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ربیعی:

 روند مشکوکی تحت عنوان 
»افشاگری در فضای مجازی« 

در حال رواج است

دلیل فوریت مطالبه حذف 4 صفر 
از پول ملی توسط دولت چیست؟

سیم کارت های 
مجهول»آذری جهرمی« را 

به مجلس کشاند 

جایخالیاخالقدربسیاریازاینمنتشراتبیمنبعبیدادمیکند
اینمواردیابهطورکاملدروغویادربرگیرندهبخشاندکیازحقیقتهستند

مردمدرمحاسباتپولیازعناوینریالاستفادهنمیکنند
حذف4صفررابهنوعیپاسخبهمطالباتمردممیدانم

حذف4صفرازپولملیبهتعدیلفضایروانینامطلوباقتصادیکمکمیکند؟

اینسیمکارتهامانندماشینبدونپالکهستند
استفادهازاینسیمکارتهاهممشکالتیرابرایمردمایجادکرده

فیلترشکنهاییوجودداردکهبدونمجوزدرحالفعالیتهستند
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در مصاحبه اختصاصی با سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز مطرح شد:

امکانات باشد ولی فکر نباشد، آن جامعه 
آینده نامعلومی خواهد داشت

جزئیات جذب ۱2 هزار 
معلم جدید

وزیر صنعت جانشین 
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

در آذربایجان شرقی و البرز شد 

رسانه ها مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و اجتماعی را جدی تر دنبال کنند

مدیر عامل صندوق بازنشستگی 
کشور برکنار شد

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس اعــام کــرد: حــدود 40 
نجومــی  حقوق هــای  از  تومــان  میلیــارد 
ــت بازگشــت  ــه دول ــه خزان ــه و ب بازپــس گرفت

ــت.  ــده اس داده ش
ــی  ــواد جمال ــد ج ــارس، محم ــزارش ف ــه گ ب
نوبندگانــی، نماینده مردم فســا در مجلس شــورای 
اســامی اظهــار داشــت: در رابطــه بــا حقوق هــای 
نجومــی مــن فکــر می کنــم کــه یــک ســری افــراد 

هســتند کــه چــون خــود ذینفع انــد نمی خواهنــد 
پرونــده ایــن قضیــه بســته شــود.

وی افــزود: ذینفعــان متاســفانه کاری می کنند 
ــر  ــد براب ــی چن ــا -یعن ــتر دریافتی ه ــه بیش ک
ــون  ــب قان ــی کــه اعــام می شــود- در قال حقوق
بــه صــورت مســائل دیگــری کــه خودشــان وارد 
ــر  ــن از دیگ ــد و ای ــت می کنن ــتند را پرداخ هس

ــی اســت. ــوق نجوم ــت حق ــل دریاف دالی
جمالــی نوبندگانــی بــر همیــن اســاس 

اضافــه کــرد: بــه نظــر مــن اقــدام قبلــی بــرای 
ــده  ــی بازدارن ــای نجوم ــری از دریافت ه جلوگی
نبــوده اســت؛ صــرف ایــن کــه فقــط پول هــای 

ــی نیســت. ــم کاف ــس بگیری ــی را پ نجوم
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــه  ــامی در ادام ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
بــه  رســیدگی  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
پرونــده حقوق هــای نجومــی اعــام کــرد: 
مــردم بداننــد کــه حــدود 40 میلیــارد تومــان 
ــه  ــه خزان ــه و ب ــی گرفت ــای نجوم از حقوق ه
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــت داده ش ــت بازگش دول
اقــدام خوبــی بــود امــا بــه نظــر مــن بایــد ایــن 

ــود. ــام ش ــامی اع ــار اس ب
ــامی  ــد اس ــد: بای ــادآور ش ــن ی وی همچنی
ــا  ــه ب نجومی بگیــران اعــام شــود آنهــم هــم ن
حــروف مقطعــه و هــم زنــدان بــرای آن هــا در 
ــت  ــن انفصــال از خدم ــد و همچنی نظــر بگیرن
ــرد  ــورت گی ــن کار ص ــر ای ــند. اگ ــته باش داش

ــد شــد. بســیاری از مشــکات حــل خواه
جمالــی خاطرنشــان کــرد: امــا اگــر به شــیوه 
ــرای جلوگیــری از حقوق هــای نجومــی  قبــل ب
پیــش برویــم نجومــی بگیــران می گوینــد، ایــن 
کار را انجــام دادیــم و در حالــت کلــی برنده ایــم 
و اگــر هــم نگرفتنــد کــه هیــچ و نهایتــا آن را را 
پــس می دهیــم؛ یعنــی ایــن بــازی بــرای آنهــا 
یــک ســر بــرد و یــک ســر هــم مســاوی اســت 

و باختــی در آن وجــود نــدارد.

ــوی  ــاح از س ــا افتت ــما و ب ــته رس ــه گذش ــنبه هفت ــه چهارش ــکارا ک آن
مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران آغــاز بــه کار کــرد، هــر هفتــه 

ــرد. ــه می ب ــه ترکی ــان ب ــزار توم ــت ۷۱0 ه ــا قیم ــافر را ب ۲۵0 مس
بــه گــزارش ایســنا، نخســتین قطــار تهــران - آنــکارا چهارشــنبه هفتــه 
ــه  ــران را ب ــه  ته ــاعت ۲۱:۵0 دقیق ــال( س ــرداد امس ــته ) ۱۶ م گذش
ــه  ــن قطــار ک ــرد. ای ــا ۲۵0 مســافر حرکــت ک ــرک و ب ــکارا ت مقصــد آن
ــا  ــی رج ــل ریل ــل و نق ــرکت حم ــتاره ش ــار س ــن چه ــش واگ دارای ش

ــه ســمت ترکیــه حرکــت مــی کنــد. اســت، هــر هفتــه ب
قیمتبلیتقطارتهرانآنکاراچقدراست؟

قیمــت بلیــت قطــار تهــران - آنــکارا بــر اســاس توافقــات صــورت گرفتــه 
بیــن دو کشــور 4۳ یــورو تعییــن شــده کــه معــادل ریالــی آن از مســافران 
دریافــت می شــود و البتــه هیــچ یــک از آژانس هــا نمی تواننــد، باالتــر از ایــن 
قیمــت بــا مشــتریان حســاب کننــد و عــاوه بــر رصدهایــی کــه بــر قیمت ها 
صــورت می گیــرد، مــردم اگــر شــاهد گرانفروشــی یــا دریافــت هزینــه اضافــی 
ــران اطــاع  ــه شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ای ــد ب ــد، می توانن بودن

دهنــد تــا بــا متخلفــان برخــورد شــود.
میــر حســن موســوی - معــاون مســافری شــرکت راه آهــن جمهــوری 
ــه ایســنا گفــت: در صــورت اســتقبال  ــاره ب ــن ب ــران - در ای اســامی ای
مســافران از قطــار تهــران - آنــکارا کــه هــم اکنــون بلیــت آن بــا تخفیــف 
معــادل ۷۱0 هــزار تومــان بــرای بزرگســاالن در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
ــی اش  ــاوگان ریل ــه ن ــن را ب ــد واگ ــری چن ــرکت مج ــم ش ــازه دادی اج

ــل و  ــام تعطی ــرای ای ــه نظــر می رســد فعــا ب ــه ب ــد کــه البت ــه کن اضاف
اعیــاد نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت باشــد امــا ایــن اجــازه در صورتــی داده 

ــد بلیــت هایــش را بفروشــد. می شــود کــه بتوان
ــا بیــان اینکــه قیمــت بلیــت قطــار تهــران- آنــکارا بــه صــورت  وی ب
ــا تغییــرات نــرخ ارز قیمــت آن نیــز  ارزی 4۳ یــورو تعییــن شــده کــه ب
ــامل  ــه ش ــاالن ک ــرای خردس ــت ب ــرخ بلی ــزود: ن ــد، اف ــر می کن تغیی

ــود. ــبه می ش ــا محاس ــم به ــت، نی ــال اس ــا ۱۲ س ــودکان ت ک
مسیر۶۰ساعتهتهرانتاآنکاراباقطاروکشتی

ایــن قطــار پــس از حرکــت از تهــران در تبریــز نیــز مســافرگیری می کنــد 
ــه ســمت ایســتگاه مــرزی رازی حرکــت می کنــد، مســافران در  و ســپس ب
ایســتگاه رازی و پــس از آن ایســتگاه مــرزی کاپیکــوی ترکیــه از قطــار پیــاده 
شــده و تشــریفات گمــرک و گذرنامــه )خــروج از ایــران و ورود بــه ترکیــه( را 
انجــام می دهنــد کــه تخمیــن زمــان ایــن ســفر از مبــداء تــا مقصد حــدود ۶0 
ســاعت بــوده و درصــورت تشــریفات گمرکــی کمتــر، کوتاه تــر نیــز می شــود.

موســوی دربــاره چگونگــی طــی ایــن مســیر هــم گفــت: قطــار تهــران 
ــای  ــا واگن ه ــه وان ب ــا دریاچ ــران ت ــی از ته ــورت ترکیب ــکارا به ص - آن
کشــور ایــران حرکــت می کنــد و پــس آن بــرای عبــور از دریاچــه وان از 
ــا  ــا از آن ســوی دریاچــه ت ــرده و نهایت ــوت  اســتفاده ک ــای فری بُ قایق ه
آنــکارا نیــز مســافران بــا واگن هــای کشــور ترکیــه کــه مــورد قــرارداد و 

ــکارا می شــوند. مشــابه قطارهــای شــرکت رجاســت، راهــی آن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر دیگــر شــرکت ها ماننــد رجــا بخواهنــد، 

می تواننــد در مســیر تهــران - آنــکارا بــه شــرط بســتن قــرارداد بــا طــرف 
ــدارد،  ــود ن ــا وج ــرای آن ه ــی ب ــد و منع ــت کنن ــابه فعالی ــی مش خارج
ــرار دارد، توســعه قطارهــای  افــزود: یکــی دیگــر از مســائلی مــد نظــر ق
گردشــگری بــا توقــف در شــهرهای مختلــف ایــران و ترکیــه اســت کــه 
در ایــن بــاره نیــز مذاکــرات مختلفــی صــورت گرفتــه و آمــاده همــکاری 

بــا بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه هســتیم.
قطارچهروزیبهآنکارامیرود؟

قطــار تهــران - آنــکارا چهارشــنبه هــر هفتــه ســاعت ۲۱:۵0 دقیقــه 
ــه  ــکارا ب ــار از آن ــک قط ــار ی ــن قط ــا ای ــان ب ــد و همزم ــت می کن حرک

ســمت تهــران می آیــد کــه توافقــات الزم بیــن دو کشــور بــرای حرکــت 
ــرای  ــر ب ــرایط راحت ت ــر و ش ــی کمت ــریفات گمرک ــا تش ــع و ب ــه موق ب

مســافران فراهــم شــده اســت.
ــار  ــن قط ــدازه از ای ــه ان ــا چ ــگران ت ــافران و گردش ــد مس ــد دی ــاال بای ح
بین المللــی کــه البتــه طــی روزهــای گذشــته فــروش بلیــت اینترنتــی آن 
بــا ارســال تصویــر پاســپورت و ویــزا امــکان پذیــر شــده، اســتقبال می کننــد و 
آیــا ویژگی هایــی ماننــد، دیــدن مناظــر مختلــف، تجربــه کــردن دریاچــه وان 
ترکیــه و البتــه قیمــت بســیار پایین تــر آن نســبت بــه ســفرهای هوایــی را به 

ســفر بــا هواپیمــا ترجیــح می دهنــد.

40 میلیارد تومان از حقوق های 
نجومی به خزانه دولت بازگشت 

جزئیات سفر 60 ساعته تهران - آنکارا با قطار 

مســئولیتهایيکهبر و روابــطعمومــی کار نــوع
ــا ــدت ــببش ــدهس ــراردادهش ــشق ــنبخ ــدهای عه
حرفــهروابــطعمومــی،ششمینشغلپراســترسدر
ــا ــطعمومیه ــرانرواب ــرامدی ــود.زی ــناختهش ــاش دنی
افــرادمتخصــصدراساسبازرســیآســیبهامــی
باشــندوبنابرایــننیازمنــدتوانایــیتفکــروعمــلســریع

ــند. ــیباش ــشزام ــترسوتن ــرایطپراس درش
بدینوســیلهاززحمــاتشــماعزیــزاندرجهــت
ــه ــهک ــتانمراغ ــداریشهرس ــارفرمان ــکاساخب انع
باعــثهــرچــهشــکوفاتــرشــدنمجموعــهفرمانــداری
ــدر ــکروق ــتتش ــتنهای ــدهاس ــهش ــتانمراغ شهرس
ــرایشــماســرورانارجمنــدتوفیــقو ــمب ــیراداری دان

ــم. ــزونراآرزومندی ــتروزاف موفقی

از طرف  جعفر شکوریان - رضا شکوری

تقدیر و تشکر

 جناب آقای ایوب نظام خواه و جناب آقای وحید شاهی
همکاران ساعی  روابط عمومی فرمانداری مراغه
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عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
گفــت: توزیــع کاالی اساســی بــا نــرخ ارز 
دولتــی حــق عمــوم مــردم اســت و آنــان بایــد 
ــهمیه   ــی س ــای الکترونیک ــا کارت ه ــد ب بتوانن
ــد. ــت کنن ــی را دریاف ــای اساس ــود از کااله خ

بــه گــزارش مهــر، محمدحســین فرهنگــی، 
ــص ۱4  ــت در تخصی ــه دول ــاد از روی ــا انتق ب
ــرای  ــی ب ــرخ 4۲00 تومان ــا ن ــارد دالر ب میلی
ــفانه  ــت: متاس ــی، گف ــای اساس ــن کااله تامی
ــده،  ــورت پراکن ــه ص ــه را ب ــن بودج ــت ای دول

ــد. ــع می کن ــه توزی ــه و ناعادالن ــی برنام ب
ــالم و  ــت س ــال گوش ــرای مث ــزود: ب وی اف
باکیفیتــی بــه کشــور وارد می شــود امــا صرفــا 
در برخــی از شــهرهای بــزرگ توزیــع می شــود 
و  کوچــک  شــهرهای  از  بســیاری  در  امــا 
ارزان  گوشــت  شــهرها  حاشــیه  همچنیــن 
دولتــی یــا توزیــع نمی شــود و یــا آنکــه بســیار 

ــود. ــه می ش ــم عرض ک
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
بــا بیــان اینکــه دولــت معمــوال کاالهــای 
جاهایــی  بــه  را  قیمــت  ارزان  و  اساســی 
می فرســتند کــه ســروصدایی دارنــد و اعتــراض 
ــی  ــای اساس ــع کااله ــت: توزی ــد، گف می کنن
ــرخ ارز دولتــی حــق عمــوم مــردم اســت  ــا ن ب

ــن وجــود  و همــان طــور کــه در گذشــته کوپ
ــد  ــردم بای ــم م ــر ه ــال حاض ــت،  در ح داش
ــهمیه   ــی س ــای الکترونیک ــا کارت ه ــد ب بتوانن
ــد  ــت کنن ــی را دریاف ــای اساس ــود از کااله خ
و ایــن فرآینــد بایــد بــا سیســتم های پــوز 

ــود. ــرل ش کنت

ــع  ــوه توزیـ ــاد از نحـ ــا انتقـ ــی بـ فرهنگـ
نهاده هـــای کشـــاورزی بیـــان کـــرد: توزیـــع 
ـــکل  ـــاورزان مش ـــرای کش ـــا ب ـــب نهاده ه نامناس
ایجـــاد کـــرده اســـت و بـــه هیـــچ وجـــه مشـــخص 
ـــه  ـــه چ ـــاورزی ب ـــای کش ـــه نهاده ه ـــت ک نیس
ـــرد. ـــرار می گی ـــاورز ق ـــار کش ـــوی در اختی نح

وی بــا بیــان اینکــه در توزیــع دارو هــم 
مشــکات زیــادی وجــود دارد، گفــت: در مــورد 
ــه همیــن صــورت  توزیــع دارو هــم وضعیــت ب
اســت بــه طــوری کــه ایــن روزهــا وزیــر 
بهداشــت و درمــان مرتــب در ایــن بــاره انتقــاد 
می کنــد، ایــن در حالــی اســت کــه وزیــر خــود 
بایــد مانــع چنیــن اتفاقاتــی در وزارتخانه باشــد 
ــد،  ــاد می کن ــی انتق ــه کس ــه وی از چ و اینک

ــا جــای تعجــب دارد! ــرای م ب
ــا  ــس بـ ــز در مجلـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
ــت در  ــری دولـ ــه بی تدبیـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
ـــت:  ـــد، گف ـــا می کن ـــی غوغ ـــائل داخل ـــل مس ح
ــرر و  ــورت مکـ ــه صـ ــس بـ ــدگان مجلـ نماینـ
ـــرات  ـــن تذک ـــی و همچنی ـــات غیرعلن در جلس
شـــفاهی و کتبـــی خـــود اعتراض هایـــی را 
ـــرای  ـــی ب ـــص ارز دولت ـــوه تخصی ـــورد نح در م
تامیـــن کاالهـــای اساســـی مطـــرح کرده انـــد 
ـــه قصـــد و اراده ای  امـــا ظاهـــراً دولـــت هیـــچ گون
بـــرای اجـــرای ایـــن قانـــون نـــدارد و فقـــط 
ـــی  ـــواد مختلف ـــت و م ـــورد نیس ـــک م ـــن ی همی
از قانـــون برنامـــه و بودجـــه وجـــود دارد کـــه 
ــا  ــود، یـ ــرا نمی شـ ــت اجـ ــوی دولـ ــا از سـ یـ
ـــه کل  ـــه ب ـــا آنک ـــود و ی ـــرا می ش ـــت اج نادرس

ـــت. ـــده اس ـــن مان ـــر زمی ب

بی تدبیری دولت در حل مسائل داخلی

متاســفانه  گفــت:  دولــت  ســخنگوی 
ــوان  ــت عن ــکوکی تح ــد مش ــا رون ــن روزه ای
بــه شــکل  مجــازی  فضــای  در  افشــاگری 

اســت.  رواج  حــال  در  غیراخاقــی 
در  ربیعــی  علــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــم  ــی گویی ــی م ــوان »وقت ــا عن ــتی ب یادداش
عملیــات روانــی از چــه صحبــت مــی کنیــم؟« 
ــازی  ــای مج ــی در فض ــرا ویدئوی ــزود: »اخی اف

ــوان در  ــردی ج ــه در آن م ــده ک ــر ش منتش
محیطــی خــارج از کشــور در حــال رقــص 
نمایــش داده مــی شــود. متاســفانه ایــن روزهــا، 
ــاگری در  ــوان افش ــت عن ــکوکی تح ــد مش رون
فضــای مجــازی بــه شــکل غیراخاقــی در 

ــت. ــال رواج اس ح
بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه بخشــی 
از ایــن مــوارد یــا بــه طــور کامــل دروغ و یــا در 

ــده بخــش اندکــی از حقیقــت هســتند  برگیرن
کــه در بازنمایــی دروغ ســاخته و پرداختــه 
مــی شــوند امــا چنــد نکتــه در خصــوص ایــن 

ویدئــو:
۱- در ابتــدا چنــد روز پیــش، ایــن رقصنــده 
ــه منســوبین مســئولی دیگــر نســبت داده  را ب

بودنــد.   
۲ - یکــی از خبرنــگاران خــوب کــه هزینــه 
هــای زیــادی هــم بــرای خبرنــگاری داده اســت 
از روی احســاس وظیفــه و مســئولیت ایــن 

مســاله را تکذیــب کــرد.
تیــر شــایعه  از ری توییت هــا،  ۳- پــس 
ــذا در چرخشــی  ــه ســنگ خــورد ل ــردازان ب پ
ــا  ــو ب ــذف و ویدی ــی ح ــت قبل ــی تویی ناگهان
همــان کپشــن تنهــا بــا تغییــر نــام بــه فرزنــد 

ــد. ــب گردی ــریعتمداری منتس ــای ش آق
در حالــی کــه مــرد داخــل ویدئــو منســوب 
بــه هیــچ مســئولی نیســت. بلکــه یــک رقصنده 
معــروف بــه نــام شــاهرخ مشــکین قلــم اســت.

ــرای خبررســانی  ــه ب ــده ای ن ــا ع ــن روزه ای

ــت  ــام ماموری ــا انج ــوداگری ی ــرای س ــه ب بلک
و  انســانی  مرزهــای  همــه  محولــه،  هــای 
ــرای  ــد. در ماج ــم  نوردیده ان ــی را در ه اخاق
نفتــی« و برخــی  بــه »جاســوس  موســوم 
ــی  افشــاگری های دیگــر، اشــک هــای آدم های
ــد و  ــرار گرفتن ــی ق ــم آبروی ــورد تهاج ــه م ک
خــود و خانــدان و فرزندانشــان بــه ناحــق 
ــر  ــدند تاًث ــی ش ــرور روان ــکل و ت ــار مش دچ

ــود. ــز ب برانگی
ــن  ــیاری از ای ــاق در بس ــی اخ ــای خال ج
منتشــرات بــی منبــع بیــداد می کنــد بــه ایــن 
ــد  ــر اخــاق نداری ــت اگ ــد گف ــگاران بای فیک ن
دســت کــم بــه شــعور و ســواد رســانه ای 

ــد«. ــرام بگذاری ــب احت مخاط
ــه  ــه نیکوســت جامع ــگار چ ــه خبرن در هفت
ــا  ــن روزه ــه ای ــران _ ک ــگاری ای ــه ن روزنام
ــه  ــد_ ب ــی می کنن ــذران زندگ ــختی گ ــه س ب
ــا  ــد، ت ــی برخیزن ــن روش های ــا چنی ــه ب مقابل
ــته  ــاس داش ــم را پ ــرافت قل ــیله ش ــن وس بدی
ــج دهنــد. ــروی انســانها را تروی ــت از آب و صیان

ربیعی:

 روند مشکوکی تحت عنوان »افشاگری 
در فضای مجازی« در حال رواج است

یـــک عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس 
ـــارس  ـــج ف ـــت خلی ـــه امنی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
و تنگـــه هرمـــز ســـال هاســـت کـــه توســـط 
ـــیه خلیـــج فـــارس  ـــران و کشـــورهای حاش ای
ـــه  ـــکا ب ـــت: ورود آمری ـــده اســـت، گف ـــن ش تامی
ـــش  ـــث افزای ـــود باع ـــارس خ ـــج ف ـــه خلی منطق

ـــد. ـــد ش ـــان خواه ـــه و جه ـــش در منطق تن
ـــی  ـــت اهلل خادم ـــنا، هدای ـــزارش ایس ـــه گ ب
در واکنـــش بـــه تـــاش آمریـــکا بـــرای 
ایجـــاد ائتـــاف نظامـــی در خلیـــج فـــارس 
بـــا ادعـــای تامیـــن امنیـــت کشـــتیرانی در 
ـــکا  ـــور  آمری ـــرد: حض ـــان ک ـــارس بی ـــج ف خلی
ـــارس  ـــج ف ـــای خلی ـــورها در دری ـــایر کش و س
ــر قانونـــی اســـت.  ــدام غیـ کامـــا یـــک اقـ
دریـــای خلیـــج فـــارس و تنگـــه هرمـــز در 
ـــیه  ـــورهای حاش ـــران و کش ـــی ای ـــم دریای حری
خلیـــج فـــارس قـــرار دارد و هـــزاران ســـال 
ــورهای  ــوده و کشـ ــه بـ ــه اینگونـ ــت کـ اسـ
ــادر بـــه تامیـــن امنیـــت  منطقـــه خـــود قـ

خلیـــج فـــارس هســـتند.
وی در ادامـــه اظهـــار کـــرد: ورود آمریـــکا 
ــث  ــود باعـ ــارس خـ ــج فـ ــه خلیـ ــه منطقـ بـ
ایجـــاد تنـــش در منطقـــه و جهـــان خواهـــد 
ــه  ــی بـ ــورهای اروپایـ ــکا و کشـ ــد. آمریـ شـ
ــح  ــن صلـ ــال تامیـ ــه دنبـ ــه بـ ــای اینکـ جـ
در جهـــان باشـــند بـــه فکـــر بـــازار فـــروش 
ــمت  ــه سـ ــوده و بـ ــود بـ ــای خـ ــلحه هـ اسـ

ــد. ــی رونـ ــی مـ ــن تصمیماتـ چنیـ
نماینـــده مـــردم ایـــذه و باغملـــک در 
ــواره  ــکا همـ ــرد: آمریـ ــح کـ ــس تصریـ مجلـ
باعـــث تنـــش و نـــا آرامـــی در کشـــورهایی 
شـــده اســـت کـــه بـــه آن اجـــازه داده انـــد 

ـــز   ـــون نی ـــد. اکن ـــته باش ـــگاه داش ـــا پای در آنج
تـــاش آمریـــکا بـــرای ایجـــاد یـــک ائتـــاف 
ـــن  ـــای تامی ـــا ادع ـــارس ب ـــج ف ـــی در خلی دریای
امنیـــت هـــم از لحـــاظ عـــرف بیـــن المللـــی 
ـــی  ـــر قانون ـــل غی ـــازمان مل ـــر س ـــم از نظ و ه

اســـت.
ایـــن عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس 
ـــورهای  ـــه کش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب در ادام
ـــر  ـــدام غی ـــن اق ـــد ای ـــی دانن ـــز م ـــه نی منطق
ـــارس  ـــج ف ـــت خلی ـــت: امنی ـــی اســـت، گف قانون
و تنگـــه هرمـــز ســـال هاســـت کـــه توســـط 
ـــارس  ـــج ف ـــیه خلی ـــورهای حاش ـــران و کش ای
تامیـــن شـــده اســـت و تاکنـــون کشـــتیرانی 
ــده  ــام شـ ــا انجـ ــه راحتـــی در ایـــن دریـ بـ
ـــش  ـــال افزای ـــه دنب ـــکا ب ـــروز آمری ـــت. ام اس
ـــفانه  ـــت و متاس ـــارس اس ـــج ف ـــش در خلی تن
اوایـــل برخـــی از کشـــورهای منطقـــه نیـــز 
ـــه  ـــون متوج ـــا اکن ـــد ام ـــک کردن ـــه آن کم ب
شـــده انـــد کـــه همراهـــی آمریـــکا اشـــتباه 

ـــت. اس
خادمـــی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ـــه ضـــرر  ـــه ناامنـــی در خلیـــج فـــارس ب هـــر گون
ــت:  ــود، گفـ ــد بـ ــه خواهـ ــورهای منطقـ کشـ
ـــگاه  ـــا پای ـــکا ب ـــد آمری ـــی ده ـــازه نم ـــران اج ای
هـــای خـــود در کشـــورهای منطقـــه، تنـــش 
و ناامنـــی ایجـــاد کنـــد. کشـــورهای منطقـــه 
ـــرادر  ـــوان ب ـــه عن ـــران ب ـــا ای ـــال ه ـــه س ـــز ک نی
ـــد  ـــوده اســـت نبای ـــا ب ـــار آن ه و دوســـت در کن
ـــه  ـــا ب ـــکا صرف ـــد. آمری ـــکا را بخورن ـــب آمری فری
ـــا کشـــورهای  ـــا م ـــود اســـت ام ـــع خ ـــر مناف فک
منطقـــه هســـتیم کـــه ســـال هـــا در کنـــار 

ـــود. ـــم ب ـــوده و خواهی ـــم ب ه

رییـــس کل دادگســـتری آذربایجان شـــرقی گفـــت: 
ایجـــاد تناســـب بیـــن رشـــته های مختلـــف کارشناســـی 
رســـمی دادگســـتری ضـــروری اســـت و کانـــون بایـــد در 

ایـــن زمینـــه وارد عمـــل شـــود. 
ـــا  ـــدار ب ـــی در دی ـــل الله ـــی خلی ـــا، موس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
اعضـــای هیـــات مدیـــره کانـــون کارشناســـان رســـمی دادگســـتری 
ـــز  ـــد در تعـــداد کارشناســـان نی ـــن تناســـب بای ـــزود: ای اســـتان، اف
ـــتند و  ـــق هس ـــر رون ـــا پ ـــته ه ـــی رش ـــون برخ ـــود چ ـــال ش اعم

ـــد. ـــرار می دهن ـــعاع ق ـــت ش ـــته را تح ـــایر رش س
وی بـــه ظرفیت هـــای قابـــل توجـــه کارشناســـی 
ــه  ــرد: در بدنـ ــه کـ ــاره و اضافـ ــرقی اشـ در آذربایجان شـ
ــه ای  ــان های فرهیختـ ــتان انسـ ــمی اسـ ــان رسـ کارشناسـ
ـــی  ـــکات قضای ـــل مش ـــل و فص ـــت ح ـــد و جه ـــود دارن وج
ـــن  ـــه همی ـــه ب ـــت ک ـــیار باالس ـــان بس ـــار از آن ـــتان انتظ اس
ــب  ــود حسـ ــکاالت موجـ ــی اشـ ــیب شناسـ ــل آسـ دلیـ
ـــی  ـــای آموزش ـــراری دوره ه ـــور آن، برق ـــه فراخ ـــرورت و ب ض
موثـــر و مســـتمر می توانـــد نظـــام رســـیدگی بـــه امـــور 

قضایـــی مـــردم را پویـــا و بالنـــده نگـــه دارد.
ـــی  ـــتگاه قضای ـــی در دس ـــگاه کارشناس ـــی جای خلیل الله
ـــش  ـــت: بخ ـــت و گف ـــده دانس ـــن کنن ـــت و تعیی ـــا اهمی را ب
عمـــده ای از احـــکام دادگســـتری بـــه واســـطه اســـتفاده 

از نظـــرات اعضـــای کانـــون کارشناســـان رســـمی صـــادر 
می شـــود.

ـــمی  ـــون رس ـــان کان ـــه کارشناس ـــه بدن ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــد، خـــوش  ـــراد توانمن کارشناســـان آذربایجان شـــرقی را اف
فکـــر و دارای صاحیت هـــای علمـــی تشـــکیل می دهـــد، 
ـــزود:   ـــرد و اف ـــاد ک ـــی ی ـــه نیک ـــه ب ـــن مجموع ـــات ای از خدم
فعالیت هـــای  تخصصـــی و مقبـــول کانـــون کارشناســـان 
رســـمی دادگســـتری اســـتان بـــرای مـــردم منطقـــه 

آرامـــش و آســـایش ایجـــاد می کنـــد.
مـــردم  اعتمـــاد  لـــزوم جلـــب  بـــر  خلیل اللهـــی 
دادگســـتری  رســـمی  کارشناســـان  کانـــون  توســـط 
ــت  ــه جهـ ــت: بـ ــرد و گفـ ــد کـ ــرقی تاکیـ آذربایجان شـ
وجـــود عناصـــری همچـــون توجـــه و دقـــت در بررســـی 
کارشناســـان  ایـــن  ارجاعـــی،  قضایـــی  موضوعـــات 
ـــب  ـــوع را جل ـــاب رج ـــاد ارب ـــی اعتم ـــه خوب ـــته اند ب توانس

ــد. کننـ

ـــون کارشناســـان رســـمی  وی دســـتگاه دادگســـتری و کان
ـــی  ـــتگاه قضای ـــزود: دس ـــمرد و اف ـــترک برش ـــواده مش را خان
ـــون کارشناســـان رســـمی در واقـــع عضـــو یـــک  اســـتان و کان
ـــت  ـــه عدال ـــی ب ـــترک نزدیک ـــدف مش ـــتند و ه ـــواده هس خان

ـــد. ـــی کنن ـــال م ـــردم را دنب ـــوق م ـــن حق و تامی
ـــیدگی  ـــدف از رس ـــه ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب خلیل الله
بـــه تخلفـــات،  اعمـــال مجـــازات نیســـت و فرآینـــد 
ـــد  ـــتان بای ـــی اس ـــتگاه قضای ـــات در دس ـــه تخلف ـــیدگی ب رس
ـــات  ـــزان تخلف ـــد،  می ـــوردار باش ـــگیری برخ ـــه پیش از جنب
ـــت  ـــوس دانس ـــی و غیرمحس ـــا را طبیع ـــی پرونده ه در بررس
ــزان  ــه میـ ــد کـ ــان می دهـ ــی ها نشـ ــه داد: بررسـ و ادامـ
تخلفـــات در بررســـی پرونده هـــا حالـــت طبیعـــی داشـــته 
ـــت  ـــا در ماهی ـــود آنه ـــت و وج و آنچنـــان محســـوس نیس

ـــدارد. ـــی ن ـــی نقش ـــور قضای ام
رییـــس کانـــون کارشناســـان رســـمی دادگســـتری 
ـــترس  ـــزوم گس ـــر ل ـــدار ب ـــن دی ـــز در ای ـــرقی نی آذربایجان ش

ـــد  ـــتمرار رون ـــن و اس ـــی مابی ـــای ف ـــات و همکاری ه تعام
کاهـــش تخلفـــات و جرایـــم تاکیـــد و اضافـــه کـــرد: در 
طـــول ســـالیان متمـــادی تعامـــل خـــوب و ســـازنده ای 
ـــتان  ـــتری اس ـــمی و دادگس ـــان رس ـــون کارشناس ـــن کان بی

ـــت. ـــوده اس ـــرار ب برق
علی اکبـــر باالگـــر اظهـــار داشـــت: کانـــون کارشناســـان 
رســـمی دادگســـتری اســـتان متاثـــر از نظـــام قضایـــی بـــا 
ـــود  ـــاش خ ـــر ت ـــوزانه حداکث ـــی و دلس ـــای تخصص فعالیت ه
را بـــرای مقابلـــه بـــا هرگونـــه تخلـــف احتمالـــی و تامیـــن 

رضایـــت متقاضیـــان کار کارشناســـی بـــه کار می گیـــرد.
ــگران  ــت تاشـ ــران خدمـ ــم جبـ ــزود: معتقدیـ وی افـ
عرصـــه قضـــاوت امـــکان هرگونـــه عـــدول از موازیـــن و 
ظهـــور رفتـــار غیرمتعـــارف را از بیـــن می بـــرد و در ایـــن 
راســـتا بـــرای تامیـــن رفـــاه و رضایـــت کارشناســـان تـــا 
ــرد. ــورت می پذیـ ــای الزم صـ ــت هـ ــن فعالیـ ــد ممکـ حـ

ــمی  ــان رسـ ــون کارشناسـ ــرد: کانـ ــه کـ ــر اضافـ باالگـ
ــت و  ــت از حرمـ ــرقی صیانـ ــان شـ ــتری آذربایجـ دادگسـ
ـــت و  ـــا اهمی ـــود را ب ـــنل خ ـــان و پرس ـــخصیت کارشناس ش
محـــوری می انـــگارد و در موضـــوع مقابلـــه بـــا تخلفـــات 
ـــزی  ـــط قرم ـــچ خ ـــاً هی ـــون اساس ـــن کان ـــرای ای ـــی ب احتمال

وجـــود نـــدارد.

خادمی:

 امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز سال هاست 
که توسط ایران تامین شده است

ایجاد تناسب بین رشته های
 کارشناسی دادگستری ضروری است 

نائب رئیس شورای شهر تبریز:
خبرنگاران

 صداقت و امانتداری را رعایت کنند

نائــب رئیــس شــورای شــهر تبریــز بــا بیــان 
ــداری را  ــت و  امانت ــگاران صداق ــه خبرن این ک
رعایــت کننــد، گفــت: خبرنــگاران بــا پایبنــدی 
عدالــت،  رعایــت  و  امانتــداری  اصــول  بــه 

ــد. ــس کنن ــان را منعک اخبارش
در  اندیــش  ســونیا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــرد:  ــار ک ــگار، اظه ــت روز خبرن ــن بزرگداش آیی
خبرنــگاری جــزو مشــاغل پــر مخاطــب و در عین 
حــال بــه عنــوان شــغل ســخت و زیــان آور تلقی 
ــگاران  ــدودی از خبرن ــداد مح ــا تع ــود؛ ام می ش
شــاغل در روزنامه هــا و خبرگزاری هــا، ســایر 
ــه  ــا ب ــد ی ــا بیمــه ندارن فعــاالن حــوزه رســانه ی

ــتند. ــغول کار هس ــاری مش ــورت افتخ ص
نشــان دهنده  امــر  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
عشــق و عاقــه خبرنــگاران بــه شغلشــان 
ــرده و  ــن ســختی ها را تحمــل ک ــه ای اســت ک

ــتند.  ــغول کار هس ــق مش ــا عش ب
ــش  ــانه ها نقـ ــه رسـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
اثرگـــذاری در حـــل مشـــکات شـــهری 
ـــا  ـــه م ـــهری ب ـــت ش ـــد در مدیری ـــته و بای داش
ــانه ها  ــه رسـ ــزود: این کـ ــد، افـ ــک کننـ کمـ
تـــاش می کننـــد و قســـمت های تاریـــک 
و خطاهـــای شـــهر را انعـــکاس می دهنـــد 
تشـــکر می کنـــم؛ چراکـــه ایـــن امـــر منجـــر 
بـــه ارتقـــاء سیســـتم مدیریـــت شـــهری 

. می شـــود
ــازی  ــفاف س ــرد: ش ــان ک ــش خاطرنش اندی
ــت  ــا رعای ــد ب ــد  بای ــگاران بای ــط خبرن توس

ــرد.  ــام گی ــاف انج ــت داری و انص امان

پس از ۴ ماه فعالیت؛
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور 

برکنار شد

ـــدوق  ـــل صن ـــاد صالحـــی مدیرعام ســـید میع
ـــار شـــد. بازنشســـتگی کشـــوری برکن

ـــی  ـــاد صالح ـــید میع ـــر، س ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــتگی  ـــدوق بازنشس ـــاله صن ـــل ۳۷ س مدیرعام
ــت در  ــاه فعالیـ ــار مـ ــد از چهـ ــوری بعـ کشـ
از ســـمت خـــود  بازنشســـتگی  صنـــدوق 

برکنـــار شـــد.
ـــا  ـــی ب ـــاری صالح ـــود برکن ـــی ش ـــه م گفت
ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــس جمه ـــتور رئی دس

ـــوان  ـــه عن ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ ـــزدی رئی ای
سرپرســـت،  جایگزیـــن وی شـــده و مراســـم 
ـــد  ـــزار خواه ـــه زودی برگ ـــه ب ـــع و معارف تودی

ـــد. ش
ـــته  ـــود نوش ـــت خ ـــن توئی ـــی در آخری صالح
ـــدوق بازنشســـتگی را  ـــور صن ـــه ام ـــود:  »هرچ ب
ـــا  ـــارها و تخریب ه ـــم، فش ـــی کنی ـــفاف تر م ش
ــدی،  ــم بعـ ــود. گام مهـ ــتر می شـ ــز بیشـ نیـ
ــای  ــا و پروژه هـ ــات پرونده هـ ــار جزییـ انتشـ
چندصـــد و چندهـــزار میلیـــارد تومانـــی 

اســـت«
ـــاه گذشـــته  ـــی اســـت کـــه در م ـــن در حال ای
ـــی  ـــی انتصـــاب میعـــاد صالح ســـازمان بازرس
را غیرقانونـــی اعـــام کـــرده و خواســـتار 

برکنـــاری وی شـــده بـــود.

ایران مصمم به اجرای گام سوم 
کاهش تعهدات برجامی است 

ـــورای  ـــس ش ـــذه در مجل ـــردم ای ـــده م نماین
اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــران مصمـــم 
بـــه برداشـــتن گام ســـوم کاهـــش تعهـــدات 
برجامـــی اســـت، گفـــت: ایـــران ایـــن گام را 

ــی دارد.  ــت بر مـ ــا قاطعیـ ــز بـ نیـ
هدایـــت اهلل  تســـنیم،  گـــزارش  بـــه 
ـــک  ـــذه و باغمل ـــردم ای ـــده م ـــی نماین خادم
در مجلـــس شـــورای اســـامی، بـــا تأکیـــد 
تعهـــدات  کاهـــش  رونـــد  ادامـــه  بـــر 
برجامـــی از ســـوی ایـــران، گفـــت: زمانـــی 
کـــه آمریـــکا از برجـــام خـــارج شـــده و از 
ـــی  ـــز اقدام ـــا نی ـــه اروپ ـــر اتحادی ـــوی دیگ س
عملـــی انجـــام نـــداده اســـت ایـــران نیـــز 
بایـــد بـــه رونـــد کاهـــش تعهـــدات خـــود 

ادامـــه دهـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اروپـــا نـــه عـــزم و 
اراده و نـــه تـــوان الزم بـــرای حفـــظ برجـــام 
ـــرایط  ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب را دارد، اف
ـــی  ـــدات برجام ـــش تعه ـــوم کاه ـــران گام س ای

را عملـــی می کنـــد.
باغملـــک  و  ایـــذه  مـــردم  نماینـــده 
در مجلـــس بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه گام 
ــران  ــی ایـ ــدات برجامـ ــوم کاهـــش تعهـ سـ
داد:  ادامـــه  برداشـــته شـــود،  محکم تـــر 
ــی از  ــدام عملـ ــچ اقـ ــون هیـ ــران تاکنـ ایـ
ســـوی اروپایی هـــا در راســـتای اجـــرای 
برجـــام مشـــاهده نکـــرده اســـت لـــذا مـــا 
دیگـــر معطـــل اروپایی هـــا نخواهیـــم مانـــد 
ـــم  ـــم داد و مصم ـــام خواهی ـــود را انج و کار خ
ـــدات  ـــش تعه ـــوم کاه ـــتن گام س ـــه برداش ب

ــتیم. ــی هسـ برجامـ
خادمـــی اظهـــار داشـــت: امیـــدوارم ایـــن 
ــیم،  ــه ای برسـ ــه نتیجـ ــر بـ ــر اگـ ــار دیگـ بـ
ـــه  ـــه نقط ـــک ب ـــره ای کوچ ـــا مذاک ـــاره ب یک ب

صفـــر بازنگردیـــم.

معاون سیاسی وزیر کشور:
به انتخابات 

نگاه حزبی و جناحی نداریم
ــت:  ــور گفـ ــی وزارت کشـ ــاون سیاسـ معـ
ـــد،  ـــتر باش ـــات بیش ـــت در انتخاب ـــدازه رقاب هران

مشـــارکت نیـــز افزایـــش خواهـــد داشـــت.
ــدار  ــرف در دیـ ــنا،  عـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
بـــا نماینـــده ولـــی فقیـــه اســـتان خراســـان 
ــی  ــه ارزیابـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــمالی بـ شـ
دشـــمنان انقـــاب اســـامی از رضایتمنـــدی 
ــه  ــامی بـ ــوری اسـ ــام جمهـ ــردم از نظـ مـ
ـــتگی دارد،  ـــات بس ـــردم در انتخاب ـــارکت م مش
ــامی  ــاب اسـ ــمنان انقـ ــرد: دشـ ــه کـ اضافـ
اعتمـــاد عمومـــی از نظـــام را بـــا میـــزان 
ــی  ــات ارزیابـ ــی در انتخابـ ــارکت مردمـ مشـ
مـــی کننـــد و بایـــد بســـتر مناســـبی بـــرای 
حضـــور مـــردم در انتخابـــات فراهـــم شـــود.

وی ادامـــه داد: چهـــار رکـــن در انتخابـــات 
ـــارکت،   ـــه مش ـــد ک ـــته باش ـــود داش ـــد وج بای
امنیـــت،  ســـامت و رقابـــت ارکان ایـــن 

انتخابـــات اســـت.
ـــال  ـــم در س ـــرد:  امیدواری ـــار ک ـــرف اظه ع
جـــاری انتخاباتـــی باشـــکوه برگـــزار شـــود و 
ـــیم. ـــته باش ـــام داش ـــد را در نظ مجلســـی کارآم

ــور تصریـــح  ــاون سیاســـی وزارت کشـ معـ
کـــرد: در وزارت کشـــور بـــه دنبـــال ایجـــاد 
آمادگـــی کامـــل در کشـــور هســـتیم تـــا 
انتخاباتـــی بـــا رقابـــت و باســـامت بـــاال 

ــم. ــزار کنیـ برگـ
ــای  ــزب هـ ــه و حـ ــه وی جبهـ ــه گفتـ بـ
سیاســـی بـــرای مـــا اهمیتـــی نـــدارد و 
هـــدف اصلـــی برگـــزاری انتخابـــات باشـــکوه 
ـــی و  ـــی حزب ـــت و نگاه ـــل اس ـــامت کام و س

ــم. ــی نداریـ سیاسـ
عـــرف عنـــوان کـــرد: دشـــمنان انقـــاب 
ــد  ــی خواهنـ ــر مـ ــال حاضـ ــامی در حـ اسـ
ـــد  ـــا بای ـــد و عم ـــرد کنن ـــران را دلس ـــت ای مل
ــردم  ــتاد و مـ ــه ایسـ ــن جبهـ ــل ایـ در مقابـ
ایـــران ماننـــد همیشـــه کـــه بـــا شـــکوه در 
ــکار  ــل افـ ــد در مقابـ ــور دارنـ ــه حضـ صحنـ
ــی  ــف آرایـ ــامی صـ ــاب اسـ ــمنان انقـ دشـ

کننـــد.
ـــام  ـــروی نظ ـــات، آب ـــرد: انتخاب ـــد ک وی تاکی
ـــر  ـــد نظ ـــی را م ـــی و جناح ـــگاه حزب ـــت و ن اس
نداریـــم تـــا بتوانیـــم انتخاباتـــی ســـالم و بـــا 
ــن  ــم و ازهمیـ ــزار کنیـ ــاال را برگـ ــت بـ رقابـ
ـــی فراجناحـــی را در ســـرلوحه کار  جهـــت نگاه

ـــم. ـــرار داده ای ـــود ق خ

کاریکاتور

بمب افکن های آمریکا که پر سر و 
صدا آمدند، یواشکی رفتند

منبع:تسنیم
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ــکار  ــس راه ــه مجل ــیون بودج ــو کمیس عض
ــی  ــاعد کنون ــتی نامس ــرایط معیش ــور از ش عب
ــاد  ــا انتق ــوان کــرد و ب ــرگ عن ــع کاال ب را توزی
نســبت بــه نبــود همــت در دولــت بــرای تحقق 
ایــن مهــم، گفــت: تــورم در برخــی از کاالهــا و 
اقــام اساســی بــه ۱00 درصــد رســیده اســت. 
ــه ملــت، محمــد حســینی  ــه گــزارش خان ب
ــوار و  ــف اقتصــاد خان ــل تضعی ــل دالی در تحلی
ــت:  ــت، گف ــن وضعی ــت از ای ــای برون رف راه ه
جــای  بــه  مــدت  کوتــاه  برنامه ریزی هــای 
بلنــد مــدت، ســوءمدیریت ها و تحریم هــای 
ــورم خــارج از انتظــار  ــه ت ــکا ســبب تجرب آمری
ــورم  ــت ت ــا باالرف ــع ب ــد، درواق ــاد ش در اقتص
ــای  ــوزه کااله ــژه در ح ــور به وی ــک کش در ی
اساســی، دولت هــا بایــد اقدامــات ضــروری 
انجــام دهنــد، اقداماتــی ماننــد پرداخــت یارانــه 
مســتقیم و ارائــه کاالهــای اساســی بــا قیمــت 

ــه. ــن جامع ــه پایی ــه طبق ــب ب مناس
ــای  ــه ج ــدت ب ــاه م ــای کوت برنامه ریزی ه
بلنــد مــدت، ســوءمدیریت ها و تحریم هــای 
ــورم خــارج از انتظــار  ــه ت ــکا ســبب تجرب آمری

در اقتصــاد شــد.

تورم1۰۰درصدیبرخیازکاالهاواقالم
اساسی

و  آشـــتیان  تفـــرش،  مـــردم  نماینـــده 

فریمـــان در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه بســـیاری از کشـــورها در 
ـــاد  ـــی اقتص ـــت کنون ـــا وضعی ـــابه ب ـــرایط مش ش
ـــه  ـــطح معیشـــت جامع ـــه س ـــرای فاصل ـــران ب ای
از حداقل هـــا، تـــاش کـــرده تـــا مـــردم بـــه 
ـــه داد:  ـــد، ادام ـــدا کنن ـــت پی ـــبی دس ـــاه نس رف
ــار ارائـــه شـــده توســـط  اگرچـــه طبـــق آمـ
ـــدی درصـــد  ـــه ۳0وان ـــران ب ـــورم در ای ـــت ت دول

ـــا  ـــی از کااله ـــم در برخ ـــن مه ـــا ای ـــیده ام رس
ـــد  ـــز رش ـــد نی ـــا ۱00درص ـــی ت ـــام اساس و اق

ـــت.   ـــته اس داش

باالبودنقیمتهابهدلیلمعیوببودن
شبکهتوزیعونبودجامعهآماریدقیق

اشــتغال،  ایجــاد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
افزایــش دســتمزد و رشــد در تولیــد به عنــوان 

بــه  کمــک  و  اقتصــاد  اصــاح  مولفه هــای 
ــش  ــس از افزای ــردم پ ــتی م ــت معیش وضعی
قیمــت ارز بــا مشــکل رو بــه رو شــده اند، 
افــزود: اکنــون علیرغــم اینکــه مجلــس ارز 
کاالهــای  واردات  بــرای  را  تومانــی   4۲00
ــر  ــا قیمــت ارزان ت ــا ب اساســی مصــوب کــرد ت
بــه دســت مــردم رســد امــا قیمت هــا به دلیــل 
ــع و نبــود جامعــه  ــودن شــبکه توزی معیــوب ب
ــی  ــت، درحال ــاال اس ــوز ب ــق هن ــاری دقی آم
ــده  ــه واردکنن ــه قیمــت ترجیحــی ب ــه ارز ب ک

می شــود. پرداخــت  اساســی  کاالهــای 

دولتهمتیندارد
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
محاســـبات مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه 
ارائـــه راهـــکار بـــرای عبـــور از شـــرایط 
نامســـاعد معیشـــتی کنونـــی پرداخـــت و 
گفـــت: بهتراســـت از طریـــق توزیـــع کاال 
بـــرگ یـــا ایجـــاد ســـهمیه بندی های خـــاص 
ـــد  ـــه بتوانن ـــف جامع ـــراد ضعی ـــاه اف ـــر م در ه
حداقـــل نیازهـــای خـــود بـــه کاالهـــای 
ــد و  ــت قنـ ــج، گوشـ ــون برنـ ــی همچـ اساسـ
ـــت  ـــا قیم ـــر را ب ـــای دیگ ـــایر کااله ـــکر و س ش
ــه  ــخص تهیـ ــگاه های مشـ ــب از فروشـ مناسـ
کننـــد امـــا متاســـفانه دولـــت نســـبت بـــه 

ــرای ایـــن راهـــکار همتـــی نـــدارد. اجـ

حسینی مطرح کرد؛

عبور از شرایط نامساعد معیشتی کنونی با توزیع کاال برگ

شــهردار تبریــز، انتقــادات مطــرح شــده 
حــل  بــرای  راهــی  را  رســانه ها  ســوی  از 
مشــکات شــهری دانســت و گفــت: بــه عنــوان 
ــن نواقــص و  ــز موظفــم تمــام ای شــهردار تبری

کاســتی ها را رفــع کنــم. 
 بــه گــزارش ایرنــا، ایــرج شــهین  باهــر 
ــع  ــگار در جم ــت روز خبرن ــن بزرگداش در آیی
ــای  ــاش ه ــی از ت ــا قدردان ــانه ب ــاب رس اصح
آنــان در حــوزه اطــاع رســانی طــی یــک ســال 
گذشــته، اظهــار داشــت: معتقدیــم خبرنــگاران 
و اصحــاب رســانه در حــوزه مدیریــت شــهری 

ــد. ــذاری دارن ــش تاثیرگ نق
ــت  ــوع خدم ــه ۳00 ن ــه ارائ ــاره ب ــا اش وی ب
مختلــف از ســوی شــهرداری تبریــز بــرای 
شــهروندان، ادامــه داد: در ایــن بیــن برخــی 
نواقــص و کاســتی هــا نیــز دیــده مــی شــود کــه 

ــزد  ــادآوری و گوش ــگاران ی ــما خبرن ــط ش توس
می شــود.

ــوارد  ــن م ــی ای ــزود: تمام ــر اف ــهین باه ش
ــز  ــن نی ــی شــود و م ــال داده م ــده انتق ــه بن ب
ــه   ــائل را ب ــن مس ــی ای ــک موضوع ــه تفکی ب
مدیــران و شــهرداران مناطــق مختلــف ســطح 
شــهر گوشــزد مــی کنــم کــه وظایــف مدیــران 
ــران  ــرا مدی ــن مســائل اســت، زی ــز حــل ای نی
شــهری بایــد همــواره مشــکات شــهروندان را 

ــد. ــرف کنن برط
نتیجـــه  و  خروجـــی  داد:  ادامـــه  وی 
انتقادهـــای خبرنـــگاران و خبرهایـــی کـــه 
ـــی  ـــر م ـــران منتش ـــم کاری مدی ـــل ک ـــه دلی ب
ـــه  ـــا را ب ـــم کاری ه ـــه ک ـــت ک ـــن اس ـــود، ای ش

ــانیم. ــل برسـ حداقـ
شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه نقــش اثرگــذار 

فضــای مجــازی در کاهــش مشــکات شــهری، 
خاطرنشــان کــرد: اگــر ۵0 ســال پیــش چیــزی 
ــت  ــود داش ــازی وج ــای مج ــوان فض ــه عن ب
ــری  ــان کارب ــز در هم ــات تبری ــیاری از باغ بس
و کارکــرد خــود باقــی می مانــد و باغ شــهر 

ــز فرامــوش نمــی شــد. تبری

وی اطــاع رســانی در خصــوص مســائل 
ــی  ــز را اقدام ــبز تبری ــای س ــه فض ــوط ب مرب
خــوب عنــوان کــرد و افــزود: اخبــار و انتقاداتی 
کــه در مــورد فقــر فضــای ســبز شــهری 
ــن  منتشــر مــی شــود، در راســتای کاهــش ای

ــود. ــد ب ــر خواه ــکل مثمرثم مش

انتقاد رسانه ها به حل مشکالت 
شهری کمک می کند

شهردار منطقه ۱ تبریز خبر داد:
آغاز ساماندهی مهران رود حدفاصل پل 
بازار جواهر تا ایستگاه مترو استاد شهریار 

ــرای  ــاز اج ــز از آغ ــه ۱ تبری ــهردار منطق ش
فــاز ۲ پــروژه ســاماندهی مهــران رود حدفاصــل 
ــتاد  ــرو اس ــتگاه مت ــا ایس ــر ت ــازار جواه ــل ب پ

ــر داد.  شــهریار خب
ــا  ــاد ب ــاک نه ــزارش شــهریار، رضــا پ ــه گ ب
بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: ایــن اقــدام 
مهــران  وضعیــت  ســاماندهی  راســتای  در 
ــا ایســتگاه  ــازار جواهــر ت ــل ب رود حدفاصــل پ
متــرو اســتاد شــهریار توســط معاونــت فنــی و 

ــت. ــده اس ــی ش ــه ۱ اجرای ــی منطق عمران
ــات  ــاز دوم عملی ــزود: در ف ــاد اف ــاک نه پ
خاکبــرداری،  کنــی،  پــی  شــاهد  اجرایــی 
ــود در  ــنگی موج ــی و س ــای بتن ــب بن تخری
داخــل مهــران رود بــوده و جهــت اجــرای 
اصــاح وضعیــت موجــود اقدامــات الزم انجــام 

ــود. ــی ش م

حاجی بابایی:
زالوهای اقتصادی ۱۸ میلیارد دالر 

ارز دولتی را هضم کردند

ــد  ــس معتق ــه مجل  عضــو کمیســیون برنام
اســت در صورتــی کــه ۱۸ میلیــارد دالر ارز 
ــه  ــد هزین ــته در تولی ــال گذش ــی در س دولت
می شــد، کاالهــای تولیــدی از نظــر کیفیــت و 
ــی می توانســتند  ــه راحت قیمــت تمــام شــده ب
ــای  ــرده و بازاره ــت ک ــایر کشــورها رقاب ــا س ب

ــد.  ــت گیرن ــه دس ــی را ب جهان
بــه گــزارش خانــه ملــت، حمیدرضــا حاجــی 
ــه و  ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس ــی عض بابای
ــت  ــه قیم ــان اینک ــا بی ــس ب ــبات مجل محاس
تمــام شــده تولیــد در کشــور بــاال اســت، 
گفــت: بــرای کاهــش قیمــت تمــام شــده تولید 
بایــد منابــع طبیعــی و نفتــی در مســیر درســت 
هزینــه شــود حــال آنکــه بــه دلیــل هــدر رفــت 
ایــن منابــع، قیمــت تمــام شــده کاالهــا زیــاد 
بــوده و کاالی ایرانــی نمی توانــد بــا ســایر 

ــد. ــت کن کشــورها رقاب
در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی افــزود: اگرچــه 
ــل  ــه دلی ــز ب ــی نی ــای چین ــته کااله در گذش
گــران بــودن تولیــد، توانایــی رقابــت بــا ســایر 
کشــور را نداشــتند امــا توانســتند بــا اســتفاده 
ــارات  ــص اعتب ــه روز و تخصی از ماشــین آالت ب
مناســب بازارهــای جهانــی را بــه دســت گیرند.
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ــوم ۱۸  ــت نامعل ــه سرنوش ــاره ب ــا اش وی ب
میلیــارد دالر ارز دولتــی در ســال گذشــته، 
اظهــار کــرد: در صورتــی کــه ایــن ۱۸ میلیــارد 
کاالهــای  می شــد،  هزینــه  تولیــد  در  دالر 
تولیــدی از نظــر کیفیــت و قیمــت تمــام شــده 
ــورها  ــایر کش ــا س ــتند ب ــی می توانس ــه راحت ب
رقابــت کــرده و بازارهــای جهانــی را بــه دســت 

ــد. گیرن
ــه و  ــورت طایف ــه ص ــادی ب ــای اقتص زالوه
خانــواده بــه جــان کشــور افتــاده و منابــع مالی 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــه راحت ــور را ب کش
ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــارد  ــای اقتصــادی ۱۸ میلی ــه زالوه ــان اینک بی
دالر را هضــم کردنــد بــه گونــه ای کــه در 
ــه  ــت، ادام ــی نیس ــل ردیاب ــر قاب ــال حاض ح
ــه و  ــه صــورت طایف ــای اقتصــادی ب داد: زالوه
خانــواده بــه جــان کشــور افتــاده و منابــع مالی 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــه راحت ــور را ب کش
رییــس فراکســیون والیــی مجلــس شــورای 
اســامی بــا تاکیــد بــر وجــود نفــوذ در تمــام 
ــح کــرد: در کشــور تفکــری  حــوزه هــا، تصری
ــت  ــاد را در دس ــد اقتص ــه بای ــر اینک ــی ب مبن
گیریــم وجــود دارد، ایــن افــراد تنهــا بــه 
ــزار  ــن اقتصــاد، ۱0 ه ــال در دســت گرفت دنب
بــه  کاری  و  هســتند  دانشــگاه  و  مدرســه 
دولتــی کــه در مســند قــدرت اســت، ندارنــد، 
چراکــه معتقدنــد در ایــن شــرایط قــدرت 

ــرار دارد. ــا ق ــت م دردس

ضرورتجلوگیریازورودنفوذیهابه
مجلسودولت

و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
ــن  ــرد: بهتری ــان ک ــس بی ــبات در مجل محاس
راهــکار بــرای حــذف پدیــده نفــوذ در کشــور، 
جلوگیــری از ورود نفوذی هــا بــه مجلــس و 

ــت. ــت اس دول

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:
سرمایه واقعی هر شهر، تفکرات 

نخبگان آن شهر است 

ــز  ــهر تبریـ ــورای اســـامی شـ رئیـــس شـ
ـــرات  ـــهر تفک ـــر ش ـــی ه ـــرمایه واقع ـــت: س گف

نخبـــگان آن شـــهر اســـت. 
بـــه گـــزارش شـــهریار، شـــکور اکبرنـــژاد 
ــورای  ــای شـ ــس و اعضـ ــا رییـ ــدار بـ در دیـ
ــا اشـــاره بـــه  اســـامی شـــهر بهارســـتان بـ
تاریـــخ شـــهر تبریـــز گفـــت: آذربایجـــان در 
ـــود و  ـــران ب ـــای ای ـــظ مرزه ـــخ حاف ـــول تاری ط
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــال عین ـــروطه مث ـــاب مش انق

موضـــوع اســـت.
ـــی  ـــرایط کنون ـــفانه در ش ـــه داد: متاس او ادام
کشـــور، شـــهرداری هـــا درآمـــد نامناســـبی 
ـــدوار  ـــای امی ـــوع ه ـــی از موض ـــا یک ـــد ام دارن
ـــت؛  ـــذار اس ـــرمایه گ ـــذب س ـــث ج ـــده بح کنن
ـــی  ـــای موفق ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــته س در گذش
ـــاده  ـــاق افت ـــز اتف ـــارک در تبری ـــه پ ـــد الل مانن
کـــه باعـــث ایجـــاد اشـــتغال بـــرای جوانـــان 

ـــت. ـــده اس ـــز ش تبری
اکبرنـــژاد خاطرنشـــان کـــرد: ســـرمایه 
ـــرات  ـــر و تفک ـــهر فک ـــور و ش ـــر کش ـــی ه واقع
ــرای  ــد بـ ــت و بایـ ــهر اسـ ــگان آن شـ نخبـ
ـــتای  ـــرات در راس ـــن تفک ـــتفاده ای ـــظ و اس حف

توســـعه شـــهری تـــاش کنیـــم.
ــز  ــهر تبریـ ــورای اســـامی شـ رئیـــس شـ
بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه ایـــران از نظـــر 
ــت:  ــت، گفـ ــکل اسـ ــار مشـ ــی دچـ ــی آبـ بـ
ـــظ  ـــرای حف ـــی ب ـــه مدیریت ـــه برنام ـــچ گون هی
محیـــط زیســـت نداریـــم و آینـــدگان دچـــار 

مشـــکل مـــی شـــوند.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف:جعفرشکوریان

* فلســـفه و اعتقـــادات یـــک انســـان 
ــش  ــرفهایـ ــه در حـ ــنکـ ــتر از ایـ بیشـ
ــش  ــم گیریهایـ ــود در تصمیـ ــخص شـ مشـ
ـــا  ـــان، م ـــرور زم ـــه م ـــود. ب ـــخص مي-ش مش
زندگـــي و شـــخصیت مـــان را شـــکل مـــي
دهیـــم. و ایـــن رونـــد تـــا زمـــان مرگمـــان 
نهایـــت  در  و  داشـــت.  ادامـــه خواهـــد 
ـــم  ـــيگیری ـــه م ـــي ک ـــمهای ـــؤلیت تصمی مس

ــان اســـت. ــر عهـــده خودمـ بـ
النورروزولت

ــه جــای  ــرای معــاش ب - تــاش انســان ب
خــود، حفــظ نــام آبــرو هــم بــه جــای خــود.
محمدحسینشهریار

* انســان یــک انتخــاب اســت. نبــرد 
ــدن  ــک »ش ــت. ی ــناخت اس ــاش و ش و ت
همیشــگی« اســت یــک »هجــرت بــیانتهــا« 
اســت هجــرت در خویــش از لجــن تــا خــدا، 
هجــرت مــداوم از »خویشــتن لجنــی خــود« 

ــود«. ــی خ ــتن خدای ــا »خویش ت
دکترشریعتی
و  مثبــت  تــاش  یعنــی  شــکیبایی   *
ــا،  ــدن باوره ــرای فهمی ــی ب ــه آدم صمیمان
ــی  ــر ب ــی دیگ ــای کس ــادته ــا و ع کرداره
آنکــه الزم بدانــد در آنهــا شــریک شــود یــا 

بپذیردشــان.
جانشوالمین

ــه نقـــش  ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــهردار مراغـ شـ
ـــهری  ـــعه ش ـــا در توس ـــانه ه ـــات و رس مطبوع
ــگری و  ــای گردشـ ــی جاذبه هـ ــت: معرفـ گفـ
ظرفیت هـــای شـــهری بـــا بهره گیـــری از 

ابـــزار رســـانه ممکـــن خواهـــد بـــود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمدرضـــا احمـــدی 
در آییـــن تجلیـــل از خبرنـــگاران و اصحـــاب 
ـــیل  ـــاندن پتانس ـــزود: شناس ـــه اف ـــانه مراغ رس
هـــای موجـــود شـــهر فرهنگـــی و تاریخـــی 
مراغـــه نیازمنـــد عـــزم و همـــت رســـانه 

هاســـت.
ــاعد  ــه مسـ ــاد زمینـ ــه داد: ایجـ وی ادامـ
ـــش  ـــارکت بخ ـــذاری و مش ـــرمایه گ ـــرای س ب
خصوصـــی در توســـعه زیرســـاخت هـــای 
ـــزار  ـــتفاده از اب ـــا اس ـــگری ب ـــهری و گردش ش
تحقـــق  مطبوعـــات  و  رســـانه  فرهنگـــی 

ــت. ــد یافـ خواهـ
ـــواره  ـــانه هم ـــاب رس ـــرد: اصح ـــه ک وی اضاف
ــت  ــه مدیریـ ــاوران مجموعـ ــکاران و مشـ همـ
ـــهری  ـــای ش ـــاخت ه ـــود زیرس ـــهری در بهب ش
ـــای شـــهروندان  ـــه ه ـــع مشـــکات و دغدغ و رف

ـــتند. هس
لـــزوم حمایـــت  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
شـــهرداری از رســـانه هـــا افـــزود: بـــا توجـــه 
ـــه و  ـــهر مراغ ـــی ش ـــرح تفضیل ـــن ط ـــه تدوی ب

در صـــورت ایجـــاد تشـــکلی واحـــد از ســـوی 
ـــکان  ـــوان م ـــی ت ـــات م ـــا و مطبوع ـــانه ه رس
شـــهرک  به عنـــوان  مناســـبی  فضـــای  و 

ــرد. ــاد کـ ــگاران ایجـ خبرنـ

ــهر  ــامی شـ ــورای اسـ ــس شـ ــب رئیـ نائـ
مراغـــه نیـــز گفـــت: خبرنـــگاران بـــا نگـــرش 
ـــهرداری  ـــی ش ـــد حام ـــی توانن ـــود م ـــت خ مثب
ــعه  ــهری در توسـ ــت شـ ــه مدیریـ و مجموعـ

شـــهر باشـــند.
علـــی عباســـی افـــزود: نقـــد ســـازنده 
ـــه  ـــات زمین ـــا و مطبوع ـــانه ه ـــگاران رس خبرن
ســـاز رشـــد و بالندگـــی شـــهر را در توســـعه 

زیرســـاخت هـــا فراهـــم ســـازند.
رئیـــس کمیســـیون فرهنگـــی شـــورای 
گفـــت:  نیـــز  مراغـــه  شـــهر  اســـامی 
خبرنـــگاران نقـــش موثـــر و پررنگـــی در 
تحـــوالت جامعـــه داشـــته و در حقیقـــت 

هســـتند. فرهنگـــی  تولیدکننـــدگان 
ناظـــم عزیـــزی افـــزود: اصحـــاب رســـانه 
و مطبوعـــات در شناســـایی و مربـــع کـــردن 
ـــاد  ـــازی آح ـــی و آگاه س ـــای اجتماع ـــیب ه آس
مـــردم نقشـــی محـــوری و حیاتـــی برعهـــده 
ـــد. ـــاش کنن ـــه ت ـــن زمین ـــد در ای ـــد و بای دارن

ـــا و  ـــانه ه ـــگاران رس ـــن از خبرن ـــن آیی در ای
ـــد. ـــل ش ـــه تجلی ـــات مراغ مطبوع

معرفی جاذبه های شهری با بهره گیری از ابزار رسانه ممکن می شود

ـــس  ـــات مجل ـــوزش و تحقیق ـــس کمیســـیون آم ـــب رئی نای
بـــا انتقـــاد از مهاجـــرت بـــاالی پزشـــکان، تصریـــح کـــرد: 
آقایـــان فقـــط آمـــار پـــرورش پزشـــک ارائـــه می کننـــد و 
ـــون  ـــه ۷00 میلی ـــی ک ـــرت نیروهای ـــه مهاج ـــی ب ـــچ توجه هی

تومـــان بـــرای پـــرورش آن هزینـــه می شـــود، ندارنـــد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، قاســـم احمـــدی الشـــکی 
ــت  ــدن ظرفیـ ــر شـ ــی دو برابـ ــرح دو فوریتـ ــاره طـ دربـ
رشـــته های علـــوم پزشـــکی، عنـــوان کـــرد: در خصـــوص 
ـــوع  ـــا موض ـــر و ۱00 ب ـــورت صف ـــه ص ـــد ب ـــرح نبای ـــن ط ای
مواجـــه شـــد و نـــه اســـتدالل طراحـــان طـــرح بـــرای دو برابـــر 
ـــه اســـتدالل مســـئوالن وزارت بهداشـــت  ـــت و ن شـــدن ظرفی

و وزارت علـــوم را در ایـــن حـــوزه کامـــل نمی دانـــم.

نسبتپزشکیبهسایررشتههادرکنکور
9بههزاراست

ـــال  ـــه در س ـــری ک ـــون نف ـــک میلی ـــه ای ی ـــرای مجموع ب
کنکـــور می دهنـــد ظرفیـــت 9 هـــزار نفـــری بـــرای ســـه 
ـــچ  ـــه هی ـــکی ب ـــدان پزش ـــازی و دن ـــکی، داروس ـــته پزش رش

ـــد. ـــمار نمی آی ـــه ش ـــی ب ـــم باالی ـــوان رق عن
ـــورای  ـــس ش ـــوس در مجل ـــهر و چال ـــردم نوش ـــده م نماین

ــذاری و  ــرای سیاســـت گـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ اســـامی بـ
ـــام  ـــار و ارق ـــه آم ـــد ب ـــوزه ای بای ـــر ح ـــزی در ه ـــه ری برنام
ـــون  ـــک میلی ـــه ای ی ـــرای مجموع ـــت: ب ـــرد، گف ـــتناد ک اس
ـــزار  ـــت 9 ه ـــد ظرفی ـــور می دهن ـــال کنک ـــه در س ـــری ک نف
ـــدان  ـــازی و دن ـــکی، داروس ـــته پزش ـــه رش ـــرای س ـــری ب نف
پزشـــکی بـــه هیـــچ عنـــوان رقـــم باالیـــی بـــه شـــمار 

نمی آیـــد.
احمـــدی الشـــکی اضافـــه کـــرد: حـــال ســـؤال ایـــن 
اســـت کـــه طـــی چنـــد ســـال گذشـــته هیـــأت علمـــی 
دانشـــگاه ها   و  بیمارســـتان ها  تجهیـــزات  دانشـــگاه ها، 
ـــی  ـــرفت امکانات ـــن پیش ـــی چنی ـــت؛ وقت ـــده اس ـــزوده نش اف
ـــانی  ـــروی انس ـــز نی ـــب آن نی ـــه تناس ـــد ب ـــته ایم بای را داش
ـــال  ـــدد ۱0 س ـــان ع ـــا هم ـــود و ب ـــزوده ش ـــت و اف ـــم تربی ه

ـــم. ـــرو گام برنداری ـــت نی ـــه تربی ـــبت ب ـــته نس گذش
ـــاس  ـــته ای حس ـــکی رش ـــه پزش ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی وی ب
ــت  ــته ها فعالیـ ــن رشـ ــه در ایـ ــرادی کـ ــه افـ ــت کـ اسـ
ـــزود: وزارت  ـــند، اف ـــرات باش ـــن نف ـــد از بهتری ـــد بای می کنن
ـــت  ـــش ظرفی ـــه افزای ـــل ب ـــوان تمای ـــچ عن ـــه هی ـــت ب بهداش
ــچ  ــا هیـ ــدارد و بـ ــکی را نـ ــوم پزشـ ــته های علـ در رشـ

منطقـــی در ایـــن حـــوزه موافـــق نیســـت.

نایـــب رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات 
ـــه  ـــد ب ـــار بای ـــه اختی ـــن زمین ـــرد: در ای ـــد ک ـــس تأکی مجل
ـــا  ـــا ب ـــود ت ـــجو داده ش ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــورای س ش
کار کارشناســـی نـــه دو برابـــر، بلکـــه بـــر حســـب نیـــاز 
ــوم  ــته های علـ ــجو در رشـ ــرش دانشـ ــت پذیـ ــر ظرفیـ بـ

پزشـــکی افـــزوده شـــود.
ـــش داد  ـــاره افزای ـــه یکب ـــم ب ـــت را ه ـــن ظرفی ـــد ای نبای
تـــا افـــرادی بـــا رتبه هـــای ۳0 هـــزار در رشـــته های 
ــاق  ــن اتفـ ــه ایـ ــا اینکـ ــد؛ کمـ ــل کننـ ــکی تحصیـ پزشـ
ــل رخ داد و  ــن الملـ ــای بیـ ــته در واحدهـ ــالیان گذشـ سـ
خیانتـــی در حـــق دانشـــجویان نخبـــه پزشـــکی صـــورت 

گرفـــت.
ـــه  ـــک طرف ـــار ی ـــه آم ـــاد از ارائ ـــا انتق ـــکی ب ـــدی الش احم
ـــد:  ـــادآور ش ـــت، ی ـــوی وزارت بهداش ـــک از س ـــرورش پزش پ
کســـی کـــه چنیـــن اظهـــار نظـــری می کنـــد از ســـوی 
ـــه  ـــم  ارائ ـــکان را ه ـــن پزش ـــرت ای ـــار مهاج ـــد آم ـــر بای دیگ
ـــون  ـــک ۷00 میلی ـــر پزش ـــت ه ـــرای تربی ـــور ب ـــد. کش کن
تومـــان از بیـــت المـــال پـــول پرداخـــت می کنـــد و بـــه 

راحتـــی ایـــن نیروهـــا اقـــدام بـــه مهاجـــرت می  کنـــد.
بیمارســـتان های  از  بســـیاری  امـــروز  افـــزود:  وی 

تخصصـــی کشـــور بـــا کمبـــود نیـــرو مواجـــه هســـتند و 
ـــا  ـــی ب ـــص حت ـــای متخص ـــورداری از نیروه ـــای برخ ـــه ج ب

مشـــکل پزشـــک عمومـــی مواجـــه هســـتند.
نایـــب رئیـــس کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات 
ـــه  ـــبت ب ـــد نس ـــه نبای ـــار اینک ـــد: در کن ـــادآور ش ـــس ی مجل
ـــت،  ـــع داش ـــکی موض ـــجویان پزش ـــت دانش ـــش ظرفی افزای
ـــا  ـــش داد ت ـــاره افزای ـــه یکب ـــم ب ـــت را ه ـــن ظرفی ـــد ای نبای
ـــکی  ـــته های پزش ـــزار در رش ـــای ۳0 ه ـــا رتبه ه ـــرادی ب اف
ــالیان  ــاق سـ ــن اتفـ ــه ایـ ــا اینکـ ــد؛ کمـ ــل کننـ تحصیـ
ــای بیـــن الملـــل رخ داد و خیانتـــی  ــته در واحدهـ گذشـ
ـــت. در  ـــورت گرف ـــکی ص ـــه پزش ـــجویان نخب ـــق دانش در ح
ـــد  ـــجویان بای ـــش دانش ـــزان افزای ـــار می ـــورت اختی ـــر ص ه
ـــپرده  ـــجو س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــورای س ـــده ش ـــه عه ب

ـــود. ش

برای تربیت هر پزشک ۷00 میلیون تومان از بیت المال هزینه می شود

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه 

خود را جهت چاپ در شماره های 
بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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وزیر صنعت جانشین رئیس ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
آذربایجان شرقی و البرز شد 

بــا حکــم معــاون اول رئیــس جمهــور، وزیــر 
ــی  ــتاد فرمانده ــس س ــین رئی ــت جانش صنع
اقتصــاد مقاومتــی در اســتان هــای آذربایجــان 

شــرقی و البــرز شــد. 
بــه گــزارش فــارس، جهانگیــری در حکمــی 
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  رحمانــی  رضــا 
تجــارت را بــه عنــوان جانشــین رئیــس ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان هــای 

ــرد. ــوب ک ــرز منص ــرقی و الب ــان ش آذربایج
در این حکم آمده است:

»نظـــر بـــه نتایـــج مطلـــوب حضـــور 
ـــاد  ـــی اقتص ـــتاد فرمانده ـــس س ـــینان ریی جانش
ـــر  مقاومتـــی در اســـتان هـــا در ســـال هـــای اخی
ـــی  ـــای کل ـــداف سیاســـت ه ـــت پیشـــبرد اه جه
ـــت  ـــه درخواس ـــه ب ـــا توج ـــی، ب ـــاد مقاومت اقتص
ـــه  ـــر ادام ـــی ب ـــتانهای کشـــور مبن مســـئولین اس
طـــرح مزبـــور در ســـال جـــاری، بـــا هـــدف 
تســـهیل و رفـــع موانـــع و چالـــش هـــای اجـــرای 
ـــی  ـــی اقتصـــاد مقاومت ـــای کل ـــر سیاســـت ه موث
در اســـتان هـــا بویـــژه در شـــرایط تحریـــم و 
اجـــرای منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری 
)مدظلـــه العالـــی( در بیانیـــه گام دوم انقـــاب 
ـــه  ـــال ۱۳9۸ ک ـــعار س ـــق ش ـــن تحق و همچنی
ـــده  ـــذاری ش ـــد نامگ ـــق تولی ـــوان رون ـــت عن تح
ـــه  ـــی ب ـــم جنابعال ـــن حک ـــه موجـــب ای اســـت، ب
ـــی  ـــتاد فرمانده ـــس س ـــین ریی ـــوان » جانش عن
اقتصـــاد مقاومتـــی در اســـتان هـــای آذربایجـــان 
ـــا  ـــا ب ـــوید ت ـــی ش ـــوب م ـــرز« منص ـــرقی و الب ش
ــاد  ــتاد اقتصـ ــات سـ ــر در جلسـ ــور موثـ حضـ
ــا همـــکاری  ــتانهای مزبـــور، بـ مقاومتـــی اسـ
تمامـــی دســـتگاههای ملـــی و اســـتانی و 
ـــداف  ـــق اه ـــتای تحق ـــتاد در راس ـــه س دبیرخان
ـــاد  ـــای اقتص ـــروژه ه ـــا و پ ـــرح ه ـــرای ط و اج
ـــا  ـــری ه ـــور، پیگی ـــای مزب ـــتان ه ـــی اس مقاومت

و اقدامـــات الزم را بـــه عمـــل آوریـــد .
در اجــرای ایــن حکــم کلیــه دســتگاه هــای 
اجرایــی موظفنــد همــکاری و اقــدام الزم را بــا 

جنابعالــی معمــول نماینــد.
ــرفت  ــی پیش ــزارش فصل ــت گ ــروری اس ض
فعالیتهــا بــه اینجانــب ارســال گــردد و در 
صــورت نیــاز بــه مجوزهــای خــاص یــا مصوبــه 
ســتاد، مراتــب بــه همــراه گــزارش هــای 
ــس  ــتاد منعک ــه س ــه دبیرخان ــی الزم ب توجیه
شــود تــا در اولیــن فرصــت اقدامــات مقتضــی 

ــرد«. ــورت پذی ص

جزئیات جذب ۱2 هزار معلم جدید

معـــاون برنامه ریـــزی و توســـعه منابـــع 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش بـــه تشـــریح 
چگونگـــی برگـــزاری آزمـــون اســـتخدامی 
ــد  ــروی جدیـ ــزار نیـ ــذب ۱۲ هـ ــرای جـ بـ

ــرد.  ــاره کـ اشـ
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــزی  ـــه ری ـــاون برنام ـــن مع ـــار ترکم ـــی الهی عل
ـــرورش،  ـــوزش و پ ـــع وزارت آم ـــعه مناب و توس
ـــون  ـــزاری آزم ـــان برگ ـــات و زم ـــاره جزئی درب
ـــار  ـــه اظه ـــن وزارتخان ـــال 9۸ ای ـــتخدامی س اس
کـــرد: بـــرای اســـتخدام از طریـــق مـــاده 
ــق  ــان طبـ ــگاه فرهنگیـ ــنامه دانشـ ۲۸ اساسـ
ــده از  ــه شـ ــر گرفتـ ــی در نظـ ــدول زمانـ جـ
ســـوی ســـازمان اداری و اســـتخدامی عمـــل 

می کنیـــم.
ــد  ــروی جدیـ ــذب نیـ ــه داد: جـ وی ادامـ
از طریـــق مـــاده ۲۸ همـــراه بـــا آزمـــون 
ــور  ــی کشـ ــتگاه های اجرایـ ــتخدامی دسـ اسـ
ــام  ــروع نـ ــا شـ ــان بـ ــود و همزمـ ــد بـ خواهـ
ـــه  ـــه حرف ـــدان ب ـــون عاقمن ـــن آزم ـــی ای نویس
ـــی  ـــام نویس ـــرای ن ـــد ب ـــم می توانن ـــی ه معلم

اقـــدام کننـــد.
ـــه اینکـــه طـــی  ـــا اشـــاره ب ـــار ترکمـــن ب الهی
ـــی  ـــام نویس ـــان ن ـــده زم ـــه آین ـــی دو هفت یک
ـــت:  ـــود، گف ـــاز می ش ـــتخدامی آغ ـــون اس آزم
در شـــرایط فعلـــی ادامـــه کار بـــا ســـازمان 
ــود و  ــد بـ ــتخدامی خواهـ ــور اداری و اسـ امـ
ــه  ــوط بـ ــداول مربـ ــرورش جـ ــوزش و پـ آمـ
ـــام  ـــی را اع ـــع تحصیل ـــتان و مقاط ـــته، اس رش

کـــرده اســـت.
معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه منابـــع 
ــرد:  ــح کـ ــرورش تصریـ ــوزش و پـ وزارت آمـ
ـــذب  ـــوز ج ـــزار مج ـــال ۱۲ ه ـــون امس در آزم
نیـــروی جدیـــد داریـــم کـــه از مهـــر 9۸ 
ــاز  ــود را آغـ ــی خـ ــاله آموزشـ دوره یـــک سـ
می کننـــد و زمـــان فعالیـــت آن هـــا از مهـــر 

99 خواهـــد بـــود.

ــا بیــان اینکــه  مدیرعامــل مــس ســونگون ب
ــعه  ــای توس ــرای طرح ه ــارد ب ــزار میلی ۱0 ه
جانبــی ســرمایه گــذاری می شــود، گفــت: 
ــتم  ــه سیس ــونگون ب ــس س ــی م ــردش مال گ
ــن 4  ــده اســت و ای ــل ش ــتان منتق ــی اس بانک
ــادل  ــتان تب ــای اس ــارد در بانک ه ــزار میلی ه

می شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، رضــا شــریفی در 
ــه  ــا اشــاره ب ــگاران ب ــا خبرن نشســت خبــری ب
اینکــه زمانــی معــدن »مــس سرچشــمه« 
بزرگتریــن معــدن ایــران بــود اظهــار داشــت: با 
کشــف ذخایــر جدیــد،  »مــس ســونگون« ۱00 
ــن  ــه بزرگتری ــی دارد و ب ــره قطع ــال ذخی س

ــت. ــده اس ــل ش ــران تبدی ــدن ای مع
وی بــا بیــان اینکــه قبــا ۳۵0 میلیــون تــن 
ذخیــره مــس شناســایی شــده بــود کــه اکنــون 
ــن  ــیده و در آخری ــن رس ــارد ت ــک میلی ــه ی ب
بــرآورد، دو میلیــارد تــن ذخیــره معدنــی 
ــن  ــاک ای ــزود: خ ــم، اف ــایی داری ــن شناس زمی
ــار 0.۶ درصــد اســتخراج شــده  ــا عی ــدن ب مع
و بــا تغلیــظ، مس هــا جــدا می شــوند کــه 
ــازی،  ــا جداس ــم و ب ــیمیایی نداری ــش ش واکن
بــه غلظــت ۲۵ درصــد رســیده و بــه کنســانتره 

ــود. ــل می ش ــس تبدی م
مدیرعامــل مــس ســونگون ورزقــان میــزان 
ــال  ــن در س ــزار ت ــانتره را ۳00 ه ــد کنس تولی
عنــوان کــرد و بــا بیــان اینکــه بــا غلظــت ۲۵ 
ــن مــس تولیــد می شــود،  درصــد، ۷۵ هــزار ت
ابــراز داشــت: بــرای ذوب مــس ســونگون هــم 
ــت،  ــران اس ــس ای ــدن م ــن مع ــه بزرگتری ک
انــدازی  راه  االن  تــا  بایــد  ذوب  کارخانــه 
ــاره  ــا دوب ــود ام ــف شــده ب ــی متوق می شــد ول

ــد. ــدازی می رس ــه راه ان ــه مرحل ب
ــظ  ــاز ســه تغلی ــه ف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــده تولی ــاه آین ــا ۳۶ م ــورده و ت ــتارت خ اس

ــزار  ــه 4۵0 ه ــن ب ــزار ت ــانتره از ۳00 ه کنس
ــن  ــن می رســانیم، خاطــر نشــان کــرد: در ای ت
ــارد  ــزار میلی ــه ۶ ه ــک ب ــظ نزدی ــرح تغلی ط
تومــان ســرمایه گــذاری ارزی و ریالــی صــورت 

ــه اســت. گرفت
شــریفی در مــورد مســایل زیســت محیطــی 
مــس ســونگون توضیــح داد و گفــت: اقدامــات 
ــط  ــا محی ــازگار ب ــا س ــونگون کام ــس س م
ــه  ــتیم ک ــبز هس ــت س ــوده و صنع ــت ب زیس
ــام  ــته انج ــا بس ــیکل کام ــه در س ــن چرخ ای
مــا  نــدارد.  شــیمیایی  فراینــد  و  می شــود 
ــتغال  ــت، اش ــط زیس ــت از محی ــن حفاظ ضم
ــور را  ــای کش ــرده و نیازه ــاد ک ــد ایج و تولی

می کنیــم.  تامیــن 
وی ارتقــای زیرســاخت هــای شهرســتان 
ورزقــان را مــورد تاکیــد قــرار داد و ابــراز داشــت: 
و  »خواجه-ورزقان-خاروانــا«  جــاده  احــداث 

محرومیــت زدایــی از روســتاهای این شهرســتان 
ــرار دارد. ــس ق ــات م ــت اقدام ــم در اولوی ه

ــا بیــان اینکــه  مدیرعامــل مــس ســونگون ب
ــعه  ــای توس ــرای طرح ه ــارد ب ــزار میلی ۱0 ه
ابــراز  می شــود،  گــذاری  ســرمایه  جانبــی 
ــه  ــونگون ب ــس س ــی م ــردش مال ــت: گ داش
سیســتم بانکــی اســتان منتقــل شــده اســت و 
ــتان  ــای اس ــارد در بانک ه ــزار میلی ــن 4 ه ای
ــدود ۳00  ــه ح ــن اینک ــود. ضم ــادل می ش تب
ــم کــه بیــش  میلیــارد در اســتان ســپرده داری
از رقمــی اســت کــه در اســتان کرمــان ســپرده 

ــت. ــده اس ــذاری ش گ
ثمربخــش  پیگیــری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در انتقــال بخشــی 
ــل  ــه داخ ــس ب ــرکت م ــی ش ــادالت مال از تب
ــری  ــدی ت ــوع ج ــت: موض ــراز داش ــتان، اب اس
کــه محقــق شــد، ایــن اســت کــه قــرار اســت 

از اســتان  از ارزش محصولــی کــه  بخشــی 
اســتان  بانک هــای  در  می شــود،  خــارج 
ذخیــره و برداشــت شــود کــه ایــن بــرای 

ــت. ــم اس ــیار مه ــتان بس اس
ــادل  ــزوده مع ــترین ارزش اف ــریفی بیش ش
ــوط  ــزوده محصــول را مرب 94 درصــد ارزش اف
ــه کنســانتره مــس دانســت و افــزود: اکنــون  ب
تــا مرحلــه تولیــد کنســانتره در ورزقــان انجــام 
ــعه  ــرای توس ــس ب ــرکت م ــی ش ــود ول می ش
صنایــع پاییــن دســتی و اشــتغال، وظیفــه ملــی 
ــل  ــره را تکمی ــن زنجی ــه ای ــد ک ــود می دان خ

کنــد.
مدیرعامــل مــس ســونگون ورزقان تاکیــد کرد: 
ــه صــورت  ــران ب ــع مــس ای ــی صنای شــرکت مل
ــتغال  ــرای اش ــه را ب ــد و چرخ ــر می کن ــی فک مل
ــول آن  ــه محص ــن اینک ــد، ضم ــل می کن تکمی
هــم در داخــل کشــور مصــرف می شــود و صنایــع 

ــد. پاییــن دســتی را تکمیــل می کن
ــل  ــورد مح ــنیم در م ــه تس ــخ ب وی در پاس
ثبــت صــادرات مــس ورزقــان، بــا بیــان اینکــه 
ــاس  ــرکات بندرعب ــور از گم ــس کش ــه م کلی
صــادر می شــود گفــت: در مــورد مالیــات هــم، 
شــرکت مــس ایــران در کرمــان ثبــت شــده و 
طبــق قانــون در محــل ثبــت شــرکت مالیــات 
پرداخــت می شــود، امــا بــه انــدازه ســهم 
ســونگون تــاش می کنیــم رقــم مالیــات را در 

ــم. اســتان پرداخــت کنی
شــریفی در مــورد میــزان بومــی ســازی 
ــز  ــس نی ــاز م ــورد نی ــات م ــزات و قطع تجهی
گفــت: مــا قبــل از تحریم هــا اقــدام بــه بومــی 
ســازی قطعــات کردیــم، امــا برخــی از قطعــات 
ــرکت ها  ــی از ش ــار برخ ــه در انحص ــاص ک خ

ــود.  ــن می ش ــت، از خــارج تامی اس
وی خاطــر نشــان کــرد: قطعــات پرمصــرف 
ــارک  ــگاه و پ ــا دانش ــده و ب ــازی ش ــی س بوم
ــا را  ــای م ــا نیازه ــم ت ــرارداد داری ــاوری ق فن
ــه از  ــاالی ۱40 قطع ــرا ب ــد. اخی ــن کنن تامی
ــم  ــام کرده ای ــارک اع ــه پ ــود را ب ــای خ نیازه
ــتیم و  ــا هس ــازی آنه ــی س ــال بوم ــه دنب و ب
ــه  ــم چراک ــتقبال می کنی ــوع اس ــن موض از ای
شــود،  تولیــد  منطقــه  در  قطعــات  وقتــی 

اشــتغال منطقــه رونــق می یابــد.

4 هزار میلیارد گردش مالی مس سونگون
 به بانک های آذربایجان شرقی انتقال یافت

ـــش  ـــی پخ ـــرکت مل ـــام ش ـــاس اع ـــر اس ب
فراورده هـــای نفتـــی از دیـــروز طـــرح الـــزام 
ـــتارت  ـــخصی اس ـــوخت ش ـــتفاده از کارت س اس
ـــن  ـــود بنزی ـــای نب ـــه معن ـــن ب ـــا ای ـــورد ام خ
و یـــا ایجـــاد مشـــکل در رونـــد توزیـــع 
سوخت رســـانی در کشـــور نیســـت زیـــرا 
ــال و در  ــان فعـ ــا همچنـ کارت آزاد جایگاه هـ

دســـترس اســـت.
ـــتفاده  ـــزام اس ـــرح ال ـــنا،  ط ـــزارش ایس به گ
ـــاط  ـــا هـــدف انضب از کارت ســـوخت شـــخصی ب
ــه  ــوط بـ ــات مربـ ــع آوری اطاعـ دادن و جمـ
ـــم  ـــب رســـید و از نه ـــه تصوی ـــن ب مصـــرف بنزی
ــرر  ــاز و مقـ ــانی آن آغـ ــاه اطاع رسـ خردادمـ
ـــار کان  ـــرح در چه ـــن ط ـــدا ای ـــه ابت ـــد ک ش
ــز و  ــان و تبریـ ــرج، اصفهـ ــران، کـ ــهر تهـ شـ
ـــود.  ـــی ش ـــر کشـــور اجرای ـــس از آن در سراس پ

البتـــه ایـــن در شـــرایطی اســـت کـــه هنـــوز 
افـــرادی هســـتند کـــه موفـــق بـــه دریافـــت 
ـــور  ـــا  آن ط ـــده اند ام ـــود نش ـــوخت خ کارت س
ــای  ــش فراورده هـ ــی پخـ ــرکت ملـ ــه شـ کـ
ـــه  ـــی ک ـــت، متقاضیان ـــرده اس ـــام ک ـــی اع نفت
ـــه  ـــه ب ـــا مراجع ـــی ب ـــدور کارت المثن ـــرای ص ب
دفاتـــر پلیـــس +۱0 و یـــا از طریـــق ســـامانه 
ـــن  ـــد مطمئ ـــام کرده ان ـــت ن ـــراه ثب ـــت هم دول
باشـــند کارت آن هـــا صـــادر و بـــه درب 

ـــد. ـــد ش ـــال خواه ـــان ارس منازلش

مراقبسایتهایغیرقانونیباشید
ـــد  ـــان بای ـــن می ـــه در ای ـــری ک موضـــوع دیگ
ــتفاده های  ــو اسـ ــه داشـــت، سـ ــه آن توجـ بـ
احتمالـــی در ایـــن بخـــش اســـت چـــرا کـــه 
بعضـــا دیـــده می شـــود افـــرادی از ایـــن 

موضـــوع کســـب درآمـــد داشـــته اند. بـــه 
ملـــی پخـــش  همیـــن دلیـــل شـــرکت 
ــام  ــت اعـ ــه صراحـ ــی بـ ــای نفتـ فرآورده هـ
کـــرد کـــه مطابـــق مصوبـــه دولـــت، هزینـــه 
صـــدور کارت هوشـــمند ســـوخت مبلـــغ  ۱0 
ـــات  ـــر خدم ـــه در دفات ـــت ک ـــان اس ـــزار توم ه
ـــل  ـــگام تحوی ـــا هن ـــس +۱0 و ی مشـــترکین پلی
کارت هوشـــمند ســـوخت توســـط مأموریـــن 
شـــرکت پســـت جمهـــوری اســـامی ایـــران 
ســـایت های  مراقـــب  می شـــود.  اخـــذ 
ـــی  ـــای بانک ـــات کارت ه ـــه اطاع ـــی ک غیرقانون

را درخواســـت می کننـــد باشـــید.

الزماستبدانید
گفتنـــی اســـت در صورتـــی کـــه مالـــکان 
خودروهـــا در اســـتفاده از کارت ســـوخت 
خـــود بـــا هـــر مشـــکلی روبـــه رو شـــدند، از 
ـــا  ـــاس ب ـــا تم ـــایت niopdc.ir و ی ـــق س طری
شـــماره 09۶۲۷ اقـــدام کننـــد و تـــا امـــروز 
ـــر  ـــم آخ ـــاری کارت، 4 رق ـــز ج ـــر رم ـــاوه ب ع
ـــت کارت  ـــام او پش ـــه ن ـــخصی ک ـــی ش ـــد مل ک
ــز  ــوان رمـ ــه عنـ ــده، بـ ــوخت درج گردیـ سـ
قابـــل  ســـوخت گیری،  جایـــگاه  در  کارت 

قبـــول اســـت.
بـــه رغـــم همـــه تاش هـــای انجـــام 
شـــده بـــرای ثبـــت نـــام و صـــدور کارت 
ـــکان  ـــته از مال ـــرای آن دس ـــی ب ـــوخت المثن س
خودروهـــا کـــه کارت ســـوخت خـــود را گـــم 
ـــدادی از  ـــوز تع ـــت هن ـــل اس ـــد، محتم کرده ان

ـــار  ـــوخت در اختی ـــا، کارت س ـــکان خودروه مال
نداشـــته باشـــند لـــذا بـــرای حـــل مشـــکل 
تحویـــل ســـوخت بـــه این گونـــه خودروهـــا، 
ــدودی  ــدت محـ ــه مـ ــه بـ ــده کـ ــرر شـ مقـ
ــدار  ــل مقـ ــرای تحویـ ــگاه دار بـ از کارت جایـ
ـــا  ـــه خودروه ـــن گون ـــه ای ـــوخت ب ـــدود س مح
ـــی  ـــا زمان ـــورد، ت ـــب م ـــود و حس ـــتفاده ش اس
ـــرایط،  ـــا ش ـــب ب ـــه متناس ـــر منطق ـــه در ه ک
ـــه دارد. ـــه ادام ـــن روی ـــد، ای ـــد ش ـــان خواه اع

ـــی  ـــون اقدام ـــه تاکن ـــی ک ـــکان خودروهای مال
کارت ســـوخت  تقاضـــای صـــدور  بـــرای 
ــا  ــد بـ ــد بایـ ــل نیاورده انـ ــه عمـ ــی بـ المثنـ
مراجعـــه بـــه دفاتـــر خدمـــات پلیـــس ۱0+ 
ـــت کارت  ـــرای دریاف ـــام ب ـــت ن ـــه ثب ـــبت ب نس
ـــی  ـــه زودی درگاه مل ـــد. ب ـــدام کنن ـــی اق المثن
ـــام  ـــت ن ـــرای ثب ـــز ب ـــراه نی ـــت هم ـــامانه دول س
این گونـــه درخواســـت ها راه انـــدازی خواهـــد 
اطاع رســـانی  زمینـــه  ایـــن  در  و  شـــد 

می شـــود.
ـــادره  ـــوخت ص ـــزار کارت س ـــدود ۵00 ه ح
مالـــکان  بـــه دالیـــل مختلـــف توســـط 
خودروهـــا دریافـــت نشـــده و بـــه باجه هـــای 
پســـت برگشـــت داده شـــده و در باجه هـــای 
ــا  ــکان خودروهـ ــت. مالـ ــت اسـ ــه پسـ معطلـ
می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه وب ســـایت 
ـــخصات  ـــت مش ـــه دریاف ـــبت ب epolice.ir نس
باجـــه پســـتی مربوطـــه اقـــدام و بـــرای دریافـــت 
کارت ســـوخت خـــود بـــه باجـــه پســـتی 

مربوطـــه مراجعـــه کننـــد.

نگران بنزین نباشید

مشارکت بنیاد برکت در طرح های 
اشتغالزا زمینه ساز توسعه اقتصادی است

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان 
ویــژه مراغــه بــا اشــاره بــه حمایــت و مشــارکت 
بنیــاد برکــت در راســتای توســعه مناطــق 
ــن  ــارکت ای ــت: مش ــتایی گف ــروم و روس مح
نهــاد انقابــی در طــرح هــای اشــتغال آفریــن 
ایــن شهرســتان زمینــه ســاز توســعه اقتصــادی 

ــود.  ــد ب خواه
در  ایرنــا، حمیــد شــکری  گــزارش  بــه 
نشســت کار گــروه اشــتغال و ســرمایه گــذاری 
ــای  ــال ه ــت در س ــاد برک ــزود: بنی ــه اف مراغ
ــت از  ــد و حمای ــق تولی ــیر رون ــر در مس اخی
ــق  ــژه در مناط ــه وی ــدی ب ــای تولی ــش ه بخ

ــت. ــته اس ــروم گام برداش مح
از بنــگاه هــای  وی ادامــه داد: حمایــت 
اقتصــادی بــا مشــارکت در طــرح های اشــتغال 
ــازی در مناطــق محــروم از  ــز توانمندس زا و نی
رویکردهــا و اولویــت هــای امــروز بنیــاد برکــت 

ــه اســت. در منطق
ــون  ــم اکن ــاد ه ــن بنی ــرد: ای ــه ک وی اضاف
در ۲ شهرســتان مراغــه و آذرشــهر بــه عنــوان 
ــر  ــهیل گ ــار تس ــتفاده از چه ــا اس ــوت ب پایل
و مجــری، طــرح هــای مختلفــی از جملــه 
آســمان و ســحاب را بــه اجــرا خواهد گذاشــت.

وی گفــت: شناســایی ظرفیــت هــای موجود 
در مناطــق روســتایی و محــروم بــا بهــره گیری 
از نیــروی انســانی بومــی از گام هــای اساســی 
بنیــاد برکــت بــرای رونــق اقتصــادی و اشــتغال 

آفرینــی اســت.
تولیــد خــرد در  از  افــزود: حمایــت  وی 
ــاورزی،  ــه کش ــی از جمل ــای مختلف ــه ه زمین
صنایــع تبدیلــی، صنایــع دســتی، طــرح هــای 
ــن  ــای ای ــان و ورزشــی از رویکرده ــش بنی دان

ــت. ــی اس ــاد انقاب ــاد و نه بنی
وی بـا تاکیـد بر لزوم تاش بیشـتر دسـتگاه 
هـای اجرایـی در ارایه تسـهیات رونق اشـتغال 
و  خانگـی  مشـاغل  بخـش  در  کـرد:  اضافـه 
روسـتایی بـه ترتیـب ۸۲ درصـد و ۵۷ درصـد 
تسـهیات جـذب شـده کـه امید اسـت امسـال 

ایـن میـزان تسـهیات تحقـق بیشـتری یابـد.

همکاری های ایران و ترکمنستان به 
نفع پیشرفت منطقه است

معـاون اول رئیـس جمهـوری بـا بیـان ایـن 
کـه همکاری هـای ایـران و ترکمنسـتان به نفع 
پیشـرفت منطقـه اسـت، گفـت: توسـعه روابـط 
بانکـی گامـی در جهـت گسـترش همکاری های 

بخـش خصوصی دو کشـور اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، اسـحاق جهانگیـری  در 
دیـدار قربانقلـی بردی محمـدوف رئیس جمهور 
نخسـتین  خـوب  برگـزاری  از  ترکمنسـتان، 
مجمـع اقتصـادی خـزر بـه میزبانی این کشـور 
تقدیـر کرد و افـزود: این همایـش فرصتی برای 
تبـادل دیـدگاه هـای کشـورهای عضـو و گامی 
اقتصـادی  هـای  همـکاری  توسـعه  جهـت  در 

دوجانبـه و چندجانبـه اسـت.
جهانگیـری بـا اشـاره بـه نزدیکـی دیدگاه ها 
و  ایـران  تاریخـی  و  فرهنگـی  اشـتراکات  و 
اظهـار  مختلـف،  زمینه هـای  در  ترکمنسـتان 
تهـران- عشـق  توسـعه همکاری هـای  داشـت: 
آبـاد بـه نفـع پیشـرفت و توسـعه منطقه اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه زمینه هـای فراوانی 
بـرای همکاری کشـورهای سـاحلی خـزر وجود 
دارد افـزود: کشـورهای عضـو مجمـع اقتصادی 
خـزر بایـد با شناسـایی و رفـع موانـع پیش رو، 
ظرفیـت هـای همـکاری فیمابیـن را بیـش از 

پیـش فعـال کنند.
رئیـس  سـخنان  بـه  اشـاره  بـا  جهانگیـری 
جمهوری ترکمنسـتان در مجمـع اقتصادی خزر 
در خصوص مرز مشـترک میان کشـورهای عضو 
و وجود زمینه توسـعه ترانزیت، خاطرنشـان کرد: 
کشـورهای عضـو بایـد بـا فعـال کـردن ظرفیت 
توسـعه  بـرای  الزم  بسـترهای  موجـود،  هـای 

مناسـبات تجـاری فیمابیـن را فراهـم کننـد.
معـاون اول رئیـس جمهـوری همچنیـن بـر 
ضـرورت توسـعه همکاری های بانکی دو کشـور 
تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت: باید تـاش کنیم 
بـا رفـع موانع پیـش روی روابـط بانکی، مسـیر 
توسـعه همـکاری بخـش خصوصی دو کشـور را 

بیـش از گذشـته همـوار کنیم.
رئیـس جمهـوری ترکمنسـتان نیـز در ایـن 
دیـدار بـا قدردانـی از حضـور هیـات ایرانـی در 
مجمـع اقتصادی خزر، ضرورت گسـترش روابط  و 
توسـعه مناسـبات تهران-عشـق آباد را یادآور شد.

بـه  اشـاره  بـا  محمـدوف  بـردی  قربانقلـی 
وجـود مـرز مشـترک دریایـی دو کشـور، گفت: 
ایـران و ترکمنسـتان مـی توانند در پـروژه های 
مشـترک انـرژی در حوزه دریای خـزر همکاری 

هـای فیمابیـن را گسـترش دهنـد.
وی بـا تاکیـد بر اینکـه ترکمنسـتان اهمیت 
فراوانـی بـرای روابـط خود با جمهوری اسـامی 
ایـران قائـل اسـت خاطرنشـان کـرد: عشـق آباد 
عاقـه مند اسـت مناسـبات خود را بـا تهران در 

همـه زمینـه ها گسـترش دهد.

مجلـــس  بودجـــه  کمیســـیون  عضـــو 
می گویـــد: اگرچـــه در اصـــل طـــرح حـــذف 
4 صفـــر ایـــرادی وارد نیســـت امـــا فوریـــت 
مطالبـــه آن از مجلـــس در ایـــن مقطـــع 
ـــث  ـــوال و بح ـــورد س ـــت م ـــط دول ـــی توس زمان

اســـت.  کارشناســـان  و  صاحب نظـــران 
ــوج  ــرداد بائ ــت، مه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
الهوتــی در تحلیــل تصمیــم دولــت مبنــی بــر 
ــذف  ــت: ح ــی، گف ــول مل ــر از پ ــذف 4 صف ح
مطالبــات  بــه  پاســخ  به نوعــی  را  4 صفــر 
ــبات  ــردم در محاس ــه م ــم چراک ــردم می دان م
ــد  ــتفاده نمی کنن ــال اس ــن ری ــی از عناوی پول
ــی  ــردم جایگاه ــی م ــال در زندگ ــن ری بنابرای
ــل  ــی را تحم ــای اضاف ــط صفره ــدارد و فق ن
می کنیــم، همچنیــن بــا اجــرای ایــن طــرح، در 
تولیــد اســکناس صرفه جویــی کــرده و بســیاری 
ــذف  ــتفاده ح ــل اس ــز غیرقاب ــای ری از پول ه
ــی  ــه واقع ــذف ب ــن ح ــن ای ــوند بنابرای می ش

ــد. ــک می کن ــی کم ــول مل ــدن پ ش

دلیلفوریتمطالبهحذف4صفرپول
ملیازمجلستوسطدولتچیست؟

نماینـــده مـــردم لنگـــرود در مجلـــس 
ـــاد  ـــا ایج ـــی ب ـــر اضاف ـــه 4 صف ـــان اینک ـــا بی ب

ــردم را  ــول مـ ــت پـ ــی نادرسـ ــای روانـ فضـ
درشـــت تر می کنـــد درحالـــی کـــه ارزش 
پـــول عمـــا کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت، 
ادامـــه داد: اگرچـــه بســـیاری از کشـــورها 
همچـــون ترکیـــه اقدامـــی مشـــابه را انجـــام 
ـــا  ـــت ام ـــرادی وارد نیس ـــل آن ای داده و در اص
ـــی  ـــول مل ـــر پ ـــذف 4 صف ـــه ح ـــت مطالب فوری

از مجلـــس در ایـــن مقطـــع زمانـــی توســـط 
ـــران  ـــث صاحب نظ ـــوال و بح ـــورد س ـــت م دول

ــت. ــان اسـ و کارشناسـ

حذف4صفرازپولملیبهتعدیلفضای
روانینامطلوباقتصادیکمکمیکند؟

ــاظ  ــه لحـ ــون بـ ــور اکنـ ــزود: کشـ وی افـ

اقتصـــادی شـــرایط مناســـبی نـــدارد و ایـــن 
ســـوال مطـــرح اســـت کـــه حـــذف 4 صفـــر 
از پـــول ملـــی بـــه تعدیـــل فضـــای روانـــی 
ـــا آن  ـــد ی ـــک می کن ـــادی کم ـــوب اقتص نامطل

را تشـــدید خواهـــد کـــرد؟  
ـــی  ـــول مل ـــر از پ ـــذف 4صف ـــد ح ـــد دی بای
آســـیب روانـــی بـــرای اقتصـــاد کشـــور و 
در ســـطح جامعـــه بـــه دنبـــال دارد یـــا 
بایـــد  دولـــت  درواقـــع  مثبـــت،  تاثیـــر 
درایـــن  را  علمـــی  و  الزم  پیش بینی هـــای 
خصـــوص کنـــد تـــا پـــس از اجـــرای طـــرح، 
کشـــور دچـــار التهـــاب یـــا بحـــران جدیـــد 

ــود. نشـ
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
ــا  ــامی بـ ــورای اسـ ــبات مجلـــس شـ محاسـ
بیـــان اینکـــه اکنـــون تحریم هـــا بـــه ســـمت 
ــد  ــد دیـ ــذا بایـ ــد لـ ــدن می  رونـ ــر شـ بااثـ
ـــی  ـــیب روان ـــی آس ـــول مل ـــر از پ ـــذف 4صف ح
ـــه  ـــرای اقتصـــاد کشـــور و در ســـطح جامعـــه ب ب
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــر مثب ـــا تاثی ـــال دارد ی دنب
ــای الزم  ــد پیش بینی هـ ــت بایـ ــع دولـ درواقـ
ـــس  ـــا پ ـــد ت ـــوص کن ـــن خص ـــی را درای و علم
ـــا  ـــاب ی ـــار الته ـــور دچ ـــرح، کش ـــرای ط از اج

بحـــران جدیـــد نشـــود.

دلیل فوریت مطالبه حذف 4 صفر از پول ملی توسط دولت چیست؟



چهارشنبه 23 مرداد ماه 98- سال ششم - شماره 556 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
تاکید بر ریشه کنی بی سوادی

 در شهرستان عجب شیر 

ــکاری  ــتار هم ــیر خواس ــب ش ــدار عج فرمان
تمامــی ادارات شهرســتان بــرای ریشــه کنی 
ــد.  ــتان ش ــن شهرس ــطح ای ــوادی در س بی س
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
عــادل اصغرپــور فرمانــدار عجــب شــیر در 
جلســه ســتاد پشــتیبانی نهضــت ســواد آمــوزی 
ایــن شهرســتان گفــت: بــه منظــور ریشــه کــن 
ــتان در  ــن شهرس ــوادی در ای ــی س ــردن ب ک
ــوزش  ــذب و آم ــی ج ــته تحصیل ــال گذش س
۱۸۶ تــن از بــی ســوادان هــدف گــذاری شــد 
کــه از ایــن تعــداد تاکنــون ۸0 درصــد جــذب 

ــد. ــواد شــده ان و باس
فرمانــدار عجــب شــیر بــا بیــان اینکــه گــروه 
ســنی باســوادی در نهضــت ســواد آمــوزی 
بیــن ۱0 تــا 49 ســال اســت، گفــت: در ســال 
ــوزش  ــذب و آم ــهمیه ج ــی 9۸-99 س تحصیل
ــه  ــت ک ــده اس ــذاری ش ــدف گ ــن ه ۲۶0 ت
تمامــی اعضــای ســتاد جهــت شناســایی افــراد 
ــوزش  ــرای آم ــا ب ــی آن ه ــواد و معرف ــی س ب
ــتان  ــن شهرس ــوزی ای ــواد آم ــت س ــه نهض ب

ــد. ــکاری کنن هم
وی گفت:برنامــه ریــزی عملیاتــی و اجرایــی 
ــت  ــووالن بهداش ــط مس ــراد توس ــایی اف شناس
ــاران  ــتی و دهی ــای بهداش ــان و خانه ه و درم
روســتاو  و  شــهر  اســامی  شــوراه های  و 
بخشــداران و جامعــه هــدف ادرات کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی، جهادکشــاورزی و صنعــت 
ــاه  ــاون و کار و رف ــارت واداره تع ــدن وتج و مع
اجتماعــی بــرای ریشــه کنــی بــی ســوادی الزم 

ــت. ــروری اس و ض
فرمانــدار عجــب شــیر افــزود: امــروزه دولــت 
توجــه ویــژه ای بــه رفــع مشــکل بــی ســوادی 
ــم  ــواد و ک ــی س ــخاص ب ــکات اش دارد و مش
ســواد باعــث شــد کــه بــه ایــن نهــاد توجــه و 

نــگاه ویــژه ای شــود.
وی بـا بیـان اینکـه افـراد بـی سـواد افـرادی 
آسـیب رسـان، آسـیب دیـده و یـا آسـیب پذیر 
محسـوب می شـوند، اظهار کـرد: آمـوزش افراد 
بی سـواد نیازمند صبر و سـعی بیشـتر اسـت و 
مسـئوالن بایـد بیـش از پیـش برای ریشـه کن 

کرن بـی سـوادی تـاش کنند.
بــه  اشــاره  بــا  فرمانــدار عجــب شــیر، 
مختلــف  گروه هــای  همراهــی  و  همــکاری 
ــوزان  ــش آم ــدارس و دان ــران م ــژه مدی ــه وی ب
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــوزی، ی ــواد آم ــه س در زمین
طریــق  از  ســواد  بــی  والدیــن  شناســایی 
دانــش آمــوزان و تشــویق آن هــا بــه تحصیــل، 
ــی  ــردن ب ــن ک ــه ک ــیر ریش ــوان در مس می ت

برداشــت. ســوادی در شهرســتان گام 

سیم کارت های مجهول 
»آذری جهرمی« را به مجلس کشاند 

اقنـا  از  مجلـس  در  مـردم مشـهد  نماینـده 
»آذری جهرمـی«  توضیحـات  از  خـود  نشـدن 
وزیـر ارتباطـات پیرامـون سـواالتش خبـر داد. 
بـه گـزارش تسـنیم، نصـراهلل پژمانفـر عضـو 
شـورای  مجلـس  در  فرهنگـی  کمیسـیون 
خـود  سـوال  محور هـای  تشـریح  در  اسـامی 
از محمدجـواد آذری جهرمـی وزیـر ارتباطـات 
و فنـآوری اطاعـات، گفـت: عمومـا مشـکات 
اخاقـی، امنیتـی و تضییـع حقـوق افـراد کـه 
منجـر بـه تشـکیل پرونده هایی در پلیـس فتا و 
قـوه قضائیه می شـود از سـوی اشـخاصی اسـت 
کـه هویـت آنهـا در فضـای مجـازی مشـخص 

هسـتند. مجهول الهویـه  و  نیسـت 
قانون گـذار  افـزود:  راسـتا  همیـن  در  وی 
بایـد  کـه  کـرده  مکلـف  را  ارتباطـات  وزارت 
تعییـن هویـت کاربران فضای مجازی را روشـن 
از سـوی  زمینـه  ایـن  در  متاسـفانه  کنـد کـه 

اسـت. شـده  کـم کاری  وزارتخانـه 
بـا  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  عضـو 
دربـاره  سـوال  بعـدی  محـور  اینکـه  بیـان 
در  داد:  ادامـه  بـود،  مجهـول  سـیم کارت های 
فاقـد  کـه  دارد  وجـود  سـیم کارت هایی  بـازار 
هویـت اسـت کـه اسـتفاده از این سـیم کارت ها 
کـرده  ایجـاد  مـردم  بـرای  را  مشـکاتی  هـم 
اسـت. ایـن سـیم کارت ها ماننـد ماشـین بـدون 
پـاک هسـتند کـه وزارت ارتباطـات بایـد ایـن 

کنـد. تکلیـف  تعییـن  را  سـیم کارت ها 
حجـت االسـام پژمانفـر در توضیـح محـور 
اظهـار  ارتباطـات  وزیـر  از  خـود  سـوال  سـوم 
داشـت: فیلترشـکن هایی وجـود دارد کـه بـدون 
مجـوز در حـال فعالیـت هسـتند و موجـب بـه 
وجـود آمـدن مشـکات عدیـده  ای در حوزه های 
اقتصـادی، سیاسـی می شـوند. طبـق  امنیتـی، 
قانـون وزارت ارتباطـات باید جلـوی فعالیت این 
فیلترشـکن ها را گرفته و آنها را سـاماندهی کند.

نماینـده مـردم مشـهد در مجلـس تصریـح 
کـرد: وزیـر در کمیسـیون مربوطـه بـرای ارائـه 
توضیحـات پیرامـون ۳ سـوال بنده حاضر شـد و 
مطالبـی را مطـرح کـرد اما بنـده قانع نشـدم لذا 
طبـق آئین نامـه داخلی پارلمـان وزیـر باید برای 
ارائـه توضیحـات در جلسـه علنـی حاضر شـود.

ــر  ــد ب ــا تاکی اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــی راه توســعه  اینکــه گســترش نظــارت عموم
ــه  ــی ب ــراز داشــت: زمان ــد اب ــر می کن را هموارت
توســعه می رســیم کــه همــه بخواهنــد و همــه 
ــد  ــگار می توان ــهروند خبرن ــد، ش ــک کنن کم

ــد.  ــی کمــک کن ــرای نظــارت همگان ب
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا پورمحمدی 
در آییــن گرامیداشــت مقــام خبرنــگار کــه 
ــد،  ــزار ش ــز برگ ــن تبری ــع ۲9 بهم در مجتم
بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های ۵9 تــا 
۶۵ بعنــوان خبرنــگار و گوینــده و خبرنــگار 
فعالیــت داشــتم اظهارداشــت: معتقــدم جامعــه 
ــارکت  ــی و مش ــد همراه ــعه نیازمن ــرای توس ب

رسانه هاســت. و  خبرنــگاران 
وی گســترش شــفافیت را از واجبــات جامعه 
دانســت و گفــت: کســانی کــه می تواننــد 
ــانه ها  ــد، رس ــانی کنن روشــنگری و اطــاع رس
هســتند و بایــد مســیر را بــرای خبرنــگاران بــاز 

کــرد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــعه  ــی راه توس ــارت عموم ــترش نظ ــه گس اینک
ــه  ــی ب ــت: زمان ــراز داش ــد اب ــر می کن را هموارت
ــه  ــد و هم ــه بخواهن ــه هم ــیم ک ــعه می رس توس
کمــک کننــد، شــهروند خبرنــگار می توانــد بــرای 
نظــارت همگانــی کمک کنــد. طبیعتــاً بــا نظارت 
ــود. همگانــی، شــاهد رشــد و توســعه خواهیــم ب

وی بــا انتقــاد از اینکــه احســاس مســئولیت 
ــر  ــت: ب ــت گف ــه اس ــش یافت ــه کاه در جامع
ــر  ــا در براب ــی، همــه م ــای دین اســاس آموزه ه
ــرای ارتقــای  تخلفــات مســئول هســتیم کــه ب

ــم. ــه رســانه داری ــاز ب ــی نی نظــارت همگان
ــی را الزم  ــت جامعــه مدن پورمحمــدی تقوی
ــه  ــرد: جامع ــح ک ــت و تصری ــروری دانس و ض
ــردم در آن در  ــه م ــت ک ــه ای اس ــی جامع مدن
ارتبــاط بــا مســایل مربــوط بــه سرنوشــت 
ــی  ــه نم ــون هم ــند. چ ــذار باش ــود، تاثیرگ خ
تواننــد در همــه مســایل مشــارکت کننــد، 
ــر  ــئولیت را ب ــن مس ــگار ای ــا خبرن ــده ی نماین
ــئولیت را  ــن مس ــی از ای ــد و بخش ــده دارن عه

ــد. ــده دارن ــا برعه NGO ه
تنهــا خانــه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

مطبوعــات نــه، بلکــه همــه بخش هــای جامعــه 
بــه نهادســازی بپردازنــد و احســاس مســئولیت 
ــی  ــه مدن ــعه جامع ــت: توس ــراز داش ــد، اب کنن
و ســازمان های مــردم نهــاد راهــکار حــل 

ــت. ــی اس ــه مدن ــعه جامع ــکات و توس مش
اســتاندار آذربایجــان شــرقی مبــارزه جــدی 
بــا مفاســد اجتماعــی را مــورد تاکیــد قــرار داد 
ــد  ــتفاده کنن ــوء اس ــاید برخــی س ــزود: ش و اف
و در طــول زمــان ایــن شــبکه ها بــه هــم 
ــتگاه ها  ــه دس ــی هم ــند ول ــده  باش ــل ش وص
ــر  ــان ب ــی ام ــارزه ب ــه مب ــد ک ــئولیت دارن مس

ــانه اســت. ــده رس عه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر در دوره 
ــد،  ــد کنن ــد رش ــانه ها نتوانن ــن رس ــرت م مدی
دیگــر فضایــی بــه ایــن بــازی نخواهیــم داشــت 
گفــت: مــن ۳0 ســال در دانشــگاه و ۵ ســال در 

ــته ای دارم  ــتم، گذش ــت داش ــیما فعالی صداوس
ــا گذشــته مــن  ــد ب کــه برخــی حرف هــا را بای

ــد. ــد و قضــاوت کنی مقایســه کنی
ــانه ها  ــه رس ــاد از اینک ــا انتق ــدی ب پورمحم
ــد  مرجعیــت جمعــی خــود را از دســت داده ان
ــران  ــی نگ ــردم وقت ــی، م ــع یعن ــت: مرج گف
ــی  ــن مرجــع باشــند ول ــال ای ــه دنب هســتند ب
ــای  ــال ج ــه دنب ــه ب ــانه های بیگان ــی رس برخ
ــی  ــانه های داخل ــد در رس ــه بای ــتند ک ــا هس پ

ــرد. ــازی ک اعتمادس
وی ادامــه داد: در دولــت قبــل دو چیــز 
ــود و  ــا ب ــرمایه بانک ه ــی س ــد؛ یک ــاراج ش ت
ــس  ــه از ب ــود ک ــی ب ــری ســرمایه اجتماع دیگ
ــن  ــاد از بی ــت، اعتم ــورت گرف ــی ص دروغگوی
رفــت امــا رســانه می توانــد اعتمــاد را بــه 

ــد. ــه بازگردان جامع

اســتاندار آذربایجــان شــرقی حــل مشــکات 
اطاعــات،  بــه  آزاد  دسترســی  معیشــتی، 
از  را الزمــه حمایــت  و...  قضایــی  حمایــت 
ــه  ــت: در جامع ــراز داش ــت و اب ــانه ها دانس رس
توســعه یافتــه بایــد رســانه بتوانــد حــرف خــود 

ــد. ــه بزن ــدون دغدغ را ب
ــوخی  ــفانه از ش ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
مــن برخــی ســوء تعبیــر داشــتند ابــراز داشــت: 
ــز  ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــی م ــرف اصل ح
ــون اساســی، آرمان هــای شــهدا و تمامیــت  قان
ارضــی و امــام و رهبــری خــط قرمــزی نداریــم 
نمی خواهیــم،  خــور  توســری  خبرنــگار  و 
ــی  ــتیم و برخ ــی هس ــگاران اصل ــظ خبرن حاف
ــوء  ــن س ــن شــوخی م ــتند از ای ــه می خواس ک
اســتفاده کــرده و بیــن مــا و خبرنــگاران فاصلــه 

ــود. ــی نب ــد، کار خوب بیاندازن
ســتاد  تشــکیل  خواســتار  پورمحمــدی 
خانــه  افــزود:  و  شــد  اســتان  رســانه ای 
ــد،  ــن راســتا کمــک کن ــد در ای ــات بای مطبوع
بایــد در شــورای اداری تاکیــد کنیــم کــه 
از ظرفیــت رســانه ها اســتفاده کننــد و بــا 
ــد  ــت، امی انتشــار خبرهــای دســتاوردهای دول

دهنــد. در جامعــه گســترش  را 
ــع  ــن واق ــاد بی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــراز  ــم اب ــرز بگذاری ــی م ــیاه نمای ــی و س گرای
ــدون  ــد ب ــکات بای ــا و مش ــت: واقعیت ه داش
بزرگنمایــی تبییــن شــود، امــا بایــد ایــن را هــم 
در نظــر داشــت کــه مســئوالن هــم از جنــس 
ــد  ــا دی ــد مســئوالن را ب ــردم هســتند و نبای م

ــم. ــن ببینی خائ
ــه  ــان ب ــرقی در پای ــان ش ــتاندار آذربایج اس
طنــز بــا بیــان اینکــه انتقــاد آزاد اســت، بــه جز 
از اســتاندار!، گفــت: ایــن جملــه را صرفــا بــرای 
تهیــه ســوژه بــرای طنزنویســان بیــان کــردم!

رسانه ها مبارزه با مفاسد اقتصادی و 
اجتماعی را جدی تر دنبال کنند

ــت:  ــارس گف ــر پ ــرکت کل ــل ش ــر عام مدی
ــاز  ــورد نی ــر م ــر و مشــتقات کل ۸0 درصــد کل
ــن  ــرکت تامی ــن ش ــط ای ــراق توس ــور ع کش

می شــود.
ــور در  ــل باباپ ــنا، ابولفض ــزارش ایس ــه گ ب
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه در تشــریح 
ایــن خبــر اظهــار کــرد: شــرکت کللــر پــارس 
ــن  ــیژنه و پارافی ــده آب اکس ــد کنن ــا تولی تنه
ــد  ــن تولی ــی از بزرگتری ــور و یک ــره در کش کل
کننــدگان کلــر، ســود ســوزآور، هیــدروژن 
ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــوده و ب ــا ب ــتقات آن ه و مش
ســامت و بهداشــت آب کشــور و خــود کفایــی 
در تولیــد کلــر و مشــتقات آن در ســال ۶۶ 

ــد. ــیس ش تاس
اینکــه محصــوالت  بــر  تاکیــد  بــا  وی   
تولیــدی شــرکت کلــر پــارس عــاوه بــر تامیــن 
بخــش عمــده ای از نیازهــای کشــور بــه بیــش 
ــت:  ــود، گف ــادر می ش ــان ص ــور جه از ۲۳ کش
محصــوالت این شــرکت کامــا پاســخگوی نیاز 
کشــور بــوده و عــاوه بــر آن محصوالتمــان بــه 
طــور مســتقیم بــه کشــورهایی ماننــد مقدونیه، 
بــاروس، گرجســتان، روســیه، ســوریه و ترکیه 
ــا  ــر ب ــل و مص ــد برزی ــورهایی مانن ــه کش و ب

ــود. ــادر می ش ــطه ص واس

وی از ســهم 4۵ درصــدی شــرکت کلــر 
ــتقات  ــر و مش ــن کل ــد و تامی ــارس در تولی پ
مــورد نیــاز کشــور خبــر داد و بیــان کــرد: ۳0 
درصــد از محصوالت مــان را بــرای صــادرات در 
ــز بیشــترین  ــن نظــر نی ــم و از ای نظــر گرفته ای
ــرکتی  ــا ش ــا تنه ــم، م ــازار داری ــهم را در ب س
ــی  ــک معدن ــتفاده از نم ــا اس ــه ب ــتیم ک هس
محصوالتــی بــا بهتریــن کیفیــت را تولیــد 

می کنیــم.
ــه مزایــای رقابتــی کلــر  ــا اشــاره ب باباپــور ب
ــه  ــع اضاف ــایر صنای ــا س ــه ب ــارس در مقایس پ
ــه  ــه ب ــوژی روز، توج ــتفاده از تکنول ــرد: اس ک
شــاخص های ایمنــی زیســتی از جملــه مزایــای 
رقابتــی ایــن شــرکت بــوده و آزمایشــگاه آن بــا 
دارا بــودن دســتگاه های مــدرن، کامل تریــن 
ــه  ــوده و ب ــور ب ــرب کش ــمال غ ــگاه ش آزمایش
عنــوان آزمایشــگاه همــکار اداره کل اســتاندارد 
و تحقیقــات صنعتــی بــه صنایــع کشــور، 

ــد. ــه می کن ــگاهی ارائ ــات آزمایش خدم
وی بــا بیــان اینکــه کلــر پــارس بــه مرحلــه 
ــزان  ــت: می ــت، گف ــیده اس ــی رس ــود ده س
ــه  ــار ماه ــرکت در چه ــن ش ــی ای ــروش ریال ف
اول ســال جــاری از کل ســال های 9۶ و 9۵ 
ــوده و مجــوز ســرمایه گــذاری ســود  بیشــتر ب

ایــن شــرکت در بــورس گرفتــه شــده اســت و 
ــود. ــی می ش ــاه عملیات ــر م ــان مه ــا پای ت

ــن  ــای توســعه ای ــه طرح ه ــا اشــاره ب  وی ب
ــر،  ــال های اخی ــی س ــرد: ط ــار ک ــرکت اظه ش
واحــد تحقیــق و توســعه نیــز در کلــر پــارس را 
انــدازی شــده و انعقــاد قــرار داد طــرح تولیــد 
محصــول جدیــد آب ژاول بــا غلظــت ۳00 
بــه مقــدار هفــت هــزار تــن بــا کشــور عــراق، 
ــاور آب اکســیژنه و نصــب سیســتم  ــاخت ت س
طرح هــای  جملــه  از  آروماتیــک  تصفیــه 

ــتند. ــرکت هس ــن ش ــعه ای توس
پــارس  کلــر  شــرکت  عامــل  مدیــر 
خاطرنشــان کــرد: افزایــش تولیــد آب اکســیژنه 

از ۲۲ تــن در روز بــه ۳۳ تــن، افزایــش تولیــد 
پارافیــن کلــره از 4.۳ تــن در روز بــه ۵.۵ تــن 
و افزایــش ظرفیــت پرکلریــن از متوســط هفــت 
تــن در روز بــه بیــش از ۸.4 تــن در روز از 
جملــه طرح هــای توســعه شــرکت کلــر پــارس 

ــده اند. ــی ش ــه عملیات ــتند ک هس
ــد شــرکت،  ــت تولی ــر شــد: ظرفی وی متذک
االن ۵0 تــن در روز بــوده و قصــد داریــم و آن 

ــن در روز برســانیم. ــه ۱00 ت را ب
ــت  ــن نشس ــیه ای ــت در حاش ــی اس  گفتن
خبــری، خبرنــگاران از واحدهــای ایــن شــرکت 
ــوت و  ــگاران پیشکس ــرده و از خبرن ــد ک بازدی

ــه عمــل آمــد. تجلیــل ب

مدیر عامل شرکت کلر پارس:

۸0 درصد کلر مورد نیاز کشور 
عراق توسط تبریز تامین می شود

رئیــس کمیتــه زنــان و خانــواده کمیســیون 
ــال  ــز س ــت: امســال نی ــس گف ــی مجل اجتماع
ــیل  ــنه آش ــد، پاش ــت و تولی ــد اس ــق تولی رون
ــد  ــل نبای ــن دلی ــه همی ــران اســت ب کشــور ای
ــا  ــات از پ ــا و کارخانج ــا کارگاه ه ــازه داد ت اج
درآینــد و یــا کارگــران تعدیــل شــوند و چــرخ 

ــع بایســتد.  صنای
زهـــرا  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
ــام  ــات  مقـ ــه بیانـ ــاره بـ ــا اشـ ــاعی  بـ سـ
معظـــم رهبـــری مبنـــی بـــر اینکـــه دل 
بریـــدن ملـــت و مســـئوالن از بیگانـــگان 
ــده  ــور از درون شـ ــیدن کشـ ــث جوشـ باعـ
اســـت، گفـــت: چندیـــن ســـال اســـت 
ــات  ــا موضوعـ ــال ها بـ ــذاری سـ ــه نامگـ کـ
یعنـــی  می شـــود  مطـــرح  اقتصـــادی 
ــم  ــام معظـ ــادی دارد و مقـ ــوای اقتصـ محتـ
ــر  ــا را بـ ــال نامگذاری هـ ــر سـ ــری هـ رهبـ

می کننـــد. انتخـــاب  اقتصـــاد  مبنـــای 
ــم  ــیار مه ــع بس ــتفاده از مناب ــت اس مدیری
اســت و در ایــن شــرایط ویــژه بایــد بــه 

آورد. روی  درونــی  ظرفیت هــای 

کشورایراندرشرایطعادینیست
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی افــزود: ملــت ایــران 
بایــد درک کننــد کــه کشــور در شــرایط عــادی 
نیســت بلکــه درگیــر جنــگ اقتصــادی اســت و 
مــردم و مســئوالن بایــد بــه ایــن بــاور و یقیــن 
برســند کــه در شــرایط خــاص و بحرانــی، 
ــاص  ــد خ ــات بای ــال و تصمیم ــا، اعم رفتاره

باشــند.

خاصبودنشرایطکشوربرمقاومت
اقتصادیصحهمیگذارد

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای 
ــم  ــام معظ ــش مق ــه داد: فرمای ــامی ادام اس
رهبــری بــر خــاص بــودن شــرایط کشــور 
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــذارد و بح ــه می گ صح
ــن دوران  ــه همی کــه ســال ها مطــرح اســت، ب
بــه  برمی گــردد  اقتصــادی  ســخت جنــگ 

ــی کشــور  ــای درون ــه ظرفیت ه ــی ک ــن معن ای
ــد و توســعه  ــق تولی ــا در رون ــرده ت ــال ک را فع
اقتصــادی، مثبــت عمــل کــرده و ســرپا باشــیم.

بـه  را  تحریم هـا  انـواع  غربـی،  کشـورهای 
رهبـری آمریـکا علیـه ایـران انجـام می دهنـد

وی بـا بیـان اینکـه کشـورهای غربـی، انـواع 
ایـران  علیـه  آمریـکا  بـه رهبـری  را  تحریم هـا 
هیـچ  یعنـی  کـرد:  تصریـح  می دهنـد،  انجـام 

تحریمـی باقـی نمانـده تـا در حـوزه اقتصـادی 
بـرای ایـران انجام نداده باشـند بـه همین دلیل 
فشـارها بسـیار زیـاد اسـت بنابراین بایـد بتوان 
از تمـام ظرفیت هـا، منابـع معدنـی و طبیعـی 
خداونـد  چراکـه  کنیـم  اسـتفاده  درسـتی  بـه 

نعمت هـای فراوانـی بـه ایـران داده اسـت.

مدیریتاستفادهازمنابعبسیارمهماست
رئیــس کمیتــه زنــان و خانــواده کمیســیون 
ــت  ــت: مدیری ــار داش ــس اظه ــی مجل اجتماع
ــم اســت و  ــع بســیار مه ــن مناب اســتفاده از ای
ــای  ــه ظرفیت ه ــد ب ــژه بای ــرایط وی ــن ش در ای
درونــی روی آورد و در حــوزه اقتصــادی در 
ــال  ــت. امس ــدی داش ــت بن ــد اولوی ــور بای کش
نیــز ســال رونــق تولیــد اســت و تولیــد پاشــنه 
آشــیل کشــور ایــران اســت بــه همیــن دلیــل 
ــات  ــا و کارخانج ــا کارگاه ه ــازه داد ت ــد اج نبای
ــا کارگــران تعدیــل شــوند و  ــا درآینــد و ی از پ

ــع بایســتد. چــرخ صنای

ظرفیتهایدرونیایرانبسیارباالاست
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
ــران  ــی ای خاطرنشــان کــرد: ظرفیت هــای درون
ــی  ــیار خوب ــع بس ــت و صنای ــاال اس ــیار ب بس
وجــود دارد بــه عنــوان مثــال آذربایجــان یــک 
اســتان صنعتــی اســت و بایــد صنایــع شــکوفاتر 
ــا  ــن ظرفیت ه ــه از ای ــوند و چنانچ ــظ ش و حف
غافــل نشــویم، صــد در صــد بــا تــوکل و امیــد 
ــئوالن  ــردم و مس ــه م ــی ک ــدا و همت ــه خ ب
ــور  ــران عب ــن بح ــد از ای ــر دارن ــراه یکدیگ هم

می کنیــم.

ساعی:

مدیریت استفاده از منابع کشور باید 
به درستی صورت گیرد

سالمت

بایدها و نبایدها قبل از انجام 
تمرین های قلبی عروقی

ــب و  ــان قل ــدت ضرب ــی ش ــات قلب تمرین
ــا  ــط ت ــطوح متوس ــس را در س ــرعت تنف س
شــدید افزایــش مــی دهــد. ورزش هــای 
ــای  ــت ه ــه فعالی ــوط ب ــی مرب ــی عروق قلب
ورزشــی مــی شــود کــه هــدف نهایــی آنهــا 

ــت. ــی اس ــب و عروق ــتم قل ــت سیس تقوی
معمــوال ایــن ورزش هــا در باشــگاه هــای 
ماننــد  ورزشــی توســط دســتگاه هایــی 
ــی  ــام م ــل انج ــا تردمی ــت ی ــه ثاب دوچرخ
باعــث  عروقــی  قلبــی  تمرینــات  شــوند. 
افزایــش اســتقامت، بهبــود عملکــرد قلــب و 
ــن  ــد کــه ای ــه مــی شــود. فرامــوش نکنی ری
ــرم  ــک دوره گ ــه ی ــاز ب ــات نی ــوع تمرین ن
کــردن قبــل از وارد شــدن بــه فــاز شــدت و 
یــک دوره ســرد کــردن بــدن بعــد از اتمــام 

ــد: ــت دارن ــن حرک آخری
ــی  ــی: مرب ــرکات کشش ــردن و ح ــرم ک گ
شــما قبــل از انجــام هــر گونــه ورزش شــدید 
ــی  ــه و تمرینات ــای اولی ــش ه ــما کش ــه ش ب
ــد.  ــی ده ــه م ــدن ارائ ــردن ب ــرم ک ــرای گ ب
ــه اول ورزش و  ــا ۱0 دقیق ــردن ۵ ت ــرم ک گ
بــا شــدت کــم، ماهیچــه هــا را بــرای انجــام 
ورزش آمــاده مــی کنــد و بــه طــور پیوســته 
و منظــم ضربــان قلــب را افزایــش مــی دهــد. 
توصیــه بــه شــروع ورزش بــا حداکثــر ۵0 تــا 

ــب اســت. ــان قل ۶0 درصــد افزایــش ضرب
نوشــیدن آب: شــما حرکاتــی را در ســالن 
انجــام مــی دهیــد کــه بــرای وضعیــت هــوای 
ــور  ــه ط ــد. ب ــده ان ــه ش ــر گرفت آزاد در نظ
منظــم قبــل، در حیــن و بعــد از تمریــن آب 

بنوشــید.
ــه  ــن ک ــد از ای ــدن: بع ــردن ب ــک ک خن
تمرینــات قلبــی در محــدوده هــدف ضربــان 
ــا  ــدازه ۵ ت ــه ان ــد ب ــد بای ــام ش ــب انج قل
ــرکات  ــن ح ــر ای ــا شــدت کمت ــه ب ۱0 دقیق
ــام  ــدن انج ــردن ب ــک ک ــور خن ــه منظ را ب
دهیــد. شــما مــی توانیــد بــا حــرکات مایــم 
کششــی تمرینــات ورزشــی خــود را بــه 

ــانید. ــام برس اتم
کالــج پزشــکی ورزشــی آمریکایــی توصیــه 
مــی کنــد کــه ســه تــا ۵ روز در هفتــه ایــن 
ــای  ــد انجــام شــوند. ورزش ه ــا بای ورزش ه
شــدید را بــه فاصلــه یــک روز اســتراحت مــی 
تــوان انجــام داد. در ایــن میــان پیــاده روی، 
ــرای ســاخت و  ــوگا ب ــا ی حــرکات کششــی ی

تعمیــر عضــات مفیــد اســت.
بــرای بهــره منــدی از مزایــای قلبــی 
ــه  ــا ۶0 دقیق ــام ۲0 ت ــدف انج ــی، ه عروق
ــت.  ــه اس ــر جلس ــی در ه ــای قلب ورزش ه
ــه غیــر از زمــان  ــن میــزان ورزش ب البتــه ای
هایــی اســت کــه شــما صــرف گــرم کــردن 
ــد. ــی کنی ــود م ــدن خ ــردن ب ــرد ک ــا س ی

ــک  ــرای ی ــه اج ــروع ب ــه ش ــی ک هنگام
ــر روی  ــد، ب ــی کنی ــدام م ــه تناســب ان برنام
شــدت آن بایــد تمرکــز داشــته باشــید. اگــر 
تمرینــات شــما بیشــتر روی پیــاده روی 
ــه  ــداد دقیق ــد روی تع ــت، بای ــز اس متمرک
هــای آن دقــت داشــته باشــید. میــزان پیــاده 
روی شــما طبــق یــک قانــون کلــی بایــد در 
هــر هفتــه ۱0 درصــد افزایــش داشــته باشــد.

رایج ترین اشتباهات
اگـر بـرای سـوزاندن چربـی ورزش هـای 
مربوط به قلب و عروق را انــجام مـی دهـید، 
حـتــــما الزم اسـت شـایع ترین اشـتباهات 

حیـن انجـام ایـن ورزش ها را بشناسـید:
ــم  ــدت ک ــا ش ــا ب ــن ورزش ه ــام ای انج
ــان  ــه ضرب ــا ک ــی: از آنج ــدت طوالن ــه م و ب
قلبتــان بــه میــزان کافــی بــاال نباشــد، بــدن 
نتیجــه ای از ایــن تمرینــات نخواهــد گرفــت. 
ــاال بیشــتر باعــث ســوزاندن  ــب ب ــان قل ضرب
چربــی مــی شــود. بــه طــور مثــال، شــما در 
یــک تمریــن ورزشــی بــا شــدت کــم در ۲0 
دقیقــه، ۱00 کالــری می ســوزانید در حالیکه 
در تمرینــات ورزشــی بــا شــدت زیــاد در ۱0 

ــری مــی ســوزانید. دقیقــه، ۱۶0 کال
ــل  ــرژی زا قب ــای ان ــابه ه ــیدن نوش نوش
از انجــام تمرینــات: بــا انجــام ایــن کار، 
ســوزاندن کالــری هایــی کــه قبــل اســتفاده 
کــرده ایــد متوقــف مــی شــود. بیــاد داشــته 
ــری و  ــرژی کال ــای ان ــابه ه ــه نوش باشــید ک

ــد. ــی دارن ــیار باالی ــد بس قن
ــی:  ــا شــکم خال ــات ورزشــی ب انجــام تمرین
افــراد زیــادی دچــار این تصور نادرســت هســتند 
ــروع  ــودکار ش ــور خ ــه ط ــن کار، ب ــا ای ــه ب ک
ــی مــی کننــد.  ــه ســوزاندن بافــت هــای چرب ب
تحقیقــات بســیاری نشــان داده اســت کــه شــما 
نبایــد بــه خــود گرســنگی طوالنی مــدت بدهید 
امــا خــوب اســت کــه 4۵ دقیقــه تــا یک ســاعت 

قبــل از شــروع تمرینــات چیــزی نخوریــد.
تصــور اینکــه انجــام ایــن تمرینات ورزشــی 
مــی توانــد جبرانــی بــرای عــادات بــد زندگــی 
باشــد: خــوردن غذاهــای ناســالم،الکلی و 
نداشــتن خــواب کافــی از جملــه عــادات 
بــدی هســتند کــه بعضــی حیــن انجــام ایــن 
ــادل،  ــه متع ــد. تغذی ــر دارن ــات در نظ تمرین
خــواب کافــی و ورزش مــداوم بــرای داشــتن 
اندامــی مناســب و ایــدآل و نــگاه داشــتن وزن 
ــدن  ــع ش ــت و از جم ــروری اس ــواه ض دلخ

ــد. ــی کن ــری م ــدن جلوگی ــی در ب چرب
منبع:سالمتنیوز
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انتقال فرزندان هیات علمی به 
محل خدمت والدین در راستای 

بومی گزینی است 
ـــات  ـــاز اعضـــای هی ـــاره امتی ـــوم درب ـــر عل وزی
ـــه  ـــجو ب ـــدان دانش ـــال فرزن ـــرای انتق ـــی ب علم
ـــه  ـــن مصوب ـــاره ای ـــت: درب ـــت، گف ـــل خدم مح
ــن  ــی، ذهـ ــاب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ شـ
همـــه بـــه هیـــات علمـــی دانشـــگاه های 
تهـــران مـــی رود امـــا تعـــداد زیـــادی هیـــات 
علمـــی در شهرســـتان  داریـــم و در مجمـــوع 
تعـــداد مشـــموالن آن نگران کننـــده نیســـت. 
ـــه  ـــان ب ـــن داوطلب ـــارس، ای ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــای  ـــان، امتیازه ـــا مادرش ـــدر ی ـــغل پ ـــل ش دلی
ویـــژه ای بـــرای ورود بـــه دانشـــگاه دارنـــد و 

ـــت. ـــی اس ـــت قانون ـــی ران نوع
ـــات و  ـــوم، تحقیق ـــر عل ـــی وزی ـــور غام منص
ـــار  ـــش اظه ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــاوری در پاس فن
ـــی  ـــورای عال ـــه ش ـــاز مصوب ـــن امتی ـــت: ای داش
ــن  ــا ایـ ــت و ضرورتـ ــی اسـ ــاب فرهنگـ انقـ

ـــت. ـــت نیس ـــاز ران امتی
وی توضیـــح داد: همـــه ایـــن تصـــور 
ــی،  ــات علمـ ــور از هیـ ــه منظـ ــد کـ را دارنـ
ـــات  ـــا هی ـــران ی ـــگاه ته ـــی دانش ـــات علم هی
ــران  ــتقر در تهـ ــگاه های مسـ ــی دانشـ علمـ
اســـتفاده  امتیـــاز  ایـــن  از  اســـت کـــه 
ــادی  ــداد زیـ ــه تعـ ــی کـ ــد در حالـ می کننـ
ــتان ها  ــگاه در شهرسـ ــی دانشـ ــات علمـ هیـ

داریـــم.
ـــه  ـــاوری ادام ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــر عل وزی
ـــود  ـــدان خ ـــی فرزن ـــات علم ـــای هی داد: اعض
همچنیـــن  و  می برنـــد  خـــود  پیـــش  را 
مصوبـــه بومی گزینـــی هـــم موجـــود اســـت 
پیـــش  بچه هـــا  توصیـــه می کنـــد  کـــه 
از  و  کننـــد  تحصیـــل  خانواده هایشـــان 
ـــوارد  ـــادی و م ـــی، اقتص ـــائل فرهنگ ـــر مس نظ
ـــزد  ـــی ن ـــات علم ـــدان هی ـــه فرزن ـــر اینک دیگ
خانواده هـــای خـــود باشـــند همـــان کمـــک 
بـــه حـــل مشـــکات اســـکان و مســـائل 
رانـــت  و  اســـت  اقتصـــادی  و  فرهنگـــی 

ــت. ــی نیسـ خاصـ
وی گفـــت: آمارهـــا هـــم نشـــان می دهـــد 
کـــه تعـــداد ایـــن افـــراد در حـــدی نیســـت 

ــد. ــده باشـ ــه نگران کننـ کـ

فرهنگ و هنر
آشپزی

آش نذری خوشمزه

آشرشته،دوستداشتنیترینآشنذری
آش  انـواع  تریـن  محبـوب  از  رشـته  آش 
نـذری بیـن ما ایرانی هاسـت. ایـن آش را هم 
میتوان در مراسـم های جشـن و شـادی سرو 
کـرد. مثـل غذای اصلـی تولد یا پیـش غذا در 
مهمانـی هـا. و هـم میتـوان بـه عنـوان نذری 
مـاه محـرم یـا انـواع مناسـبت هـای مذهبی 

تهیـه و تـدارک دید.
هـر چنـد تهیـه کـردن آن ممکـن اسـت 
کمـی سـخت و وقـت گیر باشـد اما ارزشـش 
را دارد. چون آش رشـته نـذری را تقریبا همه 
دوسـت دارنـد و تا ابد خاطره دلنشـینی برای 

مهمانـان به جـا میگذارد.
آشکشک،آشیفوقالعادهبراینذری

نقـاط  محبـوب  نـذری  آش  کشـک،  آش 
مختلـف ایران اسـت و بـه روش های مختلفی 
تهیـه مـی شـود. بـرای مثـال طـرز تهیه آش 
کشـک سـنندج بـا آش کشـکی کـه در تبریز 

یـا شـیراز تهیه مـی شـود، تفـاوت دارد.
امـا تهیه کردن آش کشـک نـذری خودش 
روش هـا و نـکات مخصوصـی دارد. میدانـم 
ممکـن اسـت ایـن توضیحـات کمـی برایتان 
گیـج کننـده باشـد. بنابرایـن پیشـنهاد مـی 
کنـم بـرای داشـتن یـک راهنمـای کامـل و 
جامـع از تمـام انـواع ایـن آش بـه مطلب آش 
کشـک مراجعـه کنیـد. مطمئن هسـتم تمام 
سـواالت شـما را پاسـخ مـی دهـد و به شـما 
کمـک مـی کنـد کـه آش نـذری فـوق العاده 

ای تـدارک ببینیـد.
آششلهقلمکار؛آشپرخاصیتومقوی

قدیمـی  از  یکـی  کـه  قلمـکار  شـله  آش 
تریـن آش هـای ایرانـی اسـت، بـرای افطاری 
یـا نـذری هـای مـاه رمضـان و همیـن طـور 
نـذری مـاه محـرم طرفـداران بسـیاری دارد. 
ایـن آش خوشـمزه و مقـوی کـه اولیـن بـار 
بـه دسـتور ناصرالدین شـاه تهیه شـد از انواع 
حبوبـات، برنـج، گوشـت، گندم، سـبزیجات و 

ادویـه هـای مختلفـی تهیـه مـی شـود.
تهیـه آش شـله قلمـکار نـذری ترفندهـا و 
نـکات بـه خصوصـی دارد که بـا رعایت کردن 
آن هـا آش شـله قلمـکار مجلسـی و بی نظیر 
می شـود. اما نگران نباشـید. بـا کمی حوصله 
یـک آش  میتوانیـد  البتـه عشـق  و  و دقـت 

نـذری خوشـمزه تهیـه کنید.
آششلهمشهدی،آشنذریخاصوخوشمزه

اگر اهل مشـهد نباشـید احتمـاال نمیدانید 
آش شـله مشـهدی چیسـت. ایـن آش خوش 
طعـم و جـذاب نـه رشـته آشـی دارد و نـه 
آن  طعـم  و  اسـت  گوشـت  از  پـر  سـبزی. 
منحصـر بـه فرد. آش شـله مشـهدی بـا انواع 
لوبیا، گوشـت گوسـفندی، بلغور گنـدم، برنج، 
عـدس، پیـاز، نخـود و … تهیـه می شـود. با 
ادویـه مخصوص شـله مشـهدی عطـر و طعم 
بـا خورشـت  نهایـت  در  و  میگیـرد.  خاصـی 
قیمـه سـرو مـی شـود. مطمئـن هسـتم اگـر 
آش شـله مشـهدی را بـرای نذری مـاه محرم 
یـا مـاه رمضـان تهیـه کنیـد، تـا مدت هـا در 
ذهـن همـه اطرافیانتـان خاطـره ی لذیـذی 

گذاشـت. خواهید  باقـی 
آشجو،آشیخاطرهانگیزوپرطرفدار

جـو  سـوپ  منظورمـان  نکنیـد.  اشـتباه 
نیسـت. منظـور دقیقـا آش جـو اسـت! آش 
جـو بـا سـبزی مخصـوص آش، گنـدم، انـواع 
حبوبات، سـیر و پیاز داغ، گوشـت و … تهیه 
مـی شـود. البتـه در تهیـه آش جـو میتوانیـد 
گوشـت را از فهرسـت مواد اولیه حذف کنید. 
اگـر تـا بـه حـال ایـن آش را امتحـان نکـرده 
ایـد، بـه شـما اطمینـان مـی دهـم که آشـی 
بـس خـوش عطـر و طعـم اسـت. پـس لحظه 

ای در تهیـه آن تردیـد نکنیـد.
ایـن آش سـنتی شـباهت زیـادی بـه آش 
کشـک دارد. طرز تهیه بسـیار آسـانی داشـته 
و در سراسـر ایـران بـه شـیوه هـای مختلفـی 
تهیـه می شـود. همین مسـاله ایـن آش را به 
گزینـه ای عالـی بـرای نـذری تبدیـل کـرده؛ 
چـون میتوانیـد مطمئـن باشـید کـه همـه از 

آش جـو شـما لـذت خواهنـد برد.
 آشگندم،آشنذریساده

همـه آش گنـدم را به عنوان غذای سـنتی 
اسـتان یـزد می شناسـند که بـرای نذری هم 
و  ایـن آش سـنتی  دارد.  زیـادی  طرفـداران 
خـوش طعـم بـدون گوشـت تهیـه می شـود. 
داریـد  اگـر دوسـت  برعکـس آش جـو،  امـا 

میتوانیـد بـه آن گوشـت اضافـه کنید.
آش گنـدم روش تهیـه دیگـری دارد کـه بـه 
آش گنـدم و جـو معروف شـده. در ایـن روش از 
جو هم اسـتفاده می شـود. پخت ایـن آش زمان 
خیلـی زیادی نیـاز ندارد و میتواند عاوه بر شـام 

یـا نهـار، به عنـوان پیش غذا هم سـرو شـود.
آشدوغ،آشیباطعمبهیادماندنی

بیـن  نـذری  آش  نـوع  تریـن  محبـوب  از 
کرمانشـاه،  آذربایجـان،  هـای  اسـتان  مـردم 
فـارس، مازنـدران، کردسـتان و … آش دوغ 
اسـت. ایـن آش خـوش طعـم میتوانـد یـک 
گزینـه ی فـوق العاده بـرای نذری مـاه محرم 
و افطـاری هـای ماه رمضان باشـد. آش دوغ با 
سـبزیجات معطـر محلـی خوش طعـم تر می 
شـود. البته حتمـا در تهیه ایـن آش میتوانید 
از ماسـت چکیـده و یـا دوغ تـرش اسـتفاده 

کنیـد کـه طعـم اصیـل آن حفظ شـود.
منبع:ایرانکوک

جشنواره » شهر و رسانه«
 در تبریز برگزار می شود

ــانه«  ــنواره » شـــهر و رسـ نخســـتین جشـ
ـــای  ـــانه ها و پایگاه ه ـــارکت رس ـــا مش ـــز ب تبری

خبـــری در ایـــن شـــهر برگـــزار می شـــود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، جشـــنواره »شـــهر و 
ـــت  ـــری از ظرفی ـــره گی ـــدف به ـــا ه ـــانه« ب رس
رســـانه هـــا در تحقـــق اهـــداف مدیریـــت واحـــد 
ـــا  ـــانه ه ـــی رس ـــم ازای ـــرد ه ـــا رویک ـــهری و ب ش
ـــه  ـــر چ ـــات ه ـــه خدم ـــرای ارای ـــهرداری ب و ش

ـــود. ـــزار میش ـــهروندان برگ ـــه ش ـــر ب بهت
ــرای ایـــن  ــال شـــده بـ ــار ارسـ قالـــب آثـ
ــت  ــزارش، گفـ ــر، گـ ــامل خبـ ــنواره شـ جشـ
عکـــس  ســـرمقاله،  و  یاداشـــت  گـــو،  و 
خبری،کاریکاتـــور، اینفوگرافـــی - موشـــن 
ــت. ــو اسـ ــهری و ویدئـ ــز شـ ــی، طنـ گرافـ

ـــال  ـــرای ارس ـــنواره ب ـــن جش ـــای ای محوره
آثـــار نیـــز شـــامل آمـــوزش شـــهروندی، 
ــت،  ــط زیسـ ــی، محیـ ــل عمومـ ــل و نقـ حمـ
ـــی،  ـــای اجتماع ـــیب ه ـــهری، آس ـــی ش بازآفرین

خدمـــات شـــهری و گردشـــگری اســـت.
ــامل  ــنواره شـ ــن جشـ ــژه ایـ ــش ویـ بخـ
نقـــد برتـــر) جایـــزه ویـــژه شـــهید مهـــدی 
ــز)  ــازار تبریـ ــوزی بـ ــش سـ ــری( و آتـ باکـ
ــه  ــت و عاقـ ــی( اسـ ــی قاپیلـ ــرای ایکـ سـ
منـــدان بـــرای شـــرکت در آن مـــی تواننـــد 
ـــه  ـــال ب ـــهریور امس ـــا ۳0 ش ـــود را ت ـــار خ آث
ـــان  ـــع در خیاب ـــنواره واق ـــن جش ـــه ای دبیرخان
شـــهرداری  ابوریحـــان،  چهـــارراه  آزادی، 
مرکـــز، طبقـــه اول، اداره کل ارتباطـــات 
ــز  ــهرداری تبریـ ــل شـ ــن الملـ ــور بیـ و امـ

ارســـال کننـــد.
ـــنواره  ـــن جش ـــرکت در ای ـــدان ش ـــه من عاق
ـــی را  ـــات تکمیل ـــد اطاع ـــی توانن ـــن م همچنی

ـــد. ـــب کنن ـــانی www.tabriz.ir  کس از نش

ـــی ـــتفرهنگ ـــماازمدیری ـــفش تعری
ـــت؟ ـــیچیس واجتماع

بـــه نظرمـــن بـــرای اداره کـــردن جامعـــه 
ـــده،  ـــر، عقی ـــت فک ـــت. نخس ـــه الزم اس دو پای
ـــی  ـــت فرهنگ ـــات. مدیری ـــپس امکان ـــان. س ایم
جامعـــه یعنـــی اینکـــه زیـــر بنـــای فکـــری 
ـــم  ـــت کنی ـــح هدای ـــیر صحی ـــه را در مس جامع
ــه ابـــزار و امکانـــات در مرحلـــه  و نیـــاز بـ
دوم مـــی باشـــد. در جامعـــه اگرامکانـــات 
ـــده  ـــه آین ـــد آن جامع ـــر نباش ـــی فک ـــد ول باش

نامعلومـــی دارد. 
شــهید مطهــری مــی فرماینــد علــم قــدرت 
و ســرعت مــی دهــد، ایمــان هــد ف و مقصــد را 
مشــخص مــی کنــد. علــم انســان را بــا جهــان 
ــدا  ــا خ ــان را ب ــان انس ــازد. ایم ــی س ــنا م آش
ــی جســم اســت  ــم زیبای ــد. عل ــی کن ــنا م آش
ایمــان زیبایــی روح. اگــر در جامعــه مدیریــت 
ــا  ــی م ــته اصل ــه خواس ــامی ک ــی اس فرهنگ
اســت شــگل بگیــرد ولــو بــا داشــتن امکانــات 

ــه هــدف خواهیــم رســید.  کــم ب
گاهـــی  خـــودش  امکانـــات  کمبـــود 
ـــی  ـــود یعن ـــی ش ـــازی م ـــگ س ـــب فرهن موج
ـــل  ـــا در مقاب ـــازیم ت ـــا بس ـــا کمبوده ـــه ب اینک
ـــان و ـــر ایم ـــی اگ ـــویم. ول ـــاوم ش ـــکات مق  مش

ـــود  ـــا وج ـــد ب ـــح نباش ـــیر صحی ـــگ و مس فرهن
ـــد  ـــقوط خواه ـــگ س ـــات فرهن ـــن امکان بهتری
ـــر  ـــا مهمت ـــر م ـــه نظ ـــت ب ـــن جه ـــه ای ـــرد ب ک
ـــه  ـــی اســـت ک ـــر فرهنگ ـــزار فک ـــات و اب از امکان

ـــود.  ـــاح ش ـــه اص ـــد در جامع بای
 زمانـــی کـــه جامعـــه بـــه مشـــکل بـــر 
ــی  ــت فرهنگـ ــاً در مدیریـ ــورد قطعـ ــی خـ مـ
مشـــکل داریـــم. متاســـفانه در جامعـــه مـــا زمانـــی 
ـــویم  ـــی ش ـــرو م ـــادی روب ـــکل اقتص ـــا مش ـــه ب ک
ـــل از  ـــی شـــود غاف ـــگ کاســـته م از بودجـــه فرهن
ـــز  ـــار مراک ـــش آم ـــث افزای ـــن کار باع ـــه ای ـــن ک ای
ـــود. ـــی ش ـــاد م ـــرک اعتی ـــز ت ـــا و مراک ـــدان ه زن

ــی ــاتجنابعال ــهفرمایش ــهب ــاتوج ب
بفرماییــدمدیریــتفرهنگــیعلــم

ــر؟ ــاهن ــتی اس
ــک  ــم تفکی ــر را از ه ــم و هن ــد عل ــا نبای م
کنیــم در حقیقــت هنــر نوعــی علــم اســت. اگر 
علــم را یــک انــرژی ثابــت تصــور کنیــم هنــر 
کمــک مــی کنــد ایــن علــم در مســیر صحیــح 
بــه حرکــت در بیایــد. خیلــی هــا علــم دارنــد 
ولــی هنــر بــکار گیــری علــم شــان را ندارنــد، 
در نتیجــه علــم و هنــر مکمــل یکدیگرنــد. 
اگــر علــم و هنــر کنــار هــم باشــند انســان بــه 

ــک مــی شــود. تکامــل نزدی

ــوع ــایمتنـ ــهنیازهـ ــهبـ ــاتوجـ بـ
و اجتماعـــی هنـــری، فرهنگـــی،
از یکـــی شـــهروندان ورزشـــی
وظایـــفمهـــمســـازماننیازشناســـی
ایـــن در باشـــد. مـــی جامعـــه
ســـهمـــاهچـــهکارهایـــیدرایـــن
زمینـــهصـــورتگرفتـــهاســـت؟

ــی،  ــی و ورزشـ ــی، اجتماعـ ــازمان فرهنگـ سـ

ـــه  ـــک تجری ـــوان ی ـــه عن ـــتین بار ب ـــرای نخس ب
جدیـــد و دشـــوار، کار خـــود را در ســـطح 
شـــهرداری های کشـــور آغـــاز کـــرده  اســـت. 
طبیعــی اســت کــه هــر کاری، در آغــاز 
ــد.  ــته باش ــود را داش ــاص خ ــختی های خ س
شــهرداری ها امــروزه بــا محدودیــت هــای  
اقتصــادی مواجــه هســتند. ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی هــم طبیعــی اســت 
ــه  ــا ب ــرد. ام ــر بگی ــن مشــکات، تاثی ــه از ای ک
ــزم،  ــکاران عزی ــده و هم ــت بن ــال، نی ــر ح ه
ــدا  ــدم خ ــت. معتق ــه اس ــزاری برادران خدمتگ
ــت  ــزاری اس ــای خدمتگ ــاه نیت  ه ــت و پن پش
ــته  ــص داش ــود تخص ــر در کار خ ــر مدی و  اگ
باشــد و از پشــتوانه علمــی و تجربــی برخــودار 
ــت  ــن مشــکات را مدیری ــد ای ــی توان باشــد م
ــن زودی از  ــه ای ــوان ب ــد. درضمــن نمــی ت کن
ــم از  ــا ه ــی م ــت ول ــزه داش ــار معج ــا انتظ م
ــت ۱۱  ــول دوران مدیری ــکات در ط ــن مش ای
ــا مثــل دوران اول  ــم م ــاد دیدی ــان زی ســاله م
انقــاب مــرد روزهــای ســخت هســتیم و یکــی 
از دالیــل قبــول ایــن مســئولیت وجــود همیــن 

ــت. ــوده  اس ــکات ب مش

بــاایــنحســابازابتــدایقبــول
ــه ــانراب ــتت ــتروق ــئولیتبیش مس
حــلوفصــلمشــکالتداخــلســازمان
گذاشــتیدوزمانــیبــراینیــازشناســی
ــده؟ ــینمان ــیباق ــی،اجتماع فرهنگ

ـــول  ـــن قب ـــود م ـــی نب ـــر نیازشناس ـــه اگ البت
مســـئولیت نمـــی کـــردم برنامـــه مـــا ابتـــدا 
ــرای  ــات بـ ــباب و امکانـ ــردن اسـ ــم کـ فراهـ
ـــهروندان  ـــن ش ـــا در بی ـــن نیازه ـــایی ای شناس
اســـت و بـــه یـــاری خداونـــد مقـــداری هـــم 

پیشـــروی کردیـــم.

سیاســتگــذاریســازمانبــرایپاســخ
ــری، ــی،هن ــوعفرهنگ ــهتن ــیب گوی
ورزشــیشــهروندانچگونــهمــیباشــد؟

ـــان هســـتند و البتـــه  ـــی مـــا جوان هـــدف اصل
خانـــواده هـــا هـــم در اولویـــت قـــرار دارنـــد. 
ـــان  همـــان طـــور کـــه مـــی دانیـــد دشـــمن جوان
ــترین  ــرار داده اســـت. بیشـ ــا را هـــدف قـ مـ
ـــن  ـــمی در بی ـــرک جس ـــاد تح ـــا ایج ـــدف م ه
ـــی  ـــج ورزش همگان ـــن تروی ـــان و همچنی جوان

ـــد.  ـــی باش ـــا م ـــواده ه ـــن خان بی
ـــی  ـــگاه های ـــد ورزش ـــا بای ـــتا م ـــن راس در ای
را کـــه در اختیـــار شـــهرداری اســـت فعـــال 
ـــگاه  ـــن ورزش ـــدادی از ای ـــفانه تع ـــم. متاس کنی

ـــتند.  ـــل هس ـــه تعطی ـــا نیم ه
ـــز  ـــالمندان نی ـــران و س ـــش خواه ـــا در بخ م
برنامـــه هـــای متنوعـــی داریـــم تـــا بتوانیـــم 

ـــم. ـــت کنی ـــز حمای ـــر را نی ـــن دو قش ای
ــه  ــی ب ــرای پاســخ گوی ــا ب ــدی م ــدف بع ه
تنــوع فرهنگــی، اجتماعی، ورزشــی شــهروندان 
اســتفاده از توانایــی هنرمنــدان در قالــب گــروه 
ــا  ــه م ــورت ک ــن ص ــت. بدی ــری اس ــای هن ه
ــک  ــا ی ــک هــدف فرهنگــی و ی ــم ی مــی توانی
ــم،  ــش، فیل ــش اجتماعــی را بصــورت نمای چال
مســابقه و یــا در قالــب هــای جــذاب دیگــر بــه 

ــم.  ــه دهی شــهروندان ارائ
ـــاز  ـــگ س ـــا فرهن ـــهر م ـــوار ش ـــد در و دی بای
ــرم در و  ــام محـ ــه در ایـ ــم چنانکـ ــد هـ باشـ
دیـــوار شـــهر بـــوی عاشـــورایی مـــی گیـــرد. 

ـــن  ـــم ای ـــام ه ـــر ای ـــکالی دارد در دیگ ـــه اش چ
کارهـــا صـــورت بگیـــرد.

ـــهر  ـــافر وارد ش ـــک مس ـــی ی ـــه وقت ـــوری ک ط
ـــن  ـــه شـــهر اولی ـــد ب ـــا مـــی شـــود احســـاس کن م
هـــا، ســـرداران و جـــوان مـــردان وارد شـــده اســـت. 
ایــن کار مــی توانــد در قالــب ایجــاد و نصــب 
ــزرگان و ســرداران  مجســمه هــا و تابلوهــا از ب
شــهر در میادیــن و خیابــان هــا انجــام پذیــرد.

ـــان ـــئولیتت ـــولمس ـــدایقب ـــمادرابت ش
ـــگاه ـــهدانش ـــاب ـــارکه ـــلپ ـــولتبدی ق
هـــارادادهبودیـــد.برنامـــهریـــزی
ـــدف ـــنه ـــهای ـــیدنب ـــرایرس ـــازمانب س

ـــد؟ ـــیباش ـــورتم ـــهص ـــهچ ب
ـــن  ـــق یافت ـــا تحق ـــای م ـــان ه ـــی از آرم یک
همیـــن شـــعار اســـت. متاســـفانه مـــا میلیاردهـــا 
تومـــان پـــول، هزینـــه ســـاخت پـــارک هـــا 
ــم ولـــی  ــبز مـــی کنیـ ــای سـ ــاد فضـ و ایجـ
آن گونـــه کـــه بایـــد و شـــاید نمی توانیـــم از 
ـــا  ـــن فضاه ـــی ای ـــی و فرهنگ ـــت اجتماع ظرفی

ـــم.  ـــتفاده کنی ـــوب اس خ
یکــی از برنامــه هــای مــا بــرای رســیدن بــه 
ــف  ــای مختل ــروه ه ــری گ ــدف بکارگی ــن ه ای

هنــری در قالــب جشــنواره هــا اســت. 
اگــر مــا ۱0 گــروه هنــری را در پــارک هــای 
ــم  ــه کار بگیری ــهرداری ب ــه ش ــق ۱0 گان مناط
ــاه ۱0  ــا در م ــروه ه ــن گ ــدام از ای ــر ک و ه
ــاه  ــد. در م برنامــه فرهنگــی هنــری اجــرا کنن
ــده  ــه آموزن ــرح و البت ــاد و مف ــه ش ۱00 برنام
در ســطح شــهر انجــام خواهــد گرفــت. در ایــن 
بیــن مــردم بــه جــای اینکــه در منــازل شــان 
بنشــینند در کنــار دیگــر اعضــای خانــواده 
شــان از ایــن برنامــه هــا بهــره منــد خواهنــد 
ــدت  ــد م ــا بلن ــه ه ــی از برنام ــن یک ــد و ای ش
ــردن  ــل ک ــرای تبدی ــا ب ــری م ــی هن فرهنگ

ــه دانشــگاه اســت. ــا ب ــارک ه پ

ــادر چـــراامثـــالایـــنبرنامـــههـ
ســـطحشـــهراجـــرانشـــد؟

ـــان  ـــردم همزم ـــاره ک ـــه اش ـــور ک ـــان ط هم
و  اداری  تحـــوالت  بـــا  بـــودن حضـــورم  
ســـازمانی و مشـــکات بودجـــه ای، مانـــع 

ــت. ــوده  اسـ ــی بـ اصلـ

ــک ــوانیـ ــهعنـ ــمابـ ــدگاهشـ دیـ
بـــه نســـبت فرهنگـــی مدیـــر
ـــت؟ ـــزچیس ـــهرتبری ـــگکالنش فرهن

ـــه دراز  ـــفانه برنام ـــت متاس ـــن اس ـــت ای  واقعی
ـــه  ـــام نیافت ـــازی انج ـــگ س ـــرای فرهن ـــی ب مدت
ـــت.  ـــه  اس ـــام گرفت ـــن کار انج ـــر ای ـــا کمت و ی
ـــن اســـت ۳ شـــورا  ـــا در ســـازمان ای سیاســـت م
ـــی،  ـــی اجتماع ـــه متشـــکل از شـــورای فرهنگ ک
ـــه  ـــری و شـــورای ورزشـــی اســـت ب شـــورای هن
ـــا  ـــن حـــوزه ه ـــگان ای ـــم و از نخب وجـــود بیاوری
ـــه هایشـــان را  ـــا طـــرح و برنام ـــم ت ـــوت کنی دع
ـــه  ـــا ارای ـــه م ـــز ب ـــده تبری ـــال آین ـــرای ۱0 س ب
دهنـــد، تـــا بعـــد از رفتـــن مـــا هـــم ایـــن 

ـــود . ـــرا ش ـــا اج ـــرح ه ـــا و ط ـــه ه برنام

ـــتید ـــعهس ـــهمطل ـــورک ـــانط هم
دربـــدوانتصـــابجنابعالـــیبـــه
عنـــوانمدیـــرعامـــلســـازمان،
ـــه ـــود.چ ـــرحب ـــاداتمط ـــیانتق برخ

ـــد؟ ـــودداری ـــدانخ ـــامنتق ـــیب صحبت
ــن  ــدان مـ ــل فرزنـ ــز مثـ ــن عزیـ منتقدیـ
ـــدای  ـــه خ ـــت ک ـــور نیس ـــن ط ـــد.  ای ـــی مانن م
ـــود  ـــمن خ ـــود را دش ـــان خ ـــن مخالف ـــرده م نک

ـــم. ـــرض کن ف
ســـعی می کنـــم انتقـــادات ســـازنده و 
ـــای  ـــداف و برنامه ه ـــت اه ـــه را در خدم صادقان
ســـازمان، مـــد نظـــر قـــرار دهـــم. امـــا بـــه 
هـــر حـــال، برخـــی انتقـــادات هـــم هســـت 
ـــری  ـــد دیگ ـــا قص ـــتند و ب ـــه نیس ـــه منصفان ک
ــخ  ــال، پاسـ ــر حـ ــوند. در هـ ــرح می شـ مطـ
مـــن بـــه منتقدانـــم خدمـــات و برنامه هـــای 

آینـــد ه ام خواهـــد بـــود. ان شـــاءاهلل

شـــمابـــهعنـــوانیـــکمدیـــر
ــرا ــدهالگـ ــیایـ ــیاجتماعـ فرهنگـ
ـــی ـــیاجتماع ـــاویفرهنگ ـــهتس ـــهب ک
ـــما ـــرش ـــهنظ ـــاب ـــد.آی ـــدهداری عقی
ســـازمانتوانســـتهایـــنتســـاویرا
ـــف ـــقمختل ـــهروندانمناط ـــنش دربی

شـــهرتقســـیمبکنـــد؟
مناطــق  اقتصــادی  وضعیــت  البتــه 
ــد،  ــی باش ــاوت م ــز متف ــهر تبری ــف ش مختل
ــای  ــه ج ــت ب ــن اس ــن ای ــنهاد م ــی پیش ول
ــار  ــری در اختی ــی، هن ــه فرهنگ ــه بودج اینک
ــم  ــا تصمی ــرد ب ــرار بگی ــق ق ــهرداران مناط ش
ــهردار  ــتور ش ــا دس ــهر و ب ــرم ش ــورای محت ش
ایــن بودجــه در اختیــار ســازمان قــرار بگیــرد و 
مــا ایــن بودجــه را در قالــب ارائــه برنامــه هــای 
متنــوع تفریحــی، ورزشــی، هنــری، اجتماعــی 
بیــن شــهروندان  در  عادالنــه  بــه صــورت 

ــم. ــیم کنی ــهر تقس ــف ش ــق مختل مناط

ــز ــهردارتبری ــایش ــهج ــماب ــرش اگ
ــی ــالمقدوس ــتاالس ــاحج ــدآی بودی
ــهمدیــرعاملــیســازمانفرهنگــی راب
ــهرداری ــیش ــیورزش ــریاجتماع هن

ــد؟ ــیکردی ــوبم منص
ــی و  ــوان اجرایـ ــی در تـ ــر خللـ ــده اگـ بنـ
ایـــن  می کـــردم،  احســـاس  برنامه هایـــم 

نمی پذیرفتـــم.  را  مســـئولیت 
در هــر حــال، بایــد فرصــت خدمتگــزاری را 
ــم از اعتمــادی  ــاش مــی کن ــم و ت ــدر بدانی ق
کــه شــورای شــهر و شــهردار محتــرم بــه 
اینجانــب داشــته انــد بــه نحــو احســن در 
و  ســازمان  اهــداف  بــه  رســیدن  راســتای 

ــرم. ــره بب ــهر به ــگ ش ــودی فرهن بهب

ـــت ـــالشوفعالی ـــهت ـــارده ـــسازچه پ
درحـــوزهفرهنگـــیواجتماعـــیبـــه
ـــد؟ ـــیدهی ـــرهم ـــهنم ـــانچ عملکردت

ــد و  ــیابی کننـ ــردم ارزشـ ــد مـ ــاً بایـ قطعـ
نمـــره بدهنـــد. مـــن کوچکتـــر از آنـــم کـــه 
ـــای  ـــادت ه ـــری و رش ـــام و رهب ـــل ام در مقاب
ــودم  ــرای خـ ــامی بـ ــاب اسـ ــهدای انقـ شـ

نمـــره تعییـــن کنـــم. 
ایـــن  پذیـــرش  بـــرای  مـــن  نیـــت 
ـــان  ـــه جوان ـــت ب ـــز خدم ـــزی ج ـــئولیت چی مس
ـــه  ـــون همیش ـــت و چ ـــاب نیس ـــام و انق و نظ
ـــال  ـــد متع ـــردم خداون ـــی ک ـــت زندگ ـــا صداق ب
همـــواره کمـــک یـــارم بـــوده و مطمئنـــم در 
ایـــن مســـئولیت جدیـــد نیـــز لطـــف خـــدا 

شـــامل حـــال مـــن خواهـــد شـــد.

در مصاحبه اختصاصی با سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز مطرح شد:

امکانات باشد ولی فکر نباشد، آن جامعه 
آینده نامعلومی خواهد داشت

حجــت الســام والمســلمین حســین 
ســازمان  سرپرســت  قدوســی 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
شــهرداری تبریــز ۶۵ ســاله پــس 
از ١٧ ســال تحصیــل در حــوزه و 
بــا بیــش از چهــار دهــه فعالیــت 
ســوابق  اجتماعــی،  و  فرهنگــی 
متعــدد اجرایــی در ارتــش، جهــاد 
ســازندگی، اســتانداری، خودکفایــی 
مدیریــت  شــهرداری،  ســپاه، 
هــای  انجمــن  اتحادیــه  حــوزه، 
ــور  ــوزان و حض ــش آم ــامی دان اس
دانشــگاه  در  رهبــری  نهــاد  در 
دارد. خــود  کاری  رزومــه  در   را 

اختصاصــی  گــوی  و  گفــت  در 
پاســخ  مــا  خبرنــگار  ســواالت   بــه 
ــروح آن در  ــاً مش ــه ذی ــد ک داده ان
اختیــار خواننــدگان محتــرم روزنامــه 

عجــب شــیر قــرار مــی گیــرد:

علیرضا شوکتیان

اسـتفاده از لـوازم خنـک کننـده هـوای محیـط در فصـل 
آنهـا  تریـن  رایـج  اسـت کـه  فراگیـر  و  رایـج  امـری  گرمـا 
کولرهـای آبـی و گازی مـی باشـند. بـی شـک مقـدار خنک 
کنندگـی کولرهـای گازی نسـبت بـه کولرهـای آبـی بـرای 
همـه مـا امـری آشـکار و روشـن می باشـد. بـا اینکـه هزینه 
هـای اولیـه و ثانویه کولرهای گازی بسـیار باالتـر از کولرهای 
آبـی بـوده ولی مشـاهده مـی گردد کـه اکثر مردم بـه دنبال 
اسـتفاده از ایـن نـوع کولرهـا مـی باشـند. علیرغـم وجـود 
هوایـی خنـک و تهویـه مطبـوع بهتـر کولرهـای گازی چـرا 
اسـتفاده از کولرهـای آبـی توصیـه میگـردد؟  همانطـور کـه 
مـی دانیـم بیش از دو سـوم بدن انسـان را آب تشـکیل داده 
اسـت و روزانـه حداقـل بایسـتی دو لیتـر آب بنوشـیم تا آب 
بـدن مـان تأمین گـردد. این امر در فصل گرما بیشـتر شـده 
و نیـاز بـدن انسـان به آب نیز بیشـتر می گردد. قـرار گرفتن 
در یـک منطقـه گـرم و خشـک و یا نسـبتاً خشـک منجر به 

کاهـش آب بـدن گردیـده و عـدم نوشـیدن آب بـه میـزان 
کافـی، باعـث از دسـت دادن انـرژی بـدن و بـه هـم خوردن 
عملکـرد سیسـتم اندامهای داخلـی بدن مخصوصـا مغز و در 
نتیجـه منجـر بـه عـدم تصمیـم گیـری درسـت، بـدون آنکه 
خـود متوجـه آن بشـویم خواهـد گردیـد. قـرار گرفتـن در 
محیـط خنـک و مرطـوب میـزان از دسـت دهـی آب بـدن 
را کاهـش داده و بـه طبـع آن بـه بهبـود عملکـرد سیسـتم 
بـدن کمـک فراوانی مـی کند. عـاوه بر آن، محیـط مرطوب 

کمـک شـایانی بـه بافـت پوسـتی بدن کـرده و در شـادابی و 
طراوت پوسـت بـدن و صورت تأثیر چشـمگیری مـی گذارد. 
بـه همیـن لحـاظ اسـتفاده از کولرهای آبی در محـل کار و یا 
خانـه میـزان رطوبـت محیـط را باال بـرده و نیاز آبـی بدنمان 
بـه آب را بـه طـرز محسوسـی کاهـش مـی دهـد. از ایـن رو 
اسـتفاده از خنـک کننـده هـای رطوبـت زا، هم در سـامتی 
پوسـت و انـدام درونـی بـدن مـان و هـم عـدم خسـتگی و 
افسـردگی مفـرط در محـل کار نقش بزرگـی را ایفا می کند 

بطوریکـه فعالیـت ذهنی و فیزیکـی بدن انسـان در مجاورت 
محیـط مرطـوب بازدهـی بیشـتری نسـبت بـه محیط سـرد 
و خشـک را دارد. عـاوه بـر آن تحـرکات بدنـی کمتـر در 
محیـط هایـی کـه از کولـر گازی اسـتفاده می گردد شـدیداً 
منجـر بـه گرفتگـی عضات و دچار آسـیب های جسـمی در 
طوالنـی مـدت می گـردد در حالیکـه این مشـکل در محیط 
هایـی کـه از کولرهای آبی اسـتفاده مـی گردد وجـود ندارد. 
ولـی بـا ایـن حـال باید بـه میـزان رطوبـت محیط نیـز دقت 
کـرد کـه فراوانـی آن نیـز بدن انسـان را متوجه آسـیب های 
دیگـری مـی نمایـد. بـا اینکـه در مناطـق خشـک یـا نیمـه 
خشـک اسـتفاده از کولرهـای آبـی توصیـه مـی گـردد ولـی 
از آنجاییکـه پوشـال هـای مرطـوب ایـن نـوع کولرهـا محـل 
مسـاعدی بـرای رشـد انواع میکـروب و ویروس ها می باشـد 
لـذا بایسـتی در فواصل کوتاه زمانی نسـبت به شسـت و شـو 

و تمیـز نمـودن پوشـال هـای آن اقـدام گردد.

مزایای استفاده از کولر آبی به جای کولر گازی 
در محیط خانه و کار

محمد سعیدی
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آگهیدعوتمجمععمومیانجمن
صنفیکارفرماییدفاترپیشخوان

خدماتدولتاستانآذربایجانشرقی
)انتخاباتبازرس(

مجمـــع عمومـــی انجمـــن صنفـــی 
مورخـــه دوشـــنبه  روز   مذکـــور، 

 ۲۵/ 0۶/ ۱۳9۸ از ســـاعت ۱0 صبـــح در 
ـــران  ـــات باشـــگاه کارگ محـــل ســـالن اجتماع
ـــب  ـــگان جن ـــان شش ـــز خیاب ـــع در تبری واق
ـــزار  ـــتان برگ ـــدن اس ـــت و مع اداره کل صنع

ـــردد. ـــی گ م
تمایـــل  کـــه  محتـــرم  اعضـــا 
دارنـــد  را  بـــازرس  در  عضویـــت   بـــه 
ـــی  ـــتن کپ ـــت داش ـــا در دس ـــد ب ـــی توانن م
کارت ملـــی و پروانـــه دفتـــر و درخواســـت 
کتبـــی تـــا تاریـــخ 9۷/0۶/۱۷ بـــه دفتـــر 

انجمـــن مراجعـــه نماینـــد.
از کلیـــه اعضـــا محتـــرم دعـــوت مـــی 
ـــع  ـــه مجم ـــرر در جلس ـــد مق ـــود در موع ش

فـــوق الذکـــر حضـــور بهـــم رســـانند.
دستورجلسه:

۱- گــزارش عملکــرد هیــات مدیــره و 
ــن ــازرس انجم ب

علــی  و  اصلــی  اعضــای  انتخــاب   -۲
انجمــن بــازرس  البــدل 

هیاتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایی
دفاترپیشخوانخدماتدولتاستان

آذربایجانشرقی

ــرکت  ــهامداران شـ ــوت سـ ــی دعـ آگهـ
آرامـــش  آورد  ره  بیمـــه  نمایندگـــی 
کارآفریـــن ســـهامی خـــاص ثبـــت شـــده 
بـــه شـــماره  4۶۷۵۸ و شناســـه ملـــی 
ـــع  ـــکیل مجم ـــت تش ۱400۷۶۲۲۸۳۲ جه

ــادی. ــی عـ عمومـ
بدینوســـیله از کلیـــه ســـهامداران شـــرکت 
ـــع  ـــه مجم ـــا در جلس ـــود ت ـــی ش ـــوت م دع
عمومـــی عـــادی ســـالیانه کـــه در ســـاعت 
۱0 صبـــح مـــورخ ۲۵/0۶/۱۳9۸ در آدرس 
ــتان  ــرقی شهرسـ ــان شـ ــتان آذربایجـ اسـ
ـــان  ـــت خیاب ـــان حقیق ـــهند خیاب ـــز س تبری
ســـبان پـــاک 0 کدپســـتی ۵۱۶۸۶۱۶۵۲4 
ـــن ۳۳۸0۶0۲۸ و ۳۳۸۳۱۳۳9 تشـــکیل   تلف

می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستورجلسه:
انتخاب بازرسین

ـــان  ـــود و زی ـــاب س ـــراز و حس ـــب ت تصوی
ـــره  ـــات مدی ـــاداش هی ـــن پ ـــاالنه و تعیی س

ـــین. و بازرس
هیاتمدیرهشرکت

آگهیتغییراساسنامهانجمنصنفیدرونکارگاهیکارگرانشرکتزمزمآذربایجان

ـــور  ـــع مذک ـــه مجم ـــوع مصوب ـــنامه موض ـــان، اساس ـــزم آذربایج ـــرکت زم ـــران ش ـــی کارگ ـــی درون کارگاه ـــن صنف ـــاده انجم ـــوق الع ـــی ف ـــع عموم ـــورخ 9۸/0۲/۲۳ مجم ـــه م ـــب صورتجلس ـــه موج ب
ـــه  ـــمی و ارائ ـــار، رس ـــر االنتش ـــه کثی ـــی در روزنام ـــن آگه ـــار ای ـــتلزم انتش ـــد مس ـــنامه جدی ـــی اساس ـــر و جایگزین ـــی، تغیی ـــد نهائ ـــت تایی ـــی اس ـــد. بدیه ـــن گردی ـــابق انجم ـــنامه س ـــن اساس جایگزی

ـــود. ـــد ب ـــن اداره کل خواه ـــه ای ـــن ب ـــئوالن انجم ـــط مس آن توس
میراحدحسینی-مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیآذربایجانشرقی

ورزش و جوانان
نتایج روز دوم رقابت های
 والیبال جوانان در سراب 

رقابت هــای  دوم  روز  برتــر  تیم هــای 
والیبــال دســته یــک قهرمانــی جوانــان کشــور 

در ســراب مشــخص شــد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــر ۳  ــان ۱ ب ــا اصفه ــن رقابت ه در روز دوم ای

ــد. ــران ش ــع ته ــوب تواب مغل
ــان  ــم خراس ــر تی ــر ۲ ب ــتان ۳ ب ــم گلس تی

ــد. ــروز ش ــوی پی رض
تهــران بــا نتیجــه ۳ بــر 0 آذربایجان شــرقی 
را از پیــش رو برداشــت و البــرز هــم بــا نتیجــه 

۳ بــر ۲ بــر مازنــدران غلبــه کــرد.
یــک  دســته  والیبــال  رقابت هــای  در 
ــان کشــور ۱0 تیــم آذربایجــان  ــی جوان قهرمان
غربــی، آذربایجــان شــرقی، تهــران، توابــع 
اصفهــان،  گلســتان،  مازنــدران،  تهــران، 
ــور  ــوی حض ــان رض ــرز و خراس ــتان، الب لرس

دارنــد.
ایــن مســابقات تــا ۲۵ مــرداد در ســالن ســه 
هــزار نفــری عامــه امینــی شهرســتان ســراب 

ــود. ــزار می ش برگ

هزینه 200 میلیونی ماشین سازی 
برای بازیکنان تستی خارجی 

ــی را  ــای عجیب ــازی روزه ــگاه ماشین س باش
ســپری می کنــد و در وضعیــت نامشــخصی 

ــرار گرفتــه اســت.  ق
ــازی  ــم ماشین س ــنیم، تی ــزارش تس ــه گ ب
ــی در  ــول خطیب ــت رس ــا هدای ــال ب ــه امس ک
لیــگ برتــر حضــور خواهــد یافــت، هنــوز 
نتوانســته ترکیــب نهایــی خــود را پیــدا کنــد.

ــاق  ــازی اتف ــادی در ماشین س ــرات زی تغیی
می افتــد و بازیکنــان زیــادی در ایــن تیــم 
آمــد و رفــت دارنــد. در برخــی از پســت ها 
هــم هنــوز بازیکنانــی وجــود نــدارد کــه بتوانــد 
ــرای  ــادی ب ــل اعتم ــره قاب ــر مه ــگ برت در لی

باشــد.   ماشین ســازی 
ماشین ســازی  گزینه هــای  از  یکــی 
ــوازن  ــدم ت ــامانی و ع ــن نابس ــود ای ــرای بهب ب
بازیکنــان  جــذب  مختلــف،  پســت های  در 
خارجــی اســت. تاکنــون چندیــن بازیکــن 
خارجــی بــه صــورت تســتی در تمرینــات 
ــدام  ــه هیچ ک ــد ک ــور یافتن ــازی حض ماشین س
مــورد تاییــد رســول خطیبــی قــرار نگرفته انــد.

بــا  کــه  هــم  بازیکنانــی  از  برخــی 
ماشین ســازی قــراداد امضــا کــرده بودنــد، 
توســط خطیبــی از تیــم کنــار گذاشــته شــدند 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه مســعود 
حســن زاده و کاخبــر کاکاشــویلی اشــاره کــرد.

کــه  می شــود  شــنیده  بیــن،  ایــن  در 
ــات  ــه تمرین ــتی ب ــان تس ــد بازیکن ــت و آم رف
ماشین ســازی چیــزی در حــدود ۲00 میلیــون 
تومــان خــرج روی دســت باشــگاه گذاشــته کــه 
ــته  ــا نداش ــرای آنه ــچ آورده ای ب ــون هی تاکن

اســت.

ـــپورت  ـــیک، اس ـــای کاس ـــش خودروه همای
ـــارک  ـــان در پ ـــد قرب ـــا عی ـــان ب ـــرود همزم و آف

ـــد.  ـــزار ش ـــز برگ ـــرزای تبری ـــاس می عب
هیـــات  دبیـــر  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
آذربایجـــان  موتورســـواری  و  اتومبیلرانـــی 
شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری همایـــش 
ـــرود)دو  ـــیک و آف ـــپورت ،کاس ـــای اس خودروه
ـــز  ـــرزا تبری ـــاس می ـــارک عب ـــیل( در پ دفرانس
افـــزود: هیـــات اتومبیلرانـــی و موتورســـواری 
ـــزاری  ـــا برگ ـــعی دارد ب ـــرقی س ـــان ش آذربایج
برنامـــه هـــای متنـــوع جذابیـــت هـــای ایـــن 

رشـــته ورزشـــی را بیـــش از پیـــش کنـــد.
ـــزی در خصـــوص هـــدف  ـــر خی ســـیامک امی
برگـــزاری ایـــن نـــوع همایـــش هـــا، خاطرنشـــان 
کـــرد: هـــدف از ایـــن همایـــش هـــا ایجـــاد 
ــدان و  ــه منـ ــرای عاقـ ــالم بـ ــی سـ محیطـ
ـــت  ـــا خاقی ـــوده ت ـــته ب ـــن رش ـــکاران ای ورزش
هـــای خـــود را بـــه نمایـــش گذاشـــته و بـــا 
ـــزه  ـــا، انگی ـــش ه ـــوع همای ـــن ن ـــور در ای حض
ـــت  ـــش داده و خواس ـــود را افزای ـــت خ و خاقی
ـــال  ـــه دنب ـــد؛ ب ـــال کنن ـــود را دنب ـــق خ و عای
ــدگان در  ــرکت کننـ ــه شـ ــتیم کـ ــن هسـ ایـ
ـــمت  ـــه س ـــی ب ـــا حت ـــش ه ـــه همای ـــن گون این
ـــه  ـــود رفت ـــای خ ـــودرو ه ـــر خ ـــت و تغیی تقوی
و در کارهـــای گروهـــی کـــه در ایـــن راســـتا 

انجـــام مـــی گیـــرد، شـــرکت کننـــد.
امیرخیـــزی یکـــی دیگـــر از اهـــداف برگـــزاری 
ـــای اســـپورت، کاســـیک  ـــل ه ـــش اتومبی همای
و آفـــرود را، ایجـــاد روزی مفـــرح و بیـــاد 
ماندنـــی بـــرای شـــرکت کننـــدگان و عاقـــه 
منـــدان و حتـــی خانـــواده هـــای حاضـــر در 

ایـــن همایـــش نـــام بـــرد.
هیـــات  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
و  تبریـــز  موتورســـواری  و  اتومبیلرانـــی 
اســـتان همیشـــه بـــه دنبـــال ســـلیقه هـــای 
مختلـــف ورزشـــکاران ایـــن رشـــته ورزشـــی 
ــش  ــات، در بخـ ــرد: هیـ ــوان کـ ــت، عنـ اسـ
ـــرش و  ـــتان، پ ـــابقات کوهس ـــواری مس موتورس
ـــی  ـــش اتومبیلران ـــن در بخ ـــابقه و همچنی مس
ــدان  ــه منـ ــه عاقـ ــی کـ ــابقات متنوعـ مسـ

ـــد  ـــی کن ـــزار م ـــود را دارد، برگ ـــه خ ـــاص ب خ
تـــا عاقـــه منـــدان در شـــرایط و امکاناتـــی 
کـــه هیـــات آمـــاده کـــرده، حضـــور یافتـــه و 
انـــرژی خـــود را در مســـیر درســـتی صـــرف 
ــان و  ــرده در خیابـ ــدای ناکـ ــا خـ ــد تـ کننـ
کوچـــه کـــه جـــای مناســـبی بـــرای انجـــام 
ایـــن نـــوع حـــرکات نبـــوده، انجـــام ندهـــد.

هیـــات  کـــرد:  بیـــان  امیرخیـــزی 
اتومبیلرانـــی و موتورســـواری  آذربایجـــان 
شـــرقی گفـــت: هیـــات در کنـــار خلـــق 
ـــش  ـــور در همای ـــرای حض ـــب ب ـــات مناس امکان
ـــطح  ـــواری در س ـــی و موتورس ـــای اتومبیلران ه
ــن  ــی امـ ــاد فضایـ ــال ایجـ ــه دنبـ ــتان بـ اسـ
اســـت تـــا ســـامت ورزشـــکاران بـــه خطـــر 

ــد. نیافتـ

وی ادامـــه داد: زمانـــی کـــه موتورســـواران 
ـــرژی  ـــد ان ـــی کنن ـــدا م ـــور پی ـــت حض در پیس
ــر  ــد و دیگـ ــی کننـ ــه مـ ــان را تخلیـ خودشـ
ـــن  ـــن بی ـــوده و در ای ـــر نب ـــی دیگ ـــال مکان بدنب
ــد،  ــاد میگیرنـ ــه ای را یـ ــواری حرفـ موتورسـ
ـــه  ـــم ب ـــی ه ـــم نگاه ـــار آن نی ـــن در کن همچنی
ـــان  ـــرای شهرش ـــا ب ـــم ت ـــروری داری ـــان پ قهرم

ـــد. ـــی کنن ـــار آفرین افتخ
و  اتومبیلرانـــی  هیـــات  رییـــس 
موتورســـواری آذربایجـــان شـــرقی بـــا بیـــان 
اینکـــه همیشـــه برگـــزاری همایـــش هـــای 
اتومبیلرانـــی و مســـابقات هیـــات دوندگـــی و 
ـــت:  ـــد، گف ـــی طلب ـــادی را م ـــای زی ـــت ه زحم
بنـــده و همکارانـــم در هیـــات اتومبیلرانـــی و 
موتورســـواری اســـتان بـــا جـــان و دل ایـــن 

دوندگـــی و زحمـــت را مـــی خریـــم تـــا 
خدمتـــی بـــه شـــهر و اســـتان خـــود کـــرده 

ــیم.  باشـ
مســـابقات  برگـــزاری  از  وی همچنیـــن 
ـــر  ـــی خب ـــای آت ـــه ه ـــس« در هفت ـــته »ری رش
داده و اذعـــان کـــرد: عـــاوه بـــر مســـابقات 
ــان  ـــابقات قهرمـ ـــواری، مس ـــس موتورس ری
ـــع( را در  ـــن موان ـــالوم)حرکت بی ـــوری اس کش

تبریـــز خواهیـــم داشـــت. 
امیرخیـــزی در خصـــوص برنـــدگان همایـــش 
ـــرود  ـــپورت و آف ـــیک، اس ـــای کاس ـــل ه اتومبب
ـــری  ـــابقات دیگ ـــاف مس ـــر خ ـــرد: ب ـــار ک اظه
ـــز و اســـتان  ـــور در شـــهر تبری ـــات مذک ـــه هی ک
برگـــزار مـــی کنـــد، همایـــش امـــروز صرفـــا 
ـــا  ـــرات ب ـــری نف ـــه کارگی ـــایی و ب ـــرای شناس ب
ـــاص  ـــای خ ـــه ه ـــات و کمیت ـــتعداد در هی اس
ـــتیم.  ـــده ای نداش ـــد و برن ـــی باش ـــود م ـــه خ ب
وی در مـــورد آمـــار ورزشـــکاران ســـازمان 
ــواری  ــی و موتورسـ ــات اتومبیلرانـ ــه هیـ یافتـ
ــار دقیقـــی از  گفـــت: بـــه رغـــم اینکـــه آمـ
ورزشـــکاران اســـتان داریـــم ولـــی متاســـفانه 
ـــای  ـــت ه ـــل منفع ـــه دلی ـــخاص ب ـــی اش بعض
ــه  ــای تیمـــی را کـ شـــخصی، جلـــوی کارهـ
ــور  ــه و از حضـ ــر دارد، گرفتـ ــات در نظـ هیـ
افـــراد بـــا اســـتعداد در کمیتـــه هـــای 
ـــراد در آن   ـــن اف ـــود ای ـــع خ ـــه نف ـــی ک تخصص

مـــی باشـــد، جلوگیـــری مـــی کننـــد.
ـــواری  ـــی و موتورس ـــات اتومبیلران ـــر هی دبی
ـــدان  ـــه من ـــی عاق ـــرقی از تمام ـــان ش آذربایج
بـــه رشـــته یـــاد شـــده خواســـت تـــا بـــرای 
ـــا  ـــه مشـــکات پیـــش رو ب ـــری از هرگون جلوگی
هیـــات اتومبیلرانـــی و موتورســـواری اســـتان 

ـــد. ـــکاری کنن هم

همایش خودروهای کالسیک، 
اسپورت و آفرود در تبریز برگزار شد

روانشناسی

شما چه نوع روحیه ای دارید؟!
)تست شخصیت شناسی(  

ـــر  ـــت فک ـــه دق ـــر ب ـــوال زی ـــش س ـــه ش ب
ــت  ــاً در موقعیـ ــان را واقعـ ــد و خودتـ کنیـ

هـــای گفتـــه شـــده در نظـــر بگیریـــد.
۱- خـــود را در یـــک کشـــتی تصـــّور 
ـــت.  ـــدن اس ـــرق ش ـــال غ ـــه در ح ـــد ک کنی
ــا  ــد و بـ ــه آب می اندازیـ ــود را بـ ــما خـ شـ
ـــات  ـــق نج ـــک قای ـــه ی ـــود را ب ـــناکردن خ ش
ــانید و از آن بـــاال می رویـــد. چنـــد  می رسـ
ـــراه  ـــات هم ـــق نج ـــر را در آن قای ـــر دیگ نف

خـــود می بینیـــد؟
ــانید  ــاحل می رسـ ــه سـ ــود را بـ  ۲- خـ
و بیابـــان وســـیعی را در مقابـــل خـــود 
و  وســـیله شـــخصی  می بینیـــد. چنـــد 
و  می داریـــد  بـــر  خوراکـــی  مقـــداری 
در جســـتجوی نجـــات، راه بیابـــان را در 
ــد جفـــت کفـــش  ــد. چنـ پیـــش می گیریـ

؟ یـــد ر ا می د بر
 ۳- پـــس از یـــک راه پیمایـــی طوالنـــی 
و ســـخت، از یـــک تپـــه شـــنی بـــاال 
می رویـــد و بـــا خوشـــحالی شـــهری را در 
دوردســـت می بینیـــد. همچنیـــن متوجـــه 
می شـــوید کـــه در فاصلـــه ای نـــه چنـــدان 
کلبـــه  شـــما  راســـت  ســـمت  در  دور 
ــا  ــه آنجـ ــدا بـ ــا ابتـ ــود دارد. آیـ ای  وجـ
می رویـــد و بـــرای مدتـــی کوتـــاه، یـــا 
هـــر چقـــدر کـــه می خواهیـــد اســـتراحت 
می کنیـــد و یـــا آن کـــه آن را نادیـــده 
ــهر  ــوی شـ ــه سـ ــان بـ ــه راهتـ ــه بـ گرفتـ

می دهیـــد؟ ادامـــه 
ــری  ــهر، قصـ ــه شـ ــس از ورود بـ  4- پـ
ـــد  ـــب می کن ـــود جل ـــه خ ـــما را ب ـــه ش توج
و تصمیـــم می گیریـــد کـــه وارد آن شـــوید. 
ــود را در  ــا، خـ ــور از دروازه هـ ــس از عبـ پـ
ــه  ــد کـ ــی می یابیـ ــروی طوالنـ ــک راهـ یـ
بـــه اتـــاق پادشـــاه منتهـــی می شـــود. 
ــه را  ــاه و ملکـ ــوید و شـ ــاق می شـ وارد اتـ
می بینیـــد کـــه در کنـــار هـــم بـــه تخـــت 
ــکلی  ــه شـ ــه چـ ــاه و ملکـ ــته اند. شـ نشسـ
هســـتند؟ و چـــه ویژگیهـــا و خصوصیاتـــی 

را برایتـــان مجســـم می کننـــد؟
می شـــوید  خـــارج  اتـــاق  آن  از   -۵  
پاییـــن  مارپیچـــی  پلـــکان  یـــک  از  و 
می رویـــد. تاریـــک و ســـایه دار اســـت، بـــا 
ــه  ــه بـ ــوار کـ ــر روی دیـ ــعل هایی بـ مشـ
ـــوند.  ـــوش می ش ـــی روشـــن و خام ـــور نوبت ط
همیـــن طـــور کـــه پائیـــن می رویـــد، 
ناگهـــان یـــک زن )اگـــر شـــما مـــرد 
ـــما  ـــر ش ـــوالیه )اگ ـــک ش ـــا ی ـــتید( و ی هس
زن هســـتید( از کنارتـــان عبـــور می کنـــد. 
ـــش  ـــه صورت ـــک لحظ ـــرای ی ـــط ب ـــما فق ش
ــر  ــر، یـــک نفـ ــن تصویـ ــد و ایـ را می بینیـ
ـــی آورد.  ـــان م ـــه یادت ـــید را ب ـــه می شناس ک

او چـــه کســـی اســـت
ـــی  ـــاق پذیرای ـــه ات ـــما را ب ـــا ش  ۶- پلّه ه
ـــا  ـــی ب ـــیار بزرگ ـــز بس ـــما می ـــاند و ش می رس
ـــد.  ـــط آن می بینی ـــوان در وس ـــک لی ـــک ی ی
ـــر از  ـــدر آن پ ـــد. چق ـــگاه کنی ـــوان ن ـــه لی ب

ـــت؟ ـــات اس مایع

تفسیرتست:
۱-  تعداد دوستان واقعی که دارید.

۲-  تعـــداد رابطـــه هـــای عاطفـــی کـــه 
قبـــل از ازدواج خواهیـــد داشـــت .

 ۳-  اصـــول اخاقـــی شـــما در کار اگـــر 
ــی  ــی باالیـ ــدان اخاقـ ــد وجـ ــه دادیـ ادامـ

داریـــد
4-  آنچـــه تصـــّور کرده ایـــد آن چیـــزی 
ــک زوج  ــما یـ ــر شـ ــه نظـ ــه بـ ــت کـ اسـ

ایـــده آل بایـــد آن گونـــه باشـــند.
۵-  ایـــن همـــان شـــخصی اســـت کـــه 
ـــت . ـــر اوس ـــان درگی ـــر، ذهنت ـــان عم ـــا پای ت

 ، لیـــوان  بـــودن  پـــر  میـــزان    -۶
نشـــانگر ایـــن اســـت کـــه شـــما در یـــک 
رابطـــه دوســـتی چقـــدر از خودتـــان مایـــه 

. یـــد ر ا می گذ
منبع:بیتوته

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش گفــت: 
ــور 9۸ از ۲0  ــته در کنک ــاب رش ــت انتخ فرص
مــرداد آغــاز شــده اســت و تاکنــون ۳۵ هــزار 
ــدام کــرده  ــه انتخــاب رشــته اق ــر نســبت ب نف

ــد. ان
ــار  ــی اظه ــر، حســین توکل ــزارش مه ــه گ ب
داشــت: کلیــه داوطلبانــی کــه بــر اســاس 

اطاعــات منــدرج در کارنامــه سراســری مجــاز 
بــه انتخــاب رشــته هســتند بایــد پــس از 
مطالعــه دفترچــه انتخــاب رشــته، پیوســت هــا 
و دســتورالعمل انتخــاب رشــته، کدرشــته هــای 
ــروه  ــاس آن از گ ــر اس ــود را ب ــر خ ــورد نظ م

ــد. ــاب کنن ــاز انتخ ــی مج ــای آزمایش ه
وی افــزود: داوطلبــان ابتــدا کدرشــته هــای 

مــورد عاقــه را بــه ترتیــب ابتــدا در فــرم 
پیــش نویــس ثبــت کننــد و پــس از اطمینــان 
ــا ۲4 مــرداد 9۸  از صحــت آن، از ۲0 مــرداد ت
بــر اســاس دســتورالعمل نحــوه انتخــاب رشــته 
ــنجش درج  ــازمان س ــایت س ــر روی س ــه ب ک
شــده اســت، بــا وارد کــردن کــد کاربــردی، کد 
رهگیــری، کــد کارنامــه و یــا شــماره پیگیــری 
نســبت بــه تکمیــل فــرم انتخــاب رشــته اقــدام 

کننــد.
ــادآور  ــنجش ی ــازمان س ــی س ــاور عال مش
ــرم انتخــاب  شــد: داوطلــب پــس از تکمیــل ف
رشــته اینترنتــی کنکــور 9۸ یــک شــماره ۱۵ 
ــه عنــوان رســید دریافــت مــی کنــد  رقمــی ب
کــه الزم اســت آن را نــزد خــود نگهــداری 

ــد. کن
انتخــاب  وی افــزود: دفترچــه راهنمــای 
رشــته در کنکــور 9۸ بــر روی ســایت ســازمان 
ســنجش منتشــر شــده اســت. همچنیــن ویــژه 

نامــه انتخــاب رشــته و سیســتم انتخــاب رشــته 
مجــازی نیــز بــر روی ســایت فعــال شــده 

اســت.
ــی گفــت: از تعــداد ۸۳۲ هــزار و ۲۸9  توکل
نفــر مجــاز بــه انتخــاب رشــته، تاکنــون تعــداد 
ــرده  ــته ک ــاب رش ــر انتخ ــزار و ۳۵۶ نف ۳۵ ه

انــد.
تــا ۱۵0  داوطلبــان  داشــت:  اظهــار  وی 
کدرشــته مــی تواننــد در فــرم انتخــاب رشــته 
خــود انتخــاب کننــد و همچنیــن بــرای انتخاب 
ــایت  ــه در س ــی ک ــه اصاحات ــود ب ــته خ رش
ســازمان ســنجش منتشــر شــده اســت توجــه 

ــد. کنن
آزمــون سراســری ســال 9۸ در روزهــای ۱۳ 
و ۱4 تیرمــاه بــا حضــور بیــش از یــک میلیــون 
داوطلــب برگــزار شــد و پــس از انتشــار کارنامه 
در ۱۵ مردادمــاه بیــش از ۸۳۲ نفــر مجــاز بــه 

انتخــاب رشــته شــدند.
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 انتخاب رشته کردند

رئیــس فراکســیون فرهنگیــان مجلــس 
ــوق  ــش حق ــدن افزای ــه ش ــاره پذیرفت ــا اش ب
ــت:  ــان گف ــگاه های فرهنگی ــجویان دانش دانش
حداقــل حقــوق یعنــی یــک میلیــون و پانصــد 
و شــصت و ســه هــزار تومــان بــه دانشــجویان 

ایــن دانشــگاه ها اختصــاص می یابــد. 
ـــی  ـــا حاج ـــارس، حمیدرض ـــزارش ف ـــه گ ب
بابایـــی رئیـــس فراکســـیون فرهنگیـــان 
ـــاره افزایـــش حقـــوق دانشـــجویان  مجلـــس درب
دانشـــگاه های فرهنگیـــان و شـــهید رجایـــی 
اظهـــار داشـــت: ایـــن موضـــوع حـــل شـــده 
ـــت.  ـــده اس ـــی مان ـــکام باق ـــدور اح ـــا ص و تنه
ــز  ــوان محاســبات کشــور نی وی گفــت: دی
بــا ارســال نامــه ای بــه وزارت آمــوزش و 
پــرورش از اول فرودیــن ۱۳9۸ تکلیــف کــرده 
ــون  ــک میلی ــی ی ــوق یعن ــل حق ــه حداق ک
ــه  ــان ب ــزار توم ــه ه ــصت و س ــد و ش و پانص
دانشــجویان ایــن دانشــگاه ها اختصــاص یابــد.

حــال  در  افــزود:  بابایــی  حاجــی 
ــکام  ــرای اح ــرای اج ــزار ب ــازی نرم اف آماده س
اســتخدام  دانشــجویان  ایــن  و  هســتند 
ــت  ــوده و جــزء مســتخدمین دول آزمایشــی ب
حداقــل  بنابرایــن  می رونــد،  شــمار  بــه 
حقــوق بــه مســتخدمین دولــت بــه آنــان نیــز 

ــتدالل  ــن اس ــد و ای ــدا می کن ــاص پی اختص
پذیرفتــه شــد، امیــد اســت هــر چــه زودتــر بــا 
ــن دغدغــه برطــرف شــود. ــا ای صــدور اباغ ه

رئیـــس فراکســـیون فرهنگیـــان مجلـــس 
دربـــاره پرداخـــت معوقـــات فرهنگیـــان 
گفـــت: پـــاداش پایـــان خدمـــت فرهنگیـــان 
ـــده اســـت و در  ـــی مان ـــالی باق ـــک س حـــدود ی
ـــن  ـــق ای ـــرای تحق ـــار ب ـــال فش ـــس در ح مجل
موضـــوع هســـتیم و صحبت هایـــی نیـــز 
ـــات را  ـــن معوق ـــت ای ـــا دول ـــه ت ـــورت گرفت ص

پرداخـــت کنـــد.
ــرد: در  ــان کـ ــی خاطرنشـ ــی بابایـ حاجـ
ــاره  ــه ای دربـ ــته جلسـ ــال گذشـ ــر سـ اواخـ
ـــی  ـــد ول ـــزار ش ـــات برگ ـــن معوق ـــت ای پرداخ
ـــت،  ـــود دول ـــکات موج ـــل و مش ـــر دلی ـــه ه ب
ـــدازه ای  ـــه ان ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــارات آم اعتب
ـــت  ـــود، پرداخ ـــده ب ـــه ش ـــم گرفت ـــه تصمی ک

ـــد. نش
کســری  و  کمبــود  کــرد:  تصریــح  وی 
بودجــه وزارت آمــوزش و پــرورش یکــی از 
ــه  ــت ب ــفانه دول ــه متاس ــت ک ــی اس معضات
ــی آن را در الیحــه بودجــه پیــش بینــی  خوب
ــرای حــل ایــن  نکــرده و در حــال پیگیــری ب

ــتیم. ــکل هس مش

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــرد:  ــام ک ــرقی اع ــگری آذربایجان ش و گردش
ابتــدای  از  اســتان  از موزه هــای  بازدیدهــا 
ــاه ۱۵  ــه اول مردادم ــا نیم ــتان ت ــل تابس فص

ــش داشــته اســت.  درصــد افزای
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی آبــدار در جمــع 
ــدت  ــن م ــه در ای ــان اینک ــا بی ــگاران ب خبرن
موزه هــای  از  بازدیــد  هــزار   ۱44 حــدود 
ــن  ــزود: در ای ــت، اف ــده اس ــت ش ــتان ثب اس
در  اســتپانوس  ســنت  کلیســای  مــدت 
ــوزه  ــد و م ــزار و ۲۶۸ بازدی ــا 4۵ ه ــا ب جلف
ــد  ــا ۲۱ هــزار و ۱4۶ بازدی ــز ب قاجــار در تبری
جاذبه هــای  و  موزه هــا  بازدیدتریــن  پــر 

بوده انــد. اســتان  گردشــگری 
وی اظهـــار داشـــت: مـــوزه مشـــروطه 
تبریـــز بـــا ۱9 هـــزار و ۱4۶ بازدیـــد و 
ـــزار و ۵۵۷  ـــا ۱۸ ه ـــز ب ـــان نی ـــوزه آذربایج م
ـــوم و  ـــای س ـــب در جایگاه ه ـــه ترتی ـــد ب بازدی
چهـــارم موزه هـــای پربازدیـــد اســـتان قـــرار 

نـــد. گرفته ا
آبـــدار بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تابســـتان 
امســـال شـــاهد افزایـــش قابـــل توجـــه 
ســـفر بـــه اســـتان بوده ایـــم و بـــه تبـــع آن 
موزه هـــای غنـــی و جاذبه هـــای شـــاخص 

اســـتان مـــورد اســـتقبال گردشـــگران قـــرار 
ــت  ــه داد: از روز نخسـ ــت، ادامـ ــه اسـ گرفتـ
ــزان  ــاه میـ ــرداد مـ ــه مـ ــا نیمـ ــتان تـ تابسـ
بازدیـــد از موزه هـــا و اماکـــن تاریخـــی و 
ـــابه  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــتان نس ـــی اس فرهنگ
ــش ۱۵  ــوع افزایـ ــته در مجمـ ــال گذشـ سـ

درصـــدی داشـــته اســـت.
وی بـــه میـــزان بازدیـــد از موزه هـــای 
تحـــت نظـــارت میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
ـــه  ـــاره و اضاف ـــتان اش ـــت تابس ـــه نخس در نیم
ـــزار و ۷۱0  ـــدت ۱4۳ ه ـــن م ـــی ای ـــرد: ط ک
ـــن  ـــارت ای ـــت نظ ـــای تح ـــوزه ه ـــد از م بازدی

اداره کل بـــه عمـــل آمـــده اســـت.
آبــدار ابــراز امیــدواری کــرد نیمــه دوم 
تابســتان امســال شــاهد تــداوم رونــد صعــودی 
ســفر و حضــور گردشــگران در جاذبه هــای 

ــیم. ــتان باش ــی اس ــی و تاریخ فرهنگ
در  مــوزه   ۱۵ تعــداد  حاضــر  حــال  در 
آذربایجان شــرقی تحــت مدیریــت میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســت 
ــز، ۲  کــه از ایــن تعــداد هفــت مــوزه در تبری
مــوزه در مراغــه و ۲ مــوزه در بنــاب قــرار دارد 
ــر  ــه ه ــراب و خامن ــر، س ــتانهای اه و شهرس

ــد. ــوزه دارن ــک م ــدام ی ک

افزایش حقوق دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان به ۱.5 میلیون

بازدید از موزه های آذربایجان شرقی 
۱5 درصد افزایش یافت
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