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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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کدام مسئوالن نظام باید دارایی 
خود، همسر و فرزندان شان 

را اعالم کنند؟

در واکنش به اظهارات هایکو ماس مطرح شد:

همه طرف های برجام باید به طور 
یکسان به تعهدات خود عمل کنند

ارائه صورت دارایی خود، همســر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از 
هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه

اجرای تعهدات یک جانبه توســط ایران در یک توافق چند جانبه را خیلی 
درک نمی کنیم

دوستان اروپایی باید بیش از همه خودشان به تعهدات شان پایبند باشند
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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت 
مطلوب پیش می رود

اقتصاد درون گرا مهمترین مشکل 
نظام اقتصادی کشور است

ریشه مشکالت فرهنگی بی اعتمادی 
مردم به دستگاه های حاکمیتی است

۳۰ خدمت تامین اجتماعی 
غیرحضوری ارائه می شود

حضور پزشکان پولی در 
تلویزیون آسیب زاست

ــاون مســئول سیاســت خارجــی  ــه مع ــرد ک ــام ک ــا اع ــه اروپ اتحادی
ــه ایــران  ــه منطقــه در روزهــای آتــی ب ــا در قالــب ســفر ب اتحادیــه اروپ

می آیــد. 
بــه گــزارش فــارس، »هلــگا اشــمید« دبیــرکل ســرویس اقــدام 

خارجــی اتحادیــه اروپــا و معــاون »فدریــکا موگرینــی« مســئول سیاســت 
ــه  ــارس از جمل ــه خلیج ف ــه چندکشــور منطق ــا ب ــه اروپ خارجــی اتحادی

ــد. ــفر می کن ــران س ای
بنابــر گــزارش وبــگاه اینترنتــی اتحادیــه اروپــا، ایــن ســفر رســمی از 
ــارات متحــده  ــاز می شــود و ام ــن )22 خــرداد( آغ ــم ژوئ ــروز دوازده ام
ــس از  ــرار اســت پ ــی نخســتین مقصــد ســفر اشــمید اســت. وی ق عرب

امــارات، راهــی عمــان، قطــر و ایــران شــود.
اتحادیــه اروپــا امیــدوار اســت کــه ایــن ســفر فرصتــی بــرای کاســتن از 
تنش هــا در منطقــه باشــد و شــرایطی را ایجــاد کنــد تــا راهــکاری بــرای 

ــدا شــود. ــی پی ــو و تنش زدای گفت وگ
ـــا  ـــته ای ب ـــق هس ـــظ تواف ـــور حف ـــه منظ ـــره ب ـــن، مذاک ـــر ای ـــاوه ب ع
ـــمید  ـــفر اش ـــتور کار س ـــه در دس ـــتند ک ـــواردی هس ـــر م ـــران از دیگ ای

ـــرار دارد. ق
ســفر اشــمید بــه ایــران در شــرایطی صــورت می گیــرد کــه دوشــنبه 
گذشــته »هایکــو مــاس« وزیــر خارجــه آلمــان بــه ایــران آمــد و دربــاره 

موضــوع توافــق هســته ای بــا مقامــات ایرانــی مذاکــره کــرد.

بـــه منظـــور هماهنگـــی در خصـــوص 
اجرایی؛نشســـت  مســـائل  و  انتخابـــات 
فرمانـــداران اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــا 
ــد.  ــزار شـ ــتاندار برگـ ــان اسـ ــور معاونـ حضـ
ــداران  ــت فرمان ــارس ، نشس ــزارش ف ــه گ ب
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه منظــور هماهنگی 
ــری در خصــوص برخــی از مســائل  و تصمیم گی
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن موضوع ــی و همچنی اجرای
ــا حضــور  ــات مجلــس شــورای اســامی ب انتخاب

ــزار شــد. ــان اســتاندار برگ معاون
و  اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون 
ــرقی  ــان ش ــات آذربایج ــتاد انتخاب ــس س رئی
ــی  ــف اصل ــه وظای ــا اشــاره ب ــن جلســه ب در ای
فرمانــداران در حوزه هــای بخشــی و فرابخشــی، 
ــود را  ــاش خ ــام ت ــا تم ــت ت ــان خواس از آن
بــرای تحقــق مشــارکت حداکثــری، ســامت و 

ــد واژه  ــوان ســه کلی ــه عن ــات ب ــت انتخاب امنی
ــد. ــه کار گیرن ــش رو ب ــات پی ــم در انتخاب مه

جمهــوری  دشــمنان  اهــداف  بــه  وی 
ــه ویــژه آمریــکا اشــاره کــرد  اســامی ایــران ب
و ضمــن تاکیــد بــر پیگیــری جــدی حــل 
ــداف  ــردم از ســوی مســئوالن، اه مشــکات م
و سیاســت های بیانیــه گام دوم انقــاب را رمــز 
ــکات  ــتن مش ــر گذاش ــت س ــت و پش موفقی

ــت. ــور دانس کش
مرتضـــی محمـــدزاده، مدیـــرکل سیاســـی، 
ـــتانداری  ـــوری اس ـــیمات کش ـــات و تقس انتخاب
نیـــز بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت آمادگـــی 
فرمانـــداران در خصـــوص برگـــزاری مطلـــوب 
انتخابـــات، از آنـــان خواســـت تـــا در فرصـــت 
باقی مانـــده تـــا انتخابـــات اســـفند مـــاه، 
ــزات  ــوازم، تجهیـ ــایی لـ ــه شناسـ ــبت بـ نسـ

ــزاری  ــرای برگـ ــاز بـ ــورد نیـ ــات مـ و امکانـ
ـــات ســـالم و پرشـــور اقـــدام و در صـــورت  انتخاب
ــای  ــه معاونت هـ ــری بـ ــت پیگیـ ــاز جهـ نیـ

ــد. ــتانداری منعکـــس کننـ ــوط در اسـ مربـ
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار 
و مدیــران کل امنیتــی و انتظامــی و امــور 
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری نیــز در ایــن 
ــوط  ــی مرب ــائل اجرای ــی از مس ــت برخ نشس
ــه  ــن و ب ــداران را تبیی ــوزه کاری فرمان ــه ح ب
ــف  ــای مختل ــداران در زمینه ه ــواالت فرمان س

ــد. ــخ دادن پاس
بیــان  بــه  نیــز  اســتان  فرمانــداران 
مراحــل  خصــوص  در  خــود  دیدگاه هــای 
ــن  ــکات ای ــائل و مش ــات، مس ــی انتخاب اجرای
ــوط  ــات مرب ــایر موضوع ــن س ــوزه و همچنی ح

بــه حــوزه کاری خــود پرداختنــد.

هلگا اشمید به ایران می آید 

فرمانداران آذربایجان شرقی در خصوص انتخابات 
هماهنگ شدند 
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فرهنگـــی  کمیســـیون  عضـــو  یـــک 
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره 
بـــه ایـــن کـــه جـــز نفـــرت از »ملکـــه 
انگلســـتان« جایـــگاه و پایـــگاه دیگـــری 
بـــرای او در ایـــران وجـــود نـــدارد، گفـــت: 
ـــا در  ـــه بریتانی ـــد ملک ـــن تول ـــزاری جش برگ
تهـــران »دهـــن کجـــی« بـــه ملـــت ایـــران 
ــت  ــز خباثـ ــران جـ ــخ ایـ ــت و در تاریـ اسـ
و خیانـــت از انگلیـــس چیـــزی دیگـــری 

ــدارد. ــود نـ وجـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــد اســـماعیل 
ـــده  ـــر ش ـــار منتش ـــه اخب ـــاره ب ـــا اش ـــعیدی ب س
در خصـــوص برگـــزاری جشـــن تولـــد ملکـــه 
ـــار  ـــران، اظه ـــفارتخانه آن در ته ـــس در س انگلی
ـــه  ـــت ک ـــری« اس ـــاه پی ـــس »روب ـــرد: انگلی ک
بیـــش از ۳۰۰ ســـال جـــز مکـــر و حیلـــه و 
ـــران و  ـــت ای ـــوق مل ـــم و حق ـــه حری ـــاوز ب تج
کشـــورهای منطقـــه و اعمـــال سیاســـت های 
اســـتعماری هیـــچ مزیـــت دیگـــری نداشـــته 

ـــت. اس
ـــتم  ـــد هس ـــن معتق ـــت: م ـــه  گف وی در ادام
ــدرت  ــی دوم قـ ــگ جهانـ ــد از جنـ ــه بعـ کـ
نظامـــی انگلیـــس رو بـــه افـــول رفتـــه 

ـــر و  ـــری و تزوی ـــه گ ـــدرت حیل ـــا ق ـــت، ام اس
برنامه ریـــزی بـــرای بـــر هـــم زدن فرهنـــگ 
ــرده  ــی کـ ــودی را طـ ــد صعـ ــا، رونـ ملت هـ

اســـت.
ـــس شـــورای  ـــز در مجل ـــردم تبری ـــده م نماین

اســـامی در بخـــش دیگـــری از صحبت هـــای 
ـــد  ـــزاری تول ـــد برگ ـــه قص ـــاره ب ـــا اش ـــود ب خ
ملکـــه بریتانیـــا در ســـفارتخانه آن در ایـــران 
ــا  ــل کارهـ ــن قبیـ ــرد: ایـ ــان کـ ــر نشـ خاطـ
ـــه  ـــت. ملک ـــران اس ـــت ای ـــه مل ـــی ب ـــن کج ده

ـــی  ـــه جایگاه ـــران ن ـــت ای ـــن مل ـــس در بی انگلی
ـــس  ـــرت از انگلی ـــز نف ـــی و ج ـــه پایگاه دارد و ن
در ســـابقه تاریخـــی ملـــت ایـــران چیـــز 

ـــت. ـــری نیس دیگ
وی در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: تاریـــخ مـــا از 
خیانت هـــای انگلیـــس پـــر اســـت و در دوره 
قاجـــار و پهلـــوی خیانت هـــای آن فرامـــوش 
ـــت  ـــی اس ـــا حرکات ـــن کاره ـــت. ای ـــدنی اس نش
ـــا  ـــرده ت ـــاد ک ـــی را ایج ـــد دارد موج ـــه قص ک
ـــه اهـــداف  ـــر روی آن ســـوار شـــده و ب ـــد ب بتوان

ـــد. ـــود برس ـــد خ پلی
ســـعیدی خاطـــر نشـــان کـــرد: ایـــن 
ــه  ــرکت هایی کـ ــخصیت ها و شـ ــراد و شـ افـ
ـــته  ـــی داش ـــن نقش ـــن جش ـــت در ای ـــرار اس ق
ـــس  ـــه انگلی ـــد ک ـــن را بدانن ـــد ای ـــند، بای باش
بـــه دنبـــال بدنامـــی و بـــی آبرویـــی آنهـــا اســـت. 
ـــه  ـــردن ب ـــه وارد ک ـــال ضرب ـــه دنب ـــس ب انگلی
پیکـــر ملـــت ایـــران اســـت. بعـــد از انقـــاب 
از آن جـــا کـــه جرثومه هـــا و دنباله هـــای 
ـــس قطـــع شـــده اســـت، در حـــال  حاضـــر  انگلی
ــت و  ــی اسـ ــران عصبانـ ــت ایـ ــت ملـ از دسـ
بـــه هـــر راهـــی بـــرای جبـــران عصبانیتـــش 

دســـت مـــی زنـــد.

سعیدی: 

برگزاری جشن تولد ملکه بریتانیا در تهران
 دهن کجی به ملت ایران است

در  خارجـــه  امـــور  وزارت  ســـخنگوی 
ـــان  ـــه آلم ـــر خارج ـــارات وزی ـــه اظه ـــش ب واکن
ــای  ــرف هـ ــه طـ ــت: همـ ــتکهلم گفـ در اسـ
ـــدات  ـــه تعه ـــان ب ـــور یکس ـــه ط ـــد ب ـــام بای برج
ــد  ــی تواننـ ــر نمـ ــد و اگـ ــل کننـ ــود عمـ خـ
بایـــد درک کننـــد مـــا هـــم بـــا اســـتفاده از 
ـــا  ـــار م ـــام در اختی ـــه برج ـــی ک ـــازو کارهای س

ـــان  ـــدات م ـــام و تعه ـــه برج ـــته نســـبت ب گذاش
بازنگـــری داشـــته باشـــیم. 

ــا، »ســیدعباس موســوی«  ــزارش ایرن ــه گ ب
در واکنــش بــه اظهــارات وزیــر خارجــه آلمــان 
در اســتکهلم گفــت: بــا ســخنان ایشــان دربــاره 
اهمیــت برجــام بــرای جامعــه جهانــی و اروپــا 
ــرای  ــم ؛ امــا تاکیــد ایشــان مبنــی ب هــم نظری

ــران  ــط ای ــه توس ــک جانب ــدات ی ــرای تعه اج
ــی درک  ــه را خیل ــد جانب ــق چن ــک تواف  در ی

نمی کنیم.
وی افــزود: اگــر توافــق برجــام چنــد طــرف 
یکســان  بــه طــور  آن  اطــراف  همــه  دارد 
ــر  ــد و اگ ــل کنن ــان عم ــدات ش ــه تعه ــد ب  بای
ــا  ــم ب ــا ه ــد م ــد درک کنن ــد بای ــی توانن نم
اســتفاده از ســازو کارهایــی کــه برجــام در 
اختیــار مــا گذاشــته نســبت بــه برجــام و 

تعهــدات مــان بازنگــری داشــته باشــیم.
ــح کــرد: دوســتان  ــه تصری موســوی در ادام
اروپایــی اگــر خیلــی نگــران حفــظ برجــام انــد 
بایــد از همــه طــرف هــا بخواهنــد بــدان عمــل 
کننــد و بیــش از همــه خودشــان بــه تعهــدات 
ــی  ــان و دیگران ــه ایش ــند. ب ــد باش ــان پایبن ش
کــه از تصمیمــات اخیــر برجامــی ایــران ابــراز 
نگرانــی مــی کننــد پیشــنهاد مــی کنیــم مــاده 
ــوق را  ــم حق ــات عل ــق برجــام و مقدم ۳۶ تواف

یــک بــار دیگــر بــا دقــت مطالعــه کننــد.
ــر  ــاس« وزی ــو م ــا، »هایک ــزارش ایرن ــه گ ب
)ســه  گذشــته  روز  آلمــان  خارجــه  امــور 
ــتروم«  ــوت والس ــا »مارگ ــدار ب ــنبه( در دی ش
وزیرامورخارجــه ســوئد مدعــی شــد: »اگــر 
ایــران از ایــن توافــق خــارج شــود، دچــار 
ــه ای  ــه نقط ــود و ب ــی می ش ــزوای بین الملل ان
ــود.  ــق ب ــن تواف ــل از ای ــه قب ــردد ک ــاز می گ ب
ــه  ــن ب ــردد. ای ــاز می گ ــز ب ــا نی ــه تحریم ه هم
ــن  ــد«. وی همچنی ــد باش ــران نمی توان ــع ای نف
هشــدار داده اســت کــه لغــو توافــق هســته ای 
نــه بــه ســود اروپــا خواهــد بــود و نــه بــه ســود 

ــران. ای
مــاس روز دوشــنبه 2۰ خــرداد در ســفر 
یــک روزه خــود بــه ایــران و در دیــدار بــا 
ــه  ــور خارج ــر ام ــف« وزی ــواد ظری »محمدج
کشــورمان از تــاش اروپــا بــرای حفــظ برجــام 

ــود. ــه ب ــخن گفت س

در واکنش به اظهارات هایکو ماس مطرح شد:

همه طرف های برجام باید به طور 
یکسان به تعهدات خود عمل کنند

ــی مجلــس، گفــت: متاســفانه  رئیــس کمیســیون امنیــت مل
نیروهــای آمریکایــی  مســتقر در دیگــر کشــورها حــق ماموریــت 
خــود را از محــل منابعــی دریافــت می کننــد کــه ایــن کشــورها 
ــران عایدشــان  ــا ای ــش ریســک همــکاری ب ــوان افزای تحــت عن

می شــود. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، حشـــمت اهلل فاحت پیشـــه در 
ـــن  ـــی بی ـــش زدای ـــر تن ـــد ب ـــا تاکی ـــت ب ـــا خانه مل ـــو ب گفت وگ
ــرق و  ــدرت شـ ــای قـ ــت: بلوک هـ ــامی، گفـ ــورهای اسـ کشـ
ـــود  ـــه خ ـــده بودج ـــش عم ـــادی بخ ـــال 1989 می ـــا س ـــرب ت غ
را صـــرف جنـــگ ســـرد کردنـــد و همیـــن باعـــث شـــد کـــه 
اقتصـــاد در معـــرض فروپاشـــی قـــرار گیـــرد لـــذا بوش پـــدر 
ـــاف و  ـــع اخت ـــه رف ـــت ب ـــو و در نهای ـــه گفتگ ـــف ب ـــا گورباچ ب

ـــد. ـــش پرداختن تن

فروش اسلحه با هدف افزایش بحران در کشورهای 
اسالمی

نماینــده مــردم اســام آبــاد غــرب در مجلــس شــورای 
اســامی، تصریــح کــرد: از آن زمــان یعنــی بعــد از جنــگ 
ســرد بلوک هــای قــدرت چــپ و راســت حــدود ۳۶ کشــور دنیــا 
ــا  ــلحه عمدت ــداران اس ــد، خری ــلحه کردن ــروش اس ــه ف ــاز ب آغ

ــتند. ــامی هس ــورهای اس کش
ــدا  ــه پی ــورها ادام ــن کش ــه ای ــلحه ب ــروش اس ــزود: ف وی اف
ــد  ــود ببرن ــد، س ــاد کردن ــران ایج ــه بح ــی ک ــا بازیگران ــرد ت ک
ــورهای  ــر کش ــتان و دیگ ــران و عربس ــد ای ــورهایی مانن و کش
ــران  ــند و دیگ ــی باش ــای نظام ــغول هزینه ه ــم مش ــامی ه اس
اعــم از قدرت هــای گذشــته و حــال سیاســت های خــود را 

ــد. ــعه دهن توس

پرداخت حقوق آمریکایی های مستقر در دیگر کشورها از 
تحمیل شرایط بد اقتصادی به ایران

از  بســـیاری  شـــد:  یـــادآور  ادامـــه  در  فاحت پیشـــه 
ـــور   ـــف مام ـــورهایی مختل ـــه در کش ـــم ک ـــی ه ـــای آمریکای نیروه
ــق  ــوق و حـ ــتند، حقـ ــا هسـ ــری از دور زدن تحریم هـ جلوگیـ
ـــه  ـــد ک ـــت می کنن ـــی دریاف ـــل منابع ـــود را از مح ـــت خ ماموری
ـــا  ـــکاری ب ـــک هم ـــش ریس ـــوان افزای ـــت عن ـــورها تح ـــن کش ای

ــود. ــان می شـ ــران عایدشـ ایـ
فاحــت پیشــه خاطرنشــان کــرد: خزانــه آمریــکا حــق 
ماموریــت و حقــوق ایــن نیروهــای آمریکایــی را پرداخــت 
ــه  ــد اقتصــادی ب نمی کنــد و حقــوق آنهــا از تحمیــل شــرایط ب

تامیــن می شــود. ایــران 

فضای حاکم بر مناسبات، دیپلماتیک و به
 دور از چالش است

ــه  ــت: ب ــد اس ــم معتق ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
راحتــی نبایــد از کنــار ایــن موضوعــات گذشــت بنابرایــن 
تنش زدایــی تاثیرگــذار اســت، البتــه خوشــبختانه فضــای حاکــم 
بــر مناســبات ایــران فضــای دیپلماتیــک اســت و فضــای چالشــی 

ــت. ــا اس ــع تحریم ه ــه رف ــا مقدم ــن فض ــظ ای ــت، حف نیس
رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس 
شـورای اسـامی، بـا بیـان اینکـه بازگشـت از تحریـم بـه راهبرد 
غالـب در میـان دموکرات هـای آمریکا و حتی یکـی از راهبردهای 
جمهـوری خواهـان تبدیـل شـده اسـت،گفت: آنهـا تاکیـد دارند 
کـه بایـد به ایـران امتیازاتـی داد بنابرایـن برگشـت از تحریم ها و 

حرکـت بـه سـمت تنش زدایی الزم اسـت.

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس می گویـد اگرچـه 
بسـیاری  واگـذاری سـهام دولـت در خودروسـازی ها، می توانـد 
از مشـکات ایـن حـوزه را رفـع کنـد امـا پـس تحقـق ایـن امـر 
بایـد نظارت هـای الزم صـورت گیـرد تـا مدیریت و هیـات مدیره 

براسـاس رای صاحبـان سـهام انتخـاب شـود. 
بـه گزارش خانه ملت، محسـن کوهکن ریزی عضو کمیسـیون 
صنایع و معادن مجلس شـورای اسـامی در گفت وگـو با خبرنگار 
خبرگـزاری خانه ملـت بـا اشـاره به تصمیـم کمیسـیون اقتصادی 
دولـت، مبنـی بر واگذاری سـهام دولـت در ایران خودرو و سـایپا، 
گفـت: واگـذاری سـهام دولـت در خودروسـازی ها را بایـد به فال 
نیـک گرفـت چراکـه سـایه سـنگین دولت از سـر این شـرکت ها 

می شود. برداشـته 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــان در مجلـ ــردم لنجـ ــده مـ نماینـ
افـــزود: اگرچـــه واگـــذاری ســـهام دولـــت در خودروســـازی ها، 
می توانـــد بســـیاری از مشـــکات ایـــن حـــوزه را رفـــع کنـــد 
امـــا پـــس از آن نیـــز بایـــد نظارت هـــای الزم صـــورت گیـــرد 
ـــهام  ـــان س ـــاس رای صاحب ـــره براس ـــات مدی ـــت و هی ـــا مدیری ت
ــم  ــورت تحقـــق ایـــن مهـ ــود در صـ ــاب شـ ــع انتخـ و  مجمـ
واگـــذاری ســـهم دولـــت در خودروســـازی ها اثـــرات مثبتـــی 
بـــر رفـــع مشـــکات و بهبـــود شـــرایط یـــن شـــرکت ها دارد.

واگــذاری ســهام دولــت در خودروســازی ها افزایــش کیفیــت، 

کاهــش هزینه هــا و فــروش امــوال مــازاد را بــه دنبــال دارد.
پـس از واگـذاری سـهام دولـت در شـرکت های خودروسـازی  
بایـد شـرایطی در نظـر گرفته شـود تا دولت دخالتـی در امور این 
شـرکت ها نداشـته باشـد و تنها مسـئول سیاسـت گذاری باشـد.

در  دولـت  سـهام  واگـذاری  صـورت  در  کـرد:  اظهـار  وی 
بـا  و  کـرده  پیـدا  را  خـود  هـا  شـرکت  ایـن  خودروسـازی ها 
تصمیمـات درسـتی ماننـد افزایـش کیفیـت، کاهـش هزینه هـا، 
فـروش امـوال مـازاد، حـذف هزینه هـای سـربار و بـه روز کـردن 
سـرمایه ها قیمـت خـودرو  را کاهـش داده و دسـت اندازهـای 

موجـود را رفـع کنـد.

استفاده بهینه از اموال بالقوه و بالفعل خودروسازی ها با 
واگذاری سهام دولت

ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم خاطرنشـان کـرد: اولین 
نتیجـه واگذاری سـهام دولت در خودروسـازی ها اسـتفاده بهینه 

از امـوال بالقـوه و بالفعـل ین شـرکت ها باشـد.

دولت باید ظرف مدت 3 سال تصدی گری خود را در 
خودروسازی پایان دهد

وی بـا اشـاره به مـاده 2 طرح سـاماندهی بـازار خـودرو، ادامه 
داد: مجلـس دولـت را مکلـف کرد تـا ظرف مدت ۳ سـال تصدی 
گـری خـود را در خودروسـازی پایـان دهـد چراکـه معتقد اسـت 
بـا حـذف دخالـت دولت بخـش خصوصـی وارد میدان شـده و از 
آنجایـی کـه ایـن بخش به دنبال سـود اسـت تمام تـاش خود را 

بـرای بهینه شـدن تولیـد اتنجام مـی دهد.
عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـامی 
شـرکت های  در  دولـت  سـهام  واگـذاری  از  پـس  کـرد:  تاکیـد 
دولـت  تـا  گرفتـه شـود  نظـر  در  بایـد شـرایطی  خودروسـازی  
دخالتـی در امـور ایـن شـرکت هـا نداشـته باشـد و تنها مسـئول 

سیاسـت گـذاری باشـد.

فالحت پیشه مطرح کرد:

سود تحریم ها در جیب نیروهای آمریکایی

هیات مدیره خودروسازی ها براساس رای 
صاحبان سهام انتخاب شوند

استاندار آذربایجان شرقی:
آذربایجان در تمام مقاطع حساس به 

وظایف خود عمل کرده است

اسـتاندار آذربایجان شـرقی گفت: آذربایجان 
وظایـف خـود  بـه  مقاطـع حسـاس،  تمـام  در 
عمـل کـرده و از ایـن پـس نیـز بـا بهره گیـری 
از تجربیـات درخشـان گذشـته خـود به سـمت 
اهـداف و آرمان هـای ارزشـمند حرکـت خواهد 

. د کر
بـه گـزارش ایسـنا، محمدرضـا پورمحمـدی 
در  خیرسـاز  مدرسـه  دو  کلنگ زنـی  آئیـن  در 
شهرسـتان شبسـتر، بـا اشـاره به تغییـر رویکرد 
در امـور خیرخواهانه در اسـتان، افزود: مدیریت 
ارشـد اسـتان همـواره در کنـار خیـران و حامی 

اسـت. آنان 
فـراوان  ظرفیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  اقتصـادی  اجتماعـی،  حوزه هـای  در  اسـتان 
گردشـگری، اظهار داشـت: نقـش آذربایجان در 
دفـاع از حریـم کشـور بـر هیـچ کـس پوشـیده 
نیسـت و بایـد روز به روز بر افتخارات ارزشـمند 

آن افـزوده شـود.
بـه  اشـاره  بـا  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
پیشـینه تاریخی و فرهنگـی آذربایجان و تبریز، 
خاطرنشـان کـرد: جایـگاه رفیع تبریـز در تاریخ 
موجـب شـد کـه مغول هـا در تهاجـم خـود بـه 
ایـن شـهر، بـه جـای آتـش زدن کتابخانه هـا، 
دانشـگاه ربـع رشـیدی و شـنب غازان را احداث 

. کنند
وی، پیشـرفت هر جامعـه ای را مدیون توجه 
بـه علـم و دانـش دانسـت و بـر ضـرورت انتقال 
تجربیـات موفـق نسـل های گذشـته بـه نسـل 

حاضـر تأکیـد کرد.
بـه  سـفر  در  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
شهرسـتان شبسـتر دو باب مدرسـه خیرسـاز را 
در روسـتای بنیـس و شـهر شبسـتر کلنگ زنی 

. د کر
و  دو طبقـه  در  بنیـس  درخشـانی  مدرسـه 
توسـط  بـر 8۰۰ مترمربـع  بالـغ  در مسـاحتی 
نـوه مرحـوم حـاج مصیـب درخشـانی بنیـس و 
مدرسـه خیرسـاز شبسـتر توسـط برهان الدین، 
از خیـران ایـن شـهر در دو دو طبقه بـا زیربنای 

یـک هـزار مترمربـع احـداث خواهـد شـد.
روسـتای بنیس از روسـتاهای نمونه کشوری 
بـوده و نـرخ بیکاری در این روسـتا، صفر اسـت. 

ترافیک سفر مقامات عالی رتبه دولت 
به آذربایجان شرقی 

در روزهای پایانی هفته 
اســتان آذربایجــان شــرقی در ســه روز آتــی 
میزبــان برخــی از مقامــات عالــی دولــت و 

ــود.  ــد ب ــک خواه ــام دیپلماتی ــد مق چن
بــه گــزارش ایســنا، وزرای راه و شهرســازی 
و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس کل 
بانــک مرکــزی در روزهــای پایانــی ایــن هفتــه 

ــه تبریــز ســفر خواهنــد کــرد. ب
ــازی،  ــر راه و شهرس ــامی، وزی ــد اس محم
ــه  ــز شــد و در ســفر دو روزه خــود ب وارد تبری
آذربایجــان شــرقی، از چنــد پــروژه مهــم حــوزه 
راه، حمــل و نقــل و شهرســازی بازدیــد خواهــد 

کــرد.
ــی  ــرح بازآفرین ــه ط ــت مطالع ــق تح مناط
شــهری در تبریــز، بزرگــراه تبریــز- اهــر، 
مراغــه-  آزادراه  میانــه،  تبریــز-  راه آهــن 
ــراه  ــاب، بزرگ ــم بن ــدان معل ــل می هشــترود، پ
مرنــد- جلفــا و مرنــد- ایواوغلــی، بزرگــراه 
ــه و  ــز- ارومی ــتر، آزادراه تبری ــان- شبس صوفی
ــتند  ــی هس ــهند پروژه های ــز- س ــراه تبری بزرگ
ــفر از  ــن س ــازی در ای ــر راه و شهرس ــه وزی ک

ــرد. ــد ک ــد خواه ــا بازدی آنه
همچنیــن در نشســتی بــا حضــور وزیــر 
دســتگاه های  مدیــران  و  شهرســازی  و  راه 
ــم  ــای مه ــت پروژه ه ــن وضعی ــئول، آخری مس
ــه در اســتان آذربایجــان شــرقی  ــن وزارتخان ای

ــد. ــد ش ــی خواه بررس
فنـــاوری  و  تحقیقـــات  علـــوم،  وزیـــر 
نیـــز امـــروز بـــه منظـــور شـــرکت در آئیـــن 
ــت  ــی خاقیـ ــنواره بین المللـ ــه جشـ اختتامیـ
ــامی و  ــای اسـ ــز در هنرهـ ــوآوری تبریـ و نـ
ـــش  ـــی نق ـــره بین الملل ـــتی و کنگ ـــع دس صنای
ـــان  ـــتی در جه ـــع دس ـــعه صنای ـــان در توس زن
اســـام کـــه روز پنج شـــنبه در دانشـــگاه 
ـــود، وارد  ـــزار می ش ـــز برگ ـــامی تبری ـــر اس هن

تبریـــز خواهـــد شـــد.
مســئوالن  و  دانشــگاهیان  بــا  دیــدار 
برنامه هــای  دیگــر  از  اســتان  دانشــگاه های 
ــد  ــز خواه ــه تبری ــفر ب ــی در س ــور غام منص

ــود. ب
رئیــس کل بانــک مرکــزی از دیگــر مقامــات 
دولتــی اســت کــه فــردا پنج شــنبه وارد تبریــز 
خواهــد شــد و روز جمعــه در دو نشســت کاری 
ــکات  ــائل و مش ــوع مس ــا موض ــی ب و تخصص
اســتان در حــوزه اقتصــادی و بانکــی شــرکت 

خواهــد کــرد.
و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  نشســت 
بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی و 
جلســه شــورای هماهنگــی بانک هــا و مدیــران 
ــا حضــور فریــدون همتــی  اقتصــادی اســتان ب

ــد شــد. ــزار خواه ــه برگ در روز جمع
اســتان  دولتــی،  مقامــات  بــر  عــاوه 
آذربایجــان شــرقی امــروز میزبــان ســفرای 
ــرای انعقــاد تفاهم نامــه  ســوئیس و دانمــارک ب
همــکاری بــا ایــن اســتان در حــوزه دارو و 

ــت.  ــان اس درم

مرکز اسناد منطقه شمال غرب 
بی سرپرست است 

مرکــز اســناد منطقــه شــمال غــرب در 
ــدون  ــل ب ــاه قب ــک م ــر ی ــزون ب ــز از اف تبری

سرپرســت اداره مــی شــود. 
بـه گزارش ایرنـا، مأموریت مدیـر قبلی مرکز 
اسـناد منطقه شـمال غـرب در تبریز بـه عنوان 
ایـن  ارشـیوی کشـورمان در  مهم تریـن مرکـز 
خطـه، پایـان یافتـه و وی بـه سـازمان متبـوع 
خـود بازگشـته اسـت، امـا تاکنون سرپرسـت یا 

مدیـر جدیـدی بـرای آن معرفی نشـده اسـت.
بــا توجــه بــه اهمیــت مرکــز اســناد منطقــه 
ــای پژوهشــی و  ــرای فعالیت ه ــرب ب ــمال غ ش
ــه آن  سندشناســی و ضــرورت توجــه بیشــتر ب
ــامی  ــران اس ــوب ای ــه مکت ــوان حافظ ــه عن ب
در ایــن منطقــه از کشــور، شــتاب در انتخــاب 
مدیریــت ایــن مجموعــه یــک ضــرورت اســت.

پیـش از ایـن محمدحسـین آل هاشـم بـه 
مـدت بیش از چهار سـال مدیریت مرکز اسـناد 
منطقـه شـمال غـرب را بـه عهـده داشـت؛ آل 
هاشـم پس از پایان ماموریتش در مرکز اسـناد، 
بـه صـدا و سـیمای مرکـز آذربایجـان شـرقی 
بازگشـت و هـم اکنـون بـه عنـوان قائـم مقـام 

ایـن نهـاد رسـانه ای مشـغول خدمـت اسـت.
ــرب  ــمال غ ــه ش ــی منطق ــناد مل ــز اس مرک
در ســاختمان تاریخــی »اردوبــادی« تبریــز 
ــتیجاری  ــه اس ــه ب ــا توج ــت و ب ــتقر اس مس
ــی  ــودن آن مشــکل مــکان دارد؛ ایــن در حال ب
یافتــه  توســعه  کشــورهای  در  کــه  اســت 
ــی از  ــه نهادهای ــهرها ب ــاختمان ش ــن س بهتری

ــد. ــی یاب ــاص م ــت اختص ــن دس ای
مرکــز اســناد منطقــه شــمال غــرب در 
ــی از  ــی بدیل ــه هــای ب ــان گنجین ــز، میزب تبری
تاریــخ ایــران اســامی از دوره صفویــه بــه ایــن 
ــر و  ــب، تصاوی ــناد، کت ــت و در آن اس ــو اس س
ــه هــای ارززشــمندی از ششــصد ســال  روزنام

ــن ســو نگهــداری مــی شــود. ــه ای ب

مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی:
ضرورت آمادگی فرمانداران درخصوص 

برگزاری مطلوب انتخابات امسال

ــیمات  ــات و تقس ــی، انتخاب ــرکل سیاس مدی
کشــوری اســتانداری آذربایجــان شــرقی بــر 
درخصــوص  فرمانــداران  آمادگــی  ضــرورت 
برگــزاری مطلــوب انتخابــات امســال تاکیــد کرد.

بــه گــزارش مهــر، نشســت فرمانــداران 
اســتاندار  معاونــان  حضــور  بــا  اســتان 
آذربایجــان شــرقی و دیگــر مســئوالن اســتانی 

برگــزار شــد. تبریــز  و شهرســتانی در 
ــه  ــه ک ــن جلس ــدزاده در ای ــی محم مرتض
تصمیم گیــری  و  هماهنگــی  منظــور  بــه 
و  اجرایــی  مســائل  از  برخــی  در خصــوص 
ــات  ــه انتخاب ــوط ب ــات مرب ــن موضوع همچنی
مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: بایــد زمینــه حضــور پرشــور مــردم در 

ــود. ــم ش ــات فراه ــن انتخاب ای
وی بــا بیــان اینکــه بایــد لــوازم، تجهیــزات و 
امکانــات مــورد نیــاز بــرای برگــزاری انتخابــات 
ــود،  ــری ش ــایی و پیگی ــور شناس ــالم و پرش س
ادامــه داد: دشــمنان جمهــوری اســامی ایــران 
ــدن  ــگ ش ــم رن ــرای ک ــکا ب ــژه آمری ــه وی ب

ــات امســال تــاش مــی کننــد. انتخاب
حــل  جــدی  پیگیــری  بــر  ســپس  وی 
مشــکات مــردم از ســوی مســئوالن نیــز 
تاکیــد داشــت و افــزود: همچنیــن بایــد اهــداف 
ــه گام دوم انقــاب کــه  و سیاســت هــای بیانی
رمــز موفقیــت کشــورمان اســت، تبییــن شــود.

اصلــی  وظایــف  بــه  همچنیــن  وی 
فرمانــداران در حوزه هــای بخشــی و فرابخشــی 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: بایــد تمــام مســئوالن 
ــرای تحقــق مشــارکت  ــوان خــود ب ــا تمــام ت ب
ــه  ــات ب ــت انتخاب ــامت و امنی ــری، س حداکث
عنــوان ســه کلیــد واژه مهــم در انتخابــات 

ــد. ــاش کنن ــش رو ت پی

کاریکاتور

جشن تولد ملکه انگلیس؛ از جیب 
ملت ایران!

منبع: تسنیم



پنج شنبه 23 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 531 ۳روزنامه سراسری عجب شیر   شهر و شورا

و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
محاســبات مجلــس، برنامــه دولــت بــرای 
ــال  ــرد و از احتم ــریح ک ــازار را تش ــت ب مدیری
ــهیات  ــش تس ــا افزای ــگان ت ــن رای ــه زمی ارائ

مســکن خبــر داد. 
ــه ملــت، محمــد حســینی  ــه گــزارش خان ب
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
مجلــس، بــا اشــاره بــه رکــود در بــازار مســکن، 
گفــت: دو عامــل اصلــی باعــث افزایــش قیمــت 
و رکــود در بــازار مســکن شــده اســت، از 
آنجایــی کــه فصــل جابجایــی خانــه در تیرمــاه 
ــاهد  ــال  ش ــر س ــد، ه ــی رس ــود م ــه اوج خ ب
افزایــش قیمــت هســتیم، از ســوی دیگــر 
ــود  ــر رک ــر مســتقیم ب ــازار ارز تاثی ــانات ب نوس

ــکن دارد. مس
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
ــر  ــاه اخی ــه داد: از حــدود 8 م ــبات ادام محاس
ــه شــدت  ــد مســکن ب ــا و خری ــرخ اجــاره به ن
ــرای  ــی را ب ــن نگران ــرده وای ــدا ک ــش پی افزای
اقشــار ضعیــف و جــوان جامعــه ایجــاد کــرده 
کــه آنهــا از عهــده خریــد یــا اجــاره منــزل بــر 

ــد. ــی آی نم
نماینــده مــردم تفــرش، آشــتیان و فراهــان 
در مجلــس دهــم شــورای اســامی تاکیــد 
کــرد: در ایــن شــرایط دولــت بایــد بــا مدیریــت 
فضــا حرکتــی کنــد تــا اقشــار ضعیــف و 
جوانــان بتواننــد مســکن مناســب تهیــه کننــد 
از ایــن رو طرحــی را مدنظــر دارد کــه در 
جلســه اخیــر بــا مجلــس زوایــای کلــی طــرح 

ــرد. ــریح ک ــور را تش مذک
وی توضیــح داد: از آنجایــی کــه صنعــت 
مســکن بایــد فعالیــت صنایــع مختلــف و 

ــال  ــه دنب ــت ب ــق اشــتغال مــی شــود، دول رون
آن اســت کــه مســکن ارزان قیمــت تــر تولیــد 
کنــد تــا صنایــع مختلــف فعــال شــده و ارزش 

ــود. ــاد ش ــتری ایج ــزوده بیش اف

باید قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا 
کند

حســینی در ادامــه گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
ــد قیمــت  ــد براینکــه بای ــا تاکی ــت، ب ــه مل خان
تمــام شــده مســکن کاهــش پیــدا کنــد، اظهــار 
داشــت: در مرحلــه ابتدایــی طــرح دولــت، قــرار 
اســت قیمــت زمیــن مســکن ارزان تهیــه شــود 
ــا  ــا ب ــد ام ــر باش ــکن مه ــرح مس ــد ط و همانن

عنــوان و تجربــه ای بــه مراتــب بهتــر.

ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــار  ــگان در اختی ــن رای ــد دارد زمی ــت قص دول
تولیدکننــدگان مســکن قــرار دهــد، گفــت: در 
ــن  ــتاها زمی ــت و در روس ــن دول ــهرها زمی ش
هــای بنیادمســکن بــه رایــگان در اختیــار 
ــوی  ــرد و از س ــی گی ــرار م ــدگان ق تولیدکنن
دیگــر میــزان تســهیات مســکن افزایــش 

ــت. ــد یاف خواه

اکثر خانه های خالی در اختیار سرمایه 
داران است

وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه نقطه ای رســید 
کــه افــراد ضعیــف تــوان خریــد مســکن را پیدا 
ــرای  ــزی ب ــه ری ــت: برنام ــار داش ــد، اظه کنن

ــات  ــی در کانشــهرها از اقدم ــای خال ــه ه خان
ــی  ــه هــای خال ــر خان ــت اســت اکث دیگــر دول
در اختیــار ســرمایه داران  بــوده و همیــن امــر 

باعــث افزایــش قیمــت مســکن شــده اســت.
در  خالــی  منــازل  داد:  ادامــه  حســینی 
مناطــق گــران قیمــت کانشــهر هــا اســت در 
حالــی کــه جوانــان و اقشــار ضعیــف جامعــه به 
دلیــل درآمــد پاییــن از عهــده خریــد یــا اجــاره 
آنهــا بــر نمــی آینــد، بــا توجــه بــه ایــن نــکات 
ــد مســکن در مناطــق  ــرای تولی ــم ب ــت ه دول
ارزان قیمــت و هــم برنامــه ریــزی بــرای خانــه 

ــی دســتورالعملی در نظــر دارد. هــای خال

دولت از رشد قیمت چندگانه مسکن 
جلوگیری کند

وی تاکیــد کــرد: اســامی بــا اولویــت رونــق 
بخــش مســکن مســئولیت وزارتخانــه راه و 
شهرســازی را برعهــده گرفــت، از ایــن رو انتظار 
ــکن  ــارف مس ــر متع ــد غی ــع رش ــی رود مان م
شــود و تولیــد را در مناطقــی انجــام دهــد کــه 

ــد. ــان برآیی ــداران جوان ــوان خری ــده ت از عه
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
محاســـبات مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه تاثیـــر 
ــازار  ــی بـ ــای کنونـ ــر فضـ ــت بـ ــرح دولـ طـ
ـــرح  ـــن ط ـــی ای ـــت: خروج ـــان داش ـــکن، بی مس
ـــد امـــا همیـــن  ـــوان دی را 4 ســـال دیگـــر مـــی ت
ــم  ــرای آن فراهـ ــای اجـ ــاخت هـ ــه زیرسـ کـ
شـــود، از رشـــد قیمـــت چندگانـــه مســـکن 
ـــرح  ـــن ط ـــم ای ـــود امیدواری ـــی ش ـــری م جلوگی
ـــکن  ـــش مس ـــق بخ ـــب رون ـــد موج ـــم بتوان ه
شـــود و هـــم از افزایـــش قیمـــت مســـکن و 

اجـــاره بهـــا جلوگیـــری کنـــد.

حسینی تشریح کرد:

ارائه زمین رایگان و افزایش وام ساخت مسکن؛
دوگانه موثر برای مدیریت بازار

ــی اداره کل  ــور اراض ــت و ام ــاون حفاظ مع
آذربایجــان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 
منطقــه  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  شــرقی 
آذربایجــان شــرقی بــه دغدغــه فعــاالن محیــط 
ــت   ــیب آف ــوص آس ــردم در خص ــت و م زیس
برگ خــوار دم قهــو ه ای بلــوط بــه جنگل هــای 

ــخ داد. ــباران پاس ارس
بـــه گـــزارش ایســـنا، رســـتم صادقـــی بـــا 
بیـــان این کـــه آفـــت برگ خـــوار دم قهـــوه ای 
جنگل هـــای  در  رایـــج  آفـــات  از  بلـــوط 
ــت در  ــن آفـ ــت: ایـ ــت، گفـ ــباران اسـ ارسـ
ـــه  ـــتان ک ـــک اس ـــی تن ـــان جنگل ـــب درخت اغل
درختـــان ضعیـــف و آســـیب پذیـــر هســـتند، 
ــوط   ــان بلـ ــترش دارد و اغلـــب از درختـ گسـ
ـــی  ـــع طبیع ـــد، اداره کل مناب ـــی کن ـــه م تغذی
ـــال  ـــه اعم ـــبت ب ـــزوم نس ـــورت ل ـــتان در ص اس
ـــر  ـــا غی ـــب  و عمدت ـــی مناس ـــای کنترل روش ه

ــد.    ــدام می کنـ ــیمیایی اقـ شـ
وی بـــا بیـــان این کـــه پروانـــه آفـــت 
ـــی  ـــوده و ط ـــرواز ب ـــب پ ـــوط، ش ـــوار بل برگخ
ــباران  ــای ارسـ ــادی در جنگل هـ ــالیان زیـ سـ
حضـــور دارد، گفـــت: ایـــن نـــوع پروانـــه بـــا 
نوســـان جمعیتـــی خـــود در برخـــی مواقـــع 

بـــه حالـــت طغیانـــی در می آیـــد لـــذا اداره 
ـــت  ـــواره جمعی ـــی اســـتان هم ـــع طبیع کل مناب
ایـــن آفـــت را پایـــش کـــرده و تراکـــم جمعیـــت 

آن را رصـــد می کنـــد.   
در  کل  اداره  رویکــرد  کــرد:  اظهــار  وی 
ســنوات گذشــته بــا اجتنــاب از روش هــای 
تهاجمــی بــر اســتفاده از روش هــای ســازگار بــا 
مدیریــت پایــدار طبیعــت تاکیــد داشــته اســت.

ــی  صادقــی گفــت: دشــمنان طبیعــی فراوان
در ارســباران بــرای ایــن آفــت وجــود دارد 
کــه ایــن عامــل باعــث شــده در اکثــر مواقــع 
جمعیــت آفــت در تعــادل باشــد ولــی در 
ــرای  ــه ب ــا  روشــی ک ــان ب ــروز طغی صــورت ب
اولیــن بــار در ســال های گذشــته در ایــن 
ــه جمــع  ــدام ب ــه شــد، اق ــه کار گرفت اســتان ب
آفــت  زمســتانی  النه هــای  دســتی  آوری 

       . می شــود
ــات  ــته عملی ــال گذش ــه داد: در س وی ادام
کنترلــی در حــدود هفــت هــزار هکتــار از 
جنگل هــای اســتان انجــام شــد و در ســال 
جــاری نیــز کانون هــای آلــوده مشــخص شــده 
ــع آوری  ــه جم ــبت ب ــب نس ــان مناس و در زم
ــد  ــدام خواه ــی اق ــتان گذران ــای زمس ــه ه الن

شــد .   
ــنگ ها«،  ــم قش ــوص »خان ــی در خص صادق
پروانه هــای خــوش رنگــی کــه اخیــرا در اکثــر 
ــال  ــا در ح ــور  روزه ــه وف ــتان ب ــق  اس مناط
ــا  ــن پروانه ه ــت: ای ــده می شــوند، گف ــرواز دی پ
بــا آفــت برگخــوار دم قهــوه ای بلــوط متفــاوت 
هســتند؛ چــرا کــه ایــن پروانه هــای زیبــا کــه 
ــی امســال  ــرایط اقلیم ــا مســاعدتر شــدن ش ب
ــرای درختــان  ــد، ب ــه چشــم می خورن بیشــتر ب
ــط  ــوند و فق ــوب نمی ش ــت محس ــی آف جنگل
ــی  ــه نگران ــرواز می کننــد و هیــچ گون روزهــا پ

ــدارد.    در ایــن خصــوص وجــود ن
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت نــگاه علمــی بــه  
ــور  ــا حض ــت: ب ــکی، گف ــاه پزش ــات گی اقدام
از  نظــران مختلــف  متخصصــان و صاحــب 
دانشــگاه - مرکــز تحقیقــات و ســایر نهادهــای 
مرتبــط، کارگــروه تخصصــی گیــاه پزشــکی در 
اداره کل منابــع طبیعــی اســتان تشــکیل شــده 
و تصمیمــات الزم در خصــوص هــر یــک از آفت 
ــی  ــروه عملیات ــن کارگ ــر ای ــا نظ ــباران ب ارس
ــوط  ــوار بل ــت برگخ ــوص آف ــود، در خص می ش

ــود.  ــی می ش ــه اجرای ــن مرحل ــز همی نی

آیا جنگل های ارسباران از آفت برگ خوار 
دم قهوه ای بلوط در امان هستند؟

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد:
کاهش تعداد درختان نیازمند جابجایی 
در اصالحات هندسی شهرک باغمیشه 

شــهردار منطقــه ۵ تبریــز گفــت: بــا اصــاح 
و تغییــرات صــورت گرفتــه در طــرح هندســی 
کــوی گاز شــهرک باغمیشــه تعــداد درختهــای 
نیازمنــد جابجائــی بــه ۳8 اصلــه کاهــش یافتــه 

اســت. 
اصغــر  میرعلــی  شــهریار،  گــزارش  بــه 
نســاج بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: طــرح 
اصاحــات هندســی کــوی گاز در شــهرک 
باغمیشــه بــا هــدف کاهــش ترافیــک در یکــی 
ــان هــای باغمیشــه اجــرا  ــن خیاب از پرترددتری

ــود. ــی ش م
ــا ایجــاد اصاحــات هندســی  ــزود : ب وی اف
و دوبانــده کــردن  باغمیشــه  گاز  در کــوی 
مســیر، شــاهد عبــور ترافیکــی ســهل و آســان 
و همچنیــن ایجــاد دسترســی بــه شــهرک 
ــود. ــم ب ــوی گاز خواهی ــر و ک ــرزداران، نص م

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــه ۵ تبری ــهردار منطق ش
ــیر  ــت در مس ــه درخ ــن 29۰ اصل ــرار گرفت ق
ــه  ــود ب ــی ب ــد جابجائ ــه نیازمن ــروژه ک ــن پ ای
ایجــاد اصاحــات در طــرح ترافیکــی کــوی گاز 
ــا هــدف بــه حداقــل رســاندن تعــداد  گفــت: ب
ــی طــرح اصاحــات  ــان نیازمنــد جایجائ درخت
ــه  ــه کمیت ــرات ب ــه تغیی ــس از ارائ هندســی پ
ــز جهــت بررســی  فنــی شــورای ترافیــک تبری
ــیده  ــاء رس ــد اعض ــه تایی ــال و ب ــدد ارس مج

اســت.
بــا   : گفــت  خصــوص  ایــن  در  نســاج 
ــی  ــداد درختان ــه تع ــورت گرفت ــات ص اصاح
کــه جابجــا خواهــد شــد از 29۰ بــه ۳8 اصلــه 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــان از  ــی درخت ــه جابجای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه اخــذ  ــدام ب کمیســیون حفــظ وگســترش اق
مجــوز کــرده اظهــار داشــت: جابجایــی درخــت 
هــای واقــع در مســیر پــروژه بــا نظــارت 
ــبز  ــای س ــا و فض ــازمان پارکه ــان س کارشناس

ــود. ــی ش ــام م ــهرداری انج ش

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری: 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی، دستاورد ارزشمند تحوالت 
ساختاری در شهرداری است 

مدیــرکل دفتــر نوســازی و تحــول اداری 
ــی،  ــازمان فرهنگ ــت: س ــز گف ــهرداری تبری ش
از  تبریــز  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
ــر  ــذاری ب ــاختار و تاثیرگ ــتردگی س ــر گس نظ
حوزه هــای تخصصــی، جایگاهــی متمایــز و 
ارزشــمند در مجموعــه شــهرداری تبریــز دارد. 
بــه گــزارش شــهریار، محمــد ثابتــی در 
فرهنگــی،  ســازمان  سرپرســت  بــا  دیــدار 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری تبریــز بــا 
ــوالت  ــت: تح ــار داش ــب اظه ــن مطل ــان ای بی
ســاختاری در مجموعــه شــهرداری تبریــز، 
ــل  ــی مراح ــا ط ــیع و ب ــات وس ــس از مطالع پ
در  آن،  تاثیــرات  و  شــده  محقــق  قانونــی، 
ــازده  ــش ب چابک ســازی سیســتم اداری و افزای

کاری، مثبــت خواهــد بــود.
فرهنگــی،  ســازمان  شــد:  متذکــر  وی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری تبریــز، بــا 
ســه معاونــت تخصصــی و بیــش از 12۷ پســت 
شــهرداری  ســازمان  بزرگتریــن  ســازمانی، 

ــت. ــز اس تبری
تحــول  و  نوســازی  دفتــر  مدیــرکل 
کــرد:  اضافــه  تبریــز  شــهرداری  اداری 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان 
دو ســازمان  ادغــام  بــا  تبریــز،  شــهرداری 
و  »ورزشــی«  و  »فرهنگی وهنــری« 
ــده   ــی تشــکیل ش ــوزه اجتماع افزوده شــدن ح
ــن دســتاورد تحــوالت ســاختاری در  و مهم تری

مــی رود. شــمار  بــه  تبریــز  شــهرداری 
حــوزه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ثابتــی 
از  بخــش  حســاس ترین  اجتماعــی، 
فعالیت هــای ســازمان اســت، گفــت: بــا توجــه 
ــه  ــئولیت هایی ک ــارات و مس ــعت اختی ــه وس ب
ــی  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــنامه س در اساس
ایــن  نقــش  پیش بینــی شــده،  ورزشــی  و 
ســازمان در ارائــه پیوســت های فرهنگــی و 
ــته  ــهروندی، برجس ــارکت های ش ــعه مش توس

شده اســت. پیش بینــی 
قدوســی،  حجت االسام والمســلمین 
اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  سرپرســت 
و ورزشــی شــهرداری تبریــز نیــز در ایــن 
دیــدار، بــر لــزوم همــکاری مــداوم بــا مدیریــت 

ســتادی شــهرداری تبــری تاکیــد کــرد.
وی حــوزه نوســازی و تحــول اداری را از 
ارکان مدیریــت ســتادی شــهرداری تبریــز 
خوانــد و افــزود: تعامــل موثــر بــا ایــن مجموعه، 
ظرفیت هــای  شناســایی  باعــث  می توانــد 
ــای  ــوب از ظرفیت ه ــری مطل ــه، بهره گی نهفت
ــوان خدمتــی در ســازمان  ــی و افزایــش ت قانون

شــود.

اجرای عملیات جدول گذاری و 
آبروسازی کوی شهریار خلجان به 

طول 25۰ متر 

سرپرسـت شـهرداری منطقـه ۷ تبریز گفت: 
عملیـات جـدول گـذاری و آبـرو سـازی کـوی 
شـهریار خلجـان به طـول 2۵۰ متر در راسـتای 
مرتفـع سـاختن مشـکل آبهـای سـطحی ایـن 
محـل توسـط معاونـت فنـی و عمرانـی منطقـه 

در حـال اجراسـت. 
بـه گـزارش شـهریار- خلجـان- بـه- طـول-

2۵۰«<شـهریار، محمدرضـا جعفـری بـا اعـام 
ایـن خبـر گفـت: عملیـات جـدول گـذاری و 
آبـرو سـازی کـوی شـهریار-خلجان-به-طول-

2۵۰«<شـهریار خلجـان به طـول 2۵۰ متر در 
راسـتای مرتفع سـاختن مشـکل آبهای سطحی 
عمرانـی  و  فنـی  معاونـت  توسـط  محـل  ایـن 

شـهرداری منطقـه در حـال اجراسـت .
وی افـزود: در ایـن محل رفع مشـکل شـدید 
دفـع آبهـای سـطحی مشـاهده مـی شـد کـه 
خوشـبختانه بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه 
نسـبت بـه حل ایـن موضوع اقدام شـده اسـت.

جعفــری ادامــه داد: ســاماندهی محــات 
ــار  ــزی در کن اعــم از آبروســازی و آســفالت ری
ســایر پــروژه هــای عمرانــی و خدماتــی از 
ــت  ــهرداری اس ــن ش ــای کاری ای ــت ه اولوی
ــم در  ــون توانســته ای ــا کن ــبختانه ت ــه خوش ک
ســایه تــاش هــای معاونــت عمــران و خدمــات 
منطقــه پاســخگوی بســیاری از درخواســت 

ــیم. ــی باش ــای اهال ه

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــه  ــروت وگنجین ــن ث ــت بزرگتری * قناع
بــرای انســان اســت. آســودگی و فراغــت 
ــه  ــود ب ــم کاری خ ــا ندان ــود را ب ــی خ زندگ
خطــر مینــداز. قــدر زندگــی و خانــواده خــود 
را بــدان. صبــر داشــته بــاش و ســختی هــا را 
تحمــل کــن تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســی. 
روزگار همیشــه نامســاعد باقــی نخواهــد 
ــوش  ــت را فرام ــر و قناع ــد و صب ــد. امی مان
ــا  ــن ت ــراز ک ــد احت ــینان ب ــن. از همنش مک

ــوی. ــراه نش گم
دیوان حافظ

* زر انــدوزي و خســت و لئامــت باشــئون 
بشــري منافــات دارد. پــول بــراي رفــع 
ــت  ــراي بدس ــد. ب ــي کن ــت م ــات کفای حاج
آوردن پــول از گنجینــه ضمیــر باطــن خــود 

ــد. ــره بجویی به
کتاب قدرت فکر،159

ــته  ــي و در گذش ــه بنال ــي ک ــا موقع * ت
زندگــي کنــي، محــال اســت بتوانــي صاحــب 
پــول فــراوان باشــي. گــودال هایــت را حفــر 
ــد.  ــد آم ــع، خواه ــه موق ــم ب ــول ه ــن! پ ک
ــد.                                                          ــا در لحظــه زندگــي کن ــد ره انســان بای
اسکاول یشن

ــه  ــر ب ــه اگ ــت ک ــی اس ــت کیمیائ * وق
هدایــت عقــل ســلیم و اندیشــۀ درســت 
ــی را در  ــب زندگ ــۀ مواه ــود هم ــرف ش مص

ــذارد. ــی گ ــر م ــار بش اختی
کتاب بهشت سخن، 176

ــل  ــان در مقاب ــاداش انس ــن پ * بزرگتری
ــا پولــي کــه در مــي  کاري کــه مــي کنــد، ب
ــا  ــه ب ــود بلک ــي ش ــري نم ــدازه گی آورد ان
پیشــرفت هــاي معنــوي کــه بــه آن نایــل مي 

ــردد. گ
روسکین

ــان  ــّي خدای ــي حت ــي توان ــول م ــا پ * ب
ــول  ــدون پ ــوش واداري، ب ــب و ج ــه جن را ب
ــت  ــه حرک ــاني را ب ــي انس ــي حت ــي توان نم

درآوري.
مثل چیني

ســمپوزیوم شــهر ســبز و تغییــرات اقلیمــی-
چالش هایــی بــرای طراحــی و مدیریــت بــا 
ــگاه های  ــی از دانش ــاتید و محققان ــور اس حض
در  کشــورمان  و  نــروژ  رومانــی،  اتریــش، 
ــزار  ــز برگ ــگاه تبری ــاورزی دانش ــکده کش دانش

ــد.  ش
بــه گــزارش فــارس ، اصغــر عســگری معاون 
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تبریــز در مراســم 
ــدم  ــن خیرمق ــمپوزیوم ضم ــن س ــه ای افتتاحی
ــابقه  ــت: س ــار داش ــرکت کنندگان اظه ــه ش ب

وجــود دانشــگاه و مرکــز علمــی در شــهر تبریــز 
ــر می گــردد کــه در  ــه بیــش از ۷۰۰ ســال ب ب
آن زمــان دانشــگاهی بــه نــام ربــع رشــیدی از 
ــاد  ــی ایج ــل اهلل همدان ــیدالدین فض ــوی رش س
شــد و از ایــن رو دانشــگاه تبریــز در امتــداد آن 

ــت. ــده اس ــود آم به وج
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه 
تبریــز از بــدو تاســیس تــا بــه امــروز بــه 
ــر  ــرآمد دیگ ــف س ــای مختل ــی در حوزه ه نوع
ــح  ــوده اســت، تصری دانشــگاه های کشــورمان ب

ــی و  ــواره در بررس ــگاه  هم ــن دانش ــرد: ای ک
ــره   ــای روزم ــائل و چالش ه ــی مس ــل علم ح
از جملــه  تغییــرات اقلیمــی و مســائل زیســت 
ــی  ــگام  تحقیقات ــز پیش ــزو مراک ــی ج محیط
در ســطح ایــران بــوده و هســت و در ایــن 
ارتبــاط نیــز بــا توجــه  بــه ظرفیت هــا و 
توانایی هــای علمــی کــه دارد، آمادگــی کامــل 
بــرای همــکاری و ارائــه راهــکار در مــورد 
چالش هــای طراحــی و مدیریــت فضــای ســبز 
ــرات اقلیمــی دارد.   ــه تغیی ــا توجــه ب شــهرها ب

علمــی  هیــات  عضــو  رحیمــی   اکبــر 
ــر  ــز و دبی ــگاه تبری ــاورزی دانش ــکده کش دانش
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــمپوزیوم نی ــن س ــی ای علم
اهــداف برپایــی ســمپوزیوم شــهر ســبز و 
تغییــرات  اقلیمی-چالش هایــی بــرای طراحــی 
و مدیریــت بــه میزبانــی دانشــگاه تبریــز گفــت: 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــتر ب ــمپوزیوم بیش ــن س ای
ــای  ــرای چالش ه ــکار ب ــه راه ــکات و ارائ مش
موجــود در عرصــه  طراحــی و مدیریــت شــهر 
ــرات اقلیمــی وســیع  ــه تغیی ــا توجــه ب ســبز ب
در ســطح  ایــران و جهــان برگــزار شــده اســت.

ــه  ــز در گذشــته ب ــه گفتــه وی شــهر تبری ب
ــه  ــوده ک ــروف ب ــران مع ــهر ای ــاغ ش ــوان ب عن
ــر  ــه خاط ــر ب ــال های اخی ــی س ــفانه ط متاس
طراحــی شــهری بخــش عظیمــی از بــاغ هــای 
ــز از بیــن رفتــه اســت و همچنیــن  شــهر تبری
بــا توجــه بــه تشــدید تغییــرات اقلیمــی 
جهــان مشــکات بســیاری را بــرای شــهروندان 
به وجــود آورده اســت و از ایــن رو در ایــن  
بــرای حــل  موجــود  راهکارهــای  نشســت 
ــارب  ــه تج ــه ب ــا توج ــود ب ــای موج چالش ه

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــی م بین الملل
ــش  ــت، همای ــی اس ــارس حاک ــزارش ف گ
ــی  ــرات اقلیم ــبز و تغیی ــهر س ــی ش بین الملل
مدیریــت  و  طراحــی  بــرای  چالش  هایــی  و 
ــورمان  ــاتیدی از کش ــرکت اس ــا ش ــهری ب ش
و محققانــی از کشــورهای اتریــش، نــروژ و 
ــه از ۵۰۰  ــدود 1۵ مقال ــه ح ــا ارائ ــی ب رومان
ــش  ــن همای ــه ای ــه دبیرخان ــیده ب ــه رس مقال

ــان داد.  ــود پای ــه کار خ ب

همایش بین المللی شهر سبز و تغییرات اقلیمی در تبریز برگزار شد

دلنوشته
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پیشنهاد تازه سازمان برنامه و بودجه 

ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در برنامـــه 
اصـــاح ســـاختار بودجـــه پیشـــنهاد داد، بـــه 
ـــای  ـــه کااله ـــی ب ـــص ارز ترجیح ـــای تخصی ج
ــق  ــود در ارز، از طریـ ــه موجـ ــی، یارانـ اساسـ
ـــردش  ـــرمایه در گ ـــاری و وام س ـــرگ اعتب کاالب
ـــده داده  ـــی و تولیدکنن ـــده نهای ـــه مصرف کنن ب

شـــود. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، در بخشـــی از  گـــزارش 
ـــر  ـــرا منتش ـــه اخی ـــه ک ـــاختار بودج ـــاح س اص
ـــدت »اصـــاح  ـــاه م ـــه کوت ـــاره برنام شـــده،  درب
ـــا  ـــت: ب ـــده اس ـــی« آم ـــای اساس ـــه کااله یاران
ـــان  ـــه پنه ـــت یاران ـــب اصاب ـــود ضری ـــدف بهب ه
ـــتقال  ـــی و اس ـــای اساس ـــه کااله ـــی ب پرداخت
ـــژه  ـــی به وی ـــت حمایت ـــت ارزی از سیاس سیاس
در شـــرایطی کـــه تحریـــم جریـــان ارزی 
مواجـــه  محدودیت هایـــی  بـــا  را  کشـــور 
ـــص  ـــی تخصی ـــیوه کنون ـــت ش ـــرده، الزم اس ک
ــود.  ــاح شـ ــا اصـ ــن کاالهـ ــه ایـ ــه بـ یارانـ
ــص  ــای تخصیـ ــه جـ ــود بـ ــنهاد می شـ پیشـ
ـــه  ـــی، یاران ـــای اساس ـــه کااله ـــی ب ارز ترجیح
ـــاری  ـــرگ اعتب ـــق کاالب ـــود در ارز، از طری موج
ـــده  ـــه مصرف کنن ـــردش ب ـــرمایه در گ و وام س
ـــال  ـــا انتق ـــده داده شـــود و ب ـــی و تولیدکنن نهای
ــای  ــای ارز کاالهـ ــده تقاضـ ــدی شـ مرحله بنـ
اساســـی بـــه بـــازار ارز یکپارچـــه بـــر عمـــق 

ـــود. ـــزوده ش آن اف
ــس  ــدگان مجل ــنیم،  نماین ــزارش تس ــه گ ب
ــن  ــز ای ــه نی ــه بودج ــب الیح ــان تصوی در زم
ــت  ــه دول ــد ک ــرده بودن پیشــنهاد را مطــرح ک
ــرد. در آن برهــه  ــا ان مخالفــت ک ــت ب در نهای
مجلــس ســه راهــکار مختلــف بــرای جایگزینی 
ارز 42۰۰ پیشــنهاد کــرده بــود کــه مــورد 
قبــول دولــت قــرار نگرفــت.  در الیحــه دولــت 
ــارد  ــدود 14 میلی ــال 98 ح ــه س ــرای بودج ب
دالر بــرای واردات کاالی اساســی بــا ارز 42۰۰ 

ــود. ــی لحــاظ شــده ب تومان
درحــال حاضــر بخشــی از اقــام مربــوط بــه 
فهرســت 2۵ کاالی اساســی ماننــد گوشــت از 
دریافــت ارز دولتــی کنــار گذاشــته امــا تکلیــف 
ــز  ــا نی ــی آنه ــاوت ریال ــه التف ــا ب ــت م پرداخ

مشــخص نشــده اســت.
مشـــخص نیســـت در ایـــن برهـــه ۳تـــا 4 
ماهـــه چـــه موضوعـــی مطـــرح شـــده اســـت 
ـــه و بودجـــه سیاســـتهای  ـــه ســـازمان برنام ک

کان خـــود را تغییـــر داده اســـت.

تولیــدی  واحدهــای  اساســی  تعمیــرات 
پتروشــیمی تبریــز از 1 خــرداد مــاه 1۳98 
صــورت  قبــل  از  ریــزی  برنامــه  مطابــق 
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــروع و ب ــده ش ــه ش گرفت
ــه براســاس ســاختار  ــد داشــت ک ــه خواه ادام
ســازمانی تعمیــرات اساســی حــدود ۳۵۰۰ نفــر 

در عملیــات مذکــور درگیــر هســتند. 
بــه گــزارش تســنیم، تعمیــرات اساســی 
ــز از 18  ــیمی تبری ــدی پتروش ــای تولی واحده
ــزی از  ــه ری ــق برنام ــاه 1۳98 مطاب ــرداد م خ
قبــل صــورت گرفتــه شــده شــروع و بــه مــدت 
ــاس  ــه براس ــت ک ــد داش ــه خواه ــاه ادام یکم
ــدود  ــی ح ــرات اساس ــازمانی تعمی ــاختار س س
درگیــر  مذکــور  عملیــات  در  نفــر   ۳۵۰۰

ــتند. هس
ــر  ــز ه ــیمی تبری ــی پتروش ــرات اساس تعمی
ــن  ــه آخری ــرد ک ــام می گی ــار انج ــال یکب ۵ س
تعمیــرات در ســال 1۳9۳ انجــام گرفتــه بــود. 
ــوب و  ــات معی ــض قطع ــر و تعوی ــدف، تعمی ه
ــه منظــور  ــی ب بروزرســانی سیســتم های کنترل
ارتقــاء کیفــی  افزایــش راندمــان تولیــد و 

ــت. ــوالت اس محص

اساســی واحدهــای  تعمیــرات  در طــول 
انجــام  ریــزی  برنامــه  براســاس  تولیــدی 
پذیرفتــه و بــا رعایــت اصــول و الزامــات ایمنــی 
ــده  ــارج ش ــرویس خ ــی از س ــت محیط و زیس
ــی،  ــت بررس ــه تح ــزات مربوط ــه تجهی و کلی

کنتــرل و در صــورت نیــاز تعمیــر و یــا تعویــض 
قــرار می گیــرد.

بــه  مراجعــه  و  خــروج  و  ورود  نحــوه 
مکان هــای مختلــف ســایت در طــول دوره 
تعمیــرات اساســی مشــابه شــرایط نرمــال 

نبــوده و از مقــررات خــاص صنعــت نفــت 
ــایت زون  ــق س ــه مناط ــود. کلی ــت می ش تبعی
ــر  ــرات غی ــه نف ــردد ب ــدی شــده و اجــازه ت بن

نمی شــود. داده  عملیاتــی 
بــر اســاس ایــن گــزارش، تعمیــرات اساســی 
ــای  ــز در واحده ــیمی تبری ــاز اول در پتروش ف
الفیــن، خــط A، مخــازن، پلــی اتیلــن و بســته 

بنــدی پلــی اتیلــن در حــال انجــام اســت.
ــده  ــا شـ ــازه ابقـ ــل تـ ــی، مدیرعامـ درفشـ
ــت  ــد از وضعیـ ــز در بازدیـ ــیمی تبریـ پتروشـ
تعمیـــرات، ضمـــن از اورهـــال واحدهـــای 
ــرات  ــر در تعمیـ ــرات درگیـ ــف، از نفـ مختلـ
خواســـتار رعایـــت اصـــول ایمنـــی و حفـــظ 
ـــت  ـــانی، کیفی ـــمند انس ـــروی ارزش ـــامتی نی س
ـــن  ـــی کار در کمتری ـــام اصول ـــام کار و اتم انج

زمـــان ممکـــن شـــد
درفشــی خاطرنشــان کــرد: هــدف از انجــام 
ایــن تعمیــرات افزایــش راندمــان تولیــد و 

ــت. ــوالت اس ــی محص ــاء کیف ارتق
ــات در دو  ــن عملی ــزارش تســنیم،  ای ــه گ ب
شــیفت کاری روزکار و شــبکار 12 ســاعته 

برگــزار می شــود.

آغاز عملیات اورهال و تعمیرات اساسی پتروشیمی تبریز 
با تعطیلی یک ماهه خط تولید

ــر  ــزی وزی ــه ری ــادی و برنام ــاون اقتص مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــت:  ــادی گف ــعه اقتص ــش روی توس ــع پی موان
ــام  ــکل نظ ــن مش ــرا مهمتری ــاد درون گ اقتص

ــت.  ــر اس ــان حاض ــور در زم ــادی کش اقتص
در  ســرزعیم  علــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
وضعیــت  و  نویــن  ارزی  تبــادالت  نشســت 
ــزود:  ــران اف ــده در ای ــگاری ش ــای رمزن ارزه
متأســفانه در ســال های اخیــر بــه جــای بــرون 
ــی،  ــن الملل ــای بی ــت در بازاره ــی و رقاب گرای
دنبــال  بــه  داخــل  اقتصــادی  بنگاه هــای 
ــای  ــری از قرارداده ــره گی ــرای به ــری ب البیگ

ــتند. ــی هس دولت
وی ادامــه داد: بــزرگ بــودن اقتصــاد کشــور، 
اقتصــادی  بنگاه هــای  توجــه  ســاز  زمینــه 
بــه مشــتری یابــی از درون کشــور بــرای 

فعالیت هــای تجــاری و اقتصــادی شــده و ایــن 
ــت. ــش رو اس ــم و پی ــیبی مه آس

وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه قطــع و 
ــا  پاییــن آمــدن روابــط اقتصــادی کشــورمان ب
کشــورهای همســایه، یافتــن بازارهــای جدیــد 
ــای اساســی در  ــتد از ضرورت ه ــرای داد و س ب

ــعه اقتصــادی اســت. توس
ســرزعیم بــا اشــاره بــه ســیر وضعیــت قبلــی 
و فعلــی اقتصــادی کشــورمان گفــت: متأســفانه 
ــذاری و  ــرمایه گ ــهم س ــر س ــال های اخی در س
دولــت در اقتصــاد کشــورمان در حــال کاهــش 
بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه ســهم مصرف 

خانوارهــا هرســال رو بــه افزایــش اســت.
ــروی  ــت نی ــه تربی ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
انســانی متخصــص جــوان در کشــورمان، تــوان 
بالقــوه ای بــرای بهــره گیــری از ایــن ظرفیــت 

ــه  ــت در عرص ــل رقاب ــروی قاب ــوان نی ــه عن ب
ــود دارد. ــی وج ــن الملل بی

وی ادامــه داد: رشــد پاییــن اقتصــادی، 
از  نابرابری هــا  و  فقــر  کنــی  ریشــه  عــدم 
روی  پیــش  کــه  هســتند  موانعــی  جملــه 
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه کنونــی 

کشــورمان اســت.
وی بــا اشــاره بــه وجــود نقدینگــی بــه 
عنــوان عاملــی در جهــت ایجــاد تــورم در 
ــی  ــار نقدینگ ــرد: مه ــه ک ــور اضاف ــل کش داخ
ارتبــاط مســتقیمی بــا عوامــل سیاســی و 
اقتصــادی داشــته لیکــن دولــت در برخــی 
مــوارد حریــف مــردم در مباحــث ارزی و ریالــی 

. د نمی شــو

مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن نشســت بــا 
اشــاره بــه وجــود ظرفیت هــای موجــود در 
فنــاوری بــاک چیــن گفــت: هــم اکنــون 
شهرســتان مراغــه بــه عنــوان یکی از شــهرهای 
پیــش رو در ایــن فنــاوری و اســتخراج ارزهــای 

دیجیتــال اســت.
افــزود: در جهــت تســهیل  امیررحیمــی 
ــکاری  ــا هم ــال ب ــای دیجیت ــه ارزه در مبادل
نهادهــای اقتصــادی، اولیــن صرافــی دیجیتــال 
در ایــن شهرســتان می توانــد راه انــدازی شــود.

وی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد قانونــی 
ــه  ــال اضاف ــای دیجیت ــتخراج ارزه ــودن اس ب
ــک مرکــزی کشــورمان پشــتیبانی از  کــرد: بان
ــه تکذیــب  ــه تأییــد و ن ایــن امــر را تاکنــون ن

کــرده اســت.
ایــن نشســت  نیــز در  فرمانــدار مراغــه 
گفــت: رفــع مشــکات اقتصــادی از جملــه 
از  اشــتغال  و  تولیــد  روی  پیــش  موانــع 
ــوده کــه در ایــن  جملــه رویکردهــای دولــت ب

دنبــال می شــود. بــا جدیــت  شهرســتان 
ــا وجــود سیاســت  حمیــد شــکری افــزود: ب
گــذاری هــای مناســب دولــت بــرای ایــن 
منظــور، در مرحلــه اجــرا و عملــی شــدن 
ــی  ــفانه برخ ــع، متأس ــهیل موان ــات تس مصوب
دلیــل  بــه  بانک هــا  جملــه  از  دســتگاه ها 
عــدم برخــورداری از اختیــارات کافــی از تــوان 
الزم بــرای همراهــی در ایــن مســیر برخــوردار 

ــتند. نیس
ــم  ــود و جرای ــش س ــرد: بخش ــه ک وی اضاف
بانکــی بدهی هــای معوقــه واحدهــای تولیــدی 
و نیــز تســهیات بــرای ایــن واحدهــا از جملــه 
موانعــی اســت کــه تاکنــون فقــط بــا مراجعــه 
بــه پایتخــت یــا مرکــز اســتان ممکــن بــوده و 
ــان  ــتغال آفرین ــدگان و اش ــر تولیدکنن ــن ام ای
ــه  ــش جــدی مواج ــا چال ــتان را ب ــن شهرس ای

کــرده اســت.

معاون وزیر کار:

اقتصاد درون گرا مهمترین مشکل 
نظام اقتصادی کشور است

پزشــکی،  نظــام  ســازمان  کل  رئیــس 
ــی دارد  ــت انتظام ــه محرومی ــردی ک ــت: ف گف
ــوان کارشــناس دعــوت  ــه عن ــون ب و در تلویزی
بــرای ســامت جامعــه مخــرب  می شــود، 

ــت. اس
ــدی،  ــا ظفرقن ــر، محمدرض ــزارش مه ــه گ ب
ــذاری  ــت گ ــورای سیاس ــه ش ــن جلس در اولی
ــام  ــازمان نظ ــات س ــی و ارتباط ــط عموم رواب
ــون در  ــت قان ــه صراح ــاره ب ــا اش ــکی، ب پزش
نحــوه نظــارت بــر هــر گونــه تبلیغــات و 
ــم ســامت  ــده مفاهی ــه در بردارن ــی ک محتوای
ــی  ــانه مل ــا رس ــد ب ــت: بای ــار داش ــت، اظه اس
وارد تعامــل جــدی شــویم و بــا همدلــی و 
ــات  ــار تبلیغ ــب انتش ــتر مواظ ــکاری بیش هم
فریبنــده در ایــن حــوزه باشــیم. مــردم مــا هــم 
ــه  ــتند ک ــی هس ــر تبلیغات ــت تاثی ــون تح اکن
ســامتی آنهــا را بــه صــورت جــدی بــه خطــر 

انداخته اســت.
ــه  ــی توج ــانه مل ــه رس ــردم ب ــزود: م  وی اف
ــان  ــا کارشناس ــکی ب ــام پزش ــر نظ ــد و اگ دارن
خبــره ای کــه دارد وارد عمــل نشــود، عــوارض 
خطــر آفریــن ایــن تبلیغــات ناخواســته گریبان 

همــه مــا را خواهــد گرفــت.
ظفرقنــدی اظهــار داشــت: اولیــن انتظــار مــا 
از صــدا و ســیما ایــن اســت کــه تبلیغــات منفی 
را در حــوزه پزشــکی بــه تبلیغــات مثبــت  بــدل 

کننــد. البتــه در  تبلیــغ مثبــت هــم واقعیــات را 
ــم  ــی می بینی ــال گاه ــوان مث ــه عن ــد. ب بگوین
ــگان  ــه صــورت رای ــروه پزشــکی ب ــک گ ــه ی ک
بــرای  ویزیــت مــردم بــه سیســتان و بلوچســتان 
رفته انــد، امــا کســی خبــر ایــن اقــدام را 
ــیما  ــدا و س ــر ص ــال اگ ــود، ح ــه نمی ش متوج
چنیــن خبــری را تهیــه  کنــد، در تغییــر نگــراش 

مــردم مؤثــر خواهــد بــود.
از  مــا  انتظــار  دومیــن  داد:  ادامــه  وی 
صــداو ســیما ایــن اســت کــه تبلیغــات نابجــا، 
حــوزه  در  کــه  غیرقانونــی  و  گمراه کننــده 
ســامت در تلوزیــون  انجــام می شــود، متوقــف 
ــه  ــته ایم ک ــه ای نوش ــاره نام ــن ب ــود در ای ش
ــواد  ــرار اســت در حــوزه م هــر مطلبــی کــه ق
و  دارویــی  پزشــکی  آشــامیدنی،  خوراکــی، 
ــذا و  ــازمان غ ــوی س ــد از س ــود، بای ــغ ش تبلی
ــرد  ــه ک ــد توج ــد. بای ــت کن ــوز دریاف دارو مج
ــد از  ــغ در حــوزه ســامت بای ــه مجــوز تبلی ک
ــا  ــذا و دارو صــادر شــود، ام  ســوی ســازمان غ

طبــق بنــد ب مــاده ســه قانــون نظــام پزشــکی 
نظــام  ســازمان  بایــد  را  تبلیــغ  محتــوای 

ــد. ــن کن ــکی  تعیی پزش
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی تصریــح 
کــرد: ســومین انتظــار  مــا ایــن اســت کــه بــر 
ــکی  ــور پزش ــناس   مح ــای کارش روی برنامه ه
نظــارت  بیشــتری انجــام شــود. روزانــه حــدود 
۳۰ الــی ۳۵ ســاعت در تلویزیــون بحــث  هــای 
ــال  ــود. ح ــرح می ش ــامت  مط ــکی و  س پزش
ــازمان  ــه س ــوی ک ــه عض ــم  ک ــی می بینی گاه
نظــام پزشــکی بــه او محرومیــت انتظامــی داده 
ــناس  ــوان کارش ــه عن ــون ب ــت، در تلویزی اس
دعــوت می شــود. زیــرا از  او پــول دریافــت 
می کننــد کــه ایــن بــرای اعتبــار رســانه ملــی 
ــه  ــامت جامع ــرای س ــر و ب ــدت مض ــه ش ب

مخــرب اســت.
مقابــل  در  پزشــکی  جامعــه  افــزود:  وی 
تامیــن ســامت مــردم، خــود را مســئول 
می دانــد و مــا بــا قــدرت علمــی در مقابــل هــر 

ــار نقصــان  ــردم را دچ ــه ســامت م ــی ک عامل
کنــد، خواهیــم ایســتاد و نیــک می دانیــم 
ــر  ــی و دیگ ــانه مل ــد رس ــت ارش ــه مدیری ک
ــود  ــرد خ ــد عملک ــم بای ــن مه ــانه ها در ای رس
ــه  ــاز تعریــف نماینــد و گرن در ایــن حــوزه را ب
ــاف را  ــوارد خ ــم م ــود می دانی ــه خ ــا وظیف م
ــردم  ــوش م ــه گ ــر ب ــی و موث ــاری قانون از مج

ــانیم. برس
و  دوطرفــه  تعامــل  ایجــاد  ظفرقنــدی، 
ــردم  ــا م ــکی ب ــام پزش ــازمان  نظ ــل س متقاب
ــوان  ــرورت  عن ــک ض ــکی را ی ــه پزش و جامع
ــه  ــر ب ــروز دوران انتشــار خب ــت: ام ــرد و گف ک
عنــوان نمــود و یکــی از وظایــف اصلــی روابــط 
ــون  ــازمانی  همچ ــده و در س ــر  آم ــی س عموم
ــا اســتفاده از ابزارهــای  ــد ب نظــام پزشــکی بای
ــاط  ــه، ارتب ــای خاقان ــن راه ه ــن و همچنی نوی
حداکثــری دو ســویه بیــن ســازمان و مــردم و 

ــود. ــرار ش ــکی برق ــه پزش جامع
از شــورای  نشســت  ایــن  پایــان  در  وی 
سیاســت گــذاری روابــط عمومــی و ارتباطــات 
ســازمان نظــام  پزشــکی  خواســت بــا تکیــه بــر 
ــن، هرچــه  ــارت و  فناوری هــای نوی ــش، مه دان
ــاال  ــرای ب ــر برنامه هــای مــدون خــود را ب زودت
ــی،  ــه ایران ــردن ســطح ســواد ســامت جامع ب
ــالم،  ــوای س ــد محت ــق  تولی ــن و از طری تدوی

ــه  شــود. ارائ

رئیس سازمان نظام پزشکی؛ 

حضور پزشکان پولی در تلویزیون 
آسیب زاست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
آذربایجان شرقی در توسعه مراودات 
تجاری ترابوزان، در اولویت قرار گیرد

اقتصـــادی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
ـــر  ـــد ب ـــا تأکی ـــرقی ب ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ــز  ــاری تبریـ ــات تجـ ــش ارتباطـ ــزوم افزایـ لـ
ــتان  ــت اسـ ــی مدیریـ ــوزان، از آمادگـ و ترابـ
ـــی  ـــش خصوص ـــاالن بخ ـــت از فع ـــرای حمای ب
و ایجـــاد بســـترهای الزم در ایـــن خصـــوص 

ــر داد. خبـ
ـــری در  ـــی جهانگی ـــنا، عل ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــران  ـــوری اســـامی ای ـــدار سرکنســـول جمه دی
در ترابـــوزان بـــا وی، گفـــت: انتظـــار داریـــم 
ـــراودات  ـــعه م ـــرقی در توس ـــان ش ـــه آذربایج ک

ـــرد. ـــرار گی ـــت ق ـــوزان، در اولوی ـــاری تراب تج
وی بـــر حمایـــت از گســـترش ارتباطـــات 
ـــوزان  ـــز و تراب ـــی تبری ـــش خصوص ـــاالن بخ فع
تأکیـــد و اظهـــار کـــرد: همـــکاری تنگانـــگ 
مســـائل  زمینـــه  در  ترابـــوزان  و  تبریـــز 
ــق بخـــش  ــث رونـ ــد باعـ ــادی می توانـ اقتصـ
ـــرای  ـــتغال ب ـــش اش ـــادرات و افزای ـــد و ص تولی

هـــر دو طـــرف باشـــد.
ــزاری  ــه برگـ ــاره بـ ــا اشـ ــری بـ جهانگیـ
دو رویـــداد بـــزرگ نمایشـــگاه فنـــاوری 
و نـــوآوری ربـــع رشـــیدی و نمایشـــگاه 
در  دســـتباف  فـــرش  بین المللـــی 
تبریـــز، گفـــت: حضـــور صاحب نظـــران، 
کشـــورهای  مســـئوالن  و  ایده پـــردازان 
مایـــه  نمایشـــگاه،  دو  ایـــن  در  منطقـــه 
شـــاهد  امیدواریـــم  و  اســـت  مباهـــات 
ــاری  ــوص تجـ ــبات و بخصـ ــش مناسـ افزایـ
ـــا  ـــه ب ـــورهای منطق ـــاوری در کش ـــازی فن س
همـــکاری جمهـــوری اســـامی باشـــیم.

حســـین صابـــری، سرکنســـول جمهـــوری 
اســـامی ایـــران در ترابـــوزان نیـــز افزایـــش 
ـــتان  ـــا اس ـــتان ب ـــن اس ـــط ای ـــبات و رواب مناس
ــای کاری  ــرقی را از اولویت هـ ــان شـ آذربایجـ

ـــرد. ـــوان ک ـــود عن خ
ـــعه  ـــون توس ـــی چ ـــدار موضوعات ـــن دی در ای
حمـــل و نقـــل ترکیبـــی بیـــن تبریـــز و 
ــف  ــت های مختلـ ــزاری نشسـ ــوزان، برگـ ترابـ
ــاالن  ــور فعـ ــا حضـ ــادی بـ ــاری و اقتصـ تجـ
بخـــش خصوصـــی، توســـعه گردشـــگری 
و اتخـــاذ سیاســـت های تشـــویقی بـــرای 
ـــات  ـــش تبلیغ ـــه افزای ـــه ب ـــان و توج تورگردان
ــف  ــای مختلـ ــت هـ ــانی از ظرفیـ و اطاع رسـ

دو اســـتان مطـــرح شـــد.

مدیرکل حمل و نقل جاده ای:
۷۳ هزار حلقه الستیک بین رانندگان 

آذربایجان شرقی توزیع شده است

ای  جـــاده  نقـــل  و  حمـــل  مدیـــرکل 
ـــه  ـــزار حلق ـــع ۷۳ ه آذربایجـــان شـــرقی از توزی
ـــافری  ـــاری و مس ـــدگان ب ـــن رانن ـــتیک بی الس

اســـتان خبـــر داد.
بـــه گـــزارش مهـــر، اروجعلـــی علیـــزاده، 
ـــان  ـــتان آذربایج ـــه در اس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــاری  ـــودروی ب ـــتگاه خ ـــزار دس ـــرقی ۳۰ ه ش
ـــا 4۰ هـــزار راننـــده وجـــود دارد،  و مســـافری ب
ـــا  ـــتیک ت ـــه الس ـــزار حلق ـــت: ۷۳ ه ـــراز داش اب
بـــه امـــروز بیـــن راننـــدگان توزیـــع شـــده 
ــن  ــدگان تامیـ ــاز راننـ ــد نیـ ــه 28 درصـ کـ
شـــده و ۷2 درصـــد نیازهـــا محقـــق نشـــده 
ــز  ــان نیـ ــکات آنـ ــل مشـ ــر حـ ــه پیگیـ کـ

هســـتمی.
ــق  ــه حـ ــان اینکـ ــا بیـ ــن بـ وی همچنیـ
ــه  ــته بـ ــال گذشـ ــدگان از سـ ــه راننـ الزحمـ
ـــود،  ـــی ش ـــت م ـــر پرداخ ـــن کیلومت ـــورت ت ص
ــدگان از  ــه راننـ ــرخ کرایـ ــت: نـ ــار داشـ اظهـ
آذرمـــاه ســـال گذشـــته براســـاس تـــن 
ـــار  ـــه در کن ـــود ک ـــی ش ـــت م ـــر پرداخ کیلومت
آن نظـــارت هـــای قانونـــی نیـــز داریـــم کـــه 
ـــه ای از  ـــن و کارخان ـــا انجم ـــرکت و ی ـــر ش اگ
ـــورد  ـــا آن برخ ـــد ب ـــی کن ـــوع تخط ـــن موض ای

خواهیـــم کـــرد.
ـــتان  ـــاده ای اس ـــل ج ـــل و نق ـــرکل حم مدی
ـــه ۶۰  ـــرد: روزان ـــد ک ـــرقی تاکی ـــان ش آذربایج
ـــم  ـــار داری ـــه ب ـــده در پایان ـــار جامان ـــی 8۰ ب ال
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــاعت 12 آزاد م ـــد از س ـــه بع ک
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــده ای آزاد اس ـــر رانن ه

ـــد. ـــدام کن ـــار اق ـــل ب حم
بـــرای  تـــاش  از  ادامـــه  در  علیـــزاده 
حـــل مشـــکل بیمـــه تکمیلـــی خانـــواده 
راننـــدگان خبـــر داد و عنـــوان کـــرد: دنبـــال 
ایـــن هســـتیم کـــه مشـــکل پوشـــش بیمـــه 
تکمیلـــی افـــراد تحـــت تکفـــل راننـــدگان را 

نیـــز حـــل کنیـــم.

شماره 13983040407۵000818                                                                                            
تاریخ انتشار: 1398/03/23

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی 
راویــان ترابــر شــرکت بــا مســئولیت محــدود به شــماره 

ثبــت 9054 و شناســه ملــی  10200149846 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ــورت جلس ــتناد ص ــه اس ب
مــورخ 1۳98/1/18 و مجــوز شــماره 2۶/2۷4۶  مــورخ 98/1/29 
ــاده ای اســتان  ــل ج ــداری و حمــل و نق صــادره از اداره کل راه
آذربایجــان شــرقی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: تعــداد اعضــای 
ــاده  ــد و م ــاح گردی ــر اص ــه ۵ نف ــر ب ــره از 1۰ نف ــت مدی هیئ

ــد.  ــاح گردی ــنامه اص ــه در اساس مربوط
ش 980205307422422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیر تجاری تبریز

شماره 13983040407۵000820 
   تاریخ انتشار: 1398/03/23

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی 
ــه  ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ــر ش ــان تراب راوی
ــی 10200149846   ــه مل ــت 9054 و  شناس ــماره ثب ش
بــه اســتناد صــورت جلســه هیئــت مدیــره مورخــه 
1۳98/1/18 و مجــوز شــماره 2۶/2۷۶4 مورخــه 98/۰1/29 
صــادره از اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــد:   ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــرقی تصمیم ــان ش ــتان آذربایج اس
مهــدی امینــی حقــی بــه کدملــی 1۳8۰1۵۰49۳ بــه ســمت 
مدیرعامــل )خــارج از شــرکا و خــارج از هیئــت مدیــره( 
غامرضــا امینــی حقــی بــه کدملــی 1۳۷۷2۷۳۶11بــه 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره، عاطفــه کوشــک ســرای 

اصلــی بــه کدملــی 1۳۷2۰49241 بــه ســمت عضــو هیئــت 
مدیــره، اروجعلــی امینــی حقــی بــه کدملــی ۵۰۵9۷۵۷۳82 
ــارا  ــرکا( س ــارج از ش ــره،) خ ــت مدی ــو هیئ ــمت عض ــه س ب
ــمت  ــه س ــی ۰۰82994۵8ب ــه کدمل ــداری ب ــدری علم حی
عضــو هیئــت مدیــره )خــارج از شــرکا( علــی برزگــر جلیلــی 
ــت  ــه ســمت عضــو هیئ ــی 1۳۶۰۵99۵۰9ب ــه کدمل ــام ب مق
مدیــره )خــارج از شــرکا( انتخــاب شــدند. کلیــه اوراق و 
اســناد بهــادر و تعهــدآور شــرکت بــا امضــای غامرضــا 
ــه  ــا عاطف ــی ی ــی حق ــه همــراه مهــدی امین ــی ب ــی حق امین
ــی  ــر م ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــی هم ــرا اصل ــک س کوش

ــد. باش
  ش 980205377402896 اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیر تجاری تبریز        

شماره 13983040407۵000819                                                                                       
تاریخ انتشار: 1398/03/23

شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ــان  ــی راوی ــن الملل ــل بی ــل ونق حم
ــدود  ــئولیت مح ــا مس ــرکت ب ترابرش
ــه  ــت 9054 و شناس ــماره ثب ــه ش ب

10200149846 ملــی 
بــه اســتناد صــورت جلســه مجمــع 
عمومــی شــرکا مــورخ و مجــوز شــماره 
کل  اداره   98/1/29 مــورخ   2۶/2۷۶4
ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
اســتان آذربایجــان شــرقی 18 /1۳98/1  
ــا  ــد : غامرض ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی تصمیم
ــی 1۳۷۷2۷۳۶11  ــه کدمل ــی ب ــی حق امین
عاطفــه کوشــک ســرای اصلــی بــه کدملــی 
1۳۷2۰49241 اروج علــی امینــی حقــی 
از  خــارج   (۵۰۵9۷۵۷۳82 کدملــی  بــه 
بــه  علمــداری  حیــدری  ســارا  شــرکا( 
کدملــی  ۰۰8۰2994۵8 )خــارج از شــرکا( 
ــی  ــه کدمل ــام ب ــی مق ــر جلیل ــی برزگ عل
بــه  شــرکا(  از  )خــارج   1۳۶۰۵99۵۰9
عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت 

نامحــدود انتخــاب شــدند.
ش 980205612577642 اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز  
        

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

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

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

محل مراجعه: تبریز - خیابان دارایی 
 - مطهری  شهید  مسجد  روبروی  
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پنج شنبه 23 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 531 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
درخواست نماینده اهر در مجلس 

برای پرداخت به موقع قیر

ــس  ــس در مجل ــر و هری ــردم اه ــده م نماین
ــب  ــر موج ــگام قی ــر هن ــت دی ــت: پرداخ گف

شــکل گیری ســلطان قیــر می شــود.
بــه گــزارش ایســنا، بیــت اهلل عبداللهــی 
ــرار  ــب ق ــا مخاط ــس ب ــی مجل ــه علن در جلس
ــر  ــازی متذک ــت و راه و شهرس دادن وزرای نف
ــی در  ــای عمران ــرح ه ــرای ط ــل اج ــد: فص ش
اســتان آذربایجــان شــرقی بــه دلیــل سردســیر 
ــه  ــفانه در س ــا متاس ــت ام ــدود اس ــودن مح ب
مــاه آغازیــن ســال 98 هنــوز وزارتخانــه هــای 
مربوطــه ســهم قیــر رایــگان اســتان را تامیــن 
ــتان  ــر اس ــهمیه قی ــوال س ــد و معم ــرده ان نک
آذربایجــان شــرقی در فصــل زمســتان داده 
ــرای  ــه را ب ــن مســئله زمین ــه ای ــود ک ــی ش م
اجــرای طــرح هــای عمرانــی بــا مشــکل 

ــد. ــی کن ــه م مواج
وی افــزود: در شــرایط کنونــی بــرای اجــرای 
پــروژه هــای راهســازی، طــرح هــای هــادی و 
پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری هــا، مشــکات 
بســیاری وجــود دارد و ایــن رویکــرد وزارتخانــه 
ــاد  ــردم ایج ــرای م ــیاری را ب ــائل بس ــا مس ه
مــی کنــد و قطعــاً موجــب ایجــاد ســلطان قیــر  

مــی شــود.
ــر  ــس در تذک ــر در مجل ــردم اه ــده م نماین
بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی، گفــت: کشــاورزان 
ــرگ  ــرمازدگی و تگ ــر س ــر اث ــس ب ــر و هری اه
انتظــار  دیدنــد.  زیــادی  هــای  خســارت 
رســیدگی بــه کشــاورزان منطقــه وجــود دارد، 
ــوالً  ــاورزی معم ــه کش ــوران بیم ــی مام از طرف
ــی  ــی م ــن ارزیاب ــای وارده را پایی ــارت ه خس
ــی  ــت نم ــع پرداخ ــه موق ــارات ب ــد و اعتب کنن
ــی  ــب م ــاً موج ــئله قطع ــن مس ــه ای ــود ک ش
ــوالت  ــده محص ــاورزان در آین ــه کش ــود ک ش

ــد. ــه نکنن ــود را بیم خ
عضــو کمیســیون اصــل 9۰ قانــون اساســی 
خطــاب بــه رئیــس جمهــور متذکــر شــد:  
ــرای تامیــن کاالهــای اساســی  ــروز مــردم ب ام
بــا مشــکات بســیاری روبــرو هســتند، از ایــن 
ــی  ــس را اجرای ــات مجل ــد مصوب ــت بای رو دول

ــد. کن

انجام تست »بسندگی زبان فارسی« 
سیاست صحیحی نیست 

اسـکو  و  آذرشـهر  تبریـز،  مـردم  نماینـده   
در مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان این کـه 
انجام »تسـت بسـندگی زبان فارسـی« سیاست 
صحیحی نیسـت، گفـت: معتقدم چنیـن برنامه 

ای هیـچ موقـع عملیاتـی نمی شـود.   
بـه گزارش ایسـنا، شـهاب الدیـن بیمقدار در 
خصـوص مطرح کردن انجام »تسـت بسـندگی 
زبان فارسـی« در سـنجش سـامت نوآمـوزان، 
اظهـار کـرد: معـاون ابتدایـی وزیـر آمـوزش و 
پـرورش اظهارنظـری بی جـا و بیخـودی در این 
رابطه کرده اسـت و این سیاسـت دولت نیسـت 

و برخـاف قانون اساسـی کشـور اسـت.  
زبـان  یادگیـری  اهمیـت  داد:  ادامـه  وی 
مـادری بـه قـدری زیاد اسـت کـه مقـام معظم 
رهبـری حتـی در دیـدار با خانواده ی شـهید، بر 
یادگیـری زبـان مـادری توسـط فرزنـدان تاکید 

ند.    کرد
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
مجلس شـورای اسـامی در واکنش به سـخنان 
معـاون آمـوزش ابتدایی وزیر آمـوزش و پرورش 
مبنـی بـر این کـه اگـر دانـش آمـوزان دو زبانـه 
شناسـایی نشـوند و آموزش نبیننـد بعد از چند 
بنـده  سـال مدرسـه را رهـا می کننـد، گفـت: 
نمی دانـم ایـن خانـم بـا چـه هدفی این سـخن 
را گفتـه و چـه ماموریتـی دارد، بایـد ایـن اقدام 

را در وزارت خانـه پیگیـری کنیـم.   
وی بیان کرد: کسـی که در موقعیت حسـاس 
کشـور بـا چنین سـخنانی قومیت هـا را عصبانی 
و ناراحـت کنـد آیا حق دارد معاون وزیر کشـور 
باشـد؟ این خانم در خصوص »تسـت بسـندگی 
زبـان فارسـی« خـود سـرانه اظهـار نظـر کـرده 
و معتقـدم لیاقتـی برای سـمت معـاون ابتدایی 

وزیـر آموزش و پـرورش ندارد.   
وی ادامـه داد: معـاون ابتدایـی وزیـر آموزش 
و پـرورش وظیفـه دارد اصـل 1۵ قانون اساسـی 
را پیگیـری کنـد نـه این کـه چنیـن سـخنانی 

کند.   مطـرح 
بیمقـدار بـا بیـان این کـه نمایندگان اسـتان 
از اصـل 1۵ قانونـی اساسـی حمایـت می کنند، 
افـزود: طرحـی در این رابطه توسـط نمایندگان 
ارائـه شـده و هفته ی آتـی نامه ای بـرای اجرایی 

شـدن اصـل 1۵ امضـا می کنیم.

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی آذربایجــان 
شــرقی گفــت: بیــش از ۳۰  خدمــت در حــوزه 
مشــتریان، بــه صــورت الکترونیکــی ارائــه 
غیــر  خدمــات  از  اســتفاده  کــه  می شــود 
حضــوری اقدامــی در جهــت صرفــه جویــی در 

ــت.  ــن اس ــه مخاطبی ــت و هزین وق
بــه گــزارش تســنیم، جعفــر سمســاری  
در نشســت بررســی مشــکات و مطالبــات 
کارفرمایــان واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
اظهــار  شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی 
و تشــکل های  نهادهــا  بــا  تعامــل  داشــت: 
ــایی  ــت شناس ــی در جه ــری و کارفرمای کارگ
مشــکات و تســهیل امــور، ضــروری بــوده 
ــن  ــتیبان ای ــی و پش ــز حام ــان نی و کارفرمای

ســازمان هســتند.
و  متقابــل  حقــوق   رعایــت  افــزود:  وی 
ــود فضــای  ــات بهب ــررات، از الزام ــن و مق قوانی
ــن راســتا ســازمان  کســب و کار اســت و در ای
ــا اطــاع رســانی دقیــق و  تأمیــن اجتماعــی ب
ــی و  ــت های تخصص ــزاری نشس ــفاف و برگ ش
عمومــی در راســتای ارتقــای آگاهــی عمومــی 

ــی دارد. ــن گام برم مخاطبی
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی آذربایجــان 
 1۷ دســتورالعمل  بــه  اشــاره  بــا  شــرقی، 
مــاده ای ابــاغ شــده از ســوی وزارت تعــاون کار 
ــن اجتماعــی  ــاه اجتماعــی، ســازمان تأمی و رف

را حامــی کســب و کار دانســته و گفــت: رونــق 
تولیــد و پایــداری اشــتغال از الزامــات ایفــای به 
هنــگام و مطلــوب تعهــدات ســازمان در قبــال 
مخاطبیــن می باشــد و لــذا ســازمان ایــن مهــم 
را مــورد تاکیــد قــرار داده و در راســتای تحقــق 

ــته و دارد. ــام داش ــواره اهتم آن هم
وی در ادامـــه  بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
هیچگونـــه  اجتماعـــی  تأمیـــن  ســـازمان 

ــدارد  ــازمانی نـ ــرون سـ ــمی بـ ــاور رسـ مشـ
خاطـــر نشـــان کـــرد: مراکـــز مشـــاوره و 
ـــن  ـــه تأمی ـــعب تابع ـــان اداره کل و ش کارشناس
اجتماعـــی اســـتان آمادگـــی دارنـــد نســـبت 
ـــان  ـــه ذینفع ـــاوره ب ـــه مش ـــی و ارائ ـــه راهنمای ب
ـــت  ـــه جه ـــم ک ـــه می کنی ـــد و توصی ـــدام کن اق
اطـــاع از قوانیـــن و فرآیندهـــا اجرایـــی بـــه 
ـــه  ـــای تابع ـــتقر در واحده ـــمی مس ـــادی رس مب

ــود. ــازمان مراجعـــه شـ سـ
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی آذربایجــان 
ــر حضــوری  ــات غی ــادآور شــد: خدم شــرقی ی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حــال گســترش 
ــوده و در حــال حاضــر بیــش از ۳۰  خدمــت  ب
ــه صــورت الکترونیکــی  در حــوزه مشــتریان، ب
ــر  ــات غی ــه می شــود کــه اســتفاده از خدم ارائ
حضــوری اقدامــی در جهــت صرفــه جویــی در 
ــگ  ــوه و فرهن ــن  ب ــه مخاطبی ــت و هزین وق
ــات مســتلزم  ــن خدم ســازی در اســتفاده از ای

ــی اســت. ــال و اهتمــام عموم ــک اقب ی
انتقـــادات  بـــه  پاســـخ  در  سمســـاری 
خصـــوص  در  کارفرمایـــان  پیشـــنهادات  و 
بازنشســـتگی مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور، 
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه قانـــون بازنشســـتگی 
ـــان آور در جهـــت حفـــظ ســـامت  ســـخت و زی
نیـــروی کار تدویـــن شـــده اســـت،گفت: 
از  آور  حـــذف و کاهـــش عوامـــل زیـــان 
جملـــه مســـائلی اســـت کـــه مـــورد توجـــه 
قـــرار نگرفتـــه و ضمـــن ایجـــاد مخاطـــره در 
ــه  ــه بـ ــل هزینـ ــران و تحمیـ ســـامت کارگـ
ــه در فرهنـــگ کار  ــا، موجـــب خدشـ کارفرمـ
و خـــروج نیـــروی کار متخصـــص از چرخـــه 
ـــوص  ـــتی در خص ـــت و بایس ـــده اس ـــد ش تولی
ــا  ــدام متناســـب بـ اصـــاح ایـــن قانـــون اقـ

ــرد. ــام پذیـ ــب و کار انجـ ــای کسـ فضـ

۳۰ خدمت تامین اجتماعی غیرحضوری ارائه می شود

معــاون قضایــی رییــس کل و سرپرســت 
وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی  معاونــت 
شــرقی  آذربایجــان  کل  دادگســتری  جــرم 
ــان  ــوزان زم ــش آم ــای دان ــزام اولی ــت: ال گف
ثبت نــام دانش آمــوزان یــا گرفتــن کارنامــه 
بــه پرداخــت وجــه در مــدارس دولتــی، خــاف 

ــت.    ــوع اس ــون و ممن قان
ــو  ــوب علیل ــک محب ــزارش ایســنا، باب ــه گ ب
در جلســه »بحــث و بررســی پیرامــون مســایل 
و موضوعــات مرتبــط بــا پرداخــت شــهریه ها و 
ــی توســط  ــت وجــوه و کمک هــای مردم دریاف
مــدارس و مراکــز آموزشــی در ســطح اســتان« 
بــا اشــاره بــه مشــکات دانــش آمــوزان هنــگام 
ثبــت نــام در مــدارس و فشــار اقتصــادی 
وارد بــر اولیــای دانــش آمــوزان بــر ارایــه 
راهکارهــای عملیاتــی بــا هــدف کاهــش فشــار 
اقتصــادی وارد بــر والدیــن دانــش آمــوزان 

ــد کــرد. تأکی
وی بــا تاکیــد بــر عــدم تحمیــل هزینه هــای 
فــوق برنامــه بــرای دانــش آمــوزان بــدون 
ــم  ــدارس اع ــام م ــاء در تم ــل و اراده اولی تمای
از دولتــی و غیردولتــی گفــت: اســتفاده از 
عملکــرد  ارزیابــی  در  نظارتــی  اهرم هــای 
نشــاط  گســترش  غیرانتفاعــی،  مــدارس 
ــژه در  ــه وی ــوزان ب ــش آم ــان دان اجتماعــی می
حاشــیه شــهر و اولیــای ایــن دانــش آمــوزان و 
اســتفاده از ظرفیــت خیــران در حــل مشــکات 
دانــش آمــوزان مناطــق محــروم و بازدیــد 

دوره ای مســئوالن قضایــی و آمــوزش و پــرورش 
ــتور کار  ــده در دس ــدارس در آین ــتان از م اس

ــت.    ــه اس ــرار گرفت ق
وی بــا انتقــاد از اخــذ شــهریه های نامتعــارف 
در مــدارس غیردولتــی تأکیــد کــرد: بــرای 
اجتنــاب از هرگونــه ســوء اســتفاده بایــد کــف 
ــای  ــل وصــول از اولی و ســقف شــهریه های قاب
دانــش آمــوزان تعییــن شــده و در ایــن راســتا 
ــوزش  ــوی اداره کل آم ــتمر از س ــارت مس نظ
و پــرورش و شــورای نظــارت بــر مــدارس 
غیردولتــی صــورت بگیــرد تــا وجوهــی خــارج 
از مقــررات و نامتعــارف از مــردم اخــذ نشــود، 
جــد  بــه  مقــررات  از  تخطی کننــدگان  بــا 

برخــورد قانونــی می شــود. 
وی از اولیــای دانــش آمــوزان نیــز خواســت 
ــام  ــرارداد موقــع ثبــت ن ــه هنــگام امضــای ق ب
در مــدارس غیردولتــی، دقــت الزم را بــه عمــل 
آورنــد تــا هزینه هــای نامتعــارف در قالــب 

ــه آن هــا تحمیــل نشــود.    قــرارداد ب
ــز  ــز نیـ ــتان تبریـ ــاون دادسـ ــور، معـ  نواپـ
ــن  ــت والدیـ ــه ممانعـ ــن جلسـ ــه ایـ در ادامـ
و سرپرســـتان قانونـــی از ادامـــه تحصیـــل 

ـــودک آزاری  ـــق ک ـــوزان را از مصادی ـــش آم دان
ــروج  ــرل ورود و خـ ــر کنتـ ــرد و بـ ــام کـ اعـ
افـــراد غیرمرتبـــط بـــه مـــدارس، مکان یابـــی 
ــژه  ــه ویـ ــدارس بـ ــب مـ ــی مناسـ و جانمایـ
مـــدارس غیرانتفاعـــی بـــا هـــدف جلوگیـــری 

از ایجـــاد ترافیـــک، اقدامـــات الزم جهـــت 
پیشـــگیری از وقـــوع ســـرقت های احتمالـــی 
ــه  ــتان، بیمـ ــات تابسـ ــدارس در تعطیـ از مـ
ــکل  ــل مشـ ــوزان و حـ ــش آمـ ــوادث دانـ حـ
تعاونـــی مســـکن فرهنگیـــان تأکیـــد کـــرد.

الزام اولیای دانش آموزان به پرداخت هرگونه وجه 
در مدارس دولتی، خالف مقررات است

بر اسـاس آئین نامـه اجرایی قانون رسـیدگی 
کارگـزاران  و  مسـئوالن  مقامـات،  دارایـی  بـه 
جمهوری اسـامی ایـران، 28 گـروه از مقامات، 
مسـئوالن و کارگـزاران موظفنـد حداکثر ظرف 
۳ مـاه آتـی، فهرسـت دارایی های خود، همسـر 
و فرزندان شـان را بـه قـوه قضائیـه اعـام کنند.

بـه گـزارش ایسـنا، غامحسـین اسـماعیلی 
آئین نامـه  ابـاغ  از  قضائیـه  قـوه  سـخنگوی 
اجرایـی قانـون رسـیدگی بـه دارایـی مقامـات، 
مسـئوالن و کارگـزاران جمهوری اسـامی ایران 
ابراهیـم  والمسـلمین  حجت االسـام  سـوی  از 

رئیسـی رئیـس قـوه قضائیـه خبـر داد.
بـر اسـاس آئیـن نامـه اجرایـی این قانـون که 
بعـد از بیـش از 4۰ مـاه پس از الزم االجرا شـدن 
ایـن قانون اباغ شـده اسـت، مرکز آمـار و فناوری 
اطاعـات قـوه قضائیه موظف اسـت ظـرف دو ماه 
از تاریـخ ابـاغ ایـن آئیـن نامـه )19/۳/1۳98( با 
همـکاری اداره ای با عنـوان »اداره کل ثبت دارایی 
مقامـات مسـئول« کـه قـرار اسـت با نظـر رئیس 
قـوه قضائیـه در حـوزه ریاسـت ایـن قوه تشـکیل 
شـود، بـا رعایـت سـازوکارهای امنیتـی، حفـظ 
محرمانگـی و حریم خصوصـی و همچنین صحت 
و تمامیـت داده هـا، سـامانه ای بـا عنوان »سـامانه 
دارایـی مقامـات مسـئول« را به نحـوی راه اندازی 
کنـد کـه مقامـات مسـئول پـس از ثبـت نـام در 
سـامانه ثنا )سـامانه خدمات الکترونیـک قضائی( 
بتواننـد اطاعـات الزم را در فرم هـای مخصوصی 

کـه در این سـامانه قـرار دارد ارائـه نمایند.
همچنیـن در ایـن آئین نامه قید شـده که در 
صورتـی کـه به هـر علـت دسترسـی به سـامانه 
دارایـی مقامـات مسـئول امـکان پذیـر نباشـد، 
مقامـات مسـئول موظف انـد مراتب را بـه طریق 
مقامـات  دارایـی  ثبـت  کل  اداره  بـه  مقتضـی 
مسـئول اعـام و به محـض امکان دسترسـی به 

سـامانه، اطاعـات الزم را ارائـه نماینـد.
بر اسـاس قانون رسـیدگی به دارایی مقامات، 
مسـئوالن و کارگـزاران جمهوری اسـامی ایران 
شـخصیت هایی کـه در ادامه عناوین مسـئولیت 
آنهـا ذکر شـده اسـت، موظفنـد صـورت دارایی 
و  ابتـدا  در  را  فرزندان شـان  و  همسـر  خـود، 
انتهـای دوره مسـئولیت بـه رئیـس قـوه قضائیه 

گـزارش دهند:
1- رهبری

2- رئیس جمهوری
۳- معاونان رئیس جمهوری

4- وزیران
همچنیـن مقامـات، مسـئوالن و کارگـزاران 
جمهـوری اسـامی ایـران شـخصیت هایی کـه 
در ادامـه عناویـن مسـئولیت آنهـا ذکـر شـده 
اسـت، موظفنـد صـورت دارایـی خـود، همسـر 
و فرزندان تحـت تکفـل خـود را قبـل و بعـد از 
هـر دوره خدمتـی بـه رئیـس قوه قضائیـه اعام 

: کنند
۵- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷- مقامات منصوب از سوی رهبری

8- اعضای شورای نگهبان
9- نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی و 
معاونـان رئیـس مجلـس و مدیـران کل مجلس

1۰- معاونـان رئیـس قـوه قضائیه و رؤسـای 
سـازمان ها و دسـتگاه های وابسـته بـه ایـن قوه 

و معاونـان و مدیـران کل آنـان
دیـوان  رئیـس  کشـور،  کل  دادسـتان   -11
عالـی کشـور و رئیـس دیـوان عدالـت اداری و 
معاونـان  و  اسـتان ها  دادگسـتری  رؤسـای کل 

همـه آنهـا و سـایر دارنـدگان پایـه قضائـی
12- مشاوران سران سه قوه

1۳- رؤسـای دفاتـر سـران سـه قـوه، مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام و مجلـس خبـرگان 

ی هبر ر
جمهـوری،  رئیـس  ارشـد  دسـتیار   -14
آنهـا همتـرازان  و  کل  مدیـران  وزرا،  معاونـان 

ملـی،  امنیـت  عالـی  شـورای  دبیـران   -1۵
مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام، هیئت دولت، 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگی و شـورای عالی 

مجازی فضـای 
1۶- رئیـس و دادسـتان دیـوان محاسـبات 
هیئـت  اعضـای  و  آنـان  معاونـان  کشـور، 

ی ر مستشـا
1۷- رئیـس، قائـم مقـام، معاونـان و دبیرکل 

بانـک مرکزی جمهـوری اسـامی ایران
18- رؤسـا و معاونان سـازمان ها و مؤسسـات 
دولتـی، نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتی 

و مدیـران کل آنها
19- فرماندهان و مسـئوالن نیروهای مسـلح 
از درجـه سـرتیپ تمام و باالتـر و همترازان آنها 

و رؤسـای کانتری ها
2۰- مدیـران عامـل، اعضـای هیـأت مدیـره 
بیمه هـا، بانک هـا و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری 

دولتی و شـرکت ها و مؤسسـات وابسـته به آنها، 
رؤسـای مناطق و رؤسـای شـعب ارزی و ویژه و 

سرپرسـت های مناطـق
21- رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
و معاونـان وی، رؤسـای بورس هـای تخصصـی، 

مناطـق و فرابـورس
22- رئیـس و اعضـای هیـأت عامـل صندوق 

توسـعه ملی
2۳- اسـتانداران و معاونـان آنـان، فرمانداران، 
شـهرداران و اعضای شـورای شـهر تمام شـهرها 
و شـهرداران مناطق کان شـهرها و معاونان آنها

24- سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئوالن 
نمایندگی هـای  رؤسـای  و  منافـع  حفاظـت 

جمهـوری اسـامی ایـران در خـارج کشـور
2۵- نماینـدگان دولـت در مجامـع عمومـی، 
مدیرعامـل  و  امنـا  هیئـت  مدیـره،  هیئـت 
شـرکت ها و مؤسسـات دولتـی یـا وابسـته بـه 
دولـت و نهادها و مؤسسـات عمومـی غیردولتی

2۶- اعضـای هـیءت مدیـره و مدیرعامـل و 
بازرسـان مناطـق ویـژه و مناطـق آزاد تجـاری 

و معاونـان آنـان
و  وی  معاونـان  و  گمـرک  رئیـس کل   -2۷
مدیـران کل گمـرک و رؤسـای گمرکات کشـور

28- رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، 
معاونـان، مدیـران کل و سـرممیزین

ایـن مقامـات، مسـئوالن و کارگـزاران بایـد 
صـورت دارایـی خـود، همسـر و فرزنـدان تحت 
تکفل شـان را کـه شـامل کلیه امـوال غیرمنقول 
و حقـوق دارای ارزش مالـی، مطالبـات و دیون، 
موجـودی  بهـادار،  اوراق  و  گـذاری  سـرمایه 
مؤسسـات  بانک هـا،  در  مختلـف  حسـاب های 
مالـی و اعتبـاری و نظایـر آنهـا و هرگونـه منبع 
درآمـدی مسـتمر اسـت، از طریـق روش هـای 
اعـام شـده، بـه اطـاع قـوه قضائیـه برسـانند.

بـر اسـاس آئیـن نامـه مصـوب قـوه قضائیه، 
فهرسـت دارایـی مقامات مسـئول و سـمت ها و 
مشـخصات افـراد مشـمول و اسـناد و اطاعـات 
مربـوط بـه آنکه به قـوه قضائیـه ارائه می شـود، 
محرمانـه بـوده و افشـای آن ممنـوع اسـت امـا 
مقامـات مسـئول می تواننـد شـخصاً اطاعـات 
قـوه  رئیـس  همچنیـن  کننـد.  افشـا  را  خـود 
بـه  رسـیدگی  نتیجـه  می توانـد  قضائیـه 
معاونـان  رئیس جمهـوری،  رهبـری،  دارایـی 
رئیس جمهـوری، وزیـران و همسـر و فرزنـدان 

آنـان را منتشـر کنـد.

کدام مسئوالن نظام باید دارایی خود، 
همسر و فرزندان شان را اعالم کنند؟

سالمت

استفاده از غذاهای سالم و مغذی 

ــه  ــه منجــر ب ــذای ســالم ک اســتفاده از غ
ــل  ــه عوام ــود ب ــدن می ش ــامت ب ــود س بهب
متعــددی بســتگی دارد کــه در ایــن مطلــب 
ــای  ــوند. غذا ه ــا بررســی می ش برخــی از آنه
ــر آن کــه به طــور کامــل وارد  ســالم عــاوه ب
چرخــه ســوخت و ســاز بــدن می شــوند 
تاثیــر منفــی هــم روی ســامت بــدن ندارند، 
در ادامــه بــه معرفــی غذا هــای ســالمی 
فــرآوری  فرایند هــای  کمتریــن  بــا  کــه 
ــنا  ــد، آش ــرد می رس ــر ف ــت ه ــده به دس ش

می شــوید.

استفاده از محصوالت ارگانیک
اســتفاده از غذا هــای محلــی در رژیــم 
را  وعــده  هــر  در  غذایــی  ارزش  غذایــی، 
ــا ورود  ــرف آنه ــا مص ــد و ب ــش می ده افزای
و  حشــره کش ها  نظیــر  آلودگی هایــی 
آفت کش هــا بــه بــدن کــه همــراه مــواد 
ــد. ــدا می کنن ــش پی ــتند، کاه ــی هس غذای

خوراکی هــای  از  اســتفاده  همچنیــن 
ــه  ــد توت فرنگــی و اســفناج ب ارگانیکــی مانن
ــک  ــدن کم ــر در ب ــواد مض ــش ورود م کاه

. می کننــد

رژیم غذایی گیاهی
ــم  ــی کــه رژی ــن راه حل های یکــی از بهتری
غذایــی ســالم و پاکیــزه بــرای افــراد در 
ــتند  ــی هس ــای گیاه ــرد غذا ه ــر می گی نظ
وعــده  به عنــوان  می تواننــد  ســبزیجات 
ــوند،  ــتفاده ش ــده اس ــان وع ــا می ــی ی غذای
ــتند  ــذی هس ــواد مغ ــاوی م ــا ح ــن غذا ه ای
بــدن کمــک  بهبــود عملکــرد  بــه  کــه 
ــر  ــوان ه ــی را می ت ــای گیاه می کنند.غذا ه
ــه، ناهــار و شــام مــورد  روز در وعــده صبحان

ــرار داد. ــتفاده ق اس

مصرف خوراکی های پروتئینی 
بــاال  پروتئیــن  رژیــم غذایــی حــاوی 
ــری از  ــدن، جلوگی ــم ب ــود متابولیس ــه بهب ب
گرســنگی و افزایــش تــوده ماهیچــه ای و 
همچنیــن چربی ســوزی کمــک می کنــد، 
خوراکی هایــی نظیــر تخم مــرغ، حبوبــات، 
لبنیــات و آجیل هــا منبــع غنــی از پروتئیــن 
در  هــم  به ســادگی  کــه  هســتند  ســالم 

دســترس قــرار می گیرنــد.

خرید مستقیم از کشاورز
اسـتفاده از عذای سـالم به شناسـایی محل 
تهیـه خوراکی وابسـته اسـت برای آشـنایی با 
می شـود  تهیـه  خوراکـی چگونـه  هـر  آنکـه 
می تـوان مسـتقیم از کشـاورزان بـرای تهیـه 
مسـتقیم  کرد.خریـد  اسـتفاده  خوراکی هـا 
خوراکـی از کشـاورزان بـه ایـن معنـی اسـت 
کـه به طـور مسـتقیم می تـوان محـل تهیـه 
غـذا همچـون تخم مـرغ، لبنیـات، گوشـت و 

سـبزیجات را شـناخت.

حذف افزودنی ها در قهوه
اگرچـه قهـوه نوشـیدنی سـالم بـرای بـدن 
محسـوب می شـود، امـا افزودنی هایـی نظیـر 
خامـه زده شـده و مـواد شـیرین تاثیـر منفی 
بـر سـامت بـدن دارند، بـرای نوشـیدن قهوه 
سـالم از افـزودن شـکر اضافـی و افزودنی های 

دیگـر بـه آن بایـد خودداری شـود.

درگیرنبودن در رژیم غذایی 
بــرای کاهــش وزن بســیاری از مــردم 
ــم  ــر رژی ــدد نظی ــی متع ــای غذای از رژیم ه
آب  رژیــم  یــا  کم چربــی  رژیــم  ســودا، 
ــتن  ــرای داش ــد. ب ــتفاده می کنن ــی اس درمان
ــه جــای  ــد ب ــی ســالم بای ــه غذای ــک برنام ی
توجــه بــه نــوع رژیــم محتویــات ایــن رژیــم 
ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق از نظــر ســامتی م

توجه به ارزش غذایی خوراکی ها
روی  اطاعــات  برچســب  مطالعــه 
ــه  ــد ب ــود، می توان ــب  می ش ــا نص خوراکی ه
ــک  ــالم کم ــی س ــاده غذای ــک م ــاب ی انتخ
ــی  ــب اطاعات ــن برچس ــه ای ــرا ک ــد چ کن
ــی را  ــکیل دهنده خوراک ــواد تش ــل م از قبی
ــد. ــان می ده ــای آن را نش ــرای افزودنی ه ب
منبع: آرمان
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رقابت بیش از 2۹ هزار داوطلب 
آزمون کارشناسی ارشد ۹8 در 

آذربایجان شرقی

ارشــد  کارشناســی  دوره  ورودی  آزمــون 
ــزار و  ــرکت 29 ه ــا ش ــال 98 ب ــته س ناپیوس
۷۵۶ داوطلــب در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 
2۳ و 24 خردادمــاه ســال جــاری در ســه نوبت 
صبــح و عصــر پنجشــنبه و صبــح جمعــه در 9 
حــوزه امتحانــی در آذربایجــان شــرقی برگــزار 

می شــود.   
ــون، 29  ــن آزم ــنا، در ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــان  ــتان آذربایج ــب از اس ــزار و ۷۵۶ داوطل ه
شــرقی شــامل 1۶ هــزار و 112 نفــر مــرد و 1۳ 
هــزار و ۶44 نفــر زن در 1۳2 رشــته بــا یکدیگر 

ــت می کننــد.    رقاب
از مجمـوع داوطلبـان اسـتان، آزمـون هفـت 
هـزار و ۵44 داوطلـب کـه شـامل 2۰9۵ زن و 
۵449 مـرد در حـوزه امتحانـی دانشـگاه تبریـز 
برگزار می شـود. ایـن آزمون در چهار شهرسـتان 
اسـتان در 9 حـوزه امتحانـی برگـزار می شـود.   

آزمــون کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 
98 در شــش گــروه آموزشــی و 1۳2 کــد 
ــوم انســانی،  ــد رشــته عل رشــته شــامل ۵4 ک
ــته  ــد رش ــه، 24 ک ــوم پای ــته عل ــد رش 1۷ ک
ــد رشــته کشــاورزی  ــی و مهندســی، 2۳ ک فن
و منابــع طبیعــی، 1۳ کــد رشــته هنــر و 9 کــد 

ــود.    ــزار می ش ــکی برگ ــته دامپزش رش
ــون از 2۰  ــن آزم ــه ای ــه جلس کارت ورود ب
خــرداد روی ســایت ســازمان ســنجش بــه 
و  قرارگرفتــه   www.sanjesh.org نشــانی 
ــت بگیرنــد. داوطلبــان می تواننــد از آن پرین

فرهنگ و هنر

جشــنواره  چهارمیــن  علمــی  دبیــر 
تبریــز در  نــوآوری  و  بین المللــی خاقیــت 
هنرهــای اســامی و صنایــع دســتی از برگزاری 
ایــن جشــنواره بــا حضــور ۳۰ کشــور اســامی 
ــا حضــور  ــن جشــنواره ب ــت: ای ــر داد و گف خب
ــان و هنرمنــدان سرشــناس کشــورهایی  مهمان
ــی  ــا 2۳ ال ــا و آفریق ــیا، اروپ ــای آس از قاره ه
۳۰ خــرداد مــاه ســال جــاری برگــزار می شــود.   
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی محمــدزاده 
در توضیــح ایــن خبــر اظهــار کــرد:  ایــن 
ــز  ــاله تبری ــکاری 1۰ س جشــنواره حاصــل هم
ــت،  ــامی )OIC( اس ــکاری  اس ــازمان هم وس
ایــن ســازمان پــس از ســازمان ملــل، دومیــن 
ــه  ــور از س ــوده و ۵8 کش ــی ب ــاد بین الملل نه

ــازمان  ــن س ــا در ای ــیا و اروپ ــا، آس ــاره آفریق ق
ــتند.    ــو هس عض

ــای  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــت: مشــابه  ــز گف ــر اســامی تبری دانشــگاه هن
ــود دارد  ــی وج ــر جای ــگاه در کم ت ــن دانش ای
و  ابزارهــا  و  هنــری  رشــته های  تمامــی  و 
ــن  ــا موجــود در ای ــا آن ه ــط ب ــزات مرتب تجهی
ــازمان  ــن رو س ــت، از ای ــود اس ــگاه موج دانش
بــه  تمایــل  نیــز  اســامی  همکاری هــای 

اســتفاده از ایــن ظرفیــت دارد.   
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن دوره از جشــنواره 
تبریــز در  نــوآوری  و  بین المللــی خاقیــت 
هنرهــای اســامی و صنایــع دســتی بــا رایزنــی 
دانشــگاه هنــر اســامی بــا OIC در ســال 

ــه  ــد ک ــنهاد ش ــزود: پیش ــد، اف ــزار ش 92 برگ
ایــن جشــنواره هــر دو ســال یــک بــار برگــزار 
شــود، مراســم افتتاحیــه چهارمیــن دوره از 
ایــن جشــنواره روز پنجشــنبه )بیســت و ســوم 
خــرداد مــاه( و مراســم اختتامیــه نیــز ســی ام 

ــاه اســت.    خــرداد م
ـــامی  ـــر اس ـــگاه هن ـــی دانش ـــاون پژوهش مع
ــاره بـــه حضـــور ســـخنرانان  ــا اشـ ــز بـ تبریـ
ـــان  ـــنواره بی ـــن جش ـــی در ای ـــی و خارج داخل
ــخ،  ــات تاریـ ــز تحقیقـ ــرکل مرکـ ــرد: دبیـ کـ
فرهنـــگ و هنـــر جهـــان اســـام، وزیـــر 
ـــورای  ـــر ش ـــاوری، دبی ـــوم و فن ـــات، عل تحقیق
ــم و  ــاون علـ ــی، معـ ــاب فرهنگـ ــی انقـ عالـ
فنـــاوری رئیـــس جمهـــور  و مشـــاور رئیـــس 
ــزو  ــواده جـ ــان و خانـ ــور زنـ ــور در امـ جمهـ
ـــتند و از  ـــه هس ـــن برنام ـــی ای ـــخنرانان اصل س
ـــرای حضـــور در  ـــان ب ـــرح جه ـــد مط ۷1 هنرمن

ــده اند.    ــوت شـ ــش دعـ ــن همایـ ایـ
ایــن  از  بازدیــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــرای  ــاه ب ــرداد م ــی ۳۰ خ ــگاه از 2۵ ال نمایش
ــو  ــدان مدع ــت، هنرمن ــردم آزاد اس ــوم م عم
ــه  ــه ایــن مراســم در طــول ایــن جشــنواره ب ب
خلــق آثــار هنــری و اجــرای زنــده آن و هیــات 
داوران نیــز بــه داوری ایــن آثــار پرداختــه و بــه 
ــری  ــش هن ــده در 1۰ بخ ــد برگزی 18 هنرمن

ــد.    ــد ش ــدا خواه ــزی اه جوای
در  برگزیــده  اثــرات  کــرد:  اظهــار  وی 
ــنواره های  ــار جش ــراه آث ــه هم ــش ب ــن بخ ای
ــز  ــامی تبری ــای اس ــه هنره ــل در مجموع قب
ــن  ــرای تعیی ــا ب ــه داری می شــوند و تاش ه نگ
ــاح  ــرای افتت ــر ب ســاختمانی مناســب و بزرگ ت

مــوزه هنرهــای اســامی اســت، همچنیــن 
مالکیــت ایــن آثــار هنــری برگزیــده نیز توســط 

ــود.    ــز داده می ش ــه تبری ــار ب ــان آث صاحب
ایــن  برگــزاری  پایــان،  در  محمــدزاده 
ــران  ــاط خــوب ای ــر ارتب ــی ب جشــنواره را دلیل
ــر  ــی ب ــط بطان ــامی و خ ــورهای اس ــا کش ب
ــن  ــر ناام ــی ب ــی مبن ــانه های غرب ــاش رس ت
و خاطرنشــان  دانســت  ایــران  دادن  نشــان 
ــران  ــه ای ــیاه نمایی ها علی ــود س ــا وج ــرد: ب ک
مبنــی بــر ارتبــاط محــدود و کــم رنــگ ایــران 
بــا کشــورهای اســامی و دیگــر کشــورها، 
۷1 مهمــان از ۳۰ کشــور خارجــی دعــوت 
ایــران بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره را 
ــت و  ــدنی نیس ــم ش ــر تحری ــد، هن پذیرفته ان

مرزهــای تحریــم را دور می زنــد.   
ــت  ــوزه ریاس ــس ح ــدی، رئی ــاد آخون فره
ــر  ــگاه هن ــل دانش ــی و بین المل ــط عموم رواب
اســامی تبریــز نیــز در ادامــه ایــن نشســت بــا 
بیــان ایــن کــه ایــن جشــنواره در حالــی برگزار 
تبریــز  اســامی  هنــر  دانشــگاه  می شــود 
ــال  ــومین س ــرای س ــالگی ب ــتانه 2۰ س در آس
ــور  ــده کش ــگاه برگزی ــوان دانش ــه عن ــی ب پیاپ
ــا  ــگاه ب ــن دانش ــت: ای ــود، گف ــاب می ش انتخ
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــه  دارد و ب ــی ک ظرفیت های
ــی را  ــم و بین الملل ــروژه ای عظی ــنواره، پ جش

ــد.    ــم می زن رق
چهارمیــن  برگــزاری  کــرد:  تاکیــد  وی 
نــوآوری  بین المللــی خاقیــت و  جشــنواره 
تبریــز در هنرهــای اســامی و صنایــع دســتی 
ــد در  ــران می توان ــی ای ــژه کنون ــرایط وی در ش
ــم  ــه ه ــردن کشــورهای اســامی ب ــک ک نزدی

ــد.  ــر باش ــر موث ــدرت هن ــتفاده از ق ــا اس ب
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
بــه همزمانــی بیســتمین ســالگرد تاســیس 
دانشــگاه هنــر اســامی بــا برگــزاری جشــنواره 
آریســکا از تمبــر مخصــوص ایــن رویــداد نیــز 

ــود. ــی می ش ــنواره رونمای ــن جش در ای

چهارمین جشنواره بین المللی صنایع دستی
 با حضور ۳۰ کشور اسالمی در تبریز برگزار می شود

آشپزی

شله زرد فوری

مواد الزم:
پیمانــه برنــج                   1  آرد 
شکر                             1 و 2/1 پیمانه
آب جــوش                              1 لیتــر
آب سرد                                   1 پیمانه
زعفران دم کرده                   1 قاشق چایخوری
هل                          1 قاشق غذاخوری
گاب                              2/1 پیمانــه
خال پسته و بادام                 به میزان دلخواه

شــله زرد یــه دســر ســنتی و جــذاب 
مــی  خــوب  مــون  همــه  کــه  ایرانیــه 
تهیــه  طــرز  کــه  درســته  شناســیمش. 
ــرای  آســونی داره امــا یکمــی وقــت گیــره. ب
همیــن امــروز میخوایــم طــرز تهیــه ی شــله 
زرد فــوری رو آمــوزش بدیــم. مخصــوص 
مواقعــی کــه نــه وقــت داریــن و نــه حوصلــه 
ــوری  ــون بدج ــی دلت ــردن، ول ــپزی ک ی آش

ــرده! ــله زرد ک ــوس ش ه
ایــن شــله زرد فــوری بــا آرد برنــج تهیــه 
ــه  ــه راه دیگ ــش ی ــه کردن ــی تهی ــه. ول میش
هــم داره کــه یکــم طعمــش متفاوتــه. اون رو 
تــوی بخــش نــکات آمــوزش دادیــم. خــوش 
حــال مــی شــیم بهمــون بگیــن از نظــر شــما 
ــله زرد خوشــمزه  ــدوم روش میشــه ش ــا ک ب
ــون  ــه مهم ــتی اگ ــرد. راس ــه ک ــری تهی ت
ــن و  ــوم بذاری ــنگ تم ــن س ــن، میخوای داری
ــله زرد  ــه ش ــرای تهی ــل ب ــه راه ح ــال ی دنب
ــی هســتین، نگــران نباشــین. شــله زرد  قالب
ــرای  ــم. ب ــا آمــوزش دادی قالبــی رو هــم قب
تزییــن کــردن شــله زردهاتــون هــم همــراه 
شــما هســتیم. شــما هــم همــراه مــا باشــین 
تــا بــا هــم یــه شــله زرد فــوری خوشــمزه و 
هیجــان انگیــز رو فقــط تــوی بیســت دقیقــه 

تهیــه کنیــم.
 

طرز تهیه شله زرد فوری
ــر آب را در  ــک لیت ــدا ی ــه اول: ابت مرحل
ــازه  ــد و اج ــب بریزی ــه ی نچس ــک قابلم ی
ــد. در همیــن حیــن،  ــه جــوش بیای دهیــد ب
یــک کاســه بــزرگ برداریــد. آرد برنــج و یــک 
پیمانــه آب ســرد را در آن بریزیــد و بــا هــم 

ــد. ــوط کنی مخل
جــوش  بــه  آب  وقتــی  دوم:  مرحلــه   
ــج و آب را  ــوط آرد برن ــد مخل ــد، میتوانی آم
ــداوم آرد  ــور م ــه ط ــد. ب ــه کنی ــه آن اضاف ب
و آب را بــه هــم بزنیــد تــا تــه نگیــرد. پــس 
ــکر را در  ــه ش ــه دقیق ــی س از گذشــت دو ال
قابلمــه بریزیــد و بــه هــم زدن ادامــه دهیــد. 
مرحلــه ســوم: وقتــی شــکر بــه طــور 
کامــل حــل شــد، صبــر کنیــد تــا ۵ دقیقــه 
ــرده  ــران دم ک ــپس گاب، زعف ــد. س بجوش
ــازه  ــد. اج ــه کنی ــه اضاف ــه قابلم ــل را ب و ه
ــا  ــند ت ــم بجوش ــا ه ــوب ب ــواد خ ــد م دهی
ــی  ــه غلظــت مطلوب شــله زرد فــوری شــما ب

ــد. برس
دقیقــه   4 از  پــس  چهــارم:  مرحلــه 
جوشــیدن، میتوانیــد مغزهــا را بــه شــله 
ــه  ــد ب ــا بای ــد. مغزه ــه کنی ــوری اضاف زرد ف
و  باشــند  زرد  شــله  در  دقیقــه   1 مــدت 
ســپس میتوانیــد شــله زرد را از روی حــرارت 
برداریــد. شــله زرد فــوری را تــا گــرم اســت 
در ظــرف ســرو بکشــید. چــون وقتــی ســرد 
شــود بــه ســرعت مــی بنــدد. شــله زرد را بــه 
دلخــواه تزییــن کــرده و نــوش جــان کنیــد. 

نکات کلیدی تهیه شله زرد فوری
* بــرای خــوش رنــگ تــر شــدن شــله زرد 
ــانزدهم  ــک ش ــا ی ــتم ی ــک هش ــد ی میتوانی
ــوش  ــه در آب ج ــوری زردچوب ــق چایخ قاش

ــد. اولیــه بریزی
* روش دیگــری کــه بــرای تهیه شــله زرد 
فــوری وجــود دارد تهیــه کــردن آن بــا جــو 
پــرک اســت. در ایــن روش به جــای آرد برنج 
ــتفاده  ــرک اس ــوی پ ــه ج ــک دوم پیمان از ی
مــی شــود. در ایــن روش کافــی اســت تمــام 
ــد  ــه بریزی ــا در قابلم ــک ج ــه را ی ــواد اولی م
ــا آمــاده شــوند. میتوانیــد از  و بهــم بزنیــد ت
جــوی دو ســر پــرک فــوری اســتفاده کنیــد 
ــک دوم  ــک و ی ــه ی ــورت ب ــن ص ــه در ای ک
ــوی  ــر از ج ــا اگ ــت. ام ــاز اس ــه آب نی پیمان
ــد  ــد، بای ــی کنی ــتفاده م ــی اس ــرک معمول پ
ــد. ــوری بریزی ــله زرد ف ــه آب در ش دو پیمان

* بــرای مغزیجــات شــله زرد میتوانیــد از 
هــر مغــز دلخواهــی اســتفاده کنیــد. خــال 
ــن  ــرای ای ــده ب ــته ش ــادام شس ــته و ب پس
ــه از  ــی ک ــتند. در صورت ــب هس ــر مناس دس
مغــز گــردو اســتفاده مــی کنیــد بایــد آن را 
ــا پوســت  ــد ت ــرارت برداری ــر از روی ح زودت

ــد. ــره نکن ــله زرد را تی ــردو ش گ
ــه  * در تهیــه شــله زرد فــوری میتــوان ب

جــای شــکر از عســل هــم اســتفاده کــرد.
منبع: ایران کوک

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و 
لوازم ساختمانی در تبریز گشایش یافت

بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
ــاختمانی و  ــح س ــوازم و مصال ــین آالت، ل ماش
بیســت و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
حرارتــی، برودتــی و سیســتم هــای تهویــه 
ــز ســه شــنبه  در نمایشــگاه بیــن المللــی تبری

ــت.  ــایش یاف ــب گش ش
ــا  ــا ب ــگاه ه ــن نمایش ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــان داخل ــدگان و بازرگان ــد کنن حضــور تولی
و خارجــی بــه منظــور ارایــه و معرفــی آخریــن 
ــالن  ــرداد در س ــا 24 خ ــود ت ــتاوردهای خ دس
ــهریار،  ــی، ش ــن اعتصام ــر، پروی ــای امیرکبی ه
دایمــی  محــل  ســتارخان  و  آذربایجــان 
ــی  ــزار م ــز برگ ــی تبری ــن الملل ــگاه بی نمایش

ــود. ش
ایــن نمایشــگاه هــا در 2۷ هــزار متــر مربــع 
فضــای نمایشــگاهی مســقف بــا شــرکت تولیــد 
ــی  ــای خارج ــی و نمایندگی ه ــدگان داخل کنن
از ســاعت 1۶ تــا 22 بــرای بازدیــد متخصصــان 

عمــوم عاقــه منــدان دایــر اســت.
در ایــن نمایشــگاه هــا تولیــد کننــدگان 12 
ــران،  ــی، ته ــرقی و غرب ــان ش ــتان آذربایج اس
ــزد،  ــدران، ی ــوی، مازن ــان رض ــان، خراس اصفه
و  فــارس  گیــان،  گلســتان،  قــم،  البــرز، 
کشــورهای ترکیــه، چیــن، آلمــان، ایتالیــا، 
ژاپــن، کــره، فرانســه، مالــزی، لهســتان و تایوان 
ــا در قالــب نمایندگــی  ــه صــورت مســتقیم ی ب
ــاختمانی،  ــح س ــواع مصال ــای ان ــه ه در زمین
شــیرآالت بهداشــتی و ســاختمانی، ســنگ 
ــیم و  ــواع س ــی و ان ــاختمانی و تزئین ــای س ه

ــد. ــرکت دارن ــل ش کاب
ماشــین آالت بتنــی و صنعتــی، چینــی 
کفپــوش  انــواع  بهداشــتی،  ســرویس  و 
هــا، آسانســور و قطعــات وابســته، کلیــد و 
ــی و  ــی وی س ــای پ ــره ه ــز، درب و پنج پری
بــرداری،  نقشــه  تجهیــزات  آلومینیومــی، 
ــواری،  ــذ دی ــت، کاغ ــقف کاذب، پارک ــواع س ان
ــک،  ــواع درب اتوماتی ــی، ان ــای رطوبت ــق ه عای
ــاالت  ــه و اتص ــی، لول ــی و مهندس ــات فن خدم
پلــی پروپیلــن، رادیاتــور آلومینیومــی شــوفاژو 
ایــن  لــوازم حرارتــی و برودتــی در  ســایر 
ــش گذاشــته شــده اســت. ــه نمای نمایشــگاه ب

نمایشــگاه بیــن المللــی تبریــز دارای ۵۰ 
ــت. ــقف اس ــالن مس ــع س ــر مرب ــزار مت ه

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری آذربایجــان شــرقی اعــام کــرد: 
ــز در ســال  ــت پوشــان تبری ــرج خلع ــت ب مرم

جــاری بــه پایــان مــی رســد. 
ــدار در  ــی آبـ ــا، مرتضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
جمـــع خبرنـــگاران، افـــزود: متاســـفانه در 
ـــی  ـــات بخش ـــت و نج ـــته مرم ـــال های گذش س
غیرعلمـــی و غیرتخصصـــی بـــرج خلعـــت 
ـــاورزی  ـــکده کش ـــط دانش ـــز توس ـــان تبری پوش
صـــورت گرفـــت کـــه بـــه دنبـــال آن شـــاهد 
ایجـــاد رینـــگ بتنـــی در ســـقف طبقـــه اول، 
ـــش  ـــای پوش ـــه ج ـــطح ب ـــش مس ـــرای پوش اج
گنبـــدی، تعویـــض درب و پنجره هـــای آن 
بـــا تغییـــر تعریـــف معمـــاری ورودی بناهـــا، 
ـــار  ـــر روی آث ـــا ب ـــفید کاری دیواره ه ـــرای س اج
تاریخـــی و نقاشـــی ها و تزیینـــات گچـــی، 
پوشـــاندن طاقچه هـــا و شـــومینه های بنـــا 
ـــم. ـــام بودی ـــت ب ـــری پش ـــره آج ـــذف کنگ و ح

ــن  ــت تخصصــی ای ــار داشــت: مرم وی اظه
ــراث  ــس از ورود اداره کل می ــای تاریخــی پ بن
تــا   91 ســال های  بیــن  اســتان  فرهنگــی 
94 آغــاز شــد و ایــن مجموعــه اقــدام بــه 
ــرک  ــا و دوخــت و دوز ت اســتحکام بخشــی بن
طبقــه  طاق هــای  در  شــده  ایجــاد  هــای 
همکــف نمــوده و قســمت هایی از نمــای بنــا را 
مرمــت و همچنیــن اقــدام بــه ایــزوگام پشــت 

ــرد. ــا ک ــام بن ب
آبــدار زمــان آغــاز احیــا و بازســازی رســمی 
بــرج خلعــت پوشــان توســط میــراث فرهنگــی 

را از ســال 9۶ و 9۷ اعــام کــرد و گفــت: میراث 
فرهنگــی اســتان براســاس قــرارداد منعقــده در 
ســال 9۶ اقــدام بــه مرمــت مقرنس هــای 
گچــی و تزیئنــات گچــی وابســته بــه معمــاری، 
اروســی  و  ورودی  درب هــای  بازســازی 
بازســازی  و  احیــاء  هــای طبقــه همکــف، 
طاقچه هــای دارای قطــار بنــدی و مقرنــس 
ــازی  ــری، بازس ــومینه های آج ــز ش کاری و نی
ــه  ــل طبق ــا در داخ ــی بن ــف اصل ــرای ک و اج

ــرد. ــف ک همک
وی بــه کاوش هــای باســتان شناســی در 

ــرد:  ــادآوری ک ــاره و ی ــرج اش ــن ب ــه ای محوط
بــا کاوش باســتان شناســی در دور تــا دور بنــا 
ــا و  ــا دور بن ــتخر دور ت ــاری اس ــوط معم خط
ــده و  ــه دســت آم ــه اول ب ــای طبق ــز جرزه نی
بــه دنبــال آن طــرح مرمــت و بازســازی گنبــد 
طبقــه اول و اســتخر محوطــه، همــراه بــا مــکان 
صحیــح پــل دسترســی بــه بــرج ارایــه گردیــد.

آبــدار بــا بیــان اینکــه طــرح محوطــه ســازی 
و بازســازی اســتخر بــا برآوردهــای اولیــه جهت 
ــرار  ــاورزی ق ــکده کش ــار دانش ــرا در اختی اج
گرفتــه اســت، اظهــار داشــت: اداره کل میــراث 

فرهنگــی اســتان در نظــر دارد بــا تهیــه طــرح 
مرمــت خــود بــرج نســبت بــه تکمیــل مرمــت 
آن در ســال جــاری اقــدام کنــد و الزم اســت در 
راســتای توافقــات ســه جانبــه بــه عمــل آمــده، 
شــهرداری و دانشــگاه تبریــز نیــز بــه تعهــدات 

خــود عمــل نماینــد.
بــرج خلعــت پوشــان متعلــق بــه اواخــر دوره 
صفویــه و اوایــل دوره قاجــار اســت کــه در 1۰ 
ــرار گرفتــه  ــز ق کیلومتــری جــاده شــرقی تبری

اســت.
عمــارت آجــری زیبــای خلعــت پوشــان بــه 
عنــوان یکــی از جاذبه هــای گردشــگری تبریــز 
در جنــوب محلــه کرکــج در ۵ کیلومتــری 
مرکــز ایــن شــهر و در جــوار رودخانــه میــدان 

چایــی واقــع شــده اســت.
ــارت در دره ای سرســبز در ســمت  ــن عم ای
ــه و  ــرار گرفت ــز - باســمنج ق چــپ جــاده تبری
در دوران صفویــه و قاجاریــه بــه کارگــزاران 
ــی  ــت و محل ــاص داش ــا اختص ــن حکومت ه ای
بــرای اهــدای خلعــت، مقــام، نشــان و هدیــه از 
ســوی ولیعهــدان مقیــم تبریــز بــه خدمتــکاران 

حکومتــی بــود.
عمــارت خلعــت پوشــان در وســط بوســتان 
خلعــت پوشــان از معــروف تریــن بوســتان های 
ــز در زمــان ولیعهــد نشــینی  دارالســلطنه تبری
در دوره قاجــار قــرار گرفتــه و دارای معمــاری و 
تزییناتــی نفیــس اســت کــه دارای ســه طبقــه 
ــده ای  ــا قاع ــد ب ــک منشــور بلن ــه شــکل ی و ب

1۶ ضلعــی و قطــر 9.۵ متــر اســت.

مرمت برج خلعت پوشان تبریز امسال به پایان می رسد

گفـت:  مجلـس  امیـد  فراکسـیون  عضـو 
ریشـه مشـکات فرهنگـی بیشـتر به گسـترش 
بی اعتمـادی مـردم بـه دسـتگاه های حاکمیتـی 
برمی گـردد بـه طوری کـه ارزش های رسـمی را 
در ایـن فضـای بی اعتمـادی نمی توانیـم پیـاده 

 . کنیم
بـه گـزارش خانـه ملـت، محمـود صادقـی، 
بـا توجـه بـه اتفاقاتـی کـه در مـدارس افتـاد، 
بدحجابـی ها، سـد لفور و امثـال آن و فاصله ای 
کـه بیـن فرهنگ عمومـی و فرهنگ رسـمی در 
جامعـه در حـال شـکل گیری اسـت، گفـت: بـا 
یـک دوگانگـی ارزشـی در سـطح حاکمیـت و 
سـطح بدنـه جامعه مواجه هسـتیم؛ در مدرسـه 
یـک نظام ارزشـی بـرای کودک تبیین می شـود 
و در خانـواده آن نظـام ارزشـی آنطـور کـه بـه 
صـورت رسـمی القـا می شـود، وجود نـدارد، در 
کـف جامعـه نیز بـه همیـن ترتیب وجـود دارد.

باشـد  مهربان تـر  مـردم  بـا  بایـد  حاکمیـت 
و اصـاح رویکـرد صـورت گیـرد تـا بتـوان بـه 

نتیجـه مطلـوب در جامعـه رسـید.
شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 
اسامشـهر و پردیس در مجلس افزود: بخصوص 
آن فرهنـگ رسـمی زمانـی کـه می خواهـد بـه 
صـورت تحّکمـی، اکراهـی و اجبـاری القا شـود 
زمینه سـازی  آن  پذیـرش  بـرای  اینکـه  بـدون 
موجـود  درگیری هـای  باعـث  گیـرد،  صـورت 
بـه  بیشـتر  آن  توجـه  قابـل  بخـش  می شـود. 
گسـترش بی اعتمـادی مـردم بـه دسـتگاه های 
حاکمیتـی برمی گـردد کـه ارزش هـای رسـمی 
را در ایـن فضـای بی اعتمـادی نمی تـوان پیـاده 
کـرد و یک نـوع تقابل و در برخـی از موضوعات 

لجبـازی ایجاد شـده اسـت.

راه حل مشکالت اجبار نیست
شـورای  مجلـس  امیـد  فراکسـیون  عضـو 
اسـامی معتقـد اسـت: هـم رضـا شـاه اشـتباه 
کـرد کـه می خواسـت بـه زور چـادر را از سـر 
زنـان بـردارد و از طرفـی هـم مـا نمی توانیـم به 
زور حجـاب را بگذاریـم چراکه اینهـا به انتخاب 
افـراد برمی گردد و بخشـی بـه زندگی خصوصی 
افـراد؛ بـه هـر حـال راه  حـل آن اجبـار نیسـت.

صادقــی ادامــه داد: در آن زمــان شــاید 

ــد کــه یکــی از ریشــه های  ــل کردن ــردم تقاب م
انقــاب همــان فشــارها و تحمیل هــا بــوده و از 
طــرف دیگــر نبایــد بــه زور پلیــس بــا موبایــل 
از ماشــین مــردم در حــال عبــور عکــس 
ــن  ــه ممک ــن وج ــن مبتذل تری ــه ای ــد ک بگیرن
بــرای برخــورد بــا یــک پدیــده اســت و باعــث 
تشــدید  و حتــی  و سوء اســتفاده  درگیــری 
شــکاف بیــن مــردم و حاکمیــت می شــود. 
بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه نمونــه ای از ایــن 

عکس هــا را بــرای مــا فرســتند، صاحبــان 
ــا از  ــر م ــه تصوی ــوند ک ــی می ش ــودرو مدع خ

شیشــه معلــوم نمی شــود و دودی اســت.

حاکمیت باید با مردم مهربان تر باشد
وی بـا بیـان اینکـه برطـرف کـردن ریشـه 
ایـن مسـائل کار سـهِل ممتنعـی اسـت، تصریح 
و  بگیـرد  رویکـرد صـورت  اصـاح  بایـد  کـرد: 
حاکمیـت باید بـا مـردم مهربان تر باشـد، یعنی 
بایـد از وجـه رحمانـی دیـن اسـتفاده کـرد که 
ِ لِْنَت  در قـرآن نیـز آمـده »َفِبما َرْحَمـٍۀ ِمـَن اهللَّ
وا ِمْن  ـا َغلِیـَظ الَْقلْـِب اَلنَْفضُّ لَُهـْم َو لَـْو ُکْنَت َفظًّ
َحْولِـَک« »در پرتـو رحمـت و لطـف پـروردگار، 
تـو بـا مـردم مهربـان شـدی در حالـی کـه اگر 
خشـن و تندخـو و سـنگدل بودی از اطـراف تو 
پراکنـده مـی  شـدند« یعنـی چنانچـه بخواهیم 
خشـن باشـیم همـه از پیرامـون مـا می روند به 
همیـن دلیـل دیـن خـدا را نمی توان بـا تحمیل 

در جامعـه پیـاده و نهادینـه کنیـم.

راه حل مشکالت از طریق آموزش و 
فرهنگ سازی است

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
ــوزش،  ــق آم ــد از طری ــرد: بای ــان ک خاطرنش
فرهنگ ســازی، مشــارکت و تعامــل و بحــث 
متقاعدســازی افــکار کارهــا را پیــش بــرد البتــه 
ــی  ــد باشــد و آنجای ــون بای در جــای خــود قان
ــردد  ــی برمی گ ــم عموم ــوزه و نظ ــه ح ــه ب ک
حتمــا برخوردهــای ســلبی، قانونــی و پلیســی 
آن  عمــده  امــا  باشــد،  در جــای خــودش 
نگرشــی  و  ارزشــی  فکــری،  مباحــث  بــه 

برمی گــردد.

صادقی:

ریشه مشکالت فرهنگی بی اعتمادی 
مردم به دستگاه های حاکمیتی است

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه 

خود را جهت چاپ در شماره های 
بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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 تیم دوم مس سونگون با ویتنام 

ــر 2۰ ســال  ــی زی ــم مل ــدار دوســتانه تی دی
ویتنــام بــا تیــم دوم مــس ورزقــان برگزار شــد. 
بــه گــزارش فــارس، تیــم مــس ب ورزقــان 
کــه تیــم زیــر 2۰ ســال فوتســال مــس 
ــان  ــا از بازیکن ــان اســت و تمام ســونگون ورزق
ــک  ــت،  ی ــده اس ــکیل ش ــی تش ــی ورزقان بوم
ــر 2۰ ســال  ــا تیــم ملــی زی ــدار دوســتانه ب دی
ویتنــام در ســالن خــاوران تبریــز برگــزار کــرد 
ــه ســود  ــر 4 ب ــا نتیجــه ۶ ب ــدار ب کــه ایــن دی

ــید. ــان رس ــه پای ــام ب ویتن
 بازیکنــان مــس ب ورزقــان کــه بــا هدایــت 
ناصــر رنجبــر در یــک ســال گذشــته تمرینــات 
ــد و امســال در  ــی خــود را انجــام می دهن پیاپ
ــور  ــور حض ــاالن کش ــت دوم بزرگس ــگ دس لی
خواهنــد یافــت، در ایــن بــازی توانســتند 
نمایــش قابــل قبولــی را ارایــه دهنــد و مهــدی 
ــک  ــز ی ــبزی نی ــین س ــور 2 گل و حس کاظم پ

ــه ثمــر رســاندند. ــرای ایــن تیــم ب گل ب
ــابقات  ــور در مس ــرای حض ــام ب ــم ویتن  تی
ــه  ــیا ک ــال آس ــر 2۰ س ــال زی ــی فوتس قهرمان
ــز برگــزار خواهــد شــد، در ایــن شــهر  در تبری

ــور دارد. حض

رغبتی:
برانکو همیشه خوش قول بوده 

و در پرسپولیس می ماند

ــپولیس  ــگاه پرس ــره باش ــأت مدی ــو هی عض
ــوده و  ــول ب ــوش ق ــه خ ــو همیش ــت: برانک گف
او مربــی مــا خواهــد مانــد. بــا توجــه بــه ایــن 
ــر  ــر فک ــای دیگ ــی روی گزینه ه ــوع حت موض

هــم نمی کنیــم. 
بــه گــزارش ایرنــا، رغبتــی در حاشــیه 
ــوه بنیــان  ــا ن نشســت پیشکســوتان ورزشــی ب
گــذار انقــاب اســامی، بــا اشــاره بــه شــرایط 
قــرارداد برانکــو ایوانکوویــچ و ابهــام در مانــدن 
ــرارداد دارد  ــا پرســپولیس ق او گفــت: برانکــو ب
و طلبــش حاضــر اســت و مشــکلی بابــت ایــن 

ــدارد. موضــوع وجــود ن
وی افــزود: رقم هــا محرمانــه اســت امــا 
درخواســت کامــل بــه برانکــو دادیــم و او 
ــه  ــی ب ــر طریق ــه ه ــنبه ب ــد روز دوش می توان
باشــگاه مراجعــه و مطالباتــش را پرداخــت 

ــد. کن
ــپولیس  ــگاه پرس ــره باش ــأت مدی ــو هی عض
اضافــه کــرد: نــه تنهــا پــول ایــن فصــل، بلکــه 
ــم  ــو ه ــده برانک ــل آین ــت فص ــش پرداخ پی

ــت. ــاده اس آم
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــود،  ــدا ش ــپولیس ج ــد از پرس ــو می توان برانک
ــار  ــرارداد دارد. مــا دو ب ــا باشــگاه ق گفــت: او ب
ــتیم و از  ــه گذاش ــی جلس ــن مرب ــا ای ــم ب ه
برانکــو حتــی برنامــه طوالنــی مدت خواســتیم. 
ــی  ــای قبل ــه از خــوش قولی ه ــه ای ک ــا تجرب ب

ــت. ــد گش ــم، او بازخواه ــراغ داری ــو س برانک
وی تاکیــد کــرد: باشــگاه بــا برانکــو قــرارداد 
دارد و بــه جــز او هــم گزینــه ای نــدارد. برانکــو 
گزینــه اول و آخــر مــا اســت و اصــًا روی 
گزینــه دیگــر فکــر هــم نمی کنــد. برانکــو 
همیشــه خــوش قــول بــوده و طبــق قولــی کــه 

ــتیم. ــت او هس ــر بازگش داده منتظ

قهرمـــان تبریـــزی مســـابقات وزنه بـــرداری 
جوانـــان جهـــان گفـــت: بـــه دنبـــال کســـب 
یـــک مـــدال خوشـــرنگ در المپیـــک 2۰24 

ـــتم.  هس
ــینی  ــد حسـ ــارس، محمـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــته  ـــان در رش ـــان جه ـــابقات جوان ـــان مس قهرم
وزنه بـــرداری کـــه در کشـــور فیجـــی برگـــزار 
ـــژه ای  شـــد، اظهـــار داشـــت: در ابتـــدا تشـــکر وی
دارم از آقـــای ایـــوب بهتـــاج مدیـــرکل اداره 
ـــق  ـــا در ح ـــه واقع ـــتان ک ـــان اس ورزش و جوان
ـــان  ـــت ایش ـــورد حمای ـــد و م ـــف کردن ـــن لط م
بـــودم همچنیـــن از آقـــای جهانپـــور رئیـــس 
هیـــات وزنه بـــرداری اســـتان کـــه بـــه مـــن 

ــتند، تشـــکر می کنـــم. محبـــت داشـ
ــته  ــن رش ــود در ای ــروع خ ــورد ش وی در م
ــی  ــل ط ــال قب ــرداری را 4 س ــه ب ــت: وزن گف
خیبــر  فتــح  ســالن  در  کــه  اســتعدادیابی 
ــای  ــم آق ــی خوب ــر مرب ــر نظ ــد زی ــام ش انج
ــه  ــم ب ــردم، خــودم ه ــوب دالور شــروع ک یعق
وزنه بــرداری عاقــه داشــتم و در موفقیــت 
ــه  ــتند ک ــی داش ــش مهم ــواده ام نق ــن خان م
دســت پــدر و مــادرم را می بوســم خیلــی 
حمایــت کردنــد در ســالن تمریــن آقایــان 
دالور  و  دیبامهــر  حامــد  و  قلنــدری  جابــر 
زحمــت زیــادی کشــیدند و قــدردان همــه ایــن 

ــتم. ــزان هس عزی
ـــابقات  ـــرای مس ـــرد: ب ـــح ک ـــینی تصری حس
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــود ک ـــاه ب ـــدود 8 م ـــی ح جهان
ـــات،  ـــار تمرین ـــودم. فش ـــبانه روزی در اردو ب ش
از خانـــواده و  ضـــرب خوردگی هـــا، دوری 
ـــر  ـــی در ه ـــود، ول ـــکل ب ـــا مش ـــتان واقع دوس
صـــورت ایـــن زمـــان گذشـــت و در مقابـــل 
ایـــن همـــه فشـــار توانســـتم نتیجـــه خوبـــی 

بـــه لطـــف خداونـــد به دســـت بیـــاورم کـــه 
در همـــه حـــال خـــدا را شـــاکر هســـتم 
چـــون اگـــر لطـــف خداونـــد نبـــود، گرفتـــن 
ایـــن مدال هـــا میســـر نمی شـــد، البتـــه 
از مربیـــان تیـــم ملـــی آقـــای بیرانونـــد، 
آقـــای شـــاهو جوانمـــردی و مربیـــان ادواری، 
مســـووالن فدراســـیون وزنه بـــرداری هـــم 

ــکر رو دارم. ــال تشـ کمـ
 قهرمـــان جوانـــان جهـــان گفـــت: اینکـــه 
ــابقه فکـــرش رو می کـــردم طـــا  قبـــل مسـ
بگیـــرم نـــه،  لطـــف خداونـــد شـــامل حالـــم 

ـــای  ـــه آق ـــد 4۵ ســـال ک ـــه توانســـتم بع شـــد ک
ـــره  ـــدال نق ـــتگار یکضـــرب صاحـــب م احـــد رس
ـــار  ـــم افتخ ـــن ه ـــدند م ـــه ش ـــور فرانس در کش
کســـب طـــای یکضـــرب، برنـــز دوضـــرب و 

ــت آوردم. ــوع رو به دسـ ــره مجمـ نقـ
افتخارآفریـــن تبریـــزی یـــادآور شـــد: 
مســـابقات در کشـــور فیجـــی برگـــزار شـــد 
ــربازی  ــت سـ ــه در خدمـ ــن کـ ــروج مـ و خـ
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــورده ب ـــکل برخ ـــه مش ـــتم ب هس
ـــاعت راه  ـــد ۳۰ س ـــدم. بع ـــزام ش ـــروه دوم اع گ
ـــه  ـــش ب ـــیدم و فردای ـــابقات رس ـــل مس ـــه مح ب

ـــتم  ـــه نتوانس ـــت اینک ـــم و عل ـــه رفت روی تخت
ـــود  ـــتگی ب ـــم خس ـــوب کار کن ـــرب خ در دوض
و گرنـــه مـــن خـــودم دوضـــرب زن هســـتم، 
ـــت  ـــتم دل مل ـــکر توانس ـــدا رو ش ـــاز خ ـــی ب ول
ایـــران و شـــهرم را خوشـــحال بکنـــم و از 

عملکـــردم خیلـــی راضـــی هســـتم.
 وی افــزود: مربیــان عزیــزم برنامه ریــزی 
 2۰24 المپیــک  در  بتوانــم  تــا  می کننــد 
شــرکت و مــدال خــوش رنگــی بــرای کشــورم  
بیــاورم و انتظــاری کــه از مســووالن شــهر 
ــا  ــد ت ــت کنن ــان ورزشــی حمای دارم از قهرمان
ــی طــی  ــه راحت ــم ب ــن راه را بتوانی ســختی ای
کنیــم و افتخــاری بــرای کشــور و اســتان 

ــم. ــب نمای کس
ســخت  لحظــات  مــورد  در  حســینی 
ــی فیجــی گفــت: ســخت ترین  مســابقات جهان
ــو  ــه 191 کیل ــود ک ــی ب ــابقه وقت ــان مس زم
دوضــرب رو بــاالی ســر بــردم و توانســتم نائــب 
ــژه از  ــکر وی ــم تش ــم و می خواه ــان بش قهرم
مربــی عزیــزم آقــای مســعود نــوری کــه مربــی 
اصلــی مــن هســتند، کنــم کــه در همــه حــال 
ــگاه  ــن جای ــه ای ــتم ب ــا توانس ــد ت ــارم بودن کن

ــم. برس
ــرداری  محمــد حســینی در مســابقات وزنه ب
قهرمانــی جوانــان جهــان کــه در فیجــی برگزار 
شــد، در وزن 91 کیلوگــرم در یــک ضربــه بــه 
ــوع  ــز و در مجم ــرب برن ــا، در 2 ض ــدال ط م
بــه مــدال نقــره دســت یافتــه و ۳ مــدال بــرای 

کاروان ایــران بــه ارمغــان آورد.
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خودخوری چیست 
و درمان آن کدام است؟ 

هرکســی گاهــی خودخــوری میکنــد، امــا 
ــز  ــراد هرگ ــی اف ــد بعض ــی رس ــر م ــه نظ ب
نمــی تواننــد رگبــار پیوســته افــکار خــود را 

ــد.   ســاکت کنن

خودخوری کردن در زنان بیش از مردان است
از آنجایــی کــه یکــی از ویژگی هــای افــراد 
خودخــور دارا بــودن حساســیت های افراطــی 
ــاس تری  ــخصیت حس ــز ش ــان نی ــت و زن اس
ــوری در  ــد خودخ ــر می رس ــه نظ ــد، ب دارن

ــان بیشــتر مشــاهده می شــود. زن
از  ناشــی  اســت  ممکــن  خودخــوری   
ــزت  ــف ع ــس، ضع ــه نف ــاد ب ــف اعتم ضع
نفــس، حســادت، شــناخته نشــدن ظرفیــت 
هــای فــردی و متبلــور نکــردن ظرفیــت 
هــای وجــودی فــرد باشــد کــه یکــی دیگــر از 
مشــکات افــراد خودخــور، منعطــف نبــودن 

ــت. ــای آنهاس ــه ه ــر و اندیش تفک
 همیشــه از اقــوام و دوســتان قدیمــی 
به خاطــر  فانــی  کــه  می شــنیدیم 
ــز  ــه نی ــه و هم ــاد« گرفت ــوری، »غم ب خودخ
بــزرگ شــدن گلــو را علــت ایــن تصورشــان 
ــاور  ــن ب ــه ای ــی ک ــد، درحال ــوان می کردن عن
ــه خــود  ــی ب ــچ ربط ــت و  هی ــتباه اس اش

ــدارد. ــوری ن خ
  

چگونه دست از خود خوری کردن برداریم؟
ــی،  ــکار قدیم ــخوار اف ــه نش ــان دادن ب پای
ــرای  ــه ب ــی فاجع ــش بین ــش داوری و پی پی
آینــده، بــه زبــان ســاده اســت. امــا بــا تمریــن 
مســتمر مــی تــوان الگوهــای فکــری منفــی را 
ــف  ــا ۵ روش متوق ــه ب ــرد. در ادام محــدود ک

کــردن ایــن مشــکل آشــنا مــی شــوید:
- افکارتــان را بــه چالــش بکشــید: همــراه 
شــدن بــا افــکار منفــی کار ســاده اســت، پس 
پیــش از آنکــه بــه ایــن نتیجــه برســید کــه 
بــه خاطــر بیمارشــدن اخــراج مــی شــوید یــا 
اگــر فرامــوش کنیــد بــه موقــع کرایــه خانــه 
را پرداخــت کنیــد، بــی خانمــان مــی شــوید، 
بدانیــد کــه افکارتــان بــه احتمــال زیــاد بــه 
ــاد  ــتند. ی ــی هس ــزی منف ــه آمی ــرز مبالغ ط
ــکار شــما را  ــن اف ــه ای ــش از آنک ــد پی بگیری
ــرده و  ــایی ک ــا را شناس ــد، آنه ــه کنن دیوان
ــا چیــز دیگــری  ــان را ب اشــتباهات فکــری ت

جایگزیــن کنیــد.
 - حواسـتان باشـد چـه زمانـی زیـاد فکـر 
مـی کنیـد: هوشـیاری نخسـتین گام پایـان 
دادن بـه خـود خوری اسـت. به طـرز فکرتان 
توجـه کنیـد. وقتـی متوجـه می شـوید دارید 
وقایـع گذشـته را بارهـا و بارهـا در ذهنتـان 
بازپخـش مـی کنیـد یـا غصـه چیـزی را می 
اسـت،  خـارج  شـما  کنتـرل  از  کـه  خوریـد 

بدانیـد کـه افکارتـان کارایـی ندارنـد. 
برنامــه  اندیشــیدن،  و  تامــل  بــرای   -
ریــزی زمانــی داشــته باشــید: دلواپســی 
بــرای مشــکات بــه مــدت طوالنــی، کارایــی 
ــد کمــک  ــا کمــی تامــل مــی توان ــدارد، ام ن
کننــده باشــد. فکرکــردن بــه اینکــه چگونــه 
مــی توانیــد کار متفاوتــی انجــام دهیــد 
یــا خطرهــای احتمالــی ســر راه برنامــه 
ــه  ــد چ ــید و بدانی ــان را بشناس ــای خودت ه
چیزهایــی مــی تواننــد کمــک کننــد در 
ــید.  ــته باش ــری داش ــرد بهت ــده عملک آین

ــیدن  ــرای اندیش ــه در روز ب ــت دقیق بیس
وقــت بگذاریــد و در طــول ایــن مــدت، 
ــود  ــوردن، خ ــه خ ــازه غص ــان اج ــه خودت ب
ــه  ــردن هرچ ــنگین ک ــبک وس ــوری و س خ
ــی  ــا زمان ــد، ام ــد، بدهی ــی خواهی ــه م را ک
کــه وقتتــان تمــام شــد، بــه ســراغ یــک کار 
موثــر برویــد. اگــر متوجــه شــدید بیشــتر از 
ــی  ــر م ــی خــود در فک محــدوده مجــاز زمان
رویــد، بــه خودتــان یــاداوری کنیــد کــه بعــدا 

ــد . ــر کنی ــاره اش فک ــد درب ــی توانی م
- روی حــل مشــکات تمرکــز کنیــد: 
ــما  ــه ش ــی ب ــکل، کمک ــه مش ــردن ب فکرک
نمیکنــد و درواقــع بایــد بــه دنبــال راه حــل 
ــدی  ــدم بع ــید ق ــان بپرس ــید. از خودت باش
کــه مــی توانیــد بــرای درس گرفتــن از یــک 
اشــتباه یــا جلوگیــری از تکــرار آن در آینــده 
برداریــد، چیســت. بــه جــای اینکــه بپرســید: 
»چــرا ایــن اتفــاق افتــاد؟« بپرســید: »بــرای 
ــم؟«  ــم انجــام دهی ــی توانی آن چــه کاری م
 - کانــال را عــوض کنیــد: درواقــع هرچــه 
بیشــتر تــاش کنیــد مانــع ورود یــک فکــر به 
ــود آن در  ــراز وج ــال اب ــود، احتم ــان ش مغزت
ذهنتــان بیشــتر میشــود. بهتریــن راه عــوض 
کــردن کانــال ذهنــی ایــن اســت کــه خودتان 
را مشــغول کنیــد؛ مثــا ورزش کنیــد، دربــاره 
یــک موضــوع کامــا متفــاوت حــرف بزنیــد یا 

مشــغول انجــام پــروژه ای شــوید.
ــن  ــردن را تمری ــه ک ــیاری و توج  - هوش
ــد،  ــان حــال زندگــی کنی ــد: اگــر در زم کنی
ــر گذشــته باشــید  ــه فک ــن اســت ب غیرممک
ــان  ــه خودت ــد. ب ــده را بخوری ــه آین ــا غص ی
ــا  ــه اینج ــتان ب ــتر حواس ــد بیش ــول بدهی ق
ــارت  ــد هرمه ــت مانن ــد. درس ــون باش و اکن
ــد  ــز نیازمن ــه نی ــیاری و توج ــری، هوش دیگ
ــه مــرور زمــان  ــا ب ــن کــردن اســت؛ ام تمری

ــد. ــش ده ــوری را کاه ــد خودخ ــی توان م
 منبع: بیتوته

ــز  ــهرداری تبری ــال ش ــم والیب ــرمربی تی س
ــزه ای  ــری انگی ــگ برت ــم لی ــود تی ــت: وج گف
قابــل توجــه بــرای نوجوانــان اســت کــه موجب 
والیبــال  مدرســه  از  همشــهریان  اســتقبال 

می شــود.  شــهرداری 
بــه گــزارش شــهریار، عــادل بنــاکار در 
رابطــه بــا فعالیــت شــهرداری تبریــز در ورزش 
ــه  ــت ک ــال اس ــد س ــت: چن ــار داش ــه اظه پای
ــکیل  ــز تش ــهرداری تبری ــال در ش ــم والیب تی
یافتــه و اســاس کار ایــن بــود کــه حتمــاً 
تیم هــای پایــه را تشــکیل داده و بــه آنهــا 
توجــه زیــادی داشــته باشــیم تــا ایــن بازیکنان 
در آینــده بتواننــد در تیم هــای لیــگ برتــری و 
لیــگ یکــی باشــگاه حضــور داشــته و جایگزیــن 

ــوند. ــر ش ــان دیگ بازیکن
وی افــزود: فکــر می کنــم شــهرداری در ایــن 
ــا  مــورد عملکــرد موفقــی داشــته و توانســته ب
وجــود تیــم لیــگ برتــری، انگیــزه ای مضاعــف 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــاد کنن ــان ایج ــرای نوجوان ب

می خواســتیم بــرای نخســتین بــار کاس هــای 
آموزشــی والیبــال را در قالــب مــدارس ورزشــی 
ــدود 1۰  ــم، ح ــزار کنی ــز برگ ــهرداری تبری ش
نفــر ثبت نــام کــرده بودنــد امــا ســال گذشــته 
ــام  بیــش از 2۰۰ نفــر در ایــن کاس هــا ثبت ن
کردنــد کــه ایــن موضــوع موجــب رونــق 

ــود. ــهرمان می ش ــال ش والیب
ــز  ــهرداری تبری ــال ش ــم والیب ــرمربی تی س
ــا کاس هــای آموزشــی شــهرداری  در رابطــه ب
والیبــال  بــه  عاقه منــدان  بــرای  تبریــز 
پیــش  کــه  بازیکنانــی  کــرد:  خاطرنشــان 
از ایــن در لیــگ برتــر حضــور داشــتند و 
ــز یکــی دیگــر  ــد شــهرداری هســتند نی کارمن
ــهرداری  ــال ش ــه والیب ــیل های مدرس از پتانس
ــا  ــان ب ــه نوجوان ــوند ک ــوب می ش ــز محس تبری
اســتفاده از تجربــه آنهــا می تواننــد بــا آمــوزش 
تیم هــای  بــه  آتــی  ســال های  در  بهتــر، 

ــوند. ــق ش ــف ملح مختل
در  حضــورش  بــا  رابطــه  در  بنــاکار 

والیبــال  مدرســه  آموزشــی  کاس هــای 
ــگ  ــم لی ــود تی ــت: وج ــز گف ــهرداری تبری ش
ــان  ــرای نوجوان ــزه ای قابل توجــه ب ــری انگی برت
ــهریان از  ــتقبال همش ــب اس ــه موج ــت ک اس
مدرســه والیبــال شــهرداری می شــود. در ایــن 
کاس هــا مربیــان خوبــی داریــم کــه همیشــه 
آموزشــی  آنهــا در کاس هــای  بــا  همــراه 
ــان هســتیم. آرزوی مــن  ــار نوجوان والیبــال کن
ــد و  ــت نباش ــا موق ــه کاس ه ــت ک ــن اس ای

طبــق تأکیــد مســئوالن، کاس هــا دائمــی 
باشــد تــا بتوانیــم اســتعدادهای موجــود را 
ــان را از نظــر فیزیکــی،  جــذب کــرده و بازیکن

ــم. ــا دهی ــی و ... ارتق ــه، فن تغذی
بــه  نوجوانــان  می خواهیــم  گفــت:  وی 
ــال  ــر والیب ــل باالت ــه مراح ــی ب ــورت علم ص
ایــن مــورد شــهرداری تبریــز  برســند. در 
ــم  ــن ه ــر از ای ــد بهت ــوده و می توان ــق ب موف

ــد ــل کن عم

مدارس ورزشی شهرداری تبریز از مربیان توانمند بهره می برند

وجود تیم لیگ برتری انگیزه ای مضاعف 
برای عالقه مندان به والیبال است

اســـتان  فوتبـــال  هیئـــت  رئیـــس 
مســـابقات  برگـــزاری  آذربایجان شـــرقی 
قهرمانـــی زیـــر 2۰ ســـال فوتســـال آســـیا را 
ـــت  ـــز دانس ـــهر تبری ـــرای ش ـــی ب ـــار بزرگ افتخ
و از برنامـــه ریـــزی هـــای هیئـــت بـــرای 

میزبانـــی ســـربلند خبـــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، جــواد ششــگانی 
یــک روز مانــده بــه مســابقات فوتســال زیــر 2۰ 
ســال قهرمانــی آســیا کــه بــه میزبانــی تبریــز 
برگــزار می شــود، در نشســت خبــری و در 
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: برنامــه ریزی 
ــن مســابقات از یک ســال پیــش از  ــی ای میزبان
ســوی کنفدراســیون فوتبــال آســیا آغــاز شــده 
ــده و  ــام ش ــای انج ــی ه ــد از رایزن ــود و بع ب
بازدیــد هــای بــه عمــل آمــده از امکانــات 
کشــور هــا، جمهــوری اســامی ایــران و شــهر 
ــان مســابقات انتخــاب  ــوان میزب ــه عن ــز ب تبری

شــد. 
وی یــادآور شــد: ایــن مســابقات بــا حضــور 
ــن  ــه ای ــود ک ــزار می ش ــیایی برگ ــم آس 12 تی
ــهر  ــتان و ش ــرای اس ــی ب ــن الملل ــداد بی روی
ــد همــه ی  ــز افتخــار بزرگــی اســت و بای تبری
مســئولین نهایــت تــاش و همــکاری را انجــام 
ــوب  ــکل مطل ــه ش ــابقات ب ــن مس ــا ای داده ت

ــود. ــزار ش برگ
اداره کل  از  دارد  جــا  افــزود:  ششــگانی 
ورزش و جوانــان اســتان آذربایجان شــرقی و 
ــردد  ــکر گ ــر و تش ــاج تقدی ــای بهت ــاب آق جن
کــه نهایــت همــکاری را بــرای برگــزاری بهتــر 

ــتند. ــابقات داش ــن مس ای
اســتان  فوتبــال  هیئــت  رئیــس 
برگــزاری  محــل  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
ــز  ــریفی تبری ــهید پورش ــالن ش ــابقات س مس
اســت کــه الحمــداهلل همــه ی زیرســاخت هــا 

ــن ســالن بازســازی شــده و  فراهــم اســت و ای
ــش  ــت پوش ــتیم تح ــم داش ــی ه ــر نواقصات اگ
ــه  ــت و از هم ــده اس ــل ش ــابقات ح ــن مس ای
 AFC مهــم تــر کفپــوش ســالن از طــرف
ــد روز در  ــن چن ــی ای ــه ط ــده ک ــال گردی ارس
ــا  ــی کام ــه کفپوش ــده ک ــب گردی ــالن نص س

اســتاندارد اســت.
ــه  ــر ب ــدود 4۰۰ نف ــان ح ــت: میزب وی گف
ــان و  ــی، داوران، بازیکن ــل اجرای ــوان عوام عن
مربیــان در ایــن مســابقات خواهیــم بــود و 
ــن مســابقات  ــی  ای ــده اصل اینکــه برگــزار کنن
ــا در  ــوده و م ــیا ب ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــتیم  ــده هس ــگ کنن ــط هماهن ــورد فق ــن م ای
و  بایــد عنــوان کنــم، مســابقات افتتاحیــه 
نخواهــد داشــت، امــا مراســم اختتامیــه توســط 
ــد  ــزار خواه ــیا برگ ــال آس ــیون فوتب کنفدراس

شــد.

ششــگانی گفــت: 9 تیــم وارد تبریــز شــده 
و 2 تیــم امــروز و یــک تیــم فــردا وارد خواهــد 
شــد و مســابقات روز جمعــه رســما آغــاز 
می گــردد. بلیــط هــای چــاپ شــده بــرای ایــن 
مســابقات بــر اســاس شــماره صندلــی بــوده و 
ــه  ــود ک ــی خ ــد در صندلی های ــاگران بای تماش
شــماره اش روی بلیــت اســت، مســتقرر گردنــد.

و  ورزش  شــبکه های  کــرد:  تصریــح  وی 
اســتانی ســهند پخــش مســتقیم ایــن بازی هــا 
را برعهــده داشــته و کشــور اندونــزی نیــز 

ــازی هــای خــود  خواســتار پخــش مســتقیم ب
ــت. ــده اس ــورش ش در کش

رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان آخــر خاطــر 
نشــان کــرد: تــاش مــی کنیــم تبریــز را 
بیشــتر معرفــی کنیــم و در ایــن راســتا پکیــج 
هایــی طراحــی شــده کــه در اختیــار تیــم هــا 
قــرار مــی دهیــم، اســتقبال خــوب تماشــاگران 
ــا  ــج ه ــن پکی ــه ای ــار ارائ ــا در کن ــازی ه از ب
ــرای میزبانــی بقیــه رشــته هــای  ــد ب مــی توان

ــر گــذار باشــد. ورزشــی هــم تاثی

ششگالنی:

 تبریز میزبان شایسته ای برای مسابقات فوتسال 
قهرمانی آسیا خواهد بود

تاریخ انتشار: 1398/03/23
دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

اولیــن مجمــع عمومــی شــرکت تعاونــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان اســتان آذربایجــان شــرقی ) در شــرف تاســیس( در ســاعت 1۰ روز پنــج شــنبه مــورخ 98/۰4/۰۷ و در محــل شــرکت 
بــه نشــانی تبریــز، چهــار راه شــهید بهشــتی، ابتــدای خیابــان حافــظ، طبقــه 2 پــاک 9۶ برگــزار مــی شــود. از کلیــه داوطلبــان عضویــت دعــوت مــی شــود بــا در دســت داشــتن برگــه ورود بــه 

جلســه جهــت اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه موضوعــات ذیــل در ایــن مجمــع حضــور بهــم رســانند. 
ضمنــا داوطلبــان عضویــت در هیئــت مدیــره یــا بازرســی موظفنــد ، حداکثــر یــک هفتــه از تاریــخ انتشــار آگهــی بــا صــدور دعوتنامــه تشــکیل مجمــع عمومــی عــادی، مــدارک مربوطــه را بــه 

هیــات موســس تحویــل نماینــد. 
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اوقات شرعی شهر تبریز

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه امــروز شــرایط عمومــی کشــور علیرغم 
آنکــه بدخواهــان تبلیــغ می کننــد، بســیار خــوب اســت، اظهــار داشــت: 
ملــت ایــران بداننــد کــه فشــار آمریــکا علیــه کشــورمان بــه اوج رســیده و 
عمــا ظرفیــت آن رو بــه پایــان اســت و از ایــن بــه بعــد ایــن تحریم هــا 

و فشــار، ظرفیــت خــود را از دســت داده و تخلیــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا، حجت االســام والمســلمین دکتــر حســن روحانــی 
ــابقه ترین  ــکا بی س ــه آمری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــأت دول ــه هی در جلس
تحریــم و فشــار تاریخــی را طــی یکســال گذشــته بــر ملــت ایــران وارد 
ــخ بی ســابقه اســت و  ــکا در تاری ــه فشــارهای آمری ــت: اینگون ــرده، گف ک
حتــی بــا فشــارهایی کــه از طریــق ســازمان ملــل و تحــت فصــل هفتــم 
ــه  ــل مقایس ــده، قاب ــال ش ــورها اعم ــه کش ــازمان علی ــن س ــور ای منش

نیســت.
 روحانــی تاکیــد کــرد: برغــم همــه ایــن فشــارها و آنچــه بدخواهــان 
ــن  ــه ای ــم و  البت ــی برخورداری ــرایط بســیار خوب ــد، از ش ــغ می کنن تبلی
بــدان معنــا نیســت کــه ســختی وجــود نــدارد و همــه مشــکات برطــرف 

شــده اســت.
ــت  ــه مل ــکا علی ــه آمری ــد کاری ک ــت: بی تردی ــور گف ــس جمه رئی
ــارز تروریســم اقتصــادی اســت و ایــن  ایــران انجــام داده از نمونه هــای ب
در تاریــخ بــه عنــوان جادانــی کــه علیــه ملــت ایــران تــاش می کننــد، 
ثبــت می شــود، امــا در عیــن حــال و برغــم همــه فشــارها، ملــت ایــران 

بــه خوبــی ایســتادگی و مقاومــت کردنــد.
ــی  ــور اروپای ــک کش ــه ی ــر خارج ــه وزی ــت: اینک ــی اظهارداش روحان
ــکا  ــه آمری ــد ک ــام می کن ــه صراحــت اع ــران ب ــه ته ــان ســفر ب در جری
ــس  ــد و هرک ــتباه می کن ــا و اش ــرده خط ــاب ک ــه انتخ ــیری ک در مس
ــد کــه فشــار حداکثــری هیــچ تأثیــری  تاریــخ ایــران را بشناســد می دان
ــه  ــران ب ــه دیگ ــن معناســت ک ــذارد، بدی ــن کشــور نمی گ ــردم ای ــر م ب
عظمــت و قــدرت ملــت ایــران اعتــراف می کننــد و می داننــد کــه راهــی 
کــه متحدشــان انتخــاب کــرده غلــط اســت و ایــن بســیار حائــز اهمیــت 

اســت.
رئیــس جمهــور افــزود: همیــن وزیــر امــور خارجــه اعــام کــرد کــه 
تدبیــر دولــت ایــران در یکســال اخیــر در انتخــاب راه عقلــی، منطقــی و 
حقوقــی مایــه شــگفتی همــه بــوده اســت در یکســال گذشــته مســئولین 
و ملــت ایــران دســتپاچه نشــدند و صبــر و تدبیــر خــود را در برابــر فشــار 

دشــمنان نشــان دادنــد.
ــه گذشــته  ــر اینکــه شــرایط امــروز کشــور نســبت ب ــا تأکیــد ب وی ب
بهتــر شــده اســت، اظهــار داشــت: امــروز مــردم ایــران نســبت بــه ۶ مــاه 
و یکســال گذشــته آرامــش بیشــتری دارنــد و نســبت بــه آینــده کشــور 
خــود امیدوارتــر هســتند و امــروز مســئولین کشــور نیــز دیــدگاه و نظــر 
متحــد و واحــدی دارنــد و راه کام و نظــرات مســئولین رده بــاال و همــه 

مــردم و فرهیختــگان جامعــه یکســان و واحــد شــده اســت.
 روحانــی تصریــح کــرد: امــروز همــه بــه خوبــی می داننــد کــه مقصــر 
اصلــی همــه مشــکات آمریــکا اســت و هیچ کــس در آن تردیــدی نــدارد.

ــبت  ــد نس ــس نمی توان ــروز هیچ ک ــرد: ام ــد ک ــور تأکی ــس جمه رئی
ــراد بگیــرد. آهنــگ  ــران ای ــت و نظــام جمهــوری اســامی ای ــه راه دول ب
ــازار  ــی رود و ب ــش م ــوب پی ــمت مطل ــه س ــور ب ــادی کش ــرایط اقتص ش
ــری  ــرایط بهت ــب ش ــه مرات ــر ب ــای اخی ــه ماه ه ــبت ب ــورس و ارز نس ب
ــان  ــا پای ــز ت ــازار مســکن نی ــه فضــل الهــی در ب ــرده اســت و ب ــدا ک پی
ــای  ــم داشــت، چنانچــه همــه وزارتخانه ه ــری خواهی ســال شــرایط بهت
مربوطــه وارد صحنــه شــوند می تــوان شــرایط مســکن را بهبــود بخشــید.

ـــت:  ـــی، گف ـــایل عمران ـــه مس ـــت ب ـــه دول ـــه توج ـــاره ب ـــا اش ـــی ب روحان
ـــه  ـــا در زمین ـــت ام ـــوردار اس ـــختی برخ ـــرایط س ـــت از ش ـــه دول ـــر چ اگ
ـــزار  ـــه 2۷ ه ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــزارش س ـــاس گ ـــی براس ـــایل مال مس
ـــال  ـــدای امس ـــور از ابت ـــی کش ـــای عمران ـــرای طرح ه ـــان ب ـــارد توم میلی
تخصیـــص یافتـــه اســـت کـــه آثـــار آن در ماه هـــای آینـــده آشـــکار 

ـــد. ـــد ش خواه
ـــی  ـــاری مبان ـــه ج ـــن در هفت ـــرد: همچنی ـــه ک ـــور اضاف ـــس جمه رئی
ـــت و  ـــادی دول ـــتاد اقتص ـــًا در س ـــه قب ـــال 98 را ک ـــه س ـــد بودج جدی
ـــده  ـــی ش ـــادی بررس ـــی اقتص ـــی هماهنگ ـــورای عال ـــران و ش ـــأت وزی هی
بـــود، تصویـــب کردیـــم و براســـاس ایـــن مصوبـــه حقـــوق، عیـــدی و 
ـــد در  ـــل و ص ـــور کام ـــه ط ـــران ب ـــان و کارگ ـــی کارکن ـــتمری تمام مس
صـــدی پرداخـــت خواهـــد شـــد و اینگونـــه اقدامـــات بـــه معنـــای آن 

ـــت. ـــد اس ـــد و توانمن ـــت قدرتمن ـــه دول ـــت ک اس
ــی می توانیــم از مشــکات  ــا وحــدت و همدل ــی تأکیــد کــرد: ب روحان
عبــور کــرده و بدخواهــان خــود را مجبــور کنیــم کــه پــای میــز منطــق، 
مذاکــره و عــدل بنشــینند و اشــتباه خــود را بپذیرنــد کــه البتــه اخیــراً 
ــد و  ــدل کرده ان ــد را معت ــه می زدن ــای بی حســابی ک ــداری از حرف ه مق
ــد و می فهمنــد  ــاز می گردن ــاز هــم از مســیر اشــتباه خــود ب ــد ب بی تردی

کــه راهشــان درســت نیســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــور در بخــش دیگ ــس جمه رئی
اینکــه امســال شــرایط مناســبی بــرای ایجــاد تحــول اقتصــادی در کشــور 
ــای  ــا و ظرفیت ه ــم از نعمت ه ــال می توانی ــت: امس ــد، گف ــا می ّباش مهی
بزرگــی کــه در کشــورمان وجــود دارد، بــرای ایجــاد تحــول در بخش های 

مختلــف بویــژه اقتصــادی اســتفاده کنیــم.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه آمــار نشــان می دهــد کــه مســیر 
و حرکــت درســتی را می پیماییــم، اظهــار داشــت: مــردم مطمئــن باشــند 
ــت و  ــران اس ــت ای ــاه مل ــع و رف ــت، مناف ــم اس ــت مه ــرای دول ــه ب آنچ
ــفر  ــه در س ــان هفت ــروز و پای ــه ام ــی ک ــوان و در ماقات های ــه ت ــا هم ب
ــت  ــم گرف ــود را بکارخواهی ــاش خ ــام ت ــت ،تم ــم داش ــی خواه خارج

کــه بــه خوبــی از حــق مــردم ایــران دفــاع کــرده و در برابــر بدخواهــان 
ایســتادگی کنیــم.

ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــور در بخــش دیگ ــس جمه رئی
ــه  ــتان و کهگیلوی ــتان های گلس ــرای اس ــد ب ــتاندار جدی ــاب دو اس انتخ
ــه  ــال در زمین ــره فع ــت دو چه ــأت دول ــروز هی ــت: ام ــد، گف و بویراحم
مســایل اجرایــی و علمــی انتخــاب کــرده اســت. آقــای حق شــناس کــه 
بــه عنــوان نیــروی فعــال در مســایل علمــی، ســابقه نمایندگــی شــورای 
ــال  ــص و فع ــر مخل ــک عنص ــوان ی ــه عن ــواره ب ــامی را دارد و هم اس
بــرای نظــام جمهــوری اســامی ایــران مطــرح بــوده، بــه عنــوان اســتاندار 

ــد. گلســتان انتخــاب گردی
ــت:  ــار داش ــتان، اظه ــتان گلس ــت اس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
اســتان گلســتان از مراکــز مهــم کشــاورزی کشــور اســت و در بســیاری 
ــن  ــرار دارد و در ای ــت ق ــای نخس ــاورزی در ردیف ه ــوالت کش از محص
ــغول  ــه مش ــًا مخلصان ــن کام ــنی و ترکم ــیعه و س ــردم ش ــتان م اس

ــتند. ــت هس فعالی
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم اســتان گلســتان در ســیل 
ــد، گفــت: مــردم اســتان  ــی جوهــره خــود را نشــان دادن ــه خوب اخیــر ب
برغــم گرفتــاری در ســیل بــا روحیــه و بانشــاط بودنــد و بســیار کریمانــه 
ــتان  ــتان گلس ــردم اس ــد. م ــه می کردن ــان را مطالب ــه حق ش و مهربانان
ــا همــکاری نیروهــای اجرایــی و نظامــی، مشــکات  ــه ســیل، ب در حادث
ــع  ــت و مرتف ــی مدیری ــه خوب ــان را ب ــا و گمیش ــده در آق ق ــود آم بوج

کردنــد.
 روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه بایــد تــاش کنیــم کــه زندگــی 
مــردم آســیب دیــده بــه شــرایط عــادی بازگشــته و اماکــن آســیب دیده 
بازســازی شــود، گفــت: دولــت بــا همــه همــت در مســیر رفــع مشــکات 
ــم  ــازی ه ــه بازس ــرد و در زمین ــد ک ــاش خواه ــیب دیده ت ــردم آس م
بایســتی مــردم ایــران و نیروهــای مســلح و نهادهــای دولتــی و عمومــی 
ــر از  ــار هــم و دســت در دســت یکدیگــر زیبات همچــون گذشــته در کن
گذشــته شــهر را بازســازی کننــد و کاری کننــد کــه ســاختارهای شــهر 

ــاوم باشــد. ــی مق ــر ســیل های احتمال در براب
رئیــس جمهــور ضــرورت توجــه بــه الیروبــی و زهکشــی رودخانه هــا 
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــت نس ــت:  دول ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی را م
ــژه ای داشــته و در دولــت یازدهــم و دوازدهــم تاکنــون بیــش  توجــه وی
از 4۰ هــزار هکتــار زهکشــی انجــام شــده کــه ایــن موضــوع در کاهــش 

ــت. ــوده اس ــر ب ــر مؤث ــیاب اخی ــیب های س آس
 روحانــی بــا قدردانــی از تــاش مــردم، نیروهای مســلح و دســتگاه های 
ــت:  ــیاب، گف ــی از س ــیب های ناش ــع آس ــانی و رف ــی در امدادرس اجرای
ــان  ــی خودش ــگاه اجتماع ــه جای ــه ب ــدون توج ــردم ب ــه م ــن حادث در ای
کارهــای مانــدگاری انجــام داده انــد و بی تردیــد روحیــه ایثــار و فــداکاری 

مــردم و اشــتیاق آنــان بــرای کمک رســانی بــه مناطــق ســیل زده کشــور 
از افتخــارات بزرگــی اســت کــه بــرای تاریــخ کشــور باقــی خواهــد مانــد.

رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز خدمــت بــه مــردم بــزرگ 
گلســتان بیــش از گذشــته مــورد تأکیــد اســت، گفــت: اســتان گلســتان 
ــه کشــاورزی، گردشــگری  ــای مختلفــی در زمین اســتعدادها و ظرفیت ه
و حمــل و نقــل دارد و از مســئوالن اســتان می خواهــم کــه ایــن 

ــازند. ــال س ــته فع ــش از گذش ــا را بی ظرفیت ه
ــتاندار  ــوان اس ــه عن ــری ب ــای کانت ــه از انتخــاب آق ــی در ادام روحان
ــروی  ــوان نی ــه عن ــه وی ب ــت ک ــد، گف ــه و بویراحم ــد کهگیلوی جدی
خســتگی ناپذیر شــهرت دارد و اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز 
ــای  ــتعدادها و ظرفیت ه ــا اس ــت ت ــی اس ــال اجرای ــر فع ــد عنص نیازمن
اســتان را بــرای اســتان و کشــور فعــال ســازد. ایــن اســتان دارای 
ــی  ــور فعال ــدس حض ــاع مق ــت و در دف ــی اس ــادار و انقاب ــی وف مردمان

ــتند. ــه هس ــور در صحن ــی کش ــرای آبادان ــروز ب ــتند و ام داش
رئیــس جمهــور اضافــه کــرد: اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از لحــاظ 
گردشــگری، دامــداری، باغــداری و میــوه از مراکــز مهــم کشــور اســت و 
ــته  ــور داش ــای کش ــن نیازمندی ه ــرای تأمی ــی ب ــش خوب ــد نق می توان

باشــد.
روحانــی خاطــر نشــان کــرد: مــردم اســتان بــرای تکمیــل فــرودگاه، 
ــه  ــد ک ــی دارن ــان مطالبات ــای عمومی ش ــاده ای و نیازمندی ه ــایل ج مس
بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و آقــای کانتــری نیــروی فعــال و آشــنا 
ــد در اســتان  ــاً می توان ــاال قطع ــه بســیار ب ــا روحی ــه اســتان اســت و ب ب

کهگیلویــه و بویراحمــد تحــول ایجــاد کنــد.
رئیــس جمهــور گفــت: از همــه علمــا و ائمــه جمعــه گــرگان و یاســوج 
می خواهــم کــه بــا اســتانداران جدیــد همــکاری بیشــتری داشــته باشــند 
ــتان ها  ــن اس ــردم ای ــی م ــری در زندگ ــیار بهت ــرایط بس ــاهد ش ــا ش ت

باشــیم.
 روحانــی خاطــر نشــان کــرد: اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
همچنیــن دومیــن اســتان نفت خیــز کشــور اســت کــه از ایــن ظرفیــت 
هــم بایســتی بــه مــردم اســتان کمــک شــود و مــردم اســتان از منافــع 
ــه  ــن زمین ــتی در ای ــت بایس ــوند و وزارت نف ــد ش ــت بهره من ــن نعم ای

ــد. ــت کن فعالی

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش می رود

انجمن جهانـی فـوالد در جدیدترین گزارش 
برتـر فوالدسـاز  خـود شـرکت ها و کشـورهای 
جهـان در سـال 2۰18 میـادی را معرفـی کرد 
از رتبـه سـیزدهم در  ایـران  براسـاس آن  کـه 
سـال 2۰1۷ بـه رتبـه یازدهـم در سـال 2۰18 
ارتقـا یافـت. بـر این اسـاس تولیـد فـوالد ایران 
در سـال 2۰18 میـادی 24 میلیـون و ۵۰۰ 

هـزار تـن بـه ثبت رسـید. 
بـه گـزارش ایرنـا و بـه نقـل از انجمـن جهانـی 
اعـام   )World Steel Association( فـوالد 
کـرد: برپایـه ایـن بررسـی، جایـگاه »کشـورها و 
شـرکت های« تولید کننده فوالد منتشـر شـده که 
طبـق این گـزارش، در سـال 2۰18 میادی تولید 
فوالد ایران و سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و 
صنایـع معدنی ایران )ایمیـدرو( 2 پلـه ارتقا یافت.

نکتـه قابـل توجـه اینکـه کشـورمان از نظـر 
میـزان تولیـد، هـم ردیـف ایتالیـا در رتبه دهم 
قـرار دارد، امـا تـداوم تولیـد در ایـن محـدوده، 
آن کشـور را در جایـگاه دهم نگه داشـته اسـت 
و ایـران در رتبـه بنـدی ماهانه 2۰18 توانسـته 
بـود در برخـی از ماه هـا، رتبـه دهـم را از آن 

سـازد. خود 
همچنین سـازمان ایمیدرو با تولید 1۶ میلیون و 
۷9۰ هزار تن فوالد در جایگاه نوزدهمین فوالدسـاز 
برتـر جهـان ایسـتاد در حالـی که پیـش از ایـن در 
سـال 2۰1۷ با تولید 1۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در 

رتبـه 21 جهان قرار داشـت.
طـی ایـن مدت چین بـا تولیـد 928 میلیون 
و ۳۰۰ هـزار تـن در صدر کشـورهای فوالدسـاز 
جهـان قـرار گرفـت. هنـد و ژاپن نیز بـه ترتیب 
و  تـن  هـزار   ۵۰۰ و  میلیـون   1۰۶ تولیـد  بـا 
1۰4 میلیـون و ۳۰۰ هـزار تـن بـه ترتیـب در 

رتبه هـای دوم و سـوم جـای گرفتنـد.
آمریـکا بـا تولیـد 8۶ میلیـون و ۶۰۰ هـزار 
تـن فـوالد، کـره جنوبـی بـا تولیـد ۷2 میلیون 
و ۵۰۰ هـزار تـن، روسـیه بـا تولیـد ۷1 میلیون 
و ۷۰۰ هـزار تـن، آلمـان بـا تولیـد 42 میلیون 
و 4۰۰ هـزار تـن، ترکیـه بـا تولیـد ۳۷ میلیون 
و ۳۰۰ هـزار تـن و برزیـل با تولیـد ۳4 میلیون 
و 9۰۰ هـزار تـن در رتبه هـای چهـارم تـا نهـم 
سـال 2۰18  در  جهـان  فوالدسـاز  کشـورهای 

گرفتند. قـرار 

همچنیـن ایتالیا با تولیـد 24 میلیون و ۵۰۰ 
هـزار تـن )مشـابه تولیـد ایـران( پیـش از ایران 

در جایـگاه دهم جهان ایسـتاد.

برترین شرکت های فوالدساز جهان
آرسـلور میتـال ArcelorMittal )شـرکت 
فوالدسـاز چند ملیتـی مسـتقر در لوکزامبورگ 
سـال گذشـته میـادی بـا تولیـد 9۶ میلیون و 
42۰ هـزار تـن فـوالد همچنـان پیشـتاز تولیـد 
فـوالد در جهـان اسـت و در صـدر فوالدسـازان 

قـرار دارد.
 China Baowu Group گروه بائو چیـن
 Nippon Steel نیپـون  فـوالد  شـرکت  و 
Corporation بـا تولیـد ۶۷ میلیـون و 4۳۰ 
هـزار تـن و 49 میلیـون و 22۰ هـزار تن فوالد 
بـه ترتیـب رتبه هـای دوم و سـوم را بـه خـود 

اختصـاص دادنـد.

رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مراغه 
بـا اشـاره بـه ضـرورت بکارگیـری شـیوه  هـای 
نویـن کسـب و کارهـای جدیـد در عصـر حاضر 
سـمن های  ظرفیـت  از  گیـری  بهـره  گفـت: 
زیسـت محیطـی زمینـه سـاز توسـعه اسـتارت 

آپ هـا خواهـد بـود. 
به گـزارش ایرنـا، غامرضـا زارعـی در اولین 
کارگاه آموزشـی آشـنایی بـا اسـتارت آپ هـا، 

ایجـاد کسـب و کارهـا و خلـق درآمـد در حوزه 
طبیعـت و محیط زیسـت در مراغـه افزود: گروه 
هـا و سـازمان هـای مردم نهـاد با حضـور فعال 
در بخـش هـای اسـتارت آپ می تواننـد زمینـه 
مسـاعدی برای ایجاد کسـب و کار فراهم کنند.

وی ادامـه داد: ایجـاد زمینـه هـای کسـب و 
کار در قالـب فعالیت هـای اسـتارت آپـی زمینه 
گروه هـای  بـرای  پایـدار  درآمـد  ایجـاد  سـاز 

می شـود. محیطـی  زیسـت 
وی اضافـه کرد: با توجه بـه برگزاری کارگاه 
کارهـای  و  کسـب  و  آپ  اسـتارت  آموزشـی 
زیسـت محیطی، ایـن حرکت فرصتی مناسـب 
رویکردهـا  بـا  جامعـه  آحـاد  آشـنایی  بـرای 
و  اقتصـادی  نویـن  فعالیت هـای  اهـداف  و 

اسـت. اجتماعـی 
مدیـر خانـه اسـتارت آپ مراغـه نیـز گفـت: 
ایـن  آپ  اسـتارت  انـدازی خانـه  راه  از  هـدف 
شهرسـتان کـه از سـال گذشـته فعالیـت خـود 
را آغـاز کـرده، تسـهیل و تسـریع در راه اندازی 
کسـب و کارهـای نویـن از جمله بخـش محیط 

است. زیسـت 
مراغـه  آپ  اسـتارت  خانـه  افـزود:  تقـوی 
دومیـن مرکـز کشـوری بوده کـه ایجاد شـده و 
از ایـن رو ایـن شهرسـتان از ظرفیـت باالیی در 

ایجـاد کسـب و کارهـای نویـن دارد.
وی ادامه داد: اسـتفاده از پتانسـیل اسـتارت 
آپـی در زمینـه محیط زیسـت از جمله مدیریت 
کـه  اسـت  اساسـی  رویکردهایـی  پسـماند 
می توانـد زمینه سـاز رونـق اقتصادی و اشـتغال 

شـود. آفرینی 
وی اضافـه کـرد: بهـره گیـری از شـیوه های 
نویـن اسـتارت آپـی در زمینـه زنجیـره بازیافت 
و تفکیـک زبالـه می توانـد در قالـب طرح هـای 
زیسـت محیطـی در ایـن شهرسـتان اجرایـی و 

شـود. عملی 

ارتقا جایگاه ایران در بین 
فوالدسازان جهان

سمن های زیست محیطی به توسعه 
استارت آپ ها کمک می کنند
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