشناســان فنــی و 
گروه هــای مرمتــی شــاهد مرمــت حمــام هــای 
تاریخــی از جملــه حمام هــای »چارســوق و 
ــار  ــوگان«، »نوبه ــهر«، »گ ــزی گل آذرش قرم
ــرای  ــا«، »س ــت جلف ــیر« و »کردش ــب ش عج
»دوقلــو  تســوج«،  »ایلخانــی  هریــس«، 
ــز«  ــاد تبری ــت آب ــت و نعم ــتر« و »نظاف شبس

ــتیم. ــتان هس در اس
حمــام هــا بــه عنــوان یکــی از المــان هــای 
شــاخص معمــاری اســامی در ایــران، از جملــه 
ــه بــه واســطه مهــارت و  ــت ک ــی اس بناهای
ــوی  ــه الگ ــته ب ــر گذش ــاران عص ــش معم دان
ارزشــمندی از معمــاری در کشــور تبدیــل 
شــده اســت. حمــام هــای آذربایجــان شــرقی 
ــی از  ــای تاریخ ــر حمام ه ــون دیگ ــز  همچ نی
ــای  ــه بخش ه ــف از جمل ــای مختل ــش ه بخ
و ســکوهای  بینــه  دهلیــز،  و  داالن  ورودی، 
بهداشــتی،  ســرویس  در،  میــان  ســربینه، 
گرمخانــه و خزینــه بــوده و آب انبــاری تشــکیل 

یافته انــد.

ـــرقی  ـــان ش ـــری آذربایج ـــوزه هن ـــس ح رئی
ــاب« در  ــرای انقـ ــاب »سـ ــی کتـ از رونمایـ

شـــب خاطـــره چهاردهـــم خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، سیدمحمدحســـین 
ـــار  ـــظ آث ـــرکل حف ـــا مدی ـــدار ب ـــی در دی باغ
و نشـــر ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس اســـتان 
ــاب« در  ــرای انقـ ــاب »سـ ــی کتـ از رونمایـ
ـــار  ـــر داد و اظه ـــم خب ـــره چهارده ـــب خاط ش
ـــتین  ـــاب«، نخس ـــرای انق ـــاب »س ـــت: کت داش
ـــز  ـــازار تبری ـــی ب ـــارزان انقاب ـــع مب ـــاب مرج کت
ـــره  ـــب خاط ـــی ش ـــن مل ـــن آیی در چهاردهیم

ــود. ــی می شـ ــتان رونمایـ در اسـ
ـــه  ـــاری ب ـــال ج ـــه از س ـــان اینک ـــا بی وی ب
بحـــث محتوایـــی آیین هـــای شـــب خاطـــره 
در اســـتان توجـــه ویـــژه ای صـــورت گرفتـــه، 
ـــه صـــورت  ـــره ب ـــه داد: امســـال شـــب خاط ادام
تخصصـــی بـــرای اقشـــار مختلـــف جامعـــه از 
ـــجویان،  ـــوزان، دانش ـــش آم ـــوان، دان ـــه بان جمل
بازاریـــان و همچنیـــن ســـایر  و  اصنـــاف 
قشـــرها برگـــزار می شـــود کـــه در ایـــن 
آییـــن، ســـعی بـــر تولیـــد محتـــوا و توجـــه 
ـــورت  ـــا ص ـــن آیین ه ـــی ای ـــث محتوای ـــه بح ب

خواهـــد پذیرفـــت.

ـــرقی  ـــان ش ـــری آذربایج ـــوزه هن ـــس ح رئی
بـــا اشـــاره بـــه ســـایر فعالیت هـــای حـــوزه 
ـــداری  ـــات پای ـــه ادبی ـــتان در زمین ـــری اس هن
ـــاب  ـــوان کت ـــت عن ـــش از هش ـــرد: بی ـــار ک اظه
از جملـــه »شـــدم راننـــده جنـــگ«، »بانـــوان 

ســـایر  و  ارامنـــه«  »شـــهدای  انتظـــار«، 
کتاب هـــا در ســـال جـــاری آمـــاده نشـــر 
اســـت و همچنیـــن در خصـــوص ادبیـــات 
پایـــداری دوره هـــای تخصصـــی بـــا حضـــور 
ـــری  ـــوزه هن ـــپهری در ح ـــه س ـــم معصوم خان

برگـــزار می شـــود.
در ادامـــه ایـــن دیـــدار، ســـردار پاســـدار 
اصغـــر عباســـقلی زاده مدیـــرکل حفـــظ آثـــار 
و نشـــر ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس اســـتان 
ـــری  ـــوزه هن ـــات ح ـــی از اقدام ـــن قدردان ضم
ـــار  ـــداری، اظه ـــات پای ـــه ادبی ـــتان در زمین اس
کـــرد: فعالیت هـــای حـــوزه هنـــری اســـتان 
ـــار  ـــر و افتخ ـــه فخ ـــان مای ـــه از زم ـــن بره در ای
اســـتان اســـت و بایـــد در راســـتای تقویـــت 
ـــات  ـــتان اقدام ـــی در اس ـــی و انقاب ـــی دین مبان

بیشـــتری صـــورت گیـــرد.
ـــن اســـتان  ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــه ب وی در ادام
ـــاب  ـــم انق ـــهید را تقدی ـــزار ش ـــش از ۱۰ ه بی
ـــفانه در  ـــرد: متأس ـــح ک ـــرده، تصری ـــامی ک اس
ـــن  ـــاب در ای ـــد کت ـــا ۲۲۰ جل ـــالها تنه ـــن س ای
خصـــوص بـــه چـــاپ رســـیده کـــه بایـــد از 
ــئله  ــه مسـ ــژه ای بـ ــه ویـ ــس، توجـ ــن پـ ایـ
ـــایش  ـــت و آس ـــه امنی ـــرا ک ـــرد چ ـــورت گی ص
امـــروز جامعـــه را مدیـــون خـــون شـــهدای 

انقـــاب هســـتیم.
ـــه  ـــر توج ـــان ب ـــقلیزاده در پای ـــردار عباس س
ـــری  ـــی و هن ـــی و فرهنگ ـــای انقاب ـــژه نهاده وی

ـــرد. ـــد ک ـــوان تأکی ـــای ج ـــت نیروه ـــه تربی ب

نخستین کتاب مرجع مبارزان انقالبی بازار تبریز رونمایی می شود 

عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس 
ــی  ــان و ادب فارسـ ــتان زبـ ــت: فرهنگسـ گفـ
ـــی را انتخـــاب  ـــه روز باشـــد و اصطاحات ـــد ب بای
ـــاری  ـــان گفت ـــا زب ـــه بســـیار ســـاده و ب ـــد ک کنن
مـــردم هماهنـــگ بـــوده و بتوانـــد مفهـــوم را 

برســـاند. 
ــماعیل  ــد اس ــنیم ، محم ــزارش تس ــه گ ب
ــام معظــم  ــات مق ــه بیان ــا اشــاره ب ســعیدی، ب
رهبــری مبنــی بــر حفــظ  زبــان فارســی 
مرزهــای  اینکــه  از  بعــد  داشــت:  اظهــار 
جغرافیایــی بــا ورود اینترنــت و شــبکه های 
مجــازی فروپاشــید، نیــاز بــود تــا تدابیــر ویــژه 
ــرای  ــه ب ــه صــورت همــه جانب و گســترده ای ب
ــان و  ــه زب ــور ک ــی کش ــگ عموم ــظ فرهن حف
ادب فارســی نیــز جــزء آن اســت، اتخــاذ شــود 
ــات،  ــه کلم ــرض ورود روزان ــا در مع ــه م چراک
اصطاحــات و لغــات جدیــدی هســتیم کــه بــه 
ــه روز  ــود را روز ب ــگاه خ ــره جای ــورت روزم ص

باالتــر می بــرد. و  محکم تــر 
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی افــزود: بایــد تدابیــر 
ــن  ــی از ای ــه یک ــود ک ــیده ش ــژه ای اندیش وی
ــان و ادب فارســی  ــه فرهنگســتان زب ــر ب تدابی
برمی گــردد و بــه نظــر بنــده فرهنگســتان 
ــب  ــی را تصوی ــرد و  لغت های ــی می گی تصمیمات
ــی از ایــن کلمــات مثــل  می کنــد امــا برخ

ــتند.  ــوس هس ــیار نامان ــال بس ــه و چرخ ب رایان
جلســات  و  اخبــار  از  غیــر  هیچ جــا  شــما 
کلمــات  ایــن  از  کــه  نمی بینیــد  رســمی 
اســتفاده شــود و عــام مــردم ایــن اصطاحــات 
را تکــرار نمی کننــد چــرا کــه معادل هــای 
ــرد  ــه کارب ــرای آن انتخــاب شــده ک فارســی ب

ــت. ــخت اس ــیار س ــردم بس ــرای م آن ب
لغــات  انتخــاب  بایــد در  ادامــه داد:  وی 

ــردم  ــان م ــوه بی ــار و نح ــگ، گفت ــه  فرهن ب
ــه  ــدم ک ــال دی ــوان مث ــه عن ــم. ب ــت کنی دق
ــه  ــت ک ــیما می گف ــدا و س ــی در ص کارشناس
یارانــه و رایانــه را اشــتباه می کنــم و لــذا یکــی 
ــان و ادب  ــتان زب ــه فرهنگس ــئولیت ها ب از مس
ــه روز باشــد و  ــد ب ــه بای ــردد ک فارســی برمی گ
اصطاحاتــی را انتخــاب کنــد کــه بســیار ســاده 
ــوده و  ــردم هماهنــگ ب ــاری م ــان گفت ــا زب و ب

ــاند. ــوم را برس ــد مفه بتوان
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا بیان 
اینکــه صــدا و ســیما کــه بــه صــورت عــام و بــا 
فرهنــگ مــردم ســر و کار دارنــد، بایــد رعایــت 
ــانه ملی  ــئوالن رس ــرد: مس ــح ک ــد، تصری کنن
و  اصطاحــات  کلمــات،  از  برخــی  نبایــد 
ــارج  ــوه از خ ــورت انب ــه ص ــه ب ــا را ک گویش ه
ــود، در  ــازی وارد می ش ــای مج ــور و فض از کش
ــه  ــد ک ــی کنن ــا بزرگ نمای ــا و فیلم ه برنامه ه
ــه  ــد ک ــا بیفت ــه ای ج ــه گون ــردم ب ــن م در بی

ــد. ــدا اصــاح آن مشــکل باش بع
شــبکه های  کــرد:  عنــوان  ســعیدی 
اجتماعــی و فضــای مجــازی بایــد تقویــت 
ــبکه های  ــا ش ــورت ب ــن ص ــر ای ــوند در غی ش
ــویم  ــه رو می ش فضــای مجــازی خارجــی رو ب
کــه ســعی می کننــد برخــی لغــات را القــا 
ــرار  ــه اص ــی ک ــی از دالیل ــع یک ــد، در واق کنن
داخلــی  اجتماعــی  شــبکه های  می کردیــم 

ــود. ــن ب ــود همی ــت ش تقوی
وی در پایــان گفــت: نبایــد اجــازه دهیــم تــا 
ــه  ــوند چراک ــوش ش ــی فرام ــای محل گویش ه
کــه  هســتند  فرهنگ هایــی  خــرده  اینهــا 
ــر از  ــد و اگ ــت کردن ــگ را درس ــده فرهن عم
کلمــات غافــل شــویم در برابــر هجــوم وســیع 
ــر  ــی تحــت تاثی ــد غرب ــات جدی و گســترده لغ

قــرار می گیرنــد.

زمــان، محــل  رفــع نقــص کارت و برگــزاري  
ــد  ــي  ارش ــاي  کارشناس ــون  ورودي دوره ه آزم
ناپیوســته  ســال  ۱3۹۸ و همچنیــن  بیســت 
ــجویي   ــي  دانش ــاد علم ــن دوره المپی و چهارمی

کشــور اعــام شــد. 
و  علمــی  گــروه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دانشــگاهی خبرگــزاری فــارس، آزمــون  ورودی 
دوره هــای  کارشناســی  ارشــد ناپیوســته  ســال  
ــن دوره  ــت و چهارمی ــن  بیس ۱3۹۸ و همچنی
المپیــاد علمــی  دانشــجویی  کشــور در روزهــای 

۲3 و ۲۴ خردادمــاه برگــزار می شــود.
ــر  ــح و بعدازظه ــت صب ــون در نوب ــن آزم ای
روز پنجشــنبه مــورخ ۲3 خــرداد و نوبــت 
مــورخ ۲۴خرداد مــاه ســال  صبــح جمعــه 
ــر روی  ــدرج ب ــات من ــاس اطاع ۱3۹۸ و براس
کارت شــرکت در آزمــون رشــته امتحانــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــوط برگ مرب
داوطلبـان  متقاضـی  هر یک  از کدرشـته های 
امتحانـی  الزم  اسـت  بـه نشـانی منـدرج بر روی 

کارت شـرکت در آزمـون مراجعـه کنند.
ــات  ــون حــاوی اطاع کارت شــرکت در آزم
ــون  ــزاری آزم ــل برگ ــخ و مح ــی، تاری ثبت نام
داوطلبــان از روز دوشــنبه ۲۰ خردادمــاه بــرای 
مشــاهده و پرینــت بــر روی ســایت ســازمان به 
ــرد. ــرار می گی آدرس www.sanjesh.org ق

مشـخصات  براسـاس  اسـت  الزم  داوطلبـان 

شـماره  نام خانوادگـی،  )نـام ،  شناسـنامه ای 
شناسـنامه، سـال تولـد( و مشـخصات ثبت نامی 
)شـماره پرونـده و کـد رهگیـری( نسـبت بـه 
پرینـت کارت شـرکت در آزمـون اقـدام کننـد، 
بدیهـی اسـت بـرای شـرکت در جلسـه آزمـون 
همراه داشـتن پرینـت کارت شـرکت در آزمون 
و همچنیـن اصـل کارت ملی یا اصل شناسـنامه 
عکسـدار و ارائـه آن الزامـی اسـت. لـذا تمـام 
داوطلبـان بایسـتی شـخصاً برای پرینـت کارت 

شـرکت در آزمـون اقـدام نماینـد.

توصیه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ 
انتخاب لغات  با زبان گفتاری مردم هماهنگ باشد
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تاســیس موسســه غیــر تجــاری نیکــوکاری مهــر رحمــت معیــن درتاریــخ ۱3۹7/۰۹/۲۲ بــه شــماره ثبــت ۴3۴۹ بــه شناســه ملــی ۱۴۰۰۸۰۰۴۶۴۲ ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه 
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. برابــر مجــوز شــماره ۱۰۰۲۴7/۹7/7۱۱-۱۴/۸/۱3۹7 اداره کل بهزیســتی اســتان آذربایجــان شــرقی ثبــت و آگهــی بامانــع اســت 
موضــوع : موضــوع فعالیــت موسســه خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی اســت کــه بخشــی از فعالیــت هــای حــوزه هــای توانبخشــی و مشــارکت هــای مردمــی را شــامل مــی شــود.

اهــداف موسســه عبارتنــد از: .مجــری طــرح و برنامــه ریــزی و نظــارت و اجــرا بــر پــروژه هــای مناســب ســازی اســتان ۲.ارائــه طــرح هــای پژوهشــی در ارتبــاط بــا مناســب ســازی 3.تامیــن تجهیــزات 
ویــژه مربــوط بــه مناســب ســازی و فضــای زندگــی و کار معلولیــن ۴. کمــک بــه اخــذ مجوزهــای مســتند ) ثبتــی ( مناســب ســازی از مقادیـــر مربوطــه بــرای تولیــد کننــدگان 5.تولیــد و عرضــه 
محصــوالت ویــژه مناســب ســازی ، توانبخشــی بــرای جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی ۶.برگــزاری دوره هــا و همایــش هــای بیــن المللــی) در ارتبــاط بــا مناســب ســازی ، امــور توانبخشــی ، اعتیــاد 
، مهــارت هــای زندگــی و ... ( ، کمــک بــه تورهــای تخصصــی مناســب بــه کشــورهای دارای پتانســیل 7. ارائــه مشــاوره جهــت راه انــدازی خــط تولیــد مناســب ســازی و ســایر کاالهــای مربوطــه ۸. 
هماهنــگ کننــده بیــن ســازمانی قانــون جامــع حمایــت از معلولیــت مــاده و تبصــره هــای مرتبــط بــا مناســب ســازی ) اعــم از احصــاء نیازمنــدی هــای مناســب ســازی محیــط عمومــی و ارگونومــی 
و حمایــت از پایــان نامــه هــا و برگــزاری کــورس هــای علمــی و درســی در زمینــه مناســب ســازی بــرای دانشــجویان فنــی و مهندســی و توانبخشــی و جــذب مشــارکت افــراد عاقمنــد در ایــن 
راســتا ( ۹.مدیریــت تمامــی فرآیندهــای مربــوط اجرائــی شــدن قانــون جامــع حمایــت از معلولیــن ) بــه طــور کل ( و مــورد مناســب ســازی بــه طــور خــاص ۱۰. اطــاع رســانی در اماکــن عمومــی 
جهــت آگاه ســازی ویــژه عمــوم جامعــه بــرای جامعــه هــدف بهزیســتی ۱۱. تولیــد، خریــد و فــروش تجهیــزات هوشــمند ســازی، مراقبتــی، رفاهــی و پزشــکی ســالمندان، معلــوالن و... ۱۲. ارائــه انــواع 
خدمــات رفاهــی، ورزشــی، هنــری، تفریحــی و فرهنگــی، مراقبتــی، آموزشــی و پزشــکی و تامیــن نیازمنــدی هــا بــه جامعــه هــدف ۱3. تاســیس و راه انــدازی مراکــز شــبانه روزی بــه منظــور ارائــه 
خدمــات مراقبتــی بــه معلولیــن ۱۴.اجــرای طــرح هــا و برنامــه هــای مرتبــط بــا توانمندســازی، رفــاه و ســامت ســالمندان اســتان . تامیــن مســکن مناســب بــرای جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی 
۱۶. کمــک بــه اشــتغال ســازمان هــای مــردم نهــاد و حمایتــی ۱7. کارآفرینــی خاقانــه و اســتمداد از متخصصیــن و دکتریــن فنــی و دانشــگاه در راســتای توســعه اشــتغال بــا هــدف جامعــه هــدف 
ســازمان بهزیســتی ۱۸. کمــک بــه توســعه فرهنــگ کار در بیــن معلولیــن و محرومیــن و جامعــه هــدف ســازمان ۱۹.کاریابــی معلولیــن و مددجویــان ۲۰. یــاری رســانی بــه افــراد نیازمنــد و ایتــام تحــت 
پوشــش در جهــت رفــع ، مشــکات معیشــتی، درمانــی، تحصیلــی فرزنــدان جامعــه هــدف ۲۱. تامیــن جهیزیــه و مخــارج ازدواج فرزنــدان خانــواده هــای نیازمنــد تحــت پوشــش ســازمان بهزیســتی۲۲ 
. توانمندســازی سرپرســت خانــوار و یــا فرزنــدان خانــواده هــای بــی سرپرســت در جهــت اشــتغال و مســکن ۲3. انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی مــورد نیــاز خانــواده هــای تحــت پوشــش 
مرکــز و کمــک هزینــه تحصیلــی ویــژه جامعــه هــدف ۲۴. تاســیس مجتمــع خدمــات بهزیســتی ۲5.درجــه بنــدی، رتبــه بنــدی و نظــارت بــر مراکــز و موسســات غیردولتــی تابعــه بهزیســتی بــر 
اســاس دســتورالعمل هــای اباغــی از ســوی ســازمان بهزیســتی ۲۶. انجــام امــورات دفتــر مراکــز غیــر دولتــی جهــت تســریع در رونــد امــورات اداری پرونــده هــای فیزیکــی و الکترونیکــی متقاضیــان 
۲7. انجــام کلیــه امــورات آنایــن رایانــه ای موسســات ۲۸. جمــع آوری مشــارکت هــای مردمــی اعــم از نقــدی و غیــر نقــدی ۲۹. انجــام کلیــه طــرح هــا و برنامــه هــای ارجاعــی از طــرف حــوزه هــای 
توانبخشــی، پیشــگیری و اجتماعــی و مشــارکت هــای مردمــی بهزیســتی اســتان. 3۰. قبــول کلیــه فعالیــت هــای قابــل واگــذاری دولــت و ســایر نهــاد هــا دربخــش رفــاه اجتماعــی و بهزیســتی در 
چهارچــوب سیاســت هــای کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــه منظــور کاهــش تصدیگــری دولــت شــماره مجــوز 7۱۱,۹7,۱۰۰۲۴7 تاریــخ مجــوز ۱3۹7/۰۸/۱۴ مرجــع صادرکننــده روشــهای اجرایــی 
اهــداف موسســه عبارتنــد از: کمــک بــه تامیــن مســکن معلــوالن و مددجویــان نیازمنــد از طریــق احــداث، خریــد و اســتیجاری ۲. تجمیــع وجوهــات نقــدی و غیرنقــدی خیریــن جهــت تهیــه مســکن 
مناســب و تامیــن جهیزیــه و رفــع مشــکات معیشــتی جامعــه هــدف 3. اســتفاده از تســهیات بانــک هــای دولتــی ، خصوصــی و کلیــه موسســات مالــی و اعتبــاری ۴. ایجــاد کارگاه هــای روســتایی، 
شــهری و همچنیــن راه انــدازی مشــاغل خانگــی بــرای گــروه هــای جامعــه هــدف 5. تولیــد و طراحــی انــواع محصــوالت و خدمــات مصرفــی بــا اهــداف ایجــاد مشــاغل بــا تکیــه بــر تــوان مخاطبیــن 
ــا همــکاری ســازمان هــا و ارگان هــای دولتــی و مــردم نهــاد ویــژه جامعــه هــدف 7. ارائــه طــرح هــای جدیــد و اســتفاده از  ســازمان بهزیســتی ۶. اجــرای دوره هــای آموزشــی مهــارت آمــوزی ب
پتانســیل جامعــه هــدف ۸.همــکاری بــا ســازمان بهزیســتی، نهادهــای دولتــی و غیردولتــی و ســایر موسســات و مراکــز غیردولتــی ۹. تــاش بــرای ارائــه توانمنــد ی معلولیــن گــروه هــدف ۱۰. برپائــی 
نشســت هــا ،هــم اندیشــی ها،جلســات تبــادل نظــر، انتقــال تجربیــات، بــاز آمــوزی و دانــش افزائــی بــا همــکاری مراکــز علمــی و دانشــگاهی ایجــاد زمینــه ارتبــاط متقابــل بیــن مراکــز و موسســات 
اســتان۱۲ بازاریابــی رایانــه ای و جــذب منابــع مالــی در راســتای فعالیــت هــا ۱3شــرکت در مناقصــات و مزایــدات خصوصــی و دولتــی جهــت تحقــق اهــداف موسســه.در صــورت ضــرورت قانونــی 
انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم)ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد( مــدت: از تاریــخ ثبــت تــا ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ مرکــز اصلــی: 
اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز ، بخــش مرکــزی ، شــهر تبریــز، بلــوار اســتاد شــهریار ، بلــوار گلــکار ، بلــوار اســتاد شــهریار، پــاک ۰، طبقــه همکــف کدپســتی 5۱5۶۹357۶۸ ســرمایه 
شــخصیت حقوقــی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریــال مــی باشــد. اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا: امیــر موســی زاد بــه شــماره ملــی ۱3۶۱۱۴۹۴۰۱ دارنــده ۴۰۰,۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه مهــدی بلــوری 
بــه شــماره ملــی ۱375۸3۹۶۸3 دارنــده ۲۰۰,۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه عبــاس موســی زاد بــه شــماره ملــی ۱37۶3۴۰73۹ دارنــده ۲۰۰,۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه فاطمــه رســولی بــه شــماره ملــی 
۱3۸۰۱3۰۶۰3 دارنــده ۲۰۰,۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران : امیــر موســی زاد بــه شــماره ملــی ۱3۶۱۱۴۹۴۰۱ بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره عبــاس موســی زاد بــه 
شــماره ملــی ۱37۶3۴۰73۹ بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره حمیــد محبوبــی بــه شــماره ملــی ۱3۶۰33۶۶۸۰ بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره ســعید شــیرازی خیرالدیــن بــه 
شــماره ملــی ۱3۶۰۸۸۹۶۶3 بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره مجیــد محبوبــی بــه شــماره ملــی ۱37۲۰۲۹5۲۴ بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره عارفــه پورفتحیــه بــه شــماره ملــی ۱3۸۲۶۸۰۲۴۴ و 
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 3 ســال انتخــاب شــدند دارنــدگان حــق امضــا: امضــاء کلیــه اوراق واســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چک-ســفته-برات-قراردادها عقــود اســامی 
بــا امضــاء مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد و اوراق عــادی و اداری )طبــق مــاده ۲۸ اساســنامه ( بــا امضــاء مدیــر عامــل و در غیــاب او نائــب 
رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد. آقــــای علیرضــا پورحســین بــه کدملــی ۱37۸۰۰۱3۹7 بــه عنــوان بــازرس اصلــی بــه مــدت 3 ســال انتخــاب شــدند. روزنامــه عجــب شــیر 

بــه عنــوان روزنامــه محلــی جهــت درج آگهــی هــای داخــل موسســه انتخــاب شــد. اختیــارات مدیــر عامــل: طبــق اساســنامه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )486552(

ورزش و جوانان
جزئیاتی تازه از اتهام تجاوز جنسی 

نیمار به یک زن برزیلی

ــه  ــی ب ــاوز جنس ــه تج ــی ب ــم برزیل مهاج
یــک زن در پاریــس متهــم شــد. اتهامــی کــه 

ــت. ــده اس ــا ش ــازه افش ــات آن ت جزیی
بــه گــزارش ایســنا، نیمــار بــاز هــم درگیــر 
یــک حاشــیه جدیــد شــد. یــک زن از مهاجــم 
پــاری ســن ژرمــن بــه خاطــر تعــرض شــکایت 
کــرد. بــه نوشــته ســایت UOl برزیــل ایــن زن 
ــل  ــک هت ــی در ی ــم م ــی شــد در پانزده مدع
ــه  ــرض شــده اســت. در شــکایت ارائ ــه او تع ب
ــام  ــن زن اع ــائوپائولو ای ــس س ــه پلی ــده ب ش
ــق  ــی از طری ــم برزیل ــا مهاج ــت ب ــرده اس ک
ــس از رد و  ــت. پ ــده اس ــنا ش ــتاگرام آش اینس
ــک  ــر ی ــن همدیگ ــی بی ــردن پیام های ــدل ک ب
دوســت بــه نــام گایــو بــرای ایــن خانــم بلیــت 
ــس  ــوفیتل پاری ــل س ــی در هت ــرد و اتاق می خ
ــه فرانســه ســفر  ــا او ب ــد ت ارک دو رزرو می کن

ــد. ــش را ببین ــن محبوب ــد و بازیک کن
نیمــار ســاعت ۲:۲۰ بــه هتــل می رســد 
و پــس از یــک مکالمــه کوتــاه و دوســتانه، 
ایــن خانــم عــوض  بــه  رفتــارش نســبت 
ــد. ــاوز می کن ــه او تج ــونت ب ــا خش ــود ب می ش

ــه  ــی ب ــم م ــرد پانزده ــام ک ــم اع ــن خان ای
ــًا  ــی کام ــاظ روح ــته و از لح ــل بازگش برزی
ــا  ــر ت ــن خاط ــه همی ــت. ب ــه اس ــم ریخت به
ــرد. ــرح نک ــکایتش را مط ــته ش ــه گذش جمع

ــایت UOl را  ــات س ــپورت اطاع ــو اس گلوب
ــن شــکایت را منتشــر کــرد. تأییــد و ای

ــبت  ــار نس ــدر نیم ــام، پ ــن اته ــس از ای پ
بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و گفــت: 
ــم تجــاوز نکــرده اســت و  ــن خان ــه ای پســرم ب
هــر اتفاقــی کــه بین شــان رخ داده بــا رضایــت 

ــوده اســت. ب
ــن  ــارات ای ــرد: اظه ــار ک ــان اظه او در پای
خانــم دروغ اســت و هدفــش اخــاذی از پســرم 

اســت.
ــده  ــم ش ــرض مته ــه تع ــی ب ــار در حال نیم
کــه بــه زودی بایــد در کوپــا آمــه ریــکا ۲۰۱۹ 
ــه  ــن ب ــش از ای ــد. او پی ــرکت کن ــل ش برزی
خاطــر ضربــه زدن بــه یــک هــوادار در فینــال 
ــی در  ــد کاپیتان ــه بازوبن ــی فرانس ــام حذف ج

ــت داد. ــل را از دس برزی

حبیب زاده: 
برانکو برای فصل آینده برنامه داد 

مشــاور مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس 
بــه خبــر رفتــن برانکــو از ایــران و شــایعه 

او واکنــش نشــان داد.  بازنگشــتن 
ــب زاده،  ــهند حبی ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
درخصــوص ســفر برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی 
تیــم پرســپولیس بــه کرواســی و شــایعاتی 
ــاره برنگشــتن او مطــرح شــده گفــت:  کــه درب
ــه  ــا امشــب ب طبیعــی اســت کــه بازی هــای م
ــان می رســد و برانکــو و دســتیارانش مثــل  پای
ســایر مربیــان و حتــی بازیکنــان بعــد از یــک 
فصــل ســخت می خواهنــد بــه مرخصــی رفتــه 
ــده  ــایعه ش ــه ش ــا اینک ــد ام ــتراحت کنن و اس
برانکــو مــی رود و دیگــر بــه ایــران برنمی گــردد 

ــدارد.  صحــت ن
وی ادامــه داد: در جلســه ای کــه آقــای 
برانکــو در باشــگاه پرســپولیس داشــت لیســت 
بازیکنــان مدنظــر و مــازاد خــود را اعــام کــرد 
و حتــی برنامــه کاری فصــل آینــده را هــم ارائه 
ــای  ــو برنامه ه ــای برانک ــی آق ــت. حت داده اس
ــه داده  ــگاه ارائ ــه باش ــم ب ــادا را ه اردوی کان
ــه  ــه او ب ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــا نش و اینه

ــد داد.  ــه خواه ــپولیس ادام کارش در پرس
ــپولیس در  ــگاه پرس ــل باش مشــاور مدیرعام
ــو  ــات برانک ــه مطالب ــوال ک ــن س ــه ای پاســخ ب
افــزود:  می شــود،  پرداخــت  زمانــی  چــه 
بــرای پرداخــت مطالبــات آقــای برانکــو و 
دســتیارانش اقدامــات خوبــی انجــام شــده امــا 
ــا در روز  ــرا برخی ه ــه چ ــت ک ــخص نیس مش
بــازی فینــال جــام حذفــی چنیــن شــایعاتی را 

مطــرح می کننــد. 

باشــگاه تراکتــور دربــاره طــرح شــکایت 
علیــه باشــگاه پدیــده اطاعیــه ای صــادر کــرد. 
بــه گــزارش تســنیم، حســب اطاعــات 
واصلــه از مدیریــت باشــگاه تراکتــور مبنــی بــر 
طــرح شــکایت علیــه باشــگاه پدیــده موضــوع 
ــاز  ــی و غیرمج ــر قانون ــن غی ــتفاده از بازیک اس
و مطــرح شــدن ایــن موضــوع در مجامــع 
ــده در  ــگاه پدی ــل باش ــس العم ــی و عک فوتبال
ــه بازیکــن  ــوط ب حــذف  عکــس و مطلــب مرب
اشــاره شــده در راســتای تنویــر افــکار عمومــی 
و اطــاع رســانی ، روابــط عمومــی باشــگاه 
ــر  ــور  ذک ــادی تراکت ــی اقتص ــی ورزش فرهنگ

مطالــب ذیــل را الزم می دانــد؛
چاواریــا ملقــب بــه چوچــو در چنــد مســابقه 
ــده  ــال پدی ــم فوتب ــه تی ــر ب ــگ برت ــی لی پایان
شــهر خــودرو بــه عنــوان بازیکــن آزاد، اضافــه 
گردیــد. ایــن بازیکــن در تاریــخ ۱۸ اردیبهشــت 
پــس از خاتمــه پنجــره نقــل و انتقــاالت نیــم 

فصــل، بــه تیــم پدیــده پیوســت.
یــادآور می شــود، بازیکــن آزاد، بازیکنــی 
اســت کــه بــا هیــچ باشــگاهی قــرارداد نداشــته 
و  نقــل  پنجــره  از  خــارج  در  می توانــد  و 
ــد  ــرارداد منعق ــگاهی ق ــا باش ــز ب ــاالت نی انتق
نمایــد. اگــر ایــن بازیکــن بــا باشــگاهی قــرارداد 
ــوب  ــن آزاد محس ــر بازیک ــد دیگ ــته باش داش

ــن آزاد  ــاز بازیک ــد از امتی ــود و نمی توان نمی ش
ــد. ــتفاده کن اس

طــی اســتعامی کــه از فدراســیون فوتبــال 
ــیون  ــن فدراس ــه، ای ــورت گرفت ــه ص نیکاراگوئ
 3۰ تاریــخ  از  بازیکــن  کــه  کــرده  اعــام 
خــرداد ۱3۹7 تــا تاریــخ ۲۹ خــرداد ۱۴۰۰ بــا 
باشــگاه رئــال اســتنلی قــرارداد دارد. بــا وجــود 

ــت و  ــن آزاد نیس ــان بازیک ــرارداد، ایش ــن ق ای
ــرد. ــره بب ــاز به ــن امتی ــد از ای نمی توان

بنــد ۲ مــاده 5 مقــررات انتقــال فدراســیون 
همزمــان  قــرارداد  ثبــت  از  مانــع  فوتبــال 
ــاده ۱۰  ــود و م ــگاه می ش ــا دو باش ــن ب بازیک
بــرای انتقــال قرضــی می توانــد اســتثنای ایــن 
ــلی  ــال اس ــگاه رئ ــان باش ــا می ــد. ام ــاده باش م

ــده  ــد نگردی ــی منعق ــرارداد قرض ــده ق و پدی
ــد  ــده باش ــم ش ــد ه ــر منعق ــی اگ ــت. حت اس
ایشــان بــا وجــود خاتمــه مهلــت پنجــره نقــل و 
انتقــاالت، نمی توانــد در ایــن مســابقات حاضــر 
گــردد. بــا نظــر بــه ســایت باشــگاه رئــال 
اســتنلی عکــس بازیکــن در ســایت اصلــی 
ــن  ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــده ق ــاس پدی ــا لب ب
مطلــب نشــان می دهــد در انتقالــی هماهنــگ، 

ــته اســت. ــده پیوس ــم پدی ــه تی ب
بــا ایــن تخلــف، مســلماً بازیکــن، در شــمول 
ــف  ــمت ال ــاز در قس ــن غیرمج ــف بازیک تعری
انضباطــی  و ب بنــد ۱ مــاده ۶۱ مقــررات 
فدراســیون قــرار می گیــرد و تبعــات مــاده 
ــج، در  ــر نتای ــی و تغیی ــه مال ــی جریم ۶۱ یعن

ــود. ــد ب ــده خواه ــگاه پدی ــار وی و باش انتظ
ــاون  ــط مع ــی توس ــدارک کامل ــناد و م اس
حقوقــی باشــگاه بــرای فدراســیون فوتبــال 
بــرای   7/۲/۹۸ تاریــخ  در  و  گردیــد  محیــا 
ــه  ــا ب ــا ت ــال ارســال شــده ام فدراســیون فوتب
امــروز فدراســیون مطلــب را مســکوت گذاشــته 

ــت. اس
ــز از فدراســیون  باشــگاه تراکتورســازی تبری
ــر در  ــده مؤث ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــال رس فوتب
جــدول را در اســرع وقــت و بــرای تحقــق 
ــت. ــتار اس ــررات، خواس ــرای مق ــت و اج عدال

روانشناسیشکایت تراکتور علیه باشگاه پدیده؛ چاواریا بازیکن آزاد نبود

شخصیت های دارای
 ویژگی برتری طلب

برتـری طلبـی در تمـام افـراد تـا حدودی 
برخـی  در  ویژگـی  ایـن  امـا  دارد،  وجـود 
اختـاالت شـخصیت و تیـپ های شـخصیتی 

بسـیار مشـخص تـر مـی باشـد.
 اختال شـخصیت خودشیفته: خودشیفته 
کسـی اسـت که انـرژی روانـی و عاطفی خود 
را معطـوف بـه خـود دارد. خـود را مطلـوب و 
محبـوب می داند و خود را شایسـته سـتایش 
و تمجیـد دیگـران مـی بیند. میـل افراطی به 
برتـر بـودن و انگیـزه هـای برتـری طلبانه در 
ایـن افـراد آن هـا را در رده شـخصیت هـای 

روان رنجـور قـرار مـی دهد.
 شـخصیت هـای کینه جـو:  این افـراد هر 
گونـه پیشـرفت و موفقیـت در دیگـران را بـا 
خشـم پاسـخ می دهنـد و طاقت دیـدن ارتقا 
دیگـری را ندارنـد. کینـه و حسـادت الگوهای 

رفتـاری غالـب در این افراد اسـت.
 شـخصیت هـای کمـال گرا: کمـال طلبان 
بـا میـل بـه برتـری برانگیختـه مـی شـوند و 
بـا تـاش افراطی بـرای دسـتیابی بـه اهداف 
سـطح بـاال و ایـده آل هـا قـدم بر مـی دارند. 
ایـن افـراد هیـچ گونـه ضعـف در عملکـرد را 

پذیرند. نمـی 
خصوصیات برتری طلب :

ــورش  ــن”، منظ ــد “م ــی گوی ــی م ۱. وقت
خــود ایــده آلــش اســت یعنــی خــود را 

ــد.  ــی بین ــکوه م ــال و ش ــزرگ و پرج ب
۲. بــه نظــر او مطلــوب بــودن یعنــی 
ــر باشــد.  ــاز ت ــر و ممت اینکــه از دیگــران برت
 3. از هــر چیــزی بــوی ناامیــدی و تــرس 

و ضعــف بدهــد، پرهیــز مــی کنــد.
 ۴. برتــری طلبــی اش تــوام بــا انتقامجوئی 

. است 
ــود و  ــات خ ــی اثب ــب و در پ ــاه طل  5. ج

ــت . اراده اش اس
 ۶. سمج و انعطاف ناپذیراست: 

ــت  ــات در او حال ــن خصوصی ــون ای • چ
امــاره دارد. 

• چـون ابـزاری بـرای پوشـاندن تمایـات 
بـه  میـل  حقـارت،  احسـاس   ، مهرطلبانـه 
تهمـت بـه خـود و تردیـد درمتشـخص بودن 
دارد ، تا احسـاس کند شـخصیتی قـوی دارد 

و از دیگـران برتراسـت .
7. زیـاد بلـوف مـی زنـد و خود را بـا ظاهر 
سـازی وارد بـه همه چیـز قلمداد مـی کند و 
بـه همیـن دلیـل دائـم در اضطراب اسـت که 

مبـادا مچش گیـر بیفتد.
 ۸. از اینکــه بــه ســادگی مــی توانــد 
دیگــران را گــول بزنــد احســاس لــذت ، 
ــر  ــی اگ ــد. ول ــی کن ــرافرازی م ــدرت و س ق
ــاس  ــدت احس ــه ش ــد ب ــش بزن ــی گول کس
ــم شــحصیتی و  ــت، ک ــارت، خف ــف، حق ضع
باهــت میکنــد. پــس دائــم در هــراس اســت 

ــد. ــش بزن ــی گول ــادا کس ــه مب ک
 ۹. در برخـورد بـا انتقاد و کشـف خطایش 
حساسـیت و عکـس العمـل شـدیدی از خود 

نشـان مـی دهد.
 ۱۰. در خـود صفاتـی را مـی پرورانـد و 
بـا ارزش مـی دانـد که نشـانه جال ، تسـلط 
و برتـری اسـت و او را از دیگـران ممتازتـر و 

برجسـته تـر مـی کند.
 ۱۱. سـعی مـی کنـد دیگـران محتاجـش 
باشـند و بـه او اتـکا کننـد و بـر همـه کس و 

همـه چیز مسـلط باشـد.
۱۲. از دیگـران مـی خواهـد که نسـبت به 

او رفتار زیردسـتانه ای داشـته باشـند.
 ۱3. اگـر بتوانـد بـا هـر موقعیتـی بسـازد 
و هـر مشـکلی را از پیـش پـا بـردارد بـه خود 
افتخـار مـی کنـد ولـی اگـر نتوانـد بشـدت 

احسـاس حقـارت مـی کنـد.
 ۱۴. احسـاس خصومـت و عنـاد خـود بـه 
دیگـران را بـی پـروا و بـا صراحـت ابـراز مـی 
کنـد و آنـرا دلیل سـراحت لهجـه و ُرک بودن 

خـود مـی داند.
 ۱5. هـر کاری دوسـت داشـته باشـد مـی 
کنـد و اصـا” فکـر نمـی کنـد کـه چیـز قابل 
تخطئه و مسـخره ای در او وجود داشـته باشد.
 راه های بهبود و درمان برتری طلبی کدامست؟

خودآگاهیتـان را بـاال ببریـد: الزمه افزایش 
خودآگاهـی شناسـایی عایـق و آنچـه که در 
حـال حاضـر واقعا هسـتید می باشـد. تفکیک 
ایـن دو از هـم و برنامـه ریـزی برای رسـیدن 
بـه آن هـا کمـک می کنـد تـا شـما راه های 
سـامت تـری را بـرای ارضـا نیاز بـه قدرت و 

برتـری تـان را پیـش رو گیرید.
شـیوه مدیریـت اضطـراب هـا را بیاموزیـد: 
از آن جـا کـه برتـری طلبـان بـا تـاش های 
مسـتعد  انـد  قـدرت  کسـب  بـرای  افراطـی 
هسـتند.  شـدیدی  هـای  اضطـراب  تجربـه 
روش هایـی مثـل ذهـن آگاهـی یـا مراقبـه 
بـرای درمـان اضطـراب و جلوگیـری از بـروز 

نامطلـوب موثـر اسـت. هیجانـات 
مهـارت هـای همدلی را یـاد بگیرید: برتری 
طلبـان به دلیـل خودبینی کـه دارند منفعت و 
خواسـت خـود را مرکز توجه قـرار می دهند و 
بـه همیـن دلیل قدرت همدلی با دیگـران را از 
دسـت می دهند. دانسـتن و یادگیـری مهارت 
هـای همدلـی در درک بهتـر دنیـای دیگران و 

دشـمن نپنداشـتن دیگران موثر است. 
منبع: بیتوته
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مربــی تیــم ملــی ســه گانــه جمهــوری 
اســامی ایــران و مدیــر فنــی ایــن فدراســیون 
ــن  ــی ای ــزاری اردوی انتخاب ــه برگ ــاره ب ــا اش ب
ــز، گفــت: ورزشــکاران  رشــته ورزشــی در تبری
ــه 7۰ درصــد آمادگــی بدنــی  حاضــر در اردو ب
ــره  ــرای شــرکت در مســابقات آســیایی در ک ب

ــیدند.  ــی رس جنوب
بــه گــزارش ایرنــا، فرامــرز رنجکــش اظهــار 
ــه  ــی س ــته ورزش ــی رش ــم مل ــرد: اردوی تی ک
گانــه یــک ماهــه بــوده و در یــک هفتــه باقــی 
ــن ۱۱  ــی از بی ــرات نهای ــا انتخــاب نف ــده ب مان
ورزشــکار حاضــر در اردو ۶ نفــر انتخــاب و 

معرفــی می شــوند.
وی افــزود: ورزشــکاران ۶ اســتان بــه اردوی 
نهایــی ســه گانــه ایــران در تبریــز کــه در واقــع 
چهارمیــن مرحلــه اردوی تیــم ملی در یکســال 
ــن  ــه از ای ــدند ک ــوت ش ــت، دع ــته اس گذش
ــابقات  ــه مس ــاب و ب ــکار انتخ ــداد ۶ ورزش تع

ــوند. ــزام می ش ــی اع ــره جنوب ــیایی در ک آس
کــه  رکوردهایــی  داد:  ادامــه  رنجکــش 
ورزشــکاران کســب کردنــد، بهتــر از دوره هــای 
گذشــته اســت و امــروز هــم بــا تســتی کــه در 
ــرات  ــتری از نف ــناخت بیش ــد، ش ــذ ش اردو اخ

ــد. ــت آم ــر در اردو بدس حاض
وی اضافــه کــرد: ورزشــکاران 75۰ متــر 

ــج  ــواری و پن ــر دوچرخــه س ــنا، ۲۰ کیلومت ش
تســت  مرحلــه  در  را  دومیدانــی  کیلومتــر 
مســافت  نصــف  واقــع  در  کــه  گذراندنــد 

مســابقات آســیایی کــره جنوبــی اســت.
مربــی تیــم ملــی ســه گانــه جمهــوری 
اســامی ایــران بــا بیــان اینکــه مســابقات 
ــزار  ــرادی برگ ــورت انف ــه ص ــی ب ــره جنوب ک
می شــود، اظهــار کــرد: ورزشــکاران روزانــه 
ــاعت در  ــدود ۶ س ــده و ح ــار وع ــا چه ــه ت س
ــنا،  ــر ش ــا ۱5۰۰ مت ــد ت ــن می کنن روز تمری
۴۰ کیلومتــر دوچرخــه ســواری و ۱۰ کیومتــر 
دومیدانــی مســابقات ســه گانــه آســیایی را بــا 

ــد. ــان ببرن ــه پای ــری ب ــورد بهت رک
ــدال  ــب م ــه کس ــد ب ــه امی ــزود: البت وی اف
بــرای تیــم ملــی ســه گانــه ایــران کــم اســت 
شــده  کســب  عنــوان  بهتریــن  تاکنــون  و 
ــرای ایــن تیــم ســیزدهم مســابقات آســیایی  ب
ــی  ــا آمادگ ــه ب ــت ک ــزی اس ــای اندون جاکارت
ــام  ــار مق ــن ب ــدوارم ای ــم امی ــکاران تی ورزش

ــم. ــب کنی ــیا را کس ــی آس ــک رقم ی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه مرحلــه 
ــه  ــی س ــم مل ــازی تی ــاده س ــی اردوی آم قبل
گانــه ایــران در تهــران، اهــواز و جزیــره هرمــز 
ــا  ــه ت ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــد، اب ــزار ش برگ
زمــان اعــزام تیــم از تهــران در ۲7 خــرداد مــاه 

جــاری بــه مســابقات کــره جنوبــی نفــرات تیــم 
ــرز آمادگــی برســند. ــه ۱۰۰ درصــد م ــی ب مل

مســابقات قهرمانــی ســه گانــه آســیایی ۲۹ 
ــی  ــره جنوب ــئول ک ــاه امســال در س ــرداد م خ

ــود. ــزار می ش برگ
ســرمربی تیــم ملــی ســه گانــه ایــران، 
ــاه  ــر ســه م ــه ه ــی اســت ک »ســرجیو« پرتغال
یکبــار در کشــور حضــور می یابــد و برنامه هــای 

ــد. ــه می کن ــم را ارائ ــن تی ــازی ای ــاده س آم
اتلــون  تــری  یــا  ســه گانه  ورزش 
)triathlon( یــا مســابقات ســه گانه یــک 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــت ک ــی اس ورزش ترکیب
در آن بــا انجــام ســه مرحلــه ی اســتقامتی بــا 
ــابقه،  ــل مس ــد. مراح ــت می کنن ــر رقاب یکدیگ
شــامل شــنا، دوچرخه ســواری و دو اســت.

مســافت هــر یــک از ایــن مرحله هــا بســته 
ــد؛ ســه گانه از  ــر می کن ــوع مســابقه تغیی ــه ن ب
ــان  ســال ۲۰۰۰ در هــر ۲ بخــش مــردان و زن
وارد برنامــه مســابقات المپیــک شده اســت. 
ــی  ــابقات بین الملل ــی مس ــافت اصل ــد مس چن

ــد از: ــود عبارتن ــزار می ش ــه گانه برگ س
مســافت ســرعتی: 75۰ متــر شــنا، ۲۰ 
دو کیلومتــر   5 دوچرخه ســواری،  کیلومتــر 

 ۱٫5 المپیکــی:  یــا  اســتاندارد  مســافت 
کیلومتــر شــنا، ۴۰ کیلومتــر دوچرخه ســواری، 

۱۰ کیلومتــر دو
ــر شــنا، ۹۰  ــی: ۱٫۹ کیلومت مســافت طوالن
کیلومتــر دوچرخه ســواری، ۲۱٫۱ کیلومتــر دو

 ۱۸۰٫۲ شــنا،  کیلومتــر   ۳٫۸ آیرونمــن: 
کیلومتــر دوچرخه ســواری، ۴۲٫۲ کیلومتــر دو

مربی تیم ملی: 

ورزشکاران سه گانه به ۷۰ درصد 
آمادگی برای مسابقات آسیایی رسیدند
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س  رئی
آذربایجان شــرقی اعــام کــرد: ۱۰۰ درصــد 
اعتبــارات اباغــی 3۱ طــرح مصــوب ســفر دوم 
ــال ۱3۹7  ــتان در س ــه اس ــوری ب رئیس جمه

ــت.  ــص یاف تخصی

ــودی در جمــع  ــا، داود بهب ــه گــزارش ایرن ب
خبرنــگاران اظهــار کــرد: دور دوم ســفر ریاســت 
جمهــوری بــه اســتان آذربایجان شــرقی در 
اردیبهشــت ســال ۱3۹7 صــورت پذیرفــت 
کــه در جریــان ایــن ســفر، 3۱ طــرح و پــروژه 
راه ســازی،  کشــاورزی،  آب،  حوزه هــای  در 
و  فرهنگــی  آمــوزش،  درمــان،  و  بهداشــت 

ــد. ــوب ش ــی مص ورزش
ــوب  ــای مص ــرح ه ــار ط ــوع اعتب وی مجم
ــه  ــی ب ــام روحان ــت االس ــفر حج ــن س دومی
آذربایجــان شــرقی را ۲۰ هــزار و ۴۰۰ میلیــون 

ــرد. ــال اعــام ک ری
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
اعتبـــارات  افـــزود:  آذربایجـــان  شـــرقی 

مصـــوب مربـــوط بـــه پروژه هـــای ســـفر 
 ۱3۹۹ و   ۱3۹۸  ،۱3۹7 ســـال های  بـــرای 
ــال  ــه در سـ ــت کـ ــده اسـ ــزی شـ برنامه ریـ
ـــال از  ۱3۹7 مبلـــغ ۶ هـــزار و ۴۲5 میلیـــون ری
ـــد  ـــاغ گردی ـــتان اب ـــه اس ـــوب ب ـــارات مص اعتب
و ۱۰۰ درصـــد آن طـــی ۱۲ ماهـــه ســـال 

ــت. ــه اسـ ــص یافتـ ۱3۹7 تخصیـ
فیزیکــی  پیشــرفت  کــرد:  اضافــه  وی 
ــا  ــوری ت ــت جمه ــفر دوم ریاس ــای س پروژه ه

بــه امــروز در حــدود 5۹ درصــد اســت.
ــراه هشــتم  ــات هم ــوری و هی ــس جمه رئی
اردیبهشــت مــاه پارســال دومیــن ســفر خــود 
ــفرهای  ــتای س ــرقی در راس ــان ش ــه آذربایج ب

ــام داد. ــتانی را انج اس

1۰۰ درصد اعتبار طرح های سفر دوم رئیس جمهوری 
به آذربایجان شرقی تخصیص یافت

رییــس انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی 
ــا  ــی خــودرو ۲۰ ت ــان اینکــه قیمــت فعل ــا بی ب
3۰ درصــد حبــاب دارد بــه مــردم توصیــه کــرد 
ــازار نشــوند چراکــه جلســاتی  فعــًا وارد ایــن ب
در وزارت صمــت برگــزار شــده اســت کــه تولیــد 
را افزایــش خواهــد داد و به محــض رونــق تولیــد 

ــوند.  ــرر می ش متض
رضــا  محمــد  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــن  ــع همگ ــن صنای ــس انجم ــش، ریی نجفی من
بــازار  در  دالالن  حضــور  بــه  قطعه ســازی 
ــه  ــی ک ــت: از آنجای ــرد و گف ــاره ک ــودرو اش خ
ــی از  ــای مختلف ــودرو بخش ه ــازار خ ــث ب بح
ــراد  ــد، اف ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــه را تح جامع
ــت و ورود  ــن خصــوص دخال ــز در ای ــادی نی زی

می کننــد. پیــدا 
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد خــودرو در ســال 
گذشــته ۴۰ درصــد کاهــش داشــته اســت، 
ــده  ــبب ش ــات س ــود قطع ــرد: کمب ــوان ک عن
ــه  ــز ب ــاری نی ــال ج ــازان در س ــت خودروس اس
تولیــد مــورد نظــر خــود دســت پیــدا نکننــد و 
ــن حــوزه فراهــم  ــرای جــوالن دالالن ای فضــا ب

شــود.
رییــس انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی 
ــک  ــر ی ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
حبــاب ۲۰ تــا 3۰ درصــدی در قیمــت خودروها 
ــن  ــرد در ای ــه ک ــردم توصی ــه م ــود دارد ب وج
بــازار حبابــی وارد نشــوند چــرا کــه جلســاتی در 
ــد  ــه تولی ــزار شــده اســت ک وزارت صمــت برگ
ــه کار  ــض اینک ــد داد و به مح ــش خواه را افزای
خودروســازی رونــق پیــدا کنــد متضــرر خواهند 

شــد.
نجفی منــش خاطرنشــان کــرد: علــت ایجــاد 
ایــن حبــاب قیمتــی، نقدینگــی بــاال در اقتصــاد 
کشــور اســت کــه هــر روز بیــش از هــزار 
میلیــارد بــه حجــم آن افــزوده می شــود. از 
ــدا نکــرده  ــد کاال افزایــش پی ــی کــه تولی آنجای
اســت، رشــد نقدینگــی، افزایــش قیمــت کاال در 

ــت. ــته اس ــال داش ــازار را به دنب ب
ــری در  ــل دیگ ــرخ ارز را عام ــانات ن وی نوس
افزایــش قیمــت خــودرو دانســت و اظهــار کــرد: 
می تــوان گفــت تغییــرات نــرخ ارز بــا تغییــرات 
قیمــت خــودرو خصوصــاً انــواع وارداتــی برابــری 
می کنــد. افزایــش قیمــت ارز، مــواد اولیــه، 
ــه رشــد قیمــت قطعــات  دســتمزد و... منجــر ب

و در نهایــت خــودرو شــده اســت.
ایــن خودروســاز در ادامــه عنــوان کــرد: 

ــیونی  ــت فرموالس ــازمان رقاب ــته س ــال گذش س
بــرای تعییــن قیمــت خــودرو اعــام کــرد کــه 
ــدند  ــت از آن ش ــه تبعی ــار ب ــازان ناچ خودروس
امــا فــروش خــودرو بــا آن قیمــت ســبب ضــرر 
ــد. ــازان ش ــی خودروس ــارد تومان ــزار میلی ۲۰ه

ادامـــه داد: زیـــان ســـال  نجفی منـــش 
گذشـــته خودروســـازان ســـبب شـــد طلـــب 
ــه  ــود و در نتیجـ ــت نشـ ــازان پرداخـ قطعه سـ
ــوان  ــش تـ ــل کاهـ ــز به دلیـ ــازان نیـ قطعه سـ
ــات  ــع قطعـ ــد به موقـ ــه تولیـ ــادر بـ مالـــی قـ
مـــورد نیـــاز خودروســـازی نبودنـــد. ازســـوی 
دیگـــر تحریم هـــا موجـــب شـــد خریـــد 
ــا افزایـــش  قطعـــات مـــورد نیـــاز خـــودرو بـ

ــود. ــه شـ ــه مواجـ ــدی هزینـ ۲۰درصـ
جــاری  ســال  در  اینکــه  ابــراز  بــا  وی 
خودروســازی تجــاری نشــد، تأکیــد کــرد: 
ــل  ــا به دلی ــتیم ام ــودرو داش ــد خ ــال تولی امس
ــه کــه بایــد  کســری و کمبــود قطعــات آن گون
ــر  ــال حاض ــید. در ح ــتری نرس ــت مش ــه دس ب
بیــش از ۱7۰هــزار خــودرو در کــف کارخانه هــا 
و پارکینــگ آنهــا وجــود دارد کــه نقــص قطعــه 
ــی هســتند  ــات الکتریک ــده آن قطع ــد. عم دارن
ــور  ــا دو کش ــا تنه ــا در دنی ــازنده آنه ــه س ک
ــد  ــه خری ــادر ب ــم ق ــل تحری ــتند و به دلی هس

ــتیم. ــا نیس آنه
رییــس انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی 
در خصــوص عملکــرد وزارت صمــت گفــت: تمام 

ــه از روی خیرخواهــی و  ــن وزارتخان کارهــای ای
کنتــرل کــردن بــازار بــوده اســت. وزارت صمــت 
ــازار پیشــنهاد داد  بــرای جلوگیــری از تاطــم ب
3۰ درصــد تولیــد خودروســازان در حاشــیه 
ــی  ــفانه خیل ــه متأس ــد ک ــروش برس ــازار به ف ب
موفــق نبــود و فرصتــی بــرای ســودجویان 
به وجــود آورد، البتــه اگــر پیش فــروش صــورت 
نمی گرفــت قیمــت بســیار بیشــتر افزایــش 

می یافــت.
نجفی منــش بــه نقــش مــردم در بــازار 
خــودرو اشــاره کــرد و گفــت: در زمــان بایــای 
طبیعــی همــه مــردم بــرای کمــک عجلــه 
ــن  ــا ای ــز ب ــا نی ــی م ــت فعل ــد، وضعی می کنن
ــکا  ــوی آمری ــارها از س ــا و فش ــم تحریم ه حج
ــه  ــاری همه جانب ــه ی ــت ک ــک باس ــد ی مانن
ــش از  ــر بی ــال حاض ــد. در ح ــردم را می طلب م
ــظ ارزش پولشــان  ــرای حف ــراد ب ۹۰ درصــد اف
وارد بــازار خــودرو می شــوند کــه موجــب دامــن 

زدن بحــران می شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه »چــرا پس 
از ســال ها خودروســازی در کشــور تــا ایــن 
ــم؟«،  ــرار می گیری ــم ق ــر تحری حــد تحــت تأثی
تشــریح کــرد: یــک خــودرو دارای 3هــزار و 3۰۰ 
قطعــه اســت کــه هیــچ کشــوری قــادر نیســت 
۱۰۰درصــد قطعــات را تولیــد کنــد، کشــور مــا 
هــم توانایــی تولیــد چنــد قطعــه را نــدارد و بــه 

واردات وابســته اســت.

قیمت خودرو ۳۰درصد حباب دارد 

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت: برنامه واگـذاری امـوال و دارایی 
هـای مـازاد بانـک هـا باید تـا انتهای سـال ۱3۹۸ به سـرانجام برسـد. 

ــل  ــران عام ــا مدی ــت ب ــند در نشس ــاد دژپس ــا، فره ــزارش ایرن ــه گ ب
بانک هــای دولتــی، از مدیــران عامــل بانک هــای دولتــی خواســت، 
برنامــه مــدون واگذاری هــا شــامل زمــان بنــدی و شــیوه های واگــذاری 
ــور بانکــی، بیمــه و  ــت ام ــه معاون ــازاد خــود را ب ــوال و دارایی هــای م ام

ــد. ــه دهن ــه ارائ ــن وزارتخان ــی ای ــرکت های دولت ش
وزیـر اقتصـاد بـا بیان اینکـه واگذاری این امـوال می تواند به شـیوه های 
مختلـف از جملـه فـروش مسـتقیم، اجـاره بـه شـرط تملیـک، واگـذاری 
مدیریـت، صندوق هـای سـرمایه گذاری قابل معامله در بـورس ) ETF( یا 
هر شـیوه مناسـب دیگری صـورت گیـرد، از طراحی و تصویب شـیوه های 
جدیـد واگـذاری، توسـط هیأت عالی واگـذاری در روزهای آینـده خبر داد 

کـه می توانـد مـورد اسـتفاده بانک هـا نیز قـرار گیرد.
ــوال  ــب امــکان واگــذاری شــرکت ها و ام دژپســند همچنیــن از تصوی
ــه  ــی ب ــون اساس ــل ۴۴ قان ــرای اص ــون اج ــب قان ــا در قال ــازاد بانک ه م
واســطه پیگیری هــای وزارت اقتصــاد خبــر داد و گفــت: بــه ایــن ترتیــب، 
ــرای واگــذاری  ــا ب ــی بانک ه تســهیل بیشــتری در اجــرای تکلیــف قانون

ــا ایجــاد می شــود. ــازاد آنه ــوال م ام

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه تملیک برخـی بنگاه هـای زیـان ده و حتی 
ورشکسـته در قبـال مطالبات از سـوی بانک ها اظهار داشـت: بـه نظر من، 
بانک هایـی کـه ناچـار از تملیـک ایـن گونـه بنگاه هـا شـده اند، می تواننـد 
بـا بهـره گیـری از تیم هـای تخصصـی کارآفریـن، نسـبت به سـاماندهی و 
سـپس واگـذاری ایـن بنگاه هـا اقـدام کننـد و از ایـن طریـق ضمـن احیـا 

مطالبـات خـود، سـود بیشـتری نیز تحصیـل کنند.

وزیر اقتصاد:

 آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک ها،
 پایان امسال است 


