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

 افزایش ۶۰ درصدی تسهیالت 
خرید مسکن برای زوج های جوان

ستاری: 

ایران بزرگترین استارت آپ
 منطقه را دارد 

کبیری:

معامالت ارز هم مانند سکه
 مشمول مالیات شود

برنامه ما این است که وام ساخت را به وام خرید تبدیل کنیم

قیمت مسکن نیز با پشتیبانی سیستم بانکی و اهتمام دولت کنترل می شود
وظیفه بانک مرکزی  این است که با اقدامات خود بازار مسکن را به تعادل برساند

در اجالس امسال ۵۰ کشور خارجی شرکت می کنند
توانسته ایم در حوزه نوآوری ۵۵ پله صعود داشته باشیم

 اتفاقات خوبی برای زیست بوم کشور رخ خواهد داد

دولت باید یک برنامه ریزی مدون در بحث مالیات برای خریداران کالن انجام دهد
بهترین اقدام در شرایط کنونی مالیات بر عایدی سرمایه است

دولت باید از گذشته وارد بحث اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می شد
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استاندار آذربایجان شرقی:

 خیران در زمینه اشتغالزایی مشارکت کنند

زوج های جوان باید در زمان 
معقولی صاحب مسکن شوند

ظرفیت و توانایی باالی تبریز 
در زمینه تولید اتوبوس

تمرکز بر صادرات به کشورهای منطقه 
و همسایه از برنامه های دولت است 

پارکبانی در حوزه  سیستم 
کارکردی ایراداتی دارد

ــل شــرکت گاز آذربایجــان شــرقی  مدیرعام
از پوشــش ۹۹ درصــدی شــبکه گازرســانی 

ــر داد. ــتان خب ــهری در اس ــتایی و ش روس
ســیدرضا  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــک شــنبه در آییــن  رهنمــای توحیــدی روز ی
کلنگ زنــی پــروژه گازرســانی بــه ۱۰ روســتای 
شهرســتان هریــس اظهــار داشــت: امــروز 
ــانی  ــی گازرس ــات اجرای ــروع عملی ــاهد ش ش
ــس هســتیم  ــه ۱۰ روســتای شهرســتان هری ب
کــه بــرای گازرســانی بــه ایــن ۱۰ روســتا 
ــغ  ــر بال ــاالی ۴۲ کیلومت ــذاری ب ــبکه گ ــا ش ب
ــد شــد و  ــه خواه ــال هزین ــارد ری ــر ۸۰ میلی ب
ــام  ــه اتم ــروژه ب ــن پ ــال ای ــک س ــدت ی در م

ــید. ــد رس خواه
ــام  ــا اتم ــرد: ب ــان ک ــر نش ــدی خاط توحی
ــتان  ــتای شهرس ــن ۱۰ روس ــه ای ــانی ب گازرس
هریــس، هریــس بــه شهرســتان ســبز تبدیــل 
ــتایی  ــار روس ــه چه ــر از س ــد و غی ــد ش خواه
کــه زیــر ۲۰ خانــوار و متروکــه هســتند تمــام 
روســتاها بهره منــد ازگاز طبیعــی خواهنــد 
گاز  از  شهرســتان  بهره منــدی  کــه  شــد 
ــد  ــم درص ــت ده ــه و هش ــه نودون ــی ب طبیع

ــید. ــد رس خواه
ــا اعــام  مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان ب

گازرســانی  شــبکه  پوشــش  درصــدی   ۹۹
دراســتان افــزود: هــم اکنــون تمامــی شــهرها و 
۲۰۰۱ روســتای اســتان بــا اجــرای ۲۰ هــزار و 
۸۳۳ کیلومتــر شــبکه گازرســانی از نعمــت گاز 

طبیعــی بهــره منــد مــی باشــد
توحیــدی بــا اشــاره بــه رشــد چشــمگیر 
ــرکت گاز  ــرد: ش ــام ک ــتان اع ــانی در اس گازرس
اســتان در چند ســال اخیر در راســتای گازرســانی 
بــه مــردم مناطــق مختلــف اهتمــام جدی داشــته 

ــام داده اســت. ــمندی را انج ــات ارزش و اقدام
ــزار  ــته ۱۶ ه ــال گذش ــه داد: در س وی ادام
و ۴۹۶ انشــعاب جدیــد گاز بــه متقاضیــان 
واگــذار شــد کــه میــزان کل انشــعابات اســتان 
را بــه ۶۵۵ هــزار و ۹۸۶ مــورد انشــعاب رســاند 
کــه از ایــن میــزان ۲۸۵۱۷۸ مربــوط بــه 

ــود. ــتاها ب ــعاب ها در روس ــذاری انش واگ
ــام  ــس از اتم ــرکت پ ــت ش ــدی اولوی توحی
ــداری تأسیســات گاز  ــظ و نگه گازرســانی، حف
اعــام و تصریــح کــرد: حفــظ و نگهــداری 
تأسیســات گازرســانی و جلوگیــری از پــرت گاز 
بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه هــای ملــی، در 

ــرار دارد. ــرکت ق ــن ش ــت کاری ای اولوی
ــان  ــتان در پای ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــودن  ــتانی ب ــم کوهس ــه رغ ــت: ب ــار داش اظه

ــیرها در  ــودن مس ــور ب ــب العب ــه و صع منطق
ایــن اســتان و همچنیــن بــا توجــه بــه طوالنــی 
بــودن فصــل ســرما کــه باعــث کاهــش فصــل 
کاری مــی شــود؛ پــروژه هــای گازرســانی 
مطلوبــی  پیشــرفت  و  جدیــت  بــا  اســتان 
ــر ۲۰۴  ــال حاض ــت. در ح ــرا اس ــال اج در ح
ــت و  ــانی اس ــرای گازرس ــت اج ــتا در دس روس
تــا آخــر ســال نیــز ۱۷۰ روســتا نیــز بــه ایــن 
۲۰۴ روســتا اضافــه خواهــد شــد کــه بــا اتمــام 
گازرســانی بــه ۳۷۴ روســتا کل گازرســانی 

ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــتان ب اس
توحیــدی خاطــر نشــان کــرد: برنامــه داریــم 
کــه تــا آخــر امســال ۲۰۰ روســتا از ایــن 
ــی  ــد و یک ــرداری برس ــه بهره ب ــتا ب ۳۷۴ روس
ــتان  ــطح اس ــه در س ــی ک ــای مهم از برنامه ه
ــت  ــس در دس ــتان هری ــوص در شهرس و بخص
ــه  ــه کلی ــانی گاز ب ــک رس ــم نزدی ــدام داری اق
ــی  ــتفاده م ــع اس ــوخت مای ــه از س ــع ک صنای
کننــد مــی باشــد کــه ایــن امــر نیــز درحــال 

ــت. ــرا اس ــت اج ــردر دس حاض
گازرســانی  پــروژه  اجــرای  روســتاهای 
ــاال، قشــاق  ــن، قشــاق ب ــزق، چمــن زمی چن
پاییــن، بشــیر، پاکچیــن، شــیران، ســوله جــو، 

ــتند. ــالی هس ــن وش گورچی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد:

پوشش ۹۹ درصدی شبکه گازرسانی روستایی و شهری 
در آذربایجان شرقی

تبریز - خیابان دارایی - روبروی مسجد مطهری
پالک 99 - طبقع دوم - واحد 3

09143010573     -     35258222



روزنامه سراسری عجب شیر  دوشنبه  20 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 529 سیاست2

ـــوع  ـــه موض ـــد ب ـــت: بای ـــس گف ـــس مجل رئی
مســـکن بـــه درســـتی پرداخـــت شـــود تـــا 
ـــی  ـــان معقول ـــد در زم ـــوان بتوانن ـــای ج زوج ه

ـــوند. ـــکن ش ـــب مس صاح
بـــه گـــزارش  باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، علـــی 
ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــی رئی الریجان
ــه طـــرح ملـــی  ــاره بـ ــا اشـ ــه علنـــی بـ جلسـ
مســـکن، اظهـــار کـــرد: یکـــی از مســـائل مهـــم 
ـــکن  ـــوع مس ـــا موض ـــور م ـــی کش ـــرایط فعل در ش
ـــدی  ـــن اســـت مســـکن های زائ ـــه ممک اســـت البت

ـــند. ـــته باش ـــود داش ـــز وج نی
ـــا  ـــز پژوهش ه ـــار مرک ـــق آم ـــزود: طب وی اف
ـــی  ـــزار مســـکن اضاف ـــران حـــدود ۵۰۰ ه در ته
وجـــود دارد کـــه ایـــن رقـــم در کل کشـــور 
ــن  ــه ممکـ ــت، البتـ ــون اسـ ــدود ۲ میلیـ حـ
اســـت بســـیاری از ایـــن مســـکن ها لوکـــس 
ــاخت  ــازه سـ ــن اجـ ــه ایـ ــه البتـ ــند کـ باشـ
ــراد  ــم افـ ــد هـ ــد و بعـ ــهرداری می دهـ را شـ
بی بضاعـــت و طبقـــات متوســـط نمی تواننـــد 
ایـــن خانه هـــا را بخرنـــد ایـــن در حالـــی 
ـــان  ـــا خودش ـــب ب ـــکن متناس ـــه مس ـــت ک اس
ــن  ــه ایـ ــد بـ ــذا بایـ ــدارد لـ ــود نـ ــز وجـ نیـ

مســـئله توجـــه کـــرد.
ـــات  ـــی از موضوع ـــرد: یک ـــان ک ـــی بی الریجان
مهـــم در شـــرایط فعلـــی ایـــن اســـت کـــه 
ــه  ــکن برنامـ ــت مسـ ــر وضعیـ ــردم از نظـ مـ
ـــرد  ـــول ک ـــد قب ـــند، بای ـــته باش ـــتی داش درس
ـــدود ۹۰۰  ـــد ح ـــم بای ـــه شش ـــق برنام ـــه طب ک
ــد  ــاخته می شـ ــال سـ ــکن در سـ ــزار مسـ هـ
ــن کار  ــر ایـ ــال های اخیـ ــاید در سـ ــه شـ کـ
ـــه  ـــائلی ک ـــی از مس ـــت و یک ـــده اس ـــام نش انج
ـــا  ـــکن ب ـــت مس ـــت قیم ـــر وضعی ـــروز از نظ ام
ـــی در  ـــم توجه ـــه ک ـــتیم نتیج ـــه هس آن مواج

ــت. ــته اسـ ــال های گذشـ سـ
ـــه  ـــامی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
برنامـــه  قانـــون  می خواهـــد  دولـــت  داد: 
ــون  ــن قانـ ــد و در ایـ ــام دهـ ــم را انجـ ششـ
ـــده  ـــن ش ـــقف تعیی ـــتا س ـــهر و روس ـــرای ش ب
ـــکن  ـــدار مس ـــن مق ـــد ای ـــا بای ـــه مث ـــت ک اس
ـــز  ـــه مرک ـــی ک ـــکات مهم ـــود، از ن ـــاخته ش س
ــه  ــد بـ ــت بایـ ــس و دولـ ــای مجلـ پژوهش هـ
آن توجـــه داشـــته باشـــند ایـــن اســـت کـــه 
بایـــد بـــرای روســـتا ها مســـکن مناســـب 
ــیاری از  ــه در بسـ ــرا کـ ــود چـ ــاخته شـ سـ

ایـــن روســـتا ها بـــه دلیـــل تعییـــن حریـــم 
ازدیـــاد جمعیـــت باعـــث شـــده کـــه زمیـــن 
ـــد؛  ـــته باش ـــود نداش ـــاز وج ـــاخت و س الزم س
ـــن کار  ـــه در ای ـــد ک ـــش گفتن ـــای تاب ـــه آق البت

بازنگـــری می کننـــد.
ـــد  ـــی بای ـــی فضل ـــای رحمان ـــزود: آق وی اف
ـــد کـــه در شـــورای  ـــد کنن ـــه اســـتانداران تأکی ب
ـــرای  ـــل را ب ـــن معض ـــتان ای ـــزی اس ـــه ری برنام
ـــد از  ـــه نبای ـــرا ک ـــد چ ـــل کنن ـــتاییان ح روس

روســـتا ها مهاجـــرت صـــورت بگیـــرد.
شـــهر های  کـــرد:  اظهـــار  الریجانـــی 
ــدد  ــزار عـ ــش از هـ ــط بیـ ــک و متوسـ کوچـ
هســـتند و در داخـــل شـــهر ها بایـــد زمیـــن 
ـــهر ها  ـــدوده ش ـــد، مح ـــته باش ـــود داش الزم وج
ـــن  ـــه در ای ـــه البت ـــد ک ـــدا کن ـــش پی ـــد افزای بای
زمینـــه وزارت مســـکن نظـــر خـــود را دارد و 
ـــا ایـــن  ـــد کمـــک کنـــد ت وزارت کشـــور نیـــز بای
مشـــکات از جلـــوی پـــای مـــردم روســـتا ها 
ـــه راه  ـــن مجموع ـــر ای ـــذا اگ ـــود ل ـــته ش برداش
بیفتـــد می توانـــد مشـــکل مســـکن را ظـــرف 

ـــد. ـــع کن ـــده مرتف ـــال آین ـــد س چن
ـــح  ـــامی تصری ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی

ــه  ــه البتـ ــوزه وام کـ ــن در حـ ــرد: همچنیـ کـ
مســـئله مهمـــی اســـت تقســـیم بندی هایـــی 
ــرای  ــه بـ ــه ایـــن ترتیـــب کـ ــد بـ ــام شـ انجـ
روســـتا ها ۴۰ میلیـــون تومـــان وام، شـــهر های 
کوچـــک و متوســـط ۶۰ میلیـــون و شـــهر های 
ـــت،  ـــد یاف ـــص خواه ـــون تخصی ـــزرگ ۸۰ میلی ب
همچنیـــن ســـهم کان تســـهیات بانکـــی 
ـــی  ـــای همت ـــه آق ـــوده ک ـــد ب ـــکن ۸.۵ درص مس
ــد  ــه ۲۰ درصـ ــدار را بـ ــن مقـ ــد ایـ پذیرفتنـ
ــازندگان  ــرای سـ ــهیات بـ ــا تسـ ــانند تـ برسـ
مســـکن فراهـــم شـــود لـــذا ایـــن مجموعـــه، 
مجموعـــه بســـیار خوبـــی اســـت بـــه شـــرط 
ـــد. ـــل کن ـــی عم ـــه خوب ـــرا ب ـــام اج ـــه در مق اینک

ــکن های  ــرای مسـ ــر بـ ــه داد: اگـ وی ادامـ
ـــود  ـــع ش ـــتی وض ـــی درس ـــام مالیات ـــی نظ خال
ـــر  ـــه اگ ـــد ک ـــب برس ـــه تصوی ـــئله ب ـــن مس و ای
ـــی  ـــد ط ـــاره بدهن ـــود را اج ـــک خ ـــکان مل مال
ــوند  ــاف می شـ ــات معـ ــال از مالیـ ــد سـ چنـ
ـــی رود،  ـــاال م ـــکن ب ـــی مس ـــاره ده ـــزه اج انگی
در بســـیاری از کشـــور ها از ســـهم زمیـــن 
ـــازند  ـــه می س ـــازان خان ـــوه س ـــه انب ـــی ک دولت
در اختیـــار شـــهرداری ها قـــرار می گیـــرد 
کـــه آن هـــا را اجـــاره بدهنـــد مـــا نیـــز 
می توانیـــم از ایـــن امـــکان اســـتفاده کنیـــم، 
زمین هـــا بایـــد از بـــورس بـــازی خـــارج 
شـــوند، امـــا بایـــد توجـــه کـــرد کـــه اگـــر 
خانـــه ای ســـاخته می شـــود اگـــر اســـناد آن 
ــا وارد  ــن ملک هـ ــود ایـ ــل شـ ــریع منتقـ سـ
بـــورس بـــازی می شـــوند لـــذا بایـــد زمانـــی 

بـــرای نقـــل و انتقـــال در نظـــر گرفـــت.
الریجانـــی بیـــان کـــرد: بـــه وزیـــر راه 
تأکیـــد می کنـــم تـــا بـــرای شـــهرک های 
ـــر  ـــب در نظ ـــهری مناس ـــات ش ـــاری امکان اقم
ـــه  ـــود ک ـــر نش ـــکن مه ـــد مس ـــا مانن ـــرد ت بگی
ــهری  ــات شـ ــچ امکانـ ــا هیـ ــی از آن هـ بعضـ

ــتند. نداشـ
رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی در 
ـــران  ـــیون عم ـــرد: کمیس ـــان ک ـــان خاطرنش پای
ـــری  ـــریعا پیگی ـــوق را س ـــث ف ـــه مباح مجموع
کنـــد تـــا در زمینـــه اجـــرا کار بـــه درســـتی 
ــاتی را  ــس جلسـ ــه مجلـ ــرود، البتـ ــو بـ جلـ
ـــت  ـــد داشـــت و دول ـــن موضـــوع خواه ـــرای ای ب
ـــا  ـــد ت ـــه کن ـــوع توج ـــن موض ـــه ای ـــد ب ـــز بای نی
ـــی  ـــان معقول ـــد در زم ـــوان بتوانن ـــای ج زوج ه

صاحـــب مســـکن شـــوند.

الریجانی در صحن علنی:

زوج های جوان باید در زمان معقولی صاحب مسکن شوند

ــر  ــا ذکـ ــان بـ ــورای نگهبـ ــخنگوی شـ سـ
ـــه  ـــع ب ـــاد راج ـــن نه ـــر ای ـــام نظ ـــی از اع مثال
ـــات  ـــلحه و مهم ـــاق اس ـــازات قاچ ـــه مج الیح
و دارنـــدگان ســـاح و مهمـــات غیرمجـــاز 
ـــوق  ـــت از حق ـــر صیان ـــال ۱۳۹۰، ب ـــوب س مص
و آزادی هـــای ملـــت در نظـــرات شـــورای 

نگهبـــان« تاکیـــد کـــرد.

ـــی  ـــعلی کدخدای ـــنا، عباس ـــزارش ایس ـــه گ ب
در مطلبـــی تحـــت عنـــوان »صیانـــت از 
حقـــوق و آزادی هـــای ملـــت در نظـــرات 
ــتاگرام نوشـــت: ــان« در اینسـ ــورای نگهبـ شـ

ــیدگی  ــه ۲ )رسـ ــی عادالنـ ــق دادرسـ حـ
ــح(  ــق دادگاه صالـ ــم از طریـ ــدور حکـ و صـ
ـــه  ـــم ب ـــدور حک ـــات و ص ـــه اتهام ـــیدگی ب رس

ــن  ــی از مهمتریـ ــح، یکـ ــیله دادگاه صالـ وسـ
دادرســـی  حـــق  تضمیـــن  جنبه هـــای 
ـــت در  ـــروع مل ـــوق مش ـــظ حق ـــه و حف عادالن
ـــل ۱۵۹  ـــق اص ـــت. وف ـــی اس ـــام حقوق ـــر نظ ه
قانـــون اساســـی: »مرجـــع رســـمی تظلمـــات 
ــکیل  ــت. تشـ ــتری اسـ ــکایات، دادگسـ و شـ
ـــوط  ـــا من ـــت آنه ـــن صاحی ـــا و تعیی دادگاه ه

بـــه حکـــم قانـــون اســـت.«
ـــل  ـــت و اص ـــوق مل ـــل حق ـــب فص ـــه موج ب
ـــه مجـــازات  ـــم ب ـــز »حک ـــون اساســـی نی ۳۶ قان
ــق دادگاه  ــا از طریـ ــد تنهـ ــرای آن بایـ و اجـ
ـــورای  ـــد«. ش ـــون باش ـــب قان ـــه موج ـــح و ب صال
ـــن  ـــه همی ـــتناد ب ـــا اس ـــا ب ـــز باره ـــان نی نگهب
ـــوق  ـــا حق ـــر ب ـــن مغای ـــب قوانی ـــول از تصوی اص
مشـــروع ملـــت جلوگیـــری بـــه عمـــل آورده 
ــی یـــک  ــه بررسـ ــور بـ ــن منظـ ــت. بدیـ اسـ

ــم: ــرات می پردازیـ ــن نظـ ــه از ایـ نمونـ
ــخ  ۲۲/ ۴/  ۱۳۹۰  ــان در تاریـ ــورای نگهبـ شـ
خصـــوص  در  نظـــر  اعـــام  راســـتای  در 

ـــات  ـــلحه و مهم ـــاق اس ـــازات قاچ ـــه مج »الیح
ــاز«  ــات غیرمجـ ــاح و مهمـ ــدگان سـ و دارنـ
ـــس شـــورای اســـامی،  مصـــوب ۵/ ۴/ ۱۳۹۰  مجل
ـــن شـــرح خـــاف  ـــه را بدی ـــن مصوب ـــاده ۱۹ ای م

اصـــل ۳۶ قانـــون اساســـی دانســـت:
ـــواردی  ـــه م ـــبت ب ـــاده )۱۹( نس ـــاق م »اط
کـــه ملـــک شـــرعی اشـــخاص اســـت بـــدون 
ــون  ــل ۳۶ قانـ ــر اصـ ــی، مغایـ ــم قضائـ حکـ

اساســـی شـــناخته شـــد.«
مقـــرر  مجلـــس  مصوبـــه   ۱۹ مـــاده 
می داشـــت: »کلیـــه ســـاح ها، مهمـــات، 
ـــده  ـــف ش ـــرل کش ـــت کنت ـــواد تح ـــام و م اق
ـــت )وزارت  ـــع دول ـــه نف ـــون ب ـــن قان ـــوع ای موض
ـــط  ـــلح( ضب ـــای مس ـــتیبانی نیروه ـــاع و پش دف

می شـــود.«
ـــاح آن  ـــراد و اص ـــن ای ـــاظ ای ـــا لح ـــاً ب نهایت
ـــارت  ـــامی عب ـــورای اس ـــس ش ـــوی مجل از س
ـــل  ـــه اص ـــز ب ـــم دادگاه« نی ـــب حک ـــه موج »ب

ـــد. ـــه ش اضاف

کدخدایی تاکید کرد

صیانت از حقوق و آزادی های ملت 
در نظرات شورای نگهبان

رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران بـــا ارســـال نامـــه ای بـــه 
ـــدا  ـــی مب ـــذف گواه ـــای ح ـــور تقاض ـــس جمه ـــاون اول رئی مع
ـــرای واردات  ـــرک ب ـــای گم ـــورد تقاض ـــناد م ـــه اس از مجموع
ــول اســـحاق جهانگیـــری  ــورد قبـ ــه مـ ــه داد کـ کاال را ارائـ

ـــت. ـــرار گرف ق
ـــران،  ـــاورزی ای ـــادن و کش ـــع، مع ـــر، صنای ـــزارش مه ـــه گ ب
ــحاق  ــه اسـ ــه ای بـ ــال نامـ ــا ارسـ ــافعی بـ ــین شـ غامحسـ
ـــذف  ـــای ح ـــور، تقاض ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــری، مع جهانگی
ـــرک  ـــای گم ـــورد تقاض ـــناد م ـــه اس ـــدا از مجموع ـــی مب گواه
ـــاون اول  ـــول مع ـــورد قب ـــه م ـــه داد ک ـــرای واردات کاال را ارائ ب
ـــت  ـــی نوش ـــری در پ ـــت. جهانگی ـــرار گرف ـــور ق ـــس جمه رئی
ـــر  ـــه وزی ـــنهاد، ب ـــل پیش ـــا اص ـــت ب ـــن موافق ـــه، ضم ـــن نام ای
اقتصـــاد دســـتور داده اگـــر اجـــرای کار بـــه مصوبـــه ســـتاد 
مقابلـــه بـــا تحریـــم نیازمنـــد اســـت، پیشـــنهاد آن را ارائـــه 

ـــد. ده
رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی 
ــدا، از  ــی مبـ ــت: گواهـ ــته اسـ ــه نوشـ ــن نامـ ــران در ایـ ایـ
جملـــه اســـنادی اســـت کـــه گمـــرک ایـــران بـــه اســـتاند 
ـــرای  ـــی ب ـــور گمرک ـــون ام ـــی قان ـــه اجرای ـــاده ۵۸ آئین نام م
واردات کاال بـــه کشـــور مطالبـــه می کنـــد؛ امـــا در شـــرایط 
ــای  ــی از تحریم هـ ــای ناشـ ــل محدودیت هـ ــه دلیـ ــی بـ فعلـ
ــی  ــه گواهـ ــاری از جملـ ــناد تجـ ــادی، اسـ ــه اقتصـ ظالمانـ

مبـــدا چندیـــن بـــار عـــوض می شـــود و حتـــی در مـــواردی 
ارائـــه آن میســـر نیســـت.

شـــافعی بـــا اشـــاره بـــه اختیـــار قانونـــی گمـــرک بـــرای 
ـــح  ـــت، تصری ـــن وضعی ـــدأ در ای ـــی مب ـــردن گواه ـــه نک مطالب
ــاده  ــک و ۲ مـ ــای یـ ــاس تبصره هـ ــر اسـ ــت: بـ ــرده اسـ کـ
ـــواردی  ـــی، در م ـــور گمرک ـــون ام ـــی قان ـــه اجرای ۵۸ آئین نام
ــد  ــر نباشـ ــند امکان پذیـ ــد سـ ــا چنـ ــلیم یـــک یـ ــه تسـ کـ
ــده  ــراز شـ ــازنده کاال احـ ــور سـ ــه کشـ ــواردی کـ ــا در مـ یـ
و از کشـــورهای ممنـــوع المعاملـــه نباشـــد و مشـــمول 
تعرفه هـــای ترجیحـــی و محدودیت هـــای مقـــداری نشـــود، 
ـــروری  ـــدا ض ـــی مب ـــه گواه ـــران ارائ ـــرک ای ـــخیص گم ـــا تش ب

نیســـت.
ــائل  ــرو مسـ ــران پیـ ــاق ایـ ــس اتـ ــه، رئیـ ــه نامـ در ادامـ
ــی از  ــای ناشـ ــه محدودیت هـ ــه بـ ــا توجـ ــده و بـ ــر شـ ذکـ
ـــت  ـــتغال و معیش ـــد، اش ـــی، تولی ـــارت خارج ـــر تج ـــم ب تحری
ـــه  ـــتوری ب ـــت در دس ـــرده اس ـــا ک ـــری تقاض ـــردم، از جهانگی م
ـــع  ـــان رف ـــوی )زم ـــاع ثان ـــا اط ـــد ت ـــام کن ـــران اع ـــرک ای گم
تحریم هـــای اقتصـــادی ظالمانـــه( بـــدون دریافـــت گواهـــی 
ــدام  ــی اقـ ــای وارداتـ ــه ترخیـــص کاالهـ ــبت بـ ــدأ، نسـ مبـ

کنـــد.
ـــد  ـــق تولی ـــال رون ـــدام در س ـــن اق ـــافعی ای ـــده ش ـــه عقی ب
ــوب  ــی محسـ ــد ملـ ــت از تولیـ ــای حمایـ ــی از راهکارهـ یکـ

می شـــود و ایـــن موضـــوع در گذشـــته نیـــز تجربـــه شـــده 
ــادی  ــژه اقتصـ ــر ویـ ــتاد تدابیـ ــه سـ ــه ای کـ ــت؛ به گونـ اسـ
ــم  ــن تصمیـ ــاذ ایـ ــا اتخـ ــم بـ ــم و دهـ ــای نهـ در دولت هـ
ــمی  ــی و رسـ ــارت قانونـ ــد و تجـ ــری از تولیـ حمایـــت مؤثـ

کشـــور بـــه عمـــل آورده اســـت.
ــور در  ــس جمهـ ــاون اول رئیـ ــری، معـ ــحاق جهانگیـ اسـ
ـــا  ـــت ب ـــن موافق ـــران، ضم ـــاق ای ـــس ات ـــه رئی ـــه نام ـــخ ب پاس
ـــر  ـــه وزی ـــرای آن، ب ـــتن اج ـــروری دانس ـــنهاد و ض ـــل پیش اص
ـــرای  ـــر ب ـــت اگ ـــتور داده اس ـــی دس ـــادی و دارای ـــور اقتص ام
ــا  ــه بـ ــتاد مقابلـ ــه سـ ــه مصوبـ ــنهاد بـ ــن پیشـ ــرای ایـ اجـ

تحریـــم نیـــاز بـــود، پیشـــنهاد آن داده شـــود.

در پاسخ به نامه شافعی انجام شد؛

دستور جهانگیری به دژپسند برای ترخیص کاال بدون دریافت گواهی مبدا 

سخنگوی فراکسیون مستقلین:
وزیر کشور از عرضه بنزین ۵۰۰۰ تومانی 

در بازارچه های مرزی خبر داد

فراکســیون  نشســت  در  کشــور  وزیــر 
مســتقلین گفــت کــه در حــال حاضــر بنزیــن 
ــای  ــان در بازارچه ه ــزار توم ــت ۵ ه ــه قیم ب
ــوی  ــد جل مــرزی عرضــه می شــود کــه می توان

ــرد. ــوخت را بگی ــاق س قاچ
الهوتــی،  مهــرداد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســخنگوی فراکســیون مســتقلین بــا اشــاره بــه 
نشســت صبــح امــروز ایــن فراکســیون بــا وزیــر 
کشــور گفــت: آقــای رحمانــی فضلــی موضــوع 
ــت: در  ــرد و گف ــرح ک ــوخت را مط ــاق س قاچ
ــه  ــرا ک ــده چ ــر ش ــرایط بهت ــر ش ــال حاض ح
ــه و  ــت اختصــاص یافت ســهمیه ای از وزارت نف
ــرزی  ــای م ــی در بازارچه ه ــزار تومان ــن ه بنزی
بــه قیمــت ۵۰۰۰ تومــان عرضــه می شــود کــه 

ــی اســت. ایــن خبــر خوب
ــورد موضــوع  ــر کشــور در م ــزود: وزی وی اف
مبــارزه بــا ملخ هــا هــم گفــت کــه ۱۰ میلیــارد 
ــران در  ــت بح ــتاد مدیری ــوی س ــان از س توم
اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار گرفتــه و 
اگــر نیــاز مالــی بیشــتری وجــود داشــته باشــد 

ــود. ــن می ش تأمی
الهوتــی بــا اشــاره بــه اظهــارات وزیــر 
کشــوری  تقســیمات  خصــوص  در  کشــور 
نیــز خاطــر نشــان کــرد: ایشــان گفتنــد 
ــی االن  ــده ول ــام ش ــدی انج ــا ح ــوع ت موض
بــه جهــت شــرایط انتخابــات و ایــن کــه 
ــته  ــود داش ــیت های وج ــت حساس ــن اس ممک
ــا بعــد از  باشــد تقســیمات کشــوری مجــدداً ت

انتخابــات متوقــف خواهــد شــد.
ــی  ــی فضل ــای رحمان ــرد: آق ــه ک وی اضاف
همچنیــن بــر ضــرورت اعطــای اختیــارات 
ــت:  ــد داشــت و گف ــتان ها تاکی ــه اس بیشــتر ب
اصــل عــدم تمرکــز بایــد جــدی گرفتــه 
ــر  ــال حاض ــفانه در ح ــه متأس ــر چ ــود اگ ش
ــدارد و  ــی ن ــارات کاف ــوز اختی ــتانداران هن اس
وابســته هســتند و همیــن باعــث می شــود 
ــذا  ــند ل ــته باش ــود را نداش ــی خ ــگاه واقع جای
درخواســت ایشــان از نماینــدگان ایــن بــود کــه 
ــتر  ــارات بیش ــتانداران اختی ــد اس ــک کنن کم

ــند. ــته باش داش
الهوتــی بــا اشــاره بــه اظهــارات نماینــدگان 
ــرورت  ــر ض ــا ب ــد آنه ــه از تاکی ــن جلس در ای
ــت  ــر داد و گف انجــام تقســیمات کشــوری خب
کــه نماینــدگان همچنیــن از رحمانــی فضلــی 
ــد و  ــه دلیــل مدیریــت ســیل قدردانــی کردن ب
ــائل  ــل مس ــرای ح ــتر ب ــاش بیش ــتار ت خواس

شــهرداری ها شــدند.

پرداخت ۱۰۰ درصدی حقوق، عیدی 
بازنشستگان  و مزایای کارکنان و 

شد تصویب 

حقـــوق،  درصـــدی   ۱۰۰ پرداخـــت 
ـــتگان  ـــان و بازنشس ـــای کارکن ـــدی و مزای عی
کشـــوری و لشـــکری، مســـتمری بگیـــران و 
ــه  ــان در جلسـ ــدی معلمـ ــه بنـ ــرح رتبـ طـ
شـــورای عالـــی هماهنگـــی اقتصـــادی بـــه 
ریاســـت رییـــس جمهـــوری تصویـــب شـــد. 
ـــانی  ـــاع رس ـــگاه اط ـــزارش از پای ـــه گ ب
شـــورای  جلســـه  جمهـــوری،  ریاســـت 
عالـــی هماهنگـــی اقتصـــادی روز یکشـــنبه 
بـــا حضـــور ســـران ســـه قـــوه و بـــه 
ــلمین  ــام و المسـ ــت االسـ ــت حجـ ریاسـ
ــات  ــکیل و موضوعـ ــی تشـ ــن روحانـ حسـ
اقتصـــادی مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 

ــت. گرفـ
ایـــن جلســـه پیشـــنهاد ســـازمان  در 
برنامـــه و بودجـــه در رابطـــه بـــا تعدیـــات 
اعتبـــارات  و  درآمـــدی  منابـــع  در  الزم 
هزینـــه ای بودجـــه ســـال ۱۳۹۸ مـــورد 

ــت. ــرار گرفـ ــی قـ ــث و بررسـ بحـ
ـــن  ـــوا در ای ـــران ق ـــه س ـــاس مصوب ـــر اس ب
جلســـه مقـــرر شـــد هزینه هـــای ضـــروری 
ـــتمر  ـــای مس ـــوق و مزای ـــت حق ـــامل پرداخ ش
کارکنـــان کشـــوری و لشـــکری، حـــق الزحمـــه 
کارکنـــان طـــرح  و  نیروهـــای شـــرکتی 
بیمـــه ســـامت و بیمه هـــای اجتماعـــی، 
مســـتمری افـــراد تحـــت پوشـــش کمیتـــه 
ـــران و  ـــتمری ایثارگ ـــتی، مس ـــداد و بهزیس ام
ـــود  ـــل و س ـــت اص ـــهدا، بازپرداخ ـــواده ش خان
ــان  ــدی کارکنـ ــامی، عیـ ــی اسـ اوراق مالـ
لشـــکری و کشـــوری، اجـــرای طـــرح رتبـــه 
بنـــدی معلمـــان، تأمیـــن حقـــوق و عیـــدی 
ــتگان،  ــوق بازنشسـ ــازی حقـ ــان سـ و همسـ
آســـیب های  کاهـــش  اعتبـــار  تأمیـــن 
ـــر  ـــروری دیگ ـــوارد ض ـــی م ـــی و برخ اجتماع
ــانات  ــر نوسـ بـــه هیـــچ وجـــه تحـــت تأثیـ
ــد  ــه و ۱۰۰ درصـ ــرار نگرفتـ ــادی قـ اقتصـ

تخصیـــص یابـــد.
افزایـــش درآمـــد و  راه هـــای جدیـــد 
ــن  ــز در ایـ ــه نیـ ــی در بودجـ ــه جویـ صرفـ

ــد. ــی شـ ــه بررسـ جلسـ
ــه  ــه در جلسـ ــد کـ ــرر شـ همچنیـــن مقـ
آینـــده، اصـــاح ســـاختار بودجـــه ســـاالنه 

در دســـتور کار شـــورا قـــرار گیـــرد.

مجلس برای اسیدپاشی مجازات 
اعدام تعیین کرد

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی مقــرر 
کردنــد: در مــواردی کــه اسیدپاشــی بــه قصــد 
ارعــاب و ایجــاد ناامنــی در جامعــه باشــد 
اقــدام مرتکــب افســاد فــی االرض محســوب و 
مجــازات آن اعــدام در نظــر گرفتــه مــی شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، نماینــدگان مجلــس 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــامی مجل ــورای اس ش
تبصــره الحاقــی بــه مــاده یــک طــرح تشــدید 
مجــازات اسیدپاشــی و حمایــت از بــزه دیدگان 
ناشــی از آن را بــا ۱۶۱ رأی موافــق، ۹ رأی 
از مجمــوع ۲۴۵  مخالــف و ۹ رأی ممتنــع 

ــد. ــب کردن ــر تصوی ــده حاض نماین
در  الحاقــی،  تبصــره  ایــن  اســاس  بــر 
ــاب و  ــه قصــد ارع ــه اسیدپاشــی ب ــواردی ک م
ــوی  ــه نح ــد ب ــه باش ــی در جامع ــاد ناامن ایج
ــدام  ــود؛ اق ــه ش ــی در جامع ــه موجــب ناامن ک
ــه  ــوب و ب ــی االرض محس ــاد ف ــب افس مرتک

می شــود. محکــوم  آن  مجــازات 
طبــق قانــون مجــازات اســامی بــرای اتهــام 
افســاد فــی االرض اشــد مجــازات یعنــی اعــدام 
ــز  ــواردی نی ــا در م ــده ام ــه ش ــر گرفت در نظ
ــا و  احکامــی دیگــر همچــون قطــع دســت و پ

ــود. ــادر می ش ــد ص ــا تبعی ی
ــی،  ــنهادات الحاق ــی پیش ــان بررس در جری
ــنهاد  ــران پیش ــده ته ــی نماین ــه سیاووش طیب
محــدود کــردن خریــد و فــروش اســید را 
مطــرح کــرد و گفــت: براســاس ایــن پیشــنهاد 
ــد  ــد بای ــید بخرن ــد اس ــه می خواهن ــانی ک کس

ــد. ــه ده ــی ارئ ــدارک هویت م
وی در ارائــه پیشــنهاد خــود یــک فیلــم دو 
دقیقــه ای از قربانیــان اســید پاشــی در مجلــس 
بــه نمایــش گــذارد کــه ســهولت دسترســی بــه 

اســید در آن مــورد اشــاره قــرار گرفتــه بــود.
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــف و ۱۰ رأی  ــق، ۱۰۲ رأی مخال ۶۸ رأی مواف
ممتنــع از ۲۴۰ نماینــده حاضــر در جلســه 

ــد. ــت کردن ــنهاد مخالف ــن پیش ــا ای ــی ب علن

رایزنی نماینده ژرمن ها 
با ظریف در تهران 

در  فــردا  وآلمــان  ایــران  وزرای خارجــه 
تهــران رایزنــی خواهنــد کــرد. 

ــگاران جــوان،روز  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــور خارجــه  ــر ام ــاس وزی ــو م )دوشــنبه( هایک
آلمــان بــا محمدجــواد ظریــف، همتــای ایرانــی 

خــود دیــدار کنــد.
بــر اســاس مطلبــی کــه وزارت خارجــه 
ــران  ــه ای ــاس ب ــفر م ــا س ــه ب ــان در رابط آلم
ــران  ــه ته ــفر وی ب ــت، س ــرده اس ــر ک منتش
و  پاریــس  برلیــن،  تاش هــای  از  نشــانه ای 
لنــدن بــرای حفــظ توافــق هســته ای بــا ایــران 
ــفر  ــن س ــان در ای ــه آلم ــر خارج ــت. وزی اس
ــرای  ــظ و اج ــزوم حف ــر ل ــد ب ــر تاکی ــاوه ب ع
ــال  ــه دنب ــران، ب ــوی ای ــام از س ــدات برج تعه
ثبــات در  امنیــت و  بــرای حفــظ  رایزنــی 

ــود. ــد ب ــه خواه منطق
مــاس همچنیــن  شــب گذشــته بــرای 
ــه  ــر خارج ــدی« وزی ــن الصف ــا »ایم ــدار ب دی
ــی  ــای آلمان ــت نیرو ه ــد از وضعی اردن و بازدی
ــش وارد  ــد داع ــاف ض ــده در ائت ــرکت کنن ش

ــد. ــور ش ــن کش ــت ای پایتخ
ــیخ  ــا »ش ــی ب ــده عرب ــارات متح وی در ام
ــه  ــر خارج ــان« وزی ــد آل نهی ــن زائ ــداهلل ب عب
ــی  ــا راه ــرده و از آنج ــدار ک ــور دی ــن کش ای

می شــود. تهــران 
ــاس  ــان م ــه آلم ــام وزارت خارج ــر اع بناب
دوشــنبه شــب از تهــران بــه برلیــن بازخواهــد 

گشــت.

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل: ۰9143۰1۰۵73
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فرمانــدار عجــب شــیر بــر ضــرورت اجــرای 
طــرح پارکبــان بــه منظــور ســاماندهی ترافیــک 

شــهری تاکیــد کــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل اصغرپــور در 
ــب  ــتان عج ــک شهرس ــورای ترافی ــه ش جلس
شــیر افــزود: متأســفانه هــم اکنــون خیابان هــا 
ــام  ــان ام ــژه خیاب ــهر و بوی ــل ش ــر داخ و معاب
ــای  ــارک خودروه ــش پ ــی )ره( گنجای خمین
ــورد  ــاماندهی و برخ ــدارد و س ــهروندان را ن ش

ــت. ــروری اس ــف ض ــای متخل ــا خودروه ب
وی گفــت: عــاوه بــر ضــرورت کنتــرل 
مســائل ترافیکــی، عوامــل راهــداری و ســازمان 
ترافیــک شــهرداری نیــز بایــد نســبت بــه 
اجــرای ســریع تر طــرح پارکومتــر در ایــن 

ــد. ــدام کنن ــهر اق ش
وی افــزود: همچنیــن ایجــاد هرگونه ســرعت 
ــک  ــورای ترافی ــی ش ــه فن ــد در کمیت کاه بای
ــم  ــر کارشناســی و تصمی ــد از نظ بررســی و بع

ــرا  ــک اج ــورای ترافی ــه ش ــا مصوب ــری و ب گی
شــود و بــدون مصوبــه شــورای ترافیــک اجــرا و 

ــوع اســت. ــه ســرعت کاه ممن ــاد هرگون ایج
فرمانــدار عجــب شــیر ادامــه داد: برخــی 
ســرعت کاه هــای ایجــاد شــده در مناطــق 
شــهری غیر اســتاندارد هســتند و بــه خودروهای 
شــهروندان خســارت مــی زننــد و نیــاز اســت این 
ــای  ــزی و تابلوه ــگ آمی ــا رن ــا ب ــرعت کاه ه س

ــوند. ــخص ش ــده، مش ــدار دهن هش

اقدامــات  خواســتار  همچنیــن  اصغرپــور 
ــس و  ــق پلی فرهنگــی و اطــاع رســانی از طری
شــهرداری و راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
شهرســتان عجــب شــیر شــد و اظهــار داشــت: 
ــت  ــه رعای ــوط ب ــوارد مرب آموزش هــای الزم و م
قوانیــن و الزامــات راهنمایــی و رانندگــی و حتی 
ــگ  ــدارس در بحــث فرهن حضــور پلیــس در م
ــازی  ــگ س ــا فرهن ــا ب ــود ت ــک داده ش ترافی

ــانیم. ــل برس ــه حداق مشــکات ترافیکــی را ب
وی الزمــه کاهــش تصادفــات و مــرگ و میــر 
ــای  ــرای برنامه ه ــی را اج ــن رانندگ و مجروحی
آموزشــی از طریــق عوامــل راهــور و شــهرداری 
بیــان کــرد و گفــت: تغییــر و بازنگــری در نصب 
ــدگان  ــا رانن تابلوهــای شهرســتان و برخــورد ب
ــی  ــن رانندگ ــه در حی ــرادی ک ــف و اف متخل
و  ســامت  و  دارنــد  خطرنــاک  رفتارهــای 
ایمنــی مــردم را بــه مخاطــره می اندازنــد بایــد 

ــرد. ــی صــورت گی ــق مراجــع قانون از طری
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین تصادفــات 
شهرســتان عجب شــیر در حوالــی ۳۰ کیلومتری 
شهرســتان اتفــاق می افتــد افــزود: اقدامــات الزم 
ــل و  ــداری و حم ــط راه ــوص توس ــن خص در ای
ــا  ــده و ب ــام ش ــس راه انج ــاده ای و پلی ــل ج نق
اســتفاده از نظریــه هــای کارشناســی در تــاش 

ــم. ــات را کاهــش دهی ــار تصادف هســتیم آم

پارک خودرو در خیابان های عجب شیر پولی می شود

معاون سازمان راهداری:
 بهسازی راه های فرعی و روستایی 

پرتردد اولویت است 

روســتایی  و  فرعــی  هــای  راه  معــاون 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه س
کشــور گفــت: بهســازی راه هــای فرعــی و 
روســتایی دارای اهمیــت و پرتــردد شهرســتان 

ــت.  ــت اس ــروری و در اولوی ــا ض ه
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا اکبــری در بازدید از 
محورهــای فرعــی و روســتایی شهرســتان های 
کلیبــر، خداآفریــن و هورانــد افــزود: ایــن راه هــا 
بایــد براســاس اولویــت بنــدی بهســازی شــود و 
در ایــن زمینــه نیــاز بــه همــکاری و همراهــی 
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی 

اســت.
وی اظهــار داشــت: فرمانــداران شهرســتان ها 
نیــز بــرای تأمیــن منابــع مــورد نیــاز احــداث و 
بهســازی راه هــای فرعــی و روســتایی پیگیــری 

. کنند
معــاون راه هــای فرعــی و روســتایی ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور بــه 
همــراه نماینــده مــردم شهرســتان های کلیبــر، 
خداآفریــن و هورانــد، مدیــرکل راهــداری و 
ــداران  ــتان و فرمان ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم
راه هــای  از  بخشــی  از  شهرســتان ها  ایــن 
ــد  ــن شهرســتان ها بازدی فرعــی و روســتایی ای
و از نزدیــک در جریــان وضعیــت راه هــای 
فرعــی و روســتایی احــداث شــده و در دســت 

ــت. ــرار گرف ــه ق ــن منطق احــداث ای
شهرســتان های کلیبــر، هورانــد و خداآفریــن 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــرقی اس ــمال ش در ش

واقــع شــده اســت.

عضو شورای شهر تبریز:
احیای باغ شهر تبریز

 نگاه آرمانی شورا است 

عضــو شــورای شــهر تبریــز گفــت: تبریــز در 
ــاغ شــهر  ــوان ب ــه عن ســال ۱۳۳۵ در کشــور ب
معــروف بــود، امــا حــاال ایــن بــاغ شــهر تبدیــل 
بــه بتــن شــهر شــده اســت و مــا بایــد تــاش 
کنیــم تــا آن را بــه روزگار گذشــته بازگردانیــم. 
غامحســین  شــهریار،  گــزارش  بــه 
ــوع  ــه موض ــان اینک ــا بی ــان، ب ــعودی ریح مس
ــه  ــعه یافت ــط زیســت در کشــورهای توس محی
جهــان جــزو اولویــت هــای اول اســت و هیــچ 
موضوعــی بــه آن انــدازه مــورد اهمیــت نیســت 
ــا آســایش و آرامــش  گفــت: محیــط زیســت ب
ــاط دارد و نســبت  ــده ارتب تمــام موجــودات زن
بــه توســعه یافتگــی کشــورها اهمیــت دادن بــه 

ــود. ــی ش ــتر م آن بیش
او در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــورای 
پنجــم تــاش کــرده ایــم بــه موضــوع محیــط 
زیســت در شــهر تبریــز اهمیــت بیشــتری 
ــز و  ــهردار تبری ــت: از ش ــار داش ــم اظه بدهی
ــه  ــا بودج ــم ت ــته ای ــهری خواس ــران ش مدی
هایــی کــه در ایــن حــوزه مصــوب شــده اســت 

ــد. ــی کنن را اجرای
داد:  ادامــه  شــهر  شــورای  عضــو  ایــن 
ــای  ــعه فض ــا، توس ــات ه ــای قن ــوع احی موض
ســبز جــزو اولویــت هــای اول شــورا در ســال 
ــهرداری  ــم ش ــوده و امیدواری ــته ب ــای گذش ه

ــرد. ــدی بگی ــا را ج ــروژه ه ــن پ ــرای ای اج
مســعودی ریحــان اهمیــت دادن بــه محیــط 
ــوزش و  ــه آم ــته ب ــه را وابس ــت در جامع زیس
فرهنــگ ســازی دانســت و گفــت: بهبــود 
شــرایط زیســت محیطــی کشــور تنهــا وظیفــه 
ــورد  ــن م ــد در ای ــه بای ــت و هم ــت نیس دول

ــد. ــئول بدانن ــود را مس خ
او افــزود: هرچقــدر بشــتر بــه مــردم در ایــن 
ــط  ــت محی ــده و اهمی ــوزش داده ش ــورد آم م
زیســت بــه مــردم اطــاع رســانی شــود، قطعــا 
شــاهد افزایــش حساســیت مــردم در ایــن مورد 

خواهیــم بــود.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــهر تبری ــورای ش ــو ش عض
اینکــه اهمیــت دادن بــه محیــط زیســت بایــد 
ــت:  ــود گف ــه ش ــردم نهادین ــی در م از کودک
رســانه هــا در ایــن مــورد نقــش کلیــدی دارنــد 

ــن باشــند. ــد نقــش آفری و مــی توانن
مســعودی ریحــان در بخــش دیگــری از 
ســخنانش بــه اهــداف شــورای شــهر در حــوزه 
ارتقــای شــرایط زیســت محیطــی شــهر اشــاره 
کــرد و افــزود: تــاش داریــم اختــاف ۱۰ متــر 
مربعــی ســرانه فضــای ســبز شــهروندان تبریــز 
ــل  ــه شــکل قاب ــی را ب ــا اســتانداردهای جهان ب

توجهــی کاهــش دهیــم.
مهمتریــن  از  یکــی  پایــان گفــت:  در  او 
اقداماتــی کــه در شــهرداری تبریــز در دوره 
اخیــر رخ داده تغییــر نگــرش مدیریــت شــهری 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــه ای ب

آغاز رسمی حذف قبوض کاغذی
 در سراسر کشور 

طـرح ملـی قبـض سـبز امـروز توسـط وزیـر 
نیـرو رونمایـی و فراینـد حـذف قبـوض کاغذی 
در سراسـر کشـور بـه صورت رسـمی آغاز شـد.

به گزارش ایسـنا، رضـا اردکانیان در نشسـت 
مدیریـت مصـرف بـا حضـور جمعـی از مدیران 
صنعـت بـرق در توانیر برگزار شـد، از طرح ملی 

قبض سـبز رونمایـی کرد.
وی در ایـن نوشـت: »سـبز، یعنـی رویـش، 
یعنـی صلـح و یعنـی زندگـی و توسـعه پایـدار. 
امیدواریـم همـکاران صنعت بـرق در این برنامه 
و سـایر توصیه هـا و تأکیـدات رئیـس جمهـور 

باشـند.« محترم سـربلند 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، طـرح ملـی قبـض 
سـبز در راسـتای تحـول دیجیتـال در خدمـات 
مشـترکین اجرایـی شـده اسـت. ارتقای سـطح 
از  بهره منـدی  مشـترکین،  رفـاه  و  خدمـات 
اقتصـادی،  صرفه جویـی  نـو،  فناوری هـای 
توسـعه دولـت الکترونیـک، ارتبـاط دوسـویه با 
مشـترکین، ارائـه خدمات غیرحضـوری، نظارت 
مؤثـر، مدیریـت کارآمـد و حفظ محیط زیسـت 

از اهـداف ایـن طـرح بـه شـمار مـی رود.
قبـوض  حـذف  زمزمه هـای  ایـن  از  پیـش 
حسـین  و  بـود  رسـیده  گـوش  بـه  کاغـذی 
صبـوری مدیر عامل شـرکت توزیـع نیروی برق 
تهـران بـزرگ - بـه ایسـنا گفتـه بود مشـترک 
بایـد شـماره شناسـه خـود را بـه همراه سـتاره 
پیامـک   ۱۰۰۰۱۵۲۱ شـماره  بـه   )*۱( یـک 
کنـد. چنانچـه فـردی هـم مالک خانه نیسـت و 
مسـتأجر اسـت، بعـد از آنکه از محـل مورد نظر 
نقـل مـکان کـرد بایـد شناسـه قبض بـه همراه 
سـتاره دو را بـه همـان شـماره پیامـک کنـد تا 
فرآیند ارسـال قبض آن شـماره شناسـه متوقف 
شـود. سـپس شناسـه قبـض منزل جدیـد خود 
بـه همـراه سـتاره یـک را مجـدد پیامـک کند.

بـه گفتـه وی، اگـر مشـترکی چنـد قبـض 
بـرق دارد می توانـد شناسـه همـه را بـه صورت 
شـماره  بـه  یـک  سـتاره  همـراه  بـه  جداگانـه 

مذکـور پیامـک کنـد.
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
تهـران بـزرگ با بیـان اینکـه طبـق برنامه ریزی 
صـورت گرفتـه تـا پایـان تابسـتان سـال جاری 
بایـد اطاعات همه مشـترکان شـهر تهران اخذ 
شـود، اظهـار کرد: در شـهر تهـران ۴.۵ میلیون 
مشـترک وجـود دارد. یعنـی باید شـماره همراه 
۴.۵ میلیـون اخـذ، شـماره های قبلـی اصـاح و 
بازنگـری شـود. سـایر زیرسـاخت ها و برنامه هـا 
نیـز در حـال اجـرا اسـت و تهیـه اسـت و بـه 
بـه  تصمیـم  ایـن  شـد،  انجـام  اینکـه  محـض 

صـورت فازبنـدی شـده انجـام خواهـد شـد.
صبـوری تاکیـد کـرده بـود: حـذف قبـوض 
کاغـذی بـرای مشـترکان بـرق سراسـر کشـور 

صـورت خواهـد گرفـت.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* بشــر بدنیــا مــي آیــد تــا از نعمــت هــا 
ــاظ  ــرد و از لح ــذت بب ــي ل ــرکات زندگ و ب
ــوي در آســودگي خاطــر عمــر  ــادي و معن م
ــراغ  ــا ف ــد ب ــد بتوان ــان بای بســر آورد. هرانس
ــد  ــي نمای ــال زندگ ــایش خی ــال و در آس ب
ــت  ــد و از معیش ــال بیفزای ــم وکم ــر عل و ب
ــر  ــه دوروب ــي ب ــد. نگاه ــختي نبین روزگار س
ــت و  ــاي طبیع ــي ه ــد و زیبای ــود بیفکنی خ
ــا  ــت ادع ــه صح ــا ب ــد ت ــاي آن  را بنگری غن
ــاده  ــخاوتمند وگش ــت س ــد. طبیع ــي ببری پ

ــرد. ــد رفتارک ــت نبای ــاف طبیع ــت وخ اس
کتاب قدرت فکر،147

* و مــا بــه آدمیــان ســفارش کردیــم کــه 
ــد و  ــادر خــود نیکــي کنن ــدر و م در حــق پ
اگرآنهــا کوشــند تــا تــو بــه مــن کــه خــداي 
یگانــه ام از روي جهــل و نادانــي شــرک آوري 
در اینجــا هرگــز اطاعــت امــر آنهــا مکــن کــه 
رجــوع شــما بســوي مــن اســت و مــن شــما 
ــد( کــه  ــاداش هــر عمــل )نیــک و ب ــه پ را ب

بجــاي آوردیــد آگاه مــي گردانــم.
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* یــک درهــم ربا که انســان دانســته گیرد 
در نظــر خــدا بدتــر از ســی و شــش زناســت.
حضرت رسول)ص(،مثل های مشهور 
حضرات معصومین 
* مــرد عمــل شــاید آدم پولــداري نباشــد، 
امــا شــخص مصّممــي اســت کــه مــي دانــد 

دنبــال چیســت و کجــا بایــد بــرود.
مثل انگلیسي

* پــول هــم رفــاه و خوشــبختي و هم نکبت 
و بدبختــي را مــي توانــد باعــث باشــد، انتخــاب 

هــر یــک از دو راه، بــا خــود انســان اســت.
حسین خّرمي

انســان بایــد پــول را خــرج خــودش کنــد 
نــه ایــن کــه خــودش را وقــف پــول کنــد.

مثل هندي

ـــای  ـــت ه ـــه فعالی ـــد ک ـــا بفرمائی  لطف
ــالمی  ــورای اسـ ــران شـ ــه عمـ کمیتـ
ـــی را در  ـــه های ـــه زمین ـــز چ ـــهر تبری ش

ـــرد؟  ـــی گی ـــر م ب
کمســـیون عمـــران مربـــوط بـــه حمـــل و 
نقـــل و ترافیـــک و عمـــران شـــهری اســـت 
ـــی  ـــد از بررس ـــوط  بع ـــائل مرب ـــام مس ـــه تم ک
ـــب  ـــرای تصوی ـــورا ب ـــه ش ـــیون ب ـــن کمس در ای
ـــیون  ـــرا کمس ـــوزه اج ـــی در ح ـــی رود، وقت م
ـــائل  ـــن کا مس ـــت بنابرای ـــل اس ـــران دخی عم
ـــی،  ـــوار کش ـــردن، دی ـــفالت ک ـــه آس ـــوط ب مرب
احـــداث پـــل روگـــذر، زیرگـــذر و پیـــاده رو 
ــی  ــیون مـ ــن کمسـ ــوزه ایـ ــیدن در حـ کشـ

ـــد.  باش

مهـــم  معضـــالت  از  یکـــی 
ــات  ــت خدمـ ــوع کیفیـ ــز موضـ تبریـ
ــه  ــت چگونـ ــی اسـ ــتم پارکبانـ  سیسـ
ــن  ــع ایـ ــت رفـ ــوان در جهـ ــی تـ مـ

ــرد؟  ــدام کـ ــی اقـ ــکل اساسـ مشـ
محتـــوا  نظـــر  از  پارکبانـــی  سیســـتم 
ــوزه  ــی در حـ ــت ولـ ــتی اسـ ــتم درسـ سیسـ
ایراداتـــی دارد بارهـــا بـــرای  کارکـــردی 
هوشـــمند کـــردن پارکبـــان هـــا در تبریـــز 
۸ مـــورد درخواســـت داده ایـــم کـــه امـــکان 
ـــه  ـــی ک ـــهروند در زمان ـــک ش ـــد ی ـــر باش پذی
ـــه را دارد متوجـــه بشـــود  قصـــد خـــروج از خان
ـــود دارد  ـــد وج ـــه مقص ـــارک در نقط ـــکان پ ام
ــن  ــه ایـ ــال مطالعـ ــدارد و االن در حـ ــا نـ یـ
ــه  ــال پیگیـــری کـ ــتیم و در حـ ــورد هسـ مـ
ــتم  ــن سیسـ ــی جایگزیـ ــتم الکترونیکـ سیسـ
ــیار هزینـــه  ــه بسـ ــه البتـ ــود کـ ســـنتی شـ
بـــر اســـت مســـاله دیگـــر ایـــن اســـت کـــه 
در شـــهر تهـــران مســـاله پارکبانـــی ممنـــوع 
ــن  ــا در ایـ ــه فعـ ــت کـ ــده اسـ ــام شـ اعـ
مـــورد دســـتوری بـــرای مـــا ارســـال نشـــده 
ـــود  ـــاص خ ـــن خ ـــهری قوانی ـــر ش ـــت و ه اس
ـــی  ـــهر بررس ـــورای ش ـــد در ش ـــه بای را دارد ک
ـــدن  ـــی ش ـــرای اجرای ـــد ب ـــد از تایی ـــود و بع ش
ـــهر  ـــت ش ـــر گرف ـــد در نظ ـــود و بای ـــدام ش اق
ـــیار کارا  ـــن بس ـــرای قوانی ـــاظ اج ـــز از لح تبری

و دقیـــق مـــی باشـــد و کوچکتریـــن اقـــدام 
غیـــر قانونـــی باعـــث ایجـــاد مشـــکاتی 
ـــک   ـــده نزدی ـــم در آین ـــود و امیدواری ـــی ش م
ــدازی  ــی راه انـ ــمند پارکبانـ ــتم هوشـ سیسـ

شـــود.  

شـــهر تبریـــز از وجـــود بافـــت 
ــرای  ــرد بـ ــی بـ ــج مـ ــوده رنـ فرسـ
نوســـازی و بهبـــود وضعیـــت موجـــود 
کـــدام راهکارهـــا مـــی توانـــد قابـــل 

ــد؟ ــه باشـ توصیـ
ـــوزه  ـــهری کا در ح ـــوده ش ـــه فرس اوال بافت
اداره کل مســـکن و شهرســـازی مـــی باشـــد 
ــی  ــد امکاناتـ ــی توانـ ــهرداری مـ ــط شـ و فقـ
را فراهـــم نمایـــد ولـــی مســـئولیتی در ایـــن 
ــت  ــه علـ ــفانه بـ ــی متاسـ ــدارد ولـ ــورد نـ مـ
کمبـــود بـــار مالـــی فعـــا امـــکان یکســـری 
ـــهری  ـــوده ش ـــت فرس ـــوزه باف ـــات در ح خدم

بـــه ســـختی انجـــام مـــی شـــود.

وضعیـــت حاشـــیه نشـــینی تبریـــز 
ــی  ــود باقـ ــوت خـ ــه قـ ــان بـ همچنـ
موجـــود وضعیـــت  آیـــا   اســـت، 

می تواند قابل قبول باشد؟
در انتخابـــات، بعضـــی هـــا شـــعارهای 
زیبایـــی در مـــورد بهبـــود حاشـــیه نشـــینی 
مـــی دهنـــد. ولـــی بایـــد در نظـــر گرفـــت 
ـــتند  ـــهر هس ـــیه ش ـــاکن حاش ـــه س ـــرادی ک اف
از پیـــش مشـــکل بیـــکاری و درآمـــد پاییـــن 
ــه در  ــتیم همیشـ ــاهد هسـ ــا شـ ــد، مـ دارنـ
ـــی  ـــعارهای زیبای ـــن ش ـــی از ای ـــات بعض انتخاب
ــینی  ــیه نشـ ــردد حاشـ ــود تـ ــورد بهبـ در مـ
 داده مـــی شـــود ولـــی هیـــچ کـــدام عملـــی 
ـــینی  ـــیه نش ـــل حاش ـــرای راه ح ـــود ب ـــی ش نم
ــود دارد:  ــکار وجـ ــده دو راهـ ــر بنـ ــه نظـ بـ
اوال ایجـــاد امکانـــات رفاهـــی در روســـتاها و 
شـــهرهای کوچـــک ســـبب مـــی شـــود کـــه 
ــراد از  مهاجـــرت بـــه  ــا از عاقمنـــدی افـ تـ
ـــود،  ـــم ش ـــز ک ـــد  تبری ـــزرگ  مانن ـــهرهای ب ش
ــهرهای  ــبی در شـ ــق مناسـ ــا در مناطـ دومـ
کوچـــک زمیـــن هـــای رایـــگان بـــا وام 

ـــه  ـــرد ک ـــرار گی ـــراد ق ـــار اف ـــب در اختی مناس
ـــت  ـــا کرام ـــب ب ـــکن مناس ـــد مس ـــا بتوانن آنه

انســـانی خـــود داشـــته باشـــند.   

ــوع  ــال وقـ ــه احتمـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــه  ـــد زلزل ـــه مانن ـــر مترقب ـــوادث غی ح
و ســـیل و آتـــش ســـوزی بـــه نظـــر 
جنابعالـــی ســـطح آمادگـــی دفاعـــی 
ــف  ــای مختلـ ــش هـ ــز در بخـ تبریـ

چگونـــه اســـت؟ 
ـــوزه  ـــهر در ح ـــی ش ـــع آمادگ ـــفانه وض متاس
ــب  ــدان مناسـ ــه چنـ ــر مترقبـ ــوادث غیـ حـ
ـــفانه  ـــت متاس ـــر اس ـــل ذک ـــه قاب ـــت البت نیس
ـــرای  ـــی ب ـــه آمادگ ـــچ گون ـــا هی ـــتان ه شهرس
ــهر  ــی شـ ــه ندارند،ولـ ــر مترقبـ ــوادث غیـ حـ
ـــی  ـــدود م ـــد مح ـــی هرچن ـــز دارای امکانات تبری
باشـــد، بـــه فـــرض مثـــال اتوبـــان کســـایی 
ـــال  ـــیل امس ـــر س ـــر بگیریداگ ـــز را در نظ تبری
ـــز  ـــهر تبری ـــاد، در ش ـــاق افت ـــیراز اتف ـــه در ش ک
اتفـــاق مـــی افتـــاد فاجعـــه عظیمـــی ایجـــاد 
مـــی شـــد. بنـــده در شـــورای شـــهر بـــرای 
ـــی  ـــم ول ـــی کن ـــت م ـــن مســـاله فعالی ـــود ای بهب
ـــی  ـــت ۲۰ درصـــد آمادگ ـــوان گف ـــی ت در کل م

وجـــود دارد.

موضـــوع  شـــود  مـــی  گفتـــه 
ــان  ــژه در خیابـ ــه ویـ ــگ بـ پارکینـ
17 شـــهریور جدیـــد بـــه یکـــی 
از معضـــالت اساســـی کالن شـــهر 
ـــر  ـــت، نظ ـــده اس ـــل گردی ـــز تبدی تبری
جنابعالـــی در ایـــن مـــورد چیســـت؟

ـــه  ـــهریور همیش ـــان ۱۷ ش ـــات خیاب معض
در حـــال بررســـی اســـت بـــرای مثـــال 
ـــگان  ـــان شش ـــودکان  در خیاب ـــتان ک بیمارس
فاقـــد پارکینـــگ مـــی باشـــد متاســـفانه 
ـــن  ـــکی در ای ـــه پزش ـــی روی ـــات ب ـــه خدم ارائ
محـــدوده باعـــث ترافیـــک در ایـــن منطقـــه 
شـــده اســـت ، کا افـــراد مراجعـــه کننـــده 
ــتان  ــرقی، کردسـ ــان شـ ــتان آذربایجـ از اسـ
ــه  ــان بـ ــرای درمـ ــی بـ ــان غربـ و  آذربایجـ
ــی  ــه مـ ــه مراجعـ ــن منطقـ ــکان در ایـ پزشـ

کننـــد در حالـــی کـــه در ایـــن منطقـــه 
ــت و  ــم اسـ ــی کـ ــگ خیلـ ــزان پارکینـ میـ
مســـاله دیگـــر آمـــوزش مـــردم اســـت کـــه 
بـــرای رفتـــن بـــه خیابـــان ۱۷شـــهریور 
ــخصی  ــایل شـ ــتفاده از وسـ ــای اسـ ــه جـ بـ
از وســـایل نقلیـــه عمومـــی اســـتفاده شـــود 
ــتن را  ــوب زیسـ ــگ خـ ــد فرهنـ ــی بایـ یعنـ
ــانه  ــم و کا رسـ ــج دهیـ ــهرمان ترویـ در شـ
هـــای عمومـــی بایـــد در حـــوزه شهرســـازی 
ـــکاری  ـــد راه ـــهری بای ـــگ ش ـــاله فرهن و  مس
ارائـــه دهنـــد ولـــی کا مـــی تـــوان گفـــت 
ــرای کاهـــش  ــل بـ ــن مراحـ ــی از بهتریـ یکـ
ــا  ــگ هـ ــل پارکینـ ــهر و معضـ ــک شـ ترافیـ
ــه عمومـــی مـــی  ــایل نقلیـ ــتفاده از وسـ اسـ
باشـــد متاســـفانه همـــه نقـــد مـــی کنیـــم 

ولـــی راهـــکاری ارائـــه نمـــی کنیـــم. 

ـــز  ـــهر تبری ـــود ش ـــت موج ـــا وضعی آی
ـــد در  ـــی توان ـــبز م ـــای س ـــر فض از نظ
ــول  ــای مقبـ ــتاندارد هـ ــطح اسـ سـ

کشـــوری و جهانـــی باشـــد؟
ـــات  ـــس خدم ـــور رئی ـــی پ ـــر تق ـــای دکت آق
ـــوزه  ـــن ح ـــال در ای ـــالیان س ـــبز س ـــای س فض
فعـــال هســـتند کـــه بســـیار در ایـــن حـــوزه 
ــب  ــیار راغـ ــند و بسـ ــی باشـ ــص مـ متخصـ
هســـتند در ایـــن مـــورد صحبـــت نماینـــد. 

بـــه  خاصـــی  صحبـــت  اگـــر   
ـــر  ـــل ذک ـــه قاب ـــد ک ـــی رس ـــان م  ذهنت

می باشد لطفا بیان بفرمایید؟ 
ـــن دور در  ـــهر بهتری ـــورای ش دوره پنجـــم ش
کل دوره مـــی باشـــد و افـــراد و کارشناســـان 
زیـــادی در کمســـیون هـــا وجـــود دارد ولـــی 
ــورا  ــکل شـ ــورا و شـ ــاختار شـ ــفانه سـ متاسـ
ــهر  ــورای شـ ــدی شـ ــش کارآمـ ــث کاهـ باعـ
ـــورای  ـــت در ش ـــر گرف ـــد در نظ ـــود بای ـــی ش م
ـــی  ـــی و جناح ـــائل حزب ـــد وارد مس ـــهر نبای ش
ـــکات  ـــل مش ـــر ح ـــه فک ـــط ب ـــه فق ـــود بلک ش
ــفانه  ــیم، ولـــی متاسـ ــردم باشـ شـــهری و مـ
بعضـــا مســـائل جناحـــی و حزبـــی کارکـــرد 

شـــورای شـــهر را پاییـــن آورده اســـت. 

در گفت و گو با مهندس کریم سامبرانی عضو کمیته عمران شورای اسالمی کالن شهر تبریز مطرح شد:     

سیستم پارکبانی در حوزه کارکردی ایراداتی دارد
امید شکوریان   

سامبرانــــی  کریـــم  مهنــــدس 
ریزی  برنامـــه  ارشـــد  کارشـــناس 
شـــهری کـــه در مســـئولیت هـــای 
از جمله شـــورای اســـامی  مختلف 
جهـــاد ســـازندگی مراغـــه، شـــورا 
کلیبر  ســـازندگی  جهـــاد  اســـامی 
)مســـئول پشـــتیبانی جنگ و جهاد 
جهاد  مســـئول  کلیبر(،  ســـازندگی 
ســـازندگی آبـــش احمـــد، همکاری 
بـــا فرمانـــداری اهر و بیله ســـوار 
و نظـــارت بر پـــروژه هـــای عمرانی  
اند  بـــوده  فراوانی  منشـــا خدمات 
و اکنـــون نیـــز به عنوان مســـئول 
آذربایجـــان  ایثارگـــران  جمعیـــت 
شـــرقی و عضـــو کمیتـــه عمـــران 
شـــورای اسامی کان شـــهر تبریز 
در گفـــت و گـــوی اختصاصـــی بـــا 
خبرنـــگار ما به تشـــریح  مســـائل 
و بیـــان دیـــدگاه هـــا در رابطـــه با 
فعالیت هـــای عمرانی و مشـــکات 
ماحصل  کـــه  اند  پرداخته  شـــهری 
فهیم  خواننـــدگان  بـــه  گفتگو  این 
تقدیـــم  شـــیر  عجـــب   روزنامـــه 

می گردد:



روزنامه سراسری عجب شیر  دوشنبه  20 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 529 اقتصاد و صنعت4
تمرکز بر صادرات به کشورهای منطقه 

و همسایه از برنامه های دولت است 

وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت گفـــت: 
ـــز  ـــادی و تمرک ـــای اقتص ـــکاری ه ـــت هم تقوی
بـــر صـــادرات بـــه کشـــورهای منطقـــه و 

همســـایه از برنامـــه هـــای دولـــت اســـت. 
بـــه گـــزارش فـــارس، رضـــا رحمانـــی در 
جلســـه علنـــی مجلـــس در هنـــگام بررســـی 
الیحـــه موافقـــت نامـــه موقـــت تشـــکیل 
جمهـــوری  بیـــن  تجـــاری  آزاد  منطقـــه 
ـــیا  ـــه اقتصـــادی اوراس ـــران و اتحادی اســـامی ای
ــم  ــر معظـ ــدات رهبـ ــر تأکیـ ــا بـ ــت: بنـ گفـ
انقـــاب، دولـــت بـــرای توســـعه روابـــط بـــا 
کشـــورهای همســـایه و منطقـــه تـــاش 
می کنـــد، یکـــی از برنامه هـــای محـــوری 
ـــه  ـــادرات ب ـــز ص ـــادرات و تمرک ـــت ص ـــا تقوی م

ــت. ــایه اسـ ــه و همسـ ــورهای منطقـ کشـ
ــل  ــه مفصـ ــق نامـ ــن توافـ ــزود: ایـ وی افـ
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــن توافقـ ــن و جامع تریـ تریـ
ـــران منعقـــد کـــرده اســـت، تصویـــب  تاکنـــون ای
ـــران در  ـــت ای ـــای عضوی ـــه معن ـــه ب ـــن الیح ای
ـــق  ـــک تواف ـــه ی ـــت بلک ـــیا نیس ـــه اوراس اتحادی
ـــن  ـــت، ای ـــی اس ـــه ترجیح ـــرای تعرف ـــاری ب تج
عضویـــت بـــرای ســـه ســـال خواهـــد بـــود و 
ـــی  ـــا و مذاکرات ـــال ارزیابی ه ـــه س ـــول س در ط
ــد  ــرد و بعـ ــورت می گیـ ــه صـ ــن زمینـ در ایـ
ـــن  ـــه در ای ـــتیم ک ـــار هس ـــال مخت ـــه س از س
ـــا  ـــیم ی ـــم باش ـــو دائ ـــوان عض ـــه عن ـــه ب اتحادی
ـــا  ـــم ی ـــد کنی ـــود را تمدی ـــت خ ـــت موق عضوی

ـــویم. ـــارج ش از آن خ
ـــت  ـــی اس ـــن ظرفیت ـــرد: ای ـــح ک وی تصری
کـــه در ســـال های آتـــی می توانـــد بـــه 
ـــن  ـــق آخری ـــود، طب ـــل ش ـــارت آزاد تبدی تج
ــته  ــال گذشـ ــه سـ ــوط بـ ــه مربـ ــاری کـ آمـ
اســـت دو دهـــم درصـــد واردات کشـــورهای 
از طـــرف جمهـــوری  اوراســـیا  اتحادیـــه 
اســـامی اســـت، تعـــدادی از کشـــورها از 
جملـــه ویتنـــام ماننـــد مـــا بـــه تعرفـــه 
ـــا در  ـــه م ـــم اینک ـــتند، عارغ ـــی پیوس ترجیح
ـــادرات  ـــتیم ص ـــورها هس ـــن کش ـــایگی ای همس
ـــور  ـــت، ۳ کش ـــم اس ـــورها ک ـــن کش ـــه ای ـــا ب م
ـــا  ـــیا ب ـــه اوراس ـــو اتحادی ـــور عض ـــج کش از پن
ـــا  ـــد ام ـــرز دارن ـــران م ـــامی ای ـــوری اس جمه
ظرفیت هـــای بهـــره گیـــری از ایـــن مرزهـــا 

فعـــال نشـــده اســـت.
وزیـــر صمـــت اظهـــار داشـــت: در حالـــی 
ـــا  ـــا م ـــت ام ـــور باالس ـــیل های کش ـــه پتانس ک
ــره الزم  ــیل ها بهـ ــن پتانسـ ــتیم از ایـ نتوانسـ
ــن  ــم ایـ ــر می توانیـ ــال بهتـ ــم. امسـ را ببریـ
ظرفیت هـــا را فعـــال کنیـــم، حـــدود ۵۰ 
ــادرات جهانـــی تحـــت پوشـــش  ــد صـ درصـ
بیـــن  اتحادیه هـــای  و  نامه هـــا  توافقـــت 
المللـــی اســـت در حالـــی کـــه ســـهم مـــا از 

ایـــن مقـــدار حـــدود ۴ درصـــد اســـت.
ــی  ــع ملـ ــرد: منافـ ــح کـ ــی تصریـ رحمانـ
ــی  ــن ظرفیتـ ــت و ایـ ــم اسـ ــا مهـ ــرای مـ بـ
ـــوان  ـــری از آن می ت ـــره گی ـــا به ـــه ب ـــت ک اس
حـــوزه صـــادرات را فعـــال کـــرد و از آن بـــه 

عنـــوان مزیـــت بهـــره بـــرد.

در  هریـــس  و  اهـــر  مـــردم  نماینـــده 
ـــه  ـــل ب ـــت در عم ـــه دول ـــان اینک ـــس بابی مجل
ـــازار  ـــم ب ـــا تنظی ـــه ب ـــس در رابط ـــه مجل مصوب
بی اعتنایـــی می کنـــد گفـــت: دولـــت ملـــزم 
ـــرح  ـــرای ط ـــدم اج ـــرای ع ـــخگویی ب ـــه پاس ب

کوپـــن اســـت. 
ــا  ــه گــزارش تســنیم، بیــت اهلل عبدالهــی ب ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه اینک ــاره ب اش
ــدن  ــه بازگردان ــزم ب ــت را مل ــه ای دول در مصوب
ــی  ــای اساس ــن کااله ــت تامی ــن در جه کوپ
مــورد نیــاز مــردم کــرده اســت، اظهــار داشــت: 
ــه مجلــس شــورای  ــا وجــود مصوب متاســفانه ب
ــه  ــن ب ــت کوپ ــا بازگش ــه ب ــامی در رابط اس
ــی  ــه حــال اقدام ــا ب ــت ت اقتصــاد کشــور، دول

ــرده اســت. ــه نک ــن مصوب ــرای اجــرای ای ب
وی افـــزود: مجلـــس شـــورای اســـامی 
همچنیـــن بـــه دولـــت اختیـــار داده تـــا ۱۴ 
میلیـــارد دالر را بـــرای تامیـــن کاالهـــای 
ـــد. ـــه کن ـــن هزین ـــب کوپ اساســـی و دارو در قال

ـــس  ـــس در مجل ـــر و هری ـــردم اه ـــده م نماین
ادامـــه داد: بخواهیـــم یـــا نخواهیـــم دولـــت 
ـــازار  ـــته ب ـــاید نتوانس ـــد و ش ـــه بای ـــور ک آن ط
را مدیریـــت کنـــد، وقتـــی شـــکر کیلویـــی از 
ـــان  ـــزار توم ـــش از ۱۰ ه ـــه بی ـــان ب ۳۵۰۰ توم

می رســـد و در تامیـــن گوشـــت مـــورد نیـــاز 
مـــردم عاجـــز مانده ایـــم لزومـــی نـــدارد تـــا 
ـــازار  ـــم ب ـــت و تنظی ـــت در مدیری ـــم دول بگویی

عملکـــرد موفقـــی داشـــته اســـت.
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــی در ادام عبداله
ــی  ــام وارداتـ ــد اقـ ــا ۳۰ درصـ ــا ۱۰ تـ تنهـ

ــه  ــت: بـ ــد، گفـ ــردم می رسـ ــت مـ ــه دسـ بـ
ــا  ــم تـ ــت وارد می کنیـ ــال گوشـ ــوان مثـ عنـ
در اختیـــار مـــردم قـــرار گیـــرد ولـــی تنهـــا 
۱۰ تـــا ۳۰ درصـــد جنـــس بـــه فروشـــگاه ها 
داده می شـــود و مـــردم بـــرای خریـــد در 
آن  و  می ایســـتند  طوالنـــی  صف هـــای 

را می خرنـــد مابقـــی بـــاز دســـت خالـــی 
ــوان  ــن روش می تـ ــه ایـ ــا بـ ــد، آیـ می ماننـ

تنظیـــم بـــازار گفـــت؟
وی تصریــح کــرد: دولــت بایــد بــرای عــدم 
ــس  ــه مجل ــه مصوب ــن ک ــرح کوپ ــرای ط اج
شــورای اســامی اســت بــه نماینــدگان پاســخ 
ــل  ــه آن عم ــرا ب ــه چ ــد ک ــده ای ده قانع کنن
ــم  ــول کنی ــد قب ــال بای ــن ح ــا ای ــد، ب نمی کن
ــی  ــو روان ــه در ج ــازار ریش ــامانی ب ــه ناس ک
و  ســودجو  افــراد  ســوی  از  شــده  ایجــاد 
ــد  ــد جــواب دهن ــردان بای دالالن دارد، دولت م
ــگ زده ای  ــورهای جن ــازار کش ــرا در ب ــه چ ک
همچــون عــراق و ســوریه تاطــم وجــود نــدارد 
امــا بــازار کشــورمان و مــردم بــا کوچک تریــن 

ــد؟ ــیب می بینن ــازار آس ــه ب تکان
نماینـــده مـــردم اهـــر و هریـــس در مجلـــس، 
ورود مســـتقیم قـــوای مقننـــه، مجریـــه و 
ــازار  ــم بـ ــت و تنظیـ ــه مدیریـ ــه را بـ قضاییـ
ضـــروری دانســـت و گفـــت: اگـــر نظارت هـــا 
بـــه درســـتی انجـــام می شـــد قطعـــاً حتـــی 
مـــوردی احتـــکار کاال نمی داشـــتیم، احتـــکار 
گوشـــت، شـــکر، روغـــن و ... کـــه جـــزو 
ــف  ــه ضعـ ــت نتیجـ ــی اسـ ــای اساسـ کاالهـ

مدیریتـــی و نظارتـــی اســـت.

دولت به مصوبه مجلس در  تنظیم بازار بی اعتنایی می کند
استاندار آذربایجان شرقی:

 خیران در زمینه اشتغالزایی 
مشارکت کنند

اســتاندار آذربایجــان شــرقی ســرمایه گذاری 
ــت  ــات فراغ ــذران اوق ــتغال و گ ــوزه اش در ح
جوانــان را بســیار ضــروری دانســت و بــر لــزوم 
ــن دو حــوزه  ــران در ای ــش مشــارکت خی افزای

تاکیــد کــرد. 
ــا، محمدرضــا پورمحمــدی  ــه گــزارش ایرن ب
در آئیــن افتتــاح یــک مجتمــع فرهنگــی 
ــی  ــا قدردان خیرســاز در شهرســتان شبســتر، ب
ــف،  ــای مختل ــران در حوزه ه ــارکت خی از مش
رفــع  در  همــواره  خیــران  داشــت:  اظهــار 
ــن  ــد و در ای ــدم بوده ان ــردم پیش ق ــای م نیازه
شــرایط حســاس نیــز انتظــار داریــم کــه بیــش 
از پیــش در کنــار دولــت بــرای رفــع مشــکات 

ــد. ــاش کنن ــردم ت ــف م مختل
ــی  ــای مال ــه محدودیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
دولــت و تحریم هــای همه جانبــه دشــمنان 
ــرایط از  ــن ش ــت: در ای ــورمان، گف ــه کش علی
ــع  ــرای رف ــه ب ــم ک ــز انتظــار داری ــران عزی خی
مختلــف،  زمینه هــای  در  مــردم  مشــکات 

یاری گــر دولــت باشــند.
ــا  ــه ب ــرقی در ادام ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــتر،  ــتان شبس ــای شهرس ــه ظرفیت ه ــاره ب اش
ــتان تشــبیه  ــن اس ــه نگی ــتان را ب ــن شهرس ای
کــرد و گفــت: شهرســتان شبســتر انســان هایی 
بســیار توانمنــد و خّیــر را در دامــان خــود 
ــن  ــا در ای ــه تنه ــه ن ــت ک ــرورش داده اس پ
ــر هســتند. ــه بلکــه در کشــور، منشــأ اث منطق

وی، آمادگــی ذهنــی بــرای حرکــت در 
ــرای تحــول  ــی ب ــزم عموم مســیر توســعه و ع
توســعه  بــرای  اساســی  پیش شــرط  دو  را 
ــانی  ــل انس ــت: عام ــت و گف ــه دانس همه جانب
و فرهنــگ و دانــش نیــز از جملــه عوامــل 
ــد دســت یابی  ــل در فرآین ــم و دخی بســیار مه
بــه توســعه هســتند کــه آثــار ایــن عوامــل در 
توســعه مطلــوب کشــورهای پیشــرفته، نمایــان 

ــت. اس
ــتان  ــرد: شهرس ــان ک ــدی خاطرنش پورمحم
شبســتر بهره منــد از ایــن عوامــل اســت و 
مدیریــت اســتان نیــز آمادگــی دارد تــا در حــد 
اختیــارات و امکانــات اســتانی، مشــکات ایــن 

ــد. شهرســتان را حــل کن
توانمندی هــای  نمایشــگاه  از  بازدیــد 
ــال  ــن فوتب ــروژه زمی ــی پ روســتایی و کلنگ زن
و پیســت دوومیدانــی ورزشــگاه ۲۰۰۰ نفــری، 
از برنامه هــای دکتــر پورمحمــدی در ســفر بــه 

ــود. ــتر ب ــتان شبس شهرس

صادرات دارو به عراق تا 2 ماه آینده

ــده  ــاه آین ــا دو م ــت: ت ــت گف ــر بهداش وزی
ــه عــراق  صــادرات دارو و تجهیــزات پزشــکی ب

را آغــاز می کنیــم. 
ــر  ــی وزی ــعید نمک ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
دومیــن  و  بیســت  حاشــیه  در  بهداشــت 
در  هلــث  ایــران  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــحال  ــت: خوش ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن جم
ــزد  ــگاه ن ــن نمایش ــروز در ای ــه ام ــتم ک هس
دانش بنیــان  شــرکت های  و  تولیدکننــدگان 
هســتیم و از ۲۳ محصــول جدیــد رونمایــی 

. می کنــم
ــت  ــن اس ــور ای ــار کش ــه داد: افتخ وی ادام
در شــرایط ســخت تحریــم بــا تکیــه بــه 
ــی و سیاســت های وزارت  ــدگان داخل تولیدکنن
بهداشــت کــه حمایــت از تولیــد داخــل اســت 

نیازهــای خــود را تأمیــن می کنیــم.
تولیدکننــدگان  گفــت:   بهداشــت  وزیــر 
داخلــی ۳۰ میلیــون دالر محصــوالت پزشــکی 
تجهیــزات  اینکــه  کرده انــد ضمــن  صــادر 
داخــل را بــا کیفیــت مطلــوب تولیــد می کننــد.

ــا  ــه ب ــرای اینک ــرد:  ب ــی خاطرنشــان ک نمک
کنیــم  مقابلــه  ســنگین  هجمه هــای  ایــن 
ــازماندهی  ــش آن س ــرای کاه ــم ب ــر کردی فک
جدیــدی داشــته باشــیم در نتیجــه قرارگاهــی 
ایجــاد  پزشــکی  تجهیــزات  ســازمان  در  را 

ــم. کردی
وی افــزود: تــا دو مــاه آینــده صــادرات 
ــاز  ــراق آغ ــه ع ــکی را ب ــزات پزش دارو و تجهی

. می کنیــم
بیســـت و دومیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی 
ــزات و  ــه تجهیـ ــوط بـ ــه مربـ ــث کـ ایران هلـ
ملزومـــات پزشـــکی اســـت از امـــروز تـــا ۲۲ 
ــدگان  ــور تولیدکننـ ــا حضـ ــاه بـ ــرداد مـ خـ
داخلـــی و تولیدکننـــدگان ۱۵ کشـــور در 
بین المللـــی  نمایشـــگاه  دائمـــی  محـــل 

می شـــود. برگـــزار 

ــز  ــهر تبری ــع ش ــه صنای ــت: در مجموع ــران گف ــهردار ته ش
ظرفیــت باالیــی بــرای تولیــد اتوبــوس و دیگــر تجهیــزات مــورد 

ــت شــهری وجــود دارد. ــاز مدیری نی
بــه گــزارش ایســنا، پیــروز حناچــی بــا بیــان اینکــه در ســفر 
دو روزه بــه تبریــز بــه منظــور آشــنایی بــا ظرفیــت هــای تولیــد 
ــای  ــوس و خودروه ــده اتوب ــد کنن ــه تولی ــد کارخان ــی از چن مل
ــم، گفــت:  ــد کردی ســنگین مــورد نیــاز مدیریــت شــهری بازدی
در تبریــز تــوان و ظرفیــت باالیــی بــرای تولیــد تجهیــزات مــورد 

نیــاز مدیریــت شــهری وجــود دارد.
او افــزود: ایــن وضعیــت نشــان دهنــده توانایــی بــاالی 
ــکاری  ــه هم ــبختانه زمین ــوده و خوش ــز ب ــدگان تبری تولیدکنن

ــت. ــم اس ــز فراه نی
شــهردار تهــران تصریــح کــرد: ماشــین هــای ســنگین، 
ــهری از  ــای گازی و ش ــوس ه ــی، اتوب ــای الکتریک ــوس ه اتوب
جملــه مهمتریــن نیازهــای تمــام کان شــهرهای کشــور اســت 

ــم. ــن کنی ــز آن را تامی ــم در تبری ــی توانی ــه م ک
پیــروز حناچــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا امیــدواری 
بــرای پرداخــت بدهــی هــای دولــت در حــوزه تجهیــز و نوســازی 
نــاوگان حمــل و نقــل در ســال جــاری وجــود دارد یــا نــه گفــت: 
در دوره جدیــد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تهاتــر بخشــی 
از بدهــی هــای دولــت بــه شــهرداری هــا آغــاز شــده اســت کــه 

در گذشــته وجــود نداشــت.
او ادامــه داد: امیدواریــم ایــن تهاتــر ســرعت گرفتــه و حجــم 
بیشــتری از بدهــی هــای دولــت بــه شــهرداری ها پرداخت شــود.

ــن  ــا واگ ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــران در پاس ــهردار ته ش
ســازی شــهرداری تهــران تــوان تولیــد واگــن هــای مــورد نیــاز 
ــرد: در  ــار ک ــر، اظه ــا خی ــور را دارد ی ــهرهای کش ــام کانش تم
ــه  ــن مجموع ــور از ای ــس جمه ــاون اول رئی ــاری مع ــه ج هفت
بازدیــد مــی کنــد تــا زمینــه توســعه و همــکاری بیشــتر آن بــا 

ــد. ــدا کن ــعه پی ــای کانشــهرهای کشــور توس ــهرداری ه ش

ــن  ــه ای ــت ک ــن نیس ــر ای ــرار ب ــرد: ق ــد ک ــی تاکی حناچ
ــر  ــد و ه ــن کن ــران را تامی ــاز شــهرداری ته ــط نی ــه فق مجموع
ــن  ــت ای ــد از ظرفی ــد می توان ــد باش ــه عاقه من ــهرداری ک ش
مجموعــه کــه در حــال حاضــر تنهــا ۳۰ درصــد آن فعــال اســت، 

ــد. ــتفاده کن اس
ــه صــورت  ــز کــه ب ــه تبری پیــروز حناچــی در ســفر دوروزه ب
ــاون  ــز و مع ــه همــراه شــهردار تبری ــر رســمی انجــام شــد ب غی
عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی از چنــد مجموعــه صنعتــی 

تولیــد کننــده خــودرو ســنگین و اتوبــوس بازدیــد کــرد.

وزیـر کشـور گفـت: بیـش از یک میلیـون هکتار زمیـن دولتی 
وجـود دارد کـه باید در اختیار واحدهای مسـکن سـاز قرار گیرد.

بـه گـزارش مهـر، عبدالرضـا رحمانـی فضلـی در جلسـه علنی 
مجلـس شـورای اسـامی دربـاره وضعیت مسـکن گفت: مسـکن 
بـه عنـوان یکـی از پیـش برنده هـای امـر اقتصـاد و تولیـد اسـت 
کـه ضمـن رفـع نیازهـای مـردم، می توانـد در فعـال کـردن و به 

حرکـت درآوردن بقیـه بخش هـا هـم مؤثـر باشـد.
وی متذکر شـد: متأسـفانه چندین سـال اسـت که مسـکن در 
رکـود اسـت که این مسـئله دالیلـی چون افزایش قیمـت مصالح، 
افزایـش نـرخ ارز و کاهـش ارزش ریـال و عـدم رقابـت این بخش 

بـا سـایر بخش ها در سـایر حوزه هـا را دارد.
وزیـر کشـور بـا اشـاره بـه اینکه بـا افزایـش قیمت مسـکن در 
خوشـبینانه تریـن حالـت خانواده هـا مجبورنـد کـه ۵۰ درصـد از 
درآمـد خـود را صـرف مسـکن کننـد، گفـت: بـا افزایـش قیمـت 

مسـکن در سـال ۹۷ و ۹۸ و عـدم تعـادل بیـن عرضـه و تقاضـا، 
پیـش بینـی می شـود کـه اگـر ایـن رویـه ادامـه یابـد، ضمـن 
افزایـش مجـدد مسـکن، شـاهد رکـود بیشـتری در ایـن زمینـه 

بود. خواهیـم 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مسـکن بایـد در اولویـت قـرار گیـرد، 
تصریـح کـرد: رئیـس جمهـور روی موضـوع احیـای بافت هـای 
فرسـوده تأکیـد زیـادی دارد و تخصیـص زمین هـای ارزان قیمت 
و تسـهیات بـرای سـاخت و سـاز ایـن زمین هـا در دسـتور کار 

قـرار دارد.
رحمانـی فضلـی گفـت: وزارت کشـور هم از همـه ظرفیت های 
قانونـی خـود بـرای بهبود حوزه مسـکن اسـتفاده می کنـد و ما به 
دنبـال آن هسـتیم کـه سـهم خودمـان را در فعـال کـردن حوزه 

مسـکن بـه خوبی ایفـا کنیم.
وی یـادآور شـد: طبق قانون، شـهرداری ها عاوه بر صـدور پروانه 
سـاختمانی می تواننـد در سـاخت خانه هـای ارزان قیمت مشـارکت 
داشـته باشـند و تسـهیات ویژه را در اختیار سـازندگان قرار دهند.

شـهرداری ها  نامـه،  آئیـن  براسـاس  همچنیـن  گفـت:  وی 
موظفنـد کـه فهرسـت اراضـی دارای کاربـری مسـکونی را اعـام 

کننـد و همچنیـن تسـهیاتی را بـرای سـاخت مجـدد واحدهای 
فرسـوده فراهـم کننـد.

وزیر کشـور خاطرنشـان کـرد: در حـوزه مالیات، شـهرداری ها 
می تواننـد بـه سـازمان مالیاتـی برای اخـذ مالیات و بـه کارگیری 
مالیـات در رونـق و احیای تولید مسـکن کمک کننـد و همچنین 
اعطـای مسـکن ارزان قیمـت هـم از جملـه دیگر اقداماتی اسـت 

کـه شـهرداری ها می تواننـد انجـام دهند.
رحمانـی فضلـی اظهـار داشـت: بیـش از یـک میلیـون هکتـار 
زمین هـای دولتـی در سراسـر کشـور وجـود دارد کـه امکانـات 
بسـیار خوبـی اسـت و وزارت کشـور می توانـد این زمین هـا را در 

اختیـار واحدهـای مسـکن سـاز قـرار دهد.
وی یـادآور شـد: در جاهایـی کـه کمبـود زمیـن وجـود دارد، 
می توانیـم بـا تغییر حوزه شـهرها و روسـتاها، فضای مناسـب تری 

را در محـدوده و حریـم شـهرها اضافـه کنیم.
وزیـر کشـور تصریح کـرد: وزارت کشـور با توجه بـه اختیاراتی 
کـه در توزیـع منابـع دارد، ایـن آمادگـی را دارد که بـا وزارت راه 
و شهرسـازی، بنیـاد مسـکن و پیمانـکاران در ایـن زمینـه ایفـای 

نقـش کند.

ــاد از عــدم فعالیــت  ــا انتق ــز ب شــهردار تبری
و  تعطیــل  ایــام  در  تبریــز  تاریخــی  بــازار 
ایــن  اگــر  از ظهــر، گفــت:  بعــد  ســاعات 
بــازار در روزهــای تعطیــل و ســاعات بعــد 
ــاهد  ــد، ش ــال باش ــه شــب فع ــا نیم ــر ت از ظه
ــعه  ــادی و توس ــق اقتص ــتغال، رون ــاد اش ایج

گردشــگری در تبریــز خواهیــم بــود.
ــا  ــه گــزارش ایســنا، ایــرج شــهین باهــر ب ب
ــاون  ــراه مع ــه هم ــود ب ــد خ ــه بازدی ــاره ب اش
فرمانــدار و رئیــس انجمــن حرفــه ای واحدهــای 
گردشــگری  پذیرایــی  و  تفریحــی  رفاهــی، 
آذربایجــان شــرقی از بــازار تبریــز گفــت: 
مختلــف  بخش هــای  و  ســرای ها  تعطیلــی 
اظهــار  همــواره  تعطیــل  ایــام  در  بــازار 

نارضایتــی گردشــگران را بــه همــراه دارد.
ــام  ــاجد در ای ــی مس ــاد از تعطیل ــا انتق او ب
ــر،  ــل اخی ــای تعطی تعطیــات گفــت: در روزه
ــازار قصــد اقامــه  بســیاری از افــرادی کــه در ب
ــا درب هــای بســته مســاجد  نمــاز داشــتند، ب
گایــه  وضعیــت  ایــن  از  و  شــدند  روبــرو 
ــود. ــع ش ــی و مرتف ــد بررس ــه بای ــتند ک داش

ــون  ــم اکن ــان اینکــه ه ــا بی ــر ب شــهین باه
تنهــا از یــک ســوم ظرفیــت بــازار تبریــز بهــره 
بــرداری می شــود، تصریــح کــرد: بــا بهــره 
ــازار  گیــری صــد درصــدی از ظرفیــت هــای ب
ــه  ــی ب ــگران داخل ــیاری از گردش ــز، بس تبری
ــه  ــز را ب ــا تبری ــر، قطع ــهرهای دیگ ــای ش ج
عنــوان مقصــد گردشــگری خــود انتخــاب مــی 

ــد. کنن
ــا  ــز ب ــازار تبری ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب

ــوان  ــع، عن ــر مرب ــون مت ــک میلی ــعت ی وس
ــدک  ــان را ی ــازار سرپوشــیده جه ــن ب بزرگتری
ــن  ــت ای ــرد: اهمی ــان ک ــد، خاطرنش ــی کش م
بــازار صرفــا بــه خاطــر تاریخــی بــودن و 
ــه  ــت؛ بلک ــی آن نیس ــی جهان ــراث فرهنگ می
از نظــر گــردش اقتصــادی نیــز بــرای تبریــز و 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــه بس منطق

شــهردار تبریــز ادامــه داد: فضــا و موقعیــت 
ــم  ــهرمان فراه ــرای ش ــکان را ب ــن ام ــازار ای ب
ــکات  ــدن مش ــل ش ــدون متحم ــه ب ــرده ک ک
ــان  جــذب ســرمایه گــذار  و صــرف مــدت زم
طوالنــی بــرای ســاخت و ســاز واحدهــای 
ــا بیشــتر از آن را  ــی و ی ــان کارای تجــاری، هم

ــیم. ــته باش ــار داش در اختی

او تصریــح کــرد: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
ــر  ــد از ظه ــاعات بع ــز در س ــزرگ تبری ــازار ب ب
تــا نیمــه شــب، مــی توانــد دســت کــم بــرای 
۱۰هــزار نفــر بــه طــور مســتقیم اشــتغال 
ــق  ــات رون ــن موجب ــار ای ــد و در کن ایجــاد کن

ــازد. ــی س ــم م ــهرمان را فراه ــادی ش اقتص
ایــرج شــهین باهــر ادامــه داد: افزایــش 
ــی  ــد زندگ ــی توان ــازار م ــت ب ــاعات فعالی س
ــد. ــه بافــت مرکــزی شــهر بازگردان شــبانه را ب

از  دیگــری  بخــش  در  تبریــز  شــهردار 
ــه رســیدن  ــه اینک ــاره ب ــا اش ســخنان خــود ب
بــه ایــن اهــداف در گــرو همــکاری و همراهــی 
جملــه  از  مســئول  هــای  دســتگاه  تمــام 
ــراث  ــه، می ــور خیری ــاف و ام ــداری، اوق فرمان
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و 
ــار  ــازار اســت، اظه ــای ب ــت امن ــژه هیئ ــه وی ب
ــع  ــون مجتم ــز همچ ــازار تبری ــر ب ــت: اگ داش
ــب  ــاعت ۱۲ ش ــا س ــدرن ت ــاری م ــای تج ه
ــی دارد  ــز آمادگ ــهرداری نی ــد، ش ــال باش فع
ــا  ــود را ت ــی خ ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ن

ــه دارد. ــال نگ ــاعت فع ــان س هم
او توقــف گردشــگران در راســته هــای بــازار 
ــا  ــن محــل ه ــذا در ای ــده غ ــک وع و صــرف ی
را جــزو آرزوهــا و رویاهــای عمــده گردشــگران 
ــا و  ــدادی از داالن ه ــه داد: تع ــت و ادام دانس
ــال  ــهرداری در س ــط ش ــه توس ــا ک ــرای ه س
ــی  ــت م ــده اس ــازی ش ــته بازس ــای گذش ه
توانــد بــه عنــوان رســتوران، کافــی شــاپ و یــا 
محــل هــای اســتراحت گردشــگران نیــز مــورد 

ــرد. ــرار بگی اســتفاده ق

انتقاد شهردار تبریز از عدم فعالیت بازار 
در روزهای تعطیل و ساعات بعد از ظهر

شهردار تهران تاکید کرد:

ظرفیت و توانایی باالی تبریز در زمینه تولید اتوبوس

رحمانی فضلی در صحن مجلس مطرح کرد؛

امکان اختصاص یک میلیون هکتار زمین دولتی 
برای ساخت مسکن

دلنوشته

دفتر ،
پیوند

 انسانها ،
پراز ،
نام ،

آدمهای
است ،

که ،
با چشم تر ،

و قلبی ،
لبریز از ،

درد ،
لبخند را ،

از ،
انسانها ،

دریغ 
نکردن ،

و ،
دفتر ،
فرقت

 آدمها ،
پراز ،
نام ،

انسانهای
است ،

که ،
بدون ،
لبخند
 زدن ،

دنیا را ،
ترک ،

کردن ،

)اکبر عظیم نیا(
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مصادره خانه هایی که 
مواد مخدرتهیه و توزیع می کنند 

قضایـی  دسـتگاه  گفـت: از  تهـران  اسـتاندار 
مصـادره  بـه  نسـبت  می کنیـم  درخواسـت 
خانه هایـی کـه بـه دلیـل فـروش و توزیـع مـواد 
مخـدر و روانگردان هـا پلمب شـده اند، اقدام کنند. 
به گزارش فارس، انوشـیروان محسـنی بندپی 
شـورای  جلسـه  حاشـیه  در  تهـران  اسـتاندار 
در جمـع  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  هماهنگـی 
خبرنـگاران اظهار داشـت: مبارزه همـه جانبه در 
ابعـاد مختلـف بامـواد مخـدر در اسـتان تهـران 
در  پاکسـازی  و  پیشـگیری  و  می شـود  انجـام 

اولویت هـای سـتاد قـرار دارد.
وی افـزود: آئین نامـه غربالگـری مـواد مخدر 
در ایـن جلسـه مورد بررسـی قرار گرفـت و این 
دسـت  در  بهداشـت  وزارت  توسـط  آئین نامـه 
تهیـه اسـت کـه امیدواریـم هـر چه سـریع تر به 

برسد. سـرانجام 
توسـعه  جهـت  افـزود: در  تهـران  اسـتاندار 
بهـاران  مرکـز   ۸ معتـادان  نگهـداری  مراکـز 
توسـط شـهرداری تهـران بـه بهزیسـتی تحویل 
داده شـده کـه از این تعداد ۲ مرکـز به کودکان 
کار اختصـاص می یابد و ۶ مرکـز برای نگهداری 
معتـادان بهبـود یافتـه اختصاص پیـدا می کند.

بندپـی گفت: مـا از قوه قضائیه ودادگسـتری 
کمک هایـی درخواسـت کرده ایـم و خواسـته ایم 
خانه هایـی کـه فـروش و تهیـه مـواد مخـدر و 
روانگردان هـا را داشـتند و پلمب شـدند نسـبت 

بـه مصـادره این خانه هـا اقدام شـود.
وی در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر اینکـه 
چـه تعـداد از نیروهای اسـتانداری برای مجلس 
اسـتعفا  از سـمت های خـود  اسـامی  شـورای 
و  قـدس  فرمانـدار  دو  گفت: تاکنـون  داده انـد 
پردیس اسـتعفا دادنـد و هنـوز جمع بندی الزم 

صـورت نگرفتـه اسـت.

جامعه
با اعالم نتایج انتخابات انجمن جهانی درد؛

عضویت پزشک تبریزی در هیئت مدیره 
»انجمن جهانی درد« شاخه ایران 

بــا  تبریــزی  پزشــک  علیرضــا رحیمــی 
ــی درد  ــن جهان ــات انجم ــج انتخاب ــام نتای اع
بــه عضویــت هیئــت مدیــره »انجمــن جهانــی 

ــد. ــران درآم ــاخه ای درد« ش
بـه گـزارش مهـر، علیرضـا رحیمـی ممقانی؛ 
متخصـص طـب فیزیکـی و فـوق تخصـص درد 
در ایـن انتخابـات کـه همزمان با سراسـر جهان 
در ایـران و در بیـن فـوق تخصـص هـای درد 
کـه بـورد FIPP دریافـت کرده اند برگزار شـد، 
موفـق شـد با کسـب اکثریت آرا بـه عنوان یکی 
انجمـن  اصلـی هیئـت مدیـره  از چهـار عضـو 

جهانـی درد شـاخه ایـران انتخاب شـود.
ایــن اولیــن بــار اســت کــه یــک متخصــص 
طــب فیزیکــی و توانبخشــی موفــق بــه کســب 

ایــن جایــگاه در ایــران شــده اســت.
رحیمـی؛ عضـو سـابق هیئت مدیره سـازمان 
انجمـن  مدرسـین  از  و  تبریـز  پزشـکی  نظـام 

جهانـی درد در سـطح بیـن المللـی اسـت.

فرمانده ناجا خبر داد:
نیروی انتظامی موافق ۱۰ ساله شدن 

اعتبار گذرنامه ها است

ــروی  ــت: نی ــی گف ــروی انظام ــده نی فرمان
انتظامــی هــم موافــق ۱۰ ســاله شــدن اعتبــار 
و  مــردم  راحتــی  منظــور  بــه  گذرنامه هــا 

کاهــش هزینه هــا اســت.
بــه گــزارش مهــر، ســردار حســین اشــتری، 
ــده از  ــام ش ــای اع ــه صحبت ه ــاره ب ــا اش ب
ســوی وزارت کشــور مبنــی بر ۱۰ ســاله شــدن 
اعتبــار گذرنامه هــا اظهــار کــرد: اگــر مصوبــه ای 
ــه  ــار گذرنام ــدن اعتب ــاله ش ــر ۱۰ س ــی ب مبن
هــا اعــام و ابــاغ شــود، نیــروی انتظامــی هــم 

بــا ایــن موضــوع موافــق اســت.
ــل  ــه دو دلی ــی ب ــروی انتظام ــزود: نی وی اف
بــا ۱۰ ســاله شــدن اعتبــار گذرنامه هــا موافــق 
ــی  ــت م ــردم راح ــه کار م ــک اینک ــت، ی اس
ــاج  ــر احتی ــار دیگ ــال یکب ــر ۵ س ــود و ه ش
ــد  ــد کنن ــا را تمدی ــه ه ــار گذرنام نیســت اعتب
و دو اینکــه ایــن کار )۱۰ ســاله شــدن اعتبــار 
گذرنامــه هــا( هزینــه هــا را کاهــش مــی دهــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، شــهریار حیــدری 
مدیــر ســابق امــور مــرزی وزارت کشــور حــدود 
ــا موضــوع  ــری ب ــاه پیــش در نشســت خب ۵ م
ــه  ــب نام ــمول تصوی ــروج کاالی مش ورود و خ
هیــات وزیــران توســط مرزنشــینان اظهــار 
کــرد: بنــا داریــم مــدت زمــان اعتبــار گذرنامــه 

ــه ۱۰ ســال ارتقــا دهیــم. هــا را از ۵ ســال ب

زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
ــه  ــی روی ــرای ب ــت: چ ــرقی گف ــان ش آذربایج
دام در مراتــع ســهند زمینــه تضعیــف پوشــش 
ــی را در  ــت محیط ــیب های زیس ــی و آس گیاه
منطقــه در پــی داشــته و اقدامــات الزم انجــام 

می شــود. 
ــمی در  ــد قاس ــنیم، حمی ــزارش تس ــه گ ب
کارگــروه حفاظــت و احیــاء دامنه هــای ســهند 
ــی  ــه چــرای ب ــا اشــاره ب ــن شهرســتان ب در ای
رویــه دام در ایــن منطقــه اظهــار داشــت: 
متاســفانه برخــی از افــراد ســودجو در اقدامــی 
بــا چــرای بــی رویــه دام در مراتــع دامنه هــای 
ســهند موجــب فرســایش خــاک و از بیــن 
ــات الزم  ــده واقدام ــی ش ــت گیاه ــن زیس رفت
ــن  ــئوالن ای ــکاری مس ــا هم ــه ب ــن زمین در ای

شهرســتان انجــام می شــود.
ــهند  ــتم س ــش اکوسیس ــرد: نق وی اظهارک
ــات  ــوده و بایــد کلیــه امکان در منطقــه مهــم ب
ــیب  ــه آس ــری از هرگون ــرای جلوگی ــتانی ب اس
بــه ایــن منطقــه انجــام شــود و در ایــن راســتا 
محیــط  کل  اداره  ســوی  از  الزم  اقدامــات 
ــه  ــکاری ادارات مربوط ــا هم ــتان ب ــت اس زیس

ــت. ــام اس ــال انج درح
قاســمی خاطرنشــان کــرد: چــرای بــی 
رویــه دام درمراتــع دامنه هــای ســهند موجــب 
ــر  ــه خط ــود و ب ــان موج ــن گیاه ــن رفت از بی
ــا  ــد ب ــه بای ــت ک ــط اس ــت محی ــادن زیس افت
نظــارت کافــی از هرگونــه بیــن رفتــن زیســت 

ــرد. ــری ک ــه جلوگی ــن منطق ــی در ای گیاه
مدیــرکل محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی 
در ادامــه بــا اشــاره بــه تخریــب رودخانه هــا بــر 

اثــر برداشــت بــی رویــه شــن توســط برخــی از 
ــر  ــا در اث ــب رودخانه ه ــرد: تخری ــراد اظهارک اف
برداشــت بــی رویــه شــن و ماســه بســتر آنهــا 
و نیــز اســتفاده از کودهــا و ســموم شــیمیایی 
زیســت  آســیب های  ایجــاد  ســاز  زمینــه 
محیطــی و آالیندگی هــا در پاییــن دســت 
رودخانه هــای منطقــه شــده و بــر ایــن اســاس 
اقداماتــی بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی و 
ــاز شــده اســت. محیــط زیســت در اســتان آغ

ــی  ــر یک ــال حاض ــرد: درح ــح ک وی تصری
از موضوعاتــی کــه دامنه هــای کــوه ســهند 
ملــی  اراضــی  تبدیــل  می کنــد  تهدیــد  را 
بــه زمین هــای کشــاورزی و باغــی و نیــز 

آســیب های  جملــه  از  موجــود  معدن هــای 
پیــش روی محیــط زیســت در دامنه هــای 
ســهند اســت کــه بایــد مــورد توجــه مســئوالن 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــن منطق ــاکنان ای و س
قاسـمی ادامه داد: براسـاس نیازهـای منطقه 
درحـال حاضـر چهار منطقـه حفاظت شـده در 
دامنه هـای سـهند کـه به عنـوان تنوع زیسـتی 
اسـتان و شـمالغرب کشوراسـت فعالیـت داریم 
بـه طبیعـت  و تـاش می شـود هیـچ آسـیبی 

دامنه هـای سـهند وارد نشـود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صیانــت از محیــط 
زیســت در اســتان یکــی از مهم تریــن وظایــف 
ایــن ســازمان اســت تصریح کــرد: چهــار منطقه 

شــکار ممنــوع ســهند، منطقــه حفاظــت شــده 
ــه  ــی فســیلی و منطق ــر طبیعــی مل ســهند، اث
حفاظــت شــده صوفــی چــای از جملــه مناطــق 
مــورد صیانــت ایــن ســازمان بــرای حمایــت از 

تنــوع زیســتی و گیاهــی در اســتان اســت.

سهند نماد آذربایجان شرقی است
ــز در  ــه نی ــدار مراغ ــکری فرمان ــد ش حمی
ــهند  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروه ب ــن کارگ ای
ــت:  ــت اظهارداش ــرقی اس ــان ش ــاد آذربایج نم
کوهســتان ســهند بــه عنــوان نمــاد آذربایجــان 
شــرقی از جملــه مناطقــی اســت کــه بایــد بــه 
ــزی شــده مــورد  صــورت مســتمر و برنامــه ری
حمایــت و صیانــت زیســت محیطــی قــرار 

ــرد. گی
وی ادامــه داد: نهادهــا و ادارات دولتــی هــم 
ــور  ــع طبیعــی، ام ــط زیســت، مناب چــون محی
آب رســالت مهمــی در حفاظــت از دامنه هــای 
ســهند و محیــط زیســت را داشــته و بایــد بــه 

وظایــف قانونــی خــود عمــل کننــد.
ــور در  ــن منظ ــرای ای ــه داد: ب ــکری ادام ش
راســتای جلوگیــری از آســیب های زیســت 
محیطــی در دامنه هــای کــوه ســهند بایــد 
ــا مشــارکت  ــای الزم انجــام و ب ــه ریزی ه برنام
ــر انجــام شــود. ــی ام ــه دســتگاه های متول کلی

فرمانــدار مراغــه در ادامــه بــا تاکیــد برصیانت 
ــرد: درحــال  ــوه ســهند اظهارک ــای ک از دامنه ه
ــع  ــا و مرات ــه در دامنه ه ــرای بی روی ــر چ حاض
ــی  ــوع گیاه ــن تن ــن رفت ــب از بی ــهند موج س
شــده و انتظــار مــی رود بــا برنامــه ریــزی دقیــق 

اقدامــات الزم انجــام شــود.

چرای بی رویه دام در مراتع سهند 
زمینه آسیب های زیست محیطی را در پی دارد

ــار در کشــور، تــن پــوش  ــرای نخســتین ب ب
توانبخشــی ویــژه کــودکان فلــج مغــزی و 
ــد.  ــی ش ــز رونمای ــی در تبری جســمی - حرکت
ــده  ــد کنن ــا، طــراح و تولی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــری  ــج مغ ــودکان فل ــوش توانبخشــی ک ــن پ ت
و جســمی - حرکتــی در جمــع خبرنــگاران 
ــن  ــی از موثرتری ــوش، یک ــن پ ــن ت ــت: ای گف
رویکردهــا در توانبخشــی کــودکان فلــج مغــزی 
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــی اس ــمی - حرکت و جس

ــود. ــروم ب ــون از آن مح ــا تاکن ــور م کش
رضالــو افــزود: دانــش فنــی تولیــد تــن 
پــوش توانبخشــی تنهــا در اختیــار چند کشــور 
بــود و بــا توجــه بــه اعمــال تحریــم هــا علیــه 
ایــران، دانــش فنــی آن در اختیــار ایــران قــرار 
نمــی گرفــت و بــا وجــود تــاش هــای متعــدد 
شــرکت هــای مختلــف از جملــه شــرکت هــای 
آمریکایــی، از انتقــال دانــش تولیــد تــن پــوش 

توانبخشــی امتنــاع مــی کردنــد.
ــه کار شــده  ــن رو دســت ب ــت: از ای وی گف

و بــا انجــام مطالعــات و تحقیقــات متعــدد، بــه 
دانــش تولیــد تــن پــوش توانبخشــی کــودکان 

فلــج دســت یافتیــم.
ایــن دســتاورد،  بــه گفتــه رضالــو، بــا 
کشــورمان بــه پنجمیــن کشــور دارنــده دانــش 
ــل  ــی تبدی ــوش توانبخش ــن پ ــد ت ــی تولی فن
شــد و امــروز بــا تولیــد ایــن نــوع تــن پــوش، 
گام بلنــدی بــرای توانبخشــی و بهزیســتی 

ــت. ــده اس ــته ش ــج برداش ــودکان فل ک
ــوش  ــن پ ــن ت ــده ای ــد کنن ــراح و تولی ط
و  مغــز:  فلــج  کــودکان  توانبخشــی  ویــژه 
جســمی - حرکتــی یــادآوری کــرد: تــن پــوش 
ــاس  ــی و لب ــس عنکبوت ــامل قف توانبخشــی ش
فضایــی اســت و فرآینــد توانبخشــی آن بــا 
ــی  ــام م ــودک انج ــه ای ک ــات ۳۴ هفت تمرین
ــن  ــج در ای ــودک فل ــه ک ــی ک ــا جای ــود ت ش
ــتن و  ــدم برداش ــتادن، ق ــت ایس ــدت، قابلی م

نشســتن را بدســت مــی آورد.
ــه  ــا هزین ــوش ب ــن پ ــن ت ــزود: ای ــو اف رضال

۱۰۰ میلیــون تومــان و در مــدت یــک ســال از 
ــا یــک  ــا ۱۰۰ بومــی ســازی شــده و ب صفــر ت
دهــم قیمــت نمونــه آمریکایــی یعنــی ۳ تــا ۴ 

میلیــون تومــان عرضــه مــی شــود.
مدیــر کل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی 
هــم گفــت: در اســتان ســاالنه یکهــزار و ۳۰۰ 
ــه ۲۰  ــود ک ــی ش ــد م ــول متول ــودک معل ک

ــی  ــمی و حرکت ــکات جس ــا مش ــد آنه درص
دارنــد و بــا طراحــی و تولیــد تــن پــوش 
ــن  ــه ای ــوان ب توانبخشــی، قطــع یقیــن مــی ت

ــرد. ــی ک ــک بزرگ ــودکان کم ک
ــم  ــری ه ــزود: تدابی ــد زاده اف ــن ارش محس
اندیشــیده شــده تــا بــا ارائــه تســهیات بانکــی، 

ایــن تــن پــوش بــه تولیــد انبــوه برســد.

تن پوش توانبخشی اطفال فلج
 در تبریز رونمایی شد

ــون  ــه آزمـ ــه جلسـ ــع کارت ورود بـ توزیـ
کارشناســـی ارشـــد ناپیوســـته ســـال ۱۳۹۸ 
و بیســـت و چهارمیـــن دوره المپیـــاد علمـــی 
ـــاه  ـــنبه ۲۰ خردادم ـــور از دوش ـــجویی کش دانش

آغـــاز می شـــود.
آزمـــون ورودی  ایســـنا،  بـــه گـــزارش 
ـــای کارشناســـی ارشـــد ناپیوســـته ســـال  دوره ه
۱۳۹۸ و مرحلـــه اول بیســـت و چهارمیـــن 
دوره المپیـــاد علمـــی دانشـــجویی کشـــور در 
ـــنبه ۲۳  ـــر روز پنجش ـــح و بعدازظه ـــت صب نوب
خـــرداد و نوبـــت صبـــح جمعـــه ۲۴ خـــرداد 

۹۸ برگـــزار خواهـــد شـــد.
از  یـــک  هـــر  متقاضـــی  داوطلبـــان 
کدرشـــته های امتحانـــی الزم اســـت بـــه 
نشـــانی منـــدرج بـــر روی کارت شـــرکت در 
آزمـــون مراجعـــه کننـــد. شهرســـتان محـــل 
برگـــزاری آزمـــون داوطلبـــان بـــا توجـــه بـــه 
ـــده  ـــخص ش ـــان مش ـــت آن ـــل اقام ـــتان مح اس

اســـت.
ـــات  ـــون حـــاوی اطاع کارت شـــرکت در آزم
ـــون  ـــزاری آزم ـــل برگ ـــخ و مح ـــی، تاری ثبت نام
داوطلبـــان از فـــردا دوشـــنبه ۲۰ خـــرداد ۹۸ 
ــه آدرس  ــنجش بـ ــازمان سـ ــایت سـ روی سـ
و  می گیـــرد  قـــرار   www.sanjesh.org
ـــخصات  ـــاس مش ـــر اس ـــت ب ـــان الزم اس داوطلب
شناســـنامه ای )نـــام ، نام خانوادگـــی، شـــماره 
شناســـنامه، ســـال تولـــد( و مشـــخصات 
کـــد  و  پرونـــده  )شـــماره  ثبت نامـــی 
ـــرکت  ـــت کارت ش ـــه پرین ـــبت ب ـــری( نس رهگی

در آزمـــون اقـــدام کننـــد.
ـــراه  ـــون هم ـــه آزم ـــرکت در جلس ـــرای ش ب
ــون  ــرکت در آزمـ ــتن پرینـــت کارت شـ داشـ
و همچنیـــن اصـــل کارت ملـــی و یـــا اصـــل 
ــی  ــه آن الزامـ ــس دار و ارائـ ــنامه عکـ شناسـ
ــخصاً  ــد شـ ــان بایـ ــی داوطلبـ ــت. تمامـ اسـ
بـــرای پرینـــت کارت شـــرکت در آزمـــون 

اقـــدام کننـــد.
ــنجش  ــازمان سـ ــام سـ ــاس اعـ ــر اسـ بـ
ــی  ــته از داوطلبانـ ــور، آن دسـ ــوزش کشـ آمـ
ـــی  ـــی اصل ـــته امتحان ـــد رش ـــر ک ـــاوه ب ـــه ع ک
ـــته  ـــد رش ـــی از ۶۳ ک ـــرکت در یک متقاضـــی ش
امتحانـــی بـــه عنـــوان رشـــته امتحانـــی دوم 
)رشـــته شـــناور( نیـــز بوده انـــد، بایـــد کارت 
ــی دوم  ــته امتحانـ ــون رشـ ــرکت در آزمـ شـ
ـــت  ـــازمان پرین ـــن س ـــایت ای ـــز از س خـــود را نی
و بـــه آدرس حـــوزه امتحانـــی منـــدرج بـــر 

ــد. ــه کننـ روی کارت مراجعـ
آزمـــون کـــد رشـــته های امتحانـــی ۱۱۲۸ 
ــان و  ــی(، ۱۱۲۹ )زبـ ــان ژاپنـ ــوزش زبـ )آمـ
ادبیـــات اردو(، ۱۲۸۷ )مهندســـی طراحـــی 
ـــکی(  ـــش عروس ـــت(، ۱۳۵۶ )نمای ـــط زیس محی
ــراً در  ــیقی ( منحصـ ــه موسـ و ۱۳۶۰ )مجموعـ
و  می شـــود  برگـــزار  تهـــران  شهرســـتان 
ـــته های  ـــد رش ـــن ک ـــک از ای ـــر ی ـــان ه داوطلب

امتحانـــی بایـــد بـــر اســـاس آدرس و تاریـــخ 
منـــدرج بـــر روی کارت شـــرکت در آزمـــون 
ــران  ــوط در تهـ ــی مربـ ــوزه امتحانـ ــه حـ بـ

مراجعـــه کننـــد.
محـــل برگـــزاری آزمـــون بـــرای ۸ کـــد 
ــته های  ــامل کـــد رشـ ــته امتحانـــی شـ رشـ
 ،۱۱۵۴  ، ۱۱۵۰  ،۱۱۴۷ ، ۱۱۴۹ امتحانـــی 
کـــه   ۱۱۵۹ و   ۱۱۵۸،  ۱۱۵۷  ،۱۱۵۵
دســـتگاه های  توســـط  آنهـــا  ثبت نـــام 
ــن  ــی ایـ ــا هماهنگـ ــط و بـ ــی ذیربـ اجرایـ
ــتان  ــه در شهرسـ ــورت گرفتـ ــازمان صـ سـ
ـــه ای  ـــق اطاعی ـــود و از طری ـــران خواهـــد ب ته
کـــه هریـــک از ارگان هـــای ذیربـــط صـــادر 
می کننـــد آزمـــون ایـــن کـــد رشـــته ها 
ــزار  ــده برگـ ــی شـ ــای پیش بینـ در تاریخ هـ

ــد. ــد شـ خواهـ
ــان کارت  ــته از داوطلبـ ــن دسـ ــرای ایـ بـ
ـــق ســـایت ســـازمان  ـــون از طری شـــرکت در آزم

ســـنجش صـــادر نشـــده اســـت.

بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی 
دانشجویی کشور

و  بیســـت  آزمـــون  مرحلـــه  اولیـــن 
چهارمیـــن دوره المپیـــاد علمـــی دانشـــجویی 
ـــی  ـــون کارشناس ـــا آزم ـــان ب ـــز همزم ـــور نی کش
ارشـــد برگـــزار می شـــود. ایـــن آزمـــون 
در رشـــته های زبـــان و ادبیـــات فارســـی، 
مجموعـــه علـــوم جغرافیایـــی، علـــوم اقتصـــادی، 
مجموعـــه الهیـــات و معـــارف اســـامی – 
ــی،  ــوم تربیتـ ــه علـ ــی، مجموعـ ــوم قرآنـ علـ
ــی،  ــه روانشناسـ ــوق، مجموعـ ــه حقـ مجموعـ
علـــوم زمیـــن، شـــیمی، مجموعـــه فیزیـــک، 
مجموعـــه زیست شناســـی ســـلولی ملکولـــی، 
ــی  ــی، زیست شناسـ ــه ریاضـ ــار، مجموعـ آمـ
ـــه  ـــوری، مجموع ـــی جان ـــی، زیست شناس گیاه
مهندســـی  مجموعـــه  بـــرق،  مهندســـی 
مجموعـــه  صنایـــع،  مهندســـی  شـــیمی، 
مهندســـی عمـــران، مجموعـــه مهندســـی 
مکانیـــک، مجموعـــه مهندســـی مـــواد و 
متالـــورژی، مهندســـی کامپیوتـــر، مجموعـــه 
ـــی  ـــات و طراحـــی صنعت ـــت و اصـــاح نبات زراع

برگـــزار می شـــود.
ـــته  ـــرده آن دس ـــام ک ـــازمان ســـنجش اع س
ـــی کـــه منحصـــراً متقاضـــی شـــرکت  از داوطلبان
در آزمـــون المپیـــاد علمـــی دانشـــجویی 
ــاس  ــر اسـ ــت بـ ــده اند، الزم اسـ ــور شـ کشـ
برنامـــه زمانـــی اعـــام شـــده بـــرای هریـــک 
از رشـــته های مذکـــور، در آزمـــون رشـــته 
ــوط  ــد مربـ ــی ارشـ ــی دوره کارشناسـ امتحانـ

شـــرکت کننـــد.
ایـــن داوطلبـــان نیـــز بایـــد همزمـــان بـــا 
ــوط از  ــته های مربـ ــان کدرشـ ــایر داوطلبـ سـ
فـــردا دوشـــنبه ۲۰ خـــرداد ۹۸ بـــه ســـایت 
ـــه پرینـــت  ســـازمان مراجعـــه کـــرده و نســـبت ب
ــد و  ــدام نماینـ ــون اقـ ــرکت در آزمـ کارت شـ
بـــر اســـاس تاریـــخ و آدرس تعییـــن شـــده 
ـــه حـــوزه  ـــون، ب ـــر روی کارت شـــرکت در آزم ب

امتحانـــی مربـــوط مراجعـــه کننـــد.

آغاز توزیع کارت آزمون ارشد از دیروز

سالمت

 کیوی، سرشاراز مواد مغذی

کیـوی میـوه ای کوچک اسـت کـه خواص 
و عطـر و طعم بسـیاری را در خـود گنجانیده 
تنـد  و  شـیرین  آن  سـبزرنگ  بافـت  اسـت. 
اسـت. ایـن میـوه سرشـار از مـواد مغـذی از 
ویتامیـن   ،K ویتامیـن   ،C ویتامیـن  جملـه 
E، اسـیدفولیک و پتاسـیم اسـت. همچنیـن 
و  فـراوان  آنتی اکسـیدان های  دارای  کیـوی 
منبـع بسـیار خوبـی از فیبـر اسـت. دانه های 
سـیاه رنگ کوچـک داخـل کیـوی و همچنین 
پوسـت پـرزدار آن نیز خوردنی هسـتند، البته 
اغلـب مـردم ترجیـح می دهند که پوسـت آن 

را جـدا کنند.

تقویت سیستم ایمنی بدن
کیـوی  دارای مـواد مغذی فـراوان و به ویژه 
غنـی از ویتامیـن C اسـت. بـرای درک بهتـر 
ایـن موضـوع بایـد بگوییم یک فنجـان کیوی 
 C ویتامیـن  میـزان  از  درصـد   ۲۷۳ حـدود 
پیشـنهاد شـده روزانـه بـرای بـدن را فراهـم 
می کنـد. همان طـور کـه می دانیـد ویتامیـن 
C یـک مـاده ضـروری بـرای تقویت سیسـتم 
ایمنـی بـدن و مبـارزه با بیماری ها اسـت.طی 
یـک تحقیق و بررسـی مشـخص شـد مصرف 
۳ وعـده کیـوی در روز، دژنراسـیون ماکوال را 

۳۶ درصـد کاهـش می دهـد.

موثر در درمان آسم
 C تصـور می شـود میـزان بـاالی ویتامیـن
قطعـا  کیـوی  در  موجـود  آنتی اکسـیدان  و 
آسـم  بـه  مبتـا  افـراد  درمـان  در  می توانـد 
موثر باشـد. طبق یک بررسـی آثـار مثبتی در 
عملکـرد ریه هـای افـرادی کـه به طـور منظم 
اسـتفاده  کیـوی  شـامل  تـازه  میوه هـای  از 
مصـرف  اسـت.  شـده  مشـاهده  می کردنـد، 
بـه  می توانـد  کیـوی  مثـل  تـازه  میوه هـای 
کاهـش خس خـس هنگام تنفـس در کودکان 

مشـکوک بـه ابتـا بـه آسـم کمـک کنـد.

موثر در کنترل فشارخون
کیـوی نه تنهـا در تقویـت سیسـتم ایمنـی 
بـدن بسـیار مفید و موثر اسـت، بلکـه می تواند 
طبـق  شـود.  فشـارخون  کنتـرل  موجـب  در 
شـواهدی کـه طـی تحقیقـی در سـال ۲۰۱۴ 
به دسـت آمده، مشـخص شـد مـواد بیواکتیـوی 
کـه از مصـرف ۳ کیوی در روز حاصل می شـود، 
می توانـد بیشـتر از مصـرف یـک سـیب در روز 
بـه کاهش فشـارخون منجر شـود. این خاصیت 
کیـوی در طوالنی مـدت می توانـد بـه کاهـش 
احتمـال شـرایطی کـه ناشـی از فشـارخون باال 

هسـتند نیـز کمـک کند.

کاهش استرس
موجـب  می توانـد  اکسـیداتیو  اسـترس 
آسـیب بـه DNA انسـان شـود کـه منجر به 
بروز مشـکاتی در سـامت خواهد شـد. البته 
بـه لطف وجود آنتی اکسـیدان ها، شـواهدی از 
یـک تحقیق و بررسـی وجـود دارد که نشـان 
می دهـد مصـرف منظـم کیـوی و یـا عصـاره 
کیـوی می توانـد احتمـال گرفتـار شـدن بـه 
اسـترس اکسـیداتیو را کاهـش دهد.مصـرف 
منظـم کیـوی می توانـد بـه کاهـش احتمـال 

ابتـا بـه سـرطان کولـون نیـز منجر شـود.

کمک به گوارش
کیـوی دارای مقادیـر زیـادی فیبـر بـوده 
بـرای گـوارش و هاضمـه بسـیار مفیـد  کـه 
اسـت. همچنیـن ایـن میـوه زمسـتانی حاوی 
یـک آنزیمی اسـت کـه در تجزیـه پروتئین ها 
مشـخص  بررسـی  یـک  طبـق  اسـت.  موثـر 
شـده اسـت که آکتینیدیـن استخراج شـده از 
کیـوی، تجزیـه و هضـم اغلـب پروتئین هـا را 

می دهـد. افزایـش  قابل توجهـی  به طـور 

مقوی چشم
از دسـت دادن  ماکـوال عامـل  دژنراسـیون 
بینایـی اسـت و کیـوی از چشـمان شـما در 
برابـر دژنراسـیون ماکـوال محافظـت می کنـد. 
ایـن نتیجـه، حاصـل یـک تحقیـق و بررسـی 
اسـت کـه طـی آن مشـخص شـد، مصـرف 
۳ بـار کیـوی در روز، دژنراسـیون ماکـوال را 
۳۶ درصـد کاهـش می دهـد. به نظـر می رسـد 
مقادیـر بـاالی زآگزانتین و لوتئیـن موجود در 

کیـوی باعـث ایـن خاصیـت می شـود.

خطرات احتمالی ناشی از مصرف
معمـوال مصـرف کیـوی بـرای اغلـب مـردم 
خطـری ندارد مگـر افرادی که به کیـوی آلرژی 
دارند.عائـم آلـرژی به کیوی شـامل مـوارد زیر 
اسـت: خـارش گلـو، تـورم زبـان، مشـکل در 
بلعیدن، اسـتفراغ، کهیر، احتمـال آلرژی کیوی 
در افـرادی که به فنـدق، آووکادو، گندم و انجیر 

آلرژی دارند بیشـتر اسـت.

کاهش لخته شدن خون
عـاوه بـر کنتـرل فشـارخون، کیـوی در 
کاهـش لخته شـدن خـون نیـز موثـر اسـت. 
یـک تحقیق نشـان داد خـوردن ۲ تا ۳ کیوی 
در روز به طـور قابل توجهـی خطـر لخته شـدن 
خـون را کاهـش می دهد. همچنیـن این میوه 
میـزان چربـی خـون را نیـز کاهـش می دهد.
منبع: آرمان
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وجود بیش از ۱۰۰۰۰ هکتار باغ گردو 
در آذربایجان شرقی 

آذربایجـان  رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی 
شـرقی گفـت: بیـش از ۱۰ هزار هکتـار باغ گردو 

در آذربایجـان شـرقی وجـود دارد.
بـه گـزارش ایسـنا، اکبـر فتحـی ضمـن بیان 
ایـن مطلب افـزود: میـزان باغات گردوی اسـتان 
بالـغ بر ۱۰ هزار هکتار هسـت کـه ۱۰۰۰ هکتار 
بـه صـورت غیربارور و نهال بـوده و ۹ هزار هکتار 

آن بـارور و در مرحلـه باردهی قـرار دارد.
وی در خصـوص میـزان محصـول برداشـتی 
از ایـن باغـات گفـت: میـزان محصولـی کـه از 
ایـن باغـات بایـد برداشـت شـود ۲۸ هـزار تـن 
می باشـد، ولـی بـا توجـه بـه سـرمازدگی اوایـل 
سـالجاری ۱۵ هـزار تـن از ایـن محصـول تحـت 
تاثیـر سـرما قـرار گرفت و از بین رفـت و در واقع 

۱۳ هـزار تـن محصـول برداشـت خواهـد شـد.
مهنـدس فتحـی ادامـه داد: ۷ درصـد باغـات 
گـردوی کشـور در اسـتان آذربایجان شـرقی قرار 
دارد، متاسـفانه ۹۵ درصد ارقام گردوی اسـتان از 
ارقـام بومی بـوده و بازارپسـندی مناسـبی ندارند 
یعنـی از مجموع ۱۴۰ هزار هکتار از باغات کشـور 
، ۹۵ درصـد آن از ارقـام بومی تشـکیل شـده اند.

رئیس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان اضافه 
کـرد: ارقام بومی نه تنها از بازارپسـندی مناسـبی 
برخـوردار نیسـتند بلکـه بـه جهـت انـدازه بزرگ 
درختـان، مدیریـت آفات و بیماری ها نیز سـخت 
و دشـوار اسـت، هـم چنیـن میزان محصـول هم 

تحـت تاثیـر این عامـل قرار مـی گیرد.
وی گفـت: ۷۰ درصـد محصـول برداشـتی از 
باغـات اسـتان بـه صورت تـازه خـوری مصرف می 
شـوند و ۳۰ درصـد مابقـی در صنایـع غذایـی بـه 
مصـرف می رسـند، صـادرات گـردو از اسـتان نیز 
وجود داشـته و به کشـورهای آسیای میانه، روسیه 
و کشـورهای حاشـیه خلیج فارس صادر می شـود.

فتحی در رابطه با مشـکل اصلـی باغات گردوی 
اسـتان افـزود: مشـکل اصلی بومـی بـودن ارقامی 
اسـت کـه از گذشـته کاشـته شـده اسـت، تنـه 
درختان بومی بسـیار بزرگ بـوده و امکان مبارزه با 
بیماری ها بسـیار دشـوار می باشـد همچنین چون 
ارقام بذری هسـتند به لحاظ شـکل و ظاهر میزان 

باردهـی و بازار پسـندی مناسـبی ندارند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه سرشـاخه 
راسـتای  در  اسـتان  گـردوی  درختـان  کـردن 
اصـاح باغـات گردو در دسـتور کار معاونت بهبود 
تولیـدات گیاهـی اسـتان قـرار دارد، گفـت: پیوند 
هایـی را از ارقـام پرمحصـول و مقاوم به سـرما  از 
باغات مادری تهیه و توسـط پیونـد زن های ماهر 
بـا هدایـت های معاونت مربوطه در جای مناسـب 
خـود پیونـد مـی زننـد و ایـن پیوندک هـا پس از 
رشـد، محصـول مناسـبی را کـه از بازارپسـندی 
مناسـبی هم برخـوردار هسـتند به بـار می آورند.

رئیس سازمان جهادکشـاورزی استان در پایان 
سـخنان خـود توصیه کـرد: باغـداران می توانند با 
مراجعه به مدیریت جهادکشـاورزی شهرسـتان ها 
با ارائه درخواسـت خود از پشـتیبانی های معاونت 
بهبـود تولیـدات گیاهـی اسـتان کـه در راسـتای 
سرشـاخه کاری درختـان گـردو و تهیـه پیوندک 

هـا انجـام می دهنـد، بهره مند شـوند.

فرهنگ و هنر

کل  اداره  ســینمایی  و  هنــری  معــاون 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان  شــرقی 
گفــت: فیلــم هــای ۱۹ کشــور اروپایــی در 
ســومین دوره هفتــه فیلــم اروپایــی همزمــان با 

ــود.  ــی  ش ــران م ــز اک ــز نی ــران در تبری ته
بــه گــزارش ایرنــا، علــی محرمــی در گفــت 
ــه  ــن هفت ــزود: در ای ــگاران اف ــا خبرن ــو ب و گ
فیلــم هایــی از کشــورهای اســپانیا، هلنــد، 
دانمــارک،  بلژیــک،  مجارســتان،  قبــرس، 
پرتغــال، اتریــش، ســوئیس، اســلواکی، آلمــان، 

ــا،  ــوئد، ایتالی ــان، س ــتان، یون ــلوونی، لهس اس
فنانــد، انگلســتان و بلغارســتان در تبریــز روی 

ــی رود. ــینما م ــرده س پ
فیلم هـــا  ایـــن  داشـــت:  اظهـــار  وی 
ــوئد  ــام اووه« از سـ ــه نـ ــردی بـ ــامل »مـ شـ
ــم  ــم«، فیلـ ــس هولـ ــی »هانـ ــه کارگردانـ بـ
»ایرینـــا« از بلغارســـتان بـــه کارگردانـــی 
ــی  ــتان بـ ــم »زمسـ ــزه وا«، فیلـ ــادژدا کـ »نـ
ـــا  ـــی »آتی ـــه کارگردان ـــتان ب ـــا« از مجارس انته
ســـاز«، فیلـــم »پســـری کـــه غـــذای پرنـــده 

کارگردانـــی  بـــه  یونـــان  از  می خـــورد« 
»اکتـــوراس لیگیـــزوس« و فیلـــم »نفـــس 
ـــدی  ـــی »ان ـــه کارگردان ـــتان ب ـــش« از انگلس بک

ــت. ــرکیس« اسـ سـ
کل  اداره  ســینمایی  و  هنــری  معــاون 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی 
از  گفــت: فیلــم »یــک مــرد خوشــبخت« 
ــت«،  ــه آگوس ــی »بیل ــه کارگردان ــارک ب دانم
فیلــم »قاچــاق هنریکــس« از قبــرس بــه 
کارگردانــی »ماریــوس پیپه ریــدس«، فیلــم 
ــی  ــه کارگردان ــد ب ــوش« از هلن ــش خام »ارت
ــم »درخــت« از اســلوونی  ــد«، فیل »ژان ون دول
ــم  ــنک«، فیل ــونجا پروس ــی »س ــه کارگردان ب
ــی  ــه کارگردان ــروژ ب ــه« از ن ــا: ۲۲ ژوئی »اتوی
از  تاریــک«  »دره  فیلــم  و  پوپــه«  »اریــک 
ــکا«  ــرس پروچاس ــی »آن ــه کارگردان ــش ب اتری
ــود. ــی ش ــران م ــز اک ــه در تبری ــن هفت در ای

محرمــی، فیلــم »ردپــا« از لهســتان بــه 
کســیا  و  هوالنــد  »آگنیشــکا  کارگردانــی 
آدامیــک«، فیلــم »زیــارت« از پرتغــال بــه 
ــن  ــم »پائولی ــو«، فیل ــو بوتله ــی »ژائ کارگردان

ــی »لیویــن  ــه کارگردان و پائولــت« از بلژیــک ب
اســلوواکی  از  »اوانــواز«  فیلــم  دبــراور«، 
فیلــم  دبــراور«،  »لیویــن  کارگردانــی  بــه 
کارگردانــی  بــه  آلمــان  از  »محوشــدگی« 
ــل« از  ــتر از عس ــم »بیش ــن«، فیل ــح آگی »فات
ســوئیس بــه کارگردانــی »مارکــوس ایمهــوف« 
را از دیگــر فیلــم هــای اروپایــی مــورد اکــران 

ــرد. ــام ک ــز اع در تبری
وی گفــت: در هفتــه فیلــم اروپایــی در تبریز 
ــد  ــه« از فنان همچنیــن فیلــم »آخریــن معامل
ــان  ــم »ن ــارو«، فیل ــی »کاوس ه ــه کارگردان ب
ــتی  ــی »آگوس ــه کارگردان ــپانیا ب ــیاه« از اس س
ویارونــگا« و فیلــم »او آن پســر بــود« از ایتالیــا 
بــه کارگردانــی »دانیلــه چیپــری« از امــروز تــا 

۲۷ خــرداد در تبریــز اکــران مــی شــود.
پردیــس  تبریــز  داد: در  ادامــه  محرمــی 
ــان ایــن رویــداد  ــاران میزب ســینمایی ســتاره ب
ــد  ــی توانن ــدان م ــه من ــت و عاق ــری اس هن
لیســت فیلم هــای ایــن هفتــه را از کانــال 
رســمی ایــن پردیــس ســینمایی پیگیــری 

ــد. کنن

فیلم های ۱۹ کشور اروپایی
 در تبریز اکران می شود

آشپزی

آبگوشت بزباش

مواد الزم:
گوشت قرمز                           ۵۰۰ گرم
لوبیا قرمز                                      ۱ پیمانه)سرخالی(
پیاز بزرگ                                   ۱ عدد
سیب زمینی متوسط                           ۳ عدد
سبزی قرمه                             ۲۰۰ گرم
گرد لیمو عمانی                      ۲ قاشق مرباخوری
آب غوره                            ۱ قاشق غذاخوری

زردچوبـه، نمـک و فلفـل بـه میـزان الزم
آبگوشـت هـا از جملـه غذاهایـی هسـتن 
که اصالتشـون رو بیشـتر به شـهر هـای ترک 
زبـان و منطقـه آذربایجان نسـبت مـی دیم و 
یکـی از شـناخته شـده ترین غذاهای سـنتی 
ایران اسـت و نشـونه ای از فرهنـگ غذایی ما 
به حسـاب میان. شـاید با اسـم انواع آبگوشت 
آبگوشـت  سـنتی،  و  سـاده  آبگوشـت  مثـل 
آبگوشـت  نعنـاع،  و  رب  آبگوشـت  ماسـت، 
بزبـاش و .. آشـنا باشـید و انـواع مختلفش رو 

هـم امتحـان کرده باشـید.
آبگوشـت بـز بـاش )آبگوشـت قرمـه( کـه 
یکـی از آبگوشـت هـای خوشـمزه اسـت رو 
اصـوال متعلـق بـه اسـتان همـدان میدونـن 
و ایـن غـذا ترکیبـی اسـت از خـورش قرمـه 
سـبزی و آبگوشـت سـاده. امـا این آبگوشـت 
هـم ماننـد هـر آبگوشـت دیگـه ای در سـایر 
بـه  ایـران طبـخ مـی شـه و حتـی  مناطـق 
خـاص  مناسـبات  در  نـذری  غـذای  عنـوان 
مذهبـی پختـه و بیـن مـردم پخـش می شـه 
کـه اتفاقـا غـذای پرطرفداری اسـت و با توجه 
بـه مـواد تشـکیل دهنـده اش مثل گوشـت و 
لوبیـا سرشـار از پروتیین و سـایر مـواد مغذی 

و مـورد نیـاز بـدن اسـت.
در ایـن نوشـته روش تهیـه دیـزی بزبـاش 
رو آمـوزش مـی دم و امیـدوارم از تهیه کردن 
بـی  خـواص  از  و  ببریـد  لـذت  خوردنـش  و 

شـمارش بهـره مند بشـید.
 

طرز تهیه آبگوشت بزباش:
مرحلـه اول: لوبیـا را از شـب قبـل خیـس 
کنیـد. آب لوبیـا را پـس از خیـس خـوردن 

عـوض کنیـد تـا نفـخ آن گرفتـه شـد.
مرحلـه دوم: چربـی گوشـت یـا دنبـه اش 

را جـدا کنیـد.
و  بریزیـد  قابلمـه  در  را  لوبیـا  و  گوشـت 
همـراه یـک پیـاز درسـته بـا حـرارات مایـم 
بپزیـد.)در ظـرف را بگذارید تا مـواد به خوبی 

) د بپز
 مرحلـه سـوم: سـبزی قرمـه را بـه خوبـی 
تفـت دهیـد تـا آب اضافـی آن گرفته شـود و 

بـه اصطـاح کمـی روغن بیانـدازد.
مرحلـه چهـارم: پیـاز دوم را نگینـی خـرد 
کنیـد و آن را همـراه دنبـه و ادویـه هـا تفـت 
دهیـد تـا زمانـی کـه کاما سـبک شـود. بعد 

ایـن ترکیـب را بـه خوبـی بکوبید.
شـدن  پـز  نیـم  از  پـس  پنجـم:  مرحلـه 
گوشـت سـبزی و پیـاز تفـت داده شـده را به 
غـذا بیافزاییـد و اجازه دهید دیـزی بزباش به 
خوبـی جـا بیافتد.)مـی توانید پیاز درسـته را 

از ظـرف خـارج کنیـد(
مرحلــه ششــم: پــس از پختــه شــدن 
گوشــت و ســبک شــدن ســبزی، ســیب 
ــه  ــذا اضاف ــه غ ــه را ب ــت گرفت ــی پوس زمین

ــد. کنی
ــی  ــاعت پایان ــک س ــم: در ی ــه هفت مرحل
ــوره را  ــی و آب غ ــو عمان ــت لیم ــان پخ زم

ــد. ــه کنی اضاف
ــد آبگوشــت  ــذ را مانن ــن آبگوشــت لذی ای
ــواع  ــا ان ــازه و ســبزی ی ــان ت ســاده همــراه ن

ترشــی ســرو مــی کننــد. 

نکات کلیدی تهیه آبگوشت بزباش
-بــرای تهیــه آبگوشــت بزبــاش مــی تــوان 
ــتفاده  ــی اس ــا چیت ــا لوبی ــفید ی ــا س از لوبی

کــرد.
-اگــر مــی خواهیــد از لیمــو عمانــی 
درســته اســتفاده کنیــد بهتــر اســت ســه یــا 
۴ لیمــو عمانــی را بــا چنــگال ســوراخ کنیــد 
و دو  ســاعت در آب گــرم خیــس کنیــد. 
ــو را  ــا آب لیم ــا دو ب ــک ی ــدت ی ــن م در ای
ــود.  ــه ش ــی آن گرفت ــا تلخ ــد ت ــوض کنی ع
ــذا  ــه غ ــورده را ب ــس خ ــوی خی ــد لیم بع
ــس از  ــد پ ــی توانی ــن م ــد. همچنی بیافزایی
ــدا  ــم ج ــو را ه ــوردن هســته لیم ــس خ خی

ــد. کنی
-اســتفاده از لیمــو عمانــی و شــنبلیه زیــاد 

باعــث تلــخ شــدن آبگوشــت مــی شــود.
-ســعی کنیــد بــرای تهیــه آبگوشــت 
خوشــمزه مقــدار آب و شــعله گاز را بــه 
ــه  ــاز نباشــد ب ــا نی درســتی تنظیــم کنیــد ت
غــذا آب اضافــه کنیــد. افــزودن بیــش از حــد 
آب در طعــم غــذا تاثیــر منفــی مــی گــذارد.

ــاز  ــت دادن پی ــگام تف ــد هن ــی توانی -م
کمــی رب اضافــه کنیــد تــا آبگوشــت بزبــاش 
تیــره تــری داشــته باشــید امــا بــا توجــه بــه 
ــزوده نمــی  ــذا رب اف ــن غ ــی ای دســتور اصل

شــود.
ــتفاده  ــه اس ــدون دنب ــت ب ــر از گوش -اگ
مــی کنیــد بایــد کمــی دنبــه جداگانــه تهیــه 

ــد. ــه کارببری ــن غــذا ب ــد و در ای کنی
منبع: ایران کوک

ستاری: 
ایران بزرگترین استارت آپ

 منطقه را دارد 

ــور  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــوآوری ۵۵  ــوزه ن ــم در ح ــته ای ــت: توانس گف

ــیم. ــته باش ــود داش ــه صع پل
بــه گــزارش فــارس، ســورنا ســتاری معــاون 
در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ــع  ــتین مجم ــزاری نخس ــری برگ ــت خب نشس
نــوآوری آســیا و اقیانوســیه گفــت: ایــن رویــداد 
ســالیانه در حــوزه نــوآوری برگــزار مــی شــود و 
ــا وزن گســترده تری دارد. امســال در کشــور م

ــت علمــی ســال  ــه معاون ــان اینک ــا بی وی ب
گذشــته در اجــاس تایلنــد ریاســت ایــن 
نشســت را برعهــده گرفــت، گفــت: در اجــاس 
امســال ۵۰ کشــور خارجــی شــرکت می کننــد 
و  عالــی  آمــوزش  وزرای  مهمانــان  ایــن  و 
معاونــان  و  خارجــی  کشــورهای  فنــاوری 

ــتند. ــل هس ــازمان مل س
ــتارت  ــبکه اس ــاد ش ــه داد: ایج ــتاری ادام س
ــران  ــت ای ــا محوری ــیه ب ــران- اقیانوس ــی ای آپ
ــتارت  ــن اس ــران بزرگتری ــود، ای ــزار می ش برگ
ــته  ــال گذش ــی چندس ــه را دارد و ط آپ منطق
برنامــه هــای خوبــی در ایــن حــوزه داشــته ایــم.

 وی افــزود: مــا توانســته ایــم ۵۵ پلــه صعــود 
در شــاخص نــوآوری داشــته باشــیم و اتفاقــات 
ــوم کشــور رخ خواهــد  ــرای زیســت ب ــی ب خوب
داد کــه امیدواریــم در ایــن عرصــه موفــق 

باشــیم.
وی گفــت: البتــه ایجــاد اســتارتاپ هــا نیــاز 
بــه یــک اکوسیســتم دارد کــه ایــن اکوسیســتم 
بایــد بازیگــران متعــددی داشــته باشــد و همــه 
بایــد بــا هــم هماهنــگ باشــند، مــا بایــد مــدل 
توســعه را تکثیــر کنیــم تــا جــای محصــوالت 

خــود را در بازارهــای بیــن المللــی بیابیــم.

نمایشــگاه آثــار منتخــب کنگــره ملــی 
میرعلــی تبریــزی شــنبه شــب بــا حضــور 
برجســته  اســاتید  و  مســئوالن  از  جمعــی 
خوشنویســی در تــاالر خاقانــی تبریــز گشــایش 

ــت.  یاف
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن نمایشــگاه تــا 
ــه  ــی خان ــاالر خاقان ــال در ت ــرداد امس ۲۳ خ
ــرار  ــد عمــوم ق ــز در معــرض دی فرهنــگ تبری
ــتعلیق و  ــته نس ــر در رش دارد و در آن ۱۶۵ اث
در قالب هــای چلیپــا، کتابــت و ســیاه مشــق از 
ــد خوشــنویس ۱۷ اســتان کشــور  ۱۳۰ هنرمن

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
بنابرایــن گــزارش ۲۶ اثــر از آثــار یــاد شــده 
ــر خــارج  ــان کنگــره، ۲۵ اث از اســاتید و مهمان
از موضــوع جشــنواره و بقیــه آثــار بــا موضــوع 

شــعر در وصــف میرعلــی تبریــزی اســت.
ــه  ــادن ب ــتای ارج نه ــت در راس ــی اس گفتن
مقــام شــامخ »میرعلــی تبریــزی«، مبــدع 
ــا  ــوان ب ــل ج ــنایی نس ــتعلیق، و آش ــط نس خ
هنــری  مفاخــر  و  ارزشــمند  گنجینه هــای 
ــور  ــوی کش ــی و معن ــرمایه های مل ــه از س ک
ــری  ــی و هن ــره علم ــه کنگ ــتند، اختتامی هس
میرعلــی تبریــزی ۲۳ خــرداد برگــزار و در 
ــی  ــر معرف ــرات برت ــوان نف ــه عن ــر ب آن ۱۵ نف

می شــوند.
و  خوشنویســی  هنــر  ترویــج  و  اشــاعه 
فعالیت هــای  گســترش  اســامی،  فرهنــگ 
ــت  ــزه و رقاب ــاد انگی ــری، ایج ــی و هن فرهنگ
ــات  ــادل تجربی ــدان، تب ــن هنرمن ــازنده بی س

ــور،  ــان کش ــن خوشنویس ــده بی ــد و ارزن مفی
ــه  ــان ب ــرای عاقه منــدی جوان ایجــاد زمینــه ب
ــدان و  ــر و هنرمن ــه مفاخ ــذاری ب ــر، ارج گ هن
اســتعدادهای هنــری  و معرفــی  شناســایی 
ــوب  ــره محس ــن کنگ ــداف ای ــن اه از مهمتری

. می شــود
ــی و  ــش علم ــده در ۲ بخ ــاد ش ــره ی کنگ
ــی  ــش علم ــه بخ ــود ک ــزار می ش ــری برگ هن
ــی  ــب محورهای ــی در قال ــاالت علم ــامل مق ش
خــط  واضــع  تبریــزی  میرعلــی  شــامل 
نســتعلیق و شــاگردان و رهــروان او، خــط 

ــز  ــامی، تبری ــی اس ــت ایران ــتعلیق و هوی نس
خاســتگاه خــط نســتعلیق و بــزرگان نســتعلیق 
ــزی، مفاخــر نســتعلیق  نویــس تأثیرگــذار تبری
ــان، زیبایی شناســی خــط  ــران و جه ــس ای نوی
نســتعلیق و خوشنویســی مکتــب تبریــز اســت.

ــامل  ــز ش ــره نی ــن کنگ ــری ای ــش هن بخ
بخــش رقابتــی و بخــش کارگاهــی اســت کــه 
ــور  ــار منظــوم و منث بخــش رقابتــی شــامل آث
خوشنویســی بــه خــط زیبــای نســتعلیق و 
نقاشــی خط در مــورد اشــعار و مطالبــی اســت 
ــروده  ــزی س ــی تبری ــا میرعل ــه ب ــه در رابط ک

اســت و بخــش کارگاهــی  و گفتــه شــده 
به صــورت دعوتــی و بــا حضــور هنرمنــدان 
خوشــنویس دارای مــدرک فــوق ممتــاز و 

ممتــاز داخــل اســتان برگــزار می شــود.
ــزی  ــی تبری ــره میرعل ــه کنگ ــن اختتامی آئی
برگــزار  تبریــز  در  جــاری  خردادمــاه   ۲۳

. د می شــو
میــر علــی تبریــزی )درگذشــت ۸۵۰ ه . ق( 
ــاب« )به معنــی پیشــگام  ــدوة الُکّت ــا لقــب »ُق ب
ــلطانی از  ــی س ــر عل ــد می ــان( فرزن خوشنویس
ــام و از مفاخــر خوشنویســی  خوشنویســان به ن
هجــری  نهــم  و  هشــتم  ســده  در  ایرانــی 
)چهاردهــم و پانزدهــم میــادی( اســت؛ او 
را واضــع و مبــدع خــط زیبــای نســتعلیق 
ــی  ــر ایران ــع هن ــای رفی ــه از قله ه ــد ک می دانن

اســت.
ــادی  ــات زی ــی وی اطاع ــات زندگ از جزئی
ــی در  ــه مدت ــز آنک ــه ج ــت ب ــت نیس در دس
ــال ۸۵۰  ــه س ــش ب ــته و وفات ــز می زیس تبری
افتاده اســت؛  اتفــاق  م(   ۱۴۴۷-۱۴۴۶( ق  ه . 
ــدود ۱۳۶۰  ــد او را ح ــکا تول ــنامه بریتانی دانش
و درگذشــتش را ۱۴۲۰ میــادی هــر دو در 

تبریــز ذکــر کرده اســت.
ــام  ــا ن ــر ب ــم دو نف ــده نه ــه اول س در نیم
یکــی  می زیســته اند:  تبریــزی  میرعلــی 
دیگــری  و  تبریــزی  الیــاس  بــن  میرعلــی 
ــزی کــه میــر علــی  ــن حســن تبری میرعلــی ب
ــتعلیق  ــط نس ــذار خ ــن را بنیان گ ــد حس فرزن

ننــد. ا می د

نمایشگاه آثار منتخب کنگره ملی »میرعلی تبریزی«
 در تبریز گشایش یافت 

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــرقی ب ــان ش ــگری آذربایج ــتی و گردش دس
ضــرورت جــذب ســرمایه گــذار بــرای بازســازی 
ــا  ــان مراغــه ب مجموعــه گردشــگری ســد علوی
ــگری  ــای گردش ــاخت ه ــل زیرس ــدف تکمی ه

ــرد. ــد ک تاکی
بــه گــزارش مهــر، مرتضــی آبــدار در جمــع 
ــور  ــه مح ــه اینک ــاره ب ــن اش ــگاران ضم خبرن
جنــوب اســتان و کهــن شــهر مراغــه همــواره 
ــرار گرفتــه اســت،  مــورد توجــه گردشــگران ق
ــن اداره کل  ــای ای ــت ه ــن اولوی ــم تری از مه
هــای  زیرســاخت  تامیــن  و  رســیدگی  را 
گردشــگری ایــن شهرســتان اعــام کــرد و 
ــورداری از  ــا برخ ــه ب ــهر مراغ ــن ش ــت: که گف
ــگری  ــی و گردش ــی تاریخ ــای غن ــت ه ظرفی
همــواره مــورد توجــه گردشــگران قــرار گرفتــه 
اســت، لــذا ایــن اداره کل بــا تکیــه بــر سیاســت 
ــگری  ــعه گردش ــر توس ــی ب ــود مبتن ــای خ ه
رســیدگی بــه ظرفیتهــای موجــود را دردســتور 

ــت. ــرار داده اس ــود ق کار خ
ــان  ــد علوی ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدار ب آب
مراغــه یکــی از ظرفیــت هــای گردشــگری 
ــی  ــوب م ــتان محس ــن شهرس ــت ای ــا اهمی ب
شــود کــه بررســی وضعیــت آن همــواره مــورد 
اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  توجــه 
ــه  ــا توجــه ب ــه داد: ب ــه اســت، ادام ــرار گرفت ق
از  اســتقبال عمومــی مــردم و گردشــگران 
ــه  ــتان مراغ ــمال شهرس ــگری ش ــور گردش مح
امتــداد صوفــی چــای، نقطــه آغازیــن  در 
ــان  ــد علوی ــت س ــه پش ــیر در منطق ــن مس ای
ــورد توجــه ســرمایه  ــه ۸۰ م و دریاچــه در ده

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
ــه  ــه در ده ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــه  ــی ســاز در شهرســتان مراغ ۸۰، شــرکت آت
ــی،  ــوزه عمران ــذار ح ــرمایه گ ــوان س ــه عن ب
ــه  ــن منطق در راســتای ســرمایه گــذاری در ای
ــه خــود را جهــت  ــرد، برنام ــی ک ــام آمادگ اع
احــداث مجموعــه توریســتی بــا مجموعــه های 
جانبــی ارائــه و طــی توجیــح طــرح مجــوز الزم 

ــرد. ــراث فرهنگــی اســتان اخــذ ک را از می

ــد  ــتان تاکی ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
کــرد: متاســفانه تغییــر رونــد مدیریتــی در 
ایــن شــرکت ســرمایه گــذاری از تمرکــز ایــن 
شــرکت بــر پیشــبرد اهــداف ایــن پــروژه 
ــت  ــتفاده از موافق ــدم اس ــبب ع ــته و س کاس
ــه  ــی و ب ــراث فرهنگ ــده از می ــذ ش ــه اخ نام
دنبــال آن رکــود رونــد پــروژه شــد، بــه دنبــال 
ایــن اتفــاق در ســال ۹۰ مجــوز فعالیــت و 
ــوزه  ــرکت در ح ــن ش ــت ای ــن مدیری همچنی

ــد. ــلب گردی ــگری س گردش
آبــدار گفــت: پیــش از ایــن اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان به دنبال اســتقبال گردشــگران 
ــه  ــداث مجموع ــه اح ــدام ب ــه اق ــن منطق از ای
ــون  ــگری در پیرام ــاخت گردش ــی و زیرس اقامت
ایــن مجموعــه توریســتی و تعــداد ۲۰ آالچیــق 

ــود. ــه کــرده ب ــه و بوف ــه همــراه نمازخان ب

مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان بــا اشــاره 
ــه توریســتی ســد  ــب مجموع ــه تخری ــه اینک ب
علویــان در ســال ۹۶ بــه دنبــال اعــام دعــوی 
ــه از  ــن منطق ــه ای ــوط ب ــی مرب ــت اراض مالکی
ــه  ــت، ادام ــوده اس ــی ب ــخص حقیق ــوی ش س
ــی در  ــه ۹۰ شــخص حقیق ــدای ده داد: در ابت
خصــوص مالکیــت اراضــی ایــن منطقــه علیــه 
ــا  شــرکت آتیــه ســاز اعــام دعــوی کــرده و ب
اعــام رای دادگاه بــه نفــع ایــن شــخص حکــم 
ــه احــداث شــده توســط  ــع و قمــع مجموع قل
ایــن شــرکت صــادر و مجموعــه با حکــم دادگاه 
ــال  ــک س ــت ی ــا گذش ــا ب ــد ام ــب گردی تخری
ادعــای شــخص مــورد نظــر، غیــر قابــل اســتناد 
اعــام و اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 

ــدام نمــود. ــن مجموعــه اق ــاده ای جهــت اع
ــراث  ــه اداره کل می ــه اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

فرهنگــی اســتان در صــدد جلــب ســرمایه گــذار 
ــه  ــن مجموع ــازی ای ــت بازس ــرب در جه مج
گردشــگری اســت، افــزود: اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان در صــدد اســت بــا اخــذ 
خســارات وارده بــه ایــن مجموعــه و همچنیــن 
جلــب ســرمایه گــذار مجــرب و واجــد شــرایط 

ــردازد. ــه بپ ــن مجموع ــازی ای ــه بازس ب
آبــدار در خاتمــه بــا اشــاره بــه اینکــه اطاق 
ــام دهکــده توریســتی بــه منطقــه دریاچــه و  ن
ســد علویــان، عنوانــی نادرســت اســت، اظهــار 
ــداث  ــه در اح ــت ک ــه داش ــد توج ــت: بای داش
ــده  ــارت »دهک ــگری عب ــه گردش ــن مجموع ای
توریســتی« عنــوان نشــده و در صــورت تبدیــل 
ایــن مجموعــه بــه عنــوان دهکــده مــی بایســت 
ــده  ــرایط دهک ــش ش ــرای پوش ــط الزم ب ضواب

توریســتی فراهــم شــود.

با هدف تکمیل زیرساخت های گردشگری مراغه انجام می شود؛

جذب سرمایه گذار برای بازسازی
 مجموعه گردشگری سد علویان مراغه 
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در یک قدمی تراکتورسازی

ــاندر  ــر داد الکس ــی خب ــایت آلمان ــک س ی
ــت  ــن هدای ــده گرفت ــر عه ــوری در آســتانه ب ن
تراکتورســازی تبریــز اســت و ماقاتــی نیــز بــا 

ــت. ــته اس ــازی داش ــک تراکتورس مال
ــایت  ــل از س ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
deichstube، الکســاندر نــوری در آســتانه 
پذیرفتــن هدایــت تیــم فوتبــال تراکتورســازی 
او  دارد.  قــرار  خــود  پــدری  ســرزمین  در 
ــک  ــوزی، مال ــا زن ــا محمدرض ــز ب ــی نی ماقات
گرفتــن  عهــده  بــر  دربــاره  تراکتورســازی 

ــت. ــته اس ــم داش ــن تی ــت ای هدای
ــن  ــم وردربرم ــور در تی ــابقه حض ــوری س ن
را در بوندســلیگای آلمــان را در کارنامــه خــود 

دارد.
ــا  ــکاری ب ــع هم ــد از قط ــازی بع تراکتورس
ــه  ــت و ب ــرمربی اس ــدون س ــز، ب ــرج لیکن ج
اســت.  ســرمربی جدیــدی  جــذب  دنبــال 
تراکتــور بــا ایــن مربــی از رســیدن بــه ســهمیه 
ــا  ــل را ب ــد و فص ــیا بازمان ــان آس ــگ قهرمان لی
ــرد. ــان ب ــه پای ــم ب ــن در رده پنج ــرار گرفت ق

ــار  ــز در کن ــی را نی ــپورت ایران ــوری پاس ن
او در ســال ۲۰۱۷  پاســپورت آلمانــی دارد. 
دیــداری از کشــور ایــران داشــت و باعــث شــد 
ــن کشــور دســت  ــادی در ای ــه محبوبیــت زی ب

ــد. یاب
ــازی  ــه تراکتورس ــوری ب ــه ن ــی ک در صورت
بــرود، او اشــکان دژاگــه را در تیــم خــود 
خواهــد داشــت کــه او نیــز ســابقه کار در 

دارد. کارنامــه  در  بوندســلیگارا 

درخشش ورزشکاران آذربایجان 
شرقی در مسابقات جهانی

ــرقی در  ــان ش ــتان آذربایج ــکاران اس ورزش
ــرداری  ــه ب ــدو و وزن ــی تکوان ــابقات جهان مس

ــیدند. ــوش درخش خ
بــه گــزارش مهــر، در روز نخســت مســابقات 
گرندپــری رم، میرهاشــم حســینی تکوانــدوکار 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا برتــری در دیــدار 

نهایــی بــه مــدال طــا دســت یافــت.
کیلوگــرم   -۶۸ وزن  رقابت هــای  در 
میرهاشــم حســینی در دور نخســت بــا نتیجــه 
۲۸ بــر ۵ از ســد ســوهون کیــم از کــره جنوبــی 
ــتم  ــک هش ــه ی ــینی در مرحل ــت، حس گذش
ــل  ــوال پونتــس از برزی ــل ادی ــز مقاب ــی نی نهای

ــد. ــروز ش پی
حسـینی در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی هم 
بـا نتیجـه ۲۷ بـر ۷ از سـد لـوره برسـیس از 
کرواسـی عبـور کـرد تـا ضمـن صعود بـه دیدار 
نیمـه نهایـی مـدال برنـز خـود را قطعـی کنـد، 
مرحلـه  ایـن  در  کشـورمان  شایسـته  نماینـده 
مقابـل ژائـو، قهرمان جهان در سـال های ۲۰۱۹ 
و ۲۰۱۷ از چیـن ضمـن ارائـه عملکردی دیدنی 
بـا نتیجـه ۱۷ بـر ۷ بـه برتـری قاطعانـه دسـت 

یافـت تـا بـه دیـدار نهایـی صعـود کند.
ــه ۱۳  ــا نتیج ــی ب ــدار نهای ــینی در دی حس
بــر ۱۱ از ســد دایــی هــون لــی، نابغــه تکوانــدو 
ــم  ــا طلس ــت ت ــی گذش ــره جنوب ــان از ک جه
عــدم پیــروزی نماینــدگان کشــورمان بــر ایــن 

ــکند. ــرآوازه را بش ــدوکار پ تکوان

نائب قهرمانی وزنه بردار جوان آذربایجان 
شرقی در مسابقات جهانی

همچنیــن جوانــان دالور مــرد ایرانــی در 
مســابقات جهانــی در فیجــی قهرمــان جوانــان 

ــدند. ــان ش جه
ملـی  تیـم  جوانـان  بـرداری  وزنـه  تیـم 
وزنه بـرداری ایـران بـرای چهارمین سـال متوالی 
قهرمـان جوانـان جهـان شـد، در ایـن دوره از 
مسـابقات سـه تیـم ایـران، آمریـکا و ژاپـن بـا 
ترکیـب کامـل و ۱۰ نفـره شـرکت کـرده بودند.

محمــد حســینی وزنــه بــردار جــوان اســتان 
در  رقابت هــا  ایــن  در  شــرقی  آذربایجــان 
ــد و  ــان ش ــب قهرم ــرم نای ــته ۸۹ کیلوگ دس
طــای یــک ضــرب و برنــز ۲ ضــرب را گرفــت.

ــرداری  ــابقات وزنه بـ ــان مسـ ــب قهرمـ نایـ
ــال ۲۰۱۹  ــان در سـ ــان جهـ ــی جوانـ قهرمانـ
ــک ۲۰۲۴  ــور در المپیـ ــم حضـ ــت: هدفـ گفـ
و افتخارآفرینـــی بـــرای کشـــور اســـت و 
ــئوالن  ــتر مسـ ــت بیشـ ــا حمایـ ــدوارم بـ امیـ
ــت  ــا موفقیـ ــخت را بـ ــن راه سـ ــم ایـ بتوانـ

ــذارم.  ــر بگـ پشـــت سـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــد حســـینی، 
وزنه بـــردار جـــوان تبریـــزی اســـت کـــه 
ــان  ــی جوانـ ــابقات قهرمانـ ــت در مسـ توانسـ
۲۰۱۹ جهـــان در فیجـــی پـــس از ۴۵ ســـال 
مـــدال طـــا را بـــرای وزنه بـــرداری ایـــن 

شـــهر بـــه ارمغـــان بیـــاورد.
ایــن وزنه بــردار جــوان در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار تســنیم  در  ارتبــاط  بــا شــرایط خــود 
ــد ســال ۱۳۷۹ و در  ــار داشــت: مــن متول اظه
ــربازی  ــدس س ــردن دوران مق ــی ک ــال ط ح
هســتم. مســابقاتی کــه در فیجــی برگــزار شــد، 
از ســطح خوبــی برخــوردار بــود و مــن هــم در 
ــور  ــابقات حض ــن مس ــرم ای ــته ۸۹ کیلوگ دس

داشــتم.
وی بـــا اشـــاره بـــه کســـب مـــدال طـــا 
در ایـــن رقابت هـــا ادامـــه داد: خوشـــحال 
ــد از  ــال و بعـ ــس از ۴۵ سـ ــه پـ ــتم کـ هسـ

ــا  ــتگار، بـ ــد رسـ ــای احـ ــی آقـ افتخارآفرینـ
کســـب مـــدال طـــای ایـــن مســـابقات 
بـــرای کشـــور و اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
افتخارآفرینـــی کـــردم. ۴ ســـال اســـت کـــه 
ــرده ام  ــاز کـ ــرداری را آغـ ــت در وزنه بـ فعالیـ
ــای  ــای آقـ ــدت حمایت هـ ــن مـ ــه در ایـ کـ

ـــتان و  ـــان اس ـــرکل ورزش و جوان ـــاج، مدی بهت
ـــرداری  ـــت وزنه ب ـــس هیئ ـــور، رئی ـــای جهانپ آق

ــود. ــذار بـ ــرفتم تأثیرگـ ــتان در پیشـ اسـ
حســـینی در رابطـــه بـــا هدف گـــذاری 
ــم  ــت: هدفـ ــی گفـ ــال های آتـ ــود در سـ خـ
حضـــور در المپیـــک ۲۰۲۴ و افتخارآفرینـــی 

ـــت  ـــا حمای ـــدوارم ب ـــت. امی ـــور اس ـــرای کش ب
ـــخت را  ـــن راه س ـــم ای ـــئوالن بتوان ـــتر مس بیش
ـــا دارد  ـــذارم. ج ـــر بگ ـــت س ـــت پش ـــا موفقی ب
ـــه  ـــی ک ـــام مربیان ـــراه تم ـــه هم ـــواده ام ب از خان
در ایـــن راه بـــرای مـــن زحمـــت کشـــیدند 

قدردانـــی کنـــم.
نایــب قهرمــان مســابقات جهانــی فیجــی در 
ــه کار  ــا در ادام ــه آی ــن ســؤال ک ــه ای پاســخ ب
ــان  ــا حریف ــت ب ــه رقاب در وزن هــای دیگــری ب
خواهــد پرداخــت یــا خیــر، خاطرنشــان کــرد: 
بــه تازگــی بــه وزن ۸۹ کیلوگــرم آمــده و هنــوز 
ــه همیــن دلیــل  در ایــن وزن جــا نیفتــاده ام ب

فعــًا قصــد بــاال بــردن وزن را نــدارم.
وی در پایـــان در رابطـــه بـــا حمایـــت 
ایـــن  در  حمایت هـــا  گفـــت:  مســـئوالن 
ـــه  ـــور ک ـــی همان ط ـــته ول ـــود داش ـــدت وج م
گفتـــم، ان شـــاءاهلل حمایت هـــا بیشـــتر شـــده 

و شـــامل همـــه ورزشـــکاران شـــود.
بــه گــزارش تســنیم، محمــد حســینی 
ــی  ــرداری قهرمان ــابقات وزنه ب ــت در مس توانس
جهــان ۲۰۱۹ بــا مهــار وزنه هــای ۱۵۷، ۱۹۱ و 
ــه ترتیــب مدال هــای طــای  ــرم ب ۳۴۸ کیلوگ
ــوع را  ــره مجم ــز دوضــرب و نق یک ضــرب، برن

کســب کنــد.

نایب قهرمان  وزنه برداری  جوانان جهان:

 برای المپیک 2۰24 هدف گذاری کرده ام 
روانشناسی

علل خشونت فیزیکی علیه زنان  

اصطاحـــی  زنـــان  علیـــه  خشـــونت 
ــت کـــه ماننـــد جنایـــت  تخصصـــی اسـ
ــی  ــف کلـ ــرای توصیـ ــزاری، بـ ــه بیـ برپایـ
کارهـــای خشـــونت آمیز علیـــه زنـــان بـــه 
ـــه  ـــونت علی ـــکل از خش ـــن ش ـــی رود. ای کار م
گـــروه خاصـــی از مـــردم اعمـــال می شـــود 
ـــونت  ـــی خش ـــه اصل ـــی، پای ـــیت قربان و جنس

اســـت. 
جهـــان  کشـــورهای  و  ســـازمان ها 
می کوشـــند بـــا برنامه هـــای گوناگـــون بـــا 

ــد. ــارزه کننـ ــان مبـ ــه زنـ ــونت علیـ خشـ
ـــه  ـــان چگون ـــه زن ـــی علی ـــونت فیزیک خش

ــود؟  ــف می شـ تعریـ
خشـــونت فیزیکـــی، همان طـــو کـــه 
از نامـــش پیـــدا اســـت، شـــیوه هـــای 
آزار و اذیـــت جســـمانی، ضـــرب و جـــرح، 
و  گرفتـــن  ســـوزاندن،  مـــو،  کشـــیدن 
ـــه،  ـــراج از خان ـــردن، اخ ـــی ک ـــتن، زندان بس
ــردن از  ــروم کـ ــل، محـ ــک کاری مفصـ کتـ
ـــد و مشـــت زدن، کشـــیدن  ـــیلی، لگ ـــذا، س غ
ـــم  ـــه ه ـــدن در، ب ـــم کوبی ـــل دادن، محک و ه
ـــذا و شکســـتن اشـــیای  ـــز غ زدن ســـفره و می
ـــوع  ـــن ن ـــه ای ـــود ک ـــی ش ـــامل م ـــزل را ش من
ـــان  ـــه زن ـــرای هم ـــت ب ـــن اس ـــونت ممک خش
ـــژاد و  ـــات، ن ـــوع تحصی ـــه ن ـــه ب ـــدون توج ب

وضعیـــت خانوادگـــی روی دهـــد. 
الگوهـــای  و  اقتصـــادی  مشـــکات 
رفتـــاری« پـــدر ســـاالری » از اصلی تریـــن 
ـــت  ـــان اس ـــه زن ـــونت علی ـــروز خش ـــل ب عوام
کـــه موجـــب افزایـــش تنـــش و ســـتیز در 

ــت. ــده اسـ ــا شـ ــی خانواده هـ برخـ
روانشناســـان می گوینـــد، مردانـــی کـــه 
از کودکـــی در خانـــواده شـــاهد کتـــک 
ــد در  ــوده انـ ــواده بـ ــان خانـ ــوردن زنـ خـ
بزرگســـالی بیشـــتر مرتکـــب خشـــونت 
ـــراد  ـــوند. اف ـــی ش ـــود م ـــران خ ـــه همس علی
ـــزل  ـــته و متزل ـــه، وابس ـــی حوصل ـــه، ب ناپخت
و کســـانی کـــه از احســـاس بـــی کفایتـــی 
ــان  ــه زنـ ــتر علیـ ــد بیشـ ــی برنـ ــج مـ رنـ
مرتکـــب خشـــونت مـــی شـــوند. برخـــاف 
ـــز  ـــدرن نی ـــای م ـــی دنی ـــوم، حت ـــور عم تص
ـــه  ـــرده ک ـــم نک ـــان را ک ـــه زن ـــونت علی خش

بیشـــتر نیـــز کـــرده اســـت.
ــی از  ــرداری جنسـ ــره بـ ــارت و بهـ  تجـ
ـــوان  ـــوان و نوج ـــران ج ـــروش دخت ـــان، ف زن
ـــاد  ـــز فس ـــه مراک ـــر ب ـــدران فقی ـــوی پ از س
ـــی را  ـــای غیراخاق ـــم ه ـــازار فیل ـــق ب و رون
بایـــد بـــه عنـــوان مصادیقـــی از خشـــونت 

مـــدرن علیـــه زنـــان یـــاد کـــرد.
ــران  ــتقال مالـــی همسـ ــردان از اسـ  مـ
ـــوال شـــخصی آنهـــا  خـــود جلوگیـــری و در ام
ـــدادن  ـــا ن ـــد و ب ـــی کنن ـــرف م ـــل و تص دخ
ـــان  ـــرای زن ـــی ب ـــول کاف ـــه و پ ـــی خان خرج
مضیقـــه هـــای مالـــی ایجـــاد مـــی کننـــد. 
ــا ازدواج  ــاق یـ ــه طـ ــد بـ ــا تهدیـ ــا بـ یـ
ــند و از  ــگاری می کشـ ــان بیـ ــدد از زنـ مجـ
ـــوط  ـــه مرب ـــی ک ـــور و وظایف ـــام ام او در انج
ـــا  ـــدر ی ـــارداری پ ـــد تیم ـــه او نیســـت همانن ب

مـــادر شـــوهر سوءاســـتفاده مـــی کننـــد.
  خشـــونت های فیزیکـــی مـــردان علیـــه 
اســـترس های  و  فشـــار  بازتـــاب  زنـــان 
متعـــددی اســـت کـــه بـــر آنهـــا وارد 
می شـــود بـــه ایـــن معنـــا کـــه خشـــونت 
ـــر  ـــواده نمایانگ ـــان در خان ـــه زن ـــردان علی م
واکنـــش مـــردان در برابـــر فشـــارهای 
بیرونـــی و درونـــی موجـــود در حوزه هـــای 

ــت. ــی اسـ ــی و خصوصـ عمومـ
 اولیـــن گام مهـــم بـــرای اصـــاح ایـــن 
کـــردن  پررنـــگ  اجتماعـــی،  معضـــل 
همچـــون  انســـانی  واالی  ارزش هـــای 
گذشـــت و فـــداکاری، شـــفافیت در بیـــان 
تفاوت هـــای  بـــه  توجـــه  خواســـته ها، 
مدیریـــت  و  ذاتـــی  و  جنســـیتی 
ایـــن  تعارض هاســـت. بـــا توجـــه بـــه 
اصـــل کـــه ریشـــه بســـیاری از مشـــکات 
ــری  ــه پذیـ ــواده و جامعـ ــون خانـ ــه کانـ بـ
ــوان  ــردد می تـ ــر می گـ ــراد بـ نادرســـت افـ
آمـــوزش  مهـــم  گام  دومیـــن  گفـــت 
مهارت هـــای زندگـــی بـــه کـــودکان از 
دوران کودکـــی اســـت کـــه ایـــن کار بایـــد 
)مهدکودک هـــا،  آموزشـــی  نهادهـــای  از 
آغـــاز شـــود. دانشـــگاه ها(  و  مـــدارس 

 گام مهـــم در بعـــد اجتماعـــی بـــه 
ابزارهـــا و تکنولوژی هـــای  کار گرفتـــن 
جلســـات  برگـــزاری  آموزشـــی، 
روانشـــناختی بـــرای زوجیـــن و برگـــزاری 
از  اســـتفاده  بـــا  متعـــدد  برنامه هـــای 
ــازی  ــای مجـ ــی و فضـ ــانه های جمعـ رسـ
اســـت کـــه بـــا ایـــن کار می تـــوان مانـــع 
ــد.در  ــا شـ ــونت در خانواده هـ ــروز خشـ بـ
افزایـــش  گفـــت  می تـــوان  نهایـــت 
ضریـــب امنیـــت اجتماعـــی زنـــان در 
ـــه  ـــا در جامع ـــور آنه ـــه حض ـــه و اینک جامع
نـــه تنهـــا موجـــب آســـیب رســـاندن 
بـــه آنهـــا نمی شـــود بلکـــه می توانـــد 
ــم  ــا را فراهـ ــدی آنهـ ــای توانمنـ زمینه هـ
ــب  ــات موجـ ــن اقدامـ ــی ایـ ــد همگـ کنـ
و  می شـــود  مـــردان  اعتمـــاد  جلـــب 
رفتـــار  بـــروز  زمینه هـــای  نتیجـــه  در 
ــرد. ــد بـ ــن خواهـ ــونت آمیز را از بیـ خشـ
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مدیــر روابــط عمومــی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی مــس 
ــر ۲۰  ــای فوتســال زی ــازی ه ــه شــروع ب ــا اشــاره ب ســونگون ب
ــل از  ــت: قب ــال، گف ــرداد امس ــز از ۲۴ خ ــیا در تبری ــال آس س
شــروع بــازی هــا، تیــم مــس ســونگون ورزقــان بــا ســه تیــم از 
تیــم هــای حاضــر در ایــن رقابــت هــا دیــدار تدارکاتــی انجــام 

مــی دهــد. 
ــا افــزود:  ــگار ایرن ــا خبرن اصــان ســپهروند در گفــت و گــو ب
ــه  ــش، ب ــت از اردوی کی ــس از بازگش ــونگون پ ــس س ــم م تی
ــه در  ــن هفت ــنبه ای ــوده و روز دوش ــغول ب ــود مش ــات خ تمرین
ســالن ورزشــی شــهید توانــا بــه مصــاف ویتنــام خواهــد رفــت.

ـــای  ـــونگون در روزه ـــس س ـــم م ـــدار تی ـــن از دی وی همچنی
ســـه شـــنبه و چهارشـــنبه ایـــن هفتـــه بـــا تیم هـــای ژاپـــن 
و اندونـــزی خبـــر داد و افـــزود: بـــازی اول در ســـالن شـــهید 
ـــام  ـــز انج ـــهرداری تبری ـــد ش ـــالن امی ـــازی دوم در س ـــا و ب توان

ـــت. ـــد گرف خواه
وی اعــام کــرد: هــواداران و عاقــه منــدان بــه ورزش 
فوتســال می تواننــد بــا حضــور در ســالن های ورزشــی یــاد 

شــده از نزدیــک ایــن بازی هــا را تماشــا کننــد.
مســابقات آســیایی فوتســال زیــر ۲۰ ســال بــه مــدت ۹ روز 
در ســالن ۶ هــزار نفــری پورشــریفی تبریــز بــا حضــور تیم هــای 

ــد،  ــگ، تایلن ــگ کن ــتان، هن ــران، افغانس ــانی ای ــوری اس جمه
ــتان،  ــام، تاجیکس ــن، ویتن ــتان، ژاپ ــوری قرقیزس ــان، جمه لبن

ــود. ــزار می ش ــه برگ ــن تایپ ــزی و چی ــراق، اندون ع

مســئوالن باشــگاه اســتقال کــه تمرکــز خــود را روی نهایــی 
کــردن قــرارداد ســرمربی جدیــد گذاشــته انــد، عــاوه بــر ایــن 
موضــوع بــا یــک چالــش بــزرگ دیگــر در مــورد بازیکنــان فصــل 

آینــده مواجــه هســتند.
ــی را  ــای پرالتهاب ــتقال روزه ــگاه اس ــر، باش ــزارش مه ــه گ ب
پشــت سرگذاشــته و مدیــران ایــن مجموعــه در روزهــای پیــش 
ــا  ــد ت ــر بگذارن ــت س ــبانه روزی را پش ــاش ش ــد ت ــم بای رو ه

ــد. ــدان کنن ــه می ــد تیمــی مدعــی روان بتوانن
ــه  ــته ب ــل گذش ــل دوم فص ــم فص ــه در نی ــان ک ــی پوش آب
ــل  ــد و توانســتند بازی هــای قاب ــی خاصــی رســیده بودن هارمون
قبولــی ارائــه دهنــد، در پایــان فصــل بــا پدیــده اتمــام قــرارداد 

ــدی مواجــه هســتند. ــان کلی بازیکن
تاکنــون جدایــی بازیکنانــی مثــل صیادمنــش، ایســما و منشــا 
ــدری بازنشســته  ــی شــده اســت. خســرو حی ــم قطع ــن تی از ای
شــده، وضعیــت امیــد نورافکــن و آیانــدا پاتوســی هــم مشــخص 
نیســت و مدیــران باشــگاه بایــد تکلیــف ایــن دو بازیکــن را هــم 

مشــخص کننــد.

ــی  ــم مل ــاً ه ــه عمدت ــتقال ک ــم اس ــم تی ــن مه ــد بازیک چن
ــه اتمــام رســیده کــه حفــظ  ــوش مــی باشــند قراردادشــان ب پ
همــه آنهــا کار ســاده ای نیســت و مدیــران باشــگاه بایــد انــرژی 

ــادی صــرف ایــن منظــور کننــد. زی
ســید حســین حســینی دروازه بــان ملــی پــوش ایــن تیــم کــه 
دارای رکــورد طوالنی تریــن دقایــق گل نخــوردن می باشــد، 

شــاید مهمتریــن بازیکــن ایــن تیــم باشــد قــراردادش بــه اتمــام 
رســیده اســت و بــه نظــر مــی رســد تمدیــد بــا ایــن دروازه بــان 

ملــی پــوش چنــدان ســاده نباشــد.
ــورددار  ــه رکـ ــه ای کـ ــع باتجربـ ــری مدافـ ــان منتظـ پژمـ
ـــد  ـــا ش ـــرای آبیه ـــته ب ـــل گذش ـــازی در فص ـــق ب ـــترین دقای بیش
و در اکثـــر بازی هـــای نیـــم فصـــل دوم ایـــن تیـــم هـــم بـــا 
بســـتن بازوبنـــد کاپیتانـــی پیشـــاپیش ســـایرین بـــه زمیـــن 
ـــه  ـــت ک ـــتقال اس ـــم اس ـــان مه ـــر از بازیکن ـــی دیگ ـــد، یک آم
ـــی  ـــز مل ـــن نی ـــت.این بازیک ـــیده اس ـــام رس ـــه اتم ـــراردادش ب ق
ـــره  ـــی در ک ـــم مل ـــا تی ـــراه ب ـــون هم ـــم اکن ـــوده و ه ـــوش ب پ

ــرد. ــر می بـ ــه سـ بـ
ــم  ــه زع ــه ب ــی ک ــی پوش ــع مل ــر مداف ــوری دیگ ــا غف وری
ــته  ــل گذش ــن دو فص ــن بازیک ــان بهتری ــیاری از کارشناس بس
ــه  ــره ب ــی در ک ــم مل ــا تی ــراه ب ــز هم ــتقال اســت و وی نی اس
ســر می بــرد، یکــی دیگــر از ملــی پوشــان بــدون قــرارداد آبــی 

ــت. ــان اس پوش
ــدون  ــه چشــمی دیگــر ملــی پوشــان ب علــی کریمــی و روزب
ــن دو بازیکــن  ــظ ای ــه شــاید حف ــرارداد اســتقال هســتند ک ق
ســخت تر از دیگــران باشــد چــرا کــه شــنیده می شــود اولویــت 

آنهــا لژیونــر شــدن اســت.
ــرای  ــتقال ب ــران اس ــختی کار مدی ــان از س ــار نش ــن آم ای
ــد می باشــد. ــرای فصــل بع ــم شــان ب ــی تی ــظ شــاکله اصل حف

مس سونگون با ویتنام، ژاپن و اندونزی دیدار 
تدارکاتی انجام می دهد

ممکن است خیلی ها بروند؛

دو چالش بزرگ استقالل در نقل و انتقاالت

ـــل  ـــل دفاترتکمی ـــت و امضـــا ذی ـــی ۱۴۰۰۸۳۶۳۹۷۳ ثب ـــه مل ـــه شناس ـــت ۶۳۱ ب ـــه شـــماره ثب ـــخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ب ـــی درتاری ـــت عارف ـــن صنع ـــی دویســـت و بیســـت و دو آری تاســـیس شـــرکت تعاون
ـــت  ـــیر ثب ـــتان عجـــب ش ـــی شهرس ـــاه اجتماع ـــاون کارو رف ـــه ۹۸/۰۲/۲۵ اداره تع ـــماره ۲۷۹ مورخ ـــوز ش ـــر مج ـــردد. براب ـــی میگ ـــوم آگه ـــاع عم ـــت اط ـــر جه ـــرح زی ـــه ش ـــه آن ب ـــه خاص ـــده ک گردی
ـــوا و  ـــر ه ـــروش فیلت ـــع و ف ـــد ، توزی ـــتیکی - تولی ـــتیکی و پاس ـــواد الس ـــودرو، م ـــی خ ـــوازم یدک ـــودرو و ل ـــات خ ـــروش قطع ـــد و ف ـــش، خری ـــع، پخ ـــد، توزی ـــه، تولی ـــوع: تهی ـــد. موض ـــی گردی و آگه
ـــوط  ـــدازی خط ـــز و راه ان ـــاژ، تجهی ـــد، مونت ـــه تولی ـــوط ب ـــهای مرب ـــازی روش ـــه س ـــاخت و بهین ـــد، س ـــی، تولی ـــنگین – طراح ـــبک و س ـــم از س ـــودرو اع ـــواع خ ـــی ان ـــی و الکترونیک ـــات الکتریک قطع
ـــر  ـــی غی ـــی و خارج ـــی داخل ـــی- بازاریاب ـــاز بازرگان ـــای مج ـــادرات کااله ـــدی و واردات و ص ـــته بن ـــروش و بس ـــد و ف ـــدی – خری ـــته بن ـــیون و بس ـــی، اتوماس ـــین آالت صنعت ـــات و ماش ـــد قطع تولی
ـــذ و  ـــور - اخ ـــارج از کش ـــور و خ ـــطح کش ـــرکت در س ـــر ش ـــاد دفات ـــی - ایج ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــا اش ـــرارداد ب ـــد ق ـــرکات - عق ـــرکت از گم ـــای ش ـــص کااله ـــبکه ای - ترخی ـــر ش ـــی و غی هرم
ـــاری در  ـــی و اعتب ـــات مال ـــی و موسس ـــی و خصوص ـــای دولت ـــهیات از بانکه ـــار و تس ـــذ وام و اعتب ـــرکات – اخ ـــرکت از گم ـــای ش ـــص کااله ـــور - ترخی ـــارج از کش ـــل و خ ـــی در داخ ـــای نمایندگ اعط
ـــس  ـــی و خارجـــی پ ـــای داخل ـــی – شـــرکت در نمایشـــگاه ه ـــی و حقوق ـــا اشـــخاص حقیق ـــرارداد ب ـــی و خصوصـــی و اخـــذ ق ـــدات دولت ـــداف شـــرکت- شـــرکت در مناقصـــات و مزای ـــق اه ـــت تحق جه
ـــه  ـــف ب ـــی مکل ـــد تعاون ـــی باش ـــع ذیصـــاح قانون ـــوز از مراج ـــذ مج ـــه اخ ـــاز ب ـــی نی ـــای موضـــوع تعاون ـــک از فعالیته ـــر ی ـــام ه ـــرای انج ـــه ب ـــع ذیصـــاح. تبصـــره۱:در صورتیک ـــوز از مراج از کســـب مج
ـــاال،  ـــدرج در ب ـــوارد من ـــوب و م ـــرح مص ـــرای ط ـــرای اج ـــد ب ـــرکت می توان ـــره ۲: ش ـــد(. تبص ـــی باش ـــت نم ـــه فعالی ـــدور پروان ـــذ و ص ـــه اخ ـــه منزل ـــور ب ـــت مذک ـــوع فعالی ـــت موض ـــت. ) ثب ـــذ آن اس اخ
ـــی  ـــخاص حقیق ـــا و اش ـــک ه ـــی، بان ـــی، تعاون ـــی، عموم ـــهای دولت ـــای بخش ـــرمایه گذاری ه ـــارات و س ـــود، اعتب ـــر موج ـــرمایه و ذخائ ـــده، از س ـــای منعق ـــنامه و قرارداده ـــررات و اساس ـــت مق ـــا رعای ب
ـــه  ـــره ۳: در صورتیک ـــد. تبص ـــامی نمای ـــود اس ـــق عق ـــی از طری ـــهیات بانک ـــارات و تس ـــذ اعتب ـــه اخ ـــدام ب ـــوده و اق ـــتفاده نم ـــات اس ـــراد و مؤسس ـــی اف ـــدی و جنس ـــای نق ـــر، هدای ـــی دیگ و حقوق
ـــرکت و  ـــی ش ـــت قانون ـــاز فعالی ـــورد نی ـــن م ـــات و اماک ـــزات، تأسیس ـــائل، تجهی ـــتغال، وس ـــوه کار و اش ـــوع و نح ـــه ن ـــی در زمین ـــط و مقررات ـــط، ضواب ـــی ذیرب ـــا عموم ـــی و ی ـــق ارگان دولت از طری
ـــر  ـــار، کارگاه و دیگ ـــات، انب ـــین آالت، تأسیس ـــزات، ماش ـــائل، تجهی ـــح، وس ـــد مصال ـــرکت می توان ـــره ۴: ش ـــت. تبص ـــت آنهاس ـــه رعای ـــف ب ـــرکت مکل ـــد ش ـــده باش ـــع ش ـــوط وض ـــوارد مرب ـــایر م س
ـــی  ـــدی، تعاون ـــات تولی ـــرکت در مؤسس ـــداف ش ـــق اه ـــت تحق ـــوده و در جه ـــن نم ـــور تأمی ـــارج از کش ـــا از خ ـــه واردات آنه ـــه منجمل ـــه صرف ـــرون ب ـــی و مق ـــق مقتض ـــه طری ـــود را ب ـــای خ نیازمندیه
ـــوع  ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــرکت می توان ـــره ۵: ش ـــد. تبص ـــی نمای ـــی و غیردولت ـــات دولت ـــات و مؤسس ـــهام کارخانج ـــد س ـــه خری ـــدام ب ـــا اق ـــد و ی ـــرمایه گذاری کن ـــادی س ـــای اقتص ـــر نهاده و دیگ
ـــزاری  ـــا برگ ـــن ب ـــد. همچنی ـــن نمای ـــارج تأمی ـــود را از خ ـــای خ ـــدی ه ـــا نیازمن ـــد و ی ـــور نمای ـــارج از کش ـــه خ ـــا ب ـــدور آنه ـــه ص ـــدام ب ـــررات اق ـــت مق ـــا رعای ـــدات، ب ـــود تولی ـــورت وج ـــت در ص فعالی
ـــف اســـت  ـــود را عرضـــه نماید.تبصـــره ۶:شـــرکت مکل ـــدات خ ـــارج کشـــور تولی ـــی و شـــعب در داخـــل و خ ـــر نمایندگ ـــاد دفات ـــی، ایج ـــی و بین الملل ـــای داخل ـــا شـــرکت در نمایشـــگاه ه نمایشـــگاه و ی
ـــر  ـــان و دیگ ـــل، بازرس ـــره، مدیرعام ـــأت مدی ـــرکت هی ـــات ش ـــوده و موجب ـــکاری نم ـــط هم ـــات ذیرب ـــتگاه ها و مؤسس ـــا دس ـــود ب ـــای خ ـــغلی اعض ـــی و ش ـــای فن ـــش و مهارت ه ـــاء دان ـــت ارتق در جه
ـــت وام  ـــد پرداخ ـــد می توان ـــا باش ـــاری اعض ـــای اعتب ـــن نیازمندیه ـــرکت، تأمی ـــای ش ـــدف ه ـــی از ه ـــه یک ـــره ۷: در صورتیک ـــد. تبص ـــم نمای ـــوط فراه ـــی مرب ـــی و تخصص ـــای آموزش ـــا را در دوره ه اعض
ـــزوم  ـــورت ل ـــی نماید.درص ـــزان وام پرداخت ـــا می ـــب ب ـــی متناس ـــهام معین ـــداد س ـــد تع ـــه خری ـــروط ب ـــردد، مش ـــن می گ ـــرکت تعیی ـــی ش ـــع عموم ـــوب مجم ـــه مص ـــه در آئین نام ـــا را بنحویک ـــه اعض ب
ـــتان  ـــزی، دهس ـــش مرک ـــیر، بخ ـــب ش ـــتان عج ـــرقی، شهرس ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی : اس ـــز اصل ـــدود مرک ـــدت نامح ـــه م ـــت ب ـــخ ثب ـــدت : از تاری ـــط م ـــع ذیرب ـــای الزم از مراج ـــذ مجوزه ـــس از اخ پ
ـــه  ـــم ب ـــال منقس ـــی: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ری ـــخصیت حقوق ـــرمایه ش ـــتی ۵۵۴۱۱۱۶۷۱۸ س ـــف کدپس ـــه همک ـــاک ۰ ، طبق ـــوروزی، پ ـــه ن ـــهریور، کوچ ـــان ۱۷ش ـــوان، خیاب ـــتا شیش ـــی، روس دیزجرودغرب
ـــده  ـــز ش ـــاون واری ـــعه تع ـــک توس ـــزد بان ـــی ن ـــرکت ط ـــام ش ـــورخ ۹۸/۰۱/۱۱ بن ـــماره ۰۱/۹۸/۱۱۰۴ م ـــی ش ـــی گواه ـــال آن ط ـــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ری ـــد.که مبل ـــی باش ـــی م ـــهم ۱۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ س
ـــی ۵۰۶۹۹۵۸۸۱۱  ـــد مل ـــه ک ـــوان ب ـــی شیش ـــی عارف ـــای مرتض ـــره و آق ـــت مدی ـــس هیئ ـــمت رئی ـــه س ـــی ۵۰۶۹۸۵۹۳۴۱ ب ـــد مل ـــه ک ـــوان ب ـــی شیش ـــا عارف ـــای علیرض ـــران: آق ـــن مدی ـــت. اولی اس
ـــی ششـــوان  ـــه مرزبان ـــم محبوب ـــره و خان ـــت مدی ـــه ســـمت منشـــی هیئ ـــی ۵۰۶۹۹۵۸۱۸۶ ب ـــد مل ـــه ک ـــی شیشـــوان ب ـــی عارف ـــای مصطف ـــل و آق ـــره و مدیرعام ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــه ســـمت نائ ب
ـــدگان  ـــدند. دارن ـــاب ش ـــال انتخ ـــه س ـــدت س ـــرای م ـــره ب ـــت مدی ـــدل هیئ ـــی الب ـــای عل ـــمت اعض ـــه س ـــی ۵۰۶۹۹۵۷۶۶۱ ب ـــد مل ـــه ک ـــطوتی ب ـــران س ـــای کام ـــی ۲۹۵۹۸۳۷۹۱۶ و آق ـــد مل ـــه ک ب
ـــوان  ـــی شیش ـــی عارف ـــای مرتض ـــره( و آق ـــت مدی ـــس هیئ ـــمت رئی ـــا س ـــوان )ب ـــی شیش ـــا عارف ـــای علیرض ـــای آق ـــا امض ـــی ب ـــرکت تعاون ـــد آور ش ـــناد تعه ـــادار و اس ـــه اوراق به ـــاء: کلی ـــق امض  ح
ـــوان  ـــی شیش ـــی عارف ـــای مرتض ـــای آق ـــا امض ـــات ب ـــادی و اداری و مکاتب ـــه اوراق ع ـــود. و کلی ـــد ب ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــره ( هم ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــل و نائ ـــمت مدیرعام ـــا س ) ب
ـــد  ـــه ک ـــوی ب ـــه مصطف ـــان: فاطم ـــنامه بازرس ـــق اساس ـــل: طب ـــر عام ـــارات مدی ـــود اختی ـــد ب ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــره ( هم ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــل و نائ ـــمت مدیرعام ـــا س ) ب
ـــت درج  ـــدند. جه ـــاب ش ـــال انتخ ـــدت یکس ـــرای م ـــدل ب ـــی الب ـــازرس عل ـــوان ب ـــه عن ـــی ۲۹۰۹۷۲۴۰۸۵ ب ـــد مل ـــه ک ـــور ب ـــاب پ ـــرین وه ـــی و نس ـــازرس اصل ـــوان ب ـــه عن ـــی ۱۶۹۹۹۵۰۴۰۷ ب مل
ـــه  ـــت مذکور،ب ـــوع فعالی ـــت موض ـــد. ثب ـــن گردی ـــدل تعیی ـــی الب ـــه عل ـــوان روزنام ـــه عن ـــرخاب ب ـــه س ـــی و روزنام ـــه اصل ـــوان روزنام ـــه عن ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــی روزنام ـــای تعاون ـــی ه ـــات و آگه تصمیم

ـــد.  ـــی باش ـــت نم ـــه فعالی ـــدور پروان ـــذ و ص ـــه اخ منزل
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اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــروز  ــت:  ام ــزی گف ــک مرک ــس کل بان رئی
ســقف تســهیاتی کــه بــرای زوجیــن در 
شــهرهای بــزرگ هماننــد تهــران در نظــر 
گرفتــه شــده ۱۶۰ میلیــون تومــان اســت کــه 
بــه نســبت گذشــته حــدود ۶۰ درصــد افزایــش 

ــت.  ــرده اس ــدا ک پی
ــی  ــر همت ــنیم، عبدالناص ــزارش تس ــه گ ب
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا حضور در جلســه 
ــاره تســهیات  ــورای اســامی، درب ــس ش مجل

ــه  ــت: وظیف ــکن گف ــه مس ــه ب ــاص یافت اختص
ــات  ــا اقدام ــه ب ــن اســت ک ــزی  ای ــک مرک بان
خــود بــازار مســکن را بــه تعــادل برســاند ولــی 
ــه بخــش  ــرد ک ــه توجــه ک ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــه  ــل توجهــی از افزایــش قیمــت مســکن ب قاب
دلیــل تمایــل مــردم بــه خریــد و حفــظ ارزش 

ــت.  ــوده اس ــان ب ــای خودش دارایی ه
ــا تدابیــری کــه  وی افــزود: مــا امیدواریــم ب
ــت   ــه قیم ــده ک ــث ش ــده و باع ــیده ش اندیش
بســیاری از کاالهــا رو بــه کاهــش بــرود، 
ــتم  ــتیبانی سیس ــا پش ــز ب ــکن نی ــت مس قیم

ــود.  ــرل ش ــت کنت ــام دول ــی و اهتم بانک
همتــی گفــت: یکــی از اقدامــات مهمــی کــه 
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــته ش ــال گذش ــر س اواخ
انجــام داد ایــن بــود کــه وام ســاخت مســکن را 
افزایــش داد. البتــه برنامــه مــا ایــن اســت کــه 
ــم و  ــل کنی ــد تبدی ــه وام خری وام ســاخت را ب
ــه  ــاخت ب ــت وام س ــش دوره بازپرداخ ــا افزای ب

۱۵ ســال  بــه قــدرت خریــد مــردم نیــز کمــک 
کنیــم.

مرکــزی خاطرنشــان  بانــک  رئیــس کل 
ــال  ــه دنب ــدی ب ــکل ج ــه ش ــت ب ــرد:  دول ک
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــکن اس ــش مس ــق بخ رون
یکــی از اساســی ترین بخش هــای تولیــدی 
ــا  ــم ب ــد و امیدواری ــاب می آی ــه حس ــور ب کش
ــاهد  ــت،  ش ــتور کار اس ــه در دس ــی ک اقدامات
ــازار مســکن در ســال جــاری باشــیم.  ــق ب رون
وی دربــاره پرداخــت تســهیات مســکن 
ــقف  ــروز  س ــت: ام ــوان گف ــای ج ــه زوج ه ب
ــهرهای  ــن در ش ــرای زوجی ــه ب ــهیاتی ک تس
ــه شــده   ــد تهــران در نظــر گرفت ــزرگ همانن ب
ــه نســبت  ــه ب ــان  اســت ک ــون توم ۱۶۰ میلی
گذشــته حــدود ۶۰ درصــد افزایــش پیــدا 
ــه  ــه داشــت ک ــد توج ــه بای ــرده اســت. البت ک
ــت  ــاخت اس ــا وام س ــه تنه ــهیات ن ــن تس ای
ــد  ــه وام خری بلکــه بعــد از ایــن نیــز تبدیــل ب
شــده و بــه تســهیات گیرنــدگان تقدیــم 

می شــود. 
همتــی گفــت:  ســهم تســهیات اختصــاص 
یافتــه بــه مســکن در ســال گذشــته ۱۰۳ 
هــزار میلیــارد بــود کــه امیدواریــم بــه ســمتی 
حرکــت کنیــم کــه ســهم مســکن در مجموعــه 

ــه ۲۰ درصــد برســد. ــارات تســهیاتی ب اعتب

همتی مطرح کرد:

 افزایش ۶۰ درصدی تسهیالت خرید 
مسکن برای زوج های جوان

کمیســـیون  رییســـه  هیئـــت  عضـــو 
ــد  ــت بایـ ــت: دولـ ــس، گفـ ــادی مجلـ اقتصـ
ـــدی  ـــر عای ـــات ب ـــاره مالی ـــی درب ـــه جامع الیح
ـــازار ارز،  ـــامل ب ـــه ش ـــد ک ـــه ده ـــرمایه ارائ س

ــود.  ــکن شـ ــا و مسـ ــکه، طـ سـ
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، ســـیدتقی 
کبیـــری عضـــو هیئـــت رییســـه کمیســـیون 
ــا  ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــادی مجلـ اقتصـ
ـــی  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــه س ـــه اباغی ـــاره ب اش
ـــن  ـــت: ای ـــکه، گف ـــات از س ـــذ مالی ـــاره اخ درب
ـــدی  ـــر عای ـــات ب ـــه بحـــث کان مالی موضـــوع ب
ســـرمایه بـــاز مـــی گـــردد کـــه کمیســـیون 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــته ب ـــز در گذش ـــادی نی اقتص
ورود کـــرده و هـــم اکنـــون در فرآینـــد بررســـی 

قـــرار دارد.
نماینـــده مـــردم خـــوی و چایپـــاره در 
مجلـــس شـــورای اســـامی، بـــا بیـــان 
ـــاره  ـــی درب ـــه جامع ـــد الیح ـــت بای ـــه دول اینک
مالیـــات بـــر عایـــدی ســـرمایه ارائـــه دهـــد 
ـــا و مســـکن  ـــکه، ط ـــازار ارز، س ـــامل ب ـــه ش ک

شـــود، افـــزود: ســـکه امـــروز بـــه یـــک 
کاالیـــی مبـــدل شـــده کـــه در عیـــن حـــال 
کـــه لوکـــس بـــوده بـــه کاالیـــی ســـرمایه 
ـــه  ـــی زمین ـــل شـــده اســـت و از طرف ـــز تبدی نی
ـــی از  ـــا در بخش ـــوداگری ه ـــی س ـــاد برخ ایج
ــی را  ــث نقدینگـ ــژه در بحـ ــه ویـ ــه بـ جامعـ

ایجـــاد کـــرده اســـت.

دولت باید از گذشته وارد بحث اخذ 
مالیات بر عایدی سرمایه می شد

وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه دولـــت بایـــد 
ــر  ــات بـ ــذ مالیـ ــث اخـ ــته وارد بحـ از گذشـ
ـــی  ـــه داد: یک ـــد، ادام ـــی ش ـــرمایه م ـــدی س عای
ـــت  ـــر در دول ـــال حاض ـــه در ح ـــکاتی ک از مش
وجـــود دارد تصمیـــم گیـــری هـــای دفعـــی 

بـــدون توجـــه بـــه تبعـــات آن اســـت.
ـــات  ـــی مالی ـــدام در شـــرایط کنون ـــن اق بهتری
ـــی  ـــه بخش ـــت، چراک ـــرمایه اس ـــدی س ـــر عای ب
از ســـرمایه جامعـــه هـــم اکنـــون بـــه حـــوزه 
ــده  ــذب شـ ــکه جـ ــا و سـ ــکن، ارز، طـ مسـ

اســـت و برخـــی ســـودهای چندبرابـــری بـــه 
ـــت  ـــهم دول ـــه س ـــدون اینک ـــد، ب ـــب زده ان جی

و مالیـــات را بپردازنـــد.
ـــش  ـــل از پی ـــه قب ـــان اینک ـــا بی ـــری ب کبی
ــذ  ــم اخـ ــد تصمیـ ــا بایـ ــکه هـ ــروش سـ فـ
مالیـــات توســـط دولـــت اعـــام مـــی شـــد، 
تاکیـــد کـــرد: دولـــت بایـــد بـــه بخشـــی از 
ــا  ــرای آنهـ ــکه بـ ــوع سـ ــه موضـ ــه کـ جامعـ
جنبـــه ســـودآوری و یـــا ســـوداگری نـــدارد 
توجـــه کنـــد و تنهـــا بخشـــی کـــه دنبـــال 
ــودهای  ــتند و سـ ــازار هسـ ــوداگری در بـ سـ
ـــد ســـهم  ـــی رود بای ـــا م ـــب آنه ـــه جی ـــی ب کان

ــد. ــاد را بپردازنـ اقتصـ

دولت باید یک برنامه ریزی مدون در بحث 
مالیات برای خریداران کالن انجام دهد

وی بـــا انتقـــاد از اینکـــه متاســـفانه در 
ــم  ــت تصمیـ ــای دولـ ــذاری هـ ــت گـ سیاسـ
ـــاق  ـــود اتف ـــد خ ـــان و موع ـــا در زم ـــری ه گی
نمـــی افتـــد، افـــزود: ایـــن موضـــوع ســـبب 
ـــه  ـــی در جامع ـــی های ـــه نارضایت ـــود ک ـــی ش م
ـــه  ـــه ک ـــراد جامع ـــی از اف ـــود و برخ ـــاد ش ایج
ــکه  ــودآوری سـ ــال سـ ــه دنبـ ــته بـ در گذشـ

نبودنـــد متضـــرر شـــوند.
کمیســـیون  رییســـه  هیئـــت  عضـــو   
ــا  اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـامی، بـ
ـــرده  ـــت ک ـــد مدیری ـــت بای ـــه دول ـــان اینک بی

ــث  ــدون در بحـ ــزی مـ ــه ریـ ــک برنامـ و یـ
مالیـــات بـــرای خریـــداران کان انجـــام 
دهـــد، تصریـــح کـــرد: بهتریـــن اقـــدام 
ــدی  ــر عایـ ــات بـ ــی مالیـ ــرایط کنونـ در شـ
ـــرمایه  ـــی از س ـــه بخش ـــت، چراک ـــرمایه اس س

ـــکن، ارز،  ـــوزه مس ـــه ح ـــون ب ـــم اکن ـــه ه جامع
ـــی  ـــت و برخ ـــده اس ـــذب ش ـــکه ج ـــا و س ط
ـــد،  ـــب زده ان ـــه جی ـــری ب ـــودهای چندبراب س
ــات را  ــت و مالیـ ــهم دولـ ــه سـ ــدون اینکـ بـ

ــد. بپردازنـ

کبیری:

معامالت ارز هم مانند سکه
 مشمول مالیات شود

عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی مجلـــس 
ــدات  ــد از تولیـ ــه ۵۰درصـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ـــی  ـــرف داخل ـــه مص ـــیمی ب ـــوالت پتروش محص
می رســـند، گفـــت: کشـــورهای خریـــدار 
ــظ  ــرای حفـ ــران بـ ــیمی ایـ ــع پتروشـ صنایـ
منافـــع خودشـــان هـــم کـــه شـــده از ایـــن 
نخواهنـــد  تبعیـــت  آمریـــکا  تحریم هـــای 

کـــرد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، عاءالدین 
بروجـــردی با اشـــاره به وضـــع تحریم های 
پتروشـــیمی  بخش  علیـــه  آمریـــکا  جدید 
ایـــران، گفـــت: ایـــن اقـــدام ظلـــم دیگر 
مقررات  تمـــام  برخاف  ایـــران  علیه  آمریکا 
بین المللـــی اســـت لـــذا انتظـــار جمهوری 
است  این  دیگر کشـــورها  از  ایران  اســـامی 
که از سیاســـت های خصمانـــه آمریکا تبعیت 
نکننـــد چراکـــه ایـــن تحریم ها یـــک نوع 

اســـت. وحشـــیانه  ترک تازی 
ـــوالت  ـــدات محص ـــد از تولی ـــه ۵۰درص اگرچ
پتروشـــیمی بـــه مصـــرف داخلـــی می رســـند 
امـــا مســـئوالن بخش هـــای مختلـــف کشـــور 
بایـــد بـــا افزایـــش اســـتفاده از تولیـــدات 
داخلـــی و کاهـــش واردات مشـــابه خارجـــی 
ایـــن محصـــوالت، در جهـــت افزایـــش ایـــن 

۵۰ درصـــد قـــدم بردارنـــد.

۵۰درصد از تولیدات محصوالت پتروشیمی 
به مصرف داخلی می رسند

نماینـده مـردم بروجـرد در مجلـس شـورای 
اسـامی بـا تاکید بـر اینکـه ایـران راه هـای دور 
ادامـه  می دانـد،  خوبـی  بـه  را  تحریم هـا  زدن 
داد: اگرچـه ۵۰درصـد از تولیـدات محصـوالت 
پتروشـیمی بـه مصـرف داخلـی می رسـند امـا 
مسـئوالن بخش هـای مختلـف کشـور بایـد بـا 
افزایـش اسـتفاده از تولیـدات داخلـی و کاهـش 
واردات محصول مشـابه خارجـی این محصوالت، 
در جهـت افزایـش ایـن ۵۰ درصد قـدم بردارند.

کشــورهای خریــدار صنایــع پتروشــیمی 
ایــران بــرای حفــظ منافــع خودشــان هــم کــه 
شــده از ایــن تحریم هــای آمریــکا تبعیــت 

ــرد. ــد ک نخواهن
وی همچنیــن افــزود: برخــی از محصــوالت 
تولیــدی در عرصــه پتروشــیمی صرفــا در ایــران 
تولیــد می شــوند بــه همیــن دلیــل کشــورهای 

خریــدار صنایــع پتروشــیمی ایــران بــرای 
حفــظ منافــع خودشــان هــم کــه شــده از ایــن 
ــد کــرد و  ــکا تبعیــت نخواهن تحریم هــای آمری
ایــن را در مســیر دور زدن تحریم هــا همراهــی 

ــی نیســت. ــن جــای نگران ــد بنابرای می کنن

صنعت پتروشیمی ایران از زیرساخت های 
بسیار مناسبی برخوردار است

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه مجل خارج
از  ایــران  پتروشــیمی  صنعــت  اینکــه  بــه 
زیرســاخت های بســیار مناســبی برخــوردار 
اســت و بــا تحریم هــای تکــراری دشــمنان 
ــه  ــد، اضاف ــد ش ــه نخواهن ــکلی مواج ــا مش ب
کــرد: تحریــم صنعــت پتروشــیمی جــو روانــی 
ــورهای  ــکا و کش ــا آمری ــران دارد ام ــه ای علی
غربــی می داننــد آن هــا خــود نیازمنــد صنایــع 

ــتند. ــران هس ــیمی ای پتروش

بروجردی تحریم پتروشیمی ها را نگران کننده نمی داند؛

۵۰ درصد از تولیدات محصوالت 
پتروشیمی به مصرف داخلی می رسند


