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

افت قیمت خودرو با
 بازداشت مدیران خودروساز

وزیر بهداشت:

تا 4 سال آینده، چیزی به اسم 
کمبود پزشک نخواهیم داشت

سازمان بازرسی باید به تولید انحصاری قطعه ورود کند
بازداشت مدیران خودروساز، پای دالالن را از بازار خودرو کوتاه می کند

به دلیل مدیریت های برجسته، کمبود پزشک را کم تر می بینیم
با تالش جهاد گونه همکارانمان، کمبودی در حوزه داروهای اساسی نداریم

در رابطه با توزیع نیروی انسانی پزشک در مملکت نارسایی هایی داریم
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در مصاحبه اختصاصی با رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور مطرح شد:

حمل و نقل، مهم ترین ارکان توسعه 
هر کشور است

ضرورت تشدید مجازات متخلفین 
در جاده ها

بانک مرکزی به راحتی و با برنامه 
مناسب می تواند بازار ارز را کنترل کند

حذف 4صفر از پول ملی اثرات منفی 
برای اقشار آسیب پذیر دارد

آغاز آموزش زبان ترکی در 
مدارس آذربایجان شرقی
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وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در مصاحبــه 
بــا یــک رســانه غربــی تأکیــد کــرد اگــر 
ــدات  ــه تعه ــرد ک ــم بگی ــا تصمی ــه اروپ اتحادی
ــد  برجامــی خــود را اجــرا کنــد،  ایــران می توان
ــته  ــدات گذش ــه تعه ــاعت ب ــد س ــرف چن ظ

ــردد.  ــام بازگ ــود در برج خ
ــف  ــواد ظری ــنیم، محمدج ــزارش تس ــه گ ب
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران 
ــوز  ــورو نی ــری ی ــبکه خب ــا ش ــه ب در مصاحب
ــام  ــی برج ــای اروپای ــر طرف ه ــرد اگ ــام ک اع
ــت  ــد، بازگش ــل کنن ــود عم ــدات خ ــه تعه ب
ــام  ــود در برج ــدات پیشــین خ ــه تعه ــران ب ای
ــد  ــد ســاعت میســر خواه ــا در عــرض چن تنه

ــود. ب
ــس  ــه پـ ــه کـ ــن مصاحبـ ــف در ایـ ظریـ
ماکـــرون  امانوئـــل  بـــا  وی  دیـــدار  از 
رئیس جمهـــور فرانســـه انجـــام شـــد و یـــورو 
ـــا  ـــروح آنه ـــه مش ـــت ک ـــرده اس ـــام ک ـــوز اع نی
را بـــه زودی منتشـــر خواهـــد کـــرد، اظهـــار 
داشـــت: »اگـــر اتحادیـــه اروپـــا همـــراه بـــا 
ـــد  ـــم بگیرن ـــکا تصمی ـــدون آمری ـــا ب ـــکا ی آمری
ـــد  ـــام را اجـــرا کنن ـــدات خـــود در برج ـــه تعه ک
ـــه  ـــاعت ب ـــد س ـــرض چن ـــم در ع ـــا می توانی م

اجـــرای کامـــل برجـــام بازگردیـــم.«
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان دربــاره 

خــروج آمریــکا از برجــام  نیــز خاطرنشــان 
کــرد: »آمریــکا یکــی از طرف هــای توافــق 
هســته ای بــود و آن در مــورد آن مذاکــره 
ــود. ایــن یــک توافــق اختیــاری نبــود  کــرده ب
ــورای  ــد ش ــه تائی ــه ب ــود ک ــی ب ــه توافق بلک
ــود.  ــیده ب ــد رس ــل متح ــازمان مل ــت س امنی
ایــن توافــق یــک شــبه بــه ســرانجام نرســیده 

ــادی  ــث زی ــت آن بح ــر لغ ــورد ه ــود و در م ب
ــود.« ــه ب ــورت گرفت ص

ــتن  ــر گذاش ــس از پشــت س ــزود: »پ وی اف
ــروج  ــی خ ــته در پ ــال گذش ــه س ــوکی ک ش
آمریــکا از برجــام ]و بازگشــت تحریم هــای 
یکجانبــه[ بــه اقتصــاد مــا وارد شــد، پــول ملــی 
مــا یک ســوم ارزش خــود را بازیافتــه اســت. مــا 

ســال گذشــته خســارات ســنگینی را متحمــل 
ــارات  ــئول خس ــده مس ــاالت متح ــدیم و ای ش
ــران وارد  ــاد ای ــه اقتص ــه ب ــت ک ــی اس عظیم
شــد؛ صدهــا میلیــارد دالر خســارت کــه روزی 

ــد.« ــد آن را بپردازن ــد ش ــر خواهن ناگزی
ــد  ــا فکــر می کن ــف در مــورد اینکــه آی ظری
ــن  ــکا مت ــور آمری ــپ رئیس جمه ــد ترام دونال
»فکــر  گفــت:  باشــد،  خوانــده  را  برجــام 
ــق  ــن ایــن تواف ــراد زیــادی مت نمی کنــم اف
را خوانــده باشــند، بــه همیــن دلیــل اگــر 
رئیس جمهــور ترامــپ نیــز متــن توافــق را 
ــم. وی  ــرزنش نمی کن ــد او را س ــده باش نخوان
انجــام  را  کار  ایــن  بایــد  او  فکــر می کنــم 

ــد.« ده
ـــپس در  ـــورمان س ـــه کش ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــل اســـت  ـــا مای ـــه آی ـــؤال ک ـــن س ـــه ای پاســـخ ب
ـــورو نیـــوز از طـــرف وی متـــن برجـــام  شـــبکه ی
ـــرد:  ـــح ک ـــد، تصری ـــال کن ـــپ ارس ـــرای ترام را ب
»مـــن فکـــر می کنـــم الزم نیســـت ترامـــپ 
بـــرای پیـــدا کـــردن متـــن برجـــام راه دوری 
بـــرود. ایـــن توافـــق، ســـند شـــورای امنیـــت 
ــاید رئیس جمهـــور ترامـــپ ایـــن  اســـت. شـ
توافـــق را نپســـندد، امـــا مـــن می توانـــم بـــه 
او بگویـــم کـــه ایـــن توافـــق بـــه نفـــع او و 

آمریکاســـت.«

ظریف:

 در صورت پایبندی اروپا به تعهداتش 
در چند ساعت به اجرای کامل برجام بازمی گردیم

وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت گفـــت: 
ــرف  ــم کاالی پرمصـ ــه ۱۰۰ قلـ ــد روزانـ رصـ
در کشـــور نشـــان می دهـــد در چنـــد هفتـــه 
گذشـــته قیمـــت حـــدود ۸۰ قلـــم از جملـــه 
ــا  ــا رونـــد کاهشـــی داشـــته و یـ خـــودرو یـ
ـــن از  ـــت؛ او همچنی ـــوده اس ـــش ب ـــدون افزای ب
ـــیج در  ـــت بس ـــتفاده از ظرفی ـــرای اس ـــم ب تفاه

کنتـــرل بـــازار خبـــر داد. 
ـــا  ـــی، ب ـــا رحمان ـــنیم، رض ـــزارش تس ـــه گ ب
ــاره بـــه نزولـــی بـــودن قیمـــت برخـــی  اشـ
ــار  ــودرو اظهـ ــه خـ ــام از جملـ ــا و اقـ کاالهـ
کـــرد: مـــا به صـــورت روزانـــه ۱۰۰ قلـــم 
به طـــور  را  اساســـی  و  پرمصـــرف  کاالی 
ـــج  ـــم و نتای ـــود داری ـــد خ ـــت رص ـــتمر تح مس

ـــه  ـــد هفت ـــد در چن ـــان می ده ـــد نش ـــن رص ای
گذشـــته، قیمـــت حـــدود ۸۰ قلـــم کاال یـــا 
ـــش  ـــدون افزای ـــا ب ـــته و ی ـــی داش ـــد کاهش رون

بـــوده اســـت.
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت افـــزود: 
ــدود ۱7  ــت حـ ــز قیمـ ــل نیـ ــه در مقابـ البتـ
ـــی و  ـــای خارج ـــون چ ـــم کاال همچ ـــا 2۰ قل ت
ـــن  ـــا ای ـــی م ـــوده و پیش بین ـــی ب ـــرغ افزایش م
اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه برنامه ریزی هـــای 
ـــم  ـــام داده ای ـــوزه انج ـــن ح ـــه در ای ـــی ک کان
ــت،  ــرا اسـ ــت اجـ ــه در دسـ ــی کـ و اقداماتـ
ــا  ــن برنامه هـ ــج ایـ ــاهد نتایـ ــده شـ در آینـ
و اقدامـــات و کاهـــش قیمت هـــا در بـــازار 

باشـــیم.
بـــر  نظـــارت  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
خرده فروشـــی ها در ســـطح عرضـــه از دیگـــر 
برنامه ریزی هـــای ایـــن وزارتخانـــه بـــرای 
ـــر  ـــاوه ب ـــت: ع ـــت گف ـــوده اس ـــازار ب ـــرل ب کنت
برنامه ریزی هـــا بـــرای کنتـــرل و کاهـــش 

قیمت هـــا، به صـــورت همزمـــان به دنبـــال 
ـــی و  ـــا گرانفروش ـــه ای ب ـــات مقابل ـــب اقدام تقوی
ـــز  ـــدگان نی ـــوق مصرف کنن ـــت حق ـــدم رعای ع
ــارت  هســـتیم و ســـعی داریـــم رصـــد و نظـ
ــا  ــز بـ ــازار خرده فروشـــی را نیـ ــر بـ ــود بـ خـ
ـــت  ـــش تقوی ـــش از پی ـــاوت، بی ـــای متف ابزاره

کنیـــم.
انعقـــاد  بـــه  اشـــاره  بـــا  رحمانـــی 
ـــا  ـــت: ب ـــاف گف ـــیج اصن ـــا بس ـــه ای ب تفاهم نام
ـــیج و  ـــاالی بس ـــیار ب ـــت بس ـــه ظرفی ـــه ب توج
ـــای  ـــیج در عرصه ه ـــور بس ـــر حض ـــه مؤث تجرب
ـــاف،  ـــیج اصن ـــا بس ـــه ب ـــا در مکاتب ـــف، م مختل
درخواســـت کردیـــم کـــه بســـیج اصنـــاف در 
موضـــوع نظـــارت بـــر بـــازار ورود کـــرده و از 
تـــوان خـــود بـــرای نظـــارت اســـتفاده کنـــد 
کـــه خوشـــبختانه آن هـــا نیـــز بـــدون منـــت 
اعـــام آمادگـــی کردنـــد و از ایـــن ظرفیـــت 
ـــتفاده  ـــازار اس ـــتر ب ـــه بیش ـــرل هرچ ـــرای کنت ب

خواهیـــم کـــرد.

قیمت خودرو و 8۰ قلم کاالی 
پرمصرف کاهشی شد

رئیــس کل بانــک مرکــزی در گفت وگــو 
ــی  ــگار شــبکه تلویزیون ــا لســتر هولــت، خبرن ب
آخریــن  دربــاره  را  توضیحاتــی   ،NBC
ــت  ــادرات نف ــور، ص ــادی کش ــوالت اقتص تح
ایــران، شــرایط اقتصــادی ایــران پــس از وضــع 

تحریم هــای آمریــکا ارائــه کــرده اســت. 
بــه گــزارش فــارس،   رئیــس کل بانــک 
هولــت،  لســتر  بــا  گفت وگــو  در  مرکــزی 
خبرنــگار شــبکه تلویزیونــی NBC، توضیحاتی 
ــاره آخریــن تحــوالت اقتصــادی کشــور،  را درب
صــادرات نفــت ایــران، شــرایط اقتصــادی ایــران 
پــس از وضــع تحریم هــای آمریــکا ارائــه کــرده 

اســت.
همتــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دولــت 
ترامــپ در رســیدن بــه هــدف خــود مبنــی بــر 
ــا  ــران، ت ــر رســاندن صــادرات نفــت ای ــه صف ب
ــی  ــل قول ــت: نق ــه اســت، گف کجــا پیــش رفت
را از آقــای ترامــپ می خوانــدم کــه گفتــه 
بــود »صــادرات نفــت ایــران از حــدی کــه مــن 
فکــر می کــردم پایین تــر اســت« و ایــن در 
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــه رئی ــت ک ــی اس حال
ــه  ــران را ب ــت ای ــادرات نف ــه ص ــود ک ــه ب گفت
صفــر می رســاند، از ایــن رو و باتوجــه بــه ایــن 
ــا  ــت م ــادرات نف ــد ص ــس االن بای ــت، پ صحب
ــا  ــاد و م ــن اتفــاق نیفت ــا ای منفــی می شــد، ام
ــم.  ــه می دهی ــود ادام ــت خ ــادرات نف ــه ص ب
البتــه صــادرات نفــت مــا در حــال افزایــش نیــز 
هســت و از روش هــای غیرمتعــارف کار خــود را 

ــم. ــش می بری پی
تحریم هــا  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
را غیرقانونــی خوانــد و تصریــح کــرد: مــا 
ــکا و آقــای ترامــپ  معتقدیــم کــه دولــت آمری
نمی توانــد در دنیــا قانــون وضــع کنــد و بــرای 
ســایر کشــورها تعییــن تکلیــف کنــد، بنابرایــن 
ــم، روال  ــادر می کنی ــت ص ــا نف ــه م ــی ک زمان
طبیعــی خودمــان را طــی می کنیــم، ولــی 
ــکا  ــات آمری ــال دور زدن اقدام ــع در ح در واق

ــتیم.  هس
ــار درخصــوص  ــول و اعتب رئیــس شــورای پ
ــوان  ــران، عن ــت ای ــادرات نف ــزان ص ــم می رق
ــام  ــپ اع ــای ترام ــه آق ــور ک ــان ط ــرد: هم ک
کــرده، مــا صــادرات نفــت را انجــام می دهیــم، 
ــا  ــزد م ــم آن ن ــد و رق ــد رون ــازده دهی ــا اج ام
بمانــد. معتقدیــم در حــال حاضــر درگیــر 
ــتیم  ــکا هس ــت آمری ــا دول ــادی ب ــگ اقتص جن

ــچ گاه  ــادی هی ــگ اقتص ــک جن ــاً در ی و قطع
کــه  دولتــی  بــه  را  مهماتمــان  اطاعــاِت 
در مقابــل مــا قــرار گرفتــه اســت، اعــام 
در  االن  کــه  اقتصــادی  ثبــات  نمی کنیــم. 
ــد  ــان می ده ــت، نش ــده اس ــم ش ــران حاک ای
ــه  ــیدن ب ــکا را در رس ــتیم آمری ــا توانس ــه م ک

ــم.  ــت دهی ــش شکس هدف
دکتــر همتــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری 
مبنــی بــر ارائــه نظــر خــود درخصــوص افــراد 
آســیب  }ایــران{  اینجــا  در  کــه  زیــادی 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــا دیده ان ــادی از تحریم ه زی
ــم  ــز مــا می داننــد کــه فشــار تحری مــردم عزی
ــن در  ــت و ای ــده اس ــا وارد ش ــه آنه ــاً ب عمدت
حالــی اســت کــه دولــت آمریــکا می گفــت مــا 
می خواهیــم نظــام جمهــوری اســامی را نابــود 
ــه  ــد ک ــر خــود نشــان می ده ــن ام ــم و ای کنی
ــه اقشــار متوســط  ــکا فشــار ب نتیجــه کار آمری
ــت.  ــه اس ــن جامع ــد پایی ــا درآم ــات ب و طبق
ایــن امــر موجــب شــده اســت کــه یــک شــوک 
تورمــی ایجــاد شــود کــه عمدتــاً طبقــات 
ــی  ــد ثابت ــه درآم ــه ک ــن جامع ــروم و پایی مح
داشــتند، ناشــی از آن دچــار مشــکل شــدند و 
البتــه تمــام تــاش دولــت هــم ایــن اســت کــه 

ــد. ــران کن ــد را جب ــن کاهــش درآم ــد ای بتوان
ــه  ــخ ب ــزی در پاس ــک مرک ــس کل بان رئی
ایــن ســوال کــه چگونگــی تهیــه و وارد کــردن 
از نظــر فنــی در فهرســت  کاالهایــی کــه 
ــت:  ــد، گف ــرار دارن ــده ق ــم ش ــای تحری کااله
ایــران کشــور بســته ای نیســت. ســال گذشــته 
ــول،  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــار صن ــاس آم براس
مــا هجدهمیــن اقتصــاد دنیــا از نظــر شــاخص 
PPP بودیــم و ایــن قــدرت را داریــم کــه 
نیازهایمــان را از هــر جایــی کــه بخواهیــم 

ــم. ــه کنی تهی
ــوال  ــواب س ــه در ج ــی در ادام ــر همت دکت
لســتر هلــت دربــاره اینکــه آیــا شــما }ایــران{ 
دوســتانی داریــد کــه حاضــر بــه پذیــرش 
ــت:  ــند، گف ــا باش ــن کااله ــک واردات ای ریس
ــورهایی  ــتند و کش ــال هس ــا فع ــار م ــه، تج بل
ــکاری  ــا هم ــا م ــه ب ــتند ک ــز هس ــادی نی زی
می کننــد، مــا فقــط متکــی بــه سیســتم 
مبادلــه  متعــارف  سیســتم های  و  بانکــی 
از طریــق روش تهاتــر و دیگــر  نیســتیم و 
ــان  ــادرات غیرنفتی م ــای ص ــا، درآمده روش ه

می دهیــم. اختصــاص  واردات  بــه  را 
در ادامــه ایــن گفــت وگــو، رئیــس کل 

ــتر  ــش لس ــه پرس ــخ ب ــزی در پاس ــک مرک بان
ــن  ــه ای ــت، ک ــران گف ــول ای ــاره پ ــت درب هول
ــران  ــا ای ــد و آی ــه می یاب ــا کجــا ادام کاهــش ت
می توانــد بــا وجــود ایــن امــر پایــداری را 
ــور  ــان ط ــت: هم ــر، گف ــا خی ــد ی ــظ کن حف
ــم  ــروع تحری ــل ش ــد در اوای ــاع داری ــه اط ک
ــارات  ــن انتظ ــی و همچنی ــو روان ــل ج ــه دلی ب
اقتصــادی  فعــاالن  بیــن  در  کــه  منفــی 
ــه  ــبت ب ــداری نس ــاس ناپای ــد، احس ــاد ش ایج
ــه  ــن ب ــت، همچنی ــکل گرف ــاد ش ــده اقتص آین
ــکا  ــت آمری ــی سیاس ــانه های حام ــک رس کم
و رســانه های متحدشــان در منطقــه، ایــن 
تصــور بــه وجــود آمــد کــه ممکــن اســت، نــرخ 

ــود. ــرل ش ــل کنت ارز غیرقاب
ــا  ــرد: در نزدیکی ه ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــاه  ــته )م ــال گذش ــاه س ــهریور م ــر ش و اواخ
بــه  ارز  نــرخ  میــادی(  تقویــم  ســپتامبر 
رقم هــای بســیار باالیــی افزایــش یافــت و 
ــی  ــی و نهای ــه اصل ــه مرحل ــی ک ــت زمان درس
تحریم هــای آمریــکا شــروع شــد، تقویــت 
ارزش پــول ملــی مــا نیــز آغــاز شــد و در 
ــی  ــول مل ــاه گذشــته ارزش پ طــول هشــت م
ــت.  ــده اس ــت ش ــد تقوی ــدداً 4۰ درص ــا مج م
در حــال حاضــر بــر نــرخ ارز کنتــرل داریــم و 
ثبــات نســبی بــر بــازار ارز حاکــم شــده اســت، 
ایــن  گرفتــه  کنترل هــای صــورت  نتیجــه 
ــد  ــته، رش ــاه گذش ــار م ــی چه ــه ط ــت ک اس

ــت. ــش اس ــال کاه ــه در ح ــورم ماهان ت
دکتــر همتــی در پایــان دربــاره میــزان 
ــرد:  ــوان ک ــران عن ــر ای ــا ب ــذاری تحریم ه اثرگ
ــا  ــر تحریم ه ــران تحــت تأثی ــر صــورت ای در ه
قــرار گرفتــه اســت. طــی دو ســه ســال گذشــته 
در مرحلــه اصــاح ســاختار اقتصــادی و کنتــرل 
تــورم قــرار داشــتیم و  از رشــد اقتصــادی 
ــه  ــوری ک ــه ط ــم ب ــوردار بودی ــی برخ مطلوب
ــا رشــد اقتصــادی در حــدود  پیــش از تحریم  ه
۱2 درصــد را نیــز تجربــه کردیــم. طبیعــی 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــع تحریم ه ــا وض ــت ب اس
ــل  ــور کام ــه ط ــان را ب ــاختار اقتصادیم ــا س م
اصــاح نکــرده بودیــم، شــوکی بــه ســاختارهای 
منظــر،  ایــن  از  شــد.  وارد  مــا  اقتصــادی 
ــر  ــور تأثی ــاد کش ــردم و اقتص ــا روی م تحریم ه
داشــت، ولــی مــا ایــن نکتــه را بــا هــدف دولــت 
ــم هــدف  ــم و می گویی ترامــپ مقایســه می کنی

ــد. ــه ش ــا شکســت مواج ــکا ب آمری

آمریکا را در رسیدن به اهدافش 
ناکام گذاشتیم

سوال یک نماینده از »شریعتمداری« 
درباره تشکیل یک هلدینگ بیمارستانی 

نماینــده ســبزوار در مجلــس از طــرح ســوال 
ــک  ــکیل ی ــاره تش ــاون درب ــر تع ــود از وزی خ

ــر داد.  ــتانی خب ــگ بیمارس هلدین
ــودی  ــین مقص ــنیم، حس ــزارش تس ــه گ ب
ــورای  ــس ش ــبزوار در مجل ــردم س ــده م نماین
ــدی  ــان تص ــه در زم ــان اینک ــا بی ــامی، ب اس
علــی ربیعــی بــر وزارت تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعــی یــک هلدینــگ درمــان تامیــن 
اجتماعــی در ایــن وزارتخانــه ایجــاد شــده 
اســت،  قانــون   خــاف  آن  تشــکیل  کــه 
کــه  هیئت امنایــی  بیمارســتان های  گفــت: 
تحــت نظــر تامیــن اجتماعــی بودنــد بــه ایــن 
ــاص در  ــده ای خ ــده  و ع ــذار ش ــگ واگ هلدین

ایــن هلدینــگ مســئولیت گرفته انــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــریعتمداری بارهــا در 
جمــع نماینــدگان اعــام کــرده  کــه تشــکیل 
ــه  ــدارد، ادام ــی ن ــای قانون ــگ مبن ــن هلدین ای
ــن  ــد ســال از تاســیس ای ــا گذشــت چن داد: ب
ــت  ــال فعالی ــه در ح ــن مجموع ــگ ای هلدین
اســت و منحــل نشــده اســت کــه وزیــر تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن زمینــه بایــد بــه 

ــدگان توضیــح دهــد. نماین
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــیون مب ــخنگوی فراکس س
ــه  ــرد: در برنام ــح ک ــس تصری ــادی مجل اقتص
ششــم توســعه نیــز ذکــر شــده ایجــاد هرگونــه 
تشــکیات دولتــی یــا وابســته بــه دولــت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت ای ــون اس ــاف قان خ
کــه در مجموعــه وزارت کار امــروز اتفاقــی 
ــه  ــن وزارتخان ــکانداران ای ــد س ــه بای ــاده ک افت
ــه  ــگ ب ــن هلدین ــکیل ای ــی تش ــاره بارمال درب

ــد. ــخ دهن ــدگان پاس نماین
نماینــده ســبزوار در مجلــس از طــرح ســوال 
ــی  ــاه اجتماع ــاون و کار و رف ــر تع خــود از وزی
دربــاره عــدم انحــال ایــن هلدینــگ خبــر داد 
ــور در  ــا حض ــد ب ــریعتمداری بای ــت: ش و گف
مجلــس پاســخ دهــد چــرا هنــوز اقدامــی بــرای 

انحــال ایــن هلدینــگ انجــام نــداده اســت.

تقویت خودباوری زمینه ساز 
شکست دشمنان است

امـــام جمعـــه موقـــت مراغـــه بـــا تاکیـــد 
ــکات  ــع مشـ ــرای رفـ ــاش بـ ــزوم تـ ــر لـ بـ
ـــر  ـــه ب ـــت: تکی ـــئوالن گف ـــط مس ـــه توس جامع
ـــادی و  ـــائل اقتص ـــه مس ـــه ب ـــاوری و توج خودب
ــای  ــاز شکســـت توطئه هـ فرهنگـــی زمینه سـ

دشـــمنان اســـت.
ـــا، حجـــت االســـام حمیـــد  ـــه گـــزارش ایرن ب
ــه  ــاز جمعـ ــای نمـ ــدی راد در خطبه هـ محمـ
مراغـــه افـــزود: دشـــمنان بـــرای ضربـــه زدن بـــه 
ـــاد،  ـــگ و اقتص ـــق فرهن ـــامی از طری ـــام اس نظ
می خواهنـــد مشـــکات عدیـــده ای بـــرای 

ـــد. ـــاد کنن ـــردم ایج ـــه و م جامع
ــن  ــذال در بیـ ــاد ابتـ ــه داد: ایجـ وی ادامـ
راهبردهـــای  از  اعتیـــاد  رواج  و  جوانـــان 
دشـــمنان بـــرای تحلیـــل و بـــه ضعـــف 
ـــت. ـــورمان اس ـــانی کش ـــروی انس ـــاندن نی کش

وی اضافـــه کـــرد: در زمینـــه اقتصـــاد 
نیـــز، بایـــد بـــه تولیدکننـــدگان بـــه عنـــوان 
رزمنـــدگان اقتصـــادی نـــگاه ویـــژه ای شـــود 
ــه  ــام و جامعـ ــان نظـ ــر بدخواهـ ــا در برابـ تـ

ــتاد. ــوان ایسـ ــامی بتـ اسـ
ــد  ــت: بایـ ــه گفـ ــه مراغـ ــب جمعـ خطیـ
ــل  ــت تبدیـ ــه فرصـ ــا را بـ ــروز تهدیدهـ امـ
ـــتغال  ـــد و اش ـــق تولی ـــیر رون ـــم و در مس کنی
گام برداریـــم تـــا دشـــمنان را مایـــوس 

ــم. کنیـ
ـــاره  ـــا اش ـــدی راد ب ـــام محم ـــت االس حج
ـــای  ـــع اعض ـــری در جم ـــای رهب ـــه رهنموده ب
ـــا  ـــه راهبرده ـــه ب ـــزود: توج ـــت اف ـــت دول هیئ
ــی،  ــت کنونـ ــری در وضعیـ ــخنان رهبـ و سـ

راهگشـــای جامعـــه خواهـــد بـــود.
ــه  ــیدن هفتـ ــه فرارسـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــئوالن  ـــردم و مس ـــه م ـــه داد: توج ـــت ادام دول
در زمینـــه رعایـــت حقـــوق متقابـــل ملـــت و 
دولـــت زمینـــه ســـاز تعالـــی و اقتـــدار ملـــی 

خواهـــد بـــود.
وی اضافـــه کـــرد: دولـــت و مســـئوالن 
کشـــور وظیفـــه دارنـــد بـــه عنـــوان حقـــوق 
ــاد  ــردم، ایجـ ــکات مـ ــع مشـ ــت، در رفـ ملـ
 امنیـــت، رفـــاه و عدالـــت تـــاش کننـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه رونمایـــی از ســـامانه 
دفـــاع موشـــکی بـــاور ۳7۳ افـــزود: ســـاخت 
ــاوری و  ــده خوبـ ــان دهنـ ــامانه تشـ ــن سـ ایـ
خودکفایـــی کشـــورمان بـــا وجـــود تحریـــم 

ــت. هاسـ

پروازهاي فرودگاه سهند به زودي 
برقرار مي شود

ــدار  ــتاندار و فرمانـ ــاون اسـ ــدار معـ در دیـ
ویـــژه شهرســـتان مراغـــه بـــا مدیـــرکل 
فـــرودگاه هـــاي اســـتان آذربایجـــان شـــرقي، 
ـــرودگاه  ـــاي ف ـــر پروازه ـــریع ت ـــراري س ـــر برق ب

ســـهند تاکیـــد شـــد.
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ــرقی،  ــان شـ ــتان آذربایجـ ــای اسـ فرودگاه هـ
ــرکل  ــر مدیـ ــه در دفتـ ــدار کـ ــن دیـ در ایـ
فرودگاه هـــای اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
برگـــزار شـــد، شـــکری فرمانـــدار ویـــژه 
ـــام  ـــکر از اهتم ـــن تش ـــه ضم ـــتان مراغ شهرس
مدیـــرکل فرودگاه هـــای اســـتان آذربایجـــان 
شـــرقی بـــه مســـائل فـــرودگاه ســـهند، بـــر 
ـــرودگاه  ـــن ف ـــای ای ـــریعتر پروازه ـــراری س برق

ــرد. ــد کـ تاکیـ
ـــس  ـــور رئی ـــی پ ـــه حاج ـــدار ک ـــن دی در ای
فـــرودگاه ســـهند نیـــز حضـــور داشـــت 
 آذری مدیـــرکل فـــرودگاه هـــای اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی بـــا تاکیـــد بـــر اهتمـــام 
ــای  ــراری پروازهـ ــرای برقـ ــن اداره کل بـ ایـ
ـــا  ـــه ب ـــن زمین ـــت: در ای ـــهند گف ـــرودگاه س ف
شـــرکت های هواپیمایـــی ایـــران ایـــر، آتـــا و 
ـــه  ـــت و ب ـــه اس ـــام گرفت ـــی انج ـــا مذاکرات پوی
ــرودگاه  ــرواز از فـ ــراری پـ ــاهد برقـ زودی شـ

ســـهند خواهیـــم بـــود

ترقی: 
اولویت مردم مقابله با مفاسد 

اقتصادی است

یـک فعـال سیاسـی اصولگـرا بـا اشـاره بـه 
اینکـه مطالبـه و اولویـت اول مـردم، مقابلـه بـا 
مفاسـد اقتصـادی اسـت، گفت: اگـر می خواهیم 
ریشـه های فسـاد خشـکانده شـود باید با عوامل 

پشـتیبان فسـاد مقابلـه کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، حمیدرضـا ترقی، بـا بیان 
اینکـه خواسـت مـردم عمدتـا مقابلـه بـا فسـاد 
اسـت،  بیت المـال  میـل  و  حیـف  و  اقتصـادی 
اظهـار کـرد: بنابرایـن ایـن خواسـت و مطالبـه 
مـردم بایـد در اولویـت قرار گیرد. مـردم خواهان 
حفـظ و مراقبـت از بیت المال، نظـارت بر بودجه 
بـرای اجـرای آن در مسـیر قانونی خـود و مقابله 
با کسـانی هسـتند که بـا مدیریت مالـی خود به 
کشـور ضـرر می زننـد که خوشـبختانه دسـتگاه 
قضایـی در حـال پیگیـری مطالبات مردم اسـت.

وی ادامـه داد: تعلـل در برخـورد بـا مفاسـد 
اجتماعـی  سـرمایه  اول  درجـه  در  اقتصـادی 
دوم  درجـه  در  می دهـد.  کاهـش  را  کشـور 
موجـب هدررفـت اموال عمومی کشـور شـده و 
در درجه سـوم  توسـعه و پیشـرفت کشـور را به 

می انـدازد. تاخیـر 
ایـن عضـو شـورای مرکـزی حـزب موتلفـه 
اسـامی دربـاره دلیـل پایـدار بودن ریشـه های 
فسـاد اقتصـادی در کشـور تصریـح کـرد: علـت 
اصلـی ایـن اسـت کـه عوامل فسـاد اقتصـادی، 
دسـتگاه های  در  پشـتیبانانی  و  وابسـتگان 
مانـع  پشـتیبانان  همیـن  دارنـد  و   مختلـف 
اگـر  می شـوند.  فسـاد  بـا  ای  ریشـه  برخـورد 
می خواهیـم ریشـه های فسـاد خشـکانده شـود 
بایـد با عوامل پشـتیبان فسـاد مقابله کـرد. قوه 
قضاییـه، دولـت، سـازمان بازرسـی کل کشـور 
و اطاعـات سـپاه نقـش مهمـی در مقابلـه بـا 

عوامـل ریشـه ای فسـاد دارنـد.
ترقـی بـا اشـاره به اینکـه عوامل پشـت پرده 
فسـاد توانسـته اند برای خود حاشـیه امن ایجاد 
کننـد، خاطرنشـان کـرد: آنهـا با همین حاشـیه 
امـن و رانت هـای قـدرت و ثـروت توانسـته اند 
مسـیر خـود را بـرای چپـاول بیت المـال ادامـه 
دهنـد البتـه خوشـبختانه در دوره جدیـد قـوه 
قضاییـه بـر مقابلـه بـا ایـن افـراد تاکیـد شـده 
اسـت و بـه همیـن دلیـل ممکن اسـت ریاسـت 
قـوه قضاییـه و عواملـی کـه در حـال مقابلـه بـا 
ریشـه های فسـاد هسـتند، مـورد تهاجـم ایـن 

جریـان قـرار بگیرند.
وی دربـاره لزوم افشـاگری مفاسـد اقتصادی 
خاطرنشـان کـرد: اگر افشـاگری مانع دسـتیابی 
بـه عوامل پشـت پـرده فسـاد و بیدارشـدن آنها 
شـود، مضـر اسـت، ولـی پـس از رسـیدگی بـه 
پرونـده مفاسـد، افشـاگری دربـاره آن موجـب 
آگاه شـدن جامعه نسـبت به چگونگـی مقابله با 
مفاسـد شـده و ایـن پیـام را به جامعـه می دهد 
کـه نظـام هیچ مسـامحه ای در برخورد با فسـاد 
نداشـته و بـا هـر فـرد مفسـدی در هـر سـمتی 
کـه باشـد برخـورد می کنـد. در نتیجه سـرمایه 
نظـام  بـه  مـردم  اعتمـاد  میـزان  و  اجتماعـی 

افزایـش می یابـد.
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ــه در آذربایجــان شــرقی  ــی فقی نماینــده ول
ســازمان  یــا  بحــران  ســتاد  اگــر  گفــت: 
دســتگاه ها  ســایر  بــا  مراتــع  و  جنگل هــا 
ــه  ــباران چ ــای ارس ــد، جنگل ه ــاف دارن اخت
ــوند؟  ــق ش ــه حری ــه طعم ــد ک ــی دارن گناه
حجت االســام  تســنیم،  گــزارش  بــه 
محمدعلــی آل هاشــم در خطبه هــای نمــار 
ــی  ــه رونمای ــاره ب ــا اش ــه، ب ــن هفت ــه ای جمع
 ،»۳7۳ »بــاور  هوائــی  پدافنــد  ســامانه  از 
ــده  ــوان پیچی ــاور ۳7۳ را می ت ــت: ب اظهارداش
تریــن و مهــم تریــن پــروژه دفاعــی در تاریــخ 
ــل آن  ــام مراح ــه تم ــمار آورد ک ــه ش ــران ب ای
بــه دســت متخصصــان بومــی در کمتــر از یــک 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــه س ده
ــه  ــامانه ب ــن س ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
مراتــب پیشــرفته تــر از ســامانه های آمریکائــی 
ــه  ــل ب ــای قب ــا در دهه ه ــه داد: م ــت، ادام اس
ســامانه ای قــوی تــر از اس ۳۰۰ نیــاز داشــتیم 
کــه بهــره بــرداری از ایــن ســامانه تاثیــر 
بســزائی در افزایــش تــوان بازدارندگــی دفاعــی 

ــت. ــور داش کش
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی، 
ــا تاکیــد بــر ایــن کــه ســاخت ایــن ســامانه،  ب
دروازه هــای جدیــدی از فناوری هــای نویــن 
دفاعــی را بــه روی کشــور گشــود، گفــت: عــدم 
ــامانه اس ۳۰۰  ــروش س ــه ف ــیه ب ــد روس تعه
در دهــه گذشــته، ســرآغازی بــرای تحقــق 

شــعار »مــا می توانیــم« و »خواســتن توانســتن 
اســت«، بــود، هــر چنــد کــه روســیه در 
ســال های اخیــر بــه تعهــد خــود عمــل کــرده 

ــل داد.  ــران تحوی ــه ای و اس ۳۰۰ را ب
ــم  ــام معظ ــه مق ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــاور ۳7۳  ــامانه ب ــدواری از س ــا امی ــری ب رهب
یــاد کــرده انــد، ســه توصیــه امــام خمینــی)ره( 
را یــادآور شــد و گفــت: بــاور بــه خــدا، مــردم 
ــت،  ــا قاطعی ــان ب ــا ایش ــد ت ــث ش ــود باع و خ

مقابــل  در  تمــام  اســتقامت  و  شــجاعت 
ــتند.  ــکات بایس مش

حجــت االســام آل هاشــم طبــق روال 
ــه  ــز ب ــه ای نی ــه، توصی ــر هفت ــه ه ــاز جمع نم
کاندیداهــای احتمالــی آینــده مجلــس شــورای 
ــت  ــد دق ــردم بای ــت: م ــت و گف ــامی داش اس
ــعه  ــده، دارای س ــای آین ــا کاندیداه ــد ت کنن
ــل دشــمنان، مشــکات  ــا مقاب صــدر باشــند ت
و انتقــادات بــه خوبــی تصمیــم گیــری کننــد.

ــور در  ــر کش ــه از وزی ــاد و گای ــا انتق وی ب
جریــان حادثــه آتــش ســوزی جنگل هــای 
ارســباران، اظهارداشــت: چهــار روز اســت کــه 
۳۰۰ هکتــار از ایــن جنگل هــا ســوخته اســت و 

ــد. ــار کنن ــد آن را مه تابحــال نتوانســته ان
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی، 
ســازمان  یــا  بحــران  ســتاد  اگــر  افــزود: 
دســتگاه ها  ســایر  بــا  مراتــع  و  جنگل هــا 
ــه  ــباران چ ــای ارس ــد، جنگل ه ــاف دارن اخت
ــوند؟ ــق ش ــه حری ــه طعم ــد ک ــی دارن گناه

 وی بــه نبــود هلــی کوپتــر در ســتاد بحــران 
اســتان و نبــود آب پــاش در هلــی کوپترهــای 
ســتاد بحــران کشــور اشــاره کــرد و ابرازداشــت: 
ــن تجهیــزات وظیفــه ســتاد بحــران  تامیــن ای
ــود، امــا اگــر هزینــه تامیــن آن را نداشــتند،  ب
بــا  می توانســتند  خــود  تبریــزی  خیریــن 
ــزات را  ــن تجهی ــول ای ــون پ ــد میلی ــد ص چن
خریــداری کننــد تــا در چنیــن مواقــع بحرانــی 

ــوند. ــری نش ــی تدبی ــی ب ــا قربان جنگل ه
امــام جمعــه تبریــز، بــا اشــاره به فرارســیدن 
ــه  ــه ای ب ــرم، توصی ــاه مح ــزاداری م ــام ع ای
هیــات عــزاداری داشــت و گفــت: گرچــه ایــن 
ــاز  ــا ب ــه همــه ســاله تکــرار می شــود، ام توصی
تکــرار می کنــم کــه دســتجات عــزاداری بایــد 
ــا  ــه اتمــام برســانند ت ــع عــزاداری را ب ــه موق ب
ــن  ــایگان ای ــایش از همس ــلب آس ــات س موجب

دســتجات نشــود.

انتقاد صریح نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از بی توجهی 
مسئوالن  به آتش سوزی گسترده جنگل های ارسباران  

فوتبــال  مــوزه  گفــت:  تبریــز  شــهردار 
ــن روز  ــنبه در دومی ــک ش ــردا ی ــان ف آذربایج
از هفتــه دولــت و بــا حضــور پیشکســوتان 
فوتبــال و چهره هــای تاثیرگــذار فوتبــال تبریــز 
ــاح  ــی افتت ــن الملل ــی و بی ــای مل در عرصه ه

 . می شــود
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر بــا 
اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: مــوزه فوتبــال 
آذربایجــان توســط شــهرداری منطقــه 2 تبریــز 
از شــهرک امــام بــه ابتــدای شــهرک زعفرانیــه 
در 7۰۰ متــر زیربنــا منتقــل شــده و کارهــای 
اجرایــی ایــن مــوزه بــه اتمــام رســیده و آمــاده 

بهــره بــرداری اســت.
ــنبه  ــک ش ــردا ی ــوزه ف ــن م ــزود: ای وی اف
هــا،  فوتبالیســت  ورزشــکاران،  بــا حضــور 
ــذار  ــای تاثیرگ ــال و چهره ه ــوتان فوتب پیشکس
فوتبــال تبریــز در عرصه هــای ملــی و بیــن 

المللــی بــه بهــره بــرداری می رســد.
ــن  ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز ب ــهردار تبری ش
مــوزه اولیــن مــوزه تخصصــی فوتبــال در ایــران 

ــار و  ــکل از آث ــوزه متش ــن م ــت: ای ــت، گف اس
ــز  ــال تبری ــته فوتب ــرن گذش ــک ق ــر ی تصاوی
ــل  ــه در مح ــوده ک ــازی ب ــگاه تراکتورس و باش
جدیــد خــود در شــهرک زعفرانیــه افتتــاح 

می شــود.
ایــرج شــهین باهــر ابــراز داشــت: ایــن مــوزه 
از نظــر موقعیــت، شــرایط بســیار بهتری نســبت 
ــی مــوزه  ــه محــل قبلــی دارد. ســاختمان قبل ب
ــام )ره(  ــهرک ام ــوان ش ــارک بان ــال در پ فوتب
واقــع شــده بــود کــه چنــدان در معــرض دیــد 
و دســترس عاقــه منــدان نبــود امــا ســاختمان 
جدیــد در محلــی واقــع شــده کــه دسترســی به 
ــد  ــر اســت و کامــا در معــرض دی آن آســان ت

شــهروندان و گردشــگران قــرار دارد.
ــز  ــر اینکــه شــهرداری تبری ــد ب ــا تاکی وی ب
قدم هــای مهمــی بــرای تجهیــز مــوزه فوتبــال 
آذربایجــان برداشــته اســت، ادامــه داد: اقامــی 
ــه  ــه شــده و بازهــم تهی ــن مــوزه تهی ــرای ای ب
ــاد و  ــا ایج ــز ب ــهرداری تبری ــد. ش ــد ش خواه
تجهیــز ایــن مــوزه تــاش کــرده تــا جوانــان و 

شــهروندان را بــا پیشــینه فوتبــال تبریــز آشــنا 
ــم  ــت مه ــد ظرفی ــکان می توان ــن م ــازد و ای س
گردشــگری بــرای تبریــز باشــد و اولینــی دیگــر 

ــرای ایــن شــهر اضافــه شــود. ب
شــهردار تبریــز همچنیــن بــه اهمیــت 
توجــه بــه حــوزه جوانــان نیــز اشــاره داشــت و 
ــان دارد  گفــت: ورزش تاثیــر باالیــی روی جوان
ــا  ــیاری ناهنجاری ه ــا را از بس ــد آنه و می توان
ــه  ــه ب ــور توج ــن منظ ــرای همی ــازد، ب دور س

ــت. ــروری اس ورزش ض
ــه  ــه طبق ــوزه در س ــن م ــت ای ــی اس گفتن
و  اســناد  تندیــس،  اســت؛  شــده  احــداث 
ــال،  ــوازم فوتب ــایل و ل ــی، وس ــر تاریخ تصاوی
دانســتنی هایــی در مــورد فوتبــال تبریــز، 
ــزرگان  ــری از ب ــی و تصاوی ــگاه های قدیم باش
ــال ۱2۹۶  ــز از س ــال تبری ــذاران فوتب و بنیانگ
ــش گذاشــته  ــه نمای ــکان ب ــن م ــون در ای تاکن

ــت. ــده اس ش

در دومین روز از هفته دولت؛

موزه فوتبال آذربایجان 
فردا افتتاح می شود

اجرای طرح سحاب 
در راستای محرومیت زدایی

 و ایجاد اشتغال پایدار در روستا ها 

رئیــس اجرایــی فرمــان امــام خمینــی )ره( 
در آذربایجــان شــرقی از اجــرای طرح هــای 
اشــتغالزایی و محرومیــت زدایــی در ســطح 

ــر داد.  ــتان خب اس
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی  ــام خمین ــان ام ــی فرم ــس اجرای ــی رئی ربان
ــه  ــه کمیت ــرقیدر جلس ــان ش )ره( در آذربایج
ــزی شهرســتان آذرشــهر  ــه ری اشــتغال و برنام
ــن ســتاد توســط  ــت: طــرح اشــتغالزایی ای گف
ــب طــرح اجتمــاع محــور  ــاد برکــت در قال بنی
)ســحاب( بــا هــدف ســرمایه گــذاری و حمایت 
در  اشــتغالزایی  طرح هــای  و  کارآفرینــان  از 
مناطــق محــرووم روســتایی صــورت می گیــرد.

ــوت در  ــورت پایل ــرح بص ــن ط ــزود: ای او اف
توســط  مراغــه  و  اذرشــهر  شهرســتان های 

بنیــاد برکــت صــورت می گیــرد.
اللهیــاری  فرمانــدار شهرســتان آذرشــهر 
اول  از کســب رتبــه  ایــن جلســه  نیــز در 
اســتانی شهرســتان آذرشــهر در حــوزه ایجــاد 
اشــتغال خبــر داد گفــت: شهرســتان آذرشــهر 
اســتانی  اول  رتبــه  اشــتغالزایی  زمینــه  در 
ــال  ــه اول س ــه ماه ــوده و در س ــب نم را کس
در  و  اشــتغالزایی   ۱۶۵۵ از  بیــش  جــاری 
ــش  ــر بی ــتایی و فراگی ــهیات روس ــذب تس ج
ــت . ــه اس ــق یافت ــتانی تحق ــهمیه شهرس از س

ــت  ــت و پتانســل بنیادبرک ــت: از ظرفی اوگف
ــکات  ــل مش ــتغال، ح ــاد اش ــتای ایج در راس
رفــع  و  فرســوده  مــدارس  ســاختمانی 
ــتان  ــتا های شهرس ــی در روس ــت زدای محرومی
در جهــت ایجــاد اشــتغال پایــدار اســتفاده 

ــود. ش

نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی:
ضرورت تشدید مجازات متخلفین 

در جاده ها

نایــب رئیــس اول مجلــس شــورای اســامی 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت تشــدید مجــازات 
نیازمنــد   : گفــت  جاده هــا  در  متخلفیــن 
ــن  ــا متخلفی ــورد ب ــخت در برخ ــن سرس قوانی

راهنمایــی رانندگــی هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا، مســعود پزشــکیان 
ــن  ــت و چهارمی ــه کار بیس ــاز ب ــن آغ در آیی
کنفرانــس بیــن المللــی جامعــه ایمــن،  اظهــار 
کــرد:  کســانی کــه بــا جــان افــراد در جاده هــا 
بــازی می کننــد، نبایــد تنهــا بــا پرداخــت 
جریمــه بتواننــد رفتــار خــود را ادامــه دهنــد.

ــا بیــان اینکــه اراده کافــی در کاهــش  وی ب
تصادفــات جــاده ای وجــود نــدارد، گفــت: 
ــه  ــی برنام ــت ول ــم اراده هس ــه می گویی این ک
نیســت بــا ایــن موضــوع مخالــف هســتم؛ 
ــم کاری  ــا می توانی ــد م ــر اراده باش ــه اگ چراک
کنیــم کــه فضایــی کــه دربحــث حــوادث 
ــد،  ــش یاب ــد، کاه ــود می آی ــه وج ــی ب رانندگ
ــه اراده  ــا وجــود داشــتن برنام ــا متاســفانه ب ام

ــدارد. ــود ن ــم وج ــن مه ــرای ای ــی ب کاف
بـر  تاکیـد  بـا  مجلـس  اول  رییـس  نایـب 
این کـه بایـد در جامعـه بـرای جـان انسـان ها 
ارزش قائـل شـویم خاطرنشـان کـرد: اگـر برای 
جـان انسـان ها ارزش قائل شـویم بایـد مقرراتی 
تنظیـم کنیم که بـا متخلفین برخورد شایسـته 
ای کـه  در برابـر تخلـف آنهاسـت انجـام شـود؛ 
از ایـن رو  برخـی از مواقـع قـدرت و اصـاح 
قانونـی می توانـد در رفـع چالش هـا و معضـات 

اجتماعـی تاثیرگـذار باشـد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه 
آمــوزش در مــدارس گفــت: امــروز بایــد شــاهد 
ــش  ــن همای ــوزش در ای ــان آم ــور متولی حض
ــد از  ــوزش بای ــوع آم ــه موض ــرا ک ــم چ بودی

کودکــی در ذهن هــا نهادینــه شــود.
پزشــکیان همچنیــن اشــاره ای نیــز بــه 
ــه  ــه ب ــا و توج ــی در جاده ه ــات زیربنای اصاح
مســائل فنــی داشــت و افــزود: بــدون شــک در 
شــکنار مســائل انســانی مســائل زیرســاختی از 
جملــه مســائل فنــی جــاده نیــز در در ســوانح 
رانندگــی تاثیرگــذار اســت از ایــن رو بایــد 
ــا  ــاز در جاده ه ــورد نی ــی م ــات زیربنای اصاح

ــرد. ــرار گی ــژه ق ــورد توجــه وی م

رئیس کمیسیون عمران: 
مجلس از عملکرد دولت در حوزه 

بازار مسکن رضایت ندارد

رئیـــس کمیســـیون عمـــران مجلـــس بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه دولـــت گام هـــای اولیـــه 
ـــته  ـــکن برداش ـــازار مس ـــاماندهی ب ـــرای س را ب
ـــه  ـــکن ب ـــازار مس ـــاماندهی ب ـــت: س ـــت، گف اس

کمـــک همـــه ارکان دولـــت نیـــاز دارد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدرضـــا رضایـــی 
ـــران  ـــیون عم ـــری کمیس ـــاره پیگی ـــی درب کوچ
ـــرد:   ـــان ک ـــکن بی ـــازار مس ـــاماندهی ب ـــرای س ب
کمیســـیون بـــا جدیـــت موضـــوع مســـکن را 
ـــت  ـــرای مدیری ـــی ب ـــد. گام های ـــال می کن دنب
ـــده  ـــته ش ـــکن برداش ـــازار مس ـــاماندهی ب و س

ـــت. ـــش نیس ـــت بخ ـــا رضای ـــت ام اس
ــت  ــه دولـ ــان اینکـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
ـــود  ـــل خ ـــرعت عم ـــکن س ـــوزه مس ـــد در ح بای
ـــردارد،  ـــر ب ـــدی ت ـــای ج ـــرد و گام ه ـــاال بب را ب
اظهـــار داشـــت: ســـاماندهی بـــازار مســـکن 
ـــه  ـــاز ب ـــت و نی ـــه اس ـــه جانب ـــث هم ـــک بح ی
همیـــاری و کمـــک همـــه ارکان دولـــت دارد. 
ـــی  ـــه تنهای ـــازی ب ـــای وزارت راه و شهرس گام ه

ـــود. ـــد ب ـــر نخواه موث
ـــه  ـــس ادام ـــران مجل ـــیون عم ـــس کمیس رئی
ـــزارش کمیســـیون عمـــران در  ـــه زودی گ داد: ب
ـــکن  ـــی بـــازار مس ـــیب شناس ـــاط بـــا آس ارتب
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــی از دسـ ــور برخـ و قصـ
بـــه هماهنگـــی  نیـــاز  کـــه  مـــواردی  و 
و  بانک هـــا  نظیـــر  مختلـــف  بخش هـــای 
در  و  آمـــاده  دارد،  خانه هـــا  وزارت  ســـایر 

صحـــن علنـــی قرائـــت خواهـــد شـــد.
وی در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: در بخـــش 
ـــت  ـــت. دول ـــر اس ـــت بهت ـــر وضعی ـــکن مه مس
ـــه  ـــود را ب ـــاش خ ـــازی ت و وزارت راه و شهرس
ـــل از پایـــان ســـال ۵۰۰  کار گرفتـــه و تـــا قب
ـــاده  ـــد آم ـــف بودن ـــه باتکلی ـــدی ک ـــزار واح ه
شـــده و در اختیـــار مـــردم قـــرار می گیـــرد.

رضایـــی تصریـــح کـــرد: بـــه طـــور کلـــی 
ــت در  ــرد دولـ ــران از عملکـ ــیون عمـ کمیسـ
حـــوزه مســـکن رضایـــت نـــدارد و بایـــد 
گام هـــای جـــدی تـــر بـــا هماهنگـــی همـــه 

ــود. ــته شـ ــت برداشـ ارکان دولـ

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* تمــدن امــروز بــدون خــدا رشــد کــرده 
ــان  ــا انس ــدن ب ــه متم ــورت جامع ــه ص و ب
وحشــي در آمــده اســت درصورتیکــه در 
امــا جامعــه  انســان ها متمــدن  گذشــته 

ــود. ــده ب ــب مان ــي و عق وحش
دکتر علي شریعتي

معیــن و مقــدر بــودن رزق بــه معنــاي آن 
نیســت کــه بــراي کســب رزق تــاش نکننــد 
بلکــه معنایــش ایــن اســت کــه انســان ها در 
ــد  ــت نیندازن ــه هاک کســب رزق، خــود را ب
ــر  ــد اگ ــّد و جه ــس از ج ــر، پ و از آن باالت
سهمشــان کمتــر از دیگــري شــد، ایــن کمتر 
بــودن را بــه رضایــت پذیــرا باشــند و گریبــان 
ندارنــد. از کوشــش خــود نکاهنــد امــا از غّصة 
خــود بکاهنــد. چــرا کــه غــم خــوردن عیــن 
کاســتن از رزق اســت. بهتریــن رزق هــا، رزق 

هــاي ماندنــي و زوال ناپذیرنــد. 
؟

هــر کســی نمی توانــد بــه آســانی و بــدون 
ــرط  ــد ش ــدف برس ــه ه ــاش ب ــعی و ت س
و  اندیشــه  کار گرفتــن  بــه   پیــروزی در 
ــران  ــه دیگ ــت. از تجرب ــان اس ــش انس کوش
ــدان و  ــه نیازمن ــرد. ب ــتفاده ک ــد اس ــز بای نی
محتاجــان بایــد کمــک کنیــد تــا در مواقــع 

ــوید. ــکل نش ــار مش ــروری دچ ض
دیوان حافظ

ــری از تمــدن و بشــر هســت،  هــر جــا اث
ــزی هــم هســت. ــه انگی فتن

ژان راسین
ــرده  ــه « ک ــر را » مرّف ــم بش ــدن، ه - تم

ــی رحــم«. ــم » ب اســت و ه
جک لندن

ــل  ــی قبای ــت. حت ــبی اس ــدن نس ۵- تم
ــد. ــدن می دانن ــود را متم ــم خ ــوار ه آدمخ
فرانتس فانون

بــردۀ   « را  بشــر  امــروزی  تمــدن   -۶
اســت. کــرده  ماشــین« 

شارل دوگل
ــد  ــریت باش ــت بش ــدن در خدم ــد تم بای

ــدن. ــت تم ــریت در خدم ــه بش ن
آلبرکامو

۸- تمــدن زندگــی را آســانتر می کنــد وااّل 
بشــر اولیــه هــم زندگــی می کــرد.

یوهان فیخته
انســان امــروزی بــرای نخســتین بــار 
دانســته اســت کــه تمدنــش فناپذیــر اســت.
پل والری

معــاون اســتاندار و فرمانــدار مراغــه گفــت: امســال و در طــول 
ایــام گرامیداشــت هفتــه دولــت، ۵۵ طــرح عمرانــی و خدماتــی 
ــا ۱۹2 میلیــارد و ۵4۵ میلیــون تومــان اعتبــار در شهرســتان  ب

بهره بــرداری و کلنگ زنــی می شــود.
حمیــد شــکری در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــه طرح هــای آمــاده 
ــن  ــزود: در طــول ای ــی در شهرســتان اشــاره کــرد و اف کلنگ زن
ــی  ــی، تولیــدی و خدمات ــی 4 طــرح عمران ــات اجرای هفته عملی
بــا ۱۱2 میلیــارد تومــان اعتبــار در  شهرســتان آغــاز می شــود.

ــه  ــانی ب ــرح گازرس ــامل ط ــا ش ــن طرح ه ــه داد: ای وی ادام
۵ روســتای ایــن شهرســتان، طــرح آموزشــی و ایجــاد شــهرک 

ــود. شــیات خواهــد ب

وی اضافــه کــرد: همچنیــن در بخــش عمــران شــهری، طــرح 
بهســازی کانــال عشــرت آبــاد توســط شــهرداری بــا ۱.۸ میلیــارد 

ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــار ب ــان اعتب توم
شــکری گفــت: در بخــش کشــاورزی نیــز ۱۳ طــرح بــا ۳۵.۵ 
ــرداری قــرار می گیــرد کــه  میلیــارد تومــان اعتبــار مــورد بهره ب

حاصــل آن رونــق اقتصــادی در ایــن بخــش خواهــد بــود.
ــانی  ــرح گازرس ــه ط ــال س ــت امس ــه دول ــزود: در هفت وی اف
ــرق  ــرح ب ــار و 7ط ــان اعتب ــارد توم ــا 2.۳ میلی ــتاها ب ــه روس ب
ــرق در مناطــق شــهری و روســتایی  رســانی و اصــاح شــبکه ب
افتتــاح می شــود.  بــا حــدود ۱۱ میلیــارد تومــان اعتبــار 

مدرســه  هفتــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  مراغــه  فرمانــدار 
 ۸۵۰ و  میلیــارد  یــک  بــا  ســلجی  کاســه   ۶ خیرســاز 
میلیــون تومــان هزینــه و هتــل آپارتمــان خیرســاز ویــژه 
ــاح خواهــد شــد. ــه افتت ــان هزین ــارد توم ــا ۵ میلی  ســالمندان ب

شــکری گفت: همچنیــن در بخــش آب و فاضــاب شــهری 

ــه  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــا ۸.۵ میلی ــرح ب ــه ط ــتایی، س و روس
می رســد. بهره بــرداری 

احــداث  طــرح   2 نیــز  ورزش  بخــش  در  افــزود:  وی 
ــان  ــارد توم ــا 4.۶ میلی ــطرنج ب ــه ش ــگ و خان ــت کارتین پیس

می شــود. افتتــاح  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
ــرح  ــز ۱۰ ط ــتایی نی ــران روس ــش عم ــه داد: در بخ وی ادام
عمرانــی بــا 2۳.7 میلیــارد تومــان اعتبــار در روســتاهای بخــش 
مرکــزی و چهــار طــرح بــا حــدود هفــت میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب در روســتاهای بخــش ســراجو ب

ـــت  ـــور گرامیداش ـــه منظ ـــن ب ـــرد: همچنی ـــه ک ـــکری اضاف ش
آیین هـــای  دولـــت،  هفتـــه  شـــهدای  خاطـــره  و  یـــاد 
شـــهدای  یـــادواره  شـــهدا،  مـــزار  غبارروبـــی  فرهنگـــی 
ــت  ــه دولـ ــه هفتـ ــژه برنامـ ــز ویـ ــتان و نیـ ــد شهرسـ کارمنـ
ــزار  ــئوالن برگـ ــردم و مسـ ــف مـ ــار مختلـ ــور اقشـ ــا حضـ  بـ

می شود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــدار مراغ ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس  مع
ــکان  ــت: پزش ــر گف ــر حاض ــک در عص ــی پزش ــگاه اجتماع جای
ســرمایه انســانی و ســفیران ســامت و بهداشــت در جامعه هستند.

بــه گــزارش ایرنــا، موســی شــعفی در آییــن روز پزشــک در 
مراغــه افــزود: پزشــکان بــه عنــوان بخــش مهمــی از نخبــگان 
ــای  ــاز ارتق ــه س ــان، زمین ــت و درم ــش بهداش ــه در بخ جامع

بهداشــت و ســامت هســتند.
ــد و  ــکان متعه ــور پزش ــه حض ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــتان، حرکت ه ــن شهرس ــص در ای متخص
بهــره منــدی از ایــن ظرفیــت بــزرگ اجتماعــی در حــال شــکل 

گیــری اســت.
شــعفی خاطرنشــان کــرد: مراغــه بــه عنــوان یکــی از 
بســیاری در  از جاذبه هــای  تاریخــی کشــورمان  شــهرهای 
ــا حضــور و  ــن رو ب ــوده و از ای ــه گردشــگری برخــوردار ب زمین
ــه قطــب گردشــگری ســامت  ــد ب مشــارکت پزشــکان می توان

ــود. ــل ش ــز تبدی نی

ــت تدبیــر و امیــد در قبــال تــاش  وی افــزود: رویکــرد دول
جامعــه پزشــکی در بخــش بهداشــت و درمــان، رفــع دغدغه هــا 

و مطالبــات بــر حــق آنــان اســت.
رئیــس نظــام پزشــکی مراغــه نیــز در ایــن آییــن بــا انتقــاد از 
ــاره جامعــه پزشــکی گفــت: طــرح  برخــی حاشــیه ســازی ها درب
برخــی از ایــن مباحــث در راســتای تامین منافــع جناحــی و 
انتخاباتــی بــوده و در صــورت تــداوم آن زمینه ســاز چالــش و وارد 
آمــدن خدشــه بــه وجهــه پزشــکان تاشــگر جامعــه خواهــد شــد.

علــی چنگیــزی افــزود: مطــرح شــدن مســائلی چــون ســطح 
درآمــدی پزشــکان در برخــی رســانه ها بــدون در نظــر گرفتــن 
ــری  ــکی ام ــه پزش ــترگ جامع ــئولیت های س ــص و مس تخص

ناپســند بــوده اســت.
ــب  ــوان در مط ــب کارتخ ــوع نص ــه موض ــاره ب ــا اش وی ب
از  درصــد   ۹۸ از  بیــش  اکنــون  هــم  داد:  پزشــکان ادامه 
پزشــکان ایــن شهرســتان بــرای رعایــت حــال و رفــاه بیمــاران 

دارای کارتخــوان هســتند.

چنگیــزی اعــام کــرد: جامعــه پزشــکی هم اکنــون بهتریــن 
 مودیــان مالیاتــی بــوده و همگــی دارای پرونده مالیاتی هســتند.

دانشــجویان  ظرفیــت  برابــری  دو  افزایــش  افــزود:  وی 
رشــته های پزشــکی نیــز بــا توجــه بــه کمبودهــای زیرســاختی 
ــامت و  ــت، س ــش بهداش ــد بخ ــده می توان ــی در آین و آموزش

ــد. ــد کن ــه را تهدی ــان جامع درم
ــه شهرســتان  ــن از پزشــکان و داروســازان نمون ــن آیی در ای

تجلیــل شــد.

فرماندار مراغه:

 55 طرح در هفته دولت بهره برداری و 
کلنگ زنی می شود

 پزشکان سرمایه انسانی و سفیران سالمت در جامعه هستند

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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آذری جهرمی تشریح کرد:

نقش وزارت ارتباطات در کارگروه 
حذف یارانه دهک های باالی درآمدی

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات دربــاره 
نقــش وزارت تحــت امــرش در کارگــروه حــذف 
یارانــه دهک هــای بــاالی درآمــدی توضیحاتــی 

ارائــه کــرد. 
ــواد  ــد ج ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
ــش وزارت  ــه نق ــه اینک ــخ ب ــات در پاس اطاع
ــدی  ــه نق ــذف یاران ــروه ح ــات در کارگ ارتباط
ــت:  ــت، گف ــدی چیس ــاالی درآم ــای ب دهک ه
در حــذف یارانــه دهک هــای پردرآمــد، اتصــال 
بانک هــای دولتــی بــرای تشــخیص ســطح 
ــی از  ــا یک ــایی دهک ه ــراد و شناس ــد اف درآم
الزامــات اســت کــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات موظــف اســت زیرســاخت الزم بــرای 
ــم  ــتگاه ها را فراه ــل دس ــال و تعام ــاد اتص ایج

کنــد.
پردرآمــد،  یارانــه دهک هــای  در حــذف 
اتصــال بانک هــای دولتــی بــرای تشــخیص 
ســطح درآمــد افــراد و شناســایی دهک هــا 

ــت. ــات اس ــی الزام یک
ارتباطــات  وزارت  وظیفــه  افــزود:  وی 
حــذف  کارگــروه  در  اطاعــات  فنــاوری  و 
ــت  ــی اس ــدی، اقدامات ــاالی درآم ــای ب دهک ه
ــک  ــت الکترونی ــای دول ــام پروژه ه ــه در تم ک

ــد. ــام ده ــد انج بای
بــرای حــذف یارانــه نقــدی دهک هــای 
ــا حضــور وزارت  ــاالی درآمــدی کارگروهــی ب ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت کشــور و 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات تشــکیل 

ــده اســت. ش

حذف 4صفر از پول ملی اثرات منفی 
برای اقشار آسیب پذیر دارد

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی گفــت: 
حــذف 4 صفــر از پــول ملــی محاســبات مالــی  
ــی  ــی منف ــرات روان ــا اث ــد ام ــهل می کن را س

ــر دارد. ــیب پذی ــار آس ــرای اقش ب
ــینی  ــن حس ــید حس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــه الیحــه حــذف  شــاهرودی، در خصــوص ارائ
چهــار صفــر از پــول ملــی بــه مجلــس شــورای 
ــان مجلــس معتقــد  اســامی گفــت: اقتصاددان
هســتند کــه حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی 
تأثیــری در بهبــود شــاخص های اقتصــادی 
ــی و بانکــی  ــورم، اصــاح نظــام پول ــرل ت ،کنت
ــاد  ــی در اقتص ــرات وضع ــت و اث ــد داش نخواه

کشــور نمی گــذارد.
وی حــذف چهــار صفر از پــول ملــی را اقدامی 
ــدام  ــن اق ــد و گفــت: ای ــی خوان رفرمــی و روبنای
ــادی  ــاالن اقتص ــرای فع ــت ب ــی مثب ــرات روان اث
داشــته و محاســبات مالــی  را ســهل می کنــد امــا 
اثــرات روانــی منفــی بــرای اقشــار آســیب پذیــر 
ــک  ــه ی ــد ب ــاس می کنن ــه احس ــه ک دارد چراک
ــزار واحــد از ســرمایه شــان کاســته  ــاره ۱۰ ه ب
خواهــد داشــت، البتــه در واقعیــت ارزش دارایــی 
اقشــار آســیب پذیــر کاهــش نیافتــه اســت امــا 

ایــن اثــر روانــی را خواهــد داشــت.
مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  سـخنگوی 
ادامـه داد: بـه عنـوان مثـال فـردی کـه حداکثر 
سـرمایه اش ۵۰ میلیـون تومان اسـت کـه آن را 
بـرای رهن خانه اختصاص داده اسـت یک شـبه 
سـرمایه اش بـه ۵۰ هـزار تومان تبدیل می شـود 

کـه اثـر روانـی منفی خـود را می گـذارد.
حســینی بوشــهری تاکیــد کــرد: ایــن اقــدام 
هیــچ گونــه اثــر مثبــت در کنتــرل نقدینگــی، 
تــورم و جلوگیــری از خلــق پــول نخواهــد 
داشــت قطعــاً اولویت هــای مــا در مســائل 
اقتصــادی اولویت هــای دیگــری اســت و وقــت 
ــر  ــا ارزش ت ــردم بســیار ب ــت و م مجلــس، دول
از ایــن اســت کــه بــرای موضوعــات رفرمــی و 

ــف شــود. ــی تل روبنای
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد ثبــات 
اقتصــادی در کشــور گفــت: گاهــی اوقــات 
ــت  ممکــن اســت شــاخص های اقتصــادی مثب
شــود امــا همیــن امــر موجــب عــدم تعــادل در 
ــود اقتصــادی موجــب  ــر رک اقتصــاد شــود، اگ
تــورم منفــی شــود تــورم منفــی بــرای اقتصــاد 
ــد  مفیــد نیســت. ثبــات اقتصــادی کــه می توان
شــاخص های اقتصــادی را متاثــر از خــود کنــد 

بســیار مهــم اســت.
مجلـس  در  شـاهرود  مـردم  نماینـده 
گفت:معمـوالً کشـورها در شـرایط ثبات نسـبت 
بـه حـذف صفر از پـول ملی خود اقـدام می کنند 
تـا زمانی که با بـه ثبات اقتصادی دسـت نیافتم، 

نبایـد در ایـن زمینـه اقدامـی انجـام دهیـم.

حمـل  صنعـت  ماهیـت  بـا  رابطـه  در 
ونقـل و مسـئولیت آن نسـبت بـه جامعه 

چـه دیدگاهـی داریـد؟
ایـن  اگـر بخواهیـم  بایـد عـرض کنـم کـه 
صنـف را بـا قوانیـن موجـود در قانـون مدنـی و 
یـا قانـون تجـارت کشـورمان مورد بررسـی قرار 
دهیـم بایـد بایسـتی بـه حمـل و نقـل نگاهـی 
خدماتـی داشـته باشـیم و آن را نوعـی خدمات 
بدانیـم ولـی اگـر از بعـد منافـع غیـر اقتصـادی 
بنگریـم خواهیـم دیـد کـه تقاضـای آن تحـت 
تاثیـر عوامـل غیـر اقتصـادی اسـت و در ایـن 
وجـود  بـه  صنعتـی  نـگاه  کـه  اسـت  شـرایط 

می آیـد.
نگاهـی کـه اکثریـت مـردم بـه حمـل و نقل 
دارنـد بیـش تـر در حـوزه ی خدمات می باشـد 
یـک  از نظـر بنـده حمـل و نقـل قطعـاً  ولـی 
صنعـت بـزرگ و موثـر در اقتصـاد هـر کشـور 
بـوده، هسـت و خواهـد بـود زیـرا ایـن صنـف 
را بـا ایـن همـه تجهیـزات و امکانـات عظیـم 
خدماتـی  نمی تـوان  وسـیع  زیرسـاخت های  و 
نامیـد و اگـر بخواهیـم بخـش خدماتـی را نیـز 
در بعضـی از قسـمت ها دخیل بدانیـم به جرات 
می توانـم بگویـم بخـش صنعتـی آن بـه بخـش 
خدماتـی ارجحیـت دارد و دیدگاهمان باید یک 

دیـدگاه صنعتـی و تاثیرگـذار باشـد.
در یـک جمله می توانم می تـوان گفت »امروزه 
حمـل و نقـل به دلیل نقش زیربنایـی و تاثیرگذار 
در سـایر بخش های اقتصـادی، از مهم ترین ارکان 

توسـعه هر کشـور به حسـاب می آید«.

شـرکت های حمـل و نقـل بیـن المللی 
را  اهدافـی  در جهـت منافـع ملـی چـه 

می کننـد؟ دنبـال 
همانطـوری کـه می دانیـم منافـع ملـی، آن 
دسـته از اهدافی اسـت کـه همـه ی دولت های 
جهـان در هـر برهـه از زمـان بـرای حفـظ آن 
تـاش می کننـد کـه هـر یـک از ایـن اهـداف 
در شـرایط خـود دارای درجـه اهمیـت خاصـی 
می باشـد. مهـم تریـن هدفـی کـه شـرکت های 
المللـی در جهـت منافـع  بیـن  نقـل  حمـل و 
ملـی دنبـال می کنند رشـد و توسـعه اقتصادی 
در کشـور اسـت و بـر همـگان نیـز محـرز بوده 
و هسـت کـه حمـل و نقـل بیـن المللـی یکـی 
ابزارهـای الزم و ضـروری اسـت کـه نقـش  از 
و  رشـد  بـه  دسـتیابی  و  تحقـق  در  عمـده ای 
توسـعه اقتصـادی در بعـد جهانی ایفـاء می کند. 
بدیـن ترتیب رابطه بین توسـعه بـا حمل و نقل 
بیـن المللـی یـک رابطـه دو طرفـه اسـت و بـه 
وضـوح می توانیـم بگوییـم کـه غفلـت از ایـن 
صنـف می توانـد هدف های توسـعه در کشـور را 

بـه شـدت تضعیـف نماید.

سـاختار شـرکت ها چگونـه اسـت و آیـا 
محدودیـت حمل و نقل برای آنها وجـود دارد؟

بیـن  نقـل  و  حمـل  شـرکت های  سـاختار 
جـاری  قوانیـن  برابـر  کشـورمان  در  المللـی 
کشـور بر مبنای شـرکت های سـهامی و تجاری 
)مسـئولیت محـدود و سـهامی خاص( تشـکیل 

توسـط  آن هـا  فعالیـت  مجـوز  کـه  می گردنـد 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
هـر اسـتان صـادر می گردد ولـی نحـوه فعالیت 
آن هـا گاه بـه صـورت کریـری و گاه بـه صورت 
فـورواردری می باشـد و همچنیـن ممکن اسـت 
زیـر سـاخت های محکمـی در  دارای  شـرکتی 
ایـن خصـوص باشـد که قـادر به فعالیـت در هر 

باشـد. زمینه 
در خصـوص محدودیـت فعالیت بایـد بگویم 
تمامـی شـرکت های حمـل و نقـل بیـن المللی 
و  برخوردارنـد  مسـاوی  حقـوق  از  کشـور  در 
تمامـی شـرایط فعالیـت بـرای آن هـا بـه طـور 
مسـاوی فراهـم گردیـده اسـت و محدودیتـی 
کـه  صورتـی  در  نـدارد،  وجـود  آن هـا  بـرای 
شـرکتی بـه طـور محدود فعالیت داشـته باشـد 
ایـن امـر بسـتگی به امکانـات و زیرسـاخت های 
خـودش می باشـد. در اسـتان مـا نیز شـرکت ها 
بـه صـورت فـورواردری و هم به صـورت کریری 
فعالیـت دارنـد که کفـه ترازو فعالیـت کریری از 
کفـه فعالیـت فـورواردری سـنگین تر می باشـد.

بایـد از ایـن موضـوع هـم غافـل نباشـیم کـه 
بعضـی از محدودیت هـای حمـل و نقلـی در بعـد 
بین المللی تحت تاثیر سیاسـت ملی کشـور است 
کـه امـروزه تحریم هـای ناجوانمردانـه نیـز حمل و 
نقل بین المللی کشـور را تحت تاثیر قـرار داده و از 

عوامـل مهم محدودیت بشـمار مـی رود.

هـدف از ایجـاد انجمن برای شـرکت ها 
می باشـد؟ چه 

ایـن انجمـن از بـدو تأسـیس بـر پایـه یـک 
برابـر  کـه  اسـت  گردیـده  بنـا  اهـداف  سـری 
اساسـنامه در قالـب مقـررات و ضوابـط قانونـی 
کشـور مهـم تریـن آن هـا عبارتنـد از: حمایـت 
و دفـاع از حقـوق و منافـع صنفـی و تـاش در 
جهت اسـتیفای حقوق و خواسـته های مشـروع 
و قانونـی اعضـاء و همچنیـن متشـکل سـاختن 
شـرکت های حمـل و نقـل بیـن المللـی عضـو  

انجمـن تحـت ضوابـط و مقـررات قانونـی.
ضمنـاً اهـداف دیگـری نیـز وجـود دارد کـه 
هـر یـک از آن هـا زیـر مجموعـه ای از اهـداف 
انجمـن  اساسـنامه  در  کـه  می باشـند  مذکـور 

کامـًا تعریـف گردیـده اسـت.

شـرکت ها و انجمن  چه مسـئولیتی در 
دارند؟ یکدیگـر  قبال 

مسـئولیت و وظایـف انجمـن و شـرکت های 
حمـل و نقـل بیـن المللـی بـه عنوان عضـو این 
تعریـف  انجمـن  اساسـنامه  در  تمامـاً  انجمـن، 
گردیـده اسـت و طرفین برابر  همین اساسـنامه 
)بـه عنـوان قوانیـن حاکم بیـن آن هـا( وظایف 
و مسـئولیت هایی را دارنـد و موظـف بـه ایفـاء 

آن هـا می باشـند.
مهـم تریـن مسـئولیت متقابـل انجمن هـا و 
اعضـاء، انسـجام آن هاسـت که موجب پیشـبرد 
اهـداف هـردو  خواهد شـد که بنده نیـز به نوبه 
خـودم از انسـجام اعضای محترم و شـرکت های 
حمـل و نقـل بیـن المللـی در طـول ایـن مدت 
انسـجام  ایـن  امیـدوارم  و  سپاسـگزارم  بسـیار 
بـرای همیشـه پایدار و ماندگار باشـد تـا بتوانیم 
در جهـت رسـیدن بـه آرمان ها و اهـداف خود و 

رفـع موانع تـاش کنیم.

جایـگاه اسـتان در حـوزه حمـل و نقل 
بیـن المللی را نسـبت به سـایر اسـتان ها 

می کنید؟ ارزیابـی  چطـور 
بـا  انجمـن  و  تشـکل   7 حاضـر  حـال  در 
محوریـت شـرکت های حمل و نقل بیـن المللی 
در کشـور فعالیـت دارنـد کـه عبارتنـد از ایران، 
خراسان، شـمال غرب کشـور، آذربایجان غربی، 

گلسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان و اردبیـل.
از نظـر رتبه بنـدی تعـداد اعضـاء اسـتان مـا 
بـا  ۶۰ عضـو رسـمی فعال، بعـد از انجمن ایران 
و خراسـان در رتبـه سـوم قـرار دارد ولـی بـه 
جـرات می تـوان گفـت کـه ایـن اسـتان  از نظر 
فعالیـت کریـری در رتبـه دوم کشـور قـرار دارد 
به طـوری کـه آمارهـای موجود نشـان می دهد 
تیـر  اسـناد حمـل وکارنـه  رتبـه دوم مصـرف 

توسـط شـرکت های حمـل و نقـل بیـن المللی 
بـه شـرکت های ایـن اسـتان تعلق گرفته اسـت 
کـه در نوبـه خـود حائـز اهمیـت اسـت و این را 
می طلبـد کـه مسـئولین توجـه ویـژه ای از ایـن 

نظـر به اسـتان داشـته باشـند.

 چنـدی پیـش یکـی از اعضـای هیئـت 
مدیره یکی از شـرکت های اسـتان، انتقادی 
بـر انجمـن وارد کـرده بـود، شـما مسـائل 
مطـرح شـده را چطـور ارزیابـی می کنیـد؟

ایـن تشـکل ازبـدو تاسـیس )از سـال۱۳7۶( 
منتخـب  مدیره هـای  هیئـت  توسـط  تاکنـون 
اعضـاء مدیریـت گردیده و هـر کـدام از آن ها در 
زمـان خـود صادقانـه و خالصانـه به ایـن انجمن 
خدمـت نمـوده اند کـه جـا دارد بنده شـخصاً از 
همیـن تریبـون از تمامـی ایـن عزیـزان تقدیر و 
تشـکر نمایـم. تیـم مـا از زمـان شـروع فعالیـت 
خـود یـک مجموعـه انتقاد پذیـر بـوده و خواهد 
بـود البتـه انتقادی که سـازنده و منطقی باشـد و 
در راسـتای پیشـبرد اهـداف انجمن موثر باشـد. 
برخـی از اعضـا بـه صـورت دلسـوزانه انتقادهای 
خـود را بـه هیئـت مدیـره انجمن منتقـل نموده 
انـد و انجمـن در جهـت پایـداری خـود از ایـن 

انتقادهـا نهایـت اسـتفاده را برده اسـت.
ولـی اینکـه امـروز فردی بـه کـرات و دفعات 
متعـدد بخواهـد از روی اغـراض شـخصی و در 
جهـت منافع شـخصی خود منتقـد عملکرد این 
انجمن باشـد و سـعی در تخریب هویت تشکلی 
بـا سـابقه ای بیـش از دو دهـه و یـا زیر سـوال 
بـردن وزارتخانه و سـازمان و اداره و یا ارگانهای 
دیگـر را داشـته باشـد طبیعتـاً هما نطـوری کـه 
تمامـی اعضـای فهیـم ایـن انجمـن نیـز برایـن 
امـر واقف هسـتند، چنیـن انتقـادی هیچ ثمری 
ایـن مجموعـه نخواهـد داشـت و قابـل  بـرای 
قبـول نخواهـد بـود. مـن در مـورد سـوالی کـه 
شـما در این خصـوص مطرح نمودیـد به همین 

بسـنده می کنم. مقـدار 

اگر سخن خاصی دارید بفرمایید؟
ایـن  از کلیـه مسـئولین محتـرم  انتهـا   در 
نشـریه بخاطـر زحماتـی کـه در ایـن خصـوص 
متقبـل گردیـده انـد تشـکر می نمایـم و بـرای 
تمامـی آن هـا موفقیت روز افزون مسـئلت دارم، 

موفـق، مویـد و پاینـده باشـید.

خودتـان را بـرای مخاطبیـن روزنامـه 
بفرمائیـد. معرفـی 

حمیدرضـا بارانـدوزی هسـتم، رئیـس هیئت 
مدیـره انجمـن شـرکت های حمـل و نقـل بین 
 2۰ بـه  نزدیـک  و  کشـور  شـمالغرب  المللـی 
سـال اسـت کـه در حـوزه حمـل و نقـل بیـن 
مختلـف  سـمت های  در  دارم.  سـابقه  المللـی 
از جملـه مدیـر عامـل، رئیـس هیئـت مدیـره و 
عضـو هیئـت مدیـره شـرکت ها فعالیت داشـته 
ام. دارای مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد 
از سـال۱۳۸۶ در  حقـوق خصوصـی هسـتم و 
و  مدیـره  هیئـت  عضـو  بعنـوان  انجمـن  ایـن 
رئیـس هیئت مدیـره انجام مسـئولیت کرده ام.                                                                                                                   

بعنـوان دبیـر انجمـن و شـخصی کـه 
چندیـن سـال اسـت در زمینـه حمـل و 
نقـل بیـن المللـی فعـال هسـتید عمـده 
بیـان  را  صنعـت  ایـن  مشـکالت  تریـن 

فرماییـد.
در حالـی کـه دنیا حذف قوانیـن زاید و روان 
سـازی تجـارت و حمـل و نقـل بیـن المللـی را 
تجربـه می کنـد در کشـور ما این قوانیـن روز به 
روز متضادتـر و پیچیـده تـر می گـردد بطوریکه 
ایـن قوانین خلـق السـاعه در چارچوب توسـعه 
ترانزیـت و حمـل و نقـل بیـن المللـی نبـوده و 
بیشـتر بازدارنـده می باشـند. در تصمیماتـی که 
در بدنـه ارگان هـای مسـئول در زمینـه حمـل 
و نقـل بیـن المللـی گرفتـه می شـود )بیشـتر 
البتـه  نمی باشـد.  سیسـتماتیک  ارگان(   ۱۰ از 
مرکـز توسـعه و تحقیقاتـی هم نداریـم که برای 
ترانزیـت فکـر کنـد کـه سـایر اجـزای تشـکیل 
دهنـده سیسـتم اقتصـادی کشـور چگونـه باید 

بـا هـم در تناسـب باشـند تـا براینـد نیروهـای 
آن منجـر بـه توسـعه حمـل و نقل بیـن المللی 

. شد با
در هیـچ جـای دنیـا از حمـل و نقـل بیـن 
المللـی ارزش افـزوده اخذ نمی شـود ولـی اداره 
دارایی گوشـش به ایـن حرف ها بدهکار نیسـت 
گرفتـه  افـزوده  ارزش  مالیـات  شـرکت ها  از  و 
و سـکار خـودش را انجـام می دهـد. در حـوزه 
مشـکات  هـم  تعزیراتـی  و  قضائـی  گمرکـی، 
زیـادی داریـم کـه متاسـفانه باعث شـده فضای 

کسـب و کار اسـتان تنـزل یابـد.
همانگونـه کـه اشـاره شـد خصوصا« از سـال 
۱۳۸4 بـه این سـمت ما شـاهد تصویـب قوانین 
امـر  در  غریـب  و  عجیـب  و  متضـاد  پیچیـده، 
تجـارت و حمـل و نقـل بیـن المللـی در کلیـه 
زمینه هـای گمرکـی، دارایی، قضائـی، تعزیراتی 
و سـتاد قاچاق کاال و ارز هسـتیم که با شـاخص 
بـودن اسـتان مـان در اجرای این قوانین شـاهد 
هسـتیم هـر روز عرصه بـر فعالین حمـل و نقل 
اسـتان تنـگ تـر می شـود به گونـه ای کـه این 
بنگاه هـای اقتصـادی گاهـا در فکـر کـوچ کردن 

بـه دیگـر اسـتان ها می باشـند.
در آخـر اینکـه حمـل و نقـل و ترانزیتـی که 
بایـد تبدیـل به منبـع درآمدی برای کشـور بعد 
از نفـت می شـد تقریبـا« دارد از بیـن مـی رود 
و حقیقـت ایـن اسـت کـه بـا ایـن مشـکات و 
شـرایط موجـود بایـد ترانزیـت و حمـل و نقـل 
بیـن المللـی را با وجـود این رقبـای قدرتمندی 
کـه در پیرامـون جغرافیایـی مـا هسـتند از بین 
رفتـه دانسـته و بـازار حمـل و نقـل را بـه رقبـا 

واگـذار شـده بدانیم.

امـروز نقـش حمل و نقـل بیـن المللی 
در توسـعه ارتباطـات جهانی بسـیار حائز 
اهمیـت اسـت، کشـور مـا در این راسـتا 

می کند؟ عمـل  چگونـه 
مجموعـه حمـل و نقـل بـه عنـوان یکـی از 
حلقه هـا و زیـر سـاخت های مهـم اقتصـادی و 
اجتماعـی هـر کشـور ارتباطـات تنـگا تنگـی با 
می توانـد  و  دارد  جامعـه  مختلـف  بخش هـای 
نقـش بسـزایی در فراهـم نمودن بسـتر رشـد و 
توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و حتـی 

فرهنگـی هـر کشـور داشـته باشـد.
بسـزایی در  نقـل سـهم  و  از طرفـی حمـل 
قیمـت تمام شـده کاالها و خدمـات ایفا می کند 
و از سـوی دیگـر بـا ایجـاد شـبکه های توزیـع 
توانسـته بـه سـمت یکسـان سـازی قیمت هـا و 

هزینه هـا در سـطح جهانـی حرکـت نمایـد.
عـدم توجـه بـه اهمیـت ایـن صنعـت باعـث 
شـده کشـورمان علیرغـم پتانسـیل های فـراوان 
را  چندانـی  موفقیـت  نتوانـد  زمینـه،  ایـن  در 

کسـب نمایـد.
الحـاق  عـدم  بـه  می تـوان  راسـتا  ایـن  در 
بـه کنوانسـیون های مهـم بیـن المللـی بعـد از 
گذشـت چندیـن دهه ماننـد کنوانسـیون حمل 
کاالی خطرنـاک )ADR( و بارگیـری از کشـور 
 )SMET( ثالـث بـدون عبـور از خـاک ایـران
اشـاره کرد و این موارد را می تـوان از نمونه های 
عـدم توسـعه در ارتباطات جهانی ذکـر نمود. به 
عبـارت سـاده تر به علـت عدم عضویـت در این 
دو کنوانسـیون مهـم بیـن المللی ناوگان کشـور 
مربـوط  کاالی  جهـان  سراسـر  از  نمی توانـد 
بـه کشـورمان را بـه داخـل حمـل نماینـد و از 
 )SMET( کنوانسـیون  مزایـای  یـا   )ADR(
در ایـن شـرایط بـد تحریم هـا و وضـع اقتصادی 

نماید. اسـتفاده 

بـرای خواننـدگان  را  لطفـا« خودتـان 
بفرماییـد. معرفـی  روزنامـه 

عامـل  مدیـر  صادقیـان  جامبـر  امیـد  مـن 
ایـده آل  المللـی  بیـن  نقـل  و  شـرکت حمـل 
راه و عضـو هیئـت مدیـره شـرکت حمـل ونقل 
بیـن المللـی امیـران ترانس می باشـم و از سـال 
انجمـن صنفـی شـرکت های حمـل  ۱۳7۸ در 
و نقـل بیـن المللـی شـمالغرب کشـور بعنـوان 
دبیـر و در مقاطعـی بعنـوان عضو هیئـت مدیره  

انجمـن فعالیـت کـرده ام.          

در مصاحبه اختصاصی با رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور مطرح شد:

حمل و نقل، مهم ترین ارکان توسعه هر کشور است
جعفر شکوریان - سید حسین زینالی

رشـد و توسـعه اقتصـادی پدیـده 
و  آرزوهـا  زمـره  در  کـه  اسـت  ای 
کشـورها  از  بسـیاری  آرمان هـای 
حاضـر  حـال  در  و  دارد  قـرار 
برخـوردار  ای  ویـژه  جایـگاه  از 
الزم  ابزارهـای  از  یکـی  می باشـد. 
ای  عمـده  نقـش  کـه  ضـروری  و 
و  بـه رشـد  در تحقـق و دسـتیابی 
می نمایـد،  ایفـا  اقتصـادی  توسـعه 
حمـل و نقـل پویا اسـت. برخوداری 
پویـا،  نقـل  و  حمـل  شـبکه  از 
هماهنـگ و سـازمان یافتـه یکـی از 
میـزان  سـنجش  اصلـی  معیارهـای 
جهـان  در  جوامـع  یافتگـی  توسـعه 
می شـود.اهمیت  محسـوب  امـروز 
ای  انـدازه  بـه  ونقـل  بخـش حمـل 
ارزیابـی  بـرای  امـروزه  کـه  اسـت 
رشـد و توسـعه اقتصادی کشورها، 
افـزوده  ارزش  و  اشـتغال  میـزان 
بـه عنـوان  را  نقـل  و  بخـش حمـل 
معیارهـای  تریـن  مهـم  از  یکـی 

می گیرنـد. نظـر  در  ارزیابـی 
بـه عنـوان  پـس در نتیجـه مـا چـه 
یـک  عنـوان  بـه  چـه  و  فـرد  یـک 
ملـت بـا مشـکالت اقتصـادی و حمل 
و  هسـتیم  روبـرو  زیـادی  نقـل  و 
نـا  تقریبـاً  ایـن مشـکل  از  اجتنـاب 
ممکـن می نمایـد وجـود یـک چنیـن 
جـواب  بـدون  سـواالت  مشـکل 
ایجـاد  اذهـان  در  را  متعـددی 
و  مناسـب   پاسـخ های  کـه  می کنـد 
منطقـی کارشناسـان و متخصص امر 
را می طلبـد به همیـن منظور و برای 
کنـار زدن پـرده ابهام در این زمینه 
هیئـت  رئیـس  بـا  را  ای  مصاحبـه 
مدیـره و دبیـر انجمـن شـرکت های 
حمـل و نقـل بیـن المللی شـمالغرب 
کشـور، ترتیـب دادیـم کـه ماحصـل 

آن بـه قـرار زیـر اسـت:

قیمت رب گوجه فرنگی 
کاهش می یابد

و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
تولیدکننــدگان مکلــف شــد بــا توجــه بــه 
کاهــش نــرخ گوجه فرنگــی نســبت بــه اصــاح 
نــرخ رب گوجــه  فرنگــی اقــدام و قیمــت 
اصاحــی در ســامانه ۱24 اطاع رســانی شــود.

بــه گــزارش ایســنا، معــدن و تجــارت، 
ــش  ــه کاه ــه ب ــا توج ــازار ب ــم ب ــتاد تنظی س
قیمــت گوجــه فرنگــی و بــه منظــور جلوگیــری 
ــن  ــن رفت ــاورزان و از بی ــان کش ــرر و زی از ض
انگیــزه تولیــد ایــن محصــول در ســالهای آتــی، 
ــف  ــتایی را مکل ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک س
کــرد نســبت بــه خریــد حمایتــی گوجه فرنگــی 
در قالــب ســاز و کارهــای تعریــف شــده بــرای 

ــد. ــدام کن ــازمان اق آن س
ســقف قیمــت تعییــن شــده ۱۱۰۰ تومــان 
ــز  ــل درب مراک ــرم تحوی ــر کیلوگ ــه ازای ه ب
اســت  شــده  پیش بینــی  و  اســت  خریــد 
ــرارداد  ــد ق ــا عق ــتایی ب ــاون روس ــازمان تع س
بــا کارخانجــات رب ســازی نســبت بــه فــروش 
ــرآوری  ــا ف ــده و ی ــداری ش ــی خری گوجه فرنگ

ــد. ــدام کن آن اق
همچنیــن ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 
صنعــت،  وزارت  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
معــدن و تجــارت مکلــف بــه تأمیــن و اختصاص 
منابــع مــورد نیــاز بــرای اجــرای طــرح فــوق از 

ــتند. ــل هس ــای عام ــق بانک ه طری
ــد  ــات خری ــزارش عملی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
حمایتــی بــا قیمــت مصــوب تــا زمــان تعدیــل 
ــاد  ــه تشــخیص وزارت جه ــت قیمــت ب و تثبی

ــد داشــت. ــه خواه کشــاورزی ادام
کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان 
محاســبه  بــه  مکلــف  تولیدکننــدگان  و 
هزینه هــای تبعــی اجــرای طــرح بــرای تأمیــن 
ــه  ــور از ســوی ســازمان برنام ــای مذک هزینه ه

و بودجــه کشــور اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش مقــرر شــد، دفتــر 
از  دعــوت  بــا  واردات  و  صــادرات  مقــررات 
ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان غــذا و دارو 
نســبت بــه تعریــف اســتانداردهای مــورد نیــاز 
ــب  ــی در قال ــه فرنگ ــادرات رب گوج ــرای ص ب
ــدی و...  ــام بســته بن ــدی، احج ــوع بســته بن ن
ــرای صــدور مجــوز  ــات الزم ب ــا مقدم ــدام ت اق
ــر  ــام باالت ــی در احج ــادرات رب گوجه فرنگ ص

ــود. ــم ش ــی فراه از ۳ و ۵ کیلوگرم

گرمابی مطرح کرد:
صدور فاکتور ابزار مهمی برای 

تشخیص و رعایت سودهای قانونی

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
از  قیمــت  نصــب  و  فاکتــور  گفت:صــدور 
ضروریــات اســت کــه بایــد واحدهــای صنفــی 
ــزار  ــور اب ــدور فاکت ــه ص ــد چراک ــت کنن رعای
ــودهای  ــت س ــخیص و رعای ــرای تش ــی ب مهم
قانونــی بــوده و اصــاح قیمت هــا در ایــن 

ــت.  ــر اس ــکان پذی ــاختار ام س
ــی  ــد گرماب ــت، حمی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا 
اشــاره بــه ضــرورت نصــب قیمــت روی کاالهــا، 
گفــت: نصــب قیمــت روی کاال و صــدور فاکتور 
از مدت هــا پیــش الزامــی شــده بــود امــا 

ــد. ــی نمی ش ــون اجرای تاکن
در  فیــروزه  و  نیشــابور  مــردم  نماینــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
روی  قیمــت  نصــب  بــه  مکلــف  اصنــاف 
ــت قیمت هــای مصــوب مراجــع  کاالهــا و رعای
ذیصــاح هســتند، افــزود: درج قیمــت یکــی از 
ــده  ــن عرضه کنن ــط بی ــم در رواب ــر مه عناص
ــه  ــار ب ــد از فش ــه می توان ــت ک ــدار اس و خری
ــب  ــرده و موج ــری ک ــدگان جلوگی مصرف کنن

ــود. ــازار ش ــش در ب ــاد آرام ایج
صــدور فاکتــور از ضروریــات اســت کــه 
بایــد واحدهــای صنفــی رعایــت کننــد چراکــه 
ــرای تشــخیص  ــزار مهمــی ب ــور اب صــدور فاکت
ــاح  ــوده و اص ــی ب ــودهای قانون ــت س و رعای
قیمت هــا در ایــن ســاختار امــکان پذیــر اســت.

وی بــا بیــان اینکــه نصــب قیمــت بــر 
از  از روش هــای جلوگیــری  روی کاال یکــی 
گرانفروشــی اســت، اظهــار کــرد: در کنــار درج 
قیمــت، صــدور فاکتــور از ضروریــات اســت کــه 
بایــد واحدهــای صنفــی رعایــت کننــد چراکــه 
ــرای تشــخیص  ــزار مهمــی ب ــور اب صــدور فاکت
ــاح  ــوده و اص ــی ب ــودهای قانون ــت س و رعای
قیمت هــا در ایــن ســاختار امــکان پذیــر اســت.

ردیابی کاال از تولید تا توزیع با راه اندازی 
سامانه جامع تجارت الکترونیک

ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ــع  ــامانه جامـ ــدازی سـ ــزوم راه انـ ــاره لـ دربـ
تجـــارت الکترونیـــک، بیـــان کـــرد: اجرایـــی 
ــا  ــوده امـ ــد بـ ــامانه کارآمـ ــن سـ ــدن ایـ شـ
ـــع  ـــت، در واق ـــاخت اس ـــاد زیرس ـــد ایج نیازمن
بـــا راه انـــدازی ســـامانه جامـــع تجـــارت 
ـــی  ـــع ردیاب ـــا توزی ـــد ت ـــک کاال از تولی الکترونی

. می شـــود
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
ــاز  ــاخت موردنیـ ــح زیرسـ ــس در توضیـ مجلـ
بـــرای راه انـــدازی ســـامانه جامـــع تجـــارت 
ـــن  ـــدازی ای ـــرد: راه ان ـــح ک ـــک، تصری الکترونی
ـــازی  ـــگ س ـــی و فرهن ـــع مال ـــه مناب ـــامانه ب س
نیـــاز دارد، تـــا در نهایـــت قیمت هـــا بیشـــتر 

کنتـــرل شـــود.
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جان باختن روزانه 5۰ نفر 
در جاده های کشور

ــور  ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــس س رئی
جاده هــای  در  ســاالنه  این کــه  بیــان  بــا 
مواصاتــی ۱۵ هــزار نفــر جــان خــود را از 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت: ب ــد، گف ــت می دهن دس
ــان  ــور ج ــای کش ــر در جاده ه ــه ۵۰ نف روزان

خــود را از دســت می دهنــد.
بــه گــزارش ایســنا، اســماعیل نجــار در 
بیســت و چهارمیــن کنفرانــس بین المللــی 
جامعــه ایمــن در تبریــز، اظهارکــرد: بــر اســاس 
ــا  ــی ب ــوانح ترافیک ــاالنه  در س ــی س ــار مل آم
ــتیم  ــرو هس ــر روب ــزار نف ــت  2۵۰ ه مصدومی
ــا  ــراد ب ــن اف ــا ده درصــد از از ای ــر تنه ــه اگ ک
معلولیــت روبــرو شــوند در ایــن صــورت ســاالنه 
ــه  ــور اضاف ــن کش ــه معلولی ــر ب ــزار نف 2۵ ه

می شــود.
و  ارز  خــروج  مالــی،  خســارت های  وی 
ــط  ــائل مرتب ــر مس ــات را از دیگ ــه امکان هزین
بــا مشــکات ســوانح رانندگــی دانســت و 
ــی   ــوانح رانندگ ــش س ــور کاه ــه منظ ــت: ب گف
دســتگاه های مســئول و اجرایــی از جملــه  
احمــر،  هــال  اورژانــس،  راهــور،  پلیــس 
راهــداری و وزارت راه و شهرســازی در مدیریت 

تصادفــات دخیــل هســتند.
وی بــا اشــاره بــه محدودیــت خــاص آتــش 
ــات  ــه تصادف ــرای حضــور در صحن نشــانی ها ب
جــاده ای گفــت: آنــش نشــانی ها در کشــور در 
محــدوده شــهری مســئولیت و ماموریــت دارنــد 
ــی  ــای مواصات ــت در جاده ه ــرار اس ــر ق و اگ
انجــام ماموریــت داشــته باشــند نیــاز بــه مجــوز 
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ک ــورا داری ــهرداری و ش ش
زمــان حضــور در صحنــه را افزایــش می دهــد.

نجـــار همچنیـــن نبـــود آمبوالنـــس ویـــژه 
ــی را  ــای مواصاتـ ــوانح در جاده هـ ــرای سـ بـ
یـــادآور شـــد و گفـــت: در تصادفـــات منجـــر 
ـــدارد  ـــود ن ـــی وج ـــی جابجای ـــرگ، متول ـــه م ب
و اکثـــر آمبوالنس هـــا زنده بـــر هســـتند و 

بایـــد ایـــن مشـــکل نیـــز حـــل شـــود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
۱۰ درصد داروی کشور را

 آذربایجان شرقي تامین می کند

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــرکت  ــه و ش ــه ۶۵۰ داروخان ــک ب ــت: نزدی گف
داروســازی در اســتان داریــم و شــش الــی 
۱۰ درصــد داروهــای کشــور را مــا تامیــن 

. می کنیــم
بــه گــزارش ایســنا، محمــد حســین صومــی 
در مراســم افتتاحیــه ســاختمان معاونــت غــذا 
ــار  ــز اظه ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل و دارو دانش
ــوم  ــگاه عل ــازی دانش ــکده داروس ــرد: دانش ک
ــده در  ــن کنن ــد و تامی ــز، تولی ــکی تبری پزش

کشــور اســت. 
وی افــزود: بــه منظــور ارتقــاء تولیــد و 
واحدهــای فنــاوری نیــاز بــه ارتقــاء ســاختمان 
ــن ســاختمان  ــذا و دارو داشــتیم ای ــت غ معاون
نزدیــک بــه پنــج هــزار متــر مربــع زیربنــا دارد.

 وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
ــس  ــه منظــور پ ــی ب ــچ اقدام ــه هی ــان اینک بی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــن زمین ه گرفت
ــان  ــا ۹2 از مدعی ــز طــی ســال های ۸۹ ت تبری
انجــام نشــده بــود، گفــت: پــس از تاش هــای 
زیــاد ۶۰ هکتــار زمیــن در منطقــه ســاری 
ــه عنــوان ســایت دانشــگاه در نظــر  زمیــن را ب

ــم. گرفتی
صومــی در ادامــه بــا بیــان اینکه در گذشــته 
ــت: االن  ــود، گف ــر ب ــران کم ت ــه مدی ــه ب حمل
ــر اســت،  ــد هــر کســی کــه مدی همــه معتقدن

مشــکل دارد.
وی اظهــار کــرد: کاری بــه نقادی هــا در 
ــا  ــدارم، ام ــامت ن ــول س ــرح تح ــوص ط خص
ایــن طــرح فرصتــی را بــرای انجــام اقدامــات در 
حــوزه ســامت فراهــم کــرد و از تــوان خیــران 

نیــز اســتفاده کردیــم.
وی متذکــر شــد: در حــوزه عمرانــی ریخــت 
و پــاش نداریــم و اگــر بــه عقــب برگردیــم بــاز 
ــا  ــرف پروژه ه ــار ص ــزان اعتب ــن می ــم همی ه

می کنیــم.
صومــی بــا اشــاره بــه ۱۰۰۰ پــروژه دانشــگاه 
ــروژه از  ــت: ۸۰۰ پ ــز گف ــکی تبری ــوم پزش عل
ــت و 7۸  ــیده اس ــان رس ــه پای ــداد ب ــن تع ای
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــگام س ــز هن ــروژه نی پ

ــرداری رســید. ــره ب ــه به ــز ب ــه تبری ب
اکنــون ۵۰  هــم  کــرد:  وی خاطرنشــان 

داریــم. بهره بــرداری  آمــاده  پــروژه 

اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
ــول  ــرای وص ــده ب ــام ش ــات انج ــن اقدام آخری
مطالبــات معــوق شــده شســتا را تشــریح کــرد.

بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی ســاالری 
ــرای  ــده ب ــام ش ــات انج ــن اقدام ــاره آخری درب
ــار  ــات معــوق شــده شســتا اظه وصــول مطالب
ــی شــده و از  ــا قضای ــرد: بخشــی از پرونده ه ک

ــت. ــری اس ــال پیگی ــتا در ح ــوی شس س
وی افــزود: شســتا در پرونده هــای مختلــف، 
طــرف دعواســت؛ برخــی از ایــن پرونده هــا 
ــی در  ــر و برخ ــن نظ ــدوی و تعیی در دادگاه ب

ــه اجــرای احــکام هســتند. مرحل
ــا  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س مدیرعام
انجــام  الزم  برنامه ریزی هــای  اینکــه  بیــان 
ــی را  ــتا گروه ــا در شس ــکاران م ــده و هم ش
تعییــن کرده انــد کــه ســریعا مطالبــات را 
ــی  ــن بده ــزان ای ــاره می ــد، درب ــول کنن وص
گفــت: مطالبــات مــا حــدود 2۰ هــزار میلیــارد 
تومــان اســت کــه البتــه همــه آن قطعــی شــده 
ــت و  ــای ماس ــه و  ادعاه ــه مطالب ــت؛ بلک نیس
ــود را در  ــاع از خ ــق دف ــم ح ــل ه ــرف مقاب ط

ــدوی دارد. ــا ب ــر ی ــد نظ دادگاه تجدی
  یازدهــم خــرداد ســال جــاری، محمــد 
ــی  ــا انتشــار توییت ــاه ب ــر رف شــریعتمداری وزی
در صفحــه شــخصی خــود از پیگیــری و اقــدام 
ــزار  ــش از ۱۳  ه ــت بی ــت دریاف ــی جه قضای
ــه  ــده ب ــول نش ــات وص ــان مطالب ــارد توم میلی
دعــوا رســیده شســتا خبــر داد و در ایــن متــن 
ــا هشــتک »شــفافیت«  توییتــری خــود  کــه ب
ــود کــه »لیســت  نوشــته شــد، اعــام کــرده ب
ــات  ــان مطالب ــارد توم ــزار میلی ــش از ۱۳ ه بی
وصــول نشــده بدعــوا رســیده ایجــاد شــده در 

ــل  ــخصات کام ــا مش ــتا! ب ــین شس دوران پیش
و بــه تفکیــک همــه هلدینگ هــا مشــخص 
ــات وصــول  ــن مطالب ــال آخــر ای ــا ری شــد و ت
ــا  ــا را ب ــد آنه ــدام نکنن ــکاران اق می شــود. بده
ــه  ــدید علی ــی ش ــات قضای ــاء و اقدام ــام افش ن

ــد شــد.« ــا انجــام خواه آنه
ـــم  ـــاه در مراس ـــارم تیرم ـــن چه وی همچنی

ـــن  ـــد تامی ـــل جدی ـــه مدیرعام ـــع و معارف تودی
اجتماعـــی گفتـــه بـــود »از مدیرعامـــل خواســـتم 
مطالبـــات معـــوق حقوقـــی شـــده و نهایـــی 
ــبه  ــتا را محاسـ ــده شسـ ــل نشـ ــده وصـ شـ
ــزار  ــش از ۱۳ هـ ــه بیـ ــد کـ ــری کنـ و پیگیـ
ــای  ــک بخش هـ ــه تفکیـ ــان بـ ــارد تومـ میلیـ

مختلـــف بـــود.«

 هفتــم مــرداد مــاه جــاری نیــز اســماعیلی، 
مدیــر حقوقــی شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن 
ــده  ــن پرون ــه و تدوی ــتا(، از تهی اجتماعی)شس
ــی ســنواتی شــرکت ها و  ــاوی حقوق ــع دع جام
ــجام و  ــرای انس ــتا ب ــه شس ــای تابع هلدینگ ه
پیگیــری موثرتــر مطالبــات خبــر داده و گفتــه 
ــر  ــود کــه گــزارش جامعــی تهیــه و عــاوه ب ب
ــده در آن درج  ــام هــر پرون اینکــه اعــداد و ارق
ــر  ــه ه ــت ک ــخص اس ــی مش ــه خوب ــده، ب ش
کــدام در چــه ســالی و در دوره مدیریــت کــدام 
مدیــر در مجموعــه شســتا، در بســتر متعــارف 
ــا غیرمتعــارف تجــاری ایجــاد شــده  تجــاری ی
ــه  ــره و نخب ــه ای از وکای خب ــت. مجموع اس
در حــال به کارگیــری هســتند تــا بــا همــکاری 
بخــش  کــردن  فعــال  و  قضایــی  سیســتم 
ــری  ــن پیگی ــا ضم ــری خارجــی پرونده ه پیگی
ــکاری  ــی و هم ــران حقوق ــه وکا و مدی مجدان
وصــول  شــاهد  نظارتــی  دســتگاه های 
شــرکت ها  مجموعــه  مطالبــات  حداکثــری 
توجــه  بــا  باشــیم.  تابعــه  هلدینگ هــای  و 
ــب  ــردی غال ــه رویک ــفافیت ک ــرد ش ــه رویک ب
ــی  ــر حقوق ــت دفت ــر وزارت کاراس ــم ب و حاک
شســتا تمــام تــاش خــود را بــدون هیچ گونــه 
مســامحه بــرای احقــاق حقــوق مجموعــه 

صــرف می کننــد.

آخرین روند وصول 2۰ هزار میلیارد تومان 
مطالبات معوق شده شستا

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
درصــدی   ۳۰ گزینــی  بومــی  بــا  گفــت: 
دانشــجویان پزشــکی در مناطــق کــم برخوردار 
طــی ســه الــی چهــار ســال آینــده چیــزی بــه 
اســم کمبــود پزشــک بــه ویــژه پزشــک مقیــم 
ــم  ــوردار نخواهی ــم برخ ــق ک ــی در مناط بوم

داشــت.
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـعید نمکـــی 
در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگاران در تبریـــز 
ـــع  ـــا توزی ـــه ب ـــا در رابط ـــرد: دقیق ـــار ک اظه
مملکـــت  در  پزشـــک  انســـانی  نیـــروی 
ـــرقی  ـــان ش ـــم و آذربایج ـــایی هایی داری نارس
ـــر  ـــایی متاث ـــن نارس ـــت از ای ـــن اس ـــز ممک نی
شـــود، امـــا ایـــن تاثیرپذیـــری بســـیار 
ماننـــد  مـــرزی  اســـتان های  از  کم تـــر 

و  کردســـتان  بلوچســـتان،  و  سیســـتان 
ــت. ــاه اسـ کرمانشـ

ـــای  ـــل مدیریت ه ـــه دلی ـــا ب ـــزود: اینج وی اف
کم تـــر  را  پزشـــک  کمبـــود  برجســـته، 
می بینیـــم، امـــا قطعـــا اینجـــا هـــم ممکـــن 
تعـــداد  شهرســـتان ها  برخـــی  در  اســـت 
ـــد  ـــر ازح ـــت، کم ت ـــه جمعی ـــبت ب ـــک نس پزش

نســـاب باشـــد.
ــه و  ــر ضــرورت ایجــاد جذب ــا تاکیــد ب وی ب
انگیزه هــای اقتصــادی بــرای بخــش خصوصــی 
و مانــدگاری آن در مناطــق کــم برخــوردار، 
گفــت: بــرای مســتقر و مانــدگار شــدن بخــش 
خصوصــی و جــذب و مانــدگار شــدن طبیــب و 
کادر پیراپزشــک توســط بخــش خصوصــی نیــز 

ــم. ــی داری برنامه های

ــات  ــه برخــاف بیان ــر بهداشــت در ادام وزی
ــا  ــه »م ــر اینک ــی ب ــا مبن ــپ و آمریکایی ه ترام
نداریــم«  تحریم هایمــان  لیســت  در  را  دارو 
بیــان کــرد: ایــن حرف هــا کامــا کــذب بــوده و 
ــد  ــا را قطــع کرده ان ــی م ــادالت مال تمامــی مب
ــه  ــاش جهــاد گون ــا ت ــن لحظــه ب ــه ای ــا ب و ت
ــای  ــوزه داروه ــودی در ح ــان، کمب همکارانم

ــم. ــی نداری اساس

ــد  وی خاطرنشــان کــرد: برخــی داروهــا برن
بودنــد و مــا بــرای حمایــت از داروهــای داخــل 
از ورود آن هــا بــه کشــور جلوگیــری کردیــم و 
ــمار  ــه ش ــی ب ــای داروی ــزو کمبوده ــا ج این ه

نمی آینــد.
دارویــی  کمبودهــای  شــد:  متذکــر  وی 
امــروز نســبت بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته 

ــت. ــر اس ــب کم ت ــه مرات ب

وزیر بهداشت:

تا 4 سال آینده، چیزی به اسم 
کمبود پزشک نخواهیم داشت

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان، 
اظهــارات اخیــر وزیــر خارجــه کانــادا در مــورد 
مذاکــرات بــا ایــران بــرای ارایــه خدمــات 
کنســولی بــه ایرانیــان مقیــم آن کشــور را 
متناقــض ، نوعــی فــرار از مســئولیت و غیرقابــل 

ــرد. ــوان ک ــول عن قب
ــوی  ــیدعباس موس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
بــا اشــاره بــه مشــکات عدیــده  ایرانیــان 
مقیــم کانــادا در زمینــه مســائل کنســولی 
و درخواســت آنهــا از دولــت کانــادا جهــت  
ــن  ــع ای ــران جهــت رف ــت ای ــا دول ــکاری ب هم
وزیــر  سیاســی  موضــع  گفــت:  مشــکات 
بهانه هــای  بــه  توســل  و  کانــادا  خارجــه 
حقــوق بشــری بــرای عــدم ارایــه خدمــات بــه 
ــض آشــکار  ــم آن کشــور در تناق ــان مقی ایرانی
ــرا از یــک ســو  ــا اظهــارات خــود او اســت زی ب
ــا نادیــده گرفتــن حقــوق شــهروندان ایرانــی  ب
ــه خدمــات کنســولی  ــار خــود از اجــازه ارای تب
ــوال  ــه اح ــوط ب ــات اداری مرب ــه خدم از جمل
شــخصیه بــرای 4۰۰ هــزار ایرانــی مقیــم 
ــد و در همــان حــال،  ــادا خــودداری می کن کان
در پشــت ادعاهــا و مستمســک های حقــوق 

ــود.  ــان می ش ــران پنه ــه ای ــری علی بش
وی در ایــن زمینــه ادامــه داد : اگرچــه 
جمهــوری اســامی ایــران حداکثــر تــاش 
خــود را در 7 ســال گذشــته بــرای ارائــه 
ــی  ــهروندان ایران ــه ش ــولی ب ــهیات کنس تس
مقیــم کانــادا فراهــم ســاخته اســت ولــی آنهــا 
ــه  ــان ب ــن تســهیات همچن ــت ای ــرای دریاف ب
خاطــر مخالفــت ناموجــه دولــت کانــادا مجبــور 

ــولی  ــات کنس ــت خدم ــرای دریاف ــوند ب می ش
ــا تحمــل مشــقات و هزینه هــای زیــاد راهــی  ب

ــوند. ــر ش ــورهای دیگ کش
ــان  ــا بی ــه ب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام  س
ــا  ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــون ب ــه تاکن ــن ک ای
بــا واســطه از دولــت کانــادا خواســته ایــم 
ــاه  ــرای رف ــی ب ــائل سیاس ــته از مس ــه گذش ک

حــال اشــخاص مقیــم کانــادا بــا ارائــه خدمــات 
کنســولی بــه ایرانیــان مقیــم آن کشــور کمــک 
کنــد ، ولــی دولــت کانــادا از پذیــرش ایــن امــر 
ــان  ــران و ایرانی ــه ای ــا ب ــد ت ــودداری می کن خ
فشــار سیاســی وارد کنــد، تاکیــد کــرد: از نظــر 
مــا طــرح موضوعــات و مســائل حقــوق بشــری 
ــط  ــراری رواب ــردن برق ــران و مشــروط ک ــا ای ب

ــه  ــولی ب ــات کنس ــه خدم ــا ارائ ــور ی دو کش
ــه موضوعــات فرعــی،  ــادا ب ایرانیــان مقیــم کان
ــه و توجیهــی ناموجــه اســت. ــا یــک بهان صرف

ــادا  ــا بیــان ایــن کــه دولــت کان  موســوی ب
رفــاه چهارصــد هــزار ایرانــی مقیــم  این کشــور 
ــوده  ــوچ و بیه ــی پ ــداف سیاس ــروگان اه را گ
ــا  ــا باره ــرد : م ــح ک ــت تصری ــرده اس ــود ک خ
اعــام کرده ایــم کــه آمــاده گفت وگــو بــا 
کانــادا بــرای گشــایش همکاری هــای کنســولی 
از جملــه مســئله مفســدین اقتصــادی کــه 
کانــادا را مامــن خــود قــرار داده انــد، هســتیم ، 
بــار دیگــر نیــز آمادگــی خــود بــرای گفت وگــو 
ــت  ــم و از آن دول ــرار می کنی ــادا را تک ــا کان ب
ــه و  ــی را بهان ــائل سیاس ــه مس ــم ک می خواهی
مانــع ارائــه خدمــات کنســولی بــرای اشــخاص 
و شــهروندان قــرار ندهــد و قبــل از هــر چیــز 
ــولی در   ــای کنس ــایش بخش ه ــورد گش در م
ــران و  ــع دوکشــور در ته ــر حفاظــت مناف دفات

ــد . ــاوا همــکاری کن ات
ـــادا درپاســـخ  ـــه کان ـــور خارج ـــر ام ـــرا وزی اخی
ـــرای  ـــادا ب ـــان کان ـــی ایرانی ـــار پارلمان ـــه طوم ب
تجدیـــد رابطـــه ایـــران و کانـــادا و بازگشـــایی 
ـــه ۱۶  ـــک ب ـــه نزدی ـــور ک ـــفارت های دو کش س
ـــود  ـــده ب ـــا ش ـــادا امض ـــر کان ـــر از سراس ـــزار نف ه
ـــود  ـــرده ب ـــام ک ـــا اع ـــی از ادعاه ـــرح برخ ـــا ط ب
: تـــا زمانـــی کـــه مریـــم ممبینـــی) همســـر 
ـــارج  ـــران خ ـــد از ای ـــی ( نتوان کاووس ســـید امام
ـــاره  ـــران درب ـــا ای ـــره ای ب ـــه مذاک ـــود هرگون ش
ـــادا،  ـــود، کان ـــه خ ـــه خان ـــان ب ـــدن ایش بازگردان

ـــود. ـــد ب خواه

اســتاندار آذربایجــان  شــرقی گفــت: در هفتــه 
دولــت تعــداد 7۹۸ طــرح عمرانــی، اقتصــادی و 
خدماتــی بــا ۳۳ هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار در 

ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــتان ب ــن اس ای
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار  پورمحمــدی 
جمــع خبرنــگاران گفــت: از مجمــوع پروژه هــای 
قابــل افتتــاح در هفتــه دولــت تعــداد 4۳4 
ــروژه در  ــتایی و ۳۵۵ پ ــق روس ــروژه در مناط پ

ــت. ــده اس ــرا ش ــهری اج ــق ش مناط
او اظهــار داشــت: از مجمــوع طرح هــای 
اســتان  افتتــاح  قابــل  پــروژه   ۵۵ فــوق 
بــرای  جــزو پروژه هــای ملــی اســت کــه 
بهره بــرداری از آن هــا افــزون بــر ۱4 هــزار 
ــت. ــده اس ــه ش ــار هزین ــال اعتب ــارد ری میلی

پــروژه   ۹۳ تعــداد  افــزود:  پورمحمــدی 
توســط  پــروژه   ۳۵۵ شــهرداری ها،  توســط 
دهیاری هــا و 2۹ پــروژه بــا ســرمایه گذاری 

ــت. ــده اس ــرا ش ــی اج ــش خصوص بخ
او بــه افتتــاح یکهــزار و ۶۸ پــروژه در ســفر 
اخیــر رئیــس جمهــور بــه اســتان اشــاره کــرد 
ــرای  ــه شــده ب ــار هزین و گفــت: مجمــوع اعتب
ایــن پروژه هــا کــه در بخش هــای مختلــف 
و  بهداشــت  پاالیشــگاه،  راه ســازی،  انــرژی، 
ــی و  ــور زیربنای ــد، ام ــت و تولی ــان، صنع درم
منابــع آبــی، کشــاورزی، ارتباطــات و مخابــرات 
ــش  ــد، بی ــرداری ش ــتایی بهره ب ــعه روس و توس

ــود. ــال ب ــارد ری ــزار میلی از ۱۰۰ ه
ــه بخشــی از  اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
اقدامــات مهــم صــورت گرفتــه در اســتان طــی 

ــادآوری کــرد:  ــر اشــاره کــرد و ی ماه هــای اخی
از ابتــدای مســئولیت بنــده در اســتانداری 
ســه طــرح مهــم ذوب مــس، نفلین ســینیت و 
خودروســازی در دســتور کار قــرار گرفــت کــه 
تاکنــون اقدامــات خوبــی در ایــن راســتا انجــام 

شــده اســت.
پورمحمــدی، معــدن را یکــی از مزیت هــای 
بــزرگ اقتصــادی اســتان ذکــر کــرد و بــا 
ــات اجــرای طــرح ذوب در  ــه مقدم ــان اینک بی
مجتمــع مــس ســونگون فراهــم شــده اســت، 
ــورد  ــزات م ــار داشــت: دســتگاه ها و تجهی اظه
ــده و  ــل ش ــتان منتق ــه اس ــرح ب ــن ط ــاز ای نی

ــه زودی شــاهد اجــرای ایــن طــرح و تحــول  ب
بــزرگ ایجــاد شــده در توســعه صنایــع معدنــی 
محصــوالت  خام فروشــی  از  جلوگیــری  و 

ــود. ــم ب ــی خواهی معدن
او بــا بیــان اینکــه همــواره بــر گــردش مالــی 
معــادن در اســتان تاکیــد کرده ایــم، افــزود: در 
ایــن راســتا پــس از ســال ها و بــا پیگیری هــای 
مکــرر 4 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع مــس 
ســونگون بــه بانک هــای اســتان انتقــال یافــت 
اقتصــادی در  موجــب تحــرک  کــه قطعــاً 

اســتان خواهــد شــد.
تفاهــم  نامــه  انعقــاد  از  محمــدی  پــور 
ــط  ــراب توس ــینیت س ــرح نفلین س ــرای ط اج
ســرمایه گذار خارجــی بــا اعتبــار ۶۰۰ میلیــون 
ــس از  ــرح پ ــن ط ــت: ای ــر داد و گف ــورو خب ی
ــرداری  ــود و بهره ب ــال می ش ــود فع ــال ها رک س
از آن تأثیــر بســیار چشــمگیری بــر رونــق 
اقتصــادی و اشــتغال در اســتان خواهــد داشــت.

سخنگوی وزارت خارجه:

کانادا رفاه 4۰۰هزار ایرانی را 
گروگان اهداف سیاسی کرده

افتتاح 33 هزار میلیارد ریال 
طرح عمرانی در آذربایجان شرقی 

سالمت

نسلی که چاقی را یدک می کشد

اضافـه وزن در ایـران بیـش از هـر زمـان 
دیگـر همه گیـر شـده و حـاال بـا معضلـی بـه 
نـام چاقـی کـودکان مواجـه هسـتیم، خطـر 
ایـن اپیدمـی زمانـی بیشـتر حـس می شـود 
کـه بدانیم کـودکان چـاق، در بزرگسـالی هم 
دارای اضافـه وزن می شـوند و ایـن یعنـی اگر 
مراقـب نباشـیم، نسـل جـوان آینـده به جـای 
مشـکات  درگیـر  زندگـی،  کـردن  تجربـه 

چاقـی خواهنـد بـود.
بهداشـت  سـازمان  گـزارش  اسـاس  بـر 
جهانـی، ۸.4 درصد کودکان دنیـا اضافه وزن و 
چاقـی دارنـد و ایـن رقـم رو به افزایش اسـت، 
در ایـران نیـز مطالعـات نشـان داده اسـت که 
۱2.۵ درصـد کـودکان زیـر ۶ سـال و ۱۹.۱ 
درصـد کـودکان زیـر دو سـال چـاق هسـتند. 
همچنین بر اسـاس گزارش انسـتیتو تحقیقات 
تغذیـه و صنایـع غذایـی ایـران، در یـک سـال 
اخیـر رونـد چاقـی در کـودکان دو برابر شـده 
و مطالعـات نشـان می دهـد کـه 2۰.۸ درصـد 

کـودکان ایرانـی اضافـه وزن و چاقـی دارنـد.
کـودکان درسـت ماننـد بزرگ ترهـا، تحت 
تأثیـر شـدید سـبک زندگـی مدرن هسـتند، 
زندگـی کم تحـرک، عادات اشـتباه و غذاهای 
نامناسـب. حتـی مهدکـودک و مدرسـه هـم 
کـودک  زندگـی  سـبک  در  زیـادی  تفـاوت 
عادت هـای  نتیجـه  در  و  نمی کنـد  ایجـاد 
ایجـاد شـده، بـه  احتمـال زیـاد تا بزرگسـالی 
زیـادی  سـاعات  مانـد.  خواهـد  فـرد  همـراه 
کـه کـودکان پـای تلویزیـون می نشـینند یـا 
مشـغول بازی هـای کامپیوتـری می شـوند، در 
حقیقـت همـان زمانـی اسـت که بایـد صرف 
دنیـای  بـا  ارتبـاط  و  فیزیکـی  فعالیت هـای 
زندگـی،  سـبک  بـر  عـاوه  شـود.  فیزیکـی 
کـودکان  چاقـی  در  هـم  ژنتیکـی  عوامـل 
بی تأثیـر نیسـتند، ولـی تأثیـر سـبک زندگی 

از ژنتیـک اسـت. به مراتـب بیشـتر 

معیار تشخیص چاقی کودکان
مهـدی رمضانـی متخصـص تغذیـه در این 
زمینـه بـه خبرنگار ایرنـا می گویـد: بهترین راه 
برای تشـخیص اضافه وزن کـودک، مراجعه به 
یـک متخصص تغذیه بوده، محاسـبه شـاخص 
تـوده بدنی یکی از معیارهای تشـخیص چاقی 
اسـت، ایـن شـاخص بـا اندازه گیری قـد و وزن 
محاسـبه شـده و بسـته به الگوی رشد کودک 
معانـی متفاوتـی می توانـد داشـته باشـد بـه 
همیـن دلیـل نظر یک متخصص پزشـک برای 

این کار الزم اسـت.

تغییر سبک زندگی برای رفع
 چاقی کودک

وی می افزایـد: بهتریـن راه برای کاهش وزن، 
تغییـر سـبک زندگـی اسـت، تغییر یک یـا دو 
عـادت جزیی در زندگـی روزمره شـاید به اندازه 
کافی تأثیرگذار نباشـد. راه حل، مشـارکت تمام 
خانـواده اسـت به عنـوان مثال اعضـای خانواده 
همگـی در فعالیت های بدنی شـرکت کنند و یا 

نوع غذاهـای خـود را تغییر دهند.
تغییـر  اگرچـه  مـی دارد:  اظهـار  رمضانـی 
بایـد  ولـی  اسـت،  ضـروری  زندگـی  سـبک 
را هـم درک  و شـرایطش  نیازهـای کـودک 
کـرد، او نمی توانـد مثـل بزرگسـاالن منطقـی 
انتظـار داشـته  نبایـد  بنابرایـن  رفتـار کنـد، 
باشـید همیشـه تابـع قوانین و مقررات باشـد، 
به عـاوه چاقـی کـودکان خـودش می توانـد 
عامـل بـرای اجتنـاب از تحـرک باشـد چـرا 
کـه ایـن کار برایش بسـیار سـخت تر اسـت و 
تـاش کنید مـدت زمانی کـه خانـواده بدون 
فعالیـت دور یکدیگـر نشسـته اید را تـا حـد 

امـکان کاهـش دهیـد.

رژیم الغری کودکان دارای اضافه وزن
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا اشـاره بـه اینکـه 
تغییـر سـبک زندگی بایـد برای تمـام اعضای 
خانواده باشـد، می گویـد: عـادات غذایی تمام 
افـراد بر اسـاس رژیم غذایی سـالم و متعادلی 
کـه گفتـه می شـود تنظیم شـود، البتـه طبق 
نیازهـای فـردی هـر عضـو، ایـن رژیـم کمـی 
می توانـد متفـاوت باشـد ولـی قواعـد و اصول 

کلـی برای همه یکسـان اسـت.

کمتر غذا بخورید
قانـون،  اولیـن  می کنـد:  خاطرنشـان  وی 
به انـدازه خوردن بـوده، نه فقط بـرای کودکان، 
کـه بـرای همـه افـراد رعایـت این قانـون الزم 
اسـت. بـه کـودک بـرای خـوردن غـذا اصـرار 
نکنیـد این رفتـار اشـتباهی بوده که بسـیاری 
از پـدر و مادرهـای ایرانـی بایـد کنـار بگذارند.

کـودک  بایـد  می کنـد:  اضافـه  رمضانـی 
خـودش غـذای بیشـتر بخواهـد، بعد بـه او غذا 
دهیـد، یـک اشـتباه دیگـر رایـج اسـتفاده از 
ظرف هـای بزرگسـاالن بـرای کـودکان اسـت. 
قـرار نیسـت کـودکان به انـدازه بزرگسـاالن غذا 
بـزرگ جلـوی  غـذای  وقتـی ظـرف  بخورنـد 
کـودک می گذاریـد، در واقع به طور نامحسـوس 
او را به خوردن غذای بیشـتر تشـویق می کنید.

کـه  دیگـری  مسـاله  می دهـد:  ادامـه  وی 
سـریع  می شـود،  پرخـوری  باعـث  معمـوالً 
خـوردن غذاسـت. هر چـه با آرامش بیشـتری 
غـذا بخورید، احتمال پرخوری کمتر می شـود.
منبع: سالمت نیوز
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ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها و مراکــز  مجلــس، ب
کشــوری  هیــچ  بــه  کشــور  دانش بنیــان 
وابســتگی ندارنــد تاکیدکــرد کــه فعالیت هــای 
ــرار  ــا ق ــره تحریم ه ــی در زم ــی و پژوهش علم
مــرزی  آن  بــرای  نمی تــوان  و  نمی گیرنــد 

ــرد.  ــن ک تعیی
ــت  ــید حمای ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــر  ــی ب ــری مبن ــورد انتشــار خب ــرزاده  در م می

ــا  ــی ب ــگاه خارج ــد دانش ــکاری چن ــع هم قط
ــل  ــه دلی ــران ب ــدرس ته ــت م ــگاه تربی دانش
ــه  ــه ب ــا توج ــوزه ب ــن ح ــت: ای ــا، گف تحریم ه
ــه  ــد ب ــه دانشــگاه های کشــور دارن ــی ک وضعیت
هیــچ وجــه در آن وابســتگی وجــود نــدارد، کمــا 
اینکــه اســاتید و اکثــر دانشــجویان این دانشــگاه 
نیــز در زمینــه فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی 

ــتند. ــوردار هس ــوری برخ ــگاه درخ از جای
ــس  ــان در مجل ــی مغ ــردم گرم ــده م نماین

دانشــگاه ها،  داد:  ادامــه  اســامی،  شــورای 
شــرکت های  و  پژوهشــی  و  علمــی  مراکــز 
دانــش بنیــان در زمینــه علمــی و پژوهشــی روز 
بــه روز در حــال رشــد هســتند و نقــش موثری 
در توســعه علــم و فنــاوری کشــور داشــته، 
تاجایــی کــه در بســیاری از شــاخه های علمــی 

ــد. ــا دارن ــن در دنی ــرای گفت ــی ب حرف
وی تصریح کرد: اگر تعدادی از دانشـگاه های 
دانشـگاه های  بـا  را  خـود  همـکاری  خارجـی 
کشـور قطع کننـد خللـی در فعالیت های علمی 
و پژوهشـی ایـن دانشـگاه ایجاد نمی شـود، چرا 
کـه ایـن مراکـز بـه گونـه ای در مسـیر رشـد و 
بـه  زودی  بـه  کـه  می کننـد  حرکـت  توسـعه 

رسـید. خواهند  خودکفایـی 

فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه های 
دنیا مرز نمی شناسد 

ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم، 

تاکیـــد کـــرد: تبـــادل علمـــی موضوعـــی 
لیســـت  در  را  آن  بتـــوان  کـــه  نیســـت 
ــه در  ــه همـ ــرا کـ ــرار داد، چـ ــا قـ تحریم هـ
ــه راحتـــی از تجـــارب  ــد بـ دنیـــا می تواننـ
علمـــی اســـتفاده کـــرده و بـــدان دسترســـی 

ــند. ــته باشـ داشـ
و  آمـــوزش  کمیســـیون  ســـخنگوی 
اســـامی،  شـــورای  مجلـــس  تحقیقـــات 
ــگاه های  ــی دانشـ ــر برخـ ــد: اگـ ــادآور شـ یـ
ــی  ــادل علمـ ــه تبـ ــد در زمینـ ــا بخواهنـ دنیـ
ـــوار  ـــود دی ـــرده و دور خ ـــاد ک ـــت ایج محدودی
بکشـــند و درب هایشـــان را بـــه روی برخـــی 
ــا را  ــف آنهـ ــد، ضعـ ــی ببندنـ ــل علمـ محافـ
ــی  ــم واقعـ ــه علـ ــرا کـ ــد، چـ ــان می دهـ نشـ
مـــرز نمی شناســـد، بنابرایـــن دسترســـی 
ــف  ــای مختلـ ــی از راه هـ ــارب علمـ ــه تجـ بـ
ـــز  ـــران نی ـــگاه های ای ـــوده و دانش ـــر ب امکانپذی

ــتند. ــتثنی نیسـ ــر مسـ ــن امـ از ایـ

میرزاده:

فعالیت های علمی و پژوهشی 
دانشگاه ها را نمی توان تحریم کرد

آشپزی

ساالد کینوا

مواد الزم:
کینوا                                         2 پیمانه
آب                                            ۱ پیمانه
خیــار                                    2 عــدد
گوجــه فرنگــی بــزرگ                 ۱ عــدد
فلفــل دلمــه رنگــی                  ۱ عــدد
ذرت پخته                               2/۱ پیمانه
آب لیمو تازه                    ۱ قاشق غذاخوری
روغن زیتون                    ۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل                     به مقدار الزم
جعفــری                          بــه مقــدار الزم

پیازچه خردشده 
۱ قاشق غذاخوری)اختیاری(

باشــه   از هــر چیــز الزم  شــاید قبــل 
راجــع بــه کینــوا کــه گیاهــی اســت باســتانی 
بــا قدمــت چندیــن هــزار ســاله، کمــی 
اطاعــات داشــته باشــیم و ایــن گیــاه را 
ــی  ــی های ــاره خوراک ــد درب ــا بع ــیم ت بشناس
صحبــت کنیــم کــه بــا کینــوا می شــه تهیــه 
ــه بیشــتر در  ــی اســت ک ــوا گیاه ــرد. کین ک
ــی کشــت می شــه و  ــکای جنوب نواحــی آمری
از نظــر ارزش غذایــی باالتــر از جــو و گنــدم 
ــفر،  ــن، فس ــی از آه ــی غن ــرار داره و منبع ق
امگا۳،پروتئیــن و فیبــر اســت و بســیاری 
بــا  می تــوان  را  مفیــد  ویتامین هــای  از 

ــرد.  ــب ک ــوا کس ــوردن کین خ
کینــوا دارای دو رنــگ ســفید و قهــوه ای 
ــم  ــج داره و هض ــد برن ــی مانن ــت و پخت اس
راحــت و ســریع آن بــه دلیــل نداشــتن 
گلوتــن )پروتئیــن موجــود در غاتــی چــون 
جــو و گنــدم اســت کــه باعــث چســبندگی 
ــت.  ــود( اس ــر می ش ــدن خمی ــدار ش و کش
ــاالد  ــت س ــوان گف ــن توضیحــات می ت ــا ای ب
کینــوا یکــی از راحــت تریــن خوردنــی هایــی 
ــاه درســت  ــن گی ــا ای ــوان ب ــه می ت اســت ک

ــرد. ک
رو   )Quinoa salad( کینــوا  ســاالد 
ــوان  ــوادی می ت ــوع م ــر ن ــا ه ــی ب ــه راحت ب
ــاالد دارای  ــن س ــرد. ای ــه ک ــب و تهی ترکی
فیبــر سرشــاری اســت و بــه مــدت طوالنــی 
ــا توجــه  ــه شــما رو ســیر نگــه داره. ب می تون
ــودن ســاالد  ــدار ب ــر خاضیــت و پرطرف ــه پ ب
ــی  ــه نوع ــم روش تهی ــم گرفت ــوا تصمی کین
ســاالِد کینــوا آمــوزش بــدم کــه مــواد 
ــه و  ــامل میش ــی رو ش ــت و در دسترس راح
ــد و حتــی  ــذت می بری ــش ل حتمــا از خوردن
ــون  ــلیقه خودت ــه س ــه ب ــا توج ــد ب میتونی
مــواد مختلفــی بــه ســاالد اضافــه کنیــد و در 

ــد. ــرو کنی ــم س ــا ه میهمانی ه

طرز تهیه ساالد کینوا
مرحله اول: پختن کینوا

ــای  ــویید. روی دانه ه ــوا را بش ــاً کین حتم
ــام  ــه ن ــاده ای ب ــی م ــه طــور طبیع ــوا ب کین
ســاپونین هســت کــه باعــث تلخــی آن 
میشــود. پــس آن را داخــل آبکــش بریزیــد و 
خــوب بشــویید. ســپس آن را همــراه بــا آب 
ــا 2۰  ــه مــدت ۱۵ ت ــا ب ــد ت در قابلمــه بریزی

ــود. ــیده ش ــزد و آب آن کش ــه بپ دقیق

مرحله دوم: خرد کردن سبزیجات
گوجــه، خیــار، فلفــل دلمــه ای و جعفــری 

را خــرد کنیــد.

مرحله سوم: سر هم کردن ساالد کینوا
ـــک  ـــس از خن ـــده را پ ـــه ش ـــوای پخت کین
ـــد.  ـــوط کنی ـــل مخل ـــک و فلف ـــا نم ـــدن ب ش
ســـبزیجات خـــرد شـــده و ذرت را بـــا 
ـــون و  ـــن زیت ـــد و روغ ـــوط کنی ـــوا مخل کین
ــاالد بریزیـــد  ــازه را روی سـ آب لیمـــوی تـ
و اجـــازه دهیـــد کمـــی طعـــم مـــواد بـــه 
خـــورد هـــم برونـــد و بعـــد ســـاالد کینـــوا 

را ســـرو کنیـــد .

نکات کلیدی تهیه  ساالد کینوا
- ایــن ســاالد می توانــد جایگزیــن خوبــی 
بــرای یکــی از وعده هــای غذایــی اصلــی 
ــد  ــد دارن ــه قص ــانی ک ــرای کس ــد و ب باش
غذاهــای ســبک و کــم کالــری بخورنــد 

ــت. ــی اس ــنهاد خوب پیش
- ســاالد کینــوا را می تــوان بــا انــواع 
گوشــت ماننــد مــرغ و ماهــی تهیــه و ســرو 
ــی  ــیر کنندگ ــورت س ــن ص ــه در ای ــرد ک ک
تــر  راحــت  و  بیشــتری خواهــد داشــت 
در وعــده شــام یــا نهــار می تــوان از آن 

اســتفاده کــرد.
- بــرای پخــت کینــوا بــه جــای آب 
شــیر  یــا  ســبزیجات  آب  از  می تــوان 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــرد ک ــتفاده ک ــم اس ه
پرخاصیــت تــر و خوشــمزه تــر خواهــد شــد.

ــوان از  ــی را می تـ ــاالد رژیمـ ــن سـ - ایـ
ـــگام  ـــا هن ـــرد ت ـــت ک ـــل درس ـــاعت قب 24 س
ـــری داشـــته باشـــد  ســـرو طعـــم و مـــزه لذیذت
ـــداری  ـــان نگه ـــدت زم ـــه م ـــرای اینک ـــا ب ام
ــواد  ــه مـ ــد بـ ــود بایـ ــتر شـ ــاالد بیشـ سـ
ــد  ــت کنیـ ــیار دقـ ــم بسـ ــی آن هـ ترکیبـ
مثـــا گوجـــه و خیـــار در طوالنـــی مـــدت 
آب می انـــدازد و ممکـــن اســـت طعـــم 

خوبـــی بـــه ســـاالد شـــما ندهـــد.
منبع: ایران کوک

همزمان با بازگشت پیروزمندانه 
آزادگان به میهن؛

آزادگان دانشکده علوم پزشکی 
مراغه تجلیل شدند

رئیــس  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
ــت  ــالروز بازگش ــک س ــن تبری ــکده ضم دانش
بازگشــت  ایــن  گفــت:  آزادگان  غرورآمیــز 
پیروزمندانــه روحیــه ملــی مــردان و زنــان 
سلحشــور کشــور اســامی مــان را تقویــت کــرد.

دکتــر تنومنــد ادامــه داد: بــا هیــچ کامــی 
ــازان و  ــهداء، جانب ــه ش ــی ک ــوان عظمت نمی ت
ــگ  ــه فرهن ــود ب ــد خ ــت بلن ــا هم آزادگان ب
انقــاب اســامی دادنــد بیــان کــرد. ایــن یــک 
واقعیــت اســت کــه هــر چــه در زمــان پیــش 
می رویــم رد ایــن بزرگــی بیشــتر نمایــان 

می شــود.
وی بــا اشــاره به ســختی هایــی کــه آزادگان 
ــد  ــده ان ــل ش ــارت متحم ــز در دوران اس عزی
ــر و اســتقامت  ــن دوران صب ــا در ای ــت: آنه گف
را بــه معنــای واقعــی کلمــه تجربــه کــرده انــد 
ــگاه  ــا و ن ــه از آرمان ه ــک کلم ــن ی و در ضم
بــه اهــداف انقــاب اســامی دســت برنداشــته 
ــان  ــرای جوان ــی مناســب ب ــروز الگوی ــد و ام ان

کشــورمان هســتند.
دکتــر تنومنــد افــزود: آزادگان فصلــی از 
تاریــخ زنــده دوران دفــاع مقــدس هســتند 
گــوش  و  عزیــزان  ایــن  پــای  نشســتن  و 
ــن  ــه بهتری ــد ب ــرات می توان ــه خاط ــردن ب ک
ــرزو  ــاع از م ــرای دف ــوان را ب ــل ج ــو نس نح
 بــوم کشــور اســامی مــان تربیــت کنــد.

در بخــش دیگــری از ایــن مراســم آزادگان 
عزیــز بــه بیــان خاطراتــی از دوران جنــگ 
و اســارت و همچنیــن نکتــه نظــرات خــود 
پرداختنــد. آزادگان  مســائل  خصــوص   در 

دانشــکده  آزادگان  مراســم  ایــن  پایــان  در 
علــوم پزشــکی مراغــه بــا تقدیــم لــوح ســپاس 

ــدند. ــل ش تجلی

 فایل پی دی اف
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ــان  ــرورش آذربایج ــوزش و پ ــرکل آم  مدی
ــان  ــوزش زب ــاه آم ــت: از اول مهرم ــرقی گف ش
از  برخــی  در  آزمایشــی  طــور  بــه  ترکــی 
ــف شــده،  ــوای تعری ــا محت ــدارس اســتان  ب م
ــوع  ــه و در مجم ــاعت در هفت ــدت دو س ــه م ب

۶۰ ســاعت، آغــاز می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، جعفــر پاشــایی در 
ــدارس  ــی در م ــان ترک ــس زب ــوص تدری خص
شــنبه  پنــج  روز  کــرد:  اظهــار  اســتان، 
اســتان،  پــرورش  و  آمــوزش  شــورای  در 
دســتورالعمل اباغــی وزیــر آمــوزش و پــرورش 
قالــب  در  اســتان های سراســر کشــور  بــه 
برنامــه ی ویــژه ی مدرســه بررســی شــد. 

ویــژه ی  برنامــه ی  براســاس  افــزود:  وی 
ــب  ــه تناس ــور ب ــتان در کش ــر اس ــه، ه مدرس
ظرفیــت منطقــه ای- بومــی می توانــد هــر 
هفتــه دو ســاعت از ســاعات درســی را بــه 
اختصــاص  خــود  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 

ــد.  ده
ــم  ــق تصمی ــه طب ــان این ک ــا بی ــایی ب پاش
ــه  ــه ای دو ســاعت ب ــرر شــد هفت ــا مق گیری ه
ــی  ــان ترک ــوزش زب ــت  آم ــوت جه ــور پایل ط
در اســتان اختصــاص دهیــم، گفــت: بــا توجــه 
بــه این کــه آمــوزش زبــان ترکــی همــواره 

ــه  ــت، ب ــوده اس ــردم ب ــی م ــه ی عموم مطالب
ــرح   ــد، ط ــن ش ــر ای ــم ب ــل تصمی ــن دلی همی
ــدارس آذربایجــان  ــی در م ــان ترک ــوزش زب آم

ــود.  ــرا ش ــرقی اج ش
ــتان  ــتادی در اس ــه س ــان این ک ــا بی وی ب
ــداد  ــدت 2۰ روز تع ــه در م ــده ک ــکیل ش تش

مــدارس، مــدرس و محتــوا را تعریــف می کنــد، 
گفــت: تعــداد مــدرس و مدارســی کــه در ایــن 
ــال  ــه احتم ــوند ب ــارکت داده می ش ــرح مش ط
ــد  ــام خواه ــا 2۵ و 2۶ شــهریورماه اع ــاد ت زی

شــد. 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان 

ــان  ــوزش زب ــت آم ــه اهمی ــا اشــاره ب شــرقی ب
ترکــی در مــدارس اســتان، گفــت: طبــق 
اصــل ۱۵ قانــون اساســی همــواره بــه آمــوزش 
زبان هــای بومــی و محلــی تاکیــد شــده اســت، 
ــه  ــتان های دو زبان ــزو اس ــز ج ــا نی ــتان م اس
بــوده و بــه همیــن دلیــل بایــد زبان هــای 

ــم.  ــت کنی ــی را تقوی ــی و محل بوم
 وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا 
بیــان این کــه امســال تعــداد بازنشســتگان 
ــا  ــت: ب ــت، گف ــاد اس ــرورش زی ــوزش و پ آم
ــده  ــام ش ــای انج ــه ریزی ه ــه برنام ــه ب توج
در اول مهرمــاه هیــچ کاســی خالــی از معلــم 

ــود.  ــد ب نخواه
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــه داد: آم وی ادام
حــق  معلمــان  ظرفیــت  از  قانــون  طبــق 
التدریــس و بازنشســتگان در مــدارس اســتفاده 

ــرد.  ــد ک خواه
پاشــایی، از ورود ۱2۰۰ نفــر نیــروی جدیــد 
از دانشــگاه فرهنگیــان بــه آمــوزش و پــرورش  
ــت:  ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــاه س در مهرم
طبــق مــاده 2۸ معلمــان جدیــدی بــه آمــوزش 
و پــرورش اضافــه می شــود و بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــرای ســال تحصیل ــود معلمــی ب ــچ کمب هی

جدیــد نخواهیــم داشــت.

آغاز آموزش زبان ترکی در مدارس آذربایجان شرقی

ــتند،  ــم هس ــوش طع ــر خ ــا در ظاه ــی از خوراکی ه برخ
امــا بــرای افــراد مضطــرب آســیب زا خواهــد بــود. 

ــی  ــم غذای ــوان، رژی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
حــاوی برخــی از مــواد غذایــی می توانــد بــه ســطح 
ــیاری از  ــاز بس ــه س ــد و زمین ــک کن ــن کم ــترس مزم اس

باشــد. آور  بیماری هــای مــرگ 
هنگامــی کــه در شــرایط اســترس زا، زندگــی پــر 
ــرای یــک شــغل  مشــغله و حتــی در شــرایط درخواســت ب
قــرار می گیریــم، بــدن مــا گروهــی از هورمون هــا بــه 
ــا  ــه کار آن ه ــد ک ــا را آزاد می کن ــام گلوکوکورتیکوئید ه ن
بازگردانــدن منابــع انــرژی از دســت رفتــه در هنــگام 
ــدن  ــه ب ــرو را ب ــاره نی ــا اســترس اســت کــه دوب مواجهــه ب

ــد. ــا بازگردان م
بــه  میــل  و  می شــوید  گرســنه  ســریع  نتیجــه،  در 
غذا هــای شــیرین و پــر چربــی پیــدا می کنیــد کــه مغــز را 
ــادی  ــای ش ــردن هورمون ه ــا آزادک ــا ب ــد ت ــک می کن تحری
بخــش بتوانــد تنــش را کاهــش دهــد و بــه ســرعت انــرژی از 
دســت رفتــه را جبــران کنــد؛ ایــن غذا هــای پــر کالــری نــه 
تنهــا در پرخــوری و متعاقــب آن افزایــش وزن نقــش دارنــد 

ــد. ــر کنن ــد اســترس شــما را بدت ــی می توانن ــه حت بلک
ــه  ــاص ب ــی خ ــی موادغذای ــوردن برخ ــه خ ــی ک در حال
ــدون افزایــش وزن،  ــا ســهولت و ب شــما کمــک می کننــد ب

ــوید. ــترس دور ش از اس

بستنی
ممکــن اســت بــا خــوردن بســتنی دهــان شــما خنــک شــود، 
ــت،  ــد؛ در حقیق ــک نمی کن ــما را خن ــن ش ــتنی ذه ــا بس ام
غذا هایــی کــه قنــد تصفیــه شــده زیــادی دارنــد، فقــط 
هورمون هــای اســترس از جملــه کورتیــزول را افزایــش می دهنــد.

ــام  ــد از تم ــما نمی توان ــدن ش ــه ب ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــطح  ــن س ــد، بنابرای ــتفاده کن ــده اس ــه ش ــای تصفی قند ه
ــد در نتیجــه  ــه ســرعت کاهــش می یاب ــد خــون شــما ب قن
ــک  ــوان ی ــه عن ــن را ب ــون پایی ــد خ ــطح قن ــما س ــز ش مغ
ــتر  ــد و بیش ــی درک می کن ــده زندگ ــد کنن ــت تهدی وضعی
ــاره بخــش گرســنگی  ــا دوب کورتیــزول را ترشــح می کنــد ت

ــد. ــدا کن ــه پی ــترس ادام ــاس اس ــک و احس ــز را تحری مغ

قهوه
ــز  ــث تمرک ــوه باع ــه قه ــد ک ــر کنی ــت فک ــن اس ممک
ــت  ــک فعالی ــا تحری ــن ب ــه کافئی ــی ک ــود، در حال می ش
ــر  ــت خط ــن اس ــه ممک ــاده ای ک ــوان م ــه عن ــن ب دوپامی
افســردگی را کاهــش دهــد شــناخته شــده اســت، همچنیــن 
ــده  ــادل کنن ــم و متع ــذی مه ــواد مغ ــذب م ــد ج می توان
 B و ویتامین هــای D روحیــات خلقــی ماننــد ویتامیــن

را کاهــش دهــد؛ از طرفــی وقتــی چنــد قاشــق غذاخــوری 
ــزول ترشــح  ــد، بیشــتر کورتی ــه کردی ــه آن اضاف شــکر را ب
می کنیــد کــه آن هــم بــه افزایــش اســترس کمــک 

می کنــد.

موادغذایی پرنمک، انواع سس ها و کنسرو ها
ــا  ــگ ی ــت جن ــه حال ــترس ب ــان اس ــدن در زم ــت ب حال
ــردن  ــاال ب ــخ ها ب ــی از پاس ــه یک ــد ک ــر می کن ــرواز تغیی پ
ــر  ــای پ ــداوم غذا ه ــور م ــه ط ــر ب ــت؛ اگ ــون اس ــار خ فش
ســدیم را مصــرف کنیــد، در واقــع واکنــش اســترس بــدن 
را تشــدید کــرده و تنظیــم فشــار خــون را بهــم می ریزیــد.

حتــی خــوردن چــوب شــور ایــن رونــد را ســرعت 
می بخشــد؛ ســطح ســدیم زیــاد آن هــا نــه تنهــا فشــار خــون 
ــن شــرایط کربوهیدرات هــا  ــد، بلکــه در ای را تقویــت می کن
بــا ســرعت زیــاد هضــم شــده و ایــن رونــد باعــث افزایــش 

ــود. ــزول می ش ــترس و کورتی ــون اس هورم

آبمیوه تازه
ــالم  ــه س ــن گزین ــا ای ــراب ب ــت اضط ــردن حال ــن ب از بی
ایــده خوبــی اســت، امــا آب میــوه تــازه برخــاف میوه هــای 
کامــل فاقــد فیبــر و دارای قنــد و فروکتــوز هســتند و باعــث 
ــه  ــس ب ــود پ ــن می ش ــترس آدرنالی ــون اس ــح هورم ترش
ــا   ــه آب میوه ه ــرف هم ــی، از مص ــده کل ــک قاع ــوان ی عن
حتــی از آن هایــی کــه بــه طــور طبیعــی بــا میــوه شــیرین 

ــد. ــودداری کنی ــوند، خ می ش

سبوس گندم
ــی ممکــن اســت از ســوی متخصصــان  ــاده غذای ــن م ای
بهداشــت بــه دلیــل محتــوای چشــمگیر فیبــر مــورد 
حمایــت قــرار گیــرد، امــا ســبوس گنــدم بــه دلیــل غلظــت 

ــت. ــراب آور اس ــک اضط ــید فیتی ــاالی اس ب
ایــن مــاده مغــذی بــه مــواد معدنــی مهمــی ماننــد روی 
و منیزیــم متصــل می شــود و جــذب آن هــا را محــدود 
ــش  ــه کاه ــد ب ــه زدن می توان ــاندن و جوان ــد؛ خیس می کن
ســطح اســید فیتیــک کــه در درجــه اول در غــات کامــل و 

لوبیــا وجــود دارد، کمــک کنــد.

سویا
ــت؛  ــه اس ــه گان ــدی س ــترس تهدی ــگام اس ــویا در هن س
بیشــتر محصــوالت حــاوی ســویا بــا علــف کــش گلیفــوزات 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد، ک ــرار می گیرن ــان ق ــت درم تح
ــی  ــواد معدن ــژه م ــه وی ــذی ب ــواد مغ ــای م ــث کمبود ه باع

ــق و خــو اســت. ــر در خل موث
ــا  ــاالی اســید فیتیــک ســویا ب ــر ایــن مقادیــر ب عــاوه ب
ــل کاهــش  ــه زدن قاب روش هــای ســنتی خیســاندن و جوان
ــن ســطح را کاهــش  ــوان ای ــر می ت ــا تخمی ــط ب نیســت فق

داد.

استرس زاترین مواد غذایی که باید از خوردن آنها اجتناب کنید 

ــیمای  ــد" در سـ ــر جدیـ ــه "عصـ ــل اول برنامـ فصـ
ــه ای  ــید. برنامـ ــان رسـ ــه پایـ ــامی بـ ــوری  اسـ جمهـ
قابـــل قبـــول کـــه می تـــوان آن را در ایـــن آشـــفته 
ــی  ــگ جناحـ ــگاه تنـ ــه نـ ــیما کـ ــدا و سـ ــازار صـ  بـ
حاکـــم شـــده، برنامـــه ای قابل قبـــول و مفیـــد بـــرای 

ــه ایرانـــی دانســـت. جامعـ
هـــر برنامـــه ای کـــه بتوانـــد منافـــع ملـــی کشـــور 
مهمتریـــن  اســـت.  قابل قبـــول  کنـــد،  حفـــظ  را 
اســـتعداد های  کشـــوری  هـــر  ســـرمایه  های 
خـــدادادی آن کشـــور اســـت. اســـتعداد هایـــی کـــه 
ــند. تنـــوع  ــم باشـ ــرار نیســـت از یـــک جنـــس هـ قـ
ــد آن را  ــه بایـ ــت کـ ــت اسـ ــک واقعیـ ــتعدادها یـ اسـ

پذیرفـــت.
ــه  ــتعدادها را بـ ــکولی از اسـ ــد" کشـ ــر جدیـ "عصـ
نمایـــش گذاشـــت. اعـــم از علمـــی، هنـــری، ورزشـــی 

و... تاهمـــه اســـتعدادها دیـــده شـــوند. از "پارســـا 
ـــیقی  ـــی در موس ـــوان ایران ـــتعداد نوج ـــه اس ـــف" ک خائ
را نشـــان داد تـــا "محمـــد زارع" کـــه جســـارتش 
زبانـــزد شـــد تـــا "دختـــران نینجـــا" کـــه نشـــان داد 
ـــی را  ـــای رزم ـــارت در کاره ـــم جس ـــی ه ـــوی ایران بان
دارد و البتـــه، شـــعبده ایرانـــی بـــا "فتحـــی روشـــن" 
ــک زن  ــر واالی یـ ــود دارد و هنـ ــات خـ ــم مختصـ هـ
ایرانـــی بـــا مقـــداری شـــن کـــه هـــر بیننـــده ای را 

می کنـــد. متاثـــر 
"عصـــر جدیـــد" بـــا اســـتقبال خـــوب مـــردم 
ــبکه های  ــه شـ ــه ای کـ ــد. در زمانـ ــه رو شـ ــم روبـ هـ
ماهـــواره ای توانســـته اند بـــا نـــوآوری مخاطبینـــی 
ـــر  ـــد؛ "عص ـــا کنن ـــت و پ ـــود، دس ـــرای خ ـــل ب در داخ
جدیـــد" توانســـت بیننـــدگان فراوانـــی را بـــا خـــود 
همـــراه کنـــد تـــا در ایـــن وانفســـای حاکمیـــت 
نگرش هـــای نوعـــا بســـته در صـــدا و ســـیما، نشـــان 

برنامـــه  بـــه  دادن  میـــدان  بـــا  می تـــوان  دهـــد 
 ســـازان جـــوان از جنـــس علیخانی هـــا بخشـــی از 

جوان هـــا را بـــه صحنـــه آورد.
عصـــر جدیـــد نبایـــد یـــک اســـتثنا در برنامـــه  
ــن  ــا همیـ ــاید تـ ــد. شـ ــیما باشـ ــدا و سـ ــازی صـ سـ
دهـــه پیـــش، تصـــور اینکـــه "دختـــران نینجـــا" 
ــوری  اســـامی  ــیمای جمهـ باچنیـــن حرکاتـــی در سـ
ــوع  ــی نـ ــا حتـ ــود و یـ ــد می نمـ ــوند، بعیـ ــده شـ دیـ
ـــی  ـــن مدت ـــا همی ـــد زارع ت ـــوی محم ـــرم م ـــاس و ف لب

پیـــش، گنـــاه صغیـــره محســـوب می شـــد.
ــدا  ــرام خـ ــه حـ ــور کـ ــوان همانطـ بنابرایـــن، می تـ
را نبایـــد حـــال کـــرد؛ نبایـــد حـــال خـــدا را هـــم 
ـــش  ـــال ها پی ـــی س ـــه ط ـــرد. کاری ک ـــام ک ـــرام اع ح
ــاهد  ــد و شـ ــام شـ ــته انجـ ــی و بسـ ــگاه جزمـ ــا نـ بـ

ــتیم. ــم و هسـ ــات آن بودیـ تبعـ

عصر جدید سیما یا استثنا؟
دکتر غالمعلی دهقان
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آذربایجانشرقی از خبرنگاران تجلیل کرد

بـــا حضـــور ایـــوب بهتـــاج مدیـــرکل 
ورزش و جوانـــان آذربایجانشـــرقی از ۱7 تـــن 
از خبرنـــگاران فعـــال خبرگزاری هـــا، جرایـــد 
و پایگاه هـــای خبـــری حـــوزه ورزش و امـــور 
جوانـــان اســـتان تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

از  تجلیــل  مراســم  در  بهتــاج  ایــوب 
ــان  ــگاران فعــال حــوزه ورزش و امورجوان خبرن
اســتان بــا اشــاره بــه نقــش بــی بدیــل 
ــای  ــار و گزارش ه ــکاس اخب ــگاران در انع خبرن
رویدادهــا، مســابقات و جشــنواره های مختلــف 
ورزشــی و فعالیت هــای حــوزه جوانــان، گفــت: 
خبرنــگاران بــا عشــق و عاقــه تمــام بــه یــک 
ــه  ــانی ب ــات رس ــارا در خدم ــژه، م ــوع وی موض

مــردم یــاری می کننــد.
در  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــاره ای  ــود، اش ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ
ــه داد:  ــرد و ادام ــش رو ک ــای پی ــه برنامه ه ب
ــور دوچرخــه ســواری  ــی، ت ــت بدن ــه تربی هفت
و مســابقات اســتعدادهای برتــر کشــور از اهــم 
ــم  ــت داری ــا دوس ــه م ــت ک ــی اس فعالیت های
خبرنــگاران را در کنــار خــود ببینیــم تــا 
اغنــای اذهــان عمومــی از اطاعــات صحیــح و 
نــاب از طریــق خبرنــگاران متعهــد و متخصــص 

ــود. ــی ش عملیات
ــگاران  ــن از خبرن ــم از ۱7 ت ــن مراس در ای
پایگاه هــای  فعــال خبرگزاری هــا، جرایــد و 
ــتان  ــان اس ــور جوان ــوزه ورزش و ام ــری ح خب

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب تجلی

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران 
مشخص شد

ترکیــب تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران بــرای 
حضــور در رقابتهــای جهانــی 2۰۱۹ قزاقســتان 
در حالــی مشــخص شــد کــه رضــا یزدانــی هــم 

در ترکیــب تیــم اعزامــی قــرار دارد.
بـــه گـــزارش مهـــر، رقابت هـــای کشـــتی 
المپیـــک  قهرمانـــی جهـــان و گزینشـــی 
ــهر  ــهریورماه در شـ ــا ۳۱ شـ ــای 2۳ تـ روزهـ
نورســـلطان قزاقســـتان برگـــزار می شـــود. 
ـــا  ـــاگردان غامرض ـــه ش ـــت ک ـــن در حالیس ای
ـــی  ـــل پایان ـــون اردوی ماقب ـــم اکن ـــدی ه محم
خـــود را در خانـــه کشـــتی پشـــت ســـر 

رنـــد. می گذا
بــر ایــن اســاس طبــق لیســت اعــام 
ــه فدراســیون کشــتی، ترکیــب نهایــی  شــده ب
ــه  ــی ب ــای جهان ــه رقابته ــی ب آزادکاران اعزام

ــت: ــر اس ــرح زی ش
۵7 کیلوگرم: رضا اطری )مازندران(

پــور  احســان  بهنــام  کیلوگــرم:   ۶۱
ن( ا نــدر ز ما (

۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی )تهران(
7۰ کیلوگرم: یونس امامی )تهران(

74 کیلوگرم: رضا افضلی )کرمانشاه(
7۹ کیلوگرم: بهمن تیموری )کرمانشاه(
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی )مازندران(

۹2 کیلوگرم: علیرضا کریمی )البرز(
۹7 کیلوگرم: رضا یزدانی )مازندران(

ــان  ــادی )آذربایج ــز ه ــرم: پروی ۱2۵ کیلوگ
شــرقی(

سرمربی: غامرضا محمدی
ــتی آزاد  ــی کشـ ــم ملـ ــی تیـ اردوی کنونـ
ـــی  ـــای جهان ـــور در رقابت ه ـــرای حض ـــران ب ای
از روز ۳۰ مـــرداد آغـــاز شـــده کـــه تـــا روز 
ــران  ــتی  تهـ ــه کشـ ــهریورماه در خانـ ۱۱ شـ
ـــن  ـــد از ای ـــد داشـــت. آزادکاران بع ـــه خواه ادام
اردو چنـــد روز اســـتراحت خواهنـــد کـــرد و 
ـــه  ـــزام ب ـــان اع ـــا زم ـــان را ت ـــپس اردوی پای س

ــد. ــزار می کننـ ــتان برگـ قزاقسـ

ــگ  ــازمان لی ــابقات س ــه مس ــس کمیت رئی
ــده  ــاد ش ــکل ایج ــان مش ــه در جری ــت ک گف
ــت.  ــوده اس ــتراماچونی نب ــم اس ــرای مترج ب
فتاحــی  ســعید  تســنیم،  گــزارش  بــه 
درخصــوص مشــکات زیرســاخت های ورزشــگاه 
ــکل در  ــت: مش ــار داش ــز اظه ــزل تبری بنیان دی
ــی  ــا آن را پیش بین ــه م ــود ک ــت ورودی ب گی
می کردیــم. زمانــی کــه سیســتم جدیــدی 
راه انــدازی می کنیــد، مشــکاتی دارد. مــا و 
باشــگاه ها زمــان زیــادی نداشــتیم، امــا ببینیــد 
ــا  ــاده اســت. ورودی ه ــی افت ــات خوب چــه اتفاق
ــده  ــماره گذاری ش ــا ش ــده و صندلی ه ــدا ش ج
اســت. هــر کســی می توانــد از ســکوی مربــوط 

ــیند. ــودش بنش ــی خ روی صندل
ــام  ــادگار ام ــگاه ی ــه داد: در ورزش وی ادام
ــن  ــای ای ــه صندلی ه ــب و هم ــت نص 4۰ گی
ورزشــگاه هــم عــوض شــده اســت. همــه 
ــه هــواداران اســت  ــرام ب ــه خاطــر احت اینهــا ب
ــرام بگذارنــد.  کــه امیــدوارم آنهــا هــم احت
بلیت فروشــی بــه باشــگاه ها واگــذار شــده 
بودنــد  موظــف  ســال  دو  ایــن  در  آنهــا  و 
بلیت فروشــی را کامــًا الکترونیکــی کننــد. 
خــود  ســایت  در  می تواننــد  باشــگاه ها 
ــواداری صــادر  ــا را بفروشــند و کارت ه بلیت ه
ــا  ــی ی ــد مل ــا تماشــاگران همیشــه ک ــد ت کنن

ــواداران  ــد. برخــی ه ــه نکنن اســم خــود را ارائ
هــم کــه ثابــت نیســتند و کارت هــواداری 
بگذارنــد.  بیشــتری  وقــت  بایــد  ندارنــد، 
ــی  ــن راحت ــه ای ــم ب ــینما را ه ــت س ــما بلی ش

. یــد نمی خر
ــه  ــاره ب ــا اش ــابقات ب ــه مس ــس کمیت رئی
وقفــه لیــگ برتــر در مــاه شــهریور خاطرنشــان 

برگــزار  را  مســابقات  اول  هفتــه  دو  کــرد: 
ــه  ــادی مواج ــا فیف ــس از آن ب ــم و پ می کنی
ــد ماشین ســازی، 2۰ روز  هســتیم. تیمــی مانن
ــروز  ــه ام ــود را ک ــات خ ــا امکان ــان دارد ت زم
ــک  ــا ی ــد. تنه ــرف کن ــت، برط ــکل داش مش
گیــت جایــگاه اســتقالی ها خــراب شــد و 
نتوانســت کار کنــد کــه نیم ســاعت در آن 

اختــال ایجــاد شــد. بقیــه گیت هــا خــوب کار 
می کردنــد. مــردم بــه خوبــی اســتقبال کردنــد 

و ۸۰۰-7۰۰ بلیــت  از ســامانه خریدنــد.
ورزشــگاه  بی نظمــی  دربــاره  فتاحــی 
پــارس   - پرســپولیس  دیــدار  در  آزادی 
ــزار تماشــاگر  ــرد: هفــت ه ــح ک ــی تصری جنوب
ــد. قبــول  پرســپولیس از ســامانه بلیــت خریدن
دارم کــه ســایت هــم مشــکل داشــت، امــا ای 
نمی خریدنــد،  بلیــت  کــه  هوادارانــی  کاش 
بــازی  یــک  ایــن  و  می گذاشــتند  احتــرام 
می افتــاد.  راه  سیســتم  تــا  نمی دیدنــد  را 
شــرکت تجهیــز قــول داده کــه ورزشــگاه آزادی 
ــا پرســپولیس در  ــازی بعــدی اســتقال ی ــا ب ت
لیــگ برتــر برطــرف شــود. تــا هــواداران کمــک 
نکننــد و ســعه صــدر نداشــته باشــند، کار 
ــر  ــه خاط ــط ب ــا فق ــن کاره ــد.  ای راه نمی افت

ــت. ــواداران اس ــت ه امنی
اســتراماچونی  عصبانیــت  مــورد  در  وی 
ــت:  ــود گف ــار خ ــم کن ــور مترج ــدم حض از ع
ــه  ــازه متوج ــتم و ت ــوع را نمی دانس ــن موض ای
ــدون  ــم ب ــتراماچونی ه ــتیاران اس ــدم. دس ش
کارت روی نیمکــت نشســته بودنــد و اگــر 
ــا  ــم ت ــت می کردی ــد، صحب ــا می گفتن ــه م ب
ــت  ــدون کارت روی نیمک ــم ب ــن مترجــم ه ای

. می نشســت

فتاحی: 

به ما می گفتند، هماهنگ می کردیم 
مترجم استراماچونی روی نیمکت استقالل بنشیند

روانشناسی

آیا خوش بینی تاثیری بر روی 
کیفیت خواب دارد؟ 

انجــام  مثــل  زیــادي  فاکتورهــای 
کاهــش  مرتــب،  ورزشــی  تمرین هــای 
ــواب  ــتفاده از تختخ ــکل و اس ــتفاده از ال اس
و تشــک مطلــوب، بــر کیفیــت خــواب تأثیــر 
ــوش  ــن خ ــمگیر بی ــه چش ــذارد. رابط می گ
ــود  ــواب وج ــون خ ــص گوناگ ــی و خصای بین

. دارد 
بســیاري از مــا خــواب کافــی نداریــم. 
صبــح زود از خــواب بیــدار می شــویم تــا 
کــودکان را بــراي مدرســه رفتــن آمــاده 
ــراي ورزش  ــاز کار، ب ــش از آغ ــا پی ــم ی کنی
بــه  بایــد  هــم  غــروب  بگذاریــم.  وقــت 
ــه  ــیم، ب ــان برس ــت م ــان وق ــدات پای تعه
عنــوان مثــال رســیدگي بــه وظیفه هــای 
روزانــه،  گزارش هــای  ی  ارائــه  یــا  کاری 
بدیــن ترتیــب دیروقــت بــه رختخــواب 
ــرانجام ســر خــود را  ــه س ــم و زمانیک می روی
ــان  ــدر فکرم ــم، آن ق ــش می گذاری روی بال
کــه  اســت  بعــد  روز  کارهــای  درگیــر 
نمی توانیــم یــک خــواب خــوب داشــته 

ــیم! باش
ــی  ــواب، یک ــه خ ــوط ب ــای مرب اختال ه
عمومــی  ســامت  مهــم  نگرانی هــای  از 
ــد  ــاالت میتوان ــن اخت ــت؛ ای ــخاص اس اش
منجــر بــه پیدایــش مشــکات ســامت 
ــرط و فشــار خــون  ــی مف ــل چاق ــادي مث زی
بــاال شــود کــه بســیار خطرنــاک اســت. 
ــام  ــل انج ــادي مث ــای زی ــع فاکتوره در واق
کاهــش  مرتــب،  ورزشــی  تمرین هــای 
ــواب  ــتفاده از تختخ ــکل و اس ــتفاده از ال اس
و تشــک مطلــوب، بــر کیفیــت خــواب تأثیــر 
ــوش  ــن خ ــمگیر بی ــه چش ــذارد. رابط می گ
ــود  ــواب وج ــون خ ــص گوناگ ــی و خصای بین

. دارد 
بــا  بینــی  و خــوش  اندیشــی  مثبــت 
ســازگارانه،  رویارویــی  الگــوی  تحریــک 
ــود و  ــترس زا میش ــرات اس ــروز اث ــع از ب مان
در نتیجــه اشــخاص خــوش بیــن اســتراحت 

ــد. ــی دارن ــش بخش ارام
  

چطور خواب خوب داشته باشیم
روانپزشــکان نکتــه هایــی را بــراي افزایش 

کیفیــت خــواب توصیــه میکنند :
بــه  معینــی  وقــت  در  شــب  هــر  ـ 
در  حتــی  روز  هــر  و  برویــد  رختخــواب 
تعطیــات در وقــت معینــی از خــواب بیــدار 

شــوید.
ـ تنهــا اوقــات خــواب را در بســتر بگذرانیــد. 
بــه دلیــل آن کــه ســپری کــردن زمــان طوالنی 

در بســتر، خــواب را منقطــع مــي کنــد .
ــدن  ــراي خوابی ــا ب ــواب تنه ــاق خ ـ از ات
اســتفاده کنیــد نــه جــر و بحــث یــا کارهایــی 

مثــل تماشــای تلویزیــون.
و  قهــوه  چــای،  کافئیــن)  اســتفاده  ـ 
را  محرک هــا  و  الــکل  نیکوتیــن،  کــوال(، 
ــد. ــف کنی ــواب متوق ــش از خ ــاً پی مخصوص

مثبت اندیشی و خوش بینی
ـ از چرت زدن روزانه بپرهیزید.

ــی بــه بهبــود خــواب  ـ فعالیــت فیزیک
کمــک میکنــد کــه بهتریــن زمــان آن شــش 

ــت. ــواب اس ــل از خ ــاعت قب س
ـ حمــام بــا آب گــرم و بــه مــدت 2۰ 
ــد. ــان کنی ــواب را امتح ــش از خ ــه پی دقیق

ـ هــر روز در ســاعت معینــی غــذا صــرف 
ــنگینی  ــذای س ــواب، غ ــش از خ ــد و پی کنی

میــل نکنیــد.
ـ اتــاق خــواب بایــد آرام و تاریــک باشــد. 
همچنیــن بهتر اســت محل خــواب خنک باشــد.

ســعی  نمی رویــد  خــواب  بــه  اگــر  ـ 
ــاق خــواب را  بیشــتری نکنیــد، بجــاي آن ات

ــد. ــری بپردازی ــکار دیگ ــد و ب ــرک کنی ت
ـ قبــل از خــواب، تلویزیــون تماشــا نکنیــد 
ــوید،  ــره نش ــم خی ــه ه ــگر رایان ــه نمایش و ب
 ولــی مطالعــه کتــاب و روزنامــه توصیــه 

مي شود .
منبع: بیتوته

دلنوشته

رو 
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آغوشی !

)اکبر عظیم نیا(

ــرم  ــای وزن ۸4+ کیلوگ ــدال ط ــده م دارن
ــو  ــه توکی ــت: همیش ــن گف ــی ژاپ ــگ جهان لی
ــوده و ان شــاءاهلل کــه  ــرای مــن خوش یمــن ب ب
ــم  ــای تی ــه بچه ه ــه هم ــن، بلک ــا م ــه تنه ن

ــد.  ــر برگردن ــت پ ــو دس ــی از توکی مل
بــه گــزارش فــارس، صالــح آبــاذری در 
ــما در  ــرایط ش ــه ش ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــابقات  ــه مس ــزام ب ــش از اع ــر پی ــال حاض ح
اســت،  توکیــو چطــور  کاراتــه وان  جهانــی 
ــی را در  ــات خوب ــکر، تمرین ــدا را ش ــت: خ گف
ایــن مــدت ســپری کردیــم. بعــد از مســابقات 
ــم  ــه اردوی تی ــومین مرحل ــیا س ــی آس قهرمان
ملــی اســت کــه پیگیــری می شــود. یــک 
ــن اردوهــا  ــر از ای ــه غی ــه اردوی دیگــر ب مرحل
ــت. ــزام اس ــه اع ــل ب ــم وص ــه آن ه ــم ک داری

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که بـا توجه به 
اینکـه ژاپنی ها میزبـان این مرحله از مسـابقات 
هسـتند، چقدر شـانس کسـب مدال بـرای خود 

مـن  بـرای  توکیـو  همیشـه  گفـت:  می بینـی، 
خوش یمـن بـوده و ان شـاءاهلل کـه نه تنهـا من، 
بلکـه همـه بچه هـای تیم ملـی از توکیو دسـت 

برگردند. پـر 
ــگ  ــنگین وزن لی ــای س ــدال ط ــده م دارن
کــرد:  عنــوان  ژاپــن،  وان  کاراتــه  جهانــی 
ــن وزن را  ــم در ای ــام حریفان ــا تم ــن تقریب م
می شناســم و همــه آنهــا در ایــن رقابت هــا 
حضــور خواهنــد داشــت. روی همه آنهــا تمرکز 
کــرده ام، امــا قطعــا حریفــان ناشــناخته ای هــم 
در ایــن مســابقات حضــور خواهنــد داشــت کــه 
بایــد روی آنهــا هــم تمرکــز کنــم. شــنیده ایم 
ایــن مرحلــه از مســابقات قــرار اســت در ســالن 
ــو  مســابقاتی برگــزار شــود کــه المپیــک توکی
هــم قــرار اســت در ایــن ســالن برگــزار شــود. 
ــم از  ــر می کن ــک فک ــالن المپی ــور در س حض
لحــاظ روحــی و روانــی خیلــی بــه مــا کمــک 

خواهــد کــرد.

دارنـده نشـان طـای لیـگ جهانـی کاراتـه 
وان ترکیـه در ادامـه صحبت های خـود، عنوان 
کـرد: 7 تـا ۸ مرحله مسـابقات کسـب سـهمیه 
امیـدوارم  داریـم.  رو  پیـش  دیگـر  المپیـک 
هـر کسـی بتوانـد بهتریـن عملکـرد را داشـته 
باشـد تـا برای بـاال بـردن پرچم کشـورمان در 
المپیـک موفـق شـود. خبـر خـوب در المپیک 
در  کاراتـه  کـه  باشـد  ایـن  می توانـد  توکیـو 
باشـد.  داشـته  حضـور  نیـز  بعـدی  المپیـک 
کاراتـه واقعـا رشـته خوب و سـختی اسـت، ما 
سـه بـار قهرمـان دنیا شـده ایم و ایـن موفقیت 
در بیـن ۱4۰ کشـور دنیـا بـوده و ایـن نشـان 
از بـاال بـودن سـطح کاراتـه ایـران اسـت. مـا 
مسـیر سـختی را تـا المپیک پیـش رو خواهیم 
سـه  اینکـه  بـر  عـاوه  امیـدوارم  و  داشـت 
سـهمیه را بتوانیـم کسـب کنیـم، در المپیـک 
دسـت  بـه  را  مدال هـا  خوش رنگ تریـن  هـم 

بیاوریـم.

ســـبک  آقایـــان  کشـــوری  مســـابقات 
ــکار از ۱4  ــور ۳۸۵ ورزشـ ــا حضـ ــارزان بـ مبـ

اســـتان و در غالـــب 24 تیـــم در تبریـــز 
ــد. ــزار شـ برگـ

ـــابقات  ـــن مس ـــا، ای ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ــاع  ــینگ، دفـ ــک بوکسـ ــتایل های کیـ در اسـ
شـــخصی، ســـاح های ســـرد، و ســـکوی 
آزاد طـــی دو روز در تاریـــخ ۳۱ مـــرداد و 
ــی  ــان نامـ ــور قهرمانـ ــا حضـ ــهریور بـ ۱ شـ
کشـــوری و جهانـــی در ســـالن ســـتارخان 

تبریـــز برگـــزار شـــد.
ـــه از ۱4 اســـتان کشـــور  ـــن مســـابقات ک در ای
ـــور  ـــاال حض ـــی ب ـــطح کیف ـــی در س ـــی کاران رزم
داشـــتند، از نفـــرات اول بـــا اهـــدای کاپ قهرمانـــی 
و از نفـــرات دوم و ســـوم بـــا تقدیـــم مـــدال و 

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــل ب ـــی تجلی ـــم قهرمان حک
ـــه در  ـــابقات ک ـــت مس ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ب

ســـطح کشـــوری برگـــزار می شـــد و حضـــور 
جمعـــی از مســـئولین اســـتانی و تماشـــگران 
پرشـــوری کـــه در ســـالن حضـــور داشـــتند، 
ـــود.  ـــی ب ـــال زدن ـــط مث ـــر محی ـــم ب ـــم حاک نظ
امیـــر آذری، دبیـــر اجرایـــی مســـابقات در 
ـــم  ـــاد نظ ـــرای ایج ـــرد: ب ـــار ک ـــتا اظه ـــن راس ای
ـــرادی  ـــابقات اف ـــزاری مس ـــگام برگ ـــب هن مناس
ــم  ــاص داده بودیـ ــت اختصـ ــرای حراسـ را بـ
ـــود و در  ـــری ش ـــک جلوگی ـــاد ترافی ـــه از ایج ک
ـــرای  ـــا ب ـــر م ـــهرمان اگ ـــی ش ـــوص میزبان خص
ــا  ــدیم حتمـ ــدم نمی شـ ــش قـ ــی پیـ میزبانـ
شهرســـتان های دیگـــر در ایـــن امـــر اعـــام 

ــد. ــی می کردنـ آمادگـ

تیـــم دانشـــگاه  آزاد اســـامی بـــه عنـــوان 
نماینـــده ایـــران بـــه  عنـــوان قهرمانـــی 

یافـــت. دســـت   2۰۱۹ جام جهانـــی 
جـــام جهانـــی تکوانـــدوی 2۰۱۹ از روز 
ــدوکار از ۱۰  ــور ۹7 تکوانـ ــا حضـ ــته بـ گذشـ
ـــد  ـــاز ش ـــن آغ ـــی« چی ـــهر »ووش ـــور در ش کش
ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــه روز ادام ـــدت س ـــه م و ب

ــنبه( در  ــردان )شـ ــی مـ ــای تیمـ رقابت هـ
ـــگاه آزاد  ـــم دانش ـــت و تی ـــزاری اس ـــال برگ ح
اســـامی بـــه عنـــوان نماینـــده ایـــران بـــه 
مصـــاف حریفـــان رفـــت و جـــام قهرمانـــی را 

از آن خـــود کـــرد.
ـــه  ـــا نتیج ـــتان را ب ـــدا، قزاقس ـــم ابت ـــن تی  ای
4۸ بـــر ۳۳ از پیـــش رو برداشـــت و ســـپس 
ــوب  ــر ۵۳ مغلـ ــه ۶۶  بـ ــا نتیجـ ــن را بـ چیـ

کـــرد و بـــه فینـــال رســـید.
ــه« در  ــت خلیفـ ــید نعمـ ــاگردان »سـ شـ
فینـــال بـــا حســـاب 7۱ بـــر ۶۶ مقابـــل 
ــروزی  ــه پیـ ــی بـ ــد کره جنوبـ ــم قدرتمنـ تیـ

رســـیدند و مقتدرانـــه قهرمـــان شـــدند.
ـــگ  ـــی لی ـــوان قهرمان ـــه عن ـــگاه  آزاد ب دانش

ـــد. ـــزام ش ـــی اع ـــام جهان ـــه ج ـــران ب ای

حســـین لطفـــی، امیرمحمـــد بخشـــی، 
ــعید  ــان ناظمـــی و سـ ــینا بهرامـــی، عرفـ سـ
ـــتند. ـــرار داش ـــم ق ـــن تی ـــب ای ـــی در ترکی رجب

بـــه  ســـوم  تـــا  اول  تیم هـــای  بـــه 
در  امتیـــاز   2۸.۸۰ و   4۸  ،۸۰ ترتیـــب 

المپیکـــی  افزایـــش رنکینـــگ  راســـتای 
تعلـــق  گرفـــت.

همچنیـــن بـــه تیـــم قهرمـــان 2۰ هـــزار 
دالر، نایـــب قهرمـــان ۱۰ هـــزار دالر و ســـوم 

نیـــز پنـــج هـــزار دالر اهـــدا  شـــد.

هـــادی چاهـــی و امیرعطـــا حســـن پـــور 
ـــین  ـــی و امیرحس ـــن عاقل ـــره و رامی ـــدال نق م
ـــب  ـــا را کس ـــش کات ـــز بخ ـــدال برن ـــت م فراغ

ـــک  ـــا ی ـــرقی ب ـــان ش ـــم آذربایج ـــا تی ـــد ت کردن
ـــی  ـــب قهرمان ـــام نای ـــه مق ـــز ب ـــک برن ـــره و ی نق

ـــد. ـــت یاب ـــی دس ـــای نمایش ـــش کات بخ
ــی اداره کل  ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ورزش و جوانـــان آذربایجـــان شـــرقی؛ تیـــم 
ــان  ــتان آذربایجـ منتخـــب جوجیتســـوی اسـ
شـــرقی بـــه سرپرســـتی مهـــدی فتـــاح 

پـــورآزاد و مربیگـــری افشـــین یـــاری موفـــق 
ـــز  ـــره و برن ـــمند نق ـــدال ارزش ـــب 2 م ـــه کس ب
ـــور  ـــر ورزش کش ـــتعدادهای برت ـــاد اس در المپی

شـــد.
هـــادی چاهـــی و امیرعطـــا حســـن پـــور 
ـــین  ـــی و امیرحس ـــن عاقل ـــره و رامی ـــدال نق م
ـــب  ـــا را کس ـــش کات ـــز بخ ـــدال برن ـــت م فراغ

ــا  ــرقی بـ ــان شـ ــم آذربایجـ ــا تیـ ــد تـ کردنـ
یـــک نقـــره و یـــک برنـــز بـــه مقـــام نایـــب 
قهرمانـــی بخـــش کاتـــای نمایشـــی دســـت 

یابـــد.
ـــتان  ـــرگان اس ـــهر گ ـــابقات در ش ـــن مس ای
گلســـتان در مورخـــه ســـی ام مردادمـــاه تـــا 

دوم شـــهریورماه برگـــزار شـــد.

امیدوارم سهمیه کامل المپیک را کسب کنیم

مسابقات کشوری سبک مبارزان
 در تبریز برگزار شد

قهرمانی ایران در جام جهانی تکواندو

دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور؛

جوجیتسوکاران آذربایجان شرقی، نائب قهرمان کاتای نمایشی شدند
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 
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اوقات شرعی شهر تبریز

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا اشــاره بــه اینکــه آشــنا  آذربایجــان شــرقی ب
بــه دغدغه هــای تولیــد اســت، گفــت: بــا تمــام 
ــف را  ــع مختل ــد و صنای ــت از تولی ــوان حمای ت

ــم . ــود می دانی ــی خ ــه ذات وظیف
ــن زاده در  ــب امی ــنا، حبی ــزارش ایس ــه گ ب

ــران  ــی از مدی ــل و برخ ــر عام ــا مدی ــدار ب دی
شــرکت صنایــع معدنــی و تولیــدی مهــر اصــل 
افــزود: ایجــاد بســتر الزم بــرای بهــره بــرداری 
حداکثــری از ظرفیت هــای معدنــی اســتان 
بــا همــکاری شــرکت های معدنــی بخــش 

ــت . ــروری اس ــی ض خصوص

اینکـــه تکمیـــل  بـــا اشـــاره بـــه  وی 
ــرد  ــس انجـ ــدن مـ ــد در معـ ــره تولیـ زنجیـ
ــتانی  ــولین اسـ ــه مسـ ــت همـ ــورد حمایـ مـ
ــکات پیـــش  ــع مشـ ــه داد: رفـ ــت، ادامـ اسـ
ـــع  ـــن مجتم ـــه ذوب در ای ـــرای مرحل ـــای اج پ

معدنـــی در دســـتور کار قـــرار دارد.
ــل  ــر عامـ ــل مدیـ ــی اصـ ــیاوش مقیمـ سـ
ـــز  ـــل نی ـــر اص ـــدی مه ـــی و تولی ـــرکت معدن ش
ــاب  ــک انتصـ ــن تبریـ ــدار ضمـ ــن دیـ در ایـ
ــت،  ــازمان صنعـ ــه ریاســـت سـ ــن زاده بـ امیـ
ـــی  ـــه برخ ـــه ارائ ـــتان، ب ـــارت اس ـــدن و تج مع
ـــع  ـــژه صنای ـــد بوی ـــت و تولی ـــای صنع چالش ه

معدنـــی پرداخـــت .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

حمایت از تولید و صنایع مختلف را 
وظیفه ذاتی خود می دانیم

عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
ــا تغییـــر و تحـــول در  مجلـــس می گویـــد بـ
ـــی از  ـــت برخ ـــازان و بازداش ـــت خودروس مدیری
ـــوداگران از  ـــای س ـــرکت ها پ ـــن ش ـــران ای مدی
بـــازار کوتـــاه شـــده و قیمـــت  چهارچرخ هـــا 

ــد.  ــه می کنـ ــی را تجربـ ــد کاهشـ رونـ
ــا  ــت، محمدرضـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
و  منصـــوری عضـــو کمیســـیون صنایـــع 
معـــادن مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه بازداشـــت 
ـــی  ـــت واقع ـــت: قیم ـــاز، گف ـــران خودروس مدی
ـــردم  ـــد م ـــتمزد و درآم ـــاس دس ـــودرو براس خ
مشـــخص می شـــود بنابرایـــن قیمت هـــای 
ــد  ــوده و دالالن در تاش انـ ــی کاذب بـ کنونـ
بهـــای  از کاهـــش  بـــازار  بـــا مدیریـــت 

چهارچرخ هـــا جلوگیـــری کننـــد.

بازداشت مدیران خودروساز، پای دالالن 
را از بازار خودرو کوتاه می کند

نماینـــده مـــردم ســـاوه و زرندیـــه در 
ـــر  ـــا تغیی ـــزود: ب ـــامی اف ـــورای اس ـــس ش مجل
خودروســـازی ها  مدیریـــت  در  تحـــول  و 
ایـــن  مدیـــران  از  برخـــی  بازداشـــت  و 
ـــاه  ـــازار کوت ـــوداگران از ب ـــای س ـــرکت ها پ ش
ـــه  ـــی را تجرب ـــد کاهش ـــا رون ـــده و قیمت ه ش

. می کنـــد
ـــروش  ـــه ف ـــردم ب ـــه م ـــان اینک ـــا بی وی ب
فـــوری خودروســـازان اعتمـــاد نداشـــتند، 
اظهـــار کـــرد: مـــردم معتقدنـــد حتـــی 
ــام در  ــت نـ ــرای ثبـ ــز بـ ــر 2۰ روز نیـ اگـ
تـــاش  فـــوری خودروســـازان  فـــروش 
کننـــد، نمی تواننـــد موفـــق بـــه خریـــد 

ــوند. شـ
بســـیاری  خودروهـــای  خودروســـازان 
را دپـــو کردنـــد کـــه بســـیاری از آنهـــا 
بـــه دلیـــل نبـــود قطعـــات جزیـــی در 
می خورنـــد،  خـــاک  پارکینگ هـــا 
ــازار  ــز از بـ ــات را نیـ ــن قطعـ ــوان ایـ می تـ

داخلـــی تامیـــن کـــرد.

اولویت مدیریت جدید ایران خودرو؛ 
افزایش تیراژ تولید خودرو و بازگرداندن 

سالمت به قطعه سازی
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
مدیـــران  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مجلـــس 
خودروســـازی ها بایـــد بـــا تغییـــر تاکتیـــک، 

خـــودرو را بـــه دســـت مصـــرف کننـــده 
واقعـــی برســـانند، اضافـــه کـــرد: مدیریـــت 
ـــی آرام  ـــد در فضای ـــودرو بای ـــران خ ـــد ای جدی
در وهلـــه نخســـت تیـــراژ تولیـــد خـــودرو را 
ـــامت  ـــدی س ـــه بع ـــد و در مرحل ـــش ده افزای

ــد. ــازی بازگردانـ ــه سـ ــه قطعـ را بـ

سازمان بازرسی باید به تولید
 انحصاری قطعه ورود کند

ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
بـــا بیـــان اینکـــه ســـازمان بازرســـی بایـــد 
ــد،  ــه ورود کنـ ــاری قطعـ ــد انحصـ ــه تولیـ بـ
ـــازی  ـــران خودروس ـــت مدی ـــه داد: بازداش ادام
ــده در  ــر دالالن شـ ــاس خطـ ــب احسـ موجـ
ـــاه  ـــودرو کوت ـــازار خ ـــا از ب ـــای آنه ـــه پ نتیج

می شـــود.
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن 
ــازان  ــه خودروسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــس بـ مجلـ
را دپـــو کردنـــد،  بســـیاری  خودروهـــای 
تصریـــح کـــرد: بســـیاری از ایـــن خودروهـــا 
بـــه دلیـــل نبـــود قطعـــات جزیـــی در 
کـــه  می خورنـــد  خـــاک  پارکینگ هـــا 
از  نیـــز  را  قطعـــات  ایـــن  می تـــوان 
ــورت  ــرد، در صـ ــن کـ ــی تامیـ ــازار داخلـ بـ
تکمیـــل و عرضـــه ایـــن خودروهـــا قیمـــت 
ــدا  ــش پیـ ــدت کاهـ ــه شـ ــا بـ چهارچرخ هـ

. می کنـــد

منصوری مطرح کرد:

افت قیمت خودرو با بازداشت مدیران خودروساز

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
ــت های ارزی در  ــت: سیاس ــامی گف ــورای اس ش
اختیــار بانــک مرکــزی اســت و می توانــد بــه 
راحتــی و بــا برنامــه مناســب ایــن بــازار را کنتــرل 
کنــد و صحبت هــای رییــس جمهــور دربــاره بــازار 
ارز نیازمنــد ایــن اســت کــه بــه یــک ثبات برســیم.

محمدرضــا پورابراهیمــی دربــاره نــرخ ارز اظهار 
ــه  ــت در نیم ــری دول ــی گ ــل ناش ــه دلی ــرد: ب ک
اول ســال ۹7 و اتخــاذ تصمیم هــای غیرعلمــی و 
غیرتخصصــی کــه اوج آن تعییــن نــرخ ارز 42۰۰ 
تومانــی در بهــار ســال ۹۶ بــود، ایــن تصمیــم در 
مســائل ارزی بــه جای کمــک به مدیریــت التهاب 
ارزی، بــه افزایــش التهــاب کمــک کــرد و آن عــدد 

فراتــر از عــدد واقعــی شــکل گرفــت.
ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــح کــرد: سیاســت های  شــورای اســامی تصری
بانــک مرکــزی در نیمــه دوم ســال قبــل 
اشــتباهات نیمــه اول را تــا حــدی پوشــش داده 

ــرود. ــو ب ــت جل ــات مثب ــن اقدام ــد ای و بای
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
ــد  ــه رون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ش
کاهشــی نــرخ ارز ادامــه پیــدا می کنــد، گفــت: 
ــی  ــرخ کنون ــر از ن ــرخ ارز کمت ــی ن ــدد واقع ع
اتخــاذ  بــا  و خوشــبختانه  اســت  بــازار  در 
ــازار  ــت ب ــرای مدیری ــرارزی ب سیاســت های غی
ــال  ــل و انتق ــی و نق ــش بانک ــد تراکن ارز مانن
تــا  ارز در کشــور  بــازار  امــروز  ارزی  غیــر 

ــت. ــده اس ــت ش ــدودی مدیری ح
پورابراهیمــی بیــان کــرد: اولویــت مــا ثبــات 
ــه عــددی برســیم  ــازار ارز ب اســت و بایــد در ب
کــه سیاســت گــذار و فعــال اقتصــادی بتواننــد 
روی آن حســاب بــاز کننــد و رســیدن بــه عــدد 

ثابــت اصلــی تریــن مســئله اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی مــا کاهــش 
قیمــت دالر بــه کمتــر از ۱۰ هــزار تومــان 
ــار  ــت های ارزی در اختی ــت: سیاس ــت، گف اس
بانــک مرکــزی اســت و می توانــد بــه راحتــی و 
بــا برنامــه مناســب ایــن بــازار را کنتــرل کنــد 

ــازار  ــاره ب ــور درب ــس جمه ــای ریی و صحبت ه
ــات  ــک ثب ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ارز نیازمن

برســیم.
نماینــده مــردم کرمــان دربــاره انتقــال 
بــه  معدنــی  بــزرگ  شــرکت های  حســاب 
ــون  ــرد: براســاس قان ــار ک ــان اظه اســتان کرم
برنامــه ششــم شــرکت های معدنــی و صنعتــی 
فعــال در هــر اســتانی مکلــف هســتند گــردش 
ــه همــان اســتان  مالــی حســاب های خــود را ب

ــد. ــل کنن ــت منتق ــل فعالی مح
ــش از ۱۰  ــته بی ــال گذش ــزود: در س وی اف
ــی شــرکت  ــان گــردش مال ــارد توم هــزار میلی
ــه  ــا توجــه ب ــوده و ب ــر ب ــی مــس و گل گه مل
فعالیــت شــرکت های وابســته بــه ایمیــدرو 
ــش  ــد، بی ــی می کنن ــان کار معدن ــه در کرم ک

ــوده اســت. ــی ب ــردش مال ــدد گ ــن ع از ای
پورابراهیمــی تصریــح کــرد: بــا کســب 
ایــن  مالــی  صورت هــای  از  اطاعاتــی 
هســتند،  بورســی  بعضــا  کــه  شــرکت ها 
بــرآورد ایــن اســت کــه بیــن 4۰ تــا ۵۰ هــزار 

ــرکت های  ــی ش ــردش مال ــان گ ــارد توم میلی
ــه  ــال حســاب هاســت ک ــون انتق مشــمول قان
اگــر بــه اســتان کرمــان بیایــد، انقابــی ایجــاد 
ــان  ــن را نش ــاب ها ای ــده حس ــا مان ــد ام می کن

نمی دهــد.
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
بیــان کــرد: در شــورای معــادن اســتان مصــوب 
و همــه شــرکت ها مکلــف هســتند  شــده 
براســاس حکــم قانــون گــردش مالــی خــود را 
ــه اســتان منتقــل کننــد و پــای ایــن قضیــه  ب

ــم. ایســتاده ای
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش دربــاره 
ــوان  ــس عن ــرکت م ــص از ش ــق و تفح تحقی
کــرد: تحقیــق و تفحــص از شــرکت مــس 
ــن  ــزارش آن در صح ــت و گ ــده اس ــام ش انج
علنــی مجلــس شــورای اســامی قرائــت و 
ــی از آن  ــال و بخش ــی ارس ــتگاه قضائ ــه دس ب
ــده  ــده و پرون ــاغ ش ــان اب ــه کرم ــزارش ب گ
ــی در  ــن حــوزه در دســتگاه قضائ ــان ای متخلف

دســتور کار قــرار دارد.

پورابراهیمی:

بانک مرکزی به راحتی و با برنامه مناسب 
می تواند بازار ارز را کنترل کند

مســابقات پــرورش انــدام، بــادی کاســیک، 
قهرمانــی  کاســیک  فیزیــک  و  فیزیــک 
باشــگاه های اســتان بــه مناســبت یــادواره 
حضــور  بــا  عاشــورا   ۳۱ لشــکر  شــهدای 
ــدام از سراســر اســتان  ــرورش ان ورزشــکاران پ
در مورخــه ی ۳۱ مــرداد و ۱ شــهریور مــاه 
بــا حضــور مســئولین نهاد هــای اجرایــی و 
ــرورش  ــت پ ــه همــت هیئ ــی اســتان، ب انتظام
ــالن  ــرقی در س ــان ش ــتان آذربایج ــدام اس ان

ــد.  ــزار گردی ــز برگ ــر تبری ــح خیب فت
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، ایــن مســابقات در 
ســطح اســتانی و بــا کیفیتــی در خور شــأن نام 
آذربایجــان برگــزار شــد کــه حضور ورزشــکاران 
از سرتاســر اســتان و تماشــاگران عاقمنــد بــه 
ــر  ــت آن را پ ــدام جذابی ــرورش ان ــته ی پ رش

ــرد. ــر می ک ــگ ت رن
ورزشــکاران در رقابتــی نزدیــک و نفــس 
ــد و در  ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــر ب گی
ــخص  ــی اوزان مش ــر تمام ــرات برت ــان نف پای

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــا تجلی ــده و از آن ه ش
آغــاز مســابقات بــا فیگــور گیــری افتخــاری 
احــد وزیــری، غامرضــا علیــزاده و مظاهــر 
تابانــی و تجلیــل از قهرمانــان پیشکســوت 
اســتان بــا اهــدای تندیــس و کمربنــد پهلوانــی 
ــرات  ــابقات از نف ــان مس ــود و در پای ــراه ب هم
اول تــا ســوم و اورال رشــته پــرورش انــدام بــه 
ــی و  ــم قهرمان ــدال و حک ــداء م ــیله ی اه وس

ــل شــد. ــدی تجلی ــز نق جوای
نتایج مسابقات به شرح زیر است:

پیشکسوتان
دســته اول: رحیــم فتــح - هــادی پتکچــی 

ــرا - جلیــل ب
جوانان

ــان  ــان - پرش ــر خاکی ــو: امی اوزان 7۵+ کیل
ــور - نیمــا رنجــی خــزال پ

اوزان 7۵_کیلــو: رســول بخشــایی - محمــد 
محمــدی - محمدعلــی وکیلــی

بزرگساالن
اوزان ۶۰ کیلــو: دانیــال نگهــی - ســجاد 

خــان زاده - علــی قهرمانــی
اوزان ۶۵ کیلــو: محمــد پرتــو زاده - حبیــب 

کریمــی - رحیــم فتــح
اوزان 7۰ کیلــو: رســول بخشــایی - ساســان 

علیــزاده - حامــد عبدالــه زاده
ــوب  ــی - یعق ــت کرم ــو: نعم اوزان 7۵ کیل

ــوش ــن راز پ ــری - حس ــام کس ب
اوزان ۸۰ کیلــو: محســن زینالــی - رضــا 

ــش ــورج پال ــر - ت ــی ف جوان
اوزان ۸۵ کیلــو: مســعود حســین علــی پــور 

- ســجاد خــان ماکــو - فریــد رشــیدی
اوزان ۹۰ کیلــو: پرشــان خزایــی پــور - 

مهــدی ادیــب - نیمــا رنجــی
ــان - ســیروس  ــر خاکی ــو: امی اوزان ۹۵ کیل

ــو خانعلــی ل
اوزان ۱۰۰ کیلــو: حبیــب حســینعلی پــور - 

جمــال صفرخانــی - ناصــر یگانــی
اوزان ۱۰۰+ کیلــو: رضــا خطیبــی - محمــد 

بابایــی
قهرمان قهرمانان

رضاخطیبی
بادی کالسیک 

دســته اول: رحیــم فتــح -حبیــب کریمــی - 
محمــد پرتــو زاده

- هــادی  بخشــایی  دســته دوم: رســول 
دهقــان - رحیــم پورعلــی

ــی  ــه زاده - عل ــد عبدال ــوم: محم ــته س دس
ــوش ــن رازپ ــور - حس پ

ــاد  ــیدی - می ــد رش ــارم: فری ــته چه دس
فراهانــی - یاســر احمــدزاده

ــد  ــباف - محم ــهند فرش ــم: س ــته پنج دس
ــری ــی جعف ــینا عل ــمول - س ــن مش امی

فیزیک
دســته اول: ســجاد قاســم ســلطانی - امیــر 

علــی عایــی - قــادر عباســی
ســاالر   - پاویــر  گیــورک  دوم:  دســته 

رضایــی فردیــن   - هنرمنــد 
دســته ســوم: یونــس گشــته - محســن 

والــی زاده - جلــی زاد
ــر  ــرم - صاب ــد خداک ــارم: وحی ــته چه دس

ــژاد ــم حیدرن ــژاد - رحی ــم ن کری
ــا  ــاپهلوان زاده - رض ــم : کوش ــته پنج دس

آقباغــی - علیرضــا رحیــم زاده
فیزیک کالسیک

ســهند   - علیپــور  آرمیــن  اول:  دســته 
پالــش تــورج   - حبیبــی 

دســته دوم: میــاد فراهانــی - خشــایار 
علیــزاده مصطفــی   - گوهــرزای 

نتایج تیمی
پــرورش انــدام: تیــم مکــث - تیــم حســین 

پــور - تیــم تابانــی
بــادی کاســیک : تیــم حســین پــور - تیــم 

تابانــی - تیــم عدالــت
ــم  ــف - تی ــور ال ــین پ ــم حس ــک: تی فیزی

ــث ــم مک ــور ب - تی ــین پ حس

مسابقات پرورش اندام، بادی کالسیک و فیزیک قهرمانی باشگاه های استان آذربایجان شرقی 
با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد


