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

طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
تا پایان شهریور نهایی می شود

حاجی دلیگانی در تذکری:

تخلف و استنکاف از قوانین ناشی
 از عدم اقتدار مجلس است

روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر می رسد؟
 با این اقدام استقالل بانک مرکزی به حداکثر می رسد

مشکالتی همچون عدم توجه به هزینه ۱۴ میلیارد دالر به نفع واردکنندگان است
دست های پنهان مانع انتشار و قرائت برخی گزارش ها در مجلس شده است
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محسنی اژه ای:

مردم نمی توانند تبعیض را تحمل کنند

 جوانان؛ میدان داران
 اصلی گام دوم انقالب

کاهش 38درصدی تجمعات 
اعتراضی در سال جاری

چرا بررسی طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه مسکن به تعویق افتاد؟

تخلفات و سوءاستفاده های مالی در 
دستگاه های اجرایی را نفی نمی کنیم 

پخـــش  ملـــی  شـــرکت  ســـخنگوی 
فرآورده هـــای نفتـــی گفـــت: هفتـــه آینـــده 
اجـــرای  بـــرای  را  جدیـــدی  برنامه هـــای 
طـــرح الـــزام اســـتفاده از کارت ســـوخت 
شـــخصی در نظـــر داریـــم کـــه در روزهـــای 

آتـــی اطالع رســـانی خواهـــد شـــد.
ــی  ــه کاهـ ــنا، فاطمـ ــزارش ایسـ ــه گـ  بـ
، دربـــاره برنامـــه شـــرکت ملـــی پخـــش 
بـــرای اجـــرای جدی تـــر طـــرح الـــزام کارت 
ــال  ــرد: در حـ ــار کـ ســـوخت شـــخصی اظهـ
حاضـــر کارت ســـوخت جایـــگاه داران بـــرای 
ــود  ــور وجـ ــر کشـ ــانی در سراسـ سوخت رسـ
ـــر و تحـــوالت در شـــرایط  ـــا قصـــد تغیی دارد، ام

فعلـــی را داریـــم.
ــای  ــری از صحبت هـ ــش دیگـ وی در بخـ
ایـــن ســـوال  بـــه  پاســـخ  در  و   خـــود 
کـــه افـــرادی کـــه بـــه هـــر دلیلـــی کارت 
ســـوخت آن هـــا قفـــل شـــده اســـت، بایـــد 
چـــه اقداماتـــی انجـــام دهنـــد، تصریـــح 
ـــذف  ـــه ح ـــبت ب ـــد نس ـــراد بای ـــن اف ـــرد: ای ک
اقـــدام  ســـوخت  هوشـــمند  کارت  رمـــز 
ـــی از  ـــه یک ـــد ب ـــن کار بای ـــرای ای ـــد و ب کنن
نواحـــی یـــا مناطـــق شـــرکت ملـــی پخـــش 
فرآورده هـــای نفتـــی ایـــران مراجعـــه و بـــا 
ـــز  ـــذف رم ـــه ح ـــی ب ـــدارک هویت ـــتن م داش

ــد. ــدام کننـ کارت اقـ
بـــه گفتـــه ســـخنگوی شـــرکت ملـــی 
پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی الزم اســـت 

ـــوخت  ـــز کارت س ـــردن رم ـــرای وارد ک ـــراد ب اف
ـــه  ـــند ک ـــته باش ـــه داش ـــاله توج ـــن مس ـــه ای ب
ــار شـــماره ســـمت راســـت کـــد  بایـــد چهـ
ـــام  ـــه ن ـــوخت ب ـــه کارت س ـــخصی ک ـــی ش مل
ــر ایـــن  ــود؛ در غیـ ــرد اســـت، وارد شـ آن فـ
صـــورت کارت قفـــل خواهـــد شـــد کـــه الزم 
ـــدام  ـــز کارت اق ـــذف رم ـــه ح ـــبت ب ـــت نس اس

کنـــد.
کاهـــی بـــا اشـــاره بـــه مـــدارک هویتـــی 
ــمند  ــز کارت هوشـ ــذف رمـ ــرای حـ الزم بـ
ـــت:  ـــز کارت  گف ـــذف رم ـــاره ح ـــوخت درب س
حضـــور مالـــک وســـیله نقلیـــه جهـــت 
ایـــن امـــر الزامـــی بـــوده و در صـــورت 
درخواســـت توســـط شـــخص دیگـــر بـــا 
ارائـــه ی وکالت نامـــه محضـــری و یـــا برگـــه 
ـــوخت  ـــز کارت س ـــذف رم ـــت ح ـــار وراث انحص
اشـــخاص  بـــرای  اســـت.  امکان پذیـــر 
شناســـایی  مـــدارک  از  یکـــی  حقیقـــی 
ــنامه، کارت  ــه )شناسـ ــیله نقلیـ ــک وسـ مالـ
اشـــخاص  بـــرای  و  گذرنامـــه(  ملـــی، 
حقوقـــی معرفینامـــه ســـازمان مربوطـــه بـــا 
درج شـــماره ملـــی بـــه همـــراه کارت ملـــی 
نماینـــده معرفـــی شـــده و همچنیـــن کارت 
ـــت  ـــنامه مالکی ـــا شناس ـــودرو ی ـــایی خ شناس
وســـیله نقلیـــه، تکمیـــل فـــرم درخواســـت 
رمزگشـــایی و در دســـت داشـــتن اصـــل 
کارت ســـوخت جهـــت حـــذف رمـــز کارت 

ــت. ــی اسـ ــوخت الزامـ ــمند سـ هوشـ

ارایه برنامه های جدید کارت 
سوخت در هفته آینده

جلســه شــورای شــهر تبریــز بــا بررســی پــروژه 
نیــروگاه زبالــه ســوز در ایــن کالنشــهر بــا حضــور 

اعضــای شــورا برگــزار شــد.
ــو  ــور عض ــی پ ــه تق ــر، عبدال ــزارش مه ــه گ ب
ــز در جلســه  ــات رئیســه شــورای شــهر تبری هی
علنــی شــورای شــهر تبریــز گفــت: بحــث زبالــه 
ســوز در ســاعات بســیاری، بررســی هــای مختلف 

انجــام شــده اســت.
وی افــزود: اشــکاالت بنیــادی در تفاهــم نامــه 
بــوده اســت کــه بعــد از بررســی هــا نتیجــه بــه 
مطالعــات امــکان ســنجی و تصمیــم گیــری 
نهایــی انجــام شــد. رونوشــت در ایــن خصــوص به 
اعضــای شــورا و طــرح در صحــن علنی نیــز بدون 

پاســخ باقــی مانــده اســت.
ــن  ــای ای ــراز داشــت:  بررســی ه ــور اب ــی پ تق
موضــوع در جلســات مختلــف کمیســیون محیط 
زیســت و خدمــات شــهری صــورت گرفــت. 
مکاتبــات در خصــوص ارزش زبالــه ســوز حرارتــی 
و اصالحــات نهایــی زبالــه ســوز نیــز بــدون پاســخ 
مانــده اســت. در نهایــت کمیســیون محیــط 
زیســت و خدمــات شــهری شــورای شــهر تبریــز 
ــن  ــه جمــع بنــدی در ای ــا لحــاظ چنــد بنــد ب ب

ــیده اســت. خصــوص رس
عضــو شــورای شــهر تبریــز ادامــه داد: کاهــش 
ــرژی و  ــتحصال ان ــت اس ــدد بازیاف ــتفاده مج اس
ــت  ــه هــای نحــوه مدیری ــن گزین لندفیــل بهتری
پســماند اســت. لندیفل کاهــش یافته و ســوزاندن 
و بازیافــت و کمپوســت افزایــش یافتــه اســت کــه 
بــر اســاس هــر مدیریــت پســماند صــورت گرفتــه 

اســت.
وی افــزود: ۴۷ درصــد از زبالــه هــا در اتحادیــه 
اروپــا بازیافــت و کمپوســت مــی شــود. در حــال 
حاضــر در کشــور مــا ۴۰ تن پســماند وجــود دارد. 
ــر غذایــی و مابقــی کاغــذ  ۷۰ درصــد پســماند ت

. هستند
تقــی پــور ابــراز داشــت: انتخــاب گزینــه زبالــه 
ــام  ــل انج ــی قاب ــات و بررس ــا مطالع ــوزی ب س
اســت و نبایــد بــه صــورت عجوالنــه و در صــورت 
نداشــتن توجیــه هــای اقتصــادی اقــدام بــه ایــن 
عمل شــود. کمیســیون محیــط زیســت وخدمات 
شــهری تبریــز مخالــف ســوزاندن زبالــه هــا جــز 
در مــوارد زبالــه هــای غیــر قابــل بازیافــت اســت.

ضرورت توسعه اقتصادی برای 
شرکت های تعاونی

کریــم صــادق زاده عضــو شــورای شــهر تبریــز 
نیــز در ایــن جلســه گفــت: تمامــی ضوابــط قانون 
کار و قانــون تامیــن اجتماعــی دقیق رعایت شــود 
ــا حقــی ضایــع نشــود. نبایــد خاصــه ســازی و  ت

خودمــان ســازی باشــد.
وی ادامــه داد: اقتصــاد مــا از ســه بخــش 
دولتــی، خصوصــی و تعاونــی تشــکیل شــده، امــا 

در بــرون رفــت مشــکالت و توســعه هیــچ یکــی از 
بخــش هــا موفــق نبــوده اســت.

وی گفــت: رعایــت اصــل ۴۳-۴۴قانون اساســی 
در مــوارد کالن ســرمایه گــذاری بــه صــورت 
مشــارکتی مهــم اســت. در شــرایط کنونــی بایــد 
ــای  ــرکت ه ــرای ش ــادی ب ــعه اقتص ــه توس زمین

ــی در کشــور فراهــم شــود. تعاون
ــات  ــو هی ــر عض ــزاده دیگ ــد قلی ــرج محم ف
رئیســه شــورای شــهر تبریــز نیــز در ایــن 
جلســه گفــت: از ســبک ســازی مجموعــه 
ــیون  ــم کمیس ــز و تصمی ــد تبری ــرکت واح ش
مربوطــه در ایــن خصــوص قدردانــی مــی 

ــم. کنی
وی گفــت: بــرای واگــذاری نیازمنــد فراخــوان 

هســتیم.
فــرج محمــد قلیــزاده همچنیــن گفــت:  
ــذاری در  ــت ســرمایه گ ــرد مدیری بررســی عملک
ــورا  ــا ش ــام اعض ــار تم ــزوه ای در اختی ــب ج قال
قــرار گرفــت اســت کــه مطالــب مفیــدی را در بــر 

ــت. ــته اس داش
وی گفــت: نــکات ضعــف مــا در زمینــه هــای 
مختلــف اســت. اهلیــت، تضامیــن، نظــارت، 
شــفافیت، انتخــاب ســرمایه گــذار، ضعــف هــای 
اصلــی مــا در ســرمایه گــذاری بــه شــمار مــی رود.

ــرمایه  ــتن س ــه گل نشس ــت ب ــت:  عل وی گف
گــذاری هــای بــه خاطــر عــدم اســتعالم و اهلیــت 
ــه ای  ــر زمین ــرات اســت. اســتعالم در ه ــن نف ای
بایــد مــد نظــر اعضــا هیــات عالــی قــرار گیــرد.

ــدگاه  ــه از دی ــیوه نام ــن ش ــه داد:  ای وی ادام
ســرمایه گــذاری نوشــته شــده اســت، امــا موضوع 
ــذاری  ــرمایه گ ــت. س ــارکت اس ــا مش ــی م اصل
بــه صــورت مســتقل نیــاز بــه اهلیــت و اســتعالم 
ــری در  ــم تصمیم گی ــی کن ــنهاد م ــدارد. پیش ن

خصــوص ســرمایه گــذار بعــد از اســتعالم مراجعه 
ــرد. ــورت بگی ــالح ص ذی ص

ــر  ــی و غی ــت فن ــی صالحی ــت: بررس وی گف
فنــی بایــد از طریــق مختلــف مــورد اســتعالم قرار 

گیــرد.

موضوع سرمایه گذار با مشارکت
 بسیار متفاوت است

ــهر  ــورای ش ــس ش ــب رئی ــش نائ ــونیا اندی س
ــوع در  ــت: موض ــه گف ــن جلس ــز در ای ــز نی تبری
شــهرداری مشــارکت اســت و ســرمایه گــذاری در 
مشــارکت دو طرفــه اســت. بــرای مثــال در کشــور 
آلمــان، بــرای پیشــرفت و توســعه در گام نخســت 
ــرده و ســپس  اهلیــت ســرمایه گذار را بررســی ک
ــرایط  ــا ش ــور ب ــن کش ــه ای ــتند ک ــرارداد بس ق

توســعه فعلــی همــراه اســت.
وی گفــت: جــا دارد از طــرف شــهرداری 
ــد،  ــه کســانی کــه اهلیــت کامــل را دارن ــز ب تبری
در مشــارکت، اقدامــات تشــویقی همچــون ارایــه 
ــن  ــا ای ــرد. ام ــورت بگی ــز ص ــن نی ــگان زمی رای
ــت  ــذار اهلی ــه ســرمایه گ ــه دارد ک ــی توجی زمان

ــد. ــته باش ــی را داش کاف
اندیــش ابــراز داشــت: طبــق اعــالم دیگــر اعضا 
شــورا موضــوع ســرمایه گــذار با مشــارکت بســیار 
متفــاوت اســت. در خصــوص ســرمایه گــذار نیــاز 
بــه تعییــن اهلیــت نیســت امــا در مشــارکت بایــد 
مراجــع ذی صــالح ایــن اهلیــت را تصویــب کنند. 
اجــازه بدهیــد مشــارکت کننــده خودش اســتعالم 
هــای خــود را تهیــه کــرده و بــه عنــوان مــدرک 

ارایــه کنــد.
شــهردار تبریــز نیــز در ایــن خصــوص گفــت: 
بنــد بعــدی بحــث کمیتــه کارشناســی اســت کــه 
ــث و  ــورد بح ــف م ــد در آن ردی ــوارد بای ــن م ای

بررســی قــرار گیــرد.
ایــرج شــهین باهــر افــزود: یــک ســری 
تعریفاتــی مــی توانیــد داشــته باشــید و درکمیتــه 

ــرد. ــرار گی ــث ق ــورد بح ــی م کارشناس

خرید  اتوبوس ممکن نیست
ــوس  ــر عامــل شــرکت اتوب ــی مدی ــرخ جالل ف
رانــی تبریــز و حومــه نیــز در ایــن جلســه گفــت: 
ــت،  ــر نیس ــا میس ــچ ج ــوس در هی ــد اتوب خری
بــه صــورت اورژانســی ۶٢ دســتگاه از طــرف 
وزارت کشــور تخصیــص دادنــد کــه ٢۰ دســتگاه 

ــت. ــده اس ــداری ش خری
وی گفــت:  مشــخصات فنــی ایــن اتوبــوس هــا 
از همــه بهتــر اســت. هزینــه نگــه داری و راننــده 
ــه خاطــر  ١١ میلیــون تومــان مــی شــود و مــا ب
جلوگیــری از ایــن هزینــه هــا به بخــش خصوصی 
واگــذار مــی کنیــم و ســاالنه ١۳٢ میلیــون  هزینه 

کــرد ایــن اتوبــوس هــا مــی شــود.
ــت  ــد را دریاف ــت: ۳۰ درص ــراز داش ــی اب جالل
ــدی  ــت و تص ــر اس ــه ت ــه صرف ــرون ب ــم مق کنی
ــر  ــال ٢۰۰ نف ــه س ــود. در س ــی ش ــری نم گی
ــه بخــش  ــال ب ــن ح ــم  و در ای بازنشســته کردی
خصوصــی ارزش قائــل هســتیم. ۳۳٢ واحــد 
اتوبــوس از رده خــارج هســتند. باید به اتوبوســرانی 

ــیم. ــته باش ــژه داش ــه وی توج
گفتنــی اســت در ایــن جلســه دو فوریــت 
ــی  ــوص مین ــز در خص ــهرداری تبری ــه ش الیح

ــد. ــب ش ــت آرا تصوی ــا اکثری ــا ب ــوس ه ب
همچنیــن امــروز ضــرورت دو فوریتــی الیحــه 
شــهرداری تبریــز در خصــوص واگــذاری امالکــی 
کــه بــه مزایــده گذاشــته شــده و بــه فــروش نرفته 
ــی  ــت کارشناس ــر قیم ــد زی ــا ١۰ درص ــت ب اس

تصویــب شــد.

در جلسه شورای شهر تبریز عنوان شد؛

بررسی پروژه نیروگاه زباله سوز تبریز
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افزایـش  وجـود  بـا  گفـت:  کشـور  وزیـر 
نارضایتـی مـردم، میـزان تجمعـات اعتراضی در 
سـال جـاری ۳8درصـد کاهـش یافتـه اسـت.

به گـزارش ایسـنا، عبدالرضـا رحمانی فضلی 
در نشسـت هـم اندیشـی معاونیـن هماهنگـی 
بـه   اشـاره  بـا  هـا  اسـتانداری  اقتصـادی  امـور 
کشـور  وزارت  در  اقتصـادی  مسـائل  پیگیـری 
بـه  را  اقتصـادی  مسـائل  بحـث  کـرد:  اظهـار 
صـورت نهادینـه و بـه عنـوان مسـئولیت اصلی 
قـرار دادیـم. رئیـس جمهور نقش وزارت کشـور 
را هماهنـگ کننده بـرای مسـائل اقتصادی می 
دانـد و ما هم سـاختار متناسـب بـرای پیگیری 

مسـائل اقتصـادی ایجـاد کردیـم.
وی همچنیـن افـزود: ضعف هایـی در مباحث 
قانونگـذاری اجرا و مسـائل نظری توسـعه داریم. 
توسـعه متمرکز پاسـخگوی نیاز کشـور نیست و 
بایـد بـه ویژگـی هـای منطقـه ای برای توسـعه 
پایـدار توجـه کنیـم. در حـوزه قوانیـن، برنامـه 
هـای توسـعه و برنامـه هـای بودجـه در مسـیر 
اداره متمرکـز اسـت. تصمیمـات جامعـی بـرای 
کل کشـور گرفته می شـود و این مسـاله موجب 
ناهماهنگـی در اجـرای برنامـه هـا در مناطـق 
مختلـف کشـور می شـود در حالیکه بایـد منابع 
را بـه اسـتانداری هـا داد تـا ایـن منابع براسـاس 

نیازهـای مناطـق، اولویـت بندی شـود.
وزیـر کشـور در ادامـه بـا بیـان اینکـه  همـه 
ظرفیـت ها در اسـتان ها برای توسـعه اقتصادی 
باید به کار گرفته شـود، تصریح کرد: اسـتانداران 
بایـد هدایت گـری کالن برای شناسـایی و فعال 
سـازی ظرفیـت هـا و ایجـاد هماهنگـی هـا را 
دنبـال کننـد. برنامـه ریـزی کالن در اسـتان ها 
بـر عهـده وزارت کشـور و اسـتانداران اسـت و 
نیـازی نیسـت در مسـائل اجرایی دسـتگاه های 
مختلـف دخالـت کـرد. بـا ایـن وجود باید سـهم 
هـر دسـتگاه در برنامـه توسـعه اسـتان هـا مثل 
ایجاد اشـتغال یا سـرمایه گذاری مشـخص شود 
و بـر اجـرای برنامـه هـای توسـعه نظارت شـود. 
الزم نیسـت اسـتانداران برای پیگیری مشـکالت 
دو سـه روز در هفته در تهران باشـند در حالیکه 
مدیـران کل اسـتانداری هـا  بایـد مشـکالت را 

کنند. دنبـال 
حـدود  کـرد:  خاطرنشـان  فضلـی  رحمانـی 
هشـتاد درصـد مطالبات مردم در حـوزه اقتصادی 
اسـت. اولویت اول دشـمن ما فعال فشـار اقتصادی 
بـر کشـور اسـت. حامیـان اصلـی نظام هـم مردم 
درک  را  کشـور  فضـای  کامـل  مـردم  هسـتند. 
کـرده و از نظـام حمایت مـی کننـد. ۳8درصد از 
تجمعـات و اعتـراض های مردمی در سـال جاری 
نسـبت به سـال گذشـته کاهـش یافته اسـت در 
حالیکـه  میزان نارضایتی مردم هم بیشـتر شـده 
اسـت ولـی چـون مـردم شـرایط کشـور را درک 
مـی کننـد، میزان بـروز اعتراص هـا کاهش یافته 
اسـت. در مقابـل مـا وظیفـه داریـم بـه مطالبات 
مردم رسـیدگی کنیـم. رهبری هم چندین سـال 
اسـت کـه مسـائل اقتصـادی را بـه عنـوان شـعار 

سـال انتخـاب مـی کنند.
وزیـر کشـور در ادامه افـزود: همه اسـتان ها 
حتـی اسـتان هـای کـم برخـوردار امـکان اداره 
االن  امـا  دارنـد  را  مسـتقل  بـه صـورت  خـود 
اسـتان هـا اسـتقالل اقتصـادی ندارند. درسـت 
اسـت کـه بایـد بـه اسـتان هـا اختیـارات داد و 
تمرکززدایـی کـرد اما با این شـرایط و اختیارات 

فعلـی هـم مـی تـوان اسـتان هـا را بـه صـورت 
مسـتقل اداره کـرد. در حـال حاضـر از ظرفیـت 
های اسـتان ها به خوبی اسـتفاده نشـده اسـت. 
در اسـتان ها کم سـرمایه نداریم امـا بکارگیری 
و تجهیـز سـرمایه ها مناسـب نیسـت. نقدینگی 
را اگـر بـه مسـیر تولید هدایـت نکنیم، واسـطه 
گـری و داللـی افزایـش یافتـه و نتیجـه نهایـی 

افزایـش تورم در کشـور اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مشـکل مدیریتـی 
بویـژه در حـوزه هـای تولیدی دولتـی و مرتبط 
بـا دولـت داریـم، گفـت: اسـتان هـا بـرای رفع 
اتـاق فکـر بـا حضـور اسـاتید  مشـکل تولیـد، 
ندارنـد.  پیشـرو  تولیدکننـدگان  و  دانشـگاه 
اقتصـادی اسـتانداران مشـاورانی  آیـا معاونـان 
بـرای تامیـن مالـی دارنـد؟ معاونـان اقتصـادی 
اسـتانداری هـا بایـد برنامـه داشـته باشـند تـا 

ظرفیـت هـا شناسـایی و فعـال شـوند.
رحمانـی فضلـی تصریـح کـرد: ما از سـرعت 
پیشـرفت تکنولـوژی و تولیـد ثـروت در دنیـا 
عقـب هسـتیم. خیلـی از کاالهـا را در کشـور 
تولیـد نمـی کنیـم یا بیسـت سـال یـک کاال را 
بـدون نـوآوری تولید مـی کنیم. این مشـکالت 

ملجـأ  اقتصـادی  معاونـان  شـود.  حـل  بایـد 
تولیدکننـدگان و تجـار در اسـتان هـا بـوده و 
بـه جـای فرافکنـی بـه دلیـل محدودیـت های 
قانونـی، دنبال حل مشـکالت باشـند. مشـکالت 
در اسـتان هـا راحت تـر از مرکز حل می شـود.

معاونـان  کـرد:  تصریـح  همچنیـن  وی 
اقتصـادی دنبـال خلـق ثـروت در اسـتان هـا 
باشـند، آنهـا بایـد تمـام تـالش خـود را بـرای 
رفـع مشـکالت اقتصادی مـردم  بـه کار گیرند. 
اگـر اسـتانداران  و فرمانـداران در صحنه حاضر 
باشـند، ۷۰درصـد مشـکالت حـل مـی شـود. 
اگـر کاری انجـام نمـی شـود اسـتانداران بایـد 
بـا همـان دسـتگاه کـه مانع مـی شـود، برخورد 
کننـد. کلینیـک های حـل مشـکالت اقتصادی 
و تولیـدی بایـد راه انـدازی شـود و دائـم فعـال 
باشـد تـا مشـکالت تولیدکننـدگان حـل شـود.

رحمانـی فضلی خطاب به معاونـان اقتصادی 
اسـتانداری هـا  گفت: بـرای افزایـش بهره وری 
برنامـه ریـزی کنیـد. . پیگیـری کنید تـا وزرای 
هـا  اسـتان  بـه  یکبـار  ماهـی  حداقـل  معیـن 
بیاینـد. اجـازه ندهیـد اسـتارت آپ هـا دولتـی 
شـوند، ولـی بـرای حـل مشـکالت آنهـا کمـک 
کنیـد. بـرای واگـذاری واحدهـای نیمـه تمـام 
تـالش کنیـد. شـورای گفت وگـوی اسـتان هـا 
ایـن شـورا  بلکـه مصوبـات  نشـود،  تشـریفاتی 
پیگیری شـود. بانـک اطالعاتـی در زمینه تولید 
ایجـاد شـده و در اختیـار همـگان قـرار گیـرد.

وزیـر کشـور در پایـان با اشـاره بـه اینکه هر 
اسـتانی بایـد یـک فعالیـت محـوری اقتصـادی 
برندسـازی کنـد، خاطرنشـان  باشـد و  داشـته 
کـرد: رونـد فعالیـت حـوزه اقتصـادی در وزارت 
کشـور خـوب بـوده اسـت و هماهنگـی خوبـی 
بـا وزارت کشـور در ایـن زمینـه ایجـاد شـده 
اسـت. سـتاد اطالع رسـانی و تبلیغات اقتصادی 
نیـز اقدامـات خوبـی بـرای کنتـرل قیمـت هـا 
داشـته اسـت. در شـرایط فعلی اقتصاد ما یعنی 
امنیـت، جنـگ، و سیاسـت. چندیـن ماه اسـت 
کـه در شـاخص هـای  اقتصـادی کشـور  ثبات 
ایجـاد شـده اسـت و ایـن یعنـی موفقیـت در 

حـوزه جنـگ اقتصـادی.

رحمانی فضلی خبر داد:

کاهش 38درصدی تجمعات اعتراضی در سال جاری

نبــود  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
چنــد  در  اقتصــادی  ســازمان یافته  جرایــم 
ســال اخیــر در بدنــه دســتگاه های دولتــی 
ــران  ــوب مدی ــرد خ ــی از عملک ــتان را ناش اس
گفــت:  و  دانســت  نظارتــی  دســتگاه های 
ــی  ــی در برخ ــتفاده های مال ــات و سوءاس تخلف
از دســتگاه های اجرایــی را نفــی نمی کنیــم. 

دیوان محاسبات، مشاور امین دستگاه های 
اجرایی است

ــان  ــتاندار آذربایج ــارس، اس ــزارش ف ــه گ ب
ــاوری  ــبات، مش ــوان محاس ــت: دی ــرقی گف ش
امیــن بــرای دســتگاه های اجرایــی اســت و 
ــاد  ــگیری از فس ــی در پیش ــیار مهم ــش بس نق

دارد. اداری 

ـــن  ـــدی در آئی ـــا پورمحم ـــر محمدرض دکت
تکریـــم و معارفـــه مدیـــرکل دیـــوان محاســـبات 
ــت  ــات هفـ ــی از خدمـ ــا قدردانـ ــتان، بـ اسـ
ـــن ســـمت، اظهـــار  ـــان در ای ســـاله امیـــر خلیلی
ـــر  ـــد و موث ـــائبه، مفی ـــات بی ش ـــت: خدم داش
ـــر کســـی پوشـــیده  ـــن اداره کل در اســـتان ب ای
نیســـت و بـــر همیـــن اســـاس، آذربایجـــان 
شـــرقی از اســـتان های پـــاک کشـــور در 
حـــوزه جرایـــم اقتصـــادی ســـازمان یافته 
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــی و دسـ در ادارات دولتـ

محســـوب می شـــود.
ــادی  ــازمان یافته اقتص ــم س ــود جرای وی، نب
ــتگاه های  ــه دس ــر در بدن ــال اخی ــد س در چن
ــوب  ــرد خ ــی از عملک ــتان را ناش ــی اس دولت
و  دانســت  نظارتــی  دســتگاه های  مدیــران 
سوءاســتفاده های  و  تخلفــات  داد:  ادامــه 
مالــی در برخــی از دســتگاه های اجرایــی را 
ــا  ــر ایــن باوریــم کــه ب نفــی نمی کنیــم، امــا ب
ــوع  ــات، از وق ــن تخلف ــع ای ــه موق ــایی ب شناس

ــری  ــی گســترده در اســتان جلوگی ــم مال جرای
ــت. ــده اس ش

ــه  ــبات بـ ــوان محاسـ ــدی، از دیـ پورمحمـ
ـــتگاه های  ـــرای دس ـــن ب ـــاوری امی ـــوان مش عن
اجرایـــی اســـتان نـــام بـــرد و تصریـــح کـــرد: 
ـــوزانه  ـــی دلس ـــد از راهنمای ـــتان بای ـــران اس مدی
ــور و  ــبرد امـ ــی در پیشـ ــتگاه های نظارتـ دسـ
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــاد در دسـ ــز از فسـ پرهیـ

اســـتفاده کننـــد.
همچنیــن  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــه،  ــه آیین ــی ب ــتگاه های نظارت ــبیه دس ــا تش ب
ــر  ــای ه ــه، خطاه ــه آیین ــان ک ــت: همچن گف
ــد،  ــان می ده ــودش نش ــرای خ ــخصی را ب ش
دســتگاه های نظارتــی نیــز چنیــن نقــش مهــم 

ــتند. ــده دار هس ــه عه ــری را در جامع و موث
در ایــن مراســم، از خدمــات امیــر خلیلیــان، 
عنــوان  بــه  صادق پــور  صالــح  و  قدردانــی 
مدیــرکل جدیــد دیــوان محاســبات آذربایجــان 

ــی شــد. شــرقی معرف

تخلفات و سوءاستفاده های مالی در 
دستگاه های اجرایی را نفی نمی کنیم 

کارشناســان قضایــی و اجــرای احــکام ســازمان زنــدان هــا و 
اقدامــات تامینــی و تربیتــی کشــور بــه همــراه معــاون ســالمت، 
اصــالح و تربیــت و رئیــس اداره قضایــی و اجــرای احــکام زنــدان 
هــای اســتان آذربایجــان شــرقی از زنــدان مراغــه بازدیــد 

ــد. نمودن
ـــای  ـــدان ه ـــانی اداره کل زن ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــن  ـــدای ای ـــدان مراغـــه در ابت ـــی رئیـــس اداره زن اســـتان، صفیلوئ
ـــی  ـــه و معرف ـــدان مراغ ـــی زن ـــت قضای ـــی از وضعی بازدیدگزارش
ـــک  ـــه تفکی ـــان ب ـــداد مددجوی ـــار تع ـــی و آم ـــای قضای ـــوزه ه ح
ـــی را در خصـــوص مســـائل  ـــی پرداخـــت و نکات ـــر حـــوزه قضای ه
ـــود. ـــان نم ـــان بی ـــکام زندانی ـــرای اح ـــی و اج ـــکالت قضای و مش

ــای  ــه بنده ــازمان از کلی ــی س ــان  اعزام ــه کارشناس در ادام
ــه  ــدان، ب ــی زن ــن بررســی فضــای فیزیک ــد و ضم ــدان بازدی زن
همــراه مــددکاران بــا زندانیــان بــه صــورت رو در رو بــه گفتگــو 
ــی  ــان و بررس ــکالت آن ــائل و مش ــی مس ــه بررس ــتند و ب نشس

ــد. ــان پرداختن ــی آن ــده قضای پرون
ـــان  ـــور در پای ـــای کش ـــازمان زندانه ـــی س ـــان اعزام کارشناس
ایـــن بازدیـــد ضمـــن تقدیـــر از زحمـــات رئیـــس پرتـــالش زنـــدان 
ـــا  ـــد، ب ـــای جدی ـــش فضاه ـــی و افزای ـــای فیزیک ـــازی فض در بهس
اشـــاره بـــه ســـطح بـــاالی ســـواد حقوقـــی پرســـنل زنـــدان 
ـــه را  ـــدان مراغ ـــان زن ـــف، زندانی ـــای مختل ـــوزه ه ـــه در ح مراغ
ـــه  ـــیدگی ب ـــد و از رس ـــان نمودن ـــکالت بی ـــن مش دارای کمتری

موقـــع رئیـــس و مســـئولین زنـــدان بـــه مشـــکالت زندانیـــان 
و حضـــور مرتـــب مســـئولین قضایـــی حـــوزه هـــای مراغـــه، 
بنـــاب، ملـــکان، عجـــب شـــیر و لیـــالن در زنـــدان تقدیـــر و 

ـــد. ـــکر نمودن تش

ــط خارجــی  رییــس شــورای راهبــردی رواب
ــس  ــف نفتکــش گری ــع توقی ــه رف ــاره ب ــا اش ب
١ )آدریــان دریــا( کــه حامــل نفــت ایــران بــود 
از ســوی دولــت جبل الطــارق اظهــار کــرد: 
اتفــاق اخیــر یــک پیــروزی دیپلماتیــک بــرای 
ــتان  ــرای انگلس ــود ب ــتی ب ــورمان و شکس کش
ــه  ــت ب ــی دس ــه قانون ــچ توجی ــدون هی ــه ب ک

ــود. ــی زده ب ــی دریای ــن راهزن ای
بــه گــزارش ایســنا، ســیدکمال خــرازی 
ــی  ــط خارج ــردی رواب ــورای راهب ــس ش ریی
در دومیــن همایــش ملــی روش هــای تحلیــل 
اطالعــات  در پاســخ بــه ســوالی دربــاره تــرک 
سیاســت صبــر اســتراتژیک از اردیبهشــت مــاه 
ســال جــاری و اتخــاذ راهبــرد مقاومــت توســط 
کشــورمان و اســتمرار ایــن راهبــرد اظهــار کرد: 

حــق را بایــد ســتاند و حــق بــه انســان هدیــه 
داده نمی شــود. مــا هــم بــه عنــوان ملتــی کــه 
همــواره مقــاوم بــوده ایــم و در راســتای تامیــن 
ــادی  ــای زی ــرده و به ــالش ک ــود ت ــوق خ حق
را پرداخته ایــم؛ بــر همیــن مبنــا از طریــق 
مقاومــت در برابــر زورگویی هــای دشــمنان 

ــم. ــود را بگیری ــق خ ــم ح می توانی
ــر  ــای اخی ــه در ماه ه ــه ک ــزود: آن چ وی اف
بــه عنــوان راهبــرد مقاومــت و راهبــرد تــوازن 
ــا  ــا ب ــود کــه م ــن راســتا ب ــاد، در ای ــاق افت اتف
ــم  ــران می توانی ــای دیگ ــا زورگویی ه ــه ب مقابل
ــت  ــروز مل ــم. ام ــتیفا کنی ــود را اس ــوق خ حق
ایــران از ایــن بابــت کــه توانســته انــد در 
مقابــل زورگویی هــای آمریــکا و متحدانــش 
نشــان  را  اقتــدار خــود  و  مقاومــت کــرده 

ــن مســیر را   ــد ای دهنــد، ســربلند هســتند. بای
ــه داد  ــردورزی ادام ــت و خ ــر، عقالنی ــا تدبی ب
ــادی  ــارهای زی ــه در آن فش ــن دوره ک ــا ای ت
ــود  ــردم وارد می ش ــه م ــگان ب ــوی بیگان از س

ــند. ــربلند باش ــران س ــت ای ــذرد و مل بگ
ــط خارجــی  ــردی رواب رئیــس شــورای راهب
بــه پرسشــی دربــاره  پاســخ  ادامــه در  در 
ــی  ــت خارج ــردی سیاس ــند راهب ــن س تدوی
ــن  ــال در ای ــت فع ــرد مقاوم ــراردادن راهب و ق

ســند، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه آنچــه در دســت 
ــح کــرد: در  ــه اســت، ســند نیســت، تصری تهی
واقــع راهبــردی اســت کــه بــرای مقــام معظــم 
رهبــری در شــورای راهبــردی روابــط خارجــی 
ــه  ــان ب ــد ایش ــا صالحدی ــود و ب ــه می ش تهی
در  می شــود.  ابــالغ  ذی ربــط  دســتگاه های 
ــی  ــال گزارش های ــت فع ــرد مقاوم ــورد راهب م
ــورد  ــم و م ــال کرده ای ــان ارس ــت ایش را خدم

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق اس

ــی  ــه پرسش ــخ ب ــن در پاس ــرازی همچنی خ
دربــاره شکســت اخیــری کــه انگلســتان و 
متحمــل  اخیــر  دریایــی  دزدی  در  آمریــکا 
شــدند و پیــروزی جمهــوری اســالمی در عرصــه 
دیپلماتیــک بــا اتخــاذ مقاومــت فعــال و تهدیــد 
آمریــکا بــرای توقیــف کشــتی گریــس ١ پــس از 
خــروج از جبــل الطارق، خاطر نشــان کــرد: اتفاق 
اخیــر یــک پیــروزی دیپلماتیــک برای کشــورمان 
و شکســتی بــود بــرای انگلســتان که بــدون هیچ 
توجیــه قانونــی دســت بــه ایــن راهزنــی دریایــی 
ــود. ایــن حــرکات دشــمنان قطعــا پایانــی  زده ب
ــا و نقشــه های  ــه ه ــا همــواره توطئ ــدارد و آنه ن
زیــادی را بــرای مــا طراحــی می کننــد و بایــد در 
برابــر ایــن توطئه هــا آمــاده باشــیم و از هویــت و 

منافــع خــود دفــاع کنیــم.

بازدیدکارشناسان قضایی و اجرای احکام 
سازمان زندان های کشور از زندان مراغه

رفع توقیف »گریس۱« پیروزی دیپلماتیک 
برای ایران و شکستی برای انگلستان بود

سراج:
 تحقیقات پرونده 

»پوری حسینی« ادامه دارد 

رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور گفـت 
کـه ایـن سـازمان گزارش هایـی را قبـاًل دربـاره 
پـوری حسـینی به مراجـع قضایی ارائـه کرده و 
بـا بازپرس ایـن پرونده ارتبـاط الزم وجود دارد. 
دربـاره  ناصـر سـراج،  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
آخریـن وضعیـت پرونـده میرعلی اشـرف پـوری 
حسـینی رئیس سـابق سـازمان خصوصی سازی 
کـه به تازگی بازداشـت شـده اسـت اظهـار کرد: 
ایـن  بـا  ارتبـاط  در  پیشـتر  بازرسـی  سـازمان 
و  بـه مرجـع قضایـی  را  پرونـده گزارش هایـی 
سـایر مراجـع ذی صـالح ارسـال کـرده بـود و 
تحقیقـات در ایـن بـاره همچنـان ادامـه دارد تا 

گزارش هـای بعـدی را نیـز ارائـه کنیـم.
رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور افـزود: 
بـا بازپـرس پرونـده پـوری حسـینی در ارتبـاط 
هسـتیم و گزارش هـای الزم را ارائـه می کنیـم.

ســراج در پاســخ بــه ســؤال دیگــری مبنــی 
بــر اینکــه بــا دســتور رئیــس ســابق قــوه 
ــک  ــه دو بان ــازمان از ورود ب ــن س ــه ای قضائی
پاســارگاد و آینــده منــع شــده گفــت: چنیــن 
مطلبــی صحــت نــدارد. ســازمان بازرســی برای 
ــه بانک هــای بخــش خصوصــی مشــکل  ورود ب
را  موضــوع  دادگاه  در  کــه  داشــت  قانونــی 
ــازمان  ــع س ــز به نف ــم و دادگاه نی مطــرح کردی

ــم داد. ــی حک بازرس
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور اضافــه 
ــوی دادگاه،  ــم از س ــدور حک ــس از ص ــرد: پ ک
درخواســت اعمــال مــاده ۴۷۷ کردنــد کــه 
ــی  ــازمان بازرس ــت و س ــی اس ــال بررس در ح
می توانــد بــه بانک هــای بخــش خصوصــی 
نیــز ورود کنــد. البتــه ورود مــا از طریــق بانــک 

ــود. ــام می ش ــزی انج مرک

حاجی دلیگانی در تذکری:
تخلف و استنکاف از قوانین ناشی

 از عدم اقتدار مجلس است

عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلس 
بــا بیــان اینکــه دســت های پنهــان مانــع 
انتشــار و قرائــت برخــی گــزارش هــا در مجلس 
شــده اســت،گفت: بــه نظــر می رســد تخلفــات 
از قوانیــن ناشــی از عــدم اقتــدار مجلس اســت.

بــه گــزارش مهــر، در جلســه علنــی مجلــس 
شــورای اســالمی حســینعلی حاجــی دلیگانــی 
در تذکــری بــا اســتناد بــه تبصــره یــک مــاده 
ــت: در  ــس، گف ــی مجل ــه داخل ــن نام ۴۵ آیی
ــه در  ــران ک ــیون عم ــزارش کمیس ــان گ جری
مــورد تأمیــن قیــر در مجلــس قرائــت شــد، در 
مــورد افــرادی کــه تخلفاتــی در اجــرای قانــون 
ــد، صحبتــی  ــا ســوءمدیریت کردن داشــتند و ی

نداشــت.
ــه  ــی از جمل ــه نکات ــزارش ب ــن گ وی در ای
تخلــف دســتگاه هــا، افــراد و ســوءمدیریت آنهــا 
پرداختــه نشــد و تنهــا شــرح ماوقــع بیان شــد.

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
ــزارش  ــدم انتشــار گ ــه ع ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
ســقوط هواپیمــای آســمان در یاســوج پــس از 
گذشــت یــک ســال و نیــم از ایــن واقعــه گفت: 
ــت  ــس قرائ ــی در مجل ــزارش های ــفانه گ متأس
ــع  ــان مان ــای پنه ــت ه ــا دس ــود ام ــی ش م
ــن جهــت  ــه همی ــا شــده اســت، ب انتشــار آنه
ــتنکاف از  ــات و اس ــد تخلف ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــس اســت. ــدار مجل ــدم اقت ــون ناشــی از ع قان

حاجــی دلیگانــی اظهارداشــت: ادامــه رونــد 
کنونــی و مشــکالتی همچــون عــدم توجــه بــه 
هزینــه ١۴ میلیــارد دالر بــه نفــع واردکنندگان 

اســت.
ــس  ــب رئی ــری نای ــا مص ــه عبدالرض در ادام
مجلــس کــه ریاســت جلســه را برعهــده داشــت 
ــر اســاس  ــت: ب ــر، گف ــن تذک ــه ای در پاســخ ب
ــای  ــزارش ه ــه گ ــت ب ــه پاســخ دول ــن نام آیی
کمیســیون هــای تخصصــی مــی توانــد در 
ــن  ــرد. ای ــرار گی ــی ق ــن علن ــتور کار صح دس
گــزارش هــا نیــاز بــه اقنــاع و رأی نماینــدگان 
نــدارد، لــذا اگــر کمیســیون تخصصــی بخواهــد 
موضــوع را پیگیــری کنــد بایــد آن را بــه 

ــد. ــاع ده ــود ارج ــل ن ــیون اص کمیس

در جلسه علنی مجلس؛
۱۰ طرح ضد آمریکایی

 در مجلس اعالم وصول شد

عضــو هیــات رئیســه مجلس شــورای اســالمی 
ــی از  ــد آمریکای ــرح ض ــول ١۰ ط ــالم وص از اع

جملــه شــکایت از هالیــوود خبــر داد. 
بــه گــزارش مهــر، علــی اصغــر یوســف 
شــورای  مجلــس  علنــی  جلســه  در  نــژاد 
ــدگان  ــرح نماین ــره ط ــت: ١١ فق ــالمی گف اس
ــری  ــه بازپس گی ــت ب ــزام دول ــرح ال ــامل ط ش
نفــت  از  انگلیــس  و  آمریــکا  درآمدهــای 
ــرح  ــرداد و ط ــای ٢8 م ــس از کودت ــران پ ای
ــان و  ــوق قربانی ــری حق ــه پیگی ــت ب ــزام دول ال
خســارت دیدگان کودتــای ٢8 مــرداد ١۳۳٢ 

ــد. ــول ش ــالم وص اع
وی همچنیــن از طــرح جریمــه مدیــران 
متخلفــی کــه در جهــت تحریم هــای خارجــی 
اقــدام نماینــد، طــرح الــزام دولــت بــه حمایــت 
ــی ضــد اســتکباری،   ــز علمــی تحقیقات از مراک
ــت و پشــتیبانی  ــه حمای ــت ب ــزام دول طــرح ال
ــت ورود  ــرح ممنوعی ــو و ط ــس افق ن از کنفران
از  تبعیت کننــده  رســانه های  خبرنــگاران 

ــر داد. ــران خب ــه ای ــکا علی ــای آمری تحریم ه
ــت  ــزام دول ــرح ال ــزود: ط ــژاد اف ــف ن یوس
بــه شــکایت از هالیــوود صنعــت ســینما و 
تلویزیــون آمریــکا بــه دلیــل توهیــن بــه ملــت 
و تاریــخ ایــران، طــرح الــزام نیروهــای نظامــی 
بــه افشــای اطالعــات نظامــی و امنیتــی آمریــکا 
ــع  ــوب مناف ــیا در چارچ ــرب آس ــه غ در منطق
ــاد  ــگ و ارش ــزام وزارت فرهن ــرح ال ــی، ط مل
ــالمی بــه حمایــت از ســاخت فیلم هــای  اس
از  برخــی  آمریکایــی، طــرح تحریــم  ضــد 
مقامــات آمریکایــی و طــرح الحــاق یــک مــاده 
ــالم  ــس اع ــی مجل ــه داخل ــون آئین نام ــه قان ب

ــد. وصــول ش
ــس  ــه مجل ــات رئیس ــو هی ــه عض ــه گفت ب
ــودزاده  ــالل محم ــوال ج ــن س ــروز همچنی ام
ــورای  ــس ش ــاد در مجل ــردم مهاب ــده م نماین
اســالمی و ١١ نفــر از نماینــدگان از وزیــر 
ــون  ــاد قان ــرای مف ــدم اج ــورد ع ــاد در م اقتص
ــای  ــوق و مزای ــت حق ــامانه »ثب ــدازی س راه ان
اعــالم  ذیربــط«  دســتگاه های  در  شــاغالن 

ــد. ــول ش وص

نشست سه جانبه سران ایران، ترکیه
 و روسیه شهریورماه در آنکارا 

و  ایــران، روســیه  نشســت ســه جانبــه 
ــزار  ــکارا برگ ــاه در آن ــهریور م ــه، ٢۰ ش ترکی

ــد.  ــد ش خواه
ــه  ــزارش تســنیم، نشســت ســه جانب ــه گ ب
روســای جمهــور روســیه، ایــران و ترکیــه 
دربــاره ســوریه بــرای پنجمیــن بــار بــا میزبانــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــه برگ ترکی
ایــن نشســت چهارشــنبه ٢۰ شــهریور مــاه 

ــود. ــزار می ش ــکارا برگ ــپتامبر( در آن ) ١١ س
ادلــب، منبــج و شــرق فــرات از محورهــای 
مــورد مذاکــره در ایــن نشســت اســت. توافــق 
ــاره ایجــاد منطقــه امــن  ترکیــه و آمریــکا درب
در شــمال ســوریه، رونــد سیاســی دنبــال 
ــن  ــد تدوی ــن رون ــوریه و همچنی ــده در س ش
ــی  ــانی ط ــای انس ــی و کمک ه ــون اساس قان
ماه هــای اخیــر نیــز مــورد بررســی قــرار 

ــت. ــد گرف خواه
در حاشــیه ایــن نشســت، دیدارهــای دو 
جانبــه مقامــات ســران روســیه، ترکیــه و ایــران 

ــود. ــزار می ش ــز برگ نی
اولیــن نشســت ســه جانبــه در ســوچی 
ــومین  ــکارا، س ــن آن در آن ــد، دومی ــزار ش برگ
ــوچی و  ــت در س ــن نشس ــران، چهارمی در ته
ــزار می شــود. ــکارا برگ ــز در آن ــن آن نی پنجمی

ــران  ــز در ته ــران نی ــت س ــمین نشس شش
ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

دومین نشست چهارجانبه در استانبول
همچنیــن نشســت ۴ جانبــه ســران ترکیــه، 
روســیه، فرانســه و آلمــان نیــز پــس از نشســت 
ســه جانبــه در اســتانبول برگــزار خواهــد شــد.

ایــن دومیــن نشســت از ایــن دســت اســت 
ــود. ــزار می ش ــوریه برگ ــاره س ــه درب ک
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شهر و شورا

در  خاروانــا  و  ورزقــان  مــردم  نماینــده 
ــاورین  ــت: مش ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــنهادی  ــه پیش ــه گزین ــی س ــس از بررس راه پ
بــرای بزرگــراه ورزقــان، ضلــع شــمالی را 
ــه ١ و ۵ را  ــود قطع ــرار ب ــد و ق ــاب کردن انتخ
ــر شــش  ــس از تاخی ــه پ ــد ک ــاز کنن ــم آغ باه
ماهــه، بــار دیگــر جهــت مطالعــات بــه مشــاور 
ــروه و  ــه در کارگ ــس  ازاینک ــد و پ واگذارکردن
کمیته هــای فنــی بررســی شــد، نهایتــاً در 
کمیســیون راه و شهرســازی قطعــه ای تصویــب 

ــد.  ــروع کنن ــد ش ــه االن می خواهن ــد ک ش
ــزود:  ــزاده اف ــا علی ــنا، رض ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــع جنوب ــرای ضل ــنهادی ب ــای پیش گزینه ه
ــر اســاس چندیــن  ــا شــمالی ایــن بزرگــراه ب ی
در  نگهــداری  هزینــه  جملــه  از  پارامتــر 
فصــول مختلــف، شــرایط زمـــین، توپـــوگرافی، 
محدودیت هــای ترافیکــی و زیســت محیطی، 
پوشــش جمعیتــی مســیر، میــزان خاک بــرداری 
و خاک ریــزی و ... در کارگــروه و کمیته هــا 
بررســی شــد و در نهایــت بــر اســاس امتیــازی 
کــه بــه ایــن پارامترهــا می دهنــد پــس از 
ــان و  ــط کارشناس ــیون توس ــی در کمیس بررس
مهندســان راه و شهرســازی رأی نهایــی را برای 

ــد.    ــی می کنن ــیر قطع مس
ــراه از  ــه بزرگ ــی ک ــرد: درصورت وی اظهارک
ضلــع شــمالی گــذر کنــد، از فلکــه ورودی 
ورزقــان گــذر کــرده و از کنــار ورزقــان رد 
ــد و در  ــی رس ــلطان م ــه س ــه گویج ــده و ب ش
ایــن صــورت حــدود ۵۰ تــا ١۰۰ هکتــار زمیــن 

ــن ســمت  ــان از ای ــا ورزق گشــایش می شــود ت
ــد و از  ــراه برس ــه بزرگ ــد و ب ــدا کن ــعه پی توس
ــل  ــا متص ــهر ت ــی ش ــرف ورودی و خروج ط
ــاده  ــرض ج ــان ع ــه هم ــراه ب ــه بزرگ ــدن ب ش
ــوان  ــان به هیچ عن ــا شــهر ورزق ــم ت ــه دهی ادام

در بن بســت قــرار نگیــرد .   
ــت:  ــا گف ــان و خاروان ــردم ورزق ــده م نماین
ــذر  ــان گ ــی ورزق ــع جنوب ــراه از ضل ــر بزرگ اگ
ــه ورودی  ــه فلک ــه ب ــل از اینک ــرد، قب ــی ک م
ورزقــان برســد، جــدا شــده و از بــاالی کوه هــا 
رد می شــد و نهایتــاً بزرگــراه عــالوه بــر هزینــه 

ــن بســت  ــان را در ب هــای گــزاف ، شــهر ورزق
ــه  ــری ب ــم گی ــس تصمی ــت، پ ــه می داش نگ
ضلــع شــمالی بــر اســاس آیتم هــای فنــی 
ــه  ــان گزین ــهر ورزق ــعه ش ــرای توس ــوده و ب ب
ــرا زمین هــای بســیاری  مناســب تری اســت؛ زی

ــود.    ــهرالحاق می ش ــن ش ــعه ای ــرای توس ب
می گوینــد  عــده ای  اینکــه  بابیــان  وی 
ــان  ــهر ورزق ــل ش ــراه از داخ ــن بزرگ ــرا ای چ
ــت:  ــد، گف ــا نمی رس ــه خاروان ــرده و ب گذرنک
و  راه  مدیــرکل  بــا  را  موضــوع  ایــن  مــن 
اعــالم  و  گذاشــتم  میــان  در  شهرســازی 

داشــتند کــه در اینصــورت بایــد از وســط 
شــهراز هــر طــرف ۷۶ متــر حریــم جــاده قــرار 
داده شــود و ایــن مســیر واگــذار شــود و  چــون 
ــازی  ــن راه و شهرس ــالف قوانی ــر برخ ــن ام ای
ــی،  اســت باعــث می شــود بجــای تملــک اعیان
هماننــد ملــک عــادی خریــداری شــود و 
حریــم  در  ساخت وســاز  حــق  پــس ازآن 
ســاختمان هایی  و  نمی شــود  داده  بزرگــراه 
کــه تازه ســاخت هســتند بایــد تخریــب شــوند 
و چندیــن میلیــارد هزینــه بــرای مسیرگشــایی 

الزم اســت.
وی ادامــه داد: اگراهالــی راضــی بــه تخریــب 
باشــند   خــود  ســاختمان های  و  مغازه هــا 
اکثریــت  تــا خواســته  پیگیــری می کنیــم 

ــود.   ــی ش ــردم عمل م
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــن ب ــزاده همچنی علی
اجــرای بزرگــراه ورزقــان اشــاره کــرد و گفــت: 
پــروژه بزرگــراه خواجه-ورزقــان در حــال حاضر 
بــه بهتریــن شــکل اجــرا می شــود و امیدواریــم 
ــن  ــده ای از ای ــمت عم ــال قس ــان امس ــا پای ت
بزرگــراه مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد و 
ــه در  ــراه ک ــن بزرگ ــک ای ــه ی ــن قطع همچنی
ــود  ــرو ب ــا مشــکالتی روب ــای گذشــته ب زمان ه
بــا ســرمایه گذاری شــرکت مــس در حــال 

ــت.    اجراس
وی افــزود: عملیــات اجرایــی مســیر قطعــه 
۵ ایــن بزرگــراه )از ورزقــان تــا ســه راهی 
آقابابــا( بــا ســرمایه گــذاری 9۰۰ میلیــارد 
ــت. ــورده اس ــد خ ــس کلی ــرکت م ــی ش ریال

ماجرای تغییر ضلع جنوبی و شمالی بزرگراه ورزقان چیست؟

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ایــن کمیســیون بــه مســئله مالیــات بــر 
ــا  ــرده و قطع ــدی ســرمایه مســکن ورود ک عای
طــرح مذکــور را تــا تصویــب نهایــی بــه پیــش 

ــرد.  ــد ب خواه
ـــعیدی  ـــرا س ـــت، زه ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
مبارکـــه عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس، 
ـــادی  ـــیون اقتص ـــرد کمیس ـــه رویک ـــاره ب ـــا اش ب
مجلـــس بـــرای بررســـی و تعییـــن تکلیـــف 
ـــکن،  ـــرمایه مس ـــدی س ـــر عای ـــات ب ـــرح مالی ط
ـــت  ـــا جدی ـــیون ب ـــن کمیس ـــای ای ـــت: اعض گف
ــال تعییـــن تکلیـــف طـــرح  ــه دنبـ ــام بـ تمـ
مذکـــور هســـتند، زیـــرا در شـــرایط کنونـــی 
بـــرای ســـاماندهی بـــازار مســـکن، تصویـــب 

ایـــن موضـــوع ضـــروری اســـت.

دلیل تأخیر در بررسی کلیات طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه مسکن چه بوده است؟

نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
طــرح  کلیــات  البتــه  داد:  ادامــه  اســالمی 
ــرا  ــکن اخی ــرمایه مس ــدی س ــر عای ــات ب مالی
در کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه تصویــب 

رســید، امــا اعضــای ایــن کمیســیون بــه خاطــر 
ارســال الیحــه دولــت، بررســی جزئیــات طــرح 

ــد. ــق انداختن ــه تعوی را ب

موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی با 
موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

ــرح  ــات مطـ ــه موضوعـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
شـــده دربـــاره مخالـــف اعضـــای هیـــأت 
ــدی  ــر عایـ ــات بـ ــوع مالیـ ــا موضـ ــت بـ دولـ
ســـرمایه و حـــذف ایـــن موضـــوع از الیحـــه 
ـــت، گفـــت: ایـــن موضـــوع بایـــد توســـط  دول
ســـخنگوی دولـــت مطـــرح و شـــفاف شـــود، 
ــاد و  ــور اقتصـ ــر امـ ــه ای وزیـ ــا در جلسـ امـ
دارایـــی اعـــالم کـــرد کـــه ایـــن وزارتخانـــه 
موافـــق تصویـــب موضـــوع مالیـــات بـــر 

ــت. ــرمایه اسـ ــدی سـ عایـ

مطالبه عمومی جامعه از دولت برای اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

در شــرایط کنونــی ســاماندهی بــازار مســکن 
و تعییــن تکلیــف موضــوع مالیــات بــر عایــدی 
ســرمایه مســکن یــه یکــی مطالبــه عمومــی در 

ســطح جامعــه تبدیــل شــده، حــال اگــر دولــت 
مخالــف تصویــب و اجــرای ایــن موضــوع اســت، 

خــود بایــد پاســخگوی مــردم باشــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
ادامــه داد: در شــرایط کنونــی ســاماندهی بــازار 
مســکن و تعییــن تکلیــف موضــوع مالیــات بــر 
ــه  ــی مطالب ــه یک ــکن ی ــرمایه مس ــدی س عای
عمومــی در ســطح جامعــه تبدیــل شــده، حــال 
ــن  ــرای ای ــب و اج ــف تصوی ــت مخال ــر دول اگ
ــد پاســخگوی مــردم  موضــوع اســت، خــود بای

باشــد.

کمیسیون اقتصادی مجلس مسئله مالیات 
بر عایدی سرمایه مسکن را تا تصویب 

نهایی به پیش خواهد برد
مجلس  اقتصـــادی  کمیســـیون  عضـــو 
تصریـــح کرد: این کمیســـیون به مســـئله 
مالیـــات بر عایدی ســـرمایه مســـکن ورود 
کـــرده و قطعا طـــرح مذکور را تـــا تصویب 
نهایـــی بـــه پیـــش خواهـــد بـــرد، البته 
امیـــدوارم جزئیـــات ایـــن طـــرح هر چه 
ســـریع تر در دســـتور کار این کمیســـیون 

گیرد. قـــرار 

سعیدی پاسخ داد:

چرا بررسی طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه مسکن به تعویق افتاد؟

رئیس شورای شهر اسالمی کالنشهر تبریز:
دولت باید برای سالمتی مردم 

تصمیمات جدی بگیرد 

ــهر  ــالمی کالنش ــهر اس ــورای ش ــس ش رئی
تبریــز تاکیــد کــرد: دولــت بایــد بــرای ســالمتی 
مــردم و حفــظ محیــط زیســت تصمیمــات 
جــدی بگیــرد و کارهــای جدیــدی را بــا حداقــل 
ــن  ــت در ای ــر اس ــد و بهت ــام ده ــا انج هزینه ه
ــود.  ــتفاده ش ــز اس ــمن ها نی ــوان س ــتا از ت راس
بــه گــزارش ایســنا، شــکور اکبرنــژاد در 
ــگیری و  ــب پیش ــز ط ــه مرک ــم افتتاحی مراس
ارتقــاء ســالمت جهــاد دانشــگاهی اســتان، 
ــط زیســت و اصــالح ســبک  ــه محی ــرام ب احت
تغذیــه ای را از عوامــل موثــر در ارتقــاء ســالمتی 
ــای  ــق آماره ــرد و گفــت: طب ــوان ک ــردم عن م
ــی،  ــی از ســوی ســازمان بهداشــت جهان اعالم
مصــرف گوشــت در ایــران زیــاد بــوده در 
حالــی کــه بــه منظــور رســیدن هــر یــک کیلــو 
گوشــت بــر ســر ســفره های مــا ٢۵ هــزار 
ــاز  ــن رو نی ــود، از ای ــرف می ش ــر آب مص لیت
ــه محیــط زیســت ســبک  ــا احتــرام ب ــم ت داری
ــالمتی  ــدی از س ــرای بهره من ــان را ب تغذیه ایم

ــم.  ــالح کنی اص
 وی تاکیــد کــرد: متاســفانه عــادت کرده ایــم 
بــر اســاس شــنیده ها و باورهایــی کــه نســل بــه 
نســل بــه مــا منتقــل شــده اســت، عمــل  کنیــم 
و کســی مطالعــه ای انجــام نمی دهــد کــه ایــن 

روش درســت اســت یــا نــه.  
اکبرنــژاد در پایــان خاطرنشــان کــرد: زمانــی 
کــه تلویزیــون مــا بــه خاطــر هزینــه ای ناچیــز 
پفــک  نمکــی تبلیــغ می کنــد و قهرمانــان 
ــه ای  ــد و در جامع ــور مانده ان ــا مهج ــی م علم
کــه قیمــت بنزیــن از آب ارزان  تــر باشــد، هــر 
ــم،  ــالش کنی ــگیری ت ــرای پیش ــم ب ــدر ه چق

ــدارد. ــه ای ن نتیج

۱3 راهدارخانه بین راهی 
آذربایجان شرقی بهسازی شد 

اداره  نظــارت  و  فنــی  اداره  رئیــس 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل 
راهدارخانــه   ١۳ گفــت:  آذربایجان شــرقی 
بیــن راهــی در اســتان بهســازی شــد و ۳ 
راهدارخانــه نیــز در مرحلــه مــکان یابــی بــرای 

اســت.  احــداث 
ــول زاده،  ــا رس ــا، غالمرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرای اســتقرار و  ــه هــا ب ــن راهدارخان ــزود: ای اف
ارایــه خدمــات بهتــر در ایــام مختلــف ســال بــه 
نیروهــای راهــداری و در مــواردی بــه نیروهــای 
هــالل احمــر، پلیــس راه و مســافران در راه 

ــده بهســازی شــده اســت. مان
وی اظهــار داشــت: امســال پلیــس راه هــای 
ــازی  ــداث و بهس ــز اح ــن نی ــد و خداآفری مرن
شــده و نگهــداری و تعمیــرات ضــروری 8 بــاب 
ــرای  ــزی ب ــه ری ــی، برنام ــن راه ــس راه بی پلی
احــداث قــرارگاه پلیــس راه اســتان در شــهرک 
خــاوران و توســعه محوطــه پایانــه مــرزی جلفــا 
بــه مســاحت ١۵ هــزار مترمربــع انجــام شــده 

اســت.
کل  اداره  نظــارت  و  فنــی  اداره  رییــس 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای آذربایجــان 
ــا بیــان اینکــه تعــداد کل پــل هــای  شــرقی ب
عابــر پیــاده در حــال بهــره بــرداری در ســطح 
اســتان ۳۶ دســتگاه اســت، گفــت: از ایــن 
تعــداد ٢١ دســتگاه قبــل از ســال 9٢ توســط 
اداره کل راه و شهرســازی )راه و ترابری ســابق( 
و ١۵ دســتگاه توســط اداره کل راهــدای و 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان احــداث شــده 

اســت.
ــاده  ــر پی ــل عاب ــه داد: پ ــول زاده، ادام رس
مکانیــزه محــور بنــاب - مراغــه نیــز در تقاطــع 
ــازمانی  ــارات س ــا اعتب ــاب ب ــزج بن ــه دی محل
ــال 9۷  ــال در س ــارد ری ــش از ١۶ میلی ــا بی ب

ــت. ــده اس ــرداری ش ــره ب ــداث و به اح
ــای احــداث  ــت ه ــرد: اولوی ــادآوری ک وی ی
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــاده در اس ــر پی ــل عاب پ
ــر  ــط تی ــره در اواس ــی منتش ــوان عموم فراخ
ســال 98 از ســوی ســازمان راهــداری و حمــل  
و نقــل جــاده ای در ســایت ایــن اداره کل 
قابــل مشــاهده و در دســترس عمــوم قــرار دارد 
ــی  ــش خصوص ــذاران  بخ ــرمایه گ ــه س و کلی
ــای  ــا، کارگاه ه ــه ه ــرکتها، کارخان ــم از ش )اع
کانونهــای  خدماتــی،  و  صنعتــی  تولیــدی 
ــد  ــی توانن ــاز( م ــل س ــن پ ــی و خیری تبلیغات
ــی اداره کل  ــور بازرگان ــه اداره ام ــه ب ــا مراجع ب
راهــدای و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
نســبت بــه دریافــت اطالعــات تکمیلــی و ارائــه 

ــد. ــدام کنن ــنهاد اق پیش

شهردار تبریز:
اولویت فعالیت شهرداری رفع مشکالت 

شهروندان است 

شــهردار تبریــز به صــورت ســر زده از شــهرداری 
ــان و  ــر از کارکن ــد نف ــا چن ــد و ب ــه ۳ بازدی منطق

شــهروندان دیــدار و گفتگــو کــرد. 
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در ایــن 
بازدیــد بــا بررســی رونــد ارائه خدمــات اداری بــه ارباب 

رجــوع بــه درخواســت هــای آنــان رســیدگی کرد.
شــهردار تبریــز اســتماع درخواســت هــای 
شــهروندان و پاســخگویی هــای ســریع و منطبق با 
قانــون و ارائــه راهکارهــای قانونی در جهت تســهیل 
امــور و حــل مشــکالت شــهروندان را اولویــت اصلی 

مجموعــه شــهرداری تبریز برشــمرد.
ــوی  ــات از س ــی خدم ــه تمام ــت: ارائ وی گف
شــهرداری در شــهر بــه شــهروندان وقتــی موفــق 
ــهروندان  ــدی ش ــت من ــا رضای ــه ب ــود ک ــی ش م
همــراه باشــد و ایــن رضایتمنــدی وقتــی حاصــل 
مــی شــود کــه شــهروندان پاســخ درخواســت هــا 
و حــل مشــکالت خویــش را در ســریعترین زمــان 

ممکــن دریافــت کننــد.
ــب  ــهرداری، داوود طال ــی ش ــر کل بازرس مدی
ــه  ــید ش ــز و رش ــه ۳ تبری ــهردار منطق ــژاد ش ن
ــه،  ــن منطق ــادی ای ــی و اقتص ــاون مال ــهی مع ش
شــهردار تبریــز را در این بازدید ســر زده دو ســاعته 

ــد. ــی کردن همراه

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــراي آدمــي  *و )نمــي دانیــد( ایــن کــه ب
ــام  ــود انج ــه ســعي )و عمل(خ ــه ب ــز آنچ ج
داده )ثــواب و جزائــي( نخواهــد بــود و البتــه 
انســان پــاداش ســعي و عمــل خــود را بزودي 
ــاداش  ــه پ خواهــد دیــد پــس )در آخــرت( ب

ــري خواهــد رســید. کاملت
سورة نجم آیه 39 الي ۴۱

* یــک کمدیــن معــروف دربــارة جلــب نظر 
همــه مــي گویــد: تــالش براي خشــنود ســازي 

همــة آدم هــا کلیــد همه شکســت هاســت.
بیل کازبن

ــراي  ــه روي، ب ــالش و پشــتکار و میان * ت
انســان ایجــاد خوشــبختي خواهــد کــرد.

بنیامین فرانکلین
* بــراي انســان جــز حاصــل تــالش خــود 

چیــزي وجــود نخواهــد داشــت.
؟

* بــه یادآر...تنهــا انســان ناشــاد تالش مي 
کنــد ثابــت کنــد کــه شــاد اســت تنها انســان 
ــت کنــد کــه  غمگیــن تــالش مــي کنــد ثاب
غمگیــن نیســت. تنهــا انســان مــرده تــالش 

مــي کنــد ثابــت کنــد کــه زنــده اســت.      
عارف هندي

ــر  ــه ه ــت ک ــوع فعالی ــر از ن * صــرف نظ
ــوط  ــذت انســان مرب کــس دارد، کیفیــت و ل
ــرای نیــل  بــه میــزان کوششــی اســت کــه ب
بــه عظمــت و تعالــی خــود مبــذول مــی دارد.
وینست لمباری

* اگــر تمامــي راه حــل هــا کاویــده شــود، 
انســان بــه ایــن عقیــده مــي رســد کــه عامــل 
رفــع مشــکالت، در واقــع همانــا کار و تــالش 
صادقانــه مــي باشــد. بلــه، تصمیمــات و عمل 

راهگشــاي کلیــد حل مشــکالت هســتند.
؟

* شــکوه و عظمــت انســان در ایــن اســت 
کــه در راســتاي قصــد خویــش زندگــي 
ــوده،  ــاق نب ــک اتف ــه ی ــت نتیج ــد. کیفّی کن
بلکــه پیامــد تــالش هوشــمندانه اســت. 
ــد اراده  ــر، بای ــه کاري برت ــت ارائ انســان جه

ــد.         ــته باش ــن داش اي آهنی
؟

ــش  ــت: پوش ــز گف ــه ۵ تبری ــهردار منطق ش
ــان  ــج پای ــایی بارن ــع در مسیرگش ــال واق کان

ــت.  یاف
ــر  ــی اصغ ــر عل ــهریار، می ــزارش ش ــه گ ب
ــال  ــش کان ــا پوش ــان ب ــت : همزم ــاج گف نس
عملیــات زیرســازی پــروژه نیــز در حــال اجــرا 

ــت. ــدن اس ش
وی در ادامــه افــزود : کانــال واقــع در مســیر 
۳۴۰ متــر طــول دارد کــه پوشــش آن بــه 

ــان رســیده اســت. پای
ــا  ــت : ب ــار داش ــه اظه ــن رابط ــاج در ای نس
ــردد از  ــایی ت ــن مسیرگش ــرداری از ای ــره ب به
اتوبــان پاســداران بــه بارنــج میســر مــی شــود.

ــت :  ــن گف ــج همچنی ــه پن ــهردار منطق ش
ــایی  ــن مسیرگش ــی ای ــات عمران ــرای عملی ب

ــه  ــال هزین ــارد ری ــک ۴۰ میلی ــر تمل ــالوه ب ع
ــت. ــده اس ش

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــا بهــره 
اتوبــان  گشــایی  مســیر  ایــن  از  بــرداری 
ــج متصــل  ــوی فرشــته و بارن ــه ک پاســداران ب
مــی شــود، افــزود : عــالوه بــر پوشــش کانــال 
ــرعت  ــا س ــز ب ــازی نی ــیر زیرس ــع در مس واق
وطبــق زمانبنــدی در حــال اجــرا شــدن اســت.  
نســاج عمــده هــدف از پوشــش ایــن کانــال 

را ارتقــای اســتانداردهای زیســت محیطــی 
برشــمرد و گفــت : ٢۴ متــری فرشــته جنوبــی 
در دوفــاز بــا ١۵۰۰ متر طــول اتوبان پاســداران 

را بــه بارنــج متصــل مــی کنــد.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن فــاز اول مســیر 
گشــایی از اتوبــان پاســداران تــا کــوی فرشــته 
انجــام شــده بــود وبــزودی شــاهد بهره بــرداری 
ــا  ــته ت ــوی فرش ــده آن از ک ــمت باقیمان از قس

بارنــج بــه طــول ۵۰۰ متــر خواهیــم بــود

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان 
دالری  میلیــون   ١۳۴ صــادرات  از  شــرقی 
ــتان در  ــرکات اس ــاورزی از گم ــای کش کااله

ــر داد.  ــال 98 خب ــه اول س ــار ماه چه
ــن  ــی ضم ــر فتح ــنا، اکب ــزارش ایس ــه گ ب
اعــالم ایــن مطلــب افــزود: صــادرات کاالهــای 
ــرکات آذربایجــان شــرقی در  کشــاورزی از گم
چهــار ماهــه اول ســال 98، ١۳۴ میلیــون دالر 
ــابه آن در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ب
ســال قبــل ۵۴ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
وی گفــت: آذربایجان شــرقی یکــی از مبادی 

ــدات و  ــش تولی ــت و نق ــور اس ــی کش خروج
محورهــای مهــم تجــاری و زیرســاخت های 
ــر کســی پوشــیده نیســت و  موجــود اســتان ب
ــن صــادرات  ــرای تضمی ــات ب ــه اقدام ــر هم اگ
انجــام شــود، ایــن صــادرات باعــث اشــتغال در 

ــد.  ــد ش ــتان و کشــور خواه اس
ــد  ــزان تولی ــی می ــه داد: بررس ــی ادام فتح
کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  میــزان  و 
ــیل  ــه پتانس ــت ک ــی از آن اس ــتان حاک در اس
صادراتــی محصــوالت کشــاورزی بیشــتر از 

ــت.  ــده اس ــام ش ــادرات انج ــزان ص می

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
اولویت هــای  مهم تریــن  کــرد:  اظهــار 
ــادرات در  ــش رو، ص ــرایط پی ــی در ش صادرات
ــد ارزآوری  ــه می توان ــم اســت ک ــرایط تحری ش
خالــص و ســالم بــه همــراه داشــته باشــد 
ــادرات  ــاء ص ــرای ارتق ــز ب ــال نی ــه ح ــا ب و ت
مطلوبــی  اقدامــات  کشــاورزی  محصــوالت 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
وی از افزایــش 8۰ درصــدی میــزان صادرات 
ــرقی در  ــان ش ــاورزی آذربایج ــوالت کش محص
تیرمــاه ســال  جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته خبــر داده و افــزود: میــزان 
صــادرات در تیرمــاه ســال جــاری ۳۳ میلیــون 

ــت.  ــوده اس دالر ب
ــادرات  ــش ص ــده افزای ــت: عم ــی گف فتح
ســال جــاری ناشــی از افزایــش صــادرات 
ــه ای  ــوالت گلخان ــون محص ــی همچ محصوالت
ــواع فلفــل،  ــار، ان از قبیــل گوجــه فرنگــی، خی
ــی و  ــارچ خوراک ــی، ق ــوت فرنگ بادمجــان، ت

ــت. ــی اس ــای زینت گله

توسط شهرداری منطقه ۵ تبریز صورت گرفت؛

پایان پوشش کانال واقع در مسیرگشایی
 24 متری فرشته جنوبی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

صادرات ۱34 میلیون دالری کاالهای کشاورزی از 
گمرکات استان در 4 ماهه اول سال 

تاکید برضرورت استفاده از دستگاه 
پوز در تمامی مراکز درمانی 

آذربایجان شرقی 

علـوم  دانشـگاه  درمـان  معاونـت  سرپرسـت 
پزشـکی تبریـز برضـرورت اسـتفاده از دسـتگاه 

پـوز در تمامـی مراکـز درمانـی تاکیـد کـرد. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، نظری 
سرپرسـت معاونت درمان دانشـگاه علوم پزشکی 
تبریزگفـت: بـه موجـب ابالغیـه معاونـت درمان 
مراکـز  همـه  گذشـته،  سـال  مـاه  اردیبهشـت 
درمانـی دولتـی و خصوصـی اسـتان موظـف بـه 

اسـتفاده از دسـتگاه کارتخـوان هسـتند.
او افزود: درصورت مشـاهده با فرد خاطی و یا مراکز 

درمانی متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
نظـری باتوجـه به اینکه حوزه مطب پزشـکان 
پزشـکی  نظـام  سـازمان  وظایـف  درحیطـه 
می باشـند گفت:درخصـوص ضرورت اسـتفاده از 
دسـتگاه کارت خـوان درمطب هـا سـازمان نظام 

پزشـکی موظـف بـه پاسـخ گو هسـتند.
او درادامه بیان کرد:درصورت انتقاد شـهروندان 
ازمطب هـا، درمانـگا ههـا و بیمارسـتان ها سـامانه 
١9۰ آمـاده دریافـت هرگونـه شـکایت و انتقـاد و 
پیشـنهادات مردم بـه خصوص بیماران می باشـد.
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ادعای جدید انبوه سازان؛ توانایی 

تولید ساالنه ۱ میلیون واحد مسکونی

ــت:  ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــرده  ــالم ک ــازان اع ــوه س ــی از انب ــرا برخ اخی
انــد کــه مــا تــوان تولیــد ســاالنه یــک میلیــون 
واحــد مســکونی را داریــم، از ایــن رو مــی تــوان 
از ایــن ظرفیــت بــرای تولیــد ملــک و کاهــش 

تقاضــا و افزایــش عرضــه اســتفاده کــرد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، سیدحســین 
ــا  ــی عضــو کمیســیون عمــران مجلــس ب افضل
اشــاره بــه افزایــش ٢۵ درصــدی صــدور پروانــه 
گفــت:   ،9۷ ســال  انتهــای  در  ســاختمانی 
ــکالت در  ــی مش ــود برخ ــا وج ــبختانه ب خوش
ــفاف  ــداز ش ــم ان ــود چش ــکن و نب ــازار مس ب
ــرای  ــازندگان ب ــوزه، س ــن ح ــت در ای و درس
ــر  ــت ب ــد دس ــای جدی ــاختمان ه ــاخت س س
روی دســت نگذاشــته انــد، البتــه دریافــت 
پروانــه ســاختمانی بــه معنــای عملیــات و 
ــدور  ــش ص ــا افزای ــت، ام ــروژه نیس ــرای پ اج

ــت. ــت اس ــود مثب ــودی خ ــه خ ــه ب پروان

واکنش مثبت بازار
 به برنامه مسکن سازی دولت

ــورای  ــس ش ــد در مجل ــردم اقلی ــده م نماین
اســالمی ادامــه داد: در چنــد مــاه اخیــر وزارت 
راه و شهرســازی و دولــت برنامــه قابــل قبولــی 
را بــرای تولیــد مســکن در کشــور تدویــن 
کــرد، البتــه ایــن برنامــه هنــوز بــر روی کاغــذ 
باقــی مانــده، امــا بــازار مســکن بــه ایــن میــزان 
برنامــه ریــزی نیــز واکنــش مثبــت نشــان داد.

جلب اعتماد سازندگان با اجرای برنامه 
های مسکن سازی دولت

اگــر برنامــه هــای دولــت بــرای تولیــد انبــوه 
ــک  ــده نزدی ــود، در آین ــی ش ــکن عملیات مس
ــازار روشــن شــده و ســازندگان  ــداز ب چشــم ان
ــد  ــه تولی ــه عرص ــا ب ــل پ ــان کام ــا اطمین ب
ــی  ــد، امــا در شــرایط کنون مســکن مــی گذارن
آن هــا بــه دلیــل بــروز برخــی مشــکالت، تــوان 

ــد. ــن عرصــه را ندارن ریســک در ای
وی گفــت: قطعــا اگــر برنامــه هــای دولــت 
ــود،  ــی ش ــکن عملیات ــوه مس ــد انب ــرای تولی ب
ــازار روشــن  ــداز ب ــک چشــم ان ــده نزدی در آین
شــده و ســازندگان بــا اطمینــان کامــل پــا بــه 
ــا در  ــد، ام ــی گذارن ــکن م ــد مس ــه تولی عرص
شــرایط کنونــی آن هــا بــه دلیــل بــروز برخــی 
ــه را  ــن عرص ــک در ای ــوان ریس ــکالت، ت مش

ــد. ندارن

ادعای جدید انبوه سازان؛ تولید ساالنه 
یک میلیون مسکن در کشور

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ادامــه 
داد: اخیــرا برخــی از انبــوه ســازان اعــالم کــرده 
انــد کــه مــا تــوان تولیــد ســاالنه یــک میلیــون 
واحــد مســکونی را داریــم، از ایــن رو مــی تــوان 
از ایــن ظرفیــت بــرای تولیــد ملــک و کاهــش 

تقاضــا و افزایــش عرضــه اســتفاده کــرد.

تداوم کاهش قیمت با اجرای برنامه های 
تولید انبوه مسکن

ــت:  ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــکن در  ــد مس ــازار تولی ــر ب ــن اگ ــر م ــه نظ ب
ــت  ــا قیم ــود، قطع ــت ش ــدت مدیری ــاه م کوت
ــد داد  ــه خواه ــی ادام ــد نزول ــه رون ــکن ب مس
و حتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه ســرعت 

ــد. ــش یاب ــا افزای ــت ه ــش قیم کاه

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
اســالمی تغییــر ســاختار و شــکل بودجه ریــزی 
ــت  ــت: دول ــد و گف در کشــور را ضــروری خوان
ــر  ــه تغیی ــه الیح ــه ارائ ــهریور موظــف ب ــا ش ت

ســاختار بودجــه بــه مجلــس اســت. 
ــا  ــزارش تســنیم، اســداهلل عباســی، ب ــه گ ب
ــای  ــتگی درآمده ــش وابس ــه کاه ــان اینک بی
ــژه در  ــت به وی ــروش نف ــه ف ــور ب ــی کش نفت
در  ســریع تر  هرچــه  بایــد  فعلــی  شــرایط 
دســتور کار دولــت و مجلــس شــورای اســالمی 
ــار  ــت انتظ ــت: از دول ــار داش ــرد اظه ــرار گی ق
ــاختار  ــر س ــه تغیی ــهریور الیح ــا ش ــم ت داری

ــس  ــه مجل ــرده و ب ــدی ک ــه را جمع بن بودج
ــد. ــه ده ارائ

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس بــا ابــراز 
ــدگان،  ــد نماین ــب و تأیی ــس از تصوی ــه پ اینک
بودجــه ســنوات آینــده بــر اســاس مــوارد 
منــدرج در الیحــه تغییــر ســاختار بودجــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــن می شــود عن تدوی
شــرایط فعلــی کشــور و مســائل اقتصــادی 
ــش  ــزی و کاه ــد بودجه ری ــر رون ــود تغیی موج
حجــم وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی بســیار 

ــت. ــروری اس ض
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 

ــن پرســش  ــه ای ــس در پاســخ ب ــاوری مجل فن
ــت  ــرد دول ــون از عملک ــس تاکن ــا مجل ــه آی ک
ــوده  ــی ب ــه راض ــاختار بودج ــر س ــت تغیی جه
ــه  ــی ک ــق گزارش ــرد: طب ــح ک ــر تصری ــا خی ی
مــاه گذشــته توســط دولــت بــه مجلــس ارائــه 
شــد ایــن رونــد مــورد رضایــت اســت امــا بایــد 
ــان  ــت زم ــع آن از هدررف ــه به موق ــرای ارائ ب

ــود. ــری ش جلوگی
وی بــا تأکیــد بــه اینکــه دولــت بایــد 
راهبردهــای تأمیــن منابــع و مصــارف را کامــاًل 
ــت:  ــراز داش ــد اب ــازی کن ــخص و شفاف س مش
ــس  ــه و در مجل ــی تهی ــاً گزارش ــه صرف این ک
ــار  ــه انتظ ــد بلک ــت نمی کن ــود کفای ــت ش قرائ
ــژه   ای روی  ــام وی ــک اهتم ــا ی ــت ب ــم دول داری
ــر ســاختار بودجــه کشــور تمرکــز  بحــث تغیی
ــش  ــن بخ ــده در ای ــای انجام ش ــد و کاره کن

ــد. ــی نمان ــرف باق ــد ح ــا در ح تنه
نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 
ــا اشــاره بــه اینکــه دولــت تــا شــهریور بایــد  ب
ــورت  ــه را به ص ــالح بودج ــر اص ــازوکار تغیی س
ــار  ــد اظه ــس کن ــم مجل ــی شــده تقدی عملیات
ــی  ــای نفت ــی درآمده ــذف تدریج ــت: ح داش

ــه  ــرژی ک ــای ان ــث یارانه ه ــم بح ــار تنظی کن
البتــه قســمت اعظــم آن به صــورت پنهــان 
ــه  ــن الیح ــای ای ــن بخش ه ــت از مهم تری اس

محســوب می شــود.
ســازوکارهای  شــدن  مشــخص  عباســی 
درآمدهــای  افزایــش  چگونگــی  و  مالیاتــی 
درآمــد  یــک  به عنــوان  را  بخــش  ایــن 
ــرار داد و  ــد ق ــورد تأکی ــن م ــدار و مطمئ پای
بیــان داشــت: شــرکت های دولتــی و ســایر 
ــن  ــد جایگزی ــه می توانن ــی ک ــا و منابع بخش ه
درآمدهــای نفتــی بــا هــدف کاهــش تدریجــی 
ــام  ــت خ ــروش نف ــل ف ــه مح ــور ب ــه کش تکی

ــوند. ــخص ش ــد مش ــوند بای ش
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس بــا تأکید 
بــر اینکــه دولــت در حوزه هــای یادشــده فعــاًل 
اقــدام جــدی و مــورد انتظــاری را انجــام نــداده 
ــت در  ــم دول ــد داری ــرد: امی ــه ک ــت اضاف اس
مســیر تغییــر ســاختار بودجه ریــزی در کشــور 
ــالم  ــب و اع ــت تصوی ــه آن جه ــه الیح و ارائ
نظــر کارشناســی  بــه مجلــس تــالش بیشــتری 
ــو الزم  ــی به نح ــان فعل ــد و از زم ــته باش داش

اســتفاده کنــد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: 

دولت موظف به ارائه الیحه تغییر 
ساختار بودجه به مجلس شد

ــک  ــه پی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرو ب ــر نی وزی
ــپری  ــی س ــدون خاموش ــال را ب ــتان امس تابس
ــرداری از  ــا بهره ب ــال ب ــت: امس ــم، گف کرده ای
ــد،  ــروگاه جدی ــگاوات نی ــزار و ٢۵۰ م ــه ه س
صرفه جویــی ســه هــزار و 8۷۴ مگاواتــی در 
ــارد  ــادرات ٢.۳ میلی ــک و ص ــرق پی ــرف ب مص
کشــورهای  بــه  انــرژی  ســاعت  کیلــووات 
همســایه در فصــول گــرم رکوردهــای جدیــدی 

ــاندیم.  ــت رس ــه ثب ــش ب ــن بخ در ای
بـه گـزارش ایرنـا، بـر اسـاس اعـالم وزارت 
روابـط  همایـش  در  اردکانیـان«  »رضـا  نیـرو، 
عمومی هـای وزارت نیـرو و نخسـتین جشـنواره 
ارزیابـی روابـط  عمومی هـای صنعـت آب و برق 
بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: سـال گذشـته در 
مـگاوات  هـزار  هشـت  حـدود  ایامـی  چنیـن 
تابسـتان 98 پیش بینـی  بـرای  کمبـود تولیـد 
صـورت  برنامه ریـزی  براسـاس  و  بـود  شـده 
گرفتـه مقـرر شـده بـود تـا پنج هـزار مـگاوات 
از ایـن کمبـود بـا افزایـش واحدهـای تولیدی و 
بـه مـدار آمـدن نیروگاه هـای جدید و سـه هزار 
مـگاوات باقیمانـده را نیـز بـا اجـرای ١١ برنامه 
مدیریـت مصـرف در سراسـر کشـور عملیاتـی 
بـا  را   98 تابسـتان  پیـک  بتوانیـم  تـا  کنیـم 

خاموشـی صفـر بـه پایـان برسـانیم.
ــار  ــروز افتخ ــرد: ام ــد ک ــرو تاکی ــر نی وزی
دارم بــه عنــوان نماینــده کســانی کــه در 
ــد و مصــرف در  ــان تولی ــت توام چرخــه مدیری
حــال فعالیــت هســتند اعــالم کنــم کــه پیــک 
تابســتان 98 را بــا موفقیــت کامــل برنامــه 
صفــر 98 و بــدون خاموشــی ســپری کرده ایــم.

بــا  کشــور  اســتان   ١٢ در  افــزود:  وی 
جدیــد  نیــروگاه   ١۵ از  بهره بــرداری 
توانســته ایم بــه رکــورد ســه هــزار و ٢۵۰ 
مگاواتــی افزایــش تولیــد در طــول یــک ســال 
ــاق در طــی  ــن اتف ــه ای ــم ک ــدا کنی دســت پی

اســت. بــوده  بی ســابقه  اخیــر  ســالیان 
اردکانیــان ادامــه داد: همچنیــن بــا رفــع موانع 
نیروگاه هــای  نــوآوری  در سیســتم   و  تولیــد 

موجــود حــدود ۵۷۰ مــگاوات بــه ظرفیــت تولید 
بــرق کشــور افــزوده شــده اســت.

ــن اســاس حــدود  ــر ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
ســه هــزار و 8۰۰ مــگاوات از هدف گــذاری 
پنــج هــزار مگاواتــی افزایــش تولیــد پیــک 98 
ــی  ــت و مابق ــده اس ــق ش ــق محق ــن طری از ای
ــای  ــط نیروگاه ه ــش توس ــن بخ ــود در ای کمب
اســتان  واحدهــای  ویــژه  بــه  برق آبــی 

ــت. ــده اس ــران ش ــتان جب خوزس
 

صرفه جویی 387۴ مگاواتی مصرف برق 
در کشور

وزیــر نیــرو بــا تاکیــد بــر اینکــه در تابســتان 
ــح  ــالق صحی ــه و اخ ــک تجرب ــه ی ــال ب امس
دســت  بــار  اوج  از  عبــور  بــرای  مصرفــی 
پیــدا کرده ایــم، عنــوان کــرد: بــر اســاس 
ــود  ــده ب ــرر ش ــه مق ــورت گرفت ــی ص پیش بین
ــدود  ــت ح ــه مدیری ــال ١١ برنام ــا اعم ــا ب ت
ــی  ــرق صرفه جوی ــرف ب ــگاوات در مص ــه م س
شــود؛ ولــی همــکاری بســیار مناســب تمامــی 
مشــترکان موجــب شــده اســت تــا در تابســتان 
امســال بــه رکــورد ســه هــزار و 8۷۴ مــگاوات 

ــم. ــدا کنی ــت پی ــایی دس پیک س
وی تصریــح کــرد: ایــن مهــم از طریــق 
جابجایــی بــار صنایــع بــزرگ و پمپ هــای 
ــالح  ــمند، اص ــور هوش ــب کنت ــاورزی، نص کش
تعــداد زیــادی از کولرهــای گازی، اصــالح 
تعرفــه پرمصرف هــا، تغییــر ســاعات کار ادارات 

ــت. ــده اس ــق ش و... محق
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد: مدیریــت مصرف 
و جابجایــی ســاعت بــار صنایــع نــه تنهــا وقفه ای 
ــال  ــه امس ــرده بلک ــاد نک ــد ایج ــش تولی در بخ
ــرژی در ایــن بخــش  شــاهد افزایــش مصــرف ان
ــرق بخــش  ــه طــوری مصــرف ب ــم ب ــز بوده ای نی
صنعــت نســبت بــه ســال گذشــته ١۵۰ کیلووات 

ســاعت انــرژی افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ــتان  ــر در تابس ــرد: اگ ــه ک ــرو اضاف ــر نی وزی
امســال صرفه جویــی ســه هــزار و 8۷۴ مگاواتــی 

محقــق نشــده بــود بایســتی بــری تامیــن ایــن 
میــزان بــرق حــدود پنــج هــزار و ۳۵۰ مــگاوات 
نیــروگاه جدیــد نصــب می کردیــم کــه ســاخت 
ایــن تعــداد واحــد نیازمنــد ســرمایه گذاری ۳.۷ 

میلیــارد یورویــی بــود.
وی تاکیــد کــرد: ایــن رویــه بــه شــکل 
ــتور  ــش رو در دس ــال های پی ــتمری در س مس
ــل  ــی قاب ــن صرفه جوی ــا ای ــود ت ــد ب کار خواه
ــاز در  ــورد نی ــرق م ــن ب ــرای تامی ــه ب مالحظ
بــازه زمانــی اول خــرداد تــا ٢۰ مــرداد صــرف 
بــرای  ضروری تــر  مراتــب  بــه  بخش هــای 
ــه  ــران ب ــل ای ــرق و تبدی ــت ب ــداری صنع پای

ــود. ــه ش ــرژی در منطق ــاب ان ه

رکورد صادرات برق شکسته شد
ــادآور شــد: در طــی ١۰ ســال  ــان ی اردکانی
ــدود ٢٢.۵  ــور ح ــک کش ــار پی ــد ب ــر رش اخی
ــال  ــتان س ــا در تابس ــت ام ــوده اس ــد ب درص
جــاری بــدون اعمــال خاموشــی و افزایــش 
مصــرف بــرق در بخــش صنایــع رشــد اوج بــار 

ــت. ــوده اس ــد ب ــک درص ــدود ی ــط ح فق
وزیــر نیــرو اضافــه کــرد: همچنیــن بــه 
ســبب امکانــات فراهــم شــده و بارش هــای 
توانســته ایم  جــاری  آبــی  ســال  مناســب 
تعهــدات صــادرات انــرژی بــه همســایگان خــود 
ــازه  را نیــز انجــام بدهیــم. بــه طــوری کــه در ب
ــدود ۳.٢  ــرداد ح ــا ٢۰ م ــرداد ت ــی اول خ زمان
میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی صــادرات برق 
ــدار  ــترین مق ــزان بیش ــن می ــه ای ــه ایم ک داش

ــت. ــوده اس ــر ب ــال های اخی ــادرات در س ص

اردکانیان: 

رکورد صادرات، تولید و صرفه جویی 
در مصرف برق شکسته شد

حضرتی:
طرح بانکداری جمهوری اسالمی تا 

پایان شهریور نهایی می شود

مجلــس،  اقتصــادی  کمیســیون  رییــس 
ــالمی  ــوری اس ــداری جمه ــرح بانک ــت: ط گف
ایــران تــا پایــان شــهریورماه نهایــی مــی شــود 
تــا بــا ایــن اقــدام اســتقالل بانــک مرکــزی بــه 
ــام  ــودن نظ ــوی ب ــد رب ــر رســیده و رون حداکث

ــود.  ــانده ش ــر رس ــه صف ــداری ب بانک
ــی   ــاس حضرت ــت، الی ــه مل ــه گــزارش خان ب
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
ــه  ــی ادام ــاز بررس ــه آغ ــاره ب ــا اش ــالمی، ب اس
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــداری جمه ــرح بانک ط
ــیون  ــت: کمیس ــش، گف ــیون متبوع در کمیس
از  حتــی  و  گذشــته  ســال   ۳ از  اقتصــادی 
ــاره  ــود درب ــای خ ــی ه ــی بررس ــس قبل مجل
ــزی را  ــک مرک ــون بان ــداری و قان ــرح بانک ط

ــت. ــرده اس ــاز ک آغ
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن 
طــرح بایــد بــه جمــع بنــدی رســیده و نهایــی 
ــا  شــود، افــزود: بحــث هــا و تبــادل نظراتــی ب
بانــک مرکــزی دربــاره طــرح بانکــداری صــورت 
گرفتــه چراکــه بانــک مرکــزی ایرادات اساســی 
ــر ایــن طــرح تهیــه شــده وارد کــرده اســت. ب

روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر 
می رسد؟

ــا حضــور رییــس  وی ادامــه داد: تفاهمــی ب
ــاره  ــزی درب ــک مرک ــس کل بان ــس و ریی مجل
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــداری جمه ــرح بانک ط
ایجــاد شــد و در مجمــوع دغدغــه هــای بانــک 
ــع شــده اســت. ــن خصــوص رف مرکــزی در ای

کمیســیون  اینکــه  بیــان  بــا  حضرتــی 
اقتصــادی همچنیــن جلســه ای درون گروهــی 
برگــزار کــرده و بــه یــک تصمیــم کلــی دربــاره 
بررســی طــرح بانکــداری اســالمی رســیده 
اســت، تاکیــد کــرد: از یکشــنبه هفتــه آینــده 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــداری جمه ــرح بانک ط
مــاده بــه مــاده مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد 
ــان شــهریور  ــا پای و پیــش بینــی مــی شــود ت

ــی شــود. ــی م ــن طــرح نهای ای
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رییــس 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســالمی،  شــورای 
ــع  ــادی، مراج ــاالن اقتص ــه فع ــه دغدغ همیش
عظــام تقلیــد و مــردم رفــع مســائل پرچالــش 
بانکــداری بــوده اســت، تصریــح کــرد: امیــدوارم 
بــا ایــن اقــدام کمیســیون اقتصــادی اســتقالل 
ــد  ــیده و رون ــر رس ــه حداکث ــزی ب ــک مرک بان
بــه صفــر  بانکــداری  بــودن نظــام  ربــوی 
رســانده شــود و همــه گــروه هــا آســوده خاطــر 
شــوند کــه بــه یــک فرمــول صحیحــی دســت 
ــم و ســرمایه گــذاران بداننــد کــه در  ــه ای یافت
ارتبــاط بــا سیســتم بانکــی بایــد چــه اقدامــی 

ــد. ــام دهن انج

رونق تولید الزمه
 رشد رونق اقتصادی در یک جامعه  

مدیــر کل کار و رفــاه اجتماعــی آذربایجــان 
شــرقی گفــت: الزمــه رشــد رونــق اقتصــادی در 
یــک جامعــه ای منــوط بــه رونــق تولیــد اســت. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
حســینی مدیــر کل کار و رفــاه اجتماعــی 
ــی  ــم اندیش ــمینار ه ــرقی در س ــان ش آذربایج
ــا اشــاره بــه اینکــه در انتخــاب  رونــق تولیــد ب
مدیــران بایــد دقــت کنیــم افــزود: مدیــر بایــد 
ــد و  ــه کار باش ــد ب ــته و متعه ــوز شایس دلس
ــد در  ــه میخواهن ــرادی ک ــرای اف ــه را ب زمین
رونــق تولیــد نقــش داشــته باشــند را بــاز کنــد.

مدیــر کل کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: 
یــک  در  اقتصــادی  رونــق  رشــد  الزمــه 
جامعــه ای منــوط بــه رونــق تولیــد اســت 
وهــدف از ایــن هــم اندیشــی کمــک کــردن و 
فرصــت دادن بــه کســانی اســت کــه در رونــق 
و اقتصــاد اســتانمان دخیــل هســتند وبایســتی 
راه هــا و زمینه هــای تولیــد را بــرای ایــن افــراد 

ــم. ــوار کنی هم

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.

ــاه اجتماعــی گفــت:  ــر تعــاون، کار و رف وزی
نزدیــک بــه هشــت هــزار و ۵۰۰ میلیــارد 
ــاط محــروم  ــع ارزان قیمــت در نق ــان مناب توم
بــه کارآفرینــان پرداخــت شــده و زمینــه 
ــر فراهــم شــده اســت.  اشــتغال ٢۴١ هــزار نف
ــریعتمداری  ــد ش ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــن نمایشــگاه  ــد از چهاردهمی در حاشــیه بازدی
ــل  ــایر در مح ــتاییان و عش ــی روس ــن الملل بی
بــا  گفــت:  تهــران،  بین المللــی  نمایشــگاه 
تأســیس صنــدوق بیمــه روســتاییان و عشــایر 
ــن  ــه بی ــش فاصل ــرای کاه ــی ب ــای خوب قدم ه
ــتیم. ــتایی برداش ــطوح روس ــا در س ــر و غن فق

ــت  ــرح دول ــن ط ــاس ای ــر اس ــزود: ب وی اف
عــالوه بــر ســهم خــود، ســهم کارفرمــا را 
می پــردازد و بنابرایــن شــرایط مطلوبــی فراهــم 
شــده کــه کارگــران و کشــاورزان روســتایی بــا 
پرداخــت ســهم خــود از بیمه هــای مناســب در 
ــتگی،  ــون بازنشس ــف همچ ــای مختل زمینه ه
ــا را  ــه اینه ــی ک ــایر مخاطرات ــی و س کارافتادگ

تهدیــد می کنــد اســتفاده می کننــد.  
وزیــر کار اظهارداشــت: تــا کنــون حــدود ٢۵ 
ــدوق  ــو صن ــور عض ــتاییان کش ــد از روس درص
بیمــه روســتاییان و عشــایر شــده اند و مــا 
نیــز ســعی مــی کنیــم میــزان نفــوذ صنــدوق 
بیمــه روســتاییان و عشــایر را در ســطح کشــور 
افزایــش دهیــم و شــرایطی فراهــم کنیــم کــه 
ــند  ــته باش ــری داش ــی بهت ــتاییان زندگ روس
ــش  ــهرها کاه ــه ش ــتاییان ب ــرت روس و مهاج
یابــد و در کنــار آن پرداخــت منابــع مالــی 
و  روســتایی  فعالیت هــای  بــه  ارزان قیمــت 
ــر ١۰ هــزار نفــر  عشــایری در بخــش هــای زی

ــد. ــاق بیفت اتف
ــون ١۷۰  ــرد: تاکن ــه ک ــریعتمداری اضاف ش
ــا  ــک ه ــه بان ــه ب ــن زمین ــرح در ای ــزار ط ه
ــرح در  ــزار ط ــده و 99 ه ــی ش ــده و بررس آم
مجمــوع قــرارداد امضــا کردنــد و نزدیــک بــه 8 

هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان وام ارزان قیمــت  
ــاط  ــد در نق ــا 9 درص ــار ت ــن چه ــود بی ــا س ب
محــروم بــه کارآفرینــان پرداخــت شــده اســت 
و زمینــه اشــتغال ٢۴١ هــزار نفــر فراهــم کــرده 

اســت.
وی بیــان کــرد: سیســتم نظارتــی ایــن طرح 
ــرای  ــت و ب ــاوت اس ــته متف ــه گذش ــبت ب نس
ــت  ــار اســت کــه اســامی تمــام دریاف ــن ب اولی
کننــدگان وام ارزان قیمــت را بــه تفکیــک 
اســتان ها، میــزان وام دریافتــی و مناطقــی 
ــردم  ــار م ــد در اختی ــت کردن ــه وام را دریاف ک
قــرار گرفتــه اســت و از ســوی دیگــر سیســتم 

ــد. ــارت می کنن ــه نظ ــم ک ــی داری نظارت
ــراف  ــا ١۶.٢ انح ــر کار تنه ــه وزی ــه گفت ب
از میــزان اشــتغال مــورد اعــالم در طــرح 
ــک و آنچــه کــه  ــه بان ــه شــده ب اقتصــادی ارائ

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــاده ب ــاق افت اتف
وی گفــت: زمینه هــای انحــراف مختلــف 

ــرخ  ــرات ن ــه تغیی ــوط ب ــا مرب ــت و عمدت اس
ــود  ــرار ب ــه ق ــی اســت ک ــه واحدهای ــواد اولی م
تاســیس شــوند و بــه تدریــج آنهــا را نیــز حــل 

و فصــل می کنیــم.
ــارد  ــزار و ۵۰۰ میلی ــت: ٢ ه ــر کار گف وزی
تومــان منابــع جدیــد از محــل تســهیالت 
روســتایی در اختیــار اســتان ها از ســهم شــناور 
ــان را  ــه مددجوی ــی ک ــان و واحدهای مددجوی
بــه کار می گرفتنــد قــرار داده شــده اســت 
ــت  ــد پرداخ ــغ رون ــن مبل ــا ای ــم ب و امیدواری
اعتبــارات اســتانی دوبــاره رونــد باســرعتی 

ــد. باش
تاســیس  کنــار  در  داشــت:  اظهــار  وی 
صنــدوق اجتماعــی بیمــه عشــایر و روســتاییان 
مجمــوع  قیمــت،  ارزان  منابــع  پرداخــت  و 
ــایری  ــتایی و عش ــادی روس ــای اقتص فعالیت ه
و بخش هــای زیــر ١۰ هــزار نفــر بــه خصــوص 
ــده  ــی ش ــتغال راهنمای ــای اش ــرای طرح ه اج

روســتایی و بــرای ایجــاد شــرایط مطلــوب 
ــود. ــم ش ــازار فراه ــه ب ــی ب ــرای دسترس ب

ــتاییان  ــتغال روس ــت: اش ــریعتمداری گف ش
در ســبد اشــتغال کشــور پیــش از ایــن کمتــر 
از ســه درصــد بــود کــه براســاس آمــار اعالمــی 
مرکــز آمــار کشــور در ســه ماهــه اول امســال 
بــه ٢۳.۵ درصــد افزایــش یافتــه و ایــن نشــان 
ــای  ــوع طرح ه ــه مجم ــت ک ــن اس ــده ای دهن
ــت و  ــوده اس ــق ب ــوزه موف ــن ح ــت در ای دول
ــتری  ــوت بیش ــا ق ــیر را ب ــن مس ــم ای امیدواری

ادامــه دهیــم.
ــت  ــن اس ــا ای ــالش م ــرد: ت ــح ک وی تصری
بــرای  مختلــف  نمایشــگاه های  ایجــاد  بــا 
ــت  ــه دس ــتاییان ب ــوالت روس ــیدن محص رس
ــرای  ــازار ب ــاد ب ــی و ایج ــده نهای ــرف کنن مص
ــد را  ــن رون فعالیت هــای تولیــدی روســتایی ای
ــدار  ــم و اشــتغال روســتایی را پای ــم کنی تحکی

ــم. کنی
ــر کار گفــت: ســال گذشــته در ســطوح  وزی
ــطح  ــگاه در س ــدود ۴۳٢ نمایش ــتایی ح روس
ــه طــور  کشــور برگــزار شــد و ۳٢ نمایشــگاه ب
اختصاصــی محصــول روســتاییان را ارائــه کــرد 
و امیدواریــم بــا پرداخــت منابــع اعتبــاری 
ــتغال  ــی در اش ــرایط مطلوب ــده ش ــارت ش نظ

ــیم. ــته باش ــتایی داش روس

قراردادهای سفید امضا تا حد ممکن
 کم می شود

قراردادهــای  خصــوص  در  شــریعتمداری 
ــرای حــل مشــکل  ــز گفــت: ب ســفید امضــا نی
اجرایــی  نامــه  امضــا  ســفید  قراردادهــای 
مربوطــه در اختیــار دولــت قــرار گرفتــه اســت 
ــا  ــی و ب ــه اجرای ــن نام ــن آیی ــب ای ــا تصوی و ب
الکترونیکــی کــردن اطالعــات مربــوط بــه 
اشــتغال در ســطح کشــور قراردادهــای ســفید 

ــود. ــم می ش ــن ک ــد ممک ــا ح ــا ت امض
ــرل  ــا راه کنت ــون تنه ــم اکن ــزود: ه وی اف
مــا حضــور بازرســان کار و اعــالم شــکایت بــه 
ــری و  ــط کارگ ــر رواب ــدوی تجدیدنظ ــات ب هی
کارفرمایــی اســت. امــا بــا تصحیــح آییــن نامــه 
ــت  ــی دول ــه در کمیســیون اجتماع ــی ک اجرای
در حــال بررســی اســت و امیدواریــم بــه زودی 
بــه صحــن دولــت بیایــد و بــا تصویــب و ابــالغ 

ــود. ــم می ش ــری فراه ــرایط بهت آن ش

وزیر کار اعالم کرد

پرداخت 85۰۰ میلیارد تومان وام ارزان 
قیمت اشتغال در مناطق محروم
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یس سازمان جهاد دانشگاهی

 آذربایجان شرقی تاکید کرد:
جهاد دانشگاهی،

 پیشگام در حوزه پیشگیری

دانشـــگاهی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
آذربایجـــان شـــرقی تاکیـــد کـــرد: متاســـفانه 
ــورد  ــا مـ ــه مـ ــگیری در جامعـ ــث پیشـ بحـ
غفلـــت واقـــع شـــده اســـت و مـــردم فقـــط 
ـــه  ـــکان مراجع ـــه پزش ـــاری ب ـــگام بیم ـــه هن ب
جهـــاد  ســـازمان  رو  ایـــن  از  می کننـــد، 
ــاء  ــگیری و ارتقـ ــوزه پیشـ ــگاهی در حـ دانشـ

ــت.  ــده اسـ ــگام شـ ــردم پیشـ ــالمت مـ سـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر جعفـــر 
ـــک  ـــه کار کلینی ـــاز ب ـــم آغ ـــنی در مراس محس
ارتقـــاء ســـالمت ســـازمان  پیشـــگیری و 
ــرد:  ــار کـ ــتان اظهـ ــگاهی اسـ ــاد دانشـ جهـ
ــی و  ــبک زندگـ ــر سـ ــه تغییـ ــه بـ ــا توجـ بـ
افزایـــش بیماری هـــای متابولیـــک ماننـــد 
انـــواع  و  عروقـــی  قلبـــی  بیماری هـــای 
ســـرطان ها کـــه در کشـــور مـــا نیـــز شـــیوع 
ـــگیری  ـــوزه پیش ـــه ح ـــه ب ـــد، توج ـــی دارن باالی
ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک ـــت پی ـــش اهمی ـــش از پی بی
ظرفیت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
مختلـــف مراکـــز درمانـــی ســـازمان جهـــاد 
دانشـــگاهی اســـتان در حوزه هـــای متعـــدد، 
ـــه  ـــال ب ـــگیری از ابت ـــور پیش ـــه منظ ـــت: ب گف
ســـرطان های شـــایع و ارتقـــاء ســـالمت 
ــاد  ــتانی ها ایـــن نهـ شـــهروندان و هـــم اسـ
ـــایع  ـــرطان های ش ـــر روی س ـــد ب ـــم ش مصم
ـــایع ترین  ـــه ش ـــینه ک ـــرطان س ـــژه س ـــه وی ب
ــز  ــان اســـت، متمرکـ نـــوع ســـرطان در زنـ

شـــود. 
امکانـــات  بـــر  تاکیـــد  بـــا  محســـنی 
ـــازمان  ـــی س ـــز درمان ـــاال در مراک ـــخیصی ب تش
ـــه  ـــرقی ادام ـــان ش ـــگاهی آذربایج ـــاد دانش جه
داد: تشـــخیص ها در ایـــن مرکـــز پیشـــگیری 
بـــا پروتکل هـــای بـــه روز همخوانـــی داشـــته 
و وجـــود دســـتگاه NGS در ایـــن مرکـــز و 
ـــنا  ـــام آش ـــان ن ـــکان و متخصص ـــکاری پزش هم
ـــمار  ـــه ش ـــاص آن ب ـــای خ ـــه ویژگی ه از جمل

می آیـــد. 
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، کلینیـــک 
ـــاد  ـــازمان جه ـــالمت س ـــاء س ـــگیری و ارتق پیش
ــئوالن  ــور مسـ ــا حضـ ــتان بـ ــگاهی اسـ دانشـ
ســـازمان  پزشـــکی  مرکـــز  در  اســـتانی 
ـــی  ـــه راه ـــع در س ـــتان واق ـــگاهی اس جهاددانش

گلگشـــت تبریـــز افتتـــاح شـــد. 

فرماندار تبریز بر افزایش پروازهای 
فرودگاه این شهر تاکید کرد

فرمانـــدار شهرســـتان تبریـــز کیفیـــت 
خدمـــات ارائـــه شـــده در فـــرودگاه شـــهید 
مدنـــی را مناســـب ارزیابـــی و بـــر افزایـــش 
ـــرودگاه  ـــن ف ـــای ای ـــداد پروازه ـــیرها و تع مس

تاکیـــد کـــرد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، بهـــروز مهـــدوی بـــا 
حضـــور در فـــرودگاه ایـــن شـــهر از نحـــوه 
اداره کل فرودگاههـــای  خدمـــت رســـانی 
ـــه  ـــرودگاه ب ـــتقر در ف ـــای مس ـــتان و نهاده اس
مســـافرین و مراجعیـــن فـــرودگاه تبریـــز 

ــرد. ــد کـ بازدیـ
مدیـــرکل  کـــه  بازدیـــد  ایـــن  در 
فرودگاههـــای اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، 
معـــاون عمرانـــی فرمانـــدار و هـــم چنیـــن 
بخشـــدار مرکـــزی تبریـــز وی را همراهـــی 
ــات  ــوه خدمـ ــن از نحـ ــرد، حاضریـ ــی کـ مـ
فـــرودگاه  اصلـــی  ترمینـــال  در  رســـانی 
تبریـــز، محـــل پاســـخگویی شـــرکت هـــای 
هواپیمایـــی، اورژانـــس، کافـــی شـــاپ و 
ــم  ــروش و هـ ــای فـ ــه هـ ــتوران، غرفـ رسـ
و   ۳ ترمینـــال  توســـعه  پـــروژه  چنیـــن 

ــد. ــد کردنـ ــرقی بازدیـ ــرون شـ اپـ
ـــان  ـــتان آذربایج ـــای اس ـــرکل فرودگاهه مدی
ــداد  ــش تعـ ــه افزایـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقی بـ شـ
ــای  ــاه هـ ــز در مـ ــرودگاه تبریـ ــای فـ پروازهـ
گذشـــته گفـــت: ایجـــاد مســـیرهای پـــروازی 
جدیـــد و هـــم چنیـــن افزایـــش تعـــداد 
تبریـــز در دســـتور  فـــرودگاه  پروازهـــای 
ــیر  ـــک سـ ــدون ش ــت و بـ کار اداره کل اسـ
صعـــودی پروازهـــای فـــرودگاه تبریـــز ادامـــه 

ــد یافـــت. خواهـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــم چنی ـــن آذری ه رامی
ــرودگاه  ــرای فـ ــای در دســـت اجـ ــروژه هـ پـ
تبریـــز گفـــت: دو پـــروژه مهـــم فرودگاهـــی 
ـــم  ـــرقی و ه ـــرون ش ـــعه اپ ـــرح توس ـــامل ط ش
ـــره  ـــه به ـــزودی ب ـــال ب ـــعه ترمین ـــن توس چنی

بـــرداری خواهـــد رســـید.

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــوه قضایی ـــاون اول ق مع
تحمـــل  را  تبعیـــض  نمی تواننـــد  مـــردم 
ـــف  ـــای مختل ـــا جنبه ه ـــد ب ـــت: بای ـــد، گف کنن
ـــدون  ـــق و ب ـــریع، دقی ـــین، س ـــاد و مفدس فس

تبعیـــض برخـــورد شـــود.
ــالم  ــت االسـ ــنا، حجـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
و المســـلمین غالمحســـین محســـنی اژه ای 
در آییـــن تکریـــم و معارفـــه رییـــس کل 
ـــای  ـــز آموزش ه ـــه در مرک ـــم ک ـــتری ق دادگس
ـــرد:  ـــار ک ـــد، اظه ـــزار ش ـــم برگ ـــه ق ـــوه قضایی ق
ـــی  ـــگ روان ـــی و جن ـــموم کنون ـــای مس در فض
ـــت  ـــرده و دروغ و راس ـــاد ک ـــمن ایج ـــه دش ک
ـــت  ـــوا و مراقب ـــت تق ـــه؛ رعای ـــم آمیخت را در ه
ـــت  ـــا اهمی ـــیار ب ـــار بس ـــار و گفت ـــوع رفت در ن

ـــرد. ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــت و بای اس
وی افـــزود: قـــم شـــهری مقـــدس و دارای 
ـــگاه  ـــم پای ـــتان ق ـــت، اس ـــیار اس ـــت بس اهمی
انقـــالب اســـت و  فقاهـــت و خواســـتگاه 
بایـــد ایـــن شـــهر در همـــه جوانـــب، بـــرای 
کشـــور الگـــو باشـــد؛ دســـتگاه قضایـــی قـــم 
ــد  ــور بایـ ــه کشـ ــی همـ ــتگاه قضایـ ــا دسـ بـ
متفـــاوت باشـــد، زیـــرا انتظـــارات از اســـتان 

قـــم بســـیار بـــاال اســـت.
ــرد:  ــان کـ ــه بیـ ــوه قضاییـ ــاون اول قـ معـ
ــدت ١۴  ــه مـ ــی، بـ ــالم خلیلـ ــت االسـ حجـ
ـــم را  ـــتری ق ـــت دادگس ـــئولیت ریاس ـــال مس س
ـــواری  ـــیار دش ـــن کار بس ـــت و ای ـــده داش برعه
ـــر دارد  ـــای تقدی ـــان ج ـــات ایش ـــت و زحم اس
ـــوب نرســـیدیم  ـــه نقطـــه مطل ـــان ب ـــی همچن ول

ـــود دارد. ـــتر وج ـــالش بیش ـــه کار و ت ـــاز ب و نی
ـــرور  ـــهید پ ـــز، ش ـــردم عزی ـــه داد: م وی ادام
ـــتند  ـــت هس ـــزاوار خدم ـــاً س ـــی حقیقت و انقالب
ـــون و  ـــود را مدی ـــد مســـئوالن همیشـــه خ و بای
ـــود  ـــارات خ ـــد و از اختی ـــردم بدانن ـــکار م بده
ــتفاده  ــردم اسـ ــه مـ ــت بـ ــت خدمـ رد جهـ

ـــد. کنن
محســـنی اژه ای تصریـــح کـــرد: مـــردم 
نســـبت بـــه برخـــی ناهنجاری هـــا و مســـائل 
ــا  ــت بـ ــاز اسـ ــد و نیـ ــج می برنـ ــم رنـ در قـ

تدبیـــر و قاطعیـــت بـــا ایـــن موضوعـــات 
ــدود  ــده ای محـ ــروز عـ ــود؛ امـ ــورد شـ برخـ
ـــد  ـــتند و نبای ـــکنی هس ـــون ش ـــال قان ـــه دنب ب
اجـــازه داد ایـــن افـــراد بـــه اهـــداف خـــود 

ــند. برسـ
ـــوص  ـــی الخص ـــردم عل ـــرد: م ـــه ک وی اضاف
مـــردم قـــم نمی تواننـــد تحمـــل کننـــد 
ــزان  ــرای آن، عزیـ ــه بـ ــی کـ ــه ارزش هایـ کـ
و جوانـــان بســـیاری شـــهید شـــدند، زیرپـــا 

گذاشـــته شـــود.

معـــاون اول قـــوه قضاییـــه اظهـــار کـــرد: 
ــادهای  ــا فسـ ــه بـ ــد کـ ــار دارنـ ــردم انتظـ مـ
ــک  ــود و یـ ــورد شـ ــی برخـ ــی و اخالقـ مالـ
ــت  ــده اسـ ــاد شـ ــردم ایجـ ــدواری در مـ امیـ
ـــریع،  ـــدین، س ـــا مفس ـــی ب ـــتگاه قضای ـــه دس ک
ــع  ــورد قاطـ ــض برخـ ــدون تبعیـ ــق و بـ دقیـ

کنـــد و بایـــد ایـــن امـــر محقـــق شـــود.
وی خاطرنشـــان کـــرد: مـــردم نمی تواننـــد 
ـــا  ـــد پیگیری ه ـــد و بای ـــل کنن ـــض را تحم تبعی
و برخوردهـــا، بـــدون تبعیـــض انجـــام شـــود؛ 
الزمـــه ارائـــه خدمـــات مناســـب بـــه مـــردم، 
ـــرای  ـــدن ب ـــل ش ـــرام قائ ـــتن و احت ـــز داش عزی
زیـــر مجموعـــه دســـتگاه قضایـــی اســـت تـــا 

ـــد. ـــت کنن ـــردم خدم ـــه م ـــزه ب ـــا انگی ب
بـــرای  تاکیـــد کـــرد:  اژه ای  محســـنی 
ــای  ــر پرونده هـ ــریع تـ ــر و سـ ــری بهتـ پیگیـ
ـــزی و  ـــا برنامه ری ـــه ب ـــت ک ـــاز اس ـــی، نی قضای
فرهنـــگ ســـازی مناســـب، ورودی پرونده هـــا 
ـــد و  ـــدا کن ـــش پی ـــی کاه ـــتگاه قضای ـــه دس ب
ـــل  ـــالف  ح ـــل اخت ـــازش و ح ـــا س ـــائل ب مس
ــی  ــده قضایـ ــکان پرونـ ــد امـ ــا حـ ــود تـ شـ

تشـــکیل نشـــود.
وی گفـــت: ظرفیـــت اســـمی شـــورای 
ــش  ــازش و کاهـ ــرای سـ ــالف بـ ــل اختـ حـ
پرونده هـــای ورودی دســـتگاه قضایـــی کافـــی 
ظرفیت هـــای  تمـــام  از  بایـــد  و  نیســـت 
ـــش  ـــت کاه ـــا در جه ـــع و علم ـــی و مراج مردم
ــی  ــتگاه قضایـ ــه دسـ ــای ورودی بـ پرونده هـ

اســـتفاده شـــود.

محسنی اژه ای:

مردم نمی توانند تبعیض را تحمل کنند

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
تبریــز گفــت: ســامانه اطالع رســانی خاموشــی ها 
ــهروندان  ــده و ش ــدازی ش ــرکت راه ان ــن ش در ای
از  ســایت  وب  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
برنامه هــای احتمالــی قطعــی بــرق مطلــع شــوند.

بــه گــزارش مهــر، عــادل کاظمــی در جمــع 
خبرنــگاران افــزود: شــهروندان مــی تواننــد بــا 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــایت ش ــه س ــه ب مراجع
بــرق تبریــز، از خدمــات ایــن نــرم افــزار بهــره 

منــد شــوند.
وی افــزود: یکــی دیگــر از امکانــات ایــن نــرم 
افــزار، ثبــت خاموشــی توســط مشــترکین مــی 
باشــد کــه مــی تواننــد بــدون تمــاس بــا مرکــز 
١٢١، اتفاقــات بوجــود آمــده در شــبکه بــرق را 
بــه صــورت چنــد رســانه ای در قالــب )عکــس، 

فیلــم( ثبــت کننــد.
وی ادامــه داد :  بــا رونمایــی از ایــن ســامانه، 
تعامــل بــا مشــترکین بــدون واســطه )اپراتــور(  
خواهــد شــد و خاموشــی هــای حفاظتــی و یــا 

ــدون  ــی و ب ــه راحت ــگیرانه، ب ــرات پیش تعمی
صــرف هزینــه مخابراتــی، قابــل اطــالع رســانی 

و خدمــت رســانی اســت.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
ــد  ــی توان ــن ســامانه، م ــرد: ای ــالم ک ــز اع تبری
ــهر  ــترک ش ــزار مش ــد ه ــار ص ــش از چه بی
ــد  ــش ده ــان پوش ــور همزم ــه ط ــز را ب تبری
ــکان  ــی ١٢١، ام ــامانه تلفن ــه س ــی ک در حال
پاســخگویی همزمــان بــه بیــش از 8۰ مشــترک 
را نــدارد و بیشــتر از ایــن تعــداد مــی بایســت 

ــد. ــخگویی بمانن ــار پاس در انتظ
وی یکــی از اهــداف راه انــدازی ایــن ســامانه 
را یکپارچــه ســازی اطالعات در ســطح شــرکت 
دانســت و گفــت: هدفگــذاری مــا در راه انــدازی 
ــه اول  ــه در مرحل ــت ک ــن اس ــامانه ای ــن س ای
بــا یکپارچــه ســازی اطالعــات زنجیــره ای 
مشــترکین )از پســت فــوق توزیــع تــا کنتــور( 
بــه یــک بانــک اطالعاتــی منســجم و یکپارچــه 

برســیم.

 کاظمــی خاطرنشــان کــرد: مشــترکین مــی 
tbtoutage. ــا مراجعــه بــه وبســایت تواننــد ب

ــود اپلیکیشــن از ســربرگ نســخه  com و دانل
اندرویــد، از خدمــات آن بهــره منــد شــوند.

وی گفــت: در صورتــی کــه مشــترکین 
قــادر بــه دریافــت ســرویس از ایــن نــرم افــزار 
نباشــند، مــی تواننــد نســبت بــه تکمیــل 
ــات  ــتراک و اطالع ــماره اش ــات خود)ش اطالع

ــد  ــره من ــات آن به ــدام و از خدم ــی( اق هویت
ــوند. ش

ــرم  ــن ن ــات ای ــتفاده از خدم ــزود: اس وی اف
ــد  ــه ک ــار مولف ــی از چه ــاس یک ــر اس ــزار ب اف
اشــتراک، موقعیــت جغرافیایــی و شــماره تلفــن 
همــراه یــا ثابــت میســر اســت کــه مشــترکین 
مــی تواننــد بــه یکــی از ایــن روش هــا از ایــن 

ســامانه اســتفاده کننــد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

سامانه اطالع رسانی خاموشی 
در برق تبریز راه اندازی شد

»در  بیــان  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
بهــره وری آبیــاری از ۳۷درصــد در ســال 9٢ به 
ــیده ایم«  ــال رس ــی امس ــد ط ــدود ۴۴درص ح
ــب  ــر مترمکع ــه ازای ه ــال ١۳9٢ ب ــت: س گف
آب حــدود 8۵۰ تــا 9۰۰ گــرم محصــول تولیــد 
می کردیــم کــه اکنــون بــه بیــش از ١٢۰۰ 

ــه اســت.  ــش یافت ــرم افزای گ
ــا  ــی ب ــود حجت ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
حضــور در برنامــه »نــگاه یــک« بــا ابــراز اینکــه 
»در بخــش کشــاورزی بــا رکــود کمتــری 
ــم از  ــالش می کنی ــزود: ت ــم«، اف ــه رو بودی روب
ظرفیت هــای موجــود کشــورمان در زمینــه آب 
و خــاک و از نیــروی انســانی و ابــزار و فنــاوری 

ــم. اســتفاده کنی
بــا  ارتبــاط  »در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــدت را  ــای بلندم ــی، طرح ه ــوالت اساس محص
ــورمان در  ــه داد: کش ــم«، ادام ــری کردی بازنگ
ــه  ــی و کنجال ــای روغن ــن و دانه ه ــه روغ زمین
ــته،  ــال گذش ــد س ــا در چن ــت ام ــته اس وابس
رشــد خوبــی داشــتیم ولــی متناســب بــا تقاضــا 

ــت. ــورمان نیس ــاز کش و نی
ــعه  ــرح توس ــه »ط ــار اینک ــا اظه ــی ب حجت
ــت: در  ــم«، گف ــرا داری ــت اج ــزا را در دس کل
ــزه را  ــم بحــث کشــت پایی ــدر و شــکر ه چغن
کــه مصــرف آب را کاهــش می دهــد در دســت 

ــم. انجــام داری
آمارهــا  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  وی 
ــال ١۳9۰ در  ــه س ــبت ب ــال ١۳9۵ نس در س
ــتیم  ــتغال داش ــش اش ــاورزی افزای ــش کش بخ
ــه  ــد از جمل ــای جدی ــه طرح ه ــه ب ــا توج و ب
گلخانه هــا، مصــرف آب کاهــش و اشــتغال 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــزار  ــه ه ــدود س ــال ح ــه داد: پارس وی ادام
ــی  ــال پیش بین ــتیم و امس ــد داش ــار رش هکت
می کنیــم کــه حــدود ۵ هــزار و پانصــد هکتــار 

ــم. ــه کنی ــا اضاف ــزان گلخانه ه ــه می ب
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: اکنــون 
ــه  ــار گلخان ــا ۶۰ هــزار هکت ــد حــدود ۵۰ ت بای

ــیم. ــان باش ــا جه ــم گام ب ــا ه ــتیم ت داش

حجتــی در زمینــه طــرح آمایشــی در بخــش 
کشــاورزی گفــت: ایــن طــرح در مراحــل 
نهایــی اســت و به تنهایــی قابلیــت اجرایــی 

ــاز دارد. ــی نی ــات اجرای ــه الزام ــدارد و ب ن
ــی  ــر منف ــت ارز اث ــش قیم ــزود: جه وی اف

ــت. ــاورزی داش ــای کش ــه روی کااله ب
حجتــی بــا اعــالم اینکــه »امســال در پنبــه 
از ۴۰ درصــد  بیــش  پارســال  بــه  نســبت 
افزایــش تولیــد خواهیــم داشــت«، اضافــه 
ــا  ــد روغــن ت ــی مانن ــورد محصوالت ــرد: در م ک
خودکفایــی فاصلــه زیــادی داریــم. خودکفایــی 
در ایــن زمینــه از ۶ درصــد بــه حــدود ١۶ 

ــت. ــیده اس ــد رس درص
وی خاطرنشــان کــرد: در زمینــه گنــدم 
انتقاداتــی مطــرح می شــود کــه چــرا ایــن 
ــا قیمــت  ــرا ب ــم زی ــد می کنی محصــول را تولی
ارزان تــر می توانیــم آن را وارد کنیــم در حالــی 

ــن موضــوع، درســت نیســت. ــه ای ک
ــر  ــه داد: اکث ــاورزی ادام ــاد کش ــر جه وزی
کشــورها بــه محصــوالت راهبــردی، یارانــه 
ــه حــدود  ــه ترکی ــد از جمل اختصــاص می دهن
ــه  ــارد دالر در بخــش کشــاورزی یاران ١۵ میلی
می پــردازد و آمریــکا حــدود ١۰۰ میلیــارد 
دالر و اروپــا حــدود ٢۰۰ میلیــارد یــورو یارانــه 

می پــردازد.

حجتــی اضافــه کــرد: محصــوالت کشــاورزی 
مــا بــا توجــه بــه قیمــت جهانــی، اکنــون بــا ارز 

۶ تــا ۷ هــزار تومــان تولیــد می شــود.
وی گفــت: مــرغ اگــر بخواهــد بــر اســاس ارز 
نیمایــی محاســبه و از خــارج وارد شــود قیمــت 

آن حــدود ٢۵ تــا ٢۶ هــزار تومــان می شــود.
حجتــی تأکیــد کــرد: قیمــت مــرغ در بــازار 
بایــد ١٢ هــزار و 9۰۰ تومــان عرضــه شــود نــه 

١۴۰۰۰ تومــان.
ـــه  ـــالم اینک ـــا اع ـــاورزی ب ـــاد کش ـــر جه وزی
ـــا هســـتیم«  ـــدم خودکف ـــد گن »امســـال در تولی
گفـــت: بـــر اســـاس آمـــار و ارزیابی هـــا، 
امســـال بیـــش از نیـــاز کشـــور، گنـــدم 
تولیـــد کردیـــم. پیش بینـــی مـــا ایـــن بـــود 
کـــه امســـال حـــدود یـــک تـــا یـــک و نیـــم 
ـــد  ـــور تولی ـــاز کش ـــتر از نی ـــن بیش ـــون ت میلی
می کنیـــم و کســـری پارســـال را جبـــران 
ــال  ــر پارسـ ــال ٢ برابـ ــرا امسـ ــم زیـ می کنیـ

بارندگـــی داشـــتیم.
وی افــزود: امســال دولــت گنــدم را بــا 

خریــد. خواهــد  تومــان  قیمــت ١۷۰۰ 
ــا  ــدم ب ــوا، گن ــزار نان ــت: ۷۰ ه ــی گف حجت
ــدود  ــم ح ــا ه ــان و آزادپزه ــت ۶۶۰ توم قیم

9۰۰ تــا 9۵۰ تومــان، تحویــل می گیرنــد.
ــت:  ــن گف ــاورزی همچنی ــاد کش ــر جه وزی

ــد  ــد محصــوالت کشــاورزی بای در بخــش تولی
ــده شــود. ــد دی ــره تولی زنجی

وی گفــت: تأمیــن نهــاده کارخانــه خــوراک 
دام، خدمــات دامپزشــکی، مــرغ مــادر و جوجــه 
یکــروزه، پــرورش گوشــتی، کشــتارگاه و شــبکه 
مویرگــی در زنجیــره مــرغ وجــود دارد. ۳۰ تــا 
۳۵ درصــد شــبکه ایــن گونــه عمــل می کننــد.

ــی  ــد تعاون ــی مانن ــزود: بنیان های ــی اف حجت
ــا  ــن تعاونی ه ــد ای ــم. بای ــدگان نداری تولیدکنن
را ایجــاد و توانمنــد کــرد و بایــد در ایــن زمینــه 

کار فرهنگــی کنیــم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــارت  ــت خس ــی در پرداخ ــت: عقب افتادگ گف
ســیل زدگان در اســتان های ســیل زده داشــتیم 
کــه پــول، تأمیــن شــده و بــه حســاب اســتان ها 
عقب افتادگــی  ایــن  و  اســت  شــده  واریــز 

جبــران می شــود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی یــادآور شــد: بخــش 
کشــاورزی به طــور متوســط، حــدود ١٢ هــزار 
ــون از  ــل گوناگ ــان در ســال به عل ــارد توم میلی
ــد  ــارت می بین ــی خس ــوادث طبیع ــه ح جمل
کــه بایــد ســهم بیمه هــا در جبــران ایــن 
ــا  ــدود ۳۰ ت ــه ح ــد و ب ــش یاب ــارات افزای خس

ــد. ــد برس ۴۰ درص
وی ادامــه داد: دولــت در صنــدوق بیمــه 
محصــوالت کشــاورزی حــدود ١۵۰۰ میلیــارد 
ــف بودجــه اختصــاص می دهــد  تومــان در ردی

کــه ایــن رقــم کــم اســت.
ــری  ــون آب کمت ــر شــد: اکن ــی متذک حجت
ــش  ــار بخ ــال 9٢ در اختی ــا س ــه ب در مقایس
بهــره وری  در  و  می گیــرد  قــرار  کشــاورزی 
ــد  ــدود ۴۴ درص ــه ح ــد ب ــاری از ۳۷ درص آبی
ــاغ  ــه، ب ــره وری در آب در مرزع ــیدیم و به رس
ــالی ۵ درصــد  ــور متوســط س و محصــول به ط

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــه ازای  ــال ١۳9٢ ب ــرد: در س ــه ک وی اضاف
هــر مترمکعــب آب حــدود 8۵۰ تــا 9۰۰ گــرم 
ــه  ــون ب ــه اکن ــم ک ــد می کردی ــول تولی محص
ــه اســت و  ــش یافت ــرم افزای ــش از ١٢۰۰ گ بی

ــه دارد. ــد ادام ــن رون ای
 ۵ در  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
ــار  ــون هکت ــک میلی ســال گذشــته بیــش از ی
ــم. ــرا کردی ــاری را اج ــن آبی ــتم های نوی سیس

بهره وری آب کشاورزی به 44درصد افزایش یافت

سالمت

دانستنی هایی از جنس
 فلزات سنگین

فلزات سـنگین بـه طور طبیعی در پوسـته 
وارد  اسـت  ممکـن  و  دارنـد  وجـود  زمیـن 
محیط زیسـت، منبـع تامین آب، غـذا، دارو و 
یـا مکمـل هـای گیاهی، بـه ویـژه نمونه های 
سـاخت کشـورهای دیگـر، مصرفی ما شـوند.

فلـزات  دیگـر  و  جیـوه  دربـاره  نگرانـی 
بحـث  و  داغ  موضوعـی  بـه  سـمی  سـنگین 
برانگیـز بـرای افـرادی کـه نگـران سـالمتی 
خود هسـتند، تبدیل شـده اسـت. بسـیاری از 
افـرادی که با مسـائل و عالئم سـالمت مواجه 
شـده و نمـی تواننـد بـه سـادگی دالیـل این 
شـرایط را مشـخص کنند، بیشـتر بر سـمیت 
فلـزات سـنگین و نیـاز بـه سـمزدایی بـدن از 
فلـزات سـنگین متمرکـز می شـوند، امـا این 
بـه معنـای مسـمومیت آنها با فلزات سـنگین 

. نیست
حـال ایـن پرسـش مطـرح مـی شـود کـه 
فلـزات  سـمیت  نگـران  بایـد  عـادی  افـراد 

بـه طـور خالصـه، خیـر. باشـند؟  سـنگین 
مطالعـات نشـان داده اند که سـطوح باالی 
مواجهـه بـا فلـزات سـنگین در افـراد عـادی 
نادر اسـت. جدی تریـن موارد قـرار گرفتن در 
معـرض فلزات سـنگین در محیـط کار و نه از 
غذایـی کـه مصرف مـی کنید، رخ مـی دهند. 
اگـر بـه سوشـی، نوعـی غـذای ژاپنـی کـه با 
ماهـی خام درسـت می شـود، عالقـه دارید و 
هـر از گاهـی آن را مصرف مـی کنید، چندان 
جـای نگرانـی دربـاره مسـمومیت بـا فلـزات 

سـنگین وجود نـدارد.
فلـزات سـنگین چـه چیزهایـی هسـتند؟ 
فلـزات سـنگین بـه طـور طبیعـی در پوسـته 
وارد  اسـت  ممکـن  و  دارنـد  وجـود  زمیـن 
محیـط زیسـت، منبـع تامیـن آب، غـذا، دارو 
و یـا مکمـل هـای گیاهـی، بـه ویـژه نمونـه 
هـای سـاخت کشـورهای دیگـر، مصرفـی مـا 
شـوند. رایج تریـن فلزاتـی کـه انسـان را تحت 
تاثیـر قرار می دهند شـامل سـرب، کادمیوم، 
مـی  کـروم  و  جیـوه  آلومینیـوم،  آرسـنیک، 
شـوند. مسـمویت زمانـی رخ مـی دهـد که به 
طـور معمـول طـی مـدت زمانـی طوالنـی در 
معـرض سـطوح بـاالی فلـزات سـنگین قـرار 

گیرید. مـی 
مسـمومیت با فلزات سـنگین مـی تواند به 

دو شـکل مزمن یا حاد باشـد.
یـک  عنـوان  بـه  اگـر  مثـال،  عنـوان  بـه 
کـودک در معـرض رنـگ هـای سـاختمانی 
قـرار گرفتـه یـا آبـی کـه در لوله های سـربی 
جـاری بـوده اسـت را مصـرف کـرده باشـید، 
شـما مـی توانیـد بـه یـک مسـمومیت مزمن 
مبتـال شـوید. سـرب بـه شـدت سـمی اسـت 
و هیـچ سـطح بـی خطـری بـرای خـوردن، 
تنفـس یـا نوشـیدن آن بـرای انسـان وجـود 
نـدارد. رنـگ هـای حاوی سـرب یا سـرب در 
آب آشـامیدنی از جملـه منابـع اصلی مواجهه 
بـا این مـاده هسـتند. اگرچـه پژوهـش هایی 
غذایـی  مـواد  در  سـرب  وجـود  زمینـه  در 
و نوشـیدنی هـا، ماننـد آبمیـوه هـا و برخـی 
غـالت صبحانـه صـورت گرفته اسـت، اما غذا 
بـه عنـوان منبـع اصلـی مواجهـه بـا آن در 

کـودکان محسـوب نمـی شـود.
عالئـم مسـمومیت با فلزات سـنگین: عالئم 
تواننـد  فلـزات سـنگین مـی  بـا  مسـمومیت 
متفـاوت باشـند، امـا بر اسـاس سـن، نـوع فلز 
و مقـدار و مـدت مواجهـه در نظـر گرفتـه می 
شـوند. از جمله عالئم معمول این شـرایط می 

تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد:
 - روانـی  سـالمت  مسـائل   - سـردرد   -
مشـکالت قلبـی - نابـاروری - آسـیب کلیوی 
و اسـتخوان  - اختـالل در عملکـرد سیسـتم 
عصبـی مرکـزی - حالـت تهـوع - اسـتفراغ 
پریشـانی  یـا  اشـتهایی - سـردرگمی  بـی   -

تنفسـی
مواجهـه بـا فلـزات سـنگین در کجـا رخ 
مـی دهـد؟ قـرار گرفتـن منظـم در معـرض 
آسـانی  کار  سـنگین  فلـزات  بـاالی  سـطوح 
نیسـت. بیشـتر افـرادی کـه از سـطوح بـاالی 
مواجهـه رنـج مـی برنـد در کارخانـه هـا یـا 
معـادن کار مـی کننـد، یعنی مـکان هایی که 
فلـزات سـنگین به وفـور یافت می شـوند. در 
مواجهـه مزمـن، فلزات سـنگین از این فرصت 
برخـوردار هسـتند تـا در کلیـه هـا و دیگـر 

انـدام هـای بـدن انسـان نفـوذ کنند.
از دیگـر روش های قـرار گرفتن در معرض 
فلـزات سـنگین مـی تـوان بـه دود تنباکـو، 
برخـی ماهی هـا و نرمتنـان صدفـدار، ظروف 
پخـت و پـز آلومینیومـی، آلودگـی هـوا و آب 

کرد. اشـاره 
نگـران  نیسـت  نیـازی  مـردم  بیشـتر 
مسـمومیت بـا فلـزات سـنگین باشـند، اما در 
نظـر گرفتـن اقدامـات احتیاطی و پیشـگیرانه 
بـرای کاهـش مواجهـه بـا آنهـا ایـده خوبـی 
اسـت. فلـزات سـنگین مـی تواننـد در بخش 
هـای مختلـف محیـط زندگی مـا ماننـد هوا، 
خـاک، غذا و آب وجود داشـته باشـند، از این 
رو، نمـی تـوان بـه طـور کامـل از مواجهـه با 
آنهـا پرهیـز کـرد، امـا بـه عنـوان مثـال مـی 
تـوان بـا پرهیـز از مصـرف مقادیر زیـاد ماهی 
از  خالمخالـی  و  کوسـه  تـن،  ماننـد  هایـی 

مواجهـه بـا جیـوه پرهیـز کـرد.
منبع: سالمت نیوز
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رونمایی از پوستر
 سی و دومین جشنواره بین المللی 

فیلم  کودک و نوجوانان

اداره کل  معـــاون هنـــری و ســـینمایی 
ـــرقی  ـــالمی آذربایجان ش ـــاد اس ـــگ و ارش فرهن
ـــنواره  ـــن جش ـــی و دومی ـــای س ـــت: فیلم ه گف
بین المللـــی فیلـــم  کـــودک و نوجوانـــان از 
۳١ مـــرداد تـــا ۴ شـــهریور مـــاه در پردیـــس 
ســـینمایی ســـتاره بـــاران تبریـــز اکـــران 

خواهـــد شـــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، علـــی محرمـــی 
بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن جشـــنواره آثـــار 
ــور و  ــان کشـ ــودکان و نوجوانـ ــمند کـ ارزشـ
ــه داد:  ــود، ادامـ ــران می شـ ــل اکـ ــایر ملـ سـ
ــنواره از پنـــج  ــار ایـــن جشـ ــم از آثـ ١۰ فیلـ
ــار  ــنبه چهـ ــرداد لغایـــت دوشـ ــنبه۳١ مـ شـ
شـــهریور مـــاه در دو نوبـــت در پردیـــس 
ســـنمایی ســـتاره بـــاران تبریـــز اکـــران 

ــد. ــد شـ خواهـ
ــت  ــی هشـ ــم اکرانـ ــه: از ١۰ فیلـ وی ادامـ
ــت،  ــی اسـ ــم خارجـ ــی و دو فیلـ ــم ملـ فیلـ
ـــن  ـــی ای ـــار خارج ـــه آث ـــت ک ـــر اس ـــل ذک قاب
جشـــنواره از آثـــار فیلـــم ســـازان،  فرانســـه و 

مکزیـــک اســـت.
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــه بـ ــی در خاتمـ محرمـ
شـــورای سیاســـت  گـــذاری ایـــن جشـــنواره 
در اســـتان از  ١۵ کـــودک و نوجـــوان فعـــال 
ـــار  ـــت داوری  آث ـــازی جه ـــم س ـــوزه فیل در ح
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــد، گفـ ــوت می کنـ دعـ
اینکـــه اســـتان دارای کـــودکان و نوجوانـــان 
مســـتعد و ارزشـــمندی در حـــوزه فیلـــم 
ـــدی  ـــره من ـــتای به ـــذا در راس ـــت؛ ل ـــازی اس س
از ایـــن ظرفیـــت ١۵ کـــودک و  نوجـــوان  فیلـــم 
ـــی  ـــده ط ـــران ش ـــار  اک ـــت داوری آث ـــاز جه س
ـــت. ـــد داش ـــور خواهن ـــزاری حض ـــای برگ روزه

فرهنگ و هنر

نهمیـــن جشـــنواره کتاب خوانـــی رضـــوی 
بـــا معرفـــی برگزیـــدگان در تبریـــز بـــه کار 

خـــود پایـــان داد. 
به گـزارش تسـنیم، آییـن اختتامیـه نهمین 
شهرسـتان  رضـوی  کتابخوانـی  جشـنواره 
تبریـز بـا حضـور جمعـی از مسـئولین اسـتان 
آذربایجـان شـرقی در تـاالر نخجوانـی کتابخانه 

مرکـزی تبریـز برگـزار شـد.

در ایـــن جشـــنواره ١8هـــزار و ۴۰۰ نفـــر 
ـــه  ـــق ٢۳ کتابخان ـــز از طری ـــتان تبری از شهرس
ـــداد  ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــرکت کردن ـــی ش عموم
ـــک و  ـــش الکترونی ـــر در بخ ـــزار و ۷١ نف ١۳ ه
ـــه ای  ـــر در بخـــش چهارگزین ـــزار و ۳۳۰ نف ۵ ه
ــه  ــد کـ ــرکت کردنـ ــی شـ ــوب و نقاشـ مکتـ
ــه  ــنواره بـ ــن جشـ ــدگان ایـ ــامی  برگزیـ اسـ

ـــت. ـــر اس ـــرح زی ش

برگزیدگان بخش چهار گزینه ای بزرگسال
وحیــده پاســی، ســعید آقایــی، عهدیــه 
ســیس،  موســوی  میرمحســن  حشــمت، 
ــل  ــی، خلی ــابق، نصــرت نجف ــن داوری س پروی
رحیــم  زاده،  موســی  ســهیال  محمــدزاده، 
قبایــی، ســمیه حســینی، ســرخوش راوی، رقیه 
ــری، خســرو جمشــیدی، ســیده ســمیه  مظاه
احمــدی، فاطمــه رجــب زاده، نــادر نامــور، 
نســرین فتحــی زاده، فهیمــه باقــری، حمیدرضا 
صــدر خردمنــد، عبــاس روزافــزون، المیــرا 
حالجــی، منیــره خوابــی شــتربانی و ناصــر 

ــی عباس

برگزیدگان بخش چهارگزینه ای نوجوان
ســنا  کاظمــی،  ناهیــد  قــادی،  رقیــه 
ــاالر درویشــی،  ــاکر، س ــر ش ــلطان زاده، کوث س
ــی،  ــرا برق ــادی، زه ــد ش ــانی، محم ــا احس الن
ــی،  ــی همت ــن عل ــنایی، ثمی ــد روش امیرمحم
ــرا  ــان، اس ــه مرادی ــیفی، خدیج ــد س امیرمحم

ــم  ــا کری ــرادی، امیرحســین پســندیده، مبین م
ــت، حســن روضــه  ــو، ســپیده معرف ــژاد بارانل ن
خوانــی، ارســطو مهرعلیــزاده، مهــدی خدمتــی، 
مونــس اشــجعی، نــدا امانــی، جمــال بیگلــری و 

ــاس زاده ــما عب اس

برگزیدگان بخش نقاشی
زاده،  غنــی  بیتــا  پاشــی،  حبیبــه 
روحانــی،  ســعیده  زینالــی،  محمدمهــدی 
برهــان کریمــی فردیــن پــور، ریحانــه رضاپــور، 
ســوین هــادی، نرگــس جعفــری تبریــزی، 
ــه  ــف زاده، فاطم ــا نج ــزاوار، مبین ــتایش س س
ــاری ــن به ــی و آرمی ــا یغمای ــد، صوفی پورمحم

ــد  ــی زاده و محم ــس حاج ــن از یون همچنی
ــی،  ــه ای خانوادگ ــش چهارگزین ــی در بخ برمک
فاطمــه زهــرا غزنــوی و الینــا محمــدی آذر در 
بخــش نقاشــی نوجــوان، ضحــا تقــوی کندجانی 
در بخــش پویــش کــودک و ســونیا عادلــی در 

بخــش پویــش بزرگســال تجلیــل شــد.

برگزیدگان نهمین جشنواره کتابخوانی 
رضوی در تبریز تجلیل شدند

آشپزی

نان قندی

مواد الزم:
آرد سفید                                 9۰ گرم
سبوس گندم                              ١۰ گرم
کره ذوب شده                             ۵۰ گرم
ــه شــیر                              ۴/١ پیمان
بیکینگ پودر                            ١ قاشق چایخوری
پودر هل                           ١ قاشق چایخوری
پــودر شــکر                       ۳/١ پیمانــه
زرده تخــم مــرغ                   ١ عــدد
کنجد و سیاهدانه                     به میزان الزم

از وقتـی یـادم میـاد پخـت نـان و مراحـل 
عمـل آوردن خمیـر و حتـی خریـد انـواع نان 
و دیـدن تنـور و دسـتگاه هـای پخـت نـان 
بـرای مـن هیجـان انگیـز بـوده تـا جایـی که  
خـوردن هیـچ چیـز بـه انـدازه نـان خانگی و 
تـازه بـرای مـن لـذت بخـش نیسـت. البتـه 
عشـقی کـه به پخـت نـان دارم به سـال های 
کودکـی بـر مـی گـرده کـه همیشـه وقتی به 
خونـه مادربـزرگ مـی رفتـم جایـی نبـود که 
اتاقـک  تنورسـتان یعنـی همـون  انـدازه  بـه 
مخصـوص پخـت نان حـال خوب بـه من بده. 
پخـت نان هـای سـنتی ایران هـم چیزی کم 
از نـان حجیـم یـا نـان فانتـزی نـداره و حس 
و حـال تهیـه نـان خانگـی سـنتی بـه انـدازه 
پخـت نان هـای باگت و همبرگـر لذت بخش 
و دلنشـینه. در بیـن انـواع نـان سـنتی مثـل 
فطیر، شـیرمال، سـاجی، کسمه و … پخت و 
خـوردن نان قنـدی یعنی همون نـان نازک و 
شـیرینی که در بیشـتر قنادی ها و فروشـگاه 
هـا وجـود داره  هـم خیلی دوسـت داشـتنی 
اسـت و هـم خیلـی راحـت کـه خوشـبختانه 
تهیـه اش نیازی به دسـتگاه و وسـیله خاصی 
نـداره و هـر کسـی بـه راحتـی بـا کمتریـن 
هزینـه مـی تونـه تـوی خونـه نـان شـیرین 
تهیـه کنـه و در وعده هـای صبحانه و عصرانه 
همـراه شـیر و چـای سـرو کنه کـه خوردنش 

حسـابی می چسـبه.
تهیـه نـان خانگـی از ایـن جهـت کـه بـا 
مـواد اولیـه مرغـوب تهیـه مـی شـه طرفـدار 
بسـیار داره و بـه راحتی می شـه مـواد و طعم 
دهنـده هـای مختلـف و مفیـدی رو بـا مـواد 
مخلـوط کـرد تـا نان هـای متنـوع و متفاوتی 
بافـت  باشـید و هـم چنیـن هنـگام  داشـته 
نـان مـی تـوان خالقیت بـه خـرج داد و افراد 
خانـواده رو بـه راحتـی بـرای خـوردن دسـت 

رنجتـون ترغیـب کنیـد. 
خـب حـاال نوبـت ایـن شـده کـه بهتـون 
نـان قنـدی خوشـمزه رو  آمـوزش بـدم تـا با 
درسـت کردنش بتونید سـرگرمی دلنشـین و 
مفیـدی داشـته باشـید. یادتـون نـره هنـگام 
در  رو  هـا  بچـه  کنیـد  سـعی  خمیـر  تهیـه 
تـا بیشـتر راغـب  انجـام کار شـرکت بدیـن 
بـه خـوردن نـان مخصوصـا نـان هـای سـالم 
بشـن. خوشـحال می شـم در ادامه همراه من 
باشـید تـا بـا فـوت و فن تهیـه نان خوشـمزه 

قنـدی آشـنا بشـید.

طرز تهیه:
پـودر  و  شـده  ذوب  کـرده  اول:  مرحلـه 
شـکر را بـا همـزن به خوبـی مخلـوط کنید تا 

یکدسـت و سـبک شـود.
مرحلـه دوم: در ایـن مرحلـه شـیر، هـل و 
بیکینـگ پـودر  را اضافـه کنیـد و خـوب هم 

بزنیـد تـا مـواد مخلوط شـود.
اضافـه  را  گنـدم  سـبوس  سـوم:  مرحلـه 

بزنیـد. هـم  و  کنیـد 
مرحلـه چهارم: آرد را بـه تدریج بیافزایید تا 
خمیر نسـبتا شـل و چسبناکی داشـته باشید. 
)دقـت کنید خمیر نان قندی سـفت نیسـت(

مرحلـه پنجـم: سـینی فـر یا قالـب ٢۰ در 
۳۰ را کمـی چرب و آرد پاشـی کنید و خمیر 
را بـه ضخامـت دو میلـی متر به طور یکسـان 
و با دسـت چرب شـده در سـینی پهـن کنید 

و روی آن را بـا چنـگال سـوراخ کنید.
)مـی تـوان به جای آرد پاشـی کـردن کف 

سـینی کاغذ روغنی پهـن کرد(
مرحله ششـم: زرده تخم مـرغ را با چنگال 
بزنیـد تـا از حالـت لختگـی خارج شـود و بعد 
بـا بـرس قنـادی روی سـطح خمیـر بمالیـد 
و سـپس روی خمیـر مقـداری کنجـد، سـیاه 

دانـه یا انـواع مغـز خوراکی بپاشـید .
مرحلـه هفتـم: سـینی را در فـر از قبل گرم 
شـده بـا دمـای ٢۰۰ درجـه سـانتی گـراد بـه 
مـدت ١۵ دقیقـه قرار دهید و بعـد از آن گریل 
فـر را بـه مـدت ده یـا پانـزده دقیقـه روشـن 
کنید تا روی نان قندی حسـابی طالیی شـود.

نکات کلیدی تهیه نان قندی
- بـرای تهیـه ایـن نـان صبحانه مـی توان 
از آرد سـبوس دار کامـل به میـزان ١۰۰ گرم 

اسـتفاده کرد.
- کـره را بـه روش بـن مـاری ذوی کنیـد 
یعنـی ظـرف کـره را روی بخـار کتـری قـرار 
دهیـد تـا به صورت غیر مسـتقیم ذوب شـود.

- روغـن جامـد را مـی تـوان جایگزین کره 
کرد.

- اگـر مـی خواهیـد نـان قندی نرم داشـته 
باشـید آن را در ظرف دربسـته قرار دهید وگر 
نـه بگذاریـد در مجاورت هوا تا خشـک شـود.
منبع: ایران کوک
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)اکبر عظیم نیا(

سامانه فروش بلیت الکترونیکی در 
3 موزه تبریز راه اندازی شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری آذربایجان شــرقی گفــت: ســامانه 
موزه هــای  در  الکترونیکــی  بلیــت  فــروش 
تبریــز  آذربایجــان  و  قاجــار  مشــروطه، 

ــد.  ــدازی ش راه ان
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی آبــدار در گفت و 
ــا خبرنــگاران افــزود: ایــن موزه هــا جــزو  گــو ب
ــی  ــی تاریخ ــای فرهنگ ــن جاذبه ه پربازدیدتری
ــه  ــت ب ــه نخس ــه در مرحل ــتند ک ــتان هس اس
ایــن ســامانه مجهــز شــده اند و در مرحلــه 
بعــدی ســایر اماکــن تاریخــی و فرهنگــی نیــز 

ــود. ــز می ش ــامانه مجه ــن س ــه ای ب
ســامانه  ایــن  راه انــدازی  گفــت:  آبــدار 
صحــت و ســالمت کار را ارتقــا می دهــد و 
ــگران  ــت گردش ــزان رضای ــش می ــث افزای باع

. د می شــو
از  اســتفاده  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ابزارهــای نویــن بــرای افزایــش ســطح خدمــات 
ــن اداره  ــتور کار ای ــت در دس ــای کیفی و ارتق
کل قــرار دارد، ادامــه داد: تــالش مــی شــود بــا 
ــن  ــن اماک ــخ در ای ــزاری، تاری ــای نرم اف ابزاره
گردشــگران  ویــژه  بــه  گردشــگران  بــرای 

ــود. ــو ش ــی بازگ خارج
گردشــگران  کــرد:  یــادآوری  آبــدار 
ــت  ــی بلی ــد الکترونیک ــرای خری ــد ب می توانن
ــان  ــروطه و آذربایج ــار، مش ــای قاج ــوزه ه م
https:// و   http://bilit.com ســایت  بــه 

کننــد. مراجعــه   tafrihati.com

گردشــگری  و  اجتماعــی  فرهنگــی  نخســتین جشــنواره 
»بادرشــبی« در مراغــه در آیینــی بــا حضــور شــهروندان و 
ــه  ــاز ب ــن شهرســتان آغ ــی در ای ــه فرهنــگ بوم ــدان ب عالقه من

ــرد. کار ک
ــه در  ــا، عضــو شــورای اســالمی شــهر مراغ ــزارش ایرن ــه گ ب
ــبی  ــنواره بادرش ــت: جش ــنواره گف ــن جش ــه ای ــن افتتاحی آیی
ــی ظرفیــت هــای بومــی،  ــا هــدف معرف ــار ب ــرای نخســتین ب ب
ــی و معطــر  ــاه داروی ــی گی ــز معرف گردشــگری و فرهنگــی و نی

ــت. ــده اس ــا ش ــبی( برپ ــه )بادرش بادرنجبوی
ــی  ــاه بوم ــوان گی ــه عن ــبی ب ــزود: بادرش ــتمی اف ــه رس رقی
ــه  ــردی در زمین ــه ف ــه از خاصیت هــای منحصــر ب ــه مراغ منطق
ــنواره  ــن جش ــوده و ای ــد ب ــی بهره من ــی و خوراک ــای داروی ه

گیاهــان  دیگــر  و  گیــاه  ایــن  بــرای شناســاندن  فرصتــی 
دامنه هــای ســهند اســت.

رســتمی ادامــه داد: معرفــی فرصت هــا و ظرفیــت هــای 
موجــود ایــن شهرســتان در بخــش گردشــگری در کنــار فرهنــگ 
بومــی از جملــه آییــن ســنتی عــرق گیــری از گیــاه بادرشــبی 
کــه قدمتــی صدهــا ســاله دارد، از رویکردهــای ایــن جشــنواره 

اســت.
ــه همــت شــهرداری  وی اضافــه کــرد: جشــنواره بادرشــبی ب
مراغــه از ٢۵ تــا ٢9 مــرداد امســال در محــل پــارک ملــت ایــن 
ــدگان  ــد و شــرکت کنن ــرای بازدی ــوده و پذی ــا ب شهرســتان برپ

اســت.
وی افــزود: برگــزاری موســیقی ســنتی عاشــیقی خطــه 

ــز  ــودکان و نی ــی ک ــژه نقاش ــتگاه وی ــی ایس ــان، برپای آذربایج
نمایشــگاه عرضــه محصــوالت تولیــد شــده از گیــاه بادرشــبی از 
جملــه عرقیــات آن از بخــش هــای مهــم ایــن جشــنواره اســت.

رییـس دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی آذربایجان شـرقی 
گفـت: از مجمـوع ۳۳ مرکـز ایـن دانشـگاه در اسـتان ١۵ مرکـز 

شـد.  تعطیل 
بـه گـزارش ایرنـا، فـرزان قالیچی در گفـت و گو بـا خبرنگاران 
بـا اشـاره بـه وجود ٢١8 کد رشـته محل این دانشـگاه در اسـتان 
افـزود: ۷۰ رشـته تحصیلـی در مقطـع کاردانـی و ١8۵ رشـته در 
مقطـع کارشناسـی در مراکـز علمی کاربردی اسـتان وجـود دارد.

وی ادامـه داد: ۶ هـزار و ٢۶8 دانشـجو در ایـن مراکـز علمـی 

و کاربـردی مشـغول بـه تحصیـل هسـتند کـه بـا توجـه بـه عدم 
پذیـرش دانشـجو در ١۵ مرکـز تعطیلـی در سـه تـرم گذشـته با 

کاهـش تعـداد دانشـجویان مواجه هسـتیم.
قالیچـی افـزود: تـا کنـون ۷١ هـزار نفـر از مراکـز علمـی و 
کاربـردی اسـتان فـارغ التحصیـل شـده اند کـه ۷۰ درصـد آنهـا 
شـاغل هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۴۰ درصـد در تخصصـی کـه 

هسـتند. شـاغل  آموخته انـد  مهـارت 
بایـد ۳۰  برنامـه ششـم توسـعه  پایـان  تـا  وی اظهارداشـت: 
درصـد دانشـجویان مهـارت محور باشـند ولی از ایـن میزان فقط 
١٢ درصـد تحقـق یافتـه کـه نیازمند اهتمـام ویژه دولـت در این 

هسـتیم. خصوص 
رییـس دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی آذربایجان شـرقی 

گفـت: تجهیـزات آموزشـی نیازمنـد بـه روز رسـانی اسـت و باید 
مـورد توجـه مسـووالن و خیـران قـرار گیرد.

قالیچـی افـزود: مهم تریـن دغدغـه دانشـگاه تربیـت نیروهـای 
مهارتی اسـت و در این راسـتا در سـال های اخیر اقدامات خوبی 

شـده ولـی با ایـن وجـود نیازمند حمایت هسـتیم.
وی گفـت: بـا توجه به اینکه سـهمیه شـاغالن برداشـته شـده 
از این رو پیش بینی می شـود متوسـط سـن دانشـجویان ورودی 

سـال تحصیلـی جدید پایین باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه نیاز امروز کشـور تربیـت نیروهای ماهر 
اسـت، افـزود: مباحـث مهارتـی در سـال هـای گذشـته مغفـول 
مانـده بـود اما در سـال های اخیـر در جهت مهارتی شـدن مراکز 

علمـی و کاربـردی اقدامـات خوبـی انجام گرفته اسـت.

جشنواره »بادرشبی« در مراغه آغاز شد

۱5 مرکز دانشگاه علمی کاربردی 
آذربایجان شرقی  تعطیل شد

الغدیــر ٢١۴ دوره  بــزرگ  فرهنگ ســرای 
آموزشــی طــی هفتــه، در ایــام تابســتان بــرای 
ــد.  ــی کن ــزار م ــف برگ ــای ســنی مختل رده ه
ــی  ــای آموزش ــهریار، دوره ه ــزارش ش ــه گ ب
ــه  ــر چ ــتای ه ــر در راس ــرای الغدی فرهنگ س
توانمندســازی بانــوان، آموزشــی، ســرگرمی 
ــودکان، آشــنایی  ــرای ک ــری و ورزشــی ب و هن
بــا علــم برنامه نویســی بــوده کــه در ایــام 
تابســتان بــر غنــای آن هــا افــزوده شــده اســت.

امــکان  فرهنگ ســرا  ایــن  در  بانــوان 
اســتفاده از کالس هــای آشــپزی، خیاطــی، 
تابلــو  بافــت  و  پــزی، کیــف دوزی  کیــک 
و ســرمه دوزی،  فــرش، شمع ســازی، چــرم 
عروسک ســازی،  گلــدوزی،  قالب بافــی، 
خوشنویســی، حکاکــی روی فلــز و ... را دارنــد.

در ایــن میــان کالس هــای نقاشــی، ســفال، 
ویتــرای، طراحــی ســیاه قلــم و رنــگ روغــن و 
آمــوزش بــه روش ابــزار نیــز بــرای کــودکان و 

ــا می شــود. ــن محــل برپ ــان در ای نوجوان
برگــزاری  در  الغدیــر  فرهنگ ســرای 
خــود  آموزشــی  مختلــف  دوره هــای 
ایجــاد اشــتغال های  بانــوان،  توانمندســازی 
ــواده،  خانگــی، افزایــش مهارت هــای افــراد خان
ــرده و  ــری ک ــوان را پیگی ــی بان ــش آگاه افزای
ــور  ــت حض ــب فرص ــی مناس ــاد فضای ــا ایج ب
ــی،  ــای آموزش ــان در دوره ه ــودکان و نوجوان ک
ــا اعضــای  ــری و ورزشــی را فراهــم آورده ت هن
ــر از  ــار یکدیگ ــر در کن ــراغ فک ــا ف ــواده ب خان

ــد. ــتفاده کنن ــط اس ــن محی ای

دوره های آشپزی
ــواع کیــک و  ــه ان ــه تهی ــوزش آشــپزی ب آم
ــذای  ــش غ ــاالد و پی ــیدنی ها، س ــرها، نوش دس
مجلســی بــه همــراه تزئیــن، انــواع حلــوا، 
غذاهــای ســنتی و مــدرن در چندیــن دوره 

ــردازد. ــی پ م

دوره های خیاطی
آمــوزش خیاطــی شــامل بخش هــای متنــوع 
کــه دوخــت سیســمونی،  اســت  بســیاری 
چــادر، رومبلــی، لبــاس بچه گانــه، مانتــو و 

ــت. ــه آنهاس ــو از جمل ــدون الگ ــی ب خیاط
ــو  ــت تابل ــف دوزی و باف ــان کی ــن می در ای
ــه، چــرم و ســرمه  ــاس بچگان ــت لب ــرش، باف ف
دوزی، قــالب بافــی و نقشــه خوانــی، گلــدوزی 
مــدرن و عروســک ســازی از دیگــر دوره هایــی 
ــرای  ــن حــوزه ب ــان ای اســت کــه توســط مربی
ــود. ــی ش ــوزش داده م ــدان آم ــوم عالقمن عم

آموزش کودکان
آمــوزش  الغدیــر  بــزرگ  فرهنگ ســرای 
کــودکان بــا هــدف پــرورش نســل آینــده 

ــا  ــرده ت ــعی ک ــا س ــت در آن ه ــد خالقی و رش
امــکان آمــوزش را در دســترس تمــام کــودکان 
ــد و  ــرار ده ــه ق ــاکنان منطق ــوص س ــه خص ب
ــی،  ــی و طراح ــوزش نقاش ــتا آم ــن راس در ای
ســفالگری، نقاشــی روی شیشــه )ویتــرای(، 
ــط زیســت  ــی، محی ــف علم ــا مباحــث مختل ب
ــزار آشــنا مــی  ــه شــیوه اب و زندگــی شــهری ب

ــوند. ش
ویــژه  قصه گویــی  کارگاه  همچنیــن 
کــودکان از دیگــر دوره هــای ایــن فرهنگ ســرا 
اســت کــه در بزرگتریــن مدرســه آموزش هــای 
طریــق  از  کــودکان  کشــور،  شــهروندی 
و  حقایــق  بــا  افســانه ها  و  داســتان ها 

می شــوند. آشــنا  زندگــی  تجربه هــای 
قصــه،  شــخصیت های  از  تأثیرپذیــری 
پــرورش  بیــان،  و  فهــم  قــدرت  تقویــت 
ــه  ــش گنجین ــان و افزای ــوزش زب ــت، آم خالقی

تأثیرهــای  دیگــر  از  نیــز  کــودکان  واژگان 
ــه شــمار  آموزشــی و تربیتــی داستان ســرایی ب
فرهنــگ  راســتا  همیــن  در  کــه  می رونــد 
ــا  ــی ب ــر کارگاه قصه گوی ــزرگ الغدی ــرای ب س
محوریــت »شــروع کارهــا بــا بســم اهلل الرحمــن 

ــرد. ــزار ک ــم« را برگ الرحی

برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه 
در واحد جهاد دانشگاهی فرهنگ سرای 

بزرگ الغدیر
دوره آموزشــی کمک هــای اولیــه شــامل 
ریــه،  و  قلــب  احیــای  مصــدوم،  ارزیابــی 
مســمومیت ها،  ســوختگی ها،  خفگی هــا، 
ــزی و  ــرل خونری ــات، کنت ــا تزریق ــنایی ب آش
کارکــرد فشارســنج در واحــد جهــاد دانشــگاهی 
برگــزار  الغدیــر  بــزرگ  فرهنگ ســرای 
ــه و  ــه حادث ــهروندان در لحظ ــا ش ــود ت می ش
ــرای  ــا امــداد و کمــک هــای اولیــه ب بحــران ب
ــی  ــای حســاس و بحران ــردن ثانیه ه ســپری ک
ــود  ــهریان خ ــکان و همش ــان نزدی ــات ج و نج

ــند. ــارت برس ــه مه ب

برگزاری 57 کالس در واحد مهد قرآن 
فرهنگ سرا

بــا  فرهنگ ســرا  قــرآن  مهــد  واحــد 
بهره گیــری از اســاتید قرآنــی در دوره هــای 
ــح  ــد، فصی ــوزش تجوی ــی، آم ــوزش روخوان آم
ــی،  ــی خوان ــم، عرب ــرآن کری ــم ق ــی و خت خوان
قــرآن،  در  تدبــر  حفــظ،  خوانــی،  ترتیــل 
ــم،  ــن، مفاهی ــیره ی معصومی ــا س ــنایی ب آش
صــوت و لحــن،   ۵۷ کالس آموزشــی را در 

تــرم تابســتان برگــزار می کنــد.

برگزاری 8 دوره و 39 کالس در 
واحد جامعه القرآن الکریم بزرگترین 

فرهنگ سرای شمال غرب کشور
عنــوان  بــه  جامعه القرآن الکریــم  واحــد 
فرهنگ ســرای  فعــال  واحدهــای  از  یکــی 
ــای  ــه کالس ه ــا ارائ ــر توانســته ب ــزرگ الغدی ب
آموزشــی متفــاوت بــرای تمامــی ســنین، 
انجــام  را  بی شــائبه   ای  قرآنــی  خدمــات 
ــزاری ۳9 کالس  ــه برگ ــوان ب ــه می ت ــد ک ده
ــرد. ــاره ک ــتان 98 اش ــرم تابس ــی در ت آموزش

به طور هفتگی انجام می گیرد

برگزاری 2۱4 عنوان دوره و کالس 
آموزشی در فرهنگ سرای الغدیر
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
)عادی بطور  فوق العاده نوبت اول/

دوم( شرکت تعاونی خدماتی 73۱7 هنر 
 سرای عقیق 

تاریخ انتشار: ۱398/05/28

ــای  ــه اعض ــالع کلی ــه اط ــیله ب بدینوس
ــی ۷۳١۷  ــی خدمات ــرکت تعاون ــرم ش محت
هنــر ســرای عقیــق بــه شــماره ثبــت 
ــاند  ــی ..... میرس ــماره مل ــه ش ۳۳۷۳٢ و ب
ــادی  ــادی/ ع ــی ع ــع  عموم ــه مجم جلس
بطــور فــوق العــاده نوبــت اول/ دوم شــرکت 
ــه  ــنبه مورخ ــاعت ١٢ روز دوش ــی، س تعاون
ــق  ــگاه عقی ــل آموزش ١۳98/۰۵/٢8 در مح
واقــع در خیابــان رضــا نــژاد شــمالی پــالک 
ــی  ــذا از تمام ــد . ل ــد ش ــزار خواه ١9 برگ
ــن  ــود در ای ــوت میش ــرم دع ــای محت اعض

ــانند. ــم رس ــور به ــه حض جلس
دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره 
 استماع گزارش بازرس 

 اتخاذ تصمیم در خصوص بیالن مالی سال 
اتخاذ تصمیم در خصوص سود و یا زیان 

 سال ........ و نحوه تقسیم آن 
 تعیین خط مشی آتی شرکت 

اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش برای هیئت 
 مدیره / بازرسان / کارکنان 
 برگزاری انتخابات بازرسان 

تغییر اعضا و سرمایه
هیات مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول/دوم/سوم شرکت تعاونی 

خدماتی 73۱7 هنر سرای عقیق
 تاریخ انتشار: ۱398/05/28

اعضــای  کلیــه  اطــالع  بــه  بدینوســیله 
ــی ۷۳١۷  ــی خدمات ــرکت تعاون ــرم ش محت
هنــر ســرای عقیــق بــه شــماره ثبــت 
۳۳۷۳٢ و بــه شناســه ملــی ..... مــي رســاند 
جلســه مجمــع  عمومــی فــوق العــاده نوبــت 
اول/ دوم/ســوم شــرکت تعاونــی، در ســاعت 
ــه ١۳98/۰۵/٢8 در  ــنبه مورخ ١٢ روز دوش
ــان  ــع در خیاب ــق واق ــگاه عقی ــل آموزش مح
برگــزار  پــالک ١9  نــژاد شــمالی  رضــا 
اعضــای  تمامــی  از  لــذا   . خواهــد شــد 
محتــرم دعــوت مــي شــود در ایــن جلســه 

ــانند. ــم رس ــور به حض
هیات مدیره شرکت تعاونی

ورزش و جوانان
الگاتزتا دلو اسپورت ایتالیا مدعی شد
آدبایور با تراکتور 2 ساله بست

نشـــریه ورزشـــی ایتالیایـــی »الگاتزتـــا 
ـــت:  ـــی نوش ـــار مطلب ـــا انتش ـــپورت« ب ـــو اس دل
ـــو،  ـــی توگ ـــم مل ـــم تی ـــور، مهاج ـــل آدبای امانوئ
ــال  ــه تیـــم فوتبـ ــاله بـ ــراردادی ٢ سـ ــا قـ بـ

تراکتـــور پیوســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ایـــن روزنامـــه در 
ـــران،  ـــور در ای ـــوان »آدبای ـــت عن ـــی تح مطلب
ـــدام  ـــری و اق ـــس از جادوگ ـــاره پ ـــی دوب زندگ
بـــه خودکشـــی« نوشـــت: ایـــن بازیکـــن 
توگویـــی کـــه عاشـــق تیـــم هـــای آرســـنال، 
منچسترســـیتی، رئـــال و لچـــه بـــود، در 
ـــور  ـــه تراکت ـــاله ب ـــرارداری ٢ س ـــا ق ـــت ب نهای

ــد. ملحـــق شـ
ایـــن رونامـــه عنـــوان کـــرد: امانوئـــل آدبایـــور 
ـــو،  ـــز، موناک ـــای مت ـــن تیم ه ـــته پیراه در گذش
ــد،  ــال مادریـ ــیتی، رئـ ــنال، منچسترسـ آرسـ
ــیده و  ــاالس را پوشـ ــتال پـ ــام، کریسـ تاتنهـ
مدتـــی نیـــز در تیـــم باشاک شـــهیر ترکیـــه 

حضـــور داشـــت.
ـــرمربی  ـــی س ـــت: دنیزل ـــه نوش ـــن روزنام ای
ـــا  ــور ب ــی آدبایـ ــد جایگزینـ ــور، قصـ تراکتـ
»آنتونـــی اســـتوکس« مهاجـــم ایرلنـــدی 

تراکتـــور را دارد.
باشـــگاه تراکتـــور تاکنـــون ایـــن خبـــر را 

تاییـــد نکـــرده اســـت.
آدبایـــور ۳۵ ســـاله بـــا 8٢ کیلوگـــرم وزن 
ــم  ــت مهاجـ ــدر در پسـ ــانتیمتر قـ و ١9١ سـ

بـــازی مـــی کنـــد.
در حـــال حاضـــر ســـوگیتای ژاپنـــی، 
ـــی  ـــال پروی ـــام ویمب ـــی و ویلی ـــازوالی برزیل م
بـــه عنـــوان بازیکـــن خارجـــی بـــا تراکتـــور 

ــد. ــرارداد دارنـ قـ

ســـرمربیان دو تیـــم علـــم و ادب تبریـــز و 
ـــت  ـــه نخس ـــدار هفت ـــس از دی ـــه پ ـــود ارومی ن
خـــود در لیـــگ دســـته یـــک، صحبت هایـــی 

ـــد.  ـــام دادن را انج
ــو  ــد بیات لـ ــنیم، وحیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــود ارومی ـــک ن ـــر ی ـــروزی دو ب ـــس از پی پ
ـــه لیـــگ  ـــم و ادب در نخســـتین هفت ـــل عل مقاب
دســـته یـــک، اظهـــار داشـــت: ســـخت ترین 
ـــما  ـــون ش ـــت، چ ـــه اول اس ـــگ، هفت ـــه لی هفت
ســـختی  کار  و  نمی شناســـید  را  حریـــف 
داریـــد. علـــم و ادب هـــم علی رغـــم اینکـــه 
ـــی دارد و  ـــرات خوب ـــا نف ـــده، ام ـــته ش ـــر بس دی
ـــدا  ـــال خ ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــازی می کن ـــوب ب خ
ـــم و  ـــازی را ببری ـــتیم ب ـــه توانس ـــاکریم ک را ش

ـــم. ـــب کنی ـــاز را کس ـــه امتی س
وی افـــزود: مـــا در ابتـــدای نیمـــه دوم دروازه 
خالـــی را گل نکردیـــم و همـــان تـــوپ در 
ـــد.  ـــل ش ـــم و ادب تبدی ـــه گل اول عل ـــه ب ادام
ـــه، تیـــم در شـــوک از دســـت دادن  در آن صحن
ـــزوی از  ـــن ج ـــورد. ای ـــود و گل خ ـــت ب موقعی
ـــم  ـــی نداری ـــگاه احساس ـــا ن ـــت. م ـــال اس فوتب
و امســـال می خواهیـــم جایـــگاه خودمـــان را 
ـــم. ـــت کنی ـــدی تثبی ـــدول رده بن ـــط ج در اواس

ـــرد  ـــه عملک ـــه ب ـــود ارومی ـــم ن ـــرمربی تی س

داور دیـــدار تیمـــش مقابـــل علـــم و ادب 
اعتـــراض کـــرد و گفـــت: نمی گوییـــم قصـــد 
ـــی  ـــا پنالت ـــود دارد، ام ـــی در داوری وج و غرض
مـــا گرفتـــه نشـــد و ناظـــر داوری هـــم آن را 
ـــا  ـــم نابه ج ـــا ه ـــن م ـــک بازیک ـــرد. ی ـــد ک تایی

ـــد. ـــراج ش اخ

یونـــس باهنـــر نیـــز پـــس از شکســـت علـــم و 
ادب مقابـــل نـــود ارومیـــه گفـــت: بـــازی ســـختی 
ـــه در  ـــی اســـت ک ـــم خوب ـــه تی ـــود ارومی ـــود. ن ب
ـــه  ـــود را ب ـــات خ ـــم تمرین ـــته ه ـــاه گذش دو م
ـــی  ـــا وقت ـــی م ـــام داده ول ـــم انج ـــکلی منظ ش
بـــرای ایـــن بازی هـــای تدارکاتـــی نداشـــتیم. 

مقابـــل 9۰ اورمیـــه هـــم دســـت مان خالـــی 
ــه  ــت. البتـ ــود داشـ ــکالتی وجـ ــود و مشـ بـ
ـــتم و  ـــی نیس ـــم راض ـــدان از بازیکنان ـــن چن م

ـــود.  ـــا ب ـــتر از اینه ـــارم بیش انتظ
ـــته  ـــر بس ـــی دی ـــا خیل ـــم م ـــزود: تی وی اف
ـــا  ـــا م ـــه ب ـــط دو جلس ـــر فق ـــد نف ـــد و چن ش
ـــگاه  ـــال باش ـــل و انتق ـــد. کار نق ـــن کردن تمری
ـــر   ـــن خاط ـــه همی ـــد و ب ـــام ش ـــر انج ـــم دی ه
ـــد  ـــث ش ـــه باع ـــد ک ـــود آم ـــه وج ـــکالتی ب مش
ـــی  ـــن تاکتیک ـــه تمری ـــتر از ١٢ جلس ـــا بیش م

نداشـــته باشـــیم.
تبریـــز  ادب  و  علـــم  تیـــم  ســـرمربی 
ــم  ــن تیـ ــه ایـ ــن بـ ــرد: مـ ــان کـ خاطرنشـ
در  کـــه  مطمئنـــم  و  امیـــدوارم  خیلـــی 
آینـــده بـــه نتایـــج خوبـــی خواهـــد رســـید. 
ــه 9۰  ــا کـ ــان  مـ ــم از بازیکنـ ــول می دهـ قـ
ـــده  ـــتند، در آین ـــی هس ـــم بوم ـــان ه درصدش

ــنید. ــد شـ ــتر خواهیـ بیشـ
ــاً  ــال حتمـ ــم امسـ ــه داد: علـ ــر ادامـ باهنـ
قـــرار  رده بنـــدی  میانه هـــای جـــدول  در 
ــت  ــی اسـ ــم خوبـ ــا، تیـ ــم مـ ــرد. تیـ می گیـ
و مـــن بـــه بچه هایـــم امیـــدوارم. ایـــن تیـــم 
ـــوش  ـــم خ ـــده ه ـــال های آین ـــاءاهلل در س ان ش

ــید. ــد درخشـ خواهـ

باهنر: 

آینده خوبی در انتظار علم و ادب است
روانشناسی

علت اینکه زنان 
باید دائم خرید کنند چیست؟ 

خریـد کـردن زنـان مسـئله ای اسـت کـه 
گاهـی مردهـا را کالفـه میکنـد . برخـی زنان 
معتـاد خریدنـد و زمـان و هزینه زیـادي براي 
اینـکار خـرج میکننـد . امـا خریـد کـردن به 
میـزان کافـی و نـه بیـش از احتیـاج، بـراي 
روحیـه زنـان بسـیار فـوق العـاده بـوده و انان 

را شـاد میکنـد .
در زنـان، سیسـتم لیمبیـک کـه مسـئول 
احساسـات عواطـف و هیجانـات اسـت بیـش 
تر رشـد یافته اسـت. ایـن خـود میتواند یکی 
از علـل گرایـش زنـان بـه انجـام کار هایـی 
باشـد که احساساتشـان را تحریک میکند ، از 
جملـه خریدکـردن و لـذت بردن از مشـاهده 

. رنگها 
خریـد کـردن زنـان مسـئله ای اسـت کـه 
گاهـی مردهـا را کالفـه میکنـد . برخـی زنان 
معتـاد خریدنـد و زمـان و هزینه زیـادي براي 
اینـکار خـرج میکننـد . امـا خریـد کـردن به 
میـزان کافـی و نـه بیـش از احتیـاج، بـراي 
روحیـه زنـان بسـیار فـوق العـاده بـوده و انان 
را شـاد میکند . این خوشـحالی سـبب ارامش 
زندگـی هـم خواهـد شـد. ولـی خانم هـا باید 
افـراط نکننـد و بیـش از حـد نیازشـان لباس 
نخرنـد. همچنیـن بجـاي ایـن کـه بـه گرانی 
آن توجـه کننـد بـه شـیک بـودن ان توجـه 
کننـد و لباسـهای خیلي گران قیمـت نخرند.

 
علل خانم ها براي خرید کردن 

١. خریـد کـردن حالـم را بهتـر میکند و از 
افسـردگی در مـی آیم.

٢. تنها یک چیز می خواهم بخرم.
۳. تنهـا مـی خواهم ببینم چـه مدل هایی 

بـه بازار آمده اسـت. 
۴. دوسـتم مـی خواهـد بـه خریـد بـرود و 
تنهاسـت. از من خواسـته همراهـی اش کنم.

خریدکـردن بـراي زنـان کارکـردی مؤثر و 
مثبـت دارد، بنابراین چنانچـه مردانی) اعم از 
بـرادر، همسـر و پـدر و دوسـت( همـراه زنان 
بـه خریـد میرونـد باید یـاد این ضـرب المثل 
مشـهور ایرانـي بیفتند و خریدکردن را شـبیه 
آش کشـک خالـه بداننـد کـه چـه بخورنـد و 

چـه نخورنـد به پـای آنها نوشـته میشـود !
بـه ایـن معنی کـه چنانچـه مـردان تفاوت 
در نقـش زنـان و مـردان را بپذیرنـد راحت تر 
از خریـد کـردن لـذت خواهنـد بـرد. اینگونه 
احتمـاال بعـد از نیـم سـاعت کـم تـر حـس 
خسـتگی و کم حوصلگی کننـد و خریدکردن 

زنـان را تـاب آورند.
 

هشدارهایی در باب خرید کردن 
بـه  کـه  زنانـی  اسـت  ایـن  حقیقـت 
یـا  خریدکـردن،) در مواقـع معمولـی، سـفر 
در هـر موقعیتـی از زندگـی( اعتیـاد دارنـد، 
در حقیقـت شـاید از یـک ناراحتـی روحـی 
ماننـد بیمـاری افسـردگی یـا عدم اعتمـاد به 
نفـس، عـدم ثبـات فکـری و غیـره رنـج مـی 
برنـد که باید بجـاي ادامه دادن بـه این روش 
غلـط آرام بخـش که زودگذر اسـت یـا پنهان 
کـردن مسـایل درونـی خـود در پشـت نقاب 
خریـد، پیگیـر درمـان ناراحتـی هـای درونی 
خـود باشـند و از راه درسـت بـه خـود کمک 
از  تـا  بگیرنـد  کمـک  سـایرین  از  یـا  کـرده 

مسـایل درگیـر کننـده خـود رهـا شـوند.
در عیــن حــال در هزینــه، زمــان و انــرژی 
کــه قبــاًل بیــش از انــدازه بــراي خریــد 
ــی  ــرف م ــروری ص ــر ض ــای غی ــس ه جن
ــای  ــرده و در ج ــی ک ــه جوی ــد، صرف کردن
ــان  ــواده ش ــود و خان ــراي خ ــر ب ــروری ت ض
ــث  ــر باع ــن ام ــد. ای ــذاری کنن ــرمایه گ س
پاســخ بهتــر بــه حــل مســایل روحــی روانــی 
ــل اهمیــت  شــان میشــود . نکتــه بســیار قاب
ــان بایــد توجــه داشــته باشــند  ایــن کــه، زن
ــم  ــواده را ه ــادران خان ــش م ــون نق ــه چ ک
ــدان  ــد فرزن ــرف و خری ــوی مص ــد، الگ دارن
ــد  ــرار خواهن ــر ق ــیار تحت تأثی ــود را بس خ
ــد،  ــادل در خری ــرل و تع ــا کنت ــس ب داد، پ
ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــواده را مدیری ــک خان ی
آیــا خریــد شــما در حــد طبیعــی اســت یــا 
ــه؟ چنــد شــاخص وجــود دارد کــه  بیمارگون
ــکار  ــه ان ــه دور از هــر گون ــه و ب ــد صادقان بای
یــا سانســور و واقــع بینانــه آن هــا را بررســی 

ــد: کنی
نخسـت ایـن کـه ریتـم خریدهـای شـما 

چنـد وقـت یکبـار اسـت؟
انـدازه یا تعـداد خریدهای شـخصی و کلی 

تـان چه قدر اسـت؟
همخوانـی  شـما  کـردن  خریـد  میـزان 
معقولـی بـا بودجه، موقعیـت، خانـواده، زمان 

و دیگـر وجـوه زندگـی شـما دارد؟
ــه  ــه در چ ــن ک ــؤال ای ــن س ــی تری اساس
موقعیــت هایــی خــارج از ریتم منظــم خرید، 
نیــاز بــه خریــد کــردن پیــدا مــی کنیــد؟ آن 
موقعیــت هــا را شناســایی کرده و احساســات 
ــرس،  ــد ت ــه میتوان ــا ک ــت آن ه ــی پش منف
ــد را  ــاری افســردگی و… باش ــترس، بیم اس
ــش  ــه پرس ــواب ب ــا ج ــد. ب ــکافی کنی موش
هــای ذکــر شــده مطمئــن باشــید کــه قــدم 
مهمــی در جهــت تشــخیص و اطــالح شــیوه 

هــای غلــط خریــد برداشــته ایــد.
منبع: بیتوته

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما

مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper

در ایـــن مســـابقه در ۵ کالس مختلـــف 
ـــده از  ـــرکت کنن ـــدود ۶۰ ش ـــد، ح ـــزار ش برگ
ـــتند  ـــور داش ـــور حض ـــف کش ـــتان مختل ٢۰ اس

و بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت پرداختنـــد.
اداره  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
کل ورزش و جوانـــان آذربایجـــان شـــرقی، 
رانـــد ســـوم مســـابقات اســـاللوم قهرمانـــی 
ــی  ــت اتومبیل رانـ ــه( در پیسـ ــور )جمعـ کشـ
ـــزار  ـــام )ره( برگ ـــادگار ام ـــی ی ـــه ورزش مجموع

شـــد.
در ایـــن مســـابقه در ۵ کالس مختلـــف 
ـــده از  ـــرکت کنن ـــدود ۶۰ ش ـــد، ح ـــزار ش برگ
ـــتند  ـــور داش ـــور حض ـــف کش ـــتان مختل ٢۰ اس

و بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت پرداختنـــد.
ـــی  ـــاللوم قهرمان ـــابقات اس ـــوم مس ـــد س ران
ـــت.  ـــه داش ـــر ادام ـــا عص ـــد و ت ـــاز ش ـــور آغ کش

ـــدار  ـــور فرمان ـــا حض ـــز ب ـــه نی ـــم اختتامی مراس
ـــس اداره ورزش  ـــس، رئی ـــدار هری ـــز، فرمان تبری
ــل  ــز، مدیرعامـ ــتان تبریـ ــان شهرسـ و جوانـ
آذربایجـــان و  شـــرکت توســـعه مســـکن 
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون و رف ـــرکل اداره کار، تع مدی

ـــد. ـــزار ش برگ
ــاللوم  ــابقات اسـ ــوم مسـ ــد سـ ــج رانـ نتایـ
قهرمانـــی کشـــور بـــه شـــرح زیـــر اســـت:

کالس آزاد
١-حسن منتظر از مازندران
٢-شهزاد عزیزی از مازندران

۳-علی یزدانی از یزد
کالس مثبت ١۵۰۰ بانوان

١-یلدا مرادی از آیلند
٢-فاطمه احمدی از کرمان

۳-سیما یزدان پناه از کرمان
کالس مثبت ١۵۰۰ آقایان

١-میثم زمانی از یزد
٢-میثم راشدی از خوزستان

۳-مهدی علی باالزاده از گلستان
کالس منفی ١۵۰۰ آقایان

١-متین کوچک عظیمی از آیلند
٢-مهدی فرهام مهر از آیلند

۳-قاسم حقی از آذربایجان غربی
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه نتایـــج کالس 
از تشـــکیل  بعـــد  بانـــوان  منفـــی ١۵۰۰ 

ــد. ــد شـ ــالم خواهـ ــی اعـ ــه فنـ کمیتـ

راند سوم مسابقات اساللوم قهرمانی 
کشور به میزبانی تبریز برگزار شد

تبریـــز  ماشین ســـازی  دیـــدار  داوران 
ـــازی  ـــن ب ـــد و ای ـــخص ش ـــتقالل مش ـــا اس ب
مهـــم در چارچـــوب هفتـــه اول لیـــگ 
ــی  ــاوت مـ ــدری قضـ ــام حیـ ــر را پیـ برتـ

کنـــد.
ــن دوره  ــر، نوزدهمیـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــرداد  ـــور از ۳١ م ـــال کش ـــر فوتب ـــگ برت لی
ــهریور  ــود و در روز اول شـ ــاز مـــی  شـ آغـ
ــگاه  ــز در ورزشـ ــازی تبریـ ــم ماشین سـ تیـ
ــتقالل  ــم اسـ ــان تیـ ــزل میزبـ ــان دیـ بنیـ

تهـــران اســـت.
کمـــک هـــای پیـــام حیـــدری در ایـــن 
ــدی  ــی و مهـ ــا ابوالفضلـ ــازی محمدرضـ بـ
ــاد  ــارم فرهـ ــتند و داور چهـ ــدی هسـ الونـ

مروجـــی اســـت.
کمـــک هـــای اضافـــی ایـــن بـــازی 
بیـــژن حیـــدری و علـــی صفایـــی و ناضـــر 

ــت. ــان اسـ ــدون اصفهانیـ ــز فریـ نیـ
ایـــن بـــازی ســـاعت ١8 روز جمعـــه 

ــود. ــی شـ ــزار مـ ــه برگـ ــن هفتـ ایـ
ـــته  ـــل گذش ـــم در فص ـــت ٢ تی ـــازی رف ب
در تبریـــز بـــا تســـاوی بـــه اتمـــام رســـید 
ولـــی در بـــازی برگشـــت تیـــم اســـتقالل 
موفـــق بـــه شکســـت ماشین ســـازی شـــد.

ــران در  ــوان ایـ ــال بانـ ــی والیبـ ــم ملـ تیـ
اولیـــن بـــازی خـــود در جـــام ملت هـــای 
ـــی  ـــره جنوب ـــر از ک ـــر صف ـــه ب ـــه س ـــیا نتیج آس

شکســـت خـــورد.
ــازی از  ــن بـ ــا، در اولیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
جـــام ملت هـــای زنـــان آســـیا بـــه مصـــاف 
ــان  ــوان میزبـ ــه عنـ ــی، بـ ــره جنوبـ ــم کـ تیـ

ــت. ــت و باخـ ــابقات رفـ مسـ
تیـــم ایـــران ســـت اول را بـــا نتیجـــه ٢۵ 
بـــر ١۷ و ســـت دوم را بـــا حســـاب ٢۵ بـــر 
ـــان  ـــه میزب ـــم ٢۵ -١۴ ب ـــوم را ه ـــت س 9  س

مســـابقات واگـــذار کـــرد.

ست اول: 25-۱7 کره جنوبی
را  بـــازی  اول  امتیـــاز  دو  کره جنوبـــی 
ــاز  ــران در امتیـ ــان ایـ ــا ملی پوشـ گرفـــت امـ
ـــازی  ـــاندند. ب ـــاوی کش ـــه تس ـــه را ب ـــه نتیج س
ـــان  ـــه میزب ـــا اینک ـــت ت ـــش می رف ـــای پی پایاپ

ـــی  ـــتراحت فن ـــت اس ـــر ۶ وق ـــد 8 ب ـــق ش موف
ـــان 8  ـــا ایـــن حـــال میزب ـــازی را بگیـــرد. ب اول ب
ـــازی را  ـــی ب ـــتراحت فن ـــت اس ـــن وق ـــر ۶ اولی ب
ـــن  ـــه زمی ـــا ب ـــدد تیم ه ـــا ورود مج ـــت. ب گرف
ــم  ــوان تیـ ــه عنـ ــود را بـ ــی خـ ــره جنوبـ کـ
ـــاور  ـــرگان، مش ـــه مه ـــا اینک ـــان داد ت ـــر نش برت
ـــه  ـــف س ـــه حری ـــی ک ـــی در حال ـــم مل ـــی تی فن
امتیـــاز از ایـــران پیـــش بـــود اولیـــن وقـــت 
ـــد  ـــع رون ـــا مان ـــت ت ـــود را گرف ـــتراحت خ اس
ـــره  ـــم ک ـــا تی ـــود  ام ـــف ش ـــری حری ـــاز گی امتی
ـــی  ـــتراحت فن ـــت اس ـــر ١١ وق ـــاز ١۶ ب ـــا امتی ب

ـــت. ـــز گرف دوم را نی
مهـــرگان در حالـــی درخواســـت وقـــت 
اســـتراحت دوم شـــد کـــه نتیجـــه بـــازی ١8 
ـــری  ـــود، برت ـــی ب ـــره جنوب ـــود ک ـــه س ـــر ١٢ ب ب
ـــا  ـــد و ب ـــظ ش ـــم حف ـــه ه ـــره در ادام ـــم ک تی
حســـاب ٢۵ بـــر ١۷ ســـت اول بـــازی را بـــه 

ـــرد. ـــت ک ـــود ثب ـــام خ ن

ست دوم: 25-9 کره جنوبی
ـــروع  ـــت ش ـــن س ـــران در ای ـــان ای ملی پوش

خوبـــی داشـــتند و از کـــره پیـــش افتادنـــد 
ـــث  ـــف باع ـــوب حری ـــازی خ ـــال ب ـــن ح ـــا ای ب
ـــازی  ـــتراحت اول ب ـــت اس ـــر ۴ وق ـــا 8 ب ـــد ت ش
را بگیـــرد. بـــازی خـــوب کـــره و در مقابـــل 
ــا  ــد تـ ــث شـ ــران باعـ ــف ایـ ــرد ضعیـ عملکـ
اختـــالف امتیـــاز تیـــم هـــا بـــه ۶ برســـد و 
ـــر ۶ تیـــم برتـــر میـــدان باشـــد. ایـــن  کـــره ١٢ ب
ـــت  ـــرگان درخواس ـــا مه ـــد ت ـــث ش ـــه باع نتیج
وقـــت اســـتراحت کنـــد. چنـــد دقیقـــه بعـــد 
ـــدد  ـــه ع ـــاز ب ـــالف امتی ـــه اخت ـــی ک و در حال
8 رســـیده بـــود تیـــم ایـــران دومیـــن وقـــت 
اســـتراحت خـــود را گرفـــت امـــا نتیجـــه ای 
در بـــر نداشـــت و دد حالـــی کـــه کـــره ١۰ 
ـــتراحت  ـــت اس ـــود وق ـــش ب ـــران پی ـــاز از ای امتی

دوم را گرفـــت.
ــز  ــه نی ــی در ادام ــره جنوب ــم ک ــری تی برت
ــی تماشــایی  ــن تیــم  چنــد رال حفــظ شــد ای
ــران  ــرد. ای ــام ک ــود تم ــود خ ــه س ــازی را ب ب
ــت و در  ــی نداش ــرد خوب ــت عملک ــن س در ای
ــا  ــرد ت ــل ک ــف عم ــف ضعی ــت های مختل پس
ــر 9 شکســت خــورد. ــا نتیجــه ٢۵ ب اینکــه  ب

ست سوم: 25 - ۱۴ کره جنوبی
ــت  ــاز سـ ــا آغـ ــی بـ ــره جنوبـ ــری کـ برتـ
ســـوم همچنـــان ادامـــه داشـــت. یوئـــم 
ــرویس های  ــا سـ ــره بـ ــن کـ ــن بازیکـ هیسـ
ـــی  ـــی در پ ـــاز پ ـــود دو امتی ـــی خ ـــی موج پرش
ـــران را  ـــت ای ـــت و دریاف ـــم گرف ـــن تی ـــرای ای ب
ـــه  ـــم ه ـــود. کی ـــرده ب ـــه ک ـــکل مواج ـــا مش ب
ـــت  ـــن پش ـــره و همچنی ـــرعتی زن ک ـــن س جی
ـــدان در ســـت  ـــتاره می ـــم، س ـــن تی ـــط زن ای خ
ـــاز  ـــران در امتی ـــم ای ـــور تی ـــد. پاس ـــوم بودن س
١١ بـــر ٢٢ بـــا جـــای خالـــی بـــرای ایـــران 
ــد  ــا کـ ــش مهسـ ــت و درخشـ ــاز گرفـ امتیـ
خـــدا در خـــط ســـرویس دو امتیـــاز متوالـــی 

را بـــرای ایـــران بـــه دســـت آورد.
ــرای  ــی بـ ــاز متوالـ ــگ دو امتیـ ــو یونـ  سـ
تیـــم خـــود گرفـــت تـــا کـــره همچنـــان از 
ــه و  پـــس از  ــد. در ادامـ ــران پیـــش باشـ ایـ
ـــدا  ـــا کدخ ـــاع مهس ـــا دف ـــران ب ـــی، ای ـــک رال ی
ـــان  ـــا در پای ـــت آورد ام ـــه دس ـــاز ١۴ را ب امتی
ــدان  ــروز میـ ــر ١۴ پیـ ــی ٢۵ بـ ــره جنوبـ کـ

شـــد.

هفته اول لیگ برتر؛

تیم داوری دیدار ماشین سازی تبریز 
با استقالل مشخص شد

جام ملت های والیبال زنان آسیا

شکست تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر کره جنوبی
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اوقات شرعی شهر تبریز

مقاله

ـــوان را  ـــی ج ـــش افرین ـــور نق ـــروز و ظه ـــه ب ـــد زمین ـــردان بای دولتم
ـــرد روزگاری  ـــی گی ـــرار م ـــیه ق ـــوان در حاش ـــه ج ـــد و گرن ـــم کنن فراه
ســـن بیشـــتر مســـئوالن جمهـــوری اســـالمی از ۵۰ باالتـــر نبـــود و 
خیلـــی کـــم پیـــش می آمـــد کـــه مدیـــران مســـن پشـــت میزهـــا 
اداره کشـــور بنشـــینند. اتفاقـــی کـــه در زمانـــه کنونـــی برعکـــس 

ـــت. ـــده اس ش
ــت در  ــه مدیریـ ــه عرصـ ــا بـ ــان و ورود آن هـ ــدان داری جوانـ میـ
روزهـــای آغازیـــن انقـــالب اســـالمی و دوران هشـــت ســـاله دفـــاع 
ــد  ــث شـ ــه باعـ ــود کـ ــی بـ ــه عطفـ ــان نقطـ ــا همـ ــدس دقیقـ مقـ
ـــکالت و  ـــواع مش ـــل ان ـــد در مقاب ـــران بتوان ـــت ای ـــای مل ـــالب نوپ انق
ـــای  ـــان ه ـــا امتح ـــد و اتفاق ـــت کن ـــی و خارجـــی مقاوم ـــدات داخل تهدی
مختلـــف را بـــا ســـربلندی پشـــت ســـر بگـــذارد. نکتـــه ای کـــه بـــه 
نظـــر می رســـد ایـــن روزهـــا مغفـــول مانـــده و حتـــی قانـــون منـــع 
ـــن  ـــار رفت ـــه کن ـــدان ب ـــت چن ـــم نتوانس ـــتگان ه ـــری بازنشس بکارگی
ــه مدیریـــت  ــان در عرصـ ــور جوانـ ــنتی و حضـ ــران سـ برخـــی مدیـ

کشـــور کمـــک کنـــد.  
مقایســـه ســـن مســـئولینی کـــه در ســـال های بحرانـــی ابتـــدای 
ـــئولیت  ـــدس مس ـــاع مق ـــاله دف ـــوص در دوران هشت س ـــالب به خص انق
پســـت های کلیـــدی کشـــور را بـــه عهـــده داشـــته اند بـــا مســـئوالن 
ـــش از  ـــی را بی ـــرورت جوان گرای ـــاید ض ـــالمی ش ـــوری اس ـــی جمه فعل

ـــن  ـــود همی ـــیاری از خ ـــان بس ـــه اذع ـــه ب ـــرا ک ـــد، چ ـــان ده ـــش نش پی
ـــتری در  ـــوآوری بیش ـــاط و ن ـــدی، نش ـــا کارآم ـــئولین در آن روزه مس
ــان  ــرفته جهـ ــورهای پیشـ ــتر کشـ ــد. در بیشـ ــده می شـ ــور دیـ کشـ
ــر و  ــای فکـ ــی رود در اتاق هـ ــاال مـ ــا بـ ــن آن هـ ــه سـ ــی کـ مدیرانـ
ـــت  ـــه دس ـــور را ب ـــی کش ـــه اجرای ـــوند و صحن ـــر می ش ـــاوره حاض مش
جوان ترهـــا می ســـپارند و بـــا مشـــاوره های خـــود و در اختیـــار 
ـــور  ـــکالت کش ـــل مش ـــه ح ـــک ب ـــعی در کم ـــان س ـــتن تجربیاتش گذاش
ـــه   ـــال دار و باتجرب ـــن و س ـــران س ـــی مدی ـــران، برخ ـــا در ای ـــد ام دارن
ـــت  ـــر پش ـــتن ب ـــا نشس ـــا و تنه ـــردن تنه ـــت ک ـــد خدم ـــر می کنن فک
ـــل  ـــه دلی ـــان را ب ـــه جوان ـــور ب ـــپردن ام ـــت و س ـــت اس ـــای مدیری میزه

می داننـــد. اشـــتباه  بی تجربگی شـــان 
ـــان در  ـــور جوان ـــر حض ـــالمی ب ـــالب اس ـــر انق ـــرر رهب ـــدات مک تاکی
ــه  ــور از آن نکاتـــی اســـت کـ عرصه هـــای مختلـــف مدیریتـــی کشـ
نشـــان می دهـــد عـــده ای هنـــوز بـــه ایـــن بـــاور نرســـیده اند کـــه 
ــور را در  ــان هـــم می تواننـــد ســـکان هدایـــت مدیریـــت کشـ جوانـ
ـــود  ـــخنان خ ـــار در س ـــر ب ـــری ه ـــم رهب ـــام معظ ـــد و مق ـــت بگیرن دس
ایـــن نکتـــه را گوشـــزد می کننـــد تـــا ســـرانجام گـــوش شـــنوایی 

ـــود. ـــدا ش ـــرای آن پی ب
مقـــام معظـــم رهبـــری خطـــاب بـــه جوانـــان صریحـــا فرمودنـــد: 
ــام اداره ی  ــر زمـ ــت؛ و اگـ ــا اسـ ــما جوانهـ ــه شـ ــد بـ ــم امیـ »چشـ
بخشـــهای گوناگـــون کشـــور بـــه جوانـــان مؤمـــن و انقالبـــی و دانـــا 
و کاردان کـــه بحمـــداهلّل کـــم نیســـتند ســـپرده شـــود، ایـــن امیـــد 
بـــرآورده خواهـــد شـــد؛ ان شـــاءاهلّل«. چشـــم امیـــدی کـــه رهبـــر 
ـــکالت  ـــیاری از مش ـــالل بس ـــد ح ـــد می توان ـــان دارن ـــه جوان ـــالب ب انق
ـــا  ـــران ب ـــی اســـت برخـــی از مســـئولین و مدی کشـــور باشـــد و تنهـــا کاف
ـــرای  ـــان راه را ب ـــه آن ـــور ب ـــور کش ـــپردن ام ـــان و س ـــه جوان ـــاد ب اعتم
ــه  ــی کـ ــد. روزهایـ ــوار کننـ ــز همـ ــد و موفقیت آمیـ ــای پرامیـ روزهـ
بـــا توجـــه بـــه فشـــارهای همه جانبـــه و رونـــد فعلـــی، اگـــر بـــدون 
حضـــور جوانـــان و نیـــرو و انگیـــزه آنهـــا و اعتمـــاد بـــه آنـــان، فـــرا 

برســـد ی، شـــاید چنـــدان امیدوارکننـــده نباشـــد.
ـــی  ـــه اصل ـــی و مطالب ـــای انقالب ـــان مومـــن و پوی ـــروز دغدغـــه جوان ام
آنـــان منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری اســـت و بـــدور از سیاســـت 
ـــی و درون  ـــد ، انقالب ـــت کارآم ـــان مدیری ـــی جوان ـــه اصل ـــازی، مطالب ب
ـــکن  ـــغل ، مس ـــن ش ـــکان تامی ـــورت ام ـــن ص ـــه در ای ـــرا ک ـــت چ زا اس

ـــد. ـــد ش ـــر خواه و ازدواج میس
نقـــش اصلـــی جوانـــان در انتخابـــات ایجـــاد فضـــای مطالبگـــری 
ــات و  ــرض ورزی از جریانـ ــدون غـ ــت و بـ ــه درسـ ــد  منصفانـ ونقـ

ـــان  ـــت و جوان ـــی اس ـــون اساس ـــوب قان ـــات در چارچ ـــای انتخاب نامزده
ـــور و  ـــه ش ـــتند ب ـــر هس ـــون نف ـــدود ۳۳ میلی ـــه ح ـــه اینک ـــه ب باتوج
ـــری  ـــارکت حداکث ـــرای مش ـــات ب ـــتقیم در انتخاب ـــر مس ـــان و تاثی هیج

ـــد. ـــی کنن ـــا م ـــی را ایف ـــم و اساس ـــش مه نق
ــون  ــی چـ ــه هایـ ــان در عرصـ ــالب، جوانـ ــخ انقـ ــول تاریـ در طـ
پیـــروزی انقـــالب ، دفـــاع مقـــدس ، پیشـــرفت هســـته ای و 
علمـــی ، جهـــاد ســـازندگی و... نقـــش بســـیار مهـــم را داشـــتند و 
ـــی  ـــارکت در تمام ـــا مش ـــود ب ـــی ش ـــبب م ـــال س ـــیل فع ـــن پتانس ای
ـــی  ـــیم و یک ـــرفت باش ـــت و پیش ـــاهد موفقی ـــود ش ـــای موج ـــه ه زمین
از وظایـــف عمـــده جوانـــان همیـــن مســـئله انتخابـــات مـــی باشـــد 
ـــه و  ـــنگری جامع ـــش روش ـــات نق ـــئله انتخاب ـــا ورود در مس ـــان ب جوان
ـــر  ـــن ام ـــد و ای ـــده دارن ـــه عه ـــی را ب ـــم سیاس ـــازی عظی ـــان س جری
موجـــب مـــی شـــود بلـــوغ فکـــری جامعـــه بـــه نمایـــش گذاشـــته 

شـــود.
ـــوان  ـــورداری از ت ـــاظ برخ ـــه لح ـــه ای ب ـــر جامع ـــوان در ه ـــر ج قش
ــده ای در  ــن کننـ ــش تعییـ ــراوان نقـ ــتعدادهای فـ ــرژی و اسـ ، انـ
آینـــده جامعـــه دارد و جوانـــان در هـــر جامعـــه ای ســـرمایه اصلـــی 
ـــای  ـــه ه ـــد زمین ـــی توانن ـــه م ـــوند ک ـــی ش ـــوب م ـــه محس آن جامع
پیشـــرفت و رشـــد جامعـــه را در عرصـــه هـــای مختلـــف علمـــی ، 

فرهنگـــی ، اقتصـــادی و سیاســـی را فراهـــم کننـــد.
انتخابـــات آینـــده نیـــز یـــک رفرانـــدم سیاســـی اســـت و ماننـــد 
ـــد  ـــی باش ـــاله م ـــرای دوره ۴ س ـــور ب ـــت کش ـــات سرنوش ـــر انتخاب دیگ
، جوانـــان بـــا بهـــره گیـــری از پتانســـیل اجرایـــی بـــاال و پیگیـــری 
بحـــث روشـــنگری و مطالبـــه گـــری و همچنیـــن انتقـــاد منصفانـــه 
ـــن  ـــت و ای ـــد داش ـــور خواهن ـــده کش ـــری را در آین ـــر ثم ـــش مثم نق
نقـــش دوره بـــه دوره پـــر رنـــگ تـــر و  بـــا تاثیـــر باالتـــر خواهـــد 

ـــود . ب
جوانـــان بهتریـــن نفـــرات و قشـــری هســـتند کـــه همـــه طیفـــی 
ــجویی و  ــا دانشـ ــکی و... تـ ــه پزشـ ــری و جامعـ ــی و کارگـ از فرهنگـ
اقتصـــاد و... در آن وجـــود دارد و ایـــن قشـــر بخوبـــی مـــی توانـــد 
ـــود را  ـــاد خ ـــد و انتق ـــه ده ـــردم ارائ ـــه م ـــدا را ب ـــف کاندی ـــاط ضع نق
ـــن  ـــد و همچنی ـــام ده ـــور انج ـــرفت کش ـــازندگی و پیش ـــه س در زمین

در نشـــان دادن فـــرد اصلـــح نیـــز کوشـــش کننـــد.
ـــک  ـــه پی ـــورمان ک ـــی کش ـــی کنون ـــرایط اجتماع ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
جمعیتـــی جـــوان مـــا پـــس از پانـــزده ســـال آینـــده وارد مرحلـــه 
ی پیـــری میشـــوند، لـــذا یـــک چشـــم انـــداز بیســـت ســـاله بـــرای 
ـــد. ـــر میرس ـــه نظ ـــم ب ـــیار مه ـــانی بس ـــروی انس ـــن نی ـــتفاده از ای اس

ـــی  ـــه ی مدیریت ـــه عرص ـــان ب ـــت ورود جوان ـــالب ، جه گام دوم انق
کشـــور، تکلیفـــی را بـــه دوش پیـــران، بازنشســـتگان و ســـایرین در 
عرصـــه مدیریـــت گـــذارده اســـت کـــه ایشـــان بایســـتی زمینـــه،را 
بـــرای ورود جوانـــان بـــاز کننـــد و خـــود بـــه پشـــتیبانی از ایشـــان 
ــان  ــه ی جوانـ ــه ذمـ ــی را بـ ــی تاریخـ ــن تکلیفـ ــد. همچنیـ بپردازنـ
ـــه  ـــه عرص ـــارت ورود ب ـــاط و جس ـــدرت و نش ـــه باق ـــت ک ـــذارده اس گ
ی مدیریتـــی داشـــته باشـــند و چهـــره ی مدیـــران کشـــوری را در 
آینـــده نزدیـــک در کشـــور مـــا تغییـــر دهنـــد و بـــا ایـــن کار لـــرزه 

بـــر انـــدام دشـــمنان بیافکننـــد.
ــد،  ــا باشـ ــن ویژگیهـ ــا ایـ ــی بـ ــا دولتـ ــت مـ ــه دولـ ــرای اینکـ بـ
ـــردم  ـــرف م ـــه از ط ـــن خصیص ـــا ای ـــی ب ـــا مجلس ـــس م ـــتی مجل بایس

انتخـــاب گـــردد.
ـــت  ـــاب را داده اس ـــاخصه ی انتخ ـــگان ش ـــر هم ـــالب ب گام دوم انق
و ایـــن یـــک تکلیـــف الهـــی اســـت و همـــه ی دلســـوزان مـــردم و 
فرهنـــگ و انقـــالب بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کشـــور ، مکلـــف بـــه 

رعایـــت آن میباشـــند 
ــه  ــن بـ ــه گام دوم انقـــالب ســـخن از اصطـــالح مومـ ــون کـ اکنـ
میـــان مـــی آورد، مـــا بایســـتی ایـــن صفـــات را در درون مجلـــس و 

دولـــت ببینیـــم.
ـــن ،  ـــن و ام ـــری ایم ـــاب تفک ـــن ، انتخ ـــر موم ـــک تفک ـــاب ی انتخ
ـــده  ـــه ش ـــاد و مطالع ـــورد اعتم ـــادی ، م ـــور اقتص ـــاش مح ـــاداب ، مع ش

ـــت. ـــن اس و مطمئ
مـــا وقتـــی میگوییـــم مجلـــس و بـــه تبـــع آن دولتـــی مومـــن 
میخواهیـــم ، منظورمـــان مجلســـی شـــاداب ، اقتصـــاد محـــور، 
ـــور  ـــن ، اندیشـــه مح ـــن ، مطمئ ـــده ، ایم ـــه ش ـــور ، مطالع ـــگ مح فرهن

و علـــم مـــدار میخواهیـــم. 
مـــا مجلســـی خمـــود، ناراحـــت، بددهـــن ، تـــرس محـــور، 
ــا  ــا امـــن نمیخواهیـــم. مـ ــا ایمـــن و نـ غیراقتصـــادی، سســـت و نـ

مجلـــس و دولتـــی مومـــن میخواهیـــم.
ـــری در گام دوم  ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــی در منوی ـــالح انقالب اصط

ـــت. ـــم اس ـــیار مه ـــی بس ـــالب ، اصطالح انق
ــب و  ــری منقلـ ــی در گام دوم ، تفکـ ــالح انقالبـ ــور از اصطـ منظـ
تحـــول گـــرا مـــی باشـــد. مـــا مجلســـی تحـــول گـــرا میخواهیـــم. 
ـــریان آن  ـــری و س ـــای فک ـــان ه ـــاد جری ـــی ایج ـــه معن ـــرا ب ـــول گ تح
در کل جهـــان اســـت و در داخـــل نیـــز، ایـــن تفکـــر تحـــول گـــرا، 
ـــا را  ـــگ م ـــردم و فرهن ـــر داده و م ـــا را تغیی ـــهرهای م ـــای ش ـــکل ه ش

بـــه ســـمت پیشـــرفت و رشـــد و توســـعه خواهـــد بـــرد.

دکتر حامد واحدی کرج آباد

 جوانان؛ میدان داران اصلی گام دوم انقالب

گزارش تصویری از مسابقات شطرنج در تبریز
 مســابقات شــطرنج رده هــای ســنی اســتان بــا حضــور ۱00 بازیکــن در 7 گــروه ســنی پــس از دو روز مبــارزه آینــده 
ــاد،  ــا شــناخت نفــرات برتــر از شهرســتان هــای تبریــز، مراغــه، مرنــد، بســتان آب ــازی ب ــا انجــام 250 ب ســازان ب

ســهند، تبریــز بــه پایــان رســید .


