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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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امام جمعه تبریز:

ناراحتی مردم ناشی از 
سوءمدیریت هاست نه تحریم

پردیس سینمایی امید کشور 
در مرند احداث می شود

نماینده تبریز:

 مجلس آماده حمایت از 
صنعت چاپ است 

 امیدوارم وعده های مسؤوالن بزودی تحقق پیدا کند
فرهنگ و اقتصاد موضوعات اصلی مورد تاکید رهبری است

احداث پردیس سینمایی در مرند گام مثبتی است

تفویض اختیارات به استان ها بسیاری از مشکالت را برطرف می کند

توسعه زیرساخت های سینمایی از وظایف و مسئولیت های سازمان سینمایی است

تبریز در چاپ و نشر قدمت طوالنی دارد

حوزه  فرهنگ و هنر حوزه  ثروت خیز و زاینده است

مدیران استانی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها شرکت کنند
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وزیر کشور:

مقبولیت و مشروعیت دولت ها 
هدیه امام راحل به مردم ایران است

 اگر پیشرفتی در مذاکرات پیِش رو 
نباشد حتمًا گام سوم اجرایی می شود

اختصاص وام ۷5 میلیون تومانی 
ساخت برای ثبت نام کنندگان

ایران  قدرت نخست منطقه
 در  بیوتکنولوژی شد 

در برخورد با مفاسد عدالت 
محور باشیم

ــرقی  ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
گفــت: مشــکالت و فشــار اقتصــادی بــر مــردم 
ــائلی  ــردم از مس ــی م ــی ناراحت ــود دارد ول وج
ــته و  ــود داش ــل آن وج ــکان ح ــه ام ــت ک اس

ــدارد.  ــم ن ــه تحری ربطــی ب
حجــت  االســالم  فــارس،  گــزارش  بــه 
والمســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم در 
مراســم گرامیداشــت شــهدای هفتــه دولــت 
کــه در ســالن اجتماعــات مصــالی اعظــم امــام 
ــذار  ــات اثرگ ــد، از خدم ــزار ش ــی)ره( برگ خمین
وزارت کشــور در جهــت رفــع مشــکالت اســتان 
و از مســاعدت هــای وزیــر کشــور و دســتور 
عاجــل وی بــرای رفــع بحــران ناگهانــی بوجــود 
آمــده در جنــگل هــای ارســباران تقدیــر کــرد و 
اظهــار داشــت: اســتقرار بالگــرد مجهــز بــه آبپاش 
در ایســتگاه حفاظــت از جنــگل هــای ارســباران 

ــروز  ــگام ب ــریع در هن ــر و س ــدام موث ــرای اق ب
بحــران هــای ناگهانــی مطالبــه مــردم آذربایجــان 
از دولتمــردان اســت کــه امیــدوارم وعــده هــای 

ــد. ــدا کن ــق پی ــزودی تحق ــؤوالن ب مس
ــه  ــد اســت همانگون ــه امی ــان اینک ــا بی وی ب
کــه رهبــری در دیــدار اخیــر بــا دولتیــان 
فرمودنــد، دو مســئله در بیــن آنهــا بایــد مدنظــر 
ــگ و اقتصــاد  ــرد: فرهن جــدی باشــد،تصریح ک
موضوعــات اصلــی مــورد تاکیــد رهبــری اســت. 
آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ــردم  ــرای م ــادی ب ــکالت اقتص ــه داد: مش ادام
ــائلی  ــردم از مس ــی م ــی ناراحت ــود دارد ول وج
ــته و  ــود داش ــل آن وج ــکان ح ــه ام ــت ک اس

ــدارد.  ــم ن ــه تحری ــی ب ربط
ــه  ــد ب ــان بای ــه دولتی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ابعــاد ســبک زندگــی اســالمی توجــه ویژه داشــته 

باشــند، گفــت: ســبک زندگــی دینــی، اســالمی 
ــی  ــرح مهندس ــرای ط ــل و اج ــی، تکمی - ایران
فرهنگــی و پیوســت فرهنگــی بایــد اجرایی شــود، 
چراکــه بایــد بعــد از بــه پایــان رســیدن پــروژه از 

ــد.  ــد ش ــی بهره من ــت فرهنگ نعم
بهبــود  داد:  ادامــه  تبریــز  امــام جمعــه 
فرهنــگ کار و مصــرف نیــز جــزو مســائل 
فرهنگــی اســت کــه دولــت بایــد کارهــای الزم 

ــد.  ــه کن را ارائ
فرهنــگ  تقویــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــورد توجــه اســت،  ــی یکــی از کارهــای م قرآن
ــه  ــه، مقابل ــرانه مطالع ــش س ــه داد: افزای ادام
ــورد  ــد م ــز بای ــی نی ــاری اخالق ــد و ب ــا بی بن ب

ــرد.  ــرار گی ــد ق ــه اکی توج
ــبت  ــه مناس ــرد: ب ــان ک ــم خاطرنش آل هاش
روز پزشــک در جمــع پزشــکان صحبــت کــردم 
ــل  ــی در اوای ــکی و درمان ــر پزش ــم از نظ و گفت
انقــالب کجــا بودیــم و االن کجــا هســتیم، چراکه 
ــگالدش  ــد و بن ــان از هن ــا در آن زم پزشــکان م

ــی االن ببینیــد کجــا هســتیم.  ــد ول بودن
پیوندهــای  تبریــز  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــال  ــه قب ــرد در حالیک ــام می گی ــده انج پیچی
ایــن کارهــا را در اروپــا انجــام می دادنــد.

ــا  ــرقی ب ــه در آذربایجان ش ــده ولی فقی نماین
ــم پیشــرفت های  ــاوری و عل ــان اینکــه در فن بی
زیــادی حاصــل شــده اســت کــه نتیجــه 
عملکــرد دولت هــا بــوده اســت، گفــت: بــه 
جــای تخریــب بایــد انتقــاد ســازنده کنیــم زیــرا 
انتقــاد ســازنده خــوب و در جهــت اصالح اســت. 
وی بــا اشــاره بــر اینکــه الحمــداهلل االن 
در  چشــمگیری  موفقیت هــای  شــاهد 
ــزود:  ــتیم، اف ــی هس ــت دفاع ــزات صنع تجهی
ــه  ــات هم ــطه خدم ــه واس ــرفت ها ب ــن پیش ای
ارج می نهیــم.  را  آن  مــا  دولت هاســت کــه 

ناراحتی مردم ناشی از 
سوءمدیریت هاست نه تحریم

معــاون میــراث فرهنگــی کشــور گفــت: 
مرمــت بــازار تبریــز پــس از آتــش ســوزی بــه 
ــه  ــنتی ب ــی و س ــش تاریخ ــتن دان ــت داش عل
ــان  ــوع نش ــن موض ــده و ای ــام ش ــرعت انج س
ــردم و مســئوالن  ــرام م ــی و احت ــده پویای دهن

ــت.  ــی اس ــای تاریخ ــت ه ــه باف ــز ب تبری
بــه گــزارش ایســنا، محمدحســن طالبیــان در 
آییــن افتتــاح دهمیــن اجــالس بیــن المللی رشــد 
و توســعه شــهری کــه در تــاالر وحــدت دانشــگاه 
تبریــز برگــزار شــد، اظهــار کــرد: موضــوع حفاظت 
ــای  ــش ه ــی از چال ــی یک ــای تاریخ ــت ه از باف

مهمــی اســت کــه تنهــا فقــط مربــوط بــه ایــران 
نبــوده  بلکــه مربــوط به کشــورهای مختلف اســت. 
مــا  کشــور  در  خوشــبختانه  افــزود:  وی 
ــی پرداخــت شــده  ــه خوب ــن موضــوع ب ــه ای ب
و همچنیــن ایــن موضــوع در ســال هــای 
ــه  ــا و یــک مطالب ــان پوی ــه  یــک جری ــر ب اخی

ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی اجتماع
ــا بیــان این کــه وضعیــت کشــور  طالبیــان ب
ــای  ــت ه ــت از باف ــزان حفاظ ــر می ــا از نظ م
ــروزه  ــت: ام ــه اســت، گف ــود یافت تاریخــی بهب
وضعیــت مــا نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده و 

تخریــب عمــدی بناهــای تاریخــی بــه  کمتــر از 
دو درصــد رســیده اســت؛ ایــن مقــدار در یــزد 
حــدود صفــر درصــد بــوده و در ســطح کشــور 
نیــز در حــال حاضــر بیــش از دو هــزار پــروژه 

مرمــت در حــال انجــام اســت. 
طالبیــان در خصــوص اهمیــت تبریــز، بیــان 
ــک  ــوده و ی ــه ب ــهر یگان ــک ش ــز ی ــرد: تبری ک
نظــام اقتصــادی و اجتماعــی پیچیــده ای در آن 
بــر جــا اســت کــه از ایــن نظــر در ســطح ایــران 

و جهــان اهمیــت دارد. 
 وی افــزود: بایــد از بلنــدی ســازی های ناهمگن 
در اطــراف بــازار تبریــز و همچنیــن از توســعه های 

بــی رویــه در ســطح شــهر جلوگیــری کرد. 
ــچ  ــا هی ــرد: م ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
وقــت آینــده پایــداری را نخواهیــم داشــت مگــر 
این کــه راه آن را از گذشــته خــود عبــور داده و 

از آثــار تاریخــی خــود مواظبــت کنیــم. 

معاون میراث فرهنگی کشور:

مرمت بازار تبریز نشان دهنده احترام مردم 
و مسئوالن تبریز به بافت های تاریخی است

اصالحیه
آگهــی مزایــده هیئــت دوچرخــه ســواری آذربایجــان شــرقی در تاریــخ 1398/06/05 بــه چــاپ 

رســیده کــه مبالــغ مزایــده بــه شــرح 
قیمت پایه از 350.000.000 ریال به 3.500.000.000 ریال 

سپرده شرکت در مزایده از 17.5000.000 ریال به 175.000.000 
اصالح می گردد.

هیئت دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی - دکتر رسول هاشم کندی
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در  گفــت:  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس  
صــورت عــدم پیشــرفت در مذاکــرات پیــِش رو، 
برداشــت گام ســوم کاهــش تعهــدات برجامــی 

ــت حتمــی اســت.  از ســوی دول
بــه گــزارش تســنیم، محمــود واعظــی 
حاشــیه  در  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
ــر  ــت: اگ ــت، گف ــت دول ــری هیئ ــت خب نشس
صــورت  پیــِش رو  مذاکــرات  در  پیشــرفتی 
ــدات  ــرد، برداشــت گام ســوم کاهــش تعه نگی

برجامــی از ســوی دولــت حتمــی اســت.
واعظــی دربــاره رونــد مذاکــره ایــران و 
ــر  ــت و وزی ــور، دول ــت: رئیس جمه ــا گف اروپ
ــال آن هســتند کــه  ــه دنب ــا ب امــور خارجــه م
ــتفاده  ــرایطی اس ــر ش ــا در ه ــی ابزاره از تمام

ــود. ــته ش ــا برداش ــا تحریم ه ــد ت کنن
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت خارجــی بایــد 
بتوانــد بــه نوعــی تامین کننــده نیازمندی هــای 
کشــور باشــد، اظهــار داشــت: آنچــه بــا فرانســه 
ــد روز  ــژه چن ــه وی ــته ب ــه گذش ــد هفت در چن
ــرای آن اســت  ــم، ب گذشــته در پیــش گرفته ای
ــق شــود و  ــران در برجــام محق ــوق ای ــه حق ک
ــکا  ــه از طــرف آمری ــه ای ک ــای ظالمان تحریم ه
ــور  ــر ام ــه وزی ــع شــود ک اعمــال می شــود، رف
خارجــه در ســفرهای اروپایــی و آســیایی بــرای 

تحقــق ایــن هــدف گام برمــی دارد.
داد:  ادامــه  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
همــواره گفته ایــم مالقــات بــرای مالقــات 
ــا وقتــی در ایــن  مشــکلی را حــل نمی کنــد. ت

رابطــه اعتمــاد پیــدا نکنیــم، صحبــت از مالقات 
ــت. ــح نیس صحی

ــکا  ــران و آمری ــره ای ــرط مذاک ــی ش واعظ
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــنگتن ب ــت واش را بازگش
دانســت و تصریــح کــرد: آمریــکا بایــد بــه میــز 
ــد  ــات پایبن ــه توافق ــردد و ب ــره 1+5 برگ مذاک
ــت جمهــوری اســالمی  ــردم و دول ــا م باشــد ت
ایــران بتواننــد از همــه مزایایــی کــه در برجــام 

ــد. ــتفاده کنن اســت، اس
ــال  ــه دنب ــکا ب ــر آمری ــرد: اگ ــح ک وی تصری
ــد اشــتباهی کــه  ــدا بای روش دیگــر اســت، ابت

در تحریم هــا کــرده را اصــالح کنــد و بعــد وارد 
ــود. ــو ش گفت وگ

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور در ادامــه 
ــات گام  ــاره جزئی ــی درب ــه پرسش ــخ ب در پاس
ســوم کاهــش تعهــدات هســته ای خاطرنشــان 
ــاره جزئیــات در همــان زمــان اجــرا  کــرد: درب
ــوان  ــروز می ت ــه ام ــی آنچ ــود ول ــالم می ش اع
گفــت ایــن اســت کــه اگــر پیشــرفتی نداشــته 
باشــیم، گام ســوم را قطعــا اجــرا خواهیــم کــرد.

ــی  ــه پرسش ــخ ب ــن در پاس ــی همچنی واعظ
ــام  ــرای انج ــکا ب ــرط های آمری ــاره پیش ش درب

گفت وگــو بــا ایــران گفــت: مــن نمی دانــم 
مســئله مطــرح شــده چیســت امــا مــا در چنــد 
ــوی  ــی را از س ــع مختلف ــته مواض ــاه گذش م
آمریکایی هــا شــاهد بودیــم؛ از 12 شــرطی 
ــا  ــرد ت ــالم ک ــان اع ــور خارجه ش ــر ام ــه وزی ک
عقب نشــینی آنهــا و ایــن کــه گفتنــد مــا هیــچ 
پیش شــرطی نداریــم و ترامــپ نیــر اعــالم کــه 
فقــط می خواهیــم ایــران ســالح هســته ای 
ــکا چــه کســی  ــا نمی دانیــم در آمری نســازد. م
ــم.  ــدام را بپذیری ــد و حــرف ک ــت می کن صحب
ــم در  ــا ه ــه نظــر می رســد خــود آمریکایی ه ب

ــران ســرگردان هســتند. ــا ای ارتبــاط ب
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری همچنیــن 
در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اظهــارات ســید 
احمــد عراقچــی، معــاون ســابق بانــک مرکــزی 
مبنــی بــر اینکــه مداخــالت بانــک مرکــزی در 
ــوده  ــت جمهوری ب ــتور ریاس ــه دس ــازار ارز ب ب
را  رئیس جمهــور  دســتور  مــا  اســت، گفت: 
ــتاده ایم،  ــه فرس ــوه قضایی ــس ق ــت رئی خدم
رئیس جمهــور همــواره در شــش ســال گذشــته 
بــر تقویــت پــول ملــی کشــور، مدیریــت بــازار 
ارز و ثبــات آن تاکیــد داشــته اند؛ در ایــن 
مســئله تردیــدی نیســت؛ ایشــان کتبــی و 
شــفاهی چنیــن اعتقــادی داشــته اند و هــم در 
ــر ایــن  دوران ســیف و هــم در دوران همتــی ب

ــد. ــد کرده ان ــئله تاکی مس
واعظــی ادامــه داد: بانــک مرکــزی بــه 
ــه  ــی ب ــه ربط ــی دارد ک ــی وظایف ــورت ذات ص
ــته و  ــی از دوران گذش ــدارد ،یعن ــا ن دوران م
ــر کســی  ــروز، ه ــه ام ــا ب ــوم نوربخــش ت مرح
کــه رئیــس بانــک مرکــزی یــا معــاون ارزی آن 
بــوده اســت، بــرای کنتــرل و مدیریــت بــازار ارز 
در داخــل کشــور تمهیداتــی را انجــام مــی داده 
اســت. اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت آنچــه بانــک 
ــروز  ــم ام ــیف و ه ــم در دوران س ــزی ه مرک

ــت. ــی اش اس ــف ذات ــد، وظای ــام می ده انج

واعظی:

 اگر پیشرفتی در مذاکرات پیِش رو نباشد 
حتمًا گام سوم اجرایی می شود

ــای مســلح  ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف وزی
ــام  ــال انج ــه در ح ــن وزارتخان ــرد: ای ــالم ک اع
کار بــر روی چهــار تــا پنــج ماهــواره تحقیقاتــی 

اســت. 
ــر  ــرتیپ »امی ــر س ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــارات برخ ــه اظه ــش ب ــی«   در واکن حاتم
رســانه هــای خارجــی مبنــی بــر فعالیت ســایت 
هــای ماهــواره ای و موشــکی در ایــران، گفــت: 

ــود  ــی خ ــای تحقیقات ــت ه ــاع فعالی وزارت دف
ــق  ــک را طب ــواره و موش ــاب ماه ــاره پرت درب
یــک برنامــه مــدون انجــام می دهــد؛ برخــی در 
هــر مرحلــه ای و هرزمــان نکتــه ای را مشــاهده 
ــاد  ــأله ایج ــوال و مس ــان س ــد برایش ــی کنن م
مــی شــود، در حالــی کــه ایــن اقدامــات یــک 

ــادی اســت. ــال ع ــت کام فعالی
ــت  ــه فعالی ــر ادام ــد ب ــا تاکی ــاع ب ــر دف وزی

پرتــاب  زمینــه  در  وزارتخانــه  ایــن  هــای 
ماهــواره گفــت:  امســال چهــار یــا پنــج 
ــم در  ــه امیدواری ــم ک ــی داری ــواره تحقیقات ماه
ــام  ــت انج ــا موفقی ــا ب ــب کار آنه ــان مناس زم

ــود. ش
ــی  ــای تحقیقات ــت ه ــزود: فعالی ــی اف حاتم
ماهــواره ای مــا شــفاف انجــام مــی شــود کــه 
ــر ماهــواره ای  ــا تصاوی ممکــن اســت برخــی ب
اســتباطی داشــته باشــند کــه موضــوع خیلــی 
پیچیــده ای اســت؛   هرزمــان  هــم ایــن 
ــز  ــت آمی ــج موفقی ــات نتای ــت و تحقیق فعالی
را اطــالع  باشــد خبــر خــوش آن  داشــته 

ــم. ــی کنی ــانی م رس

ــه وزارت  ــل ب ــاده تحوی ــد آم ــواره ناهی ماه
ــت ــاع اس دف

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اواخــر 
ــواره  ــه ماه ــود ک ــرده ب ــالم ک ــاه اع ــرداد م م
ــه  ــل ب ــاده تحوی ــک« آم ــد ی ــی »ناهی مخابرات

ــزی  ــه ری ــه زودی برنام ــاع اســت و ب وزارت دف
ــن  ــدار زمی ــه م ــاب آن ب الزم در خصــوص پرت
ــت  ــد ماهی ــواره ناهی ــرد؛ ماه ــی گی صــورت م
ــدار 25۰  ــت در م ــرار اس ــی دارد و ق مخابرات

ــرد. ــرار گی ــن ق ــری زمی کیلومت
ــزود:  ــی«  اف ــواد آذری جهرم ــد ج   »محم
مــدت مانــدگاری ایــن ماهــواره در فضــا 2 
و نیــم  مــاه اســت و عــالوه بــر ماموریــت 
جدیــد  فنــاوری  اســت  قــرار  مخابراتــی، 
ــته  ــاز و بس ــر ب ــی ب ــی مبن ــمندان ایران دانش
کــردن ســلول هــای خورشــیدی متحــرک در 

ــد. ــش کن ــن را آزمای ــدار زمی م
وی بــا بیــان اینکــه آزمایــش هــای الزم بــر 
روی ایــن ماهــواره کــه قابلیــت تصویربــرداری 
ــح  ــت،  توضی ــیده اس ــام رس ــه اتم ــم دارد ب ه
داد: برنامــه و زمــان دقیــق پرتــاب ایــن تجهیــز 
پیشــرفته بــه مــدار زمیــن توســط وزارت دفــاع 
اعــالم مــی شــود امــا، تحویــل ایــن ماهــواره در 

آینــده بســیار نزدیــک خواهــد بــود.

وزیر دفاع: 

در حال کار بر روی ماهواره های 
تحقیقاتی هستیم

ـــت:  ـــل گف ـــائل بین المل ـــناس مس ـــن کارش ای
ـــل برجـــام  ـــران را ذی ـــل اســـت کـــه ای ـــا مای اروپ
معطـــل کنـــد، یعنـــی ایـــران بـــه تعهـــدات 
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــی آنه ـــرده ول ـــل ک ـــود عم خ
ــند؛  ــاوت باشـ ــود بی تفـ ــدات خـ ــام تعهـ انجـ

ایـــن شـــرایط ایـــده آل غـــرب اســـت.
ایـــزدی  فـــواد  مهـــر،  گـــزارش  بـــه 
ـــه  کارشـــناس مســـائل بیـــن الملـــل در پاســـخ ب
ـــدام  ـــد اق ـــا می توان ـــا اروپ ـــه آی ـــوال ک ـــن س ای
ـــده  ـــان باقیمان ـــا کار خاصـــی در زم ـــی ی عملیات
تـــا پایـــان گام دوم انجـــام دهـــد یـــا خیـــر، 
ـــا  ـــن اروپایی ه ـــاد م ـــه اعتق ـــت: ب ـــار داش اظه
ـــت  ـــرار نیس ـــی ق ـــی و خاص ـــدی، اساس کار ج
انجـــام دهنـــد، آنهـــا عالقه مندنـــد کـــه 
ــام باقـــی بمانـــد چـــرا کـــه  ایـــران در برجـ
محدودیت هایـــی بـــر جامعـــه و نظارت هـــای 
گســـترده منـــدرج در برجـــام بـــرای برنامـــه 
ـــای  ـــد و دغدغه ه ـــران را خواهانن ـــته ای ای هس
خاصـــی هـــم نســـبت بـــه انجـــام تعهـــدات 

خـــود ندارنـــد.
ـــران  ـــه ای ـــت ک ـــل اس ـــا مای ـــت: اروپ وی گف
ـــو  ـــن نح ـــه ای ـــد ب ـــل کن ـــام معط ـــل برج را ذی
ـــه تعهـــدات برجامـــی خـــود عمـــل  کـــه ایـــران ب
ــاص  ــور خـ ــه طـ ــل، بـ ــرف مقابـ ــد و طـ کنـ
ــدات  ــام تعهـ ــه انجـ ــبت بـ ــا، نسـ اروپایی هـ
خـــود بی تفـــاوت باشـــند، ایـــن شـــرایط 
ــال  ــه دنبـ ــت و بـ ــا اسـ ــی هـ ــده آل غربـ ایـ

ــتند. ــظ آن هسـ حفـ
ـــی  ـــورای عال ـــه ش ـــرد: بیانی ـــان ک ـــزدی بی ای
ــر  ــی بـ ــت مبنـ ــی در اردیبهشـ ــت ملـ امنیـ
برداشـــتن گام اول کاهـــش تعهـــدات ایـــران 
ـــه  ـــت ک ـــای آن اس ـــه معن ـــام ب ـــب برج در قال
ــده  ــته شـ ــود خسـ ــرایط موجـ ــران از شـ ایـ
ــی  ــت فعلـ ــر وضعیـ ــان تغییـ ــت و خواهـ اسـ
اســـت، امـــا اروپایی هـــا می خواهنـــد بـــا 
ـــدات  ـــش تعه ـــع از کاه ـــی، مان ـــام اقدامات انج

ایـــران در برجـــام شـــوند.
ــل  ــن الملـ ــائل بیـ ــناس مسـ ــن کارشـ ایـ
ـــان  ـــدت زم ـــن م ـــر م ـــه نظ ـــرد: ب ـــح ک تصری
در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــرای اروپایـــی هـــا 
کـــه همـــان شـــصت روزه اســـت خیلـــی 

زیـــاد اســـت، شـــش روز کافـــی و مناســـب 
ــه  ــل بـ ــرف مقابـ ــع وقتـــی طـ ــود. در واقـ بـ
ـــی  ـــه راهکارهای ـــاز دارد ک ـــتری نی ـــان بیش زم
را داشـــته باشـــد و بـــرای عملیاتـــی کـــردن 
آنهـــا بـــه زمـــان نیـــاز داشـــته باشـــد. امـــا 
ـــد  ـــکاری دارن ـــه راه ـــا ن ـــه اروپایی ه ـــی ک زمان
ـــود،  ـــدات خ ـــام تعه ـــرای انج ـــی ب ـــه تمایل و ن
ـــی زیـــادی  ـــان خیل ـــصت روزه زم ـــت ش فرص

اســـت.
ایـــزدی افـــزود: برداشـــتن گام هـــای اول 
ـــدی  ـــا ح ـــا ت ـــده اروپ ـــث ش ـــران باع و دوم ای
ـــه  ـــود ک ـــد ش ـــه من ـــام دغدغ ـــه برج ـــبت ب نس
ــی از  ــتوانه برخـ ــه پشـ ــم بـ ــن هـ ــه ایـ البتـ
ـــردن  ـــرنگون ک ـــه س ـــی از جمل ـــات نظام اقدام
ـــف نفتکـــش انگلیســـی  ـــی، توقی ـــاد آمریکای پهپ
ـــب  ـــل و متعاق ـــت حاص ـــن دس ـــواردی از ای و م
ـــران  ـــت ای ـــه جدی ـــی متوج ـــرف اروپای آن، ط

ـــت. ـــده اس ـــود ش ـــداف خ ـــبرد اه در پیش
ــع  ــه نف ــان ب ــذر زم ــه گ ــان اینک ــا بی وی ب
ــع  ــه نف ــه ب ــت بلک ــالمی نیس ــوری اس جمه
ــال  ــه دنب ــا ب ــزود: آنه ــل اســت، اف طــرف مقاب
ایجــاد فشــار حداکثــری علیــه ایــران و خســته 
کــردن مــردم و احیانــاً ایجــاد اغتشــاش و 
ــن وســیله  ــا بدی ناآرامــی در کشــور هســتند ت
ــا  ــه م ــد ک ــل بگوین ــان در داخ ــی از آقای برخ
ــتری  ــای بیش ــل امتیازه ــرف مقاب ــه ط ــد ب بای
ــه  ــا ب ــه آنه ــتانی اســت ک ــن داس ــم و ای بدهی

ــد. ــی کنن ــال م ــد دنب ج
بین الملـــل  مســـائل  کارشـــناس  ایـــن 
ـــکا از  ـــروج آمری ـــش از خ ـــد پی ـــا بای ـــت: م گف
ـــم  ـــرح می کردی ـــوع را مط ـــن موض ـــام، ای برج
کـــه اگـــر آنهـــا چنیـــن کاری کننـــد ایـــران 
ـــر آن  ـــد. اگ ـــد ش ـــارج خواه ـــام خ ـــم از برج ه
ـــی  ـــم خیل ـــی دادی ـــام م ـــن کار را انج ـــان ای زم

بهتـــر بـــود. امـــا بـــه جـــای آنکـــه اینطـــور 
ـــات  ـــی از مقام ـــور و برخ ـــم، رئیس جمه بگویی
ــارج  ــکا خـ ــر آمریـ ــد اگـ ــا گفتنـ ــت مـ دولـ
ــا ادامـــه خواهیـــم  ــا اروپایی هـ ــا بـ ــود مـ شـ
ـــدون حضـــور  ـــی ب ـــام اروپای داد و موضـــوع برج

آمریـــکا را مطـــرح کردنـــد.
ــس از  ــروز و پـ ــرد: امـ ــان کـ ــزدی بیـ ایـ
ـــن  ـــه ای ـــده ک ـــخص ش ـــاه مش ـــت 1۴ م گذش
ــت  ــزی تحـ ــوده و چیـ ــتباه بـ ــت اشـ سیاسـ
عنـــوان برجـــام اروپایـــی نداریـــم، در واقـــع 
ـــام  ـــا انج ـــرای م ـــی ب ـــی کار خاص ـــرف اروپای ط
ــی  ــام اروپایـ ــم برجـ ــه بخواهیـ ــد کـ نمی دهـ
داشـــته باشـــیم، بنابرایـــن مـــا بایـــد هرچـــه 
زودتـــر ایـــن اسیاســـت اشـــتباه معطـــل 

مانـــدن بـــرای اروپـــا را اصـــالح کنیـــم.
فعلـــی،  شـــرایط  در  داد:  ادامـــه  وی 
ــی  ــتگاه دیپلماسـ ــه دسـ ــن کاری کـ مهم تریـ
بایـــد انجـــام دهـــد ایـــن اســـت کـــه بـــرای 
طـــرف مقابـــل تبییـــن کنـــد کـــه سیاســـت 
خارجـــی دولـــت آقـــای روحانـــی بـــا یـــک 
ــت و آن  ــده اسـ ــرو شـ ــدی روبـ ــول جـ تحـ
ـــدارد،  ـــکا ن ـــه آمری ـــدی ب ـــا امی ـــه تنه ـــه ن اینک
ـــدارد  ـــا ن ـــه اروپ ـــم ب ـــدی ه ـــر امی ـــه دیگ بلک
و ایـــن مطلـــب را بایـــد جـــا بیاندازنـــد. امـــا 
ــا و  ــرای اروپـ ــری بـ ــن تفکـ ــون از چنیـ اکنـ

ــم. ــاد نکردیـ ــکا ایجـ آمریـ
ــل  ــن الملـ ــائل بیـ ــناس مسـ ــن کارشـ ایـ
ــر  ــرد: یکـــی دیگـ ــان کـ ــان خاطرنشـ در پایـ
از مـــواردی کـــه دســـتگاه دیپلماســـی بایـــد 
ـــن  ـــد ای ـــری کن ـــدی آن را پیگی ـــور ج ـــه ط ب
ـــب  ـــن مطل ـــل ای ـــرف مقاب ـــرای ط ـــه ب اســـت ک
را بـــه خوبـــی تبییـــن کنـــد کـــه سیاســـت 
ـــداده،  ـــواب ن ـــران ج ـــال ای ـــا در قب ـــای آنه ه
ـــرح  ـــور مط ـــل اینط ـــرف مقاب ـــد، ط ـــما ببینی ش
ـــران از  ـــالمی ای ـــوری اس ـــا جمه ـــه ی ـــرده ک ک
بیـــن خواهـــد رفـــت یـــا اینکـــه از مـــا امتیـــازات 
ــا  ــد بـ ــا بایـ ــد گرفـــت، مـ ــتری خواهنـ بیشـ
اقدامـــات دیپلماتیـــک و اســـتفاده از روش هـــای 
ـــم  ـــب کنی ـــن مطل ـــه ای ـــا را متوج ـــود، آنه موج
ـــه  ـــوده و نتیج ـــتباه ب ـــا اش ـــت آنه ـــه سیاس ک

ای برایشـــان نداشـــته اســـت.

اروپا مایل است ایران ذیل برجام 
معطل بماند

اکبری:
زیرساخت برگزاری انتخابات 

الکترونیکی فراهم است

ــملقان  ــه و س ــورد، مان ــردم بجن ــده م نماین
در مجلــس گفــت: مشــکلی از نظــر زیرســاخت 
ــات الکترونیکــی وجــود  ــرای برگــزاری انتخاب ب

نــدارد. 
ــه ملــت، علــی اکبــری، در  ــه گــزارش خان ب
خصــوص انتخابــات الکترونیکــی، اظهار داشــت: 
در  دقــت  می توانــد  الکترونیکــی  انتخابــات 
برگــزاری انتخابــات را افزایــش دهــد و از ســوی 
دیگــر می توانــد حرکــت مثبــت و مفیــدی 

باشــد.
ــملقان  ــه و س ــورد، مان ــردم بجن ــده م نماین
ــان اینکــه  ــا بی ــس شــورای اســالمی ب در مجل
الکترونیکــی شــدن انتخابــات مجلــس بــه 
می کنــد،  کمــک  شــبهات  از  پیشــگیری 
بیــان کــرد: مشــکلی از نظــر زیرســاخت بــرای 
برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی وجــود نــدارد. 
ــون  ــه تاکن ــه ای ک ــای انتخابی ــه حوزه ه در هم
انتخابــات بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار 
ــد  ــان می ده ــت نش ــی از وضعی ــده، ارزیاب ش
ــزه  ــات مکانی ــزاری انتخاب ــت برگ ــه در جه ک

ــت. ــته اس ــود نداش ــکلی وج مش
ــی  ــت فعل ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــری ب اکب
اینترنــت مشــکلی را بــرای برگــزاری انتخابــات 
انتخابــات  در  داد:  ادامــه  نمی کنــد،  ایجــاد 
ــات  ــا انتخاب ــی از حوزه ه ــز در برخ ــوراها نی ش
ــی  ــد و م ــزار ش ــی برگ ــورت الکترونیک ــه ص ب
ــات  ــزاری انتخاب ــی از برگ ــی مثبت ــوان ارزیاب ت

ــت. ــزه داش ــورت مکانی ــه ص ب
ایــن نماینــده مــردم در دوره دهــم مجلــس 
ــه  ــان ب شــورای اســالمی گفــت: شــورای نگهب
دقــت و ارزش برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی 
واقــف اســت و انتخابــات الکترونیکــی می توانــد 

ــد. ــری کن از ضعــف و کاســتی ها جلوگی

کدخدایی:
 شورای نگهبان به طرح ساماندهی 

صنعت خودرو ایراد گرفت 

ســخنگوی شــورای نگهبــان از ایــرادات ایــن 
ــت  ــاماندهی صنع ــرح س ــه ط ــبت ب ــورا نس ش
ــن  ــع ای ــر داد و گفــت: پــس از رف خــودرو خب
ایــرادات از ســوی مجلــس، اعــالم نطــر خواهــد 

شــد. 
ــی  ــه گــزارش تســنیم، عباســعلی کدخدای ب
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا اشــاره بــه 
ــن جلســه  ــت: در ای ــورا، گف ــن ش ــی ای جزئیات
طــرح ســاماندهی صنعــت خــودرو، الیحــه 
مؤدیــان  و ســامانه  فروشــگاهی  پایانه هــای 
دولــت  بیــن  موافقت نامــه  الیحــه  نیــز  و 
کمیســیون  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــه  ــیا و اقیانوســیه ب ــی آس اقتصــادی و اجتماع
ــاره  ــد درب ــل متح ــازمان مل ــی از س نمایندگ
اقیانوســیه بــرای  تأســیس مرکــز آســیا و 
مــورد  بالیــا  اطالعــات  مدیریــت  توســعه 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
شــورای  امــروز  جلســه  در  افــزود:  وی 
نگهبــان، نســبت بــه هــر ســه مــورد ذکــر شــده 
ــان اظهارنظــر  از ســوی اعضــای شــورای نگهب
شــد کــه نظــر دقیــق ایــن شــورا بــه مجلــس 

ــود. ــالم می ش ــات اع ــن مصوب ــاره ای درب
ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره ایــرادات 
ایــن شــورا بــه طــرح ســاماندهی صنعــت 
ــه  ــروز ب ــرح ام ــن ط ــت: ای ــز، گف ــودرو نی خ
طــور کامــل بــه تأییــد اعضــای شــورای 
ــد  ــی داشــت کــه بای ــان نرســید و ایرادات نگهب
ــاره  ــع آنهــا، از ســوی مجلــس، دوب پــس از رف

ــود. ــر ش ــالم نظ اع
پایــان خاطرنشــان کــرد:  کدخدایــی در 
ــرح  ــه ط ــبت ب ــان نس ــورای نگهب ــرادات ش ای
ــه  ــه ای ب ــودرو در نام ــت خ ــاماندهی صنع س
مجلــس شــورای اســالمی ارســال شــده اســت.

عراقچی مطرح کرد؛
سناریوهای ایران برای فروش نفت

خارجــه  امــور  وزیــر  سیاســی  معــاون 
ــرای  ــا طــرح ســناریوهای ایــران ب کشــورمان ب
فــروش نفــت، گفــت: هیــچ مذاکــره ای بــا 

آمریکایــی هــا نداریــم.
ــی  ــاس عراقچ ــید عب ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
ــیما در  ــک س ــبکه ی ــری 21 ش ــش خب در بخ
خصــوص فــروش اعتبــاری نفــت، اظهارداشــت: 
ــن  ــران تامی ــای ای ــته ه ــه خواس ــرای اینک ب
بشــود مرحلــه اول ایــن اســت کــه کانــال 
ــال  ــی و کان ــال مال ــود؛ کان ــی ش ــی طراح مال
بانکــی قــدم اول اســت کــه بایــد انجــام شــود. 
در مــورد نفــت مشــخص اســت و آن اینکــه مــا 
مــی گوییــم یــا نفــت را بخریــد و یــا ایــن کــه 
ــد در  ــی بای ــد. اعتبارات ــا بدهی ــه م ــش را ب پول
اختیــار مــا قــرار داده شــود کــه معــادل نفــت 
ــا پیــش  ــد ی ــا بخرن ــد ی ــه بای ــران باشــد؛ ک ای
ــار  ــار در اختی ــش اعتب ــا معادل ــد ی ــد کنن خری
مــا قــرار دهنــد و نفــت مــا بتوانــد بــه عنــوان 
ضمانــت در اختیــار آنهــا قــرار بگیــرد. در ایــن 
صــورت مــا می توانیــم بــه اجــرای مجــدد 
ــن صــورت طبــق  ــر ای ــم در غی برجــام برگردی
ــم  ــوم را برخواهی ــر گام س ــه 1۰روز دیگ برنام

داشــت.
وی در ادامــه در خصــوص فضاســازی هــای 
ــا  ــر م ــت: از نظ ــره، گف ــورد مذاک ــر در م اخی
ــت و آن  ــخص اس ــال مش ــئله کام ــورت مس ص
اینکــه بتواننــد خواســته هــای مــا را در برجــام 
تامیــن کننــد و هیــچ مذاکــره ای بــا آمریکایــی 
ــه  ــا گفت ــه آنه ــا ب ــن را صریح ــم؛ ای ــا نداری ه
ایــم و دلیــل مــا کامــاًل مشــخص اســت. هیــچ 
ــه مذاکــره نمــی  ــن ب کشــوری تحــت فشــار ت
ــت  ــلیم اس ــره تس ــره مذاک ــن مذاک ــد؛ ای ده
و مذاکــره واقعــی نیســت. موضــع مــا در 
ــا  ــن موضــوع روشــن اســت و م ــا ای ــاط ب ارتب
ــم کــه اگــر بخواهــد مذاکــره ای  اعــالم کرده ای
ــه  ــا علی ــا تحریم ه ــد آنه ــرد بای ــورت بگی ص
ایــران را بردارنــد و بــه برجــام بازگردنــد و 
در ایــن صــورت شــاید مثــل قبــل در جریــان 
کمیســیون مشــترک برجــام و مذاکــرات ایــران 
ــا آنهــا رایزنــی و گفت وگویــی  ــا گــروه 1+5 ب ب

ــیم. ــته باش داش
ــه ســفر اخیــر ظریــف  ــا اشــاره ب عراقچــی ب
بــه فرانســه گفــت: وقتــی دعــوت شــد از آقــای 
ظریــف کــه در حاشــیه گــروه ۷ مذاکراتــی 
ــچ  ــه هی ــود ک ــن ب ــا ای داشــته باشــد شــرط م
مالقــات و مذاکــره ای بــا طــرف آمریکایــی حتی 
ــا  در حالــت شانســی وجــود نداشــته باشــد و ت
ایــن حــد مواظــب هســتیم کــه طــرف آمریکایی 
نتوانــد از ایــن مذاکــرات ســوء اســتفاده کنــد. ما 
ــا اروپایی هــا مذاکــره  ــان ب ــرای حقــوق خودم ب
ــا  ــات م ــد مطالب ــا می توانن ــا ی ــم و آنه می کنی
را تامیــن کننــد یــا نمی تواننــد. آقــای روحانــی 
هــم خیلــی واضــح در ایــن خصــوص صحبــت 
کــرد کــه مــا بــرای منافــع خــود ممکــن اســت 
ــچ  ــا هی ــا آمریکایی ه ــی ب ــم ول ــره کنی مذاک
ــم داشــت. ــن خصــوص نخواهی صحبتــی در ای

موسوی: 
به زودی اولین گروه همکاران بنیاد 
دفاع از دموکراسی راتحریم می کنیم

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: طبــق 
ــه  ــرادی را ک ــروه از اف ــن گ ــه زودی اولی ــون ب قان
ــا  ــاع از دموکراســی ه ــه اصطــالح دف ــاد ب ــا بنی ب
همــکاری دارنــد، بــرای افــزوده شــدن به فهرســت 

ــه قــوه قضائیــه معرفــی می کنیــم. تحریــم ب
ــوی  ــاس موس ــید عب ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــرد:  ــالم ک ــه اع ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
طبــق قانــون بــه زودی اولین گــروه از افرادی را 
کــه بــا بنیــاد بــه اصطــالح دفــاع از دموکراســی 
ــدن  ــزوده ش ــرای اف ــد، ب ــکاری دارن ــا هم ه
ــط از  ــای ذیرب ــه نهاده ــم ب ــه فهرســت تحری ب

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــه معرف ــوه قضائی ــه ق جمل
ایــران  نظــر  از  موســوی تشــریح کــرد: 
ــکده  ــک اندیش ــه ی ــچ وج ــه هی ــاد ب ــن بنی ای
ــت  ــازمانی اس ــه س ــود بلک ــی ش ــوب نم محس
کــه در پوشــش اندیشــکده بــه صــورت روزمــره 
تروریســم   « تشــویق  و  طراحــی  حــال  در 
ــکا  ــت آمری ــه دول اقتصــادی« و اعمــال خصمان
ــازوی  ــران اســت. ایــن بنیــاد ب علیــه مــردم ای
ــکا محســوب  ــت آمری ــی دول طراحــی و عملیات
شــده و آمریــکا بیشــتر اقدامــات خصمانــه 
خــود علیــه ملــت ایــران را بــر مبنــای طراحــی 

ــد. ــی ده ــام م ــاد انج ــن بنی ــای ای ه
افــراد  اول  فهرســت  کــرد:  بیــان  وی 
تحریمــی شــامل ملیــت هــای مختلــف اســت 
کــه در اقدامــات ایــن بنیــاد علیــه مــردم ایــران 

ــد. ــده دارن ــه عه ــری ب ــش موث نق

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

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* بمــب اتــم وســیله صلــح شــد امــا بشــر 
مــی توانــد نگهبــان صلــح باشــد از ایــن پــس 
صلــح را بایــد از خطــری کــه نــه تنهــا تمــدن 
بلکــه بشــریت را تهدیــد مــی کنــد حفــظ کرد.
چرچیل

ــت  ــا وق ــه تنه ــی کاره ن ــل و ب * آدم تنب
ــه  ــد بلک ــی ده ــدر م ــود را ه ــای خ گرانبه
اســاس تمــدن و زندگــی دیگــران را بــه هــم  

ــد. مــی زن
کومرسون

* عالمــت مشــخصه میــان حیــوان و 
انســان، تمــدن انســان هــا اســت.

امیل زوال
* تمدن، همان انسانیت است.

پی یرسیمون الپالس
* شــعار معــرف )باالتــر، ســریعتر، قویتــر( 
ــا  ــارزه ب ــرای مب در المپیــک فقــط و فقــط ب

تنبلــی افــراد بشــر ایجــاد شــده اســت.
آدولف هتیلر
ــا انســانی کــه هرگــز اشــتباه نمــی  *تنه
ــام  ــچ کاری انج ــه هی ــت ک ــی اس ــد کس کن

نمــی دهــد.
گوته

ــچ  ــت؛ هی ــره نیس ــانی جزی ــچ انس * هی
ــد.  ــی کن ــی نم ــرای آن زندگ ــا ب ــس تنه ک
همگــی بخشــی از یــک قــاره را تشــکیل 

می-دهنــد.
جان دون

ــر از  ــر و شــالق زنت ــی غمگیــن ت * تنهای
ــدون  ــه ب ــت، ک ــت نیس ــدون دوس ــان ب انس
آنهــا جهــان بیابــان اســت؛ کســی کــه قــادر 
بــه دوســتی نیســت، بیشــتر بــه حیــوان مــی 

ــه انســان. ــا ب ــد ت مان
فرانیس بیکن

* چــرا انســان هــا از تنهایــی مــی گریزند؟ 
زیــرا افــراد کمــی در خودشــان همــراه خوبی     

مــی یابنــد.
کارلو ُدسی

* انســان هــم مــي توانــد بــه تنهایــي خود 
ــد از درد و  ــي توان ــم م ــازد و ه ــد و بن ببال

ــي بســوزد و بســازد. تنهای
اشپنگلر

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز:
معماری و مصالح بومی موجب 
کاهش مصرف انرژی می شود 

معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز 
گفــت: در گذشــته تنهــا بــا یــک درصــد 
مصــرف انــرژی امــروز شــهروندان زندگــی مــی 

ــتند.  ــکلی نداش ــچ مش ــد و هی کردن
به گــزارش شــهریار، محمدحســین اســحقی 
در جلســه کارگاهــی »مدیریــت انــرژی در 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــیا ب ــالس اوراس ــهر« اج ش
1۰۰ســال اخیــر مصــرف انــرژی بســیار مــورد 
ــوده اســت، اظهــار داشــت: در دهــه  اهمیــت ب
ــزان  ــد می ــک درص ــا ی ــا ب ــر تنه ــای اخی ه
ــردم  ــز م ــروز در شــهر تبری ــرژی ام مصــرف ان
ــم  ــکلی ه ــچ مش ــد و هی ــی کردن ــی م زندگ

ــتند. نداش
معــاون شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
بســیاری از تنــش هــای موجــود در منطقــه بــه 
ــرژی  ــع ان ــه مناب ــتیابی ب ــرژی و دس ــل ان دلی
ــش  ــترین تن ــوع آب بیش ــت: موض ــت گف اس
ــانگر  ــد و نش ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ را ب
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب ــه بای ــت ک آن اس

ــته باشــیم. داش
ــز  ــنتی تبری ــاری س ــه معم ــاره ب ــا اش او ب
اظهــار داشــت: دمــای تبریــز در تابســتان 
ــا 2۰  ــاالی صفــر و در زمســتان ت ۴۰ درجــه ب
ــن  ــت و ای ــان اس ــر در نوس ــر صف ــه زی درج
ــز  ــهر تبری ــه ای ش ــای ۶۰ درج ــالف دم اخت
ــژه  ــهر وی ــک ش ــه ی ــی ب ــر آب و هوای را از نظ

ــت. ــرده اس ــل ک تبدی
معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز 
ــی در گذشــته  ــح بوم ــت: اســتفاده از مصال گف
در مدیریــت مصــرف انــرژی بســیار موثــر بــوده 

اســت.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــحقی در ادام اس
گســترش ارتباطــات در ســال هــای اخیــر 
مســائل  خصــوص  در  همــه  شــده  باعــث 
ــت:  ــد باشــند گف ــه من ــط زیســتی دغدغ محی
امــروز شــاهدیم کــه تمــام جهــان نگــران آتــش 
ــتند و  ــازون هس ــای آم ــگل ه ــوزی در جن س

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــن بس ای
او افــزود: امیــدوارم روزی برســد کــه بــدون 
ــرژی  ــت، ان ــط زیس ــه محی ــارت ب ــاد خس ایج

مــردم جهــان تامیــن شــود.

سکونت گاه های غیررسمی زمینه ساز 
افزایش آسیب های اجتماعی است

فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور  مدیــرکل 
گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  اســتانداری 
نخســتین گام اساســی بــرای مواجهــه منطقــی 
ــی در هــر مقطعــی،  ــیب های اجتماع بــا آس
ــر  ــای پرخط ــناخت الزم از پدیده ه ــب ش کس
و شناســایی کانون هــا و عوامــل بحران ســاز 
ــر  ــه موث ــرای مداخل ــب ب ــیوه مناس ــه ش و ارای
در فرآینــد مدیریــت آســیب های اجتماعــی 

ــت.  اس
در  شــکوهی  بــدر  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــر  ــالت موث ــی مداخ ــتانی تخصص ــمینار اس س
در بحران هــای اجتماعــی کــه در دانشــگاه 
شــهید مدنــی آذربایجــان برگــزار شــد، افــزود: 
بــا تمهیــد تدابیــر بــه موقــع بــه منظــور 
ــیب های  ــوع آس ــگیری از وق ــی و پیش پیش بین
خطرپذیــری  ســطح  ارزیابــی  اجتماعــی، 
ــز از  ــای الزم، پرهی ــب آمادگی ه ــه، کس جامع
ــا  ــوام ب ــوازی کاری ت ــرف و م ــی نگری ص بخش
ــود  ــای موج ــح از ظرفیت ه ــری صحی بهره گی
ــه ای  ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــوان ب ــه می ت جامع
از وقــوع آســیب های اجتماعــی جلوگیــری 

ــرد. ک
شناســایی  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  جامعــه،  در  آســیب زا  کانون هــای 
شــکل گیری ســکونت گاه های غیررســمی در 
شــهرها عامــل اصلــی افزایــش آســیب های 
اجتماعــی اســت و اکثــر آســیب های اجتماعــی 

در ایــن مناطــق صــورت می گیــرد.
شــکوهی گفــت: بــرای مدیریــت علمــی 
اســتفاده  اجتماعــی  آســیب های  جامــع  و 
از ظرفیت هــای علمــی مراکــز دانشــگاهی، 
و  بســیج  پایگاه هــای  علمیــه،  حوزه هــای 
ــر و  ــر خطی ــک ام ــاد ی ــازمان های مردم نه س

ــت. ــروری اس ض
فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور  مدیــرکل 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ــان ش ــتانداری آذربایج اس
ــم  ــیم چش ــه راه و ترس ــن نقش ــرورت تدوی ض
ــیب  ــع آس ــت جام ــرای مدیری ــن ب ــداز روش ان
ــه  ــکا ب ــا ات ــا ب ــت: تنه ــی، گف ــای اجتماع ه
ــی  ــازی نم ــکیالت و ساختارس ــارات، تش اعتب
تــوان مســایل و آســیب هــای اجتماعــی را بــه 

ــرد. ــت ک ــتی مدیری درس
 وی بــا اشــاره بــه ضــرورت اصــالح رویکــرد 
اجتماعــی،  مســایل  حــوزه  در  مدیریتــی 
ــه و  ــاب اندیش ــرای ورود اصح ــازی ب زمینه س
دانشــگاهیان و فعــاالن موثــر اجتماعــی و ارائــه 
ــت  ــرای مدیری ــب ب ــع و متناس ــات جام نظری
صحیــح مســایل اجتماعــی بااهمیــت برشــمرد.

سخنگوی شورای شهر تبریز خواستار شد:
لزوم تدبیر شهرداری تبریز برای 

تجهیز کامل آتش نشانی

ــز  ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــخنگوی ش  س
ــر  ــز تدابی ــهرداری تبری ــت ش ــت: الزم اس گف
الزم بــرای تجهیــز ســازمان آتــش نشــانی 
ــاذ  ــز را اتخ ــهرداری تبری ــی ش ــات ایمن وخدم

ــد. کن
ــادق زاده در  ــم ص ــر، کری ــزارش مه ــه گ ب
ــانی  ــش نش ــزات آت ــگاه تجهی ــاح نمایش افتت
ــد توجــه داشــت کــه تغییــر  ــز گفــت: بای تبری
ســاختار معمــاری شــهری و حرکــت بــه ســمت 
ــا  ــد ت ــی کن ــاب م ــازی ایج ــه س ــد مرتب بلن
ــای  ــوژی ه ــز تکنول ــش نشــانی نی ســازمان آت

ــود. ــز ش ــا مجه روز دنی
ــران و  صــادق زاده خاطــر نشــان کــرد: مدی
مســئولین شــهری بایــد توجــه داشــته باشــند 
ــل  ــالم عوام ــق اع ــر و  طب ــال حاض ــه در ح ک
ــرده  ــدای ناک ــر خ ــانی اگ ــش نش ــازمان آت س
اتفاقــی در ســاختمان هــای بلنــد مرتبــه شــهر 
رخ دهــد عمــال آتــش نشــانی قــادر بــه مقابلــه 

ــود. ــی نخواهــد ب ــا حــوادث احتمال ب
وی بــا اعــالم اینکــه الزم اســت این ســازمان 
ــه تجهیــزات  در ســریع تریــن زمــان ممکــن ب
ــز  ــا مجهــز شــود گفــت: شــهردار تبری روز دنی
بایــد تدابیــر ویــژه ای بــرای تجهیــز و تکمیــل 

لــوازم و تجهیــزات ایــن ســازمان بیاندیشــد.
ـــز  ـــهر تبری ـــالمی ش ـــورای اس ـــخنگوی ش س
ـــز  ـــهر تبری ـــت: کالنش ـــن گف ـــه همچنی در ادام
ـــور  ـــمالغرب کش ـــهر ش ـــن ش ـــوان بزرگتری بعن
بایـــد از نظـــر تجهیـــزات و لـــوازم آتـــش نشـــانی 
ـــورت  ـــه در ص ـــد ک ـــی باش ـــوی و غن ـــدری ق بق
ـــد  ـــراف بتوان ـــای اط ـــهر ه ـــه در ش ـــروز حادث ب
ــوزه  ــایانی در ایـــن حـ ــانی شـ ــات رسـ خدمـ

ـــد. ـــته باش داش
دســت  از  تشــکر  ضمــن  ادامــه  در  وی 
انــدرکاران برگــزاری ایــن نمایشــگاه ادامــه 
داد: ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری تبریــز تــالش هــای خوبــی در 
راســتای حفاظــت از جــان و مــال انســان هــا 
در زمــان بــروز حــوادث غیرمترقبــه انجــام داده 

ــت. اس

عضــو کمیســیون اجتماعــی و نماینــده مردم 
ــس شــورای  ــز، اســکو و آذرشــهر در مجل تبری
اســالمی ســعیدی بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
آذربایجان شــرقی بــرای توســعه صنعــت چــاپ، 
اعــالم کــرد: مجلــس شــورای اســالمی آمادگی 
الزم را بــرای حمایــت و بهبــود فضــای کســب و 

ــت دارد.  ــن صنع کار در ای
بــه گــزارش ایرنــا، محمداســماعیل ســعیدی 
ــاپ  ــت چ ــی صنع ــش مل ــیزدهین همای در س
آذربایجــان شــرقی، اظهــار کــرد: چنانچــه 
مدیــران اســتانی در تصمیــم گیــری هــا و 
ــتر  ــد بیش ــرکت کنن ــا ش ــازی ه ــم س تصمی
مشــکالت رفــع مــی شــود و مســائل دقیــق تــر 

ــود.   ــی ش ــت م ــر پرداخ ــی ت و تخصص
ــا بیــان اینکــه تفویــض اختیــارات بــه  وی ب
اســتان ها بســیاری از مشــکالت را برطــرف 
ــی  ــده های ــیاری از مفس ــزود: بس ــد، اف می کن
کــه در جامعــه مــی بینیــد نتیجــه تمرکــز در 
تصمیــم گیــری هــا و امضاهــای طالیــی اســت.  
ــی  ــا عــدم تمرکزگرای ــه داد: ب ســعیدی ادام
هــا  گرفتــاری  و  مشــکالت  اعظــم  بخــش 
 و حتــی مســایل مربــوط بــه رانــت رفــع 
مــی شــود زیــرا مســئوالن اســتانی بــه حــوزه 
خــود احاطــه دارنــد و مــی تواننــد بــه خوبــی 

مدیریــت کننــد.  
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلــس شــورای اســالمی همچنیــن بــا اشــاره 

ــت  ــر قدم ــاپ و نش ــز در چ ــه تبری ــه اینک ب
ــه  ــا ب ــت تنه ــن قدم ــت: ای ــی دارد، گف طوالن
دوره عبــاس میــرزا برنمــی گــردد بلکــه قدمــت 
ــش  ــرن پی ــت ق ــا هف ــه ۶ ت ــران ب ــر در ای نش
ــع  ــه دانشــگاهی رب ــه مجموع ــردد ک ــی گ برم

ــت.    ــت داش ــز فعالی ــیدی در تبری رش
ــر اینکــه بخــش  ــد ب ــا تاکی وی همچنیــن ب
ــت: در  ــت، گف ــاف اس ــات مع ــگ از مالی فرهن
ــه  ــت ک ــده اس ــی آم ــون اساس ــاده 3۹ قان م
بــه فعالیــت هــای فرهنگــی و بخــش فرهنــگ 
مالیــات تعلــق نمــی گیــرد امــا معلــوم نیســت 

ــن  ــا مالیــات از ای ــد ت چــرا برخــی اصــرار دارن
بخــش اخــذ شــود.  

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای 
نزدیــک  آینــده  در  کــرد:  اعــالم  اســالمی 
تکلیــف ایــن موضــوع را مشــخص مــی کنیــم 
و در خصــوص بیمــه و مــواد اولیــه چــاپ نیــز 
ــزار و  ــئوالن برگ ــا مس ــه ای ب ــه زودی جلس ب

ــود.   ــی ش ــرف م ــده برط ــاد ش ــکالت ی مش
رییــس اتحادیــه چاپخانــه داران آذربایجــان 
شــرقی نیــز در ایــن همایــش گفــت: 2۰۰ 
فعالیــت مســتمر صنعــت چــاپ تبریــز وام دار 

ــت.   ــت اس ــن صنع ــوتان ای ــزرگان و پیشکس ب
ــت  ــه مزی ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــه اظه بحری
هــای نســبی و ظرفیــت هــای چــاپ آذربایجان 
ــی  ــنجی علم ــار نیازس ــور در کن ــرقی و کش ش
مــی تــوان گام هــای موثــری را بــرای توســعه 
ــام  ــب ن ــورهای صاح ــا کش ــت ب ــاپ و رقاب چ

برداشــت.  
بــه گــواه نوشــته هــای تاریخــی، نخســتین 
ــی  ــا حــروف فارســی و عرب ــه ســربی ب چاپخان
2۰2 ســال قبــل توســط میــرزا زیــن العابدیــن 
ــر شــد و اولیــن کتــاب  ــز دای ــزی در تبری تبری
ــاله  ــه رس ــن چاپخان ــط ای ــده توس ــر ش منتش
»جهادیــه« میرزاعیســی خــان قائــم مقــام بــود 
و بــا توجــه بــه اینکــه در آن زمــان هنــوز واژه 
چــاپ متــداول نشــده بــود، آن را باســمه خانه، 
ــع  ــه و دارالطب ــه، دارالطباع ــه، مطبع بصمه خان

می نامیدنــد.
اصطالحــات باســمه و باســمه خانــه بــه 
از  چاپخانــه  و  چــاپ  معنــای  بــه  ترتیــب 
ــری  ــز از 1233 قم ــان و تبری ــق آذربایج طری
ــا  ــت و ت ــربی رواج یاف ــه س ــا تاســیس مطبع ب
مــرگ عبــاس میــرزا در ســال 12۴۹ دایــر بــود 
ــت  ــا این کــه چــاپ ســنگی جــای آن را گرف ت
و نخســتین کتــاب چــاپ ســنگی در ایــران نیــز 
قــرآن چــاپ دارالطبعــه دارالســلطنه تبریــز در 
ــا  ســال ۴۹-12۴8 هجــری قمــری مصــادف ب

ــت. ــالدی اس 33-1832 می

نماینده تبریز:

 مجلس آماده حمایت از صنعت چاپ است 

شــهردار تبریــز گفــت: عملیــات آمــاده 
ســازی و احــداث پــارک صفــاری واقــع در 
محــدوده منطقــه ۶ تبریــز، بــه دلیــل معمــاری 

ــت.  ــر اس ــان ب ــه دارد زم ــژه ای ک وی
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــاری ب ــارک صف ــد از پ بازدی
ــه ای  ــای محل ــارک ه ــاد پ ــرح نهضــت ایج ط
کــه از ســال قبــل آغــاز شــده  15 پــارک محله 
ای در ســال ۹۷ احــداث و تحویــل شــهروندان 
ــن  ــال ۹8 ضم ــت: در س ــت گف ــده اس داده ش
ــی  ــارک های ــم پ ــن طــرح قصــد داری ــه ای ادام
احــداث کنیــم کــه خدمــات فرامحلــه ای 

داشــته باشــند.
او افــزود: ایــن پــارک هــا از نظــر وســعت و 
ــه و  ــک محل ــتر از ی ــی بیش ــاری ، خدمات معم

ــه خواهنــد کــرد. منطقــه ارائ
شــهردار تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه احــداث 
پــارک در مناطقــی کــه پــارک و فضــای ســبز 
وجــود نــدارد در اولویــت اســت اظهــار داشــت: 
در مناطقــی کــه امــکان و زمیــن مناســب 
ــن  ــدارد، زمی ــود ن ــارک وج ــداث پ ــرای اح ب
مســکونی خریــداری شــده و بــه فضــای ســبز 

ــری پیــدا مــی کنــد. تغییــر کاب
ایــرج شــهین باهــر ادامــه داد: قیمــت زمیــن 
ــن  ــت زمی ــر قیم ــا 1۰ براب ــق ت ــن مناط در ای
بــا کاربــری فضــای ســبز خریــداری مــی شــود 
تــا بــرای شــهروندان زمیــن اســتراحت و بــرای 

کــودکان زمیــن بــازی ســاخته شــود.
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــه ب او در ادام
ــارک  ــن پ ــرد: ای ــح ک ــاری تصری ــارک صف پ

ــای  ــر فض ــه فق ــده ک ــع ش ــه ای واق در منطق
ســبز و پــارک در آن محســوس اســت. بیشــتر 
ــارک  ــرداری از پ ــره ب ــرای به ــات الزم ب اقدام
صفــاری انجــام شــده و تــا کمتــر از یــک مــاه 

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــده ب آین

ــه  ــاری ب ــارک صف ــت: پ ــز گف شــهردار تبری
ــی  ــاخته م ــی و س ــی طراح ــاغ ایران ــورت ب ص
شــود و بــه دلیــل ایــن معمــاری ســنتی 
و خــاص، بــی شــک مــورد توجــه تمامــی 

ــود. ــد ب ــزی خواه ــهروندان تبری ش

ــر  ــفالت ریـــزی بیـــش 3۰ معبـ ــات آسـ ــرای عملیـ اجـ
کوجـــووار بـــا 1۴۴۰ تـــن آســـفالت بـــه منظـــور مرتفـــع 
نمـــودن مشـــکالت تـــردد اهالـــی کوجـــوار صـــورت 

ــت. گرفـ
ــه ۷  ــهرداری منطقـ ــات شـ ــور ارتباطـ ــزارش امـ ــه گـ بـ
تبریـــز معـــاون فنـــی و عمرانـــی منطقـــه بـــا اعـــالم ایـــن 
خبـــر گفـــت: عملیـــات آســـفالت ریـــزی  و ســـاماندهی 3۰ 
معبـــراز محـــالت کوجووارعلـــی الخصـــوص معابـــر خاکـــی 

وحفـــاری شـــده  ایـــن منطقـــه در طـــی ســـه مـــاه اخیـــر 
ـــهروندان و  ـــال ش ـــاه ح ـــور رف ـــه منظ ـــفالت ب ـــن آس با1۴۴۰ت
ـــفالت  ـــه آس ـــایل نقلی ـــردد وس ـــر ت ـــهیل در ام ـــن تس همچنی

ریـــزی و نوســـازی گردیـــد
ـــی  ـــی وعمران ـــاون فن ـــت مع ـــدس خیردوس ـــن مهن همچنی
ـــبت  ـــت نس ـــده اس ـــالش ش ـــرح ت ـــن ط ـــت :در ای ـــه گف منطق
بـــه ســـاماندهی محالتـــی کـــه نیازمنـــد بهســـازی بودنـــد 

ـــرد. ـــورت بگی ـــات الزم ص اقدام

شهردار تبریز:

پارک صفاری تا یک ماه آینده 
به بهره برداری می رسد

توسط شهرداری منطقه 7تبریز صورت گرفت

آسفالت ریزی معابر کوجووار

ـــات  ـــزی و تحقیق ـــر برنامه ری ـــرکل دفت مدی
ــالب  ــکن انقـ ــاد مسـ ــهری بنیـ ــکن شـ مسـ
اســـالمی بـــا بیـــان اینکـــه مهلـــت ثبت نـــام 
متقاضیـــان طـــرح اقـــدام ملـــی ســـاخت 
ـــان پنـــج روز اســـت  ـــتان کرم مســـکن در اس
ـــهمیه  ـــت س ـــن مهل ـــام ای ـــد از اتم ـــت: بع گف
بـــه اســـتان دیگـــری اختصـــاص پیـــدا 

 . می کنـــد
بـــه گـــزارش تســـنیم، ابـــاذر جابـــری در 
ــدام  ــرح اقـ ــامانه طـ ــی از سـ ــن رونمایـ آئیـ
ملـــی بنیـــاد مســـکن انقـــالب اســـالمی بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه طـــرح اقـــدام ملـــی بـــا 
ــور  ــام کشـ ــور در تمـ ــور رئیـــس جمهـ حضـ
ـــاد  ـــت: بنی ـــار داش ـــت اظه ـــورده اس ـــد خ کلی
مســـکن متولـــی ســـاخت 1۰۰ هـــزار واحـــد 
از مجمـــوع ۴۰۰ هـــزار واحـــد طـــرح اقـــدام 

ملـــی در کشـــور اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان کرمـــان 
پایلـــوت اجـــرای ایـــن طـــرح و ثبت نـــام در 
ــد  ــردم می تواننـ ــت: مـ ــت گفـ ــامانه اسـ سـ
ـــه  ـــامانه مراجع ـــه س ـــه ب ـــر از 1۰ دقیق در کمت
کـــرده و مراحـــل ثبت نـــام خـــود را تکمیـــل 

کننـــد.
ـــات  ـــزی و تحقیق ـــر برنامه ری ـــرکل دفت مدی
ــالب  ــکن انقـ ــاد مسـ ــهری بنیـ ــکن شـ مسـ
ـــد  ـــه بای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــالمی کش اس
ـــود  ـــام ش ـــردم انج ـــه م ـــل ب ـــانی کام اطالع رس
ـــرح  ـــن ط ـــکن در ای ـــدان مس ـــه نیازمن ـــا هم ت
ــام  ــت ثبت نـ ــزود: مهلـ ــد افـ ــام کننـ ثبت نـ

ـــد از  ـــت و بع ـــج روز اس ـــان پن ـــتان کرم در اس
ـــاص  ـــری اختص ـــتان دیگ ـــه اس ـــهمیه ب آن س

ــد. ــدا می کنـ پیـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه ثبت نـــام در طـــرح 
ــتان  ــروز در اسـ ــکن از امـ ــی مسـ ــدام ملـ اقـ
کرمـــان آغـــاز شـــده و تـــا چهـــار روز دیگـــر 
ادامـــه دارد افـــزود: ایـــن طـــرح بـــرای 
ــوار فاقـــد مســـکن اســـت. سرپرســـتان خانـ

جابـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از 
ـــاله در  ـــج س ـــکونت پن ـــرح س ـــن ط ـــرایط ای ش
ـــرد:  ـــان ک ـــت بی ـــکن اس ـــی مس ـــهر متقاض ش
ـــه  ـــت ک ـــرادی اس ـــا اف ـــرح ب ـــن ط ـــت ای اولوی

ـــند. ـــته باش ـــن داش زمی
ــد  ــه بعـ ــه در مرحلـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
براســـاس نیازســـنجی درخواســـت زمیـــن 
ــزار و 2۴  ــت: هـ ــت گفـ ــده اسـ ــب شـ مناسـ
ــکن  ــاد مسـ ــت بنیـ ــوزه فعالیـ ــهر در حـ شـ

شـــامل ایـــن طـــرح می شـــود.
ـــات  ـــزی و تحقیق ـــر برنامه ری ـــر کل دفت مدی
ــالب  ــکن انقـ ــاد مسـ ــهری بنیـ ــکن شـ مسـ
ـــالش  ـــه ت ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــالمی کش اس
ــرح  ــن طـ ــی در ایـ ــی دولتـ ــم از اراضـ داریـ
ـــون  ـــرد: وام ۷5 میلی ـــوان ک ـــود عن ـــتفاده ش اس
تومانـــی ســـاخت بـــرای ثبت نام کننـــدگان 

در نظـــر گرفتـــه شـــده کـــه بـــه بانـــک 
مســـکن معرفـــی می شـــوند.

ـــن  ـــارکت ای ـــرخ مش ـــه ن ـــان اینک ـــا بی وی ب
وام بـــا ســـود 18 درصـــد اســـت و در مـــدت 
ــت:  ــود گفـ ــت داده می شـ ــال برگشـ 1۰ سـ
مبلـــغ اقســـاط وام حـــدود یـــک میلیـــون و 

5۰۰ هـــزار تومـــان اســـت.

2 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی 
در کرمان ساخته می شود

ــلطانی نژاد  ــر سـ ــه علی اکبـ ــن جلسـ در ایـ
ــان  ــتان کرمـ ــکن اسـ ــاد مسـ ــرکل بنیـ مدیـ
ــرح  ــن طـ ــه ایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ نیـ
ــی  ــه طراحـ ــط جامعـ ــار متوسـ ــرای اقشـ بـ
شـــده اظهـــار داشـــت: ایـــن طـــرح شـــامل 
دهک هـــای یـــک و دو جامعـــه می شـــود.

وی بـــا بیـــان اینکـــه در اســـتان کرمـــان 
جامعـــه آمـــاری حـــدود 13 هـــزار و 5۰۰ 
خانـــوار فاقـــد مســـکن وجـــود دارد گفـــت: 
اولویـــت اجـــرای ایـــن طـــرح بـــا شـــهرهای 
کوچـــک اســـت و ۷۰ شـــهر اســـتان کرمـــان 

جـــزو ایـــن طـــرح هســـتند.
مدیـــرکل بنیـــاد مســـکن اســـتان کرمـــان 
ــان  ــتان کرمـ ــه در اسـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
در مجمـــوع حـــدود 2 هـــزار واحـــد طـــرح 
اقـــدام ملـــی ســـاخته می شـــود افـــزود: 
ــن  ــامانه ایـ ــد در سـ ــا بایـ ــان حتمـ متقاضیـ
 طـــرح بـــه نـــام ســـامانه آبـــاد و بـــه آدرس

ثبـــت  نـــام   abad.bonyadmaskan.ir  
ــد. کننـ

ـــهم آورده متقاضـــی  ـــه س ـــان اینک ـــا بی وی ب
در بانـــک مســـکن نیـــز حـــدود 3۰ میلیـــون 
ـــهیالت  ـــط اول تس ـــت: قس ـــت گف ـــان اس توم
ــی  ــه متقاضـ ــیون بـ ــرای فنداسـ ــد از اجـ بعـ

پرداخـــت می شـــود.

اختصاص وام ۷5 میلیون تومانی ساخت برای 
ثبت نام  کنندگان
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)اکبر عظیم نیا(

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه حــذف چهــار 
صفــر از پــول ملــی اولویــت اول اقتصــاد کشــور 
ــد  ــد سیاســت های تولی ــه بای ــت ک نیســت گف

صفــر از بیــن بــرود. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورابراهیمــی 
ــی  ــر ضرورت ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
نــدارد کــه حــذف صفرهــا از پــول ملــی اولویت 
تصمیــم مجلــس، دولــت و فضــای جامعــه 
ــات  ــروز موضوع ــا ام ــر م ــت: از نظ ــد گف باش
بســیار مهمــی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد 
تــا راهبــرد مــا را در عرصــه اقتصــادی مشــخص 
کنــد. اولویــت امــروز مــا اصــالح ســاختار 
ــور آن  ــن مح ــه اصلی تری ــت ک ــادی اس اقتص
ســاختار بودجــه اســت، امــا ایــن امــر معطــل 

ــده اســت. مان
ــه  ــر اســاس توافقــی ک ــت ب ــزود: دول وی اف
بعــد از دســتور رهبــری بــرای اصــالح ســاختار 
بودجــه فراهــم شــد چهــار مــاه مهلــت گرفــت 
و بعــد از چهــار مــاه نتیجــه ایــن شــده کــه بــا 
ــاب ارزی،  ــون دالر از حس ــت ۴5۰ میلی برداش
12 درصــد از منابــع فریــز شــده صنــدوق 
توســعه ملــی در ســال ۹۷ و اســتقراض از 

طریــق انتشــار اوراق، مشــکل بودجــه ســال ۹8 
را حــل کنیــم امــا آیــا مفهــوم اصــالح ســاختار 
ایــن بــوده اســت و ایــن تصمیمــات بــه معنــای 

اصــالح ســاختار اقتصــادی اســت؟
مــا  وقتــی  شــد:  یــادآور  پورابراهیمــی 
ــت  ــادی اس ــاختار اقتص ــالح س ــان اص اولویتم

ــل  ــم مث ــر می پردازی ــار صف ــذف چه ــه ح و ب
ایــن اســت کــه خودروی مــان از ناحیــه موتــور 
دچــار مشــکل شــده و حــاال می خواهیــم 
شیشــه جلــوی آن کــه خــش افتــاده را عــوض 
ــر  ــالم بهت ــه س ــت شیش ــی اس ــم. طبیع کنی
ــودرو را  ــور خ ــد موت ــا اول بای ــی آی ــت ول اس

ــرد؟ ــوض ک ــه را ع ــا شیش ــرد ی ــر ک تعمی
مجلــس  در  کرمــان  مــردم  نماینــده 
ــر  ــار صف ــذف چه ــه ح ــر اینک ــد ب ــد تاکی بای
ــد  ــا بای ــزود: م ــت اول اقتصــاد نیســت اف اولوی
ــم.  ــن ببری ــر را از بی ــد صف ــت های تولی سیاس
ــر را  ــد صف ــور تولی ــد موت ــد بگوی ــت بای دول
کجــا می خواهــد خامــوش کنــد. موتــور تولیــد 
ــت.  ــی اس ــت های تورم ــع سیاس ــر در واق صف
مــا از طرفــی می خواهیــم صفــر را حــذف 
ــر  ــد صف ــور تولی ــر موت ــرف دیگ ــم و از ط کنی
روشــن اســت پــس بــا حــذف آن تنهــا صــورت 
ــوا باقــی اســت. ــاک می شــود و محت مســئله پ

پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه بــی انضباطــی 
ــی و ارزی موجــب  ــی، مال در سیاســت های پول
تولیــد صفــر شــده، اظهــار کــرد: تنهــا راه ایــن 
ــم.  ــالح کنی ــت ها را اص ــا سیاس ــه م ــت ک اس
چــرا کــه در غیــر اینصــورت حتــی اگــر چهــار 
صفــر را حــذف کنیــم 1۰ ســال دیگــر چهــار 
ــن کار  ــس ای ــم داشــت. پ ــر خواهی ــر دیگ صف
اولویــت مــا نیســت. مــا بایــد بــا سیاســت های 

تورمــی مبــارزه کنیــم.
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
در پایــان خاطرنشــان کــرد: اگــر همــه شــرایط 
ــور تولیــد صفــر  اقتصــادی خــوب باشــد و موت
از کار بیفتــد حــذف صفــر هــم در جــای خــود 
ــاب ها،  ــازی حس ــاده س ــه س ــت و ب ــوب اس خ
ــا ارزهــای خارجــی و  بهبــود نحــوه محاســبه ب
ــد. ــه انتشــار اســکناس می انجام کاهــش هزین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف صفرها از پول ملی اولویت نیست

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــکاری 18.۷ درصــدی  آذربایجــان شــرقی از بی
آذربایجــان  در  دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن 
شــرقی خبــر داد و گفــت: نــرخ بیــکاری اســتان 

ــت.  ــد اس 1۰.2 درص
ـــینی  ـــد حس ـــر اح ـــنیم، می ـــزارش تس ـــه گ ب
ــتغال و  ــی اشـ ــروه تخصصـ ــه کارگـ در جلسـ

ــتگاه های  ــران دسـ ــی مدیـ ــورای هماهنگـ شـ
تابعـــه وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ـــعود  ـــور مس ـــا حض ـــه ب ـــرقی ک ـــان ش آذربایج
پزشـــکیان نائـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای 
ـــعه  ـــاون توس ـــوری مع ـــی منص ـــالمی و عیس اس
ــاون، کار و  ــتغال وزارت تعـ ــی و اشـ کارآفرینـ
ــان  ــا بیـ ــد بـ ــزار شـ ــی برگـ ــاه اجتماعـ رفـ

اینکـــه در حـــال حاضـــر 2۶5 هـــزار و ۹2۷ 
ـــا  ـــل و ی ـــارغ التحصی ـــال ف ـــت فع ـــر جمعی نف
ــرقی  ــان شـ ــل در آذربایجـ ــال تحصیـ در حـ
وجـــود دارد، اظهـــار داشـــت: ۶1 هـــزار و 
۷۹ نفـــر فـــارغ التحصیـــل بیـــکار در اســـتان 
داریـــم کـــه نـــرخ بیکاری شـــان معـــادل 
18.۷ درصـــد اســـت ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــاخص 18.3  ـــن ش ـــوری ای ـــن کش ـــه میانگی ک

اســـت.
وی جمعیــت اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــر  ــر ب ــزار و ۶52 نف ــون و ۹۰۹ ه ــه میلی را س
ــکن  ــوس مس ــماری نف ــن سرش ــاس آخری اس
عنــوان کــرد و افــزود: جمعیــت شــاغل اســتان 
یــک میلیــون و 228 هــزار و ۷8۰ نفــر و 
ــر  ــزار و 3۹۶ نف ــز 1۴۴ ه ــکار نی ــت بی جمعی

ــت. اس
حســینی نــرخ مشــارکت در آذربایجــان 
ــار  ــرد و اظه ــالم ک ــد اع ــرقی را ۴۰.5 درص ش
ــتان  ــن اس ــز در ای ــکاری نی ــرخ بی ــت: ن داش

1۰.2 درصــد اســت.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــرقی در ادام ــان ش آذربایج
اســتان  تولیــدی  و  صنعتــی  ظرفیت هــای 
گفــت: هــم اکنــون 3۶ شــهرک صنعتــی، یــک 
ــی،  ــذاری خارج ــرمایه گ ــی س ــهرک صنعت ش
ــزار و ۴۰۰ کارگاه  ــی، ۴8 ه ــه صنعت 1۷ ناحی
فعــال تحــت پوشــش تأمیــن اجتماعــی و 2۶8 
معــدن در حــال بهــره بــرداری، چرخــه اقتصــاد 

اســتان را می چرخاننــد.
وی ادامــه داد: بــا دارا بــودن ۴5 هــزار 
کارگاه فعــال کــد دار تأمیــن اجتماعــی در 
اســتان و دارای کارخانجــات مــادر اعــم از 
پاالیشــگاه، پتروشــیمی، تراکتورســازی و قطــب 
مجتمع هــای  همچنیــن  کشــور  شــکالت 
واحدهــای  و  کشــاورزی  صنعتــی،  متعــدد 
ــی از  ــه یک ــتان را ب ــن اس ــوالدی ای ــق ف موف
تبدیــل  کشــور  اســتان های  صنعتی تریــن 

ــت. ــرده اس ک

بیکاری 18.۷ درصدی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در آذربایجان شرقی  

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
معافیــت  مجــدد  تصویــب  تبعــات  اشــاره 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در مناطــق آزاد 
گفــت: تفــاوت قیمــت کاالهــا در مناطــق آزاد 
ــزه  ــش انگی ــب افزای ــی موج ــرزمین اصل ــا س ب
بــرای خریــد کاالهــای مصرفــی در مناطــق آزاد 
ــترش  ــی، گس ــرزمین اصل ــروش آن در س و ف
قاچــاق کاال و ایجــاد تبعیــض میــان نقــاط 

مختلــف کشــور می شــود. 
بـــه گـــزارش فـــارس، علی اکبـــر کریمـــی 
مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون  عضـــو 
شـــورای اســـالمی و رئیـــس فراکســـیون 
توســـعه صـــادرات مجلـــس در گفت وگـــو 
ــری  ــگاه خبـ ــادی باشـ ــگار اقتصـ ــا خبرنـ بـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــارس بـ ــزاری فـ ــا خبرگـ توانـ
آخریـــن مصوبـــات دربـــاره الیحـــه اصـــالح 
در  افـــزوده  ارزش  بـــر  مالیـــات  قانـــون 
کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس گفـــت: بـــه 
ـــن اقتصـــادی  ـــت فعالی ـــت معافی پیشـــنهاد دول
ــر  ــات بـ ــت مالیـ ــق آزاد از پرداخـ در مناطـ
ارزش افـــزوده کـــه پیـــش از ایـــن در رونـــد 
بررســـی ایـــن الیحـــه حـــذف شـــده بـــود، 
ـــت  ـــی اس ـــن درحال ـــد. ای ـــال ش ـــددا اعم مج
کـــه اکثـــر اعضـــای کمیســـیون اقتصـــادی 

مجلـــس معتقـــد بـــه حـــذف معافیـــت  
ـــق آزاد  ـــرای مناط ـــزوده ب ـــر ارزش اف ـــات ب مالی
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــز ای ـــا نی ـــنهاد آنه ـــد و پیش بودن
ــراری ایـــن پایـــه مالیاتـــی  در صـــورت برقـ
ـــرای  ـــل آن ب ـــد حاص ـــق، درآم ـــن مناط در ای
ـــد. ـــدا کن ـــاص پی ـــق آزاد اختص ـــعه مناط توس

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
بـــا اشـــاره بـــه دالیـــل مخالفـــت اکثریـــت 
اعضـــای ایـــن کمیســـیون بـــا معافیـــت  
مناطـــق  در  افـــزوده  ارزش  بـــر  مالیـــات 

ــا گســـترش ایـــن نـــوع  آزاد توضیـــح داد: بـ
معافیت هـــا، هـــدف اصلـــی از وضـــع قوانیـــن 
مالیاتـــی کـــه همـــان افزایـــش درآمد هـــای 
دولـــت اســـت، نقـــض می شـــود. عـــالوه بـــر 
ــر  ــی غیـ ــای مالیاتـ ــع معافیت هـ ــن، وضـ ایـ
ـــود  ـــه وج ـــث ب ـــق آزاد، باع ـــروری در مناط ض
آمـــدن تبعیـــض و نابرابـــری میـــان مناطـــق 
ـــا  ـــاکنان آنه ـــور و س ـــی کش ـــف جغرافیای مختل

. د می شـــو
ــرمایه  ــذب س ــه ج ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــاد  ــی ایج ــداف اصل ــادرات از اه ــش ص و افزای
مناطــق آزاد اقتصــادی اســت، گفــت: بــه 
همیــن جهــت فعــاالن اقتصــادی در ایــن 
ــرد«  ــر عملک ــات ب ــت مالی ــق از »پرداخ مناط
ــر  ــات ب ــذ مالی ــدم اخ ــا ع ــتند، ام ــاف هس مع
ارزش افــزوده موجــب تفــاوت قیمــت کاالهــا در 
ــود و  ــی می ش ــرزمین اصل ــا س ــق آزاد ب مناط
در نتیجــه انگیــزه مصــرف کاال هــا را در مناطــق 
آزاد افزایــش پیــدا می کنــد کــه ایــن موضــوع 
بــر خــالف اهــداف کالن از پیــش تعییــن شــده 

ــت. ــق اس ــن مناط ــرای ای ب
رئیــس فراکســیون توســعه صــادرات مجلس 
ــر  معافیــت  مناطــق آزاد از پرداخــت مالیــات  ب
انگیــزه ای بــرای گســترش  ارزش افــزوده را 
ــزود:  ــن مناطــق دانســت و اف قاچــاق کاال از ای
ــه  ــا ب ــن معافیت ه ــتفاده از ای ــکان سوءاس ام
اشــکال مختلــف وجــود دارد، بــه عنــوان مثــال، 
ــد  ــای تولی ــی کاال ه ــال غیرقانون ــروش و انتق ف
ــرزمین  ــمت س ــه س ــق آزاد ب ــده در مناط ش
اصلــی یکــی از پیامد هــای احتمالــی گســترش 
معافیت هــای مالیاتــی اســت، زیــرا صرفــه 
ــاد  ــان ایج ــرای قاچاقچی ــی ب ــادی باالی اقتص

می کنــد.
ــالح  ــه اص ــت: الیح ــان گف ــی در پای کریم
ــه  ــوز ب ــزوده هن ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان
تصویــب نهایــی نماینــدگان مجلــس نرســیده و 
در صــورت درخواســت دولــت و یــا صالحدیــد 
ــر  ــالح و تغیی ــکان اص ــردم، ام ــدگان م نماین
ــود  ــی وج ــن علن ــه در صح ــن الیح ــاره ای دوب

دارد.

تبعات سنگین تصویب مجدد معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:
تالش برای حذف مالیات بر ارزش 

افزوده از صنعت بیمه

ــزم جــدی  ــزی، از ع ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــر ارزش  ــات ب ــذف مالی ــرای ح ــر ب ــاد ناظ نه

ــر داد. ــه خب ــت بیم ــوزه صنع ــزوده در ح اف
بــه گــزارش مهــر، غالمرضــا ســلیمانی 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــررات بای ــن و مق ــت: قوانی گف
ــته های  ــعه رش ــرای توس ــه ب ــود ک ــن ش تدوی
زندگــی  بیمه هــای  خصــوص  بــه  بیمــه 

ــی نشــود. تهدیــدی تلق
در  بیمــه  اینکــه صنعــت  بیــان  بــا  وی 
ــل  ــوس و قاب ــد محس ــر از رش ــال های اخی س
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــوده، ام ــوردار ب ــی برخ توجه
ــکان  ــت، ام ــن صنع ــی در ای ــای خال ظرفیت ه
توســعه بیشــتر همچنــان فراهــم اســت، اظهــار 
داشــت: اگــر بــورس، بانــک و بیمــه را ســه ضلع 
ــم  ــور بدانی ــادی در کش ــعه اقتص ــث توس مثل
بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــیم کــه 
ــرای  ــه ب ــت بیم ــع صنع ــت ضل ــت تقوی ظرفی

ــت. ــر اس ــع دیگ ــتر از دو ضل ــعه بیش توس
رئیــس شــورای عالــی بیمــه تحقــق اهــداف 
صنعــت بیمــه را در گــرو بهــره گیــری از 
ــتارتاپ ها  ــم از اس ــاوری اع ــه روز فن ــات ب امکان
و فیــن تک هــا دانســت و گفــت: صنعــت بیمــه 
ــازار ســرمایه  ــر در ب ــرای حضــور جدی ت ــد ب بای
ــای  ــه فضاه ــا ورود ب ــدازد و ب ــو در ان طرحــی ن
نویــن ســرمایه گــذاری و جذب مشــتری، ســهم 
خــود را از بــازار اقتصــادی کشــور افزایــش دهد.

ــه  ــان ب ــتگان از آن ــم بازنشس ــا تکری وی ب
عنــوان ســرمایه های اصلــی صنعــت بیمــه یــاد 
کــرد و گفــت: در صــورت اســتفاده هوشــمندانه 
از تجــارب بازنشســتگان صنعــت بیمــه تحقــق 
از  دور  کشــور  در  بیمــه  صنعــت  اهــداف 

ــود. ــد ب ــترس نخواه دس
رئیــس شــورای عالــی بیمــه از بازنشســتگان 
ــان بیمــه  ــوان الگــوی ارزشــمند کارکن ــه عن ب
ــدر  ــار داشــت: هرچق ــرد و اظه ــام ب ــزی ن مرک
بازنشســتگان  مــادی  و  مالــی  دغدغه هــای 
کاهــش یابــد، ضریــب ســالمت اداری کارکنــان 

ــت. افزایــش خواهــد یاف
گذاری هــای  ســرمایه  اهمیــت  بــه  وی 
ــزی  ــه مرک ــه و بیم ــت بیم ــودآور در صنع س
دغدغه هــای  رفــع  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
گــرو  در  بیمــه  بازنشســتگان  و  کارکنــان 
توانمندســازی مالــی اســت و بایــد در ســرمایه 
گذاری هــا دقــت بیشــتری صــورت بگیــرد.

نسخه پزشکیان برای رفع معضل 
بیکاری 

نایــب رئیــس مجلــس خواســتار کســب 
اطالعــات کامــل از ظرفیت هــا و معضــالت 
ــه از  ــی ک ــا داده های ــت: ب ــد و گف ــتان ش اس
اختیــار  در  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا 
ایــن  بــرای  می توانیــم  می کنیــم،  کســب 
معضــل نســخه بنویســیم و بــه ســمت درمــان 

آن برویــم. 
بــه گــزارش تســنیم، مســعود پزشــکیان در 
جلســه کارگــروه تخصصــی اشــتغال آذربایجــان 
ــر اینکــه بایــد بــرای رفــع  ــا تاکیــد ب شــرقی ب
معضــل بیــکاری منســجم تر و ســاختارمند 
نیازمنــد  داشــت:  اظهــار  کنیــم،  حرکــت 
ــری و  ــئولیت پذی ــس مس ــت ح ــاد و تقوی ایج
ــه صــورت  ــا ب فرهنــگ کار آفرینــی هســتیم ت
فراگیــر همــه بــرای رفــع ایــن معضــل تــالش 

ــد. ــکاری کنن و هم
ــرای رفــع بیــکاری را کــم  وی تــالش هــا ب
ــی ســازی  ــا بوم ــد ب ــزود: بای ــر دانســت و اف اث
ــل  ــع معض ــی و رف ــتغال زای ــای اش ــخه ه نس
ــای  ــت ه ــا و ظرفی ــدی ه ــکاری، از توانمن بی
زایــی  اشــتغال  بــرای  شــهری  و  اســتانی 

ــم. ــتفاده کنی اس
نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، بــا 
ــد پرداخــت تســهیالت اشــتغال،  ــاد از رون انتق
بــدون نظــارت، گفــت: نظــارت و پاســخگویی و 
پیگیــری تســهیالت پرداخــت شــده بایــد بــرای 
حــل مشــکل جــدی بیــکاری در کشــور مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.
اطالعــات  کســب  خواســتار  پزشــکیان، 
اســتان  معضــالت  و  ظرفیت هــا  از  کامــل 
ــا داده هایــی کــه  شــد و خاطــر نشــان کــرد: ب
اختیــار  در  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا  از 
ایــن  بــرای  می توانیــم  می کنیــم،  کســب 
معضــل نســخه بنویســیم و بــه ســمت درمــان 

آن برویــم.

ماجرای یک اختالس نافرجام در 
بانک ملی

ــدان  ــالس یکــی از کارمن ــر اخت ــی خب در پ
بانــک ملــی ایــران، روابــط عمومــی ایــن بانــک 
بــا ارائــه توضیحاتــی تاکیــد کــرد کــه بــا اقــدام 
ــرد  ــف و ف ــدام کش ــن اق ــک، ای ــع بان ــه موق ب

موردنظــر تحویــل مقامــات قضایــی شــد.
ــا در  ــای اختالس ه ــنا، افش ــزارش ایس ــه گ ب
ســال های گذشــته ســبب شــده کــه توجــه مردم 
بــه ایــن موضــوع بیــش از پیــش جلــب شــود و از 
ســوی دیگــر نظارت هــا بــرای جلوگیــری از تکرار 

این گونــه مــوارد نیــز افزایــش یابــد.
امــا روز گذشــته خبــر از اختالســی خــرد بــه 
ــران،  ــای مدی ــه ج ــار ب ــن ب ــه ای ــد ک ــان آم می
ــران  ــی ای ــک مل ــدان بان ــی از کارمن ــط یک توس
انجــام شــده بــود کــه خوشــبختانه نافرجــام ماند.

ــالب  ــی و انق ــتان عموم ــته دادس روز گذش
از  یکــی  دســتگیری  از  مالیــر  شهرســتان 
ــالس  ــت اخت ــه عل ــی ب ــک مل ــدان بان کارمن
ــی در ایــن شهرســتان خبــر داد. شــش میلیون

ــه  ــاره گفت ــن ب ــر در ای ــدی ف ــعید احم س
ــعبه  ــه ش ــوط ب ــراً مرب ــف ظاه ــن تخل ــود: ای ب
پــارک بــوده و توســط یکــی از کارمنــدان ایــن 

ــده اســت. ــزارش ش ــک گ بان
وی بــا بیــان اینکــه طبــق بررســی های 
ــده  ــالس ش ــغ اخت ــون مبل ــده تاکن ــام ش انج
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــان اس ــون توم ــش میلی ش
ــده  ــدان ش ــه زن ــتگیر و روان ــم دس ــرد مته ف
اســت و تحقیقــات تکمیلــی و تخصصــی در 

ــه دارد. ــه ادام ــن رابط ای
ــک  ــی بان ــط عموم ــه، رواب ــن رابط در همی
ملــی ایــران بــا ارائــه توضیحاتــی در ایــن 
بــاره تصریــح کــرد: »در جریــان رســیدگی 
بــه حســاب های شــعبه خیابــان شــهدای 
ــعبه،  ــن ش ــاون ای ــس و مع ــط رئی ــر توس مالی
ــی  ــتفاده مال ــوء اس ــکار و س ــی آش مغایرت های
یکــی از کارمنــدان بــه مبلــغ ۶۰ میلیــون ریــال 

ــد. ــخص ش مش
ــه و  ــن حادث ــوع ای ــان از وق ــس از اطمین پ
اعتــراف کارمنــد مذکور، وی توســط مســئوالن 
بانــک بــه مراجــع انتظامــی و قضایــی تحویــل 
و منابــع مالــی بــه ذی نفعــان مســترد شــد. «

ــی  ــتفاده مال ــن سواس ــم ای ــه رق ــد ک هرچن
ــن  ــر ای ــا نظــارت ب ــزرگ نیســت، ام چنــدان ب
ــه  ــودجویانی ک ــا س ــود ت ــبب می ش ــوارد س م
قصــد تخلــف را دارنــد، بــرای انجــام این گونــه 

ــد. ــات احســاس خطــر کنن اقدام

نقدینگی به مرز 
2000 هزار میلیارد تومان رسید 

ــی  ــی و بانک ــای پول ــار متغیره ــاس آم براس
ــن  ــان ای ــی در پای ــم نقدینگ ــرداد ۹8، حج خ
ــان  ــارد توم ــزار و ۹1۰ میلی ــه 1۹۷۹ ه ــاه ب م

ــیده اســت. رس
بــه گــزارش فــارس، متغیرهــای پولــی 
و بانکــی خــرداد مــاه ۹8 در قالــب گزیــده 
ــر  ــزی منتش ــک مرک ــادی بان ــای اقتص آماره

ــد.  ش
ــی و  ــای پول ــش متغیره ــار بخ ــاس آم براس
بانکــی، حجــم نقدینگــی در پایــان خــرداد مــاه 
ــه 1۹۷۹  ــش ب ــد افزای ــا 25.1 درص ــال ب امس
ــت.  ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار و ۹1۰ میلی ه
رشــد نقدینگــی در ســه ماهــه اول امســال 5.2 

ــوده اســت. درصــد ب
 ارقـــام ســـپرده بانک هـــا نـــزد بانـــک 
نـــزد  مســـکوک  و  اســـکناس  مرکـــزی، 
بانک هـــا و اســـکناس و مســـکوک در دســـت 
ــی را  ــه پولـ ــارف پایـ ــش مصـ ــخاص بخـ اشـ
تشـــکیل می دهـــد کـــه جمـــع آنهـــا نشـــان 
می دهـــد میـــزان پایـــه پولـــی در پایـــان 
خـــرداد ۹8 بـــه 2۷۴ هـــزار و ۴3۰ میلیـــارد 

تومـــان رســـیده اســـت.
ـــی  ـــال منته ـــک س ـــی در ی ـــه پول ـــد پای رش
بـــه خـــرداد مـــاه امســـال 25.5 درصـــد و در 
ســـه ماهـــه اول امســـال 3.2 درصـــد بـــوده 

ـــت. اس
بدیــن ترتیــب در خــرداد ۹8، نــرخ ضریــب 

بدیــن وســیله از کلیــه اعضــای شــرکت تعاونــی مســکن اصنــاف عجــب شــیر بــه شــماره ثبــت 2۰۰ و شناســه ملــی 1۰8۶۰35138۷ دعــوت میشــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فزاینــده معــادل ۷.2 اســت.
فــوق العــاده ) نوبــت اول ( ایــن تعاونــی کــه راس ســاعت 1۷ عصــر روز یکشــنبه مورخــه 13۹8/۰۶/31 در محــل قانونــی شــرکت واقــع در اســتان آذربایجــان شــرقي ، شهرســتان عجــب شــیر ، بخــش 
مرکــزي ، شــهر عجــب شــیر، میــدان بســیج ، میــدان شــریعتي ، بزرگــراه عجــب شــیر تبریــز ، پــالک ۰ ، طبقــه همکــف   بــه کــد پســتی : 55۴1855۴1۹ تشــکیل مــی گــردد ، حضــور بهــم  رســانند . 
توجــه : در صورتیکــه هــر یــک از اعضــا نتوانــد در مجمــع عمومــی فــوق حضــور یابــد مــی توانــد اســتفاده از حــق خــود را بــرای حضــور و اعمــال رای در مجمــع عمومــی بــه یــک نماینــده تــام 
االختیــار واگــذار کنــد .تعــداد آراء وکالتــی هــر عضــو حداکثــر ســه رای و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای خواهــد بــود ، الزم بــه ذکــر اســت تاییــد نماینــده  تــام االختیــار حداقــل بــا یــک 
نفــر بــازرس یــا دونفــر عضــو هیئــت مدیــره خواهــد بــود . بدیــن منظــور عضــو متقاضــی اعطــای نمایندگــی ، بایــد حداکثــر ظــرف 1۰ روز از انتشــار ایــن آگهــی بــه همــراه نماینــده خــود و بــا در 
دســت داشــتن مــدرک مویــد عضویــت در تعاونــی و کارت شناســایی معتبــر در محــل دفتــر شــرکت تعاونــی حاضــر تــا پــس از احــراز هویــت طرفیــن ) عضویــت متقاضــی و اهلیــت نماینــده( برگــه 

نمایندگــی مربــوط توســط مقــام مذکــور تاییــد و ورقــه ورود بــه مجمــع بــرای نماینــده صــادر گــردد

دستور جلسه :  
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت

- طرح و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد شرکت طی سال مالی منتهی به 2۹ اسفند ماه سال 13۹۷
- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی

- فروش اثاث و اموال مازاد شرکت
- تصمیم گیری در خصوص آغاز اجرای فاز سوم و ادامه فعالیت شرکت

- تصمیم گیری در مورد خروج اعضای فاز دوم
- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت ) اصلی و علی البدل (

ضمنــا داوطلبــان عضویــت در بازرســی حداکثــر تــا یــک هفتــه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی دعــوت مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده ، مــدارک مربوطــه را بــه انظمــام تکمیــل فــرم 
داوطلبــی در ســمت مــورد نظــر را بــه هیئــت مدیــره تحویــل نماینــد .

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اصناف عجب شیر
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صدور مجوز رسمی »موزه کبریت 
ممتاز«، اولین موزه کبریت کشور

ــگری و  ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــرکل می مدی
صنایع دســتی آذربایجــان  شــرقی از صــدور 
مجــوز رســمی »مــوزه کبریــت ممتــاز«، اولیــن 
ــی  ــوزه صنعت ــن م ــت کشــور، اولی ــوزه کبری م
اســتان و چهارمیــن مــوزه خصوصــی در تبریــز 

ــر داد.  خب
بــه گــزارش ایســنا، مرتضــی آبــدار  ضمــن 
اعــالم ایــن خبــر، گفــت: ایجــاد ظرفیت هــای 
گردشــگری  توســعه  راســتای  در  مختلــف 
ــعه  ــتمر توس ــت مس ــه فعالی ــتان، از جمل اس
موزه هــای شــاخص و منحصــر بــه فــرد از 

اولویت هــای اداره کل اســتان اســت.
ــمی  ــوز رس ــه مج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان  ــه عن ــز « ب ــاز تبری ــت ممت ــوزه »کبری م
ــد،  ــادر ش ــت کشــور ص ــوزه کبری نخســتین م
ــج  ــورخ پن ــه م ــه ای ک ــی جلس ــه داد: ط ادام
شــهریور مــاه ۹8 در اداره کل موزه هــا و امــوال 
منقــول فرهنگــی تاریخــی کشــور برگــزار 
شــد، مجــوز رســمی فعالیــت نخســتین مــوزه 
ــر«  ــا کارگ ــت کشــور توســط »محمدرض کبری
مدیــرکل مــوزه هــای کشــور بــه »فــرخ رحیــم 
ــه  ــره کارخان ــی« رئیــس هیئــت مدی زاده خوی

ــد.  ــل ش تحوی
ــت  ــترش فعالی ــه گس ــان اینک ــا بی ــدار ب آب
در  خصوصــی  داران  مجموعــه  و  موزه هــا 
ــش  ــگران نق ــت گردش ــب رضای ــتای جل راس
ــاماندهی و  ــت، س ــت: مدیری ــزایی دارد، گف بس
صــدور مجــوز بــرای مجموعــه داران خصوصــی 
موجــب معرفــی و ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی 
ــن توســعه  ــه داری در کشــور و همچنی مجموع
مــی  منطقــه  گردشــگری  هــای  ظرفیــت 
ــت  ــه فعالی ــتا ۶ پروان ــن راس ــذا در ای ــود، ل ش
ــت. ــده اس ــادر ش ــز ص ــه داری در تبری مجموع

آذربایجان شرقی
 واحد تولیدی بحرانی 

 ۷ ایجــاد  از  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــد در اســتان خبــر  هــزار فرصــت شــغلی جدی
داد و گفــت: هیــچ صنعــت بحرانــی در اســتان 

ــم.  نداری
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا پورمحمــدی 
در مراســم گرامیداشــت شــهدای هفتــه دولــت 
کــه در ســالن اجتماعــات مصــالی اعظــم 
ــرد:  ــار ک ــزار شــد، اظه ــی)ره( برگ ــام خمین ام
شــهیدان باهنــر و رجایــی از جملــه یــاران 
ــاد  ــر ی ــد و اگ ــت اهلل بودن ــام رحم ــق ام صدی
ــت  ــا جاریس ــر زبان ه ــهید ب ــن دو ش ــام ای و ن
بــه خاطــر ایــن اســت کــه آنهــا در هفتــه اول 
خدمــت خــود بــه تحــت امــر بــودن خودشــان 

ــرد.  ــان ک ــی)ره( را اذع ــام خمین ــه ام ب
و  همدلـی  مـودت،  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
همراهـی بسـیار خـوب در اسـتان حاکم اسـت، 
تصریـح کـرد: بـرای مدیریـت موفق بایـد طرح 
و برنامـه داشـت، از این رو سـند آمایش اسـتان 
و سـند تدبیـر و توسـعه دو را تصویـب کردیـم. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــتاندار آذربایجان ش اس
ــش از  ــا بی ــورتی ب ــه یــک مجمــع مش اینک
1۴۰ نفــر متشــکل از اســتانداران و نماینــدگان 
ادواری را تشــکیل داده ایــم، یــادآور شــد: ۶ 
ــه  ــکیل یافت ــع تش ــن مجم ــرای ای ــه ب کمیت
اســت و ســپس در گام دوم اولویت هــای خــود 
ــزو  ــتغال ج ــه اش ــه طوریک ــم ب ــا کردی را احص

ــت.  ــی اس ــت اصل اولوی
در  فرصــت شــغلی  هــزار  افــزود: ۷  وی 
یک ســال گذشــته ایجــاد شــده اســت و بــرای 
ــه  ــد را در برنام ــت، 25۰ واح ــت از صنع حمای

توســعه دخیــل کرده ایــم. 
ــش و  ــهرک کف ــاد ش ــه ایج ــدی ب پورمحم
ــودرو،  ــت: خ ــرد و گف ــاره ک ــتی اش صنایع دس
ــرای  ــی ب ــز فرصت ــس نی ــینیت، م ــن س نفلی
ــر  ــزان ه ــه می ــغلی ب ــای ش ــاد فرصت ه ایج

ــت. ــغلی اس ــت ش ــزار فرص ــدام 5۰ ه ک
وی خاطرنشـان کـرد: کارهایـی در رابطـه با 
محیـط زیسـت، مدیریـت آبـی از جملـه افتتاح 
سـد، انتقال آب مـورد افتتاح قرار گرفته اسـت. 
اســتاندار آذربایجان شــرقی تاکیــد کــرد: 
مــگا پــروژه اســتان از جملــه آزاد راه هــای 
ــه صــورت جــدی پیگیــری می شــود  اســتان ب
ــتان آباد  ــا بس ــن ت ــاه راه آه ــرف دو م و در ظ
افتتــاح شــده و آزادراه تبریــز بــه اهــر و بزرگراه 

صنعتــی مــورد بهره بــرداری می رســد. 
ــی  ــت بحران ــچ صنع ــد: هی ــر ش وی متذک
افزایــش  درصــد   ۴۰ همچنیــن  و  نداریــم 
صــادرات در اســتان داشــتیم و ۷۰ درصــد 

رشــد در گردشــگری را شــاهد بودیــم.

ــور  ــس   جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــه  ــه در عرص ــت منطق ــدرت نخس ــران را ق ای
ــوژی  ــت: بیوتکنول ــوژی دانســت و گف بیوتکنول
در ایــران رشــد قابــل توجهــی یافتــه بــه 
گونــه ای کــه ۹۷ درصــد داروی کشــور در 
داخــل تولیــد می شــود کــه ایــن بیوتکنولــوژی 

بی نظیــر اســت. 
ــورنا ســتاری در  ــنیم، س ــه گــزارش تس ب
ــهر  ــتان بوش ــان اس ــاد دانش بنی ــت اقتص نشس
ــون را  ــاد گوناگ ــتان در ابع ــن اس ــت ای ظرفی
مــورد اشــاره قــرار داد و اظهــار داشــت: اســتان 
ــای مهمــی در عرصــه   بوشــهر دارای ظرفیت ه
ــروری  ــی، گازی، شــیالتی و آبزی پ ــع نفت صنای
ــد  ــا بای ــن ظرفیت  ه ــتفاده از ای ــه اس ــت ک اس
در دســتور کار شــرکت های فنــاور و دانــش 

ــرد. ــرار بگی ــان ق بنی
ــه  ــت و کارخان ــه صنع ــان اینک ــا بی وی، ب
ــه  ــاز ب ــزود: صنعــت نی ــاوت دارد اف ــا هــم تف ب
دانشــگاه دارد امــا کارخانــه بــه دانشــگاه نیــازی 
ــدارد و چــرخ آن بــا  همــکاری کارگــران،  ن

می چرخــد. تکنســین ها  و  مهندســان 
ــا تاکیــد برتوجــه  معــاون رئیــس جمهــور ب
بــه ارزش افــزوده محصــوالت و جلوگیــری 
از خام فروشــی خاطــر نشــان کــرد: آنچــه 
ــد  ــوی تولی ــه س ــی ب ــاد را از خام فروش اقتص
ــوق  ــزوده س ــا ارزش اف ــوالت ب ــه محص و عرض

و   صنعــت  بیــن  تعامــل  تقویــت  می دهــد 
اســت. دانش بنیــان   و  فنــاور  شــرکت های 

ســتاری بــا بیــان اینکــه بیوتکنولــوژی 
بــا پــول و ثــروت ایجــاد نمی شــود افــزود: 
دانــش خریدنــی نیســت و در ایــن راســتا 
ــا پــول درســت نمی شــود  بیوتکنولــوژی هــم ب
ــی  ــول دولت ــا پ ــگاه هایی که ب ــه دانش ــرا ک چ
تامیــن مالــی می شــوند نمی توانــد توســعه 

یابنــد و در ایــن راســتا تامیــن درآمــد از 
شــرکت های  توســعه  و  تکنولــوژی  فــروش 
دانــش بنیــان می توانــد زمینــه شــکوفایی 
دانشــگاه ها را بیــش از پیــش فراهــم کنــد.

ــه در  ــت منطق ــدرت نخس ــران را ق وی، ای
ــوژی دانســت و خاطــر نشــان  عرصــه بیوتکنول
کــرد: بیوتکنولــوژی در ایــران رشــد قابــل 
ــد  ــه ۹۷ درص ــه ای ک ــه گون ــه ب ــی یافت توجه

ــه  ــود ک ــد می ش ــل تولی ــور در داخ داروی کش
ــت. ــر اس ــوژی بی نظی ــن بیوتکنول ای

ــور  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
بــا اشــاره بــه اینکــه صنــدوق پژوهــش و 
ــدازی  ــل راه ان ــهر مراح ــتان بوش ــاوری اس فن
ــک  ــا کم ــرد: ب ــح ک ــد تصری ــی می کن آن ط
شــکوفایی  و  رشــد  زمینــه  صنــدوق  ایــن 
اســتان  جوانــان  درخشــان  اســتعدادهای 
بوشــهر بیــش از پیــش شــکوفا می شــود.

ــی  ــه دریای ــت فناوران ــت زیس ــتاری ظرفی س
ــا  ــرار داد و ب ــاره ق ــورد اش ــهر را م ــتان بوش اس
تاکیــد بــر اســتفاده از ایــن ظرفیــت افزود: اســتان 
بوشــهر در عرصــه دریــا و ســواحل از قابلیت هــای 
ــن  بی نظیــری برخــوردار اســت کــه براســاس  ای
ظرفیت هــا بایــد بیوتکنولــوژی دریایــی در اســتان 
بــا همــکاری شــرکت های دانــش بنیــان در 

ــد. ــعه یاب ــا توس ــه ریزجلبک ه عرص
وی، از افتتــاح ســاختمان پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان بوشــهر در دهــه فجــر امســال 
خبــر داد و تاکیــد کــرد: در راســتای حمایــت از 
ــزات  ــه تجهی ــان هزین ــش بنی ــرکت های دان ش
و تشــکیالت ســاختمان پــارک علــم و فنــاوری 

اســتان بوشــهر مــورد توجــه قــرار دارد.
در ایــن نشســت شــرکت های دانــش بنیــان 
اســتان بوشــهر مشــکالت و مطالبــات خــود را 

ــد. ــان کردن ــف بی در عرصه هــای مختل

  معاون علمی رئیس جمهور: 

ایران  قدرت نخست منطقه در  بیوتکنولوژی شد 

ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــک عض ی
ــودن  ــور ب ــت مح ــزوم عدال ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
میــارزه بــا فســاد بیــان کــرد: نبایــد بــه گونــه 
ای باشــد کــه مفاســد کوچــک را ســیبل کنیــم 
ــا  و بــه مفاســد کالن رســیدگی نکنیــم بایــد ب

ــگاه برخــورد کنیــم. ــا یــک ن تمــام مــوارد ب
بــه گــزارش ایســنا، احمــد بیگدلــی در 
ــا عیــان کــردن فســادهای  خصــوص اینکــه آی
اخالقــی و اقتصــادی در شــرایط فعلــی کشــور 
ــا خیــر و ایــن افشــاگری  ــوده ی ــه ب خیرخواهان
هــا در اینبــاره چــه تاثیــری بــر افــکار عمومــی 
ــون،  ــه قان ــم ک ــگاه کنی ــد ن ــت: بای دارد؟ گف
شــرع و عــرف جامعــه در ایــن بــاره چــه 
ــد  ــدی داشــته اســت، از ســوی دیگــر بای تاکی
توجــه کنیــم کــه هــدف مــا در ایــن موضــوع 
ــق  ــان مطاب ــد چن ــورد بای ــن برخ ــت؟ ای چیس
بــا قانــون و عــرف باشــد کــه در جامعــه تاثیــر 
گــذارد، آبــروی آدمــی باالتــر از آبــروی کعبــه 
ــی  ــه تمام ــوزه ب ــن ح ــد در ای ــس بای اســت پ
ــد  ــا نبای ــه اینه ــم اگرچ ــه کنی ــائل توج مس

ــا  ــورد ب ــوی برخ ــه جل ــود ک ــی ش ــود عامل خ
ــرد. ــاد را بگی فس

وی افــزود: دولــت هــا بــه خصــوص در 
ــگیری  ــر پیش ــه ام ــد ب ــالمی بای ــت اس حکوم
ــا  ــند ت ــتری ببخش ــوت بیش ــوزه ق ــن ح در ای
شــاهد مرحلــه مبــارزه و درمــان نباشــیم، ولــی 
ــادی  ــد اداری و اقتص ــی مفاس ــت کنون در حال
ــن  ــا ای ــا ب ــت ت ــرده و الزم اس ــدا ک ــیوع پی ش
مــوارد مبــارزه شــود. مقــام معظــم رهبــری نیز 
بــه رییــس جدیــد قــوه قضاییــه آقــای رییســی 
دســتور دادنــد کــه بــا ایــن مفاســد بــا جدیــت 
ــود  ــوص از خ ــن خص ــرده و در ای ــورد ک برخ
مجموعــه قــوه قضاییــه کار را آغــاز کنــد، ایــن 
موضــوع بــرای مــردم امیــدوار آفریــن خواهــد 
بــود چــرا کــه مــی بیننــد دســتگاه قضــا حتــی 
ــا اینگونــه مشــکالت برخــورد  در درون خــود ب

ــرده اســت. ک
ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــن عض ای
تصریــح کــرد: ایــن موضــوع جنبــه هــای  
ــام  ــود را از نظ ــردم خ ــه م ــی دارد، اگرچ خوب

ــد  ــاد دارن ــام اعتم ــت نظ ــه کلی ــته و ب دانس
ولــی گاهــی شــاهد یکســری بــی اعتمــادی هــا 
ــن  ــه ای ــم ک ــوده ای ــردم و مســولین ب ــان م می
رونــد مــی توانــد بــا محوریــت عدالــت ایــن بــی 

ــد. ــم کن ــادی را ترمی اعتم
بیگدلــی بــا تاکیــد بــر لــزوم عدالــت محــور 
ــودن ایــن برخــورد هــا تصریــح کــرد: نبایــد  ب
ــک را  ــد کوچ ــه مفاس ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
ــیدگی  ــد کالن رس ــه مفاس ــم و ب ــیبل کنی س
ــگاه  ــک ن ــا ی ــوارد ب ــام م ــا تم ــد ب ــم بای نکنی

برخــورد کنیــم، در کنــار موضــوع فســاد 
اقتصــادی بایــد بــه مبــارزه بــا فســاد اخالقــی 
ــل  ــاد قاب ــوع از فس ــن ن ــم، ای ــه کنی ــز توج نی
پذیــرش نیســت؛ اگــر برخــورد هــا بــا عدالــت 
ــا  ــه هــدف خــود در برخــورد ب نباشــد قطعــا ب
مفاســد اقتصــادی نخواهیــم رســید، اگــر هــدف 
ــن  ــی در ای ــک بازدارنگ ــه ی ــت ک ــن اس ــا ای م
حــوزه ایجــاد کنیــم و حقــوق تضییــع شــده را 
بــه صاحبــان حــق بازگردانیــم بایــد بــا عدالــت 

ــم. ــگاه کنی ــن موضــوع ن ــه ای ب

بیگدلی: 

در برخورد با مفاسد 
عدالت محور باشیم

وزیـر نیـرو بـا بیـان اینکـه بـا حـذف قبـوض 
کاغـذی، 12 هـزار اصله درخت حفظ خواهد شـد، 
گفـت: بـا برنامه ریزی های صورت گرفته، تابسـتان 

۹8 را بـدون خاموشـی سـپری خواهیـم کرد.
به گـزارش مهر، رضـا اردکانیان بـا در برنامه 
اینکـه  بیـان  بـا  خبـری  ویـژه  گـوی  و  گفـت 
مؤسسـان اتحادیه اقتصادی اوراسـیا کشـورهای 
قزاقسـتان،  ارمنسـتان،  روسـیه،  فدراسـیون 
بـازار حـدود 1۹۰  بـا  بـالروس  و  قرقیزسـتان 
میلیـون نفری هسـتند، افزود: حدود ۴۰ کشـور 
هـم در صـف پیوسـتن به ایـن اتحادیه هسـتند 
ویتنـام  و  ایـران  فقـط 2 کشـور  تاکنـون  کـه 

اند. پذیرفتـه شـده 
وی بـا اشـاره به اینکـه فرایند این پیوسـتن، 
از  گفـت:  اسـت،  بـوده  بـر  زمـان  و  پیچیـده 
مشـترک  کمیسـیون  مسـؤلیت  کـه  پارسـال 
اقتصادی جمهوری اسـالمی ایران و فدراسـیون 
روسـیه و ارمنسـتان به وزارت نیرو محول شـد، 
مسـائل را بـا کمـک وزارت صنعـت و معـدن و 
تجـارت و وزارت امـور خارجـه پیگیـری کردیم 
و اجـالس و سـفرهایی انجـام و الیحـه آن در 
مجلـس شـورای اسـالمی تصویـب شـد و تیـر 
امسـال قانون پیوسـتن جمهوری اسـالمی ایران 
بـه اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا از سـوی رئیس 

جمهـور ابالغ شـد.
اردکانیـان ادامـه داد: بعد از ظهر چهارشـنبه 
ششـم شـهریور در مسـکو در محـل دبیرخانـه 
کمیسـیون اتحادیه اقتصادی اوراسـیا، یادداشت 
رسـمی میـان جمهـوری اسـالمی ایـران و دبیر 
کل ایـن اتحادیـه مبادلـه و ایـن موافقتنامـه در 
مـدت ۶۰ روز عملیاتـی خواهـد شـد و ششـم 

آبـان بـه صـورت رسـمی وارد آن می شـویم.
وی اضافـه کـرد: از نخسـتین آثـار آن ایـن 
از سـوی دو طـرف  اسـت کـه 8۶۴ قلـم کاال 
مشـمول تجـارت ترجیحـی خواهـد شـد و این 
نخسـتین بار اسـت که پـس از پیـروزی انقالب 
در یـک موافقتنامـه اقتصـادی منطقـه ای بـه 

شـکل فعـال وارد مـی شـویم.
اردکانیـان ادامـه داد: 5۰3 قلـم کاال بـرای 
مـا دارای تعرفـه هـای ترجیحـی اسـت که می 
توانیـم صـادر کنیـم و از ایـن تعـداد، تعرفه ۷۰ 

قلـم صفـر خواهـد بود.
زمینـی  مرزهـای  از  گفـت:  نیـرو  وزیـر 
بـا  آبـی  مرزهـای  و  ارمنسـتان  جمهـوری 
توانیـم  مـی  قزاقسـتان  و  روسـیه  فدراسـیون 

کاالهـا و محصـوالت خـود را در بازارهـای آن 
جـا عرضـه کنیـم و ایـن موضـوع نقـش بسـیار 

دارد. کننـده  تعییـن 
اردکانیـان افـزود: ارزش صـادرات و واردات 
مجمـوع این کشـورها حـدود ۷53 میلیارد دالر 
اسـت و بـازار بزرگـی در انتظـار ما خواهـد بود.

وی اضافه کرد: سـران ایـن اتحادیه اقتصادی 
از آقـای روحانـی رئیس جمهور کشـورمان برای 
شـرکت در اجـالس بعـدی دعوت کردنـد که به 
میزبانـی نخسـت وزیـر ارمنسـتان در اویل مهر 

در شـهر » ایـروان« برگزار خواهد شـد.
اردکانیـان افـزود: انتظـار داریم ایـن موضوع 
کـه بـرای توسـعه روابـط اقتصـادی منطقـه ای 
موثـر اسـت فرصـت هـای شـغلی زیـادی را در 

بخـش هـای مختلـف ایجـاد کند.
وی ادامـه داد: در آینـده نزدیـک از دبیـرکل 
در  حضـور  بـرای  اقتصـادی  اتحادیـه  ایـن 
کشـورمان دعـوت خواهیـم کـرد تا جلسـاتی را 

باشـیم. داشـته 
وزیـر نیـرو در بخش دیگری از سـخنان خود 
بـا اشـاره بـه اینکه پارسـال خشـک ترین سـال 
در 5۰ سـال اخیـر و امسـال یکـی از ترسـال 
تریـن هـا را تجربـه کردیـم، گفـت: پارسـال در 

اوج تابسـتان در کمبود بـرق و آب، برنامه ۰۹8 
را تدویـن کردیـم بـه ایـن معنـا کـه بـا فـرض 
اینکـه سـال آبـی ۹۷ و ۹8 ماننـد قبـل باشـد 
تابسـتان ۹8 را با خاموشـی صفر سـپری کنیم.

اردکانیـان ادامـه داد: حسـاب کردیـم حدود 
8 هـزار مـگاوات کمبـود تولیـد خواهیم داشـت 
بنابرایـن برنامـه ریـزی کردیـم 5 هـزار مگاوات 
هـم  مـگاوات  هـزار   3 و  بـرق  جدیـد  تولیـد 

مدیریـت مصـرف داشـته باشـیم.
وی اضافـه کـرد: 11 برنامـه بـرای مدیریـت 
عـادت  تـا  شـد  دیـده  تـدارک  مصـرف  ایـن 
مصرفـی را اصـالح کنیـم و بـا انجـام ایـن کار، 
انـرژی  سـاعت  مـگاوات  هـزار   15۰ امسـال 
بیشـتری از پارسـال بـه بخـش صنعـت دادیـم.

تغییـر  بـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اردکانیـان 
سـاعات کار ادارات، اسـتفاده آن هـا از وسـایل 
سرمایشـی کمتر شـد، افزود: از حـدود 23 هزار 
مـگاوات توانی که صرف دسـتگاه هـای برودتی 
مـی کنیـم ۴ هـزار 5۰۰ تـا 5 هـزار مـگاوات 
مربوط به سـازمان هـای دولتی و نهادها اسـت.

وزیـر نیـرو گفـت: از محـل ایـن 11 برنامـه 
 8۰۰ و  هـزار   3 توانسـتیم  مصـرف  مدیریـت 

بـار را کاهـش دهیـم. اوج  مـگاوات 

وی بـا بیـان اینکـه عـالوه بـر آن طـرح های 
توسـعه را هـم ادامـه دادیـم، افـزود: از ابتـدای 
انقـالب، صنعـت بـرق رو به توسـعه بـود در آن 
از  زمـان کل ظرفیـت نصـب شـده مـا کمتـر 
8 هـزار مـگاوات بـود کـه اکنـون ایـن رقـم بـه 

حـدود 82 هـزار مـگاوات رسـیده اسـت.
اردکانیـان اضافـه کرد: از اول انقالب تا سـال 
13۹2 به طور متوسـط هر سـال حـدود 1۷۷5 
مـگاوات ظرفیـت نصـب شـده اضافـه کردیم اما 
از سـال 13۹2 تاکنـون ایـن رقـم بـه حـدود 
22۰۰ مـگاوات در سـال افزایـش یافتـه اسـت 
و در یکسـال گذشـته یعنـی از مهـر پارسـال تا 
23 خـرداد امسـال توانسـتیم سـه هـزار و 8۰۰ 
مـگاوات در قالـب 15 واحـد نیروگاهـی به مدار 
بیاوریـم کـه از ایـن رقم حـدود ۶۰۰ مـگاوات، 
بهبـود راندمـان بـود و ایـن دسـتاورد بزرگـی 
اسـت ضمـن اینکـه امسـال صـادرات انـرژی را 

دادیم. افزایـش 
وزیـر نیـرو گفـت: پارسـال حـدود 2 و نیـم 
میلیـارد کیلو وات سـاعت در 5 ماهه اول سـال 
13۹۷ انـرژی صـادر کردیـم و در 5 ماهـه اول 
امسـال ایـن رقـم بـه 3 میلیـارد و ۶۰۰ میلیون 

کیلـو وات سـاعت افزایـش یافت.
وی افـزود: با همه همسـایگان، امـکان تبادل 
انـرژی داریـم و از طریـق آن هـا مـی توانیـم با 

دیگـر کشـورها ارتباطمان را برقـرار کنیم.
اردکانیـان اضافه کـرد: زمانی کـه خودمان به 
انـرژی نیـاز داشـته باشـیم اولویت بـا تامین نیاز 
داخلـی ماسـت و صـادرات پارسـال و امسـال در 
زمـان هایی انجام شـد کـه اوج بار مصـرف نبود.

وی گفت: در 1۰ سـال گذشته به طور متوسط، 
هر سـال اوج بار نسـبت به سـال قبل پنج و بیست 

و دو صدم درصد افزایش داشـته است.
برنامـه  آغـاز  بـا  پارسـال  افـزود:  اردکانیـان 
مدیریـت مصـرف توانسـتیم این رقـم را به دو و 
۹8 صـدم درصـد کاهش دهیم و امسـال رشـد 
بـار نسـبت بـه پارسـال از یـک درصـد تجـاوز 

اسـت. نکرده 
وزیـر نیـرو در بخش دیگری از سـخنان خود با 
بیـان اینکـه به مردم اطمینان مـی دهم در زمینه 
حـذف قبض کاغذی مشـکلی ایجاد نخواهد شـد، 
گفـت: بـا حـذف قبـض کاغـذی، 12 هـزار اصله 
درخـت حفـظ خواهـد شـد. البتـه قرائـت کنتور 
برق را همچنان خواهیم داشـت بنابراین اشـتغال 

کارکنـان ایـن زمینه حفظ می شـود

وزیر نیرو اعالم کرد:

حفظ 12 هزار اصله درخت با حذف 
قبوض کاغذی

سالمت

شنا در استخر به شرط سالمت

ـــه  ـــی منتقل ـــای عفون ـــته بیماری ه سردس
از راه آب اســـتخر، بیماری هـــای قارچـــی 
اســـت. فـــرد مبتـــال بـــه بیمـــاری قارچـــی 
وقتـــی دمپایـــی اســـتخر را پـــا می کنـــد، 
ــد.  ــل می کنـ ــی منتقـ ــه دم پایـ ــارچ را بـ قـ
ــتخر را  ــی اسـ ــه دم پایـ ــری کـ ــرد دیگـ فـ
می پوشـــد، ماه هـــا یـــا ســـال ها بعـــد بـــه 
ـــود.  ـــال می ش ـــا مبت ـــف پ ـــارچ ک ـــاری ق بیم

چه بیماری های پوستی ممکن است از 
طریق استخر منتقل شود؟

ــرد  ــه فـ ــت بـ ــن اسـ ــتخر ممکـ در اسـ
ــر  ــه اگـ ــد کـ ــی بدهنـ ــا دم پایـ ــه یـ حولـ
محلـــی  نشـــود،  ضدعفونـــی  درســـت 
بـــرای رشـــد قـــارچ می شـــود. البتـــه 
خیلـــی اوقـــات مســـؤول اســـتخر از افـــراد 
گواهـــی ســـالمت می خواهـــد، امـــا بحـــث 
وجـــدان مطـــرح اســـت و کســـی کـــه بـــه 
ــه  ــد بـ ــت نبایـ ــی مبتالسـ ــاری قارچـ بیمـ
اســـتخر بـــرود. درســـت اســـت کـــه کلـــر 
ـــال را  ـــوی انتق ـــت و جل ـــتخر اس ـــل اس داخ
می گیـــرد امـــا حواشـــی اســـتخر ممکـــن 
اســـت آلـــوده باشـــد. در کـــودکان زگیـــل 
ـــل  ـــاالن زگی ـــم. در بزرگس ـــی داری ـــف پای ک
ـــال  ـــورد انتق ـــه در م ـــم ک ـــم داری ـــلی ه تناس
ـــه  ـــود دارد. توصی ـــادی وج ـــای زی آن بحث ه
می شـــود تـــا زگیـــل کـــف پـــا در کـــودک 

خـــوب نشـــده، او را بـــه اســـتخر نبرنـــد.

کلر موجود در آب استخر چه 
آسیب هایی به پوست می زند؟

ـــکی  ـــود، خش ـــاد ش ـــتخر زی ـــر اس ـــر کل اگ
پوســـت اتفـــاق می افتـــد. شست وشـــوی 
مناســـب بعـــد از اســـتخر می توانـــد باعـــث 
ــث  ــر باعـ ــود. کلـ ــر بشـ ــدن کلـ ــاک شـ پـ
ــر  ــی تغییـ ــو و کمـ ــت و مـ ــکی پوسـ خشـ
ــد قبـــل  ــراد بایـ ــود. افـ ــو می شـ رنـــگ مـ
ــرای  ــب بـ ــوی مناسـ ــتخر شست وشـ از اسـ
ــه آب  ــند کـ ــته باشـ ــو داشـ ــت و مـ پوسـ

اســـتخر آلـــوده نشـــود.

بیماری های قارچی چگونه در استخرهای 
عمومی منتقل می شود؟

ــه  ــی منتقل ــای عفون ــته بیماری ه سردس
قارچــی  بیماری هــای  اســتخر،  آب  راه  از 
ــی  ــاری قارچ ــه بیم ــال ب ــرد مبت ــت. ف اس
وقتــی دمپایــی اســتخر را پــا می کنــد، 
قــارچ را بــه دم پایــی منتقــل می کنــد. فــرد 
ــی اســتخر را می پوشــد،  دیگــری کــه دم پای
ــارچ  ــه بیمــاری ق ــد ب ــا ســال ها بع ــا ی ماه ه
عفونت هــای  می شــود.  مبتــال  پــا  کــف 
ــدون  ــت ب ــن اس ــاله ران ممک ــی کش قارچ
قرمــز  پوســته ریزی  یــا  باشــد  عالمــت 
داشــته باشــد. وقتــی فــرد وارد اســتخر 
ــارچ  ــد. ق ــوده می کن ــط را آل ــود، محی می ش
ــه  ــایلی ک ــه و وس ــق حول ــم از طری ــه ه تن
می شــود،  اســتفاده  شست وشــو  بــرای 

می شــود. منتقــل 

آیا احتمال انتقال زگیل تناسلی از طریق 
آب استخر وجود دارد؟

زگیـــل تناســـلی بیشـــتر از طریـــق 
ــا  ــود امـ ــل می شـ ــی منتقـ ــاس جنسـ تمـ
ـــق  ـــی از آن از طری ـــد کم ـــده درص ـــات ش اثب
ــل  ــد منتقـ ــتخر می توانـ ــویی و اسـ دستشـ
ــم  ــی کـ ــد احتمالـــش خیلـ ــود، هرچنـ شـ
اســـت، چـــون ایـــن ویروس هـــا وقتـــی در 
محیـــط بیـــرون قـــرار می گیرنـــد خیلـــی 

زنـــده نمی ماننـــد.
خیلـــی اوقـــات، افـــراد رفتـــار پرخطـــر 
ـــده اند.  ـــال ش ـــاری مبت ـــه بیم ـــا ب ـــتند ام نداش
ـــل  ـــا زگی ـــف پـــا ی ـــل ک ـــه زگی ـــرادی ک اف
ـــتفاده  ـــتخر اس ـــد از اس ـــد نبای ـــلی دارن تناس
ـــا  ـــلی ت ـــل تناس ـــه زگی ـــال ب ـــرد مبت ـــد. ف کنن
چنـــد مـــاه بعـــد از بهبـــود ضایعـــات هـــم 

نبایـــد از اســـتخر اســـتفاده کنـــد. 
منبع: سالمت نیوز
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بــا امضــای تفاهــم نامــه بیــن ســازمان 
مرنــد  شــهرداری  و  کشــور  ســینمایی 
هفدهمیــن پردیــس ســینمایی امیــد کشــور در 

می شــود.  احــداث  مرنــد  شــهر 
بــه گــزارش ایرنــا، معــاون توســعه مدیریــت 
و منابــع ســازمان ســینمایی کشــور در جلســه 
امضــا تفاهــم نامــه احــداث پردیــس ســینمایی 
امیــد در مرنــد گفــت:  توســعه زیرســاخت های 
مســئولیت  هــای  و  وظایــف  از  ســینمایی 

ســازمان ســینمایی اســت.
ــعار  ــتای ش ــزود: در راس ــی اف ــدر خلیل حی
ایــران تهــران نیســت، ســازمان ســینمایی 
اســتان ها  در  جدی تــری  حضــور  کشــور 
احــداث  تفاهم نامــه  امــروز  تــا  و  داشــته 
پردیــس ســینمایی بــا شــهرداران 1۷ شــهر در 
1۷ اســتان کشــور بــا ظرفیــت 5۷ ســالن امضــا 

ــت. ــده اس ش
ــینمایی  ــس س ــرد: پردی ــار ک ــی اظه خلیل
ــی  ــت فرهنگ ــراری عدال ــتای برق ــد در راس امی
و کالن برنامــه عمومــی ســازی دسترســی 
ــالمی و  ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن فرهنگ
ــور،  ــینمای کش ــاختی س ــوان زیرس ــش ت افزای
ــه دارای  ــالن ســینما، ک ــد س در شــهرهای فاق
جمعیــت بیشــتری هســتند بــا محوریــت 

ــود. ــی ش ــداث م ــا اح ــهرداری ه ش
ــع ســازمان  معــاون توســعه مدیریــت و مناب
ســینمایی کشــور گفــت: تامیــن زمیــن و 
اجــرای عملیــات پــروژه بــر عهــده شــهرداری و 
تهیــه نقشــه و طراحــی ســازه پــروژه بــر عهــده  

ســازمان ســینمایی اســت.
وی افــزود: در ایــن راســتا ۷۰۰ میلیــون 
تومــان توســط ســازمان ســینمایی و 5۰۰ 
ــهرداری  ــازمان ش ــط س ــان توس ــون توم میلی

هــای وزارت کشــور از محــل اعتبــارات ملــی به 
ــروژه  ــت اجــرای پ عنــوان کمــک بالعــوض باب
پردیــس ســینمایی امیــد پرداخــت مــی شــود.

ــینمایی  ــس س ــرد: پردی ــان ک وی خاطرنش
معمــاری،  و  ســاختمان  لحــاظ  بــه  امیــد 
تاسیســات، ســالن، پــرده، تجهیــزات فنــی 
ســایر  و  صندلــی  فیلــم،  نمایــش  و  صــدا 
ای  پــروژه  عمومــی،  و  رفاهــی  امکانــات 
اســتاندارد و مــدرن و متناســب بــا شــان و 
ــت. ــور اس ــینمای کش ــان س ــرام مخاطب احت

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــر کل   
آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: ســرمایه گذاری 
در راســتای ایجــاد زیرســاخت هــای کاربــردی 
فرهنــگ و هنــر، امــروزه یــک ســرمایه گــذاری 
ــود  ــوب می ش ــت محس ــا اهمی ــن و  ب مطمئ

ــن امــر باعــث ایجــاد جریان هــای  چــرا کــه ای
ــه اقتصــاد در  ــت چرخ ــر و تقوی ــی فاخ فرهنگ

ــود. ــی ش ــینما م ــر و س ــوزه ی هن ح
ــر  ــگ و هن ــوزه  فرهن ــور ح ــد محمدپ محم
ــرد و  ــوان ک ــده عن ــز و زاین ــوزه  ثروت خی را ح
تقویــت هنــر ســینما و زیرســاخت هــای ایــن 
ــر  ــگ و هن ــاد فرهن ــت اقتص ــوزه را در تقوی ح

ــا اهمیــت برشــمرد. بســیار ب
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان مرند 
نیــز ، ایــن تصمیــم را بســیار مهــم ارزیابــی کرد 
ــالمی و  ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره فرهن و از هم
شــهرداری و ســازمان ســینمایی کشــور تقدیــر 
ــی و  ــی تاریخ ــا قدمت ــد ب ــت : مرن ــرد و گف ک
ویژگــی هــای خــاص فرهنگــی و اجتماعــی و 
جمعیــت قابــل توجــه ، بــه تقویــت زیرســاخت 

هــای فرهنگــی و هنــری نیــاز ضــروری دارد.
داود گرشاســبی افــزود: مــا انعقــاد ایــن 
تفاهــم نامــه را بــه فــال نیــک گرفتــه و 
امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک شــاهد شــروع 
عملیــات اجرایــی و در نهایــت بهــره بــرداری از 

آن باشــیم . 
ــن  ــز ضم ــد نی ــهر مرن ــورای ش ــس ش  رئی
ــرای  ــه و اج ــن تفاهم نام ــاد ای ــت از انعق حمای
آن در شــهر گفــت: مــا معتقدیــم کــه احــداث 
پردیــس ســینمایی در مرنــد گام مثبتــی اســت 
کــه مــی توانــد شــاخصه هــای فرهنگــی شــهر 
ــای  ــی ه ــی ویژگ ــا بررس ــد و ب ــت کن را تقوی
فنــی ایــن طــرح ، آن را ضــروری مــی دانیــم و 
ــالش خــود را  در راســتای احــداث آن تمــام ت

خواهیــم کــرد. 
ــن  ــز ضم ــد نی ــهردار مرن ــین کاوه ش حس
تقدیــر از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
ــی  ــالم آمادگ ــور، اع ــینمایی کش ــازمان س س
نمــود کــه بــا همــکاری فــی مابیــن و همراهــی 
شــورای اســالمی شــهر، پردیــس ســینمایی در 

ــد احــداث شــود. مرن
ــس  ــی ، رئی ــران فرج ــه ، مه ــن جلس در ای
ــز  ــد نی ــالمی مرن ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
گزارشــی از رونــد جلســه هــای هماهنگــی 
شــاخصه  معرفــی  بــا  و  داد  ارائــه  قبلــی 
ــن  ــی ای ــی و تاریخ ــی و اجتماع ــای فرهنگ ه
ــرداری  ــزوم احــداث و بهــره ب ــر ل شهرســتان ب
ــرد.  ــد ک ــد تاکی ــینمایی در مرن ــس س از پردی
ــس  ــه  پردی ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــر اس  ب
ــان  ــتان آذربایج ــد در اس ــد مرن ــینمایی امی س
شــرقی بــا ۴  ســالن و پیــش بینــی  35۰ 
ــد  ــه مرن ــارک الل ــوار آزادی - پ ــی در بل صندل

ــود. ــی ش ــداث م اح

پردیس سینمایی امید کشور در مرند احداث می شود

مشــاور و رئیــس مرکــز حــوزه ریاســت 
ــن  ــات شــهریه ای دانشــگاه آزاد اســالمی جزیی
ــالم  ــی را اع ــد تحصیل ــال جدی ــگاه در س دانش
کــرد و گفــت: هیــچ کــس در واحدهــای 
دانشــگاه حــق نــدارد، بیــش از 22 درصــد 

ــد. ــش ده ــا را افزای ــهریه ه ش
طهماســب  بهــروز  مهــر،  گــزارش  بــه 
کاظمــی بــا اعــالم اینکــه شــهریه هــا بــه طــور 
متوســط در کل واحدهــای دانشــگاه 1۰ تــا 13 
درصــد در ســال تحصیلــی جدیــد افزایــش مــی 
ــای  ــرای ورودیه ــش ب ــن افزای ــزود: ای ــد، اف یاب
ــد هــم در شــهریه ثابــت و هــم در  ســال جدی

ــر اعمــال مــی شــود. شــهریه متغی

افزایش 10 تا 13 درصدی شهریه 
مشــاور رییــس دانشــگاه آزاد افــزود: افزایش 
ــای  ــرای ورودیه ــهریه ب ــد ش ــا 13 درص 1۰ ت
قدیــم دانشــگاه آزاد و بــر روی شــهریه متغیــر 

آنهــا اعمــال خواهــد شــد.  

افزایش 18 تا 22 درصدی شهریه در رشته 
های پزشکی

طهماســب کاظمــی میــزان افزایــش شــهریه 
ــا 22  ــن 18 ت ــکی را بی ــای پزش ــته ه در رش
ــدد در  ــن ع ــت: ای ــرد و گف ــالم ک ــد اع درص
واحدهــای دانشــگاه در مناطــق محــروم پاییــن 

تــر اســت.

تخفیف 50 درصدی شهریه در مناطق 
محروم

در  کـه  دانشـجویانی  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
 5۰ تخفیـف  دارنـد،  حضـور  محـروم  مناطـق 
درصـدی شـهریه در نظـر گرفته ایم و دانشـجو 

مـی توانـد 5۰ درصـد شـهریه را نپـردازد.

افزایش شهریه بیش از 22 درصد نداریم
روابــط  ریاســت،  حــوزه  مرکــز  رئیــس 
دانشــگاه  اســتان ها  هماهنگــی  و  عمومــی 
آزاد بــا تاکیــد بــر اینکــه در دانشــگاه آزاد 
ــش از 22 درصــد  ــدارد بی ــچ کــس حــق ن هی
شــهریه هــا را افزایــش دهــد، اضافــه کــرد: در 
تحصیــالت تکمیلــی بــاالی 22 درصــد افزایــش 
ــه کششــی  ــم داشــت؛ چــرا ک شــهریه نخواهی
بــرای افزایــش بیشــتر از ایــن عــدد در دانشــگاه 

ــدارد.   ــود ن وج
ــرد:  ــد ک ــس دانشــگاه آزاد تاکی مشــاور ریی

معتقدیــم نبایــد بیــش از ایــن بــه مــردم فشــار 
وارد کــرد و بــه همیــن دلیــل دانشــگاه در 
ــی  ــه شــدت اقتصــادی اداره م حــال حاضــر ب

شــود.

شهریه دانشگاه آزاد پایین تر از 
غیرانتفاعیها

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه چهــارم 
جدیــد  تحصیلــی  ســال  در  دانشــجویان 
دانشــجویان ســال قبــل هســتند، گفــت: بــرای 
ــهریه  ــان ش ــهریه، هم ــف ش ــراد نص ــن اف ای

ســال قبــل اســت و فقــط شــهریه متغیــر 
ــد. ــی یاب ــش م افزای

طهماســب کاظمــی گفــت: همــه بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه بگوینــد شــهریه ثابــت 
ــی  ــای غیرانتفاع ــگاه ه ــگاه آزاد از دانش دانش
گــران تــر اســت؛ در حالــی کــه بررســی هــای 
ــر  ــن ت ــدد پایی ــن ع ــد، ای ــی ده ــا نشــان م م

اســت.   

توضیح درباره افزایش 40 درصدی شهریه 
پرستاری 

ــط  ــت، روابـ ــوزه ریاسـ ــز حـ ــس مرکـ رئیـ
ــگاه  ــتان ها دانشـ ــی اسـ ــی و هماهنگـ عمومـ
ـــی  ـــه برخ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب آزاد در پاس
ـــش ۴۰  ـــتاری از افزای ـــته پرس ـــجویان رش دانش
ـــت:  ـــد، گف ـــی دهن ـــر م ـــهریه خب ـــدی ش درص
بـــه هیـــچ وجـــه اینطـــور نیســـت. در حـــال 
ــل  ــهریه قفـ ــت شـ ــامانه پرداخـ ــر سـ حاضـ
شـــده و امـــکان خطـــای سیســـتمی وجـــود 

نـــدارد.

برخورد با کارمندانی که شهریه اضافی 
می گیرند

البتــه  داد:  ادامــه  کاظمــی  طهماســب 
ممکــن اســت کارمنــدی در دانشــگاه ایــن کار 
را انجــام دهــد و در ایــن صــورت بــه شــدت بــا 

ــود. ــی ش ــورد م او برخ
ــور  ــه ط ــرد: ب ــان ک ــه خاطرنش وی در ادام
اســت  مناطــق محــروم ممکــن  در  مثــال 
ــد و  ــته باش ــاب نداش ــماره حس ــجویی ش دانش
کارمنــدی بــه دانشــجو مــی گویــد پــول را بــه 
مــن بــده تــا شــخصا بــه حســاب واریــز کنــم 
ــی  ــت تخط ــن اس ــرایط ممک ــن ش ــه در ای ک

ــرد. ــورت گی ص

برای سال تحصیلی جدید اعالم شد؛

جزئیات افزایش شهریه 
دانشگاه آزاد

ــاس  ــت: براس ــز گف ــگاه تبری ــس دانش رئی
ــی  ــدی جهان ــه رتبه بن ــن نتیج ــار تازه تری انتش
ــع  ــز در جم ــگاه تبری ــانگهای 21۰۹، دانش ش
ــت.  ــرار گرف ــا ق ــر دنی ــگاه برت ــزار دانش یک ه
بــه گــزارش فــارس، میررضــا مجیــدی 
ــدی  ــت: در رتبه بن ــار داش ــاره اظه ــن ب در ای
ــی  ــگاه ایران ــانگهای، 13 دانش ــال 2۰1۹ ش س
ــرار  ــا ق ــر دنی ــزار دانشــگاه برت در جمــع یک ه
ــی از  ــه یک ــز از جمل ــگاه تبری ــه دانش دارد ک

ــت. آنهاس
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  وی 
رتبه  بنــدی شــانگهای یکــی از ســه نظــام 
بین المللــی  ســطح  در  رتبه بنــدی  معتبــر 
اســت کــه در رتبه بنــدی منتشــر شــده در 
ســال 2۰1۹ شــانگهای یک هــزار  دانشــگاه 
ــح  ــت، تصری ــش داده اس ــان را پوش ــر جه برت
کــرد: کیفیــت آمــوزش، کیفیــت اعضــای 
ــرد  ــی و عملک ــداد پژوهش ــی، برون ــأت علم هی
ــده در  ــرده ش ــه کار ب ــار ب ــار معی ــرانه چه س

اســت. شــانگهای  رتبه بنــدی  نظــام 
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــگاه تبری ــس دانش رئی
ــد  ــدی جدی ــز در رتبه بن ــگاه تبری ــراً دانش اخی
 Golden Age of جهانــی تایمــز موســوم بــه
Higher Education توانســت رتبــه 1۰1 
تــا 15۰ دنیــا را کســب کنــد، اضافــه کرد:ایــن 
دانشــگاه در حــال حاضــر بــا داشــتن بیــش از 
ــروه  ــکده و گ ــن پژوهش ــکده، چندی 21 دانش
پژوهشــی، قطــب علمــی، 8۰۰ نفر عضــو هیات 
علمــی و بیــش از 2۴ هــزار  نفــر دانشــجو و ... 
یکــی از دانشــگاه های بین المللــی ســطح یــک 

و برتــر کشــور اســت.
ــر  ــه خاط ــز ب ــگاه تبری ــه وی،دانش ــه گفت ب

همجــواری بــا دانشــگاه های بــزرگ کشــورهای 
ــز علمــی  ــن مرک ــوان بزرگتری ــه عن ــه، ب منطق
ــده دار بخــش  ــرب و شــمال غرب کشــور، عه غ
بزرگــی از مســوولیت تولیــد علــم و فنــاوری و 

ــت. ــی اس ــای بین الملل ــت در عرصه ه رقاب
ــر  ــش دیگ ــز در بخ ــگاه تبری ــس دانش رئی
ســخنان خــود بــا بیــان ایــن نکتــه کــه 
قــرار  و  بین المللــی  همکاری هــای  توســعه 
ــا از  ــر دنی ــگاه های برت ــع دانش ــن در جم گرفت

جملــه راهبردهــای کالن ایــن دانشــگاه اســت، 
یــادآور شــد: دانشــگاه تبریــز جــزو اولیــن 
اتحادیه هــای  در  کــه  بــود  دانشــگاه هایی 
اتحادیــه  جملــه  از  بین المللــی  بــزرگ 
اتحادیــه   ،)IAU( جهــان  دانشــگاه های 
دانشــگاه های بین المللــی )IUC( و اتحادیــه 
 )KUNIB(قفقــاز منطقــه  دانشــگاه های 

ــت. ــته اس ــال داش ــوری فع حض
بــه گفتــه وی، ایــن دانشــگاه در حــال 

حاضــر نیــز در عرصه هــای جهانــی بســیار 
ــه 2۰۰  ــا نزدیــک ب ــوده و هم اکنــون ب فعــال ب
دانشــگاه از کشــورهای مختلــف دنیا  قــرارداد و 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــکاری دارد ک ــه هم تفاهم نام
جمهــوری  کشــور  از  دانشــگاه   8۰ حــدود 

ــت. ــه اس ترکی
انتشــار  براســاس  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جهانــی  رتبه بنــدی  نتیجــه  تازه تریــن 
)تهــران،  ایــران  دانشــگاه های  شــانگهای 
تهــران،  پزشــکی  علــوم  صنعتــی شــریف، 
امیرکبیــر، تربیــت مــدرس، فردوســی مشــهد، 
بهشــتی، صنعتــی  پزشــکی شــهید  علــوم 
ایــران،  بابــل، علــم و صنعــت  نوشــیروانی 
صنعتــی اصفهــان، شــهید بهشــتی، شــیراز 
ــه  ــه ای 1۰۰۰- 3۰1 ب ــازه رتب ــا ب ــز( ب و تبری
ــود  ــران را از آن خ ــا 13 ای ــه 1 ت ــب رتب ترتی
ــا حضــور  ــران ب ــگاه ته ــزود: دانش ــد، اف کرده ان
در جمــع ۴۰۰ دانشــگاه برتــر جهــان، برتریــن 
شــانگهای  رتبه بنــدی  در  ایــران  دانشــگاه 

ــت. ــده اس ــالم ش اع
جهانـی  رتبه بنـدی  در  کـرد:  تصریـح  وی 
شـانگهای سـال 2۰1۹ ، ایـران با 13 دانشـگاه، 
ترکیـه بـا 12 دانشـگاه، مالـزی  و مصـر بـا 5 
دانشـگاه، عربسـتان و پاکسـتان بـا ۴ دانشـگاه، 
تونـس، لبنـان، امـارات متحـده عربـی، عمان و 
نیجریـه  بـا یـک دانشـگاه در جمـع یک هـزار 

دانشـگاه برتـر دنیـا حضـور داشـتند.
در  اســت،  حاکــی  فــارس  گــزارش 
رتبه بنــدی ســال 2۰1۹ دانشــگاه هــاروارد، 
ــه  ــج ب ــگاه کمبری ــتنفورد و دانش ــگاه اس دانش
ــه خــود  ــا رتبــه ســوم را ب ترتیــب رتبــه اول ت

داده انــد. اختصــاص 

دانشگاه تبریز در جمع 1000 
دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

آشپزی

رب گوجه خانگی

مواد الزم:
گوجه فرنگی 2 کیلوگرم
نمک 1 قاشق چایخوری

روغن زیتون 1 پیمانه

طرز تهیه:
مرحله اول: گوجه را خرد کنید

شــاخه و برگهــای گوجــه را جــدا کنیــد و 
ــر قســمتهایی از گوجــه  ــا را بشــویید. اگ آنه
شــما خــراب شــده آنهــا را جــدا کنیــد. 
ــازی  ــد. نی ــرد کنی ــا را خ ــه ه ــپس گوج س
ــی اســت  ــا نیســت. کاف ــردن آنه ــز ک ــه ری ب
ــا در حیــن  گوجــه را درشــت خــرد کنیــد ت

ــد. ــه شــدن کن ــه ل پخــت شــروع ب
 مرحله دوم: گوجه را بپزید

ــد.  ــرار دهی ــاد ق ــه را روی شــعله زی قابلم
ــرم  ــه ن ــا گوج ــد ت ــم بزنی ــی ه ــر از گاه ه
شــود )حــدود دو دقیقــه(. ایــن پروســه 
ــود و  ــرم ش ــی ن ــه کم ــود گوج ــث میش باع
راحــت تــر در غذاســاز یــا مخلــوط کــن لــه 
شــود. نصــف پیمانــه از روغــن زیتــون را بــه 
همــراه یــک قاشــق چایخــوری نمــک اضافــه 

ــد.  کنی
مرحله سوم: گوجه را پوره کنید.

ــن  ــوط ک ــا مخل ــاز ی ــه را در غذاس گوج
بریزیــد. آن قــدر پالــس بزنیــد کــه تــا جــای 
ممکــن صــاف و یکدســت شــود. ســپس 
ــد  ــز رد کنی ــی ری ــی خیل ــوط را از صاف مخل
و پوســت و تخــم هــای گوجــه کامــاًل جــدا 

شــود.
مرحله چهارم: پوره را غلیظ کنید.

در این مرحله سه راه دارید:
شــما  هــای  گوجــه  کــه  صورتــی  در 
ــد مــی  ــادی ندارن گوشــتی هســتند و آب زی
ــه  ــد. البت ــن روش اســتفاده کنی ــد از ای توانی
توجــه کنیــد کــه بایــد یکــی دو ســینی فــر 
ــت  ــی اس ــید. کاف ــته باش ــم داش ــزرگ ه ب
یــا دو ســینی  یــک  را در  پــوره گوجــه 
ــدت 3  ــه م ــدوداً ب ــد و ح ــزرگ بریزی ــر ب ف
ــرار دهیــد. اگــر دو ســینی  ــر ق ســاعت در ف
را همزمــان در فــر گذاشــتید وســط کار آنهــا 
را جابجــا کنیــد. در ضمــن هــر نیــم ســاعت 
رب را هــم بزنیــد و دوبــاره بــه صــورت یــک 
الیــه صــاف پهــن کنیــد تــا یکنواخــت پختــه 

شــود.
ــا  ــد ی ــدار بودن اگــر گوجــه هــای شــما آب
ســینی فــر خیلــی بزرگــی نداریــد میتوانیــد 
از ایــن روش اســتفاده کنیــد. اول پــوره 
گوجــه را بــه همــان قابلمــه قبلــی برگردانیــد 
ــه شــروع  ــن ک ــد از ای ــد. بع و حــرارت بدهی
بــه غــل زدن کــرد شــعله را حســابی کامــاًل 
کنیــد. صبــر کنیــد تــا یــک ســوم )یــا نصف، 
اگــر گوجــه خیلــی آب داشــت( از آب گوجــه 
ــه  ــظ شــده را ب ــوره غلی ــد پ بخــار شــود. بع
ــد داخــل  ــد. بگذاری ــر منتقــل کنی ســینی ف
فــر گــرم شــده تــا بــه غلظــت دلخــواه شــما 
برســد. هــر نیــم ســاعت از فــر خــارج کنیــد 

و هــم بزنیــد.
نکته پخت رب گوجه خانگی روی گاز:

ــد  ــن را داری ــا وقــت ای ــد ی ــر نداری اگــر ف
ــت  ــد درس ــم بزنی ــه را ه ــب گوج ــه مرت ک
ــنتی هــم  ــه بــه روش س ــردن رب گوج ک
کار خیلــی ســختی نیســت. اصــال میتوانیــد 
گوجــه خــام را در مخلــوط کــن پــوره کنیــد. 
از صافــی رد کنیــد و بعــد بــا نصــف پیمانــه 
روغــن و یــک قاشــق چایخــوری نمــک روی 
ــم  ــی ک ــد خیل ــعله بای ــد. ش ــعله بگذاری ش
باشــد. فقــط هــر 15-2۰ دقیقــه رب را 
ــه دیــواره هــای  هــم بزنیــد و اگــر چیــزی ب
قابلمــه چســبیده آن را جــدا کنیــد. فرامــوش 
نکنیــد نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مــدام رب 

ــد. را هــم بزنی
ــه  ــه را در شیش ــر: رب گوج ــه آخ  مرحل

ــد. ــز بریزی تمی
وقتـــی رب خـــوش رنـــگ و زیبـــای 
ـــب  ـــت مناس ـــه غلظ ـــد و ب ـــاده ش ـــما آم ش
بریزیـــد.  شیشـــه  در  را  آنهـــا  رســـید 
شیشـــه هـــای تمیـــز و خشـــک اســـتفاده 
کنیـــد. بـــا قاشـــق کامـــاًل تمیـــز یـــا 
ــه  ــه شیشـ ــیلیکونی رب را بـ ــک سـ لیسـ
هـــا منتقـــل کنیـــد. ســـر شیشـــه را 
ـــرای  ـــا ب ـــه ج ـــوری ک ـــد ط ـــی بگذاری خال
یـــک الیـــه قطـــور روغـــن باقـــی بمانـــد. 
بـــا مـــواد ذکـــر شـــده دو ســـه پیمانـــه 
ــدام  ــر کـ ــت. روی هـ ــد داشـ رب خواهیـ
ـــری  ـــرای جلوگی ـــد. ب ـــون بریزی ـــن زیت روغ
از کپـــک زدن رب خانگـــی روغـــن بایـــد 

ــاند. ــطح را بپوشـ ــاًل سـ کامـ
چکار کنیم رب گوجه خانگی کپک نزند؟

همــان طــور کــه گفتــه شــد بــرای 
ــه  ــه نکت ــی س ــه خانگ ــداری رب گوج نگه
هســت کــه از کپــک زدن جلوگیــری میکنــد:

- رب را در ظــرف شیشــه ای کامــاًل تمیــز 
و خشــک شــده نگهــداری کنیــد.

- روی رب را با روغن فراوان بپوشانید.
ــد  ــتفاده میکنی ــه از رب اس ــار ک ــر ب - ه
ــن  ــد. در ضم ــتفاده کنی ــز اس ــق تمی از قاش
قبــل از بســتن مجــدد در شیشــه اطمینــان 
حاصــل کنیــد روغــن روی ســطح رب را 

ــت. ــانده اس پوش
منبع: ایران کوک

سهرابی جایگزین گوهریان؛
معاون جدید سیمای شبکه استانی 

سهند معرفی شد

ــیمای  ــاون س ــه مع ــع و معارف ــم تودی مراس
شــبکه ســهند آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.

ــاره  ــت کن ــا درخواس ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
ــالت  ــل کس ــه دلی ــان ب ــدی گوهری ــری مه گی
ــدا  ــرکل ص ــیما، مدی ــت س ــمی از معاون جس
ــول  ــرقی، رس ــان ش ــز آذربایج ــیمای مرک و س
ــن  ــد ای ــئول جدی ــوان مس ــه عن ــهرابی را ب س

ــرد. ــی ک ــت معرف معاون
مرتضــی صفــری، شــامگاه چهارشــنبه طــی 
ــر و تشــکر  ــا تقدی ــالل ب ــع ب ــی در مجتم آیین
ازخدمــات ارزشــمند مهــدی گوهریــان، در 
حکمــی رســول ســهرابی را بــه عنــوان معــاون 

ــرد. ــد ســیما منصــوب ک جدی
بهــره گیــری از الگــوی کارآمــد و اثربخــش 
ــم   ــکیل منظ ــام، تش ــت پی ــی و مدیری مهندس
ــای  ــی، ارتق ــه و ارزیاب ــرح و برنام ــات ط جلس
ــاط  ــا، ارتب ــه ه ــی برنام ــطح کیف ــی و س کم
مســتمر بــا فعــاالن عرصــه هنــر، ارتبــاط 
ــاد  ــتانها و ایج ــیمای اس ــز س ــا مرک ــل ب کام
طنــز  هــای  برنامــه  در  وجذابیــت  تنــوع 
کــه  اســت  مأموریت هایــی  از  وســرگرمی 
مدیــرکل صداوســیمای آذربایجــان شــرقی بــه 

معــاون جدیدســیما تاکیــد کــرده اســت.
ــه اســتخدام  رســول ســهرابی ســال 13۷۴ب
رســمی رســانه ملــی درآمــد وفــارغ التحصیــل 
دانشــکده  از  تلویزیــون  کارگردانــی  رشــته 
علــوم  ارشــد  وکارشناســی  صداوســیما 
سیاســی اســت ؛ مدیــر تولید،مدیــر پخــش 
ــی،  ــان غرب ــز آذربایج ــیمای مرک ــاون س و مع
معــاون  بیروت)لبنــان(،  مدیرتولیددفتــر 
ــاد، معــاون ســیما و قائــم  ســیمای مرکــز مهاب
ــوابق کاری  ــه س ــان از جمل ــز زنج ــام مرک مق

ــت. ــهرابی اس ــول س رس

نفرات برتر جشنواره خوشنویسی 
باب العلم در هشترود معرفی شدند

خوشنویســـی  جشـــنواره  نخســـتین 
معرفـــی  بـــا  هشـــترود  در  باب العلـــم 
ــه کار  ــف بـ ــته های مختلـ ـــای رشـ برترین ه

خـــود پایـــان داد. 
اداره  رئیـــس  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی هشـــترود در 
مراســـم اختتامیـــه ایـــن جشـــنواره گفـــت: 
ایـــن جشـــنواره بـــا محوریـــت حضـــرت 
ـــتعلیق،  ـــته نس ـــه رش ـــن )ع( در س امیرالمومنی
ـــد. ـــزار ش ـــری برگ ـــتعلیق و تحری ـــته نس شکس

علـــی اکبـــرزاده گفـــت: جمـــالت قصـــار 
ــث در  ــات و احادیـ ــی )ع(،  آیـ ــرت علـ حضـ
ـــخنان  ـــعار و س ـــی )ع( و اش ـــرت عل ـــورد حض م
از  )ع(  علـــی  دربـــاره حضـــرت  بـــزرگان 

ــود. ــنواره بـ ــات ایـــن جشـ موضاعـ
ــه جشــنواره  ــر در دبیرخان ــزود: ۷5 اث وی اف
ــود  ــده ب ــول ش ــم وص ــاب العل ــی ب خوشنویس
کــه بــا رای هیــات داوران تعــداد ۴۰ اثــر در ۴ 
بخــش نســتعلیق بــا خــط درشــت،  نســتعلیق 
تحریــری،  شکســته نســتعلیق بــا خــط درشــت 
و شکســته نســتعلیق تحریــری بــا خــودکار  بــه 

بخــش نمایشــگاهی راه یافــت.
اکبـــرزاده بـــه نتایـــج ایـــن جشـــنواره 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: در رشـــته نســـتعلیق 
ـــن  ـــن شـــکریفرد و امی ـــد اســـداللهی،  امی محم
ـــرا  ـــری زه ـــان در رشـــته نســـتعلیق تحری جاللی
ـــان در  ـــن جاللی ـــی،  امی ـــل آب ـــارزاده،  کمی غف
ـــی،   ـــم واعظ ـــتعلیق ابراهی ـــته نس ـــته شکس رش
ـــودزاده  ـــید محم ـــور و مهش ـــین پ ـــدرت حس ق
ـــا  ـــری ب ـــتعلیق تحری ـــته نس ـــته شکس و در رش
ـــی و  ـــه چکن ـــم واعظـــی،  ریحان خـــودکار ابراهی

ـــدند. ـــوم ش ـــا س ـــوری اول ت ـــدی ت مه
وی از برپایـــی نمایشـــگاهی از آثـــار برگزیـــده 
جشـــنواره خوشنویســـی در هشـــترود خبـــر 
ـــک  ـــدت ی ـــه م ـــگاه ب ـــن نمایش ـــزود: ای داد و اف
ـــگ و  ـــر اداره فرهن ـــی تات ـــالن آمف ـــه در س هفت

ـــت. ـــر اس ـــترود دای ـــالمی هش ـــاد اس ارش
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اولیــن دوره مســابقات المپیــاد مــدارس 
فوتبــال رده ســنی 12 ســال ایــران بــا حضــور 
ــزار  ــرج برگ ــور در ک ــطح کش ــم از س 32  تی

شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، کمــال ســالمی 
اســتان  فوتبــال  مــدارس  اســتعدادیاب 
ابتــدا  کــرد:  اظهــار  شــرقی  آذربایجــان 
ــد  ــزار ش ــه صــورت دوره ای برگ ــابقات ب مس
و تیــم آذربایجــان شــرقی توانســت جــزو 1۶ 
ــد. در  ــود کن ــه دوم صع ــه مرحل ــر ب ــم برت تی

ــم گلســتان  ــر تی ــه ب ــا غلب ــی ب ــه حذف مرحل
ــرد و در  ــود ک ــتم صع ــک هش ــه ی ــه مرحل ب
ــر  ــک ب ــت ی ــول شکس ــا قب ــه ب ــن مرحل ای
ــابقات  ــرز از دور مس ــم الب ــل تی ــر مقاب صف

ــد. ــذف گردی ح

اســامی بازیکنــان تیــم منتخــب 
شــرقی: آذربایجــان  اســتان 
ایلیا صمدی، مدرسه فوتبال کمال
مهدی آقائی، مدرسه فوتبال کمال

محمد لطف اله زاده، تراکتور سازی        
مهدی امامی، تراکتور سازی

امیرحسین خردمندی، ایرانیان
امیر حسین فرجی، قائم
امیر محمد مرادی، کاوه
امیرعلی بابائیان، شبستر

علی اکبر فرزادی ،شبستر
ساالر رحمان پور، مرند

ابوالفضل رشیدی، شاهد
مربی: عظیم عبداله زادهسرپرست تیم: رضا داداشیمحمدرضا پور شریف، دیهیم 

تیــم دوچرخه ســواری بانــوان آذربایجــان  شــرقی بــا غلبــه بــر حریفــان 
خــود و کســب 1۰ طــال و یــک نقــره بــر ســکوی قهرمانــی دومیــن المپیــاد 

اســتعدادهای برتــر کشــور ایســتادند.
ـــس از دو روز  ـــرقی پ ـــان ش ـــدگان آذربایج ـــا، نماین ـــزارش ایرن ـــه گ ب
رقابـــت در دومیـــن المپیـــاد اســـتعدادهای برتـــر دوچرخـــه ســـواری 
توانســـتند بـــا کســـب 1۰ طـــال و یـــک نقـــره قهرمـــان ایـــن دور از 

مســـابقات شـــوند.  
در پایــان ایــن رقابــت هــا پرســتو آبســاالن 3 طــال، فاطمــه دادگــر 3 
طــال، پردیــس فیــض الهــی 2 طــال، ســتایش وجــدی 2 طــال و یــک نقــره 

را بــه دســت آوردنــد.  
تیــم آذربایجــان شــرقی در مجمــوع تیمــی بــا 3۴۶ امتیــاز اول، تیــم 
اصفهــان بــا 23۷ امتیــاز دوم و تیــم کرمــان بــا 1۶8 امتیــاز ســوم شــدند.

ــهریور  ــا ششــم ش ــران از پنجــم ت ــواری دخت ــه س ــابقات دوچرخ مس
مــاه در چهــار آیتــم، 2۰۰متــر، 2۰۰۰متــر، کوهســتان و دور حذفــی در 

ــادگار امــام تبریــز برگــزار شــد.  پیســت دوچرخــه ســواری ی

اســـتعدادهای  المپیـــاد  دومیـــن  در 
ـــان  ـــتان آذربایج ـــران، اس ـــیرجه ای ـــر ش برت
شـــرقی بـــا کســـب هشـــت مـــدال طـــال، 
ســـه نقـــره و دو برنـــز از مجمـــوع بیســـت 
ــازی  ــه تـ ــده یکـ ــع شـ ــدال توزیـ و دو مـ

کـــرد. 
ــن  ــا، در ایـ ــگار مـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
چهـــار  بـــا  قـــادری  علـــی  مســـابقات 
طـــال، شـــروین علیـــزاده و ســـینا کوهـــی 
ـــر  ـــکاران برت ـــال ورزش ـــه ط ـــا س ـــدام ب هرک
اســـتان بودنـــد کـــه بیشـــترین مـــدال 
ـــد. ـــردن آویختن ـــر گ ـــابقات را ب ـــالی مس ط

جمشـــید  باحضـــور  مســـابقات  ایـــن 
ـــی وزارت ورزش  ـــاون پارلمان ـــی زاده، مع تق
رئیـــس  رضوانـــی  جوانـــان، محســـن  و 
ــوی  ــیرجه و واترپلـ ــنا، شـ ــیون شـ فدراسـ
ــتانی  ــئولین اسـ ــی از مسـ ــور و جمعـ کشـ
همـــراه بـــود کـــه بـــا اهـــدای مـــدال 
بـــه برگزیـــدگان در اســـتخر قهرمانـــی 
شـــیرجه میردامـــاد تبریـــز بـــه کار خـــود 

پایـــان داد.

مسابقات شیرجه پسران با افتخار آفرینی نوجوانان استان 
آذربایجان شرقی همراه بود

ــم  ــه تی ــورمان ب ــال کش ــی فوتب ــم مل ــک تی ــی هافب ــال قرض انتق
ــته  ــاب داش ــور بازت ــن کش ــف ای ــانه های مختل ــک در رس ــن بلژی اوپ

اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســعید عــزت اللهــی 
هافبــک تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان روز گذشــته بــه صــورت 
ــن  ــت. ای ــک پیوس ــن بلژی ــه اوپ ــیه ب ــتوف روس ــم روس ــی از تی قرض

انتقــال بازتــاب زیــادی بیــن رســانه های ایــن کشــور داشــت.
ــی اف،  ــی بـ ــو آرتـ ــه رادیـ ــک از جملـ ــانه های بلژیـ ــر رسـ اکثـ
الونیـــر، ولفـــوت، ســـودینفو و فوتبـــال کرانـــت بـــا انتشـــار خبـــر 
ـــی  ـــن معرف ـــن ضم ـــه اوپ ـــورمان ب ـــوش کش ـــی پ ـــک مل ـــال هافب انتق
مختصـــر ایـــن بازیکـــن جـــوان کشـــورمان اظهـــارات تمجیدآمیـــز 

مدیـــرکل ایـــن تیـــم دربـــاره عـــزت اللهـــی را نیـــز درج کردنـــد.
ــه وب  ــش بـ ــی تیمـ ــک ایرانـ ــاره هافبـ ــکل دربـ ــتوف هنـ کریسـ
ســـایت ایـــن باشـــگاه گفـــت: ســـعید ععـــزت اللهـــی اســـتعداد و 
ـــت  ـــران ثاب ـــی ای ـــم مل ـــیه و تی ـــر روس ـــگ برت ـــود را در لی ـــی خ توانای

کـــرده اســـت.
ــک  ــی ی ــزت الله ــعید ع ــه س ــان دارم ک ــن اطمین ــزود: م وی اف
ــه مــا کمــک  ــود و ب ــرای تیــم مــا خواهــد ب تقویــت کننــده واقعــی ب
ــه ســعید  ــازی کنیــم. مــا ب ــا در ایــن فصــل لیــگ خــوب ب می کنــد ت

خوشــامد می گوییــم و بــرای او آرزوی موفقیــت می کنیــم.
ــزت  ــن ســعید ع ــک نوشــت: اوپ ــی اف بلژی ــی ب ــو آرت ســایت رادی
ــه صــورت قرضــی جــذب کــرده  ــی را ب الهــی هافبــک 22 ســاله ایران
ــازی  ــی کشــورش ب ــم مل ــرای تی ــار ب ــه 28 ب ــی ک ــزت الله اســت. ع
ــرای فصــل  ــی روســتوف روســیه، ب ــرده توســط باشــگاه دســته اول ک

ــت. ــده اس ــرض داده ش 2۰1۹-2۰2۰ ق
ــن پرداخــت  ــد اوپ ــد خری ــی خری ــه معرف ــه ب ــایت در ادام ــن س ای
و نوشــت، ســعید عــزت الهــی کار خــود را از ســال 2۰12 در باشــگاه 
ــر 1۹  ــم زی ــور در تی ــد از حض ــرد. بع ــاز ک ــی آغ ــوان انزل ــی مل ایران
ــه  ســال های اتلتیکــو مادریــد، ایــن بازیکــن میانــی در ســال 2۰15 ب
ــه  ــل خــود ب ــه تحمی ــق ب ــه موف ــدون اینک روســتوف پیوســت شــد ب

ــم شــود. ــب تی ترکی
ــرم و  ــکار پ ــن قرضــی در ام ــه صــورت بازیک ــال، وی ب ــن ح ــا ای ب
آنــژی 3۶ بــازی در لیــگ برتــر روســیه و ۶ بــازی در لیــگ قهرمانــان 
ــی 2۰18 روســیه،  ــن در جــام جهان ــا انجــام داده اســت. همچنی اروپ
ــال دو  ــل پرتغ ــر اســپانیا و مقاب ــه گروهــی براب ــزت اللهــی در مرحل ع

ــازی انجــام داد. ب
ــن  ــد اوپ ــد جدی ــی خری ــن معرف ــم ضم ــت ه ــال کران ــایت فوتب س
ــا خریــد عــزت اللهــی تقویــت کــرده اســت. نوشــت: اوپــن خــود را ب

جمشـــید تقـــی زاده، معـــاون مجلـــس حقوقـــی و هماهنگـــی امـــور 
ـــی وارد  ـــرح عمران ـــد ط ـــاح چن ـــت افتت ـــان، جه ـــتان های وزارت ورزش و جوان اس

اســـتان آذربایجـــان شـــرقی شـــد.
ـــهدای  ـــزار ش ـــور در گل ـــا حض ـــز ب ـــه تبری ـــد از ورود ب ـــه بع ـــی زاده بالفاصل تق
ـــدار  ـــن دی ـــرد و ضم ـــرام ک ـــا ادای احت ـــام آنه ـــه مق ـــهر ب ـــن ش ـــت ای وادی رحم
ـــتان و  ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول ـــم نماین ـــلمین آل هاش ـــالم و المس ـــت االس ـــا حج ب

ـــت. ـــو پرداخ ـــه گفت وگ ـــا وی ب ـــز، ب ـــه تبری ـــام جمع ام
ـــان  ـــتان آذربایج ـــان اس ـــی اداره کل ورزش و جوان ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب

شـــرقی جمشـــید تقـــی زاده، معـــاون مجلـــس حقوقـــی و هماهنگـــی امـــور 
ـــی وارد  ـــرح عمران ـــد ط ـــاح چن ـــت افتت ـــان، جه ـــتان های وزارت ورزش و جوان اس

ـــد. ـــرقی ش ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ـــهدای  ـــزار ش ـــور در گل ـــا حض ـــز ب ـــه تبری ـــد از ورود ب ـــه بع ـــی زاده بالفاصل تق
ـــدار  ـــن دی ـــرد و ضم ـــرام ک ـــا ادای احت ـــام آنه ـــه مق ـــهر ب ـــن ش ـــت ای وادی رحم
ـــتان و  ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول ـــم نماین ـــلمین آل هاش ـــالم و المس ـــت االس ـــا حج ب

ـــت.  ـــو پرداخ ـــه گفت وگ ـــا وی ب ـــز، ب ـــه تبری ـــام جمع ام
او در ایـــن گفت وگـــو بـــه افتتـــاح پروژه هایـــی در شهرســـتان های 
ـــای  ـــبختانه پروژه ه ـــت: خوش ـــرد و گف ـــاره ک ـــاب اش ـــترود و بن ـــه، هش مراغ
حـــوزه ورزش و تربیـــت بدنـــی در ســـطح کشـــور بیشـــتر از ســـایر 
ــی  ــان، طـ ــرم ورزش و جوانـ ــر محتـ ــت و وزیـ ــی اسـ ــای عمرانـ پروژه هـ
چنـــد روز گذشـــته در اســـتان های مختلـــف، چندیـــن پـــروژه  را بـــه 

رســـاندند.  بهره بـــرداری 
تقـــی زاده افـــزود: عنایـــت شـــما بـــه ورزش اســـتان و همچنیـــن حـــوزه 
ـــی و  ـــاون حقوق ـــت. مع ـــزد اس ـــور زبان ـــئولین کش ـــن مس ـــان، در بی ـــور جوان ام
ــران ورزش و  ــر مدیـ ــت: اکثـ ــتان های وزارت ورزش گفـ ــور اسـ ــی امـ هماهنگـ
ـــور  ـــتند و اداره ام ـــال هس ـــا ۴۰ س ـــنی 38 ت ـــدوده س ـــتانها در مح ـــان اس جوان

ورزش و جوانـــان شهرســـتانها را برعهـــده گرفتـــه انـــد. 
ــاب  ــک انتصـ ــن تبریـ ــم ضمـ ــالم آل هاشـ ــت االسـ ــدار حجـ ــن دیـ در ایـ

جمشـــید تقـــی زاده بـــه ســـمت معاونـــت وزیـــر ورزش و جوانـــان، وی را از 
مدیـــران بـــا تجربـــه ایـــن وزارتخانـــه دانســـت.

آل هاشـــم همچنیـــن اظهـــار کـــرد: شـــما جـــزو تشـــکیالت ورزش کشـــور 
هســـتید و از ســـالیان دور کـــه مدیـــر کل تربیـــت بدنـــی اســـتان آذربایجـــان 
شـــرقی بودیـــد، از نزدیـــک بـــا فعالیتهـــا و دغدغه هـــای ایـــن اســـتان آشـــنا 

هســـتید. 
ـــه  ـــالب ک ـــه گام دوم انق ـــه بیانی ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول نماین
ـــرد: در  ـــان ک ـــد، بی ـــاب فرمودن ـــن ب ـــی را در ای ـــری رهنمودهای ـــام معظـــم رهب مق
ـــه  ـــان هســـتند و الزم اســـت توج ـــی جوان ـــالب، مخاطـــب اصل ـــه گام دوم انق بیانی

ـــیم.  ـــته باش ـــان داش ـــوزه جوان ـــه ح ـــتری ب بیش
وی ضمـــن یـــادآوری فـــرا رســـیدن ایـــام ســـوگواری حضـــرت اباعبـــداهلل 
ــا،  ــل گردهمایی هـ ــالم، محـ ــی اسـ ــگاه اصلـ ــاجد پایـ ــت: مسـ ــین گفـ الحسـ
ـــش  ـــم بی ـــار داری ـــان انتظ ـــز از جوان ـــا نی ـــت و م ـــی اس ـــادی و سیاس ـــائل عب مس
ـــه را  ـــن عرص ـــز ای ـــاجد نی ـــای مس ـــت امن ـــد و هیئ ـــاجد برون ـــه مس ـــش ب از پی

بـــرای حضـــور جوانـــان فراهـــم ســـازند. 
آل هاشـــم در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــه اخـــالق ورزشـــی و 
ـــتار  ـــرد و خواس ـــف ک ـــم توصی ـــات را مه ـــه اخالقی ـــکاران ب ـــژه ورزش ـــه وی توج
ـــات در ورزش و  ـــج اخالقی ـــوص تروی ـــی در خص ـــان مذهب ـــتفاده از کارشناس اس

ـــد. ـــان ش ـــوزه جوان ـــف ح ـــائل مختل مس

عنوان پنجم برای تیم منتخب فوتبال 
آذربایجان شرقی

بازتاب حضور سعید عزت اللهی در تیم اوپن بلژیک 

به مناسبت هفته دولت؛

دیدار معاون وزیر ورزش و جوانان با حجت االسالم آل هاشم

روانشناسی

افراد حسود و راههای برخورد 
با این افراد  

حسـادت، ویژگـی ای ناپسـند و به شـدت 
خطرنـاک اسـت کـه میتوانـد سـبب ازار خود 
فـرد و اطرافیـان وی شـود. حسـادت یکـی از 
رفتارهایـی اسـت کـه فرد حسـود نمـی تواند 

کند. مخفـی 
وجـود حسـادت در آدمـی عالمـت هایـی 
دارد کـه هـر کـس میتوانـد بـا بررسـی خـود 
پـی ببـرد کـه آیا بـه بیمـاري حسـادت مبتال 

اسـت یـا نه.

از نشانه های آدم حسود این ها هستند:
از ناراحتی دیگران شاد میشه

اگـر کار اشـتباهی انجام بدیم ما رو بسـیار 
سـرزنش می کنند

اگـر در مسـیر موفقیـت باشـیم همـش به 
مـا میگـه که تـو نمـی تونی

از دیگـران ُحسـن جویـی و تعریـف نمـی 
کنند

با ما خیلي پرخاشگرانه صحبت میکنند 
پشت سر ما غیبت میکنند 

و  میدنـد  نشـون  توجهـی  بـی  مـا  بـه 
میگیرنـد رو  خودشـون 

و ...
 

نحوه برخورد با آدمهای حسود 
ارتباط مؤثر

بگوییـد.  حسـود  آدم  بـه  را  تـان  حـس 
هنگامـی کـه بـا دوسـتی صحبـت مـی کنید 
کـه رفتارهای حسـادت آمیز نسـبت به شـما 
دارد، بـرای ایـن که احساسـات تـان را به وی 
از جملـه هـای اول شـخص  منتقـل کنیـد، 
اسـتفاده کنیـد. یعنـی اینطـور آغـاز کنیـد:» 
مـن حـس مـی کنـم…« و بعـد احساسـات 
تـان را در خصـوص موضوعـی خـاص که وی 

گفتـه یـا انجـام داده، توضیـح دهیـد.
روش اگه جایش بودم:

از روش اگه جایش بودم استفاده کنید.
در ایـن روش هنگامی که یک فرد حسـود 
را مـی بینیـد کـه چـه طور بـا یک فـرد دیگر 
برخـورد میکنـد ، خـوب توجـه کنیـد که نفر 

دوم چطور برخـورد میکند  
و در دل خـود بگوییـد اگـه مـن جایـش 

بـودم فـالن کار را مـی کـردم.
بایـد بگویم که اصوال مغز انعطـاف خاص خود 
را دارد، طـوری که میتوانید کم کم تجربه کسـب 

کنیـد و بهتر با این اشـخاص مبارزه کنید.
شـما کـم کـم یـاد مـی گیریـد کـه در در 
برابـر هـر عکـس العمل ایـن اشـخاص، اتخاذ 
چـه تکنیکـی سـودمندتر و عقالیی تر اسـت. 
به اشخاص حسود اجازه دهید انگیزه ی 

شما باشند
احتمـاال بعضـی اشـخاص بـه شـما بگویند 
کسـب و کار تـان هیچوقـت بـه موفقیت نمی 
رسـد یـا شـما بـه اهدافتـان دسـت پیـدا نمی 
کنیـد. در ایـن مواقع میتوانیـد از عکس العمل 
هـای منفی بعنـوان انگیـزه ای بـراي موفقیت 
اسـتفاده کنیـد. باید بدانید هیچ نیازی نیسـت 

چیـزی را به کسـی اثبـات کنید.  
متفاوت از رفتار و اخالق آنها عمل کنید

دیگـران،  زشـت  رفتارهـای  بـا  مواجهـه 
بـه شـما یـاد میدهـد نسـبت بـه اطرافیانتان 
پذیراتـر باشـید. بجـاي تکـرار رفتارهایـی که 
حسـودها در در برابـر دیگـران انجام می دهند 
، رفتـار برعکـس آنهـا را در پیـش بگیریـد. با 
چنیـن نگرشـی، اگاهی و همدلی تان نسـبت 
به احساسـی کـه دریافـت بازخـورِد منفی در 
اطرافیـان ایجـاد میکند ، ارتقاء پیـدا میکند .

احساسات خودمان را کنترل کنیم
عصبی شـدن و دشـنام دادن خیلي سـاده 

است.
ولـی فکـر مـی کنیـد کـه بـه دنبـال آن، 

اشـخاص بـدذات چـه مـی کننـد؟
آن هـا دقیقـا دوسـت دارنـد شـما کنتـرل 

خـود را از دسـت بدهیـد.
پـس بـه یـاد داشـته باشـید کـه همیشـه 
در یـک دعوا، شـخصی کـه کنترل خـود را از 

دسـت میدهـد ، همیشـه بازنـده اسـت. 
تواضع بیشتری داشته باشید

در برخـورد بـا انتقادهـای اشـخاص حسـود 
مسـیر سخت ولی سـازنده ای در پیش خواهید 
داشـت. در این مواقع یا باید شـبیه فرد حسـود 
برخـورد کنید یـا کاری انجام دهید که درسـت 
اسـت. بی تردید شـما موفقیت بیشـتری از آدم 
های حسـود دارید که سـعی میکننـد وضعیت 

را برایتان دشـوار کنند.
رفتار آن ها را پیش بیني کنیم

اگـر بـه قـدر کافـی بـا یـک فـرد حسـود 
باشـید کـرده  برخـورد 

و اگـر بـه میـزان کافـی باهـوش باشـید، 
میتوانیـد تمامـی رفتارهـا و عکس العمـل هـا 
وی را پیـش بینـي کنیـد و خودتـان را بـراي 

مبـارزه بـا وی آمـاده کنیـد.
آدم های موفق بجاي تمرکز روی 

مشکالت، روی راهکار ها کار میکنند 
آدم هـای حسـود اطـراف شـما، کاری جز 
فهرسـت کـردن مشـکالت بلـد نیسـتند، ولی 
ایـن شـما هسـتید کـه میتوانیـد با چنـد کار 
و  شـرکت  در  واقعـی  تغییـر  یـک  کوچـک، 

محـل کارتـان ایجـاد کنید.
منبع: بیتوت

رئیـــس هیئـــت ووشـــو آذربایجان شـــرقی 
از برگـــزاری مســـابقات ووشـــو قهرمانـــی 

ــر داد.  ــد خبـ ــتان مرنـ ــور در شهرسـ کشـ
خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  بـــه 
ــو  ــت ووشـ ــس هیئـ ــی رئیـ ــوان، ابراهیمـ جـ
آذربایجان شـــرقی گفـــت: ایـــن مســـابقات 
در دو ســـبک تالـــو و ســـاندا و بـــا شـــرکت 
برگـــزار  کشـــور  سراســـر  از  تیم هایـــی 

. د می شـــو
ریزی هـــای  برنامـــه  طبـــق  افـــزود:  او 
ـــای  ـــی روز ه ـــز ط ـــابقات نی ـــده، مس ـــام ش انج

ــج(  ــر )عـ ــالن ولیعصـ ــهریور در سـ ۷ و 8 شـ
مرنـــد برگـــزار خواهـــد شـــد.

اســـتان  ووشـــو  هیئـــت  رئیـــس 
آذربایجانشـــرقی یـــادآوری کـــرد: مســـابقات 
ــای  ــو در رده هـ ــوان ووشـ ــائولین چـ نـــن شـ
و  نوجوانـــان، جوانـــان  نونهـــاالن،  ســـنی 

می شـــود. برگـــزار  بزرگســـاالن 
اســـتان  قهرمانـــی  ووشـــو  مســـابقات 
آذربایجانشـــرقی مـــاه گذشـــته در مرنـــد 
ـــان  ـــه پای ـــز ب ـــم تبری ـــی تی ـــا قهرمان ـــزار و ب برگ

ــید. رسـ

بانوان رکابزن آذربایجان شرقی قهرمان المپیاد استعدادهای برتر شدندبرگزاری مسابقات ووشو قهرمانی کشور در مرند 

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، بیوگرافی و 
رزومه خود را جهت چاپ در شماره های بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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اوقات شرعی شهر تبریز

ـــه  ـــت ب ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــر کش وزی
مفهـــوم ادبیـــات سیاســـی آن هیچـــگاه در ایـــران 
ـــه منصـــه ظهـــور نرســـید، گفـــت: مقبولیـــت و  ب
ـــل )ره(  ـــام راح ـــه ام ـــا هدی ـــروعیت دولت ه مش
ـــران  ـــردم ای ـــه م ـــوری اســـالمی ب ـــام جمه و نظ

ـــود.  ـــدردان آن ب ـــد ق ـــه بای ـــت ک اس
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالرضــا رحمانــی 
شــهیدان  بزرگداشــت  مراســم  در  فضلــی 
رجایــی و باهنــر در تــاالر اجتماعــات مصــالی 
امــام خمینــی تبریــز، افــزود: اگــر تاریــخ ایــران 
را بــه ســه دوره پیــش و پــس از انقــالب 
ــالب اســالمی تقســیم  ــس از انق مشــروطه و پ
ــی  ــوم واقع ــد مفه ــدون تردی ــم، ب ــدی کنی بن
ــی  ــاص و ارکان حکومت ــی خ ــه معن ــت ب دول
بــه معنــی عــام پــس از انقــالب اســالمی و بــه 
برکــت دوراندیشــی هــای امــام خمینــی )ره( و 

ــد. ــد آم ــردم پدی ــی م همراه
ــل  ــای قب ــال ه ــت: در س ــار داش وی اظه
ــد  ــا زور و خری ــت ب ــام دول ــروطیت تم از مش
ــچ  ــه هی ــده و ب ــی روی کار آم ــالک مردم ام
ــال  ــتند و در س ــی نداش ــگاه مردم ــوان جای عن
هــای پــس از مشــروطیت نیــز دولــت هایــی بــا 

رنــگ و لعــاب مقبولیــت و مشــروعیت روی کار 
ــد کــه آنهــا نیــز پوســته ای از ایــن  مــی آمدن
ــی  ــران انتخابات ــردم ای ــتند و م ــی را داش ویژگ

ــد. ــه نکردن ــچ گاه تجرب ــی را هی آزاد و واقع
رحمانــی فضلــی اضافــه کــرد: دولــت هــا در 
ــه  ــان و اســتبدادی همــواره ب ــن دوران خفق ای
ــد  ــردم بودن ــوال م ــارت ام ــاول و غ ــال چپ دنب
کــه بــه همیــن دلیــل بــه نوعــی فرهنــگ ضــد 
ــع  ــود و در آن مناب ــر کشــور حاکــم ب ــت ب دول
مــردم و دولــت هــا همیشــه در تضــاد یکدیگــر 

بــود.
وی وقــوع انقــالب اســالمی در ســال 135۷ 
ــران  ــخ سیاســی ای ــن در تاری را طلیعــه ای نوی
ــت  ــه دول دانســت کــه طــی آن امــام راحــل ب
هــم مشــروعیت و هــم مقبولیــت عمومــی 
دادنــد و ایشــان توانســتند رابطــه متضــاد 
ملــت بــا دولــت هــا را بــه رابطــه ای همســان و 

ــد. ــل کنن ــگام تبدی هم
رحمانــی فضلــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مفهــوم واقعــی دولــت پــس از انقــالب اســالمی 
در ایــران تحقــق یافــت، اظهــار داشــت: تــداوم 
ایــن شــرایط زمانــی اســت کــه بتوانیــم 

ــردم را  ــدی م ــت من ــت و رضای ــدی دول کارآم
محقــق کنیــم چــه بســا در غیــر ایــن صــورت 
بــه اهــداف عالــی انقــالب و آرمــان هــای امــام 
ــم  ــری نخواهی ــام رهب ــات مق ــهدا و منوی و ش

ــید. رس
وی بـــه هجمـــه هـــای روزافـــزون رســـانه 
هـــای بیگانـــه علیـــه جمهـــوری اســـالمی و 
ـــران اشـــاره کـــرد  ـــر ای نظـــام سیاســـی حاکـــم ب
ـــراد  ـــه اف ـــه ن ـــالت روزان ـــن حم ـــزود: در ای و اف
خـــاص بلکـــه نهادهـــای مملکـــت از جملـــه 
ـــتگاه  ـــالمی، دس ـــورای اس ـــس ش ـــت، مجل دول
ـــواره  ـــلح هم ـــای مس ـــپاه و نیروه ـــی  و س قضائ
ـــق  ـــن طری ـــا بدی ـــد ت ـــرار دارن ـــه ق ـــورد هجم م
ـــی  ـــده و ب ـــف ش ـــت تحری ـــی مل ـــان عموم اذه
ـــل  ـــام حاص ـــه نظ ـــبت ب ـــردم نس ـــادی م اعتم

ـــود. ش
ــراز تاســف از اینکــه  ــا اب ــی ب ــی فضل رحمان
عــده ای در داخــل کشــور در امتــداد سیاســت 
رســانه هــای معانــد گام بــر مــی دارنــد، 
ــل ناآگاهــی  ــه دلی ــده ب ــن ع ــرد: ای ــح ک تصری
ــیرهای  ــی و تفس ــط سیاس ــای غل ــت ه و رقاب
ــا مشــکالتی مواجــه مــی  نادرســت کشــور را ب
کننــد کــه بایــد مواظــب بــود و اجــازه نــداد بــه 
ــام و شــهدا خدشــه وارد شــود. ــرام ام راه  و م

ــرای  ــت را فرصتــی مغتنــم ب وی هفتــه دول
ارایــه گــزارش کار و  بررســی عملکردهــا،  
ــور  ــول مح ــر ح ــهدا ب ــا ش ــاق ب ــد میث تجدی
و  مقبولیــت  تقویــت  بــرای  برداشــتن  گام 
ــی و  ــاد عموم ــب اعتم ــز کس ــروعیت و نی مش
ــد  ــه بای ــی برشــمرد ک ــب مشــارکت مردم جل
نقــاط ضعــف،  منابــع و امکانــات کشــور را 
ــه  ــتر آن برنام ــت بیش ــرای تقوی ــری و ب بازنگ

ــم. ــزی کنی ری
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه دولــت هــا در 
ــا هــدف تحقــق رســالت  جمهــوری اســالمی ب
عالــی نظــام روی کار مــی آینــد، این رســالت را 
مقدمــه چینــی بــرای ظهــور امــام زمــان )عــج( 

بیــان کــرد.

وزیر کشور:

 مقبولیت و مشروعیت دولت ها هدیه 
امام راحل به مردم ایران است

اشــتغال  و  کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
ــا بیــان  ــاه اجتماعــی ب ــر تعــاون، کار و رف وزی
بــرای  دســتمزد«  »یارانــه  طــرح  این کــه 
ــر  ــتان های پ ــتغال در اس ــظ اش ــاد و حف ایج
بیــکار در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، 
ــت  گفــت: ایــن طــرح یکــی از طرح هــای دول
در راســتای سیاســت های رونــق بــازار کار 
ــه  ــتان هایی ک ــده در اس ــرر ش ــه مق ــت ک اس

ــود. ــرا ش ــت، اج ــاد اس ــکاری زی ــرخ بی ن
بــه گــزارش ایســنا، عیســی منصــوری 
اظهــار کــرد: پیــش بینــی مــا بــرای ســال ۹8 
ــک  ــه ی ــت ک ــده اس ــام ش ــناریو انج در دو س
مــورد آن براســاس برنامــه ششــم توســعه 
بــوده و در آن مقــرر شــده یــک میلیــون شــغل 
جدیــد ایجــاد شــود؛ ولــی واقعیــت اقتصــادی 
ــن  ــه از ای ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــور نش کش

شــاخص ها و معیارهــا دور هســتیم.
ــم  ــی حاک ــرایط کنون ــه داد: در ش وی ادام
در کشــور، پیــش بینــی می شــود حــدود 
ــاری  ــال ج ــد را در س ــزار شــغل جدی 5۷۰ ه

ــم. ــاد کنی ایج
سیاســت های  خصــوص  در  منصــوری 
جدیــد معاونــت اشــتغال وزارت کار بــرای 
توســعه اشــتغال، اظهــار کــرد: عــالوه بــر 
روســتایی،  اشــتغال  توســعه  برنامه هــای 
اعطــای تســهیالت و مداخــالت توســعه ای 
ــه  ــتور کار وزارت کار اســت، برنام ــه در دس ک
اشــتغال فراگیــر، طــرح تکاپــو، طــرح کارورزی 
و مشــوق های بیمــه ای بــرای کارفرمایانــی 
کــه ثبــات اشــتغال ایجــاد می کننــد، نیــز در 

ــرار دارد. ــت ق اولوی
منصــوری بــا بیــان این کــه احیــا و تثبیــت 
وزارت  کاری  برنامــه  در  موجــود،  اشــتغال 
قــرار گرفتــه اســت، ادامــه داد: بخشــی از 
شــرایط  دلیــل  بــه  اقتصــادی  بنگاه هــای 
حاکــم در کشــور دچــار نوســانات شــده و 
فعالیــت بخشــی از واحدهــا متوقــف و یــا کــم 
شــده اســت؛ در واقــع بــا طیفــی از مســائل در 

رابطــه بــا بنگاه هــا مواجــه هســتیم کــه تمــام 
تــالش دولــت ایــن اســت کــه ایــن مســائل را 

ــد. ــع کن مرتف
این کــه  ضمــن  کار  وزارت  افــزود:  وی 
ــش  ــری  و کاه ــتغال پذی ــش اش ــرای افزای ب
هزینــه اشــتغال، بــه بنگاه هایــی کــه اشــتغال 
موجــود را حفــظ کــرده و و از ریــزش نیــروی 
کار خــودداری کرده انــد، کمــک مــی کنــد؛ از 
ســویی نیــز بــرای احیــای اشــتغال و فعالیــت 
ــام  ــات الزم را انج ــا اقدام ــار بنگاه ه ــام عی تم

می دهــد.
ــم 22  ــا بیــان این کــه در دوران تحری وی ب
رشــته فعالیت هــای دارای رونــق اقتصــادی 
دســتگاه  بــا  و  داده  قــرار  اولویــت  در  را 
ــی  ــوص توافقات ــن خص ــف در ای ــای مختل ه
همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  کرده ایــم، 
ــاظ  ــال ۹8 لح ــه س ــن موضــوع را در بودج ای
دارای  رشــته ها  ایــن  کــه  چــرا  کردیــم؛ 
ــتند. ــادی هس ــی زی ــد زای ــی و درآم اثربخش

اشــتغال  و  کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
بــا  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
در  گذشــته   ســال های  در  این کــه  بیــان 

ــه مشــوق های  ــه ارائ ــوط ب ــع مرب ــن مناب تامی
بیمــه ای بــه کارفرمایانــی کــه اشــتغال ایجــاد 
ــه  ــم، اضاف ــدی مواجــه بودی ــا کن ــد، ب می کنن
ــای  ــا حمایت ه ــال ب ــبختانه امس ــرد: خوش ک
رئیس جمهــور و ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــع بودجــه ای رفــع شــده  محدودیت هــای مناب

ــت. اس
ــا  ــط ب ــن مباحــث مرتب ــت: همچنی وی گف
ــرار  ــتور کار ق ــز در دس ــوزی را نی ــارت آم مه
ــه  ــوص ب ــن خص ــت در ای ــد اس ــم؛ امی داده ای

ــم. ــت یابی ــی دس ــج موفق نتای
ــه وضعیــت اشــتغال  ــا اشــاره ب منصــوری ب
ــرد:  ــوان ک ــرقی، عن ــان ش ــتان آذربایج در اس
ــه  ــروی کار ک ــش نی ــود و کاه ــم رک علی رغ
ــن  ــال در ای ــل امس ــته و اوای ــال گذش در س
ــه تدریــج در بخــش  اســتان مواجــه بودیــم، ب
صنعــت رونــق را تجربــه خواهیــم کــرد؛ چــرا 
داشــته  وجــود  زیــادی  قابلیت هــای  کــه 
و  حمایــت از ســرمایه گــذاران و صاحبــان 
ــت  ــش در اولوی ــت کف ــب و کار در صنع کس
قــرار داده و منابعــی را بــرای ایــن حــوزه 

ــم. ــاص دادی اختص

اجرای طرح »یارانه دستمزد«
 برای ایجاد و حفظ اشتغال

روســـتای پلکانـــی »زنـــوزق« شهرســـتان مرنـــد 
ــای  ــی، باغ هـ ــای قدیمـ ــی، خانه هـ ــر طبیعـ ــا مناظـ بـ
سرســـبز و نهـــر آبـــی جـــاری از باالدســـت آن در 
ــگری  ــق گردشـ ــیر رونـ ــر گام در مسـ ــال های اخیـ سـ
گذاشـــته و در صـــورت توجـــه بیشـــتر دســـتگاه هـــای 
ــیل  ــوله گیـــالن سـ ــون ماسـ متولـــی می توانـــد همچـ

گردشـــگران را بـــه ســـوی خـــود روان کنـــد. 
ــی  ــای و دیدنـ ــتای زیبـ ــا، روسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــی دارای  ــتاهای پلکانـ ــام روسـ ــد تمـ ــوزق« ماننـ »زنـ
خانـــه هایـــی اســـت کـــه پشـــت بـــام آن هـــا حیـــاط 
ـــه  ـــه پل ـــه ب ـــا پل ـــه ه ـــن خان ـــوده و ای ـــی ب ـــه باالی خان
ـــی  ـــیر دسترس ـــد و مس ـــی یابن ـــه م ـــوه ادام ـــاالی ک ـــا ب ت
ـــده  ـــه تنی ـــون ریش ـــز همچ ـــتا نی ـــن روس ـــای ای ـــه ه خان
درخـــت، در تاریـــخ کهـــن زندگـــی روســـتایی ریشـــه 

دوانیـــده اســـت.
ـــمال  ـــری ش ـــوزق در 3۰ کیلومت ـــی زن ـــتای تاریخ روس
غربـــی شهرســـتان مرنـــد واقـــع شـــده و از شـــرق بـــه 
ـــتای درق  ـــه روس ـــرب ب ـــنجر، از غ ـــلطان س ـــای س کوه ه
ـــود  ـــدود می ش ـــوز مح ـــهر زن ـــه ش ـــرب ب ـــوب غ و از جن
و همجـــواری آن بـــا شـــهر زنـــوز کـــه خـــود بیـــش از 
ـــن  ـــرف پیشـــینه تاریخـــی ای ـــت دارد، مع 8۰۰ ســـال قدم

ـــت. ـــتا اس روس
ــای آن در  ــه هـ ــا و خانـ ــن کوه هـ ــوزق« در بیـ  زنـ
بیـــن باغـــات محصـــور شـــده و بـــه گفتـــه صاحـــب 
ـــده  ـــا مان ـــه ج ـــوی ب ـــای آن از دوره صف ـــران، خانه ه نظ
ـــی  ـــای قدیم ـــنگ قبره ـــا س ـــتا ب ـــن روس ـــتان ای و قبرس

شـــاهدی بـــر قدمـــت ایـــن روســـتا اســـت.
 ســـنگ فـــرش معابـــر ایـــن روســـتا کـــه از ســـوی 
بنیـــاد مســـکن در ســـال هـــای گذشـــته اجـــرا شـــده 
ــا بـــه آن  اســـت، نیـــز در نـــوع خـــود جلـــوه ای زیبـ
بخشـــیده و باغـــات، کوه هـــا و تفرجگاه هـــای مســـتعد 
ـــام  ـــی در ای ـــه تنهای ـــدام ب ـــر ک ـــتا ه ـــن روس ـــیه ای حاش
مختلفـــی از ســـال مـــی توانـــد پذیـــرای گردشـــگران 

خارجـــی و داخلـــی باشـــد. 
ــای  ــادی دارد و محله هـ ــیب زیـ ــتا شـ ــر روسـ معابـ
ســـیدی، آقابابـــا، بدیـــر و کدلـــر از اصلی تریـــن محلـــه 
ــای  ــاخت خانه هـ ــوده و در سـ ــتا بـ ــن روسـ ــای ایـ هـ
بافـــت قدیمـــی از مصالـــح بومـــی ماننـــد چـــوب، 

ــتفاده شـــده اســـت. خشـــت، گل و ســـنگ اسـ
ـــتا،  ـــن روس ـــی ای ـــی و تاریخ ـــل طبیع ـــه عوام مجموع
ــوزه  ــتاها در حـ ــن روسـ ــی از ممتازتریـ ــه یکـ آن را بـ
فرهنگـــی و گردشـــگری تبدیـــل کـــرده و در صـــورت 
توجـــه و اهتمـــام دســـتگاه هـــای متولـــی حـــوزه 
ــود  ــه خـ ــگران را بـ ــد گردشـ ــی توانـ ــگری مـ گردشـ

جـــذب کنـــد.
ــا  ــرقی بـ ــان شـ ــکن آذربایجـ ــاد مسـ ــرکل بنیـ مدیـ
ــا ارزش  ــازی بافـــت هـــای بـ ــاره بـــه طـــرح بهسـ اشـ
ــا  ــرح بـ ــن طـ ــد: ایـ ــی گویـ ــتان مـ ــتایی در اسـ روسـ
ـــتاهای دارای  ـــگری در روس ـــتر گردش ـــاد بس ـــدف ایج ه
ـــود و  ـــی ش ـــرا م ـــتان اج ـــی اس ـــی و قدیم ـــت تاریخ باف
ـــتان  ـــوزق شهرس ـــتاهای زن ـــتا بهســـازی روس ـــن راس در ای
مرنـــد، اشـــتبین جلفـــا و توتاخانـــه شهرســـتان بنـــاب 

انجـــام شـــده اســـت.

ـــاد  ـــرح بنی ـــن ط ـــد: در ای ـــی افزای ـــور، م ـــظ باباپ حاف
ـــتاهای دارای  ـــت روس ـــت و اصال ـــظ هوی ـــا حف ـــکن ب مس
ـــوزق،  ـــتای زن ـــه روس ـــی از جمل ـــی و قدیم ـــت تاریخ باف
ـــر، ایجـــاد  ـــازی معاب ـــازی و جـــداره س ـــف س ـــه ک ـــدام ب اق
پیرنشـــین جلـــوی در منـــازل و انجـــام طـــرح هـــای 

ـــت. ـــرده اس ـــازی ک ـــاری و بهس معم
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه هـــدف از اجـــرای ایـــن 
ـــد:  ـــی کن ـــار م ـــت، اظه ـــگر اس ـــذب گردش ـــا ج ـــرح ه ط
دانشـــجویان رشـــته هـــای معمـــاری و شهرســـازی در 
ـــد  ـــتاها بازدی ـــن روس ـــگری از ای ـــای گردش ـــب توره قال
ـــتاها  ـــن روس ـــگ ای ـــخ و فرهن ـــاری، تاری ـــا معم ـــرده و ب ک

ـــوند. ـــی ش ـــنا م آش
ــا  ــرقی بـ ــان شـ ــکن آذربایجـ ــاد مسـ ــرکل بنیـ مدیـ
ـــوزق در  ـــتای زن ـــرح روس ـــات ط ـــه مطالع ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــات  ـــد: عملی ـــی گوی ـــت، م ـــده اس ـــروع ش ـــال 82 ش س
اجرایـــی آن در ســـال 8۶ آغـــاز شـــده و در ســـال ۹2 
ـــرای  ـــات و اج ـــرای مطالع ـــت و ب ـــیده اس ـــام رس ـــه اتم ب
ــوزق  ــتای زنـ ــاارزش روسـ ــت بـ ــازی بافـ ــرح بهسـ طـ
ــع  ــال از منابـ ــون ریـ ــارد و 8۷3 میلیـ ــدود ۶ میلیـ حـ

ملـــی هزینـــه شـــده اســـت.
ـــزار  ـــک ه ـــن طـــرح ی ـــه مـــی دهـــد: در ای ـــور، ادام باباپ
ـــع  ـــزار و 3۴۴ مترمرب ـــنگی، ۶ ه ـــوب س ـــر ج و 3۴1 مت
ســـنگ فـــرش، ۴۰۴ متـــر دیـــوار ســـنگی، ۷1۴ متـــر 
ـــزار و 12۴  ـــک ه ـــنگی، ی ـــو س ـــر کانی ـــام، 111 مت رخب

ـــع کادر  ـــر مرب ـــزار و ۴35 مت ـــک ه ـــنگی، ی ـــر ازاره س مت
ــیمان کاری  ــع سـ ــر مربـ ــزار و ۷۷2 متـ بنـــدی و 3 هـ

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
ــکن در  ــاد مس ــرد بنی ــه رویک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــتر ب ــده و بیش ــل ش ــتاها تعدی ــر روس ــایی معاب بازگش
ــه  ــی توج ــی و بوم ــاری محل ــظ معم ــی و حف زیباشناس
ــت  ــظ باف ــرای حف ــد: ب ــی کن ــادآوری م ــت، ی ــده اس ش
تاریخــی روســتای زنــوزق وضــع موجــود معابــر آن حفــظ 

ــام نشــده اســت. ــی در مســیر انج ــده و تخریب ش
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــرقی نی ـــان ش ـــگری آذربایج گردش
ایـــن اســـتان از روســـتاهای زیبـــا و بـــا جاذبـــه هـــای 
طبیعـــی و تاریخـــی بســـیاری برخـــوردار اســـت، مـــی 
گویـــد: روســـتاهای تاریخـــی زنـــوزق، دارانـــداش و 
ــیر  ــار در مسـ ــتای کلجـ ــوز و روسـ ــهر زنـ درق در شـ
ـــدف  ـــتاهای ه ـــه روس ـــد از جمل ـــتان مرن ورودی شهرس
ـــتن  ـــا داش ـــه ب ـــت ک ـــرقی اس ـــان ش ـــگری آذربایج گردش
ظرفیـــت هـــای تاریخـــی و طبیعـــی از مناطـــق مهـــم 
ـــوب  ـــردی محس ـــوم گ ـــوزه ب ـــتان در ح ـــگرپذیر اس گردش

مـــی شـــوند.
ـــای  ـــه ه ـــای خان ـــد: احی ـــی افزای ـــدار، م ـــی آب مرتض
ـــوزق،  ـــه خصـــوص زن گردشـــگری در روســـتاهای هـــدف ب
ـــتی و  ـــع دس ـــوزه صنای ـــا در ح ـــدی آن ه ـــی توانمن معرف
فـــرآورده هـــای دامـــی و کشـــاورزی، هـــر کـــدام بـــه 

ـــود. ـــگر ش ـــذب گردش ـــث ج ـــد باع ـــی توان ـــود م ـــه خ نوب
ـــتای  ـــن اداره کل در راس ـــد: ای ـــی کن ـــادآوری م وی ی
ـــنت  ـــای س ـــظ و احی ـــا ارزش، حف ـــای ب ـــت ه ـــای باف احی
هـــا و فرهنـــگ روســـتاهای هـــدف گردشـــگری و تحکیـــم 

ـــژه ای دارد. ـــام وی ـــتا اهتم ـــادی روس ـــی و اقتص عموم
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــت  ـــه قدم ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب ـــان ش ـــگری آذربایج گردش
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــی گوی ـــوزق م ـــتای زن ـــی روس تاریخ
اقلیـــم مناســـب ایـــن روســـتا ایجـــاد اقامتـــگاه هـــای 
بـــوم گـــردی موجـــب اقبـــال گردشـــگران و اشـــتغال 
ـــه  ـــن منطق ـــگری در ای ـــوزه گردش ـــه در ح ـــردم منطق م

ـــود. ـــی ش م
آبـــدار، ادامـــه مـــی دهـــد: هـــم اکنـــون در ایـــن 
ـــردی  ـــوم گ ـــه ب ـــاب خان ـــک ب ـــاد ی ـــوز ایج ـــتا مج روس
ـــافران و  ـــکان مس ـــرای اس ـــه ب ـــن خان ـــده و ای ـــادر ش ص

گردشـــگران آمـــاده اســـت.
رئیـــس بنیـــاد مســـکن شهرســـتان مرنـــد نیـــز بـــا 
ـــعه  ـــتای توس ـــده در راس ـــام ش ـــای انج ـــه کاره ـــاره ب اش
ــد: ایـــن  ــوزق مـــی گویـ ــتای زنـ گردشـــگری در روسـ
ـــرح  ـــوده و ط ـــروف ب ـــان مع ـــوله آذربایج ـــه ماس ـــتا ب روس
ـــتر  ـــاد بس ـــدف ایج ـــا ه ـــاارزش آن ب ـــت ب ـــازی باف بهس
گردشـــگری بـــدون تغییـــر ماهیـــت و هویـــت روســـتا 

ـــت. ـــده اس ـــرا ش اج
ـــن  ـــای ای ـــه ه ـــه خان ـــان اینک ـــا بی ـــادار، ب ـــدی وف مه

روســـتا بـــه صـــورت پلکانـــی احـــداث شـــده اســـت، 
ـــی دارای  ـــی و قدیم ـــتای تاریخ ـــن روس ـــد: ای ـــی افزای م
طبیعتـــی بـــی نظیـــر و محصـــوالت و ســـوغاتی هـــای 
ـــن  ـــگری ای ـــای گردش ـــه ه ـــه از جاذب ـــری دارد ک دلپذی

ـــد. ـــی آین ـــاب م ـــه حس ـــتا ب روس
ـــه  ـــا توج ـــد: ب ـــی گوی ـــز م ـــوزق نی ـــتای زن ـــار روس دهی
ـــوزق،  ـــتان زن ـــای موجـــود در قبرس ـــته ه ـــه ســـنگ نوش ب
ـــی  ـــوده ول ـــوردار ب ـــادی برخ ـــت زی ـــتا از قدم ـــن روس ای
ـــی روی آن  ـــات باستانشناس ـــه مطالع ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ـــت آن  ـــن قدم ـــه یقی ـــوان ب ـــی ت ـــت نم ـــده اس ـــام نش انج

ـــرد. ـــن ک را تعیی
ــه  ــتناد بـ ــد: در اسـ ــی افزایـ ــروری، مـ ــد پـ توحیـ
ـــن روســـتا انجـــام  ـــر روی ای ـــی کـــه ب تفســـیرها و تحقیقات
ـــان و  ـــه دوران ایلخانی ـــوزق ب ـــتای زن ـــت روس ـــده قدم ش

میترائیســـم نســـبت داده مـــی شـــود.
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــد: بـ ــادآوری مـــی کنـ وی یـ
ـــود  ـــای موج ـــنگ ه ـــوش س ـــا و نق ـــاری ه ـــس حج جن
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــوده بعی ـــنگ ب ـــه س ـــتا ماس ـــن روس در ای
ایـــن ســـنگ هـــا از دوران میترائیســـم باقـــی مانـــده 

باشـــد.
دهیـــار روســـتای زنـــوزق نیـــز مـــی گویـــد: ایـــن 
ـــزار و 1۰۰  ـــک ه ـــوار و ی ـــدود 35۶ خان ـــتا دارای ح روس
نفـــر جمعیـــت بـــوده و جمعیـــت آن نســـبت بـــه 2۰ 
ـــت  ـــه عل ـــه و ب ـــش یافت ـــوم کاه ـــک س ـــته ی ـــال گذش س
ـــه  ـــر هفت ـــت آن در آخ ـــیال، جمعی ـــت س ـــتن جمعی داش

ـــد. ـــی یاب ـــش م ـــر افزای ـــه 2 براب ب
پـــروری، بـــا بیـــان اینکـــه بافـــت جمعیتـــی ایـــن 
روســـتا ســـالخورده اســـت، ادامـــه مـــی دهـــد: تـــوده 
ســـاختمان هـــای عظیـــم ایـــن روســـتا حاکـــی از 
ـــته در  ـــالیان گذش ـــر در س ـــزار نف ـــل 2 ه ـــکونت حداق س
ـــدن  ـــی ش ـــه خال ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــوده، ول ـــتا ب ـــن روس ای
ســـکنه در ســـاختمان هـــای باالدســـت ایـــن روســـتا، 
ـــده و  ـــه ش ـــای آن مخروب ـــاری ه ـــکونی و معم ـــت مس باف
ـــاری  ـــه، انب ـــد طویل ـــاص مانن ـــای خ ـــری ه ـــی کارب برخ
ـــت. ـــده اس ـــذف ش ـــتایی آن ح ـــی روس ـــخ از زندگ و مطب

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیشـــتر معیشـــت مـــردم 
ـــت،  ـــروری اس ـــداری و دامپ ـــاورزی، باغ ـــتا کش ـــن روس ای
اظهـــار مـــی کنـــد: در حـــوزه گردشـــگری در ایـــن روســـتا 
ـــگاه  ـــد اقامت ـــک واح ـــداث ی ـــر از اح ـــی غی ـــدام خاص اق
بـــوم گـــردی کـــه از یـــک ســـال پیـــش بـــه بهـــره 

بـــرداری رســـیده اســـت، انجـــام نشـــده اســـت.
دهیـــار روســـتای زنـــوزق مـــی گویـــد: 2 ســـال گذشـــته 
ــتایی  ــگری روسـ ــوزه گردشـ ــی در حـ ــراث فرهنگـ میـ
ـــگری  ـــدف گردش ـــتاهای ه ـــاکنان روس ـــوزش س ـــرای آم ب
ـــی  ـــع محل ـــازی جوام ـــد کارگاه توانمندس ـــتان مرن شهرس
ـــن  ـــن ای ـــداوم نیافت ـــت ت ـــه عل ـــی ب ـــرد، ول ـــزار ک را برگ

ـــد. ـــق نش ـــرح محق ـــن ط ـــداف ای ـــه اه برنام
ــوزش  ــازی و آمـ ــد: توانمندسـ ــی افزایـ ــروری، مـ پـ
گردشـــگری روســـتایی بـــه جوامـــع محلـــی نیـــاز بـــه 
ـــتانی دارد  ـــل شهرس ـــا حداق ـــی ی ـــه کالن مل ـــک برنام ی
تـــا دســـتگاه هـــای متولـــی ماننـــد ســـازمان میـــراث 
ـــی  ـــرح های ـــگری ط ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای فرهنگ

را در ایـــن راســـتا تدویـــن و اجـــرا کنـــد.   

پلـه پلـه رونـق گردشگـری در روستای پلکانی زنـوزق 


