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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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استخدام خانوادگی
 در شهرداری تبریز! 

چرا نمایندگان امضای خود را 
از طرح تشکیل استان 

آذربایجان مرزی پس گرفتند؟ 

جزئیاتی از ارائه مسکن 
استیجاری توسط شهرداری ها 

استخدامشهرداریبراینورچشمیهاست
درپاسخهایارائهشدهتوسطشهرداریوهمشهریتناقضاتیوجودداشت

اتحاد،انسجاموهمافزاییبایدنقطهقوتنمایندگانمجلسباشد

نمایشگاهعطرسیبباسالهایقبلمتفاوتاست

اینطرحدرآستانهانتخاباتوباهدفبهرهبرداریانتخاباتیارائهشدهاست

گمشدندریچههایچدنیکفخیابان

اینطرحتوسطنمایندگانآذربایجانغربیمطرحشد

شهرداریهااینتواناییرادارندکهمسکناستیجاریارائهدهند
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مصاحبه اختصاصی با مدیر مجموعه فرهنگسرای الغدیر 

فرهنگ سرای الغدیر، بزرگترین 
مرکز و مدرسه آموزشی کشور است

مخالف تشکیل
 وزارت بازرگانی هستم

روند توسعه استان
 متوقف نشده است

اقتصاد دارو آشفته ترین بخش 
اقتصاد سالمت است

دستگیری ۵ سارق واگن های 
قطار در تبریز 

 آگهی مزایده
جذب حامیان مالی و تبلیغات سی و جهت هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی در نظر دارد 

اعالم شده کارشناس  پایه آذربایجان را با قیمت –دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران  چهارمین
 رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مهرماه سال جاری با حضور تیم های حرفه ای دوچرخه سواری کشورهای  01لغایت 01این مسابقات از 
از شبکه های ورزش صدا و سیمای به صورت زنده پخش خواهد  و شد مختلف جهان برگزار خواهد

لغایت  10/10/0318متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز از تاریخ لذا شد.
به هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی واقع در باغشمال، استادیوم تختی، دفتر  00/10/0318

و نسبت به دریافت و تحویل اسناد مزایده اقدام و هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی مراجعه 
 .رسید دریافت نمایند

هر یک از پیشنهادها مختار قبول هیئت دوچرخه سواری استان در رد یا  ،با توجه به سوابق شرکت کنندگان
بازگشایی پاکت ها در  ،پس از بررسی سوابق افراد شرکت کننده در مزایده از نظر صالحیت فنی می باشد.

انجام و با حضور اعضاء کمیسیون مزایده  01/10/0318محل هیئت دوچرخه سواری استان در تاریخ 
 شد.خواهد 

 در مزایدهسپرده شرکت  قیمت پایه شرح مزایده ردیف
چهارمین جذب حامیان مالی و تبلیغات سی و  0

 آذربایجان -دوره تور دوچرخه سواری ایران 
 ریال00،0111،111 ریال301،111،111

 

 دکتر رسول هاشم کندی

 رئیس هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی

آگهی مزایده

فدراسیون دوچرهخ سواری جمهوری اسالمی اریان

هیئت دوچرهخ سواری آرذبایجان شرقی
فدراسیون دوچرهخ سواری جمهوری اسالمی اریان

هیئت دوچرهخ سواری آرذبایجان شرقی
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نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــن  ــدن ای ــد از مشخص ش ــت: بع ــس  گف مجل
ــکیل  ــرح تش ــن ط ــدف از ای ــه ه ــوع ک موض
ــن طــرح  ــرزی اســت،  ای اســتان آذربایجــان م

ــاد.  ــد نصــاب افت از ح
بــه گــزارش تســنیم، زهــرا ســاعی بــا اشــاره 
ــورای  ــس ش ــده در مجل ــه مطرح ش ــه الیح ب
ــرزی  ــتان م ــکیل اس ــر تش ــی ب ــامی مبن اس
ــن طــرح  به مرکزیــت خــوی اظهــار داشــت: ای
ــی مطــرح  ــدگان آذربایجــان غرب توســط نماین
ــعه  ــرح توس ــن ط ــده از ای ــور بن ــه تص ــد ک ش
ــود در  ــی ب ــان غرب ــرزی آذربایج ــهرهای م ش
ــن  ــه ای ــدیم ک ــه ش ــداً متوج ــه بع ــی ک حال

ــت. ــد اس ــتان جدی ــکیل اس ــرای تش ــرح ب ط
ــن  ــدن ای ــخص ش ــد از مش ــزود: بع وی اف
ــکیل  ــرح تش ــن ط ــدف از ای ــه ه ــوع ک موض
اســتان آذربایجــان مــرزی اســت مــن و بیشــتر 
ــرده  ــا ک ــرح را امض ــن ط ــه ای ــی ک نمایندگان
بودیــم، امضاهــای خــود را پــس گرفتــه و ایــن 

ــاد. ــرح از حــد نصــاب افت ط
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس در ادامــه خاطرنشــان کــرد: آذربایجان 
ــران  ــر ای ــری س ــم رهب ــام معظ ــوده مق به فرم
اســت و اتحــاد، انســجام و هم افزایــی بایــد 

نقطــه قــوت نماینــدگان مجلــس باشــد.
گفتنــی اســت اعــام وصــول طــرح تشــکیل 
ــت  ــوی هیئ ــرزی از س ــان م ــتان آذربایج اس

رئیســه مجلــس در حالــی حاشــیه هایی را 
در مجلــس و شــبکه های اجتماعــی ایجــاد 
ــن امضــا  ــا پــس گرفت ــن طــرح ب کــرد کــه ای
ــا  ــد، ب ــپرده ش ــی س ــه بایگان ــدگان آن ب کنن
ــی  ــزه اصل ــد انگی ــر می رس ــال به نظ ــن ح ای
ــع  ــی »توزی ــن طرح های ــدگان چنی ــه کنن ارائ

ــد. ــات« باش ــوازن امکان مت
اســتان  تشــکیل  طــرح  وصــول  اعــام 
ــه  ــت رئیس ــوی هیئ ــرزی از س ــان م آذربایج

ــای  ــی در فض ــامی موج ــورای اس ــس ش مجل
رســانه ای بــه  ویــژه شــبکه های اجتماعــی 
ــود کــه  ــن ب ــب ای ــه راه انداخــت؛ تحلیــل غال ب
ــدف  ــا ه ــات و ب ــتانه انتخاب ــرح درآس ــن ط ای
بهره بــرداری انتخاباتــی ارائــه شــده اســت. 
عــده ای هــم ارائــه چنین طرحــی را در شــرایط 
کنونــی خــاف مصالــح کشــور عنــوان کردنــد.

مدیــرکل تقســیمات کشــوری وزارت کشــور 
ــچ  ــور هی ــه »وزارت کش ــرد ک ــام ک ــم اع ه

برنامــه ای بــرای تقســیمات کشــوری در ســطح 
کاهــش یــا افزایــش اســتان ها در دســتور 
ــه  ــا ایــن شــرایط ایــن طــرح ب ــدارد« و ب کار ن

ــی ســپرده شــد. بایگان
کــرد  فرامــوش  نبایــد  بیــن  ایــن  در 
ــد  ــی مانن ــد جغرافیای ــر واح ــای ه ــه ارتق ک
اســتان  تشــکیل  و  شهرســتان  تبدیــل 
جدیــد، مســتلزم برخــورداری از مؤلفه هــای 
خــاص، بررســی های کارشناســی، مطالعــات 
ــی  ــات جغرافیای ــاظ مطالع ــی به لح آینده پژوه
و جمعیتــی در چارچــوب قوانیــن موجــود 

ــت. اس
مناســب  راهــکار  اگــر  به نظــر می رســد 
و منطقــی بــرای توزیــع متــوازن امکانــات 
همــه  شهرســتان های  و  شــهرها  همــه  در 
ــه  ــازی ب اســتان ها اندیشــیده شــود، اصــوالً نی
ــود  ــازی وج ــای حاشیه س ــن طرح ه ــه چنی ارائ

ــت.. ــد داش نخواه
در هـــر صـــورت طـــرح تشـــکیل اســـتان 
مخالفـــت   بـــا  هـــم  مـــرزی  آذربایجـــان 
ـــم وزارت  ـــه مواجـــه شـــد و ه ـــدگان منطق نماین
کشـــور اعـــام کـــرد کـــه دولـــت برنامـــه ای 
بـــرای تقســـیمات کشـــوری نـــدارد. بـــا ایـــن 
ـــه  ـــا ارائ ـــد ب ـــس بای ـــدگان مجل ـــرایط نماین ش
طرح هـــا و اســـتفاده از ابزارهـــای نظارتـــی 
توزیـــع متناســـب امکانـــات را در اولویـــت 

ــد. ــرار دهنـ ــود قـ ــای خـ برنامه هـ

چرا نمایندگان امضای خود را 
از طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی پس گرفتند؟ 

اســتاندار آذربایجــان  شــرقی اظهــار کــرد: به 
رغــم شــرایط ســخت تحریــم بــه خصــوص در 
ــر  ــای موث ــان طرح ه ــزات، همچن ــن تجهی تامی
اســتان در حــال افتتــاح اســت و رونــد توســعه 

اســتان متوقــف نشــده اســت.

بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــرق  ــت ب ــای صنع ــاح پروژه ه ــم افتت در مراس
ــان  ــا بی ــت، ب ــه دول ــه مناســبت هفت اســتان ب
ــواره  ــاب هم ــف انق ــع مختل ــه در مقاط اینک
تنگناهــا و تحریم هــا وجــود داشــته اســت، 

ــه  ــا تجرب ــا باره ــن تنگناه ــور از ای ــزود: عب اف
ــن  ــت از ای ــا موفقی ــز ب ــار نی ــن ب ــه ای شــده ک
ــا  ــرد و تحریم ه ــم ک ــور خواهی ــختی ها عب س
ــرای خودکفایــی در حوزه هــای  نیــز فرصتــی ب

ــت. ــف اس مختل
ــا ســفرای  ــدار خــود ب ــه دی ــا اشــاره ب وی ب
روزهــای  در  چیــن  و  جنوبــی  آفریقــای 
گذشــته، گفــت: در ایــن دیدارهــا عنــوان شــد 
کــه بــه رغــم فشــارهای آمریــکا، رونــد توســعه 
و پیشــرفت در ایــران و همــکاری بــا کشــورهای 

ــد داشــت. ــه خواه ــف ادام مختل
پورمحمــدی بــا قدردانــی از همــکاری مــردم 
اســتان در زمــان اوج مصــرف بــرق در تابســتان 
ــا و  ــت تقاض ــا مدیری ــد ب ــت: بای ــال، گف امس
ــه و  ــرف بهین ــمت مص ــه س ــرق ب ــرف ب مص
مدیریــت درســت حرکــت کنیــم؛ زیــرا مصــرف 
ــی  ــن جهان ــه میانگی ــرق در کشــور نســبت ب ب
ــا  ــد متناســب ب ــرژی بای باالســت و مصــرف ان

تولیــد باشــد.
از  اســتفاده  لــزوم  بــر  همچنیــن  وی 
مثــل  جایگزیــن  انرژی هــای  و  فناوری هــا 
ــتان  ــیدی در اس ــرژی خورش ــدی از ان بهره من

ــرد. ــد ک تأکی
بخــش  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
دیگــری از ســخنان خــود بــه آتش ســوزی 
بــازار تبریــز اشــاره کــرد و بــا تأکیــد بــر 
ضــرورت ســامان دهی سیســتم بــرق ایــن 
سیســتم های  از  اســتفاده  گفــت:  بــازار، 
نویــن و ایمــن بــرای تأمیــن بــرق مــورد نیــاز 
ــمت های  ــازی قس ــد در بازس ــز بای ــازار تبری ب
آســیب دیده آن مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــت،  ــه دول ــا هفت ــان ب ــی اســت همزم گفتن
111 پــروژه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــارد  ــر 200 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــز ب تبری
ــهر و  ــز، آذرش ــتان تبری ــه شهرس ــال در س ری

اســکو بــه بهره بــرداری رســید.

استاندار آذربایجان شرقی:

روند توسعه استان متوقف نشده است

رئیــس مجمع نماینــدگان آذربایجان شــرقی 
گفــت: شفاف ســازی آرای نماینــدگان مجلــس 
حــق مــردم اســت، امــا البی گــری افــراد 
ــدگان از  ــی نماین ــذورات اخاق ــودجو و مع س

ــن طــرح اســت.  ــع ای موان
ــا  ــی ب ــد وحدت ــارس، محم ــزارش ف ــه گ ب
ــردم  ــا رای م ــدگان ب ــه نماین ــه اینک ــاره ب اش
رای  از  بایــد  مــردم  و  می شــوند  انتخــاب 
ــه  ــبت ب ــوند و نس ــع ش ــود مطل ــده خ نماین
اظهــار  باشــند،  داشــته  مطالبه گــری  آن 
ــازی  ــرح شفاف س ــه ط ــده ب ــر بن ــت: نظ داش
ــق  ــن ح ــت و ای ــت اس ــدگان مثب آرای نماین
مــردم اســت کــه از رای نماینــدگان خــود بــه 

طرح هــا و لوایــح مجلــس مطلــع شــوند.
آرای  شفاف ســازی  طــرح  افــزود:  وی 
نماینــدگان مجلــس مزایــای زیــادی دارد، امــا 
ــن طــرح را نیــز در  ــع ای ــد مضــرات و موان بای
ــم  ــورد آن تصمی ــپس در م ــت و س ــر گرف نظ

ــت. گرف
نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
آذربایجان شــرقی گفــت: اعتقــاد بنــده بــر 
ایــن اســت کــه نــه تنهــا بایــد رای نماینــدگان 
شــفاف باشــد بلکــه بایــد تمــام امــور کشــور و 
شــود. شفاف ســازی  مــردم  بــرای  دولــت 

ــال حاضــر  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه  افتــاده  اتفــاق  اقتصــادی  فســادهای 
ــح  ــت، تصری ــازی اس ــدم شفافیت س ــر ع خاط
ــور  ــک را در کش ــت الکترونی ــر دول ــرد: اگ ک

ــام  ــم و تم ــدازی کنی ــل راه ان ــور کام ــه ط ب
بــه  الکترونیکــی شــود،  مســائل  و  مــوارد 
بعضــی  و  رانت بــازی  هیچ گونــه  آن  تبــع 
ــد  ــاق نخواه ــراد اتف ــلیقه ای اف ــای س اعمال ه
افتــاد کــه ایــن مهــم موجــب راحتــی مــردم 

و مســووالن می شــود و در جامعــه فســاد 
می یابــد. کاهــش 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام وحدت
ــت  ــازی الزم اس ــدگان شفاف س در رای نماین
و بنــده بــه ایــن مــورد اعتقــاد دارم، امــا 

ــا  ــه رای ه ــه هم ــت ک ــردم نیس ــع م ــه نف ب
ســاخت:  خاطرنشــان  شــود.  شفاف ســازی 
ایــن طــرح مزایــای زیــادی دارد امــا مضراتــی 
ــن ترتیــب کــه اگــر تمامــی  ــه  ای هــم دارد، ب
ــوم از  ــند و عم ــفاف باش ــدگان ش آرای نماین
آن مطلــع گردنــد، امــکان اینکــه افــرادی 
نماینــده  بــه  البی گــری  بــا  منفعت طلــب 
مــردم فشــار بیاورنــد و یــا بــر اثــر معــذورات 
ــود  ــل خ ــاف می ــر خ ــده ای ب ــی نماین اخاق
ــث  ــن باع ــه ای ــد ک ــردم رای بده ــاح م و ص
ــده و  ــل نماین ــاف می ــرح برخ ــک ط ــود ی ش

ــاورد. ــردم رای بی ــرر م ــه ض ب
خانــه  در  بســتان آباد  مــردم  نماینــده 
ــه  ــه اینکــه؛ وقتــی مــردم ب ــا اشــاره ب ملــت ب
ــانگر  ــن نش ــد ای ــده رای می دهن ــک نماین ی
ــد،  ــاد دارن ــرد اعتم ــه آن ف ــه ب ــن اســت ک ای
یــادآور شــد: نماینــده ای کــه بــا اعتمــاد 
مــردم منتخــب آنهــا می شــود، بایــد شــجاعت 
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــته باش ــرأت آن را داش و ج
شــفاف نظــر و رای خــود را در مــورد طرح هــا 
ــام  ــود اع ــن خ ــه موکلی ــس ب ــح مجل و لوای
کنــد و آنهــا را از عملکــرد خــود باخبــر ســازد.

وحدتـــی اضافـــه کـــرد: اگـــر الزم باشـــد 
ـــورد  ـــک م ـــده در ی ـــا رای نماین ـــر ی ـــه نظ ک
عمومـــی نشـــود و یـــا صرفـــاً گروهـــی 
آن  در  شـــوند،  مطلـــع  آن  از  مـــردم  از 
ــت در  ــز الزم اسـ ــورد نیـ ــن مـ ــورت ایـ صـ

شـــود. لحـــاظ  آرا  شفاف ســـازی 

نه تنها رای نمایندگان بلکه باید تمام 
امور کشور برای مردم شفاف سازی شود 

پزشکیان: 
مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
بازرگانــی  وزارت  تشــکیل  مخالــف  گفــت: 
ــزرگ  ــد ب ــت نبای ــه دول ــدم ک ــتم و معتق هس

ــود. ش
بــه گــزارش مهــر، مســعود پزشــکیان، درباره 
ــی گفــت: مــا موظفیــم  تشــکیل وزارت بازرگان
ــر  ــح را ب ــا و لوای ــرح ه ــون ط ــق قان ــه طب ک
اســاس نوبــت بررسی شــان در دســتور کار 

ــم. ــرار دهی ــی ق ــن علن صح
ــکیل  ــف تش ــده مخال ــرد: بن ــد ک وی تأکی
ــدم  ــه معتق ــرا ک ــتم، چ ــی هس وزارت بازرگان

ــود. ــزرگ ش ــد ب ــت نبای دول
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
ــا  ــکل م ــر مش ــوی دیگ ــرد: از س ــح ک تصری
ــی  ایجــاد ســاختار نیســت، بلکــه مشــکل اصل
ــران  ــه مدی ــدرت ب ــار و ق ــض اختی ــدم تفوی ع
پاییــن دســتی اســت و تــا زمانــی کــه بــه آنــان 
اختیــار ندهیــم و همــه اختیــارات را در تهــران 
ــن کاســه  ــن آش و همی ــم، همی ــز کنی متمرک

ــت. اس
ــل  ــرای ح ــرد: ب ــان ک ــکیان خاطرنش پزش
ــکیل  ــال تش ــه دنب ــد ب ــور نبای ــکات کش مش
وزارتخانــه جدیــد باشــیم، بلکــه بایــد اختیارات 
از پایتخــت بــه اســتان هــا و از اســتان هــا بــه 
ــرای  ــود و ســپس ب ــذار ش ــا واگ ــتان ه شهرس
ــف خاصــی  ــا وظای ــن بخــش ه ــک از ای هــر ی
ــاره  تعریــف شــود و از آنــان بخواهیــم کــه درب

ــند. ــخگو باش ــان پاس عملکردش

 درخواست یک نماینده مجلس برای 
تعیین تکلیف حق التدریسی ها

تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
مجلــس گفت:وضعیــت معلمــان حق التدریــس 
هنــوز تعییــن تکلیــف نشــده و سرپرســت 
ــش  ــاه پی ــک م ــرورش ی ــوزش و پ وزارت آم
معلمــان  اســتخدام  آیین نامــه  کــه  گفتــه 
حق التدریــس در کمیســیون اجتماعــی دولــت 

می شــود. بررســی 
بــه گــزارش  تســنیم، قاســم احمــدی 
 الشــکی عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــی  ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ــس ش مجل
در  پارلمــان،  شــهریور(   4 امروز)دوشــنبه، 
ــان  ــت معلم ــت: وضعی ــفاهی گف ــری ش تذک
ــف نشــده و  ــن تکلی ــوز تعیی ــس هن حق التدری
سرپرســت وزارت آمــوزش و پــرورش یــک مــاه 
پیــش گفتــه کــه آیین نامــه اســتخدام معلمــان 
حق التدریــس در کمیســیون اجتماعــی دولــت 

بررســی می شــود.
ــانی وزارت  ــروی انس ــاون نی ــزود: مع وی اف
آمــوزش و پــرورش نیــز گفتــه بــود کــه رونــد 
اجرایــی اســتخدام معلمــان حق التدریــس را از 
مهرمــاه شــروع می کنیــم، روز گذشــته رئیــس 
ســازمان اداری و اســتخدامی عنــوان کــرده کــه 
ــس،  ــان حق التدری ــتخدام معلم ــه اس آیین نام
اجتماعــی  بررســی در کمیســیون  از  پــس 
دولــت بــه صحــن جلســه هیئــت وزیــران 

ارســال می شــود.
تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
مجلــس در پایــان خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــه  ــئوالن ب ــه مس ــد  ک ــان می ده ــرایط نش ش
دنبــال بــازی دادن معلمــان حق التدریــس 
ــهریور 97  ــخ 13 ش ــس در تاری ــتند، مجل هس
را  اســتخدام معلمــن حق التدریــس  قانــون 
ــیون  ــد در کمیس ــت بای ــرده و دول ــب ک تصوی
اجتماعــی ایــن موضــوع را نهایــی کنــد تــا ایــن 

ــوند. ــش نش ــار چال ــان دچ معلم

وزیــر کشــور امنیــت حاکــم در مرزهــای کشــور را خــوب 
و پایــدار اعــام کــرد و گفــت: در شــرق کشــور رصــد 

ــود. ــام می ش ــا انج ــتمر در مرزه مس
بــه گــزارش مهــر، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در جمــع 
خبرنــگاران در محــل فــرودگاه زنجــان، در پاســخ بــه ســؤال 
ــت:  در  ــور ، گف ــای کش ــت مرزه ــوص امنی ــر در خص مه
بحــث امنیــت مرزهــا ، در  کشــور شــرایط و وضعیــت خوبــی 
داریــم  و در شــرق کشــور رصــد مســتمر در مرزهــا  انجــام 

می شــود.
وی ادامــه داد: مــا در مرزهــای شــرقی افغانســتان و 
ــق همســایگان  ــرزی از طری ــرل م ــا ضعــف کنت پاکســتان ب
ــای  ــر دوش نیروه ــی آن ب ــت اصل ــتیم و زحم ــه هس مواج
ارتــش، ســپاه و ناجــا اســت کــه خوشــبختانه امنیــت ایــن 
مرزهــا هــم بــه خوبــی توســط ایــن نیروهــا انجــام می شــود. 

ــام معظــم  ــد کــرد: طبــق دســتور مق ــر کشــور تأکی وزی
رهبــری رقــم قابل توجهــی از محــل صنــدوق توســعه بــرای 
ــا  ــت مرزه ــرای امنی ــدات الزم ب ــز و تمهی ــعه، تجهی توس
هزینــه خواهــد شــد و رهبــری بــه ایــن امــر بســیار تأکیــد 

ــد.  دارن

درمرزهایکشورمشکلخاصینداریم
رحمانــی فضلــی بابیــان اینکــه در غــرب کشــور مشــکل 
خاصــی در مرزهــا نداریــم، گفــت: همــکاری مــا بــا کشــور 
ــکاری  ــع هم ــم به تب ــور ه ــن کش ــت و ای ــوب اس ــراق خ ع
ــکل  ــم مش ــه  ه ــای ترکی ــا دارد و در مرزه ــا م ــی  ب خوب

ــت خــوب اســت.  ــم و وضعی خاصــی نداری
وی بـه اقدامـات انجام شـده بـرای اربعیـن اشـاره کـرد و 
افـزود: بـرای اربعین باقوت و قـدرت تمهیدات الزم با کشـور 

عراق انجام گرفته اسـت  و مرز خسـروی هم از امسـال اضافه 
می شـود. در مجمـوع چهار مـرز برای اربعین پیش بینی شـده 
اسـت کـه 2 نقطـه مـرز در خوزسـتان و 2 نقطه مـرز هم در 
اسـتان هـای ایـام و کرمانشـاه پیش بینی شـده اسـت و مـا 

آمادگـی کامل بـرای اربعیـن داریم.  
ــس شــورای  ــات مجل ــزاری انتخاب ــه  برگ ــر کشــور ب وزی
اســامی اشــاره کــرد و افــزود: از چهارمــاه گذشــته مقدمــات 

ــم   ــدات فراه ــام تمهی ــده و تم ــات شروع ش ــزاری انتخاب برگ
شــده اســت. 

ــداف ســفر  ــه اه ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــی فضل رحمان
یــک روزه خــود بــه اســتان زنجــان، گفــت: هــدف از ســفر 
بــه اســتان زنجــان  در هفتــه دولــت ایــن بــود کــه در جمــع 

مــردم خــوب زنجــان باشــیم.
ــاتی  ــزاری جلس ــتانی و برگ ــران اس ــا مدی ــدار ب وی دی
در حوزه هــای مختلــف و مــرور اقدامــات انجام شــده در 
خصــوص شــورای تأمیــن و اقتصــاد مقاومتــی را از اهــداف 

ــرد.  ــام ک ــه اســتان زنجــان اع ــم ســفر ب مه
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســات مشــکات 
ــن در اســتان حل وفصــل  بررســی می شــود و در حــد ممک
خواهــد شــد، گفــت: مســائلی کــه در اســتان حــل نشــد بــه 

ــز ارجــاع می شــود.  مرک
رحمانــی فضلــی تأکیــد کــرد: بازدیــد از طرح هــای 
مختلــف عمرانــی و برداشــتن قدم هــای خــوب بــرای 
توســعه همه جانبــه اســتان از دیگــر اهــداف مهــم ســفر بــه 

ــت.  ــتان اس اس

الریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی:
مرکز پژوهش ها در حال بررسی 

بیانیه گام دوم انقالب است

ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در حــال بررســی 
و مطالعــه روی بیانیــه گام دوم انقــاب اســت. 
مهــر، حســینعلی حاجــی  گــزارش  بــه 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــه علن ــی در جلس دلیگان
ــه  ــاب ب ــفاهی خط ــری ش ــی تذک ــامی ط اس
ــش  ــاه پی ــت م ــدود هف ــت: ح ــی، گف الریجان
ــام معظــم  ــاب توســط مق ــه گام دوم انق بیانی
رهبــری ابــاغ شــد و شــما بــه مرکــز پژوهــش 
ــی  ــه مطالعات ــد ک ــس دســتور دادی ــای مجل ه
ــد و گزارشــی   ــته باش ــه داش ــن بیانی را روی ای
ــا  ــم آی ــر نداری ــوز خب ــا هن ــا م ــد ام ــه کن تهی
ــام داده  ــتا انج ــن راس ــی را در ای ــان اقدامات آن

ــر. ــا خی ــد ی ان
ــر  ــن تذک ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــی الریجان عل
ــش  ــز پژوه ــه مرک ــا دو موضــوع را ب ــت: م گف
هــای مجلــس ارجــاع دادیــم کــه یــک مــورد 
ــز  ــه مرک ــود ک ــرفت ب ــامی پیش ــوی اس الگ
ــاه نظــرش را در  ــا ظــرف شــش م پژوهــش ه
ــات  ــه تحقیق ــا نتیج ــه داد و م ــاره ارائ ــن ب ای
مرکــز پژوهــش هــا بــه مرکــزی کــه روی 
الگــوی اســامی پیشــرفت مطالعــه مــی کنــد، 

ــم. ــال کردی ارس
ــح  ــامی تصری ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــن مرک ــرد: همچنی ک
در حــال مطالعــه روی بیانیــه گام دوم انقــاب 

اســت.

سخنگوی دولت:
ظریف تمایلی برای مالقات با مقامات 

آمریکا نداشت

ســخنگوی دولــت اعــام کــرد کــه در ســفر 
ظریــف بــه فرانســه هیــچ تمایلــی بــرای ماقات 

بــا هیــچ مقــام آمریکایــی نبــوده اســت.
ــن  ــی ربیعــی در ای ــزارش ایســنا ، عل ــه گ ب
ــور  ــر ام ــفر وزی ــاره س ــری  درب ــت خب نشس
محــل  و  فرانســه  بــه  کشــورمان  خارجــه 
برگــزاری اجــاس گــروی جــی 7 گفــت: ســفر 
ــروه 7 نداشــت ــه گ ــف ارتباطــی ب ــر ظری دکت

ــا  ــه درخواســت فرانســوی ه ــن ســفر ب و ای
انجــام شــد، هیــچ تمایلــی هــم بــرای ماقــات 

بــا هیــچ مقــام آمریکایــی نبــود.
بــه گــزارش ایســنا علــی ربیعــی ســخنگوی 
ــا  ــگاران ب ــا خبرن ــری ب ــت در نشســت خب دول
ــا  ــت ب ــات دول ــای هی ــدار اعض ــه دی ــاره ب اش
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
دولــت اظهــار کــرد:  دولــت در جلســه دیــروز 
ــتور  ــه را در دس ــم ل ــای معظ ــود رهنموده خ
کار قــرار داد و در ایــن راســتا یکــی از مصوبــات 
ــکیل  ــت   تش ــات دول ــته هی ــه روز گذش جلس
مرکــز ملــی مالکیــت فکــری جهــت حمایــت از 

ــود. ــف ب ــار مختل ــکان آث مال
ــای  ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
دســتگاه دیپلماســی طــی یــک هفتــه گذشــته 
اظهــار کــرد: ایــن تحــرکات نشــان دهنــده آن 
اســت کــه دولــت جمهــوری اســامی تســلیم 
فشــارهای آمریــکا نشــده اســت ؛ دولــت تمــام 
ــه  ــه کار گرفت ــود را ب ــی خ ــوان و دیپلماس ت
ــکا را  ــای آمری ــوء تحریم ه ــار س ــد آث ــا بتوان ت
کاهــش دهــد و اعضــای باقــی مانــده در برجــام 

ــه انجــام تعهــدات خــود کنــد. را وادر ب
ســخنگوی دولــت بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــه 
ــر  ــم خاط ــا را نمی پذیری ــه تحریم ه ــچ وج هی
تــاش  تحریم هــا  رفــع  کرد: بــرای  نشــان 
ــای  ــه معن ــا ب ــع تحریم ه ــرد و رف ــم ک خواهی
آن اســت کــه دولــت آمریــکا مســئولیت خــود 

ــرد. ــت نرمــال بپذی ــه عنــوان یــک دول را ب
ــای  ــری از صحبت ه ــش دیگ ــی در بخ ربیع
خــود با اشــاره بــه اظهــارات روز گذشــته ســید 
ــان  ــزب اهلل لبن ــر کل ح ــراهلل دبی ــن نص حس
گفــت: دیــروز شــاهد مواضــع بســیار مهمــی از 
ســوی ســید حســن نصــراهلل بودیــم، ایــن پیــام 
ــتی  ــم صهیونیس ــرای رژی ــی ب ــن و قاطع روش
ــی  ــا ب ــرمانه آنه ــی ش ــاوزات ب ــه تج ــت ک اس

ــد. ــد مان پاســخ نخواه
وی ادامــه داد:تــل آویــو نبایــد از خویشــتن 

داری منطقــه ســوء اســتفاده کنــد.

کاریکاتور

کالهبرداری های اینترنتی در ایران 
به مرز هشدار رسید

منبع:تسنیم

امنیت پایدار در مرزهای کشور حاکم است
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 در پایــان دومیــن روز از هفتــه دولــت 
تعــداد 35 طــرح عمرانــی، خدماتــی، تولیــدی 
بــه  آذربایجان شــرقی  در  کشــاورزی  و 

رســید. بهره بــرداری 
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن طــرح هــا در 
ــه،  ــر، مراغ ــاد، اه ــز، بســتان آب شــهرهای تبری
ملــکان و میانــه بــه بهــره بــرداری رســید 
ــان  ــارد توم ــا حــدود 150 میلی ــرای آنه ــه ب ک

ــت. ــده اس ــه ش هزین
چهــار طــرح عمرانــی و زیربنایــی بــا 1۸ 
در  اعتبــار  ریــال  میلیــون   500 و  میلیــارد 
ــید  ــرداری رس ــه بهره ب ــتان آباد ب ــتان بس شهرس
ــا  ــاری کــرگان ب ــی دهی کــه طــرح هــای عمران
4 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال اعتبــار شــامل 
ــازی و  ــوو و زیرس ــرای کانی ــذاری، اج ــدول گ ج
آســفالت ریــزی معابــر کــه بــا مشــارکت دهیاری 
و بنیــاد مســکن شهرســتان بســتان آبــاد، طــرح 
ــارد  ــا 5 میلی ــوار ب ــتای ال ــاری روس ــای دهی ه
ــام  ــان ام ــداث خیاب ــب اح ــار در قال ــال اعتب ری
رضــا و آســفالت معابــر و جــدول گــذاری، افتتــاح 
آســفالت محوطــه مدرســه ای در روســتای آالنق 
ــرح  ــرداری از ط ــره ب ــال، به ــارد ری ــا 2 میلی ب
 G۲ ارتقــاء تکنولــوژی اینترنــت تلفــن همــراه از
بــه G۳ بــا 7 میلیــارد ریــال اعتبــار در روســتای 

ــق را شــامل مــی شــد. آالن
و  خدماتــی  عمرانــی،  طــرح   3 افتتــاح 
آبرســانی در شهرســتان ملکان شــامل آســفالت 
ــول  ــه ط ــقایق ب ــان ش ــری خیاب ــزی 30مت ری
ــتای  ــادی روس ــرح ه ــاز دوم ط ــر،  ف ۶00مت
ــر و  ــول ۶00مت ــه ط ــاد ب ــماعیل آب ــه اس تپ
افتتــاح کانــال آبرســانی روســتای قلعــه جــوق 
بــه طــول یــک کیلومتــر اســت کــه در مجمــوع 
ــال  ــون ری ــارد و 500میلی ــا 12میلی ــرای آنه ب

ــده اســت. ــه ش هزین
ــا  ــی ب ــی خدمات ــرح عمران ــن  9 ط همچنی
ــار در  ــان اعتب ــون توم ــارد و ۶10 میلی ۶ میلی
میانــه از دیگــر اقدامــات دولــت در آذربایجــان 
ــرق و  ــاخت ب ــه طــی آن زیرس ــود ک ــرقی ب ش
روشــنایی مســاکن مهــر، اصــاح فیــدر بنــدی 
کلیدخانــه جدیــد بــرق میانــه، احــداث و 
توســعه خــط شــبکه و پســت بــرق، لولــه 
میانــه،  شــهر  گاز  انتقــال  خــط  گــذاری 
جدولگــذاری، زیرســازی، بهســازی و آســفالت،  
ــی  ــاحلی و پل ــدی س ــداول کمربن ــاح ج اص
کلینیــک شــبانه روزی تامیــن اجتماعــی میانــه 

ــد. ــاح ش افتت
و  برق رســانی  گازرســانی،  طــرح   12
ــای  ــه ه ــر برنام ــه از دیگ ــاورزی در مراغ کش

ــی آن  ــه ط ــود ک ــتان ب ــروز در اس ــاح ام افتت
هفــت طــرح برق رســانی شــامل افتتــاح پســت 
 20 خــط  اوحــدی،  کیلوولــت   132 ســیار 
کیلــو ولــت زمینــی میــدان مولــوی، خــط 20 
ــطین  ــرف فلس ــت ب ــی و پس ــت هوای ــو ول کیل
ــه،  ــهرک الهی ــت ش ــط 20 کیلوول ــمالی، خ ش
احــداث خــط 20 کیلوولــت و اصــاح مســیر و 
پســت هوایــی روســتاهای داش آتــان و نــوا بــا 
ــرداری  ــه بهره ب ــار ب ــان اعتب ــارد توم 11 میلی

ــید. رس
بــه  گازرســانی  طــرح  ســه  همچنیــن 
روســتاهای قــره کنــد موســوی، جمــال آبــاد و 
محســن آبــاد بــا یــک میلیــارد و 1۶4 میلیــون 
تومــان اعتبــار در روز دوم هفتــه دولــت در 

مراغــه بــه بهره بــرداری رســید.

ــاری قطــره ای از دیگــر  ــاح 2 طــرح آبی افتت
بخــش  در  شــده  بهره بــرداری  طرح هــای 
ــه  ــن شهرســتان در روز دوم هفت کشــاورزی ای
آبیــاری  آن سیســتم  و طــی  بــود  دولــت 
قطــره ای در مزرعــه رضــا فرهودی در روســتای 
ــا  ــاحت و ب ــار مس ــت هکت ــا هف ــاد ب ــل آب کام
1۸0 میلیــون تومــان و اشــتغال زایــی ســه نفــر 
بــه صــورت مســتقیم و پنــج نفــر غیرمســتقیم 
و نیــز اراضــی مزرعــه محمــد محمدصادقــی در 
ــا 1.7 هکتــار مســاحت و  روســتای قوزلوجــه ب

ــاح شــد. ــه افتت ــان هزین ــون توم ــا ۸0 میلی ب
ــرد  ــا هزینه ک ــی ب ــی و مخابرات ــرح برق ۸ ط
ــه  ــر برنام ــر از دیگ ــال در اه ــارد ری 42 میلی
ــود کــه ایــن طــرح هــا شــامل  هــای دولــت ب
ــل  ــن پ ــر بی ــنایی معاب ــبکه روش ــداث ش اح
ــار،  ــان انص ــورا و خیاب ــدان ش ــت و می مقاوم
ــذاری  ــت واگ ــت جه ــبکه 400 ول ــداث ش اح
ــتایی،  ــهری و روس ــان ش ــه متقاضی ــعاب ب انش
ــت 230  ــوری از پس ــر ن ــبکه فیب ــداث ش اح
کیلــو ولــت تــا اداره بــرق، احــداث شــبکه 20 
کیلــو ولــت هوایــی خروجــی جــاده کلیبــر تــا 
ــه  ــانی ب ــرو رس ــی، نی ــت اهلل برق ــتان آی گورس
متقاضیــان بــا احــداث خطــوط 20 کیلــو ولــت 
و پســت توزیــع هوایــی، نصــب و اصــاح لــوازم 
ــادی و  ــارف ع ــترکین مص ــری مش ــدازه گی ان
ســنگین و بــرق رســانی بــه پاســاژ امیــر کبیــر 
ــز  ــت و تجهی ــو ول ــط 20 کیل ــداث خ ــا اح ب
ــوری خانگــی  ــر ن ــی و فیب ــع زمین پســت توزی

ماســت.
اجــرای طــرح توســعه »اپــرون« غربــی 
ــرا 2  فــرودگاه تبریــز کــه فضــای پارکینــگ  آن
برابــر افزایــش داد بــا هزینــه 32 میلیــارد ریــال 

ــود. ــاح شــده ب ــای افتت از دیگــر طــرح ه

3۵ طرح عمرانی در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
تبریــز اجــرای طــرح زوج و فــرد را یــک طــرح 
را  ایــده آل در کشــور معرفــی کــرد و آن 
ــت. ــران دانس ــردم ای ــگ م ــا فرهن ــب ب متناس

بــه گــزارش شــهریار، مهــدی یوســفی اظهار 
ــرل  ــرای کنت ــی ب ــای مختلف ــیوه ه ــرد: ش ک
ترافیــک در دنیــا وجــود دارد کــه از آن جملــه 
ــه اعمــال بعضــی محدودیــت هــا  مــی تــوان ب
ــر  ــگ ه ــر فرهن ــی ب ــه مبتن ــرد ک ــاره ک اش

ــت. ــاوت اس ــوری متف کش
وی بــا اشــاره بــه ســابقه اجــرای ایــن طــرح 
ــه  ــه ای ک ــه داد: در دو مرحل ــته، ادام در گذش
ایــن طــرح در تبریــز اجــرا شــد بــه رغــم اینکه 
اعمــال قانــون نمــی شــد، مــردم آن را رعایــت 
مــی کردنــد بطوریکــه ترافیــک در مرکــز شــهر 

تــا 27 درصــد کاهــش یافتــه بــود.
رییــس کمیتــه فنــی مشــترک شــورای 
ــه ســه  ــان اینکــه روزان ــا بی ــک اســتان ب ترافی
ــون و ششــصد هــزار ســفر درون شــهری  میلی

در روز بــه مرکــز شــهر انجــام مــی شــود، 
ــداد  ــودن تع ــاال ب ــل ب ــه دلی ــرد: ب ــار ک اظه
خــودرو نســبت بــه معابــر و همچنیــن شــرایط 
مختلــف از جملــه بافــت توریســتی مرکــز 
شــهر، انجــام فعالیــت اقتصــادی و وجــود اغلــب 
ادارات در مرکــز شــهر، باعــث شــده کــه لــزوم 
کنتــرل ترافیــک در هســته مرکــزی شــهر 

ــود. ــاس ش ــش احس ــش از پی بی
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
تبریــز در تشــریح بیشــتر ایــن طــرح بــا تاکیــد 
بــر کارشناســی بــودن آن، گفــت: در ایــن 
طــرح ســعی شــده تــا جایــی کــه امــکان دارد 
از متضــرر شــدن شــهروندان در هــر موقعیــت 
ــر  ــری شــود و ب ــی جلوگی اقتصــادی و اجتماع
همیــن اســاس نیــز زمــان اجــرای ایــن طــرح 
از ســاعت 10 تــا 14 و از 17 تــا 20 زمانبنــدی 

شــده اســت.
وی محــدوده مکانــی  طــرح را مرکــز شــهر 
عنــوان کــرده و افــزود: ایــن محــدوده از شــرق 

ــان 17  ــوب خیاب ــی، از جن ــان خاقان ــه خیاب ب
از  و  فلســطین  از غــرب خیابــان  شــهریور، 

ــی شــود. ــی م ــار منته شــمال چــای کن
یوســفی همــکاری مــردم و ادارات بــرای 
اجــرای هــر چــه بهتــر ایــن طــرح را خواســته 
ابــراز  و  کــرد  اعــام  شــهروندان  از  خــود 
ــن   ــرای آن، ضم ــا اج ــه ب ــرد ک ــدواری ک امی
انــرژی شــاهد  و  وقــت  در  صرفــه جویــی 

کاهــش آلودگــی هــوا و کاهــش آلودگــی 
صوتــی باشــیم.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
ــرای  ــاش مســئوالن ب ــر ت ــد ب ــا تاکی ــز ب تبری
ایجــاد زیرســاخت هــای حمــل و نقــل عمومــی 
ــل  ــل و نق ــتفاده از حم ــت اس ــردم خواس از م
عمومــی را در ســفرهای درون شــهری خــود در 

اولویــت قــرار دهنــد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز:

تردد زوج و فرد خودروها 
یک طرح ایده آل در کشور است

شهردار تبریز:
امنیت شغلی کارکنان شهرداری 

دغدغه ما است 

ـــهرداران  ـــاش ش ـــت: ت ـــز گف ـــهردار تبری ش
کارکنـــان  وضعیـــت  تبدیـــل  در  کشـــور 
ــرای  ــغلی بـ ــت شـ ــاد امنیـ ــهرداری، ایجـ شـ

ــت.  ــنل اسـ پرسـ
ـــر  ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
در جلســـه شـــورای شـــهر تبریـــز بـــا اشـــاره 
ــوص  ــور در خصـ ــنامه وزارت کشـ ــه بخشـ بـ
تبدیـــل وضعیـــت قراردادهـــای کارکنـــان 
شـــهرداری گفـــت: بـــرای صـــدور ایـــن 
بخشـــنامه بـــه عنـــوان نماینـــده شـــهرداران 
کل کشـــور بیـــش از 10 مـــاه جلســـات 

ــده اســـت. ــزار شـ مختلـــف برگـ
او افـــزود: بـــرای ایـــن بخشـــنامه بـــا 
معـــاون اول رییـــس جمهـــور، وزیـــر کشـــور، 
ـــازمان  ـــس س ـــور و رئی ـــس جمه ـــاون رئیی مع
ـــازمان  ـــس س ـــتخدامی و رئی ـــور اداری و اس ام
تمـــام  بـــا  و  کشـــور  هـــای  شـــهرداری 
ـــه  ـــوع جلس ـــن موض ـــا ای ـــط ب ـــئولین مرتب مس
ــن  ــاغ ایـ ــه آن ابـ ــم و نتیجـ ــزار کردیـ برگـ

ــت. ــنامه اسـ بخشـ
ـــه  ـــت: در ادام ـــار داش ـــز اظه ـــهردار تبری ش
ایـــن بخشـــنامه قـــرار اســـت نحـــوه اجـــرای 

ـــود. ـــاغ ش ـــز اب آن نی
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــهین باه ـــرج ش ای
قاعدتـــا کارگـــران شـــهرداری چـــون بـــرای 
شـــهرداری کار مـــی کننـــد پـــس بـــرای 
ـــر  ـــت: ب ـــتند گف ـــرم هس ـــیار محت ـــهردار بس ش
ایـــن اســـاس تـــاش مـــی کنیـــم تـــا ایـــن 
ــان را  ــتری از کارکنـ ــداد بیشـ ــنامه تعـ بخشـ

شـــامل شـــود.
ــن  ــال ایـ ــر حـ ــه هـ ــا بـ ــه داد: مـ او ادامـ
ــی  ــرد ولـ ــم کـ ــت خواهیـ ــوق را پرداخـ حقـ
ــهرداری  ــا شـ ــران بـ ــرارداد کارگـ ــی قـ وقتـ
باشـــد قطعـــا امنیـــت شـــغلی شـــان باالتـــر 
ــا تعصـــب بیشـــتری کار مـــی  مـــی رود و بـ

کننـــد.
ــه  ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــز بـ ــهردار تبریـ شـ
ایـــن بخشـــنامه بـــه نفـــع همـــه اســـت 
ــر  ــنامه منتظـ ــرای بخشـ ــرای اجـ ــت: بـ گفـ

دســـتورالعمل اجرایـــی آن هســـتیم.

استخدام خانوادگی
 در شهرداری تبریز! 

عضــو شــورای شــهر تبریــز گفــت: اســتخدام 
ــا  ــت، برخی ه ــرای نورچشمی هاس ــهرداری ب ش
بــه صــورت خانوادگــی در اســتخدام شــهرداری 

 . هستند
بــه گــزارش فــارس، دســتور هفتــم جلســه 
علنــی  جلســه  پنجمیــن  و  ســی  و  صــد 
شــورای اســامی شــهر تبریــز، مبنــی بــر 
ــق، نظــارت  ــس کمیســیون تحقی ــزارش رئی گ
ــز در  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــی ش و ارزیاب
خصــوص تحقیــق و تفحــص از شــرکت تعاونــی 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــهری در دس همش
علــی آجــودان زاده عضــو شــورای شــهر 
تبریــز در ایــن خصــوص توضیــح داد: در طــول 
پنــج مــاه گذشــته تحقیقــات بســیاری در ایــن 
خصــوص انجــام شــده و موضــوع در دو جلســه 
در کمیســیون تحقیــق و تفحــص بررســی شــد.

وی افــزود: در نتیجــه 20 ســوال مطرح شــد 
ــهرداری  ــط ش ــده توس ــه ش ــخ های ارائ در پاس
و همشــهری تناقضــات بســیاری وجــود داشــت 
کــه موجــب شــد وقــت بیشــتری برای بررســی 

ایــن موضوعــات در نظــر بگیریــم.
ــز در  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــت  ــل وضعی ــرد: در تبدی ــه ک ــاره اضاف ــن ب ای
ــورد  ــه ای برخ ــا به گون ــا لطف ــر قرارداده و تغیی
شــود کــه تفاوتــی بیــن کارکنــان در ایــن امــر 

وجــود نداشــته باشــد.
محــرم محمــدزاده در ایــن خصــوص گفــت: 
ــرای نورچشمی هاســت،  اســتخدام شــهرداری ب
ــه صــورت خانوادگــی در اســتخدام  برخی هــا ب

شــهرداری هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه کســی کــه پارتــی نــدارد 
ــا  ــا ب ــزود: برخی ه ــت، اف ــا آواره اس در کوچه ه
دامــاد، دختــر و بــرادر در یــک محــل کار 

می کننــد. 
ایــن عضــو شــورای شــهر تبریــز از نهادهــای 
ــه ایــن  ــا نســبت ب امنیتــی درخواســت کــرد ت

موضــوع مداخلــه کننــد. 
ــو  ــر عض ــعودی ریحان دیگ ــین مس غامحس
ــه  ــا خطــاب ب ــن ادع ــه ای ــش ب شــورا در واکن
ــرات کارمنــدان را  ــز گفــت: تغیی شــهردار تبری
ــد  ــام کنی ــون شــورا اع ــا شــاخص ها از تریب ب
ــورا در  ــای ش ــم اعض ــدان و ه ــم کارمن ــا ه ت

ــد. ــان حاصــل کنن ــن خصــوص اطمین ای نائب رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:
اعضای شورا برای انتخاب هیئت 

رئیسه به توافق نرسیده بودند

نائـــب رئیـــس شـــورای شـــهر تبریـــز بـــا 
بیـــان این کـــه بـــه نظـــر می رســـید دیـــروز 
اعضـــا بـــرای انتخـــاب هیئـــت رئیســـه بـــه 
ـــه ی  ـــا در جلس ـــت: اعض ـــیدند، گف ـــق نرس تواف
ــل  ــدی کامـ ــع بنـ ــه جمـ ــورا بـ ــروز شـ دیـ
ـــت  ـــم نیس ـــه مه ـــدم ک ـــد، معتق ـــیده بودن نرس
ــاب  ــوان رئیـــس انتخـ چـــه کســـی بـــه عنـ
ـــدی  ـــع بن ـــک جم ـــه ی ـــد ب ـــا بای ـــه م ـــود بلک ش
ـــی در  ـــم پروژه های ـــا بتوانی ـــیم ت ـــی برس همگان
ارتبـــاط بـــا نیازهـــای مـــردم در حوزه هـــای 

مختلـــف تعریـــف و پیگیـــری کنیـــم. 
ــش در  ــونیا اندیـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ب گـ
ـــت  ـــات هیئ ـــدن انتخاب ـــول ش ـــا موک ـــه ب رابط
ـــه  ـــز ب ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــه ی ش رئیس
ـــروز  ـــرا دی ـــرد: ظاه ـــار ک ـــدی، اظه ـــه ی بع هفت
ـــی  ـــز، زمان ـــامی تبری ـــورای اس در جلســـه ی ش
ـــد، 15  ـــی نمان ـــات باق ـــزاری انتخاب ـــرای برگ ب
دقیقـــه زمـــان بـــرای مشـــورت در خصـــوص 
انتخابـــات تعییـــن شـــد ولـــی ایـــن تنفـــس 

ـــید.    ـــول کش ـــه ای، 45 دقیقـــه ط 15 دقیق
ـــاع  ـــده اط ـــه بن ـــی ک ـــا جای ـــزود: ت وی اف
دارم، زمـــان تنفـــس جـــزو ســـاعات جلســـه 
رای  بـــه  نیـــازی  و  نمی شـــود  محســـوب 
ــت  ــه نداشـ ــان جلسـ ــد زمـ ــری و تمدیـ گیـ
ولـــی بـــا ایـــن حـــال دیـــروز در ایـــن بـــاره 
ــا رای مثبـــت  ــد ولـــی اعضـ رای گیـــری شـ

ندادنـــد.
ــا انتظـــار  ــردم از مـ ــزود: مـ ـــش افـ اندی
ــا را  ــم، مـ ــت کنیـ ــا خدمـ ــه آن هـ ــد بـ دارنـ
ـــد کـــه اینجـــا بـــرای خـــود  انتخـــاب نکرده ان
ــم!  ــاب کنیـ ــس انتخـ ــس و رئیـ ــب رئیـ نائـ
ــه  ــس چـ ــب رئیـ ــا نائـ ــس یـ ــه رئیـ این کـ
کســـی خواهـــد شـــد زیـــاد اهمیـــت نـــدارد، 
ـــی  ـــف نظارت ـــا وظای ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــم ای مه
خـــود را بـــه طـــور دقیـــق انجـــام دهیـــم. 

ـــدا  ـــوان کاندی ـــه عن ـــده ب ـــه داد: بن وی ادام
در انتخابـــات هیئـــت رئیســـه ی شـــورای 
اســـامی تبریـــز شـــرکت نمی کنـــم و هنـــوز 
در خصـــوص نائـــب رئیســـی نیـــز تصمیـــم 

نگرفتـــه ام.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف:جعفرشکوریان

ــد  ــاش بای ــب مع ــو در راه کس ــاش ت * ت
ــر  ــوق عمــل مســامحه گــری باشــد کــه ب ف
اثــر سســتی حــق کار را ضایــع کــرده اســت 
و دون کارحریصــی باشــد کــه بــه زیــاده روی 
و افــراط گرائیــده اســت، حریــص و فرومایــه 
ــانی و  ــل انس ــام فضای ــای تم ــه ج ــه ب ای ک
ــش  ــای خوی ــه دنی ــا ب ــوی تنه ــی معن تعال
دلگــرم و مســرور اســت و بــا وجــود آن خــود 

ــد. ــی نمای ــن و آرام احســاس م را مطمئ
امامصادق(ع)،حدیثتربیت،58

*هیچ خواسته ای بدون سعی و
ــان  ــد. انس ــی آی ــت نم ــه دس ــش ب کوش
نبایــد از شکســت هــا ناامیــد و مأیــوس 
ــد  ــد عــزم خــود را جــزم کن شــود بلکــه بای
بــا نشســتن و آه و نالــه کشــیدن، دســت روی 
ــچ کاری صــورت نمــی  دســت گذاشــتن هی
ــر شــروع  ــاره از صف ــن و دوب ــرد. اراده ک پذی
ــی  ــود خواه ــته خ ــه خواس ــاً ب ــن مطمئن ک

ــید. رس
دیوانحافظ

* تمــدن جدیــد اســتعداد عصیــان انســان 
را خــرد مــی کنــد و انســان را بــردۀ مصــرف 
ــرای همیــن اســت کــه همــۀ  ــد. ب مــی نمای
کتــاب هــا، همــۀ فکرهــا و عقایــد مثــل کلــه 

قندهــا قالبــی هســتند.
؟

*تمــدن بعدی بشــر تمــدن سیاهپوســتان 
ــان  ــر از می ــفید دیگ ــژاد س ــود. ن ــد ب خواه
ــد کــه  رفتنــی اســت. خــودش هــم مــی دان
کارش تمــام اســت لــذا بــا ســرعت مشــغول 

انتحــار اســت.
جورجبرناردشاو

تمــدن  و  اســت  تاریکــی  *توّحــش 
روشــنایی، منتهــا ایــن روشــنایی هنــوز 
آنقــدر قــوی نیســت کــه زوایــای دل تاریــک 

بشــر را روشــن کنــد.
محمدحجازی

* اگــر تمــدن نبــود، بشــر بــه ایــن همــه 
ترقــی و پیشــرفت نایــل نمــی شــد.

ساموئلاسمایلز
ــکیل  ــر تش ــدن بش ــت تم ــن عام * اولی

ــت. ــواده اس خان
آداماسمیت

ــاب  ــای پرت ــه ج ــه ب ــانی ک ــن انس * اولی
ســنگی بــه طــرف او، بــه دشــمنش توهیــن 

ــود. ــه گــذار تمــدن ب کــرد، پای
زیگموندفروید

ــرقی  ــتان آذربایجان ش ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــا اعتبــار هزینــه  ــا هفتــه دولــت 32 طــرح ب گفــت: همزمــان ب
شــده 24۶ میلیــارد تومــان در بخــش کشــاورزی اســتان 

می شــود. بهره بــرداری 
ــاح  ــیه افتتـ ــی در حاشـ ــر فتحـ ــا، اکبـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــتان  ـــاورزی اس ـــازمان جهادکش ـــای س ـــدی ه ـــگاه توانمن نمایش
ـــازمان  ـــل س ـــاورزی در مح ـــوالت کش ـــتقیم محص ـــه مس و عرض
ـــا  ـــت ه ـــه جهـــت ماموری خاطرنشـــان کـــرد: بخـــش کشـــاورزی ب
ـــاح  ـــت افتت ـــن نوب ـــال چندی ـــول س ـــش در ط ـــتردگی بخ و گس
ـــر در  ـــه فج ـــروژه در ده ـــاح پ ـــر افتت ـــاوه ب ـــه ع ـــروژه دارد ک پ
ـــداد  ـــاه، تع ـــرداد م ـــاورزی در خ ـــه جهادکش ـــاه، هفت ـــن م بهم
125 پـــروژه بـــا اعتبـــاری افـــزون بـــر 933 میلیـــارد تومـــان 
ـــان  ـــه آذربایج ـــور ب ـــرم جمه ـــت محت ـــاه ریاس ـــفر مردادم در س
ـــاورزی  ـــر جهادکش ـــی وزی ـــدس حجت ـــور مهن ـــا حض ـــرقی و ب ش
ـــتان  ـــای شهرس ـــی از پروژه ـــس در یک ـــو کنفران ـــورت ویدئ بص
ـــدادی  ـــی تع ـــات اجرائ ـــید و عملی ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــد ب مرن

ـــد. ـــاز ش ـــا آغ ـــروژه ه از پ
عرضــه  و  ســازمان  توانمندیهــای  نمایشــگاه  افــزود:  وی 
مســتقیم محصــوالت کشــاورزی بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
و تشــکلهای کشــاورزی اســتان بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
دولــت و ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهدای واالمقام شــهیدان 
ــای  ــت ه ــا قیم ــازار ب ــم ب ــتای تنظی ــر در راس ــی و باهن رجای
ــی  ــخ دوم ال ــه از تاری ــش جداگان ــی در دو بخ ــب و تعادل مناس
نهــم شــهریور مــاه 9۸ در دو نوبــت صبــح و عصــر در محوطــه 
ــتان  ــاورزی اس ــازمان جهادکش ــالن س ــن س ــازمان و همچنی س

ــی شــود. ــزار م برگ
مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان آذربایجــان شــرقی و مســئول برگــزاری ایــن نمایشــگاه  
تعــداد غرفــه مدیریــت هــای اجرایــی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان در نمایشــگاه توانمنــدی هــای ســازمان و عرضــه 
ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــاورزی ب ــوالت کش ــتقیم محص مس
هفتــه دولــت 20 غرفــه و تعــداد غرفــه هــای بخــش خصوصــی و 

تشــکلهای کشــاورزی اســتان بــا 42 غرفــه اعــام نمــود و گفــت: 
ایــن نمایشــگاه از ســاعت 9 صبــح تــا 14 ظهــر و بعــد از ظهــر و 
از ســاعت 1۶ تــا 21 شــب تــا نهــم شــهریور مــاه بــرای بازدیــد 

عمــوم آزاد اســت.  
ــه  ــاورزی عرض ــوالت کش ــت: محص ــان گف ــل حاتمی میکائی
شــده در ایــن نمایشــگاه شــامل مــرغ منجمــد، گوشــت منجمــد، 
ســیب قــره قرمــز، گوجــه فرنگــی، محصــوالت فــرآوری شــده، 
قندوشــکر، روغــن، حبوبــات، گل هــای زینتــی و کاکتــوس،  بــا 

10 تــا 20درصــد تخفیــف بــه فــروش مــی رســند.

246 میلیارد تومان طرح کشاورزی در 
آذربایجان شرقی بهره برداری می شود

ــت،  ــه دول ــن روز از هفت ــا دومی ــان ب همزم
گازرســانی،  طــرح   12 از  بــرداری  بهــره 
برق رســانی و کشــاورزی در مراغــه آغــاز شــد. 
 - ایســنا، حمیــد شــکری  بــه گــزارش 
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندارو فرمان ــاون اس مع
مراغــه در مراســم بهره بــرداری از هفــت طــرح 
ــرد:  ــار ک ــتان، اظه ــن شهرس ــانی در ای برق رس
بــا توجــه بــه توســعه جمعیتــی و تغییــر بافــت 
شــهری و روســتایی، ارتقــای زیرســاخت هــای 
ــد  ــر و امی ــت تدبی اساســی از رویکردهــای دول

ــت.  ــوده اس ــر ب ــال های اخی در س
هــای  زیرســاخت   توســعه  افــزود:  وی 
ــی  ــز برخ ــاری و نی ــهرک های اقم ــرق در ش ب
جملــه  از  شهرســتان  ایــن  روســتاهای  از 
طرح هایــی اســت کــه امســال در هفتــه دولــت 

می رســد.  بهره بــرداری  بــه 
شــکری بــا بیــان اهــداف اجــرای ایــن 

طــرح هــا، گفــت: هــدف از اجــرای طرح هــای 
بــه  مناســب  خدمــات  ارائــه  برق رســانی، 
شــهروندان در شــهرها و مناطــق روســتایی 
بــوده کــه در قالــب برنامــه و طرح هــای مــدون 

ــت.  ــال اجراس در ح
وی افــزود: تقویــت ترانس هــای بــرق در 
ــد  ــط جدی ــاد خ ــو و ایج ــرق خداج ــت ب پس
انتقــال نیــرو بــه ایــن شهرســتان نیــز از جملــه 
ــرا در  ــرای اج ــری ب ــال پیگی ــای در ح طرح ه
آینــده نزدیــک بــرای توســعه زیرســاخت هــای 

برق رســانی اســت. 
ــانی  ــرح برق رس ــت ط ــم هف ــن مراس در ای

ــت  ــیار 132 کیلوول ــت س ــاح پس ــامل افتت ش
اوحــدی، خــط 20 کیلــو ولــت زمینــی میــدان 
مولــوی، خــط 20 کیلــو ولــت هوایــی و پســت 
ــت  ــط 20 کیلوول ــمالی، خ ــطین ش ــرف فلس ب
ــت  ــط 20 کیلوول ــداث خ ــه، اح ــهرک الهی ش
ــتاهای  ــی روس ــت هوای ــیر و پس ــاح مس و اص
داش آتــان و نــوا بــا 11 میلیــارد تومــان اعتبــار 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ب
بــه  گازرســانی  طــرح  ســه  همچنیــن 
روســتاهای قــره کنــد موســوی، جمــال آبــاد و 
محســن آبــاد بــا یــک میلیــارد و 1۶4 میلیــون 
تومــان اعتبــار در روز دوم هفتــه دولــت در 

مراغــه بــه بهره بــرداری رســید. 
طرح هــای  ایــن  از  بــرداری  بهــره  بــا 
گازرســانی، زمینــه بهره منــدی 92 خانــوار 
از نعمــت گاز  ایــن روســتاها  روســتایی در 

فراهــم شــد. 
افتتـــاح دو طـــرح آبیـــاری قطـــره ای از 
دیگـــر طرح هـــای بهره بـــرداری شـــده در 
ــتان در روز  ــاورزی ایـــن شهرسـ بخـــش کشـ
ـــتم  ـــی آن سیس ـــوده و ط ـــت ب ـــه دول دوم هفت
ـــودی  ـــا فره ـــه رض ـــره ای در مزرع ـــاری قط آبی
ـــار  ـــت هکت ـــا هف ـــاد ب ـــل آب ـــتای کام در روس
مســـاحت و بـــا 1۸0 میلیـــون تومـــان و اشـــتغال 
ـــج  ـــه صـــورت مســـتقیم و پن ـــر ب ـــی ســـه نف زای
ــه  ــی مزرعـ ــز اراضـ ــتقیم و نیـ ــر غیرمسـ نفـ
ـــه  ـــتای قوزلوج ـــی در روس ـــد محمدصادق محم
بـــا 1.7 هکتـــار مســـاحت و بـــا ۸0 میلیـــون 

ـــد. ـــاح ش ـــه افتت ـــان هزین توم

۱2 طرح مختلف به مناسبت هفته 
دولت در مراغه به بهره  برداری رسید
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 واگن های قطار در تبریز 

از  آذربایجــان  آهــن  راه  پلیــس  رئیــس 
قطــار  واگن هــای  ســارق   5 دســتگیری 
ــر داد.  ــز خب ــن تبری ــه در راه آه ــتقرار یافت اس
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــن  ــس راه آه ــس پلی ــدرزاده رئی ســرهنگ حی
آذربایجــان گفــت: در بیســت و هشــتم مــرداد 
ــر  ــه مبنــی ب ــود و هشــت طــی اطــاع واصل ن
وقــوع ســرقت از ســالن های دپــو شــده در 
ــدام  ــر اق ــج نف ــز پن ــن تبری ــتگاه راه آه ایس
ــی و  ــوران آگاه ــذا مام ــد ل ــرقت کرده ان ــه س ب
ــتور کار  ــده را در دس ــن پرون ــا ای ــی م اطاعات
ــر از 4۸  ــتیم در کمت ــرار داده و توانس ــود ق خ
ــتان های  ــه از اس ــدی ک ــارقین بان ــاعت س س
مرکــزی و غیربومــی بودنــد را دســتگیر کنیــم.

رئیــس پلیــس راه آهــن آذربایجــان، تعــداد 
دســتگاه   22 را  شــده  ســرقت  واگن هــای 
ــرکت  ــام ش ــر اع ــزود: براب ــرد و اف ــوان ک عن
مالباختــه میــزان خســارات 2۸ میلیــارد ریــال 
عنــوان شــده و اکثــر ملزوماتــی کــه بــه ســرقت 
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــا مــورد خســارت ق رفتــه و ی

ــای  ــات ســیمی و ســیم پیچی واگن ه ملزوم
قطار هــا بــرای بازســازی و بهســازی و بازگشــت 

بــه خــط ریلــی در دســت اقــدام بــود.

جزئیاتی از ارائه مسکن استیجاری 
توسط شهرداری ها 

شـهردار تهـران بـا بیـان اینکـه اگـر دولـت 
تسـهیاتی بـه شـهرداری ها بدهـد، می توانیـم 
بدهیـم،  شـهروندان  بـه  اسـتیجاری  مسـکن 
ایـن  مصوبـه  پیش نویـس  اسـت  قـرار  گفـت: 

موضـوع در هیـأت وزیـران تهیـه شـود. 
بـه گـزارش فـارس، پیـروز حناچـی شـهردار 
تهـران در حاشـیه مراسـم افتتـاح رسـمی ۸.5 
در  متـرو   7 خـط  شـرقی  بخـش  از  کیلومتـر 
جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: تأمیـن 2 هزار 
واگـن متـرو را برای سـال جـاری در دسـتور کار 
قـرار داده ایـم و 4 شـرکت واگن سـازی درا یـن 
زمینـه اعـام آمادگـی کرده انـد کـه  امیدواریـم 
موفقیت هـای زیـادی در این زمینه حاصل شـود.

وی در مورد ایمنی خط 7 گفت: علت تأخیر در 
افتتاح ایسـتگاه های این خط مسـئله سیگنالینگ 
و ایمنـی بـود چـرا که اگر خط یا ایسـتگاهی ایمن 

نباشـد قطعا آنـرا افتتاح نمی کنیم.
هواکش هـای  مـورد  در  تهـران  شـهردار 
کـه  زمانـی  گفـت:  متـرو  جدیـد  خطـوط 
سـرفاصله خطـوط زیـاد یـا به طـور مثـال 30، 
15 و 10 دقیقـه باشـد شـرایط ایمنی بـا زمانی 
کـه سـرفاصله خطـوط دو دقیقه اسـت متفاوت 
خواهـد بـود و مـا هواکش هـا و تهویه هـوا را بر 

اسـاس فاصلـه خطـوط  در نظـر گرفته ایـم.
حناچـی در ادامـه از اضافه شـدن 4 رام قطار 
بـه نـاوگان ریلـی متـرو خبـر داد و گفت:ایـن 
4 رام قطـار در واقـع 2۸ واگـن از 70 واگنـی 
بودنـد کـه در گمـرک مانده بـود و امـروز مورد 

اسـتفاده قـرار گرفت.
گمشدندریچههایچدنیکفخیابان

وی در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد گم شـدن 
مجسـمه  قیصـر امین پـور  در منطقـه 2 تهـران 
گفـت: ایـن موضـوع را شـنیده ام ولـی فرصـت 
نکـرده ام گزارش آن را بخوانـم. قطعا این موضوع 
تنهـا مشـکل  ایـن  البتـه  پیگیـری می کنـم  را 
نیسـت و در زمینـه گم شـدن دریچه های چدنی 
کـف خیابـان هـم مسـئله داریـم و همـه این هـا 
را پیگیـری خواهیـم کـرد تـا موضوع حل شـود.
نمایشگاهعطرسیبباسالهایقبل

متفاوتاست
شـهردار تهـران در مـورد نمایشـگاه امسـال 
عطـر سـیب گفـت: ایـن نمایشـگاه در بوسـتان 
گفت وگـو برگزار می شـود و شـکل آن مقداری با 
سـال های گذشـته متفاوت خواهد بـود تولیدات 
ایـام عـزاداری داریـم کـه  جدیـدی در زمینـه 
محتـوای عاشـورایی داشـته و در کنـار آن اقـام 
بـدون سـود یا بـا حداقل سـود ارائه خواهد شـد.

و  مینی بـوس  وضعیـت  مـورد  در  حناچـی 
اتوبوس هـای پایتخـت گفـت: قراردادهایی برای 
مینی بوس هـای جدیـد در شـهر بسـته ایم و تـا 
آخـر شـهریور قرار اسـت 150 مینی بوس جدید 
بـه مجموعـه شـهری بپیونـدد بازسـازی 150 
اتوبـوس نیـز انجام گرفته و در تاش هسـتیم از 
طریـق تبصره 1۸ کمبـود اتوبوس هـا که حدود 
3 هـزار مـورد در پایتخـت اسـت تأمیـن کنیم.
توضیحاتشهرداردرخصوصمسکناستیجاری

توسـط  اسـتیجاری  مسـکن  دربـاره  وی 
شـهرداری خاطرنشـان کرد: پیشـنهاد توسط ما 
ارائه شـده و شـهرداری ها ایـن توانایـی را دارند 
کـه مسـکن اسـتیجاری ارائه دهنـد و اگر دولت 
تسـهیاتی کـه به بخـش خصوصـی می دهد به 
شـهرداری ها نیـز بدهـد می توانیـم بـه مسـکن 
مـورد حمایـت یا مسـکن اجتماعـی ورود یابیم.

شـهردار تهران گفت: اگر این مسئله نیاز به قانون 
داشـته باشـد انجـام خواهیـم داد و اگـر آئین نامه ای 
نیاز باشـد آن را بررسـی می کنیـم البته پیش نویس 

مصوبـه آن قـرار اسـت در هیأت وزیران تهیه شـود.

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
گفـت: اقتصـاد دارو در حال حاضر آشـفته ترین 
بخـش اقتصاد سـامت اسـت. تنگناهای صنعت 
داروسـازی را می دانـم و در جریـان هسـتم کـه 
بـه  داروسـازی  در سـال های گذشـته صنعـت 

شـدت لگدمال واردات شـد. 
بــه گــزارش ایرنا، ســعید نمکــی در اختتامیه 
هجدهمیــن همایــش ســالیانه انجمــن علمــی 
داروســازان ایــران در ســالن همایش هــای رازی 
تهــران افــزود: اگــر اقتصــاد داروخانــه هنــوز بــه 
ــش  ــن چرخ ــد، همی ــواری می چرخ ــه ناگ گون
خودگذشــتگی  از  بــا  هــم  فعلــی  اقتصــاد 
ــه  ــور در هم ــازی کش ــود. داروس ــام می ش انج
قســمت ها دچــار گرفتــاری اســت و شــاید 
بتــوان گفــت تنهــا بخشــی کــه تاکنــون ســود 

ــت. ــش واردات اس ــرده، بخ ــول ب معق
کار  تقاضــای  هرگــز  داد:  ادامــه  وی 
خصوصــی نکردیــم، امــا همــواره پشــتیبان 
بخــش خصوصــی هســتیم و فکــر می کنــم 
بایــد از بخــش خصوصــی حمایــت کنیــم تــا از 
بحــران عبــور کنیــم. تمنــای مــن ایــن اســت 
کــه خیلــی صادقانــه مشــکات را حــل کنیــم.

ــل  ــت داخ ــر صنع ــرد: اگ ــان ک ــی بی نمک
ــارد  ــش از 40 میلی ــود، بی ــال واردات ش لگدم
دالر بــرای مصــرف دارویــی کشــور بــه ارز 
نیــاز داریــم. امــروز 1.2 درصــد از تولیــد 
ــود.  ــرف دارو می ش ــور ص ــی کش ــص مل ناخال
ــن 0.۶  ــدد بی ــن ع در کشــورهای پیشــرفته ای
تــا 0.7 از تولیــد ناخالــص ملــی اســت. چطــور 
ــردم  ــه م ــوان هــم داروهــای اساســی را ب می ت
رســاند و هــم ســهم از تولیــد ناخالــص ملــی را 

ــرد؟ ــن ک تامی
ــم  ــم قس ــر ه ــا یکدیگ ــد ب ــزود: بای وی اف
ــور  ــازی کش ــو در داروس ــی ن ــا فصل ــویم ت ش
ــای  ــا راهکاره ــوان ب ــرا نمی ت ــم. زی ــاز کنی را ب
گذشــته، داروســازی آینــده کشــور را اداره 
کــرد. همــواره اعتقــاد بــه تغییــر و تحــول دارم 
ــا ذوب شــد. و نبایــد در یــک نقطــه ایســتاد ت

داروسازاینکشورهرگزمافیانبودهاست
وزیــر بهداشــت گفــت: اگــر وزیــر نارنجــک 
فســاد  تانــک  زیــر  و  می بنــدد  خــود  بــه 
ــای  ــه کارخانه ه ــن اســت ک ــرای ای ــی رود، ب م
داروســازی خــراب نشــود و بــه داروســازان 
ــن  ــاز ای ــدم داروس ــرا معتق ــا. زی ــد مافی نگوین
ــود.  ــد ب ــوده و نخواه ــا نب ــز مافی ــور هرگ کش

امــکان نــدارد داروســاز ایــن کشــور بــه مــردم 
خــود خیانــت کــرده یــا داروی تقلبــی و جعلــی 

ــد. ــور کن وارد کش
وی ادامــه داد: بایــد دســت های پلیــد و 
پلشــت را از حرفــه داروســازی بیــرون کنیــم و 
بــه مــردم ایــن پیــام را برســانیم که داروســازان 
بــرای ســامت مــردم جــان فشــانی می کننــد. 
ــت  ــردم خیان ــه م ــه ب ــد آن ک ــد بدانن همــه بای
می کنــد، درون حرفــه داروســازی نیســت. 
عــده ای ســودجو و وطــن فــروش و ضــد بشــر 
ــگان هــرکاری انجــام  ــرای بیگان هســتند کــه ب

ــتند. ــاز نیس ــراد، داروس ــن اف ــد و ای می دهن
نمی دهــم  اجــازه  کــرد:  بیــان  نمکــی 
همــکار داروســاز در گوشــه داروخانــه بمانــد و 
یــک نفــر بــه عنــوان ســرمایه گــذار، روی علــم 
و دانــش داروســاز پــا بگــذارد. بایــد در مقابــل 
ــن مســائل بایســتیم و از داروســازی کشــور  ای
دفــاع کنیــم. داروســازی همــه اجــزا را شــامل 
ــه  ــد ب ــک می توان ــک پزش ــور ی ــود. چط می ش
ــاز  ــر داروس ــه اگ ــد ک ــه بگوی ــب داروخان صاح
ــه  ــن، وگرن ــرون ک ــد، او را بی ــاوره می ده مش

بیمــار نمی فرســتم؟
وزیــر بهداشــت افــزود: در حرفــه مــا امــکان 
ــه خاطــر  ــا بگــذارد و ب ــا را تنه ــدارد خــدا م ن
امــرار معــاش، هــر غیرحقــی را تحمــل کنیــم. 
و  پاکیزگــی  تــا  را می کنــم  همــه تاشــم 
اعتمــاد جامعــه بــه داروســازان مخــدوش 
ــریف تر  ــور ش ــازی کش ــه داروس ــود. جامع نش
ــه آن  ــدی ب از آن اســت کــه ســودجویی و پلی
ورود کنــد. داروســازان مثــل کــوه ایســتادند تــا 

جلــوی فســاد خــارج از ایــن حرفــه را بگیرنــد.

بایدعزتواقعیداروسازانبرگردد
ــه  ــذا و دارو ک ــازمان غ ــت: در س ــی گف نمک
ــکار  ــود، هم ــازان ب ــای داروس ــی از ترمزه یک
عزیــزی را آوردم و بعــد دوبــاره دســت بــه تغییر 
زدم. اگــر دکتــر شــانه ســاز را بــه ایــن ســازمان 
آوردم، بــه ایــن علــت بــود کــه بــه شــرافت ایــن 
ــانه  ــر ش ــه دکت ــتم. روز اول ب ــان داش ــرد ایم م
ــم.  ــز می خواه ــد چی ــه اول چن ــم ک ــاز گفت س
اول اینکــه گره هــا از پــای داروســازان بــاز شــود 
ــرده  ــدا ک و داروســاز از دارو فروشــی نجــات پی
و عــزت واقعــی داروســازان برگــردد. حتــی 
ــی از  ــازان یک ــد داروس ــردم بگویی ــه م ــم ب گفت
ــد.   ــور را دارن ــن کش ــای ای ــریف ترین حرفه ه ش
گفتــم حــق نداریــد گــره ای بــر گره هــای 
ــچ و خــم  ــردم در پی ــا م ــه شــود ی ــی اضاف قبل

ــوند. ــار ش بروکراســی گرفت
ــر  وی ادامــه داد: اگــر حــس کنــم هــر مدی
عالــی رتبــه در ســازمان غــذا و دارو بــی جهــت 
ــت از  ــی جه ــا ب ــادت دارد ی ــی حس ــا کس ب
ــی  ــد حت ــد نکنی ــد، تردی ــاع می کن ــی دف کس
ــود  ــه کار خ ــم ب ــازه نمی ده ــاعت اج ــم س نی
یــک  از  پرونــده ای  اول  روز  بدهــد.  ادامــه 
ــا  ــن م ــه در ذه ــد ک ــا آوردن ــرای م ــرکت ب ش
خیلــی خوش نــام نبــود و گفتــم کــه ایــن 
شــرکت حقــش نیســت جریمــه شــود. گفتــم 
ــرد،  ــا را بگی ــت م ــدا دس ــم خ ــر می خواهی اگ
نبایــد بــا پیــش داوری بــا مــردم برخــورد کنیم 
و اگــر گوشــه ای از حــق لگدمــال شــود، خــدا 

ــا  ــم ت ــد. کاری نداری ــا می کن ــا را ره دســت م
ــرده  ــتفاده ک ــت اس ــی از ران ــه کس ــروز چ دی
ــا نکــرده اســت و اگــر کســی درســت عمــل  ی
ــر  ــی اگ ــم. حت ــک کنی ــه او کم ــد ب ــرد، بای ک
ــن  ــه م ــه ایجــاد شــده علی ــاق فکــری ک در ات
مطلــب بنویســند، عیبــی نــدارد، امــا بایــد بــر 

ــم. ــار کنی حــق رفت
ــا و  ــد کینه ه ــرد: بای ــان ک ــر بهداشــت بی وزی
بغــض گذشــته را کنــار بگذاریــم. بایــد قلب هــای 

خــود را از کینــه و نفــرت خالــی کنیــم.

داروسازاننبودند،نظامسالمتتعطیلبود
ــار داشــت: داروســازان  ــر بهداشــت اظه وزی
ــتاوردهای  ــاب دس ــس از انق ــال های پ در س
زیــادی داشــتند و اگــر بخواهیــم بــرای فعــاالن 
ــا  ــویم و ب ــل ش ــهمی قائ ــامت س ــوزه س ح
وجــود تفکــر پزشــک محــور، اگــر داروســازان 
نبودنــد، نظــام ســامت یقینــا تعطیــل بــود. بــا 
ــور  ــی در کش ــد ملیت ــرکت های چن ــن ش رفت
ــا 25 درصــد داروی  ــا م ــودن آنه کــه در اوج ب
ــاختیم  ــور می س ــل کش ــاز را در داخ ــورد نی م
ــعه  ــک و توس ــرح ژنری ــاد ط ــا ایج ــپس ب و س
ــتقرار دل ســوزانی پشــت  ــت داخــل و اس صنع
ــی  ــاق عظیم ــور، اتف ــای کش ــز داروخانه ه می
ــه  ــازی از واردات دارو و گام ب ــوان بی نی ــا عن ب

ــاد. ــاق افت ــی اتف ســمت خودکفای
ــه علیــه  ــزود: امــروز حرکــت نابخردان وی اف
ــطه  ــه واس ــکا ب ــت آمری ــط دول ــریت توس بش
ــردان و  ــداری م ــاده و پای ــاق افت ــا اتف تحریم ه
ــه  ــان کشــور در حوزه هــای مختلــف از جمل زن
داروســازی وجــود دارد تــا از بیگانــگان بی نیــاز 

باشــیم.
نمکــی گفــت: ایــن افتخــار اســت کــه 
گزینه هــا  همــه  میــان  جمهــوری  رئیــس 
ــرد  ــاد ک ــه یکــی از همــکاران داروســاز اعتم ب
تــا در اوج گرفتاری هــای ناشــی از تحریــم 
و مشــکاتی کــه بــه خاطــر عــدم توجــه 
ــامت،  ــول س ــرح تح ــادی ط ــاد اقتص ــه ابع ب
شــده،  ایجــاد  غیرپیمودنــی  ســنگاخ های 
مشــغول بــه کار شــویم. ایــن نقطــه دل گرمــی 
جامعــه داروســازی اســت، امــا روزگار خطیــری 
ــنگاخ  ــن س ــم ای ــر نتوانی ــه اگ ــده ک ــاز ش آغ
ــاید  ــم، ش ــتی بپیمایی ــه درس ــه را ب ــر دغدغ پ
ــاز  ــک داروس ــتن ی ــند نشس ــر مس ــده ب پرون
ــه  ــرای همیش ــت ب ــن مملک ــخ ای ــرای تاری ب

ــد. ــد ش ــته خواه بس

وزیر بهداشت:

اقتصاد دارو آشفته ترین بخش اقتصاد سالمت است

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
 50 این کــه  بیــان  بــا  آذربایجــان  شــرقی 
درصــد جمعیــت اســتان عضــو تعاونی هــا 
هســتند، گفــت:  پنــج هــزار تعاونــی در اســتان 
ــن  ــو ای ــر عض ــون نف ــوده و دو میلی ــال ب فع

هســتند. تعاونی هــا 
ــا  ــینی ب ــد حس ــنا، میراح ــزارش ایس ــه گ ب
ــرار  ــاون ق ــه تع ــتانه هفت ــه در آس ــان این ک بی
ــح  ــری صحی ــرد: بکارگی ــار ک ــم، اظه گرفته ای
ــتغال  ــه اش ــر ب ــد منج ــاون می توان ــوی تع الگ

زایــی، توســعه و رونــق تولیــد شــود کــه 
ــن  خوشــبختانه بعــد از انقــاب اســامی در ای
ــت.    ــده اس ــام ش ــری انج ــرکات موث ــش ح بخ
ــر  ــور ب ــاد کش ــرد: اقتص ــان ک وی خاطرنش
ســه اســاس خصوصــی، تعاونــی و دولتــی 
تنظیــم و پایه گــذاری شــده اســت کــه حــوزه 
ــت  ــادی اس ــای اقتص ــی از بخش ه ــاون یک تع
کــه قانــون و آموزه هــای دینــی روی آن تاکیــد 

دارد.    
وی بــا بیــان این کــه در ســطح اســتان 
ــی از  ــه یک ــود دارد ک ــی وج ــاق تعاون ــه ات س
ــور  ــطح کش ــوده و در س ــز ب ــاق تبری ــا ات آنه
ــات شــایانی در راســتای حــل مشــکات  خدم
تعاونــی و صــادرات ارائــه می کننــد، گفــت: در 
ــد  ــه و مرن ــد مراغ ــزرگ مانن ــتان های ب شهرس

ــت.   ــی مســتقر هس ــاق تعاون ــز ات نی
نفــر  هــزار   77 حــدود  داد:  ادامــه  وی 

بــه طــور مســتقیم در تعاونی هــای اســتان 
مشــغول بــه کار هســتند.   

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد: ســهم بخــش 
ــت  ــد اس ــور 25 درص ــاد کش ــاون در اقتص تع

ــت.    ــده اس ــق ش ــی از آن محق ــه بخش ک
وی اضافــه کــرد: افــرادی کــه خواســتار 
ــاری  ــتند را ی ــاون هس ــش تع ــت در بخ فعالی
هیات هــای  بتواننــد  آن هــا  تــا  می کنیــم 
مختلــف  بخش هــای  در  را  خــود  موســس 
ــد.    ــاد کنن ــارت و .. ایج ــکن، تج ــان، مس درم
ــی  ــه نهضت ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــینی ب حس
و  بیــکاری،  رفــع  اشــتغال،  ایجــاد  بــرای 
کمــک بــه اقتصــاد کشــور تشــکیل شــده 
ــو  ــد عض ــه می توانن ــرد: هم ــح ک ــت، تصری اس
ــور  ــاد کش ــعه اقتص ــده و در توس ــا ش تعاونی ه

ــرد.  ــا ک ــری ایف ــش موث نق

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خبر داد

فعال بودن ۵ هزار تعاونی در استان

برگزاری بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت خودرو و قطعات 

یدکی در تبریز 

بیــن  نمایشــگاه  ســومین  و  بیســت 
ــی و  ــات یدک ــودرو و قطع ــت خ ــی صنع الملل
ــت  ــی صنع ــن الملل شــانزدهمین نمایشــگاه بی
ــران –  ــت ای ــات ترانزی ــل و خدم ــل و نق حم

تبریــز گشــایش یافــت. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بیســت و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی 
و  یدکــی  قطعــات  و  خــودرو  صنعــت 
ــت  ــی صنع ــن الملل شــانزدهمین نمایشــگاه بی
ــران –  ــت ای ــات ترانزی ــل و خدم ــل و نق حم
ــی  ــل دائم ــهریورماه در مح ــم ش ــز پنج تبری
ــالن های  ــز در س ــی تبری ــن الملل ــگاه بی نمایش
پرویــن اعتصامــی و شــهریار گشــایش می یابــد.

ایــن نمایشــگاه بــا حضــور اســتان های 
آذربایجانشــرقی و غربــی، تهــران، خراســان 
یــزد،  البــرز،  ســمنان،  اصفهــان،  رضــوی، 
زنجــان و مازنــدران و از کشــور های ترکیــه، 
آلمــان، لهســتان، چیــن، کــره جنوبــی، تایــوان 
انــواع قطعــات یدکــی  و ژاپــن در زمینــه 
ــتگاه های  ــنگین، دس ــبک و س ــای س خودرو ه
ــور،  ــن موت ــواع روغ ــاگ، ان ــی و دی تعمیرگاه
باتــری، پیســتون،  فیلتــر، چــراغ خــودرو، 
سیســتم های برقــی و ایمنــی خــودرو، چســب، 
ــای  ــواع فوالد ه ــاب، ان ــل، ردی ــور اتومبی رادیات

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاژی و ... برگ آلی
نمایشــگاه های فــوق از تاریــخ پنجــم لغایــت 
ــاعت 1۶  ــه روزه از س ــهریورماه هم ــتم ش هش
ــن و  ــه متخصصی ــد کلی ــت بازدی ــی 22 جه ال

ــد. ــر می باش ــان دای ــوم هموطن عم

الهوتی در تذکر شفاهی:
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 

قانونگذاری دخالت می کند 

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
عالــی  شــورای  گفــت:  اســامی  شــورای 
ــد  ــت می کن ــذاری دخال ــی در قانونگ هماهنگ
ــس  ــت دِر مجل ــر اس ــرایط بهت ــن ش ــا ای و ب
را ببندیــم و بــه حوزه هــای انتخابیــه خــود 

ــم.  بروی
بــه گــزارش مهــر، مهــرداد الهوتــی در 
جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی طــی 
تذکــری شــفاهی، گفــت: فلســفه تشــکیل 
ــت  ــه دول ــت ک ــره ارزی آن اس ــدوق ذخی صن
واریــز کنــد و  را در آن  نفتــی  درآمدهــای 
بخــش  بایــد  را  آن  درصــد   10 همچنیــن 
ــد. ــتفاده کن ــت اس ــی را دول ــی و مابق خصوص

کــه  دالری  میلیــارد  از 123  افــزود:  وی 
ــره ارزی  ــدوق ذخی ــاب صن ــه حس ــون ب تاکن
ــه بخــش  ــاً 20 درصــد آن ب واریــز شــده، صرف
خصوصــی رســیده و مدیرعامــل ایــن صنــدوق 
ــرده  ــی ک ــار بی اطاع ــاره اظه ــن ب ــم در ای ه
کــه الزم اســت جلســه غیرعلنــی برگــزار شــود 
ــح  ــاره توضی ــن ب ــط در ای ــئوالن ذیرب ــا مس ت

ــد. دهن
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای 
ــم  ــاد داری ــا اعتق ــت: م ــار داش ــامی اظه اس
ــک فرماندهــی  ــی، ی ــد در شــرایط فعل ــه بای ک
ــه  ــا ب ــیم ام ــته باش ــدی داش ــادی واح اقتص
معنــای آن نیســت کــه شــورای هماهنگــی در 

ــد. ــت کن ــذاری دخال قانونگ
ــه  ــرایطی ک ــا ش ــرد: ب ــح ک ــی تصری الهوت
کــرده،  ایجــاد  هماهنگــی  عالــی  شــورای 
ــس  ــم و مجل ــس را ببندی ــر اســت در مجل بهت
کوچکتــری در آنجــا تشــکیل شــود و مــا 
انتخابیــه  بــه حوزه هــای  هــم  نماینــدگان 

خــود برویــم.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا در مجلــس تــاش 
انتقــال وظایــف  قانــون  و  زیــادی کردیــم 
کشــاورزی را از وزارت بازرگانــی ســابق، بــه 
ــورای  ــا ش ــم ام ــاورزی دادی ــاد کش وزارت جه
ــه وزارت  ــه را ب ــن وظیف ــی، ای ــی هماهنگ عال
ــت  ــذاری دخال ــًا در قانونگ ــت داده و عم صم

ــت. ــرده اس ک
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رئیــس انجمــن علمــی بازاریابــی آذربایجــان 
شــرقی بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه 
ــوز  ــت: هن ــذا در کشــورمان، گف گردشــگری غ
هــم واژه گردشــگری غــذا در کشــورمان بیگانــه 
اســت، در حالــی کــه در جهــان میلیاردهــا دالر 

ــود.  ــدل می ش ــوزه رد و ب ــن ح ــود در ای س
بــه گــزارش ایســنا، محمــد فاریابــی در اولیــن 
دوره جشــنواره اســتانی رســتوران منتخــب مــردم 
بــا ارائــه مطالبــی تحــت عنــوان بازاریابــی لذیــذ، 
ضمــن ابــراز ناراحتــی از حضــور نیافتن مســئوالن 
ــواره در  ــرد: هم ــار ک ــنواره، اظه ــو در جش مدع
تنبیــه و تذکــر حاضــر بــوده و در جلســه حمایــت 
از رســتوران داری و دلگرمــی و آمــوزش بــه فعاالن 

ایــن صنعــت، غایــب هســتند.
صنعــت  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــذب  ــذا در ج ــگری غ ــتوران داری و گردش رس
توریســت، افــزود: بــه حضــور اســاتید برجســته 
ــوزه  ــنواره هایی در ح ــن جش ــزاری چنی و برگ
رســتوران داری، نیــاز داریــم تــا رســتوران داران، 
حــوزه  ایــن  دســت اندرکاران  و  بازاریابــان 
آمــوزش دیــده و بــا دلگرمــی بــه فعالیت هــای 

ــد. ــه دهن ــود ادام خ
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه 
حــوزه  اســتراتژیک  مدیریــت  هــدف  ســه 
تحــت  امــروز  جهــان  در  رســتوران داری 

عنــوان »بقــاء، رشــد و ســودآوری« اشــاره 
ــرای  ــتوران داران ب ــی رس ــت: برخ ــرد و گف ک
بقــاء، برخــی بــرای رشــد و برخــی نیــز بــرای 
هــر  کــه  می کننــد  مدیریــت  ســودآوری 
ــم  ــه عل ــه ب ــد توج ــت نیازمن ــوع مدیری ــه ن س

بازاریابــی اســت.
رئیــس انجمــن علمــی بازاریابــی آذربایجــان 

ــذب  ــرای ج ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ش
بــر  بایــد  رســتوران  در  هــوادار  مشــتریان 
ــد  ــت: بای ــم، گف ــز کنی ــت تمرک ــه رضای نقط
ــم. ــه دهی ــتری هدی ــه مش ــی را ب ارزش افرین

وی بــا اشــاره بــه این کــه ایــران، یکــی 
را  از غنی تریــن ســفره های ســنتی جهــان 
ــذا  ــخ غ ــیوه طب ــبک ش ــومین س ــته و س داش

ــان  ــق دارد، بی ــورمان تعل ــه کش ــرا ب ــز ظاه نی
کــرد: بیــش از 45 کشــور در جســتجوی غــذای 
ــای  ــا ظرفیت ه ــا ب حــال هســتند و کشــور م
ــرای  ــوزه فرصــت بســیاری ب ــن ح ــود در ای خ

ــگر دارد. ــذب گردش ج
رئیــس انجمــن علمــی بازاریابــی آذربایجــان 
شــرقی بــا بیــان این کــه گاهــی »غــذا« انگیــزه 
ــران  ــزود: ای ــت، اف ــفر اس ــک س ــگر از ی گردش
مطبــخ خانــه ای بــه بلنــدای تاریــخ دارد و بایــد 
نشــان دهیــم کــه در بازاریابــی ایــن صنــف نیــز 

همانقــدر قــدرت داریــم.
وی بــا اشــاره بــه کمبــود غذاهای ســنتی در 
ــالی  ــزود: چندس ــز اف ــتوران ها نی ــت رس فهرس
اســت کــه رســتوران ها غذاهــای ســنتی را 
ــه  ــد و توج ــه کرده ان ــود اضاف ــت خ ــه فهرس ب
ــه  ــر مهمــی اســت، چراک ــن موضــوع ام ــه ای ب
گردشــگران بــه دنبــال غــذای ســنتی، فرهنــگ 
و تمایزهــای مــا هســتند کــه ایــن موضــوع نیــز 

نیازمنــد مدیریــت و بازاریابــی اســت.
ــتوران  ــتانی رس ــنواره اس ــن دوره جش اولی
 50 از  بیــش  حضــور  بــا  مــردم  منتخــب 
شــاپ  کافــی  و  فــود  فســت  رســتوران، 
ــی  ــع غذای ــد صنای ــرکت های برن ــرآمد و ش س
ــالن پتروشــیمی  ــزات رســتورانی در س و تجهی

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری

رئیس انجمن علمی بازاریابی آذربایجان شرقی:

»گردشگری غذا« هنوز موضوعی بیگانه در کشور است
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مقیمی مدیرعامل ایران خودرو شد 

فرشــاد مقیمــی معــاون امــور صنایــع وزیــر 
ــران  ــد ای ــل جدی ــوان مدیرعام ــه عن ــت ب صنع

خــودرو منصــوب شــد. 
بــه گــزارش فــارس، پــس از عــزل یکــه زارع 
مدیرعامــل ســابق ایــران خــودرو، فرشــاد 
ــت  ــر صنع ــع وزی ــور صنای ــاون ام ــی مع مقیم
ــودرو  ــران خ ــد ای ــل جدی ــوان مدیرعام ــه عن ب

ــد. ــوب ش منص
علی آبــادی  عبــاس  اســتنکاف  از  پــس 
ــران  ــت ای ــرش مدیری ــا از پذی ــل مپن مدیرعام
خــودرو، چهــار گزینــه بــرای تصــدی مدیریــت 
ایــن خودروســاز نهایــی شــده بودنــد کــه 
ــور  ــاون ام ــی مع ــاد مقیم ــا فرش ــان آنه از می
صنایــع وزیــر صنعــت بــه ایــن ســمت انتخــاب 

شــد.
بــه جــز مقیمــی، ناقــدی قائم مقــام اجرایــی 
ــز از  ــدی و شــیخ زاده نی ایران خــودرو، پیرمحم
ایــن  دیگــر گزینه هــای تصــدی مدیریــت 

ــدند. ــوب می ش ــرکت محس ش
بــه گــزارش فــارس، بــه تازگــی هاشــم 
ــابق ایران خــودرو و دو  ــل س ــه زارع مدیرعام یک
نفــر از مدیــران ارشــد ایــن شــرکت بازداشــت 

شــده اند.
پیــش از آن علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت 
ــاری  ــام برکن ــا اع ــری ب ــک نشســت خب در ی
علی آبــادی  عبــاس  بــود  گفتــه  یکــه زارع 
مدیرعامــل مپنــا جایگزیــن یکــه زارع در ایــران 
خــودرو می شــود. بــا ایــن وجــود ظاهــرا 
ایــن  پذیــرش  از  علی آبایــد  اســتنکاف  بــا 
مســئولیت، گزینه هــای دیگــری بــرای تصــدی 
ــان  ــه از می ــدند ک ــرح ش ــئولیت مط ــن مس ای
ــل  ــوان مدیرعام ــه عن ــی ب ــاد مقیم ــا فرش آنه

ایران خــودرو برگزیــده شــد.

۱3 هزار دانش آموز نیازمند 
آذربایجان شرقی در انتظار مهر 

خیران هستند 

ــی  ــای مردم ــارکت ه ــعه مش ــاون توس مع
کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی از برگــزاری 
ــای  ــا در روزه ــه ه ــن عاطف ــه اول جش مرحل
هفتــم و هشــتم شــهریور در اســتان خبــر داد. 
ــار  ــح اظه ــس فات ــنیم، یون ــزارش تس ــه گ ب
داشــت: 13 هــزار دانــش آمــوز تحــت حمایــت 
ــی  ــال تحصیل ــاز س ــتانه آغ ــاد در آس ــن نه ای
نیکــوکار  مــردم  کمــک  نیازمنــد  جدیــد 

ــتند. ــرقی هس ــان ش آذربایج
عاطفه هــا  جشــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــی را  ــر رؤیای ــگ مه ــا رن ــعار« ب ــا ش ــال ب امس
بســازیم« برگــزار می شــود، افــزود: امســال 
ــج  ــای پن ــا در روزه ــن عاطفه ه ــم جش مراس
شــنبه 7 شــهریور مــاه در پایگاههــای کمیتــه 
امــداد و ۸ شــهریورماه در مصلی هــای نمــاز 
ــزار  ــدارس برگ ــاه در م ــر م ــه و 10 مه جمع

می شــود.
مردمــی  مشــارکت های  توســعه  معــاون 
اینکــه  اعــام  بــا  اســتان  امــداد  کمیتــه 
ــاز  ــش از آغ ــده پی ــع آوری ش ــای جم کمک ه
مــدارس میــان دانــش آمــوزان نیازمنــد توزیــع 
ــا  ــن عاطفه ه ــرد: جش ــه ک ــد، اضاف ــد ش خواه
هــر ســاله در آســتانه ســال تحصیلــی جدیــد و 
پیــش از بازگشــایی مــدارس بــه منظــور جــذب 
ــش  ــه دان ــک ب ــرای کم ــی ب ــای مردم کمک ه

ــود. ــرا می ش ــت اج ــی بضاع ــوزان ب آم
ــان  ــوکار آذربایج ــردم نیک ــزود: م ــح اف فات
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــد ب ــرقی می توانن ش
گویــای  تلفــن  همچــون  آســان  و  نویــن 
»ســکه«  موبایلــی  نرم افزارهــای   ،09۶۸۸7
کــد  واردکــردن  طریــق  از  یــا  »ســنا«  و 
همــراه،  تلفــن  طریــق  از   *۸۸77*041#
ــه  ــود ب ــای خ ــت کمک ه ــه پرداخ ــبت ب نس

دانــش آمــوزان نیازمنــد اقــدام کننــد.

عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس بــا 
ــزم  ــد مل ــر اینکــه تمامــی صنــوف بای تاکیــد ب
بــه اســتفاده از کارتخــوان شــوند، گفــت: دولت 
و ســازمان امــور مالیاتــی بایــد بــه نحــوی رفتار 
کننــد کــه دریافــت مالیــات از اقشــار مختلــف 
متناســب بــا درآمــد انجــام شــود و نــوک 
ــه پزشــکی نشــود.  ــه جامع ــکان معطــوف ب پی
ــم  ــد نعی ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــت  ــه در دریاف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرد ب امینی ف
ــچ  ــود و هی ــت ش ــت رعای ــد عدال ــات بای مالی
ــت:  ــود، گف ــتثنی نش ــی مس ــخص و گروه ش
ــی  ــرای تمام ــد ب ــات بای ــت مالی ــد پرداخ رون
ــت  ــر پرداخ ــوی در ام ــه نح ــه ب ــاری ک اقش
ــان  ــد یکس ــه کنن ــام وظیف ــد انج ــات بای مالی

ــند. باش

مستثنیشدنپزشکاننوعیتبعیض
است

درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
مجلــس شــورای اســامی، بــا یــادآوری اینکــه 
مســتثنی شــدن پزشــکان نوعــی تبعیــض 
اســت، افــزود: مشــاغل پردرآمــدی داریــم کــه 
فرارهــای مالیاتــی زیــادی دارنــد و بــرای آنهــا 

در بودجــه تعییــن تکلیــف نکرده ایــم.

یشترینفرارهایمالیاتیمربوطبه
اقشاریاستکهدرکانونتوجهنیستند

وی ادامــه داد: بیشــترین فرارهــای مالیاتــی 
در مــورد اقشــاری اســت کــه در کانــون توجــه 
و  بفروش هــا  و  بســاز  وکا،  چــرا  نیســتند؛ 
ــه  ــوف ک ــیاری از صن ــور و بس ــات کنک موسس
درآمدهــای چنــد صــد میلیونــی در مــاه دارنــد 

ــده اند؟ ــوان نش ــب کارتخ ــه نص ــف ب مکل
مجلــس  در  ایرانشــهر  مــردم  نماینــده 
ــادآور شــد: ممکــن اســت پزشــکان از  دهــم، ی
ــند  ــرده باش ــتفاده ک ــی اس ــای مالیات معافیت ه
امــا متاســفانه در جامعــه بــه گونــه ای جوســازی 
شــده کــه انــگار پزشــکان قشــری هســتند کــه 
در صــدر فرارهــای مالیاتــی قــرار دارنــد در 
ــی  ــش دولت ــه در بخ ــکانی ک ــه پزش ــی ک حال

مشــغول هســتند قبــل از اینکــه ریالــی از حقوق 
ــادی را  خــود را دریافــت کننــد مالیات هــای زی
پرداخــت می کننــد بنابرایــن نمی تــوان بــه 
ــاز  ــه نی ــت بلک ــرده گرف ــکی خ ــه پزش جامع
ــه  ــی  ب ــور مالیات ــازمان ام ــت و س ــت دول اس
نحــوی رفتــار کنــد کــه اوال دریافــت مالیــات از 
اقشــار مختلــف متناســب بــا درآمــد انجام شــود 
ــه  ــه جامع ــکان را معطــوف ب ــوک پی ــد ن و نبای

ــط داد. ــرد و آدرس غل ــکی ک پزش

سازمانامورمالیاتیبامتغیرهایمختلف
رونداستفادهازکارتخوانرابهمعضل

تبدیلکرده
نماینـــده مـــردم ایرانشـــهر در مجلـــس 

شـــورای اســـامی، یـــادآور شـــد: بـــه طـــور 
ــی  ــون پیش بینـ ــر در قانـ ــی اگـ ــع حتـ قطـ
نمی شـــد پزشـــکان بایـــد مالیـــات خـــود 
را پرداخـــت کننـــد امـــا متاســـفانه ســـازمان 
ـــوان  ـــتفاده از کارت خ ـــد اس ـــی رون ـــور مالیات ام
ـــمت  ـــه س ـــرده و ب ـــده ک ـــه ای پیچی ـــه گون را ب
ـــاله کارت  ـــه مس ـــه ک ـــف رفت ـــای مختل متغیره

خـــوان بـــه معضـــل تبدیـــل شـــده اســـت.
امینی فـــرد بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد 
رونـــد اســـتفاده از کارت خـــوان تســـهیل 
شـــود، گفـــت: بـــر اســـاس قانـــون، اصنـــاف 
ــد؛  ــت کننـ ــود را پرداخـ ــات خـ ــد مالیـ بایـ
ــده  ــده شـ ــات پیچیـ ــت مالیـ ــد پرداخـ رونـ
و اعتمـــاد متقابلـــی کـــه میـــان مالیـــات 

ـــود  ـــه وج ـــد ب ـــده بای ـــات گیرن ـــده و مالی دهن
ـــفانه  ـــت؛ متاس ـــده اس ـــود نیام ـــه وج ـــد ب بیای
اضافـــه بـــر مســـاله تراکنش هـــا متغیرهـــای 
ـــاله  ـــه مس ـــده ک ـــده ش ـــامانه دی ـــری در س دیگ
را پیچیـــده کـــرده اســـت و ایـــن موضـــوع را 
ـــرد. ـــی ک ـــت بررس ـــیون بهداش ـــد در کمیس بای

جامعهباورنداردکهمالیاتهادرجای
خودوبهنحومناسبیهزینهمیشود

عضـــو کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان 
مجلـــس شـــورای اســـامی، یـــادآور شـــد: از 
ســـویی جامعـــه  در ارتبـــاط بـــا درآمدهـــای 
ــاور نـــدارد کـــه  مالیاتـــی حـــس ملـــی و بـ
ـــو  ـــه نح ـــود و ب ـــای خ ـــا در ج ـــن مالیات ه ای
مناســـبی هزینـــه می شـــود و علـــت اصلـــی 
آن از هـــم گســـیختگی و فســـاد سیســـتماتیکی 
ـــود دارد  ـــور وج ـــه در ارکان اداره کش ـــت ک اس
ــوان  ــکان از کارت خـ ــی از پزشـ ــه بخشـ البتـ
ـــی  ـــل توجه ـــد قاب ـــد و درص ـــتفاده می کنن اس
هـــم از کارت خـــوان اســـتفاده نمی کننـــد در 
ایـــن رابطـــه می طلبـــد در قانونـــی دائمـــی 
تمامـــی اصنـــاف ملـــزم بـــه اســـتفاده از 

کارت خـــوان شـــوند.
وی افـــزود: کمیســـیون هـــای اقتصـــادی، 
ــت  ــبات و بهداشـ ــه و محاسـ ــه، بودجـ برنامـ
ســـایر  همـــکاری  بـــا  بایـــد  درمـــان  و 
کمیســـیون ها در قانونـــی دائمـــی تمامـــی 
ـــوان  ـــتفاده از کارت خ ـــه اس ـــزم ب ـــاف را مل اصن
کننـــد تـــا هـــم درآمـــد مالیاتـــی بیشـــتری 
ــویی  ــود و از سـ ــق شـ ــت محقـ ــرای دولـ بـ
توســـط جامعـــه ای خـــاص ماننـــد پزشـــکی 

ــیم. ــته باشـ ــراض نداشـ اعتـ

امینی فرد:

پزشکان باید مالیات پرداخت کنند اما 
شرایط پرداخت باید عادالنه باشد

ــدگان  ــع نماین ــه مجم ــات رئیس ــو هی عض
آذربایجــان شــرقی، گفــت: بــه طــور قطــع اگــر 
ــت  ــود داش ــد وج ــت واح ــی و مدیری فرمانده
ــباران  ــای ارس ــوزی جنگل ه ــارات آتش س خس

ــید.  ــل می رس ــه حداق ب
ــور  ــه آقاپ ــت، معصوم ــه مل ــه گــزارش خان ب
فرماندهــی  نبــود  از  انتقــاد  بــا  علیشــاهی 
واحــد در بحران هــا، گفــت: یکــی از مشــکات 
ــود  ــی نب ــت محیط ــوادث زیس ــی در  ح اساس
مرکــز بحران هــای زیســت محیطــی اســت 
ــی  ــتگاهی متول ــه دس ــت چ ــخص نیس و مش

ــت. ــران اس ــت بح مدیری
نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس شــورای 
اســامی بــا انتقــاد از اینکــه آتش ســوزی 
ــار و  ــس از 5 روز مه ــباران پ ــای ارس جنگل ه
کنتــرل شــد، افــزود: بــه دلیــل نبــود فرماندهی 
و مدیریــت واحــد جنگل هــای ارســباران 5 روز 

در آتــش ســوختند و از بیــن رفتنــد.
وی بــا بیــان اینکــه متولیــان مدیریــت 
جنگل هــای  آتش ســوزی  از  بایــد  بحــران 
ارســباران درس عبــرت بگیرنــد، ادامــه داد: 

متاســفانه ســازمان مدیریــت بحــران از بودجــه 
و امکانــات کافــی برخــوردار نیســت و تنهــا کار 
مفیــدش در بحران هــا نظــارت و ارائــه گــزارش 
اســت؛ در ایــن رابطــه وجــود ایــن ســازمان بــا 

ــی دارد؟ ــه تفاوت ــودش چ نب

تمامیدستگاههابایدازسازمانمدیریت
بحرانحرفشنویداشتهباشند

مجلـس  زنـان  فراکسـیون  رئیـس  نایـب 
شـورای اسـامی، بـا تاکید بـر اینکه در کشـور 
خـاء زیـادی در رابطـه بـا مدیریـت بحران هـا 
وجـود دارد، افـزود: هـر چند تمامی دسـتگاه ها 
بایـد از سـازمان مدیریـت بحـران حرف شـنوی 
شـنوی  حـرف  متاسـفانه  امـا  باشـند  داشـته 
ندارنـد و نبـود فرماندهـی واحد باعث شـد تا 5 
روز پـس از آتـش سـوزی جنگل های ارسـباران 

در نهایـت دسـتوری صـادر شـود.  
آقاپــور یــادآور شــد: ســازمان مدیریــت 
ــدارد و  ــع ن ــا مناب ــف دارد ام ــران ۶5 ردی بح
هیــچ دســتگاهی نیــز بــه آن پاســخگو نیســت 

ــدارد. ــی ن ــودش فرق ــود و نب ــن ب بنابرای

بالگردوامکاناتبهاندازهکافیموجودو
امکاناتاستانپاسخگوبود

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
برخـــی  مـــورد  در  اســـامی،  شـــورای 
اظهارنظرهـــا مبنـــی بـــر کمبـــود امکانـــات و 
بالگـــرد در حادثـــه آتش ســـوزی جنگل هـــای 
ــه  ــات بـ ــرد و امکانـ ــت: بالگـ ــباران، گفـ ارسـ
ــتان  ــات اسـ ــود و امکانـ ــدازه کافـــی موجـ انـ
ــی  ــفانه فرماندهـ ــا متاسـ ــود امـ ــخگو بـ پاسـ
ــر  ــت و اگـ ــود نداشـ ــد وجـ ــت واحـ و مدیریـ

وجـــود داشـــت خســـارت هـــا بـــه حداقـــل 
ـــی  ـــن معضـــل را در تمام ـــه ای ـــید البت ـــی رس م

بحران هـــای کشـــور شـــاهد بودیـــم.
ــم،  ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین  ای
ادامــه داد: بــه طــور قطــع حتــی اگــر در 
بحران هــا کمبــود امکانــات داشــته باشــیم 
امــا فرماندهــی واحــد و بــه خــط کــردن 
امکانــات کشــوری را داشــته باشــیم بــه خوبــی 
ــان  ــریع ترین زم ــا در س ــم بحران ه ــی توانی م

ــرد. ــت ک ــرل و مدیری کنت

آقاپورعلیشاهی:

فرماندهی واحد بود خسارت آتش سوزی 
جنگل های ارسباران به حداقل می رسید

رئیـس گـروه سـامت هـوای مرکز سـامت 
اعـام  ضمـن  بهداشـت  وزارت  کار  و  محیـط 
مخالفـت وزارت بهداشـت بـا ورود خودروهـای 
کشـور،  نقـل  و  حمـل   چرخـه  بـه  دیزلـی 
اقدامـات  تـا  خواسـت  تهـران  شـهرداری   از 
جدی تـری جهـت کاهـش آلودگی هوای ناشـی 
دهـد. انجـام  دیزلـی  اتوبوس هـای  کارکـرد  از 

بـه گـزارش ایسـنا، مدتـی اسـت کـه ایـران 
محیـط  حفاظـت  سـازمان  از  دیـزل  خـودرو 
زیسـت درخواسـت کرده اسـت که بـرای تولید 
سـازمان  کنـد.  صـادر  مجـوز  دیزلـی  سـواری 
ایـن  از  پیـش  نیـز  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
درخواسـت  ایـن  بـا  را  خـود  مخالفـت جـدی 
اعـام کرده بـود. اکنون پس از انجـام تحقیقات 
کارشناسـی شـده توسـط 13 دانشـگاه کشـور 
اعـام  و  دیزلـی  سـواری  تولیـد  خصـوص  در 
مخالفـت ایـن دانشـگاه ها بـا ورود سـواری ها به 
نـاوگان حمل ونقـل کشـور، وزارت بهداشـت نیز 
مخالفـت خـود را بـا ورود خودروهـای دیزلی به 

چرخـه حمـل و نقـل کشـور اعـام کـرد.
گـروه  رئیـس   - شاهسـونی  عبـاس  دکتـر 
کار  و  مرکـز سـامت محیـط  هـوای  سـامت 
وزارت بهداشـت، در واکنش بـه اظهاراتی مبنی 
بـر ورود خودروهـای دیزلـی بـه بـازار گفـت: از 
سـال 2013 آالینده هـای خودروهـای سـواری 
جهانـی  بهداشـت  سـازمان  توسـط  دیزلـی 
بـرای  قطعـی  سـرطان زای  ذرات  عنـوان  بـه 
انسـان ها شـناخته شـد و بـه دنبـال آن تولیـد 
ایـن خودروهـا در کشـورهای غربـی و اروپایـی 

کاهـش چشـمگیری پیـدا کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خودروهـای سـواری 

دیزلـی 20 برابر بیش از خودروهای بنزینی ذرات 
معلـق تولیـد می کننـد، افـزود: عـاوه بـر میزان 
خودروهـا،  ایـن  توسـط  تولیـدی  ذرات  بـاالی 
مشـکل دیگـر تولیـد آالینـده ناکـس اسـت. این 
آالینـده که متشـکل از »مونوکسـید نیتروژن« و 
»دی اکسـید نیتروژن« اسـت، پیش سـاز ِآالینده 
بـرای  جـدی  تهدیـدی  می توانـد  و  اسـت  ازن 

کـودکان، زنـان بـاردار، سـالمندان و... باشـد. 
شـده  تولیـد  ذرات  داد:  ادامـه  شاهسـونی 
رهنمـود  برابـر  سـه  خودروهـا  ایـن  توسـط 
سـازمان بهداشـت جهانـی اسـت و بـا ورود آنها 
بـه چرخـه حمل ونقـل کشـور، هرآنچـه تـاش 
نظیـر کنتـرل سـوخت، احتـراق و ...در جهـت 
کاهـش آلودگـی هـوا انجـام داده ایـم، بـه هـدر 

خواهـد رفـت و مشـکل آلودگـی هـوا چندیـن 
برابـر خواهـد شـد.

نصبفیلتردودهبررویچهخودروهایی
موثرخواهدبود؟

سـواری های  آلودگـی  کاهـش  راهـکار  وی 
دیزلـی را نصـب فیلتـر دوده بـر روی آنها معرفی 
کـرد و افزود: البته نصب فیلتـر دوده از دو جهت 
بـا مشـکل مواجـه اسـت؛ اوال ایـن فیلترهـا باید 
بـه مبلغ باالیـی تهیه شـوند، ثانیا نحـوه کارکرد 
ایـن فیلترهـا بـرای خودروهـای سـواری تعبیـه 
نشـده اسـت. فیلتـر دوده زمانـی کار می کند که 
دمـای موتـور به 400درجه سـانتی گراد برسـد و 
بدیهـی اسـت کـه در چرخه حمل ونقل شـهری، 

خودروهـا هنـگام تـردد به آن دما نمی رسـند که 
فیلترهـا بتواننـد ذرات آالینـده را بسـوزانند و از 

ورود آن بـه هـوا جلوگیـری کنند.
رئیس گروه سـامت هوای مرکز سامت محیط 
و کار وزارت بهداشـت گفـت: تولیـد خودروهـای 
دیزلی در دنیا به سـمت صفر شـدن می رود؛ چراکه 
از هزینه هایـی کـه تولید این خودروهـا می توانند به 
سـامت مـردم وارد کننـد آگاه هسـتند. بـا در نظر 
گرفتن میـزان باالی هزینه ای که به حوزه سـامت 
وارد می شـود، بایـد خط تولیـد سـواری های دیزلی 
متوقـف شـود و وزارت بهداشـت نیـز بـا تولیـد این 

خودروها مخالف اسـت. 

نامهوزیربهداشتبهشهردارتهران
دربارهاتوبوسهایدیزلی

وی بـا اشـاره به نامه وزیر بهداشـت خطاب به 
شـهردار تهران و شـورای شـهر تهران در ماه های 
گذشـته مبنی بـر لزوم مجهز شـدن کامیون ها و 
اتوبوس هـای دیزلـی نـاوگان حمل ونقـل عمومی 
بـه فیلتـر دوده، گفـت: ایـن خودروهـا روزانـه تا 
حدود 300 کیلومتر در سـطح شـهر تـردد دارند 
و میـزان زیـادی ذرات معلـق وارد هـوای شـهر 
نـاوگان  اتوبوس هـای  کل  از  می کننـد.  تهـران 
فرسـوده  اتوبـوس  3هـزار  عمومـی  حمل ونقـل 
داریـم کـه فقـط 50 دسـتگاه از آنهـا بـه فیلتـر 
دوده مجهـز شـده اند و مابقـی بـدون فیلتر دوده 

در حـال آلـوده کردن هوای شـهر هسـتند.
مجهـز  جهـت  بایـد  شـهرداری  افـزود:  وی 
شـدن ایـن اتوبوس هـا بـه فیلتـر دوده اقدامات 
ماننـد  مباحثـی  دهـد.  انجـام  جدی تـری 
سـوی  از  کـه  خـودرو  بـدون  سه شـنبه های 
اقدامـات شایسـته ای  شـهرداری مطـرح شـده 
اسـت، اما ایـن دسـت اقدامـات در مقابل حجم 
نـاوگان  توسـط  شـده  ایجـاد  هـوای  آلودگـی 

اسـت. ناچیـز  عمومـی،  حمل ونقـل 

مخالفت وزارت بهداشت با تولید سواری های دیزلی

سالمت

تاثیر خوابیدن درفضای باز
 بر سالمت

هـمـــه مــا در دوران کودکــی بــا خوابیدن 
ــدن را  مشــکل داشــته ایم و حــاال کــه خوابی
ــترس  ــل اس ــی مث ــه دالیل ــم ب ــت داری دوس
نمی توانیــم خــواب بــا کیفیتــی داشــته 
مشــکل  ایــن  خوشــبختانه  امــا  باشــیم. 

می توانــد برطــرف شــود!
مطالعــه ای کــه در دانشــگاه کلــرادو انجــام 
شــد، نشــان داده اســت؛ کســانی کــه شــب 
را در چــادر ســپری می کننــد بــه طــور 
متوســط 10 ســاعت می خوابنــد و دو ســاعت 
زودتــر ازهنگامــی کــه درخانــه هســتند 
زیــر  مــوارد  می رونــد.  رختخــواب  بــه 
ــدن  ــاز را روی ب ــای ب ــدن در فض تاثیرخوابی

ــمارد: ــی ش ــر م ب

تنظیمچرخهطبیعیبدن
ــرار  ــرادو، ق ــگاه کل ــه دانش ــق مطالع طب
ــاعت  ــی، س ــور طبیع ــرض ن ــن در مع گرفت
ــد و  ــم می کن ــو تنظی ــدن را از ن ــی ب طبیع
ــور  ــه ط ــب را ب ــاعات ش ــود س ــث می ش باع
کامــل بخوابیــم، بــا نــور طبیعــی روز از 
خــواب بیــدار شــویم و در طــول روز بدخلــق 

ــیم. نباش

تغییرسطحمالتونینبدن
مطالعـــه ای کـــه در دانشـــکده پزشـــکی 
هـــاروارد انجـــام شـــد، نشـــان داده اســـت؛ 
قـــرار گرفتـــن در معـــرض نـــور فلورســـنت 
قبـــل از خـــواب اثـــر منفـــی بـــر کیفیـــت 
خـــواب دارد. ایـــن نـــور، تولیـــد هورمـــون 
ــواب  ــده خـ ــه تنظیم کننـ ــن را کـ ماتونیـ
و بیـــداری اســـت و بـــه نوبـــه خـــود بـــر 
تنظیـــم درجـــه حـــرارت بـــدن، فشـــار 
خـــون و ســـطح گلوکـــز تأثیـــر می گـــذارد، 

مختـــل مـــی کنـــد.

تقویتایمنیبدن
ــا  ــش ژاپنی ه ــا پی ــه مدت ه ــی ک تحقیقات
ــیمیایی  ــواد ش ــان داد، م ــد نش ــام دادن انج
ــرای  ــان ب ــه گیاه ــیدها ک ــام فیتونس ــه ن ب
ــی  ــد، م ــی کنن ــد م محافظــت از خــود تولی
توانــد از بــدن مــا نیــز محافظــت کنــد. 
ــام ایــن پدیــده را حمــام جنــگل  ژاپنی هــا ن
گذاشــتند. بــر ایــن اســاس حتــی یــک شــب 
ــد سیســتم  ــاز می توان خوابیــدن در فضــای ب
ــه  ــک هفت ــرای ی ــت کم ب ــا را دس ــی م ایمن

ــد. ــت کن تقوی

بهبودعملکردمغزوماهیچهها
عملکــرد  بــرای  ماهیچه هــا  و  مغــز 
مناســب خــود اکســیژن زیــادی مصــرف 
می کننــد. هرچقــدر هوایــی کــه تنفــس 
مــی کنیــم، اکســیژن بیشــتری داشــته 
ــرای ســامت مــا بهتــر اســت. یــک  باشــد ب
شــب خوابیــدن در هــوای تــازه، توانایــی مــا 

را بــرای فکــر کــردن تقویــت می کنــد.
همچنیــن بــه شکســته شــدن بهتــر اســید 
الکتیــک کــه باعــث گرفتگــی ماهیچــه 
بنابرایــن  می کنــد  کمــک  می شــود، 
اگرهنــگام صبــح قصــد پرداختــن بــه ورزش 
ــازه ای  ــوای ت ــد ه ــدن داری ــل دوی ــی مث های
کرده ایــد،  تنفــس  شــب  طــول  در  کــه 
حــد  از  زودتــر  را  ماهیچــه ای  گرفتگــی 

ــرد. ــد ک ــرف خواه ــول برط معم

کاهشاسترس
بــه  کــردن  نــگاه  تحقیقــات،  طبــق 
و  آرامــش  در  زیــادی  نقــش  درختــان 
تقویــت ســامت روحــی مــا دارد. خوابیــدن 
ــز  ــادی دارد نی ــان زی ــه درخت ــی ک در فضای
می توانــد همیــن تاثیــر را داشــته باشــد.

صداهایـــی کـــه در طبیعـــت می شـــنویم 
ــتند.  ــش هسـ ــا آرامش بخـ ــرای مـ ــم بـ هـ
اگـــر بـــا شـــنیدن صـــدای حیوانـــات 
مشـــکلی نداریـــد، خوابیـــدن در یـــک 
ــش  ــش  بخـ ــت آرامـ ــر از درخـ ــای پـ فضـ
ـــون  ـــه تاکن ـــود ک ـــد ب ـــه ای خواه ـــن تجرب  تری

ید. داشـــته ا

رهاییازدیاکسیدکربناضافی
تنفــس هــوای راکــد داخــل فضاهــای 
بســته باعــث افزایش ســطح دی اکســیدکربن 
بــدن می شــود و تاثیــرات منفــی بــر فعالیــت 
ــا  ــذارد و ســردرد ی ــی گ ــت م ــز و خاقی مغ
مشــکات تنفســی ایجــاد می کنــد. یــک 
چــرت کوتــاه در فضــای بــاز مــی توانــد شــما 
ــر  ــد ب ــوای راک ــن ه ــرات ای ــر تاثی را از ش
ــن موضــوع شــامل  ــان خــاص کند!)ای مغزت
خوابیــدن طوالنــی مــدت شــبانه در جنــگل 
ــرگ هــا  ــه جــز ســوزنی ب ــان ب ــر درخت و زی

نمــی شــود(
منبع:سالمتنیوز

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
04135258222

موبایل:09143010573
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ــپهر  ــن س ــرکت زری ــرات ش ــی تغیی آگه
ــهامی  ــرکت س ــیر ش ــب ش ــتان عج شهرس
خــاص بــه شــماره ثبــت 591 و شناســه 
اســتناد  بــه   14007۸0۸4۶۶ ملــی 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم صورتجلس
مــورخ 1397/07/07 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : مــوارد زیــر بــه موضــوع شــرکت الحاق 
گردیــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصاح 
گردیــد : تشــریفات مجالــس رســمی و غیــر 
رســمی و خصوصــی و اداری - در صــورت 
ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت 
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم ) ثبــت موضــوع 
ــدور  ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب ــت مذک فعالی

ــی باشــد( . ــت نم ــه فعالی پروان
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
آذربایجانشرقیمرجعثبتشرکت
هاوموسساتغیرتجاریعجبشیر

)568667(

ســردخانه  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
خــاص  ســهامی  شــیر  عجــب  بــرودت 
بــه شــماره ثبــت 202 و شناســه ملــی 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 10۸۶0351543 ب
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 139۸/05/10 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
ــماره  ــه ش ــن ب ــروزی نربی ــم ف ــد : ابراهی ش
فیــروزی  عبــاس   50۶014۸10۶ ملــی 
نربیــن بــه شــماره ملــی 50۶9513370 
ــی  ــماره مل ــه ش ــاء ب ــدی نانس ــین اح حس
50۶9501925 روح الــه فــروزی نربیــن بــه 
ــوان  ــه عن ــی 50۶9510339 ب ــماره مل ش
اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو 
ســال انتخــاب شــدند. اســماعیل جعفریــان 
شــیراز بــه شــماره ملــی 50۶93559۸۸ 
بــه عنــوان بــازرس اصلــی رضــا نوبــری بــه 
ــوان  ــه عن ــی 50۶9575۶51 ب ــماره مل ش
ــک  ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــازرس عل ب
ــی 139۸ انتخــاب شــدند. جهــت  ســال مال
ــه عجــب  ــای شــرکت روزنام ــی ه درج آگه
شــیر بــه عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار 

ــد. ــاب گردی انتخ
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستان

آذربایجانشرقیمرجعثبتشرکتهاو
موسساتغیرتجاریعجبشیر)568693(

نماینــده مــردم مراغــه در مجلــس می گویــد: 
ــون مجــرد  ــرای 23 میلی ــوز ب ــذاران هن قانونگ
جــان پنــاه قانونــی ایجــاد نکــرده  و عــاوه بــر 
ــر  ــا دخت ــی میلیون ه ــر زندگ ــی ب ــن نظارت ای
ــه  ــاتید ریش ــد اس ــته ایم، هرچن ــرد نداش مج
تحصیــات  اشــتغال،  در  را  آشــفتگی  ایــن 

ــد.  ــدرن یافته ان ــه م ــی و جامع تکمیل
ــی  ــی جلیل ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
شیشــوانی در نشســت علنــی مجلــس شــورای 
ــت  اســامی نطــق میــان دســتور خــود را قرائ

ــرد؛  ک
ــردم  ــده م ــان دســتور نماین ــن نطــق می مت
مراغــه و عجــب شــیر و عضــو کمیســیون 
امورداخلــی کشــور و شــوراهای مجلــس بدیــن 

ــرح اســت؛ ش
ــن  ــان یقی ــار خودش ــه گفت ــه ب ــانی ک کس
دارنــد ســخن خــود را بــا بســم اهلل آغــاز 

می کننــد
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سپاســگزارم  از شــهدایی کــه در راه هــدف 
ــانم  ــم کیش ــد از ه ــاد کردن ــانی جه واالی انس
تئــوری  اینکــه  به دلیــل  همشــهریانم  از  و 

ــد. ــی کرده ان ــی معن ــه خوب ــاب را ب انتخ
ــه  ــانی ک ــرادی کس ــم از اف ــزاری می جوی بی
ــه رأی مــردم بی احترامــی می کننــد و فریــاد  ب

ســکوت پنهــان منتظــران را نمی شــنوند.
ــه  ــد بعــد از 40 ســال ب مــردم منتظــر بودن
خواســت قانــون اساســی، انتقــال منظــم اقتــدار 
در هــر 4 ســال و یــا بیشــتر بــه گونه  عــادی رخ 
ندهــد بلکــه مســئوالن فرادســتی و فرودســتی 
مکثــی در ایــن بــاره می کردنــد، از مــردم 
ــه  بازخــورد می گرفتنــد کــه چقــدر منحصــر ب

ــرای  ــئوالن ب ــدر از مس ــا چق ــتند ی ــرد هس ف
خــود و ملــت بــزرگ ایــران در جســتجو آینــده 
ــرار کنــم کــه در ایــن  ــد اق ــد. بای بهتــری بودن
بــازه زمانــی افــراد صاحــب منصــب بــه دنبــال 
مناســک ها و مراســم ها هســتند، محصــول 
ــان« را در  ــران مخاطب ــک ها، »بح ــن مناس ای
ــرده  ــاد ک ــه ایج ــای جامع ــار و پوده ــام ت تم
اســت کــه نــه گــوش شــنوا دارنــد و نــه 
پذیــرش دیــدگاه، ایــن خــود، عظیم تریــن 

ــه اســت. ــای جامع ب

قانونگذارهنوزبرای23میلیونمجردجان
پناهقانونیایجادنکردهاست

ــه عنــوان وکای  ــم کــه ب مــا قبــول کرده ای
مــردم هیــچ اتفاقــی را عــادی نپنداریــم و 
عــادی اقــدام نکنیــم بلکــه مترصــد پدیده هــای 
ــی از  ــیم. یک ــان باش ــد جهانی ــورمان از دی کش
ایــن پدیده هــای جهانشــمول کــه بایــد مــورد 
ــب  ــوی عی ــتن تاب ــرد »شکس ــرار گی ــه ق توج
ــار  ــتقل اختی ــی مس ــرد و زندگ ــی« از تج زدای
ــت  ــی اس ــران ایران ــان و دخت ــرای زن ــردن ب ک
چراکــه زندگــی میلیونــی دختــران مجــرد 
ــرار دارد  ــی ق ــرد قطع ــتانه تج ــی در آس ایران
ــه  ــی جامع ــت را فرهنــگ عمل ــن قطعی ــه ای ک
قبــول کــرده اســت امــا فرهنــگ نظــری هنــوز 
ــرد و در  ــام می گی ــم انتق ــای عظی ــن ب از ای
ــرای 23  ــوز ب ــذاران هن ــا قانونگ ــتا م ــن راس ای
ــاد  ــی ایج ــاه قانون ــان پن ــرد ج ــون مج میلی
نکرده ایــم عــاوه بــر ایــن نظارتــی بــر زندگــی 
میلیون هــا دختــر مجــرد نداشــته ایم، هرچنــد  
اســاتید دلســوز و مجــرب مــا بــر آشــفتگی این 
قشــر از مجــردان واقــف شــده اند و ریشــه ایــن 
آشــفتگی را در اشــتغال، تحصیــات تکمیلــی و 

ــد. ــدرن یافته ان ــه م جامع
پرپــر  نشــکفته  میلیونــی  قشــر  ایــن 
تصویــب  در  نماینــدگان  مــا  و  می شــوند 

هســتیم. غیرضــروری  و  مهــم  قوانیــن 

23میلیونمجردبهآزادینیازهای
فیزیولوژیکیتقربمیجویند

تفکــرات فرهنگــی مــا نماینــدگان قائــم بــر 
ــان در  ــه تجردگرای ــی ک ذهــن اســت در صورت
پارک هــا، در میادیــن شــهرها و تفرجگاه هــا 
می کننــد.  زندگــی  عملــی  فرهنــگ  بــا 
نیازهــای  آزادی  بــه  مجــرد  میلیــون   23
فیزیولوژیکــی تقــرب می جوینــد. برخــی از 
ــرای  ــم، ب ــدارک مراس ــال ت ــه دنب ــئوالن ب مس
کاذب  نیازهــای  افتتــاح  نخ هــای  بریــدن 
ــه دنبــال ضامــن  هســتند. میلیون هــا مجــرد ب
مــا  کــه  حالــی  در  می گردنــد  تضمیــن  و 
نماینــدگان بــه فکــر تحمیــل قانــون ناکارآمــد 
ــکار  ــال اف ــه دنب ــا ب ــتیم، آن ه ــا هس ــر آن ه ب
نوظهــور هســتند مــا مســئوالن تجربیــات خــود 

ــه آنــان دیکتــه می کنیــم. را ب
ــع، ســامت  ــای جــاذب- داف ــن تعارض ه ای
روانــی 23میلیــون مجــرد را بــه مخاطــره 

می انــدازد.
ــه  ــن ده ــی چندی ــه در ط ــا ک ــن معن بدی
کســر بــه کســری مجــردان روی هــم انباشــته 
شــده اســت رفــاه امروزشــان را بــا آینــده 
بــا  و  می گذارنــد  رهــن  بــه  ســازش پذیر 
ــتند  ــایق هس ــدرن ش ــه م ــتقراض از جامع اس
بــه ظاهــر ســطح امکانــات زندگــی را معنــی دار 
ــه  ــب ب ــن مصائ ــد، همــه ای ــاال ببرن ســازند و ب
دلیــل بی تفاوتــی مــا قانونگــذاران و مســئوالن 

اســت.

کشوربزرگترینوبدترینتورممستمررا
تجربهمیکند

البتــه رد پــای ایــن مصائــب را می تــوان در 
مشــّقت اقتصــادی عظیــم کشــور جســتجو کرد 
ــن و  ــر آن، اینکــه کشــورمان بزرگتری ــزون ب اف

ــودش  ــخ خ ــتمر را در تاری ــورم مس ــن ت بدتری
ــن  ــه ای ــی ب ــد بی توجه ــد، پیام ــه می کن تجرب
ــن  ــرد مجــرد اســت از ای زندگــی میلیون هــا ف
نبایــد غافــل شــد کــه گروهــی از ایــن مــردم 
غــذای مــا را کشــت می کننــد، معــادن و 
مدرســان  می گرداننــد،  را  مــا  کارخانجــات 
ــا  ــاری م ــگام بیم ــتند، هن ــا هس ــودکان م ک
را درمــان می کننــد، متخصصــان، صاحبــان 
صنایــع، مغــازه داران، کارمنــدان، راننــدگان 
تاکســی و کامیــون اســت، بــه عبــارت مختصــر، 

ــردم« هســتند. ــا م ــا »م آن ه

فراکسیونسالمتروان«
تشکیلخواهدشد

ــون در دســترس  ــی، قان ــرای بحــران کنون ب
ــر  ــون انعطاف ناپذی راه حــل مســئله نیســت قان
ــب  ــا فری ــا و باره ــت. باره ــکل اس ــود مش خ
ــده  ــر از آن ش ــه پیچیده ت ــه جامع ــم ک داده ای
اســت کــه بتــوان جامعــه 23 میلیونــی مجردان 
را مدیریــت کنیــم در صورتــی کــه بــا امضــای 
70 نماینــده دلســوز »فراکســیون ســامت 
تشــکیل  بحــران  ایــن  حــل  بــرای  روان« 
ــم و  ــاز می کنی ــت را ب ــد، راه درس ــد ش خواه
ــاور  ــم. ب ــروز را می بندی ــط ام ــزاران راه غل ه
ــه  ــن مشــکات طــی چنــد روز، هفت ــم ای داری

ــت. ــد رف ــن نخواه ــاه از بی ــا م ی
بــا ایجــاد گــذرگاه مناســب و عاملیــت در آن 
ــب  ــن مصائ ــدگان ای ــی نماین ــک تمام ــه کم ب
حــل خواهــد شــد زیــرا مــا بــه عنــوان ایرانــی 
ــم  ــت آن را داری ــته ظرفی ــان گذش ــون بس اکن
ــن  ــظ ای ــرای حف ــروری ب ــدام ض ــر اق ــه ه ک
آخریــن خاکریــز دغدغــه مجــردان را بــه انجــام 

ــانیم. برس
همـــه بـــا هـــم – درون یـــا بـــرون از 
ـــیم،  ـــر دوش کش ـــار را ب ـــن ب ـــد ای ـــت- بای دول
می کنیـــم  جســـتجو  کـــه  راه حل هایـــی 
ـــه  ـــه ن ـــه ای ک ـــه گون ـــند، ب ـــه باش ـــد منصفان بای
مجلســـیان، نـــه دولتمـــردان و نـــه علمـــای 
ـــور  ـــده نوظه ـــن پدی ـــنگین ای ـــه س ـــن هزین دی
را بـــه تنهایـــی متحمـــل نشـــوند و تمامـــی 
ــرای گـــروه میلیونـــی  ــد بـ ــا بایـ نگرانـــی مـ

ذینفـــع مخاطره پذیـــر باشـــد.

جلیلی در نطق میان دستور:

جان پناه قانونی برای 23 میلیون 
مجرد ایجاد نشده است

آشپزی

ترشی خیار

زمانآمادهسازی20دقیقه
موادالزم:

خیــار                                1 کیلوگــرم
سرکه                              به مقدار الزم
نمک                            3 قاشق غذاخوری
شــوید                                200 گرم
ســیر                             1 بوتــه
فلفــل                             تنــد 2 عــدد

ترشــی خیــار یکــی از آســان تریــن و 
در عیــن حــال خوشــمزه تریــن ترشــی 
ــذا از آن  ــراه غ ــوان هم ــی ت ــه م ــت ک هاس
تهیــه  طــرز  همچنیــن  کــرد.  اســتفاده 
ترشــی خیارشــور بســیار متنــوع اســت 
ــف آن  ــای مختل ــیوه ه ــه ش ــوان ب ــی ت و م
ــی  ــن ترش ــه ای ــرز تهی ــرد. ط ــت ک را درس
بســیار شــبیه طــرز تهیــه خیارشــور اســت و 
ــا همــان مــواد اولیــه تهیــه مــی شــود. در  ب
ــار  ــی خی ــواص ترش ــی خ ــم عال ــار طع کن
ــرای  ــی ب ــن ترش ــت و بهتری ــیار اس ــز بس نی
تحریــک معــده جهــت هضــم بهتــر غــذا مــی 
ــادی  ــر زی ــن ترشــی حــاوی مقادی باشــد. ای
اوره، پروتئــاز و پیتیــداز و ویتامیــن هایــی از 
جملــه ویتامیــن A، ویتامیــن B و ویتامیــن 
ــز  ــار نی ــوه خی ــواص می ــد. از خ ــی باش C م
درمــان مشــکات پوســتی از قبیــل التهابــات 
ــه  ــوان ب ــی ت ــن م ــت. همچنی ــورم اس و ت
خاصیــت خیــار بــرای رفــع چیــن و چــروک 
ــار از گذشــته  ــز اشــاره کــرد. خی صــورت نی
بهتریــن میــوه بــرای آبرســانی و خنــک 
کنندگــی پوســت اســتفاده مــی شــده اســت. 
از محســنات خیــار آن اســت کــه مــی تــوان 
ــرد و  ــه ک ــال تهی ــل س ــار فص آن را در چه
ــه  ــرز تهی ــرد. ط ــت ک ــی درس ــا آن ترش ب
ــا  ــت. ب ــان اس ــیار آس ــز بس ــی نی خیارترش
ــا طــرز تهیــه  ــران کــوک همــراه شــوید ت ای
تهیــه ایــن ترشــی خوشــمزه را یــاد بگیریــد 

ــد. ــت کنی و درس
  

طرزتهیه:
ــک  ــد از خش ــویید. بع ــا را بش 1- خیاره
شــدن آن هــا را بــه صــورت حلقــه حلقــه یــا 
خــال خــرد کنیــد و داخــل شیشــه تمیــز و 

خشــک بریزیــد.
ــد را  ــل تن ــده و فلف ــت کن ــیر پوس 2- س
ــه الی  ــه همــراه شــوید ال ب خــرد کنیــد و ب
ــه طــوری  ــد ب ــا داخــل شیشــه بریزی خیاره
ــی در شیشــه  ــا تمــام فضــای خال کــه تقریب

پــر شــود.
3- در انتهــا ســرکه ســفید و نمــک را روی 

ــواد بریزید. م
ــد و آن را  ــم ببندی ــی را محک 4- در ترش
ــما  ــی ش ــد. ترش ــداری کنی ــال نگه در یخچ
بعــد از یکــی دو هفتــه آمــاده مصــرف اســت.

نکاتکلیدی
درطرزتهیهخیارترشیباشوید

قلمــی  ای  بوتــه  خیــار  از  ترجیحــاً   -
کنیــد. اســتفاده 

از  ســلیقه  بــه  بســته  توانیــد  مــی   -
ســبزیجات معطــر نیــز در ترشــی خــود 

کنیــد. اســتفاده 
ــی شــمالی  ــه ســبزی هــای محل - اگــر ب
مثــل خالــواش و چوچــاق دسترســی داریــد، 
گزینــه هــای خوبــی بــرای ایــن ترشــی 

ــتند. هس
ــه  ــرز تهی ــه شــد ط ــه گفت - همانطــور ک
ــد  ــی توانی ــت. م ــاوت اس ــی متف ــن ترش ای
خیارهــا را بــه صــورت حلقــه حلقــه، خالــی 
و یــا در صــورت کوچــک بــودن بــه صــورت 
ــی  ــن ترش ــد. همچنی ــتفاده کنی ــته اس درس
ــدار  ــیار پرطرف ــز بس ــده نی ــده ش ــار رن خی

اســت.
ــه  ــیر را ب ــرم موس ــد 50 گ ــی توانی - م

ــد. ــن کنی ــیر جایگزی ــای س ج
ــه  ــرز تهی ــرای ط ــاز ب ــورد نی ــواد م - م
ترشــی خیــار چنبــر نیــز بــه همیــن ترتیــب 
ــی از  ــار معمول ــای خی ــه ج ــا ب ــت و تنه اس

ــود. ــی ش ــتفاده م ــر اس ــار چنب خی
- بــرای تهیــه ایــن ترشــی از پــودر فلفــل 
ــه  ــت از دان ــر اس ــد. بهت ــتفاده نکنی ــد اس تن

فلفــل کامــل اســتفاده کنیــد.
منبع:ایرانکوک

دلنوشته

کام
بزرگان 

اوج
علم 

و
فرهنگ
تصنعی
بعضی 

آدم هاست !

)اکبرعظیمنیا(

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی:
اتمام پیمایش های تاریخی تبریز و آغاز 

بررسی طرح های اجالس اوراسیا

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــرقی از اتم ــان ش ــتی آذربایج ــع دس صنای
پیمایــش هــای تاریخــی تبریــز و آغــاز بررســی 
ــط  ــده توس ــه ش ــای ارائ ــرح ه ــات و ط مطالع
محققــان ملــی و بیــن المللــی اجــاس اوراســیا 

ــر داد. خب
بــه گــزارش مهــر، مرتضــی آبــدار در جمــع 
خبرنــگاران پیرامــون برگــزاری ورکشــاپ هــای 
»دهمیــن اجــاس بیــن المللی رشــد و توســعه 
شــهری اوراســیا در تبریــز« گفــت: بــا گذشــت 
ــن  ــای دهمی ــاز ورکشــاپ ه ــه از آغ ــک هفت ی
ــان  ــان و متخصص ــیا، کارشناس ــاس اوراس اج
ــی  ــت تاریخ ــوزه باف ــی ح ــن الملل ــی و بی مل
ــش مســیرهای  ــه پیمای طــی 4 روز نخســت ب

ــز پرداختنــد. تاریخــی تبری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نتایــج پایــش هــای 
ــان  ــای تخصصــی  پای ــان در نشســت ه محقق
هــر روز مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد، ادامــه 
داد: بــا توجــه بــه اینکــه پایــش هــا بــر اســاس 
7 محــور تبییــن شــده انــد، لــذا محققــان ملــی 
ــه  ــده ب ــی مان ــای باق ــی در روزه ــن الملل و بی
ــده  ــه ش ــای ارائ ــرح ه ــات و ط بررســی مطالع

محورهــای مذکــور مــی پردازنــد.
ــه  ــتان، ادام ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اجــاس  دبیرخانــه  بــه  مقالــه   300 داد: 
ارســال شــده کــه در روزهــای هفتــم و هشــتم 
شــهریور مــاه ســال جــاری تعــدادی از مقــاالت 
ــه صــورت مجموعــه در کتــاب  ــه و بقیــه ب ارائ

ــد رســید. ــه چــاپ خواهن ب
و  افتتاحیــه  گفــت:  خاتمــه،  در  آبــدار 
اختتامیــه دهمیــن اجــاس بیــن المللــی طــی 
ــور  ــا حض ــاه 9۸ ب ــهریور م ــای 7 و ۸ ش روزه
ــی  ــی و بیــن الملل صاحبنظــران و اســتادان مل

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

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.

هــای ازفعالیــت کلــی تعریــف
ــررابیــان مجموعــهفرهنگســرایالغدی

ــد؟ کنی
شــهرداری در کنــار صدهــا خدماتــی کــه بــه 
ــش  ــی از بخ ــد. یک ــی ده ــه م ــهروندان ارائ ش
هــای مهــم ایــن خدمــات فعالیــت هــای 
ــی  ــات فرهنگ ــی خدم ــت. بازده ــی اس فرهنگ
ــه  ــت ک ــان نیس ــردن خیاب ــفالت ک ــل آس مث
خلــق الســاعه باشــد. تغییــر رفتارهــای مردمــی 
بصــورت تدریجــی اســت.  بخــش عمــده 
فعالیــت هــای فرهنگــی تبریــز در پایــگاه هــای 
فعــال فرهنگــی هنــری شــهرداری انجــام مــی 
گیــرد. و ایــن خدمــات در تمــام شــهرهای 
ــزرگ دنیــا توســط شــهرداری هــا وخصوصــا  ب

ــرد. ــی گی ــورت م ــراها ص فرهنگس
 در ایــن راســتا فرهنگســرای الغدیرمتفــاوت 
ترازدیگرفرهنگســراها اســت. درســت اســت 
کــه مجموعــه الغدیرماننــد دیگرفرهنگســرا هــا 
ــده  ــن ش ــداف تعیی ــها و اه ــا، کاس ــه ه برنام
ســازمانی دارد. ولــی وجــه تمایــز آشــکار ایــن 
مجموعــه 9 هکتــاری کــه در ســه بخــش اداره 
مــی شــود. دارا بــودن دویســت و چهــارده 
بخــش  در  فعــال  آموزشــی  کاس  عنــوان 
هــای مختلــف  اســت. کــه ایــن تعــداد کاس 
ــن  ــن وفعالتری ــه بزرگتری ــه را ب ــن مجموع ای
ــور  ــرب کش ــمال غ ــرب  و ش ــرای غ فرهنگس

ــرده اســت. ــل ک تبدی
بخــش ورزش کــه از یــک ورزشــگاه 5 هــزار 
ــی و  ــن مصنوع ــال چم ــن فوتب ــری، 2 زمی نف
ــه ای و  ــهای زورخان ــرای ورزش ــل ب ــک مح ی
همچنیــن یــک ســالن چنــد منظــوره تشــکیل 
یافتــه اســت. بخــش ســامت کــه از یــک 
ــی  ــی و تخصص ــبانه روزی عموم ــگاه ش درمان
ــود.  ــی ش ــص اداره م ــکان متخص ــا پزش ــه ب ک
ــن بخــش 3  ــه در ای ــگ وهنرک و بخــش فرهن
ــرآن و  ــد ق ــگاهی، مه ــاد دانش ــه جه مجموع
ــد..  ــال دارن ــت و فع ــر ثاب ــرآن دفت ــه الق جامع
کــه در ایــن بیــن جهــاد دانشــگاهی مســتقر در 
ــاد  ــن مرکزجه ــال تری ــر فع فرهنگســرای الغدی

دانشــگاهی در شــمال غــرب کشوراســت. طبــق 
گــزارش پورتــال اداره کل ورزش و جوانــان 
آذربایجــان شــرقی تعــداد یکصــد و ده هــزارو 
ــال  ــر در س ــه نف ــاه و س ــد و پنج ــت ص هش
1397 در ایــن مجموعه از کاســهای آموزشــی 
بهــره بردنــد. کــه ازیــن نظــر بزرگتریــن مرکــز 

ــه آموزشــی کشــور اســت. و مدرس

از ایــد توانســته حــد چــه تــا
ــنفرهنگســرا ــوهای ــایبالق ــته ظرفی

ــد؟ اســتفادهکنی
متاسـفانه در بخـش ورزش آن  چنـان  کـه 
ایـم   در شـان مـردم منطقـه باشـد. نتوانسـته 
برمـی  خدمـت رسـانی کنیـم. دلیـل آن هـم 
 5 ورزشـگاه  سـازی  آمـاده  عـدم  بـه  گـردد 
هزارنفـری شـهید قویـدل کـه درحال بهسـازی 
اسـت. ولـی در دیگـر بخـش هـا بـا ظرفیـت و 
تـوان کامـل در حـال خدمت رسـانی بـه حدود 
و  امکانـات عمومـی  از  نفـردر روزکـه  5 هـزار 
مـی  اسـتفاده  الغدیـر  مجموعـه  هـای  کاس 
کننـد هسـتیم. در چنـد مـاه گذشـته مـا 11 
فضـای جدیـد آموزشـی ایجـاد کردیـم کـه هر 
هـای  مجموعـه  ایـن  در  روز حـدود 7 کاس 
جدیـد برگـزار مـی شـود. همچنیـن مـا درایام 
کنکـور سـاعات اسـتفاده از کتابخانـه را بـه 14 
سـاعت در روزافزایـش دادیـم. تـا ایـن کتابخانه 
را طبـق اعـام اداره کل نهـاد عمومـی کتابخانه 
هـای آذربایجان شـرقی بـه بزرگتریـن کتابخانه 
مشـارکتی اسـتان تبدیـل کنیـم. که مـا حصل 
ایـن برنامـه ریـزی کسـب رتبـه زیـر 5 هـزار 
توسـط 49 نفـر و کسـب رتبـه زیر هزار توسـط 
2 نفـراز اعضـای کتابخانـه فرهنگسـرای الغدیـر 
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اســاتیدومربیــانکالسهــابــرچــه
اساســیانتخــابمــیشــوند؟

ــن  ــده در ای ــه ش ــکار گرفت ــان ب ــام مربی تم
ــات دارای کارت  ــر تحطی ــاوه ب ــرا ع فرهنگس
ــا رشــته هنــری شــان  ــی گــری مرتبــط ب مرب

نیــز مــی باشــند. و تعــدادی از مربیــان اســاتید 
ــام رشــته تخصصــی خودشــان هســتند. بن

کالسهــایآموزشــیازچــهطریقــی
واگــذارمــیشــود؟

تعــدادی ازایــن مربیــان از طــرف شــهرداری 
گزینــش شــده انــد. و بقیــه مربیــان بــکار 
گرفتــه شــده نیزگزینــش شــده از طــرف جهــاد 

ــران مــی باشــند. ــه الق دانشــگاهی و جامع

ارزشیابــیکالسهــایآموزشــیبــه
چــهصــورتانجــاممــیپذیــرد؟

ــر  ــا ب ــی م ــای آموزش ــی کاس ه ارزش یاب
اســاس نمــره مــی باشــد. وچــون کاس هــای 
ــره  ــاخص نم ــت. ش ــی اس ــی مهارت ــا آموزش م
گرفتــن در کاس هــای مــا ارائــه مهــارت هــای 

آمــوزش دیــده اســت.

ــدهدر ــهش ــاتارائ ــوردخدم بازخ
ارزیابــی راچگونــه مجموعــه ایــن

میکنید؟
حضــور هــم اســتانی هــای مــا از شــهر هــای 
ــن  ــی و همچنی ــهای آموزش ــف درکاس مختل
اســتقبال بــاالی هــم شــهری هــا ازایــن 
مجموعــه نشــان دهنــده مطلوبیــت و مقبولیــت 

ــه شــده اســت. ــات ارائ خدم

ــه  ــرح چ ــاد و مف ــی ش ــاد فضای ــرای ایج ب
ــد؟ ــدام داری ــت اق ــی در دس ــه های برنام

ــرآل  ــت اهلل دکت ــدات آی ــه تاکی ــه ب باتوج
تبریــز  محبــوب  جمعــه  امــام  هاشــم 
وشــهردارمحترم و همچنیــن معــاون فرهنگــی 
ــی  ــاد فضای ــرای ایج ــهرداری ب ــی ش اجتماع
پرنشــاط در بیــن شــهروندان. فرهنگســرای 
الغدیــر در اکثــر مناســبت هــای تقویمــی و بــا 
ــای  ــه ه ــای شــهروندان برنام ــه نیازه توجــه ب
متنوعــی برگــزار مــی کنــد. اســتقبال قریــب به 
دویســت هــزار نفــر در ســال 1397 از برنامــه 
هــای تجمعــی مجموعــه الغدیرگــواه ایــن 

ــت. ــاله اس مس

بــاتوجــهبــهایــنکــه80%مراجعــه
کننــدگانبــهفرهنگســرایالغدیــر
بانــوانمــیباشــند.چــهخدمــات
ــر ــردرنظ ــنقش ــرایای ــژهایب وی

گرفتهاید؟
ــوان. مــا برنامــه  ــه مطالبــات بان ــا توجــه ب ب
هــای خاصــی در نظــر گرفتیــم. از قبیــل 
ــپزی،  ــه و آش ــای تغذی ــا،کاس ه ــاوره ه مش
آمــوزش شــهروندی بــر مبنــای بنیان خانــواده. 
وهمچنیــن ایجــاد کاس هــای آموزش همســر 

ــروری. ــد پ ــد آوری و فرزن داری، فرزن

شــمابــهعنــوانیــکفعــالفرهنگی
هنــریوبــابیــشاز2دهــهفعالیــتدر
ایــنعرصــهآیــابــهنظــرشــماســطح
ــه ــریارائ ــیهن ــایفرهنگ ــته فعالی
شــدهدرســطحاســتانمــورداســتقبال

مــردمقــرارمــیگیــرد؟
بنظــر میرســد فعالیــت هــای فرهنگــی 
ــول نیســت.  ــی مقب ــوب اســت. ول ــری مطل هن
ــردم  ــه م ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــوب اس مطل
هایــی  برنامــه  همچیــن  برگــزاری  طالــب 
ــه  ــن ک ــر ای ــت. بخاط ــول نیس ــتند. مقب هس
ــا کیفیــت بســیارباالتر  بایــد ایــن برنامــه هــا ب
ازیــن برگزارشــود.. چــون پتانســیل هنرمنــدان 
تبریــز بســیار بــاال اســت. و درکنــار ایــن مــردم 
ــطح  ــی در س ــه های ــدن برنام ــق دی ــز الی تبری
بــاال مــی باشــند. و از همــه مهمتــر بایــد 
ــگ  ــوزه فرهن ــان را در ح ــایگی م ــوار همس دی
ــی  ــت فعل ــر از وضعی ــیع ت ــیار وس ــر بس و هن
کنیــم. در ایــن بیــن صــدا و ســیما، شــهرداری، 
ــوزه  ــامی و ح ــاد اس ــگ و ارش اداره کل فرهن
هنــری و دانشــگاه بایــد بیشــتر و بهتــر ازایــن 
ــگ  ــوزه فرهن ــای ح ــرای اعت ــم ب ــار ه در کن
و هنردرشــهر اولیــن هــا گام بردارنــد. کار 
فرهنگــی کار منّیتــی نیســت بلکــه کار گروهــی 

ــت.  ــارکتی اس و مش
ــورای  ــاد شـ ــا ایجـ ــم بـ ــی توانیـ ــا مـ مـ
ـــام  ـــارکت تم ـــر مش ـــگ و هن ـــی فرهن هماهنگ
ــوزه را  ــن حـ ــر درایـ ــای درگیـ ــتگاه هـ دسـ
مدیریـــت کنیـــم.  نمونـــه بـــارز وعینـــی 
ایـــن مشـــارکت برگـــذاری همایـــش گام دوم 
ــارکت  ــا مشـ ــرا بـ ــه اخیـ ــود. کـ ــاب بـ انقـ
ـــای  شـــهرداری و دانشـــگاه و دیگـــر دســـتگاه ه

زیربـــط برگـــزار شـــد. 
مــن بــه عنــوان یــک فعــال فرهنگــی عــرض 
ــی  ــار فرهنگ ــش از ۸0% ب ــه بی ــم ک ــی کن م
ــز برعهــده شــهرداری اســت. شــما  شــهر تبری
ــام مناســبت  ــه شــاهد هســتید در تم ــه عین ب
هــای فرهنگــی واتفاقــات هنــری کــه در شــهر 
رخ مــی دهــد. شــهرداری حضــوری فعــال 
دارد. امیدواریــم بتوانیــم بهتــر و بیشــتر ازایــن 
خدمــت گذارمــردم شــریف و بــا فرهنــگ شــهر 

ــز باشــیم. تبری

مصاحبه اختصاصی با مدیر مجموعه فرهنگسرای الغدیر 

فرهنگ سرای الغدیر، بزرگترین مرکز و مدرسه آموزشی کشور است
علیرضا شوکتیان - امید شکوریان

داوود هوشـنگ روشنک کارشناس 
ارشـد علـوم ارتباطات و دانشـجوی 
دکتـرای مدیریت رسـانه با بیسـت 
و  فرهنگـی  سـابقه  سـال  پنـج  و 
حـوزه  در  جملـه: حضـور  از  هنـری 
ادبـی  هـای  انجمـن  رابـط  هنـری، 
اسـتان در تهـران، مدیـر آفرینـش 
فرهنگـی  معـاون  ادبـی،  هـای 
هنـری سـازمان فرهنگـی اجتماعـی 
شـهرداری، نویسـنده و مجـری  در 
گفتگـوی  در  و...  سـیما  و  صـدا 
روزنامـه  خبرنـگاران  بـا  صمیمانـه 
فعالیـت  تشـریح  بـه  شـیر  عجـب 
مجموعـه  در  گرفتـه  انجـام  هـای 
پرداختنـد. الغدیـر  فرهنگنسـرای 
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برای دیدار مقابل پرسپولیس؛ 
»کوین« به ایفمارک رفت 

ســه بازیکــن خارجــی جدیــد تیــم تراکتــور 
بــرای دیــدار مقابــل پرســپولیس در هفتــه دوم 

ــد.  ــرار گرفته ان در شــرایط مختلفــی ق
بــه گــزارش تســنیم، تیــم تراکتــور روز 
لیــگ  مســابقات  دوم  هفتــه  در  جمعــه 
برتــر فوتبــال باشــگاه های کشــور میزبــان 

بــود. خواهــد  پرســپولیس 
ــا در  ــت ت ــاش اس ــور در ت ــگاه تراکت باش
جدیــد  فرانســوی  مهاجــم  از  دیــدار  ایــن 
خــود اســتفاده کنــد، امــا فعــًا حضــور کویــن 
ــام  ــه ای از ابه ــدار در هال ــن دی ــه در ای فورچون

قــرار دارد.
ــت  ــران قیم ــوان گ ــه عن ــه ب ــه ک فورچون
تریــن بازیکــن تاریــخ لیــگ برتــر بــه تراکتــور 
ــت های  ــنبه( در تس ــته )ش ــته، روز گذش پیوس
پزشــکی ایفمــارک شــرکت کــرده اســت و بایــد 
ــل  ــدار مقاب ــا دی ــازی اش ت ــه کارت ب ــد ک دی

ــر. ــا خی پرســپولیس صــادر خواهــد شــد ی
ویلیــان  فورچونــه،  کویــن  خــاف  بــر 
جدیــد  خارجــی  بازیکــن  دیگــر  میمبــا، 
تراکتــور مشــکلی بــرای همراهــی تیمــش 

نــدارد. پرســپولیس  مقابــل 
کارت بــازی هافبــک – مهاجــم پرویــی 
جدیــد تراکتــور صــادر شــده و ایــن بازیکــن در 
ــل  ــد مقاب ــی می توان ــد دنیزل ــورت صاحدی ص

ــرود. ــدان ب ــه می پرســپولیس ب
برزیلــی  بازیکــن  مــازوال،  همچنیــن 
تراکتوری هــا هــم در دیــدار مقابــل نفــت 
مســجد ســلیمان در هفتــه اول نیــز بــازی کــرد 
ــی  ــرای همراه ــکلی ب ــب مش ــن ترتی ــه ای و ب

تراکتــور در هفتــه دوم نــدارد.

زمان بلیت فروشی بازی تراکتور - 
پرسپولیس مشخص شد 

گفــت:  تراکتــور  باشــگاه  عامــل  مدیــر 
از  – پرســپولیس«  بــازی »تراکتــور  بلیــت 
ــورت  ــه ص ــهریور ب ــم ش ــنبه شش روز چهارش

می شــود. فروختــه  اینترنتــی 
بــه گــزارش فــارس، مهنــدس غامرضــا 
صادقیــان در گفت وگــوی تلفنــی بــا برنامــه ی 
مــوج فوتبــال، اظهــار کــرد: بــه منظــور هدایــت 
مناســب هــواداران بــه داخــل اســتادیوم و 
ــان،  ــی موردنظرش ــان روی صندل ــتن آن نشس
ــت  ــتفاده از بلی ــرای اس ــاخت های الزم ب زیرس
الکترونیکــی راه انــدازی شــده و بلیت مســابقات 
بــا کــد ملــی و بــه صــورت اینترنتــی خریــداری 

خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: حتــی ایــن امــکان بــه وجــود 
ــی  ــماره مل ــک ش ــا ی ــواداران ب ــه ه ــده ک آم
چندیــن بلیــت خریــداری کننــد و نهایــت 
ــه  ــواداران ب ــهیل ورود ه ــرای تس ــمان ب تاش

ــت. ــگاه اس ورزش
صادقیــان گفــت: آن دســته از هوادارانــی که 
بنــا بــه دالیلــی کارت ملــی ندارنــد؛ می تواننــد 
ــت ورودی  ــنامه و از گی ــتفاده از شناس ــا اس ب
دیگــر کــه توســط تابلوهــای راهنمــا مشــخص 

خواهــد شــد، داخــل ورزشــگاه شــوند.

آذربایجان شرقی قهرمان کبدی 
دختران المپیاد استعدادهای برتر 

ورزش کشور شد

تیـــم آذربایجـــان شـــرقی بـــا بـــرد برابـــر 
کبـــدی  مســـابقات  قهرمـــان  گلســـتان 
ـــر ورزش  ـــتعدادهای برت ـــاد اس ـــران المپی دخت

ــد. ــه شـ ــور در ارومیـ کشـ
بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری ورزش و 
ـــدی  ـــی، مســـابقات کب ـــان آذربایجـــان غرب جوان
دختـــران دومیـــن المپیـــاد اســـتعدادهای 
ــا  ــدت 5 روز بـ ــه مـ ــور بـ ــر ورزش کشـ برتـ
ــالن  ــتان در،سـ ــم از 2۶ اسـ ــرکت 2۶ تیـ شـ
۶000 نفـــری غدیـــر  ارومیـــه برگـــزار شـــد و 
ـــرقی 32  ـــم آذربایجان ش ـــال تی ـــدار فین در دی
ـــام  ـــه مق ـــت داد و ب ـــتان را شکس ـــر 2۸ گلس ب

قهرمانـــی دســـت یافـــت.
ــارس  ــای فـ ــا، تیم هـ ــت هـ ــن رقابـ در ایـ
و البـــرز مشـــترکا بـــه مقـــام ســـوم دســـت 

یافتنـــد.
آذربایجان غربـــی میزبـــان مســـابقات نیـــز 
بـــا 2 شکســـت در مرحلـــه گروهـــی حـــذف 

ـــد. ش
ـــی اســـت، آذربایجـــان شـــرقی در دوره  گفتن
ـــتان  ـــت گلس ـــا شکس ـــز ب ـــاد نی ـــته المپی گذش

ـــود. ـــده ب ـــور ش ـــان کش قهرم

ــس  ــوش بوکـ ــی، ملی پـ ــان روزبهانـ احسـ
ـــران  ـــس ای ـــی بوک ـــم فعل ـــت: تی ـــورمان گف کش
ـــالیان  ـــا در س ـــی اســـت، ام ـــوب و جوان ـــم خ تی

ـــد.  ـــد ش ـــی خواه ـــده عال آین
ـــی،  ـــان روزبهان ـــنیم، احس ـــزارش تس ـــه گ ب
در مـــورد شـــرایط خـــود و ملی پوشـــان 
ـــی بوکـــس  بوکـــس در آســـتانه مســـابقات جهان
ـــدت  ـــن م ـــکر در ای ـــدا را ش ـــت: خ ـــار داش اظه
ـــی  ـــم مل ـــای تی ـــی را در اردوه ـــات خوب تمرین
ســـپری کردیـــم و تنهـــا مشـــکل مـــا عـــدم 
حضـــور در مســـابقات تدارکاتـــی اســـت. نـــه 
تنهـــا مـــن، بلکـــه بچه هـــا نیـــز خیلـــی 
وقـــت اســـت مبـــارزه رســـمی نداشـــتند. بـــا 
ایـــن حـــال و بـــا وجـــود اینکـــه مســـابقات 
ـــوب  ـــو محس ـــک توکی ـــهمیه المپی ـــی س جهان
نمی شـــود، امـــا می توانـــد مســـابقات خوبـــی 

ـــد. ـــا باش ـــرای م ب
وی در مـــورد بازگشـــتش بـــه وزن ۸1- 
کیلوگـــرم گفـــت: بعـــد از چهـــار ســـال بـــه 
وزن ۸1- کیلوگـــرم بازگشـــتم و بایـــد وزن 
ـــده اســـت  ـــث ش ـــه باع ـــم ک ـــم کن ـــادی را ک زی

فشـــار زیـــادی بـــه مـــن وارد شـــود.
ـــانس  ـــاره ش ـــران درب ـــس ای ـــوش بوک ملی پ
موفقیتـــش در رقابت هـــای جهانـــی و کســـب 
ـــود  ـــاش خ ـــام ت ـــت: تم ـــک گف ـــهمیه المپی س
ــی و  ــابقات جهانـ ــت در مسـ ــرای موفقیـ را بـ
ــم  ــام خواهـ ــک انجـ ــهمیه المپیـ ــب سـ کسـ
ــود  ــی خـ ــر دوران قهرمانـ ــن در اواخـ داد. مـ

ــوردارم.  ــزه باالیـــی برخـ ــرار دارم و از انگیـ قـ
ـــم. ـــه کن ـــنگی را تجرب ـــات قش ـــدوارم اتفاق امی

ـــه  ـــن پرســـش ک ـــه ای ـــی در پاســـخ ب روزبهان
»بـــا توجـــه بـــه عـــدم حضـــور ملی پوشـــان 
در مســـابقات تدارکاتـــی، توقـــع کســـب 
نتیجـــه از تیـــم ملـــی بوکـــس منطقـــی 
ـــی  ـــار منطق ـــن انتظ ـــاً ای ـــت: واقع ـــت؟«، گف اس
نیســـت و نمی شـــود بـــدون داشـــتن تجربـــه 
دیدارهـــای تدارکاتـــی نتیجـــه گرفـــت. در حـــال 
ـــتان و  ـــد ازبکس ـــیایی مانن ـــای آس ـــر رقب حاض

ـــترک  ـــای مش ـــابقات و اردوه ـــتان از مس قزاقس
بـــه رقابت هـــای جهانـــی می آینـــد و مـــا 
ـــدوارم  ـــم. امی ـــه نکردی ـــدادی را تجرب ـــچ روی هی
حضـــور در مســـابقات جهانـــی باعـــث شـــود 
ـــهمیه  ـــب س ـــابقات کس ـــرای مس ـــی ب ـــه خوب ب

المپیـــک آمـــاده شـــویم.
رقابت هـــای  در  موفقیـــت  دربـــاره  وی 
ــرد:  ــوان کـ ــک عنـ ــهمیه المپیـ ــب سـ کسـ
مســـابقات کســـب ســـهمیه المپیـــک تنهـــا 
ـــه  ـــا توج ـــود و ب ـــزار می ش ـــه برگ در دو مرحل

ـــن  ـــه ای ـــار اســـت ک ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ـــه اینک ب
مســـئله را تجربـــه می کنیـــم هیـــچ اطـــاع 
ــودن آن  ــان بـ ــا آسـ ــخت یـ ــی از سـ و آگاهـ
ـــب  ـــال کس ـــر دنب ـــود اگ ـــن وج ـــا ای ـــم. ب نداری
ــه ی  ــد همـ ــتیم بایـ ــک هسـ ــهمیه المپیـ سـ
بـــا  و  انجـــام  را  خـــود  تـــاش  بچه هـــا 
ــن  ــرای ایـ ــد و بـ ــابقه بدهنـ ــا مسـ بهترین هـ

ــند. ــته باشـ ــاق آمادگـــی ذهنـــی داشـ اتفـ
دارنـــده مـــدال برنـــز بازی هـــای آســـیایی 
اینچئـــون در مـــورد پتانســـیل تیـــم فعلـــی 
ـــوان  ـــا ج ـــام بچه ه ـــت: تم ـــران گف ـــس ای بوک
ـــن  ـــم ای ـــم بگوی ـــتند و می توان ـــزه هس و پرانگی
ـــز  ـــر نی ـــال حاض ـــه در ح ـــودی ک ـــا وج ـــم ب تی
ـــده  ـــالیان آین ـــا در س ـــت، ام ـــی اس ـــم خوب تی
ــای  ــد. بچه هـ ــد شـ ــه خواهـ ــی و باتجربـ عالـ
تیـــم ملـــی بوکـــس بـــه مـــن نیـــز لطـــف 
ــتند  ــای خوبـــی هسـ ــاً بچه هـ ــد و واقعـ دارنـ
ـــن  ـــا دارم. م ـــام آنه ـــا تم ـــی ب ـــاط خوب و ارتب
ـــد  ـــازه بده ـــه ام اج ـــه تجرب ـــی ک ـــا جای ـــز ت نی
ــک و  ــا کمـ ــه آنهـ ــا بـ ــم تـ ــاش می کنـ تـ

تجربیاتـــم را در اختیارشـــان بگـــذارم.
ـــک  ـــه المپی ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب روزبهان
دنیـــای  در  او  حضـــور  آخریـــن  توکیـــو 
قهرمانـــی بوکـــس خواهـــد بـــود، گفـــت: 
ـــن  ـــی م ـــان دوران قهرمان ـــو پای ـــک توکی المپی
ــر  ــت پـ ــا دسـ ــدوارم بـ ــود و امیـ ــد بـ خواهـ
ورزش بوکـــس را کنـــار بگـــذارم. اصـــًا هـــم 

ــدارم. ــور در MMA را نـ ــد حضـ قصـ

روزبهانی: 

شرایط تیم بوکس خوب و اما در آینده عالی می شود
روانشناسی

ویژگی های یک کارفرمای موفق  

یـک تجـارت خـوب دارای یک تیـم کاری 
موفقـی اسـت کـه هـدف و تـاش آن دسـت 
تیـم  اعضـای یـک  اهـداف اسـت.  بـه  یابـی 
کاری بـا اسـتفاده از یـک کارفرمـای خـوب با 
یکدیگـر همـکاری و تعامـل دارنـد تـا بتوانند 

بـه موفقیـت برسـند.
وجـود یـک کارفرمـا و مدیـر که بـا تجربه 
و برنامـه ریـزی بتوانـد میـزان کیفیـت کار را 
افزایـش دهـد و تیـم کاری را هدایـت کنـد 

مـورد نیـاز تمامی مشـاغل اسـت.
- کارفرمـای خـوب بـه کارمندانـش قـوت 
قلـب مـی دهد.ایـن کار بـدون شـک شـما را 
تشـویق کـرده و بـه شـما انگیـزه مـی دهد تا 
کارهایتـان را بـه بهتریـن شـکل انجـام دهید. 
در  مهـم  ی  مهـره  دو  کارفرمـا،  و  کارمنـد 
سـازمان هسـتند و تأثیری مستقیم بر یکدیگر 
دارنـد. نتایج حاصل از شـیوه هـای مدیریتی و 
رفتـار مدیران، مـی تواند موجـب انگیزش و یا 

بـی انگیـزه شـدن کارمندان شـود.
همیشـه  بایـد  خـوب  کارفرمـای  یـک   -
لبخنـد بزنـد و مثبـت اندیـش باشـد قطعـا 
کارمنـدان هـم احسـاس بهتـری در محیـط 
کاری خواهنـد داشـت. انرژی مثبت و نشـاط 
کافـی در کار باعـث بهبـود عملکـرد اعضـای 
تیـم کاری خواهـد شـد. پـس باید بـه عنوان 
مثبـت  انـرژی  بـا  همیشـه  کارفرمـا  یـک 
فعالیـت کنیـد و از کارمنـدان هـم بخواهیـد 

کـه اسـترس را از خـود دور کننـد.
- یـک کارفرمـای خـوب بـه کارمنـدان خود 
امـور  انجـام  در  آن هـا  بـه  و  اختیـار می دهـد 
اعتمـاد دارد و در تمـام مسـائل جزیی و کوچک 
دخالت نمی کنـد، چراکـه از اداره امور بزرگتر باز 
می مانـد، امـا از دور آن هـا را مدیریـت می کنـد.

- یـک کارفرمای خوب، در زمانی مناسـب 
قدردانـی  خـود  کارمنـدان  فعالیت هـای  از 
در  را  حـس  ایـن  او  رفتـار  ایـن  و  می کنـد 
کارمنـدان القـا می کنـد کـه تاش هـای بـی 
وقفـه آن هـا مـورد توجه قـرار می گیـرد و در 

آنـان انگیـزه بیشـتری ایجـاد می کنـد.
- یک کارفرمای خوب مسئولیت اشتباهاتش 
را مـی پذیـرد و آن هـا را بـه گردن فـرد دیگری 
نمـی انـدازد و زمانی که مشـکلی در محیط کار 
پیـش مـی آیـد، بـه دنبال مقصـر نیسـت، بلکه 
مـی خواهـد موضـوع پیش آمـده را حـل کند و 
تجـارب حاصـل از چالـش هـای به وجـود آمده 
را بـه کارکنانـش آمـوزش دهـد، بدیـن ترتیـب 
کارمنـدان احسـاس امنیـت بیشـتری می کنند 
و نگرانی کمتری از توبیخ شـدن خواهند داشت.

کارکنانـش  بـا  خـوب  کارفرمـای  یـک   -
ارتبـاط خوبـی برقـرار مـی کنـد و از مهـارت 
در  فعـال  دادن  گـوش  و  کـردن  همدلـی 
روابطـش بـه خوبـی اسـتفاده مـی کنـد، زیرا 
اگـر او بتوانـد به نظـرات، ایده ها و مشـکات 
کارکنانـش فعاالنه گوش دهـد و همدلی الزم 
را با آن ها داشـته باشـد و اقدامات الزم را در 
رابطـه بـا آن هـا انجام دهـد، آنگاه مـی تواند 

باعـث پیشـرفت و بهبـود کار شـود.
روان  سـامت  بـه  خـوب  کارفرمـای   -
کارمنـدان خـود کمـک قابل توجهـی خواهد 
کـه  می کننـد  احسـاس  آن هـا  زیـرا  کـرد، 
و  نیسـت  بی تفـاوت  فـردی  کارفرمایشـان 

کنـد.  درک  به خوبـی  می توانـد  را  آن هـا 
- کافرمـای خـوب باید بـا کارمندانش ارتباط 
خوبـی برقرار کند.اگر شـما دقیقـاً بدانید که چه 
کاری را و تـا چـه زمانـی باید انجام دهیـد، برای 
آن برنامـه ریزی کرده و از اتاف وقت و اسـترس 
رهایی خواهید یافت. وقتی کارفرمای شـما همه 
ی موارد را برای شـما توضیح داده باشـد، شما در 
موعـد مقـرر، کار را به بهترین شـکل انجـام داده 
و سـازمان نیـز بـا کمترین تنش به اهـداف خود 
می رسـد. مشـکات، زمانـی بروز مـی کنند که 
یـک کارفرمای بـد، نتواند با کارمندانـش ارتباط 
برقـرار کـرده و انتظارات خـود را کاماً بـرای آن 

ها توضیـح دهد.
- کارفرمـای خـوب بـرای جلسـاتش برنامه 
ریـزی مـی کند. وقتـی می خواهید جلسـه ای 
را برگـزار کنیـد، حتمـاً هـدف خـود از برقراری 
آن را تعییـن کـرده و بـرای لحظـات آن برنامـه 
ریـزی کنیـد. وقتی جلسـات بی پایـان و اغلب 
بـی فایـده باشـند )useless meetings(، به 
مـرور دیگـران را حسـاس می کننـد. کارمندان 
بایـد احسـاس کنند که جلسـات کارگشـا بوده 
و روی کار آن هـا اثـرات مثبتی مـی گذارد. این 
جلسـات بایـد به جای ایـن که مانع بهـره وری 
شـوند، بـه پیشـرفت کارکنـان و بهبـود وضـع 
کاری آن هـا کمک کنـد. کارفرمایان خوب این 
موضـوع را مـی داننـد و به آن عمـل می کنند.

- یک کارفرمای خوب باید شـنونده ی خوبی 
باشـد. بسـیاری از کارفرمایـان مرتکـب اشـتباه 
شـده و بـا کارکنـان خـود صحبـت و همـدردی 
نمـی کننـد. آن هـا نمـی داننـد کـه چگونـه از 
مشـارکت کارکنان خود در کارها استفاده کنند. 
وقتـی بـه کارمنـدی توجـه نشـود، او انگیـزه و 
تحـرک کافـی بـرای انجام امـور را از دسـت می 
دهـد. یک کارفرمـای بزرگ، زمانی کـه می داند 
حـق با اوسـت، از خود دفاع می کنـد و به همان 
انـدازه نیـز وقتی یک کارمند حق داشـته باشـد، 
از حـق او دفـاع کـرده و بـه او توجـه مـی کنـد. 
وی همچنین به خاطر اشـتباهات خـود، توانایی 

عذرخواهـی کـردن را دارد.
منبع:بیتوته

بــا اتمــام مســابقات دوچرخــه ســواری 
برترکشــور  اســتعدادهای  المپیــاد  دومیــن 
اســتانهای اصفهان،آذربایجــان شــرقی و کرمــان 
بــه ترتیــب مقــام هــای اول تــا ســوم را کســب 

ــد. کردن
بــا اتمــام مســابقات دوچرخــه ســواری 
برترکشــور  اســتعدادهای  المپیــاد  دومیــن 
اســتانهای اصفهان،آذربایجــان شــرقی و کرمــان 
بــه ترتیــب مقــام هــای اول تــا ســوم را کســب 

ــد. کردن
نفــرات برتــر رقابتهــای مــواد 200متــر، 
2000 متــر، کوهســتان و دور حذفــی مهارتــی 
4 رده ســنی متولدیــن 13۸۶،13۸5، 13۸4 و 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــز ب 13۸3 نی
نتایج 200 متر متولدین 13۸۶:

اول: امیر حسین شیرازی
دوم: صدرا امیدفرد

سوم: محمدحسین اسامی کوهپایه
نتایج 200 متر متولدین 13۸5:

اول: بردیا خباززاده رضائی
دوم: حمید خوش آبی

سوم: مرتضی کوه مال جهرمی
نتایج 200 متر متولدین 13۸4:

اول: عرفان ولی شاهی
دوم: فاضل پیامی

سوم: معراج صالح پور

نتایج 200 متر متولدین 13۸3:
اول: ارشیا محسنی سیبنی

دوم: محمدامین رحیم آبادی
سوم: یونس دانش نیا

نتایج ماده دو کیلومتر13۸۶:
اول: علی مهدی عباسیان

دوم: صدرا امیدفرد
سوم: امیرحسام حسین زاده لیش

نتایج ماده دو کیلومتر13۸5:
اول: پویا پزشکی

دوم: امیرمهدی کرمی
سوم: ابوالفضل نوری

نتایج ماده دو کیلومتر13۸4 :
اول: صدرا ایمانی

دوم: معراج صالح پور
سوم: مانی منیبی

نتایج ماده دو کیلومتر13۸3:
اول: آرش مکاری زاده

دوم: محمدحسین نوروزی
سوم: محمدامین رحیم آبادی

نتایج کوهستان متولدین 13۸۶:
اول:علی مهدی عباسیان

دوم: محمدرضا لطیف زاده
سوم: صدرا امیدفرد

نتایج کوهستان متولدین 13۸5:
اول: حمید خوش آبی

دوم: محمد مهدی حسینی
سوم: محمد فرزام ضیائی

نتایج کوهستان متولدین 13۸4:
اول:محمدسینا ربیعی کرمرودی

دوم: مانی منیبی
سوم: سیدمحمد پارسا

نتایج کوهستان متولدین 13۸3:
اول: محمدامین رحیم ابادی
دوم: ارشیا محسنی سیبنی

سوم: محمدفاضل روشن ضمیر
نتایج دور حذفی مهارتی متولدین 13۸۶:

اول:علی مهدی عباسیان
دوم: صدرا امیدفرد

سوم: محمدرضا لطیف زاده
متولدیــن  مهارتــی  حذفــی  دور  نتایــج 

:13۸5
اول:محمدفرزام ضیائی

دوم: پویا پزشکی
سوم: بردیا خباززاده رضائی

متولدیــن  مهارتــی  حذفــی  دور  نتایــج 
:13۸4

اول:صدرا ایمانی
دوم: محمدسینا ربیعی کرمرودی

سوم: معراج صالح پور
متولدیــن  مهارتــی  حذفــی  دور  نتایــج 

:13۸3
اول:پوریا قنبرزاده

دوم: یونس دانش نیا
سوم: متین جمنی

سوم مشترک: آرش مکاری زاده

اصفهان قهرمان رقابت های 
دوچرخه سواری پسران شد

مدیرعامل تراکتور خبر داد:

جذب مدافع ملی پوش
 منتظر تایید دنیزلی

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.
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.

دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور؛

جوجیتسوکاران آذربایجانشرقی، 
نائب قهرمان کاتای نمایشی شدند

ــر  ــز خبـ ــازی تبریـ ــل تراکتورسـ مدیرعامـ
از احتمـــال توافـــق ایـــن باشـــگاه بـــا یـــک 
ــال ایـــران بـــرای  مدافـــع تیـــم ملـــی فوتبـ
ـــر  ـــم خب ـــن تی ـــان ای ـــت بازیکن ـــور در لیس حض

داد.
ـــان در  ـــا صادقی ـــر، غامرض ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــاره  ـــود درب ـــی خ ـــوی تلویزیون بخشـــی از گفتگ
ـــور  ـــرای تراکت ـــع ب ـــک مداف ـــذب ی ـــال ج احتم
ــک  ــذب یـ ــرای جـ ــی بـ ــت: صحبت هایـ گفـ
ـــی  ـــای دنیزل ـــده و آق ـــام ش ـــی انج ـــع ایران مداف
ـــد داد  ـــوص خواه ـــن خص ـــی را در ای ـــر نهای نظ
ـــی  ـــن مل ـــن بازیک ـــه  ای ـــکان دارد ک ـــه ام و البت

ـــد. ـــوش باش پ

مدیرعامـــل باشـــگاه تراکتـــور گفـــت:کارت 
ـــده  ـــادر ش ـــا ص ـــی میمب ـــی س ـــازی و  آی ت ب
ــی  ــدور آی تـ ــرای صـ ــاش بـ ــن تـ همچنیـ
ـــام  ـــه انج ـــن فورچون ـــازی کوی ـــی و کارت ب س
می شـــود و فـــردا معـــاون ورزشـــی باشـــگاه 
بـــرای پیگیـــری ایـــن امـــور عـــازم تهـــران 

خواهـــد شـــد. 
ــز  ــگاه نی ــام باش ــر ن ــوص تغیی وی در خص
ــت و  ــی اس ــن الملل ــور بی ــرد: تراکت ــار ک اظه
متعلــق بــه  تمــام هــواداران ایــران و دنیاســت. 
صادقیـــان در خصـــوص تغییـــرات ایجـــاد 
شـــده در لوگـــوی باشـــگاه، بیـــان کـــرد: 

باشـــگاه های دنیـــا هـــر چنـــد ســـال یکبـــار 
ــاد  ــان ایجـ ــوی باشگاهشـ ــی در لوگـ تغییراتـ
ــم  ــازه نمی دهیـ ــز اجـ ــا هرگـ ــد و مـ می کننـ
بـــه تاریـــخ و قدمـــت تراکتـــور لطمـــه وارد 
ــده  ــال آینـ ــور سـ ــن منظـ ــه همیـ ــود؛ بـ شـ
ـــکوه و  ـــا ش ـــور را ب ـــالگی تراکت ـــن 50 س جش

عظمـــت برگـــزار خواهیـــم کـــرد.
از  پـــس  کـــرد:  تاکیـــد  صادقیـــان 
ـــداس  ـــن آدی ـــده، پیراه ـــام ش ـــای انج رایزنی ه
ــرکت  ــم و شـ ــه کرده ایـ ــتانبول تهیـ را از اسـ
ـــژه  ـــرح وی ـــه ط ـــرده ک ـــنهاد ک ـــداس پیش آدی
ـــل 2020 –  ـــرای فص ـــور را ب ـــص تراکت و مخت

ــد. ــی کنـ 2021  طراحـ
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اوقات شرعی شهر تبریز

نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای 
وزارت  در  رحمانــی  اســامی گفت:عملکــرد 
ــاع  ــل دف ــول و قاب ــل قب ــرد قاب ــت عملک صم
بــوده و بحــران خودرویــی کشــور بحرانــی بــود 
ــی  ــزرگ اجتماع ــکات ب ــت مش ــه می توانس ک
ــت  ــی توانس ــه رحمان ــاورد ک ــود بی ــه وج را ب

ــد.  ــت کن ــن موضــوع را مدیری ای
ــدادادی  ــلمان خ ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ــه طــرح اســتیضاح وزیــر صنعــت،  ــا اشــاره ب ب
ــار داشــت:  ــس، اظه ــدن و تجــارت در مجل مع
رحمانــی وزیــر فعلــی  صنعــت، معــدن و 

ــرادی اســت کــه در طــول  تجــارت یکــی از اف
تاریــخ خودروســازی بعــد از انقــاب قدم هــای 

ــت. ــته اس ــی برداش اساس
وی افــزود: قبــًا هــر روز  بــه خاطــر مســائل 
تجمــع  و  تحصــن  راهپیمایــی،  خودرویــی، 
ــورای  ــس ش ــت و مجل ــوی وزرات صنع در جل
اســامی انجــام می شــد کــه رحمانــی توانســت 
بــا بــه دســت گرفتــن مدیریــت وزارت صنعــت، 
ــت  ــوع را مدیری ــن موض ــارت، ای ــدن و تج مع

کنــد.
ــورای  ــس ش ــکان در مجل ــردم مل ــده م نماین
ــر  ــرد: وزی ــان ک ــر نش ــه خاط ــامی در ادام اس
صنعــت معــدن و تجــارت در زمــان اوج بحــران 
خودروســازی کشــور، ایــن وزارت را تحویــل 
گرفــت و توانســت برخــی افــراد را آنالیــز کــرده 
ــر خــودرو ســازان نظــارت کنــد و بخشــی از  و ب
خودروســازان را موظــف کــرد بــه تعهــدات قبلــی 

ــا همــان قیمــت قبلــی عمــل کننــد. خــود ب
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس ادامــه 
صمــت  وزارت  در  رحمانــی  عملکــرد  داد: 

ــوده و   ــاع ب ــل دف ــول  و قاب ــل قب ــرد قاب عملک
ــه  ــود ک ــی ب ــور بحران ــی کش ــران خودروی بح
می توانســت مشــکات بــزرگ اجتماعــی را 
بــه وجــود بیــاورد کــه  رحمانــی توانســت ایــن 
موضــوع را مدیریــت کــرده و از ایجــاد بحــران 

ــرد. ــگیری ک ــور پیش ــی در کش اجتماع
ــه  ــی ک ــرد: نمایندگان ــح ک ــدادادی تصری خ
ــر صمــت هســتند بایــد  موافــق اســتیضاح وزی
بداننــد رحمانــی توانســت بــر بحرانــی کــه بــر 
خــودرو ســازی حاکــم بــود ورود کــرده و ایــن 
ــدگان  ــذا نماین ــد ل ــت کن ــوع  را مدیری موض
اســتان آذربایجــان شــرقی و ســایر نماینــدگان 

ــد کــرد. ــاع خواهن ــت و دف ــی حمای از رحمان
نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای 
ــه بازداشــت 2  ــا اشــاره ب ــان ب اســامی در پای
ــت اخــال  ــه عل ــس ب ــدگان مجل ــن از نماین ت
ــوص  ــرد: در خص ــراز ک ــز اب ــودرو نی ــازار خ ب
ــد  ــازی ها بای ــف در خودروس ــا تخل ــارزه ب مب
ــا هــر متخلفــی در هــر رده و جایگاهــی کــه  ب
دارنــد، برخــورد شــده و شــفاف ســازی شــود.

نمایندگان مجلس از وزیر صنعت حمایت می کنند
ــه  ــبت هفتـ ــه مناسـ ــور بـ ــس جمهـ رئیـ
کنفرانســـی  ویدئـــو  ارتبـــاط  در  دولـــت 
بنایـــی  زیـــر  پـــروژه  هـــای  و  طرح هـــا 
روســـتایی را در اســـتان های سیســـتان و 
بلوچســـتان، فـــارس، آذربایجـــان غربـــی، 

کرمـــان و لرســـتان افتتـــاح کـــرد. 
حجت االســـام  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ــم  ــی در مراسـ ــن روحانـ ــلمین حسـ والمسـ
ارائـــه دســـتاوردهای دولـــت در توســـعه 
زیرســـاخت هـــای روســـتایی و پـــس از 
گـــزارش اســـتاندار اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان بـــه وســـیله ویدئـــو کنفرانـــس، 
ــم و  ــت یازدهـ ــار دولـ ــرد:  افتخـ ــار کـ اظهـ
ـــتان  ـــتان سیس ـــه اس ـــانی ب ـــم، گازرس دوازده

و بلوچســـتان اســـت.
وی ادامـــه داد: روزی کـــه مشـــعل گاز در 
ـــر  ـــی ب ـــک روز تاریخ ـــد، ی ـــن ش ـــدان روش زاه
ـــا  ـــد ب ـــانی بای ـــود. گازرس ـــتان ب ـــردم اس ای م

ـــد. ـــه یاب ـــتان ادام ـــتری در اس ـــرعت بیش س
ـــن  ـــعه راه آه ـــت: توس ـــور گف ـــس جمه ریی
ـــد  ـــارکت هن ـــا مش ـــار ب ـــدر چابه ـــعه بن و توس
و افغانســـتان کار بســـیار بزرگـــی در اســـتان 
بـــود. از نیروهـــای مســـلح بـــرای برقـــراری 

ـــرد. ـــکر ک ـــد تش ـــتان بای ـــت در اس امنی
ســـپس رییس جمهـــور دســـتور بهـــره 
ــه 4۶  ــانی بـ ــرق رسـ ــرح بـ ــرداری از طـ بـ
ــتا، هفـــت  ــانی بـــه 35 روسـ ــتا، آبرسـ روسـ
راه  کیلومتـــر   101 و  بهداشـــتی  مرکـــز  
روســـتایی و دسترســـی 419 روســـتا بـــه 
ــرد. ــادر کـ ــات را صـ ــی اطاعـ ــبکه ملـ شـ

ـــزارش  ـــه گ ـــس از ارائ ـــی پ ـــه، روحان در ادام
ـــو  ـــق ویدئ ـــی از طری ـــتاندار آذربایجـــان غرب اس
ــم  ــرح مهـ ــرد: دو طـ ــان کـ ــس بیـ کنفرانـ
احیـــای دریاچـــه ارومیـــه و اتصـــال ارومیـــه 
ـــم و  ـــت یازده ـــری در دول ـــن سراس ـــه راه آه ب

دوازدهـــم انجـــام شـــد.
ـــا  وی ادامـــه داد: اگـــر دریاچـــه ارومیـــه احی
نمـــی شـــد، 15 میلیـــون نفـــر مجبـــور بـــه 
ـــه از  ـــاورزی منطق ـــده و کل کش ـــرت ش مهاج
ـــن  ـــزرگ آذی ـــرح ب ـــن ط ـــت. ای ـــی رف ـــن م بی
افتخـــار دولـــت در زمینـــه محیـــط زیســـت 

ـــت. اس
ریـــس جمهـــور ســـپس دســـتور افتتـــاح 
بـــرق رســـانی بـــه 9 روســـتا، آبرســـانی بـــه 
ــتا،  ــه 49 روسـ ــانی بـ ــتا، گاز رسـ 49 روسـ
11۶ مرکـــز خدمـــات رســـانی و دسترســـی 

2۶۶ روســـتا بـــه شـــبکه اطـــاع رســـانی را 
در آذربایجـــان غربـــی صـــادر کـــرد.

ـــه  ـــس از ارئ ـــور پ ـــس جمه ـــه، ریی در ادام
ـــو  ـــق ویدئ ـــارس از طری ـــتاندار ف ـــزارش اس گ
ــز  ــارس مرکـ ــتان فـ کنفرانـــس، گفـــت: اسـ
مهـــم گردشـــگری های زیارتـــی و مراکـــز 

تاریخـــی اســـت.
پروژه هـــای   افتتـــاح  دســـتور  ســـپس 
ـــه  ـــانی ب ـــتا، آبرس ـــه 13 روس ـــانی ب ـــرق رس ب
24 روســـتا، گازرســـانی بـــه 174 روســـتا و 
ــتایی و  ــار بـــاب خانـــه بهداشـــت روسـ چهـ
دسترســـی 325 روســـتا بـــه شـــبکه ملـــی 
اطاعـــات و دسترســـی ۶02 روســـتا بـــه 

تلفـــن همـــراه را صـــادر کـــرد.
ـــزارش  ـــه گ ـــس از ارائ ـــه پ ـــی در ادام روحان
اســـتاندار لرســـتان بـــه وســـیله ویدئـــو 
ـــرد: اســـتان لرســـتان  ـــس، تصریـــح ک کنفران
بـــا مشـــکات مربـــوط بـــه ســـیل مواجـــه 
اســـت کـــه مـــن از همـــه دســـتگاه هـــای 
اجرایـــی کـــه همـــه تـــوان خـــود را بـــرای 
ــه  ــه کار گرفتـ ــتان بـ ــکات اسـ ــل مشـ حـ
ـــم  ـــتان ه ـــردم اس ـــرده و از م ـــکر ک ـــد، تش ان

تقاضـــای بردبـــاری بیشـــتر بـــرای حـــل 
مشـــکات را دارم.

ـــانی  ـــرق رس ـــروژه ب ـــی پ ـــتور روحان ـــا دس ب
بـــه 23 روســـتا، ابرســـانی بـــه 5۸ روســـتا، 
گازرســـانی بـــه 100 روســـتا، 45 مرکـــز 
ـــتا  ـــی 323 روس ـــی و دسترس ـــات درمان خدم
بـــه شـــبکه ملـــی ارتباطـــات افتتـــاح شـــد.

ـــه  ـــس از ارائ ـــه پ ـــور در ادام ـــس جمه رئی
ـــو  ـــق ویدئ ـــان از طری ـــتاندار کرم ـــزارش اس گ
کنفرانـــس خاطرنشـــان کـــرد: اقدامـــات 
بســـیار خوبـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه 
گـــذاری انجـــام شـــده اســـت. دولـــت از 
طـــرح رســـاندن آب از دریـــای عمـــان بـــه 
اســـتان کرمـــان حمایـــت می کنـــد کـــه 
ـــتان  ـــن اس ـــول در ای ـــب تح ـــرح موج ـــن ط ای

خواهـــد شـــد.
ــانی  ــروژه آبرسـ ــی پـ ــتور روحانـ ــا دسـ بـ
بـــه57 روســـتا، بـــرق رســـانی بـــه 24 
ــتا، 124  ــه ۶۶ روسـ ــانی بـ ــتا، گازرسـ روسـ
مرکـــز خدمـــات درمانـــی و دسترســـی 442 
روســـتا بـــه شـــبکه ملـــی ارتباطـــات در 

ــد. ــاح شـ ــان افتتـ کرمـ

با دستور رئیس جمهور انجام شد

افتتاح پروژه های زیربنایی روستایی 
همزمان با هفته دولت

ــس  ــا در مجل ــد و جلف ــردم مرن ــده م نماین
ــروش  ــا ف ــا ب ــی بانک ه ــدرت وام ده ــت: ق گف
امــاک و امــوال فوق العــاده باالتــر رفتــه و 

روان تــر می شــود. 
بــه گــزارش فــارس، محمــد حســن نژاد، 
ــوال  ــاک و ام ــروش ام ــر ف ــه تاثی ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــا، گف ــد کاری آنه ــا در رون ــازاد بانک ه م
منظــور از عملکــرد بانک هــا بحــث ســودآوری 
ــرد  ــر عملک ــت، اگ ــی آنهاس ــش ذات ــا نق و ی
ــک را براســاس ســودآوری محاســبه کنیــم  بان
فــروش امــوال و امــاک مــازاد بــه آنهــا ضــرر 
خواهــد رســاند امــا بــا توجــه بــه نقــش ذاتــی 
بانک هــا، بنــگاه  داری و ملــک داری معنایــی 

ــدارد. ن
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس تصریح 
را  سـپرده ها  اسـت  آن  بانک هـا  وظیفـه  کـرد: 

دریافـت و تسـهیات ارائـه کننـد.
بانک هـا  کـه  زمانـی  داد:  ادامـه  حسـن نژاد 

مـازاد امـوال و امـاک خود را فروختـه و تبدیل 
بـه پـول می کننـد بـه نحـوی خزانـه خـود را از 
بانک هـا صنـدوق  می کننـد،  انباشـت  سـرمایه 
خـود را یـا بایـد از سـپرده های مـردم پـر کنند 
یـا فـروش امـاک و امـوال، کـه ایـن موضـوع 

ضریـب تکاثـری دارد.
دهـی  وام  قـدرت  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی 
بانک هـا بـا فـروش امـاک و امـوال فوق العـاده 
می شـود،  سـیال تر  و  روان تـر  و  رفتـه  باالتـر 
اظهـار کـرد: ایـن موضـوع موجـب می شـود تـا 
نقـش ذاتـی بانک هـا کـه همـان خلـق پـول، 
پیـدا  بیشـتری  شـدت  اسـت،   ... و  تسـهیات 

کـرده و پولشـان بلوکـه نشـده و آزاد  شـود.

سودباالیبانکهابافروشاموالوامالک
نماینـده مرنـد و جلفـا در مجلـس شـورای 
بـه  بانک هـا  همچنیـن  کـرد:  تاکیـد  اسـامی 
دلیـل اینکـه امـاک خـود را در گذشـته ارزان 

خریده انـد، اکنـون گران می فروشـند و به سـود 
باالیـی هـم دسـت پیـدا می کننـد.

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
بیــان اینکــه موضــوع فــروش امــوال و امــاک 
ــت،  ــده اس ــر ش ــون ذک ــا در قان ــازاد بانک ه م
ــر  ــا ب ــت ت ــف اس ــزی موظ ــک مرک ــت: بان گف
ــارت  ــا نظ ــط بانک ه ــون توس ــن قان ــرای ای اج
داشــته باشــد و رســانه ها هــم می تواننــد ایــن 
ــد. ــری کنن ــزی پیگی ــک مرک موضــوع را از بان

ــی  ــش نظارت ــه نق ــاره ب ــا اش ــن نژاد ب حس
مجلــس هــم در ایــن مــورد بیــان کــرد: 
ــد  ــت و می توان ــن اس ــر قوانی ــر ب ــس ناظ مجل
ــی  ــاد و دارای ــزی و وزارت اقتص ــک مرک از بان
نحــوه عملکــرد بانک هــا دربــاره فــروش امــوال 

ــد. ــری کن ــان را پیگی و اماکش
ــامی  ــورای اس ــس ش ــت مجل ــی اس گفتن
بانک هــا را بــه فــروش امــوال مــازاد خــود 
مکلــف کــرده و وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــرده اســت  ــزم ک ــی را مل ــای دولت ــم بانک ه ه
ــا پایــان ســال جــاری برنامــه فــروش امــوال  ت

ــه ســرانجام برســانند. ــازاد خــود را ب م

سود باالی بانک ها با فروش اموال و امالک


