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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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رئیس کل بانک مرکزی: 

آمریکا به دنبال افزایش 
نرخ ارز  بود

قول مساعد وزیر علوم برای 
همکاری دانشگاه ها  

با خودروسازان و صنایع

آل هاشم: 

چه شده که نسبت به ارزش های 
اسالمی بی توجه شده ایم؟ 

هدف بانک مرکزی کمک به تولید کننده و صادرکننده است
برای حفظ ارزش پول ملی باید نقدینگی کنترل شود

برنامه خاصی در مورد انتخابات از قبل طراحی نشده نداریم
از تولیدات آثار هنری هم می توان اشتغال ایجاد کرد

 ایران به جهت جایگاه تاریخی، هنرهای وسیع و عمیقی دارد

هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد
مقاومت به معنای جنگ و جنگ طلب بودن نیست

ما در مسائل موشکی و نفوذ منطقه ای کشورمان با هیچ کس مذاکره نمی کنیم
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وزیر راه و شهرسازی:

تکمیل آزادراه ها اولویت دولت است

عدالت به معنی دریافت خدمات 
رایگان توسط تمامی مردم نیست

دستگاه های اجرایی تابستانی 
پرنشاط برای گردشگران بسازند 

 صنعت چرم تبریز 
نیازمند حمایت است

  ایستادگی مردم به تدریج عالئم بروز 
رونق اقتصادی را نوید می دهد

معاونــت  سرپرســت  و  قضایــی  معــاون 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و  اجتماعــی 
دادگســتری کل آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــه اشــخاص بخــش عمــده  معامــات مربــوط ب
ــتگاه  ــه دس ــای ورودی ب ــده ه ــی پرون و اصل

قضایــی اســتان را شــامل مــی شــود. 
ــو  ــوب علیل ــک محب ــا، باب ــزارش ایرن ــه گ ب
در نشســت بررســی علــل رواج ثبــت معامــات 
ــگاه  ــاورین بن ــط مش ــادی توس ــورت ع ــه ص ب
معاماتــی امــاک و ارایــه راهکارهــای عملــی و 
اجرایــی در رونــد افزایــش میــزان ثبــت اســناد 
ــناد  ــر اس ــاک در دفات ــات ام ــی معام تنظیم
رســمی تاکیــد کــرد: معامــات راجــع بــه امــوال 
غیرمنقــول بایــد بــا ســند رســمی انجــام بگیرد.

ــا اشــاره بــه فراوانــی بــاالی جرایــم در  وی ب
حــوزه انتقــاالت امــاک و ضرورت پیشــگیری از 
آســیب هــای اجتماعــی ناشــی از کاهبــرداری 
ــول و  ــوال غیرمنق ــاالت ام ــل و انتق ــوزه نق ح
ــن حــوزه را مختــل  جعــل اســناد کــه نظــم ای
کــرده اســت، بــر لــزوم ســاماندهی ثبت رســمی 
ــن در  ــت متعاملی ــا و هدای معامــات و قرارداده
ــاک  ــاورین ام ــوی مش ــات از س ــم معام تنظی
ــف  ــرای تکالی ــمی و اج ــناد رس ــر اس ــه دفات ب
مقــرر در مــاده ۶۲ قانــون احــکام دایمــی برنامــه 
هــای توســعه کشــور و مــاده ۱۱۴ قانــون برنامــه 
پنــج ســاله ششــم توســعه کشــور تاکیــد کــرد.

محبــوب علیلــو اظهــار داشــت: بخــش 
عمــده ای از پرونده هــای ورودی بــه واحدهــای 
ــی  ــری و حقوق ــه کیف ــتان از جنب ــی اس قضای
مربــوط بــه معامــات اشــخاص اســت کــه دلیل 
اصلــی آن بــی دقتــی و ســهل انــگاری طرفیــن 
معاملــه در انجــام معامــات بــه ویــژه معامــات 

ــا ســند عــادی مــی باشــد. ب
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه مــواد ۲۲، ۴۶، 
۴۷ و ۴۸ قانــون ثبــت اســناد و امــاک مصــوب 
ســال ۱۳۱۰ شمســی معامــات راجــع بــه 
ــوال  ــال آن ام ــل و انتق ــول و نق ــوال غیرمنق ام

ــاک و  ــت اســناد و ام ــه اداره ثب در نقاطــی ک
ــا  ــد ب ــر اســناد رســمی موجــود اســت بای دفات

ســند رســمی انجــام بگیــرد.
ــر ضــرورت تنظیــم ســند  محبــوب علیلــو ب
پیــش فــروش ســاختمان از ســوی دفاتر اســناد 
ــرای  ــردم ب ــرد: م ــریح ک ــد و تش ــمی تاکی رس
ــه  ــکونی ب ــد مس ــک واح ــاز ی ــداری امتی خری
صــورت پیــش فــروش هرگــز نبایــد از طریــق 
ســند عــادی اقــدام کننــد بلکــه بــرای تنظیــم 
ــد  ــروش ســاختمان بای ســند رســمی پیــش ف

ــد. ــر اســناد رســمی مراجعــه کنن ــه دفات ب
وی یــادآوری کــرد: هــر شــخص حقیقــی یــا 
حقوقــی تحــت هــر عنوانــی بخواهــد واحدهای 
صــورت  بــه  را  پــروژه  یــک  ســاختمانی 
ــد  ــد بای ــذار کن ــران واگ ــه دیگ ــروش ب پیش ف
بــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان مراجعــه 
کــرده و مجــوز انتشــار آگهــی پیــش فــروش را 
از ایــن مرجــع دریافــت کنــد، چــون واگــذاری 
ــرارداد پیــش فــروش واحدهــای ســاختمانی  ق
بــا ســند عــادی و انتشــار آگهــی پیــش فــروش 
ــوز  ــذ مج ــل از اخ ــاختمانی قب ــای س واحده
ــوب  ــرم محس ــازی ج از اداره کل راه و شهرس

می شــود.

معامالت شخصی بخش عمده پرونده های قضایی 
آذربایجان شرقی را تشکیل می دهد

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
نظــام  بایــد  گفــت:  آذربایجــان  شــرقی 
بودجه ریــزی را بــه ســمت فراینــد شــفافی 
تــا  ببریــم  اســت  متعــارف  دنیــا  در  کــه 
مشــارکت مــردم و بخــش خصوصــی بــه شــکل 

شــود.  جــذب  مطلوب تــری 
در  بهبــودی  داود  تســنیم،  گــزارش  بــه 
تخصصــی  »دوره هــای  افتتاحیــه  نشســت 
ــت:  ــار داش ــور« اظه ــئله  مح ــردی و مس راهب
ــی  ــای ضمن ــرور دانش ه ــوزش و م ــث آم بح
از  یکــی  تجــارب  ســازماندهی  و   انباشــته 
ــت  ــرای مدیری ــری ب ــش بش ــای دان ــال ه کان

ــت. ــر اس بهت
وی افــزود: دوره هــای تخصصــی حاضــر 
ــی  ــارب مدیریت ــی از تج ــا بخش ــاش دارد ت ت
را بــا رویکــرد راهبــردی و مســئله  محــور 

ســاماندهی و در قالــب وبینــار در ســطح کشــور 
ــد. ــه کن ارائ

از  یکــی  ســاخت:  خاطرنشــان  بهبــودی 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــد خلق ــا و قواع حکمت ه
هــر رســیدنی بــه هــر هدفــی و هــر تکاملــی در 
ــق  ــت از طری ــع بشــری و صنع ــت و جوام خلق
حرکــت میســر بــوده و بــه تدریــج اتفــاق 
ــرات  ــا و تغیی ــن حرکت ه ــه ای ــد؛ البت می افت
نیــز  منفــی  گیری هــای  جهــت   می توانــد 

ــد. ــته باش داش
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
آذربایجان شــرقی ابــراز داشــت: الزم اســت 
مســئله  رویکــرد  بــا  آگاهــی  و  شــناخت 
 محــوری و نــگاه بــه آینــده مــورد توجــه باشــد؛ 
نبایــد آینــده را امتــداد وضــع موجــود و رونــد 
گذشــته بدانیــم؛ بلکــه بایــد بتوانیــم آینــده را 

ــم و  ــی کنی ــت طراح ــوب اس ــه مطل ــور ک آنط
ــازیم. بس

نــگاه  داد:  توضیــح  اقتصــاددان  ایــن 
ــث  ــی بح ــرد آینده پژوه ــا رویک ــئله محور ب مس
ــه  ــرد ک ــم در برمی گی ــع را ه ــص مناب تخصی
ــده  ــا در آین ــم دارد ت ــر پارادای ــه تغیی ــاز ب نی
ــر  اجــرای پروژه هــا و انجــام اقدامــات متکــی ب

ــد. ــی نباش ــتقیم دولت ــع مس مناب
وی تصریــح کــرد: بایــد نظــام بودجه ریــزی 
ــا  ــه در دنی ــفافی ک ــد ش ــمت فراین ــه س را ب
ــردم  ــارکت م ــا مش ــم ت ــت ببری ــارف اس متع
ــری  ــکل مطلوب ت ــه ش ــی ب ــش خصوص و بخ

ــود. ــذب ش ج

نظام بودجه ریزی باید به سمت مشارکت 
مردم و بخش خصوصی سوق یابد
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ـــری  ـــیه موضع گی ـــه روس ـــور خارج وزارت ام
ــا در  ــه نفت کش هـ ــال حادثـ ــکا در قبـ آمریـ
ــکار  ــی« آشـ ــان را »ایران هراسـ ــای عمـ دریـ
ــاره  ــری دربـ ــوع نتیجه گیـ ــر نـ ــده و هـ نامیـ
ــات  ــام تحقیقـ ــل از انجـ ــه، قبـ ــن حادثـ ایـ
دقیـــق و بی طرفانـــه را غیرقابـــل قبـــول 

دانســـت. 
بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از خبرگــزاری 
ــا  ــیه ب ــه روس ــور خارج ــتی«، وزارت ام »نووس
انتشــار بیانیــه ای، نگرانــی مقامــات مســکو 
از تحریــکات پیرامــون حادثــه حملــه بــه 
را  عمــان  دریــای  در  نفت کــش  تانکرهــای 
ــکا در  ــت آمری ــری دول ــرده موضع گی ــام ک اع
ایــن رابطــه را »ایران هراســی« نامیــد و از همــه 
ــتنداری  ــا خویش ــت ت ــر خواس ــن درگی طرفی
ــه نتیجه گیــری زودهنــگام  کــرده و از هــر گون
ــودداری  ــه خ ــن حادث ــوع ای ــت وق ــاره عل درب

ــد. کنن
اســت:  آمــده  خارجــه  وزارت  بیانیــه  در 
ــه  ــه ب ــه صورت گرفت ــدت حمل ــیه به ش »روس
را  عمــان  دریــای  در  نفت کــش  تانکرهــای 
ــده  ــازماندهی ش ــه س ــی ک ــر کس ــرف ه از ط
ــردن  ــم ک ــه مته ــد. البت ــوم می کن باشــد محک
هــر یــک از کشــورها در دســت داشــتن در ایــن 
ــی  ــات بین الملل ــل از انجــام تحقیق ــه، قب حادث
ــول  ــل قب ــی غیرقاب ــه، اقدام ــق و بیطرفان دقی

ــود«. ــد ب خواه
وزارت خارجــه روســیه از دولــت ایــران 
ــوان  ــات ۱۱ مل ــه نج ــک ب ــر کم ــم به خاط ه
روســی خدمــه کشــتی های نفتکــش خارجــی 
قدردانــی کــرد. در ایــن بیانیــه یــادآوری شــده 

ــی  ــه در پ ــی نجات یافت ــاع روس ــه اتب ــه هم ک
ــدر  ــه بن ــان، ب ــای عم ــه رخ داده در دری حادث
ــران منتقــل شــده و در  جاســک در جنــوب ای
ســامت کامــل به ســر می برنــد و اقدامــات 
ــیه در  ــه روس ــا ب ــدن آنه ــرای بازگردان الزم ب

حــال انجــام اســت.

تالش زیاد آمریکا برای متهم کردن سریع 
ایران در حادثه دریای عمان، مشکوک و 

تعجب آور است
»لئونیــد اسلوتســکی« رئیــس کمیتــه امــور 
بین الملــل دومــای دولتــی روســیه معتقــد 
ــا اقدامــات  ــکا از روی عمــد ب اســت  کــه آمری

ــرای  ــه رخ داده ب ــون حادث ــز پیرام تحریک آمی
ــا  ــان، تنه ــای عم ــش در دری ــای نفتک تانکره
ــار  ــران را دچ ــون ای ــاع پیرام ــعی دارد اوض س

ــد. تنــش کن
»فیلم هـــای  به اصطـــاح  وی،  به گفتـــه 
ویدئویـــی« آمریکایی هـــا دربـــاره دســـت 
ـــه دو تانکـــر نفتـــی،  داشـــتن ایـــران در حملـــه ب
ـــات  ـــاره اقدام ـــن درب ـــات دروغی ـــادآور گزارش ی
ـــوریه  ـــردم س ـــات م ـــرای نج ـــفیدها« ب »کاه س
ـــات  ـــتار تحقیق ـــا خواس ـــام دوم ـــن مق ـــت. ای اس
ـــد،  ـــه ش ـــن حادث ـــاره ای ـــع درب ـــتقل و جام مس
ــرف  ــام به طـ ــت اتهـ ــه انگشـ ــل از آن کـ قبـ

ـــود. ـــی دراز ش کس

ــه  ــس کمیت ــاچوف« رئی ــتانتین کاس »کنس
ــل شــورای فدراســیون )ســنای(  ــور بین المل ام
روســیه نیــز گفتــه اســت، ایــن مســئله جــای 
تعجــب زیــاد دارد کــه چطــور طــرف آمریکایی 
ســریعاً شــواهدی دربــاره دســت داشــتن ایــران 

ــت. ــت آورده اس ــه به دس در حادث
ایــن ســناتور بلنــد پایــه گفــت: »همــه 
به خوبــی درک می کننــد کــه آمریــکا چــه 
عاقــه عجیبــی بــه ایــن حادثــه نشــان میدهــد 
و به خوبــی آگاه هســتند کــه طــرف آمریکایــی 
زمانــی کــه بــه مســئله ای نیــاز داشــته باشــد، 
ــی  ــدارک دروغین ــد م ــت نمی کش ــًا خجال اص
ــه  ــر ارائ ــورهای دیگ ــردن کش ــم ک ــرای مته ب

دهــد«.
کمیتــه  رئیــس  پوشــکوف«  »آلکســی 
فدراســیون  شــورای  اطاعاتــی  سیاســت 
)ســنای( نیــز در تفســیر ایــن ماجــرا بــه ایــن 
واقعیــت اشــاره کــرد کــه بســیاری از کشــورها 
در ادعــای آمریــکا بــرای اثبــات دســت داشــتن 
دریــای  در  رخ داده  حادثــه  ایــن  در  ایــران 
عمــان تردیــد دارنــد. وی یــادآور شــد، دولــت 
ــای آشــکار  ــز از دروغ ه ــته نی ــکا در گذش آمری
ــردن  ــم ک ــرای وخی ــابهی ب ــکات مش و تحری
اوضــاع و فراهــم شــدن بهانــه الزم بــرای 
دخالــت نظامــی در مناطــق دیگــر جهــان 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
دولــت  مواضــع  از  همچنیــن  پوشــکوف 
انگلیــس در پیــروی کورکورانــه از مواضــع 
آمریــکا در متهــم کــردن ایــران در دســت 
ــی  ــچ دلیل ــدون هی ــه، ب ــن حادث داشــتن در ای
بــرای اثبــات ایــن ادعــا، به شــدت انتقــاد کــرد.

روسیه:

 موضع گیری آمریکا در قبال حادثه دریای عمان 
ایران هراسی آشکار است 

ــان  ــا بی ــری ب ــرگان رهب ــس خب عضــو مجل
ــت  ــه صداق ــاز ب ــکا نی ــا آمری ــره ب ــه مذاک اینک
فریــب  هرگــز  ایــران  گفــت:  دارد،  آنهــا 

نمی خــورد. را  آمریکایی هــا  دروغ هــای 
بــه گــزارش مهــر، آیــت اهلل محمدتقــی 
جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  در  پورمحمــدی 
مراغــه بــا بیــان اینکــه آمریــکا دروغ می گویــد 

ــت:  ــران را دارد، گف ــا ای ــره ب ــد مذاک ــه قص ک
ــودی  ــر ناب ــه فک ــه ب ــد ک ــا دروغ می گوین آنه
انقــاب اســامی و تغییــر رژیــم نیســتند بلکــه 

ــتند. ــز هس ــن کار عاج ــون از ای چ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مقامــات آمریکایــی 
ــاب  ــردن انق ــود ک ــی ناب ــه توانای ــد ک بدانن
اســاس  بــر  گفــت:  ندارنــد،  را  اســامی 

رهنمودهــای رهبــری، جنگــی اتفــاق نخواهــد 
افتــاد، زیــرا تهدیدهــای آمریــکا جنــگ روانــی 
ــرای  ــان ب بیــش نبــوده و هیــچ آمادگــی در آن

ــدارد. ــود ن ــورمان وج ــا کش ــی ب رویاروی
ــکا از برجــام  ــه داد: روزی کــه آمری وی ادام
خــارج شــد و ترامــپ آن را امضــا کــرد زمانــی 
ــد  ــکا تعهــد دادن ــه آمری ــود کــه اروپایی هــا ب ب
ایــران را در برجــام نگــه دارنــد و نگذارنــد 
ــا  ــد ت ــاوری هســته ای دســت یاب ــه فن ــران ب ای
ــه  ــون قضی ــی اکن ــرود ول ــن ب ــت از بی مقاوم

ــاوت اســت. متف
ــر  ــاه دیگ ــاال ۱۷ م ــزود: ح ــدی اف پورمحم
ــکا برگــزار می شــود و عملکــرد  ــات آمری انتخاب
ــردن  ــن ب ــتش از بی ــکا و سیاس ــپ و آمری ترام
ــون  ــه اکن ــود ک ــران ب ــته ای ای ــاوری هس فن

ــد. ــاره رأی بیاورن ــد دوب ــاش می کنن ت
ــتانش  ــپ و دوس ــه ترام ــان اینک ــا بی وی ب
ایــران  داشــت:  ابــراز  می گوینــد،  دروغ 

ــردم  ــورد. م ــمن را نمی خ ــب دش ــز فری هرگ
ــیاری و  ــا هوش ــامی ب ــران اس ــئوالن ای و مس
ــل  ــری در مقاب ــای رهب ــاس رهنموده ــر اس ب

می کننــد. مقاومــت  آمریــکا 
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا تاکیــد 
ــاج  ــا ب ــد کــه ب ــر اینکــه ترامــپ فکــر می کن ب
می توانــد  اقتصــادی  فشــارهای  و  خواهــی 
ــت:  ــد، گف ــود کن ــلیم خ ــران را تس ــت ای مل
ــران همــواره مقاومــت می کننــد و  مــردم ای

ــت. ــران اس ــردم ای ــی از آن م ــروزی نهای پی
وی بــا اشــاره بــه دیــدار نخســت وزیــر ژاپــن 
ــا مقــام معظــم رهبــری گفــت: پاســخ رهبــر  ب
ــر کاهــش  ــام ترامــپ مبتنــی ب ــه پی انقــاب ب
ــژه  ــه وی ــکا ب ــران و آمری مناســبات سیاســی ای
ــی  ــخ های منطق ــود. پاس ــام ب ــه برج در زمین
ــه  ــامی ب ــاب اس ــر انق ــز رهب ــرور انگی و غ
نخســت وزیــر ژاپــن نیــز مایــه افتخارآمیــز هــر 

ــی اســت. ایران

عضو مجلس خبرگان رهبری:

مذاکره با آمریکا 
نیاز به صداقت آنها دارد

رئیـــس فراکســـیون مبـــارزه بـــا مفاســـد 
ـــوزه  ـــات ح ـــه، تخلف ـــان اینک ـــا بی ـــادی ب اقتص
محصـــوالت پتروشـــیمی بـــه واردات ایـــن 
محصـــوالت در بندرعبـــاس نیـــز تســـری 
ـــازی  ـــفاف س ـــت ش ـــت: الزم اس ـــرده، گف پیداک
در خصـــوص عوامـــل ذی مدخـــل ایـــن 

پرونـــده صـــورت گیـــرد. 
ـــا  ـــته، ب ـــر خجس ـــنیم، امی ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــوص  ـــتنداتی درخص ـــرا مس ـــه، اخی ـــان اینک بی
قاچـــاق کان محصـــوالت پتروشـــیمی در 
اختیـــار فراکســـیون مبـــارزه بـــا مفاســـد 
ــت،  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــس قـ ــادی مجلـ اقتصـ
ـــناد  ـــل اس ـــتندات جع ـــاس مس ـــر اس ـــت: ب گف
و دســـتکاری ارزش بـــه منظـــور فـــرار از 
ـــی  ـــوارض گمرک ـــی و ع ـــوق واقع ـــت حق پرداخ
ــرز  ــت محـ ــوق دولـ ــردن حقـ ــال کـ و پایمـ

شـــده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای پیگیـــری 
ــیدن  ــرانجام رسـ ــه سـ ــرا و بـ ــتر ماجـ بیشـ
ایـــن پرونـــده مهـــم قاچـــاق محصـــوالت 
پتروشـــیمی مکاتباتـــی بـــا مقامـــات مرتبـــط 
صـــورت گرفتـــه، تاکیـــد کـــرد، در ایـــن 
ـــناد  ـــل اس ـــا جع ـــف ب ـــرکت متخل ـــده ش پرون
ـــه  ـــی اظهارنام ـــل توجه ـــداد قاب ـــه تع ـــوط ب مرب
ـــت  ـــرار از پرداخ ـــرای ف ـــه را ب ـــی، زمین واردات

حقـــوق دولتـــی فراهـــم  کـــرده اســـت.
ــام  ــود اعـ ــا وجـ ــه داد، بـ ــته ادامـ خجسـ
جـــرم صریـــح صـــورت گرفتـــه در ایـــن 
پرونـــده مشـــخص نیســـت بـــه چـــه دلیـــل 
ـــی  ـــده طوالن ـــن پرون ـــه ای ـــی ب ـــیدگی نهای رس

شـــده اســـت.
عضـــو هیئـــت رئیســـه کمیســـیون اصـــل 
9۰ مجلـــس تاکیـــد کـــرد، بـــا توجـــه بـــه 
اعـــام جـــرم صریـــح صـــورت گرفتـــه و 
مســـتندات قانونـــی بایســـتی تکلیـــف ایـــن 
بـــه  کاال  قاچـــاق  پرونده هـــای  دســـت 
ـــیمی  ـــوالت پتروش ـــوص در حـــوزه محص خص

ــود. ــخص شـ مشـ
ایـــن عضـــو کمیتـــه تحقیـــق و تفحـــص 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــران گفـ ــرک ایـ از گمـ

ـــاد  ـــن ابع ـــده و همچنی ـــام ش ـــای انج پیگیریه
ــت نقـــش  ــروری اسـ ــوع ضـ ــترده موضـ گسـ
ـــده  ـــن پرون ـــل در ای ـــل ذی مدخ ـــی عوام تمام
ـــورت  ـــه آن ص ـــل ب ـــیدگی کام ـــخص و رس مش

گیـــرد.
ـــت  ـــز اهمی ـــکات حائ ـــی از ن ـــزود، یک وی اف
در ایـــن پرونـــده شـــائبه های مطـــرح شـــده 
ـــناخته  ـــران ش ـــی مدی ـــش برخ ـــوص نق در خص
ــن  ــت در ایـ ــه الزم اسـ ــد کـ ــده می باشـ شـ
ـــود. ـــام ش ـــازی الزم انج ـــفاف س ـــوص ش خص

رئیـــس فراکســـیون مبـــارزه بـــا مفاســـد 
اقتصـــادی مجلـــس گفـــت: ایـــن گونـــه 
ــود  ــوب می شـ ــاق کاال محسـ ــات، قاچـ اقدامـ
و مشـــخص نیســـت چـــرا زمـــان رســـیدگی 

بـــه ایـــن دســـت پرونده هـــا طوالنـــی شـــده 
اســـت.

خجســـته خاطرنشـــان کـــرد: فراکســـیون 
ــن  ــه ایـ ــادی بـ ــد اقتصـ ــا مفاسـ ــارزه بـ مبـ
ـــز در  ـــتنداتی را نی ـــرده و مس ـــوع ورود  ک موض
ـــناد  ـــت.  اس ـــت آورده اس ـــه دس ـــاره ب ـــن ب ای
ــرای  ــوع بـ ــده و موضـ ــی شـ ــط بررسـ مرتبـ

فراکســـیون محـــرز شـــده اســـت.
رئیـــس فراکســـیون مبـــارزه بـــا مفاســـد 
اقتصـــادی مجلـــس  گفـــت: مقدمـــات کار بـــرای 
پیگیـــری پرونـــده از مرجـــع قضایـــی انجـــام 
ـــی  ـــیون ط ـــن فراکس ـــر ای ـــن ب ـــده و همچنی ش
ـــح  ـــتار توضی ـــاد خواس ـــر اقتص ـــه وزی ـــه ای ب نام

ـــت. ـــده اس ـــاره ش ـــن ب در ای

ــی  ــر مباحثـ ــنیم، اخیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــادرات  ــوزه صـ ــات در حـ ــوص تخلفـ در خصـ
ـــن  ـــر ای ـــت، ب ـــده اس ـــرح ش ـــیمی، مط پتروش
اســـاس شـــرکت های پتروشـــیمی بـــرای 
فـــروش کاالی خـــود در داخـــل بایـــد 9 

ــد. ــات بدهنـ ــد مالیـ درصـ
ـــای منتشـــر شـــده، برخـــی  ـــزارش ه ـــق گ طب
ــه  ــرای این کـ ــیمی، بـ ــای پتروشـ ــرکت هـ شـ
ـــا  ـــد، ب ـــات را پرداخـــت نکنن ـــن 9 درصـــد مالی ای

تبانـــی، صـــادرات صـــوری انجـــام می دهنـــد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه مـــورد اخیـــر 
مربـــوط بـــه واردات محصـــوالت پتروشـــیمی 
ــی  ــهید رجایـ ــرک شـ ــه در گمـ ــد کـ میباشـ

بنـــدر عبـــاس بـــه وقـــوع پیوســـته اســـت.

ورود مجلسی ها به پرونده قاچاق
 محصوالت پتروشیمی وارداتی در بندرعباس 

استعفای 8 مدیر دولتی در 
آذربایجان شرقی 

اســتان  انتخابــات  ســتاد   رئیــس 
ــر در اســتان  آذربایجــان  شــرقی گفــت: ۱۵ نف
ــمت  ــات از س ــرکت در انتخاب ــور ش ــه منظ ب

ــد.  ــتعفا کرده ان ــود اس خ
بــه گــزارش فــارس، علیــار راســتگو  در 
ــی  ــران دولت خصــوص موضــوع اســتعفای مدی

ــت: ــار داش ــات اظه ــور در انتخاب ــرای حض ب
مســووالن دولتــی کــه قصــد حضــور در 
انتخابــات را داشــتند بــر اســاس مــاده ۲9 
ــرای  ــرداد ب ــا ۱۶ خ ــد ت ــات بای ــون انتخاب قان

ــتند. ــت داش ــود فرص ــمت خ ــتعفا از س اس
رییــس ســتاد انتخابــات اســتان آذربایجــان 
ــاری   ــال ج ــرداد س ــا ۱۶ خ ــزود: ت ــرقی اف  ش
۱۵ نفــر در اســتان بــه منظــور شــرکت در 
ــد. ــات از ســمت خــود اســتعفا کــرده ان انتخاب

 وی ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۷ نفــر عضــو 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا هســتند. 

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
نفــر دیگــری کــه  ادامــه داد: ۸  اســتاندار 
دســتگاه های  مدیــران  از  کرده انــد  اســتعفا 

دولتــی هســتند.
ــراد  ــن اف ــرد: اســتعفای ای ــان ک راســتگو بی
ــا  ــد ب ــام  بای ــان ثبت ن ــده و در زم ــرش ش پذی

ــد. ــدام کنن ــدارک الزم اق م

موسوی:
اولین نشت خبری انتخابات مجلس 

سه شنبه برگزار می شود 

ــات کشــور  ــر و ســخنگوی ســتاد انتخاب دبی
گفــت: احتمــاال اولیــن جلســه نشســت خبــری 
انتخابــات مجلــس سه شــنبه در همیــن هفتــه 

برگــزار خواهــد شــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  
ــخنگوی  ــر و س ــوی دبی ــماعیل موس ــید اس س
ســتاد انتخابــات کشــور بــا اشــاره بــه اظهــارات 
بــر  مبنــی  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــرداد  ــات گفــت: از م الکترونیکــی شــدن انتخاب
ســال گذشــته جلســات کارشناســی و مدیریتــی 
در  نگهبــان  شــورای  و  کشــور  وزارت  بیــن 
ــات  ــدن انتخاب ــی ش ــام الکترونیک ــتای تم راس

ــه دارد. ــم ادام ــوز ه ــده و هن ــزار ش برگ
موســوی ادامــه داد: مــا پیرامــون موضوعــات 
ــت  ــر صحب ــا یکدیگ ــی ب ــات الکترونیک انتخاب
ــات  ــن جلس ــی را از ای ــج مطلوب ــم و نتای کردی
ــم. ان شــااهلل در جلســات بعــدی  حاصــل کردی
بــه مــرور زمــان بــه نتایــج خوبــی در راســتای 
می رســیم،  انتخابــات  شــدن  الکترونیکــی 
ــن  ــترکی در ای ــه مش ــه نقط ــه ب ــم ک امیدواری
موضــوع بــا شــورای نگهبــان برســیم تــا 
ــم. ــزار کنی ــک برگ ــام الکترونی ــات را تم انتخاب

ــار  ــور اظه ــات کش ــتاد انتخاب ــخنگوی س س
کــرد: برگــزاری ایــن جلســات مشــترک وزارت 
ــن  ــان دهنده ای ــان نش ــورای نگهب ــور و ش کش
اســت کــه هــر دو طــرف بــا الکترونیکــی 
شــدن انتخابــات موافــق هســتند امــا برگــزاری 
ــز  ــم و نی ــد تفاه ــک نیازمن ــات الکترونی انتخاب
تامیــن امکانــات، تجهیــزات و ابــزار اســت کــه 
ــه تحقــق ایــن موضــوع  ایــن جلســات مــا را ب
ــات شــورای  ــد ابهام ــا بای ــد. م ــر می کن نزدیکت
نگهبــان را برطــرف کنیــم، زیــرا آنهــا ناظــر بــر 
ــن جلســات مشــترک  ــا هســتند. ای فعالیــت م

ــات اســت. ــن ابهام ــع همی ــتای رف در راس
ــان خاطــر نشــان کــرد: احتمــاال  وی در پای
انتخابــات  اولیــن جلســه نشســت خبــری 
ــزار  ــه برگ ــن هفت ــنبه در همی ــس سه ش مجل

ــد. ــد ش خواه

بروجردی: 
معامالت خود 

در پتروشیمی را ادامه می دهیم 

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
کــرد:  تاکیــد  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
تحریم هــای  وضــع  بــا  آمریــکا  اقدامــات 
بــرای  تحریم هــا  کــردن  اضافــه  و  جدیــد 
ــه مذاکــره  تســلیم کــردن و وادار کــردن مــا ب
ــه هیــچ  اســت، تصــوری کــه باطــل اســت و ب
ــار فشــارهای غیرمنطقــی آمریــکا  وجــه زیــر ب

یــم. نمی رو
بــه گــزارش ایســنا، عاالدیــن بروجــردی بــا 
اشــاره بــه تحریــم اخیــر پتروشــیمی از ســوی 
آمریــکا گفــت: آمریــکا سیاســت قدیمــی و نــخ 
نمــای چمــاق و هویــج را دنبــال می کنــد 
یعنــی از یــک طــرف بــرای مذاکــره پیــام 
ــد  ــاش می کن ــند و ت ــطه می تراش داده و واس
ایــران و افــکار عمومــی را فریــب دهــد کــه در 
ــول  ــران قب ــت ای ــا دول ــوده ام حــال مذاکــره ب
نمی کنــد امــا از طــرف دیگــر بــا ایجــاد فشــار 
و خــروج غیرقانونــی از برجــام تحریم هــای 
ــای را  ــت تحریم ه ــرده و لیس ــع ک ــد وض جدی
بلندتــر می کنــد اقداماتــی کــه همــه برخــاف 

ــی اســت. توافقــات و مقــررات بیــن الملل
افــزود: آمریکایی هــا فکــر می کننــد  وی 
تحریــم  و  فشــار  کــردن  وارد  بــا  کــه 
ــره  ــه مذاک ــلیم و وادار ب ــا را تس ــد م می توانن
ــه  ــا ب ــت. م ــل اس ــه باط ــوری ک ــد؛ تص کنن
ــی  ــارهای غیرمنطق ــار فش ــر ب ــه زی ــچ وج هی
ــم  ــا ه ــه دنی ــه ک ــم؛ البت ــا نمی روی آمریکایی ه
ــرده  ــتقبال نک ــپ اس ــکنی های ترام از هنجارش
اســت؛ نمونــه آن توافــق چیــن و روســیه 
ــی  ــن الملل ــات بی ــاره حــذف دالر از معام درب
ــف  ــورها مخال ــر کش ــی اکث ــن یعن ــت؛ ای اس
ــکا  ــکنانه آمری ــی و هنجارش ــات غیرقانون اقدام

ــتند. هس
بروجــردی در مــورد تحریــم پتروشــیمی 
مهــم  فرآوردهــای  از  پتروشــیمی  گفــت: 
صادراتــی مــا اســت؛ البتــه تحریــم بــه آن معنــا 
نیســت کــه مــا معامــات خــود در پتروشــیمی 
ــق  ــن کار از طری ــه ای ــم ک ــام نمی دهی را انج
کشــورهایی مثــل چیــن و روســیه و خیلــی از 
کشــورهای دیگــر ادامــه پیــدا می کنــد آمریــکا 
هــم در ایــن بیــن همچــون نفت فشــار خــود را 

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام

نقوی حسینی با اشاره به سفارت انگلیس؛
شرکت های ایرانی را تحریم

 می کنند اما برای جشن تولد ملکه 
دعوتنامه می فرستند

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس ضمــن تردیــد در علــت 
دعــوت از شــرکت های ایرانــی بــه ســفارت 
شــرکت های  انگلیــس  گفــت:  انگلیــس، 
ــرکت  ــرای ش ــا ب ــرده ام ــم ک ــی را تحری ایران
در جشــن تولــد ملکــه، بــرای آن هــا دعوتنامــه 

 . می فرســتد
ــین  ــید حس ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــوص میهمانی های ــینی در خص ــوی حس نق
ــود،  ــزار می ش ــس برگ ــفارتخانه انگلی ــه در س ک
ــه  ــس ب ــفارت انگلی ــرا س ــت: اخی ــار داش اظه
بــرای  را  آن هــا  تــا  زده  ایمیــل  شــرکت ها 
شــرکت در جشــن ملکــه انگلیــس دعــوت کنــد.

ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد: 
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی کمیس
مجلــس هنــوز وارد بررســی مهمانی هایــی کــه 
در کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی 

ــرده اســت. ــدا نک ــود ورود پی ــزار می ش برگ
ــی از  ــته برخ ــای گذش ــزود: در ماه ه وی اف
ــن  ــاری و جش ــوان افط ــفارتخانه ها تحت عن س
تولــد و از ایــن قبیــل مراســم اقــدام بــه دعــوت 

ــد. ــات می کن مقام
نقــوی حســینی ادامــه داد: ســفارت انگلیس 
ــه  ــد ایرانســل نام ــه شــرکت هایی مانن ــرا ب اخی
ــم  ــا در مراس ــرده ت ــوت ک ــا دع زده و از آن ه
جشــن تولــد ملکــه انگلیس کــه در ســفارتخانه 

ــد. ــوت کنن ــود، دع ــزار می ش ــس برگ انگلی
شــورای  مجلــس  در  ورامیــن  نماینــده 
اســامی گفــت: ایــن دعوت هــا ظاهــرا در 
راســتای اهــداف خاصــی انجــام می شــود، زیــرا 
انگلیــس بــرای اجــرای تحریــم ضــد ایرانــی، در 
ــرکت ها  ــرد و ش ــی گی ــرار م ــکا ق ــار آمری کن
را تحریــم می کننــد و همــکاری اقتصــادی 
خــود را قطــع کــرده انــد امــا در چنیــن جشــن 
ــی دعــوت  ــران شــرکت های ایران ــی از مدی های

ــب دارد. ــای تعج ــه ج ــد ک می کنن
نقــوی حســینی اظهــار داشــت: مطابــق 
ــه کمیســیون  ارجاعــی کــه دکتــر الریجانــی ب
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی دادنــد ایــن 

موضــوع را بررســی می کننــد.

کاریکاتور
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وزیــر راه و شهرســازی گفــت: آزادراه هــا 
ــاه  ــرای رف ــادی و ب ــی و اقتص ــاظ حیثیت از لح
مــردم حائــز اهمیــت بــوده و تکمیلشــان 

ــت. ــت اس ــت دول اولوی
بــه گــزارش ایســنا، محمــد اســامی در 
ــار  ــتان، اظه ــه اس ــفرش ب ــی س ــه پایان جلس
ــز«  ــه - تبری ــن »میان ــط آه ــل خ ــرد: تکمی ک
ــزو  ــردم، ج ــات م ــی از مطالب ــوان یک ــه عن ب
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــن  برنامه ه مهم تری
بــوده و در صــدر تاکیــدات مقــام معظــم 

رهبــری قــرار دارد.
ـــام  ـــد انج ـــاس بازدی ـــر اس ـــه داد: ب وی ادام
شـــده، ایـــن پـــروژه پیشـــرفت خوبـــی دارد 
و علـــی رغـــم رفـــع بیشـــتر موانـــع، هنـــوز 
ســـختی های کار پـــروژه راه آهـــن میانـــه 
- تبریـــز باقـــی مانـــده و تکمیـــل آن زمـــان 

می بـــرد .
اســامی بــا بیــان این کــه پــروژه ی راه آهــن 
میانه-تبریــز تــا ایســتگاه بســتان آباد پیشــرفت 
خوبــی دارد، گفت: ســاختمان ایســتگاه  بســتان 
آبــاد در حــال تکمیــل بــوده و آیتم هــای 
ــده و  ــداری ش ــی و خری ــف آن پیش بین مختل
ــن راه دسترســی   ــد شــد، همچنی نصــب خواه
ــازی  ــال زیرس ــده و در ح ــک ش ــز تمل آن نی
اســت و امیــدوارم قبــل از پایــان ســال آینــده 

ــرداری برســد. ــه بهــره ب ب

وی بیــان کــرد: عملیــات اجرایــی یــک 
قطعــه ی دیگــر ایــن راه آهــن بــه ســمت 
ســراب و اردبیــل نیــز آغــاز شــده اســت.

وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص وضعیــت 
ــا  ــرد: آزادراه ه ــار ک ــتان، اظه ــای اس آزادراه ه
کشــور  ترانزیتــی  و  شــریانی  مســیرهای 

ــتند. هس
اســامی در خصــوص پــروژه آزادراه »تبریــز 
ــروژه ۲۵۰  ــن پ ــول ای ــت: ط ــازرگان« گف - ب

کیلومتــر اســت کــه احــداث یــک قطعــه از  آن 
ــه  ــده و قطع ــاز ش ــر آغ ــول ۷۰ کیلومت ــه ط ب
ــول ۶۶  ــه ط ــد ب ــه مرن ــز ب ــر آن از تبری دیگ

ــی دارد. ــرفت خوب ــر پیش کیلومت
وی بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد خـــود از آزاد 
ــه  ــت: آزادراه »مراغـ ــترود، گفـ راه مراغه-هشـ
ــمار  ــه شـ ــی بـ ــروژه ترانزیتـ ــترود« پـ - هشـ
ـــه آزادراه  ـــی را ب ـــان غرب ـــه آذربایج ـــی رود ک م
»تهـــران - تبریـــز« متصـــل می کنـــد، امیـــد 

ـــرح  ـــن ط ـــات ای ـــی از قطع ـــم یک ـــت بتوانی اس
ـــم. ـــک ببری ـــار ترافی ـــر ب ـــاری زی ـــال ج را در س

بزرگــراه  پــروژه  بــا  رابطــه  اســامی در 
»ســراب - بســتان آباد«، گفــت: جاده هــای 
ــه  ــتان از جمل ــه ی اس ــک و پرحادث ــر ترافی پ
محورهــای ســراب، اهــر مرنــد و جلفــا هســتند 
کــه تاکنــون بخش هایــی از ایــن پروژه هــا 
ــی  ــی بخش های ــات اجرای ــاح شــده و عملی افتت
نیــز آغــاز شــده اســت ، امیــدوارم باندهــای دوم 
ــال  ــان س ــا  پای ــر را ت ــراب و اه ــای س محوره

ــانیم. ــان برس ــه پای ــم ب ــاری بتوانی ج
ـــکنی  ـــوع بدمس ـــه موض ـــان این ک ـــا بی وی ب
نیـــز جـــزو دغدغه هـــای مـــردم اســـت، 
افـــزود: چندیـــن محلـــه ی تبریـــز در بافـــت 
ـــهری  ـــی ش ـــه بازآفرین ـــده ک ـــع ش ـــوده واق فرس

ــود. ــرا می شـ ــات  اجـ ــن محـ در ایـ
از مـــردم ســـاکن در  بـــا دعـــوت  وی 
بافت هـــای فرســـوده بـــرای همراهـــی در 
اجـــرای پـــروژه بازآفرینـــی شـــهری، افـــزود: 
اگـــر مالـــکان ایـــن واحدهـــای فرســـوده 
ــواز  ــند، جـ ــته باشـ ــاخت داشـ ــی سـ توانایـ
رایـــگان و تســـهیات کـــم بهـــره بـــه آنـــان 

می شـــود. اعطـــا 
اســامی بــا بیــان این کــه ســاخت ۴۰۰ 
ــه  ــور در برنام ــکونی در کش ــد مس ــزار واح ه
ــار  ــگان در اختی ــن رای ــت: زمی ــرار دارد، گف ق
درصــد   ۸۰ و  می گیــرد  قــرار  ســازندگان 
ــن  ــد برهمی ــن می کن ــک  تامی ــارات را بان اعتب
اســاس، ســازندگان قــراردادی را بــا وزارت راه و 
شهرســازی منعقــد کننــد تــا دغدغــه مســکن 

ــود. ــع ش ــان رف جوان

وزیر راه و شهرسازی:

تکمیل آزادراه ها اولویت دولت است

رئیــس شــورای اســامی آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــس مل ــزاری کنفران ــا برگ ــت: ۴۰ روز ت گف
ــی  ــدار باق ــت، گردشــگری و توســعه پای مدیری
مانــده و امیــدوارم کاســتی هــای موجــود حــل 

شــود. 
به گــزارش شــهریار، غامحســین مســعودی 
ــت،  ــی مدیری ــس مل ــزاری کنفران ــان برگ ریح
را  تبریــز  پایــدار در  توســعه  و  گردشــگری 
ــی بســیار مبــارک خوانــد و گفــت: در  اتفاق
روزهــای ۲۶ و ۲۷ تیرمــاه ســال جــاری شــاهد 

ــود. ــم ب ــداد خواهی ــن روی ای
بــه  ارســال شــده  مقــاالت  دربــاره  وی 
مدیریــت،  ملــی  کنفرانــس  دبیرخانــه 
ــت:  ــار داش ــدار اظه ــعه پای ــگری و توس گردش
تاکنــون ۲۱۳ مقالــه از شــهرهای مختلــف 
ــی  ــس مل ــن کنفران ــه ای ــه دبیرخان ــور ب کش

ــاده  ــاد آم ــن نه ــان ای ــده و همچن ــال ش ارس
دریافــت آثــار اســت.

ــاق را  ــن اتف ــزاری ای مســعودی ریحــان برگ
ــگر در  ــذب گردش ــرای ج ــب ب ــی مناس فرصت
ســطح شــهر تبریــز دانســت و گفــت: طبیعتــا 
برگــزاری کنفرانــس هایــی در راســتای توســعه 
ــی  ــگاه واقع ــد جای ــی توان ــم م ــت توریس صنع

ــد. ــی کن ــگان معرف ــه هم ــز را ب تبری
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــت ب ــت: ۴۰ روز فرص گف
ــازه  ــن ب ــه در ای ــده ک ــی مان ــی باق ــداد مل روی
زمانــی الزم اســت کاســتی هــا رفــع و کنفرانس 
ملــی مدیریــت، گردشــگری و توســعه پایــدار را 

ــه نحــو احســن برگــزار کنیــم.  ب
کــرد:  خاطرنشــان  ریحــان  مســعودی 
ذیربــط  نهادهــای  و  اعضــا  تمامــی  از 
خواهشــمندیم راهکارهــای الزم را در راســتای 
برگــزاری هرچــه بهتــر و موفــق تــر ایــن 

ارائــه دهنــد. رویــداد 
ــا  ایــن عضــو شــورای شــهر تبریــز افــزود: ب
ــه راه  ــت و ارائ ــی در دوره نخس ــیب شناس آس
کارهــای الزم مــی تــوان ایــن رویــداد را از 
ــرد. ــزار ک ــن شــکل برگ ــه بهتری ــد ب ــال بع س

رئیس شورای اسالمی استان:

2۱3 مقاله به دبیرخانه کنفرانس مدیریت، گردشگری و 
توسعه پایدار رسیده است

برگزاری جشنواره های گردشگری با 
هدف توزیع متوازن سفر در استان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری آذربایجــان شــرقی هــدف از 
برگــزاری جشــنواره هــای گردشــگری را توزیــع 

ــوان کــرد. ــوازن ســفر در اســتان عن مت
به گــزارش مهر، اختتامیه نخســتین جشــنواره 
ماهیگیــری بــا قــاب شهرســتان هشــترود 
ــور  ــا حض ــهند« ب ــد س ــو »س ــتای قزلل در روس
ــداران  ــر کل میــراث فرهنگــی اســتان، فرمان مدی
شهرســتان هــای بســتان آبــاد و هشــترود و دیگــر 

ــزار شــد. مســئوالن شهرســتانی برگ
مرتضـی آبـدار در ایـن مراسـم با بیـان اینکه 
اجـرای برنامـه هایـی از این قبیل در شهرسـتان 
ها نشـان دهنده آن اسـت که صنعت گردشگری 
اسـتان روی ریل توسـعه قـرار گرفتـه، ادامه داد: 
به دنبال تدوین و تعریف مسـیرهای گردشـگری 
براسـاس ظرفیـت های شهرسـتان های اسـتان، 
از سـال گذشـته شـاهد توزیـع قابل توجه سـفر 

به شهرسـتان های اسـتان هسـتیم.
مدیرکل میراث فرهنگی اسـتان سـپس با اشـاره 
به تاثیر بسـزای جشنواره های فرهنگی و گردشگری 
در ایجاد فضایی پرنشـاط برای گردشـگران، ادامه داد: 
بـا توجـه به ظرفیت هـای غنی تاریخـی، فرهنگی و 
گردشگری در استان برگزاری جشنواره های مختلف 
سـبب ایجاد فضایی پرنشـاط برای گردشـگران شده 
و بـه دنبـال آن زمینه مناسـب جهـت معرفی جاذبه 

های گردشـگری فراهم می شـود.
آبـدار همچنیـن در خاتمـه اظهـار داشـت: 
ایـن جشـنواره هـا مـی تواننـد در کنار توسـعه 
گردشـگری، زمینـه توسـعه صنایـع وابسـته از 
جملـه تولیـد و فـروش صنایع دسـتی و سـنتی 

را در سـطح اسـتان فراهـم سـازد.

معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در 
بازدید از بازار تاریخی تبریز عنوان کرد:

اقدامات شهرداری در مرمت و ساماندهی 
بازار تاریخی تبریز قابل تقدیر است 

معــاون معمــاری و شهرســازی وزیــر راه 
و شهرســازی بــه همــراه شــهردار منطقــه 
ــز از  ــهرداری تبری ــازی ش ــاون شهرس ۸ و مع
مجموعــه بــازار تاریخــی تبریــز بازدیــد کــرده و 
در جریــان اقدامــات مرمتــی و ســاماندهی بــازار 

ــت.  ــرار گرف ق
صــادق  فرزانــه  شــهریار،  گــزارش  بــه 
مالواجــرد در ایــن بازدیــد از اقدامــات کفســازی 
ــراه  ــه هم ــز ب ــازار تبری ــردن ب ــنگفرش ک و س
اقدامــات مرمتــی بــازار بازدیــد کــرده و در 
ــرار  ــز ق ــازار تبری ــاماندهی ب ــور س ــان ام جری

ــت. گرف
او در ایــن بازدیــد اقدامــات شــهردار منطقــه 
ــز  ــازار تبری ــکوفایی ب ــتای ش ــز در راس ۸ تبری
ــزود: رســیدگی  ــل تحســین دانســته و اف را قاب
ــه  ــه ب ــز ک ــی تبری ــازار تاریخ ــاماندهی ب و س
ــری  ــیده آج ــازار سرپوش ــن ب ــوان بزرگتری عن
ــد  ــی شــده بای ــت جهان ــان در یونســکو ثب جه
ــف  ــای مختل ــای کاری ارگانه ــی از اولویته یک
ــتا  ــن راس ــز در ای ــهرداری تبری ــه ش ــد ک باش
اقدامــات بــزرگ و ارزنــده ای انجــام داده اســت.

ــر راه و  ــازی وزی ــاری و شهرس ــاون معم مع
ــه  ــا ادام ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــازی اظه شهرس
و تکمیــل پــروژه هــای مرمتــی در دســت 
اجــرا ایــن بــازار بــه نگیــن درخشــانی در قلــب 

ــود. ــل ش ــز تبدی تبری
ــاون  ــن مع ــد همچنی ــن بازدی ــه ای در ادام
ــر راه و شهرســازی  معمــاری و شهرســازی وزی
از قســمتهای در دســت مرمــت ســرای ایکــی 
ــازار  ــوزی ب ــش س ــان آت ــه در جری ــی ک قاپیل

ــرد. ــد ک ــود بازدی ــار آســیب شــده ب دچ

شهردار تبریز:
هنرمندان تمام رشته ها در زیباسازی 

شهر با شهرداری همراهی کنند

تمــام  هنرمنــدان  از  تبریــز  شــهردار 
رشــته ها خواســت در زیباســازی شــهر بــا 

کننــد. همراهــی  شــهرداری 
ــر  ــهین باه ــرج ش ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــری  ــی و هن ــره علم ــه کنگ ــن اختتامی در آیی
ــا  ــتعلیق ب ــط نس ــع خ ــزی واض ــی تبری میرعل
ــز هنــوز هــم در بســیاری از  بیــان اینکــه تبری
ــام  ــان اس ــران و جه ــهر اول ای ــا ش ــوزه ه ح
اســت، گفــت: بــا وجــود اینکــه هنرمنــد 
ــذار  ــم خدمتگ ــی کن ــار م ــی افتخ ــتم ول نیس

ــتم. ــدان هس ــما هنرمن ش
شــهردار تبریــز بــا بیــان اینکــه مــردم تبریــز 
کســانی هســتند کــه تنهــا بــه مشــکات 
بیــان  اهمیــت نمی دهنــد،  زیســتی شــان 
ــتی  ــائل زیس ــر از مس ــردم فرات ــن م ــرد: ای ک
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــند و ب می اندیش
در هنرهــای مختلــف تبریــز مکتــب ســاز بــوده 

اســت.
ــر  ــی از معاب ــذاری یک ــه نامگ ــاره ب ــا اش او ب
شــهر تبریــز بــه نــام »میرعلــی تبریــزی« 
میرعلــی  ســردیس  بــزودی  کــرد:  اظهــار 
تبریــزی ســاخته شــده و در همــان محــل 
نصــب خواهــد شــد و ایــن کمتریــن کاری 
ــم  ــی توانی ــد م ــن هنرمن ــرای ای ــه ب ــت ک اس

ــم. ــام دهی انج
شــهردار تبریــز بــا درخواســت از هنرمنــدان 
بــرای همــکاری بــا شــهرداری در موضــوع 
ــف  ــای مختل ــت: هنره ــهری گف ــازی ش زیباس
ــردم وارد  ــی م ــهر و زندگ ــطح ش ــه س ــد ب بای
ــن  ــت یافت ــترش و اهمی ــاهد گس ــا ش ــود ت ش

ــا شــویم. آنه
ــوان  ــه عن ــا ب ــه داد: م ــز ادام ــهردار تبری ش
مدیریــت شــهری در حــوزه بسترســازی آمــاده 
ــن  ــتیم و بهتری ــدان هس ــا هنرمن ــکاری ب هم
بســتر بــرای نمایــش آثــار و هنــر شــما ســطح 

شــهر اســت.
شــهین باهــر در بخــش دیگری از ســخنانش 
ــری  ــی و هن ــته های فرهنگ ــرد: داش ــد ک تاکی
کــه داریــم بایــد بــه گردشــگران معرفــی کنیــم 
ــان  ــه جهانی ــش ب ــش از پی ــز را بی ــام تبری و ن

نشــان دهیــم.

شهردار منطقه ۶ تبریز خبر داد:
تداوم عملیات عمرانی احداث باغ 
صفاری تبریز در قالب باغ ایرانی

عملیـات  گفـت:  تبریـز   ۶ منطقـه  شـهردار 
عمرانـی احـداث بـاغ صفـاری تبریـز بـا تـاش 
 ۶ منطقـه  شـهرداری  نیروهـای  روزی  شـبانه 
تبریـز با پیشـرفت چشـمگیری تداوم مـی یابد.

از  احمـدزاده  بـه گـزارش شـهریار، سـامان 
پیشـرفت عملیـات عمرانـی و معمـاری، فضـای 
سـبز بـاغ صفاری تبریـز خبـر داد و گفت:اکیپ 
هـای بنایـی به صـورت شـبانه روزی بـا اولویت 
اسـتفاده از مصالح سـنتی و بومـی در این پارک 

در حـال فعالیت هسـتند .
افـزود: عملیـات عمرانـی و معمـاری و  وی 
فضای سـبز باغ صفـاری به صـورت همزمان در 
حـال اجـرا اسـت و تاش مـی کنیم ایـن پروژه 

در اسـرع وقـت افتتاح شـود.
شـهردار منطقـه ۶ تبریـز ادامـه داد: بـا توجـه 
بـه قدمـت درختان کـوی صفاری و عمیـق بودن 
ریشـه های آن در مسـاحت ۱.۵ هکتـار، ما وظیفه 
داریـم چنیـن مجموعـه هایـی را بـرای آیندگان 
حفـظ و تـاش کنیـم درختان کـوی صفـاری را 
بـه عنـوان تنها محـدوده فضای سـبز شـهری در 

مسـیر خیابـان راه آهـن حفظ و احیـا کنیم.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* و مــا بــه هــر انســاني ســفارش کردیــم 
کــه در حــق پدر و مــادر نیکي کــن بخصوص 
مــادر کــه چــون بــار حمــل فرزنــد برداشــته 
تــا مــدت دو ســال کــه طفــل را از شــیر بــاز 
گرفتــه هــر روز بــر رنــج و ناتوانیــش بیفــزوده 
بســیار نیکــي و سپاســگزاري کــن و نخســت 
شــکر مــن کــه خالــق و منعــم و آنــگاه شــکر 
پــدر و مــادر بجــاي آور کــه بازگشــت خلــق 

بســوي مــن خواهــد بــود.
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* عــده اي مــي گوینــد پــول خوشــبختي 
پولــدار ســعادتمند  آدم  یــا  و  آورد  نمــي 

ــت دارد؛ ــن واقعی ــا ای ــت! آی نیس
امیل

ــه  ــورد ک ــي خ ــن م ــه درد ای ــول ب * پ
ــا کمــک آن در تنگناهــاي زندگــي  انســان ب

ــد. ــکوت بده ــق الس ــودش ح ــه خ ب
رینهارت

* پول، آدم را خوش سلیقه مي کند.
مثل فارسي

ــد  ــی ده ــازه م ــه انســان روح ت ــول ب * پ
و خســتگی را شــیرین و گــوارا مــی ســازد .
روچیلد

* گوتــه مــی گویــد: اگــر ثروتمند نیســتی 
ــد  ــردم ثروتمن ــیاری از م ــت، بس ــم نیس مه
نیســتند، اگــر ســالم نیســتی، افرادی هســتند 
ــی  ــی م ــاری زندگ ــت و بیم ــا معلولی ــه ب ک
کننــد، اگــر زیبــا نیســتی بــر خــورد درســت 
ــوان  ــر ج ــود دارد، اگ ــم وج ــتی ه ــا زش ب
نیســتی، همــه بــا چهــرۀ پیــری مواجــه مــی 
شــوند، اگــر تحصیــات عالــی نــداری بــا کــم 
ســوادی هــم مــی تــوان زندگــی کــرد، اگــر 
ــاغل  ــداری، مش ــام ن ــی و مق ــدرت سیاس ق
مهــم متعلـّـق بــه معــدودی از انســان هاســت، 
امــا اگــر عــزت  نفــس نــداری، بــرو بمیــر کــه 

ــداری ! هیــچ ن
؟

ــه  ــر چ ــیگاري ه ــا س ــدار و ج * آدم پول
ــوند! ــي ش ــر م ــوده ت ــد، آل بمانن

مثل ژاپن
ــي هســتند  ــوه ســنگ های ــا قل ــول ه * پ

ــد. ــي کنن ــنگیني م ــر روان آدم س ــه ب ک
مثل روسیه

ــود  ــول خ ــا پ ــد ب ــان نبای ــز انس * هرگ
ــد. ــت کن ــر درس ــود درد س ــرای خ ب

دیل کارنگي
* پول، انسان را مي سازد.

؟

رییـــس کمیســـیون عمـــران وشهرســـازی 
شـــورای اســـامی شـــهر مراغـــه در آییـــن 
ـــن  ـــاج زی ـــل ح ـــض پ ـــرداری از تعری ـــره ب به

العابدیـــن مراغـــه ای گفـــت:
ــروژه تعریــض  ــگار مــا، پ ــه گــزارش خبرن ب
پــل مذکــور پیوســت فرهنگــی دارد، طراحــی 
ــه ســمبل شــهادت و ایثــار-  و اجــرای گل الل
ــه  ــی الل ــاظ داخل ــکاری حف ــی و برش طراح
نمــادی آثــار تاریخــی، اســامی و اســتفاده از 
ــن شــهر  ــار تاریخــی فاخــر ای ظرفیت هــای آث
ــه گردشــگران اســت. ــرای شناســاندن آن ب ب

 وی همچنیـــن افـــزود: از بـــدو ورود بـــه 
ـــهروندان  ـــب ش ـــوان منتخ ـــهر بعن ـــورای ش ش
ـــات  ـــز امکان ـــان، تجهی ـــت دار آن ـــز و امان عزی
پروژه هـــای  و  طرحهـــا  کیفی ســـازی  و 
ـــه  ـــیت و توج ـــازی باحساس ـــی و شهرس عمران
بیشـــتری دنبـــال وبـــه صـــورت تخصصـــی و 
ـــاختهای  ـــاد زیرس ـــته در ایج ـــادرس از گذش ب
کارخانجـــات آســـفالت و قطعـــات بتنـــی 
شـــهرداری،تجهیز ونوســـازی آن کوشـــیده 

 شـــده  اســـت.
ـــازی  ـــوار س ـــرح، هم ـــن ط ـــت در ای  وی گف
و ماحظـــات توپوگرافـــی بـــا معبـــر رعایـــت 
شـــده تـــا در هنـــگام بارندگی هـــای نســـبتا 
شـــدید هماننـــد بارندگـــی دیـــروز، موجـــب 
تشـــدید آبگرفتـــی معابـــر در مســـیرهای 

ـــردد. ـــل نگ ـــن پ ـــه ای ـــی ب منته
دکتـــر ملکـــی ادامـــه داد: شـــهردار محتـــرم، 
ـــا  ـــی پروژه ه ـــازی فن ـــازی و مستندس کیفی س
را در دســـتور کار دارد کـــه ایـــن عامـــل نقشـــی 
ـــعه ی  ـــازی و توس ـــد بهس ـــه در رون ـــل توج قاب
کـــه  همانطـــور  و  دارد  طرح هـــا  کیفـــی 
ـــالجاری ۲  ـــدا در س ـــه امیدخ ـــد ب ـــرح ش مط
ـــوار  ـــال بل ـــه اتص ـــزرگ از جمل ـــروژه ب ـــا ۳ پ ی
ـــم  ـــه ه ـــهند ک ـــدان س ـــه می ـــادر ب ـــدان م می
از نظـــر مباحـــث ترافیکـــی و هـــم از نظـــر 
منظـــر ورودی و زیباســـازی شـــهر حایـــز 

ـــود. ـــی ش ـــی م ـــت عملیات ـــت اس اهمی
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه در بــروز حــوادث 
ــطح  ــه س ــت ک ــف اس ــا تکلی ــه، برم غیرمترقب
خدمت رســانی بــه شــهروندان بــاال باشــدو 
ــل برســانیم گفــت: در  ــه حداق کاســتی ها را ب

ــتی های  ــص و کاس ــی نواق ــای میدان بازدیده
الزم  و  می شــود  مشــاهده  بــه  وضــوح  کار 
اســت در زمــان بحــران مدیــران پــای کار 
و درکنــار مــردم باشــندکه در ایــن راســتا 
ــم از  ــهرداری اع ــدوم ش ــل خ ــور عوام از حض
حــوزه خدمــات شهری،آتش نشــانی،عمرانی  
و  بازآفرینــی فضاهــای شــهری، پلیــس راهــور 
و مامــوران بــرق و گاز و همــه ی عزیزانــی 
بــارش شــدید  کــه در وضعیــت جــوی و 
بــرای خدمــت بــه شــهروندان و در کنــار 
ــد، تشــکر و  ــردم قدرشــناس شــهرمان بودن م

می  گــردد. قدردانــی 
ایشـــان بـــا توضیـــح اینکـــه بـــا افزایـــش 
خدمـــات در مجموعـــه حـــوزه مدیریـــت 
مطالبـــات  میـــزان  و  ســـطح  شـــهری، 
مـــردم نیـــز افزایـــش می یابـــد گفـــت: 
ــای  ــاخت هـ ــر سـ ــن زیـ ــز و تامیـ باتجهیـ
آســـفالت  کیفیـــت  آســـفالت،  کارخانـــه 
ارتقـــا یافته اســـت امـــا از شـــهردار محتـــرم 
ـــد،  ـــن رون ـــه ای ـــا ادام ـــت ب ـــته شده اس خواس

در ترمیـــم و لکه گیـــری آســـفالت معابـــر و 
خیابان هـــا نیـــز اســـتانداردهای اجرایـــی 
جملـــه  از  شـــود،  رعایـــت  لکه گیـــری 
ــفالت  ــداری آسـ ــتم نگهـ ــت سیسـ الزم اسـ
گـــرم داشـــته باشـــیم و برشـــها بـــا کاتـــر 
انجـــام شـــود و همچنیـــن درصـــورت نیـــاز 
کارگاه هـــای آموزشـــی بـــرای همـــکاران 

ــود. ــزار شـ ــهرداری  برگـ ــدوم شـ خـ
دکتـــر ملکـــی بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت 
و عملکـــرد مطلـــوب پـــل حـــاج زیـــن 
العابدیـــن مراغـــه ای گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
ـــارش  ـــه در ب ـــورت گرفت ـــوری ص ـــد حض بازدی
اخیـــر توســـط اینجانـــب وســـایر همکارانـــم 
ــار می گوییـــم،  ــا افتخـ در شـــورای شـــهر بـ
ــود را  ــوب خـ ــرد مطلـ ــروژه عملکـ ــن پـ ایـ
ــن  ــض ایـ ــا تعریـ ــه بـ ــان دادبطوری کـ نشـ
پـــل حجـــم ترافیک هـــای ســـنگین مســـیر 
)میـــدان شـــهرداری -خیابـــان قـــدس( و 
ـــت(  ـــوار طبعی ـــاف( - بل ـــدان۲۲ بهمن)اوق )می

روانتـــر گردیـــد.

رودخانـــه  وجـــود  ملکـــی  احمـــد 
آن  روی  بـــر  بسترســـازی  و  صوفی چـــای 
را نعمتـــی بـــزرگ بـــرای شـــهر دانســـت و 
گفـــت: در گذشـــته نیـــز مســـووالن وقـــت 
ـــه  ـــه نوب ـــر اهتمـــام داشـــتند کـــه ب ـــن ام ـــه ای ب
ـــم،  ـــی کن ـــی م ـــواران قدردان ـــود از آن بزرگ خ
ـــدار  ـــژه از فرمان ـــز، بوی ـــووالن عزی ـــه مس از هم
ـــم  ـــت داری ـــه درخواس ـــژه مراغ ـــتان وی شهرس
ــی  ــه صوفـ ــای رودخانـ ــعه ابتداوانتهـ از توسـ
احـــداث  پروژه هـــای  اجـــرا  و  چـــای 
وتعریـــض پـــل در مســـیرهای )پـــل میـــدان 
ـــاد(  ـــزل آب ـــذر در دی ـــل کنارگ ـــادر و پ عبدالق

ــد. ــته حمایـــت کننـ ــد گذشـ ماننـ
ایــن عضــو شــورای شــهر در مــورد مزایــای 
احــداث و تعریــض پــل میــدان عبدالقــادر 
ــا  ــت: ب ــاد گف ــزل آب ــذر در دی ــل کنارگ و پ
اجــرای ایــن پروژه هــا تعــداد گذرگاه هــای 
افزایــش و در  از روی صوفی چــای  عبــوری 
ــم  ــری خواهی ــت پایدارت ــوص امنی ــن خص ای
ــل  ــد غیرعام ــای پدافن ــه از پایه ه ــت ک داش

می باشــند.
وی در بخشـــی از مطالـــب خـــود اشـــاره 
مختصـــری بـــه رونـــد نامگـــذاری ایـــن 
ــورای  ــی شـ ــیون فرهنگـ ــروژه در کمیسـ پـ
ـــی  ـــارد ریال ـــن ۷ میلی ـــوده و از تامی ـــهر نم ش
ایـــن پـــروژه ۲۷ میلیـــارد ریالـــی از محـــل 
ـــت  ـــوی دول ـــده از س ـــادر ش ـــه ص اوراق قرض
ـــتار  ـــود وخواس ـــی نم ـــکر و قدردان ـــرم تش محت
توجـــه بیشـــتر مســـئولین در اختصـــاص 
بیشـــتر منابـــع ملـــی در اجـــرای طرح هـــای 
عمرانـــی شـــهِر شـــهیدپرور، تاریخـــی و 

فرهنگـــی مراغـــه شـــد.
ــق و  ــد تحقیـ ــدازی واحـ ــه، راه انـ در ادامـ
ــت  ــهرداری وحمایـ ــعه )R&D( در شـ توسـ
از ایده پـــردازی و دریافـــت نظـــرات خاقانـــه 
ــی  ــدد ملکـ ــد مجـ ــورد تاکیـ ــهروندان مـ شـ

قـــرار گرفـــت.
عوامـــل  از  مراســـم،  ایـــن  پایـــان  در 
اجرایـــی شـــهرداری و ادارات شهرســـتان 
در  را  وهمـــکاری  تعامـــل  نهایـــت  کـــه 
ـــدای  ـــا اه ـــته اند ب ـــروژه داش ـــن پ ـــرای ای اج

ــد. ــی شـ ــوح قدردانـ لـ

در آیین بهره برداری از تعریض پل حاج زین العابدین مراغه ای؛

 طرح تعریض پل حاج زین العابدین مراغه ای یک پروژه عمرانیست که 
پیوست فرهنگی دارد
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وزیر ارتباطات:

پوشش عمده اینترنت نسل پنجم 
برای کاربران خانگی است

ــا  ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــت  ــده اینترن ــش عم ــه پوش ــه اینک ــاره ب اش
ــت،  ــی اس ــران خانگ ــرای کارب ــم ب ــل پنج نس
ــت نســل  ــا اینترن ــط ب ــت: تســت های مرتب گف

پنجــم در تهــران انجــام می شــود.
آذری  محمدجــواد  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــتاد  ــه س ــزاری جلس ــیه برگ ــی در حاش جهرم
ــوص  ــرز در خص ــتان الب ــی اس ــاد مقاومت اقتص
آخریــن وضعیــت اجــرای شــبکه اینترنــت 
نســل پنجــم در کشــور، اظهــار کــرد: فراگیــری 
اجــرای ایــن نســل از اینترنــت در صــورت 

پیاده ســازی، در کل کشــور خواهــد بــود.
وی همچنیــن تأکیــد کــرد: فرآیندهــای 
ــا اینترنــت  آماده ســازی و تســت های مرتبــط ب

ــود. ــام می ش ــران انج ــم در ته ــل پنج نس
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در 
پاســخ بــه اینکــه آماده ســازی فرآیندهــای 
در  پنجــم  نســل  اینترنــت  بــه  کارگیــری 
چــه مرحلــه ای اســت، گفــت: در مرحلــه 
بایــد  هســتیم،  زیرســاخت ها  آماده ســازی 
ــود  ــر ش ــی تجدیدنظ ــای رادیوی در فرکانس ه
نــوری  فیبــر  ســاخت های  زیــر  همچنیــن 

نیازمنــد اصــاح اســت.

تاثیر اینترنت نسل پنجم بر افزایش 
سرعت

ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب آذری جهرم
اجــرای شــبکه نســل پنجــم اینترنــت نیازمنــد 
ــررات هســتیم، در خصــوص  وضــع برخــی مق
تأثیــر به کارگیــری آن در تعرفه هــای اینترنــت 
نیــز گفــت: ایــن نســل از اینترنــت بــر کاهــش 
ــود  ــرعت و بهب ــش س ــال، افزای ــر در اتص تأخی
کیفیــت تأثیــر زیــادی دارد و تأثیــر آن چنانــی 

ــد داشــت. ــا نخواه ــر قیمــت تعرفه ه ب
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در 
ــم  ــل پنج ــت نس ــتفاده از اینترن ــوص اس خص
ــت:  ــز گف ــی نی ــت و خانگ ــای دول در بخش ه
ــرای  ــم ب ــل پنج ــت نس ــده اینترن ــش عم پوش
کاربــران خانگــی اســت و ارتباطــات ادارات 
ــی  ــی و دولت ــای خصوص ــامل بخش ه ــه ش ک
و شــرکت ها اســت بیشــتر از طریــق فیبــر 

ــود. ــد ب ــوری خواه ن

 با کسانی که مانع رسیدگی به اموال 
مسئوالن می شوند برخورد شود 

نائـب  رئیـس کمیسـیون اصـل 9۰ مجلـس 
گفـت: اجرای قانون رسـیدگی به اموال مسـئوالن 
یـک مطالبـه مردمـی اسـت و باید با کسـانی که 

مانـع اجـرای آن می شـوند، برخـورد شـود. 
بـه گزارش فـارس، محمدرضا امیرحسـنخانی 
شـورای  مجلـس  در  طبـس  مـردم  نماینـده 
اسـامی بـا اشـاره بـه تدویـن آئین نامـه اجرایی 
قانـون رسـیدگی بـه امـوال مسـئوالن در قـوه 
قضائیـه گفـت: به اعتقاد من رسـیدگی بـه اموال 
مسـئوالن، قانـون مصوبی بوده کـه تاکنون مورد 
غفلـت واقـع شـده و بایـد اجـرا می شـده اسـت.

وی افزود: متاسـفانه این قانـون، مغفول واقع 
شـد و توجـه خاصـی بـه آن صـورت نگرفـت، 
خوشـبختانه بـا ریاسـت آقـای رئیسـی بـر قـوه 
قضائیـه شـاهد هسـتیم کـه وی قصـد دارد این 

قانـون را اجرایـی کنـد.
نائـب رئیـس کمیسـیون اصـل نـود مجلـس 
نظـرم  بـه  داشـت:  اظهـار  اسـامی  شـورای 
اجـرای ایـن قانـون کار ارزشـمندی اسـت چـرا 
که کسـی که مسـئولیت قبـول می کنـد باید از 
شـفافیت الزم برخـوردار باشـد و امـوال، رفتار و 

عملکـردش شـفاف باشـد.
امیرحسـنخانی خاطرنشـان کـرد: بـه نظـرم 
اجـرای قانـون رسـیدگی بـه امـوال مسـئوالن 
اسـت، چـرا  نفـع خـود مسـئوالن  بـه  بیشـتر 
مطـرح  بعضـا  کـه  حدیث هایـی  و  حـرف  کـه 
می شـود با شـفاف شـدن مسـائل کنار گذاشـته 
می شـود و اگـر مـواردی هـم باشـد کـه تخلفی 
صـورت گرفته باشـد این تخلفات مشـخص و با 

متخلفیـن برخـورد خواهـد شـد.
نائـب رئیـس کمیسـیون اصـل 9۰ مجلـس در 
پایـان گفـت: اجـرای قانـون رسـیدگی بـه امـوال 
مسـئوالن یـک مطالبه مردمی و خواسـت عمومی 
اسـت و اجـرای قانـون کار ارزشـمندی اسـت و بـا 
کسـانی که در مقابل اجرای این قانون می ایسـتند 
بایـد به طـور جد برخـورد شـود. نمی شـود فردی 
مسـئول باشد سمت هم داشته باشـد و فقط برای 
خودش کار کند و مسـئولین بایـد بدانند کاری که 

انجـام می دهنـد باید بـرای مردم باشـد.

ــام  ــت: تم ــزی گف ــک مرک ــاون ارزی بان مع
ــزه می شــود.  فرآینده هــای تخصیــص ارز مکانی
ــی در  ــا پناه ــارس، غامرض ــزارش ف ــه گ ب
ــوی  ــت و گ ــورای گف ــی ش ــم اندیش ــه ه جلس
اســتان آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور رئیس 
ــس و  ــس مجل ــب رئی ــزی، نای ــک مرک کل بان
فعــاالن اقتصــادی اســتان آذربایجان شــرقی 
برگــزار شــد، نظــم در فرآیندهــا را تحــت 
شــرایط تحریــم مهــم خوانــد و اظهار داشــت: در 
صورتــی کــه بــر امــور و فرآیندهــا نظــم حاکــم 
ــا و  ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــرایط ب ــود، ش ش

ــود. ــر می ش ــا بهت ــت آنه مدیری
پناهــی در خصــوص بازگشــت ارز حاصــل از 
صــادرات نیــز تصریــح کــرد: ایــن بانــک قصــد 
نــدارد صادرکننــدگان دچــار ضــرر و زیــان 
شــوند بلکــه هــدف مــا مدیریــت شــرایط بــرای 

صــادرات غیرنفتــی اســت.
ایــن مقــام مســئول بانــک مرکــزی بــا بیــان 
اینکــه در بحــث تخصیــص ارز بــه دنبــال 
مکانیــزه کــردن همــه فرآیندهــا در آینــده 
ــال  ــرای مث ــرد: ب ــد ک ــتیم تأکی ــک هس نزدی
درخصــوص بســته جدیــد سیاســتی صادراتــی 
ارز بــه منظــور تســریع در امــور، پیــش از ابــاغ 

آن جلســات مفصلــی را بــا صادرکننــدگان 
بانــک  سیاســت  چراکــه  کردیــم،  برگــزار 
مرکــزی تعامــل مســتقیم بــا تولیدکننــده 
از  بخشــی  بنابرایــن  اســت.  صادرکننــده  و 
ــرات  ــردن نظ ــاظ ک ــته جدیــد ارزی، لح بس

صادرکننــدگان بــا در نظــر گرفتــن ماحظــات 
ــود. ــزی ب ــک مرک بان

وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی 
مدیریــت تخصیــص ارز از حساســیت ویــژه 
ای برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: ایــن امــر در 

شــرایط تحریــم بســیار پیچیــده اســت و البتــه 
ــی رود. ــش م ــی پی ــه خوب ــص ارز ب تخصی

مدیــرکل  گفت وگوهــا،  ایــن  ادامــه  در 
بــه  پاســخ  در  مرکــزی  بانــک  اعتبــارات 
ــی  ــاق بازرگان ــای ات ــواالت اعض ــات و س مطالب
ــتی،  ــک برگش ــاره چ ــرقی درب ــان ش آذربایج
ــس  ــر مجل ــون اخی ــع قان ــزی را تاب ــک مرک بان
شــورای اســامی خوانــد و ایــن بانــک را مکلــف 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــای آن دانس ــرای بنده ــه اج ب
ســیدعلی اصغــر میرمحمــد صادقــی، وضعیــت 
اعطــای تســهیات بــه اســتان آذربایجــان 
ــه ســال گذشــته از وضیعــت  شــرقی نســبت ب

ــت. ــوردار اس ــی برخ مطلوب
گفتنــی اســت در ایــن جلســه، فعــاالن 
بازرگانــی  اتــاق  اعضــای  و  اقتصــادی 
دیدگاه هــای خــود را بــا رییــس کل بانــک 
مرکــزی در میــان گذاشــتند کــه از ایــن مــوارد 
می تــوان بــه موضوعاتــی ماننــد بررســی بهبــود 
وضعیــت زمــان تخصیــص ارز، بررســی فرآینــد 
ــود  ــی، بهب ــوالت دام ــه محص ــص ارز ب تخصی
ــداران و  ــه دام ــهیات ب ــای تس ــت اعط وضعی
نیــز پیگیــری وضعیــت اعطــای تســهیات بــه 

بافت هــای فرســوده اشــاره کــرد.

مکانیزه شدن تمام فرآینده های تخصیص ارز در کشور

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی 
بــا اشــاره بــه ســابقه درخشــان صنعــت چــرم تبریــز در اقتصــاد 
ــران، گفــت: ایــن صنعــت ســودآور در حــال حاضــر نیازمنــد  ای

حمایــت هــای ویــژه و اساســی اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد حســین فرهنگــی در جمــع 
نماینــدگان تشــکل های صنعــت چــرم آذربایجــان شــرقی، 
افــزود: دســتگاه های اجرایــی و نظــام بانکــی کشــور بایــد 
تمــام تــاش خــود را بــرای تأمیــن تســهیات موردنیــاز 
تولیدکننــدگان صنعــت چــرم بــه کار بگیرنــد کــه متأســفانه در 

ــم. ــد نبوده ای ــن رون ــاهد ای ــون ش ــوزه تاکن ــن ح ای
وی اظهــار داشــت: تخصیــص وام های اشــتغال پایدار بــرای صنعت 
چــرم تبریــز از جملــه ایــن تســهیات اســت کــه بایــد بررســی شــود 
کــه چــه ســهمی از ایــن وام هــا بــه صنعــت چــرم و صنایــع وابســته 

پرداخــت شــده اســت، امــا آنچــه مســلم اســت ســهم بســیار ناچیزی 
تاکنــون اختصــاص یافته اســت.

فرهنگـی از تشـکل های صنفـی صنعـت چرم درخواسـت کرد 
بـرای دریافـت حمایت هـای مالی و تسـهیات، مطالبـات خود را 

بـه صـورت مسـتمر از مراجـع مربوطه پیگیـری کنند.
ــاوت  ــرم را متف ــت چ ــعه صنع ــش روی توس ــع پی وی موان
ــرم  ــت چ ــکات صنع ــی از مش ــت: برخ ــد و گف ــدد خوان و متع
داخلــی اســت کــه الزم اســت بــرای رفــع ایــن معضــات فعــاالن 
ایــن صنعــت اعــم از اتحادیه هــای صنفــی، تشــکل های داخلــی 
و تولیدکننــدگان بــرای برنــد ســازی و ایجــاد بازارهــای جدیــد 

داخلــی و خارجــی تاشــی کننــد.
فرهنگـی بـا بیـان اینکـه کاالهـای خارجـی بـا برنـد سـازی 
می تواننـد درآمدهـای زیـادی بـه دسـت آورنـد، یـادآوری کـرد: 
بایـد توجـه داشـت کـه برنـد نشـان دهنـده کیفیـت بـاالی یک 
محصول اسـت و از سـوی دیگـر می تواند باعـث در اختیار گرفتن 

بازارهـای مختلف شـود.
وی بـا انتقـاد از صـادرات محصـوالت چرمـی نیمـه تمـام بـا 
ارزش افـزوده پاییـن، اضافـه کـرد: یکـی  از  دالیـل  اصلی  ایـن امر  

بـی توجهـی  بـه برند سـازی  اسـت.
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در مجلـس شـورای 

اسـامی ادامـه داد: بـه دلیـل نبـود تحـرک کافی فعـاالن صنعت 
چـرم، بخـش اندکـی از اعتبـارات مربـوط بـه وام هـای اشـتغال 

پایـدار بـه ایـن صنعـت اختصـاص می یابـد.
فرهنگــی گفــت: بــه عنــوان مثال گرچــه راحتــی و اســتاندارد 
ــودن کفــش در حــوزه صنعــت چــرم یکــی از الزامــات اســت  ب
ــود، در  ــه ش ــز توج ــی نی ــه زیبای ــد ب ــر بای ــال حاض ــا در ح ام
حالــی کــه بیشــتر تولیدکننــدگان ایــن عرصــه تنهــا بــه راحتــی 

ــد. ــه می کنن ــش توج کف
وی ادامـه داد: هرچـه صـادر کننـده در بخـش چـرم و کفـش 
بـه سـمت صنایع پایین دسـت و صـادرات محصـوالت نیمه تمام 
تمرکـز کنـد، منافـع اقتصـادی کمتـری بـه دسـت می آیـد، امـا 
می تـوان بـا انجـام عملیـات تکمیلـی و ارائـه محصـوالت کامـل 

محصـوالت باکیفیـت چرمـی را تولیـد و صـادر کـرد.
عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون ویژه حمایـت از تولیـد ملی و 
اجـرای سیاسـت های اصـل ۴۴ قانون اساسـی در مجلس شـورای 
اسـامی بـا بیـان اینکـه تولیدکننـدگان صنعـت چـرم اقدامـات 
افـزود:  انجـام نمی دهنـد،  بازاریابـی  محـوری و اساسـی جهـت 
در تولیـد کفـش چـرم توجـه چندانـی بـه ظاهـر ایـن محصـول 
نمی شـود کـه بـا ایجـاد تغییـرات در نـوع بازاریابـی می تـوان در 

ایـن زمینـه نیـز بـه موفقیت هایـی دسـت یافـت.

ایـران  بازرگانـی  اتـاق  داخلـی  بازرگانـی  رییـس کمیسـیون 
معتقـد اسـت: اقتصـاد ایـران بـا پدیده هـای خـاص و منحصربـه 
فـردی روبـه رو اسـت کـه بـرای اصـاح سـاختارها نیـاز بـه یـک 

دارد. وجـود  ویـژه  برنامه ریـزی 
بـه گـزارش ایسـنا، خسـرو فروغـان گران سـایه ، بـا اشـاره بـه 
بیانـات مقـام معظـم رهبری دربـاره مشـکات اقتصـادی موجود 
گذشـته  سـال های  طـول  در  ایشـان  کـرد:  تاکیـد  کشـور،  در 
نظریـات خـاص و مهمـی در حـوزه اصـاح سـاختار اقتصـادی 
کشـور ارائـه کرده انـد کـه تنهـا در صورتی کـه ۳۰ درصـد از آنها 
اجرایـی می شـد، امـروز وضعیـت اقتصـادی ایـران متفـاوت بـود.

ــری  ــش تصدی گ ــی همچــون کاه ــه وی، اولویت های ــه گفت ب
ــی،  ــی واقع ــش خصوص ــوان بخ ــش ت ــت و افزای ــادی دول اقتص
مســائلی اســت کــه در صــورت اجرایــی شــدن می توانــد بخشــی 
ــه رو  ــا آن روب ــته ب ــال های گذش ــا در س ــه م ــی ک از بحران های

بودیــم را برطــرف کنــد.
رئیــس کمیســیون بازرگانــی داخلــی اتــاق بازرگانــی ایــران بــا 

بیــان این کــه برخــی رانت هــای ســاختاری فضــا را بــرای فعــال 
شــدن بخــش خصوصــی واقعی کاهــش داده اســت، توضیــح داد: 
متأســفانه در کشــورمان یــک پدیــده نامطلوبــی وجــود دارد کــه 
عمــری طوالنــی پیــدا کــرده و بــه یــک روش ثابــت بــدل شــده 
ــای  ــی در حوزه ه ــری دولت ــه تصدی گ ــرایطی ک ــت. در ش اس
از  بســیاری  کــه  می بینیــم  مــا  می شــود  دیــده  مختلــف 
کارمنــدان دولــت پــس از بازنشســتگی، بــه ســراغ فعالیت هــای 

ــد. ــود می رون ــخصی خ ش
فروغــان گران ســایه مدعــی شــد: صــرف ایــن موضــوع هیــچ 
ــی  ــط دولت ــراد از رواب ــن اف ــی ای ــا وقت ــدارد، ام ــی ن ــع قانون من
ــت  ــرات، دریاف ــان مذاک ــرده و در جری ســابق خــود اســتفاده ک
ــی  ــاط دولت ــان از ارتب ــردن قراردادهایش ــی ک ــا و نهای مجوزه
ــف  ــی تضعی ــه معن ــاله ب ــن مس ــد، ای ــتفاده می کنن ــابق اس س

ــود. ــد ب ــی خواه بخــش خصوصــی واقع
بـه گفتـه وی، ایـن پدیـده خـاص کـه در سـال های گذشـته 
بخشـی از بخش هـای اقتصـاد ایـران را با خود درگیر کـرده، عمًا 

امـکان قـدرت گرفتـن بخش خصوصـی واقعـی را از بیـن می برد 
و در کنـار آن ایـن فکـر را بـه وجـود می آورد که خصوصی سـازی 

واقعـی اتفـاق می افتـد، در حالـی کـه این طور نیسـت.
رئیـس کمیسـیون بازرگانـی داخلـی اتـاق بازرگانـی ایـران بـا 
اشـاره بـه لـزوم نظارت دقیـق در فرآینـد خصوصی سـازی، اظهار 
تصدی گـری  باشـد  داشـته  قصـد  دولـت  کـه  زمانـی  تـا  کـرد: 
خـود در اقتصـاد را حفـظ کنـد مـا نمی توانیـم انتظـار معجـزه 
داشـته باشـیم. متأسـفانه حفـظ فضـای ایـن تصدی گـری باعـث 
شـده حتـی نماینـدگان بخـش خصوصـی در بسـیاری از نهادهـا 
اجـرای  در  بـرای حفـظ خـود  نیـز مجبـور شـوند  و تشـکل ها 

بیاورنـد. وجـود  بـه  تغییراتـی  مسئولیت های شـان 
ــه بخـــش  ــرد: این کـ ــان کـ ــایه خاطرنشـ ــان گران سـ فروغـ
ـــد،  ـــت باش ـــع دول ـــری مطی ـــای مطالبه گ ـــه ج ـــا ب ـــی م خصوص
ـــک  ـــاد ی ـــا ایج ـــد ب ـــه بای ـــود بلک ـــدا نمی ش ـــاره کار پی ـــاً چ قطع
ـــه بخـــش خصوصـــی  ـــدرت دادن ب ـــه ق ـــت نســـبت ب فضـــای مثب

ـــم. ـــودجویان ببندی ـــواران و س ـــر رانت خ ـــی، راه را ب واقع
مقـام معظـم رهبـری در بیانـات اخیرشـان از رونـق تولیـد، 
ارزش پـول ملـی، جـدا کـردن اقتصاد کشـور از فـروش نفت خام 
و تبدیـل دخالـت دولـت در اقتصـاد بـه هدایـت و نظـارت؛ بـه 

عنـوان مهمتریـن مسـائل اقتصـادی کشـور یـاد کردنـد.

نماینده مجلس:

 صنعت چرم تبریز نیازمند حمایت است

با پدیده  بازنشسته های خصوصی  شده مواجهیم

رئیـس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
پـس  آمریـکا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـامی 
از خـروج از برجـام هـر ابـزار تحریمـی را کـه 
داشـت علیـه ایـران بـه کار بـرد گفـت: پایداری 
و ایسـتادگی مـردم به تدریـج عائـم بـروز رونق 

نویـد می دهـد.  را  اقتصـادی 
پــور  محمدرضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ابراهیمــی در جلســه شــورای اداری شهرســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه فضــای اقتصــادی امــروز 
کشــور اظهــار داشــت: آمریکایی هــا تمــام 
تــاش خــود را بــه کار بســتند تــا در ســال 9۶ 
ــد. ــرار دهن ــادی ق ــزوای اقتص ــران را در ان ای

وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین تــاش آمریکا 
ــود  ــه ب ــی در جامع در راســتای ایجــاد نارضایت
ــه  ــا ب ــای آنه ــه تاش ه ــد ک ــدوار بودن و امی
فروپاشــی نظــام منجــر شــود افــزود: هــر جــا 
کــه اختافاتــی درون نظــام ایجــاد شــود آنهــا 

ــد. ــن می زنن ــه آن دام ــرده و ب ورود ک
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی بــا ابــراز اینکــه ســال 9۶ آغاز 
ــادی  ــی اقتص ــرای فروپاش ــکا ب ــت آمری حرک
ــز  ــال 9۷ نی ــد: در س ــادآور ش ــود ی ــران ب ای
آمریــکا تمــام تــاش خــود را نــه پنهانــی کــه 
ــا انقــاب اســامی  به طــور علنــی انجــام داد ت

ــد. ــود را نبین ــالگی خ ــا چهل س م
وی بـا بیـان اینکـه یک دهم شـوک ارزی که 
بـه ایـران وارد شـد می توانسـت هـر نظامـی را 
نابـود کنـد گفـت: لطـف خـدا شـامل حـال مـا 
شـد و مـردم مـا ایـن شـرایط سـخت اقتصادی 
را تحمـل کردنـد و بـا یـک کام مقـام معظـم 

رهبـری پـای انقـاب ایسـتادند.
پورابراهیمـی بـا تصریـح بـه اینکـه آمریـکا 
پـس از خـروج از برجـام هـر ابـزار تحریمـی را 
کـه داشـت علیـه ایران بـه کار بـرد اضافـه کرد: 
ایـن پایـان تمـام تیرهـا و ترکش هـای تحریمی 
آمریـکا بـود و آمریـکا در جنـگ اقتصـادی بـا 

ایـران دیگـر چیـزی در دسـت نـدارد.

وی بــا بیــان اینکــه »مــردم مــا ثابــت کردند 
ــختی ها  ــا و س ــه تحریم ه ــود هم ــا وج ــه ب ک
پــای انقــاب، نظــام و رهبرشــان ایســتاده اند« 
گفــت: امــروز کارشناســان آمریکایــی بــه ایــن 
ــچ تحریمــی  ــه دیگــر هی نتیجــه رســیده اند ک

علیــه ایــران کارســاز نیســت.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 

اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز عــده ای حرف 
ــور  ــت: چط ــد گف ــکا می زنن ــا آمری ــره ب از مذاک
ــاعت  ــول ۲۴ س ــه در ط ــی ک ــه کس ــود ب می ش
چندیــن مرتبــه حــرف خــود را عــوض می کنــد 
اعتمــاد و مذاکــره کــرد؛ مگــر مذاکــرت قبلــی بــه 

کجــا رســیده و چــه نتیجــه ای داشــته اســت؟
ــداری و ایســتادگی  ــه پای ــان اینک ــا بی وی ب
مــردم به تدریــج عائــم بــروز رونــق اقتصــادی 
را نویــد می دهــد افــزود: امــروز چینی هــا 
ــه  در مســیر حرکــت در جنــگ اقتصــادی علی

ــده اند. ــگ ش ــا هماهن ــا م ــکا ب آمری
آمریـکا  اینکـه  یـادآوری  بـا  پورابراهیمـی 
حـوزه  در  ایـران  مسـیر  کـه  می کنـد  تـاش 
همـوار  بین الملـل  تجـارت  و  بانکـی  مـراودات 
نشـود گفـت: آمریـکا به خوبـی می دانـد کـه مـا 
بـا ظرفیت هـای اقتصـادی کـه داریـم می توانیم 

بـه ابرقـدرت اقتصـادی تبدیـل شـویم.
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــه اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــال  ــی در ح ــت خال ــا دس ــروز ب ــامی ام اس
ایــن  اگــر  کــرد:  اظهــار  اســت  پیشــرفت 
ایــران  شــود  کمتــر  اقتصــادی  فشــارهای 
ــه  ــال ب ــدت ۵ س ــرف م ــر ظ ــد حداکث می توان
ــود. ــل ش ــه تبدی ــادی اول منطق ــدرت اقتص ق

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی بــا تصریــح بــه اینکــه آمریــکا 
در حــوزه نظامــی هیــچ توانــی بــرای جنــگ بــا 
ایــران نــدارد گفــت: کوچکتریــن اقــدام آمریــکا 
ــی خودشــان  ــده اصل ــه بازن ــث می شــود ک باع
ــوریه  ــراق و س ــه در ع ــور ک ــان ط ــند هم باش

ــف شــدند. متوق

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

  ایستادگی مردم به تدریج عالئم بروز 
رونق اقتصادی را نوید می دهد

مدت زمان رسوب کاال های وارداتی 
و صادراتی مشخص شد 

میـــر اشـــرفی گفـــت: مـــدت رســـوب 
ـــر از یـــک  ـــی در گمـــرک کمت کاال هـــای صادرات
ـــه  ـــی ب ـــام واردات ـــوب اق ـــدت رس ـــاعت و م س

کشـــور کمتـــر از یـــک روز اســـت. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
مهـــدی میـــر اشـــرفی، رئیـــس کل گمـــرک 
ــب  ــای مناسـ ــی راهکار هـ ــه بررسـ ــران بـ ایـ
ـــا  ـــه نگاری ه ـــی و نام ـــش بروکراس ـــرای کاه ب
ــت:  ــرد و گفـ ــاره کـ ــتگاه ها اشـ ــان دسـ میـ
یکـــی از موضوعاتـــی کـــه بایـــد در گمـــرک 
بـــه آن دقـــت داشـــته باشـــیم افزایـــش 
ـــام  ـــرل اق ـــاری و کنت ـــش اظه ـــر پی ـــز ب تمرک
ـــل  ـــی قب ـــی و کمیت ـــی، کیفیت ـــاظ قانون از لح

ورود کاال هـــا بـــه کشـــور اســـت.
ـــف  ـــزاری جلســـات مختل ـــا برگ ـــزود: ب وی اف
بـــا وزارت صمـــت، بانک هـــا و همچنیـــن 
ـــادرات و  ـــد ص ـــور، رون ـــتاندارد کش ـــازمان اس س
ـــه  ـــا شـــرایط خیلـــی بهتـــری نســـبت ب واردات ب

قبـــل در حـــال انجـــام گرفتـــن اســـت.
میـــر اشـــرفی گفـــت: مـــدت رســـوب 
ـــر از یـــک  ـــی در گمـــرک کمت کاال هـــای صادرات
ســـاعت و مـــدت رســـوب کاال هـــای اساســـی 
ـــک روز  ـــر از ی ـــه کشـــور کمت ـــی ب ـــام واردات اق
اســـت؛ البتـــه گمـــرک در تـــاش اســـت تـــا 
تمـــام فرآیند هـــای کنتـــرل کاال هـــا را قبـــل 
ـــار  ـــرز گمـــرک و انباشـــت آن در انب ـــه م ورود ب
ـــازمان  ـــه س ـــد ک ـــام ده ـــدأ انج ـــور مب در کش
اســـتاندارد یکـــی از ســـازمان های مرتبـــط در 

ـــت. ـــر اس ـــن ام همی
میـــر اشـــرفی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه 
دالیـــل رســـوب کاال هـــا در گمـــرک گفـــت: 
ــی در  ــام اساسـ ــوب اقـ ــل رسـ ــده دالیـ عمـ
ــن ارز،  ــوه تأمیـ ــه نحـ ــوط بـ ــرکات مربـ گمـ
ــورات  ــت، امـ ــناد مالکیـ ــال اسـ ــوه انتقـ نحـ
ـــفارش در  ـــت س ـــی و ثب ـــناد بانک ـــی، اس حقوق
ســـازمان صمـــت بازمی گـــردد، همچنیـــن 
ـــی  ـــکنی برخ ـــه کارش ـــی از جمل ـــل خارج دالی
کشـــور ها بـــر اســـاس تحریـــم ظالمانـــه 
ـــا  ـــرل کاال ه ـــد بازرســـی و کنت ـــکا در فرآین آمری
ـــه  ـــت ک ـــذار اس ـــور تأثیرگ ـــه کش ـــرای ورود ب ب
خوشـــبختانه در ماه هـــای اخیـــر ایـــن تأثیـــر 

را بـــه حداقـــل رســـانده ایم.

تالش برای کاهش رسوب اقالم اساسی
 در گمرکات

ـــی  ـــازمان مل ـــس س ـــت، رئی ـــره پیروزبخ نی
اســـتاندارد در حاشـــیه مراســـم امضـــای 
تفاهم نامـــه میـــان ســـازمان اســـتاندارد و 
گمـــرک ایـــران در جهـــت تســـهیل در ترخیـــص 
کاال هـــای وارداتـــی اظهـــار کـــرد: بـــرای 
ــاز  ــورد نیـ ــای مـ ــهیل در واردات کاال هـ تسـ
کشـــور مجوز هـــای ســـهل الوصـــول تـــری از 
طـــرف ســـازمان های مربوطـــه نیـــاز اســـت.

ـــه  ـــن تفاهم نام ـــی ای ـــدف اصل ـــزود: ه وی اف
ـــص  ـــد ترخی ـــهیل در رون ـــور تس ـــه منظ ـــه ب ک
کاال هـــا امضـــا می شـــود تـــاش بـــرای 

تنظیـــم بـــازار اقـــام اساســـی اســـت.
ـــت  ـــر مثب ـــه تأثی ـــاره ب ـــا اش ـــت ب پیروزبخ
تفاهم نامه هـــای ۲ جانبـــه بـــا ســـازمان ها 
ـــه  ـــار ســـال گذشـــته رتب ـــرد: در چه ـــح ک تصری
ـــه  ـــود یافت ـــه بهب ـــران ۴۵ پل ـــرزی ای تجـــار فرام
و بـــه رتبـــه ۱۱۶ در ســـطح جهـــان رســـیده 

ـــت. اس

راه اندازی قطار مسافری
 تهران - تبریز - وان

شـــاپور ارصانـــی مدیـــر کل راه آهـــن 
آذربایجـــان از راه انـــدازی قطـــار  مســـافری 
و  وان  تبریـــز -  تهـــران -  العـــاده  فـــوق 

بالعکـــس خبـــر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی راه آهـــن 
آذربایجـــان، ارصانـــی گفـــت: قطـــار فـــوق 
ــاعت ــز - وان در سـ ــران - تبریـ ــاده تهـ  العـ
مورخـــه دوشـــنبه  روز  صبـــح   ۰9/۳۰ 

9۸/۰۴/۰۳ از تهران اعزام خواهد شد.
ایـــن قطـــار پـــس از ورود بـــه ایســـتگاه تبریـــز 
ـــافر  ـــد از مس ـــان روز بع ـــاعت ۲۲/۳۰ هم در س
 گیـــری در ایســـتگاه تبریـــز، بـــه وان اعـــزام 

می گردد.
ــار از وان  ــن قطـ ــت ایـ ــزود مراجعـ وی افـ
 در ســـاعت ۲۱ روز ســـه شـــنبه مورخـــه

 9۸/۰۴/۰۴ خواهد بود.
مدیـــر کل راه آهـــن آذربایجـــان تصریـــح 
کـــرد ایـــن قطـــار هـــر هفتـــه بـــه صـــورت 

یـــک رام رفـــت و برگشـــتی خواهـــد بـــود.
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موج جدید هجوم ملخ ها

 تیرماه آغاز می شود

از  مـوج جدیـد هجـوم ملخ هـای صحرایـی 
ابتـدای تیرمـاه بـه کشـور آغـاز می شـود.

بـه گـزارش ایسـنا، رئیـس سـازمان حفـظ 
گفـت:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  کشـور  نباتـات 
هجـوم  بیشـترین  فائـو  نقشـه های  اسـاس  بـر 
هرمـزگان،  اسـتان های  در  جدیـد  دسـته های 
بوشـهر و سیسـتان و بلوچسـتان اسـت و ایـن 

هجـوم بسـیار گسـترده و وسـیع اسـت.
ســتاد  نشســت  در  درگاهــی  محمدرضــا 
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  هماهنگــی 
هرمــزگان افــزود: تاکنــون ۱۵۳ دســته ملــخ در 
ــته اند و در ۵9۰  ــزش داش ــور ری ــتان کش ۸ اس
هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی عملیــات 
سم پاشــی و کانــون کوبــی انجــام شــده اســت.

وی گفـت: با هجوم دسـته های جدید سـطح 
سم پاشـی تـا اواخـر شـهریور بـه بیـش از ۸۰۰ 

هـزار هکتار در کشـور می رسـد.
رئیـس سـازمان حفـظ نباتـات کشـور افزود: 
بیشـترین حجـم سم پاشـی و کنتـرل آفـت در 
جنـوب  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان های 

کشـور و هرمـزگان بـوده اسـت.
درگاهـی گفـت: در ماه هـای پاییـز احتمـال 
کشـورهای  از  صحرایـی  ملخ هـای  بازگشـت 
پاکسـتان و هنـد به ایران هسـت. ملخ ها به علت 

گرمـی هـوا در ایـران تخم گـذاری نمی کننـد.
در  سم پاشـی  و  مبـارزه  رونـد  افـزود:  وی 

می یابـد. ادامـه  سـال  پایـان  تـا  کشـور 
در  ملخ هـا  طغیـان  بـه  اشـاره  بـا  درگاهـی 
حاجی آبـاد گفـت: حجـم ریـزش و طغیـان در 
و  اسـت  بحرانـی  و  جدیـد  بسـیار  حاجی آبـاد 
نیازمنـد اسـت تـا بسـیج، نیروهـای مردمـی و 

بـرای کنتـرل آفـت همـکاری کننـد. ارتـش 
اسـتاندار هرمـزگان نیـز گفـت: بیـش از ۸۰ 
درصـد از آفـت ملـخ صحرایی در اسـتان کنترل 

است. شـده 
فریـدون همتـی افـزود: حـدود یـک میلیون 
و 9۰۰ هـزار هکتـار زمیـن در اسـتان ردیابـی 
شـده  سم پاشـی  هکتـار  هـزار   ۱۲۰ و  شـده 
اسـت. بسـیج، نیروهای سـپاه و ارتـش و نیروی 
دریایـی بـرای مبـارزه بـا مـوج جدیـد ملخ هـا 

سـازماندهی شـده اسـت.

۱5 درصد تولید ناخالص ملی صرف 
حوادث طبیعی می شود 

رئیـس مرکز تحقیقات در حـوادث و بایا، گفت: 
حـدود ۱۵ درصـد از تولیـد ناخالص ملـی در بحث 
حـوادث طبیعـی هزینـه می شـود کـه بایـد بـرای 
مدیریت حوادث برنامه ریزی بهتری داشـته باشـیم. 
بـه گـزارش فـارس، حمیدرضا خانکـه رئیس 
مرکـز تحقیقـات در حـوادث و بایا در حاشـیه 
نهمیـن کنگـره بین المللـی سـامت در حوادث 
و بایـا و در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه 
کشـور مـا ایـران یکـی از کشـورهای حادثه خیز 
در دنیـا محسـوب می شـود،گفت: ایـن موضـوع 
بایـد بیشـتر مـورد توجه قـرار بگیـرد باید یکی 
از اولویت هـای تمـام جامعـه توجه بـه حاکمیت 
در  آسـیب دیدگی  احتمـال  کاهـش  و  خطـر 

هنـگام بـروز حادثه باشـد.
وی بـا تأکید بر اینکه توجه به ریسـک پذیری 
بـاال بایـد از اولویت های کشـور باشـد گفت: تمام 
کـه  سـاختمان هایی  و  مـدارس  بیمارسـتان ها، 
سـاخته می شـوند باید برنامه ای برای پیشـگیری 

از بـروز حوادث و بایا داشـته باشـند.
در  بایـد  خطـر  عوامـل  کـرد:  تصریـح  وی 
تمامـی این مراکز شناسـایی شـده و برنامه ریزی 
مناسـبی بـرای مدیریـت آن هـا صـورت گیـرد.

برنامـه  تدویـن  بـدون شـک  خانکـه گفـت: 
مناسـبی بـرای مدیریت حـوادث و کاهش تلفات 
ناشـی از آن هزینه ای را به کشـور تحمیل خواهد 
کـرد امـا بـدون شـک حفـظ جـان چنـد نفـر از 
هموطنـان کشـورمان و کاهـش هزینه هایـی که 
بعـد از بـروز حادثه به کشـور ما تحمیـل خواهد 

شـد ارزش پرداخـت آن را دارد.
رئیـس مرکـز تحقیقـات در حـوادث و بایـا بـا 
اشـاره بـه اینکه الزم اسـت تمام سـازه ها باید برای 
حوادث احتمالی ایمن سـازی شـده باشـند تصریح 
کرد: سـرزمینی مثل کشـور ایران که 9۳ درصد از 
زمین هـای آن در خطـر بروز زلزلـه و ۵۰ درصد در 
معـرض بروز سـیل قـرار دارند و چیزی حـدود ۱۵ 
درصـد از تولیـد ناخالص ملـی آن در بحث حوادث 
طبیعـی هزینـه می شـود، بایـد بـرای مدیریـت 
حـوادث طبیعـی برنامـه بهتـری داشـته باشـند و 

هزینـه و بودجه بیشـتری را در نظـر بگیرند.
خانکـه بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد عالی تریـن 
مقام هـای کشـور بـه دنبـال برنامه ریـزی بـرای 
کاهـش تلفـات ناشـی از حـوادث و بایا باشـند 
و در ایـن امـر بـا ما مشـارکت کنند گفـت: باید 
شـواهد علمـی در ایـن حـوادث مـورد بررسـی 
قـرار بگیرنـد و یـک برنامه جامع بـرای مدیریت 
حـوادث مبتنـی بر شـواهد علمی تدوین شـود.

سـیل  وقـوع  زمـان  در  تحریم هـا  گفـت:  وی 
بـا  امـا  آورد  وجـود  بـه  مـا  بـرای  را  مشـکاتی 
برنامه ریزی الزم از این حادثه سـربلند خارج شـدیم.

آذربایجـــان  نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
ــت  ــه وضعیـ ــبت بـ ــر نسـ ــا تذکـ ــرقی بـ شـ
حجـــاب در تبریـــز و لـــزوم رعایـــت حجـــاب 
اســـامی، گفـــت: متاســـفانه بـــا فرارســـیدن 
از  میهمانـــان  ســـفر  و  تابســـتان  فصـــل 
ـــأن  ـــاب در ش ـــت حج ـــر، وضعی ـــهرهای دیگ ش

ــت.  ــز نیسـ ــی تبریـ ــهر مذهبـ شـ
تســـنیم، حجت االســـام  گـــزارش  بـــه 
والمســـلمین ســـید محمدعلـــی آل هاشـــم در 
خطبه هـــای نمـــاز جمعـــه تبریـــز بـــا اشـــاره 
ـــن  ـــر ژاپ ـــت وزی ـــه، نخس ـــینزو آب ـــفر ش ـــه س ب
بـــه کشـــورمان اظهـــار داشـــت: آنچـــه در 
ـــع  ـــت آن در مقط ـــر اهمی ـــفر ب ـــن س ـــان ای جری
ـــه  ـــود منطق ـــرایط موج ـــزود، ش ـــی اف ـــی فعل زمان
ــا  ــکا بـ ــی آمریـ ــای سیاسـ و افزایـــش تنش هـ
کشـــورمان و نقـــش ژاپـــن در ایـــن ارتبـــاط اســـت 
ـــه  ـــکا ب ـــور آمری ـــس جمه ـــر رئی ـــفر اخی و در س
ـــل  ـــه دلی ـــت ب ـــور خواس ـــن کش ـــن، وی از ای ژاپ
ـــش  ـــامی، نق ـــوری اس ـــا جمه ـــوب ب ـــط خ رواب

ـــد.  ـــا کن ـــی را ایف میانج
ژاپنی هـــا  اینکـــه  یـــادآوری  بـــا  وی 
ــون  ــران همچـ ــتراتژیک ایـ ــگاه اسـ ــه جایـ بـ
ـــورمان  ـــت کش ـــه نف ـــور ب ـــن کش ـــتگی ای وابس
ـــوری  ـــد: همانط ـــادآور ش ـــد، ی ـــه واقفن در منطق
ــات  ــه دفعـ ــری بـ ــم رهبـ ــام معظـ ــه مقـ کـ
ـــاب  ـــی انق ـــائل ناموس ـــا در مس ـــد م فرموده ان
ـــکی و  ـــوع موش ـــامل موض ـــا ش ـــده آنه ـــه عم ک
ـــچ  ـــا هی ـــت، ب ـــورمان اس ـــه ای کش ـــوذ منطق نف

کـــس مذاکـــره نخواهیـــم کـــرد.
امـــام جمعـــه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه 
دیـــدار روز گذشـــته رهبـــر معظـــم انقـــاب 
بـــا نخســـت وزیـــر ژاپـــن و هیئـــت همـــراه 
خاطرنشـــان کـــرد: امـــام خامنـــه ای روز 
ـــد  ـــد کردن ـــه  تاکی ـــا آب ـــدار ب ـــته در دی گذش
کـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران هیـــچ 
ـــخ  ـــه تل ـــدارد و تجرب ـــکا ن ـــه آمری ـــادی ب اعتم
ــا آمریـــکا در قالـــب  مذاکـــرات هســـته ای بـ
برجـــام را بـــه هیـــچ وجـــه تکـــرار نخواهـــد 

کـــرد، چراکـــه هیـــچ ملـــت آزاده و عاقلـــی 
مذاکـــره تحـــت فشـــار را نمی پذیـــرد.

ـــجاع  ـــی و ش ـــرد اله ـــن م ـــه داد: ای وی ادام
ـــد  ـــن فرمودن ـــر ژاپ ـــت وزی ـــه نخس ـــخ ب در پاس
ــه  ــته مبادلـ ــپ را شایسـ ــخصا ترامـ ــن شـ مـ
ـــه  ـــخی ب ـــچ پاس ـــم و هی ـــی نمی دان ـــچ پیام هی
وی نداشـــته و نخواهـــم داشـــت و تاکیـــد کردنـــد 
کـــه مشـــکل مـــا بـــا آمریکایی هـــا موضـــوع 
ـــد آن  ـــر قص ـــه اگ ـــت، چراک ـــم نیس ـــر رژی تغیی
را هـــم داشـــته باشـــند، قـــادر بـــه انجـــام آن 

نیســـتند و ایـــن ادعـــا یـــک دروغ اســـت.
ـــات روز  ـــه بیان ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی آل هاشـــم ب
ــان  ــات جهـ ــه مباهـ ــه مایـ ــته معظم لـ گذشـ
اســـام، عـــزت ایـــران و نویدبخـــش جبهـــه 
مقاومـــت در اقصـــی نقـــاط جهـــان اســـام بـــود، 
تاکیـــد کـــرد: ســـام درود می فرســـتیم بـــر 
ـــران  ـــه ای ـــزرگ و آزاده ای ک ـــر ب ـــن رهب چنی
ــر  ــن رهبـ ــتن ایـ ــه داشـ ــد بـ ــی بایـ و ایرانـ
ـــکا،  ـــتاده آمری ـــل فرس ـــجاع در مقاب ـــع و ش قاط

افتخـــار کنـــد.
وی افـــزود: مـــردم غیرتمنـــد آذربایجـــان 

همچـــون مـــردم ایـــران اســـامی پشـــتیبان 
تصمیمـــات و اقدامـــات شایســـته ایشـــان 
ــان  ــعار »آذربایجـ ــر شـ ــا آخـ ــتند و تـ هسـ
ســـر  را  دایاخـــدی«  انقابـــا  اویاخـــدی، 

. هنـــد می د
ـــه در آذربایجـــان شـــرقی  ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــت و  ـــوع مقاوم ـــت موض ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ب
ــتندات  ــمنان و مسـ ــل دشـ ــتادگی مقابـ ایسـ
ــان  ــت، خاطرنشـ ــات مقاومـ ــی در اثبـ تاریخـ
ـــگ  ـــگ و جن ـــای جن ـــه معن ـــت ب ـــرد: مقاوم ک
ـــه  ـــی)ره( ب ـــام خمین ـــودن نیســـت و ام ـــب ب طل
ـــب  ـــگ طل ـــز جن ـــت هرگ ـــوه مقاوم ـــوان اس عن
نبودنـــد و تعریـــف مقـــام معظـــم رهبـــری از 
ـــت. ـــع اس ـــور از موان ـــای عب ـــه معن ـــت ب مقاوم

ـــامی  ـــاب اس ـــه انق ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
در ۴۰ ســـال مقاومـــت و ایســـتادگی هرگـــز 
ـــازش  ـــزود: س ـــت، اف ـــوده اس ـــروز نب ـــگ اف جن
موجـــب افزایـــش خـــوی وحشـــی گری و 
ــه  ــت و تجربـ ــمنان اسـ ــی دشـ ــگ طلبـ جنـ
مقاومـــت نشـــان داده اســـت کـــه مقاومـــت 
ـــا  ـــگ اراده ه ـــا در جن ـــروزی ملت ه ـــر پی بیانگ

ـــت. اس
ــه  ــبت ب ــر نس ــا تذک ــن ب ــم همچنی   آل هاش
وضعیــت حجــاب در تبریــز و لــزوم رعایــت 
بــا  متاســفانه  گفــت:  اســامی،  حجــاب 
ــان  فرارســیدن فصــل تابســتان و ســفر میهمان
از شــهرهای دیگــر، وضعیــت حجــاب در شــأن 
شــهر مذهبــی تبریــز نیســت، چراکــه هــرگاه از 
شــهر تبریــز نامــی بــه یادهــا می آیــد، همــه بــه 
ــودن تبریزی هــا و عشــق  ــام حســینی ب ــاد ام ی
ــه  ــه دســتگاه اباعبــداهلل)ع( ســخن ب ــه ب و عاق
میــان می آیــد، امــا چــه شــده کــه نســبت بــه 

ــدیم؟ ــه ش ــامی بی توج ــای اس ارزش ه
ـــرم آذربایجـــان  ـــتاندار محت ـــزود: از اس وی اف
ــن  ــرح ایـ ــا طـ ــت دارم بـ ــرقی درخواسـ شـ
شـــورای  جلســـه  اولیـــن  در  موضـــوع 
ــا  ــردد تـ ــاذ گـ ــی اتخـ ــتان، ترتیبـ اداری اسـ
حداقـــل در ادارات و ســـازمان و بانک هـــا و 
بیمارســـتان ها بـــه مســـئله حجـــاب توجـــه 
شـــود، چراکـــه بعضـــا دیـــده می شـــود 
ــی  ــم توجهـ ــاب کـ ــه حجـ ــز بـ در ادارات نیـ

. د می شـــو
امـــام جمعـــه تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه 
جهـــاد  تشـــکیل  ســـالروز  فرارســـیدن 
ســـازندگی، خاطرنشـــان کـــرد: شـــهدای 
ــاع مقـــدس  ــازندگی در دوران دفـ ــاد سـ جهـ
ـــی  ـــات فراوان ـــلح خدم ـــای مس ـــار نیروه در کن
ـــادت های  ـــل رش ـــه دلی ـــد و ب ـــام داده ان را انج
ـــی ســـنگر« را  ـــراوان لقـــب »ســـنگر ســـازان ب ف
کســـب کرده انـــد و در واقـــع هویـــت جهـــاد، 
ــان  ــه ایشـ ــوده و کارنامـ ــاب بـ ــث انقـ حدیـ
سختکوشـــی  و  تـــاش  دهنـــده  نشـــان 

ــت. ــران اسـ جهادگـ
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری 
ـــا  ـــیا ب ـــال آس ـــر ۲۰ س ـــال زی ـــابقات فوتس مس
ـــز افـــزود: برگـــزاری  حضـــور ۱۲ کشـــور در تبری
ـــت  ـــد عدال ـــال بای ـــال و فوتس ـــابقات فوتب مس
ـــان  ـــداهلل جوان ـــد و الحم ـــی باش ـــور و اخاق مح

مـــا ایـــن نکتـــه را رعایـــت می کننـــد.

آل هاشم: 

چه شده که نسبت به ارزش های اسالمی بی توجه شده ایم؟ 

ـــا  ـــورای اســـامی ب ـــس ش ـــس مجل ـــب رئی نای
ـــت در حـــوزه  ـــراری عدال ـــه ضـــرورت برق اشـــاره ب
ـــدار و  ـــه پول ـــر ب ـــت: اگ ـــان، گف ـــت و درم بهداش
ـــا  ـــم، نداره ـــگاه کنی ـــم ن ـــک چش ـــه ی ـــر ب فقی
ـــگان  ـــب و رای ـــات مناس ـــت خدم ـــکان دریاف ام
را نخواهنـــد داشـــت، عدالـــت حکـــم می کنـــد 
ـــات  ـــر خدم ـــه پرداخـــت و فقی ـــدار هزین ـــه پول ک
رایـــگان دریافـــت کنـــد. عدالـــت بـــه معنـــی 
ــگان توســـط تمامـــی  ــات رایـ دریافـــت خدمـ

ـــت. ـــردم نیس م
بـــه گـــزارش ایســـنا، مســـعود پزشـــکیان 
ـــی  ـــت روز جهان ـــم گرامیداش ـــیه مراس در حاش
ـــرد:  ـــار ک ـــب اظه ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ام اس ب
ــوص  ــذاری الزم را در خصـ ــس قانون گـ مجلـ
بیمـــاران  دارویـــی  هزینه هـــای  تامیـــن 

خـــاص انجـــام داده اســـت
پزشـــکیان ادامـــه داد: تصـــور مـــی کنـــم 
ــان را  ــت و درمـ ــع بهداشـ ــی منابـ ــر کمـ اگـ
مدیریـــت کنیـــم، می توانیـــم پاســـخگوی 

مشـــکات بودجـــه ای ایـــن حـــوزه باشـــیم.
ـــس،  ـــون مصـــوب مجل ـــق قان ـــزود: طب وی اف
۱۰ درصـــد خالـــص هدفمنـــدی یارانه هـــا 
ـــت  ـــدود هف ـــی آن ح ـــروزه ارزش ریال ـــه ام ک
ــه  ــد بـ ــت، بایـ ــان اسـ ــارد تومـ ــزار میلیـ هـ
ـــا  ـــود، ام ـــاص داده ش ـــاص اختص ـــاران خ بیم
ـــه  ـــن مصوب ـــی از ای ـــیار کم ـــش بس ـــت بخ دول

را اجرایـــی کـــرده اســـت.
اکنـــون هـــم  ادامـــه داد:  پزشـــکیان 
ــد ارزش  ــک درصـ ــت یـ ــده اسـ ــه شـ گفتـ
افـــزوده بـــه ایـــن بیمـــاران اختصـــاص 
ـــد  ـــه درآم ـــی ب ـــن ارتباط ـــه ای ـــود ک داده ش
دولـــت نـــدارد و حـــدود پنـــج هـــزار 

ــت. ــان اسـ ــارد تومـ میلیـ
 وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش 
بـــا انتقـــاد از عـــدم اجـــرای طـــرح پزشـــک 
خانـــواده بیـــان کـــرد: اجـــرای بـــه  موقـــع 
ــگام،  ــه هنـ ــایی بـ ــه شناسـ ــرح بـ ــن طـ ایـ
بیمـــاری  هـــا در خانـــواده  هـــا کمـــک 

ــود،  ــرا شـ ــرح اجـ ــن طـ ــر ایـ ــرد، اگـ می کـ
ـــاران  ـــه بیم ـــد ب ـــکان بای ـــه پزش ـــی ک خدمات
ـــان  ـــا خاطی ـــخص و ب ـــز مش ـــد نی ـــه دهن ارائ

می شـــود. برخـــورد 
ـــکو  ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش در مجل
ــت،  ــی دولـ ــع مالـ ــت منابـ ــرورت مدیریـ ضـ
ــای  ــان وزارت آقـ ــرد: در زمـ ــان کـ خاطرنشـ

ــه  ــی کـ ــا روشـ ــم بـ ــام کردیـ ــمی اعـ هاشـ
در پیـــش گرفته انـــد، کل پـــول دولـــت را 
ــان  ــوزه بهداشـــت و درمـ ــه حـ ــه بـ ــم کـ هـ
اختصـــاص دهیـــم، جوابگـــو نخواهـــد بـــود. 

پـــول دولـــت بایـــد مدیریـــت شـــود.
ـــر ضـــرورت کمـــک گرفتـــن  ـــان ب  وی در پای
ـــرای  ـــت ب ـــی دول ـــر همراه ـــاوه ب ـــردم ع از م

ـــرد. ـــد ک ـــاص تاکی ـــاران خ ـــه بیم ـــک ب کم

پزشکیان: 

عدالت به معنی دریافت خدمات 
رایگان توسط تمامی مردم نیست

ــدارس  ــان و م ــامت نوجوان ــس اداره س رئی
ــه  ــن وزارت خان وزارت بهداشــت، برنامه هــای ای
بــرای ســنجش ســامت نوآمــوزان بــرای ورود 
ــه مدرســه را تشــریح کــرده و گفــت: عــاوه  ب
ــای  ــوزان، برنامه ه ــکی نوآم ــنجش پزش ــر س ب
آموزشــی در جهــت افزایــش آگاهــی والدیــن و 

ــم داشــت. ــز خواهی ــوزان نی نوآم
ـــل اردالن  ـــر گای ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــا  ــه اول بـ ــت در درجـ ــت: وزارت بهداشـ گفـ
شـــورای سیاســـتگذاری آمـــوزش و پـــرورش 
را  ســـتادی  هماهنگی هـــای  اســـتثنایی 
هماهنگی هـــا  ایـــن  می دهـــد.  انجـــام 
شـــامل تدویـــن دســـتورالعمل های ســـنجش 
نوآمـــوزان بـــدو ورود بـــه مدرســـه اســـت. در 
ایـــن دســـتورالعمل ها در خصـــوص وظایـــف 
ـــور و  ـــدارس در کل کش ـــتی م ـــن بهداش معاونی
ـــان در  ـــان و جوان ـــامت نوجوان ـــان س کارشناس
ـــیوه  ـــتند، ش ـــه هس ـــری برنام ـــه مج ـــور ک کش

ــود دارد. ــی وجـ ــای اجرایـ نامه هـ
ــر  ــات ذک ــه اقدام ــس از اینک ــزود: پ وی اف
ــان  ــی می ــا هماهنگ ــت، ب ــورت گرف ــده ص ش
ــت،  ــه بهداش ــر دو وزارتخان ــی ه ــط عموم رواب
و  آمــوزش  و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
پــرورش اعــام فراخــوان و اطــاع رســانی 
ــرای ورود  ــن ب ــازی والدی ــه آگاهی س در زمین
ــای  ــی پایگاه ه ــتی و درمان ــز بهداش ــه مراک ب

ســامت صــورت می گیــرد.
ــن  ــتورالعمل تدویـ ــه داد: دسـ اردالن ادامـ

شـــده بـــه کل کشـــور ابـــاغ می شـــود و 
یـــک شـــیوه نامه ای در جهـــت آگاهی ســـازی 
ـــوزان  ـــه نوآم ـــائلی ک ـــوص مس ـــن در خص والدی
در بـــدو ورود بـــه مـــدارس بایـــد بداننـــد و 
همچنیـــن اطاعـــات الزم بـــرای والدیـــن 
بـــه صـــورت همزمـــان بـــا شـــروع معاینـــات 
ــیوه نامه  ــود. ایـــن شـ پزشـــکی ابـــاغ می شـ
شـــامل آمـــوزش چگونگـــی ســـاعت خـــواب 
فـــردی  بهداشـــت  رعایـــت  دانش آمـــوز، 
بیماری هـــای  از  پیشـــگیری  در خصـــوص 

بـــه  مربـــوط  آموزش هـــای  واگیـــردار، 
مباحـــث بهداشـــتی، بهتریـــن تغذیـــه ای 
می توانـــد  مدرســـه  در  دانش آمـــوز  کـــه 
ـــت  ـــه فعالی ـــه ب ـــد و توصی ـــته باش ـــراه داش هم
ـــی  ـــروز چاق ـــع از ب ـــه مان ـــوزان ک ـــی نوآم فیزیک
ـــنین  ـــر در س ـــر واگی ـــای غی ـــایر بیماری ه و س

پاییـــن می شـــود، اســـت.
ــدارس  ــان و م ــامت نوجوان ــس اداره س رئی
بــا بیــان اینکــه راهکارهایــی بــرای پیشــگیری 
ــی، گوارشــی، اســهالی  از بیماری هــای تنفس

و بیماری هــای پوســتی بــه والدیــن ارائــه 
ــت  ــب تراک ــع در قال ــت: در واق ــود، گف می ش
و بروشــور ایــن آموزه هــا را در اختیــار والدیــن 
متن هــای  در  همچنیــن  می دهیــم.  قــرار 
ــرار می دهیــم،  آموزشــی کــه در اختیارشــان ق
ــش  ــتی و کف ــه پش ــتفاده از کول ــی اس چگونگ
ــش  ــه و کف ــد کول ــای خری ــب و راهنم مناس
مناســب را بــه والدیــن یــادآور می شــویم. 
ــوزش  ــز آم ــت نی ــز اهمی ــوارد حائ ــی از م یک
ــتی  ــه پش ــف و کول ــل کی ــح حم ــرز صحی ط
اســت تــا آســیبی بــه گــردن و ســتون فقــرات 

ــود. وارد نش
اردالن گفــت: طبــق زمانبندی هــای صــورت 
ــرورش  ــه کــه بیــن مناطــق آمــوزش و پ گرفت
ــد،  ــاق می افت ــی اتف ــتی درمان ــبکه بهداش و ش
ــه  ــم ک ــی می کنی ــای ســامت را معرف پایگاه ه
مقدماتــی  ارزیابی هــای  پایگاه هــا  ایــن  در 
صــورت می گیــرد. ایــن ارزیابی هــا شــامل 
ســنجش بینایــی، ســنجش شــنوایی، آمادگــی 
بیماری هــای  روان،  ســامت  تحصیلــی، 
تنفســی، قلبــی - عروقــی، گوارشــی و عضانــی  
- اســکلتی اســت و در صورتــی کــه دانش آمــوز 
بــا مشــکلی در زمینــه مــوارد ذکــر شــده مواجه 
باشــد، بــه پزشــک مرکــز بــرای درمــان ارجــاع 

می شــود.  داده 
کـــه  افـــرادی  افـــزود:  پایـــان  در  وی 
ــر دو  ــد در هـ ــه می کننـ ــوزان را معاینـ نوآمـ
نهـــاد کســـانی هســـتند کـــه تخصـــص الزم 
ــر، پزشـــک و  ــد. متخصصیـــن اپتومتـ را دارنـ
یـــا کارشـــناس بهداشـــت عمومی انـــد و یـــا 
رشـــته های مرتبطـــی دارنـــد کـــه وزارت 
ـــتثنایی  ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــه آم ـــت ب بهداش
ــر در آن  ــورد نظـ ــا دوره مـ ــرده تـ ــاغ کـ ابـ

ــد. ــه را بگذراننـ زمینـ

جزییات برنامه  وزارت بهداشت برای معاینه پزشکی 
نوآموزان در بدو ورود به مدرسه

سالمت

 کنترل فشارخون 
با میوه های تابستانی

 بـــه بیمـــاران مبتـــا بـــه پرفشـــاری خـــون 
ـــی،  ـــم غذای ـــر رژی ـــه ب ـــود ک ـــه می ش توصی
شـــیوه زندگـــی و میـــزان فعالیـــت بدنـــی 
ــته  ــارت داشـ ــم نظـ ــور منظـ ــود به طـ خـ
ـــع  ـــتانی، مناب ـــای تابس ـــند.برخی میوه ه باش
خوبـــی از پتاســـیم و ســـایر ویتامین هـــا و 
ــور  ــد به طـ ــه می تواننـ ــتند کـ ــاح هسـ امـ
موثـــر عـــدد فشـــارخون را به خصـــوص در 
مبتایـــان بـــه پرفشـــاری خـــون کنتـــرل 

ـــد: کنن

هلو
خوراکـــی  یون  هـــای  حـــاوی  هلـــو 
ــای  ــان در خوراکی هـ ــه یافتن شـ ــت کـ اسـ
ــود  ــه می  شـ ــت. گفتـ ــوار اسـ ــر دشـ دیگـ
ایـــن یون  هـــای خوراکـــی در درازمـــدت 
فشـــارخون را کاهـــش می  دهنـــد، امـــا 
ـــاهده  ـــل مش ـــورا قاب ـــمگیر ف ـــرات چش تغیی
ــا  ــف، تنهـ ــای مختلـ ــت. در پژوهش هـ اسـ
ـــت  ـــو، اف ـــرف هل ـــد از مص ـــاعت بع ـــد س چن
ـــت.  ـــده  اس ـــت ش ـــارخون ثب ـــادی در فش زی
چـــون ایـــن یون  هـــا خیلـــی کمیـــاب 
هســـتند، نمی تـــوان خوراکـــی دیگـــری را 

بـــا همیـــن هـــدف جایگزیـــن آن کـــرد.

انواع توت 
ــر و  ــم دلپذیـ ــر از طعـ ــه  غیـ ــا بـ توت هـ
آبدارشـــان، فوایـــد دیگـــری نیـــز به همـــراه 
دارنـــد. توت هـــا سرشـــار از پلی  فنـــول 
ـــتند  ـــی( هس ـــی گیاه ـــب طبیع ـــی ترکی )نوع
کـــه بـــرای ســـامت قلـــب مفیـــد اســـت. 
طـــی یـــک مطالعـــه  محـــدود، از تعـــدادی 
فـــرد میانســـال خواســـته شـــد بـــه مـــدت 
ــت  ــد. وضعیـ ــل کننـ ــوت میـ ــه تـ ۸ هفتـ
ـــد از  ـــه، بع ـــن مطالع ـــرکت کنندگان در ای ش
ـــامت  ـــانه های س ـــاظ نش ـــدت، از لح ـــن م ای
ـــت.  ـــود یاف ـــارخون، بهب ـــه فش ـــب، از جمل قل
ـــه  ای دیگـــر، از گروهـــی از بیمـــاران  در مطالع
ـــد  ـــته ش ـــاال خواس ـــارخون ب ـــه فش ـــا ب مبت
رژیـــم غذایـــی حـــاوی پلی فنـــول کـــم را 
رعایـــت کننـــد؛ همزمـــان، گروهـــی نیـــز 
رژیـــم غذایـــی سرشـــار از پلی فنـــول را 
ـــوت،  ـــرف ت ـــامل مص ـــه ش ـــد ک ـــت کردن رعای
بـــود.  شـــکات، میوه  هـــا، و ســـبزی  ها 
ــی  ــی از بیمارانـ ــامت گروهـ ــت سـ وضعیـ
ــار از  ــی سرشـ ــواد غذایـ ــوت و مـ ــه تـ کـ
پلی فنـــول مصـــرف کردنـــد، از لحـــاظ 
نشـــانه های خطـــر ابتـــا بـــه بیمـــاری 

قلبـــی بهبـــود یافـــت.

کیوی
و  آنتی اکســـیدان ها  دارای  کیـــوی 
مـــواد معدنـــی حیاتـــی اســـت. فیبـــر 
ـــذا  ـــر غ ـــم موث ـــه هض ـــوی ب ـــود در کی موج
و کاهـــش وزن کمـــک می کند.محتـــوای 
بـــاالی ویتامیـــن C موجـــود در ایـــن 
میـــوه باعـــث افزایـــش ایمنـــی و ســـامت 
پوســـت می شـــود. ایـــن میـــوه همچنیـــن 
منبـــع خوبـــی از فـــوالت اســـت. براســـاس 
مطالعـــات، مصـــرف ۳ عـــدد کیـــوی در 
ـــان  ـــدد فشـــارخون را در مبتای طـــول روز، ع
بـــه پرفشـــارخون بـــاال کاهـــش می دهـــد.

هندوانه
ـــت  ـــن اس ـــی از لیکوپ ـــع غن ـــه منب هندوان
کـــه بـــه تقویـــت ســـامت قلـــب کمـــک 
می کنـــد. ایـــن میـــوه غنـــی از بتاکاروتـــن، 
نیـــز  آنتی اکســـیدان ها  و   C ویامیـــن 
هســـت. پتاســـیم موجـــود در هندوانـــه 
ــراوان  ــک فـ ــارخون کمـ ــش فشـ ــه کاهـ بـ

. می کنـــد

طالبی
ـــوم  ـــادی کالی ـــر زی ـــاوی مقادی ـــی ح طالب
اســـت. کالیـــوم می  توانـــد بـــه حفـــظ 
ـــی  ـــد. طالب ـــک کن ـــارخون کم ـــتم فش سیس
همچنیـــن حـــاوی مـــاده طبیعـــی اســـت 
کـــه می  توانـــد بـــه شـــما کمـــک کنـــد از 
آســـیب احتمالـــی بـــه سیســـتم گـــردش 

ــد. ــری کنیـ ــون جلوگیـ خـ

انبه
 ۱۶۸ حـــاوی  انبـــه  گـــرم  صـــد 
میلی گـــرم پتاســـیم اســـت. جالـــب اســـت 
ـــت  ـــد، دریاف ـــان داده ان ـــات نش ـــد مطالع بدانی
از  تـــا ۳۱۰۰ میلی گـــرم  روزانـــه ۲۳۰۰ 
ایـــن مـــاده مغـــذی در یـــک روز توانســـته 
ـــزان ۲۵  ـــه می ـــراد را ب ـــارخون اف ـــت فش اس
ــر  ــرگ و میـ ــد و مـ ــش دهـ ــد کاهـ درصـ
ـــد. ـــرل کن ـــاال را کنت ـــارخون ب ـــی از فش ناش

توت  فرنگی
ــی  ــه  ای از آنتـ ــی گنجینـ ــوت  فرنگـ تـ
ضدالتهابـــی  خـــواص  و   اکســـیدان ها 
از  غنـــی  منبـــع  توت فرنگـــی  اســـت. 
ـــوه  ـــن می ـــت. ای ـــگا ۳ اس ـــن C و ام ویتامی
ـــیم  ـــی از پتاس ـــع خوب ـــن منب ـــدار همچنی آب
نیـــز بـــوده و بـــه کاهـــش فشـــارخون 

می کنـــد. کمـــک 
منبع: آرمان
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رئیس دانشگاه هنر اسالمی تبریز:
هنر، زبان مشترک جوامع اسالمی 

برای رسیدن به جامعه توحیدی است

رئیــس دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز تاکید 
کــرد: بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، یقیــن 
پیــدا کردیــم نیــت برآمــده از جامعــه توحیــدی 
ــود و  ــق می ش ــر محق ــترک هن ــان مش ــا زب ب
وجــود چهــار میلیــون هنرمنــد صنایــع دســتی 
ــن  ــن و بهتری ــته، کوتاه تری کشــور در ۳۶۰ رش

راه رســیدن بــه هــدف مذکــور اســت.
بـه گـزارش ایسـنا، محمـد علـی کی نـژاد در 
جشـنواره  چهارمیـن  کنگـره  افتتاحیـه  آییـن 
بین المللـی خاقیت و نـوآوری تبریز در هنرهای 
اسـامی و صنایـع دسـتی اظهـار کـرد: نیـروی 
عمیـق  زیربنـای  و  کارآمـد  و  مسـتعد  انسـانی 
ایمانـی کشـورهای اسـامی مسـیر حرکـت بـه 
سـمت تمـدن قرآنـی و دنیای آراسـته بـا عدالت 

در سـایه تربیـت اسـامی را همـوار می کنـد.
وی در ادامـه با اشـاره به برگـزاری چهارمین 
نـوآوری  و  خاقیـت  بین المللـی  جشـنواره 
تبریـز بـا همـکاری IRCICA افـزود: اعتقـاد 
رفیـع  جایـگاه  بـه  اسـام  جهـان  هنرمنـدان 
ارسـیکا بیـش از پیـش زمینـه را بـرای ایجـاد 

نظـام صلـح بیـن کشـورها فراهـم می کنـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش اظهـار 
کتابخانـه  ایجـاد  گذشـته  سـال های  در  کـرد: 
هنـری جهـان اسـام در تبریـز به دالیل ناشـی 
از تحریـم محقق نشـد، امـا به زودی بـا عبور از 
این شـرایط خـاص اقدام عملی خواهیم داشـت 
و در تاشـیم تـا همزمـان با برگزاری ششـمین 
دوره جشـنواره بین المللـی خاقیـت و نـوآوری 
تبریـز در هنرهـای اسـامی و صنایـع دسـتی 

ایـن کتابخانـه را در تبریـز افتتـاح کنیم.
کی نـژاد در پایـان بـرای برگـزاری جشـنواره 
در  اسـام  جهـان  هنرمنـدان  حضـوری  نیمـه 
رشـته های مختلـف بـا محوریت تنها دانشـکده 

چنـد رسـانه ای کشـور اعـام آمادگـی کرد.

فرهنگ و هنر

بخـــش هنـــری کنگـــره علمـــی و هنـــری 
ـــه  ـــر ب ـــار برت ـــی آث ـــا معرف ـــزی ب ـــی تبری میرعل

ـــان داد.  ـــود پای کار خ
ـــره  ـــی کنگ ـــر علم ـــا، دبی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــر در بخـــش  ـــت: ۱۶۵ اث ـــزی گف ـــی تبری میرعل
ــای  ــب هـ ــا و قالـ ــب هـ ــا ترکیـ ــری بـ هنـ
ــق  ــیاه مشـ ــت و سـ ــا، کتابـ ــف چلیپـ مختلـ
ــه از  ــود کـ ــده بـ ــال شـ ــه ارسـ ــه دبیرخانـ بـ
ـــه  ـــدند و ب ـــاب ش ـــر انتخ ـــداد ۱۱۵ اث ـــن تع ای

بخـــش نمایشـــگاه راه یافتنـــد.
ــتعلیق  ــط نس ــر خ ــزود: ۲۶ اث ــری اف نصی

ــورت  ــه ص ــور ب ــام کش ــب ن ــتادان صاح از اس
نمایــش  بــه  نمایشــگاه  ایــن  در  مهمــان 

درآمدنــد.
وی ادامـــه داد: در بخـــش علمـــی هـــم پـــس 
ــدند  ــاب شـ ــه انتخـ ــه ۳۶ مقالـ از داوری اولیـ
ـــت داوران ۶  ـــه رای هیئ ـــا ب ـــت بن ـــه در نهای ک
ـــاب  ـــب دو کت ـــده شـــد کـــه در قال ـــه برگزی مقال
ـــار  ـــه آث ـــی و مجموع ـــاالت علم ـــه مق مجموع

ـــید. ـــد رس ـــاپ خواه ـــه چ ـــی ب خوشنویس
نصیـــری ادامـــه داد: در ایـــن کنگـــره 
پیمـــان ســـادات نـــژاد، شـــهرام روحـــی، 

ــی،  ــا مطلبـ ــید علیرضـ ــی، سـ ــد فقیهـ حامـ
ــه  ــی بـ ــی عابدینـ ــری و مصطفـ ــی خیـ علـ
عنـــوان نفـــرات برگزیـــده نهایـــی و حمیـــد 
احمـــدی، سیدرســـول آقامیـــری، محمـــد جـــواد 
ـــوان  ـــه عن ـــان ب ـــد تاجی ـــر و حمی ـــکوهی ف ش
ـــین  ـــد حس ـــب و محم ـــده منتخ ـــرات برگزی نف
ـــی  ـــید مرتض ـــش، س ـــور خدابخ ـــل، تیم نژاداص
جعفـــری، شـــهرام فرشـــباف، هـــادی آقایـــی 
و احمـــد قائـــم مقامـــی بـــه عنـــوان نفـــرات 

برگـــزده تقدیـــری معرفـــی شـــدند.
داوری بخــش هنــری ایــن کنگره را حســین 
ــیرازی،  ــی ش ــود، عل ــی فرزب ــام، محمدعل رس
ــی  ــادی و حســن تق ــدوق آب ــی اشــرف صن عل

ــر عهــده داشــتند. ــی ب زاده کرمان
ــره را  ــن کنگـ ــزاری ایـ ــدف از برگـ وی هـ
ارج نهـــادن بـــه اســـتادان هنـــر و مشـــاهیر 
آذربایجـــان بیـــان کـــرد و گفـــت: تاریـــخ و 
فرهنـــگ و هنـــر غنـــی آذربایجـــان میـــراث 
ـــد  ـــت و بای ـــورمان اس ـــرای کش ـــمندی ب ارزش

ایـــن میـــراث طایـــی را حفـــظ کنیـــم.
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
ـــه  ـــم در مراســـم اختتامی آذربایجـــان شـــرقی ه
ــره علمـــی هنـــری میرعلـــی تبریـــزی  کنگـ

توانمندی هـــای  بـــه  اتـــکا  بـــا  گفـــت: 
ـــتان،  ـــر اس ـــگ و هن ـــی فرهن ـــدان و اهال هنرمن
ـــد  ـــا خواهن ـــز احی ـــری تبری ـــای هن ـــب ه مکت

شـــد.
محمدپـــور افـــزود: امـــروز در دنیـــا در 
ـــن  ـــرای گفت ـــی ب ـــف حرف ـــای مختل ـــش ه بخ
ـــگ  ـــخ، فرهن ـــای تاری ـــه زوای ـــد ب ـــم و بای داری
ــام  ــاد و نـ ــم و یـ ــه کنیـ ــود تکیـ ــر خـ و هنـ
ـــرزمین  ـــن س ـــاهیر ای ـــر و مش ـــزرگان، مفاخ ب

را گرامـــی بداریـــم.
از  هـــم  تبریـــز  شـــهر  شـــهردار کان 
نامگـــذاری خیابانـــی بـــه نـــام میرعلـــی 
ــر داد و  ــا خبـ ــن هـ ــهر اولیـ ــزی درشـ تبریـ
ـــا  ـــکاری ب ـــاده هم ـــز آم ـــهرداری تبری ـــت: ش گف
ـــان  ـــن آذربایج ـــن دیارکه ـــر ای ـــدان فاخ هنرمن
ــهرداری  ــتیم درشـ ــاش هسـ ــت و در تـ اسـ
ـــدان  ـــرای هنرمن بســـتر و فضـــای مناســـبی را ب

فراهـــم کنیـــم.
شـــهین باهـــر افـــزود: مـــا در حـــوزه هنـــر 
 و صنایـــع دســـتی اول هســـتیم و افتخـــار 
ـــدان  ـــتان هنرمن ـــن اس ـــه در ای ـــم ک ـــی کنی م
ـــم کـــه افتخـــارات  فاخـــر و صاحـــب ســـبکی داری

ـــد. ـــب کردن ـــهرمان کس ـــرای ش ـــماری ب بیش

نفرات برتر بخش هنری کنگره ی 
میرعلی تبریزی معرفی شدند

آشپزی

میلک شیک نوتال

مواد الزم:
بســـتنی                        ۵۰۰ میلی لیتر
شیر                                          ۱ پیمانه
خامه                                          ۲/۱ پیمانه
نوتا                                    ۲/۱ پیمانه
پودر فندق                  ۲ قاشق غذاخوری
وانیل خالص                     ۸/۱ قاشق چایخوری

ــق  ــن عاشـ ــل مـ ــم مثـ ــما هـ ــر شـ اگـ
ـــوردن  ـــه خ ـــد ک ـــی دونی ـــتید م ـــتنی هس بس
ـــه  ـــرما و چ ـــه س ـــی چ ـــر فصل ـــتنی در ه بس
گرمـــا حـــس خوبـــی داره و حســـابی مـــی 
ـــیوه ای  ـــر ش ـــه ه ـــتنی ب ـــواع بس ـــبه. ان چس
کـــه ســـرو بشـــه بـــرای عاشـــقان بســـتنی 
ـــتنیه.  ـــت داش ـــز و دوس ـــان انگی ـــیار هیج بس
ـــه همیشـــه دوســـت دارم  ـــی ک ـــن از اونجای م
ـــواع  ـــن ان ـــورم در بی ـــده بخ ـــرم ش ـــتنی ن بس
روش هـــای ســـرو بســـتنی مثـــل میلـــک 
شـــیک و گاســـه یـــا بســـتنی نونـــی و… 
میلـــک شـــیک رو ترجیـــح مـــی دم کـــه 
ــم  ــمزه در طعـ ــیک خوشـ ــن شـ ــب ایـ خـ
و رنـــگ مختلـــف تهیـــه مـــی شـــه مثـــل 
ـــکاتی،  ـــیک ش ـــک ش ـــوه ای، میل ـــیک می ش
میلـــک شـــیک کارامـــل، میلـــک شـــیک 
ـــای  ـــزه ه ـــا م ـــم ب ـــی دون ـــه م ـــا و … ک نوت
ـــتید. ـــنا هس ـــمزه آش ـــیدنی خوش ـــن نوش ای

 milkshake( میلـــک شـــیک نوتـــا
Nutella( همـــون طـــور کـــه از اســـمش 
ـــه  ـــتنی ب ـــا بس ـــا ب ـــب نوت ـــخصه از ترکی مش
ـــمزگی  ـــر خوش ـــاوه ب ـــه ع ـــاد ک ـــت می دس
ــی  ــه و مـ ــر کالریـ ــرژی زا و پـ ــیار انـ بسـ
ــده  ــان وعـ ــک میـ ــوان یـ ــه عنـ ــم بـ تونیـ
ـــب  ـــد مراق ـــا بای ـــم ام ـــرو کنی ـــر س ـــا دس ی
مقـــدار مصرفـــش باشـــیم تـــا بـــا مصـــرف 
ـــی و  ـــای چاق ـــر ه ـــار دردس ـــه دچ ـــی روی ب

اضافـــه وزن نشـــیم.
ـــت دارم  ـــات دوس ـــن توضیح ـــا ای ـــب ب خ
امـــروز بـــا آمـــوزش دادن ایـــن نوشـــیدنی 
ـــه ای هـــم خـــودم و هـــم شـــما دوســـتان  کاف
ــدوارم  ــارم و امیـ ــال بیـ ــر حـ ــز رو سـ عزیـ
میلـــک شـــیک نوتـــا رو درســـت کنیـــد و 

حســـابی از خوردنـــش لـــذت ببریـــد.

طرز تهیه میلک شیک نوتال
ـــن  ـــوط ک ـــتنی را در مخل ـــه اول: بس مرحل
ـــزن  ـــردن از هم ـــوط ک ـــرای مخل ـــد )ب بریزی
ـــوان اســـتفاده  ـــی ت ـــم م ـــا دســـتی ه ـــی ی برق
کـــرد. پـــس بـــرای تهیـــه میلـــک شـــیک 
خودتـــون را محـــدود بـــه وســـیله خاصـــی 

نکنیـــد(.
مرحلـــه دوم: نوتـــا، خامـــه، شـــیر، 
ــتنی  ــه بسـ ــدق رو بـ ــودر فنـ ــل  و پـ وانیـ

ــد. ــه کنیـ اضافـ
ـــا  ـــا را ب ـــیک نوت ـــواد ش ـــوم: م ـــه س مرحل
درجـــه تنـــد همـــزن مخلـــوط کنیـــد )در 
صورتـــی کـــه از همـــزن دســـتی اســـتفاده 
ــرم  ــی نـ ــتنی کمـ ــد بسـ ــد بایـ ــی کنیـ مـ

شـــده باشـــد.
ـــای  ـــرف ه ـــده را در ظ ـــاده ش ـــیک آم  ش
ـــوان  ـــی ت ـــا را م ـــیک نوت ـــد . ش ـــرو بریزی س
بـــا انـــواع ســـس شـــکاتی، ســـس میـــوه، 
خامـــه و یـــا انـــواع پـــودر ماننـــد پـــودر قهـــوه، 
ـــن  ـــل و… تزیی ـــودر نارگی پودربیســـکویت، پ

ـــرد. ک
 

نکات کلیدی تهیه میلک شیک نوتال
 بـــرای غلیـــظ تـــر شـــدن شـــیک 

می توان خامه را جایگزین شیر کرد.
ـــم  ـــای طع ـــواع بســـتنی ه ـــوان از ان ـــی ت م
ــرای  ــوه بـ ــی، میـ ــای خوراکـ ــز هـ دار، مغـ

ـــرد. ـــتفاده ک ـــا اس ـــیک نوت ـــه ش تهی
ــیک  ــدن شـ ــر شـ ــمزه تـ ــرای خوشـ  بـ
ـــیک  ـــل در ش ـــیر نارگی ـــی ش ـــوان کم ـــی ت م
ـــذی  ـــاوت و لذی ـــم متف ـــا طع ـــرد ت ـــه کار ب ب

ـــد. ـــیک  بده ـــه ش ب
ــای  ــیک نوتـ ــد شـ ــی خواهیـ ــر مـ اگـ
ـــدار  ـــوان از مق ـــی ت ـــید م ـــته باش ـــخ داش تل
ـــودر  ـــای آن  از پ ـــه ج ـــرد و ب ـــم ک ـــا ک نوت
کاکائـــوی تلـــخ اســـتفاده نمـــود و یـــا 
ـــخ  ـــه تل ـــای صبحان ـــکات ه ـــه کا از ش اینک

اســـتفاده کـــرد.
منبع: ایران کوک

فرماندار تبریز: 
دستگاه های اجرایی تابستانی 

پرنشاط برای گردشگران بسازند 

تاکیــد  بــا  تبریــز  شهرســتان  فرمانــدار 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــارکت دس ــزوم مش ــر ل ب
ــرای  ــاط ب ــتانی پرنش ــازی تابس ــه س در زمین
گردشــگران، گفــت: تبریــز بــه عنــوان پیشــانی 

ــود.  ــی ش ــوب م ــتان محس ــگری اس گردش
مهــدوی  بهــروز  تســنیم،  گــزارش  بــه 
در نشســت ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر 
دســتگاه های  تمامــی  از  تبریــز  شهرســتان 
ذیربــط شهرســتان خواســت تــا برنامه هــا 
و فعالیت هــای خــود را بــا رویکــرد توســعه 
تبریــز،  مرکزیــت  بــه  اســتان  گردشــگری 

اجرایــی کننــد.
آذربایجــان  بــاالی  ظرفیــت  افــزود:  وی 
شــرقی و کهــن شــهر تبریــز بــا برنامــه ریــزی 
ــب  ــات مناس ــه خدم ــتای ارائ ــوب در راس مطل
بــه گردشــگران، زمینــه بهــره منــدی مســافران 
ــدن  ــردی ش ــتان و کارب ــای شهرس از قابلیت ه

ــازد. ــم می س ــات را فراه خدم
اینکــه  بــه  بــا تاکیــد  فرمانــدار تبریــز 
ــز پیشــانی گردشــگری آذربایجــان  ــهر تبری ش
شــرقی اســت، اضافــه کــرد: برنامــه ریــزی بــه 
منظــور ارائــه خدمــات شایســته بــه مســافران 
و گردشــگران تابســتانی، بهســازی مبــادی 
ورودی شــهر تبریــز و همچنیــن رســیدگی بــه 
فعالیــت بــازار تبریــز در ایــام تعطیــل بایــد بــه 
جــد پیگیــری شــود و در این راســتا شــهرداری 
تبریــز و نهادهــای ذیربــط بایــد برنامــه ریــزی 

هــای دقیقــی داشــته باشــند.
ارائــه  بهبــود  راســتای  در  گفــت:  وی 
ــداوم آموزش هــای  ــه گردشــگران، ت خدمــات ب
تخصصــی و بــر اســاس متــد روز جهانــی 
توســط دســتگاه های ذیربــط ویــژه فعــاالن 
حــوزه گردشــگری نظیــر هتلــداران، تأسیســات 
گردشــگری و دفاتــر خدماتــی، انتظــار مــی رود 
تــا شــاهد افزایــش روزافــزون کیفیــت خدمــات 

ــیم. باش
مهــدوی بــا اشــاره بــه لــزوم فراهــم ســازی 
محیطــی پرنشــاط بــرای گردشــگران در تبریــز 
ــا  ــت: ب ــار داش ــه، اظه ــتان های حوم و شهرس
توجــه بــه ظرفیت هــای غنــی فرهنگــی و 
ــه،  ــتان های حوم ــز و شهرس ــی در تبری تفریح
تقویــت و برنامــه ریــزی در راســتای بهــره 
منــدی از ایــن ظرفیت هــا موجــب ایجــاد 
فضایــی پرنشــاط و همچنیــن خلــق خاطــره ای 
ــز و  ــه تبری ــگران ب ــفرهای گردش ــوش از س خ

ــد. ــد ش ــرقی خواه ــان ش آذربایج

وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اســتفاده از 
ظرفیــت دانشــگاه ها بــرای تامیــن قطعــات 
ــازان  ــع و خودروس ــاز تحریمــی صنای ــورد نی م
ــا برگــزاری  گفــت: امســال در ایــام مختلــف، ب
ــه  ــا عرض ــف، نیازمندی ه ــگاه های مختل نمایش
ــدام  ــا اق ــن آن ه ــه تامی ــگاه ها ب ــده و دانش ش

می کننــد. 
ــا  ــی، ب ــور غام ــنیم، منص ــزارش تس ــه گ ب
تاکیــد بــر اینکــه رشــته هــای دانشــگاهی بایــد 
ــار  ــند اظه ــه باش ــای جامع ــا نیازه متناســب ب
ــوم  ــوزه وزارت عل ــی در ح ــث اصل ــت: بح داش
ایــن اســت کــه در بازنگــری آمــوزش عالــی بــه 
بحــث ارتبــاط بیشــتر رشــته های تحصیلــی بــا 
ــه توجــه جــدی صــورت  ــای کــف جامع نیازه

می گیــرد.
ــد در  ــه رشــته ها بای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــری  ــکار گی ــه اشــتغال، اســتعدادیابی و ب زمین
ــی  ــی و بازبین ــورد بررس ــی م ــش در زندگ دان
قــرار گیرنــد، افــزود: رشــته های هنــری در 
ــر  ــد و از نظ ــژه ای دارن ــش وی ــه نق ــن زمین ای
حضــور وســیع تــر در جامعــه و هــم اشــتغال، 

ــد. ــری دارن ــش موث نق
ــا  ــاوری بـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــر علـ وزیـ
تاکیـــد بـــر اینکـــه هنـــر شناســـنامه مـــردم 
ـــت  ـــه جه ـــران ب ـــت: ای ـــت گف ـــور اس ـــک کش ی
ـــی  ـــای وســـیع و عمیق ـــگاه تاریخـــی، هنره جای

ـــن  ـــن ای ـــز در بی ـــامی نی ـــای اس دارد و هنره
هنرهـــا جایـــگاه ویـــژه ای دارنـــد امـــا بقـــای 
ـــتفاده در  ـــه اس ـــتگی ب ـــا بس ـــیاری از هنره بس
زندگـــی روزمـــره دارد کـــه در ایـــن زمینـــه 
ـــری  ـــه هن ـــردم و جامع ـــه م ـــد توج ـــم نیازمن ه

ـــت. اس
غامــی بــا بیــان اینکــه در همــه جــای دنیــا 
از آثــار هنــری درآمدزایــی هــم می کننــد 

ــم  ــری ه ــار هن ــدات آث ــرد: از تولی ــح ک تصری
می تــوان اشــتغال ایجــاد کــرد و هــم می تــوان 
از آثــار هنــری بــه عنــوان یــک پیــام فرهنگــی 

بــه مــردم دنیــا اســتفاده کــرد..
وی در مــورد برنامــه وزارت علــوم بــرای ایــام 
انتخابــات مجلــس، ابــراز داشــت: برنامــه خاصی 
ــده  ــی نش ــل طراح ــات از قب ــورد انتخاب در م
ــه  ــد ک ــوی باش ــه نح ــرایط ب ــی ش ــم ول نداری

کاندیداهــا بخواهنــد در دانشــگاه ها حضــور 
یابنــد، بایــد ببینیــم کــه اگــر بتوانیــم شــرایط 
ــم،  ــم کنی ــا فراه ــرای کاندیداه ــاوی را ب مس

ــم. ــم کنی ــم فراه ــه را می توانی ــن زمین ای
ـــت  ـــتفاده از ظرفی ـــورد اس ـــوم در م ـــر عل وزی
ــورد  ــات مـ ــن قطعـ ــرای تامیـ ــگاه ها بـ دانشـ
ــه  ــع، گفـــت: در هفتـ ــاز تحریمـــی صنایـ نیـ
پژوهـــش ســـال 9۷ عـــاوه بـــر معرفـــی 
ـــگاه ها،  ـــاوری دانش ـــی و فن ـــتاوردهای علم دس
ــد  ــش تولیـ ــه بخـ ــم کـ ــرار دادیـ ــزی قـ میـ
عرضـــه  را  خـــود  نیازمنـــدی  صنعـــت  و 
می کردنـــد و دانشـــگاهیان بـــرای رفـــع ایـــن 
را  برنامه هـــای خـــود  و  نیازهـــا طرح هـــا 
ارائـــه می دادنـــد کـــه از ایـــن اقـــدام بـــرای 

ســـال اول اســـتقبال شـــد.
حــدود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  غامــی 
ــت  ــگاه ثب ــن نمایش ــا در ای ــورد تقاض ۱۰۰ م
ــه  ــگاه ب ــان نمایش ــورد در پای ــه ۱۲ م ــد ک ش
ــرارداد انجامیــد خاطــر نشــان کــرد: امســال  ق
هــم در ایــام مختلــف بــا تــداوم بررســی 
ــاط  ــن آن، ارتب ــع و تامی ــای صنای نیازمندی ه
می کنیــم.  تقویــت  را  دانشــگاه  و  صنعــت 
ــرای کمــک  پارک هــای علــم و فنــاوری هــم ب
بــه صنعــت و تولیــد بــه میــدان آمدنــد و 
ــی  ــه واردات ــت ک ــی اس ــرای قطعات ــتر ب بیش
خــارج بــوده و اکنــون بــه دلیــل تحریــم 
ــده و  ــاز ش ــام نی ــد، اع ــی دارن محدودیت های

می شــوند. تامیــن 
وی در پاســخ بــه اینکــه بــرای خودروســازان 
خیــر؟  یــا  داریــد  ویــژه ای  برنامــه  هــم 
گفــت: بایــد بــا مشــارکت دانشــگاهیان و 
ــم  ــوزه را ه ــن ح ــای ای ــازان، نیازه خودروس

شناســایی و رفــع کنیــم.

قول مساعد وزیر علوم برای همکاری 
دانشگاه ها  با خودروسازان و صنایع

جعفرپـــور معتقـــد اســـت بـــا رواج تئاترهـــای الکچـــری، 
تماشـــای ایـــن هنـــر بـــه وســـیله تفاخـــر تبدیـــل شـــده 

اســـت. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، جمشـــید جعفرپـــور بـــا 
ــت:  ــری گفـ ــت و الکچـ ــای گران قیمـ ــاد از رواج تئاترهـ انتقـ
قیمت گذاری هـــای غیرمنطقـــی و نجومـــی بـــرای خریـــد 
ـــی دو ســـال اخیـــر منجـــر بـــه  ـــت آثـــار نمایشـــی در یک بلی
تهی شـــدن ایـــن آثـــار از ارزش فرهنگـــی و تبدیـــل آن هـــا 
ـــن  ـــه رفت ـــا ک ـــا انج ـــده ت ـــس ش ـــی و لوک ـــای تجمات ـــه کااله ب

ــده  ــر شـ ــیله تفاخـ ــی، وسـ ــن نمایش هایـ ــای چنیـ و تماشـ
اســـت.

نماینـــده مـــردم الرســـتان، خنـــج و گـــراش در مجلـــس 
ــایر  ــد سـ ــم هماننـ ــر هـ ــزود: تئاتـ ــامی افـ ــورای اسـ شـ
ــروم   ــت و محـ ــردم اسـ ــار مـ ــام اقشـ ــرای تمـ ــا، بـ هنرهـ
ســـاختن طبقـــات متوســـط و پاییـــن اقتصـــادی جامعـــه از 
ـــرر  ـــری را متض ـــه هن ـــم جامع ـــردم و ه ـــم م ـــای آن، ه تماش

خواهـــد کـــرد.
ــوح  ــه وضـ ــور بـ ــادی کشـ ــرایط اقتصـ ــه داد: شـ وی ادامـ
ـــرا  ـــت زی ـــد گذاش ـــی خواه ـــه فرهنگ ـــر عرص ـــود را ب ـــر خ تاثی
ســـهم فرهنـــگ را در ســـبد خانواده هـــا کـــم خواهـــد کـــرد 
و بـــا وجـــود افزایـــش قیمـــت بلیـــت کاالهـــا و محصـــوالت 
ـــری  ـــود بهره گی ـــم ب ـــاهد خواهی ـــا ش ـــری، عم ـــی و هن فرهنگ
از برنامه هـــای هنـــری همچـــون تئاتـــر، ســـینما و موســـیقی 
ـــد  ـــن خواه ـــه غیرممک ـــن جامع ـــط و پایی ـــه متوس ـــرای طبق ب

ـــد. ش
ـــرای  ـــر ب ـــعار »تئات ـــی ش ـــر زمان ـــرد: اگ ـــد ک ـــور تاکی جعفرپ
همـــه« بـــه درســـتی در عرصـــه فرهنگـــی و هنـــری کشـــور 
بـــاب و تـــاش شـــده بـــود تـــا همـــه مـــردم مخاطـــب ایـــن 
ــه  ــود کـ ــم شـ ــرایطی فراهـ ــد شـ ــوند، نبایـ ــر شـ ــر فاخـ هنـ
ـــود. ـــگ ش ـــر کمرن ـــالن های تئات ـــردم در س ـــور م ـــاره حض دوب

ـــری  ـــت بازنگ ـــر الزم اس ـــاد هن ـــورد اقتص ـــه داد: در م وی ادام
ـــر  ـــا هن ـــود ت ـــیده ش ـــدی اندیش ـــدات ج ـــه و تمهی ـــورت گرفت ص

ـــود. ـــذف نش ـــا ح ـــرف خانواده ه ـــبد مص از س
رییـــس کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس افـــزود: در ادامـــه 
ـــز  ـــی نی ـــه تازگ ـــه، ب ـــران و پرهزین ـــای گ ـــد تئاتره ـــد تولی رون
ـــت  ـــه قیم ـــده ک ـــروع ش ـــدت ش ـــاالر وح ـــی در ت ـــرای نمایش اج
ــداوم  ــد؛ تـ ــز می رسـ ــان نیـ ــزار تومـ ــه ۲۰۰ هـ ــت آن بـ بلیـ
ایـــن امـــر، تماشـــای آثـــار تئاتـــری را بـــرای فرهیختـــگان، 

هنردوســـتان و دانشـــجویان ســـخت خواهـــد کـــرد.

ــس  ــکو در مجلـ ــهر و اسـ ــز آذرشـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
ــرورش در  ــوزش و پـ ــرد: آمـ ــد کـ ــامی تاکیـ ــورای اسـ شـ
ـــرده  ـــم کاری ک ـــی ک ـــوام ایران ـــادری اق ـــان م ـــظ زب ـــه حف زمین
ـــم  ـــرده و تصمی ـــر ک ـــانه فک ـــه کارشناس ـــن زمین ـــد در ای و بای

بگیـــرد.
ـــرح  ـــه مط ـــش ب ـــاعی در واکن ـــرا س ـــنا، زه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــنجش  ـــه س ـــی ب ـــان فارس ـــندگی زب ـــت بس ـــردن »ورود تس ک
نوآمـــوزان« اظهـــار کـــرد: مطـــرح کـــردن ایـــن بحـــث، 
ـــا  ـــور م ـــه در کش ـــرا ک ـــت؛ چ ـــانه ای اس ـــت غیرکارشناس صحب
ـــم  ـــف تکل ـــای مختل ـــه زبان ه ـــه ب ـــتند ک ـــی هس ـــوام مختلف اق
ـــی  ـــای مختلف ـــز گویش ه ـــی نی ـــان فارس ـــود زب ـــد،  خ می کنن
دارد و محـــدود کـــردن تســـت نوآمـــوزان بـــه زبـــان فارســـی 

ـــت. ـــی نیس ـــث عقان بح
 وی تأکیـــد کـــرد: هویـــت هـــر فـــرد بـــر اســـاس زادگاه و 

ـــن  ـــردن چنی ـــرح ک ـــرد و مط ـــکل می گی ـــل ش ـــگ آن مح فرهن
ــت. ــلیقه گی اسـ ــج سـ ــی کـ بحث هایـ

وی گفـــت: بـــه عنـــوان یـــک فـــرد آذربایجانـــی پیشـــنهاد 
ــتگی،  ــاد همبسـ ــرای ایجـ ــرورش بـ ــوزش و پـ ــم آمـ می کنـ
ــور  ــگ کشـ ــوم و فرهنـ ــظ آداب و رسـ ــی و حفـ ــجام ملـ انسـ

تـــاش کنـــد.
شـــورای  مجلـــس  اجتماعـــی  کمیســـیون  عضـــو 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــظ می ـــرورت حف ـــر ض ـــه ب ـــامی در ادام اس
ـــظ  ـــرای حف ـــرد: ب ـــار ک ـــرد و اظه ـــد ک ـــز تاکی ـــوس نی ناملم
داســـتان ها، فرهنـــگ، رســـم و رســـومی کـــه ســـینه بـــه 
ــز بایـــد  ــه نســـل منتقـــل شـــده اند نیـ ــینه و نســـل بـ سـ

چـــاره کـــرد.
وی خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه وجـــود قومیت هـــا، 
ـــوزش و  ـــران، آم ـــف در ای ـــش های مختل ـــان و پوش ـــگ، زب فرهن

ـــی  ـــای قوم ـــظ هویت ه ـــت و حف ـــت تقوی ـــد در جه ـــرورش بای پ
ـــرود. ـــش ب ـــور پی کش

 وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اصـــل ۱۵ قانـــون اساســـی مبنـــی 
ـــن اصـــل  ـــادری متذکـــر شـــد: ای ـــان م ـــه زب ـــل ب ـــر حـــق تحصی ب
ـــت  ـــدف خدم ـــر ه ـــوده و اگ ـــم ب ـــیار مه ـــی، بس ـــون اساس از قان
ـــد  ـــد، رش ـــظ کنن ـــادری را حف ـــان م ـــد زب ـــت، بای ـــردم اس ـــه م ب
ــا  ــاری زبان هـ ــتاری و گفتـ ــظ نوشـ ــاختار و حفـ ــود سـ و نمـ
ـــا  ـــا زبان ه ـــود ت ـــاش ش ـــه و ت ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تاکی ـــد م بای

ـــود. ـــرات نش ـــتخوش تغیی دس

انتقاد رئیس کمیسیون فرهنگی از رواج تئاترهای الکچری

شعار »تئاتر برای همه« باید محقق شود

ساعی:

آموزش و پرورش در زمینه حفظ زبان مادری 
کم کاری کرده است
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سرمربی هنگ کنگ: 

یک معجزه 
ما را به مرحله بعد می رساند 

ســرمربی تیــم فوتســال زیــر ۲۰ ســال 
هنگ کنــگ گفــت: بــا توجــه بــه نتیجــه 
ــه  ــا را ب ــزه م ــک معج ــران ی ــل ای ــدار مقاب دی

می رســاند.  بعــد  مرحلــه 
بــه گــزارش تســنیم، چــان فــی تــات 
ــل  ــگ مقاب ــر ۳ هنگ کن ــت ۷ ب ــس از شکس پ
ــت:  ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــران، در جم ای
مــا بــه قــدرت ایــران آگاه بودیــم، چــون 
ــم  ــرده بودی ــز ک ــم را آنالی ــن تی ــای ای بازی ه
ــم. در  ــختی داری ــازی س ــه ب ــتیم ک و می دانس
ــه خاطــر جــو  ــی بازیکنا ن مــان ب ــق ابتدای دقای
ســالن تمرکزشــان را از دســت دادنــد و گل 

ــد. خوردن
وی افــزود: می دانســتیم ایــران تیــم خوبــی 
ــم و  ــر بودی ــه دوم متمرکزت ــا در نیم دارد، ام
فقــط بــر روی اشــتباه خودمــان گل خوردیــم. 
در نیمــه دوم گل خوردیــم، امــا بــازی دو نیمــه 

متفــاوت داشــت.
ســرمربی تیــم فوتســال زیــر ۲۰ ســال 
ــش  ــود تیم ــانس صع ــه ش ــگ راجع ب هنگ کن
از مرحلــه گروهــی، یــادآور شــد: مــا بــاور 
کار  داریــم کــه می توانیــم صعــود کنیــم. 
ــت.  ــتان اس ــل افغانس ــردا و مقاب ــا ف ــی م اصل
یــک معجــزه می توانــد مــا را بــه مرحلــه بعــد 

ــاند.  برس
چــان فــی تــات در پاســخ بــه این ســوال که 
»چــه انتظــاری از بازیکنــان تیم تــان داریــد؟«، 
ــه  ــتیم ک ــم می دانس ــن ه ــش از ای ــت: پی گف
دو بــازی متفــاوت داریــم و خودمــان را آمــاده 
ــران  ــازی ای ــبک ب ــه س ــم ک ــم. می دانی کردی
امیــدوارم  و  اســت  متفــاوت  افغانســتان  و 
ــل  ــدار مقاب ــل دی ــم مث ــردا ه ــان ف بچه های م
ایــران کار کننــد، چــون اگــر ایــن طــور باشــد 

ــیم. ــته مان برس ــه خواس ــم ب می توانی

ارتقا ۱5 پله ای
 هیات ووشو آذربایجان شرقی

 در رتبه بندی فدراسیون

رئیــس هیــات ووشــو آذربایجــان شــرقی از 
ارتقــا ۱۵ پلــه ای ایــن هیــات در رتبــه بنــدی 
جدیــد فدراســیون خبــرداد و گفــت: بــر اســاس 
ــه  ــرقی ب ــان ش ــو آذربایج ــر ووش ــی اخی ارزیاب

رتبــه ششــم ارتقــا یافــت. 
ــی،  ــی ابراهیم ــا، عبدالعل ــزارش ایرن ــه گ ب
اظهــار داشــت: در آخریــن رتبــه بنــدی اعــام 
ــتان از ۲۱ در  ــو اس ــأت ووش ــه هی ــد، رتب ش

ــید. ــال 9۷ رس ــه ۶ در س ــه رتب ــال 9۲ ب س
ــدال  ــون م ــی چ ــه عوامل ــان اینک ــا بی وی ب
آوری در مســابقات قهرمانــی کشــور، حضــور در 
ــزاری لیــگ اســتانی،  لیگ هــای کشــوری، برگ
ــازمان  ــکاران س ــدگان و ورزش ــه ش ــار بیم آم
یافتــه و جــذب منابــع مالــی از جملــه مــواردی 
ــر نقــش  اســت کــه در تعییــن هیأت هــای برت

مهمــی داشــت.
ابراهیمـــی ایـــن موفقیـــت را حاصـــل تـــاش 
ــأت  ــه هیـ ــان و مجموعـ ــکاران، مربیـ ورزشـ
ووشـــو اعـــام کـــرد و گفـــت: ایـــن پایـــان 
ــای  ــرای موفقیت هـ ــازی بـ کار نیســـت و آغـ
ــا  ــدوارم بـ ــه امیـ ــت کـ ــأت اسـ ــدی هیـ بعـ
موفقیت هـــای  بـــه  تاش هـــا،  تـــداوم 

ــم. ــت یابیـ ــتری دسـ بیشـ
وی بـــه برگـــزاری مســـابقات انتخابـــی 
تیم ملـــی بانـــوان بـــرای اولیـــن بـــار در 
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــتان اش ـــو اس ـــخ ووش تاری
ـــام  ـــر ن ـــار دیگ ـــابقات ب ـــن مس ـــزاری ای ـــا برگ ب
ـــتان ها  ـــر اس ـــر از دیگ ـــان باالت ـــو آذربایج ووش

قـــرار گرفـــت.

ـــتقال  ـــگاه اس ـــره باش ـــات مدی ـــس هی ریی
ــان از  ــول مطالباتمـ ــورت وصـ ــت: در صـ گفـ
ــظ  ــی را حفـ ــم پاتوسـ ــم هـ ــا می توانیـ فیفـ
ـــم.  ـــچ را حـــل کنی ـــم و هـــم مشـــکل پروپی کنی
ــعادتمند  ــد سـ ــر، احمـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ــتقال  ــگاه اسـ ــره باشـ ــأت مدیـ ــس هیـ رئیـ
ــه  ــازی بـ ــنهاد تراکتورسـ ــوص پیشـ در خصـ
وریـــا غفـــوری اظهـــار داشـــت: از جزئیـــات 
ایـــن توافـــق و رقمـــی کـــه آنهـــا بـــه وریـــا 
گفته انـــد اطاعـــی نـــدارم. امـــا هـــدف 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــتقال ایـ ــگاه اسـ باشـ
وریـــا تمدیـــد کنـــد و بـــرای ایـــن منظـــور 
ــوری از  ــم. غفـ ــدام می کنیـ ــت اقـ ــا جدیـ بـ
بازیکنـــان بســـیار مهـــم تیـــم مـــا بـــود کـــه 
ـــم. ـــاب می کنی ـــی روی او حس ـــل آت ـــرای فص ب

ـــتقال  ـــگاه اس ـــره باش ـــأت مدی ـــس هی رئی
ــض  ــاره تبعیـ ــش در بـ ــوص اظهاراتـ در خصـ
ـــای  ـــت: از صحبته ـــان داش ـــگاه بی ـــن دو باش بی
ـــود.  ـــه ب ـــورت گرفت ـــتباه ص ـــت اش ـــن برداش م
منظـــور مـــن وزارت ورزش و وزیـــر ورزش 
ــر  ــه اسپانسـ ــن بـ ــور مـ ــه منظـ ــود. بلکـ نبـ
مشـــترک بـــود و اینکـــه بایـــد در پرداختهـــا 

مســـاوی و عدالـــت برقـــرار باشـــد.
وی اضافـــه کـــرد: مـــن از وزیـــر محتـــرم 
ــن  ــه در ایـ ــردم کـ ــش کـ ــات خواهـ ارتباطـ

ـــن  ـــبختانه ای ـــه خوش ـــد ک ـــوص ورود کن خص
باعـــث شـــد تـــا اسپانســـر مشـــترک بـــه باشـــگاه 

اســـتقال هـــم پرداختـــی داشـــته باشـــد.
ــا  ــه مـ ــرد: البتـ ــح کـ ــعادتمند تصریـ سـ
ــده از  ــم. بنـ ــم داریـ ــری هـ ــات دیگـ مطالبـ
ـــت دارم  ـــاع درخواس ـــرم وزارت دف ـــام محت مق
ـــد.  ـــوع ورود کنن ـــن موض ـــه ای ـــخصاً ب ـــا ش ت

ــا دو زیـــر مجموعـــه از وزارت دفـــاع  ــا بـ مـ
ــگاه  ــتیم. باشـ ــرینگ داشـ ــرارداد اسپانسـ قـ
اســـتقال بـــه همـــه تعهـــدات خـــود در 
ایـــن زمینـــه عمـــل کـــرد و مـــا حـــاال ۱۲ 
میلیـــارد تومـــان از ایـــن دو مجموعـــه کـــه 
ـــب  ـــتند طل ـــاع هس ـــه وزارت دف ـــر مجموع زی
داریـــم. االن کـــه در ایـــام نقـــل و انتقـــاالت 

ـــده  ـــتر از آین ـــی بیش ـــول خیل ـــن پ ـــتیم ای هس
ــورد. ــا می خـ ــه درد مـ بـ

ـــتقال  ـــگاه اس ـــره باش ـــأت مدی ـــس هی رئی
بـــا اشـــاره بـــه مطالبـــات ۷۵۰ هـــزار دالری 
ـــش  ـــور بازیکنان ـــت حض ـــتقال باب ـــگاه اس باش
ــت:  ــان داشـ ــا بیـ ــی از فیفـ ــام جهانـ در جـ
ــا  ــا بـ ــم تـ ــت داریـ ــاج درخواسـ ــای تـ از آقـ
ـــری  ـــات را پیگی ـــن مطالب ـــتری ای ـــت بیش جدی
ـــول  ـــن پ ـــه ای ـــم ک ـــکاتی داری ـــا مش ـــد. م کنن

می توانـــد بـــه مـــا کمـــک کنـــد.
ــن  ــا ایـ ــا بـ ــاخت: مـ ــان سـ وی خاطرنشـ
ــی  ــم پاتوسـ ــم می توانیـ ــزار دالر هـ ۷۵۰ هـ
را حفـــظ کنیـــم و هـــم می توانیـــم مشـــکل 
ــچ  ــکل پروپیـ ــم. مشـ ــل کنیـ ــچ را حـ پروپیـ
در گذشـــته بـــا مبالـــغ بســـیار کمـــی حـــل 
ــزی در  ــد چیـ ــا بایـ ــروز مـ ــا امـ ــد امـ می شـ
ـــم.  ـــن بدهی ـــن بازیک ـــه ای ـــارد ب ـــدود ۶ میلی ح
ـــر از ۴۰  ـــدت کمت ـــی م ـــد ط ـــول را بای ـــن پ ای
ـــکل  ـــا مش ـــا ب ـــم ت ـــت کنی ـــه و پرداخ روز تهی

کســـر امتیـــاز مواجـــه نشـــویم.
کـــرد:  تاکیـــد  پایـــان  در  ســـعادتمند 
ـــان  ـــه قهرم ـــت ک ـــتقال اس ـــت اس ـــال نوب امس
ـــاز  ـــل را آغ ـــن فص ـــدرت ای ـــا ق ـــا ب ـــود و م ش
می کنیـــم و بنـــای کار را بـــرای قهرمانـــی 

گذاشـــته ایـــم. 

احمد سعادتمند:

تاج کمک کند مشکل استقالل حل شود
روانشناسی

انواع شیوه های بایوفیدبک 

امــواج مغــزی: در ایــن شــیوه حســگرهایی 
ــق  ــود، از طری ــي ش ــب م ــر نص ــر روی س ب
دســتگاه  کمــک  بــا  و  حســگرها  ایــن 
الکتروانســفالوگرام )EEG( امــواج مغــزی 

ــوند .  ــیر میش تفس
بحــث  نوروفیدبــک  نوروفیدبــک: 
برانگیزتریــن شــکل درمانــی بایوفیدبــک 
بازآمــوزی  نوروفیدبــک  درواقــع  اســت. 
ــد در  ــت. هرچن ــزی اس ــواج مغ ــای ام الگوه
ــه روز  ــی روزب ــت، ول ــث اس ــیوه بح ــن ش ای
ــه  ــد، ب ــي کن ــدا م ــتری پی ــت بیش محبوبی
ــد:  ــی مانن ــواع اختاالت ــان ان ــژه در درم وی
ــا )دردهــای  بیمــاری افســردگی، فیبرومیالژی
اســکلتی- عضانــی(، اختــال کــم توجهــی- 
بــه  اعتیــاد  و   )ADHD(فعالــی بیــش 
الــکل. در شــیوه نوروفیدبــک، چنــد سنســور 
اندازه گیــری بــه ســر شــما وصــل مــی شــوند 
و فعالیــت هــای الکتریکــی مغــز را محاســبه 

ــد. ــي کنن م
شــما در وضعیــت اســتراحت قــرار گرفتــه 
ــد  ــی خواهی ــازي ویدئوی ــک ب ــه ی ــاز ب و آغ
ــواج  ــیله ام ــه وس ــا ب ــازي صرف ــن ب ــرد. ای ک
ــبت  ــود و نس ــی ش ــرل م ــما کنت ــزی ش مغ
ــس  ــما عک ــزی ش ــواج مغ ــای ام ــه الگوه ب
کــه  همانطــور   . میدهــد  نشــان  العمــل 
شــما درگیــر بــازي هســتید، متخصــص 
ــه  ــما را ک ــزی) EEG( ش ــواج مغ ــوار ام ن
بــه یــک دســتگاه مجــزا منتقــل مــی شــود، 
ــردن  ــب ک ــراي کس ــد. ب ــي کن ــبه م محاس
نتیجــه ای قابــل توجــه و پایــدار، اغلــب 
ــی را  پزشــکان دســت کــم ۲۰ جلســه درمان
ســفارش مــي کننــد، اگرچــه درصورتــی کــه 
ایــن شــیوه بدرســتی انجــام شــود، شــما در 
همــان جلســات نخســت اثرهــای بهبــودی را 

ــرد.  ــد ک ــاهده خواهی مش
تنفــس: ایــن مــاژول تغییــرات تنفــس را با 
اســتفاده از سنســورهایی که در قفســه ســینه 
و یــا شــکم قــرار داده میشــود مــورد تحلیــل 
قــرار مــي دهــد و مــی توانــد تعــداد تنفــس 
ــرد آن  را در هــر دقیقــه نمایــش دهــد. کارب
ــای  ــا و رفتاره ــایی و اصــاح الگوه در شناس
ــل  ــا مث ــح اســت. الگوه ــر صحی تنفســی غی
 ،clavicular breathing تنفــس ســطحی
تنفــس معکــوس reverse breathing و 
 .thoracic breathin تنفــس قفســه ســینه
ــگ  ــد حــاوی درن ــس ناکارآم ــای تنف رفتاره
ــای تنفســی Apnea، نفــس نفــس زدن،  ه
آه کشــیدن و همچنیــن خــس خــس ســینه 

مــي شــود.
مــي دهــد تــوان در درمــان بیمــاری 
آســم، انســداد مزمــن ریــه، اســترس، فشــار 
 ،essential hypertension ــه ــون اولی خ
اضطــراب و Panic attacks از ایــن مــاژول 
اســتفاده نمــود. همچنیــن نشــان داده شــده 
اســت کــه همزمانــی اســتفاده از ایــن مــاژول 
بــا ECG و یــا PPG کارایــی آن را افزایــش 

مــی دهــد.  
ــک،  ــوع بایوفیدب ــن ن ــب: در ای ــان قل ضرب
ــه گــوش  ــا الل ــر روی انگشــتان ی سنســور ب
ــتگاهی  ــیله دس ــه وس ــود، ب ــی ش ــب م نص
 )PPG( فوتوپلتیســموگراف  اســم  بــه 
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــد م ــب رص ــان قل ضرب
ــرار  ــا اســتفاده از حســگرهای ق ــوان ب مــی ت
داده شــده بــر روی قفســه ســینه، نیــم تنــه 
پائیــن بــدن و یــا مــچ دســت هــم از طریــق 
دســتگاه الکتروکاردیوگــرام) ECG( ضربــان 
 )HRV (قلــب و تغییرپذیــری ضربــان قلــب

ــت.  ــدازه گرف را ان
عضــات : ایــن شــیوه بایوفیدبــک حــاوی 
ــر عضــات اســکلتی و  گذاشــتن حســگرها ب
ــی ــن از دســتگاه الکترومیوگراف  کمــک گرفت

هــای  فعالیــت  باشــد.  مــی   )EMG(
ــاض آن  الکتریکــی عضــات کــه ســبب انقب

ــوند.  ــی ش ــی م ــود، بررس ــي ش ــا م ه
نزدیکــی  در  حســگرها  عــرق:  غــدد 
انگشــتان، کــف یــا مــچ دســت بســته 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــد ب ــوند، بع ــی ش م
فعالیــت   )EDG( الکترودرموگــراف 
غــدد عــرق و میــزان عــرق کــردن آنهــا 
ــی  ــق م ــن طری ــود . از ای ــری میش اندازه گی
تــوان بــه میــزان اســترس اشــخاص پــی برد. 
دمــای پوســت:  اطاعــات دمــای پوســت 
ــه  ــاس ب ــت حس ــک مقاوم ــتفاده از ی ــا اس ب
ــت  ــه دس ــوالً ب ــه معم ــتور( ک ــا )ترمیس دم
و یــا پــا وصــل شــده گرفتــه میشــود . 
ــاً نمایــان کننــده قطــر  دمــای پوســت عمدت
ــا  ــی ی ســرخ رگ خــون رســانی اســت. گرم
ســردي دســت از طریــق مکانیــزم هــای 
ــب  ــن ترتی ــوند و بدی ــاد میش ــی ایج مختلف
ــی  ــای مختلف ــیوه ه ــم آن مســتلزم ش تنظی
اســت. گرمــی دســت ناشــی از ارتجــاع 
ــا- ۲  ــیله بت ــه وس ــه ب ــت ک ــرخرگی اس س
آدرنرژیــک ایجــاد شــده اســت در حالــی کــه 
ســردي دســت ناشــی از انقبــاض ســرخرگی 
ــاز  ــوخت وس ــش س ــط افزای ــه توس اســت ک
ــگر  ــن حس ــود . ای ــد میش ــای C تولی فیبره
ــای  ــان درده ــراي درم ــای آن ب و بازخورده
مزمــن، ورم، ســردرد )میگــرن و ســردردهای 
تنشــی(، فشــارخون، اســترس، اضطــراب و... 

ــرد دارد.  کارب
منبع: بیتوته
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ـــش  ـــران در بخ ـــیربازی ای ـــدگان شمش نماین
ـــان  ـــوره زن ـــردان و فل ـــه م ـــلحه اپ ـــرادی اس انف
ـــن  ـــیا در ژاپ ـــی آس ـــای قهرمان ـــت ه از دور رقاب

ـــدند.  ـــذف ش ح
ـــا، مســـابقات شمشـــیربازی  ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــه  ـــاه ب ـــا ۲۸ خردادم ـــیا از ۲۳ ت ـــی آس قهرمان
میزبانـــی توکیـــو پایتخـــت کشـــور ژاپـــن در 
ـــیرباز زن و  ـــت و ۱۰ شمش ـــزاری اس ـــال برگ ح
ـــا  ـــن رقابت ه ـــران در ای ـــرد ای ـــیرباز م ۷ شمش

ـــد. ـــور دارن حض
رقابت هـــای اســـلحه اپـــه پیگیـــری شـــد 
و »محمـــد اســـماعیلی« در مرحلـــه یـــک 
شـــانزدهم بـــا شکســـت برابـــر نماینـــده 
میزبـــان از گردونـــه رقابت هـــا کنـــار رفـــت.

»هانیـــه  نیـــز  زنـــان  فلـــوره  در 
مرتضـــوی«  »ســـروناز  و  خوشـــخواهی« 
موفـــق بـــه صعـــود از مرحلـــه گروهـــی 
ــت  ــی« توانسـ ــه قهرمانـ ــا »الهـ ــدند امـ نشـ
راهـــی جـــدول حذفـــی شـــود کـــه او هـــم 
ــت و  ــت را پذیرفـ ــان دور اول شکسـ در همـ

ــد. ــذف شـ حـ

نتایج نمایندگان ایران:

اپه مردان
مرحله یک سی و دوم:

– محمــد علــی  محمــد اســماعیلی ۱۵ 
۱۳ کیهانــی 

مرحله یک شانزدهم نهایی:
ــا از  ــاتورا یویام ــماعیلی ۱۰- س ــد اس محم

ــن ۱۵ ژاپ

فلوره زنان
ــت از  ــا ۶ شکس ــی ب ــوش خواه ــه خ هانی

ــرد. ــود نک ــی صع ــه گروه مرحل
ســروناز مرتضــوی بــا ۵ باخــت و یــک بــرد 

از مرحلــه گروهــی صعــود نکــرد.
الهــه قهرمانــی بــا ۴ باخــت و یــک پیــروزی 

راهــی جــدول حذفــی مســابقات شــد.
مرحله یک سی و دوم:

الهــه قهرمانی ۶ – تــای نگویین از ویتنام ۱۵
شمشــیربازی  انفــرادی  بخــش  رقابــت 

ــز  ــدال برن ــک م ــا ی ــیا ۲۰۱9 ب ــی آس قهرمان
بــرای ایــران کــه توســط »مجتبــی عابدینــی« 
در اســلحه ســابر بدســت آمــد بــه پایــان رســید 
ــنبه(  ــردا )یکش ــی از ف ــش تیم ــت بخ و رقاب

آغــاز می شــود.
ــران در  ــابر ای ــلحه س ــان اس ــن زن همچنی
ــه  ــته در مرحل ــز روز گذش ــرادی نی ــش انف بخ

ــدند. ــذف ش ــی ح ــانزدهم نهای ــک ش ی

برنامه رقابت بخش تیمی ایران:
ــان  ــی زن ــابر تیم ــرداد: س ــنبه ۲۶ خ یکش

نجمــه  برزگــر،  پریمــاه  باقــرزاده،  )کیانــا 
رفیعــی( فائــزه  ســازنجیان، 

دوشــنبه ۲۷ خــرداد: اپــه تیمــی زنــان )پریا 
ماهــرخ، ســکینه نــوری، مهســا پــور رحمتــی( / 
   ســابر تیمــی مــردان )مجتبــی عابدینــی، علــی 

پاکدامــن، محمــد رهبــری و محمــد فتوحــی(
ســه شــنبه ۲۸ خــرداد: اپــه تیمــی مــردان 
ــی و  ــی کیهان ــد عل ــماعیلی، محم ــد اس )محم
ــان )الهــه  ــوره تیمــی زن علــی یعقوبیــان( /    فل
ســروناز  و  خوشــخواهی  هانیــه  قهرمانــی، 

ــوی( مرتض

رییـــس هیـــات فوتبـــال آذربایجـــان شـــرقی اعـــام کـــرد: 
ـــه  ـــز ب ـــهرداری تبری ـــازی و ش ـــین س ـــای ماش ـــم ه ـــاز تی امتی
ـــد.  ـــد ش ـــل نخواه ـــارج و منتق ـــتان خ ـــن اس ـــوان از ای ـــچ عن هی
ــت:  ــار داشـ ــگانی اظهـ ــواد ششـ ــا، جـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــابق  ــر روال سـ ــتان بـ ــال اسـ ــأت فوتبـ ــت کاری هیـ سیاسـ
ـــازات  ـــذاری امتی ـــه واگ ـــر گون ـــا ه ـــه در آن ب ـــت ک ـــتوار اس اس
تیم هـــای اســـتانی در لیگ هـــای کشـــوری مخالفـــت خواهـــد 

شـــد و هیـــچ تغییـــر در ایـــن رویـــه ایجـــاد نشـــده اســـت.
ـــارج  ـــل و خ ـــتی از داخ ـــچ درخواس ـــون هی ـــزود: تاکن وی اف
از اســـتان مبنـــی بـــر خریـــداری امتیـــاز تیم هـــای فوتبـــال 
ماشـــین ســـازی و شـــهرداری در لیـــگ برتـــر و دســـته اول 
ــده  ــال نشـ ــال ارسـ ــأت فوتبـ ــه هیـ ــور بـ ــگاه های کشـ باشـ

اســـت.
ــال  ــم فوتبـ ــت تیـ ــه وضعیـ ــان اینکـ ــا بیـ ــگانی بـ ششـ
ــن  ــواداران ایـ ــان هـ ــی را در میـ ــازی نگرانی هایـ ــین سـ ماشـ

ـــتعفای  ـــوع اس ـــه موض ـــت، ب ـــود آورده اس ـــه وج ـــی ب ـــم قدیم تی
ـــان  ـــس از پای ـــرد: پ ـــادآوری ک ـــاره و ی ـــگاه اش ـــل باش مدیرعام
هـــر فصـــل فوتبالـــی چنیـــن تغییراتـــی در هـــر باشـــگاهی 
ـــه  ـــر چ ـــگاه ه ـــک باش ـــم مال ـــار داری ـــا انتظ ـــت، ام ـــل اس محتم
ـــبت بـــه تعییـــن تکلیـــف نهایـــی شـــرایط تیـــم  ســـریع تر نس

ـــد. ـــدام کن اق
ـــأت  ـــن هی ـــه بی ـــرارداد دوجانب ـــاس ق ـــر اس ـــه داد: ب وی ادام
ـــازی،  ـــین س ـــگاه ماش ـــک باش ـــرقی و مال ـــان ش ـــال آذربایج فوتب
ـــن  ـــتان غیرممک ـــارج از اس ـــه خ ـــم ب ـــن تی ـــاز ای ـــذاری امتی واگ

ـــت. اس
رئیـــس هیـــأت فوتبـــال اســـتان دربـــاره آخریـــن شـــرایط 
تیـــم شـــهرداری بـــرای حضـــور در لیـــگ دســـته یـــک 
ـــورای  ـــا ش ـــود را ب ـــی خ ـــت: رایزن ـــز گف ـــور نی ـــگاه های کش باش
اســـامی و شـــهرداری تبریـــز بـــرای ادامـــه تیـــم داری آغـــاز 
کرده ایـــم کـــه امیدواریـــم ایـــن رایزنی هـــا بـــه نتیجـــه 

مناســـبی ختـــم شـــود.
ششـــگانی افـــزود: در صورتـــی کـــه بـــا مســـئوالن شـــورا 
ـــم  ـــه تی ـــرای ادام ـــبی ب ـــه مناس ـــه نتیج ـــز ب ـــهرداری تبری و ش
ــأت  ــق هیـ ــوع را از طریـ ــیم، موضـ ــته اول نرسـ داری در دسـ
ـــگاه  ـــم داری باش ـــدم تی ـــر ع ـــه رأی ب ـــتان ک ـــاف اس ـــل اخت ح
ــری  ــت، پیگیـ ــوری داده اسـ ــای کشـ ــهرداری در رقابت هـ شـ

ـــرد. ـــم ک خواهی
ـــون دو  ـــایندی پیرام ـــار ناخوش ـــته اخب ـــای گذش ـــی روزه ط
ـــی  ـــز مبن ـــهرداری تبری ـــازی و ش ـــین س ـــه دار ماش ـــم ریش تی

ـــت. ـــده اس ـــرح ش ـــا مط ـــاز آنه ـــذاری امتی ـــر واگ ب
ـــدم ورود  ـــازی و ع ـــین س ـــگاه ماش ـــل باش ـــتعفای مدیرعام اس
ـــخص  ـــن و مش ـــال بازیک ـــل و انتق ـــازار نق ـــه ب ـــگاه ب ـــن باش ای
ــواداران  ــای هـ ــه نگرانی هـ ــده از جملـ ــرمربی آینـ ــودن سـ نبـ
ـــای  ـــور در رقابت ه ـــرای حض ـــزی ب ـــبزپوش تبری ـــم س ـــن تی ای

ـــت. ـــر اس ـــگ برت ـــده لی ـــل آین فص
ـــامی  ـــورای اس ـــته ش ـــال گذش ـــت س ـــا مخالف ـــن ب همچنی
شـــهر تبریـــز، تیـــم فوتبـــال شـــهرداری از فصـــل گذشـــته 
وارد حاشـــیه شـــده و بـــه ســـختی خـــود را در لیـــگ دســـته 
اول حفـــظ کـــرد کـــه همیـــن امـــر زمزمه هایـــی مبنـــی بـــر 
فروپاشـــی ایـــن باشـــگاه اســـتعداد پـــرور را بیـــش از پیـــش 

مطـــرح کـــرده اســـت.

حذف شمشیربازان ایران از دور 
رقابت های قهرمانی آسیا

امتیاز تیم های ماشین سازی و شهرداری تبریز
 به خارج از استان منتقل نمی شود

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــر ورزش و جوانـ وزیـ
پیشـــرفتی کـــه بســـکتبال کـــرده اســـت 
ـــکتبال  ـــه بس ـــیده ک ـــرا رس ـــان آن ف ـــت: زم گف

ایـــران از قـــاره آســـیا باالتـــر بـــرود.
ـــر  ـــلطانی ف ـــعود س ـــر، مس ـــزارش مه ـــه گ ب
کـــه از اردوی تیـــم ملـــی بســـکتبال بازدیـــد 

ــزود:  ــب افـ ــن مطلـ ــان ایـ ــن بیـ ــرد ضمـ کـ
ـــی  ـــان اهال ـــا زادروزم در می ـــان ب ـــه همزم اینک
بســـکتبالم، باعـــث خرســـندی اســـت. مـــن 
ـــار  ـــومین ب ـــدوارم، س ـــی بســـکتبال امی ـــه اهال ب
ـــد  ـــود کردن ـــی صع ـــام جهان ـــه ج ـــه ب ـــت ک اس

و امیـــدوارم نتیجـــه بگیرنـــد.

ـــرد:  ـــان ک ـــان خاطرنش ـــر ورزش و جوان وزی
ســـال گذشـــته هـــم در همیـــن روز دیـــدار 
ایـــران و مراکـــش در جـــام جهانـــی بـــود و 

نتیجـــه خوبـــی گرفتیـــم.
وی ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه ورزش 
ـــک  ـــهمیه المپی ـــب س ـــن کس ـــران در میادی ای

و پارالمپیـــک نتایـــج خوبـــی بگیـــرد.
وزیـــر ورزش در پایـــان بازدیـــد امـــروز 
از اردوی تیـــم ملـــی بســـکتبال در جمـــع 
ـــی بســـکتبال  ـــم مل ـــت: تی ـــز گف ـــگاران نی خبرن
ـــرار دارد  ـــی ق ـــام جهان ـــختی از ج ـــروه س در گ
ـــج  ـــد نتای ـــان بتوانن ـــی پوش ـــدوارم مل ـــا امی ام
خـــوب گرفتـــه و صعـــود کننـــد. زمـــان آن 
رســـیده کـــه بســـکتبال ایـــران از مرزهـــای 

آســـیا فراتـــر بـــرود.
ــم  ــه داد: تیـ ــان ادامـ ــر ورزش و جوانـ وزیـ
ملـــی بســـکتبال ترکیـــب خوبـــی دارد. بـــه 

ـــتم.  ـــی هس ـــج خوب ـــه نتای ـــدوار ب ـــخصه امی ش
ـــع  ـــروز در جم ـــم ام ـــد بگوی ـــه بای ـــن اینک ضم

بســـکتبالی هـــا ســـورپرایز شـــدم.
ــن  ــرد: ایـ ــان کـ ــر خاطرنشـ ــلطانی فـ سـ
روزهـــا هـــم بحـــث حضـــور قهرمانـــان 
والیبـــال در لیـــگ ملـــت هـــا را داریـــم. در 
حـــال حاضـــر تیـــم ملـــی ایـــران در صـــدر 

جـــدول قـــرار دارد.
بـــه گفتـــه وزیـــر ورزش، دســـتگاههای 
مربوطـــه پیگیـــر پناهنـــده شـــدن ورزشـــکار 

ــتند. ــان هسـ پاراتیروکمـ
ـــت  ـــورد وضعی ـــن در م ـــر ورزش همچنی وزی
ـــره  ـــات مدی ـــای هی ـــت: اعض ـــا گف ـــرخابی ه س

ـــتند. ـــاع هس ـــر اوض ـــگاه پیگی دو باش
ــت:  ــو گفـ ــورد برانکـ ــن در مـ وی همچنیـ
امیـــدوارم کـــه ایـــن مربـــی در پرســـپولیس 

بمانـــد.

بسکتبال ایران
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اوقات شرعی شهر تبریز

رئیــس کل بانــک مرکــزی حفــظ ارزش 
ــزی  ــک مرک ــی بان ــه اصل ــی را وظیف ــول مل پ
دانســت و گفــت: بــرای حفــظ ارزش پــول 

ــود.  ــرل ش ــی کنت ــد نقدینگ ــی بای مل
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتــی در 
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش جلس

ــاق  ــه در ات ــرقی ک ــان ش ــی آذربایج خصوص
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد، ب ــزار ش ــز برگ ــی تبری بازرگان
ــرخ ارز و  ــش ن ــال افزای ــه دنب ــکا ب ــه آمری اینک
نیــز دامــن زدن بــه شــایعات مربــوط بــه تــورم 
ــن  ــه ای ــت: هم ــار داش ــود اظه ــد آن ب و مانن

ــد. ــرل ش ــل کنت ــور کام ــه ط ــوارد ب م
ــه  ــی را وظیفـ ــول ملـ ــظ ارزش پـ وی حفـ
ــت:  ــت و گفـ ــزی دانسـ ــک مرکـ ــی بانـ اصلـ
بـــرای حفـــظ ارزش پـــول ملـــی بایـــد 

ــی کنتـــرل شـــود. نقدینگـ
اعتبــار  و  پــول  عالــی  شــواری  رئیــس 
خواســتار کمــک بــه رونــق تولیــد و بازگشــت 
ــه چرخــه اقتصــادی  ارز حاصــل از صــادرات ب
ــزی  ــک مرک ــدف بان ــزود: ه ــد و اف ــور ش کش
کمــک بــه تولیــد کننــده و صادرکننــده اســت 

ــه  ــی در ارائ ــدگان غیرنفت ــد صادرکنن ــذا بای ل
ــه ســامانه نیمــا همراهــی کامــل را  ارز خــود ب

ــند. ــته باش داش
همتــی، دغدغــه بانــک مرکــزی را حمایــت 
از تولیــد و افزایــش صــادرات در کشــور عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: بــرای تامیــن نقدینگی و 
تأمیــن منابــع مالــی بخــش تولیــد هــم برنامــه 
ریــزی کردیــم تــا در حــد تــوان، ایــن نیــاز را 

تأمیــن کنیــم.
 پناهــی، معــاون ارزی بانــک مرکــزی از 
ــص  ــای تخصی ــه فرآینده ــدن هم ــزه ش مکانی
فعلــی  شــرایط  در  گفــت:  و  داد  خبــر  ارز 
مدیریــت تخصیــص ارز از حساســیت ویــژه ای 
ــص  ــا این حــال، تخصی ــه ب برخــوردار اســت ک

ــی رود. ــش م ــی پی ــه خوب ارز ب

رئیس کل بانک مرکزی: 

آمریکا به دنبال افزایش نرخ ارز  بود
ــا بیــان اینکــه  رییــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی ب
ایــن اســتان رتبــه دوم در افزایــش ضریــب مکانیزاســیون کشــور و جــذب 
ــارد  ــت: ۱۰۱ میلی ــت، گف ــرده اس ــب ک ــال ۱۳9۷ کس ــار را در س اعتب

تومــان صــرف ارتقــای ایــن ضریــب در اســتان شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، اکبــر فتحــی در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه 
جهــاد کشــاورزی، اعــام کــرد: خــط اعتبــاری بــرای جــذب تســهیات بــرای 
ارتقــای ضریــب میــزان مکانیزاســیون کشــاورزی بــا نــرخ ســود ۱۵ درصــد 
پیــش بینــی شــده کــه آذربایجــان شــرقی بــرای تأمیــن ایــن تجهیــزات مثل 
تراکتــور و کمبایــن ۱.۸۳ برابــر )۱۸۳ درصــد( تســهیات جــذب کرده اســت.

وی بــا ایــن وجــود نیــاز اســتان بــه تراکتــور را بــدون در نظــر گرفتــن 
تراکتورهــای بــا کمتــر از ۳۰ ســال عمــر، ۱۱ هــزار دســتگاه اعــام کــرد 
ــاالی ۳۰ ســال عمــر هفــت هــزار  ــا احتســاب تراکتورهــای ب و افــزود: ب

دســتگاه تراکتــور نیــاز اســتان اســت.
ــده در  ــل ش ــه موفقیت هــای حاص ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی فتح
ــان  ــا پای ــت: ت ــه ای در آذربایجــان شــرقی، گف ــای گلخان توســعه طرح ه
ســال ۱۳9۶، ۵۶ هکتــار گلخانــه در ایــن اســتان ایجــاد شــده بــود کــه 
ــه  ــرای عرض ــز ب ــبی نی ــازار مناس ــیده و ب ــار رس ــه ۱۶۵ هکت ــون ب اکن

ــده اســت. ــود آم ــه وج ــه ای ب ــدات گلخان تولی
ــا بیــان اینکــه مأموریــت جدیــد وزارت جهادکشــاورزی امنیــت  وی ب
غذایــی اســت، بیــان کــرد: بــرای رســیدن بــه امنیــت غذایــی بــا توجــه 
بــه محدودیت هــای موجــود بــه خصــوص آب و خــاک و وضــع دریاچــه 
ارومیــه در اســتان افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح و بهــره وری راهــکار 
ــه دانش هــای  ــاز ب ــه نی ــد محصــوالت کشــاورزی اســت ک ــش تولی افزای

نویــن کشــاورزی دارد زیــرا روش هــای ســنتی چــاره ســاز نیســت.
ــا  ــن ب ــرقی همچنی ــان ش ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــران جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی  ــای جهادگ ــه فعالیت ه اشــاره ب
در ســال جــاری، گفــت: جلوگیــری از طغیــان و حملــه ملــخ بــه اراضــی 
ــتان  ــا در اس ــش آنه ــه افزای ــه ب ــا توج ــرقی ب ــان ش ــاورزی آذربایج کش
اردبیــل یکــی از اقدامــات جهــادی اســت کــه بــا شناســایی کانون هــای 
ملــخ و کانــون کوبــی آنهــا مانــع طغیــان آنهــا شــده اند و در کنــار آن بــه 

ــد. ــز کمــک می کنن ــل نی کارشناســان اســتان اردبی
ــرقی  ــان ش ــاورزی آذربایج ــان جهادکش ــه داد: کارشناس ــی ادام فتح
ــان  ــل و آذربایج ــتان های اردبی ــرز اس ــه در م ــت ک ــاه اس ــدود ۲.۵ م ح
شــرقی و در منطقــه مغــان حضــور دارنــد تــا مانــع حملــه ملخ هــا شــوند.

ــی  ــدم و همراه ــن گن ــا س ــارزه ب ــت در مب ــرد: موفقی ــه ک وی اضاف
ــت  ــن آف ــار ای ــرای مه ــه ب ــه مزرع ــه ب ــورت مزرع ــه ص ــان ب کارشناس
نمونه هــای دیگــر تــاش و جهــاد همــکاران ســازمان اســت کــه حتــی 

ــتند. ــا نگذاش ــاورزان را تنه ــز کش ــر نی ــات فط ــام تعطی در ای
وی گفــت: در اصــاح باغ هــا و سرشــاخه کاری درختــان گــردو 
ــات  ــده و اقدام ــناخته ش ــور ش ــرو در کش ــرقی پیش ــان ش ــز آذربایج نی

چشــمگیری انجــام شــده اســت کــه تحقــق ایــن موفقیت هــا بــا تــاش 
ــت. ــتان اس ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــع س ــی 9 اداره کل تاب و هماهنگ

تولید متوسط محصوالت کشاورزی در آذربایجان شرقی پنج 
درصد افزایش یافته است.

وی بـا اشـاره به اینکه سـال گذشـته بیـش از ۵ میلیون تن محصـول در زیر 
بخش های زراعت، باغبانی، دامپروری و شـیات اسـتان آذربایجان شـرقی تولید 

شـد، گفت: شـاهد افزایش ۵ درصد تولیدات کشـاورزی در اسـتان هستیم.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی همچنیــن با اشــاره به 
اینکــه اعتبــار بــرای جبــران خســارات ســیلی کــه امســال در جنــوب و شــمال 
کشــور اتفــاق افتــاد در ایــن اســتان نیــز اختصــاص یافــت، گفــت: ۳۲ میلیــارد 
تومــان تســهیات چهــار درصــد و ۳۰ میلیــارد تومــان کمــک باعــوض دولتی 

بــرای خســارت دیده هــای ســیل اســتان اختصــاص یافتــه اســت.
ــه محصــوالت کشــاورزی،  ــه خســارات ســرمازدگی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــارات  ــران خس ــرای جب ــی ب ــع مال ــص مناب ــر تخصی ــرد: پیگی ــان ک بی
ــن  ــاز بی ــورد نی ــای م ــه نگاری ه ــتیم و نام ــتان هس ــرمازدگی در اس س

ــت. ــده اس ــام ش ــور انج ــاورزی و وزارت کش وزارت کش
ــاک  ــهای آب و خ ــه در بخش ــن هفت ــه در ای ــان اینک ــا بی ــی ب فتح
۶۴ طــرح، تولیــدات دامــی و شــیات ۱۱ طــرح، صنایــع کشــاورزی ۱۰ 
ــان دو طــرح و در  ــدوق خــرد زن ــدات گیاهــی ۷ طــرح، صن طــرح، تولی
حــوزه ترویــج یــک طــرح افتتــاح می شــود، افــزود: بــرای ایــن طرح هــا 
ــرح در  ــان ط ــی و آورده شــخصی مجری ــی، بانک ــف دولت ــع مختل از مناب

ــه شــده اســت. ــان هزین ــارد توم مجمــوع ۱۲۵ میلی
ــون  ــاالنه ۵ میلی ــد س ــا تولی ــرقی ب ــان ش ــاورزی آذربایج ــش کش بخ
ــی، ۲۰  ــص داخل ــد ناخال ــن محصــول، برخــورداری از ۱۲ درصــد تولی ت
درصــد اشــتغال، ۱۳.۲ درصــد صــادرات غیرنفتــی جایــگاه قابــل توجهــی 

ــی دارد. در اقتصــاد مل

۱0۱ میلیارد تومان برای ارتقای ضریب مکانیزاسیون 
کشاورزی در آذربایجان شرقی هزینه شد

طــرح  تصویــب  از  مــاه  یــک  درحالــی 
ــازار خــودرو در مجلــس و بحــث  ســاماندهی ب
قیمــت  بــه  رقابــت  شــورای  مجــدد  ورود 
ــن  ــوز ای ــه هن ــذرد ک ــی گ ــودرو م ــذاری خ گ
طــرح بــه تاییــد نهایــی شــورای نگهبــان 
ــودرو  ــت خ ــازار و قیم ــت ب ــیده و وضعی نرس

هــم باتکلیــف تــر از گذشــته اســت. 
بـه گـزارش تسـنیم، اواخـر اردیبهشـت مـاه 
امسـال مجلـس شـورای اسـامی بـا مصوبه ای 
پای شـورای رقابـت را به قیمت گـذاری خودرو 
طـرح  ماده هـای  از  یکـی  براسـاس  کـرد.  بـاز 
سـاماندهی بـازار خـودرو، نماینـدگان مجلـس 
صـورت  بـه  رقابـت  شـورای  کردنـد  مصـوب 
قانونـی مرجـع قیمـت گـذاری خـودرو  باشـد.

ــل و  ــا نق ــد ت ــی ش ــوع عامل ــن موض همی
ــاره  ــورد ورود دوب ــی در م ــای مختلف ــول ه ق
ــودرو  ــذاری خ ــت گ ــه قیم ــت ب ــورای رقاب ش
ــت  ــرف وزارت صنع ــک ط ــود. از ی ــرح ش مط

همچنــان مصــّر بــه تعییــن دســتورالعمل 
قیمــت خــودرو  براســاس چارچــوب هــای 
ــی  ــتا مقیم ــن راس ــت، و در همی ــته اس گذش
ــرده  ــام ک ــت اع ــع وزارت صنع ــت صنای معاون
ــن  ــت، تدوی ــت های دول ــوب سیاس » در چارچ
و ابــاغ دســتورالعمل قیمــت گذاری خــودرو را 
بافاصلــه از طریــق ســازمان حمایــت از مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان در دســتور کار قرار 
داده ایــم کــه پــس از طــرح در کمیتــه خــودرو، 
حتمــاً در ســتاد تنظیــم بــازار مطــرح و پــس از 
تصویــب نهایــی، مبنــای عمــل بــرای موضــوع 

ــت.« ــد گرف ــرار خواه ــذاری ق قیمــت گ
از طــرف دیگــر شــیوا رئیــس شــورای رقابــت 
هــم مصوبــه مجلــس را دارای ابهامــات می دانــد 
و معتقــد اســت »اگــر قــرار اســت شــورای 
رقابــت دســتورالعمل قیمت گــذاری خودروهــا را 
اعــام کنــد دیگــر ارســال قیمــت محاسبه شــده 
اگــر  دارد؟  الزامــی  چــه  ســازان  خــودرو 

ــاز  ــرکت های خودروس ــی ش ــای اعام قیمت ه
بــا معیارهــای شــورای رقابــت مطابقــت نداشــته 

ــم؟ باشــد مــا چــه وظیفــه ای داری
طـرح  از  بنـد  ایـن  اینکـه  اعـام  بـا  شـیوا 
سـاماندهی بـازار خودرو در مورد شـورای رقابت 
و قیمت خودرو مبهم اسـت، تصریـح کرد: البته 
به صـورت کلـی مـا احتیاجی به مصوبـه مجلس 
 ۴۴ اصـل   ۵۸ مـاده  براسـاس  زیـرا  نداشـتیم 
قانون اساسـی، شـورای رقابت بایـد در بازارهای 
دسـتورالعمل  و  کـرده  پیـدا  ورود  انحصـاری 
قیمت گذاری هـا را تعییـن کنـد بـه ایـن ترتیب 
ایـن وظیفه ذاتی شـورای رقابت اسـت و کسـی 

نمی توانـد خـاف قانـون عمـل کنـد.
در حــال حاضــر یــک مــاه از مصوبــه مجلس 
می گــذرد و هنــوز طــرح ســاماندهی بــازار 
ــان  ــورای نگهب ــی ش ــد نهای ــه تایی ــودرو ب خ
نرســیده اســت. عــاوه بــر ایــن وضعیــت 
ــر از  ــف ت ــم باتکلی ــودرو ه ــت خ ــازار قیم ب
گذشــته اســت و هنــوز هیــچ مدیریــت قیمتــی 
ــر  ــه نظ ــود.  ب ــی ش ــال نم ــا اعم در  خودروه
مــی رســد مســئولین بایــد بــا بررســی هزینــه 
ــرای قیمــت  هــای تولیــد، تصمیــم نهایــی را ب
خودروهــا بگیرنــد تــا در ادامــه آن بــا افزایــش 

ــردد. ــازار برگ ــه ب ــات ب عرضــه خــودرو، ثب

ماجرای قیمت گذاری خودرو در 
شورای رقابت به کجا رسید؟ 


