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

عده ای برای اینکه رأی بیاورند 
بر موج نارضایتی می دمند

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي:

كاهش اعتماد جزو 
چالش هاي هر سازمان است

 انقالب ما یکی از ثمرات عاشوراست
باید دست به دست دهیم تا صحنه انتخابات به امید و شادابی تبدیل شود

با وجود همه این موفقیت ها همچنان وضعیت نظام اداري مطلوب نبوده
هفته دولت همواره فرصتي براي ارزیابی عملکرد دولت در این ایام بوده

برای رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادي داریم
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استاندار آذربايجان شرقی: 

مدیران با كارمندان متخلف و كم كار 
برخورد جدی كنند

كمک داوطلبان انتخابات به اشخاص، 
خیریه ها و اماكن مذهبی جرم است

پتانسیل جودو در استان، 
فراتر از تصور است

بازارهای منطقه ای مکمل 
توسعه صادرات است 

روند گردشگری كشور 
رو به جلو است

مدیرعامـل هلدینـگ صنایـع عمومـی تامین 
شـرایط  در  توسـعه  اسـتراتژی های  شسـتا، 
ایـن  در  گفـت:  و  کـرد  تشـریح  را  تحریـم 
در  کـه  دارنـد  وجـود  شـرکت هایی  هلدینـگ 
چارچـوب برنامه هـای سـاماندهی مـدون شـده 
در شسـتا ادغـام، انحـال و یـا واگـذار خواهند 
شـد، گفـت: کوچک سـازی، جمـع آوری دفاتـر 
مرکـزی و فـروش و دارایی هـای مـازاد از جمله 
مهمتریـن اقداماتـی اسـت کـه مدیریت شسـتا 

می کنـد. پیگیـری 
ــمی گل  ــوروش هاش ــنا، ک ــزارش ایس ــه گ ب
ســفیدی ضمن بیــان تاریخچــه ای از شــرکت های 
ــفند  ــت: اس ــن گف ــی تامی ــع عموم ــه صنای تابع
ســرمایه گذاری  عنــوان  بــا  شــرکتی   ۱۳۸۲
شــرکت  مالکیــت  تحــت  غذایی-کشــاورزی 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی تاســیس شــد. 
در خــرداد ۱۳۸۷ بنابــر اســتراتژی های وقــت، 
بــا انتقــال ۷ شــرکت بــه ســرمایه گذاری صنایــع 
غذایی-کشــاورزی نــام ایــن شــرکت تغییــر کرد و 
از آن زمــان بــا عنــوان هلدینــگ صنایــع عمومــی 

تامیــن شــناخته مــی شــود.
در  اکنــون  هلدینــگ  ایــن  افــزود:  وی 
و  شــیر  صنعــت  دامداری هــا،  حوزه هــای 

می کنــد. فعالیــت  خانگــی  لــوازم 
هاشــمی بــا اشــاره بــه ســهم بــازار در 
حوزه هــای عنــوان شــده گفــت: در حــوزه 
ــور،  ــاز کش ــورد نی ــت م ــیر و گوش ــد ش تولی
حــدود ۲ درصــد ســهم بــازار مربــوط بــه 
هلدینــگ صنایــع عمومــی تامیــن اســت.

مدیرعامـل هلدینـگ صنایـع عمومـی تامین 

بـا بیـان اینکه امسـال برنامـه تولیـد ۱۶۰ هزار 
دسـتگاه لـوازم خانگـی داریـم اظهـار کـرد: در 
شـرکت لـوازم خانگـی پـارس تاکنـون بیـش از 
۵۰ هـزار دسـتگاه یخچـال تولیـد شـده اسـت. 
بـه  توجـه  بـه  شسـتا  اسـتراتژی  مجمـوع  در 
شـرایط تحریمـی و اقتصـادی کشـور بـر ایـن 
بـود کـه بتوانیـم حـوزه دامداری هـا را توسـعه 
دهیـم. بـر ایـن مبنـا هلدینـگ صنایـع عمومی 
غربـی،  آذربایجـان  لرسـتان،  اسـتان های  در 
بختیـاری،  و  چهارمحـال  همـدان،  کرمانشـاه، 
خراسـان شـمالی و زنجـان بـه تولیـد و توسـعه 

پرداخـت. دامداری هـا 
وی ادامــه داد: بــا پیــش فــرض اینکــه 
ــر  ــر در نظ ــون نف ــور را ۸۳ میلی ــت کش جمعی
داشــته باشــیم و بــا احتســاب مصــرف میانگیــن 
ســرانه جهانــی کــه حــدود ۱۶۰ کیلوگــرم 
ــه ۱۴  ــاز ب ــا نی ــور م ــود، کش ــی ش ــال م در س
ــی اســت  ــن در حال ــن شــیر دارد. ای ــون ت میلی
کــه ظرفیــت موجــود کشــور در حــدود ۱۰ 
ــود کــه  ــر ایــن اســاس ب میلیــون تــن اســت. ب
شســتا بــا توجــه بــه فرصــت اقتصــادی موجود و 
عبــور از مشــکات کنونــی توســعه دامداری هــا 

ــرارداد. ــگ ق ــن هلدین ــتور کار ای را در دس
مدیرعامـل هلدینـگ صنایـع عمومـی تامین 
فـاز  داد:  توضیـح  دامداری هـا  توسـعه  دربـاره 
اول توسـعه چهـار دامـداری در سـال ۹۸ و فـاز 
دوم کـه فـاز پایانی اسـت در سـال ۹۹ بـه بهره 
بـرداری می رسـد. بـر اسـاس این دو فـاز حدود 
۴۸۰ تـن بـه طـور روزانـه شـیر بیشـتری در 

کشـور تولیـد خواهد شـد.

ــا  ــه مباحــث مرتبــط ب هاشــمی در ادامــه ب
ــت:  ــاره گف ــت در این ب ــی پرداخ ــوازم خانگ ل
در ســال ۹۸ مدیرعامــل شســتا بــا هــدف رفــع 
نیــاز مــردم بــه لــوازم خانگــی، تزریــق ســرمایه 
و افزایــش ســرمایه در گــردش را بــرای تولیــد 
بیشــتر در دســتور کار قــرار داد. همچنیــن 
در نظــر داریــم لــوازم خانگــی مــورد نیــاز 
بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی را 
بــا قیمــت مناســب و بــه طــور اقســاطی ارائــه 

ــم. کنی
هلدینــگ  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه در چارچــوب  ــد ک شــرکت هایی وجــود دارن
در  شــده  مــدون  ســاماندهی  برنامه هــای 
ــد  ــذار خواهن ــا واگ ــام، انحــال و ی شســتا ادغ
آوری  ، جمــع  گفــت: کوچک ســازی  شــد، 
ــازاد  ــروش و دارایی هــای م ــر مرکــزی و ف دفات
اقداماتــی اســت کــه  از جملــه مهمتریــن 

می کنــد. پیگیــری  شســتا  مدیریــت 
 FS ــه ــعه ک ــرح توس ــت ط ــمی از هف هاش
ــره  ــت مدی ــا در هیئ ــی( آن ه ــرح توجیه )ط
ــال  ــب شــده و در ح ــگ و شســتا تصوی هلدین
اجراســت نیــز خبــر داد و افــزود: یکــی از ایــن 
ــک  ــد شیرخش ــه تولی ــامل کارخان ــا ش طرح ه
صنعتــی اســت. از جملــه مــواردی کــه در 
دولــت دوازدهــم و شســتا اهمیــت بســیار 
مالــی  شــفافیت های  بحــث  دارد  ویــژه ای 
داشــت  نظــر  در  بایــد  همچنیــن  اســت. 
مهمتریــن  از  یکــی  بــورس  بــه  ورود  کــه 
ــر ایــن مبنــا  شــاخص های شــفافیت اســت و ب
از ســه دامــداری موجــود ســهام دو شــرکت در 
ــداری  ــومین دام ــده و و س ــه ش ــورس عرض ب
ــه  ــت ک ــورس اس ــه ب ــرف ورود ب ــز در ش نی
امیدواریــم تــا پایــان شــهریور مــاه ســهام ایــن 

ــود. ــه ش ــز عرض ــرکت نی ش
بــه  هلدینــگ  ورود  بــرای  افــزود:  وی 
ــر  ــورس نیــز بحث هایــی مطــرح شــده کــه ب ب
ــه زودی وارد  ــگ ب ــز هلدین ــا نی ــاس آن ه اس
ــد  ــه بای ــواردی ک ــی از م ــود. یک ــورس می ش ب
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــت ای ــر داش آن را در نظ
تــاش کنیــم تــا بــه جــای بنــگاه داری کشــور 
ــای  ــرد. طرح ه ــش ب ــازی را پی ــیر بنگاه س مس
ــت و  ــیر، گوش ــد ش ــوزه تولی ــعه ای در ح توس
ــروی  ــم پی ــت ه ــن سیاس ــی از ای ــوازم خانگ ل

. می کنــد
ــن  ــازمان تامی ــت، س ــد اس ــمی معتق هاش
اجتماعــی و شســتا عــاوه بــر تامیــن نیازهــای 
ــد.  ــای بســیاری در حــوزه دارن ــردم وظیفه ه م
در شــرایطی کــه تامیــن لــوازم خانگــی و اقــام 
ــردم  ــرای م ــد گوشــت و شــیر ب ــی مانن مصرف
ــاد  ــواری هایی را ایج ــادی دش ــاظ اقتص ــه لح ب
ــا افزایــش  ــا ب ــد ت ــاش می کن کــرده شســتا ت

عرضــه از ایــن فشــارها کــم کنــد.

جزئیاتی از ورود شركت های صنایع 
عمومی شستا به بورس

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری امور مربوط به 

حفاظت و اراضی ملی و دولتی در سطح استان

اداره کل راه و شهرسازی آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 584898
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/11
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اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: هــر چنــد 
ــرادی دلســوز و کاری هســتند  ــران اســتان اف مدی
امــا هســتند کســانی کــه در زیــر مجموعــه آن هــا 
بعضــاً  و  نمی کننــد  همراهــی  مراجعیــن  بــا 
مرتکــب تخلفاتــی می شــوند کــه بایــد بــا جدیــت 

ــراد برخــورد کننــد.  ــن اف ــا ای ب
ـــدی  ـــا پورمحم ـــنیم، محمدرض ـــزارش تس ـــه گ ب
بخـــش  گفت وگـــوی  شـــورای  جلســـه  در 
خصوصـــی و دولـــت بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه 
ــت  ــزان رضایـ ــه میـ ــد بـ ــی بایـ ــران دولتـ مدیـ
منـــدی مـــردم توجـــه داشـــته باشـــند اظهـــار 
داشـــت: هـــر چنـــد مدیـــران اســـتان افـــرادی 
دلســـوز و کاری هســـتند امـــا هســـتند کســـانی 
ــن  ــا مراجعیـ ــا بـ ــه آن هـ ــر مجموعـ ــه در زیـ کـ
ـــی  ـــب تخلفات ـــاً مرتک ـــد و بعض ـــی نمی کنن همراه
ـــراد  ـــن اف ـــا ای ـــت ب ـــا جدی ـــد ب ـــه بای ـــوند ک می ش
ـــد  ـــک کارمن ـــای ی ـــردم خط ـــا م ـــد ت ـــورد کنن برخ
را بـــه پـــای نظـــام و دولـــت ننویســـد و باعـــث 

تزریـــق نـــا امیـــدی در جامعـــه نشـــود.
وی وضعیــت اســتان را در شــاخص های آمــاری 
ــه  ــت و ادام ــوب دانس ــور مطل ــده کش ــن ش تدوی
ــن  ــه ای ــد ب ــز شــهر نخستین هاســت نبای داد: تبری
ــاخص هایی  ــد در ش ــم و بای ــنده کنی ــا بس آماره
ماننــد ایجــاد محیط کســب و کار پیشــگام باشــیم.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 

ــازمان  ــط س ــتان توس ــعه اس ــند توس ــن س تدوی
ــن  ــا ای ــت: ب ــراز داش ــزی، اب ــت و برنامه ری مدیری
ــی  ــرادات جزئ ــی ای ــند دارای برخ ــن س ــه ای ک
اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه هــر برنامــه ای 
بهتــر از بی برنامگــی اســت و ایــرادات موجــود نیــز 

ــت. ــدنی اس ــرف ش ــا برط ــا بازنگری ه ب
ـــات  ـــد جلس ـــه بای ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــت:  ـــند، گف ـــته باش ـــی داش ـــل قبول ـــی قاب خروج
ـــن  ـــم ای ـــت مه ـــم نیس ـــات مه ـــودن جلس ـــم ب ک

اســـت کـــه بایـــد ســـعی داشـــته کنیـــم هـــر 
جلســـه ای کـــه برگـــزار می شـــود، دســـتور، 
ـــد،  ـــته باش ـــی داش ـــل قبول ـــات قاب ـــدف و مصوب ه
ـــی  ـــش خصوص ـــت و بخ ـــوی دول ـــورای گفت گ ش
نیـــز بایـــد در هـــر جلســـه ای کـــه برگـــزار 

ــند. ــته باشـ ــی داشـ ــود مصوباتـ می شـ
نقدینگــی  میــزان  وضعیــت  پورمحمــدی، 
در بانک هــا را مطلــوب دانســت و خاطرنشــان 
ســاخت: اگــر واحــد تولیــدی موفــق بــه دریافــت 

نقدینگــی نمی شــود، بــه خاطــر بــد حــق و 
ــال  ــه دوم س ــه دارد، در ۶ ماه ــت ک ــابی اس حس

می شــود. داده  افزایــش  را  نقدینگــی 
وی بــا بیــان ایــن کــه اســتان آذربایجان شــرقی 
بــه دلیــل برخــورداری از واحدهــا تولیــدی صنایــع 
ــوادی  ــن م ــی در تأمی ــیت باالئ ــی از حساس غذای
ــرد: در  ــح ک ــوردار اســت، تصری ــکر برخ ــد ش مانن
ــده  ــام ش ــه انج ــی ک ــا صحبت های ــر ب ــال حاض ح
اســت مشــکل شــکر در اســتان وجــود نــدارد امــا 
متولیــان توجــه کننــد کــه اگــر شــکر نیســت مــا 
ــتان را  ــکر اس ــم ش ــه داری ــی ک ــای قانون ــا راه ه ب

تأمیــن کنیــم.
ــی  ــه کجـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
فهمـــی برخـــی از رســـانه ها در انعـــکاس خبـــر 
ســـخنرانی در جشـــنواره شـــیهد باهنـــر اشـــاره 
ــه  ــانه ها بـ ــی رسـ ــرد: برخـ ــوان کـ ــرد و عنـ کـ
اشـــتبا فکـــر کرده انـــد، مـــن ریاســـت ســـازمان 
ـــداده  و  ـــرار ن ـــاب ق ـــورد عت ـــه را م ـــه بودج برنام
تهدیـــد بـــه شـــکایت نکـــرده ام، بلکـــه در ســـفر 
ـــانده ام  ـــان رس ـــاع ایش ـــا اط ـــز ب ـــه تبری ـــت ب نوبخ
ـــه و  ـــز میان ـــن تبری ـــروژه راه آه ـــکاران پ ـــه پیمان ک
ـــم کاری و  ـــه ک ـــاختی را ک ـــای زیرس ـــه پروژه ه بقی
ـــرد  ـــم ک ـــرم خواه ـــام ج ـــد را اع ـــف می کنن تخل
ــه  ــرادی کـ ــه افـ ــاس را بـ ــای حسـ ــا پروژه هـ تـ

اهلیـــت ندارنـــد واگـــذار نکننـــد.

استاندار آذربايجان شرقی: 

مدیران با كارمندان متخلف و كم كار برخورد جدی كنند

نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان آذربایجـــان 
شـــرقی گفـــت: برخـــی مدیـــران هســـتند کـــه 
از پـــول بیـــت المـــال بـــرای خـــود محبوبیـــت 
می کننـــد،  انتخاباتـــی  کار  و  کـــرده  کســـب 
البتـــه ذلیل تـــر کســـانی هســـتند کـــه از پـــول 
ـــات  ـــری تبلیغ ـــخص دیگ ـــرای ش ـــال ب ـــت الم بی

 . می کننـــد
بـــه گـــزارش تســـنیم، حجـــت االســـام 
در  آل هاشـــم،  ســـیدمحمدعلی  والمســـلمین 
ــه  ــی بـ ــی، توصیه هائـ ــهید رجائـ ــنواره شـ جشـ
و  داشـــت  اجرائـــی  دســـتگاه های  مدیـــران 
اظهارداشـــت: مدیـــران بایـــد از ســـعه صـــدر و 
خویشـــتن داری باالئـــی برخـــوردار باشـــند کـــه 
ــت. ــران اسـ ــاز در مدیـ ــات ممتـ ــی از صفـ یکـ

ــه  ــلوک عارفانـ ــه و سـ ــات خالصانـ  وی خدمـ
ــاز  ــر ممتـ ــک مدیـ ــای یـ ــه ویژگی هـ را از جملـ
دانســـت و گفـــت: مدیـــران بایـــد بـــرای خـــود 
ســـلوک معنـــوی داشـــته باشـــند و هرچـــه 
ــا  ــان بـ ــرود، ارتباطشـ ــر بـ ــان باالتـ ــگاه آنـ جایـ

خداونـــد نیـــز بیشـــتر شـــود.

ـــرقی،  ـــان ش ـــه در آذربایج ـــی فقی ـــده ول   نماین
وجـــود خـــوف و خشـــیت از خداونـــد را بـــرای 
ـــد  ـــران بای ـــزود: مدی ـــت و اف ـــر الزم دانس ـــر مدی ه
ــر  ــد را در نظـ ــود خداونـ ــورات خـ ــه امـ در همـ

داشـــته باشـــند.
وی بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت وجـــود صفـــت 
ـــت:  ـــراز داش ـــال، اب ـــت الم ـــرف بی ـــدال در مص اعت
ـــی  ـــت المال ـــل در بی ـــرف و دخ ـــازه تص ـــی اج وقت

ــی  ــد ولخرجـ ــود، نبایـ ــری داده می شـ ــه مدیـ بـ
کننـــد، برخـــی مدیـــران هســـتند کـــه از پـــول 
بیـــت المـــال بـــرای خـــود محبوبیـــت کســـب 
ـــل  ـــه ذلی ـــد، البت ـــی می کنن ـــرده و کار انتخابات ک
ـــال  ـــت الم ـــول بی ـــه از پ ـــتند ک ـــانی هس ـــر کس ت

بـــرای شـــخص دیگـــری تبلیغـــات می کننـــد.
آل هاشـــم، بـــا بیـــان ایـــن کـــه، مدیـــر 
ــه  ــز بـ ــود را نیـ ــه خـ ــر مجموعـ ــرف زیـ منحـ
ـــم  ـــظ حری ـــزود: حف ـــید، اف ـــد کش ـــراف خواه انح
ـــر  ـــر مدی ـــای دیگ ـــی از ویژگی ه ـــت و پاکدامن عف
ممتـــاز اســـت، مدیـــر بایـــد حامـــی افـــراد بـــا 

عفـــت و پاکدامـــن باشـــد.
ــبت  ــه مناسـ ــی، بـ ــهید رجائـ ــنواره شـ جشـ
ــازمان  ــات سـ ــاالر اجتماعـ ــت در تـ ــه دولـ هفتـ
ــور  ــا حضـ ــتان، بـ ــزی اسـ ــت و برنامه ریـ مدیریـ
حجـــت االســـام ســـیدمحمدعلی آل هاشـــم 
دکتـــر  اســـتان،  در  فیقـــه  ولـــی  نماینـــده 
ــان  ــتاندار آذربایجـ ــدی اسـ ــا پورمحمـ محمدرضـ
از مدیـــران دســـتگاه های  شـــرقی و برخـــی 

ــد. ــزار شـ ــتان برگـ ــی اسـ دولتـ

آل هاشم: 

مدیران نباید از پول بیت المال تبلیغات انتخاباتی انجام دهند

ـــرای تأمیـــن نظـــر  ـــت ب ـــات دول هی
ـــات  ـــق مصوب ـــی و تطبی ـــات بررس هی
ـــورای  ـــس ش ـــن مجل ـــا قوانی ـــت ب دول
ـــت  ـــوز پرداخ ـــه مج ـــامی، مصوب اس
ـــران در  ـــت ای ـــق عضوی ـــهمیه و ح س
ــی  ــع بین  المللـ ــازمان ها و مجامـ سـ

ـــرد.  ـــاح ک را اص
ایرنـــا، هیـــات  بـــه گـــزارش 
ــی  ــت حقوقـ ــنهاد معاونـ ــه پیشـ ــهریور ۱۳۹۸ بـ ــوم شـ ــه سـ ــران در جلسـ وزیـ
رئیس جمهـــوری، بنـــد )۲( مصوبـــه مجـــوز پرداخـــت ســـهمیه و حـــق عضویـــت 
ایـــران در ســـازمان ها و مجامـــع بین المللـــی در ســـال ۱۳۹۸ مبنـــی بـــر الـــزام 
ـــت  ـــی پرداخ ـــار و چگونگ ـــص اعتب ـــه تخصی ـــور ب ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام س
ـــرر  ـــریفات مق ـــت تش ـــزوم رعای ـــه ل ـــودن ب ـــرح نب ـــث مص ـــا را از حی ـــق عضویت ه ح

در قانـــون برنامـــه و بودجـــه کشـــور، اصـــاح کـــرد.
براســـاس ایـــن مصوبـــه، طبـــق مـــاده )۳۰( قانـــون برنامـــه و بودجـــه کشـــور 
ـــه تصویـــب  ـــت ب ـــی کـــه در بودجـــه عمومـــی دول »تمامـــی اعتبـــارات جـــاری و عمران
ــادی و  ــور اقتصـ ــه ای مرکـــب از نماینـــدگان وزارت امـ ــد، توســـط کمیتـ می رسـ

دارائـــی و ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور تخصیـــص داده می شـــود.«
همچنیـــن در بنـــد )۲( تصویـــب نامـــه مـــورخ نهـــم مـــرداد ۱۳۹۸ بعـــد از 
ـــای  ـــارت  ه ـــب عب ـــه ترتی ـــت« ب ـــرف عضوی ـــت« و »ط ـــف اس ـــای »موظ ـــارت ه عب
»بـــا رعایـــت تشـــریفات مقـــرر در بنـــد )د( مـــاده )۲۸( قانـــون الحـــاق برخـــی 
ـــت  ـــا رعای ـــت )۲( و« و »ب ـــی دول ـــررات مال ـــی از مق ـــم بخش ـــون تنظی ـــه قان ـــواد ب م

ـــود. ـــی  ش ـــه م ـــور« اضاف ـــد مذک ـــرر در بن ـــریفات مق تش

شـــورای  مجلـــس  رییـــس 
ـــه  ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب اس
الیحـــه تجـــارت در زمـــان دولـــت 
ـــرف  ـــن و از ط ـــی تدوی ـــای خاتم آق
دولـــت بـــه مجلـــس ارائـــه شـــد، 
گفـــت: کار کارشناســـی الزم بـــر 
ــده  ــام شـ ــه انجـ ــن الیحـ روی ایـ

اســـت. 
ـــن  ـــامی ای ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــی ریی ـــی الریجان ـــا، عل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــاهین  ـــده ش ـــی نماین ـــی دلیگان ـــینعلی حاج ـــر حس ـــه تذک ـــخ ب ـــب را در پاس مطل
ـــان  ـــارت( در زم ـــون تج ـــه )قان ـــن الیح ـــزود: ای ـــرد و اف ـــان ک ـــس بی ـــهر در مجل ش
دولـــت آقـــای خاتمـــی تدویـــن و از طـــرف دولـــت بـــه مجلـــس ارائـــه شـــده 
ـــف  ـــات مختل ـــی در جلس ـــاق بازرگان ـــده ات ـــا نماین ـــش ه ـــز پژوه ـــت، در مرک اس
حضـــور داشـــت و در جلســـه علنـــی مجلـــس نیـــز نظـــر دولـــت گرفتـــه مـــی 

ـــود. ش
ـــده و در جلســـات  ـــام ش ـــادی انج ـــه کار زی ـــن الیح ـــر روی ای ـــزود: ب ـــی اف الریجان

ـــه ای اســـت. ـــه پخت ـــده؛  الیح ـــاره آن بحـــث ش ـــف درب مختل
ـــی  ـــگام بررس ـــهر در هن ـــاهین ش ـــده ش ـــی« نماین ـــی دلیگان ـــینعلی حاج »حس
الیحـــه قانـــون تجـــارت در تذکـــری گفـــت: نماینـــده دولـــت در جلســـه علنـــی 
مجلـــس همیشـــه موافـــق صحبـــت مـــی کنـــد، بـــا وجـــود آنکـــه در فضـــای 
ـــر  ـــرده؛ بهت ـــب ک ـــس آن را تصوی ـــم مجل ـــب نکردی ـــا تصوی ـــد م ـــی گوین ـــی م عموم

اســـت در ایـــن رابطـــه اطـــاع رســـانی بیشـــتری انجـــام شـــود.

الزامـــات و ســـاز و کارهـــای اجـــرای 
اتحادیـــه  بـــا  آزاد  تجـــارت  موافقتنامـــه 
ـــور  ـــا حض ـــه ای ب ـــیا در جلس ـــادی اوراس اقتص
رئیـــس جمهـــوری مـــورد بحـــث و بررســـی 

قـــرار گرفـــت. 
ـــه  ـــه ک ـــن جلس ـــا، در ای ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــد،  ـــکیل ش ـــوری  تش ـــس جمه ـــر ریی در دفت
وزراء و مســـئوالن دســـتگاه هـــای ذی ربـــط 
ـــزی  ـــه ری ـــات برنام ـــن جزئی ـــی از آخری گزارش
بـــرای اجـــرای موافقتنامـــه تجـــارت آزاد بـــا 
ــای  ــر مبنـ ــه بـ ــد کـ ــه کردنـ ــیا ارایـ اوراسـ
آن مرکـــز تجـــارت و توســـعه صـــادرات بـــا 
منطقـــه اوراســـیا در وزارت صنعـــت، معـــدن 

ــود. ــکیل می شـ ــارت تشـ و تجـ
حجـــت االســـام والمســـلمین حســـن 
تاکیـــد  بـــا  جلســـه  ایـــن  در  روحانـــی 
فرصت هـــا  از  اســـتفاده  حداکثـــر  بـــر 
پـــی  در  شـــده  ایجـــاد  ظرفیت هـــای  و 
ــه  ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــتن جمهـ پیوسـ
ـــر  ـــیا، ب ـــادی اوراس ـــه اقتص ـــه اتحادی موافقتنام
ـــورهای  ـــا کش ـــادی ب ـــبات اقتص ـــعه مناس توس
ـــاخت ها  ـــر س ـــعه زی ـــل و توس ـــه، تکمی منطق
ـــه حمـــل  ـــژه در زمین ـــه وی و تســـهیات الزم ب
و نقـــل دریایـــی و ریلـــی را حائـــز اهمیـــت 

ــرد. ــف کـ توصیـ
لـــزوم  همچنیـــن  جمهـــوری  رئیـــس 

ــم  ــوع و حجـ ــن از نـ ــر روشـ ــیم تصویـ ترسـ
ــو  ــورهای عضـ ــا کشـ ــادرات و واردات بـ صـ
ترســـیم  اوراســـیا،  اقتصـــادی  اتحادیـــه 
ســـازوکارهای عملیاتـــی دقیـــق بـــه منظـــور 
ـــورد  ـــادرات را م ـــش ص ـــد و افزای ـــق تولی رون

ــرار داد. ــد قـ تاکیـ
بـــر ایـــن اســـاس، ایـــران از اوایـــل آبـــان 
ـــادی  ـــه اقتص ـــما وارد اتحادی ـــال رس ـــاه امس م
ــتین  ــرای نخسـ ــد و بـ ــد شـ ــیا خواهـ اوراسـ
ــامی  ــاب اسـ ــروزی انقـ ــس از پیـ ــار پـ بـ
اســـت کـــه در یـــک موافقتنامـــه اقتصـــادی 
ـــود. ـــال وارد می ش ـــکل فع ـــه ش ـــه ای ب منطق

مجمـــوع حجـــم تجـــاری کشـــورهای 
عضـــو ایـــن اتحادیـــه در حـــال حاضـــر 
ـــا ۲۰۰  ـــازاری ب ـــارد دالر و ب حـــدود ۷۵۳ میلی
ــود  ــی شـ ــامل مـ ــت را شـ ــون جمعیـ میلیـ
ـــد  ـــی توان ـــت م ـــن ظرفی ـــتفاده از ای ـــه اس ک
جهـــش و تحولـــی در مناســـبات اقتصـــادی 

ــد. ــاد کنـ ــورمان ایجـ کشـ
روســـای جمهـــوری روســـیه و ارمنســـتان 
در  تـــا  کرده انـــد  دعـــوت  روحانـــی  از 
ـــزودی  ـــه ب ـــه ک ـــن اتحادی ـــدی ای ـــاس بع اج
ـــتان و در  ـــر ارمنس ـــت وزی ـــی نخس ـــه میزبان ب
ـــد. ـــرکت کن ـــد، ش ـــد ش ـــزار خواه ـــروان برگ ای

ـــی  ـــت: اقدامات ســـخنگوی وزارت کشـــور گف
مثـــل خریـــد و فـــروش رای، کمـــک هـــای 
ـــوازم  ـــام و ل ـــع اق ـــدی و توزی ـــدی و غیرنق نق
ـــرم  ـــس ج ـــات مجل ـــان انتخاب ـــط داوطلب توس
ـــت  ـــه صاحی ـــیدگی ب ـــه رس ـــوده و در مرحل ب

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــر ق ـــا مدنظ ه
ـــامانی  ـــلمان س ـــنا، سیدس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــس  ـــات مجل ـــون انتخاب ـــه قان ـــان اینک ـــا بی ب
ـــان  ـــل از پای ـــار روز قب ـــامی چه ـــورای اس ش
مجلـــس نهـــم یعنـــی در تاریـــخ ســـوم 
ــار  ــد، اظهـ ــاح شـ ــال ۹۵ اصـ ــرداد سـ خـ

کـــرد: تاکنـــون هیـــچ انتخاباتـــی بـــا ایـــن 
ـــزار  ـــس برگ ـــات مجل ـــون انتخاب ـــه قان اصاحی
نشـــده اســـت و انتخابـــات پیـــش رو اولیـــن 
ـــن  ـــاس ای ـــه براس ـــود ک ـــد ب ـــی خواه انتخابات

قانـــون اجـــرا خواهـــد شـــد.
ـــگاری  ـــرم ان ـــه ج ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ـــات  ـــون انتخاب ـــه قان ـــده در اصاحی ـــال ش اعم
ـــد و  ـــرای خری ـــدام ب ـــرد: اق ـــح ک ـــس تصری مجل
ـــع  ـــتقیم رای، توزی ـــتقیم و غیرمس ـــروش مس ف
ـــده  ـــت کنن ـــرای دریاف ـــه ب ـــی ک ـــام و لوازم اق
ــک  ــد و کمـ ــته باشـ ــی داشـ ــه انتفاعـ جنبـ

ــخاص،  ــه اشـ ــدی بـ ــدی و غیرنقـ ــای نقـ هـ
ــا و  ــات هـ اماکـــن عمومـــی و مذهبـــی، هیـ
ـــات  ـــام در انتخاب ـــت ن ـــد از ثب ـــه بع ـــور خیری ام
ـــن  ـــه در قوانی ـــت ک ـــده اس ـــگاری ش ـــرم ان ج

ـــت. ـــوده اس ـــت نب ـــن صراح ـــا ای ـــی ب قبل
معـــاون هماهنگـــی وزارت کشـــور تاکیـــد 
ـــات هـــای بازرســـی و  کـــرد: وزارت کشـــور، هی
ـــوارد  ـــن م ـــژه ای ای ـــیت وی ـــا حساس ـــارت ب نظ
ـــود،  ـــام ش ـــی انج ـــر تخلف ـــرده و اگ ـــد ک را رص
در رســـیدگی بـــه صاحیـــت داوطلبـــان 

مدنظـــر قـــرار مـــی گیـــرد.

شناسه آگهی: 584898
شناسه چاپ: 626560

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/13

مصوبه مجوز پرداخت حق عضویت ایران در 
سازمان های بین المللی اصالح شد

الريجانی: 

كار كارشناسی الزم بر روی الیحه تجارت 
انجام شده است 

سازوكارهای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا بررسی شد

سخنگوی وزارت کشور: 

كمک داوطلبان انتخابات به اشخاص، خیریه ها 
و اماكن مذهبی جرم است

اداره کل راه و شهرسازی آرذبایجان شرقی
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــوزش  ــای آم ــرمایه گذاری در بخش ه * س
ــز اهمیــت اســت.  و تحقیقــات بــه حــدی حائ
در اهمیــت آمــوزش همیــن انــدازه کافــی 
ــه ای  اســت کــه گفتــه شــود انســان خمیرمای
اســت کــه بــا آمــوزش شــکل می گیــرد، ایــن 
ــه همــان شــکل  ــدون آمــوزش ب ــه ب خمیرمای
ــوزش  ــه آم ــد و چنانچ ــی می مان ــی باق ابتدای
صحیــح نباشــد شــکل گیری بــه صــورت غلط 
انجــام مــی پذیــرد. پیشــرفت جوامــع توســعه 
یافتــه بــدون تردیــد مدیــون اهمیتی اســت که 
بــرای آمــوزش قائــل هســتند. بنابرایــن اهمیت 
ایــن موضــوع ایجــاب مــی کنــد کــه در حــد 

ــورد آن ســرمایه گــذاری شــود. ــوان در م ت
از کتاب انسان و توسعه

ــه  ــا شــود و ب ــد توان ــی خواه * انســان م
ــرو  ــا نی ــان برســد ب ــن جه ــش در ای آرزوهای
ــر ســر راهــش  ــان ب ــن جه ــه در ای ــی ک های
ســد ایجــاد مــی کنــد، درگیــر مــی شــود و 
ــا نیروهــای ضــد رشــد و  ــا مــرگ ی حتــی ب

ــد. ــی کن ــات ســتیز م حی
عزت اهلل فوالدوند

* تعالــی، بــه معنــای بهــره بــرداری تمــام 
و کمــال از کل توانایــی هــای انســان اســت.

زیگ زیگالر
* دســت توانــای بدبختــی و مصیبــت بهتــر 
از انگشــتان نیــک بختــی و اقبــال هــر خطــا و 
اشــتباهی را بــه انســان نشــان می-دهــد زیــرا 
ســعادت و اقبــال هرگــز حقایــق اشــیاء را بــه 
انســان ظاهــر نمــی ســازد و او را بــه بــر باطــن 

امــور ایــن عالــم واقــف نمــی نمایــد.
دانیال

* توانایــي عشــق ورزیــدن، بزرگتریــن 
موهبــت خداونــد بــه انســان اســت و از 
شــخص ســعادتمندي کــه بــه او داده شــده، 

ــد. ــد ش ــه نخواه ــس گرفت ــاز پ ب
جبران خلیل جبران

* براي آدم توانا هیچ باري سـنگین نیسـت، 
بـراي بـازرگان هیـچ راهـي دور نیسـت، بـراي 
دانشـمند هیچ کشـور بیگانه نیسـت. براي آدم 

خـوش زبـان هیچ کس دشـمن نیسـت.
مثل چیني

* هــر انســان از توانایــی هــای بالقــوه 
نامحــدودی برخــوردار اســت.

وین دایر
* تنهــا انســان اســت کــه ممکــن اســت 

ــد. ــد را بدان مقصــود از تول
ورنرفون براون
ــی  ــه م ــان ن ــه انس ــت ک ــب اس * عجی
ــه  ــد و ن ــادی کن ــدش ش ــرای تول ــد ب توان

بــرای مرگــش عــزا بگیــرد. 
ژرژسیمنون

اخذ مجوز دوره آموزشی كوتاه 
مدت گردشگری »قنادی تخصصی« 

در آذربایجان شرق

گردشــگری  و  گــذاری  ســرمایه  معــاون 
آذربایجــان شــرقی از اخــذ مجوز دوره آموزشــی 
»قنــادی تخصصــی « بــرای اولیــن بــار در 
ــان  ــی در می ــاد آمادگ ــور ایج ــه منظ ــتان ب اس
فعــاالن و عاقمنــدان گردشــگری غذا خبــر داد.

ــا  ــزه زاده ب ــد حم ــنا، احم ــزارش ایس ــه گ ب
اشــاره بــه نقــش پررنــگ شــیرینی های بومــی 
ــوب و  ــوغاتی محب ــک س ــوان ی ــه عن ــتان ب اس
ــار  ــگران، اظه ــفر گردش ــه س ــذاب در برنام ج
کــرد: مجــوز برگــزاری دوره آموزشــی »قنــادی 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــرای اس ــی« ب تخصص
ــاعته از  ــن دوره  ۳۰۱ س ــت. ای ــده اس ــذ ش اخ
ــزار  ــز برگ ــال ۹۸ در تبری ــال دوم س ــم س نی
ــی  ــدگان گواه ــرکت کنن ــی ش ــرای تمام و ب
معتبــر از ســوی اداره کل صــادر خواهــد شــد.

ادامــه  در  اســتان  گردشــگری  معــاون 
ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــدف از برگ ــه ه ب
تخصصــی مرتبــط بــا صنعــت گردشــگری 
اشــاره  گردشــگری  معاونــت  توســط  غــذا 
کــرد و گفــت: هــدف اســتان از برگــزاری ایــن 
دوره هــای تخصصــی، ارتقــا ســطح علمــی 
ــگری  ــوص گردش ــتان در خص ــهروندان اس ش
غذایــی، پیشــینه آشــپزی ایرانــی و ملــل، 
آشــپزی ویــژه منطقــه آذربایجــان، آشــنایی بــا 
ــی و ســرویس غــذا، بهداشــت  خدمــات پذیرای
مــواد غذایــی، توانایــی طراحــی منــو و کارورزی 
ــی  ــل گروه و اخــاق شــغلی، شــخصی و تعام

ــت. اس
معاونــت  کــرد:  خاطرنشــان  زاده  حمــزه 
ــه کســب  ــق ب ــون موف گردشــگری اســتان تاکن
مجــوز برگــزاری دوره هــای آموزشــی نظیــر 
راهنمایــان فرهنگــی، راهنمایان بوم گردشــگری، 
مدیریــت عمومــی هتــل، مدیریــت فنــی دفاتــر 
خدمــات مســافرتی و گردشــگری، آشــپزی 

ــت. ــده اس ــی ش ــادی تخصص ــی و قن عموم
وی در خاتمــه گفــت: متقاضیــان جهــت 
کســب اطاعــات بیشــتر و ثبــت نــام بــا 
ایرانیــان )موسســه  موسســه آرونــد نیــک 
مجــری دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت 
ــاس  ــماره ۳۴۷۸۰۵۳۶ تم ــه ش ــگری( ب گردش

حاصــل فرماینــد.

تحویل 42 دستگاه خودروی عملیاتی 
به بخشداری های آذربایجان شرقی

اســـتاندار  حضـــور  بـــا  آیینـــی  در 
آذربایجان شـــرقی ۴۲ دســـتگاه خـــودروی 
عملیاتـــی بـــه بخشـــداری های تابعـــه ۲۱ 
شهرســـتان اســـتان تحویـــل داده شـــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه محدودیــت 
ــع  ــف مناب ــزوم تعری ــت و ل ــی دول ــع مال مناب
اساســی  نیازهــای  رفــع  بــرای  جدیــد 
ــن  ــای در ای ــن خودروه ــزود: ای ــتگاه ها، اف دس

ــت. ــده اس ــداری ش ــتا خری راس
محمدرضــا پورمحمــدی، بــا اشــاره بــه 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــودن انتخاب ــش ب در پی
ــا توجــه بــه شــرایط جــوی  اســامی، افــزود: ب
اســتان، تهیــه خودروهــای مناســب بــرای 
ــه  ــود ک ــروری ب ــای ض ــداری ها از کاره بخش
بــا همــت مجموعــه معاونــت توســعه مدیریــت 

ــد. ــام ش ــن کار انج ــتانداری ای اس
موثـــر  حضـــور  داشـــت:  اظهـــار  وی 
و  حـــوادث  مدیریـــت  در  بخشـــداری ها 
ــا بویـــژه در مناطـــق ســـخت عبـــور  بحران هـ
ـــن  ـــن ای ـــا تامی ـــت ب ـــد اس ـــوده و امی ـــروری ب ض
ـــود  ـــز بهب ـــداری ها نی ـــرد بخش ـــا، عملک خودروه

یابـــد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن مراســم گفــت: 
ــر  ــی ب ــای ۲ دیفرانســیل عملیات ــن خودروه ای
اســاس موافقت نامــه بــا ســازمان برنامــه و 
ــر  ــکاران دفت ــاش هم ــا ت ــتان و ب ــه اس بودج
اداری  تحــول  و  نوســازی  برنامه ریــزی، 

ــت. ــده اس ــداری ش ــتانداری خری اس
حمیدرضــا قاســم زاده، ارزش ایــن خودروهــا 
را بیــش از ۷۷ میلیــارد ریــال اعــام کــرد 
و افــزود: خودروهــا بــر اســاس معیارهــای 
ــق  ــت مناط ــا اولوی ــده  ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــع  ــتان توزی ــداری های اس ــن بخش ــروم بی مح
شــد و امیــد اســت در برگــزاری انتخابــات آتــی 
بخشــداری ها  بــه  محولــه  ماموریت هــای  و 
بویــژه در موضــوع مدیریــت بحــران مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس

وزارت راه پاسخگوی سهل انگاری 
مسئولین و كشته شدن مردم

 در جاده ها باشد 

مجلــس  در  فیروزآبــاد  مــردم  نماینــده 
ــت:  ــازی گف ــاد از و زارت راه و شهرس ــا انتق ب
و  عزیــزان  از  زیــادی  تعــدادی  متأســفانه 
دلیــل  بــه  ایرانــی در جاده هــا  هم وطنــان 
وزارتخانــه  ایــن  مســئولین  ســهل انگاری 
ــد پاســخگوی  ــر بای ــذا وزی کشــته می شــوند، ل

ــد.  ــوع باش ــن موض ای
بــه گــزارش فــارس، کــوروش کرم پــور 
نماینــده مــردم فیروزآبــاد در مجلــس شــورای 
اســامی در تذکــری خطــاب بــه اســامی 
ــت  ــت: ۲۰ روز اس ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
کــه اســتان فــارس مدیــرکل راه و شهرســازی 
یــا  راهســازی  پروژه هــای  کلیــه  و  نــدارد 

ــل. ــه تعطی ــا نیم ــتند و ی ــل هس تعطی
نماینــده مــردم فیروزآبــاد  افــزود: عزیــزان و 
ــا  ــده در جاده ه ــته ش ــی کش ــان ایران هم وطن
ــئولین وزارت راه  ــهل انگاری مس ــل س ــه دلی ب

جــان خــود را از دســت داده انــد. 
اســتان  راه هــای  در  کــرد:   تصریــح  وی 
ــر راه  ــد وزی ــود دارد و بای ــی وج ــارس قیامت ف
و شهرســازی پاســخگوی ایــن موضــوع باشــد. 
ــورد  ــد در م ــرو بای ــر نی ــور گفــت: وزی کرم پ
ــر  ــی نظی ــات اساس ــاد اقدام ــدهای فیروزآب س

ــد.  ــری انجــام ده آبگی

شـــهرام دبیـــری بـــا برگـــزاری انتخابـــات 
بـــه عنـــوان رئیـــس شـــورای شـــهر تبریـــز 

انتخـــاب شـــد.
ــأت  ــات هیـ ــر، انتخابـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ــارت  ــز در عمـ ــهر تبریـ ــورای شـ ــه شـ رئیسـ
ــد و  ــزار شـ ــز برگـ ــهرداری تبریـ ــاعت شـ سـ
شـــهرام دبیـــری و عبدالـــه تقـــی پـــور تنهـــا 
ـــهر  ـــامی ش ـــورای اس ـــت ش ـــای ریاس کاندیداه

ــد. ــز بودنـ تبریـ
البتـــه پیـــش از اینهـــا ســـعید نیکـــو 
خصلـــت انصـــراف خـــود از کاندیداتـــوری 

ریاســـت شـــورا را اعـــام کـــرد.
شـــورای  رئیســـه  هئیـــت  انتخابـــات 
ـــدوی  ـــروز مه ـــور به ـــا حض ـــز ب ـــامی تبری اس

ــد. ــزار شـ ــز برگـ ــدار تبریـ فرمانـ
ـــز  ـــدار شهرســـتان تبری ـــه درخواســـت فرمان ب
و بـــا حضـــور وی در صحـــن علنـــی شـــورای 
ــت  ــز و رأی اکثریـ ــهر تبریـ ــامی کانشـ اسـ
ــای  ــات اعضـ ــورا، انتخابـ ــن شـ ــای ایـ اعضـ
هئیـــت رئیســـه شـــورای اســـامی کانشـــهر 
ـــر  ـــتور جلســـه اول تغیی ـــوان دس ـــه عن ـــز ب تبری

کـــرد.
ـــهر  ـــامی کانش ـــورای اس ـــای ش آرای اعض
تبریـــز بـــه دســـت فرمانـــدار شهرســـتان 

تبریـــز شـــمرده شـــد.
ابتـــدا انتخابـــات برگـــزار شـــد و شـــهرام 
دبیـــری بـــا ۶ رأی و عبـــداهلل تقـــی پـــور ۵ 
ـــامی  ـــورای اس ـــت ش ـــی ریاس ـــرای کرس رأی ب

تبریـــز رقابـــت کردنـــد.
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــاب رئی ـــرای انتخ ب
ـــد دارای  ـــب بای ـــرد منتخ ـــز، ف ـــهر تبری کانش
۷ رأی داشـــته باشـــد، بنابرایـــن انتخابـــات 

ـــد. ـــزار ش ـــار دوم برگ ـــرای ب ب
ـــری  ـــهرام دبی ـــز ش ـــات نی ـــار دوم انتخاب در ب
ـــهر  ـــورای ش ـــس ش ـــوان رئی ـــه عن ـــا ۶ رأی ب ب

ـــد. ـــاب ش ـــز انتخ تبری
ــع  ــر رأی ممتنـ ــات دو نفـ ــن انتخابـ در ایـ

دادنـــد.

فرمانداری تبریز 
همیشه در کنار شورا است

ــن  ــز در صحـ ــتان تبریـ ــدار شهرسـ فرمانـ
ــز  ــهر تبریـ ــامی کانشـ ــورا اسـ ــی شـ علنـ
گفـــت: انتخابـــات اعضـــای هیئـــت رئیســـه 
ــد  ــز بایـ ــهر تبریـ ــامی کانشـ ــورای اسـ شـ
ـــه  ـــن نام ـــاس آئی ـــر اس ـــی و ب ـــد قانون ـــا رون ب
ـــد. ـــر نیافت ـــه تأخی ـــود و ب ـــزار ش ـــی برگ قانون

ــات  ــن انتخابـ ــت: ایـ ــدوی گفـ ــروز مهـ بهـ
بایـــد اول شـــهریور مـــاه برگـــزار می شـــد تـــا 

ـــد. ـــود نمی آم ـــه وج ـــیه ای ب ـــه حاش ـــچ گون هی
ـــه در  ـــداری همیش ـــت: فرمان ـــراز داش وی اب
ـــات  ـــن انتخاب ـــدم ای ـــورا اســـت و معتق ـــار ش کن
در در دوران طایـــی هماهنگـــی و تعامـــل 
شـــروع شـــد. انتخابـــات همیشـــه هســـت و 

تنهـــا یـــک چرخـــش مدیریتـــی اســـت.
ـــهر  ـــامی کانش ـــورای اس ـــه داد: ش وی ادام
ـــی  ـــکات اصل ـــه مش ـــش ب ـــش از پی ـــز بی تبری
ــم  ــازه ندهیـ ــردازد. اجـ ــهر بپـ ــت شـ مدیریـ
حاشـــیه ســـازی وظایـــف اعضـــای شـــورا را 
تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد. وظیفـــه اصلـــی 
ـــی و  ـــی، فرهنگ ـــور اجتماع ـــریع ام ـــورا تس ش

اقتصـــادی اســـت.

انتخاب نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه
ســـونیا اندیـــش نیـــز بـــرای تصـــدی 
ســـومین ســـال متوالـــی نایـــب رئیســـی 
شـــورای شـــهر، بـــا ۷ رأی موافـــق در ایـــن 

ــد. ــاء شـ ــمت ابقـ سـ
ــات  ــز در انتخابـ ــت نیـ ــعید نیکوخصلـ سـ
دبیـــر اول بـــا کســـب ۸رای انتخـــاب شـــد.

ــه  ــا ۸ رأی بـ ــز بـ ــادق زاده نیـ ــم صـ کریـ
ـــر دوم و ســـخنگوی شـــورای شـــهر  ـــوان دبی عن

ـــد. ـــاب ش انتخ
ــز در  ــان نیـ ــعودی ریحـ ــین مسـ غامحسـ
انتخابـــات خزانـــه دار شـــورای شـــهر بـــا 
کســـب ۹ رأی بـــه عنـــوان خزانـــه دار شـــورا 

تعییـــن شـــد.

با برگزاری انتخابات؛

شهرام دبیری به عنوان رئیس شورای شهر تبریز انتخاب شد

رئیــس شــورای اســامی آذربایجــان  شــرقی 
خواســتار علــت یابــی آتــش  ســوزی های اخیــر 

در جنــگل  هــای ارســباران شــد. 
ـــعودی  ـــین مس ـــا، غامحس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــتان  ـــامی اس ـــورای اس ـــه ش ـــان در جلس ریح
ـــز تاکیـــد کـــرد: بایـــد کمیتـــه حقیقـــت  در تبری
ــوزی  ــش سـ ــران آتـ ــکیل و مقصـ ــاب تشـ یـ

جنـــگل هـــای ارســـباران مشـــخص شـــوند.
ــوزی  ــه در آتـــش سـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــتگاه  ــی دسـ ــباران حتـ ــای ارسـ ــگل هـ جنـ
هایـــی مقصـــر بودنـــد کـــه بایـــد مشـــخص 
ــای  ــگل هـ ــرد: جنـ ــان کـ ــوند، خاطرنشـ شـ
ارســـباران حـــدود ۱۶۰ هـــزار هکتـــار اســـت 
و ایـــن ســـوال پیـــش مـــی آیـــد کـــه چـــرا 
ـــته  ـــات نداش ـــداد و خدم ـــرد ام ـــک بالگ ـــد ی بای
ــر  ــه یکدیگـ ــتگاه ها بـ ــی دسـ ــد و بدهـ باشـ
ــل  ــانی تعلـ ــات رسـ ــود در خدمـ ــث شـ باعـ

کننـــد.
ـــرمایه  ـــباران س ـــای ارس ـــزود: جنگله وی اف
عظیـــم اســـتان آذربایجـــان شـــرقی اســـت و 
بایـــد علـــل ایـــن حادثـــه از طـــرف مجلـــس 
ـــا در  ـــود ت ـــری ش ـــرم پیگی ـــدگان محت و نماین
ـــیم. ـــاهد نباش ـــی را ش ـــن اتفاقات ـــده چنی آین

ـــران  ـــت بح ـــام اداره کل مدیری ـــا اع ـــا ب بن
ــرقی ، در آتـــش  ــان شـ ــتانداری آذربایجـ اسـ

ــی  ــی و مرتعـ ــی جنگـ ــر اراضـ ــوزی اخیـ سـ
ــع و  ــار از مراتـ ــدود ۲۸۵ هکتـ ــباران حـ ارسـ
ـــجر  ـــه مش ـــجر و نیم ـــی مش ـــار اراض ۲۸۹ هکت

ـــباران  ـــای ارس ـــار از جنگله ـــه و ۸۷ هکت منطق
طعمـــه حریـــق شـــد.

مرتضــی علیخانــی، مدیــر کل امــور شــهری 

و شــوراهای اســتانداری آذربایجــان شــرقی 
اســتان  اســامی  شــورای  جلســه  در  نیــز 
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش ب
اعضــای شــوراهای اســامی گفــت: همــه 
اعضــای شــورای شــهرهای اســتان در دوره 
ــک ۳۵۰  ــد و نزدی هــای فشــرده حضــور یافتن
ــررات ،  ــن و مق ــا قوانی ــن کاســها ب ــر در ای نف
معامــات شــهرداری هــا و وظایــف و اختیــارات 

ــدند. ــنا ش ــامی آش ــوراهای اس ش
آتـــش ســـوزی جنـــگل هـــای ارســـباران 
ــتان  ــتاهای شهرسـ ــی از روسـ ــع برخـ و مراتـ
ـــروع  ـــته ش ـــه گذش ـــنبه هفت ـــن دوش خداآفری
ــول  ــن روز طـ ــاء آن چندیـ ــه اطفـ ــد کـ شـ
کشـــید و بنـــا بـــر اعـــام محیـــط زیســـت و 
ادارات مســـئول محلـــی حـــدود ۶۳۰ هکتـــار 
ـــباران در  ـــای ارس ـــع و جنگل ه ـــار از مرات هکت

ایـــن حریـــق ســـوختند.
ــق  ــای حریـ ــع اطفـ ــون جامـ ــق قانـ طبـ
ـــکری  ـــم از لش ـــی اع ـــتگاه های دولت ـــام دس تم
ــق  ــای حریـ ــه اطفـ ــف بـ ــوری موظـ و کشـ
هســـتند و ســـتادکل نیروهـــای مســـلح، 
انتظامـــی، هال احمـــر و دیگـــر  نیـــروی 
ــی در  ــا و امکاناتـ ــه ابزارهـ ــتگاه هایی کـ دسـ
اختیـــار دارنـــد، در زمـــان بحـــران بایـــد وارد 

شـــوند.

درخواست بررسی علل آتش سوزی 
جنگل های ارسباران

ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــران بـ ــهر تهـ ــورای شـ ــس شـ رئیـ
هزینه هـــای شـــهرداری ۱۳۳ درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت، 
ــای  ــد و هزینه هـ ــن درآمـ ــب بیـ ــدم تناسـ ــر عـ ــت: اگـ گفـ
ــی  ــای عمرانـ ــق پروژه هـ ــد، در تحقـ ــه یابـ ــهرداری ادامـ شـ

دچـــار مشـــکل می شـــویم. 
ـــارس، محســـن هاشـــمی در حاشـــیه جلســـه  ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــر  ـــل تأخی ـــاره دلی ـــگاران درب ـــع خبرن ـــهر در جم ـــورای ش ش
ــار  ــهر اظهـ ــورای شـ ــه شـ ــهرداری بـ ــح از شـ ــال لوایـ ارسـ
داشـــت:  بـــه دلیـــل مســـائل مختلفـــی ممکـــن اســـت ایـــن 
ــت  ــر در معاونـ ــه تغییـ ــدد کـ ــوع بپیونـ ــه وقـ ــوع بـ موضـ
ــمار  ــه شـ ــئله بـ ــن مسـ ــل ایـ ــی از دالیـ ــزی یکـ برنامه ریـ

مـــی رود.
ــائل  ــرای برخـــی مسـ ــح بـ ــه لوایـ ــه تهیـ ــزود: البتـ وی افـ
ــورد انتصـــاب جوانـــان  ســـخت و پیچیـــده اســـت و در مـ
بارهـــا مقـــام معظـــم رهبـــری تذکـــر داده انـــد و بـــه نظـــرم 
بـــرای اینکـــه ایـــن موضـــوع محقـــق شـــود قبـــل از منتظـــر 

ـــن  ـــاری ای ـــورت رفت ـــه ص ـــد ب ـــح بای ـــتن لوای ـــرای نوش ـــدن ب مان
موضـــوع مدنظـــر قـــرار گیـــرد.

ـــش  ـــرم پی ـــه نظ ـــه داد: ب ـــران ادام ـــهر ته ـــورای ش ـــس ش رئی
ـــاح  ـــه اص ـــان الیح ـــاب جوان ـــه انتص ـــال الیح ـــر در ارس از تأخی
ـــه  ـــید ک ـــهر می رس ـــورای ش ـــه ش ـــد ب ـــهرداری بای ـــاختار ش س
البتـــه شـــهرداری اعـــام کـــرده کـــه مـــا تـــا ســـال آینـــده 
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــد قانون ـــک بن ـــا از ی ـــم و آنه ـــت داری فرص

ــد. ــتفاده کرده انـ اسـ
ـــر اینکـــه شـــهرداری  ـــه ســـوالی مبنـــی ب هاشـــمی در پاســـخ ب
ـــل  ـــه عم ـــهر چگون ـــورای ش ـــای ش ـــر اعض ـــه تذک ـــخ ب در پاس
ـــا  ـــه تذکره ـــه هم ـــهرداری ب ـــوال ش ـــت: معم ـــت گف ـــرده اس ک
پاســـخ می دهـــد ۶۰ درصـــد اعضـــا از پاســـخ ها راضـــی 
ـــه  ـــر ب ـــر منج ـــا تذک ـــود قطع ـــن نب ـــن چنی ـــر ای ـــتند و اگ هس

ــد. ــوال می شـ سـ
رئیـــس شـــورای شـــهر تهـــران در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
ـــب  ـــر تناس ـــا یکدیگ ـــهرداری ب ـــای ش ـــد و هزینه ه ـــه درآم اینک

ــاح  ــه اصـ ــاز بـ ــاالً   نیـ ــئله احتمـ ــن مسـ ــت: ایـ ــدارد گفـ نـ
بودجـــه خواهـــد داشـــت.

ــهرداری  ــه در شـ ــد افزایـــش هزینـ ــزود: ۱۳۳ درصـ وی افـ
داشـــته ایم کـــه ایـــن موضـــوع در دفتـــر شـــهردار افزایـــش 
۲۰۴ درصـــدی اســـت کـــه نشـــان از افزایـــش تورمـــی 

دارد. هزینه هـــا 
ــا  ــن افزایـــش هزینه هـ ــر ایـ ــرد: اگـ ــح کـ ــمی تصریـ هاشـ
ـــار  ـــی دچ ـــای عمران ـــق پروژه ه ـــد در تحق ـــه یاب ـــان ادام همچن

ـــد. ـــم ش ـــکل خواهی مش

ـــا  ـــان موالن ـــی خیاب ـــزی اساس ـــفالت ری آس
ـــن   ـــان یافت ـــس ازپای ـــه پ ـــهرک باغمیش در ش
 آســـفالت تراشـــی وزیـــر ســـازی آن شـــروع 

می شود. 
ــه  ــات منطقـ ــور ارتباطـ ــزارش امـ ــه گـ بـ

پنـــج، مهنـــدس میـــر علـــی اصغـــر نســـاج 
ــام  ــا اعـ ــز بـ ــج تبریـ ــه پنـ ــهردار منطقـ شـ
ایـــن مطلـــب گفـــت: نهضـــت آســـفالت 
ـــه در  ـــت محوران ـــگاه عدال ـــا ن ـــال ب ـــزی امس ری

محـــات اجـــرا مـــی شـــود. 

ــه پـــس از  ــان اینکـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
تخریـــب آســـفالت معیـــوب بـــا روش کاتـــر 
ـــزی  ـــفالت ری ـــازی وآس ـــه زیرس ـــدام ب ـــی اق زن
ـــزی  ـــفالت ری ـــزود: آس ـــود اف ـــی ش ـــی م اساس
ــول  ــه طـ ــه بـ ــا در باغمیشـ ــان موالنـ خیابـ

ـــر  ـــی وزی ـــفالت تراش ـــس از آس ـــر پ ۱۱۰۰ مت
ســـازی شـــروع مـــی شـــود. 

ــن  ــاماندهی ایـ ــرای سـ ــه وی بـ ــه گفتـ بـ
خیابـــان۲۵۰۰ تـــن آســـفالت اســـتفاده مـــی 

شـــود. 
ـــا  ـــه ب ـــن در رابط ـــه همچنی ـــهردار منطق ش
عملکـــرد منطقـــه در ایـــن زمینـــه در ســـال 
جـــاری اظهـــار داشـــت: تـــا هفتـــه اول شـــهریور 
بـــا۱۰ هـــزار تـــن آســـفالت در قالـــب طـــرح 
خدمـــات محلـــه ای اقـــدام بـــه ســـاماندهی 

معابـــر شـــده اســـت. 
ــی  ــا یکـ ــان موالنـ ــت خیابـ ــی اسـ گفتنـ
از معابـــر اصلـــی و پـــر تـــردد باغمیشـــه 
محســـوب مـــی شـــود کـــه آســـفالت ریـــزی 

ــود. ــی شـ ــام مـ ــزودی انجـ ــی آن بـ اساسـ
ـــاری  ـــال ج ـــج در س ـــه پن ـــهرداری منطق ش
بـــا ۲۳۰۰ میلیـــارد ریـــال بودجـــه بـــه 
شـــهروندان خدمـــات عمرانـــی وخدماتـــی 

مـــی دهـــد.

افزایش 133 درصدی هزینه ها در شهرداری

با 2500 تن آسفالت

خیابان موالنا در باغمیشه  ساماندهی می شود دلنوشته
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي 
آذربایجــان  شــرقي گفــت: گســترش تنــوع 
فرآیندهــا، تنــوع نرم افزارهــا و ســامانه  هــا، 
برخــي  کاهــش  هــا،  مدیریــت   در  ضعــف 
شــاخص  هــا در شــاخص  هــاي حرفــه  اي، 
کاهــش مســئولیت  پذیــري در پاســخگویي 
ــای  ــش ه ــازماني از چال ــاد س ــش اعتم و کاه

ــت.  ــازمان اس ــر س ــش روی ه پی
در  بهبــودی  داود  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــهید  ــنواره ش ــن جش ــت و دومی ــم بیس مراس
ــواره  ــت هم ــه دول ــرد: هفت ــار ک ــی، اظه رجای
ــت در  ــرد دول ــی عملک ــراي ارزیاب ــي ب فرصت
ایــن ایــام بــوده و نمــاد آن در قالــب جشــنواره 
واحدهــاي  از  تجلیــل  بــراي  شــهیدرجایي 

ــود.  ــی ش ــزار م ــه برگ نمون
ــمي  ــاي رس ــازمان ها و نهاده ــزود: س وي اف
ــان ها  ــه انس ــکل یافت ــای تش ــوه گاه رفتاره جل
در مفاهیــم نگــرش شــناخت و عملکردهــا بــوده 
ــازمان ها  ــهیل گري س ــي آن در تس ــه خروج ک
بــراي رفتارهــای ســازمانی، رفتارهــای انســاني، 
ارتقــاي ســطح فنــاوري، تبدیــل ایــده بــه 
ــزوده  ــه ارزش اف ــا ب ــل دانایي ه ــا و تبدی دارایي ه

ــد.  ــال مــی کن ــف را دنب در ســطوح مختل
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي 
پویایــی  خصــوص  در  آذربایجــان  شــرقي 
ســازمان هــا، گفــت: تغییــر در مولفــه اخــاق 
حرفــه اي رهبــري در ســازمان، تغییــر رویکــرد 
مدیریــت مبتنــي بــر آینده نگــري، تغییــر 
ــور،  ــام ام ــازمان در انج ــش س ــري نق در ایفاگ
مبتنــي  مدیریتــي  مــدل  هــاي  تغییــرات 
برنامه هــاي  نهادینه ســازي  و  ســازمان  بــر 

ــازمان ها را  ــد س ــده مي توان ــرا ش ــلولي اج س
ــد.  ــارج کن ــازماني خ ــتایي س از ایس

 بهبــودي افــزود: الزمــه بهبــود شــرایط 
الکترونیــک،  دولــت  تقویــت  ایجــاد شــده 
و  تقویــت  اداري،  فعالیت هــاي  روان ســازي 
توســعه مشــارکت، ارتقــاي ســامت اداري، 
الکترونیکــي،  و  اداري  خدمــات  گســترش 
نهادینه ســازی حقــوق شــهروندی و تدویــن 

نهــاد اجــراي نظــام تحــول اداری اســت. 
ــه وجــود  ــودی در خصــوص تحــوالت ب بهب
آمــده در زمینــه نظــام اداری، بیــان کــرد: دوره 
ــا ۹۶ طراحــي شــده  اول تحــول از ســال ۹۳ ت
ــوالت  ــن تح ــد؛ دوره دوم ای ــرا در آم ــه اج و ب
ــده و  ــاغ ش ــم واب ــد تنظی ــه بع ــال ۹۶ ب از س

ــز  ــي نی ــن راســتا جشــنواره شــهید رجای در ای
برگــزار  اداري  نظــام  دوم  دوره  اســاس   بــر 

می شود. 
ـــاخص  ـــنواره دو ش ـــن جش ـــزود: در ای وي اف
ـــا  ـــارزه ب ـــفافیت و مب ـــخگویي و ش ـــاي پاس ارتق
ـــه اي   ـــت منطق ـــام اداري و مدیری ـــاد در نظ فس
ــده  ــه شـ ــی اضافـ ــای قبلـ ــاخص هـ ــه شـ بـ

ـــت.  اس
حوزه  در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  بهبـــودی 
شـــاخص هاي عمومـــي و شـــاخص  هـــای 
اختصاصي ۵۵ دســـتگاه مشـــمول بوده و در 
ســـال جاري ۵۳ دســـتگاه شـــرکت کرده و 
این  گفـــت:  گرفتند،  قـــرار  ارزیابي  مـــورد 
ارزیابی هـــا در قالب هفت محـــور در حوزه 

هـــای شـــاخص هاي عمومي اعـــم از اصاح 
الکترونیک،  دولت  توســـعه  سازماني،  ساختار 
مدیریت  انساني،شفافیت  ســـرمایه  و  مدیریت 
مالـــي، اســـتقرار مدیریت نظـــام مدیریت و 
عملکـــرد در بهبود فضاي کســـب و کار بود. 
وي افــزود: انتظــار مــي رود تــا بــا ایــن روش 
ــا  ــه آرمان ه ــد ب ــش و متعه ــت اثربخ ــا دول ه
ــده و  ــاد ش ــردم ایج ــاد م ــر اقتص ــي ب و متک

ــه شــود.  ــت گرفت ــوي فســاد و ران جل
ایــن  برگــزاری  خصــوص  در  بهبــودي 
ــي  ــا در ارزیاب ــرد: امتیازه ــان ک ــنواره، بی جش
ــوده و  ــک ب ــن جشــنواره بســیار نزدی ــای ای ه
معرفــی ۱۵ دســتگاه بــه عنــوان دســتگاه هــای 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــراي توج ــکر ب ــاد تش ــر، نم برت

ــت.  ــادم اس ــای خ ــتگاه ه دس
ــود  ــا وج ــرد: ب ــان خاطرنشــان ک وي در پای
ــت  ــان وضعی ــا همچن ــت ه ــن موفقی ــه ای هم
ــرای رســیدن  ــوده و ب ــوب نب نظــام اداري مطل

ــم. ــادي داری ــوب راه زی ــت مطل ــه وضعی ب
و  آب  شــرکت  مراســم  ایــن  پایــان  در 
فاضــاب شــهري، اداره کل بیمــه ســامت، 
کل  اداره  اســتان،  مالیاتــي  امــور  کل  اداره 
نوســازي  کل  اداره  پــرورش،  و  آمــوزش 
توســعه و تجهیــز مــدارس، اداره کل امــور 
ــوم پزشــکي و  ــي، دانشــگاه عل اقتصــاد و دارای
ــز، اداره کل  ــي تبری ــتي درمان ــات بهداش خدم
دامپزشــکي، اداره کل ورزش و جوانــان، اداره 
کل اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــي،  اداره کل 
ــتان  ــه اي اس ــرکت آب منطق ــتي و  ش بهزیس
بــه عنــوان برگزیــدگان بیســت و دومیــن دوره 

ــدند. ــی ش ــی معرف ــهید رجای ــنواره ش جش

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي:

كاهش اعتماد جزو چالش هاي هر سازمان است

ــه  ــورم ماهان ــت: ت ــس گف ــد در مجل ــردم مرن ــده م نماین
کشــور از ۵ درصــد بــه ۳.۵ درصــد کاهــش پیــدا کرده اســت، 
ــه  ــته بلک ــی نداش ــا کاهش ــه و قیمت ه ــن نرفت ــورم از بی ت
ســرعت افزایــش بهــای کاالهــا کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
ــاره  ــن نژاد، دربـ ــد حسـ ــارس، محمـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــال حاضـــر موضوع ـــار داشـــت: در ح ـــورم، اظه ـــرل ت کنت
ـــع  ـــدارد، در واق ـــود ن ـــور وج ـــورم در کش ـــرل ت ـــام کنت ـــه ن ب
ـــا  ـــرد ب ـــه ف ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــورم همانن ـــتاب ت ـــش ش کاه
ـــان  ـــر ســـاعت در خیاب ـــر ب ســـرعت غیـــر مجـــاز ۱۵۰ کیلومت
ـــه  ـــرعت ب ـــن س ـــی ای ـــس از مدت ـــا پ ـــد ام ـــت می کن حرک
ـــان  ـــرعت همچن ـــد؛ س ـــدا می کن ـــش پی ـــر کاه ۱۳۰ کیلومت

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــا کاه ـــوده ام ـــاال ب ب
 

سرعت افزایش بهای کاالها کاهش پیدا کرده است
نماینـــده مـــردم مرنـــد و جلفـــا در مجلـــس شـــورای 
ــور از ۵  ــه کشـ ــورم ماهانـ ــه تـ ــان اینکـ ــا بیـ اســـامی بـ
درصـــد بـــه ۳.۵ درصـــد کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت، 
افـــزود: تـــورم از بیـــن نرفتـــه و قیمت هـــا کاهشـــی 
ـــش  ـــا کاه ـــای کااله ـــش به ـــرعت افزای ـــه س ـــته بلک نداش

پیـــدا کـــرده اســـت.

کاهش کشش قیمتی تقاضا؛ کم شدن نرخ تورم
وی، کاهـــش کشـــش قیمتـــی تقاضـــا را دلیـــل کـــم 
ـــد  ـــدرت خری ـــد: ق ـــادآور ش ـــت و ی ـــورم دانس ـــرخ ت ـــدن ن ش
مـــردم مشـــخص بـــوده و مصرف کننـــده تـــا رده قیمتـــی 

معینـــی، از خریـــد منصـــرف نمی شـــود امـــا بـــا افزایـــش 
ــرف  ــد منصـ ــز از خریـ ــده نیـ ــا مصرف کننـ ــرخ کاالهـ نـ
می شـــود؛ به طـــور مثـــال مصرف کننـــده تمایـــل دارد 
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــد ام ـــرف کن ـــروژی مص ـــالمون ن ـــی س ماه

ـــد  ـــته باش ـــیخته داش ـــت افسارگس ـــش قیم ـــن کاال افزای ای
ــتفاده  ــزل آال اسـ ــی قـ ــد ماهـ ــن ماننـ ــی جایگزیـ کاالیـ

می کنـــد.
 

تورم ناشی از فشار عرضه یا تقاضاست
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
همـــواره تـــورم ناشـــی از فشـــار عرضـــه یـــا تقاضاســـت، 
اضافـــه کـــرد: تـــورم ایجـــاد شـــده در ماه هـــای گذشـــته 
در کشـــور ناشـــی از فشـــار تقاضـــا نبـــود بلکـــه عرضـــه 
کاال کاهـــش پیـــدا کـــرد بـــه همیـــن دلیـــل قیمت هـــا 

افزایشـــی شـــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم ادامـــه داد: 
اگرچـــه نـــرخ تـــورم کاهـــش پیـــدا کـــرده امـــا عرضـــه 
افزایشـــی نداشـــته در واقـــع بـــه دلیـــل گرانـــی کاالهـــا 
ـــد. ـــش دهن ـــود را کاه ـــای خ ـــدند تقاض ـــار ش ـــردم ناچ م

ــار  عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس تـــورم چهـ
ــد و  ــیخته خوانـ ــی افسارگسـ ــه را تورمـ ــدی ماهانـ درصـ
تصریـــح کرد:به طـــور مثـــال دولـــت قیمـــت گوشـــت ۵ 
ـــد  ـــش می ده ـــان افزای ـــزار توم ـــه ۵۰ ه ـــی را ب ـــزار تومان ه
ـــا  ـــود ب ـــه می ش ـــردم مواج ـــراض م ـــا اعت ـــه ب ـــی ک ـــا زمان ام
ـــت  ـــا قیم ـــرده، آن را ب ـــت را ارزان ک ـــه گوش ـــای اینک ادع
ــاند در  ــروش می رسـ ــه فـ ــازار بـ ــان در بـ ــزار تومـ ۴۰ هـ
ـــت  ـــت، دول ـــدن گوش ـــران ش ـــود گ ـــا وج ـــرایط  ب ـــن ش ای

ادعـــای ارزان شـــدن نیـــز دارد.

كاهش نرخ تورم با توجه به وضعیت معیشتی مردم واقعیت دارد؟ 

هفت طرح آموزشی و عمرانی در مراغه افتتاح و كلنگ زنی شد

کمیسـیون صـادرات، مدیریـت واردات با دسـتور جلسـه؛ 
و  مسـائل  بررسـی  و  کمیسـیون  دبیـر  و  نـواب  انتخـاب 
مشـکات واحـد های صادراتی اسـتان تشـکیل شـد . رئیس 
اتـاق تبریـز در ایـن جلسـه ایجـاد بازارهای منطقـه و جهانی 
بـه منظـور عرضـه مسـتقیم محصـوالت تولیـدی ایـران در 

بازارهـای هـدف را پیشـنهاد داد. 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــو  ــینی عض ــف حس ــید یوس ــز س ــاورزی تبری ــادن و کش مع
هیــات نماینــدگان و رئیــس کمیســیون صــادرات، مدیریــت 
ــوزه  ــه در ح ــده ای ک ــکات عدی ــه مش ــاره ب ــا اش واردات ب
صــادرات فعــاالن اقتصــادی را تحــت شــعاع خــود قــرار مــی 
دهــد گفــت: کارت هــای بازرگانــی یکبــار مصــرف از جملــه 
ــا مشــکات  مســائلی اســت کــه تجــار کشــور و اســتان را ب
ــای  ــور ضرره ــاد کش ــر اقتص ــوده و ب ــه نم ــژه ای  مواج وی

ــی آورد.  ــری را وارد م ــران ناپذی جب
وی بـا تقدیـر از رئیـس اتـاق تبریـز و سـایر اعضـاء هیات 
ایـن  اقدامـات اساسـی در  بـا  اتـاق تبریـز کـه  نماینـدگان 
خصـوص امکان سـوء اسـتفاده از کارت هـای بازرگانی یکبار 
مصـرف را در اسـتان  بـه حداقـل رسـانده، اظهـار امیدواری 
نمـود: بـا اقدامـات صـورت گرفتـه در خصوص صـدور کارت 
هـای بازرگانـی حمایـت حداکثـری از فعـاالن اقتصـادی و 

تجـار در اسـتان فراهـم گـردد.
رئیـس کمیسـیون صـادرات و مدیریـت واردات اتاق تبریز 
ایجـاد بازارهـای منطقـه ای و جهانـی در راسـتای توسـعه 
تولیـدی  محصـوالت  صـادرات  توسـعه  الزمـه  را  صـادرات 

کشـور خوانـد و در ایـن مـورد افـزود: بـرای تحقـق چنیـن 
امـری همتـی مضاعف الزم اسـت تا بـه این مهم در راسـتای 

توسـعه اقتصـادی کشـور نایـل گردیم.
دکتـر یونـس ژائلـه رئیـس اتـاق تبریـز بـا تاکیـد بـر این 
نکتـه کـه صـادرات عامـل اصلـی ایجـاد تحـرک در اقتصـاد 
کشـور اسـت در همیـن راسـتا گفـت: کمیسـیون صـادرات 
و مدیریـت واردات جـزء کمیسـیون مهـم اتـاق بـه شـمار 
مـی آیـد کـه مـی بایسـت مشـکات تجـار اسـتان در ایـن 

کمیسـیون احصـاء و در شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش 
خصوصـی مطـرح گـردد تا مسـائل و مشـکات تجار اسـتان 
مرتفـع و امـکان حضـور در بازارهـای منطقـه ای و جهانـی 

شـود. مهیاء 
سـایر  و  منطقـه  کشـورهای  در  تجـاری  مراکـز  ایجـاد 
کشـورها، حضـور در نمایشـگاه هـای بیـن المللی ، پیوسـتن 
ایـران به کشـورهای اوراسـیا که امـکان صـادرات محصوالت 
ایـران بـه ایـن کشـورها را بـدون پرداخـت عـوارض گمرکی 

فراهـم مـی آورد، اعزامی هیـات اقتصادی و تجـاری به عراق 
در راسـتای سـفر اقتصـادی و تجـاری کـه فعـاالن اقتصادی 
کشـور عـراق به اسـتان داشـته اند، تامیـن منابـع مالی مورد 
نیـاز واحدهـای تولیـدی وصنعتی بـا روش هـای نوین تامین 
منابـع مالـی همچـون؛ بـورس، اصـاح قوانیـن مرتبـط بـا 
صـدور کارت بازرگانـی به منظور بررسـی اهلیت درخواسـت 
کننـدگان کارت بازرگانـی، لـزوم حضور مسـتمر در بازارهای 
جهانـی و منطقـه ای بـرای اعتمـاد سـازی بـرای همـکاری 
هـای دو جانبـه در خریـدارن محصـوالت تولیـدی ایـران بـا 
هـدف همـکاری هـای بلند مـدت به عنـوان شـرکاء تجاری، 
حل مسـائل و مشـکات فعـاالن اقتصـادی در چارچوب های 
داخلـی )تعامـل سـازنده دولـت و بخـش خصوصـی( بـرای 
حضـور مسـتمر و موثـر در بازارهای جهانـی از جمله مباحث 

طـرح شـده از طـرف رئیس اتـاق تبریـز بود.
از محصــوالت  قانونــی و لجســتیکی  حمایــت هــای 
صادراتــی بــه کشــورهای همســایه بــا هــدف رقابتــی 
ــات ارزی  ــری از نوس ــدی، جلوگی ــوالت تولی ــودن محص نم
ــرای محصــوالت  ــی ب ــن اســتراتژی صادرات در کشــور، تدوی
مختلــف بــرای صــادرات بــه بازارهــای منطقــه ای و جهانــی، 
ایجــاد شــرکت هــای مدیریــت صــادرات و کنسرســیوم های 
ــار ســنجی  ــای اعتب ــران، ایجــاد شــرکت ه ــی در ای صادرات
ــوص  ــادرات در خص ــیون ص ــری کمیس ــی گی ــی، پ صادرات
ــه هــای  ــه همــکاری بیــن ســازمان پایان ــاد تفاهــم نام انعق
اســتان بــا ســازمان پایانــه هــای عــراق، موضوعــات مطــرح 
شــده از طــرف فعــاالن اقتصــادی و اعضــاء کمیســیون بــود.

رئيس اتاق تبريز: 

بازارهای منطقه ای مکمل توسعه صادرات است 

دریافت وجه بابت استفاده از كارت 
سوخت جایگاه تخلف است 

شـرکت ملـی پخش فـراورده های نفتـی ایران 
اعـام کـرد: دریافـت هرگونـه وجـه اضافـی بـه 
جـز بهـای بنزیـن تحویلی بـه خودروهـا در زمان 
سـوختگیری، ممنوع و تخلف محسـوب می شود. 
بـه گـزارش فـارس، بـر اسـاس اطاعیـه ایـن 
شـرکت دریافـت هرگونـه وجـه اضافـی بـه جـز 
بهـای بنزیـن تحویلـی بـه خودروهـا در زمـان 
سـوختگیری، ممنوع و تخلف محسـوب می شود.

در اطاعیـه شـرکت ملـی پخـش فـراورده 
اطـاع  بـه  اسـت:  آمـده  ایـران  نفتـی  هـای 
هموطنـان عزیـز می رسـاند طبـق روال معمول 
کارتهـای آزاد جایگاههـا فعـال و در دسـترس 
مراجعیـن جهـت سـوختگیری مـی باشـد بـه 
همیـن لحـاظ دریافـت هرگونه مبلغ یـا وجهی 
توسـط  جایـگاه  آزاد  کارت  از  اسـتفاده  بابـت 
اپراتورهـا و متصدیـان تلمبـه در جایـگاه هـای 
عرضه سـوخت ممنـوع بوده و تأکیـد می گردد 
در صـورت مشـاهده مـواردی از قبیـل عـدم در 
دسـترس بـودن کارت آزاد و یـا دریافـت وجـه 
اضافـه بـر مبلـغ بنزیـن بـا سـامانه پاسـخگوئی 
هـای  فـرآورده  پخـش  ملـی  شـرکت   ۰۹۶۲۷
نفتـی ایـران تماس حاصـل نمـوده و موضوع را 
منعکـس نماینـد. شـایان ذکر اسـت همـکاران 
این شـرکت به سـرعت بـه موضوع رسـیدگی و 

نتیجـه اطـاع رسـانی خواهـد شـد.

نمایشگاه »صنعت پنهان« در تبریز 

بــه مناســبت روز ملــی صنعــت چــاپ و 
ــز  ــان« در تبری ــت پنه ــگاه »صنع ــر نمایش نش

ــت.  ــایش یاف گش
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
در ایــن نمایشــگاه بخشــی از آثــار جرایــد 
شمســی   ۳۰ تــا   ۱۰ دهــه  روزنامه هــای  و 
برگرفتــه از آثــار مــوزه خصوصــی چــاپ و نشــر 
»رشــید کفیلــی« بــه همــراه تکنیک هــای 
چــاپ ســنگی، کلیشــه ای و ســربی بــه نمایــش 

ــت. ــده اس ــته ش گذاش
همچنیــن در ایــن نمایشــگاه ابــزار و وســایل 
ــته و ۴  ــال گذش ــه ۱۰۰ س ــوط ب ــی مرب چاپ
ــای  ــوط چاپخانه ه دســتگاه چــاپ دســتی مرب
تبریــز، روســتای  قدیمــی همچــون چهــر 
ــه ای  ــاپ کلیش ــتگاه چ ــد، دس ــان مرن هوجق
ــات، در  ــه منظــور چــاپ ادعیــه و آی ــی ب آلمان

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــد عم ــرض دی مع
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  آبــدار 
آذربایجــان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
شــرقی گفــت: در روز هــای برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه مقطعــی از چــاپ دســتی بازآفرینــی 
و تجربــه چــاپ دســتی بــرای بازدیــد کنندگان 

ــد. ــد ش ــر خواه میس
ــا ۱۲  ــان« از ۹ ت ــت پنه ــگاه »صنع نمایش
شــهریور از ســاعت ۹ تــا ۲۰:۳۰ در محــل 

ــت. ــر اس ــز دای ــروطه تبری ــوزه مش م

شدت التهابات در اقتصاد ایران 
كاهش یافت 

جمهــور  رئیــس   اقتصــادی  معــاون 
شــاخص های اقتصــادی ســه مــاه اخیــر را 
در  التهابــات  شــدت  کاهــش  نشــان دهنده 
ــم در  ــت: ه ــرد و گف ــوان ک ــران عن اقتصــاد ای
ــارهای  ــش فش ــورم، کاه ــم در ت ــازار ارز و ه ب

تورمــی را شــاهد هســتیم. 
ــا  ــان ب ــد نهاوندی ــزارش تســنیم، محم ــه گ ب
ــتاد  ــات س ــت در جلس ــرد دول ــه رویک ــاره ب اش
اقتصــاد مقاومتــی اظهــار داشــت: بــا پشــت ســر 
گذاشــتن دوره مدیریــت بحــران کــه در ۱۸ مــاه 
گذشــته بــر اقتصــاد ایــران گذشــت، برنامه ریــزی 
و آمادگــی اقــدام اقتصــادی بــرای ۲۴ مــاه پیــش 

رو در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه اســت.
ــوان  ــه به عن ــال ۹۸ ک ــه داد: در س وی ادام
ــت،  ــده اس ــذاری ش ــد نام گ ــق تولی ــال رون س
ــور منظــم،  ــت به ط ــادی دول ــتاد اقتص در س
بــا  رابطــه  در  و کان  تصمیمــات ســتادی 

ــت. ــده اس ــه  ش ــی گرفت ــاد مقاومت اقتص
نــگاه  رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون 
همه جانبــه دولــت بــه بخش هــای مختلــف 
ــزود:  ــرار داد و اف ــد ق ــورد تأکی ــادی را م اقتص
قســمت های مختلــف اقتصــادی کشــور در 
جلســاتی در حضــور رئیس جمهــور شــرکت 
می کننــد و برنامه هــای خودشــان در رونــق 

تولیــد را ارائــه می کننــد.
وی شــاخص های اقتصــادی ســه مــاه اخیــر 
را نشــان دهنده کاهــش شــدت التهابــات در 
ــوان کــرد و ادامــه داد: هــم  ــران عن اقتصــاد ای
در بــازار ارز و هــم در تــورم، کاهــش فشــارهای 

تورمــی را شــاهد هســتیم.
نهاوندیان با اشـاره به روند رشـد در بخش های 
پیشـران اقتصـاد، تصریـح کـرد: ایـن بخش ها نیز 
توانسـته اند رشـد منفـی را که بر اقتصـاد ایران در 
سـال گذشـته بـه دلیـل تحریم ها تحمیل شـد را 

به رشـد مثبت تبدیـل کنند.
ــای  ــرای بخش ه ــت ب ــد مثب ــاد رش وی ایج
ــورد  ــر را م ــاه اخی ــادی در ۳ م ــف اقتص مختل
توجــه قــرار داد  و از صنایــع غذایــی، شــیمیایی، 
گردشــگری  و  کشــاورزی  خــودرو،  فــوالد، 
ــرد. ــاد ک ــد ی ــن رش ــای ای ــوان نمونه ه به عن

نهاوندیــان از پیش بینی هایــی خبــر داد کــه 
ــران در ســال ۹۸  ــرآورد مجموعــه اقتصــاد ای ب
ــان  ــد و خاطرنش ــت می دانن ــمت مثب ــه س را ب
کــرد: ایــن در واقــع جدی تریــن پاســخ اقتصــاد 
ــه تحریم هــای اقتصــادی خواهــد بــود  ایــران ب
کــه دشــمن می خواســت بــا صفــر کــردن 
فــروش نفــت و اعمــال تحریم هــا بــر صــادرات 

ــد. ــر کن ــران را زمین گی ــک، اقتصــاد ای و بان
ادامــه  رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون 
داد: البتــه فشــار بــر مــردم وارد آمــد امــا 
ــمن  ــد و دش ــتادگی کردن ــه ایس ــردم مردان م
نمی رســد. خــود  هــدف  بــه  به هیچ وجــه 

وی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا مثبـت شـدن 
شـرایط اقتصـادی و آمادگـی برای بازگشـت به 
مسـیر بهبـود و توسـعه کـه پیش ازایـن، کشـور 
در یـک تجربـه پنجاه وپنج ماهه از تیرماه سـال 
۹۲ تـا دی ماه سـال ۹۶ داشـته ادامـه پیدا کند.

ــی در  ــی و عمران ــرح آموزش ــت، ۶ ط ــه دول ــن روز از هفت ــا آخری ــان ب همزم
ــد. ــاز ش ــز آغ ــی نی ــرح آموزش ــک ط ــی ی ــات اجرای ــرداری و عملی ــه بهره ب مراغ

ــی و  ــرح آموزش ــج ط ــرای پن ــامل اج ــا ش ــرح ه ــن ط ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی زمیــن ورزشــی در آموزشــکده فنــی و  ــی و نیــز کلنــگ زن یــک طــرح عمران

ــود . ــاورزی ب کش
ــه و  ــت: پای ــا گف ــرح ه ــن ط ــرداری از ای ــره ب ــن به ــه در آیی ــدار مراغ فرمان
اســاس رشــد و توســعه جامعــه، بهــره منــدی مناســب از تعلیــم و تربیــت نســل 

ــده اســت. آین
ــق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــرای ایجــاد رون ــزود: ب حمیــد شــکری اف
بایــد تربیــت انســانی مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه الزمــه آن وجــود زیرســاخت 

ــد اســت. ــروی انســانی توانمن هــای فیزیکــی و نی
وی ادامــه داد: برایــن اســاس ســرمایه گــذاری در بخــش تعلیــم و تربیــت مــی 
توانــد زمینــه ســاز تعالــی زیرســاخت هــای آموزشــی را بــه دنبــال داشــته باشــد 

و ایــن امــر در تــاش خیــران مدرســه ســاز تجلــی و بــروز پیداکــرده اســت.

وی اضافــه کــرد: وجــود روحیــه و فرهنــگ ایثــار و فــداکاری در بیــن خیــران 
مدرســه ســاز، پشــتوانه بزرگــی بــرای دســتگاه تعلیــم و تربیــت اســت.

ــه کمبــود فضــا هــای  ــا اشــاره ب ــرورش مراغــه نیــز ب سرپرســت آمــوزش و پ
آموزشــی در ایــن شهرســتان گفــت: اســتفاده از ظرفیــت خیــران مدرســه ســاز 

ــد راهگشــای ایــن مشــکل اساســی باشــد. مــی توان
محمــود رضایــی افــزود: هــم اکنــون ۱۰ مدرســه در نقــاط مختلــف شــهری و 

روســتایی ایــن شهرســتان بــا حمایــت خیــران در حــال ســاخت اســت.
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح مدرســه ۶ کاســه خیــر ســاز ســلجی ادامــه داد: ایــن 
مدرســه توســط محمدرضــا ســلجی یکــی از فرهنگیــان بازنشســته فرهنگــی و بــا 

مشــارکت نوســازی مــدارس آذربایجــان شــرقی ســاخته شــده اســت.
ــارد و ۸۷۵ میلیــون  ــن مدرســه یــک میلی ــرای ســاخت ای ــه کــرد: ب وی اضاف

تومــان هزینــه شــده اســت.
ــز کارگاه  ــامل تجهی ــی ش ــرح آموزش ــار ط ــت چه ــه دول ــن روز هفت در آخری
ــه آموزشــی، بوســتان و میــدان دانشــجو و فیبــر  هــای آموزشــی، احــداث گلخان

نــوری آموزشــکده فنــی و کشــاورزی مراغــه بــا ۹۳۵ میلیــون تومــان اعتبــار بــه 
بهــره بــرداری رســید و کلنــگ احــداث زمیــن ورزشــی ایــن آموزشــکده نیــز بــا 

ــه زمیــن زده شــد. ۲۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار ب
ــا بوســتان  ــان آزادگان ب ــی خیاب ــل تقاطــع انتهای ــن طــرح احــداث پ همچنی
ــا اعتبــار ۲۵۰ میلیــون تومانــی احــداث  الغدیــر کــه توســط شــهرداری مراغــه ب

ــرداری رســید. ــه بهــره ب شــده اســت، ب
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ــان   ــپک تاکرای آذربایج ــه س ــس کمیت رئی
شــرقی از اعــزام تیــم دختــران مراغــه بــه 
ــان در  ــتعدادیابی جوان ــوری اس ــابقات کش مس

ــر داد.  ــته خب ــن رش ای
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا عبــدی افــزود: 
ایــن تیــم بــه عنــوان نماینــده اســتان در ایــن 
ــد  ــت خواه ــه رقاب ــه و ب ــا حضــور یافت رقابت ه

پرداخــت.
وی ادامــه داد: در ایــن مســابقات تیــم مراغه 
ــن  ــدی پرچی ــر امج ــام، کوث ــاغر آذری ف را س
ــا  ــی، مین ــه امیرثنای ــی، هانی ــرا جنان ــاغ، زه ب
چوبنــگ به عنــوان بازیکــن، صفــا راشــدی 
و ســمیه فضلــی بــه عنــوان مربــی، زهــرا 
ــا  ــی، لی ــوان کمک مرب ــه عن ــت ب سلیماندوس
عبــدی بــه عنــوان سرپرســت و بهنــاز امجــدی 

همراهــی  سرپرســت  کمــک  عنــوان  بــه 
. می کننــد

عبــدی اضافــه کــرد: هــم اکنــون ایــن تیــم 
ــود،  ــتعدادهای خ ــارب و اس ــه تج ــه ب ــا توج ب
ــرای کســب مقــام هــای  از شــانس مناســبی ب
ــوردار  ــا برخ ــن رقابت ه ــوری در ای ــر کش برت

اســت.
ــپک  ــتعدادیابی س ــابقات اس ــزود: مس وی اف
ــی رشــت  ــه میزبان ــران کشــور ب ــرای دخت تاک

ــد. ــی یاب ــان م ــاه جــاری پای ۱۲ شــهریور م
ســپک تاکــرا شــبیه والیبــال بــوده امــا 
بــرای گذرانــدن تــوپ از تــور بــه  جــای دســت 
از پــا اســتفاده مــی  شــود، ایــن بــازی از ورزش  
ــوده و در  ــیا ب ــرق آس ــوب ش ــی جن ــای بوم ه
ــیار  ــزی بس ــوس و اندون ــزی، الئ تایلنــد، مال

ــت.   ــوب اس محب
ــن  ــور در ایـ ــاع تـ ــن و ارتفـ ــدازه زمیـ انـ
بـــازی شـــبیه بدمینتـــون بـــوده و هـــر تیـــم 
ـــد ۲  ـــه بتوان ـــی ک ـــر تیم ـــن دارد و ه ۳ بازیک
ســـت از ۳ ســـت بـــازی را از آن خـــود کنـــد 
ـــت ۲۱  ـــر س ـــود، ه ـــد ب ـــابقه خواه ـــده مس برن
امتیـــاز دارد و در ســـت ســـوم تنهـــا کســـب 
۱۵ امتیـــاز بـــرای پیـــروز شـــدن تیـــم هـــا 

کافـــی اســـت.  

ــان  ــد می ــو روادی ــاز لغ ــا از آغ ــده ناج فرمان
ــر داد. ــروز خب ــراق از دی ــران و ع ای

بــه گــزارش ایســنا، ســردار حســین اشــتری 
در حاشــیه  دیــدار بــا پزشــکان و معاونــان 
بهداشــت و درمــان نیــروی انتظامــی بــا حضــور 
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: امــروز 
جلســه ای بــا پزشــکان داشــتیم و نظــرات آنــان 
ارائــه شــده و در مــورد ارائــه بهتــر خدمــات بــه 
مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز درمانــی نیــروی 
انتظامــی تصمیمــات اتخــاذ شــد. امــروز مراکــز 
درمانــی ناجــا بیــش از ۱۰ هــزار خدمــت 
درمانــی در هــر روز را بــه پرســنل نیــروی 

ــد. ــه می دهن ــردم ارائ ــی و م انتظام
فرمانــده  ناجــا بــا بیــان ایــن کــه طــرح جامع 
ســه ســاله  بهداشــت و درمــان نیــروی انتظامــی 
را آمــاده کرده ایــم کــه بــه زودی اجرایــی 
خواهــد شــد، گفــت: امیدواریــم در اجــرای 

ــر  ــت وزارت بهداشــت، و دیگ ــن طــرح حمای ای
ــیم. ــته باش ــز داش ــا را نی ــتگاه ها و نهاده دس

اشــتری در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره  
ــار  ــز اظه ــروی نی ــرز خس ــایی م ــان بازگش زم
مــرز  گرفتــه  توافقــات صــورت  بــا  کــرد: 
ــد.  ــد ش ــایی خواه ــه زودی بازگش ــروی ب خس
همچنیــن از امــروز لغــو روادیــد زائــران عتبــات 
میــان ایــران و عــراق آغــاز شــد کــه تــا پایــان 

ــت. ــد داش ــه خواه ــر ادام ــاه صف م
پرســش  بــه  پاســخ  در  ناجــا  فرمانــده 
ــام  ــرای ای ــس ب ــر پلی ــورد تدابی ــنا در م ایس
کــرد: طبــق  اظهــار  محــرم  عزاداری هــای 
ســنوات گذشــته از پیــش از آغــاز محــرم 
ــا مســئوالن هیات هــای مذهبــی  جلســاتی را ب
برگــزار کردیــم و خوشــبختانه همــکاری خوبــی 
ــا و  ــا و تکای ــان پلیــس و مســئوالن هیات ه می

ــود دارد. ــاجد وج مس
وی بــا بیــان ایــن کــه پلیــس در ایــن ایــام 
از آمادگــی کافــی برخــوردار بــوده و نســبت بــه 
ــدات  ــه تمهی ــن ارائ ــت و همچنی ــن امنی تامی
انتظامــی و ترافیکــی اقــدام خواهــد کــرد، 
افــزود: ان شــاءاهلل امســال حضــور مــردم بیشــتر 
از گذشــته خواهــد بــود و مــا نیــز در خدمــت 
ــود. در ایــن  عــزاداران سیدالشــهداء خواهیــم ب
ــئوالن  ــه مس ــز ب ــای الزم نی ــه توصیه ه زمین
ــه شــده اســت. ــس ارائ ــا از ســوی پلی هیات ه

ـــام  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــو مجم عض
ــم  ــت دهیـ ــه دسـ ــت بـ ــد دسـ ــت: بایـ گفـ
تـــا صحنـــه انتخابـــات بـــه امیـــد و شـــادابی 
ــده ای  ــم عـ ــس می کنیـ ــود، حـ ــل شـ تبدیـ
مـــوج  بـــر  بیاورنـــد  رأی  اینکـــه  بـــرای 

می دمنـــد.  نارضایتـــی 
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا باهنــر 
ــا  ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــین)ع( و  ــام حس ــوگواری ام ــام س ــلیت ای تس
مــاه محــرم، گفــت: انقــاب مــا یکــی از ثمــرات 
عاشوراســت و خداونــد توفیــق دهــد کــه ایــن 
ــل  ــی بدی ــوان اســوه ب ــان به عن ــاب همچن انق
در مقاومــت در برابــر ظالمــان ایســتادگی کنــد 
ــرت  ــی اش، حض ــب اصل ــه صاح ــه ب ــا اینک ت

ــد. ــج( برس مهدی)ع
وی بــا اشــاره بــه شــهادت شــهیدان رجایــی 
ــر و دســتجردی و ســایر شــهدای دهــه  و باهن
اول شــهریور، افــزود: شــهیدان رجایــی و باهنــر 
ــا آنکــه دوران  ــد، ب در انقــاب اســوه هایی بودن
ــاد  ــه ی ــار ب ــا آث ــود، ام ــاه ب ــان کوت خدمت ش
ماندنــی برجــا گذاشــت، آنهــا مردمــی زندگــی 
کــرده و خدمتگــزاری را بزرگتریــن افتخــار 

ــتند. ــود می دانس خ
مصلحـــت  تشـــخیص  مجمـــع  عضـــو 
بارها  رجایـــی  از شـــهید  داد:  ادامـــه  نظام 
نقل شـــده کـــه بعـــد از انتخاب شـــدن به 
بزرگترین  کـــه  ریاســـت جمهوری،  گفـــت 
دغدغه ام این اســـت که در پیشـــگاه خداوند 
بایـــد جواب یـــازده میلیون نفر کـــه به من 
رأی داده انـــد را بدهـــم، وقتی شـــهید باهنر 
در کابینه شـــهید رجایی در زمان نخســـت 
 وزیری بـــود، بعـــد از اخـــذ رأی اعتماد در 
پاســـخ به این ســـؤال که چه حســـی دارید، 
گفت مـــن قبل از رأی و انتخابـــات، ۴ فرزند 
میلیون  احســـاس می کنم، ۱۱  اآلن  و  داشتم 
فرزنـــد دارم و من باید پاســـخگوی مطالبات 
اولیاء دانش آموزان و دانشـــجویان نیز باشـــم.

ــروز  ــائل امـ ــه مسـ ــاره بـ ــا اشـ ــر بـ باهنـ
کشـــور و هفتـــه دولـــت، گفـــت: دولـــت 
تـــاش می کنـــد فعالیت هایـــی کـــه انجـــام 
ـــات  ـــد و ماق ـــزارش ده ـــردم گ ـــه م داده را ب
دولـــت بـــا مقـــام معظـــم رهبـــری امســـال 
قبـــل از هفتـــه دولـــت انجـــام شـــد، زیـــرا 
دولـــت در میـــدان اجراســـت، بایـــد نهادهـــا 
کمـــک کننـــد و دولـــت نیـــز بایـــد تحمـــل 

خـــود را در برابـــر انتقـــادات بـــاال ببـــرد.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــار داش وی اظه
گفتنــد درســت اســت  کــه دو ســال تــا 
ــن  ــا ای ــده، ام ــم باقیمان ــت دوازده ــان دول پای
ــود؛  ــد کار ش ــه بای ــی اســت ک فرصــت مغتنم
ــگ  ــاره مســئله اقتصــاد و فرهن مخصوصــا درب

تأکیــد کردنــد کــه کارهــا بایــد انجــام شــود و 
فکــر نکنیــد کــه چــون دو ســال پایانــی دولــت 

اســت، نمی شــود کاری کــرد.
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
دربــاره ســامانه بومــی بــاور ۳۷۳ تصریــح کــرد: 
ــاور ۳۷۳ از  ــام ب ــا ن ــوا ب ــه ه ــن ب ــامانه زمی س
برگ هــای برنــده ای بــود کــه نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران توانســت بــر زمیــن بزنــد، 
ــور  ــد و چشــم دشــمن ک چشــم حســود بترک
ــاال  ــه ح ــت ک ــی اس ــن از برگ های ــود، ای ش

حاال هــا وجــود دارد.
ــه  ــداران ب ــینه پاس ــه س ــزود: اینک ــر اف باهن
ــن  ــتطعتم م ــم ماس ــدوا له ــه »واع ــه مبارک آی
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــت ب ــن اس ــوه« مزی ق
دشــمن را بترســانند، ایــن رفتارهایــی کــه 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی انجــام 
می دهــد، مصــداق ایــن آیــه مبارکــه اســت، از 
رفتــار، گفتــار و افــکار دشــمنان معلــوم اســت 
کــه تحــت تأثیــر ایــن هســتند؛ مــا می گوییــم 
کــه  دســتی  ولــی  نیســتیم  جنگ طلــب 
ــع  ــود را قط ــران دراز ش ــمت ای ــاوز س ــه تج ب

ــرد. ــم ک خواهی
خبرنــگار  ســؤال  بــه  پاســخ  در  وی 
ــاره جلســات شــورای  ــزاری تســنیم درب خبرگ
وحــدت و اینکــه برخــی  می گوینــد شــما 
ــد،  ــرکت نمی کنی ــورا ش ــن ش ــات ای در جلس
گفــت: در غیبــت ســه حــزب فراگیــر قدرتمنــد 
در کشــور معمــوال ایــن مشــکات را داریــم، هر 

ــک می شــویم،  ــات نزدی ــه انتخاب ــه ب دوره ای ک
بایــد ظرفیــت را بــر وحــدت درون تشــکیاتی 
بگذاریــم، هــر دوره ای هــم یــک نــام دارد ولــی 
ماهیــت آن همــان اســت و ایــن دوره هــم راه 
افتــاده اســت، وقتــی حــزب قدرتمنــد نداشــته 
باشــیم ممکــن اســت جناح هــا اختــاف داشــته 
باشــند، امــا بایــد ایــن را کاهــش دهنــد و بــه 
ــان  وحــدت برســند، شــورای ائتــاف اصولگرای
وحــدت  مــا  چشــم انداز  و  خــورده  کلیــد 

صد درصــدی اســت.
نایــب رئیــس مجلــس نهــم ادامــه داد: 
ــه  ــوده ک ــن ب ــم ای ــته ه ــای گذش در دوره ه
شــاید بــه ایــن عــدد صد درصــد نرســیم، 
ــده در  ــرد، بن ــم ک ــود را خواهی ــعی خ ــا س ام
ــه  ــم؛ البت آن جلســه هســتم و شــرکت می کن
طبیعــی اســت کــه نقدهایــی هــم وجــود 
ــک  ــان ی ــن جری ــم ای ــاش کنی ــد ت دارد، بای
جریــان فراگیــر اصولگرایــی باشــد، تجربــه دو 
ــدت  ــه وح ــه ب ــان داده ک ــته نش دوره گذش
می رســیم و کار  پیــش مــی رود و زمینــه 

ــت. ــد داش ــی خواه خوب
باهنــر تصریــح کــرد: بایــد دســت بــه 
دســت دهیــم تــا صحنــه انتخابــات بــه امیــد 
و شــادابی تبدیــل شــود، حــس می کنیــم 
بــر  بیاورنــد  رأی  اینکــه  بــرای  عــده ای 
ضعف هــا  و  می دمنــد  نارضایتــی  مــوج 
رأی  بتواننــد  تــا  می کننــد  بزرگنمایــی  را 

بیاورنــد. 

عده ای برای اینکه رأی بیاورند بر 
موج نارضایتی می دمند

دختران مراغه عازم مسابقات استعدادیابی 
سپک تاكرای كشوری شدند

فرمانده ناجا خبر داد:

آغاز لغو روادید میان ایران و عراق

سالمت

چند اشتباه رایج در فصل گرما
مـوارد سـبک زندگـی خـود را تغییـر داده 
و بـه انـدازه کافـی در ایـن فصـل به سـامت 

خـود اهمیـت نمی دهنـد.
دمـا، رطوبـت و آفتاِب مسـتقیم سـه عامل 
مشـکات  بیشـتر  بـا  مواجـه  بـرای  جـدی 
سـامتی مرتبـط بـا فصـل تابسـتان هسـتند 
آفتـاب  و  بـدن  آبـِی  کـم   بـه  اغلـب  کـه 

می شـوند.  منجـر  سـوختگی 
انجـام  ادامـه چنـد اشـتباه رایـج کـه  در 
آن هـا در فصـل تابسـتان مشـکات جـدی به 
همـراه داشـته و می تواند سـامت افـراد را به 
خطـر بینـدازد بـه نقـل از »یـواس آ تـودی« 

آورده شـده اسـت:
هنـگام  بـه  گـرم  آب  دوش  گرفتـن   )  ۱
بـرای  زیـادی  راه هـای  سـوختگی:  آفتـاب 
امـا  دارد  وجـود  آفتـاب سـوختگی  تسـکین 
قطعـا گرفتـن دوش آب گـرم یکـی از آن هـا 
نیسـت. ناحیـه آفتاب سـوخته را بایـد تمیز و 
خنـک نگه داشـت. بهتر اسـت بسـته های یخ 
را کـه داخل حولـه ای نازک پیچیده شـده در 

محـل سـوختگی قـرار دهیـد. 
گرمازدگـی:  عائـم  گرفتـن  نادیـده   )۲
جـدی  بسـیار  شـرایط  یـک  گرمازدگـی 
سـامتی اسـت کـه نیـاز بـه مراقبـت فـوری 
اورژانسـی  بسـیار  گرمازدگـی  دارد.  پزشـکی 
بـوده و بی توجهـی بـه آن بسـیار خطرنـاک 
اسـت. در وضعیـت گرمازدگـی دمـای بدن به 
۴۰ درجـه سـانتی گراد یـا باالتـر می رسـد و 
بـه حـدی گـرم می شـود کـه قـادر بـه خنک 

کـردن خـود نیسـت. 
نیـش  بـا  گزیدگـی  نگرفتـن  جـدی   )۳
حشـرات: بـرای بیشـتر افـراد نیـش حشـرات 
آن  خـارش  و  نیـش  محـل  قرمـزی  جـز 
مشـکات بیشـتری بـه وجـود نمـی آورد امـا 
در صورتـی کـه بـه نیش هـر نوعـی از آنها از 
جملـه زنبورها حساسـیت دارید یـا در محلی 
زندگـی می کنیـد که کنـه در آن زیاد اسـت، 
بایـد بـه پوشـاندن پوسـت خـود در فضـای 
بیرون از خانه توجه بیشـتری داشـته باشـید.

بـرای  اساسـی  راه هـای  از  ناآگاهـی   )۴
کنه هـا:  برابـر  در  خـود  پوسـت  محافظـِت 
و  اسـت  پیـاده روی  بـرای  زمانـی  تابسـتان 
دارد.  نیـاز  ویـژه ای  مقدمـات  بـه  پیـاده روی 
حشـرات  دافـع  لباس هـای  از  اسـت  بهتـر 
اسـتفاده کنیـد، پاچـه شـلوار خـود را داخـل 
جورابتـان قـرار دهید و پیراهـن خود را داخل 
شـلوارتان قـرار دهیـد تا حشـرات به خصوص 
کنه هـا امـکان داخـل شـدن بـه زیر لبـاس و 

تمـاس بـا پوسـت را نداشـته باشـند. 
سـمی:  پیچک هـای  گرفتـن  نادیـده   )۵
از  دیگـر  یکـی  نیـز  سـمی  پیچک هـای 
نگرانی هاییسـت کـه در تابسـتان بـه وجـود 
می آیـد. بیشـتر اوقـات ایـن گیـاه تنهـا باعث 
می شـود  خـارش  و  پوسـتی  بثـورات  ایجـاد 
آن  بـه  اسـت  ممکـن  افـراد  از  برخـی  امـا 
واکنش هـای آلرژیـک جـدی نشـان دهند که 

یکـی از عائـم آن تـورم اسـت.
۶( فرامـوش کـردن تجدید ضـد آفتاب در 
طـول روز: اگرچه بیشـتر مردم مـی دانند که 
یکـی از بهتریـن راه هـای محافظـت در برابـر 
از ضـد  از آفتـاب، اسـتفاده  صدمـات ناشـی 
آفتـاب اسـت اما هنوز هـم بسـیاری فراموش 
می کننـد روی پاهـا، گوش هـا و گـردن خـود 

بزنند.  ضدآفتـاب 
۷( نوشـیدن آب فقـط در مواقـع تشـنگی: 
نوشـیدن مقـدار زیـادی آب بـه نظـر سـاده 
می رسـد امـا بسـیاری آن را رعایـت نکـرده و 

بـا مشـکات زیـادی روبـه رو می شـوند..
طوالنـی:  مـدت  بـرای  نخـوردن  غـذا   )۸
تـاش  فصـل  ایـن  در  افـراد  از  بسـیاری 
می کننـد چـاق نشـوند و بـه همیـن خاطـر 
روشـی  خـوردن  غـذا  کمتـر  کـه  معتقدنـد 
مناسـب بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف اسـت. 
۹( ورزش کـردن در هـوای گـرم: بسـیاری 
از مـردم تصـور می کننـد کـه عرق کـردن به 
معنـای سـوزاندن چربـی اسـت و بـه همیـن 
دلیـل در هـوای گـرم بـرای دویدن بـه بیرون 
می رونـد امـا بـه گفتـه متخصصـان ایـن در 
واقـع بدتریـن کاری اسـت که می تـوان انجام 
داد. عـرق کـردن رونـد طبیعـی بـدن بـرای 
خنـک کردن خود اسـت. در واقـع تبخیر آب 
بـرای کاهـش دمـای بـدن صـورت می گیـرد 
امـا ایـن امـر می تواند به کـم آبی بـدن منجر 

 . د شو
۱۰( خـوردن غذاهایـی کـه مـدت طوالنی 
در گرمـا بوده انـد: معموال حوادث مسـمومیت 
غذایـی در تابسـتان بـه اوج خود می رسـد. در 
تابسـتان بسـیاری از مـردم ترجیـح می دهند 
بیـرون غـذا بخورنـد و این امر برایشـان جنبه 
تفریحـی دارد. تـا زمانـی کـه بتوانیـد مـواد 
غذایـی را بـه طـور صحیـح نگهـداری کنیـد 

ایـن کار هیـچ مشـکلی ندارد.
۱۱( پوشــیدن دمپایــی الانگشــتی بــه 
ــل  ــراد در فص ــیاری از اف ــداوم: بس ــور م ط
از  طوالنــی  پیاده روی هــای  بــرای  گرمــا 
الانگشــتی  دمپایی هــای  و  صندل هــا 
و  متخصصــان  امــا  می کننــد.  اســتفاده 
ــوع  ــن ن ــه ای ــد ک ــدار می دهن ــکان هش پزش
ــو  ــا درد، زان ــاد پ ــل ایج ــه دلی ــا ب صندل ه
ــرای  ــبی ب ــن مناس ــر درد جایگزی درد و کم

کفــش نیســتند. 
منبع: سالمت نیوز

 (ومدآگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت 
 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان عجب شیر

و  6( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان عجب شیر به شماره ثبت دومنوبت مع عمومی عادی بطور فوق العاده )جلسه مج
در محل سالن اجتماعات دبیرستان امام  3104/ 36/ 56شنبه مورخه دوروز  31: 33در ساعت 33463116801 شناسه ملی

حترم از کلیه اعضای م لذا برگزار خواهد گردید  6683131163بهمن کد پستی  55خمینی واقع در عجب شیر بلوار 
 دعوت می شود در موعد مقرر در جلسه مجمع عمومی حضور بهم رسانند.
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تاریخ انتشار: 1398/06/11

آگهی مناقصه نوبت دوم

ــرح  ــه ش ــر دارد ب ــر در نظ ــد اه ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــد: ــزار نمای ــه برگ ــل مناقص ذی

واگــذاری تهیــه مــواد اولیــه و طبــخ و توزیــع غــذای روزانــه و صبحانــه 
مــورد نیــاز دانشــگاه بــه افــراد واجــد الشــرایط )مناقصــه نوبــت دوم(

متقاضیــان واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــا واریــز مبلــغ -/۵۰۰/۰۰۰ 
ریــال بــه شــماره حســاب ۰۱۰۵۶۲۸۸۰۷۰۰۳ نــزد بانــک  ملــی شــعبه 
ــل  ــر قاب ــگاه )غی ــن دانش ــام ای ــر بن ــد اه ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
اســترداد( بــا مراجعــه بــه واحــد تــدارکات واقــع در کیلومتــر ۲ جــاده اهــر 
– تبریــز مجتمــع دانشــگاه آزاد اســامی ســاختمان فنــی قدیــم، طبقــه ۲ 

ــه خریــد اســناد اقــدام نماینــد. اتــاق ۳۱۰  نســبت ب
- محــل تحویــل اســناد و پاکــت پیشــنهادات قیمــت، دفتــر حراســت 

ــه واحــد واقــع در ســاختمان کتابخان
ــوق ۱۰ روز  ــای ف ــده ه ــت شــرکت در مناقصــه و مزای ــن مهل  - آخری

ــی باشــد ــی م ــخ درج آگه کاری از تاری
 - تضمیــن شــرکت در مناقصــه ســلف ســرویس -/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ــر بانکــی  ــه معتب ــت نام ــه صــورت ضمان ــی بایســت ب ــه م ــی باشــد ک م
حداقــل بــه مــدت ۳ مــاه یــا چــک تضمیــن شــده بــه نفــع دانشــگاه آزاد 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــی در وج ــید بانک ــا رس ــر ی ــد اه اســامی واح

واحــد اهــر باشــد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

* دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ــده درج شــده  ــناد مناقصــه و مزای ــای اس ــرم ه ــرایط در ف ــایر ش * س

اســت.
* به پیشنهاد های مبهم، فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد شد.

ــن و  ــول قوانی ــه قب ــه منزل ــت ب ــه قیم ــه و ارائ ــرکت در مناقص * ش
ــت. ــگاه اس ــات دانش ــه معام ــن نام ــررات آیی مق

كمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

تاریخ انتشار: 1398/06/11
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ـــجویی  ـــان دانش ـــت معاون ـــن نشس ـــی امی س
ــا  ــور بـ ــه کشـ ــه سـ ــای منطقـ ــگاه هـ دانشـ
ــن  ــاری ایـ ــایل جـ ــی مسـ ــت بررسـ محوریـ
ـــی  ـــی صدیق ـــر مجتب ـــور دکت ـــا حض ـــوزه ب ح
معـــاون وزیـــر و رئیـــس ســـازمان امـــور 
و  تحقیقـــات  علـــوم،  وزارت  دانشـــجویان 
ــس  ــی رئیـ ــر مطیعـ ــر ناصـ ــاوری و دکتـ فنـ
ـــهید  ـــاالر ش ـــجویان در ت ـــاه دانش ـــدوق رف صن

باکـــری دانشـــگاه تبریـــز برگـــزار شـــد.
بــه گــزارش ایســنا، معــاون دانشــجویی 
ضمــن  نشســت  ایــن  در  تبریــز  دانشــگاه 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــی از اقدام ــه گزارش ارای
ــور  ــت ام ــوزه مدیری ــرد ح ــوص عملک در خص
دانشــجویی در بخــش هــای مختلــف از جملــه 
ــن  ــه از موش ــاه در ادام ــگاه و رف ــه، خواب تغذی
گرافــی عملکــرد معاونــت دانشــجویی در حــوزه 

ــد.    ــی ش ــجویی رونمای ــات دانش خدم
ــا تاکیــد  حســین امامعلــی پــور، در ادامــه ب
ــور  ــه منظ ــتر ب ــت بیش ــن نشس ــه ای ــر اینک ب
همفکــری و تبــادل افــکار و بــه خصــوص 
ــات  ــه خدم ــور ارای ــه منظ ــات ب ــال تجربی انتق
ــش  ــه دانشــجویان و حــل برخــی چال ــر ب بهت
ــگاه  ــجویی دانش ــات دانش ــوزه خدم ــا در ح ه
ســال  آغــاز  مناســبت  بــه  منطقــه  هــای 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــوده اس ــد ب ــی جدی تحصیل
بــرای حــل مشــکات و ایجــاد رفــاه و خدمــات 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــجویان ب ــرای دانش ــر ب بهت
ــن رو در  ــت و از ای ــه ماس ــان وظیف ــداف آن اه
ــای الزم  ــت ه ــر حمای ــن قش ــوان از ای ــد ت ح

ــد.    ــد ش ــام خواه انج
بــر اســاس همیــن گــزارش، بررســی طــرح 
ــه  ــجویی، تهی ــات دانش ــت خدم ــع مدیری جام
اقــام اساســی ســلف هــای دانشــجویی در 
ــبزخانه  ــای آش ــی ۹۸-۹۹، ارتق ــال تحصیل س

ــگاه هــای  هــا، ســلف هــای غذاخــوری و خواب
ــه  ــه کمیت ــن نام ــی آیی ــردان، بررس ــود گ خ
انضباطــی و مــوارد خــاص، قیمــت غــذا و 
خوابــگاه در آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، 
بررســی وضعیــت دانشــجویان ســنواتی، نحــوه 
ــه دانشــگاه در  ــا ب ــگاه ه ــزی خواب عــودت واری
ســال تحصیلــی ۹۸-۹۹، بررســی کمــک هــای 
مالــی صنــدق رفــاه بــه دانشــگاه هــا در آســتانه 

ــه  ــد و ... از جمل ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ش
ــت  ــن نشس ــه در ای ــوارد مطروح ــن م مهمتری

ــود.     ب
از  جمعــی  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
معاونــان و مدیــران امــور دانشــجویی دانشــگاه 
هــای منطقــه ســه گزارشــی از اقدمــات صورت 
گرفتــه در حــوزه کاری خویــش ارایــه نمودنــد 
ــازمان  ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــه مع و در ادام
ــات و  ــوم، تحقیق ــجویان وزارت عل ــور دانش ام
ــاه دانشــجویان  ــدوق رف ــس صن ــاوری و رئی فن

ــد.    ــا پاســخ دادن ــه برخــی پرســش ه ب
بازدیــد شــرکت کننــدگان در ایــن نشســت 
از ســلف مرکــزی و آشــپزخانه صنعتــی از 
ــت.    ــوده اس ــی آن ب ــای جنب ــه ه ــر برنام دیگ
ــه  ــادآور مــی شــود: دانشــگاه هــای منطق ی
ــز،  ــای تبری ــگاه ه ــامل دانش ــور ش ــه کش س
پایــه  ارومیــه، تحصیــات تکمیلــی علــوم 
ــان،  ــی آذربایج ــهید مدن ــان، ش ــان، زنج زنج
صنعتــی ســهند، صنعتــی ارومیــه، بنــاب، 
محقــق اردبیلــی، مراغــه، هنــر اســامی تبریــز  

ــت.    اس
ـــا نشســـت  ـــان ب ـــر اســـت؛ همزم ـــه ذک الزم ب
ـــه  ـــای منطق ـــگاه ه ـــجویی دانش ـــان دانش معاون
ـــز  ـــی نی ـــن کارگاه آموزش ـــور، چندی ـــه کش س
ـــی کان  ـــوراهای صنف ـــران ش ـــور دبی ـــا حض ب
ـــج  ـــه و پن ـــق دو، س ـــامل مناط ـــه دو ش منطق
بـــا محوریت)آشـــنایی بـــا بروکراســـی اداری، 
ــای  ــه هـ ــتراتزیک، آییـــن نامـ مدیریـــت اسـ
آموزشـــی، انضباطـــی، شـــیوه نامـــه شـــورای 
دانشـــجویان  تغذیـــه  اســـتاندار  صنفـــی، 
حقـــوق  و  هـــا  دانشـــگاه  قراردادهـــای  و 
دانشـــجویی( بـــا تدریـــس اســـاتید دانشـــگاه 

تبریـــز برگـــزار شـــد.

به ميزبانی دانشگاه تبريز

نشست معاونان دانشجویی دانشگاه های 
منطقه سه كشور برگزار شد

مدیـــر کل تبلیغـــات اســـامی اســـتان 
ـــادات  ـــان اینکـــه اعتق ـــا بی آذربایجـــان شـــرقی ب
ـــران  ـــدار ای ـــتگی و اقت ـــردم راز همبس ـــی م دین
ــادات دینـــی  اســـامی اســـت، گفـــت: اعتقـ
ــدار  ــتگی و اقتـ ــبیح همبسـ ــخ تسـ ــردم نـ مـ

کشـــور مـــا اســـت.

بـــه گـــزارش مهـــر، حجـــت االســـام 
و المســـلمین حســـن شـــعبانی در جمـــع 
مســـئولین شهرســـتان عجـــب شـــیر گفـــت: 
علـــی رغـــم توطئه هـــای فـــراوان دشـــمنان 
تـــا بـــه امـــروز نتوانســـته انـــد بـــه اهـــداف 
شـــوم خـــود برســـند و ایـــن را هـــم نبایـــد 

فرامـــوش کـــرد کـــه اگـــر می توانســـتند 
ـــوری  ـــام جمه ـــردن نظ ـــن ب ـــرای از بی ـــاً ب قطع

اســـامی لحظـــه ای دریـــغ نمی کردنـــد.
مدیـــرکل تبلیغـــات اســـامی آذربایجـــان 
ـــود  ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ ـــرقی در بخ ش
ــات اســـامی  ــازمان تبلیغـ ــد: سـ ــادآور شـ یـ
ـــامی  ـــاب اس ـــد انق ـــای توانمن ـــی از بازوه یک

ـــت. اس
ـــد  ـــن اداره در دوره جدی ـــرد: ای ـــام ک وی اع
توجـــه بیش تـــری بـــه مباحـــث فکـــری 
ــاز  ــه نیـ ــد داشـــت چراکـ ــی خواهـ و فرهنگـ
ــات  ــن موضوعـ ــا ایـ ــروزی مـ ــب امـ مخاطـ

اســـت.
حجـــت االســـام شـــربیانی، امـــام جمعـــه 
ـــاره  ـــا اش ـــه ب ـــن جلس ـــز در ای ـــیر نی ـــب ش عج
ـــرد:  ـــار ک ـــرم، اظه ـــام مح ـــیدن ای ـــرا رس ـــه ف ب

ــکوه تر  ــه باشـ ــزاری هرچـ ــرای برگـ ــد بـ بایـ
و پرمحتواتـــر عزاداری هـــای مـــاه محـــرم، 
ـــات  ـــوی تبلیغ ـــای الزم از س ـــزی ه ـــه ری برنام

ـــرد. ـــورت بگی ـــتان ص ـــن شهرس ـــامی ای اس
ـــرای  ـــاری ب ـــال ج ـــه س ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــیر  ـــب ش ـــتان عج ـــی از شهرس ـــار اول زائران ب
ـــن  ـــاده روی اربعی ـــی در پی ـــورت کاروان ـــه ص ب
ـــت  ـــت: الزم اس ـــت، گف ـــد داش ـــور خواهن حض
ــه  ــن رابطـ ــز در ایـ ــی نیـ ــه هماهنگی هایـ کـ

ـــود. ـــام ش انج
ــم  ــن مراسـ ــان ایـ ــت در پایـ ــی اسـ گفتنـ
از زحمـــات حجـــت االســـام حیـــدر مســـن 
ــامی  ــات اسـ ــی اداره تبلیغـ ــت قبلـ سرپرسـ
شهرســـتان عجـــب شـــیر تجلیـــل و حجـــت 
االســـام حســـین مقدســـی بـــه عنـــوان 
رئیـــس جدیـــد ایـــن اداره معرفـــی شـــدند.

مديرکل تبليغات اسالمی آذربايجان شرقی:

اعتقادات دینی مردم راز همبستگی 
و اقتدار ایران اسالمی است

وزیـر پیشـنهادی میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری بـا اشـاره به این کـه روند 
گردشـگری کشـور رو بـه جلـو اسـت، گفـت: 
گردشـگری خارجـی در سـال ۹۶، ۴ میلیـون و 
۷۰۰ هـزار نفـر بـود کـه در سـال ۹۷ بـه هفت 
میلیـون و ۷۰۰ هـزار نفـر رسـیده اسـت و در 
چهـار ماهـه اول امسـال نیـز نسـبت بـه سـال 

هـای گذشـته رشـد داشـته ایم. 
مونسـان  اصغـر  علـی  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  وزارت  سرپرسـت 
دسـتی و گردشـگری در حاشـیه جلسـه علنـی 
امـروز- یکشـنبه- مجلـس شـورای اسـامی در 
جمـع خبرنـگاران ضمـن تشـکر از نماینـدگان 
در بیـان دغدغـه هـای خـود رد حـوزه میـراث 
فرهنگـی گفـت: نماینـدگان طرح خـود موجب 
ارتقـاء سـاختار شـدند و این سـازمان تبدیل به 
وزارتخانه شـد تـا بتوانـد در ماموریت های خود 

بـه طـور موفـق اقـدام کند.
وی افـزود: در جلسـات بـا فراکسـیون هـا، 
تـاش شـد کارنامه ای از فعالیت هـا و اقداماتی 
که در سـازمان طی دو سـال گذشـته در زمینه 
شـده  انجـام  گردشـگری  و  فرهنگـی  میـراث 
اسـت، ارائـه شـود. همچنیـن برنامـه هـای آتی  

بـرای دو سـال باقـی مانده، تشـریح شـد.
ــراث فرهنگــی،  ــر پیشــنهادی وزارت می وزی
صنایــع دســتی و گردشــگری گفــت:  بــا توجــه 
بــه رونــد دو ســال گذشــته وزارت میــراث 
ــه  ــگری؛ ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
نظرمــی رســد بــه ســرعت برنامــه هــا را ارائــه، 
ادامــه، تــداوم و ارتقــاء دهیــم و ســاختار جدیــد 
را در وزارتخانــه جــاری کنیــم؛ البتــه بایــد 
ســاختاری بــرای وزارتخانــه شــدن تدوین شــود 

ــد. ــس برس ــت و مجل ــب دول ــه تصوی و ب
وی افـزود: رونـد گردشـگری کشـور رو بـه 
جلـو اسـت، گردشـگری خارجـی در سـال ۹۶، 
۴ میلیـون و۷۰۰ هـزار نفـر بـود کـه در سـال 
۹۷ بـه هفـت میلیـون و ۷۰۰ هـزار نفر رسـیده 
اسـت و در چهـار ماهـه اول امسـال نیز نسـبت 

بـه سـال هـای گذشـته رشـد داشـته ایم.
وی با اشـاره به تنوع محصوالت گردشـگری، 
ادامـه داد: گردشـگری کشـاورزی بـه گردونـه 
گردشـگری کشـور اضافـه شـده اسـت، طبیعت 
گـردی، نیـز از ایـن جمله اسـت؛ قبـا در حوزه 
بخشـی  و  فرهنگـی  و  تاریخـی  گردشـگری 
کوچـک در حـوزه توریسـت سـامت داشـتیم 
و اکنـون بخـش سـامت بـازار بسـیار بزرگـی 
یافته اسـت؛ سـند توسـعه گردشـگری کشور با 

همکاری سـازمان جهانی گردشـگری و یونسکو 
در حـال تدویـن اسـت و کارهـای مختلـف آن 
انجـام شـده که این سـند برای  چکـش کاری و 
بررسـی بیشـتر در کمیسـیون های دولت است 
و امیدواریـم وارد صحـن شـدولت شـده و بـه 
تصویـب برسـد زیرا مسـیر آینده گردشـگری را 

مشـخص مـی کند.
اظهـار  فرهنگـی  میـراث  وزارت  سرپرسـت 
کـرد: برنامـه هـای ملـی بـا همـکاری سـازمان 
اسـت،  تدویـن  حـال  در  گردشـگری  جهانـی 
برنامـه ای در سـال هـای ۸۶ انجـام شـده کـه 
اکنـون بـا همـکاری سـازمان هـای جهانـی در 
حـال بازنگـری اسـت؛ بومگـردی هـا بـا شـدت  
روبـه گسـترش اسـت؛ ایـن امـر موجـب توزیع 
عادالنـه تـر گردشـگر در کشـور و درآمدزایـی 
از مهاجـرت  مـا  شـده، حتـی  در روسـتاهای 
بـه شـهرها جلوگیـری کـرده و ایجـاد اقتصـاد 
گردشـگری در ایـن مناطـق منجر شـده اسـت.

مونســان افــزود: در بخــش میــراث فرهنگــی 
ســاالنه یــک ســهمیه ثبــت جهانــی داریــم کــه 
از حداکثــر ایــن ظرفیــت اســتفاده کردیــم؛ کار 
جدیــدی کــه انجــام شــده و ادامــه مــی دهیــم 
ــه  ــورت نقط ــه ص ــر ب ــش ت ــت –ماپی ــن اس ای
ــم  ــی کردی ــی م ــت تاریخ ــا را ثب ــک بن ای ی
وســهمیه مــا مصــرف مــی شــد، ســال گذشــته 
محــور ساســانی را بــه ثبــت رســاندیم کــه صــد 
ــا ثبــت شــد کــه اگــر  کیلومتــر مســیر و ۸ بن

نقطــه ای انجــام مــی دادیــم، ســهمیه ۸ ســاله 
را مــرف مــی کردیــم.

ــداوم ثبــت زنجیــره ای  ــر ت ــا تاکیــد ب وی ب
ــه داد: ثبــت  ــراث فرهنگــی در کشــور، ادام می
ــده  ــد و پرن ــام ش ــی انج ــای هیرکان ــگل ه جن
ــراها  ــوب  و کاروانس ــه جن ــمال ب ــن ش راه آه
ــرار دارد  ــه ق در برنامــه هــای ثبــت وزارت خان
ــتر در  ــهرهای بیش ــا و ش ــتان ه ــداد اس و تع

ــد. ــی گیرن ــرار م ــی ق ــت جهان جــدول ثب
سرپرســت وزارت میــراث فرهنگــی با اشــاره 
بــه جلــب مشــارکت مردمــی در حــوزه میــراث 
فرهنگــی، گفــت: بــا توجــه بــه کمبــود بودجــه، 
ــت  ــای دول ــم، درآمده ــد از تحری ــژه بع ــه وی ب
تحــت فشــار قــرار گرفــت، مــا یــا بایــد متوقــف 
ــی  ــذاری بیرون ــرمایه گ ــا از س ــدیم ی ــی ش م
اســتفاده مــی کردیــم؛ خوشــحال هســتیم کــه 
حداکثــر واگــذاری هــا- حــق بهــره بــرداری از 
ــردم  بناهــای تاریخــی- انجــام شــده اســت، م
ــا ســرمایه گــذاری  ــد  و ب ــدان آمــده ان ــه می ب
ــت و  ــه مرم ــود ک ــدف خ ــه ه ــردم ب ــای م ه

ــیدیم. ــوده رس ــی ب ــای تاریخ ــای بافت ه احی
ــاری  ــرح تج ــه ط ــان اینک ــا بی ــان ب مونس
ســازی صنایــع دســتی کــه از ســال ۹۶ شــروع 
شــد را همچنــان تــداوم وارتقــا می دهیــم، 
افــزود: در حــوزه بســته بندی محصــوالت و 
برندســازی کار کردیــم؛ پــای طــراح ان صنعتــی 
را بــه ایــن میــدان بــاز کــرده ایــم تــا در کنــار 

ــن  ــق ای ــد؛ طب ــرار گیرن ــنتی ق ــدان س هنرمن
ــلیقه  ــا س ــده و ب ــد ش ــا جدی ــرح ه ــد، ط رون

ــود. ــق می ش ــازار منطب ــتری و ب مش
وی بــا تأکیــد براینکــه مصوبــه مجلــس 
ــرده  ــوع ک ــه را ممن ــرو در وزارتخان ــذب نی ج
ــازی  ــک س ــازی و چاب ــبک س ــد س ــت: بای گف

ــم. ــه دهی ــود ادام ــای خ ــه برنامه ه ب
ــه  ــی ادام ــراث فرهنگ ــت وزارت می سرپرس
داد: ۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان جــذب ســرمایه 
گــذاری در حــوزه گردشــگری در حــال انجــام 
را  حــوزه  ایــن  گــذاران  ســرمایه  اســت؛ 
ــد و فقــط در دولــت دوازدهــم  اقتصــادی دیدن
بیــش از ۴ هــزار و ۵۰۰ موافقــت اصولــی صــادر 
ــن زمینــه  ــن پشــتیبانی ها در ای ــم بنابرای کردی
و وام هایــی کــه از طریــق صنــدوق توســعه ملی 
در اختیــار ســرمایه گــذاران بخــش گردشــگری 
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــم س ــه حج ــرار گرفت ق

ــش داده اســت. حــوزه را افزای
محــرک  هــای  خروجــی  افــزود:  وی 
گردشــگری آغــاز بــه کار مــی کننــد کــه 
تاکنــون ۲۰۶ پــروژه مهــم گردشــگری افتتــاح 
شــده اســت کــه ۲۸ هتــل چهــار و پنــج ســتاره 
بــوده کــه در نــوع خــود رکــورد اســت و بیــش 
موجــودی  بــه  بومگــردی  واحــد   ۱۴۰۰ از 
ــرز  ــن از م ــده بنابرای ــه ش ــا اضاف ــردی ه بومگ
۷۰۰ واحــد بوم گــردی هــم عبــور کردیــم.

ــال ۹۶  ــان س ــرد: در پای ــار ک ــان اظه مونس
بــا توجــه بــه اباغیــه دولــت متناســب بــا رفتار 
آمریکایی هــا و خــروج از برجــام برنامــه ریــزی 
کردیــم کــه مقابلــه کنیــم؛ ایــن اقــدام کاهــش 
ــه  ــی نداشــته باشــد از جمل گردشــگری را درپ
ایــن اقدامــات؛ تعریــف بازارهــای هــدف جدیــد  
اســت،   آن را روانســازی کردیــم مثــا بــا 
ــام  ــه  انج ــد یکطرف ــو روادی ــان لغ ــور عم کش
شــد، اخیــرا بــا چیــن لغــو روادیــد شــده 
اســت، فقــط بــا کشــور عمــان ۴ هــزار و ۷۰۰ 
ــه  ــه ک ــه ماه ــتیم در س ــگر ورودی داش گردش
اکنــون ایــن میــزان بــه ۱۲ هــزار و ۴۰۰ 

ــت. ــیده اس ــگر رس گردش
ــه ای هــدف  ــای منطق ــزود: در بازاره وی اف
گــذاری و برنامــه ریــزی کــرده ایــم کــه ایــن 
بازارهــا از صرفــاً زیــارت بــه توریســت ترکیبــی 
ــار  ــگران در کن ــت؛ گردش ــده اس ــب ش ترکی
ــد  ــام می دهن ــم انج ــان را ه ــارت کار درم زی
ــته  ــور داش ــرای کش ــادی ب ــن ارزآوری زی و ای
اســت کــه از ارزآوری کشــورهای اروپایــی هــم 

ــر رفتــه اســت. فرات

روند گردشگری كشور رو به جلو است

آشپزی

طرز تهیه سركه انگور

مواد الزم:
انگور رسیده مرغوب و شیرین

نمک
آب جوشیده و خنک شده

سرکه آماده )دلخواه(

امـروز عـاوه بـر اینکـه قصـد دارم روش 
تهیـه سـرکه انگـور رو بهتـون آمـوزش بـدم 
الزم مـی دونـم کمـی از خـواص سـرکه هـم 
بگـم تـا از ایـن بـه بعـد بیشـتر تمایـل بـه 
مـی  حتمـا  البتـه  باشـید  داشـته  مصرفـش 
دونیـد کـه هـر قـدر مـاده غذایـی ای مفیـد 
باشـه بایـد در مصرفـش اعتـدال رو رعایـت 
جسـمی  شـرایط  مصرفـش  از  قبـل  و  کـرد 
و گوارشـی رو در نظـر داشـت مخصوصـا در 
رابطـه بـا سـرکه کـه مصـرف بـی انـدازه اش 

مـی تونـه آسـیب زننـده باشـه.

طرز تهیه :
مرحلــه اول: انگــور را دان کنیــد. بشــویید 

و اجــازه دهیــد کامــا خشــک شــود.
مرحلـه دوم: انگـور هـا را بـا غذاسـاز یا هر 
وسـیله دیگـری لـه کنیـد و سـپس در دبه یا 
ظرفی مناسـب بریزید. یک قاشـق مرباخوری 
مرحلـه  ایـن  در  کنیـد.  اضافـه  هـم  نمـک 
میتوانیـد بـه انـدازه یـک دهـم کل انگورهـا 
سـرکه رسـیده آماده اسـتفاده کنید تا فرایند 
تخمیـر را تسـریع کند. دقت کنیـد گنجایش 
ظـرف مناسـب باشـد و مقداری فضـای خالی 
در نظـر بگیریـد تـا کـف ایجـاد شـده در اثـر 
فعـل و انفعـاالت تخمیـر سـر ریـز نکنـد. در 
ظرف سـرکه انگـور را خیلی معمولـی ببندید. 
یعنـی نیاز نیسـت در را سـفت و محکم کنید 
چـرا کـه در حیـن عمل تخمیـر و ایجـاد گاز 

امـکان انفجـار ظرف وجـود دارد.
مرحله سـوم: بعد از حـدود ۱۵ روز انگورها 
نشسـت میکنند و سطحشـان پاییـن میرود و 
از جوشـش مـی افتنـد. حـال بـه انـدازه ای 
کـه ظـرف خالـی شـده آب از قبل جوشـیده 
و خنـک شـده را در ظـرف بریزیـد. بـاز هـم 
نگهـداری  بـرای  ببندیـد.  را شـل  در ظـرف 
انبـاری  مثـل  تاریکـی  جـای  انگـور  ظـرف 
انتخـاب کنیـد و دمای مناسـب برای درسـت 
شـدن سـرکه خانگی ۲۵ تا حـدود ۲۸ درجه 
سـانتی گـراد اسـت و پایین و بـاال بودن بیش 
سـرکه  شـدن  خـراب  باعـث  دمـا  انـدازه  از 
خواهـد شـد پـس در ایـن نکتـه دقـت کنید.

مرحلـه چهارم: مـدت زمان تخمیر سـرکه 
انگـور حـدود سـی تا چهـل روز اسـت که در 
ایـن مـدت سـه یـا چهـار بـار بایـد انگورهـا 
را زیـر و رو کنیـد تـا عمـل تخمیـر بـه طـور 

انجـام گیرد. یکنواخـت 
 مرحلـه پنجـم: پـس از یـک مـاه سـرکه را 
بچشـید. اگـر تلـخ یـا شـیرین باشـد سـرکه جا 
نیافتـاده. بایـد مـدت بیشـتری بمانـد تـا آمـاده 
شـود. در صورتی که ترش باشـد جا افتاده اسـت. 
محتویـات ظـرف را از صافی رد کنیـد و بعد آن را 
روی حـرارت قـرار دهیـد تـا نقطه جوش برسـد.

مرحلـه ششـم: پـس از جوشـیدن ظـرف 
حـاوی سـرکه را بردارید و اجـازه دهید کاما 
خنـک شـود و بعـد بـه ظـرف هـای مناسـب 
نگهـداری سـرکه انتقـال دهید. از این سـرکه 
خانگـی خـوش طعـم میتونیـد بـرای تهیـه 
سـاالد شـیرازی، سـس سـاالد سـزار و کلـی 
سـاالد و غذای خوشـمزه دیگه اسـتفاده کنید 

و از سامتشـون مطمئـن باشـید.

نکات کلیدی تهیه سرکه انگور
انگـور  از  سـفید  سـرکه  داشـتن  بـرای   -
سـفید و بـرای داشـتن سـرکه قرمـز از انگـور 

قرمـز اسـتفاده کنیـد.
بـا  مسـتقیماً  انگـور  سـرکه  کیفیـت   -
شـیرینی و مرغـوب بـودن انگور ارتبـاط دارد. 
هرچـه انگـور مصرفـی شـیرین تر و سـالم تر 
باشـد، سـرکه شـما با کیفیت تر خواهـد بود.

بیمـزه  سـرکه  اگـر  مرحلـه ششـم،  در   -
باشـد یعنـی سـرکه خـراب شـده. دلیـل آن 
هـم ممکـن اسـت نامرغـوب بـودن انگـور یـا 

نامناسـب باشـد. دمـای 
- بـرای تهیه سـرکه مـی توان انگـور قرمز 

و سـفید را مخلـوط کرد.
- در زمـان تهیـه سـرکه شـاهد حشـراتی 
خواهیـد بـود کـه در ظـرف سـرکه ظاهر می 
شـوند و بـه اینها پشـه سـرکه مـی گویند که 
وجـود ایـن حشـرات در رونـد تولیـد سـرکه 
الزامـی و موثـر اسـت. اگـر دما  محیـط کمتر 
از ۲۵ درجـه سـانتی گـراد یـا بیـش از ۳۰ 
درجه  باشـد این حشـرات آسـیب مـی بینند 

و سـرکه مطلوبـی نخواهید داشـت.
- ظرف مناسـب تهیه سـرکه ظروف سفالی 
هسـتند. اگـر کـوزه نداریـد از دبه پاسـتیکی 
اسـتفاده کنیـد. در صـورت اسـتفاده از ظـرف 
شیشـه ای دور آن نایلـون سـیاه رنـگ ضخیم 

بکشـید تـا هیـچ نوری به سـرکه نرسـد.
را سـرعت  تخمیـر  عمـل  اینکـه  بـرای   -
ببخشـیم انگـور هـا را در مرحلـه اول پـس از 
خشـک شـدن کمـی بـا دسـت یـا به وسـیله 
میکسـر لـه کـرد و یـا اینکـه مقـدار کمـی 
سـرکه رسـیده با آب جوشـیده و سـرد شـده 

مخلـوط کـرد.
منبع: ایران کوک

بهره برداری از 3 طرح آموزشی و 
خدماتی با دستور وزیر علوم 

در آذربایجان شرقی

رفاهــی  و  آموزشــی، خدماتــی  ۳ طــرح 
ــرقی  ــه ای آذربایجان ش ــی و حرف ــگاه فن دانش
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــا دســتور وزی ب
ــرداری  ــه بهره ب ــس ب ــو کنفران ــق ویدئ از طری

ــید.  رس
ــی  ــگاه فن ــس دانش ــا، رئی ــزارش ایرن ــه گ ب
و حرفــه ای آذربایجــان شــرقی در حاشــیه 
مراســم بهــره بــرداری از طــرح هــای آموزشــی، 
ــتان  ــگاه در اس ــن دانش ــی ای ــی و رفاه خدمات
ــروز  ــزود: ام ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــرح  ــت ۳ ط ــه دول ــان گرامیداشــت هفت همزم
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــی و رفاه ــی، خدمات آموزش
در شــهرهای تبریــز، مراغــه و ســراب همزمــان 
ــا دســتور  ــا ۳۴ طــرح ملــی در ۱۷ اســتان، ب ب
منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
ــه بهــره  ــو کنفرانــس ب فنــاوری از طریــق ویدئ

ــید. ــرداری رس ب
احــد بهشــتی اصــل، افــزود: ایــن طــرح هــا 
شــامل ســالن بــزرگ همایــش هــای دانشــگاه 
فنــی و حرفــه ای اســتان، کارگاه، آزمایشــگاه و 
گلخانــه آموزشــکده فنــی و کشــاورزی مراغــه و 

ســوله آموزشــی ســراب اســت.
ــای  ــش ه ــالن همای ــت: س ــار داش وی اظه
ــای  ــالن ه ــراه س ــه هم ــن دانشــگاه ب ــد ای امی
جانبــی دارای ۵۵۰ نفــر گنجایــش بــوده و 
ــال، کارگاه،  ــارد ری ــدود ۶۵ میلی ــار ح ــا اعتب ب
ــه آموزشــی و طــرح هــای  آزمایشــگاه و گلخان
محوطــه ســازی آموزشــکده فنــی و کشــاورزی 
ــی و  ــکده فن ــی آموزش ــوله آموزش ــه و س مراغ
حرفــه ای ســراب نیــز در مجمــوع بــا بیــش از 

ــال احــداث شــده اســت. ــارد ری ۱۰ میلی

به پاس قدردانی از همکاران دانشکده برای 
پرستاری از شاعر شيرين سخن مراغه؛

هدیه مدیركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان با دستان استاد كریمی 

مراغه ای تقدیم رئیس دانشکده شد

ــت  ــی، سرپرس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مراغــه ضمــن 
دانشــکده  مجموعــه  زحمــات  از  قدردانــی 
گفــت: پرســتاری و مراقبــت از اســتاد کریمــی 
ــه جامعــه فرهنــگ و ادب  مراغــه ای احتــرام ب

ــت. ــتان اس شهرس
ــه  ــتاد، هم ــت اس ــزود: در دوران نقاه وی اف
رئیــس  آن  راس  در  و  همــکاران  پزشــکان، 
دانشــکده زحمــات بســیاری را متحمــل شــدند 
ــا عنایــت مدیــرکل  ــه همیــن مناســبت و ب و ب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بدینوســیله 
ــه  ــا ارزش دادن ب ــرض دانســتیم ت ــر خــود ف ب

ــماریم. ــرم ش ــگ را محت ــگاه فرهن جای
اســـتاد کریمـــی مراغـــه ای نیـــز ضمـــن 
ــکاران  ــه همـ ــات مجموعـ ــی از زحمـ قدردانـ
ـــد  ـــش آم ـــه پی ـــی ک ـــت: نقاهت ـــکده گف دانش
ـــم  ـــه رس ـــده ب ـــا بن ـــد ت ـــث ش ـــی باع ـــه نوع ب
ادب دوســـتی مـــردم بافرهنـــگ اســـتان 
ــرم  ــی ببـ ــه پـ ــتان مراغـ ــوص شهرسـ بخصـ
و از ایـــن بابـــت بـــه خـــود مـــی بالـــم کـــه 
در بیـــن مردمـــی بافرهنـــگ و ادب دوســـت 

زندگـــی مـــی کنـــم.
ـــه  ـــکی مراغ ـــوم پزش ـــکده عل ـــس دانش رئی
نیـــز بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه اســـتاد در 
ــه ی  ــت: مجموعـ ــتان گفـ ــگ شهرسـ فرهنـ
دانشـــکده در تضمیـــن ســـامتی آحـــاد 
ــی  ــغ نمـ ــی دریـ ــچ کوششـ ــه از هیـ جامعـ
ــژه ای  ــت ویـ ــان عنایـ ــن میـ ــد و در ایـ کنـ
ــه  ــرا کـ ــگ دارد چـ ــل ادب و فرهنـ ــه اهـ بـ
ــن  ــگ ایـ ــده فرهنـ ــس کننـ ــان منعکـ ایشـ
ـــا  ـــرمایه ه ـــن س ـــت از ای ـــتند و صیان ـــار هس دی

ــد.  ــی طلبـ ــف مـ ــی مضاعـ توجهـ
ــز  ــعار نغ ــرد: اش ــه ک ــد اضاف ــر تنومن دکت
ــینه  ــه س ــینه ب ــه ای س ــی مراغ ــتاد کریم اس
نقــل مــی شــود و گرمــی نفــس ایشــان 
آذری  شــاعران  از  بســیاری  بخــش  الهــام 
ــدوارم همیشــه ســرزنده و  ســرای اســت و امی
پرانــرژی بتواننــد بــا شــعرهای نــاب شــان دل 
ــم در  ــا ه ــد. م دوســتداران خــود را شــاد کنن
ــا  ــه تنه ــه ن ــوم پزشــکی مراغ ــه ی عل مجموع
بــرای ســامتی ایشــان بلکــه بــرای کمــک بــه 
انتشــار اشعارشــان در کنــار ســایر مســئولین و 

ــرد. ــم ک ــاش خواهی ــردم ت م
ــوح ســپاس  ــن آئیــن ل گفتنــی اســت در ای
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
آذربایجــان شــرقی توســط اســتاد کریمــی 

ــد. ــد ش ــر تنومن ــم دکت ــه ای تقدی مراغ
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اداره كل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی  
به عنوان دستگاه برتر انتخاب شد

بــا اعــام برتریــن هــای بیســت و دومین جشــنواره 
شــهید رجایــی، اداره کل ورزش و جوانــان آذربایجــان 

شــرقی بــه عنــوان دســتگاه برتر شــناخته شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و 
ــرکل  ــاج مدی ــوب بهت ــان آذربایجــان شــرقی، ای جوان
ــس   ــت تندی ــد از دریاف ــتان بع ــان اس ورزش و جوان
ــرم  ــه همــکاران محت ــوح جشــنواره گفــت: از کلی و ل
 و پرتاشــم در سراســر اســتان و ســتاد قدردانــی 
مــی کنــم چــرا کــه ایــن دســتاورد ارزشــمند بعــد از 
ــان اســتان  ــب اداره کل ورزش و جوان ــا نصی ســال ه
ــان ورزش و  ــاد کارکن ــی و اتح ــدون همدل ــده و ب ش
جوانــان اســتان و همــه هیئــت هــای ورزشــی امــکان 

پذیــر نمــی شــد.
ــا و  ــد ابق ــه، نیازمن ــن رتب ــزود: ای ــن اف او همچنی
تــاش بــرای تکــرار دارد و بنــده و همکارانــم کامــًا 

ــن امــر مشــرف هســتیم. ــه ای ب
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان ادامــه داد: 
عنــوان ســعی کردیــم  ایــن  بــرای کســب  مــا 
ــه  ــت و برنام ــف ســازمان مدیری اســتانداردهای مختل
ــد  ــع انســانی و چــه از بع ــد مناب ــزی را چــه از بع ری
ــل  ــه فض ــم و ب ــت کنی ــی رعای ــای مدیریت فرآینده

ــتیم. ــه هس ــن رتب ــب ای ــاهد کس ــروز ش ــی ام اله

آماده سازی تیم كاراته استان 
برای مسابقات بین المللی

ــوان  ــه عن ــرقی ک ــان ش ــتان آذربایج ــا اس ــه کات ــم کارات تی
ــابقات  ــرای مس ــی ب ــت آمادگ ــور را دارد جه ــم کش ــن تی برتری
بیــن المللــی جــام وحــدت دوســتی تمرینــات خــود را پیگیــری 

مــی کنــد.
ـــتان  ـــه اس ـــم کارات ـــات تی ـــا، تمرین ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ـــای  ـــه کاه ـــن کارات ـــری احـــد شـــاهین، یکـــی از برتری ـــه مربیگ ب
ـــتان  ـــم اس ـــه تی ـــود ک ـــی ش ـــزار م ـــی برگ ـــور در حال ـــخ کش تاری
ـــوان  ـــه عن ـــان ب ـــان و جوان ـــرقی در رده ی نوجوان ـــان ش آذربایج
ـــزو دو  ـــب ج ـــاالن اغل ـــور و در رده ی بزرگس ـــم کش ـــن تی برتری

ـــد. ـــی باش ـــم اول م تی
ـــی در  ـــابقات مهم ـــت: مس ـــار داش ـــاره اظه ـــن ب ـــاهین در ای ش
ـــی جـــام  ـــن الملل ـــه مســـابقات بی ـــوان ب ـــم کـــه مـــی ت پیـــش داری
وحـــدت و دوســـتی کـــه در اواخـــر شـــهریور مـــاه در ارومیـــه 
ـــان و  ـــی نوجوان ـــابقات جهان ـــن مس ـــود و همچنی ـــی ش ـــزار م برگ

ـــرد. ـــاره ک ـــوری اش ـــگ کش ـــوپر لی ـــابقات س ـــان و مس جوان
ــی  ــت خوب ــرد: وضعی ــه ک ــتان اضاف ــه اس ــم کارات ــی تی مرب
داریــم تمرینــات در آرامــش و بــدون حاشــیه برگــزار مــی شــود 
ــت مناســب  ــدم حمای ــم از ع ــم اع ــم داری ــه مشــکاتی ه البت
ــه  ــا ک ــب ورزش ه ــادی اغل ــت اقتص ــه و وضعی از ورزش کارات
ــای  ــروز روی پ ــت، ام ــتثنی نیس ــا مس ــم از آن ه ــه ه کارات
ــه طــوری  ــه ب ــت اقتصــاد جامع ــم وضعی ــان ایســتاده ای خودم
اســت کــه درخواســت حمایــت اقتصــادی هــم میســر نیســت. 

فاطمه بابایی مدال طالی مسابقات 
بدمینتون غرب آسیا را كسب كرد

آســـیا  غـــرب  بدمینتـــون  مســـابقات  در 
کـــه بـــا شـــرکت هفـــت کشـــور ایـــران، اردن، 
عـــراق، بحریـــن، لبنـــان، ســـوریه و عربســـتان 
ســـعودی در امـــان پایتخـــت اردن برگـــزار 
ـــاز  ـــون ب ـــی بدمینت ـــه بابای ـــوم فاطم ـــد خان گردی
ـــه  ـــت ب ـــی توانس ـــم مل ـــی تی ـــته آذربایجان شایس

مقـــام اول ایـــن مســـابقات دســـت یابـــد.
ـــی در رده  ـــا، بابای ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ســـنی زیـــر ۱۷ ســـال دختـــران در قســـمت 
یـــک نفـــره بـــا غلبـــه بـــر تمامـــی حریفـــان 
ــی  ــم تیمـ ــاف هـ ــه مصـ ــال بـ ــود در فینـ خـ
ـــازی  ـــن ب ـــه ای ـــت ک ـــان رف ـــاره امینی ـــود س خ
بـــا نتیجـــه دو بـــر یـــک بـــه ســـود فاطمـــه 

بابایـــی بـــه پایـــان رســـید.
 ۱۷ در بخـــش تیمـــی رده ســـنی زیـــر 
ســـال دختـــران نیـــز در مســـابقه ی فینـــال 
ــه  ــان و فاطمـ ــاره امینیـ ــره سـ ــم دو نفـ تیـ
بابایـــی از ایـــران بـــا تیـــم ســـوریه بـــه 
ـــدار  ـــن دی ـــل ای ـــه حاص ـــد ک ـــت پرداختن رقاب
ــد و  ــر شـ ــران منجـ ــی ایـ ــه قهرمانـ ــز بـ نیـ
ایـــن دو ورزشـــکار مـــدال طـــای ایـــن رده 

ــد. ــردن آویختنـ ــه گـ ــنی را بـ سـ

مســـابقات ۶  جانبـــه ی کشـــتی در رده هـــای ســـنی 
ـــا حضـــور  ـــاب و ب ـــتان بن ـــی شهرس ـــه میزبان ـــف ب مختل
تیـــم هـــای اســـتان مرکـــزی )شهرســـتان زرندیـــه(، 
ـــیر  ـــب ش ـــکان و عج ـــوکان، مل ـــدوآب، ب ـــز، میان تبری

ـــت. ـــه یاف ـــز خاتم ـــی تبری ـــا قهرمان ب
ــای  ــا، مســابقات در رده ه ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــاالن  ــان و بزرگس ــاالن، جوان ــاالن، نونه ــنی خردس س
برگــزار گردیــد کــه تیــم تبریــز بــا کســب ۳۷۶ امتیــاز، 
ــکان و  ــای مل ــم ه ــاز و تی ــا ۲۳۱ امتی ــاب ب ــم بن تی
ــه ترتیــب  ــاز ب ــا ۱۷۲ امتی اســتان مرکــزی مشــترکا ب

ــا ســوم رســیدند. ــام هــای تیمــی اول ت ــه مق ب
ـــاه در  ـــهریور م ـــه ی ۸ ش ـــابقات در مورخ ـــن مس ای
ـــزار  ـــاب برگ ـــتان بن ـــی شهرس ـــع ورزش ـــل مجتم مح
ـــت کشـــتی  ـــی هیئ ـــران اعزام ـــه کشـــتی گی ـــد ک گردی
ـــوم  ـــا س ـــای اول ت ـــام ه ـــه مق ـــر ب ـــج زی ـــا نتای ـــز ب تبری

ـــد. ـــت یافتن دس
خردساالن:

امین سلمان پور- مقام اول ۳۲کیلو
اشکان خانی - مقام اول ۳۵کیلو

مهدی نوروزی - مقام اول ۳۸کیلو

علیرضا خانمحمدی - مقام دوم ۳۸کیلو
امیرمحمد نوروزی - مقام اول ۴۴کیلو

امیررضا سابق - مقام دوم ۴۸کیلو
علی تیمورپور - مقام دوم ۵۷کیلو

نونهاالن:
محمد شکیب - مقام دوم ۵۷کیلو

جوانان:
مهران حسین زاده - مقام اول ۶۵کیلو

رضا سلمان پور - مقام اول ۷۴کیلو
افشار عزیزی - مقام اول ۹۲کیلو

مرتضی جانمحمدی - مقام دوم ۹۲کیلو
بزرگساالن:

ابوالفضل رزمی خواه - مقام اول ۵۷کیلو
محمدامین محرمی - مقام اول ۸۶کیلو

محمد مهدی پور - مقام اول ۹۲کیلو
علیرضا پوراسد - مقام اول ۹۷کیلو
میثم سلیمی - مقام دوم ۹۷کیلو

داوود مهدوی - مقام دوم ۱۲۵کیلو
مربیان: حمید زیرکی و علی نصیریان

سرپرست: خسرو تراب

از دیــدگاه شــما جایــگاه ورزش و اهمیــت آن در 
جامعــه تــا چــه انــدازه مهــم مــی باشــد؟

ــه  ــم ک ــوع ورزش داری ــه ن ــا س ــی م ــوری کل ــه ط ب
ــن  ــر م ــه ای. از نظ ــی و حرف ــی، عموم ــداز همگان عبارتن
ــا  ــرار دارد و ب ــی ق ــطح پایین ــا در س ــی م ورزش همگان
ــی  ــی از ورزش همگان ــه ورزش قهرمان ــن ک ــه ای توجــه ب
ــف  ــا ضع ــا ب ــی م ــی ورزش قهرمان ــود، وقت ــی ش زاده م
ــی  ــود ورزش همگان ــت را در کمب ــد عل مواجــه اســت بای

ــم. ــو کنی ــت و ج ــه جس ــد جامع در کالب
ــی و  ــه فرهنــگ پهلوان فرهنــگ ورزشــی مــا نســبت ب
زورخانــه ای ضعیــف تــر مــی باشــد و مســائل اقتصــادی 
ــال  ــرای مث ــد ب ــی زنن ــن م ــوع دام ــن موض ــه ای ــم ب ه
ــی  ــم و گرفتگ ــرط داری ــی مف ــه چاق ــا در جامع ــروز م ام
 قلــب و عــروق کــه تعــداد افــراد مبتــا هــم کــم 
نمــی باشــد کــه ایــن هــا همــه نشــان دهنــده ی عــوارض 
عــدم وجــود ورزش در فرهنــگ جامعــه مــی باشــد. اگــر 
نگاهــی بــه آمــار افــرادی کــه در تبریــز ورزش صبحگاهی 
انجــام مــی دهنــد بیاندازیــم متوجــه مــی شــویم کــه بــا 

رقــم بســیار پایینــی مواجــه هســتیم.

ــه دنیــای ورزش و  ــاره ی علــت ورودتــان ب درب
ســابقه ی حضــور در تیــم ملــی جــودو صحبــت 

ــد. بفرمایی
ــون  مــن از ســال ۵۸ جــودو را شــروع کــرده ام و اکن
حــدود ۴۰ ســال اســت کــه جــودو کار مــی کنــم، 
ــود و  ــمال ب ــدان باغش ــک می ــی نزدی ــا در بچگ ــه م محل
خوشــبختانه در محیــط ســالمی قــرار داشــتم و بــا حــدود 
۱۵ نفــر از دوســتانم کــه هــم ســن هــم بودیــم در اطــراف 
خیابــان هــای باغشــمال کــه آن زمــان خلــوت بودنــد هــر 
ــی انقــاب  ــم. وقت ــازی مــی کردی ــال ب ــا فوتب روز عصره
ــودم، ۱ ســال پــس از  ــاً شــانزده ســاله ب شــد مــن تقریب
ــی و دو  ــوه پیمای ــا ک ــه ای را ب ــن ورزش حرف ــاب م انق
ــت وارد جــودو شــدم  ــردم و در نهای ــی شــروع ک و میدان
ــه طــور  ــن ۳ ورزش ب ــده در ای ــروز بن ــه ام ــا ب ــه ت و البت

ــرده ام. ــت ک ــان فعالی همزم
دو دوره بــه تیــم ملــی دعــوت شــده ام و عــازم ژاپــن 
بــودم کــه اولیــن بــار مصــادف شــد بــا ادغــام نیــرو هــای 
مســلح مثــل کمیتــه و ژاندارمــری شــهربانی و دفعــه دوم 
ــه دلیــل حساســیت شــغلی کــه داشــتم انصــراف  هــم ب

دادم و نتوانســتم در میادیــن بیــن المللــی حضــور پیــدا 
کنــم.

بــه عنــوان پیشکســوت ورزش جــودو اســتان، 
ــان  ــن ورزش بی ــت ای ــان را از ماهی ــل ت تحلی

ــد. بفرمایی
جــودو یــک ورزش هنــری اســت هــر چنــد عمومیــت 
ــت  ــه عل ــد. ب ــی دانن ــی م ــک ورزش رزم ــه آن را ی جامع
ــود دارد  ــن ورزش وج ــه در ای ــی ک ــیار باالی ــی بس زیبای
اکثــر صاحــب نظــران دیــدگاه هنــر را بــرای ایــن ورزش 
مناســب تــر از رزم مــی داننــد تــا جایــی کــه در المپیــک 
ــناخته  ــن ورزش ش ــوان زیباتری ــه عن ــودو ب ــپانیا ج اس
ــه  ــاره دلیــل ایــن زیبایــی مــی تــوان ب شــده اســت، درب
ــو  ــرد هشــتاد کیل ــاب یــک ف ــن و پرت ــی اجــرای ف توانای

ــو اشــاره کــرد. توســط یــک فــرد در وزن چهــل کیل
ـــد،  ـــته باش ـــی داش ـــرعت باالی ـــد س ـــودو کار بای ـــک ج ی
ـــر  ـــود و در آخ ـــی ش ـــرح م ـــک مط ـــئله تکنی ـــپس مس س
ـــت.  ـــد اس ـــن فرآین ـــده ای ـــل کنن ـــدرت تکمی ـــی و ق توانای
ـــی باشـــد و  ـــن م ـــی ورزش جـــودو کشـــور ژاپ ـــگاه اصل جای
ـــداع شـــده و از ورزش  ـــو اب ـــورو کان توســـط پروفســـور جیگ
ـــت. ـــته اس ـــدا گش ـــز ج ـــونت آمی ـــو و خش ـــای جوجوتس ه

ــط  ــا فق ــی م ــای رزم مســتحضر هســتید در ورزش ه
ــودو از  ــه ج ــی ک ــم در حال ــک داری ــدو را در المپی تکوان
قبــل جنــگ جهانــی دوم در المپیــک حاضــر بــوده اســت.

ــت  ــرای شکس ــف ب ــروی حری ــتفاده از نی  اس
دادن خــودش بســیار جــذاب بــه نظــر مــی آیــد، 
ــوان تعریــف مناســبی  ــه را مــی ت ــا ایــن جمل آی

ــرای جــودو نامیــد؟ ب
ــودو  ــون ج ــی از فن ــت، در بعض ــی اس ــف نزدیک تعری
ــرده و او را  ــل اســتفاده ک ــد از زور طــرف مقاب ــارز بای مب
ــتفاده  ــف، اس ــت حری ــاء حرک ــا از خ ــد و ی ــاب کن پرت

ــد. نمای
ـــه  ـــودو ب ـــی، در ج ـــاء حرکت ـــح خ ـــا توضی ـــه ب در رابط
ـــان  ـــی قدمت ـــد، شـــما وقت ـــی گوین ـــدم زدن تایســـاواکی م ق
ـــد  ـــن بگذاری ـــر زمی ـــر ب ـــی جلوت ـــا کم ـــد ت ـــی داری را برم
ـــن  ـــتید و ای ـــاء هس ـــه ای در خ ـــدم ثانی ـــه ص در آن لحظ
ـــود.  ـــی ش ـــرا م ـــن اج ـــه ف ـــت ک ـــی اس ـــان زمان ـــا هم دقیق
ـــا  ـــه قـــدری تمریـــن کنـــد ت جـــودو کار بایـــد آن لحظـــه را ب
ـــن  ـــن در حی ـــرای ف ـــت اج ـــیاری الزم جه ـــه هوش ـــد ب بتوان

ـــد. ـــابقه برس مس

ــن  ــودو از اولی ــه ج ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج   ب
رشــته هــای ورزشــی اســت کــه وارد بــازی هــای 
المپیــک شــد، ارزش گــذاری جهانــی آن بــه چــه 

صــورت اســت؟
ــی  ــه در ورزش حرف ــه ای ک ــعه یافت ــورهای توس  کش
بــرای گفتــن دارنــد همگــی در رشــته جــودو نیــز عنــوان 
ــاص و  ــگاه خ ــا جای ــن ورزش در دنی ــند. ای ــی باش دار م
ویــژه ای دارد متاســفانه در کشــورمان از جایــگاه مناســب 

و در خــور شــأن خــود برخــوردار نمــی باشــد.
ــیه، دان ۷  ــور روس ــور کش ــس جمه ــال رئی ــرای مث ب
ــی  ــر کس ــن اگ ــل ژاپ ــوری مث ــا در کش ــودو دارد و ی ج
بخواهــد در یکــی از هفــت وزن تیــم ملــی باشــد بــا یــک 

ــی روبروســت!  ــم مل ــر مدعــی تی ــون نف میلی
ــا  ــم ام ــا مــدال المپیکــی نداری در جــودو متاســفانه م
ــط  ــه توس ــم ک ــی را داری ــابقات جهان ــای مس ــدال ط م
ــر اســماعیلی  ــای آرش می ــی آق رئیــس فدراســیون کنون

کســب شــده اســت.

 از دیــدگاه شــما چــه چیــزی باعــث مــی شــود 
جــودو متفــاوت تــر از ســایر رشــته هــای رزمــی 

بــه نظــر آیــد؟
یکــی از دالیــل المپیکــی بــودن آن اســت وقتــی 
ــن  ــی ای ــود یعن ــی ش ــه م ــک پذیرفت ــی در المپی ورزش
 ورزش بــدون آســیب و دارای زیبایــی قابــل قبولــی 
آن  بــودن  گیــر  دیگــر همــه  علــل  از  باشــد.   مــی 
ــدازه  ــه ان ــان ب ــر ورزشــی در جه ــم ت ــه ک ــی باشــد ک م
جــودو در چندیــن حــوزه مســابقاتش برگــزار مــی شــود.

ــابقات  ــه ی مس ــتان در عرص ــکاران اس  ورزش
ــا  ــد و آی ــرار دارن ــطحی ق ــه س ــوری در چ کش

ــود دارد؟  ــرفت وج ــیل پیش پتانس
از ســال ۵۸ ورزش جــودو در تبریــز شــروع بــه فعالیــت 
نمــوده کــه نواســانات بســیاری هــم داشــته اســت بــرای 
مثــال مــا در ســال ۷۳ نائــب قهرمــان کشــور شــده ایــم و 
نفــرات خوبــی مثــل ســعید عیاضــی در تیــم ملــی داشــته 
ــول رشــته ی جــودو  ــا اف ــن دوران ب ــس از ای ــا پ ــم ام ای
ــه مســتحضر هســتید  ــی ک ــم تاجای اســتان مواجــه بودی
ــتان در  ــم اس ــل گرفت ــت را تحوی ــن هیئ ــه م ــی ک زمان
جایــگاه بیســت و هفتــم کشــور قــرار داشــت کــه حــاال 

خوشــبختانه بــه جایــگاه پنجــم کشــور رســیده ایــم.
از نظــر مــن پتانســیل اســتان فراتــر از چیــزی اســت 

کــه امــروز شــاهد آن هســتیم و قطعــاً پتانســیل پیشــرفت 
بیشــتر وجــود دارد.

ــه جــز مــدال  همانطــور کــه مــی دانیــد اســتان مــا ب
ــدو هیــچ مــدال المپیکــی  ــز یوســف کرمــی در تکوان برن

ــدارد. دیگــری ن

ــودو از  ــعه ی ورزش ج ــد و توس ــیر رش  در مس
برنامــه هــای آتــی هیئــت بیــان بفرماییــد. 

 مــا بــرای هــر ســال یــک تقویــم ورزشــی می نویســیم 
کــه شــامل مســابقات، اردو هــا، شــرکت در تورنومنــت و 
ــود.  ــی ش ــخص م ــا در آن مش ــه ه ــل برنام ــن قبی از ای
ــه زیرســاخت  ــام توســعه ک ــه ن ــم ب ــری داری بحــث دیگ
ــل  ــی مث ــای فیزیک ــی و نیازه ــای آموزش ــا، کاس ه ه

ــن و دشــک. محــل تمری
در بحــث توســعه امــروز یکــی از بهتریــن ســالن هــای 
جــودو کشــور را داریــم کــه مســاحت آن نزدیــک ۲۵۰۰ متر 
مــی باشــد کــه مــن خــودم طــرح ســاخت ایــن مجموعــه را 
ریختــه بــودم کــه توانســتیم آن را بــدون حمایــت دولــت به 
انجــام برســانیم و هــم اکنــون برنامــه ســاخت یــک خوابــگاه 
۸۰ نفــری را در طبقــه ی دوم مجموعــه درنظــر گرفتــه ایــم 
کــه فعــًا درگیــر و دار مجــوز اداره کل هســتیم و منتظــر 

مجــوز مهندســی مــی باشــیم.
در کنــار خوابــگاه در نظــر داریــم یــک رســتوران 
نیــز بــرای هیئــت جــودو تاســیس کنیــم کــه بیشــتر از 
جهــت درآمــد زایــی بــرای هیئــت از آن اســتفاده شــود، 
ــالن ورزشــی در  ــد س ــم چن ــی توانی ــی م ــد زای ــا درآم ب

ــم.  ــاد کنی ــه ایج ــاط محــروم منطق نق

ورزش  کل  اداره  و  فدراســـیون جـــودو  آیا   
بـــرآورده  را  هیئـــت  انتظـــارات   اســـتان، 

می سازند؟
فدراســیون بایــد پشــتیبانی و حمایــت فنــی را از هیئت 
ــی از  ــن الملل ــابقات بی ــد در مس ــی توان ــد، م ــام ده انج
نفــرات اســتان هــا نیــز اســتفاده کنــد یــا حتــی بــا هزینــه 
ی خــود هیئــت نفراتــی را درخواســت کنــد تــا بــا حضــور 
در مســابقات بــا ســطح کیفــی بــاال  تجربــه ی خــود را بــاال 
ببرنــد. اگــر در بحــث فنــی ورزشــکاران اشــکاالتی وجــود 
دارد فدراســیون بایــد ورود کــرده و تــا حــد امــکان کمــک 
کنــد کــه از وقتــی آقــای میــر اســماعیلی آمــده انــد مــا از 

ایــن قضیــه اعــام رضایــت مــی کنیــم.
اداره کل بایــد در زیرســاخت هــا بــه هیئــت هــا کمــک 

ــه  کنــد و بخشــی از هزینــه هــای هیئــت مثــل اعــزام ب
ــدود  ــالیانه در ح ــت س ــد. هیئ ــل نمای ــابقات را تقب مس
ــی  ــد درحال ــی کن ــه م ــول هزین ــان پ ــون توم ۳۰۰ میلی
ــاص  ــا اختص ــه م ــان ب ــون توم ــط ۲۰ میلی ــه اداره فق ک
مــی دهــد کــه الزم بــه توضیــح اســت بــا وجــود نزدیــک 
ــم در  ــی اداره کل ه ــی، توانای ــت ورزش ــاه هیئ ــه پنج ب

ــدر اســت. حــدود همیــن ق

ــالف  ــود اخت ــا وج ــودو ب ــت ج ــد هیئ درآم
ــود؟ ــی ش ــن م ــا تامی ــه از کج ــه و هزین بودج

ــرای  ــد راهــی ب ــر بای وقتــی مشــکلی وجــود دارد، مدی
آن پیــدا کنــد کــه خــدا را شــکر مشــکل مــا مالــی نیســت 
چــون مــا مســئله ی پــول را حــل کــرده ایــم. قــرار نیســت 
مــن مشــکل را بــه زیرمجموعــه خــود انتقــال دهــم، مــن 
وظیفــه دارم مشــکل را حــل کنــم و از زیــر مجموعــه خــود 
کار و نتیجــه مطلــوب را طلــب کنــم. مــن مــی دانــم کــه 
ــوان  ــی ت ــی نم ــای رزم ــته ه ــایر رش ــد س ــودو را مانن ج
ــرده ام  ــس ســعی ک ــرد پ ــن ک ــط کوچکــی تمری در محی
ــال آن انتظــار  ــا محیــط مناســبی فراهــم شــود و در قب ت

پیشــرفت جــودو اســتان را دارم.
ــائل  ــا مس ــال ب ــالیان س ــه س ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
مختلــف درگیــر بــوده ام  بــا راه و روش هــای اقتصــادی 
آشــنایی کامــل دارم و مــی دانــم کــه چگونــه مــی تــوان 

ــی داشــت. ــد زای درآم

ــای ورزش و  ــورده ی دنی ــاک خ ــوان خ ــه عن  ب
یکــی از حافظــان امنیــت مــردم اســتان مــان در 
ســال هــای متمــادی، چــه توصیــه ای ارزشــمندی 

بــه جوانــان داریــد؟
ــان  ــن ایش ــه والدی ــان ب ــای جوان ــه ج ــم ب ــی خواه م
عرضــی داشــته باشــم. بایــد بــه ســامت جســمی و روحی 
کودکــی کــه پــا بــه ســن ۷،۸ ســالگی مــی گــذارد توجــه 
شــود، امــروزه بــه علــت آپارتمــان نشــینی و نــوع تغذیــه 
ــودکان هســتیم.  ــرط در بســیاری از ک ــی مف شــاهد چاق
ــف  ــر شــرایط موجــود و بیمــاری هــای مختل ــه ب راه غلب
ورزش کــردن اســت، مهــم نیســت کــودک کــدام رشــته 
ــا  ی ورزشــی را انتخــاب کنــد مســئله ایــن اســت کــه ب

ورزش درگیــر باشــد.
ســامت و نشــاط جامعــه بــا ورزش اســت کــه اتفــاق 

مــی افتــد و ایــن مســئله مســتمر اســت.

در رابطــه بــا پنجمیــن تورنومنــت بیــن المللــی 
ــی  ــه میزبان ــه ب ــتی ک ــح و دوس ــام صل ــودو ج ج

ســراب برگــزار شــد توضیــح بفرماییــد.
ــای  ــور ه ــی از کش ــم خارج ــابقات ۶ تی ــن مس در ای
ــم از داخــل کشــور حضــور  ــراق و ۱۴ تی آذربایجــان و ع
داشــتند. مســابقات از نظــر ســطح کیفــی ورزشــکاران و 
ســطح برگــزاری بســیار خــوب بــود کــه در نهایــت تیــم 
ــام اول رســید، شهرســتان  ــه مق ــوری آذربایجــان ب جمه
ســراب توانســت بــا ۲ طــا و ۲ برنــز مقــام دوم را کســب 

نمایــد و تیــم عــراق ســوم شــد.
 بعــد از مســابقات اغلــب تیــم هــا در شهرســتان 
ــه  ــه دور از حساســیت مســابقات ب ــد و ب ســراب اردو زدن

ــد.  ــک پرداختن ــک و تاکنی ــادل تکنی تب

ــد  ــا مســئولین داری ــا مــردم ی  اگــر ســخنی ب
ــد. بفرمایی

ــا  ــه ی ورزش مـ ــم جامعـ ــی کنـ ــاس مـ ــن احسـ مـ
ـــری،  ـــمعی بص ـــای س ـــانه ه ـــانه ای دارد، رس ـــکل رس مش
ـــه از  ـــرگاه ک ـــد ه ـــی نمـــی کن ـــون فرق نوشـــتاری و تلویزی
ورزش صحبـــت مـــی شـــود نـــام فوتبـــال بـــه میـــدان 
مـــی آیـــد و پوشـــش رســـانه ای ســـایر ورزش هـــای 
ـــانه  ـــت رس ـــی اس ـــال مدت ـــرای مث ـــت، ب ـــف اس ـــا ضعی م
ـــج آن در  ـــه نتای ـــذارد ک ـــی گ ـــان م ـــال زم ـــرای والیب ب

جامعـــه مشـــخص اســـت.
ــد و خــاء  ــت کن ــه را مدیری ــد جامع رســانه مــی توان
هــای موجــود را شناســایی کــرده و پــر نمایــد، متاســفانه 
رســانه ی مــا چالشــی نیســت و یــا آن هایــی کــه 

ــتند. ــی هس ــرا سیاس ــتند اکث ــد هس قدرتمن

در گفت و گوی اختصاصی با رئيس هيئت جودو استان آذربايجان شرقی مطرح شد:

پتانسیل جودو در استان، فراتر از تصور است
سید حسین زینالی

حســن روســتایی یکی از پیشکســوتان 
هــم  و  باشــد  مــی  اســتان  جــودو 
اکنــون ریاســت هیئــت جــودو اســتان 
آذربایجــان شــرقی را بــر عهــده دارد. 
انتظامــی  نیــروی  ی  بازنشســته   وی 
اســت و در رزومــه کاری خــود حضــور 
معاونــت  کشــور،  دفــاع  وزارت  در 
نیــروی انتظامــی اســتان آذربایجــان 
شــرقی و مدیــر کل سیاســی انتخاباتــی 
اســتانداری  کشــوری  تصمیمــات  و 
را دارد کــه در طــی مــدت فعالیــت 
خــود در هیئــت جــودو عملکــرد قابــل 
توجهــی را اعــم از مدیریت زیرســاخت 
هــا و ســاخت ســالن اختصاصــی جــودو 
بــا درآمدزایــی خــود هیئــت را داشــته 
متولــد  روســتایی  حســن  اســت. 
ــز  ــاراالن تبری ــه ی م  ســال 1341 محل

می باشد.
گفــت و گــوی صمیمانــه ای را بــا او 
آن  ماحصــل  کــه  ایــم  داده  انجــام 
تقدیــم مخاطبیــن روزنامــه مــی شــود. 
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــک  ــه گفــت: خــط ی ــز و حوم ــل ســازمان قطارشــهری تبری مدیرعام
ــد و  ــط می رس ــر خ ــتگاه آخ ــه ایس ــال ب ــان امس ــا پای ــهری ت قطارش

ــه دارد.  ــز ادام ــط ۲ نی ــی در خ ــات عمران عملی
بــه گــزارش ایرنــا، مصطفــی مولــوی  فــرد در نشســت مدیــران عامــل 
اتحادیــه شــرکت های قطارشــهری کشــور بــا اشــاره بــه آخریــن اقدامــات 
انجــام شــده در ایــن پــروژه افــزود: برنامه ریــزی هــای الزم بــرای اتمــام 

خــط یــک و اجــرای ســایر خطــوط انجــام شــده اســت.
ــار داشــت:  ــن نشســت، اظه ــزاری ای ــت برگ ــه اهمی ــا اشــاره ب  وی ب
اســتفاده از تجــارب جمعــی بــرای رســیدن بــه نتایــج مطلــوب ضــروری 

ــد در توســعه همــکاری هــای فی مابیــن و  ــن نشســت می توان ــوده و ای ب
اســتفاده از تجربیــات مشــترک نقــش بســزایی ایفــا کنــد.

در ایــن نشســت مدیــران عامــل شــرکت های قطارشــهری کشــور نیــز 
آخریــن اقدامــات انجــام شــده را ارایــه کــرده و در خصــوص رفــع موانــع و 
مشــکات پیــش روی ایــن شــرکت ها بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد 
و مجمــع عمومــی اتحادیــه قطارشــهری بــا حضــور اکثریــت اعضا تشــکیل 

و برنامه هــای پیــش روی ایــن مجموعــه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ایــن  نشســت همچنیــن اعضــای شــرکت کننــده از شــرکت 
ــات  ــن اقدام ــان آخری ــد و در جری ــران بازدی ــی ای ــع گســترش ریل صنای
انجــام شــده در ایــن شــرکت قــرار گرفتنــد و مقــرر شــد بــا توجــه بــه 
ــن  ــن تامی ــی مابی ــترک ف ــل مش ــاد تعام ــا ایج ــش رو ب ــای پی تحریم ه
ــرات  ــاز در ســاخت قطارشــهری و تعمی ــورد نی بخشــی از ســوزن های م
ــود. ــام ش ــران انج ــی ای ــترش ریل ــع گس ــرکت صنای ــط ش ــوزن توس س

ــات  ــیس و مطالع ــال ۷۹ تاس ــز در س ــهری تبری ــار ش ــازمان قط س
ــد.   ــاز ش ــال ۸۰ آغ ــر س ــوط آن در اواخ ــنجی خط ــکان س ام

ــال ۸۱  ــک در س ــط ی ــز در خ ــهری تبری ــار ش ــی قط ــات اجرای عملی
ــط  ــز و خ ــهری تبری ــوط درون ش ــایر خط ــال ۸۵ س ــد و از س ــاز ش آغ

ــد.   ــه ش ــیر ان اضاف ــه مس ــز ب ــهند نی ــز - س ــه ای تبری حوم
خطــوط قطــار شــهری تبریــز شــامل ۴ مســیر بــه طــول ۷۰ کیلومتــر و ۷۰ 
ایســتگاه و یــک خــط بــرون شــهری تبریز - ســهند به طــول ۲۰ کیلومتر اســت.

خط یک قطارشهری تبریز تا پایان امسال 
به ایستگاه آخر می رسد

ـــداری  ـــوزش بانک ـــی آم ـــه عال ـــس مؤسس رئی
ایـــران گفـــت: اآلن مـــا نـــرخ ســـود ســـپرده 
ــه  ــیم بـ ــد می رسـ ــم بعـ ــن می کنیـ را تعییـ
نـــرخ ســـود تســـهیاتی کـــه بـــه تســـهیات 
ــد  ــن بایـ ــود و ایـ ــت می شـ ــده پرداخـ گیرنـ
به عکـــس شـــود و اصـــاح ایـــن فراینـــد آرام 

آرام در حـــال انجـــام اســـت. 
ـــدری در  ـــاد حی ـــنیم، فرش ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــان  ـــا بی ـــر ب ـــبکه خب ـــب ش ـــر امش ـــه تیت برنام
ـــت  ـــًا قابلی ـــامی کام ـــداری اس ـــه بانک ـــن ک ای
عملیاتـــی و اجرایـــی دارد افـــزود: ممکـــن 
ــا  ــعبه بانک هـ ــزاران شـ ــه هـ ــت در همـ اسـ
ـــراردادی  ـــه ای، ق ـــور و در گوش ـــر کش در سراس
متفـــاوت و دارای اشـــکاالتی باشـــد کـــه 
برگـــزاری همایش هـــای بانکـــداری اســـامی 
ــود  ــکات و بهبـ ــن مشـ ــع همیـ ــرای رفـ بـ

ــت. فرایندهاسـ
ـــداری  ـــوزش بانک ـــی آم ـــه عال ـــس مؤسس رئی
ـــاره  ـــا اش ـــزی ب ـــک مرک ـــه بان ـــته ب ـــران وابس ای
بـــه قواعـــد ســـپرده پذیری قـــرض و وکالـــت 
ــه  ــتریان اادامـ ــا مشـ ــه بـ ــا در رابطـ بانک هـ
داد: اآلن مـــا نـــرخ ســـود ســـپرده را تعییـــن 
می کنیـــم بعـــد می رســـیم بـــه نـــرخ ســـود 
تســـهیاتی کـــه بـــه تســـهیات گیرنـــده و 
ـــن  ـــود و ای ـــت ش ـــد پرداخ ـــذار بای ـــرمایه گ س
ــود  ــا سـ ــی مـ ــود یعنـ ــس شـ ــد به عکـ بایـ
واقعـــی تســـهیات و بازدهـــی واقعـــی آن را 
ــق  ــر حـ ــد از کسـ ــم و بعـ ــت آوریـ ــه دسـ بـ
ـــپرده  ـــن س ـــان را بی ـــا، هم ـــه و... بانک ه الوکال

گـــذاران تقســـیم کنیـــم.
ــاح  ــه اصـ ــن کـ ــراز ایـ ــا ابـ ــدری بـ حیـ
ـــت  ـــام اس ـــال انج ـــد آرام آرام در ح ـــن فراین ای
ـــود  ـــداری، بهب ـــش بانک ـــرد همای ـــت: رویک گف
ـــت  ـــدون رباس ـــداری ب ـــات بانک ـــد و عملی فراین
ـــبه  ـــم و محاس ـــمت بروی ـــن س ـــه ای ـــد ب و بای
ـــود  ـــت س ـــاد در پرداخ ـــی اقتص ـــی واقع بازده
ـــف  ـــا تعری ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــوب ماس ـــد مطل ح
ـــوب  ـــد مطل ـــن ح ـــه ای ـــاختار ها ب ـــاح س و اص

ـــیم. برس
و  پولـــی  نـــدری کارشـــناس  کامـــران 
ــم  ــد می دانـ ــن بعیـ ــت: مـ ــز گفـ ــی نیـ بانکـ

ایـــن حـــد مطلوبـــی کـــه آقـــای حیـــدری 
گفتنـــد بـــه ایـــن آســـانی ها اتفـــاق بیفتـــد، 
ـــه  ـــوری ک ـــا و تص ـــی م ـــه تلق ـــن ک ـــرای ای ب
از بانکـــداری و بانکـــداری اســـامی داریـــم و 
ـــف  ـــا آن را تعری ـــدون رب ـــداری ب ـــب بانک در قال
ــی  ــت و عملیاتـ ــم، درسـ و مشـــخص کرده ایـ

نیســـت.
ایـــن کارشـــناس بـــا تصریـــح بـــه ایـــن 
بانکـــداری  تحقـــق  مانـــع  آنچـــه  کـــه 
اســـامی می شـــود بـــه همیـــن تفســـیر 
اضافـــه  برمی گـــردد  نادرســـت  تصـــور  و 
کـــرد: ایـــن کـــه می گوینـــد مـــا بایـــد بـــر 
ــه  ــهیات بـ ــی تسـ ــی واقعـ ــاس بازدهـ اسـ
کنیـــم  پرداخـــت  ســـود  ســـپرده گذاران 
می خواهنـــد  چگونـــه  نیســـت  درســـت 
ســـود واقعـــی را مشـــخص کننـــد و اصـــًا 
در بانکـــداری متعـــارف نحـــوه محاســـبه 
ســـود ایـــن گونـــه نیســـت، بلکـــه بـــر 
ـــر  ـــزان ذخای ـــی و می ـــط بین بانک ـــاس رواب اس
در  مرکـــزی  بانک هـــای  نـــزد  بانک هـــا 
ـــر  ـــری ذخای ـــاس کس ـــر اس ـــر روز و ب ـــر ه آخ

می شـــود. مشـــخص 
ــرا  ــه چـ ــن کـ ــاد از ایـ ــا انتقـ ــدری بـ نـ
بانک هـــا بایـــد اصـــل ســـپرده ســـپرده 
گـــذاران را تضمیـــن کننـــد گفـــت: همیـــن 

موضـــوع موجـــب شـــده اســـت بانک هـــا 
ـــزی روی  ـــک مرک ـــت از بان ـــه برداش ـــه اضاف ب
بیاورنـــد و خروجـــی ایـــن موضـــوع می شـــود 
ــوان  ــت نمی تـ ــورم باالسـ ــی تـ ــورم و وقتـ تـ
ـــت. ـــن داش ـــود پایی ـــا س ـــهیات ب ـــار تس انتظ

ـــرض  ـــای ق ـــاوت معن ـــه تف ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــارف و مـــدرن  در فقـــه و در بانکـــداری متعـ
گفـــت: تعریفـــی کـــه مـــا از بانکـــداری 
اســـامی کرده ایـــم بـــر اســـاس تصـــور و 
ذهنیـــت مـــا فقـــط روی کاغـــذ قابلیـــت 
عملیاتـــی و اجـــرا دارد و واقعیـــت بانکـــداری 
ــت، و  ــه نیسـ ــن گونـ ــدرن ایـ ــت و مـ درسـ
درســـت بـــه همیـــن علـــت اســـت کـــه اآلن 

بـــا ایـــن مشـــکات روبـــه رو هســـتیم.
ـــن  ـــی همچنی ـــی و پول ـــناس بانک ـــن کارش ای
ــم  ــا را هـ ــی ربـ ــه »حتـ ــن کـ ــراز ایـ ــا ابـ بـ
ــف  ــا تعریـ ــدون ربـ ــداری بـ ــون بانکـ در قانـ
نکرده ایـــم« تأکیـــد کـــرد: البتـــه مشـــکات 
ـــت و  ـــا نیس ـــه بانک ه ـــط از ناحی ـــا فق ـــروز م ام
فقـــط بـــه بانک هـــا مربـــوط نمی شـــود، امـــا 
ـــش  ـــا چال ـــم ب ـــری ه ـــوری و نظ ـــاظ تئ به لح
ـــم  ــد می دان ــن بعیـ ــتیم و مـ ــه رو هسـ روبـ
بانکـــداری اســـامی چنـــان کـــه تصـــور 
کرده ایـــم و در ذهـــن داریـــم تحقـــق پیـــدا 

کنـــد.

اصالح فرآیند تعیین نرخ سود بانکی

عضــو هیــات رئیســه مجلــس می گویــد 
تیــم اقتصــادی دولــت بایــد پاســخگوی قیمــت  
کاالهــای موجــود در بــازار باشــد، چراکــه 
ــای  ــن کااله ــرای تامی ــی ب ــص ارز دولت تخصی
ــردم  ــت م ــود معیش ــری در بهب ــی تاثی اساس

ــت.  نداش
بــه گــزارش خانه ملــت، علــی اصغــر یوســف 
ــاره  ــس درب ــه مجل ــات رئیس ــو هی ــژاد عض ن
مقاومــت دولــت بــرای کوپنــی شــدن کاالهــای 
ــی  ــص ارز ۴۲۰۰ تومان ــت: تخصی اساســی، گف
در ســال گذشــته  تاثیــری در بهبــود معیشــت 
ــس از  ــداف مجل ــع اه ــت، در واق ــردم نداش م
ــرای  ــی ب ــارد دالر ارز دولت ــب ۱۴ میلی تصوی
تامیــن کاالهــای اساســی، بــا توجــه بــه اعــداد 
و ارقــام موجــود در بــازار محقــق نشــده اســت.

ــش  ــا، بخ ــام نظارت ه ــال تم ــم اعم علیرغ
اعظمــی از ارزهــای دولتــی تخصیــص داده 
ــراد نااهــل  ــا اف ــه کشــور بازنگشــت ی نشــده ب
ــه  ــد در نتیجــه ب ــت کردن ــا را دریاف ــن ارزه ای

ــید. ــی نرس ــده واقع ــرف کنن ــت مص دس

ارز دولتی تاثیری بر کاهش قیمت کاالها 
نداشت

نماینــده مــردم ســاری در مجلــس شــورای 
ــت  ــاس ذهنی ــه براس ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
عمومــی جامعــه ارز دولتــی بــر قیمــت کاالهــا 
اثــری نداشــته اســت، افــزود: دو نرخــی بــودن 
بنابرایــن  می کنــد  ایجــاد  فســاد  ارز  نــرخ 
تــک نرخــی شــدن تنهــا راهــکار بــرای بهبــود 

ــت. ــه اس ــادی جامع ــت اقتص وضعی

ــص ارز ۴۲۰۰  ــه تخصی ــان اینک ــا بی وی ب
تومانــی ایــرادات اجرایــی بســیاری دارد، اظهــار 
کــرد: علیرغــم اعمــال تمــام نظارت هــا، بخــش 
اعظمــی از ارزهــای دولتــی تخصیــص داده 
ــراد نااهــل  ــا اف ــه کشــور بازنگشــت ی نشــده ب
ــه  ــد در نتیجــه ب ــت کردن ــا را دریاف ــن ارزه ای

ــید. ــی نرس ــده واقع ــرف کنن ــت مص دس

دولت باید پاسخگوی قیمت های موجود 
در بازار باشد

ــی  ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
مجلــس بــا بیــان اینکــه تیــم اقتصــادی دولــت 
ــازار  بایــد پاســخگوی قیمت هــای موجــود در ب
باشــد، اضافــه کــرد: دولــت در تخصیــص 
ــی  ــای اساس ــن کااله ــرای تامی ــی ب ارز دولت

ــت. ــرده اس ــل ک ــف عم ضعی
عضــو هیــات رئیســه مجلــس تصریــح کــرد: 
ــده  ــان دهن ــازار نش ــود در ب ــای موج قیمت ه
ضعــف عملکــرد تیــم اقتصــادی دولــت اســت.

يوسف نژاد:

ارز دولتی تاثیری بر كاهش قیمت ها نداشت
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