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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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جریمه سنگین در انتظار 
محتکران کاالهای اساسی

آموزش شهروندی در 
مدارس تبریز تدریس می شود

در زمینه ترخیص کاال باالترین نرم را داریم

موجودی انبارهای مختلف در بنادر کشور خیلی باال نیست

تعداد ۴۰۰ هزار جلد از کتاب آموزش شهروندی چاپ و منتشر شده
سرفصل ها و موضوعات آن توسط شهرداری تهیه و تدوین شده است

تالیف کتاب های شهروندی ۱۴ ماه به طول انجامیده
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آقای استاندار تبعید الزم نیست 
حفظ آبرو شود، کافی است!

 ایران درباره برجام
 مذاکره مجدد نمی کند

مجلس از تقویت تولید و اشتغال
 در تعاونی ها حمایت می کند

اعضای کمیسیون های سال سوم 
شورای شهر تبریز انتخاب شدند 

برای رسیدن به دولت جوان مومن  انقالبی 
باید یک مجلس جوان انقالبی داشته باشیم



روزنامه سراسری عجب شیر  پنج شنبه 14 شهریور ماه 98- سال ششم - شماره 565 2

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل: ۰9۱۴3۰۱۰573

سیاست

کاریکاتور

شرکت سفیران گویای
 بابا و پسران !!!

بحــران »آقازادگــی« در کشــور مــا روز بــه 
ــد.  ــق می کن ــازه ای را خل ــیه های ت روز حاش
پدیــده ای کــه هربــار بــا مطــرح کــردن 
ــه ســوژه داغ رســانه ها  ــازه ب یــک موضــوع ت

تبدیــل می شــود.
منبع: تسنیم

وزیــر دادگســتری گفــت: وزارت دادگســتری 
ــوق  ــیون حق ــی کنوانس ــع مل ــوان مرج ــه عن ب
کــودک بــا مشــارکت تمامــی دســتگاه های 
ــه  ــدام ب ــودک، اق ــوزه ک ــی ح ــی و قضای اجرای
تهیــه ســند ملــی حقــوق کــودک کــرده اســت. 
ــی  ــیدعلیرضا آوای ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
در آییــن افتتــاح نخســتین مدرســه تابســتانی 
حقــوق کــودک در تبریــز، اظهــار داشــت: 
حفــظ، رعایــت، ترویــج و ارتقــای حقــوق 
ــه دغدغه هــای ذهنــی جامعــه  کــودک از جمل
آمــوزش  بــا  بــوده کــه جــز  و حاکمیــت 
ــت. ــر نیس ــهولت میس ــه س ــر، ب ــان ام مجری

وزیــر دادگســتری بــا بیــان این کــه احتــرام 
بــه کرامــت انســانی ایجــاب می کنــد کــه 
کــودک بــه عنــوان یــک انســان دارای حقــوق 
ــر  ــن ام ــران انگاشــته شــود و ای ــا دیگ ــر ب براب
ــان  ــه از آن ــه جانب ــت هم ــتلزم حمای ــز مس نی
ــت و  ــه حمای ــاز ب ــودکان نی ــزود: ک ــت، اف اس
ــتردگی  ــل گس ــه دلی ــد و ب ــژه دارن ــب وی مراق
موضــوع، توجــه و حمایــت از کــودکان بــا 
و  دولتــی  بخش هــای  تمامــی  مشــارکت 

ــت. ــر اس ــه میس ــی جامع غیردولت
وی بــا بیــان این کــه وزارت دادگســتری 
ــوق  ــیون حق ــی کنوانس ــع مل ــوان مرج ــه عن ب
کــودک بــا مشــارکت تمامــی دســتگاه های 
ــه  ــدام ب ــودک، اق ــوزه ک ــی ح ــی و قضای اجرای
تهیــه ســند ملــی حقــوق کــودک کــرده اســت، 
تاکیــد کــرد: ماموریت هــا، چشــم انداز، اهــداف 
ــه  ــد ب ــند می توان ــن س ــای ای کالن و راهبرده

عنــوان نقشــه راهــی بــرای حفــظ حقــوق  
ــرد. ــرار گی ــورمان ق ــودک در کش ک

وزیــر دادگســتری بــا بیــان این کــه در ابتــدا 
ــر،  ــان ام ــه مجری ــودک ب ــوق ک ــوزش حق آم
اهمیــت بســیاری داد، گفــت: در وهلــه بعــدی، 
حــوزه  ایــن  چالش هــای  دقیــق  شــناخت 
ــه ســند  ــگاه ب ــا ن ــوان ب ــا بت ضــروری اســت ت
ــوق  ــع حق ــل جام ــه عم کالن کشــوری »برنام
ــرای  ــتانی و اج ــزی اس ــه برنامه ری ــودک«، ب ک

ــید. ــر آن رس بهت
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش متذکــر 

چــون  مهمــی  چالش هــای  بررســی  شــد: 
وضعیــت  کار،  کــودکان  زودهنــگام،  ازدواج 
ــا  بی هویتــی و خشــونت علیــه کــودکان جــز ب
ــی  ــاد هماهنگ ــوه ایج ــودکان و نح ــوزش ک آم
یــا  کنتــرل  متولــی،  دســتگاه های  میــان 

ــرد. ــد ک ــدا نخواه ــش پی کاه
خصــوص  ایــن  در  دادگســتری  وزیــر 
ــی  ــای مرجــع مل ــزود: اســتفاده از ظرفیت ه اف
کنوانســیون حقــوق کــودک در راســتای ایجــاد 
ــتر و  ــی بیش ــی و هم افزای ــای هماهنگ زمینه ه
ــای  ــی و برنامه ه ــط مش ــن خ ــن تعیی همچنی

ــج و  ــت، تروی ــظ، رعای ــدف حف ــا ه ــی ب اجرای
ارتقــای حقــوق کــودک در ایــن رابطــه مــورد 
ــا  ــز ب ــی نی ــن دوره تخصص ــوده و ای ــد ب تاکی

ــود. ــزار می ش ــدف برگ ــن ه همی
آوایــی تشــریح کــرد: منظــور مــا از حمایــت 
ــوده  ــگاه پیشــگیرانه ب ــودکان، ن ــب از ک و مراق
تــا بــا آمــوزش و هماهنگــی و برنامه ریــزی 
رفتــار  یــا  بزه دیدگــی  جلــوی  بتوانیــم، 
ــم، در  ــودکان را بگیری ــون ک ــا قان ــارض ب مع
ایــن رابطــه نیــز آمادگــی داریــم تــا بــا تمامــی 
ظرفیت هــای مرجــع ملــی کنوانســیون حقــوق 
ــی و  ــداف مل ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــودک، ب ک
اســتانی مشــارکت و همــکاری داشــته باشــیم.

وی یــادآور شــد: از دفاتــر بانــوان و خانــواده 
اســتانداری ها نیــز بــه عنــوان مراجــع متناظــر 
ــار  ــودک انتظ ــوق ک ــیون حق ــتانی کنوانس اس
ــتگاه های  ــوص از دس ــن خص ــا در ای ــم ت داری
اجرایــی و مســئول، موضــوع حقــوق کــودک را 
مطالبــه کننــد؛ همچنیــن ســازمان های مــردم 
نهــاد نیــز می تواننــد در ایــن مطالبه گــری 

نقــش ســازنده و موثــری ایفــا کننــد.
وزیــر دادگســتری در پایــان گفــت: بــا 
ــظ  ــر حف ــتورالعمل اخی ــالغ دس ــه اب ــه ب توج
کرامــت و ارزش هــای انســانی، توســط رئیــس 
ــوق کــودک  ــه حق ــن ب ــه و پرداخت ــوه قضائی ق
در بخش هــای مختلــف ایــن دســتورالعمل، 
ــم اســت  ــی فراه ــل اتکای ــل و قاب فضــای تعام
تــا بتوانیــم گام هــای موثــری در حــوزه حقــوق 

ــم. ــودک برداری ک

  وزارت دادگستری   سند ملی حقوق کودک را تهیه کرد 

ســید عبــاس عراقچــی معــاون سیاســی 
ــر امــور خارجــه گفــت: از نظــر جمهــوری  وزی
اســالمی هیــچ مذاکــره مجــددی در خصــوص 
ــرای  ــا اج ــت ام ــد گرف ــورت نخواه ــام ص برج
ــت  ــوع گف ــد موض ــی توان ــام م ــوب برج مطل

ــد.  ــا باش وگوه
ــس از  ــه پ ــی ک ــا، عراقچ ــزارش ایرن ــه گ ب
مذاکــرات روز گذشــته در پاریــس هــم اکنــون 
ــه  ــرد، در پاســخ ب ــه ســر مــی ب در اســلوونی ب
خبرنــگاران گفــت: محــور مذاکــرات بــا فرانســه 
در خصــوص نحــوه تامیــن مطالبــه جمهــوری 
ــوه  ــت و نح ــروش نف ــوص ف ــالمی در خص اس

ــه اســت.   ــن درآمدهــای حاصل تامی
ایــران  اســالمی  جمهــوری  گفــت:  وی 
ــا  ــت تنه ــرده اس ــالم ک ــا اع ــه باره همچنانک
در صورتــی بــه اجــرای کامــل برجــام بــر مــی 
ــود و  ــت خ ــروش نف ــه ف ــادر ب ــه ق ــردد ک گ
ــورت  ــه ص ــی از آن ب ــد ناش ــی و عوای دسترس
هرگونــه  بــدون  و  اســتفاده  قابــل  کامــال 
محدودیتــی باشــد، و ابتــکار فرانســه دقیقــا در 

ــت. ــتا اس ــن راس همی
معــاون وزیــر امــور خارجــه جمهــوری 
اســالمی ایــران تاکیــد کــرد بــه دنبــال تمــاس 
ــور  ــس جمه ــرون رئی ــای مک ــی آق ــای تلفن ه
فرانســه، بــه ایشــان تاکیــد شــد کــه یــا اروپــا 
مــی بایســت از ایــران نفــت خریــداری کنــد و 
ــه صــورت خــط  ــروش نفــت را ب ــادل ف ــا مع ی
ــران  ــی ای ــای نفت ــا درآمده ــه ب ــاری، ک اعتب
تضمیــن می شــود و در حقیقــت بــه نوعــی بــه 
معنــای پیــش فــروش نفــت اســت، در اختیــار 

ــرار دهــد.   ــران ق ای
ــط  ــن خ ــزان ای ــرد: می ــه ک ــی اضاف عراقچ
اعتبــاری حــدود ۱۵ میلیــارد دالر بــرای مــدت 
ــالدی  ــال می ــان س ــا پای ــی ت ــاه یعن ــار م چه
اســت. بدیــن ترتیــب در صــورت حصــول 
توافــق ایــران در چهــار مــاه آینــده معــادل صد 
در صــد نفــت خــود را یــا خواهــد فروخــت یــا 
ــش  ــت و پی ــاری دریاف ــه صــورت خــط اعتب ب

ــد.   ــروش مــی کن ف
وی توضیــح داد: بعــد از دریافــت ۱۵ میلیارد 

دالر، جمهــوری اســالمی آمادگــی گفــت وگــو 
بــا کشــورهای ۱+۴ را دارد امــا واقعیــت آن 
اســت کــه هنــوز در خصــوص دســتور کار ایــن 
گفــت وگوهــا اختــالف نظرهــای جــدی بیــن 

طرفیــن وجــود دارد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
تعییــن  وگوهــا درخصــوص  گفــت  اینکــه 
ــچ  ــه هی ــته و ب ــه داش ــوز ادام ــتور کار هن دس
نتیجــه مشــخصی نرســیده اســت، تصریــح 
ــچ  ــه هی ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــرد :جمه ک
ــا  ــز خــود ب ــا خطــوط قرم ــوان در رابطــه ب عن

ــرد.   ــد ک ــره نخواه ــی مذاک کس
نظـــر جمهـــوری  از  گفـــت:  عراقچـــی 
اســـالمی هیـــچ مذاکـــره مجـــددی در خصـــوص 
ـــرای  ـــا اج ـــت ام ـــد گرف ـــورت نخواه ـــام ص برج
ـــت  ـــوع گف ـــد موض ـــی توان ـــام م ـــوب برج مطل
ـــرف  ـــه ط ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد؛ ب ـــا باش وگوه
مقابـــل کوتاهـــی هـــای جـــدی در ایـــن 
ـــت در  ـــن امنی ـــت. همچنی ـــته اس ـــه داش زمین
ـــد  ـــی توان ـــی م ـــن الملل ـــای بی ـــراه ه ـــه آب کلی
ـــالمی  ـــوری اس ـــد. جمه ـــو باش ـــوع گفتگ موض
ایـــران بـــه شـــرط تامیـــن امنیـــت و آزادی 
ـــا  ـــه ه ـــی آبراه ـــود در تمام ـــای خ ـــتی ه کش
آمادگـــی دارد در خصـــوص امنیـــت و آزادی 
ــه  ــارس و تنگـ ــج فـ ــی در خلیـ ــتی رانـ کشـ

هرمـــز وارد گفتگـــو شـــود.  
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه اظهــار 
ــورت  ــالمی ص ــوری اس ــر جمه ــت: از نظ داش
ــی  ــه اروپای ــال روشــن اســت. اینک مســئله کام
هــا نفــت ایــران را مــی خرنــد، یــا پیــش خریــد 
ــد،  ــی دهن ــاری م ــط اعتب ــا خ ــد، ی ــی کنن م

ــا  ــر م ــکا. از نظ ــد و آمری ــی دانن ــان م خودش
ــوط  ــام من ــل برج ــرای کام ــه اج ــت ب بازگش
بــه دریافــت ۱۵ میلیــارد دالر بــرای یــک دوره 
ــورت  ــن ص ــر ای ــت و در غی ــه اس ــار ماه چه
ــد  ــه خواه ــران ادام ــدات ای ــد کاهــش تعه رون
یافــت. وی گفــت بعیــد مــی دانــد کشــورهای 
اروپایــی تــا قبــل از ۱۶ شــهریور بتواننــد 
ــوم  ــه س ــن مرحل ــد بنابرای ــری بردارن گام موث
ــخ  ــران در تاری ــوی ای ــدات از س ــش تعه کاه
مزبــور آغــاز خواهــد شــد. ایــن مرحلــه شــامل 
بخــش مهمــی از تعهــدات ایــران خواهــد بــود 

ــد.   ــد ش ــالم خواه ــود اع ــان خ ــه در زم ک
وی در پایــان ایــن گفتگــو بــه شــایعه 
امــکان مالقــات روســای جمهــور ایــران و 
آمریــکا در حاشــیه مجمــع عمومــی آتــی 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــد اش ــل متح ــازمان مل س
ــتور  ــه در دس ــچ وج ــه هی ــی ب ــن مالقات چنی
کار قــرار نــدارد و همانطــور کــه جنــاب آقــای 
دکتــر روحانــی هــم تاکیــد کــرده انــد نــه تنهــا 
امــکان مالقــات دوجانبــه وجــود نــدارد، بلکــه 
ــع  ــام و رف ــه برج ــکا ب ــت آمری ــل از بازگش قب
مجــدد تمامــی تحریــم هــای هســته ای اصــوال 
ــات  ــکا در جلس ــور آمری ــرای حض ــه ای ب زمین
ــده  ــی مان ــا کشــورهای باق ــران ب ــی ای مذاکرات

ــدارد. ــود ن ــم وج ــام ه در برج
دوشــنبه یازدهــم شــهریورماه ســید عبــاس 
عراقچــی معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان در صــدر هیاتــی اقتصــادی وارد 
پاریــس شــد تــا در ارتبــاط بــا برجــام و آینــده 
ایــن توافــق بــا مقامــات طــرف مقابــل دیــدار و 

گفــت وگــو داشــته باشــد.

عراقچی:

 ایران درباره برجام
 مذاکره مجدد نمی کند

ــس  ــی مجل ــس کمیســیون قضای ــب رئی نای
ــت کار  ــد ماهی ــه ۹۰ درص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــوه  ــش از ق ــت و انتزاع ــی اس ــا، قضای زندان ه
ــدام  ــچ ک ــت: هی ــت، گف ــر نیس ــه میس قضائی
ــور  ــا وزارت کش ــط ب ــان مرتب ــور زندانی از ام

ــت.  نیس
ــی  ــی کمال ــت، یحی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــازمان  ــزاع س ــرح انت ــا ط ــت ب ــور، در مخالف پ
زندان هــا از قــوه قضائیــه و الحــاق آن بــه 
ــرح  ــن ط ــاس ای ــر اس ــت: ب ــور، گف وزارت کش
قــوه  بــه  وابســته  زندان هــا کــه  ســازمان 
ــدا و  ــتگاه ج ــن دس ــد از ای ــت بای ــه اس قضائی
ــود  ــت خ ــه فعالی ــور ب ــر وزارت کش ــت نظ تح

ــد. ــه ده ادام

هیچ گونه سنخیتی میان وزارت کشور و 
سازمان زندان ها وجود ندارد

نایــب رئیــس کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
کشــور  وزارت  میــان  ســنخیتی  هیچ گونــه 
و ســازمان زندان هــا وجــود نــدارد، افــزود: 
زندانیــان پــای ثابــت زندان هــا هســتند در ایــن 
راســتا کــدام امــور از زندانیانــی کــه از دســتگاه 
ــدان معرفــی می شــوند مرتبــط  ــه زن قضایــی ب
بــا وزارت کشــور اســت کــه برخــی بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه آن را از قــوه قضائیــه جــدا و 
ــا کار قضایــی آشــنایی  ــه ای کــه ب ــه وزارتخان ب

ــد. ــدارد واگــذار کنن ن
وی ادامــه داد: چــه ســنخیتی میــان امــورات 
زندانیــان ماننــد آزادی، مالقــات ، رســیدگی بــه 
پرونــده و مرخصــی آنهــا بــا وزارت کشــور 
وجــود دارد؛ مشــخص نیســت افــرادی کــه ایــن 
ــه  ــری ب ــه منظ ــد از چ ــن کردن ــرح را تدوی ط

ــرا ۹۰ درصــد  ــد زی ــگاه کرده ان ــن موضــوع ن ای
ماهیــت زندان هــا قضایــی بــوده و کار ســازمان 
زندان هــا اجرایــی و اداری نیســت کــه بــه 

وزارت کشــور الحــاق شــود.

انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه 
مغایر اصل تفیک قوا است

نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در 
مجلــس دهــم، افــزود: اگــر ســازمان زندان هــا 

از قــوه قضائیــه جــدا شــود در سلســله مراتــب 
از  بایــد  زندان هــا  ســازمان  تبعیــت  اداری، 
ــف  ــان تکلی ــن زم ــد در ای ــور باش وزارت کش
ــی  ــد تمام ــه بای ــه ک ــوه قضائی ــا ق ــازمان ب س
امــورات مربوطــه را انجــام دهــد چــه می شــود 
بــه طــور قطــع تداخــل قــوا بــه وجــود می آیــد 
ــون اساســی و مغایــر اصــل  و ایــن مخالــف قان

ــوا اســت. تفکیــک ق
کمالـــی پـــور یـــادآور شـــد: بـــه  عنـــوان 

مثـــال اگـــر قـــوه قضائیـــه در نامـــه ای 
ـــازمان  ـــود و س ـــی ش ـــل زندان ـــتار تحوی خواس
زندان هـــا بگویـــد مـــا زیـــر نظـــر وزارت 
از شـــما  نمی توانیـــم  و  کشـــور هســـتیم 
تبعیـــت کنیـــم در ایـــن رابطـــه تکلیـــف 
چیســـت؟ بـــه طـــور قطـــع انتـــزاع ســـازمان 
ـــادی  ـــکالت زی ـــه مش ـــوه قضائی ـــا از ق زندان ه
ـــچ  ـــه هی ـــه ب ـــت ک ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم را ب

وجـــه نبایـــد تحقـــق یابـــد.

کمالی پور با انتقاد از طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه:

۹۰ درصد ماهیت سازمان زندان ها، قضایی است

وزیر ارتباطات: 
به عراق پیشنهاد دادیم تعرفه 
مکالمات در اربعین صفر شود 

وزیــر ارتباطــات گفــت: بــه عــراق پیشــنهاد 
اربعیــن  در  مکالمــات  تعرفــه  کــه  دادیــم 
ــران  ــر در ای ــاه صف ــراق و ۲۸ م ــور ع در کش
ــش  ــزایی در کاه ــر بس ــه تاثی ــود ک ــر ش صف

دارد.  کشــور  دو  ارتباطــی  هزینه هــای 
ــواد آذری  ــد ج ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت گفــت: تیــم 
ــورا  ــد از عاش ــده بع ــه آین ــا هفت ــی م مذاکرات
عــازم عــراق خواهنــد شــد، همچنیــن مذاکــره 
تلفنــی و مذاکــره حضــوری بــا وزیــر ارتباطــات 

ــراق داشــتیم. ع
وی افــزود: بــه دولــت عــراق پیشــنهاد 
دادیــم کــه تعرفــه مکالمــات بین الملــل دو 
ــزا  ــرای وی ــد آنچــه ب ــر شــود، مانن کشــور صف
ــن در  ــه در اربعی ــن تعرف ــت و ای ــورت گرف ص
ــر شــود  ــران صف ــر در ای ــاه صف ــراق و ۲۸ م ع
کــه تاثیــر بســزایی در کاهــش هزینه هــای 
ــن  ــا ای ــم ب ــور دارد. امیدواری ــی دو کش ارتباط
پیشــنهاد موافقــت بشــود، البتــه ســیگنال های 
ــت  ــزی اس ــم آن چی ــی مه ــت ول ــت اس مثب
ــته  ــال گذش ــد. س ــذ می آی ــر روی کاغ ــه ب ک
ــی  ــد ول ــام ش ــه انج ــش هزین ــد کاه ۵۰ درص
ــر شــود. ــه صف ــن تعرف ــم کــه ای امســال گفتی

وزیــر ارتباطــات خاطــر نشــان کــرد: بهبــود 
مســیر ارتبطاتــی و توســعه شــبکه نیــز مدنظــر 
ــت شــده و  ــز صحب ــه نی ــن زمین ــوده و در ای ب
ــود  ــر بهب ــی ب ــی مبن گزارش هــای طــرف عراق
اســت و ســال گذشــته نســبت بــه قبــل بهتــر 

شــده بــود.

کواکبیان:
 ایران گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی را محکم تر برمی دارد 

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
گام هــای  برداشــت  بــرای  الزم  تصمیمــات 
ــی  ــدات برجام ــش تعه ــت کاه ــدی در جه بع

ــت.  ــده اس ــاذ ش اتخ
ــان  ــی کواکبی ــنیم، مصطف ــزارش تس ــه گ ب
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــاره  ــالمی، درب ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
گام هــای تعیین  شــده ایــران بــرای کاهــش 
تعهــدات برجامــی، گفــت: تصمیمــات الزم 
بــرای برداشــت گام هــای بعــدی در جهــت 
کاهــش تعهــدات برجامــی اتخــاذ شــده اســت 
و اگــر تــا ۲ روز دیگــر اروپایی هــا اقــدام جــدی 
ــی  ــوم را عملیات ــران گام س ــد، ای ــام ندهن انج

. می کنــد
ــا  ــر اروپایی ه ــه »اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
بــه خواســته و منافــع ملــی مــا و قراردادهایــی 
ــا  ــد، م ــرام گزاردن ــم احت ــد می کنی ــه منعق ک
هــم احتــرام می گزاریــم در غیــر ایــن صــورت 
را در راســتای منافــع ملــی  اقدامــات الزم 
انجــام می دهیــم«، ادامــه داد: قطعــاً گام ســوم 
ایــران در کاهــش تعهــدات برجامــی محکم تــر 

ــت. ــین اس ــای پیش ــر از گام ه و ملموس ت
ــا  ــن ب ــس همچنی ــران در مجل ــده ته نماین
تأکیــد بــر اینکــه اروپایی هــا بایــد بــه تعهداتــی 
کــه داده انــد عمــل کننــد، تصریــح کــرد: اگــر 
اروپــا می خواهــد ایــران در برجــام بمانــد، 
بایــد بــرای رفــع تحریم هــای ظالمانــه ترامــپ 
ــدن  ــادی ش ــران و ع ــت ای ــروش نف ــه ف علی

ــد. ــالش کن ــی ت ــادل بانک تب
ــا  عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس ب
بیــان اینکــه ایــران تاکنــون هیــچ اقــدام عملــی 
اجــرای  راســتای  در  اروپایی هــا  ســوی  از 
برجــام مشــاهده نکــرده اســت، اظهــار داشــت: 
مــا دیگــر معطــل اروپایی هــا نخواهیــم مانــد و 
ــه  کار خــود را انجــام خواهیــم داد و مصمــم ب
برداشــتن گام ســوم کاهــش تعهــدات برجامــی 

هســتیم.

اختصاص 38۰ میلیارد ریال برای باز 
آفرینی شهری ۹ شهر در استان 

ــتاندار از اختصـــاص  ــاون عمرانـــی اسـ معـ
ـــی  ـــرای بازآفرین ـــار ب ـــال اعتب ـــارد ری ۳۸۰ میلی

شـــهری در آذربایجـــان شـــرقی خبـــرداد. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــی اســـتاندار در جلســـه  رحمتـــی معـــاون عمران
ـــه  ـــالمی س ـــورای اس ـــای ش ـــهرداران واعض ش
شـــهر ملـــکان، لیـــالن ومبـــارک شـــهر 
گفـــت: ایـــن اعتبـــار بـــرای ۹ شـــهر اســـتان 
اختصـــاص یافتـــه کـــه ۲۰۰ میلیـــارد ریـــال 
آن در تبریـــز و ۱۸۰ میلیـــارد ریـــال دیگـــر 
ـــتان هزینـــه می شـــود. در ۸ شـــهر دیگـــر اس

او همچنیـن بـر لـزوم ایجاد بازارچـه محلی 
در شهرسـتان ملـکان تاکیـد کرد وافـزود: این 
وتـردد  خـود  موقعیـت  بخاطـر  شهرسـتان 
توانـد  شـهرمی  ایـن  از  مسـافر  زیـاد  بسـیار 
در عرضـه محصـوالت تولیـدی از ایـن طریـق 

موفـق عمـل کنـد.
معـاون عمرانی اسـتان گفت:تنوع محصوالت 
کشـاورزی در ایـن شهرسـتان مخصوصـا انگـور 
موقعیـت خوبـی بـرای ایـن شهرسـتان ایجـاد 
کـرده تـا عـالوه بـر معرفی محصـول انگـور این 
شهرسـتان به سـایر نقاط کشـور برای بسـیاری 
از افـراد جویـای کار نیـز فرصت اشـتغال ایجاد 

. کند
در ایـــن جلســـه فرمانـــدار ملـــکان نیـــز از 
ـــن  ـــالب ای ـــع فاض ـــرح دف ـــدن ط ـــی ش طوالن
ـــش از ۱۵  ـــزود: بی ـــرد واف ـــاد ک ـــتان انتق شهرس
ـــه  ـــذرد ک ـــرح می گ ـــن ط ـــداث ای ـــال از اح س
ـــبکه  ـــذاری ش ـــه گ ـــد لول ـــا ۵۰ درص ـــوز تنه هن

ـــت. ـــه اس ـــام گرفت انج
ــن  ــار ایـ ــت: اعتبـ ــی گفـ ــر خانـ محمدباقـ
ـــد  ـــاص می یاب ـــم اختص ـــی ک ـــز خیل ـــرح نی ط
وایـــن موضـــوع بـــا رشـــد قیمت هـــا وتـــورم 

موجـــب افزایـــش هزینه هـــا می شـــود.
ـــرح ۵۰۰  ـــن ط ـــل ای ـــرای تکمی ـــزود: ب او اف
ـــا مشـــکل  ـــار الزم اســـت ت ـــال اعتب ـــارد ری میلی

ـــود. ـــل ش ـــازل ح ـــالب من ـــس آب وفاض پ

توجیه پمپئو برای اقدام آمریکا علیه 
صنعت هوافضای ایران

وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا ادعــای 
ــدام  ــران، اق ــه ای ــم« علی ــت از تروریس »حمای
علیــه ســازمان  آمریــکا  وزارت خزانــه داری 

فضایــی ایــران را توجیــه کــرد.
ــر  ــو وزی ــک پمپئ ــنا، مای ــزارش ایس ــه گ ب
امــور خارجــه آمریــکا در پیامــی توییتــری 
نوشــت: آمریــکا، بــرای نخســتین بــار، ســازمان 
همــان  کــه  را  ایــران  غیرنظامــی  فضایــی 
ــتفاده در  ــورد اس ــواره م ــاب ماه ــاوری پرت فن
موشــک های بالســتیک را بــه کار می بنــدد، 

ــرد. ــم ک تحری
وی در ادامــه بــا مطــرح کــردن ادعــای 
طــی  ایــران،  علیــه  تروریســم  از  حمایــت 
ــان  ــدان  ش ــانه، از متح ــران هراس ــی ای اظهارات
درخواســت کــرد کــه در ایــن راســتا بــا آمریــکا 

ــوند. ــراه ش هم
ــی  ــو در پ ــی پمپئ ــارات ضدایران ــن اظه ای
ــه داری  ــه وزارت خزان ــود ک ــن مطــرح می ش ای
آمریــکا روز سه شــنبه در راســتای اعمــال فشــار 
ــران در بیانیــه ای ســازمان  حداکثــری علیــه ای
فضایــی، مرکــز تحقیقــات فضایــی و پژوهشــگاه 
ــرار  ــا ق ــت تحریم ه ــران را در لیس ــی ای فضای

داد.
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــدازۀ  ــه ان ــودی ب ــچ موج ــان هی *در جه
ــت. ــح نیس ــیر و توضی ــد تفس ــان نیازمن انس
استاد مطهری

* انسـان را محصول نمایشگر جهانی نامیده 
انـد. خـوب اسـت بـه خاطر داشـته باشـیم که 
آدمـی در این وضع نمایشـگر، بهترین چیزهای 

طبیعـت و نیز بدترین آنهاسـت.
؟

ــا و  ــی ه ــان و ترّق ــات جه ــه حادث * هم
ــر و  ــۀ بش ــای جامع ــبختی ه ــا و خوش تنّزله
ــک و  ــای کوچ ــبب ه ــاز س ــراد آن در آغ اف
ــاده  ــورت س ــج از ص ــته و بتدری ــاده داش س
ــر کســی  ــده اســت. اگ ــده در آم ــور پیچی ام
ریشــه یــا هســته نخســتین هــر چیــز و هــر 
حادثــه را در آغــاز تکویــن آن بشناســد مــی 
ــا  ــه را ت ــرات آن حادث ــان و تأث ــد جری توان
درجــه ای تغییــر بدهــد، ایــن اعتقــاد یکــی 
ــت. ــیوس اس ــفه کنفوس ــای فلس ــه ه از پای
کنفوسیوس

* جهانــی شــدن یعنــی بــه اســتقبال یــک 
جهــان رفتــن، آشــنا شــدن بــا فرهنگ هــای 
و  آراء  بــه  گذاشــتن  احتــرام  و  دیگــر، 
شــدن  جهانــی  در  دیگــران.  نظریه هــای 
ــوده  ــریت گش ــراروی بش ــن ف ــای نوی افق ه
ــن  ــم آوای ای ــر ه ــان معاص ــود و انس می ش
ــته ها  ــا، داش ــن باوره ــن نوی ــه تبیی ــا ب افق ه
و آموخته هــای خــود می نشــیند.  انســان 
ــا جهانــی شــدن  معاصــر همــگام و همســو ب
خــودش را بــه ســوی جلــو هدایــت می کنــد.
از کتاب انسان و توسعه

ــای  ــه ه ــۀ شیش ــه منزل ــر ب * ادراک بش
ــگ اســت. هرکســی از پشــت شیشــه  رنگارن
ــل را  ــق و مخی ــان و موجــودات محق ای جه
بــه رنــگ و گونــه ای مــی بینــد و دیگــر آن 

ــگارد. ــی ان را ناصــواب م
استاد جالل همدانی

شهردار منطقه ۱ تبریز خبر داد:
تسریع در اجرای پروژه های 

مقبرةالشعرا و دوکمال 

تســریع  از  تبریــز   ۱ منطقــه  شــهردار 
ــال  ــعرا و دو کم ــره الش ــم مقب ــای مه پروژه ه
ــر داد.  ــی خب ــائل مال ــد مس ــن فرآین ــا تامی ب
بــه گــزارش شــهریار، رضــا پــاک نهــاد ادامه 
داد: بــا توجــه بــه حساســیت اجــرای دو پــروژه 
مهــم و اساســی ســطح شــهر کــه نقــش مهمــی 
ــد  ــی کنن ــا م ــز ایف ــی تبری ــگاه فرهنگ در جای
ــن  ــی در ای ــن مال ــای تامی ــیوه ه ــی ش بررس
ــای  ــا روش ه ــب ب ــد متناس ــه بای ــروژه ک دو پ
ــرار  ــه ق ــتور کار منطق ــد در دس ــی باش اجرای

ــه اســت. گرفت
ــی  ــت: بررس ــز گف ــه ۱ تبری ــهردار منطق ش
مطالعــات  قالــب  در  مالــی  یابــی  امــکان 
بــر  اقتصــادی  و  فنــی  و  ریــزی  برنامــه  و 
ــا ایــن  روش هــای شناســایی مالــی متناســب ب
ــیار  ــا بس ــرای آنه ــد در اج ــروژه می توان دو پ

ــد. ــر باش ــا و موث کارگش
 وی اشــاره کــرد: بــا توجــه بــه چالش هــای 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــن مال ــاً تامی ــش رو قطع پی
کــه  الشــعرا  مقبــره  پروژه هــای  ســریع 
در ســطح حــوزه منطقــه ۱۰ واقــع شــده 
و همچنیــن اجــرای پــروژه دوکمــال کــه 
ــا،  ــتفاده از الگوه ــا اس ــد ب ــده ان ــی ش عملیات
ــر در ایــن حــوزه  روش هــا و معیــار هــای موث
خوشــبختانه توانســتیم اقدامــات الزم را انجــام 
داده و در خصــوص مســائل مالــی ایــن پــروژه 
هــای زیرســاختی و مهــم موفــق بــوده و باعــث 

ــویم. ــا ش ــریع آنه ــرای س اج
ــر دو  ــون ه ــم اکن ــزود: ه ــاد اف ــاک نه  پ
ــه ۱  ــوی منطق ــی از س ــن مال ــا تامی ــروژه ب پ
کــه بــه عنــوان منطقــه معیــن در ایــن حــوزه 

ــتند. ــرا هس ــال اج ــده در ح ــن ش تعیی

اولویت پرداخت با اشخاص 
حقیقی و پیمانکاران

ــران  ــهرداری ته ــه ش ــه بودج ــس کمیت رئی
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــی ۶۹ه ــالم بده ــا اع ب
ــهری  ــت ش ــت: مدیری ــران گف ــهرداری ته ش
پــاس کــردن چک هــای  فعلــی، در حــال 

ــت. ــل اس ــت قب ــادره دوره مدیری ص
ــی، در  ــد فراهان ــنا، مجی ــزارش ایس ــه گ ب
مــورد میــزان دقیــق بدهــی شــهرداری تهــران 
ــن بررســی ها، گفــت: براســاس  براســاس آخری
گــزارش شــهردار تهــران کــه بــه تفکیــک ارائــه 
ــران  ــهرداری ته ــی ش ــع کل بده ــده، جم ش
۶۹هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه بیشــترین 
حجــم بدهی هــا کــه حــدود ۳۰هــزار میلیــارد 
تومــان می شــود، بــه بانک هــا و موسســات 

ــود. ــوط می ش ــی مرب بانک
ــازمان  ــه س ــی ب ــه بده ــان اینک ــا بی وی ب
مالیــات، تامیــن اجتماعــی، اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی و... در مراتــب بعــدی بیشــترین 
بدهی هــای شــهرداری تهــران قــرار دارنــد، 
ــا،  ــی بانک ه ــاب بده ــا احتس ــا ب ــزود: جمع اف
رقــم کل بدهــی شــهرداری ۶۹ هــزار میلیــارد 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــود. ای ــان می ش توم
مدیریــت شــهری فعلــی، در حــال پــاس کــردن 
چک هــای صــادره دوره مدیریــت قبــل اســت؛ 
ــد  ــش بردن ــی پی ــا را در حال ــه پروژه ه چراک
کــه پولــش را ندادنــد و حــاال مدیریــت شــهری 

ــد. ــت کن ــا را پرداخ ــد بدهی ه ــد بای جدی
فراهانــی بــا بیــان اینکــه گــزارش خزانــه دار 
شــورا نیــز نشــان داد کــه در چهــار مــاه 
اول ســال،  رشــد پرداخــت بدهی هــا زیــاد 
ــی اســت کــه  ــوده اســت، گفــت: ایــن درحال ب
علیرغــم کســری  ۱۰درصــد کســری بودجــه، 
ــون  ــوزه دی ــی در ح ــد پرداخت ــترین رش بیش
بــوده کــه ۱۸۰درصــد پرداخــت شــده و نشــان 
دهنــده عــزم مدیریــت شــهری بــرای پرداخــت 

ــون اســت. دی
ــران  ــهرداری ته ــه ش ــه بودج ــس کمیت رئی
ــر اینکــه اولویــت پرداخــت دیــون  ــا تاکیــد ب ب
ــکاران اســت، در  ــا اشــخاص حقیقــی و پیمان ب
ــا بدهی هــا،  ادامــه داد:  مــورد تهاتــر امــالک ب
ــن اســت کــه شــهرداری  ــر ای ــر ب ــای تهات مبن
تهاتــر  بدهــی اش  ازای  در  را  زمیــن  صرفــا 
نکنــد، بلکــه مجــوز صــدور پروانــه و بارگــذاری 
ــورد  ــن م ــد در ای ــه بای ــد ک ــاظ  کن را نیزلح

ــرد. ــورت گی ــتری ص ــی های بیش بررس
طلب هــای  وصــول  مــورد  در  فراهانــی 
ــب  ــه طل ــان اینک ــا بی ــت ب ــهرداری از دول ش
ادعایــی شــهرداری از دولــت، بیــن ۱۰تــا 
۱۵هــزار میلیــار تومــان اســت، افــزود: اگــر این 
طلــب شــهرداری مســتقیما بــا بانک هــا تهاتــر 
ــران  ــهرداری ته ــه ش ــی ب ــک بزرگ ــود، کم ش
شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه در حــال 
حاضــر بــا توجــه بــه کمبــود منابــع، مدیریــت 
ــدام  ــن اق ــت مهم تری ــا دول ــر ب ــی و تهات بده
ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــه بای ــت ک اس

شهردار منطقه۴ تبریز عنوان کرد:
استقبال پرشور شهروندان از 

برنامه های فرهنگی شهرداری 
منطقه4 تبریز 

شــهردار منطقــه۴ تبریــز گفــت: برنامه هــای 
ــا  ــه۴ ب ــروزه در شــهرداری منطق جشــنواره فی

اســتقبال گســترده شــهروندان همــراه بــود. 
ــا  ــدی ب ــر امج ــهریار، اکب ــزارش ش ــه گ ب
بیــان اینکــه شــهرداری منطقــه چهــار در 
کنــار اجــرای پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی، 
ــی  ــه مباحــث فرهنگ ــژه ای ب ــگاه وی ــواره ن هم
داشــته اســت، افــزود: ســعی داشــته ایم در 
ــر، نقــش فرهنــگ را در برنامــه  ســال های اخی
ــت تشــریفاتی مرســوم  و بودجــه خــود، از حال

ــم. ــی نمایی ــاز اجرای ــرده و وارد ف ــارج ک خ
ـــتقبال  ـــهروندان اس ـــه ش ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــروزه  ـــنواره فی ـــای جش ـــترده ای از برنامه ه گس
ـــرد:  ـــح ک ـــتند، تصری ـــه۴ داش ـــوزه منطق در ح
ــای  ــوزش  هـ ــی و آمـ ــای تجمعـ ــه  هـ برنامـ
شـــهروندی مخاطـــب بســـیاری را جـــذب 

کردنـــد.
شــهردار منطقــه۴ تبریــز اضافــه کــرد: 
بحث هــای  در  کــه  تنگناهایــی  علی رغــم 
ــت،  ــده  اس ــهرداری ها ش ــر ش ــی گریبان گی مال
برنامه هــای تجمعــی در منطقــه۴، بــه فرصتــی 
بــرای هم افزایــی و همدلــی بیــن شــهروندان و 

ــل شــده  اســت. ــه تبدی منطق
امجـــدی بیـــان داشـــت: در طـــول مـــدت 
ــوع  ــروزه، در مجمـ ــنواره فیـ ــزاری جشـ برگـ
ـــی  ـــور فرهنگ ـــط ام ـــه توس ـــوان برنام ۳۵۰ عن
ـــد. ـــرا ش ـــه۴ اج ـــهرداری منطق ـــی ش و اجتماع

در یکصــد و ســی و هفتمین جلســه رســمی 
فــوق العــاده شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز، 
اعضــای هــر کــدام از کمیســیون ها بــا رای 

گیــری اعضــا انتخــاب شــدند. 
بــه گــزارش تســنیم، یکصــد و ســی و 
هفتمیــن جلســه رســمی فــوق العــاده شــورای 
ــارت  ــل عم ــز، در مح ــهر تبری ــالمی کالنش اس
شــهرداری برگــزار شــد، اعضــای هــر کــدام از 
ــاب  ــا انتخ ــری اعض ــا رای گی ــیون ها ب کمیس

ــدند. ش
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــری، ریی ــهرام دبی ش
ــا  ــز در ســخنان پیــش از دســتور ب شــهر تبری
اشــاره بــه انتخابــات اعضــا کمیســیون های 
ــرکت  ــرات ش ــت: نف ــهر، اظهارداش ــورای ش ش
کننــده در هــر یــک از کمیســیون ها بــه دلیــل 
تطابــق، انتظــار چنــدان رقابتــی در بیــن اعضــا 

نیســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه، پیشــنهاداتی در 
خصــوص اســامی جدیــد کمیســیون ها داده 
ــرمایه  ــیون س ــه داد: کمیس ــت، ادام ــده اس ش
گــزاری کارآفرینــی و گردشــگری و کمیســیون 
شهرســازی و معمــاری و میــراث فرهنگــی 
پیشــنهادات اعضــا در خصــوص اســامی جدیــد 

کمیســیون ها اســت.
ــر  ــاد از تغیی ــا انتق ــتی ب ــر بهش ــد باق محم
داشــت:  ابــراز  کمیســیون ها،  برخــی  نــام 
ــته  ــان گذاش ــث زم ــن مبح ــاعت ها روی ای س
ــی  ــک چندان ــرم کم ــه نظ ــه ب ــت ک ــده اس ش
بــه فعالیــت کمیســیون ها نمی کنــد، البتــه 

فعالیت هــای  حتــی  کمیســیون ها  برخــی 
ــم  ــام ه ــود را انج ــامی خ ــده در اس ــر ش ذک

نمی دهنــد.
محمــد اشــرف نیــا، دیگــر عضــو شــورا نیــز 
ــن،  ــودن عناوی ــئولیت آور ب ــر مس ــد ب ــا تاکی ب
ــد،  ــا نمی دهن ــه م ــی ب ــن هدف ــزود: عناوی اف
شــدن  تــر  گســترده  بــه  اســامی  تغییــر 
ــک  ــیون ها کم ــد کمیس ــش دی ــداف و افزای اه

. می کنــد
ســعید نیکوخصلــت نیــز بــا درخواســت 
ــه  ــیون ها در جلس ــات کمیس ــزاری انتخاب برگ
ــن  ــاب عناوی ــا احتس ــا ب ــت: اعض ــی، گف فعل

خــود  کاندیداتــوری  کمیســیون ها  قبلــی 
را اعــالم کردهانــد کــه بایــد بعــد از رای 
ــت  ــد از صحب ــرات در اســامی بع ــری، تغیی گی

بگیــرد. بررســی ها صــورت  و 
ــزاده،  ــد قلی ــرج محم ــادق زاده، ف ــم ص کری
شــکور اکبرنــژاد، ســعید نیکوخصلــت و شــهرام 
دبیــری بــه عنــوان اعضــا کمیســیون فرهنگــی 
و اجتماعــی بــا تصویــب اعضا شــورای اســالمی 

شــهر تبریــز انتخــاب شــدند.
محمــد باقــر بهشــتی، شــهرام دبیــری، کریم 
ــین  ــژاد و غالمحس ــکور اکبرن ــادق زاده، ش ص
مســعودی ریحــان بــه عنــوان اعضــا کمیســیون 

ــورای  ــب اعضــا ش ــا تصوی ــه  ب ــه و بودج برنام
اســالمی شــهر تبریــز انتخــاب شــدند.

غالمحســین مســعودی ریحــان، شــهرام 
دبیــری، کریــم صــادق زاده، ســعید نیکوخصلت 
و ســونیا اندیــش بــه عنــوان اعضــا کمیســیون 
ــب و  ــای کس ــود فض ــذاری و بهب ــرمایه گ س
کار  بــا تصویــب اعضــا شــورای اســالمی شــهر 

ــز انتخــاب شــدند. تبری
زاده،  آجــودان  علــی  صادقــزاده،  کریــم 
ــور و  ــی پ ــه تق ــت، عبدال ــو خصل ــعید نیک س
محــرم محمــدزاده بــه عنــوان اعضــا کمیســیون 
محیــط زیســت و خدمــات شــهری بــا تصویــب 
ــز انتخــاب  اعضــا شــورای اســالمی شــهر تبری

ــدند. ش
ــا  ــدم، محمــد اشــرف نی ــی اق ــدون بابای فری
و ســونیا اندیــش بــه عنــوان اعضــا کمیســیون 
ــب  ــا تصوی ــل و ترافیــک ب عمــران حمــل و نق
ــز انتخــاب  اعضــا شــورای اســالمی شــهر تبری

شــدند.
علــی آجــودان زاده، عبدالــه تقــی پــور، کریم 
ــرج محمــد  ــزاده، محــرم محمــدزاده و ف صادق
قلیــزاده بــه عنــوان اعضــا کمیســیون تحقیــق 
، نظــارت و ارزیابــی بــا تصویــب اعضــا شــورای 

اســالمی شــهر تبریــز انتخــاب شــدند.
اقــدم، محمــد اشــرف  بابایــی  فریــدون 
ــا  ــوان اعض ــه عن ــت ب ــعید نیکوخصل ــا و س نی
کمیســیون معمــاری و شهرســازی بــا تصویــب 
ــز انتحــاب  اعضــا شــورای اســالمی شــهر تبری

ــدند. ش

اعضای کمیسیون های سال سوم شورای شهر تبریز انتخاب شدند 

آغـــاز  بـــا  گفـــت:  تبریـــز  شـــهردار 
آمـــوزش  کتـــاب  جدیـــد  ســـال تحصیلی 
شـــهروندی برای نخســـتین بار در کشور در 
می شـــود.  تدریس  شـــهر  ایـــن  مـــدارس 
بــه گــزارش ایرنــا، ایــرج شــهین باهر افــزود: 
ــوزش و  ــکاری آم ــا هم ــن درس ب ــس ای تدری
پــرورش اســتان در تمامــی مــدارس و مقاطــع 
ــاه  ــر م ــز از اول مه ــهر تبری ــی کالن ش تحصیل
ــا و  ــرفصل ه ــه س ــود ک ــی ش ــاز م ــال آغ امس
و  تهیــه  توســط شــهرداری  آن  موضوعــات 

ــن شــده اســت. تدوی
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد ۴۰۰ هــزار جلــد 
از کتــاب آموزش شــهروندی توســط شــهرداری 
ــن  ــت: ای ــار داش ــده، اظه ــر ش ــاپ و منتش چ
کتــاب دارای  ۲۳ عنــوان و ســرفصل اســت 
ــوزان  ــش آم ــر از دان ــزار نف ــرای ۳۴۰ ه ــه ب ک
تبریــزی تهیــه شــده و همزمــان بــا آغــاز ســال 
ــع  ــدارس توزی ــام م ــد در تم ــی جدی تخصیل

خواهــد شــد.
ــاب  ــس کت ــان تدری ــدت زم ــهین باهر م ش
آمــوزش شــهروندی را ۲ ســاعت در هفتــه 
ــداد ۲۰۰  ــون تع ــرد: تاکن ــه ک ــالم و اضاف اع

نفــر از مربیــان و مدرســان ایــن کتــاب توســط 
را  آموزشــی  هــای  دوره  تبریــز  شــهرداری 

کرده انــد. ســپری 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تالیــف کتاب هــای 
شــهروندی ۱۴ مــاه بــه طــول انجامیــده و 
ــرای  ــود را ب ــالش خ ــی ت ــای کارشناس گروه ه
مختلــف  گروه هــای  بــا  کتاب هــا  تطابــق 
برده انــد،  کار  بــه  دانش آمــوزان  ســنی 
ــرای  ــز مصمــم اســت ب گفــت: شــهرداری تبری
مبحــث  بتوانــد  کشــور  در  بــار  نخســتین 
ــه و  ــنین پای ــهروندی را از س ــای ش آموزش ه
مقاطــع تحصیلــی مختلــف در مــدارس اجرایــی 
ــا صــرف حداقــل هزینــه  ــا در آینــده ب کنــد ت
و زمــان شــاهد پیشــرفت در مشــارکت های 
اجتماعــی شــهروندان در مدیریــت شــهری 

ــیم.     باش
را  شــهروندی  آمــوزش  شــهین  باهــر 
ــهرداری  ــدام ش ــن اق ــن و محوری تری مهمتری
تبریــز در ســال هــای اخیــر دانســت و بــا 
ــات در  ــن اقدام ــگ ای ــش پررن ــر نق ــد ب تاکی
ــرد: معتقدیــم  ــادآوری ک توســعه شــهری، ی
کلیــد حــل مشــکالت شــهری و جامعــه توجــه 

بــه مســایل فرهنگــی از ســنین پایــه اســت تــا 
شــرایط بــرای زندگــی بهتــر و ســالم تــر مــردم 

ــود. ــم ش فراه
وی، حـــق و حقـــوق شـــهروندی، تکالیـــف 
خدمت رســـان،  نهادهـــای  و  ســـازمان ها 
ـــعه  ـــماندها، توس ـــوا، پس ـــی ه ـــک، آلودگ ترافی
شـــهری، ســـاخت و ســـازهای غیرمجـــاز، 
ـــتی  ـــوع دوس ـــهرها و ن ـــت در ش ـــگ زیس فرهن
ـــوس  ـــزو رئ ـــهروندان را ج ـــن ش ـــکاری بی و هم
ــان  ــهروندی بیـ ــوزش شـ ــاب آمـ ــی کتـ اصلـ

کـــرد.

ــد  ــدون تردی ــه داد: ب ــز ادام ــهردار تبری ش
آمــوزش ۱۲ تــا ۱۳ ســاله کتــاب آمــوزش 
ــه  ــد ب ــز می توان ــدارس تبری ــهروندی در م ش
ــرده و  ــون ک ــهر را دگرگ ــی ش ــاظ فرهنگ لح
ــد. ــریع کن ــر و تس ــعه را هموارت ــیر توس مس

ــت  ــور درخواس ــر از وزارت کش ــهین باه ش
ــهرها و  ــی ش ــعه فرهنگ ــرای توس ــا ب ــرد ت ک
تســهیل در رونــد آمــوزش شــهروندی، زمینــه 
ــده  ــاد ش ــاب ی ــس کت ــرای تدری ــای الزم ب ه
ــژه  ــه وی ــران ب ــهرهای ای ــدارس ش ــام م در تم

ــد. ــم کن ــهرها را فراه کالن ش

آموزش شهروندی 
در مدارس تبریز تدریس می شود

بهره بــرداری  مدیــرکل  اعــالم  براســاس 
ــوارض  ــت ع ــت پرداخ ــور گف ــای کش آزادراه ه
در قطعــه چهــارم آزادراه تــازه تاســیس تبریــز 

ارومیــه الکترونیکــی می شــود. 
در  داودی  بهنــام  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــت  ــرح پرداخ ــرای ط ــگاران از اج ــع خبرن جم
الکترونیکــی عــوارض در قطعــه چهــارم آزادراه 
تبریــز ارومیــه بــه همــراه دو آزادراه دیگــر خبــر 
داد و گفــت:  پرداخــت عــوارض در ســه آزادراه 
قزویــن – رشــت، بنــدر شــهید رجایــی – بنــدر 
عبــاس و قطعــه چهــارم آزادراه ارومیــه – 

ــود. ــی می ش ــز الکترونیک تبری
ــادآور شــد: عملیــات نصــب و تجهیــز  وی ی
ــل انجــام  ــه طــور کام ــز ب ــن ســه آزادراه نی ای
شــده اســت و بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
انجــام شــده، بــه زودی سیســتم اخــذ عــوارض 
اجرایــی  آزادراه  ســه  ایــن  در  الکترونیکــی 

ــد شــد. خواه
داودی اظهــار داشــت: بــا الکترونیکــی شــدن 
پرداخــت عــوارض در ســه آزادراه قزویــن - 
رشــت، بنــدر شــهید رجایــی – بنــدر عبــاس و 
قطعــه چهــارم آزادراه ارومیــه – تبریــز، تعــداد 

آزادراه هــای مجهــز بــه سیســتم پرداخــت 
ــدا  ــش پی ــیر افزای ــت مس ــه هف ــی ب الکترونیک

می کنــد.
ــور،  ــای کش ــرداری آزادراه ه ــرکل بهره ب مدی
ــاره معیارهــای انتخــاب اولویــت آزادراه هــا  درب
ــه طــرح ETC توضیــح داد:  ــرای پیوســتن ب ب
ــی  ــاس برنامه ریزی های ــر اس ــا ب ــن آزادراه ه ای
ــاب  ــده اند. انتخ ــاب ش ــده انتخ ــام ش ــه انج ک
ــه  ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــیر اول ب ــار مس چه
ــاوه،  ــران – س ــم، ته ــران – ق ــای ته آزادراه ه
کــرج – قزویــن و قزویــن – زنجــان زیــر نظــر 

ــد. ــداری بودن ــازمان راه ــت س و مدیری
داودی افــزود: بــه همیــن دلیــل هــم تصمیم 
بــر آن شــد تــا در گام نخســت، چهــار آزادراهی 
را انتخــاب کنیــم کــه مدیریــت آن هــا بــا 
ســازمان راهــداری اســت تــا مرحلــه آزمایشــی 

ــج  ــورد و نتای ــپس بازخ ــم و س ــام دهی را انج
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــایر آزادراه ه آن را در س

ــم. اعمــال کنی

سیستم عوارض آزادراه بندر عباس - بندر 
شهید رجایی در مسیر الکترونیکی شدن

ــاز دوم  ــن مطلــب کــه در ف ــان ای ــا بی وی ب
ــت هســتند،  هــم آزادراه هــای دولتــی در اولوی
تصریــح کــرد: مدیریــت آزادراه بنــدر عبــاس – 
بنــدر شــهید رجایــی هــم بــر عهــده ســازمان 
ــم  ــل تصمی ــن دلی ــه همی ــداری اســت و ب راه
ــی  ــرای الکترونیک ــاز دوم ب ــا در ف ــم ت گرفتی
ــن  ــی در ای ــوارض آزادراه ــت ع ــدن پرداخ ش

ــم. ــدام کنی مســیر اق
ــی  ــه اجرای ــا ب ــرد: ب ــان ک داودی خاطرنش
ــه  ــی ک ــار آزادراه ــرح ETC در چه ــدن ط ش

ــه زودی  ــتند، ب ــرار داش ــت ق ــت نخس در اولوی
ایــن طــرح در یــازده آزادراه دیگــر کــه در 
هــم  شــده اند،  دســته بندی  دوم  اولویــت 

ــد. ــد ش ــی خواه اجرای

دریافت الکترونیکی عوارض در ۱۱ + 2 
آزادراه دیگر 

ــن –  ــازده آزادراه قزوی ــه داودی، ی ــه گفت ب
ــه،  ــهد – باغچ ــز، مش ــان – تبری ــت، زنج رش
ــم – کاشــان، کاشــان –  ــس، ق تهــران – پردی
نطنــز، نطنــز – اصفهــان، ســاوه – ســلفچگان، 
ارومیــه – تبریــز، کنــار گــذر شــمالی مشــهد، 
ــازده  ــی، ی ــدر شــهید رجای ــاس – بن ــدر عب بن
آزادراهــی هســتند کــه در مرحلــه دوم بــه 
سیســتم پرداخــت الکترونیکــی عــوارض مجهــز 

ــد شــد.  خواهن
ــور  ــای کش ــرداری آزادراه ه ــرکل بهره ب مدی
افــزود: دو آزادراه دیگــر شــامل آزادراه تهــران – 
شــمال و آزادراه شــهید همــت هــم بــه این ۱۱ 
مســیر اضافــه شــده اند کــه پرداخــت عــوارض 
در ایــن آزادراه هــا از ابتــدای بهره بــردای فقــط 

بــه صــورت الکترونیکــی انجــام می شــود.

مدیرکل بهره برداری آزادراه های کشور:

 پرداخت عوارض آزادراه 
 تبریز - ارومیه الکترونیکی می شود

آقای استاندار تبعید الزم نیست
 حفظ آبرو شود، کافی است! 

ـــول  ـــن پ ـــه »گرفت ـــما از کلم ـــیر ش ـــتاندار تفس ـــای اس آق
بـــه زور« چـــه می باشـــد، نمی دانـــم امـــا بدانیـــد قشـــر 
فهیـــم فرهنگـــی مـــا بـــا کســـی گالویـــز نمی شـــود تـــا 
شـــما حکـــم تبعیـــد صـــادر کنیـــد امـــا تـــا جایـــی کـــه 
ــا دیده ایـــم بـــه هنـــگام ثبت نـــام حرمـــت اولیـــای و  مـ
ـــا  ـــرد ت ـــرار می گی ـــه ق ـــورد هجم ـــا م ـــانی آنه ـــت انس کرام

ـــد!  ـــم بدهن ـــی ه ـــوند پول ـــور ش مجب
بـــه گـــزارش فـــارس، »اگـــر مدرســـه ای در مهرمـــاه از 
ـــوش  ـــه گ ـــد و ب ـــول درخواســـت کن ـــه زور پ ـــوزان ب دانش آم
ـــد  ـــری تبعی ـــهر دیگ ـــه ش ـــه را ب ـــر مدرس ـــد، مدی ـــن برس م
خواهـــم کـــرد.« ایـــن را اســـتاندار آذربایجان شـــرقی 
ـــی  ـــا کس ـــارف ب ـــال تع ـــه »دنب ـــرده ک ـــد ک ـــه و تاکی گفت
ـــا  ـــد ب ـــه بزن ـــردم لطم ـــد م ـــه امی ـــی ب ـــر کس ـــتیم و اگ نیس

او مقابلـــه خواهیـــم کـــرد.«
ــم  ــام کنـ ــرم را ثبت نـ ــد دختـ ــرار شـ ــه قـ ــی کـ وقتـ
ــورد  ــخگویی در مـ ــه پاسـ ــور بـ ــج مجبـ ــردن کـ ــا گـ بـ
ســـواالت خانـــم مدیـــر بـــودم آنهـــم در جمـــع اولیـــای 
ــدر  ــا؟« ،» چقـ ــه آقـ ــغلتون چیـ ــر دانش آموزان.»شـ دیگـ
می تونیـــد کمـــک کنیـــد؟« ایـــن ســـواالتی اســـت کـــه 

ـــع  ـــود در جم ـــه نمی ش ـــا ک ـــود آنج ـــواب داده ش ـــد ج بای
ـــم!  ـــواب بده ـــم ج ـــت نمی خواه ـــری گف ـــد نف ـــی و چن س
ـــول  ـــت پ ـــه پرداخ ـــور ب ـــر مجب ـــت و اگ ـــالن اس ـــغلم ف ش
باشـــم بیشـــتر از ۵۰ تومـــن نمی توانـــم بدهـــم... و مدیـــر 
ـــال  ـــه اص ـــد ک ـــه می ده ـــب ادام ـــی عجی ـــا لحن ـــه ب مدرس
ـــا  ـــت و ب ـــم اس ـــی ک ـــه خیل ـــد ک ـــرف نزنی ـــن ح از ۵۰ توم
ـــواع و اقســـام دلیـــل همچـــون اقســـاط،  ـــه و آه و آوردن ان نال
ـــن راضـــی  ـــا ۱۰۰ توم ـــام ب ـــا دلســـوزی تم ـــره ب ـــاره و غی اج

می شـــود!
ایـــن نـــوع رفتـــار در برخـــی مـــدارس دولتـــی بـــرای 
ثبت نـــام متاســـفانه عـــادی تلقـــی می شـــود و خـــود 
ــن  ــد ایـ ــه می داننـ ــا اینکـ ــم بـ ــه هـ ــووالن مدرسـ مسـ
رفتـــار یعنـــی گرفتـــن چیـــزی شـــبیه بـــاج و تخلـــف از 

ـــود«  ـــت ش ـــد دریاف ـــه ای نبای ـــچ هزین ـــگان، »هی ـــعار رای ش
ــد... ــه می دهنـ ــود ادامـ ــن کار خـ ــه ایـ بـ

ــانی  ــت انسـ ــرو و کرامـ ــظ آبـ ــتاندار، حفـ ــای اسـ آقـ
ــی  ــه پولـ ــوع از اینکـ ــاب رجـ ــا اربـ ــورد بـ ــوع برخـ و نـ
گرفتـــه می شـــود یـــا نمی شـــود اولویـــت بســـزایی دارد 
ــدی  ــوول ناامیـ ــد مسـ ــد بایـ ــای تبعیـ ــه جـ ــا بـ و گویـ
مـــردم زندانـــی هـــم بشـــود اینکـــه مســـوول محتـــرم 
ثبت نـــام در اول فرمایشـــات خـــود بگویـــد دریافـــت 
ـــک  ـــد کم ـــدر می توانی ـــا چق ـــت ام ـــاری نیس ـــه اجب هزین
ـــفانه  ـــه متاس ـــت ک ـــی اس ـــد غیراخالق ـــی ترفن ـــد؟ نوع کنی
بایـــد بـــه قشـــر فهیـــم فرهنگـــی جامعه مـــان از نـــوع 
ــوع  ــاب رجـ ــت اربـ ــظ کرامـ ــن حفـ ــای نویـ آموزش هـ

ــود... ــوزش داده شـ آمـ

آقـــای اســـتاندار حـــاال ایـــن را هـــم بگویـــم تفســـیر 
ـــد  ـــه می باش ـــه زور« چ ـــول ب ـــن پ ـــه »گرفت ـــما از کلم ش
نمی دانـــم امـــا بدانیـــد قشـــر فهیـــم فرهنگـــی مـــا بـــا 
ــد  ــم تبعیـ ــما حکـ ــا شـ ــود تـ ــز نمی شـ ــی گالویـ کسـ
صـــادر کنیـــد امـــا تـــا جایـــی کـــه مـــا دیده ایـــم بـــه 
ــا  ــانی آنهـ ــت انسـ ــت و  کرامـ ــام حرمـ ــگام ثبت نـ هنـ
ـــی  ـــوند پول ـــور ش ـــا مجب ـــرد ت ـــرار می گی ـــه ق ـــورد هجم م

هـــم بدهنـــد!
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نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: ملــکان تنهــا شهرســتانی 
ــژه  ــه وی ــن منطق ــاد ای ــکان ایج ــه ام اســت ک
اقتصــادی در آن فراهــم اســت چــرا کــه ۶۰۰ 
ــژه اقتصــادی  ــه وی ــرای ایجــاد منطق ــار ب هکت

ــت.  ــه اس ــاص یافت ــکان اختص مل
بــه گــزارش تســنیم، ســلمان خــدادادی بــا 
ــکان  ــادی مل ــژه اقتص ــه وی ــه منطق ــاره  ب اش
ــزو  ــران ج ــی ای ــون اساس ــت: قان ــار داش اظه
مترقی تریــن  قوانیــن اساســی جهــان اســت و 
ــس  شــورای اســالمی  ــرای مجل ــون ب ــن قان ای

ــت. ــرده اس ــاد ک ــت ایج ــز ظرفی نی
وی افــزود: در جهــان هیــچ قانــون اساســی 
ــوان  ــس به عن ــه در آن مجل ــدارد ک ــود ن وج
یــا  یــا مردم ســاالری  جایــگاه دموکراســی 
ــاز  ــان گویــای مــردم ایــن قــدر دستشــان ب زب
ــه  ــت ک ــا دول ــی م ــون اساس ــد و در قان باش
ــد در  ــس می توان ــد مجل ــه می ده ــه  ارائ الیح

ــد. ــاد کن ــی ایج آن تغییرات
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای 
اســالمی در ادامــه  ابــراز کــرد: کارهای توســعه 
و تشــکیل چندیــن منطقــه آزاد در دســتور 
کار مجلــس قــرار  گرفــت و ایــن موضــوع 
به صــورت الیحــه از طــرف دولــت ارائــه شــد و 
خواســت در مناطــق آزاد تغییراتــی ایجادکنــد 
و عــده ای نیــز گفتنــد کــه کنــار مناطــق 
ــیس  ــز تأس ــادی نی ــژه  اقتص ــق وی آزاد، مناط
ــری  ــک س ــه، ی ــن الیح ــتای ای ــود در راس ش

مناطــق ویــژه اقتصــادی هــم مطــرح شــد کــه 
ــتان های  ــرقی شهرس ــان ش ــتان آذربایج در اس
ورزقــان، بنــاب و ملــکان مقــرر شــد تــا در ایــن 
شهرســتانها نیــز ایــن مناطــق ویــژه اقتصــادی 

ایجــاد شــود.
ایجــاد  البتــه  شــد:  یــادآور  خــدادادی 
منطقــه ویــژه اقتصــادی در شهرســتان مراغــه 
ــی ایــن موضــوع  ــود ول ــه مجلــس ب نیــز مصوب
ــا شهرســتانی  ــکان تنه ــا مل ــد ام مســکوت مان
ــژه  ــه وی ــن منطق ــاد ای ــکان ایج ــه ام اســت ک
اقتصــادی در آن فراهــم اســت چــرا کــه ۶۰۰ 

ــژه اقتصــادی  ــه وی ــرای ایجــاد منطق ــار ب هکت
ــت. ــه اس ــاص یافت ــکان اختص مل

ملـــکان در مجلـــس  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـالمی تصریـــح کـــرد: از ۶۰۰ 
هکتـــار مذکـــور ۳۰۰ هکتـــار به صـــورت 
ـــل  ـــکان تبدی ـــماره ۲ مل ـــی ش ـــهرک صنعت ش
خواهـــد شـــد و ۳۰۰ هکتـــار بقیـــه نیـــز 
ــکیل   ــا تشـ ــه بـ ــت کـ ــد یافـ ــعه خواهـ توسـ
ایـــن منطقـــه ویـــژه شـــمال آذربایجـــان 
ـــت  ـــوب آذربایجـــان شـــرقی درجه ـــی و جن غرب
ـــرای  ـــد ب ـــعه و تولی ـــرای توس ـــکان ب ـــاد ام ایج

ــف  ــای مختلـ ــذاران در زمینه هـ ــرمایه گـ سـ
منطقـــه بی نظیـــری خواهـــد بـــود.

وی بــه مزیت هــای منطقــه ویــژه اقتصــادی 
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایجــاد منطقــه ویــژه 
اقتصــادی ایــن امــکان را بــرای ســرمایه گــذار 
ایجــاد می کنــد  تــا نســبت بــه دیگــر مکان هــا 
به عنــوان  باشــند  داشــته  بیشــتری  بهــره 
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــت، در منطق ــال معافی مث
۱۳ معافیــت وجــود دارد ولــی در مناطــق 
ــود  ــت وج ــن  معافی ــی ای ــهرک های صنعت ش

ــدارد. ن
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســالمی راجــع بــه دیگــر مزیت هــای 
منطقــه ویــژه اقتصــادی نیــز گفــت: تــا زمانــی 
کــه بــه بهره بــرداری برســد از عــوارض معــاف 
هســتند در مالیــات اثــر داشــته و از تســهیالت 

ــا درصــد کــم برخــوردار هســتند. بانکــی ب
ـــاره  ـــس درب ـــکان در مجل ـــردم مل ـــده م نماین
دیگـــر مزیت هـــای منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی 
ـــر  ـــاخت ها از دیگ ـــودن زیرس ـــاده ب ـــت: آم گف
اقتصـــادی  ویـــژه  مناطـــق  مزیت هـــای  
بـــوده و قبـــل از اینکـــه ســـرمایه گـــذار 
بیایـــد تمامـــی زیرســـاخت ها فراهـــم و از 
ـــق ویـــژه  قبـــل آمـــاده شـــده اســـت  و مناط
اقتصـــادی فرصتـــی بـــرای توســـعه اســـتان 
ـــس  ـــدگان مجل ـــداف نماین ـــی از اه ـــوده و یک ب
ــه  ــه آزاد ارس، منطقـ ــد از منطقـ ــتان بعـ اسـ

ویـــژه اقتصـــادی ســـهالن اســـت.

منطقه ویژه اقتصادی در ملکان ایجاد می شود

رئیـــس ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی اعـــالم 
کـــرد: اگـــر واردکننـــده ای کارهـــای مربـــوط بـــه 
ترخیـــص و خـــروج کاالیـــش را انجـــام داده 
باشـــد، امـــا همچنـــان بـــارش در انبارهـــای 
بنـــادر باقـــی بمانـــد، مکانیزم هـــای تنبیهـــی 
بـــرای او در نظـــر گرفتـــه می شـــود کـــه 
باالرفتـــن تصاعـــدی هزینه هـــای انبـــارداری 

یکـــی از آن هاســـت.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد راســتاد دربــاره 
اینکــه موجــودی انبارهــای بنــادر کشــور چقدر 
اســت و در راســتای دســتور معــاون اول رئیــس 
ــای  ــه کااله ــریع در تخلی ــرای تس ــور ب جمه
اساســی از بنــادر کشــور چــه برنامــه ای داریــد؟ 
اظهــار کــرد: در زمینــه کاالهــای وارداتــی بــه 
بنــادر، مســئله موجــودی کاالهــا مطــرح اســت 
ــم کاری  ــه ه ــن زمین ــوب آن؛ در همی ــه رس ن
ــد  ــم و مترص ــام می دهی ــون انج ــم اکن ــه ه ک

ــروج کاال از  ــریع خ ــتیم، تس ــهیل آن هس تس
بنــادر اســت.

ــای  ــودی انبارهـ ــه موجـ ــزود: البتـ وی افـ
مختلـــف در بنـــادر کشـــور خیلـــی بـــاال 
ـــی  ـــای اساس ـــودی کااله ـــا موج ـــت و تنه نیس
ـــه  ـــرا ک ـــت چ ـــی باالس ـــام خمین ـــدر ام در بن
ـــای  ـــودی کااله ـــزان موج ـــر می ـــال حاض در ح
ــه  ــدود سـ ــه حـ ــدر بـ ــن بنـ ــی در ایـ اساسـ

میلیـــون تـــن رســـیده اســـت.
رئیـــس ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 
ــای  ــه کاالهـ ــوال کـ ــه ایـــن سـ ــخ بـ در پاسـ
اساســـی در بنـــدر امـــام خمینـــی یـــا بنـــادر 
دیگـــر تـــا چـــه مـــدت زمانـــی باقـــی مـــی 
ماننـــد؟ گفـــت: کاالهـــای اساســـی دائمـــاً در 
ـــی  ـــام خمین ـــدر ام ـــه بن ـــف از جمل ـــادر مختل بن
وارد و خـــارج می شـــوند و ایـــن تخلیـــه و 
بارگیـــری در کنـــار خـــروج، بـــه صـــورت مســـتمر 

صـــورت می گیـــرد. امـــا بـــه طـــور میانگیـــن 
کاالهایـــی کـــه وارد بنـــادری از جملـــه بنـــدر 
ـــه  ـــا س ـــدود دو ت ـــود، ح ـــی می ش ـــام خمین ام
ـــص و  ـــد ترخی ـــه فرآین ـــرد ک ـــان می ب ـــاه زم م
ـــه  ـــن راســـتا ب ـــا طـــی شـــود. در ای خـــروج آن ه
ـــص و  ـــد ترخی ـــا فرآین ـــتیم ت ـــن هس ـــال ای دنب
ــه  ــود کـ ــریع شـ ــادر تسـ ــروج کاال از بنـ خـ
موجـــودی کاالهـــای اساســـی در ایـــن بنـــادر 
ـــکل  ـــا مش ـــا ب ـــت انباره ـــه و ظرفی ـــش یافت کاه

مواجـــه نشـــود.
راســتاد ادامــه داد: البتــه موجــودی کاال 
ــارج  ــت و خ ــارف اس ــف متع ــادر مختل در بن
امــا  از وضعیــت طبیعــی و عــرف نیســت 
ــام  ــدر ام ــی در بن ــای اساس ــودی کااله موج
ــدگاری آن هــا بیــش  ــوده و مان ــاال ب خمینــی ب
از حــد معمــول شــده اســت کــه در ایــن راســتا 
ــا  ــص آن ه ــد ترخی ــا رون ــم ت ــالش می کنی ت

ــد. ــدا کن ــتری پی ــرعت بیش س
ـــی  ـــری مبن ـــوال دیگ ـــه س ـــخ ب وی در پاس
بـــر اینکـــه آیـــا ایـــن مســـئله صحـــت دارد 
ــورت  ــه صـ ــدگان بـ ــی از واردکننـ ــه برخـ کـ
تعمـــدی کاالی خـــود بـــه ویـــژه کاالهـــای 
اساســـی را در بنـــادر نگـــه مـــی دارنـــد تـــا 
بتواننـــد از کمبـــود مقطعـــی آن در بـــازار 
ســـوء اســـتفاده کـــرده و کاالی خـــود را 
گرانتـــر بفروشـــند؟ تصریـــح کـــرد: یکـــی از 
ابزارهایـــی کـــه در ایـــن زمینـــه درخواســـت 
ـــرد،  ـــم ک ـــال خواهی ـــه زودی اعم ـــم و ب کرده ای

ـــارداری  ـــه انب ـــر هزین ـــی از نظ ـــزم تنبیه مکانی
اســـت. یعنـــی اگـــر کاالیـــی فرآینـــد قانونـــی اش 
ــد و  ــرده باشـ ــی کـ ــص طـ ــرای ترخیـ را بـ
کمـــاکان آن را در انبارهـــای بنـــادر مختلـــف 
ــه  ــمول هزینـ ــاً مشـ ــد، قطعـ ــداری کنـ نگهـ
هـــای انبـــارداری تصاعـــدی و تنبیهـــی مـــی 
ـــا در  ـــن کااله ـــداری ای ـــاهد نگه ـــا ش ـــود ت ش

بنـــادر نباشـــیم.
رئیـــس ســـازمان بنـــادر و دریانـــوردی 
تاکیـــد کـــرد: البتـــه اگـــر کاالیـــی بنـــا بـــه 
ـــارج از  ـــه خ ـــکالتی ک ـــائل و مش ـــری مس یکس
ــت، در  ــده آن کاالسـ ــر و وارد کننـ اراده تاجـ
بنـــادر بمانـــد ایـــن هزینه هـــای تصاعـــدی و 
ـــد  ـــمول آن نخواه ـــی مش ـــای تنبیه مکانیزم ه
ـــت  ـــا کاری اس ـــی تنه ـــن مکانیزم ـــد و چنی ش

کـــه مـــا می توانیـــم انجـــام دهیـــم.
ـــص  ـــه ترخی ـــرد: در زمین ـــالم ک ـــتاد اع راس
ــرای  ــا بـ ــم امـ ــرم را داریـ ــن نـ کاال باالتریـ
ـــای  ـــروج کاال از انباره ـــص و خ ـــریع ترخی تس
ـــادر  ـــازمان بن ـــه س ـــی ک ـــا مکانیزم ـــادر تنه بن
ـــه  ـــد، هزین ـــودش می دان ـــه خ ـــوزه وظیف در ح
ـــردن آن در راســـتای  ـــاال ب ـــارداری و ب ـــای انب ه
ـــی اســـت  ـــری از ســـودجویی های احتمال جلوگی
البتـــه دســـتگاه های دیگـــر نیـــز وظیفـــه ای 
در ایـــن زمینـــه دارنـــد امـــا ایـــن مکانیـــزم 
می توانـــد عاملـــی باشـــد کـــه صاحبـــان کاال 
هرچـــه ســـریعتر محصوالت شـــان را از بنـــادر 

ـــد. ـــارج کنن خ

جریمه سنگین در انتظار محتکران 
کاالهای اساسی

گام  در  اکنـــون  هـــم  گفـــت:  پارســـا 
و  ســـازی  مـــدرن  یعنـــی  تحـــول،  دوم 
ـــم.  ـــرار داری ـــی ق ـــام مالیات ـــازی نظ هوشمندس
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــازمان  ــس کل سـ ــا رییـ ــی پارسـ ــد علـ امیـ
مالیاتـــی  در همایـــش تبـــادل تجـــارب و 
ــه و  ــه یکپارچـ ــرای مقابلـ ــزی بـ ــه ریـ برنامـ
منســـجم بـــا پدیـــده شـــوم فـــرار مالیاتـــی 
ــاد  ــه اقتصـ ــرایطی کـ ــرد: در شـ ــار کـ اظهـ
کشـــور در معـــرض یـــک جنـــگ اقتصـــادی 
ـــور  ـــان کش ـــل و کی ـــی، اص ـــرار مالیات ـــت، ف اس
را هـــدف قـــرار داده؛ لـــذا مقابلـــه جـــدی و 
ــک  ــوم یـ ــده شـ ــن پدیـ ــا ایـ ــوه ای بـ فراقـ

ــت. ــی اسـ ــرورت اساسـ ضـ
ـــرار  ـــا ف ـــارزه ب ـــق در مب ـــرد: توفی ـــان ک او بی
مالیاتـــی در کشـــور، منـــوط بـــه همـــکاری و 
ــتگاه های  ــات دسـ ــردن اقدامـ ــزا کـ ــم افـ هـ
اجرایـــی ذیربـــط در ســـطح ســـه قـــوه 
ــام  ــدات مقـ ــه تاکیـ ــه بـ ــا توجـ ــت و بـ اسـ
ــا  ــه بـ ــوص مقابلـ ــری در خصـ ــم رهبـ معظـ
فـــرار مالیاتـــی و جـــرم انـــگاری آن، مصمـــم 
هســـتیم کـــه عـــالوه بـــر یکپارچه ســـازی و 
انســـجام اقدامـــات بـــرای مبـــارزه بـــا ایـــن 
پدیـــده شـــوم، مالیـــات هوشـــمند را در 
کشـــور اجرایـــی کنیـــم کـــه یـــک راهـــکار 
ـــک  ـــی و ی ـــرار مالیات ـــا ف ـــه ب ـــرای مقابل ـــر ب موث
ــام  ــول در نظـ ــرای تحـ ــی بـ ــل اساسـ راه حـ
توســـعه  کشـــور های  همچـــون  مالیاتـــی 

یافتـــه بـــه شـــمار مـــی رود.
امـــور مالیاتـــی  رییـــس کل ســـازمان 
ــی  ــدف اصلـ ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ کشـ
ــام درآمـــدی و  ــام مالیاتـــی اصـــالح نظـ نظـ
ــمت  ــه سـ ــت بـ ــور و حرکـ ــادی کشـ اقتصـ
ـــح  ـــت، تصری ـــی اس ـــت اجتماع ـــعه و عدال توس
ــی و  ــدف اصلـ ــات، هـ ــول مالیـ ــرد: وصـ کـ
ـــت و در  ـــی نیس ـــام مالیات ـــی نظ ـــار ارزیاب معی
حقیقـــت وصـــول بـــا اصـــول در دســـتور کار 

ماســـت کـــه براســـاس آن، فضـــای کســـب و 
کار در کشـــور بهبـــود می یابـــد.

ــت  ــق عدالـ ــرای تحقـ ــزود: بـ ــا افـ پارسـ
مالیاتـــی، مالیـــات بایـــد متناســـب بـــا 
ـــراد اخـــذ شـــود  ـــروت، درآمـــد و مصـــرف اف ث
ــی  ــام مالیاتـ ــک نظـ ــا یـ ــت، بـ و در حقیقـ
ــوان  ــجاع می تـ ــادل و شـ ــف، عـ کارا، منصـ
را  در جامعـــه  عدالـــت  تحقـــق  انتظـــار 

ــت. داشـ
ــرای  ــی بـ ــام مالیاتـ ــرد: نظـ ــه کـ او اضافـ
ــش  ــی در پیـ ــول، دو گام اساسـ ــاد تحـ ایجـ
رو داشـــت کـــه گام نخســـت تحـــت عنـــوان 
ـــم  ـــده و ه ـــی ش ـــی، اجرای ـــع مالیات ـــرح جام ط
ــدرن  ــی مـ ــول، یعنـ ــون در گام دوم تحـ اکنـ

ســـازی و هوشمندســـازی نظـــام مالیاتـــی 
قـــرار داریـــم.

و  ســـازی  مـــدرن  داد:  ادامـــه  پارســـا 
هوشـــمند ســـازی نظـــام مالیاتـــی بـــه ایـــن 
معنـــا اســـت کـــه تمامـــی ریزداده هـــای 
مربـــوط بـــه ثـــروت، درآمـــد و مصـــرف 
ــرر  ــواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکـ ــق مـ ــان طبـ مودیـ
ـــتگاه  ـــتقیم، از دس ـــای مس ـــات  ه ـــون مالی قان
 هـــای ذیربـــط اخـــذ و در بانـــک اطالعاتـــی 
ـــی  ـــن عملیات ـــود. همچنی ـــره ش ـــازمان ذخی س
 ســـازی ســـامانه پایانه هـــای فروشـــگاهی 
ــدرن  ــر مـ ــم دیگـ ــش مهـ ــز بخـ ــور نیـ کشـ
ــن  ــت و در ایـ ــی اسـ ــام مالیاتـ ــازی نظـ سـ
ـــف  ـــت ارکان مختل ـــد حمای ـــز نیازمن ـــه نی رابط

ــتیم. ــام هسـ نظـ
ــق  ــا تحقـ ــرد: بـ ــار کـ ــن اظهـ او همچنیـ
ریزداده هـــای  براســـاس  و  دوم  گام 
ــرآوردی  ــه بـ ــود، اظهارنامـ ــی موجـ اطالعاتـ
یـــا پیش فـــرض مودیـــان تهیـــه و اطالعـــات 
ـــات  ـــخیص مالی ـــای تش ـــی، مبن ـــق و واقع دقی

می گیـــرد. قـــرار 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــاد بـ ــر اقتصـ ــاون وزیـ معـ
یافتـــه  توســـعه  کشـــور های  در  اینکـــه 
بـــه همیـــن شـــیوه عمـــل می شـــود و 
ــه  ــی تهیـ ــام مالیاتـ ــط نظـ ــه توسـ اظهارنامـ
می شـــود، عنـــوان داشـــت: در ایـــن شـــیوه، 
ـــی  ـــدل باق ـــراض و ج ـــرای اعت ـــی ب ـــر جای دیگ
نمی مانـــد و فراینـــد طوالنـــی دادرســـی 
می رســـد  حداقـــل  بـــه  نیـــز  مالیاتـــی 
ــش  ــه افزایـ ــر بـ ــه منجـ ــات عادالنـ و مالیـ

تمکیـــن مودیـــان می شـــود.
او وصـــول مالیـــات، حمایـــت از تولیـــد 
ـــی و  ـــرار مالیات ـــا ف ـــارزه ب ـــی، مب ـــده واقع کنن
مقابلـــه بـــا فســـاد را چهـــار اقـــدام کلیـــدی 
در  گفـــت:  و  برشـــمرد  دســـتگاه  ایـــن 
ـــد  ـــی نیازمن ـــرار مالیات ـــا ف ـــارزه ب ـــوص مب خص

همکاری هـــای فراقـــوه ای هســـتیم.
ـــی کشـــور  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــس کل س ریی
افـــزود: در کنـــار مقولـــه مبـــارزه جـــدی بـــا 
ـــد،  ـــت از تولی ـــت حمای ـــی، سیاس ـــرار مالیات ف
البتـــه بـــه صـــورت محـــدود، مشـــروط، 
ـــام  ـــتور کار نظ ـــن دار، در دس ـــده و تضمی کاهن
مالیاتـــی قـــرار دارد و ظرفیت هـــای قانونـــی 
بـــرای تحقـــق ایـــن سیاســـت نیـــز ایجـــاد 

شـــده اســـت.
ـــش  ـــن همای ـــود، ای ـــخنان خ ـــان س او در پای
را پایـــه و اســـاس یـــک حرکـــت بـــزرگ 
فراقـــوه ای بـــرای مبـــارزه بـــا فـــرار مالیاتـــی 
در کشـــور قلمـــداد کـــرد کـــه چشـــم انـــداز 
ــور  ــاد کشـ ــش روی اقتصـ ــنی را در پیـ روشـ

قـــرار خواهـــد داد.

رییس کل سازمان مالیاتی اعالم کرد؛

مدرن سازی و هوشمندسازی نظام 
مالیاتی گام دوم تحول مالیاتی

مجلس از تقویت تولید و اشتغال
 در تعاونی ها حمایت می کند 

رئیـــس مجمـــع نماینـــدگان اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی اســـتفاده از پتانســـیل 
کمیســـیون اجتماعـــی و مجلـــس را بـــرای 
کمـــک بـــه تولیـــد، اشـــتغال و تعاونی هـــا 
گفـــت:  و  داد  قـــرار  تاکیـــد  مـــورد 
ظرفیت هـــای  از  اســـتان  تعاونگـــران 
قانونـــی مجلـــس و نماینـــدگان اســـتان 

ــد.  ــری کننـ ــره گیـ بهـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــد وحدتـــی 
ــای  ــی تعاونی هـ ــن دوره معرفـ در چهاردهمیـ
ـــر آذربایجـــان شـــرقی کـــه در فرهنگســـرای  برت
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــد، ب ـــزار ش ـــر برگ الغدی
ـــا  ـــر راه تعاونی ه ـــر س ـــود ب ـــع موج ـــد موان بای
ــت:  ــار داشـ ــود، اظهـ ــع شـ ــایی و رفـ شناسـ
ـــه ای،  ـــی، بیم ـــکالت بانک ـــد مش ـــی مانن موانع
قوانیـــن و بخشـــنامه های خـــاص و بـــازار 
ـــه  ـــم ک ـــا را داری ـــوالت تعاونی ه ـــروش محص ف
ـــایی  ـــی شناس ـــت کارشناس ـــک هیئ ـــد در ی بای

ـــود. ـــع ش و رف
وی بـــا بیـــان اینکـــه برخـــی از موانـــع در 
ـــی  ـــت و برخ ـــدنی اس ـــل ش ـــتان ح ـــل اس داخ
ـــر  ـــت: ۵ نف ـــران حـــل شـــدنی اســـت، گف در ته
ـــت کمیســـیون  ـــدگان اســـتان در عضوی از نماین
ـــتقیم  ـــاط مس ـــه در ارتب ـــتند ک ـــی هس اجتماع
ــت  ــن ظرفیـ ــت و ایـ ــاون اسـ ــا وزارت تعـ بـ
ـــاون  ـــوزه تع ـــکالت ح ـــع مش ـــرای رف ـــی ب بزرگ

ـــت. ـــتان اس در اس
اســـتان  نماینـــدگان  مجمـــع  رئیـــس 
آذربایجـــان شـــرقی در مجلـــس شـــورای 
ـــم  ـــد از عل ـــه بای ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــالمی، ب اس
ــه  ــد و عرضـ ــرای تولیـ ــاوری روز بـ روز و فنـ
ـــر  ـــم خاط ـــتفاده کنی ـــی اس ـــوالت تعاون محص
ــدات و  ــردن تولیـ ــه روز کـ ــرد: بـ ــان کـ نشـ
تطبیـــق بـــا نیازهـــای روزجامعـــه بـــرای 
بازاریابـــی و فـــروش از اهمیـــت ویـــژه ای 

ــت. ــوردار اسـ برخـ
پتانســـیل  از  اســـتفاده  وحدتـــی 
کمیســـیون اجتماعـــی و مجلـــس را بـــرای 
ــی   ــتغال و تعاونـ ــد، اشـ ــه تولیـ ــک بـ کمـ
ـــت:  ـــرار داد و ابرازداش ـــد ق ـــورد تاکی ـــا م ه
ظرفیت هـــای  از  اســـتان  تعاونگـــران 
قانونـــی مجلـــس و نماینـــدگان اســـتان 

بهـــره گیـــری کننـــد.

وزیر اقتصاد و دارایی:
ثبات بازار ارز ادامه دار است

ــرل  ــا کنت ــی گفــت: ب ــر اقتصــاد و دارای وزی
عرضــه و تقاضــا، بــازار ارز مدیریــت شــد و ایــن 

رونــد ادامــه دار اســت. 
ــاره  ــا، فرهــاد دژپســند درب ــه گــزارش ایرن ب
مــدت  داشــت:  اظهــار  ارز،  بــازار  شــرایط 
ــق  ــتیم، از طری ــالش هس ــت در ت ــادی اس زی
و  تقاضــا  و  عرضــه  بــرای  سیاســت گذاری 
عوامــل محیطــی، عوامــل مخل ثبــات بــازار ارز 
مدیریــت شــود، ایــن امــر در قالــب ســازوکارها 

و روش هــای اقتصــادی صــورت می گیــرد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: 
بــا اعمــال روش هایــی، عرضــه ارز تقویــت 
مثــال  طــور  بــه  کــرد  پیــدا  افزایــش  و 
را  صــادرات  از  حاصــل  ارز  صادرکننــدگان 
ــد  ــد کشــور بازگردانن ــه تولی ــه چرخ بیشــتر ب
از ســوی دیگــر عواملــی کــه موجــب تحریــک 
ارز  تقاضــای  غیراقتصــادی  و  غیرمنطقــی 

شــد. مدیریــت  می شــد، 
ــا اعمــال روش هــای  دژپســند بیــان کــرد: ب
مذکــور و برقــراری سیاســت محیطــی، بــازار ارز 
ــرد،  ــه ســر می ب ــات ب ــی اســت کــه در ثب مدت
بــه نظــر مــا ایــن رونــد مانــدگار بــوده و ادامــه 

دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز خبر داد

افزایش 1۰ درصدی مصرف برق 
صنایع تحت پوشش شرکت توزیع 

نیروی برق تبریز 

ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ـــل ش مدیرعام
ـــرف  ـــت مص ـــود مدیری ـــا وج ـــت: ب ـــز گف تبری
ــاهد  ــال، شـ ــتان امسـ ــک تابسـ ــام پیـ در ایـ
رشـــد ۱۰درصـــدی مصـــرف بـــرق صنایـــع 

تحـــت پوشـــش ایـــن شـــرکت بودیـــم.   
بـــه گـــزارش ایســـنا، عـــادل کاظمـــی در 
ـــی  ـــاون هماهنگ ـــور مع ـــا حض ـــه ب ـــه ای ک جلس
ـــار  ـــد، اظه ـــزار ش ـــر برگ ـــرکت توانی ـــع ش توزی
ـــق  ـــانه رون ـــرف، نش ـــش مص ـــن افزای ـــرد: ای ک
ـــان مصـــرف  ـــط زم ـــع فق ـــوده و در واق ـــد ب تولی
ــار  ــک بـ ــر از پیـ ــی غیـ ــه زمانـ ــع بـ صنایـ

ـــت.    ـــده اس ـــل ش منتق
وی بـــا بیـــان این کـــه بـــرق تبریـــز 
ــه کل  ــی بـ ــل زمینـ ــبت کابـ ــترین نسـ بیشـ
ـــران در  ـــد از ته ـــط را بع ـــار متوس ـــبکه فش ش
ـــر  ـــرد: ۸7۰ کیلومت ـــان ک ـــت، بی ـــور داراس کش
شـــبکه ۲۰ کیلوولـــت زمینـــی در توزیـــع 
ـــزایی در  ـــه س ـــر ب ـــه تاثی ـــود دارد ک ـــز وج تبری
ـــن  ـــته و همچنی ـــهری داش ـــان ش ـــی مبلم زیبای
دارای مزایـــای دیگـــری نســـبت بـــه شـــبکه 

هوایـــی اســـت. 
  وی افـــزود: ســـال گذشـــته پروژه هایـــی 
ـــان  ـــه پای ـــان را ب ـــارد توم ـــه ارزش ۱۱۶ میلی ب
برســـانیم و در چهـــار مـــاه نخســـت امســـال 
ــه  ــروژه خاتمـ ــان پـ ــارد تومـ ــز ۴۶ میلیـ نیـ
یافتـــه اســـت و امیدواریـــم تـــا پایـــان ســـال 
بتوانیـــم حداقـــل بـــه مبلـــغ ســـال گذشـــته 

برســـیم.   
افـــزار  نـــرم   ۱۶ گفـــت:  کاظمـــی 
کاربـــردی در حوزه هـــای مختلـــف کاری 
ـــد  ـــی ش ـــاه عملیات ـــرض ۱۰ م ـــرکت در ع ش
ــت  ــا قابلیـ ــاری بـ ــوش تجـ ــتم هـ و سیسـ
رصـــد تمامـــی آیتم هـــای تاثیـــر گـــذار 
ــه  ــدازی و بـ ــرکت، راه انـ ــرد شـ در عملکـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــترس ق ـــن در دس ـــورت آنالی ص

اســـت. 

معاون وزیر اقتصاد به مهر خبر داد
مالیات بر مجموع درآمد، قطعا 

مسکن را در بر می گیرد

معــاون وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه الیحــه 
ــا مســکن را  ــر مجمــوع درآمــد قطع ــات ب مالی
ــالش  ــام ت ــت: تم ــرد، گف ــر می گی ــم در ب ه
مــا ایــن اســت کــه تــا یکــی دو هفتــه آینــده 
ــال  ــت ارس ــه دول ــدی و ب ــع بن ــه را جم الیح

کنیــم.
ـــان  ـــی دهق ـــر، محمدعل ـــزارش مه ـــه گ ب
دهنـــوی در رابطـــه بـــا اینکـــه تهیـــه 
الیحـــه مالیـــات بـــر مجمـــوع درآمـــد در 
ـــت:  ـــار داش ـــرار دارد، اظه ـــه ای ق ـــه مرحل چ
در حـــال حاضـــر الیحـــه مالیـــات بـــر 
مجمـــوع درآمـــد در مراحـــل کارشناســـی 
قـــرار دارد و جلســـاتی بیـــن مدیـــران 
ســـازمان امـــور مالیاتـــی و معاونـــت امـــور 
اقتصـــادی وزارتخانـــه در حـــال برگـــزاری 

اســـت.
ــادی و  ــور اقتص ــر ام ــادی وزی ــاون اقتص مع
ــزود: جلســات کارشناســی در حــال  ــی اف دارای
ــر،  ــه وزی ــه ب ــس از ارائ ــت و پ ــزاری اس برگ
جلســات جمــع بنــدی برگــزار و در نهایــت بــه 

ــود. ــه می ش ــت ارائ دول
وی ادامــه داد: تمــام تــالش مــا ایــن اســت 
کــه طــی یکــی دو هفتــه آینــده الیحــه را بــه 
ــدت  ــه م ــه چ ــا اینک ــم ام ــال کنی ــت ارس دول
ــه  ــتگی ب ــود بس ــی ش ــت بررس ــی در دول زمان

ــت دارد. دول
ــخ بـــه ایـــن  ــان دهنـــوی در پاسـ دهقـ
ـــه  ـــات در نظـــر گرفت ـــزم مالی ـــه مکانی ســـوال ک
ــور  ــه مذکـ ــکن در الیحـ ــرای مسـ ــده بـ شـ
چگونـــه اســـت، افـــزود: فعـــاًل نمی تـــوان در 
مـــورد جزئیـــات الیحـــه صحبـــت کـــرد امـــا 
ـــد اشـــخاص  ـــر درآم ـــات ب ـــی مالی ـــور کل ـــه ط ب
بایـــد بـــه همـــه درآمدهـــای اشـــخاص ورود 
کنـــد یعنـــی وضعیـــت درآمـــدی را تعییـــن 

تکلیـــف کنـــد.
از  بعضــی  بــرای  حــال  داد:  ادامــه  وی 
درآمدهــا ممکــن اســت معافیــت در نظــر 
ــن  ــا ممک ــی درآمده ــه بعض ــود؛ ب ــه ش گرفت
اســت تــا یــک ســقف مشــخصی معافیــت داده 
ــمول  ــز کاًل مش ــا نی ــی درآمده ــود؛ و بعض ش

ــود. ــات ش مالی
ــه  ــرد: در الیح ــح ک ــوی تصری ــان دهن دهق
ــرای مســکن و  ــر مجمــوع درآمــد، ب مالیــات ب
ــر  ــات در نظ ــدی مالی ــای درآم ــایر آیتم ه س
گرفتــه شــده اســت و جزئیــات آن مثــاًل اینکــه 
ــد در  ــا نگیرن ــد ی ــت بگیرن ــدار معافی ــه مق چ

الیحــه ذکــر شــده اســت.
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــدود  ــه ح ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــت  ــر( جمعی ــزار نف ــدود ۸۰۰ ه ۲۲ درصد)ح
تشــکیل  ســال   ۱۴ زیــر  افــراد  را  اســتان 
ــت،  ــی اس ــل توجه ــد کــه آمــار قاب می دهن
گفــت: توجــه بــر حقــوق و تکالیــف ایــن قشــر 
در جامعــه نتایــج بســیاری خوبــی در پــی 

ــت.    ــد داش خواه
در  بهبــودی  داود  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آییــن افتتــاح اولیــن مدرســه حقــوق کــودک 
ــف در  ــوق و تکالی ــرد: حق ــار ک ــز اظه در تبری
ــی  ــه مدن ــک جامع ــرای ی ــطوح ب ــی س تمام
ــوزه در  ــن ح ــه ای ــام ب ــت و اهتم ــروری اس ض
بیــن اقشــار مختلف)کــودکان، ســالمندان و...( 

اهمیــت بســیاری دارد.   
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــف  ــی از تکالی ــه بخش ــان این ک ــا بی ــتان ب اس
ــه  ــوده و هرآنچــه ک ــن رابطــه ب ــز در ای ــا نی م
در تــوان داشــته باشــیم در ایــن خصــوص 
ــزود:  ــرد، اف ــم ک ــکاری و مســاعدت خواهی هم
در ایــن رابطــه کارهــای ارزشــمندی در اســتان 

انجــام شــده اســت.   
وی بــا اشــاره بــه این کــه تبریــز شــهر 
ــت،  ــر و... اس ــاد متجاه ــدی، معت ــدون متک ب
ــزود: آمارهــای رســمی نشــان می دهــد کــه  اف
ــاخص های  ــاظ ش ــه لح ــرقی ب ــان ش آذربایج
بــه میانگیــن وضعیــت  اجتماعــی نســبت 
ــده ای از آن  ــش عم ــه بخ ــته ک ــری داش بهت
ریشــه در فرهنــگ و مشــارکت مــردم دارد؛ 
مســئوالن نیــز در همیــن راســتا اهتمــام دارنــد 

ــد.    ــر کنن ــت را بهت ــا وضعی ت
این کــه  بیــان  بــا  خاتمــه  در  وی 
ــه در  ــای جامع ــی از کمبوده ــو« یک »گفت وگ
ســطح کالن اســت، افــزود: ایــن موضــوع هــم 
ــون  ــای کالن چ ــن نهاده ــطح کالن) بای در س
دولــت، مجلــس و...( و هــم بیــن اقشــارمختلف 
جامعه)مجموعــه هــای موجــود در جامعــه 
چــون احــزاب، دانشــگاه ها و...( وهمچنیــن 
در درون خانواده هــا جــزو ضرویــات بــوده و 
ــود  ــاس می ش ــه احس ــن رابط ــی در ای خالهای
ــرار  ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی ــد بی ــه بای ک

ــرد. گی

خالی کردن حساب
 به بهانه نذری اینترنتی

ــردم  ــت: م ــرز گف ــای الب ــس فت ــس پلی رئی
از درگاه هــای اینترنتــی معتبــر نســبت بــه 
پرداخــت نــذورات خــود اقــدام کننــد تــا 

گرفتــار کالهبــرداران نشــوند.
ــد  ــرهنگ محمـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــراد در  ــی افـ ــرد:   برخـ ــار کـ ــی، اظهـ اقبالـ
ــذری  ــوان »نـ ــت عنـ ــازی تحـ ــای مجـ فضـ
ـــد  ـــرداری می کنن ـــردم کالهب ـــی« از م اینترنت
ـــراد  ـــن اف ـــد ای ـــل ترفن ـــیاری در مقاب ـــه هوش ک

ضـــروری اســـت.
وی ادامــه داد: ایــن افــراد کــه انگیــزه 
ــاد  ــا ایج ــد ب ــران را دارن ــرداری از کارب کالهب
یــک ســایت و صفحــه جعلــی اقــدام بــه 
ــوان  ــت عن ــی تح ــای مردم ــت کمک ه دریاف
خــالل  در  آنکــه  ضمــن  کــرده،  نــذورات 
ــان  ــاب های آن ــردم حس ــی م ــات پرداخت عملی

می کننــد. رمزگشــایی  را 
ــاد  ــب اعتم ــا جل ــراد ب ــن اف ــزود: ای وی اف
ــا دریافــت مبالغــی  مــردم درفضــای مجــازی ب
بــه عنــوان نــذری و یــا کمــک بــه افــراد 
نیازمنــد حســاب کاربــران را هــک کــرده 
اقــدام  برداشــت آن  بــه  و ســپس نســبت 

. می کننــد
ایــن مســئول توضیــح داد: کاربــران بــه 
ــد  ــه قص ــتاگرام چنانچ ــای اینس ــژه در فض وی
ــای  ــه صفحه ه ــد، ب ــذورات را دارن ــت ن پرداخ
معتبــر یــا نــذورات خــود را بــه صــورت نقــدی 
پرداخــت کننــد تــا گرفتــار ایــن کالهبــرداران 

نشــوند.

و  زنــان  امــور  در  وزیــر کشــور  مشــاور 
خانــواده بــر حــق برخــورداری کــودکان از 
در  پرسشــگری  روحیــه  و  انتقــادی  تفکــر 
ــرد.  ــد ک ــی تاکی ــای آموزش ــدارس و نهاد ه م
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
فریبــا نظــری در آییــن افتتــاح نخســتین 
ــان  ــا بی ــز ب ــودک در تبری ــوق ک ــه حق مدرس
ایــن کــه در زمینــه حقــوق کــودک هــر انــدازه 
کــه در حــوزه آمــوزش مربیــان، تــالش کنیــم 
بــاز هــم جــای کار دارد، یــاد کــودک پهلوانــی 
را گرامــی داشــت کــه در ســن هفــت ســالگی 
ــرده و در  ــود ک ــب خ ــی را نصی ــد پهلوان بازوبن
ســن ۱۵ ســالگی نیــز در جریــان عملیــات بــدر 

شــهید می شــود.
تخصصــی  اســتفاده  بــر  تاکیــد  بــا  او  
بــه  منتســب  نشســت های  در  کــودکان  از 
ــم در  ــنهاد می کن ــرد: پیش ــار ک ــودک، اظه ک
نشســت های منتســب بــه کــودکان، بــه شــکل 
تخصصــی نــه تنهــا نمادیــن از خــود کــودکان 
ــز  ــخنرانی ها نی ــرده و در س ــتفاده ک ــز اس نی

ــود. ــم ش ــان فراه ــرای حضورش ــت ب فرص
موثــر  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  نظــری 
رســانه ها در آگاهی دهــی در حــوزه حقــوق 
ــرد: جــا دارد نقــش رســانه  ــار ک ــودک، اظه ک
و  آگاهی دهــی  در  آموزشــی  نهاد هــای  و 

آمــوزش حقــوق در عناویــن کارگاه قــرار گیــرد.
و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  بهبــودی 
ــا بیــان  ــزی آذربایجــان شــرقی هــم ب برنامه ری
این کــه حــدود ۲۲ درصــد )حــدود ۸۰۰ هــزار 
نفــر( جمعیــت اســتان را افــراد زیــر ۱۴ ســال 
تشــکیل می دهنــد، گفــت: توجــه بــر حقــوق و 
تکالیــف ایــن قشــر در جامعــه نتایــج بســیاری 

ــی خواهــد داشــت. ــی در پ خوب
داود بهبــودی اظهــار کــرد: حقــوق و تکالیف 
ــرای یــک جامعــه مدنــی  در تمامــی ســطوح ب
ــوزه در  ــن ح ــه ای ــام ب ــت و اهتم ــروری اس ض
بیــن اقشــار مختلــف )کــودکان، ســالمندان و...( 

اهمیــت بســیاری دارد.
از  یکــی  گفتگــو  این کــه  بیــان  بــا  او  

کمبود هــای جامعــه در ســطح کالن اســت، 
افــزود: ایــن موضــوع هــم در ســطح کالن )بین 
ــس و...( و  ــت، مجل ــای کالن، چــون دول نهاد ه
هــم بیــن اقشــارمختلف جامعــه )مجموعه هــای 
موجــود در جامعــه، چــون احــزاب، دانشــگاه ها 
ــگ  ــا کمرن ــن در درون خانواده ه و...( و همچنی
ــاس  ــه احس ــن رابط ــی در ای ــت و خالء های اس
می شــود کــه بایــد بیــش از پیــش مــورد 

ــرد. ــرار گی توجــه ق
ــودک  ــوق ک ــن مدرســه تابســتانی حق  اولی
ــع  ــات مرج ــدن مصوب ــی ش ــتای اجرای در راس
ــوری  ــودک جمه ــوق ک ــیون حق ــی کنوانس مل
ــر دادگســتری  ــا حضــور وزی ــران ب اســالمی ای

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــز آغ ــروز در تبری ام
ایـــن مدرســـه تابســـتانی بـــا موضوعـــات 
ـــودکان،  ـــد ک ـــوغ و رش ـــون بل ـــی همچ متنوع
ــررات  ــودکان در مقـ ــت از کـ ــول حمایـ اصـ
ــودکان،  ــران، کار کـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ازدواج زودهنـــگام کـــودکان و حمایـــت از 
ــادی و  ــره کشـــی اقتصـ ــر بهـ ــان در برابـ آنـ
دیگـــر موضوعـــات حـــوزه حقـــوق کـــودکان 
بـــه مـــدت ســـه روز بـــا همـــکاری اداره کل 
ــان  ــتانداری آذربایجـ ــواده اسـ ــوان و خانـ بانـ
برگـــزار  تبریـــز  شـــهرداری  و  شـــرقی 

. د می شـــو

تاکید بر حق برخورداری کودکان از تفکر انتقادی 
و روحیه پرسشگری در مدارس و نهاد های آموزشی 

ــای مســلح  ــاع و پشــتیبانی نیروه ــر دف وزی
ــی از  ــت یک ــی مقاوم ــروز دیپلماس ــت: ام گف
ــی  ــذار در دیپلماس ــم و تاثیرگ ــای مه محوره

ــت.  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه دفاع
ــر  ــرتیپ »امی ــر س ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ب
حاتمــی« در مراســمی کــه بــا حضــور تعــدادی 
فرماندهــی  و  قــدس  نیــروی  مســئولین  از 
ــور  ــئولین ام ــپاه و مس ــی س ــات خارج اطالع
بیــن الملــل وزارت دفــاع برگــزار شــد، بــا بیــان 
اینکــه دیپلماســی مقاومــت، بخشــی از عرصــه 
ــاالن  ــت: فع ــت، گف ــری اس ــت و جهادگ مقاوم
ــه  ــی را ب ــران واقع ــواب جهادگ ــه ث ــن عرص ای

ــت. ــد داش ــال خواهن ــد متع ــف خداون لط
ــه  ــاالن عرص ــه فع ــی از هم ــا قدردان وی ب
ــی  ــه نظام ــران عرص ــامل جهادگ ــت ش مقاوم
و دیپلماســی مقاومــت اظهارداشــت: محــور 
ــت،  ــی، دیان ــانیت، آزادگ ــور انس ــت، مح مقاوم
ــر  ــی مظاه ــا تمام ــارزه ب ــر مب ــرافت و مظه ش
شــر از جملــه کفــر، اســتبداد، تروریســم، 
ــروز  ــت و ام ــان اس ــاده خواه ــتکبار  و زی اس

مبــارزه در ایــن ســنگر  مبــارزه مقــدس و 
ــود. ــی ش ــوب م ــدا محس ــاد در راه خ جه

وزیــر دفــاع افــزود: امــروز بــا لطــف و 
عنایــت خداونــد، رهبــری هــای حکیمانــه 
مقــام معظــم رهبــری و مجاهــدت تمامــی 
جهادگــران ایــن عرصــه، مقاومــت بــه اوج 
افتخــار رســیده و خــاری در چشــم دشــمنان 
ــن را  ــا ای ــز آنه ــل نی ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
ــر نمــی تابنــد و امــروز دیپلماســی مقاومــت  ب
ــذار در  ــر گ ــم و تاثی ــای مه ــی از محــور ه یک
ــران  دیپلماســی دفاعــی جمهــوری اســالمی ای

ــود. ــی ش ــوب م محس
حاتمــی اظهــار داشــت: توطئــه بســیار 
ــود و  ــده ب ــی ش ــه طراح ــه منطق ــی علی بزرگ
ــراد  ــن اف ــرور تری ــرح را، ش ــن ط ــان ای مجری
ــری-  ــای تکفی ــروه ه ــب گ ــاب و در قال انتخ
ــرده بودنــد و چنانچــه  ــتی جمــع ک تروریس
ــر  ــالوه ب ــد، ع ــت نبودن ــه مقاوم ــردان عرص م
اینکــه جــاه طلبــی هــای رژیــم صهیونیســتی 
ــه  ــی، ب ــتکبر غرب ــان مس ــتوانه حامی ــه پش ب

مناطقــی بســیار فراتــر از مرزهــای کنونــی ایــن 
ــود. ــیده ب ــم رس رژی

ــای  ــت ه ــاخت: تروریس ــان س وی خاطرنش
تحــت حمایــت آنهــا، نقشــه شــومی بــرای کل 
ــای  ــت ه ــه مل ــروز هم ــتند و ام ــه داش منطق
ــت  ــور مقاوم ــدگان مح ــون رزمن ــه مدی منطق
هســتند کــه  نقــش اصلــی را در شکســت 
دادن ایــن گــروه هــا ایفــا کردنــد و مــن عــالوه 
بــر وزیــر دفــاع جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
ــی  ــی م ــا قدردان ــی از آنه ــک ایران ــوان ی عن

ــم. کن
ــر در  ــای اخی ــاه ه ــوالت م ــزود: تح وی اف
ــه  ــه از جمل ــن منطق ــف ای ــای مختل بخــش ه
ــل  ــان در مقاب ــت لبن ــه مقاوم ــه در صحن آنچ
ــر  ــار دیگ ــاد، ب ــاق افت ــتی اتف ــم صهیونیس رژی
ــه  ــی ب نشــان داد اســتکبار و عوامــل آنهــا زبان

غیــر از زور را درک نمی کننــد.
ــتیبانی  ــاع و پش ــر دف ــم وزی ــن مراس در ای
ــت  ــه مقاوم ــاالن عرص ــلح از فع ــای مس نیروه

ــرد. ــی ک قدردان

وزیر دفاع:

مقاومت از محورهای دیپلماسی 
دفاعی ایران است

ــم روزی  ــت: آرزو می کن ــر بهداشــت گف وزی
ــردم  ــا م ــته و ب ــار گذاش ــوت وزارت را کن کس
ــم  ــم و بگوی راحــت و بی مالحظــه صحبــت کن
گاهــی ســازش مــا بــا فســاد کــه بــه صغیــر و 
کبیــر مملکــت رحــم نکــرده، چــه بالیــی ســر 

آنهــا آورده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، ســعید نمکــی در 
ــوم  اجــالس معاونیــن درمــان دانشــگاه های عل
پزشــکی سراســر کشــور، بــا بیــان اینکــه اولیــن 
ــگیری  ــدم پیش ــت تق ــا در وزارت بهداش گام م
بــر درمــان و تقــدم درمــان ســرپایی بــر درمــان 
بســتری اســت، اظهــار کــرد: تعــداد بیمارانــی 
کــه بــه علــت فشــارخون بــاال گرفتــار بیمــاری 
مــی شــوند، روبــه افزایــش اســت و بــه ســمت 
ــر ۵۰  ــاال در ســنین زی ــاری فشــارخون ب گرفت
ــم، طبــق آخریــن مطالعاتمــان  ســال مــی روی
ــرل  ــی کنت ــیج مل ــرح بس ــرای ط ــل از اج قب
مــرگ  هــزار   ۳۸۰ تعــداد  از  فشــارخون، 
ســالیانه، حــدود ۹7 هــزار مــرگ منتســب بــه 
فشــارخون بــاال و عوامــل وابســته بــه پرفشــاری 

خــون اســت.
ــط،  ــی غل ــبک زندگ ــت، س ــزود: دیاب وی اف
ــالمت  ــکالت س ــی و مش ــی ناکاف ــرک بدن تح
ــام  ــد و نظ ــی کن ــد م ــا را تهدی ــه م روان، هم
بــه جــای  ســالمت در ســالهای گذشــته، 
پرداختــن بــه مــوارد کــم هزینــه، مرتبــا بخــش 
هــای ICU و CCU و دیالیــز را اضافــه کــرده 

ــداوم نیســت. ــل ت ــن راه قاب ــا ای اســت ام
نمکــی گفــت: وقتــی تعــداد ماشــین هــای 
دیالیــز را بــا چندســال قبــل مقایســه مــی کنم، 
مــی بینــم کــه تعــداد آنهــا چنــد برابــر شــده و 
هنــوز هــم نماینــده محتــرم و فرمانــدار عزیــز و 
مقامــات اجرایــی هــر اســتان و حتــی روســای 
دانشــگاه هــا درخواســت ماشــین دیالیــز و 
تجهیــزات ICU و CCU دارنــد؛ ایــن موضــوع 
نشــان از آن دارد کــه هنــوز بــر درمــان محوری 
ــان مغفــول  ــم و پیشــگیری همچن ــد داری تاکی
ــر  ــدم پیشــگیری ب ــن، تق ــده اســت. بنابرای مان
درمــان را بــه عنــوان سیاســت محــوری جدیــد 
کــم هزینــه در وزارت بهداشــت ادامــه خواهیــم 
داد. دلیــل اینکــه بــر درمــان ســرپایی بــر 
بســتری تاکیــد داریــم، ایــن اســت کــه اگــر در 
مراحــل اولیــه تشــخیص بیمــاری را شناســایی 
ــم، بیمــاری در مراحــل پیشــرفته  ــار کنی و مه

ــر  ــه ب ــور هزین ــالمت کش ــام س ــرای نظ ــر، ب ت
نخواهــد بــود.

ــر  ــگیری ب ــدم پیش ــه تق ــان اینک ــا بی وی ب
درمــان و درمــان ســرپایی بــر درمــان بســتری 
جــزو اصلــی تریــن سیاســت هــای وزارت 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــن دوره اس ــت در ای بهداش
ــر درمــان و تقــدم درمــان  تقــدم پیشــگیری ب
ــر  ــم از منظ ــتری، ه ــان بس ــر درم ــرپایی ب س
ــم  ــی و ه ــه اثربخش ــالمت و هزین ــاد س اقتص
ــگیری   ــه پیش ــه مقول ــن ب ــدگاه پرداخت از دی
ــا  ــد ب ــالمت، بای ــام س ــالت نظ ــوان رس ــه عن ب
جدیــت بیشــتری دنبــال شــود. از طرفــی، 
اعتقــادی بــه افزایــش تخــت هــای بیمارســتانی 
 CCU و ICU بــی رویــه و افزایــش فهرســت
و بخــش هــای دیالیــز نــدارم، مگــر در مناطــق 
ــته  ــود داش ــی وج ــه نیــاز واقع ــی ک محروم

باشــد.
وزیــر بهداشــت بیــان کــرد: اســتقرار پرونــده 
الکترونیــک ســالمت را بــه عنــوان یــک تکلیــف 
ــرا  ــی، اج ــای قبل ــه ه ــده از برنام ــای مان برج
کردیــم؛ ایــن حرکــت بــه عنــوان یــک ســاختار 
و ریــل اساســی در عبــور و مــرور فعالیــت هــای 
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــول مان ــالمت مغف ــام س نظ
همــت، جســارت و تــالش همــه دانشــگاه هــا 
آغــاز و اجرایــی شــد. ایــن ریــل گــذاری بســیار 
مهــم، کمــک خواهــد کــرد کــه سیســتم 
ارجــاع، راهنماهــای بالینــی و پزشــکی خانــواده 
را کــه از ضــرورت هــای برجــای مانــده اســت، 

در مــاه هــای آینــده اجرایــی کنیــم.
نمکــی بــا تاکیــد بــر اجــرای نســخه نویســی 
الکترونیــک، خاطرنشــان کــرد: از چندمــاه قبل 

در ایــن زمینــه اقداماتــی آغــاز شــده اســت.
وزیــر بهداشــت در بخــش دیگری از ســخنان 
ــرورت  ــه از ض ــاه اســت ک ــت: چندم ــود گف خ
نظــام ســالمت الکترونیــک و بعضــی نقصان های 
زیرســاختی در نظــام ســالمت و قوانیــن مغفول 
ــی برخــی دوســتان  ــم ول ــاد می زنی ــده فری مان

ــد و در  ــت گرفته ان ــه دس ــن ب ــی دوربی بتازگ
ــه  ــه البت ــد ک ــنگری می کنن ــه روش ــن عرص ای
بــاز هــم جــای خوشــبختی اســت و از آن 

اســتقبال مــی کنیــم.
وی بیــان کــرد:۳۰ ســال قبــل کــه معــاون 
بهداشــت وزارت بهداشــت بــودم، در آن زمــان، 
بــه عنــوان لکــه ننــگ سیســتم دارویــی کشــور 
بــه یکــی از سیســتم های امنیتــی پنــاه بردیــم 
ــا  ــرل م ــدوده کنت ــرو از مح ــر خس ــه ناص ک
خــارج اســت و کمــک الزم داریــم، طبــق یــک 
قــرارداد بنــا شــد کــه ســرویس دریافــت کنیــم 
و ســقف ریالــی هــم بــرای قــرارداد تعیین شــد 
و بعــداز مدتــی کوتــاه، کوپــن ســقف مــا تمــام 
شــد و حاصــل آن تنهــا شناســایی وانــت مملــو 
ــهر  ــای ش ــی از پل ه ــر یک ــاق زی از داروی قاچ
بــود. از ۳۰ ســال قبــل کــه در نظــام ســالمت 

حضــور دارم، مشــکل ناصــر خســرو را داریــم.
ــذا و دارو  ــازمان غ ــه داد: در س ــی ادام نمک
ــن  ــدادی از مجربی ــی تع ــفانه گاه ــه متاس ک
رقیــب  یــا  و  شــریک  یــا  مجموعــه  ایــن 
مجموعه هــای خــارج از ســازمان بودنــد، افــراد 

خالــص دانشــگاهی را جایگزیــن کردیــم.
ــوت  ــم روزی کسـ ــزود: آرزو می کنـ وی افـ
ـــت و  ـــردم راح ـــا م ـــذارده و ب ـــار گ وزارت را کن
ـــی  ـــم گاه ـــم و بگوی ـــت کن ـــه صحب بی مالحظ
ســـازش مـــا بـــا  فســـاد کـــه بـــه صغیـــر و 
کبیـــر مملکـــت رحـــم نکـــرده، چـــه بالیـــی 
ـــعدی،  ـــه س ـــه گفت ـــت. ب ـــا آورده اس ـــر آنه س
مـــرا دردیســـت انـــدر دل اگـــر گویـــم زبـــان 
ـــز  ـــه مغ ـــم ک ـــم ترس ـــان کن ـــر پنه ـــوزد، اگ س

ـــوزد. ـــتخوان س اس
ــه  ــد هم ــت: روزی بای ــت گف ــر بهداش وزی
مــا پاســخ دهیــم در روزهــای ســخت مملکــت 
کجــا بودیــم و چــه کردیــم؟ امیــدوارم آن روز 
مجبــور نباشــیم بگوییــم زیــر چشــمان مــا بــا 
ــل، داروی قاچــاق  ــو و نارگی ــودر کاکائ IRC پ
وارد کــرده و توزیــع کردنــد و کارمنــد مــا هــم 

پشــت سیســتم و ســامانه ایــن موضــوع را 
تاییــد کــرده اســت، یعنــی بــه جــای چرتکــه، 
بــه دزدهــا، ماشــین حســاب دادیــم! خــدا کنــد 
ــه در آن،  ــتیم ک ــامانه ای داش ــم س ــه نگویی ک
ــم  ــک خان ــه ی ــته ک ــود داش ــت وج ــن قابلی ای
دکتــر در ۱۳ یــا ۱۴ مرکــز، مســؤول فنــی بــود 
و سیســتم و ســامانه او را ریجکــت نکــرده بــود.

الکترونیــک  پرونــده  کــرد:  عنــوان  وی 
ســالمت را راه انــدازی کردیــم و ســوال اینجــا 
اســت کــه چــرا ایــن پرونــده ســال ها اجرایــی 
نمــی شــد؟ و چــرا ســه ماهــه امــکان اســتقرار 
آن ایجــاد شــد؟ چــرا امــکان آن فراهــم نشــود 
بســیاری از مســائل شــفاف شــود. چــرا نســخه 
ــی  ــرو م ــت روب ــا مقاوم ــک ب ــی الکترونی نویس
شــود؟ اگــر مقاومتــی باشــد، از آن روســت کــه 
ــاق،  ــری از قاچ ــالج جلوگی ــا ع ــد، تنه می دانن
ــا  ــع آوری داده ه ــام جم ــح و نظ ــت صحی ثب

اســت.
ــه  ــه هم ــا از اینک ــرا برخی ه ــت: چ وی گف
چیــز شــفاف شــود، مقاومــت می کننــد؟ بایــد 
بگویــم، مــا ایــن مســیر را بــا همــت تــک تــک 
شــما و همــکاران پاکیــزه بســیارمان در نظــام 
ســالمت ایــن کشــور خواهیــم پیمــود. پرونــده 
ــد  ــک خواه ــا کم ــه م ــالمت ب ــک س الکترونی
راهنماهــای  خانــواده،  پزشــکی  کــه  کــرد 
ــم؛  ــتقر کنی ــاع را مس ــتم ارج ــی و سیس بالین
کســی بــه دنبــال اجرایــی کــردن ایــن مــوارد 
بــه ســمت  اســت کــه بخواهــد ممکلــت 
مخالفــت  کــه  کســی  و  بــرود  پاکیزگــی 
ــم و  ــت نظ ــد مملک ــا نمی خواه ــد، قطع می کن

ــد. ــدا کن ــالح پی ص
ــه  ــامانه ای بـ ــت: سـ ــت گفـ ــر بهداشـ وزیـ
ـــات  ـــاوی اطالع ـــه ح ـــم ک ـــک داری ـــی ت ـــام ت ن
ـــم دارد  ـــکالتی ه ـــا مش ـــت، ام ـــمندی اس ارزش
کـــه همـــه را مامـــور کـــرده ایـــم کـــه آنهـــا 
ـــار  ـــد در اختی برطـــرف کننـــد، ایـــن ســـامانه بای
حاکمیـــت باشـــد تـــا اطالعـــات حاکمیتـــی 
ـــه از  ـــت ک ـــی اس ـــا مباحث ـــد، اینه ـــون بمان مص
ـــم و  ـــرده ای ـــاز ک ـــت آغ ـــا جدی ـــل ب ـــاه قب چندم
ـــان  ـــع همراه ـــه جم ـــده ای ب ـــم ع ـــاه ه ـــر م ه
ایـــن رویکـــرد پیوســـته انـــد و خواهنـــد 
ــداف و  ــق اهـ ــه تحقـ ــر روز بـ ــت و هـ پیوسـ
آرمـــان هـــا در ایـــن مســـیر نزدیک تـــر مـــی 

شـــویم.

نمکی:

 گاهی سازش با فساد به صغیر و 
کبیر مملکت رحم نکرده است

سالمت

تغییرات در بدن

دالبر شدن زبان
دالبـر شـدن زبـان عارضـه ای اسـت کـه در 
آن لبه هـای زبـان بـه صـورت بریـده بریـده به 
نظر می رسـند و اساسـاً به این معنی اسـت که 
زبـان، بزرگ تـر از آرواره پایینـی می شـود. ایـن 
بیمـاری معمـوالً به دلیـل التهاب و تـورم ایجاد 
می شـود، مگر اینکه دچار آسـیبی در آرواره تان 

شـده باشید. 
خطوط سیاه روی ناخن

از  زیـادی  رازهـای  نیـز  ناخن هایتـان 
سـالمتی تان افشـا می کننـد. برخی از افـراد به 
طور طبیعی ناخن های بسـیار ضخیم یا بسـیار 
نازکـی دارنـد؛ امـا اگر متوجه هـر گونه تغییری 
در سـاختار یا رنـگ ناخن خود شـدید، باید آن 
را بررسـی کنیـد. خطـوط تیـره ی عمـودی نیز 
یکـی از ایـن تغییـرات هسـتند کـه می تواننـد 
پوسـت  سـرطان  یـا  مالنومـا  نشـان دهنده ی 

شند.  با
تیره شدن پوست در نواحی چین دار بدن

اگـر متوجـه شـدید در نواحی از پوسـت تان 
بـه  متمایـل  پوسـت  دارد،  تاخوردگـی  کـه 
قهـوه ای یـا زرد شـده و یـا کمـی متورم اسـت 
و مخمـل گونه شـده )مثالً در زیر بغل، کشـاله 
ران یـا گـردن( ایـن عالمـت را نادیـده نگیریـد 
چـون ممکـن اسـت نشـان دهنده ی مقاومـت 
بـه انسـولین بـوده و قطعـاً بایـد هر چـه زودتر 
بـه پزشـک مراجعـه کنیـد، چون ممکن اسـت 
عالمـت ایـن باشـد کـه بدنتـان آن گونـه کـه 
بایـد به انسـولین جـواب نمی دهد و ایـن اتفاق 

می توانـد منجـر بـه دیابـت نـوع دوم شـود.
جوش های روی خط آرواره و چانه

مـا در زیـر پوسـت خود تعـداد زیـادی غدد 
ریـز داریـم کـه به طـور طبیعـی چربـی تولید 
می کننـد تـا پوسـت وضعیـت نرمـال خـود را 
حفـظ نماید و ایـن چربی ها وارد منافذ پوسـت 
می شـوند. وقتـی ایـن غـدد چربـی بـه دالیلی 
بیشـتر از حـد الزم چربـی تولیـد می کننـد، 
منافـذ پوسـت بسـته می شـوند. در زنـان، بروز 
جـوش زیـر خـط آرواره می توانـد عالمتـی از 

عـدم تعـادل هورمونی باشـد.
نازک شدن ابروها

آدم هـا به طـور طبیعی با افزایش سـن دچار 
ریـزش مـو می شـوند؛ اما نـازک شـدن تارهای 
تیروئیـد  کاری  کـم  عالمـت  می توانـد  ابـرو 
باشـد. اگـر غـده ی تیروئید به خوبـی کار نکند، 
هورمـون تیروئید به مقدار خیلـی زیاد یا خیلی 
کـم تولیـد شـده کـه هـر دو عارضـه می توانند 
سـبب نازک شـدن موهـای بدن شـوند. ریزش 
موهـا یـک پروسـه ی طبیعـی اسـت کـه دائـم 
در جریـان اسـت امـا موهـای جدید جـای این 
وقتـی  را می گیرنـد.  رفتـه  از دسـت  موهـای 
تولیـد هورمون هـا نامتعادل می شـود، بـر تولید 
موهـای جدید از ریشـه اثر می گـذارد و موی از 

دسـت رفتـه جایگزین نمی شـود.
جوشی که برطرف نمی شود

همـه ی ما گهگاه جـوش می زنیـم اما برخی 
از افـراد نسـبت بـه بقیـه خوش شـانس ترند! به 
طـور کلـی علت جـوش، مسـدود شـدن منافذ 
پوسـت اسـت. امـا اگر دچار جوشـی شـوید که 
هفته هاسـت جـا خوش کرد و به راحتی شـروع 
بـه خونریـزی می کنـد، باید علت آن را بررسـی 
کنیـد چون ممکن اسـت عالمت کارسـینومای 

سـلول پایه ای باشد. 
رویش موی غیرعادی در زنان

اگـر در بـدن یک زن در نواحـی که مربوط به 
رویش موهای مردانه اسـت )مثـاًل اطراف صورت 
یـا زیـر ناف(، مو شـروع به رویش کنـد، می تواند 
عالمـت سـندرم تخمدان پلی کیسـتیک باشـد 
کـه در آن، تخمدان هـا در نتیجه ی عـدم تعادل 
هورمونـی بـزرگ می شـوند. البتـه ژنتیـک هـم 

می توانـد علـت این عارضه باشـد.
درد انگشتان دست

ضخیـم شـدن و حسـاس شـدن انگشـتان 
دسـت می توانـد عالمـت سـرطان ریـه باشـد. 
مـواد  می شـود،  ایجـاد  ریـه  تومـور  وقتـی 
شـیمیایی در خـون آزاد می کند که رشـد بافت 
در زیر ناخن انگشـتان دست را در قسمت نوک 
انگشـتان افزایـش داده و سـبب درد می شـود. 
اگـر متوجه شـدید انگشـتان دسـت تان ضخیم 
و متـورم شـده بایـد به پزشـک مراجعـه کنید.

زرد شدن پوست و سفیدی چشم
چشـم ها  سـفیدی  یـا  پوسـت  شـدن  زرد 
عالمـت شـایع مشـکل کبـد اسـت. چشـم ها 
معمـوالً زرد می شـود؛ زیرا ماده ای شـیمیایی به 
نـام بیلی روبیـن در خـون تجمع می کند. شـما 
بـدون تردیـد بایـد هـر چـه زودتـر بـه محـض 
مشـاهده ی زردی در چشـم به پزشـک مراجعه 
کنیـد، زیرا تشـخیص به موقـع می تواند جلوی 

مشـکالت جدی تـر را بگیـرد.

حلقه های تیره پای چشم
حلقه هـای تیره پای چشـم نتیجه ی سـبک 
زندگی تـان هسـتند. وقتـی بـه انـدازه کافـی 
نمی خوابیـد، رژیم غذایی تان نادرسـت اسـت و 
یـا سـبک زندگی ناسـالمی داریـد، بافت چربی 
اطـراف چشـم هایتان تغییـر می کنـد و پوسـت 
نازک تـر می شـود. هـر چنـد ایـن تیرگی هـا به 
طـور کلی نیاز به اقدام پزشـکی خاصـی ندارند، 
امـا عالمتـی هسـتند که نشـان می دهنـد باید 

بیشـتر مراقب خودتان باشـید.
منبع: تبیان

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه 

خود را جهت چاپ در شماره های 
بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــکاری  ــت: بخشــی از فرصــت احت اســالمی گف
کاغــذ در مهــر مــاه و بــا افزایــش قیمــت 
ــد  ــاز در تولی ــورد نی ــل توجــه کاغذهــای م قاب
هــر  نیــاز  در  هــم  بخشــی  و  نوشــت افزار 
ــورت  ــذ ص ــه کاغ ــس ب ــات مجل دوره از انتخاب

می گیــرد. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، نصـــراهلل پژمانفـــر 
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل ـــیون فرهنگ ـــو کمیس عض
وزارت صنعـــت،  کـــرد:  اظهـــار  اســـالمی 
ـــاط  ـــاد در ارتب ـــارت و وزارت ارش ـــدن و تج مع
بـــا واردات کاغـــذ و حجـــم کاغـــذ وارداتـــی 
گزارش هایـــی را بـــه مجلـــس ارائـــه کردنـــد 
کـــه ایـــن حجـــم نه تنهـــا جوابگـــوی نیـــاز 
ـــده را  ـــال آین ـــاز س ـــه نی ـــت بلک ـــال ماس امس

هـــم پاســـخ خواهـــد داد.
ــه کمبــود کاغــذ در کشــور  ــا اشــاره ب وی ب
عنــوان کــرد: کمبــود کاغــذ در حــدی بــود کــه 
ــی  ــدند و حت ــاپ نش ــا چ ــی از روزنامه ه بخش
ــا  ــل و ی ــز تعطی ــتان ها نی ــای شهرس روزنامه ه
مجبــور بــه چــاپ در کاغذهــای غیرروزنامــه ای 

و یــا کاهــش شــدید تیــراژ شــدند.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــات  ــف و گزارش ــرد: تعاری ــح ک ــالمی تصری اس

ــی از  ــل توجه ــم قاب ــه حج ــد ک ــان می ده نش
کاغــذ، بــه کشــور وارد و حجــم قابــل توجهــی 
ــکار  ــده و احت ــد ش ــور تولی ــل کش ــم داخ ه

ــه اســت. صــورت گرفت
ــکار  ــدف احت ــه ه ــراز اینک ــا اب ــر ب پژمانف
ــرداری اســت  ــی و اســتفاده و بهره ب فرصت طلب

ــکاری در  ــت احت ــن فرص ــی از ای ــت: بخش گف
ــه  ــل توج ــت قاب ــش قیم ــا افزای ــاه و ب ــر م مه
ــت افزار  ــد نوش ــاز در تولی ــورد نی ــای م کاغذه
ــاز هــر  صــورت می گیــرد و بخشــی هــم در نی
دوره از انتخابــات مجلــس بــه کاغــذ اســت کــه 
ــن  ــه وارد ای ــا عجل ــرادی ب ــع، اف در آن مقط

گــود می شــوند و مجبورنــد در قیمت هــای 
ــد. ــه کنن ــذ را تهی ــاب، کاغ ــاب و کت بی حس

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــذ  ــه کاغ ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــالمی گف اس
تاریــخ مصــرف نــدارد عــده ای نســبت بــه 
ــد و  ــکار می کنن ــی، احت ــود احتمال ــب س کس

بــازار را تشــنه نگــه می دارنــد.
وی از اقــدام دولــت بــرای تخصیــص ارز 
نیمایــی بــه لوازم التحریــر ســخن گفــت و 
ــی  ــا ارز دولت ــا ب ــه کاغذه ــب اینک ــزود: جال اف
ارز  بــا  امــروز  و  شــده  وارد  ۴۲۰۰تومانــی 
ــر قیمــت واردات کاغــذ  نیمایــی یعنــی دو براب
ــر  ــف و دفت ــوزان لط ــه دانش آم ــم ب می خواهی

ــم. ــه کنی ــا را تهی ــاب آنه و کت
ــزوم  ــر ل ــا تأکیــد ب ایــن نماینــده مجلــس ب
ــه  ــی نســبت ب پاســخگویی دســتگاه های اجرای
ــت؛  ــؤال اینجاس ــرد: س ــرح ک ــه مط ــن قضی ای
کاغذهایــی کــه بــا ارز ۴۲۰۰تومانــی وارد شــده 
اآلن کجاســت و بــه دســت چه کســانی رســیده 

اســت؟
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــن ب ــر همچنی پژمانف
کننــد  ورود  بایــد  نظارتــی  دســتگاه های 
گفــت: مــا نیــز در حــال پیگیــری قانونــی ایــن 
موضــوع هســتیم و از آن عبــور نخواهیــم کــرد.

دالالن برای انتخابات مجلس کاغذ را احتکار کردند 

وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری گفــت: مســیر رو بــه رشــد 
گردشــگری در ابعــاد داخلــی و خارجــی ادامــه 

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی
بــه گــزارش مهــر، علی اصغــر مونســان 
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری در حاشــیه نشســت هیئــت دولــت 
در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: در وهلــه 
اول الزم اســت از نماینــدگان مجلــس بــه 
ــم و در  ــکر کن ــده تش ــه بن ــاد ب ــت اعتم جه
ــری را  ــای مهمت ــد، مأموریت ه ــاختار جدی س

ــاند. ــم رس ــام خواهی ــه انج ــاً ب قطع
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــادی بســیار مهم ــی و اقتص ــاد فرهنگ ابع
دارد، ادامــه داد: بــر ایــن اســاس ایــن وزارتخانه 
ــه  ــادی دارد ک ــای بســیار زی شــرح مأموریت ه
نماینــدگان مجلــس تشــخیص دادنــد ســاختار 
ــم  ــا بتوانی ــا م ــد ت ــدا کن ــا پی ــازمانی ارتق س

ــم. ــام دهی ــی انج ــه خوب ــا را ب مأموریت ه
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می وزی
گردشــگری بــا تأکیــد بــر اینکــه مســیر رو بــه 
رشــد گردشــگری در ابعــاد داخلــی و خارجــی 

ادامــه پیــدا خواهــد کــرد، تصریــح کــرد: 
ــرمایه گذاری  ــش س ــد افزای ــم رون ــالش داری ت
ــال  ــور در ح ــگری کش ــش گردش ــه در بخ ک
ــورت  ــن ص ــه همی ــان ب ــت، همچن ــام اس انج
ــل  ــداد قاب ــم تع ــا بتوانی ــد و م ــدا کن ــه پی ادام
ــت  ــان دول ــا پای ــا را ت ــن پروژه ه ــی از ای توجه

ــانیم. ــرداری برس ــه بهره ب ــم ب دوازده
مونســان ادامــه داد: در بُعــد صنایــع دســتی 
هــم رونــد رشــد صــادرات را علی رغــم شــرایط 
ــاز  ــم و طــرح تجاری ســازی را آغ موجــود داری
ــه روی  ــتیم ک ــال آن هس ــه دنب ــم و ب کرده ای
ارتقــای بســته بندی، برندســازی و طراحــی 
مبتنــی بــر ســلیقه بــازار کار و کاربــردی 
ــم  ــا حج ــم ت ــتی کار کنی ــع دس ــردن صنای ک

ــد. ــدا کن ــترش پی ــازار گس ب
ــی  ــراث فرهنگ ــد می ــرد: در بُع ــان ک وی بی
هــم بــا ارتقــای ســاختاری کــه صــورت گرفتــه 
اســت، امیدواریــم بتوانیــم اعتبــارات بهتــری را 
ــه میــراث فرهنگــی توجــه  ــا ب جــذب کنیــم ت

بیشــتری شــود.
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می وزی
گردشــگری بــا اشــاره بــه اینکــه ثبــت جهانــی 

می یابــد،  ادامــه  همچنــان  فرهنگــی  آثــار 
تصریــح کــرد: بــا رونــد ثبــت جهانــی بــه صورت 
ــم از ســهمیه های  ــم بتوانی ــره ای، امیدواری زنجی
ــیم  ــته باش ــرداری را داش ــر بهره ب ــود حداکث خ
ــه  ــن زمین ــا در ای ــگاه م و خوشــحالیم کــه جای
ــه ۹  ــی از ۱۱ ب ــی جهان ــراث فرهنگ ــی می یعن
ارتقــا پیــدا کــرده اســت و امیدواریــم ایــن رونــد 

ــم. ــه دهی ــه رشــد را ادام رو ب
مونســان بــا بیــان اینکــه امیدواریــم از 
ــم و  ــتفاده کنی ــم اس ــردم ه ــود م ــرمایه خ س
ــی  ــای تاریخ ــای بناه ــت و احی ــت در مرم مل
ــرد:  ــان ک ــند، خاطرنش ــته باش ــارکت داش مش
مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه از ایــن طریــق 
کســب و کارهــای جدیــدی را شــکل دهیــم تــا 

ــود. ــغل ش ــاد ش ــان ایج ــرای جوان ب
وی گفــت: همچنیــن موضــوع جدیــدی 
مطــرح  »بوتیک-هتل هــا«  عنــوان  تحــت 
ــل  ــا در حــال تبدی ــای تاریخــی م اســت؛ بناه
شــدن بــه فضاهــای اقامتــی هســتند کــه 
ــی  ــی و داخل ــگران خارج ــال گردش ــورد اقب م
قــرار گرفتــه و بــه دنبــال آن هســتیم کــه ایــن 

ــم. ــعه دهی ــوع را توس موض

مونسان در حاشیه جلسه هیئت دولت: 

تداوم رشد گردشگری
 داخلی و خارجی

ــز  ــگاه تبری ــاتید دانش ــترک اس ــاالت مش ــازی مق ــه س نمای
ــگاه  ــای پای ــاس داده ه ــر اس ــی ب ــان خارج ــر محقق ــا دیگ ب
Web Of Science )WoS( در ســال هــای  اخیــر رشــد 

ــت .  ــته اس ــمگیری داش چش
ــگاه  ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه ــنا، مع ــزارش ایس ــه گ ب
تبریــز در ایــن ارتبــاط  اظهــار کــرد: بــا وجــود شــرایط تحریــم 
و در ایــن میــان موانعــی کــه در دانشــگاه هــا در ســر راه تولیــد 
علــم و فنــاوری وجــود داشــته و دارد، در ســال هــای اخیــر بــر 
ــی  ــترک علم ــاالت مش ــگاه   WoS  مق ــای پای ــاس داده ه اس
ــان  ــر محقق ــا دیگ ــز ب ــگاه تبری ــی دانش ــات علم ــای هی اعض

ــل توجهــی داشــته اســت،    خارجــی رشــد قب
ــاتید  ــترک اس ــاالت مش ــد مق ــت: تولی ــگری گف ــر عس اصغ
ــای  ــوزه ه ــی در ح ــان خارج ــر محقق ــا دیگ ــز ب ــگاه تبری دانش
ــن  ــه ای ــود ک ــه ب ــش از ۳۴۰ مقال ــال ۲۰۱۵ بی ــف در س مختل
تعــداد در ۹ ماهــه ســال ۲۰۱۹ بــه ۶7۰ مقالــه رســیده اســت. 
ایــن در حالیســت کــه درصــد قابــل توجهــی از تولیــدات علمــی 
ــا  ــترک ب ــاالت مش ــه مق ــق ب ــی متعل ــاالت علم ــب مق در قال

محققــان خارجــی بــوده اســت کــه نشــان دهنــده روند افزایشــی 
توجــه اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه در بــه اشــتراک گــذاری 
ــا پژوهشــگران سایرکشورهاســت .   ــای علمــی خــود ب ــه ه یافت
 Web وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس داده هــای پایــگاه
of Science تولیــد مقــاالت مشــترک اســاتید دانشــگاه تبریــز 
بــا دیگــر محققــان خارجــی در ســال ۲۰۱۵ حــدود ۳۴۳ مقالــه 
ــب ۳۵۶، ۵۹۰ و  ــه ترتی ــی ۲۰۱۸ ب ــای ۲۰۱۶ ال ــال ه و در س
7۴۹ مقالــه بــوده اســت، تصریــح کــرد: در همیــن راســتا تولیــد 
ــان  ــا دیگرمحقق ــز ب ــگاه تبری ــاتید دانش ــترک اس ــاالت مش مق
ــری  ــش از دو براب ــد بی ــر رش ــال اخی ــول ۵ س ــی در ط خارج

داشــته اســت . 
ــن  مقــاالت مشــترک  ــه کــه ای ــن نکت ــان ای ــا بی  عســگری ب
بیــن المللــی در راســتای اجــرای تحقیقــات مشــترک و بــه عنوان 
ــا  ــتای  ارتق ــذار در راس ــر گ ــدی تاثی ــای کلی ــه ه ــی از مولف یک
دانشــگاه بــه تــراز بیــن المللــی بــوده اســت، خاطــر نشــان کــرد: 
بیشــترین تعــداد مقــاالت مشــترک اســاتید دانشــگاه تبریــز بــه 
ــکا،  ــه، آمری ــا اســاتید و پژوهشــگران کشــورهای ترکی ترتیــب  ب

ــا کشــورهای اروپایــی بــوده اســت .  ــادا، اســترالیا و ســپس ب کان
و  بین المللــی  همکاری هــای  توســعه  خاتمــه  در  وی 
ــه  ــا را از جمل ــر دنی ــگاه های برت ــع دانش ــن در جم ــرار گرفت ق
راهبردهــای کالن ایــن دانشــگاه  برشــمرد و خاطــر نشــان 
کــرد: ایــن دانشــگاه جــزو اولیــن دانشــگاه های کشــورمان 
جملــه  از  بین المللــی  بــزرگ  اتحادیه هــای  در  کــه  بــوده 
ــه دانشــگاه های  ــان )IAU( ، اتحادی ــه دانشــگاه های جه اتحادی
بین المللــی )IUC( و اتحادیــه دانشــگاه های منطقــه قفقــاز 
ــک  ــا نزدی ــون ب ــته و هم اکن ــال داش ــوری فع )KUNIB( حض
ــم  ــرارداد و تفاه ــا  ق ــف دنی ــورهای مختل ــگاه از کش ۲۰۰ دانش

ــکاری دارد .  ــه هم نام

)WoS( بر اساس داده های پایگاه

رشد چشمگیر تولیدات علمی مشترک اعضای هیات 
علمی دانشگاه تبریز با محققان خارجی

توانیر 1۰۰ هزار بسته آموزشی از محل 
حذف قبوض کاغذی توزیع می کند

آشپزی

دیگچه مشهدی

مواد الزم:
برنج نیم دانه                            ۱ پیمانه
آب                                          ۲ پیمانه
شیر پر چرب                   ۲ لیتر )۸ و نیم پیمانه(
گالب                                         ۲/۱ پیمانه
شکر                               ۱ و ۲/۱ پیمانه
کـره                               ۵۰ گـرم
زعفـران                         دم کـره دلخـواه

طـرز تهیـه شـله مشـهدی رو قبـاًل براتون 
گفتـم. امـروز هـم میخوام یه دسـر مشـهدی 
بهتـون معرفـی کنـم. دیگچـه  خوشـمزه رو 
مشـهدی دسـر معروفـی هسـت که مشـهدیا 
درسـت  محـرم  نـذری  عنـوان  بـه  بیشـتر 
میکنـن یـا در ماه رمضـان برای سـفره افطار. 
البتـه در بقیه ایام سـال هم دیگچه رو میشـه 
لبنیـات فروشـی اسـتان  در فروشـگاه هـای 

پیـدا کرد. خراسـان 
دیگچـه مشـهدی کمـی شـبیه بـه شـیر 
برنـج هسـت ولـی خیلـی غلیـظ و حسـابی 
جـا افتـاده اسـت. نکتـه اصلـی ایـن هسـت 
کـه ایـن دسـر باید زمـان زیـادی پخته بشـه 
تـا خـوب جـا بیافتـه. در آخـر هم مثـل برنج 
بایـد بگذاریـد دم بکشـه. ایـن که بـه دیگچه 
زعفـرون بزنیـد یـا نزنیـد بسـتگی به سـلیقه 
خودتـون داره. حتـی میتونیـد بـه صـورت دو 
رنـگ تهیـه ش کنید. دیگچه مشـهدی قالبی 
هـم میشـه بـا همـون قالـب ژلـه تهیـه کرد. 
ایـن دسـر بـا شـیر پـر چـرب تهیـه میشـه و 
کامـاًل غلیظـه. یعنـی با سـرد شـدن مثل ژله 

خـودش رو میگیـره.
 

طرز تهیه:
مرحلـه اول: برنـج را بپزید. برنـج را از چند 
سـاعت قبل خیـس کنید. سـپس آب برنج را 
خالـی کنیـد و آن را بـه همـراه دو پیمانه آب 
دیگـر در قابلمـه بریزید. روی شـعله متوسـط 

قـرار دهیـد تا آب برنج کشـیده شـود.
مرحلـه دوم: شـیر را اضافـه کنیـد. وقتـی 
آب برنج کشـیده شـد، نیمی از شـیر )۱ لیتر( 
را اضافـه کنیـد. اجـازه دهید شـیر بـه جوش 
بیایـد سـپس شـعله را کـم کنید. وقتی شـیر 
بـه خورد برنج رفت، شـیر باقیمانـده را اضافه 
کنیـد. بـه پخت با شـعله کم ادامـه دهید. هر 

از گاهـی هـم بزنیـد تا تـه نگیرد.
مرحلـه سـوم: شـکر و مواد معطـر را اضافه 
کنیـد. وقتـی دیگچـه مشـهدی خـوب پخت 
و کمـی غلیـظ شـد شـکر را اضافـه کنیـد و 
کمـی هـم بزنیـد. بعـد از ایـن کـه شـکر بـه 
و در صـورت  خوبـی حـل شـد هـل، گالب 
تمایـل زعفـران دم کـرده را اضافـه کنیـد و 

مجـدداً هـم بزنیـد.
مرحلـه چهـارم: کره را به دیگچه مشـهدی 
اضافـه کنیـد. کـره را اضافه کنیـد و هم بزنید 

تا در مخلوط ذوب شـود.
در  کنیـد.  دم  را  دیگچـه  پنجـم:  مرحلـه 
بـه  برنـج  ماننـد  را  آخـر، دیگچـه مشـهدی 
مـدت ۲۰ دقیقـه روی شـعله کـم دم کنیـد. 
سـپس آن را درون سـینی یـا دیـس عمـق 
بریزیـد. ابعـاد حـدوداً ۳۰ در ۴۰  بـه  داری 

چند سـاعت در جـای خنک قـرار دهید تا 
خـودش را بگیـرد. روی دیگچه را بـا دارچین 
یـا پـودر پسـته، خـالل بـادام و گل محمدی 
به شـکل دلخـواه تزییـن کنید. بعـد از خنک 

شـدن بـرش بزنیـد و نوش جـان کنید.
 

روش دیگر سرو دیگچه مشهدی:
روش دیگـر این اسـت کـه بگذارید دیگچه 
مـدت بیشـتری در حـدود ۳۰ تـا ۴۰ دقیقـه 
دم بکشـد تـا تـه دیـگ طالیی و زیبایـی پیدا 
کنـد. فرامـوش نکنید شـعله را خیلـی خیلی 
کـم کنید تـا ته آن نسـوزد. بعـد از این مدت 
بگذارید دیگچه مشـهدی خنک شـود. سپس 
آن را مثـل تـه چیـن داخل دیـس برگردانید. 
تـه دیـگ دیگچـه هـم فـوق العاده خوشـمزه 

جان! نوش  اسـت. 
 

نکته های کلیدی تهیه دیگچه مشهدی
- بهتــر اســت مقــدار شــیر اســتفاده شــده 
ــه ایــن ترتیــب دیگچــه شــما  ــاد باشــد. ب زی

حالــت ژلــه ای و ســفت پیــدا میکنــد.
از دم کــردن، مــواد  بعــد  - میتوانیــد 
ــتیکی چــرب  ــب پالس دیگچــه را داخــل قال
ــد ســرد شــود ســپس  ــد. بگذاری شــده بریزی

ــد. ــارج کنی ــب خ از قال
ــی را  ــهدی قالب ــه مش ــد دیگچ - میتوانی
ــه  ــه صــورت دو رنــگ هــم تهیــه کنیــد. ب ب
ــد.  ــمت کنی ــه آن را دو قس ــب ک ــن ترتی ای
بخشــی را بــا زعفــران مخلــوط کنیــد و 
ــه  بخــش دیگــر را ســاده بگذاریــد. ســپس ب

ــد. ــب بریزی ــل قال ــواه داخ ــب دلخ ترتی
ــر چــرب  ــی کــه شــیر شــما پ - در صورت
نبــوده میتوانیــد همــراه بــا شــکر ۳-۴ قاشــق 

خامــه صبحانــه هــم اضافــه کنیــد.
ــه شــما  ــه ذائق ــدار شــکر بســتگی ب - مق
ــیرین  ــه ش ــد دیگچ ــت داری ــر دوس دارد. اگ
از ۲ پیمانــه شــکر  تــر باشــد میتوانیــد 

ــد. ــتفاده کنی اس
ــد  ــذری رو میتونی ــهدی ن ــه مش - دیگچ

ــد. ــم بریزی ــک ه ــای کوچ ــه ه ــوی کاس ت
منبع: ایران کوک

وزیر ورزش و جوانان:
صدا وسیما هیچ اهتمامی برای 
اجرای قانون حق پخش ندارد

ــود  ــا وج ــت:  ب ــان گف ــر ورزش و جوان وزی
جلســات مکــرری کــه در زمینــه حــق پخــش 
بــا صــدا و ســیما برگــزار کرده ایــم، امــا رســانه 
ــون  ــرای قان ــرای اج ــی ب ــچ اهتمام ــی هی مل
ــدارد.  ــه حــق پخــش ن ــه ششــم در زمین برنام
ــلطانی فر«  ــعود س ــا، »مس ــزارش ایرن ــه گ ب
تلویزیونــی  پخــش  حــق  موضــوع  دربــاره 
مســابقات ورزشــی، حــق پخــش تلویزیونــی را 
مشــوقی مهــم و تأثیرگــذار در جهــت واگــذاری 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس دانســت و 
ــیما  ــه صداوس ــن زمین ــفانه در ای ــت: متأس گف
ــه  ــون برنام ــرای قان ــرای اج ــی ب ــچ اهتمام هی

ــدارد. ششــم توســعه ن
کــرد:  تصریــح  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
ــدا  ــا ص ــه ب ــن زمین ــرری در ای ــات مک جلس
و ســیما برگــزار کرده ایــم، ولــی هیچگونــه 
همــکاری از ســوی رســانه ملــی در ایــن زمینــه 

ــت. ــده اس ــده نش دی
همچنیــن، پیــش از ایــن نیــز ســلطانی 
ــا  فــر در نشســت فراکســیون ورزش مجلــس ب
اشــاره بــه اینکــه جلســات متعــددی بــا رئیــس 
ــش  ــق پخ ــاره ح ــیما درب ــدا وس ــازمان ص س
تلویزیونــی داشــته اســت، تصریــح کــرده اســت: 
متاســفانه ایــن جلســات بی نتیجــه بــوده و 
ــات  ــه جلس ــش ب ــق پخ ــوع ح ــواره موض هم
نماینــدگان  از  لــذا  شــده،  موکــول  آتــی 
ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــم ک ــت داری درخواس

وزارت ورزش و فدراســیون کمــک کننــد.

زمان ثبت نام آزمون استخدامی
 سال ۹8 اعالم شد

فراگیــر  مشــترک  امتحــان  هفتمیــن 
ــرای ســال ۹۸  ــی کشــور ب دســتگاه های اجرای
نیمــه دوم آبــان مــاه امســال از طریــق ســازمان 
ــود. ــزار می ش ــور برگ ــوزش کش ــنجش آم س

ــه گــزارش ایســنا، دکتــر حســین توکلــی  ب
ضمــن اعــام ایــن مطلــب اظهــار کــرد:  بدیــن 
ــان متقاضــی  ــه داوطلب ــه اطــاع کلی وســیله ب
شــرکت در هفتمیــن امتحــان مشــترک فراگیــر 
ــه  ــاند ک ــور می رس ــی کش ــتگاه های اجرای دس
ــل  ــه عم ــه ب ــای اولی ــاس هماهنگی ه ــر اس ب
اجرایــی متقاضــی  بــا دســتگاه های  آمــده 
ــتخدامی  ــون  اس ــن آزم ــرو، هفتمی ــذب نی ج
در  کشــور  اجرایــی  دســتگاه های  متمرکــز 
نیمــه دوم آبــان مــاه ســال ۱۳۹۸ توســط 
ــور  ــه ط ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س
ــزار می شــود. ــان در سراســر کشــور برگ همزم

وی تصریــح کــرد: همچنیــن ثبت نــام از 
متقاضیــان هفتمیــن امتحــان مشــترک فراگیــر 
دســتگاه های اجرایــی کشــور بــرای ســال 
ــق  ــاری ازطری ــاه ج ــهریور م ــر ش ۹۸ در اواخ
ــه  ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ب
نشــانی www.sanjesh.org صــورت خواهــد 

ــت. پذیرف

دلنوشته

دلم ،
برای ،

صفحه ،
گرام های ،

قدیمی ،
کفش های ،

قیصری ،
تار موی ،

سیبل های ،
گرو ،

گذاشته شده ،
به وضو 

گرفته های ،
لب حوض ،

به چادر نمازهای ،
گل گلی ،

مادر بزرگ ها ،
به لب کارون ،
چه گلبارون ،

آغاسی ،
به فیلم های

 فردین ،
به ذوق کردن های ،

مرتضی عقیلی ،
تنگ شده ،

)اکبر عظیم نیا(

توانیـر  شـرکت  توزیـع  هماهنگـی  معـاون 
گفـت: از محـل صرفه جویـی هزینـه قبوض برق 
کاغـذی، روز اول مهـر مـاه ۱۰۰ هـزار بسـته 
آموزشـی در سراسـر کشـور توزیـع مـی شـود. 
در  رخشـانی  غالمعلـی  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
جمـع مسـئولین شـرکت هـای توزیـع نیـروی 
بـرق تبریـز و آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره بـه 
عبـور موفـق از پیـک تابسـتان امسـال، اعـالم 
کـرد: مدیریت مصـرف برق به گونـه ای هدایت 
شـد کـه محدودیتی بـرای صنایع کشـور ایجاد 
نشـد و مـا حتـی شـاهد رشـد بـرق مصرفـی 

صنایـع در پیـک تابسـتان بودیـم.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم تسـلط شـرکت های 
توزیـع بـرق کشـور بـه دانـش روز، افـزود: مـا 
بایـد خـود را در عقالنیـت دنیـا در بخش توزیع 

کنیم. سـهیم 
وی ادامـه داد: نشسـت هـا و همایـش هـای 
علمـی بایـد هدفمند شـده و رویکـرد همکاران 
مـی بایسـت مسـائل مبتالبـه در حـوزه توزیـع 

برق کشـور باشـد.
اینکـه نصـب  بـه  اشـاره  بـا  رخشـانی مهـر 
کنتورهـای هوشـمند از سـال ۹۰ شـروع و تـا 

سـال ۹۵ حـدود ۳۰۰ هـزار دسـتگاه از این نوع 
کنتورهـا در سراسـر کشـور نصـب شـد،  ادامـه 
هـزار   ۹۵ توانسـتیم   اخیـر  دوماهـه  در  داد: 
دسـتگاه کنتـور هوشـمند نصـب شـد و در افق 
دو سـاله امیدواریـم بتوانیم پنج میلیـون از این 

کنتورهـا را نصـب کنیـم.
وی خاطرنشـان کـرد: برنامـه ریزی مسـتمر 
و مطالبـه گـری مـی بایسـت سـرلوحه تمامـی 
فعالیـت هـای بخـش توزیـع باشـد زیرا کـه اگر 
هزینـه هـا افزایـش یابـد، این مردم هسـتند که 

دچـار زیـان خواهد شـد.

افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق صنایع تبریز
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریز 
گفـت: بـا وجـود مدیریـت مصـرف در ایـام پیک 
تابسـتان امسال، شاهد رشـد ۱۰ درصدی مصرف 

بـرق صنایـع تحت پوشـش ایـن شـرکت بودیم.

عادل کاظمـی افزود: این افزایش مصرف، نشـانه 
رونـق تولید می باشـد و در واقع فقـط زمان مصرف 

صنایـع بـه زمانی غیر از پیک بار منتقل شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه بـرق تبریز بیشـترین 
فشـار  شـبکه  کل  بـه  زمینـی  کابـل  نسـبت 
متوسـط را بعـد از تهـران در کشـور داراسـت، 
اعـالم کـرد: ۸7۰ کیلومتر شـبکه ۲۰ کیلوولت 
زمینـی در توزیـع تبریـز وجـود دارد کـه تاثیـر 
داشـته  شـهری  مبلمـان  زیبایـی  در  بسـزایی 
و همچنیـن دارای مزایـای دیگـری نسـبت بـه 

شـبکه هوایـی اسـت.
گذشـته  سـال  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
توانسـتیم پـروژه هایـی بـه ارزش ۱۱۶ میلیارد 
تومان را به پایان برسـانیم و در ۴ ماهه نخسـت 
امسـال نیـز ۴۶ میلیـارد تومان پروژه اجرا شـد.

کاظمـی گفـت: ۱۶ نـرم افـزار کاربـردی در 
حـوزه هـای مختلـف کاری شـرکت در عـرض 

۱۰ مـاه عملیاتی شـد و سیسـتم هـوش تجاری 
بـا قابلیـت رصـد تمامـی آیتم هـای تاثیـر گذار 
در عملکـرد شـرکت، راه انـدازی و بـه صـورت 

آنالیـن در دسـترس قـرار گرفته اسـت.
وی از هزینــه کــرد ۱۸ میلیــارد ریــال بــرای 
ــی  ــز ط ــی تبری ــازار تاریخ ــعابات ب ــالح انش اص
ــروژه  ــزود: پ ــر داد و اف ــر خب ــال اخی ــد س چن
هایــی بــه ارزش ۶میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون 
ریــال بــه تازگــی در بــازار آغــاز شــده و در حــال 
اجراســت و مــا امیدواریــم بــا همــکاری ســازمان 
هــای  مســوول در بــازار تبریــز، بتوانیــم شــبکه 

ــم. ــازار را ســاماندهی کنی ــرق کل ب ب
راســتای  در  کاغــذی  قبــوض  حــذف 
جــزو  الکترونیــک،  دولــت  سیاســت های 
برنامه هــای وزارت نیــرو قــرار گرفتــه و قــرار اســت 
ــه مــرور زمــان قبــض کاغــذی حــذف شــده و  ب
ــایر  ــک و س ــورت پیام ــه ص ــض ب ــات قب اطالع

درگاه هــا بــه اطــالع مشــترک برســد.
بـر ایـن اسـاس طـرح ملـی قبـض سـبز ۱۹ 
خردادمـاه توسـط وزیر نیـرو رونمایـی و فرایند 
حـذف قبـوض کاغـذی در سراسـر کشـور بـه 

صـورت رسـمی آغاز شـد. 
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برکنار شد

باشـــگاه مـــس ســـونگون ورزقـــان اعـــالم 
ــم  ــرمربی تیـ ــور سـ ــماعیل تقی پـ ــرد: اسـ کـ
فوتســـال ایـــن باشـــگاه بـــه دلیـــل کســـب 
نتایـــج ضعیـــف در رقابـــت هـــای آســـیایی و 

جهانـــی از ســـمت خـــود برکنـــار شـــد. 
ـــا صـــدور  ـــن باشـــگاه ب ـــا، ای ـــه گـــزارش ایرن ب
ــت  ــی نشسـ ــرد: طـ ــالم کـ ــه ای، اعـ اطالعیـ
ـــن  ـــرمربی ای ـــگاه، س ـــی باش ـــه فن ـــای کمیت ه
ـــج  ـــب نتای ـــل کس ـــه دلی ـــتیارانش ب ـــم و دس تی
ـــای  ـــگاه ه ـــام باش ـــای ج ـــت ه ـــف در رقاب ضعی
ـــان از ســـمت  ـــای جه ـــگاه ه ـــام باش ـــیا و ج آس

ـــد. ـــده ان ـــار ش ـــود برکن ـــای خ ه
ــدم  ــت: عـ ــده اسـ ــه آمـ ــن اطالعیـ در ایـ
تحقـــق اهـــداف باشـــگاه و عـــدم قهرمانـــی 
در جـــام باشـــگاه های آســـیا ۲۰۱۹ تایلنـــد، 
ـــه ای   ـــب حرف ـــی جوان ـــه تمام ـــه ب ـــن توج ضم
ـــزاری ۳ جلســـه  ـــس از برگ ـــری فوتســـال و پ گ
ــرات  ــذ نظـ ــوص و اخـ ــن خصـ ــی در ایـ فنـ
کارشناســـان مربوطـــه و در راســـتای بهبـــود 
رونـــد تیـــم در رقابـــت هـــای لیـــگ برتـــر 
فوتســـال، بـــه اتخـــاذ ایـــن تصمیـــم منجـــر 

شـــد.
اعضـــای  تمامـــی  اســـاس  ایـــن  بـــر 
ـــه  ـــان ب ـــونگون ورزق ـــس س ـــم م ـــی تی کادرفن
غیـــر از حســـین شیخ االسالمی )سرپرســـت 
تیـــم(، بهـــزاد عبداهلل پـــور )تـــدارکات( و 
ــا شـــادی ورز )پزشـــکیار( از ســـمت های  رضـ

خـــود برکنـــار  مـــی  شـــوند.
ـــن  ـــان در ای ـــونگون ورزق ـــس س ـــگاه م  باش
اطالعیـــه اضافـــه کـــرده اســـت:  بـــه زودی 
ـــگاه  ـــوی باش ـــم از س ـــی تی ـــن  کادرفن جایگزی
ــس  ــزاری کنفرانـ ــا برگـ ــده و بـ ــی شـ معرفـ
خبـــری بـــه تمامـــی ســـواالت خبرنـــگاران و 
ـــی  ـــخ داده م ـــفاف پاس ـــور ش ـــه ط ـــانه ها ب رس

ـــود. ش
ــی  ــرمربی بومـ ــور سـ ــی پـ ــاگردان تقـ شـ
ـــی  ـــب قهرمان ـــوان نای ـــونگون عن ـــس س ـــم م تی
ـــه  ـــد ک ـــب کردن ـــیا را کس ـــای آس ـــگاه ه باش
ـــه  ـــابقات، نتیج ـــردگی مس ـــه فش ـــه ب ـــا توج ب
ـــم  ـــه تی ـــزام بالفاصل ـــود و اع ـــدی نب ـــدان ب چن
ـــی، موجـــب  ـــگاهی جهان ـــای باش ـــت ه ـــه رقاب ب
کســـب نتایـــج ضعیـــف ایـــن تیـــم در ایـــن 

ـــد. ـــا ش ـــت ه رقاب

هیئت انجمن های ورزشی استان 
مورد اجحاف قرار گرفته است

ــنگ  ــا، هوشـ ــگار مـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ســـروش رئیـــس هیئـــت انجمـــن هـــای 
ورزشـــی اســـتان اظهـــار کـــرد: هیئـــت 
ـــال  ـــم س ـــرج شش ـــی از ب ـــای ورزش ـــن ه انجم
ـــروع  ـــی ش ـــته ی ورزش ـــت رش ـــا هش ۱۳۸۹ ب
ـــتن  ـــا داش ـــروز ب ـــه ام ـــت ک ـــرده اس ـــه کار ک ب
ـــدام از  ـــه هرک ـــی ک ـــته ی ورزش ـــوع رش ۲۱ ن
آن هـــا نیـــز متفـــاوت بـــا یکدیگـــر هســـتند 

فعالیـــت مـــی نمایـــد.
وی ادامـــه داد: تمامـــی رشـــته هـــای 
ورزشـــی ایـــن هیئـــت متفـــاوت از ورزش 
ـــی  ـــال م ـــرای مث ـــه ب ـــت ک ـــت هاس ـــایر هیئ س
ـــکی و ورزش  ـــت اس ـــپکتاکرا، ج ـــه  س ـــوان ب ت
ـــر  ـــه ذک ـــرد و الزم ب ـــاره ک ـــی اش ـــای هوای ه
ـــتقامتی  ـــا اس ـــن ورزش ه ـــی از ای ـــت بعض اس
ـــی  ـــرعتی م ـــا س ـــی و ی ـــر قدرت ـــی دیگ و بعض
باشـــند کـــه در ایـــن زمینـــه نیـــز متفـــاوت 

اســـت.
رئیـــس هیئـــت انجمـــن ورزشـــی اســـتان 
اضافـــه کـــرد: نمـــی شـــود بـــا اســـتفاده از 
ــا  ــن ورزش هـ ــی ایـ ــالن در تمامـ ــک سـ یـ
بـــه نتیجـــه رســـید البتـــه ســـالنی را هـــم 
کـــه داده بودنـــد از مـــا پـــس گرفتـــه انـــد، 
ــر  ــتید اکثـ ــتحضر هسـ ــه مسـ ــور کـ همانطـ
ـــته ای  ـــک رش ـــه ت ـــی ک ـــای ورزش ـــت ه هیئ
ـــد  ـــی دارن ـــالن ورزش ـــود س ـــرای خ ـــتند ب هس
ـــت  ـــاوت فعالی ـــته ی متف ـــا در ۲۱ رش ـــی م ول
ـــا  ـــرای م ـــن خاصـــی ب ـــه محـــل تمری ـــم ک داری

در نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت.
هوشـــنگ ســـروش در پایـــان افـــزود: 
اولیـــن هـــدف ورزش ایجـــاد نشـــاط بـــرای 
ورزشـــکار اســـت و انجمـــن هـــای ورزشـــی 
ـــد  ـــی نمای ـــت م ـــر حرک ـــن ام ـــتای ای در راس
ـــرار  ـــاف ق ـــورد اجح ـــوارد م ـــیاری م ـــا در بس ام
گرفتـــه اســـت کـــه مـــی تـــوان بـــه نبـــود 
محـــل تمریـــن، وســـایل و تجهیـــزات انـــواع 
رشـــته هـــا اشـــاره کـــرد کـــه ایـــن مـــوارد 
ـــده  ـــاز ش ـــکل س ـــیار مش ـــا بس ـــرای م ـــروز ب ام

اســـت.

پویش »سـه شـنبه های بدون خـودرو« بعد 
از تبریـز بـه شـهر جدیـد سـهند در دامنه های 

رشـته کوهی بـه همین نام رسـید. 
ایرنـا، شـهر جدیـد سـهند در  بـه گـزارش 
۲۵ کیلومتـری جنـوب تبریـز کـه در ۲ دهـه 
اخیـر بخـش بزرگـی از سـرریز جمعیـت مرکـز 
آذربایجـان شـرقی را در خـود جـا داده اسـت، 
روز گذشـته شـاهد دوچرخـه سـواری جمعی از 
کارمنـدان برای ترویج پویش »سـه شـنبه های 

بود. بـدون خـودرو« 
عبـاس مصطفوی، مدیر عامل شـرکت عمران 
شـهر جدید سـهند گفت: طرح سـه شـنبه های 
بـدون خـودرو بـا هـدف ترویـج فرهنـگ ورزش 
و اسـتفاده از دوچرخـه بـه عنـوان وسـیله نقلیه 
سـبز و بـدون آالینـده از حـدود ۸ مـاه پیش در 

این شـهر بـه صـورت مرتـب برگزار می شـود.
سـواران  دوچرخـه  هفتـه  ایـن  افـزود:  وی 
کارمنـد پـس از طـی مسـیر ۳ کیلومتـری از 
شـرکت عمران تـا مزار شـهدای گمنام سـهند، 
بـا نثـار فاتحـه بـه روح مطهـر ۵ تن از شـهدای 
ایـام  بـا نوحـه خوانـی و سـینه زنـی  گمنـام، 
شـهادت ابـا عبداهلل الحسـین علیه السـالم را به 

سـوگ نشسـتند.
ایـن طـرح دههـا  در  داد:  ادامـه  مصطفـوی 
دوچرخـه سـوار کارمند بـرای کمک بـه تبلیغ و 

ترویج فرهنگ دوچرخه سـواری شـرکت کردند.
در  خـودرو«  هـای  شـنبه  »سـه  پویـش 
آذربایجـان شـرقی از کالن شـهر ۱.۸ میلیـون 
نفـری تبریـز شـروع شـد و هـم اکنـون در این 
دوچرخـه  خودجـوش  گـروه  چندیـن  شـهر 
سـواری بـرای ترویـج اسـتفاده از دوچرخـه در 

کننـد.  مـی  فعالیـت  ترددهـای شـهری 
طـرح جامـع شـهر جدیـد سـهند در سـال 

۱۳77 بـرای جمعیـت ۹۰ هـزار نفـر تصویـب 
شـد کـه در بازنگری طـرح جامع بـه ۲۵۰ هزار 
نفـر افزایـش یافت؛ طـرح تفصیلی شـهر جدید 
سـهند نیـز در سـال ۱۳۸۶ تصویـب و در سـال 
۱۳۸7 بـرای جمعیـت ۱۸۰ هزار نفر به شـرکت 

عمـران شهرجدیدسـهند ابالغ شـد.
ایـن شـهر بطـور اصولـی و براسـاس فراینـد 
آگاهانـه ایجـاد شـده و بـا توجـه بـه اسـتقبال 

گسـترده از سـکونت در شـهر جدیـد سـهند و 
اسـتقرار مسـاکن مهـر در این شـهر، مشـاوران 
ذیصـالح شهرسـازی در قالـب تجدیـد در طرح 
جامـع مصـوب ، افق جمعیتـی را افزون بر ۲۵۰ 

هـزار نفـر رقـم زده اند.
ارتفـاع متوسـط شـهر از سـطح دریـا ۱7۰۰ 
متـر بـوده و بطـور طبیعـی هـوای شـهر سـالم 
تـر و خنـک تـر از شـهرهای همجـوار اسـت؛  
وسـعت شـهر بـا توجـه بـه فازهـای پنجگانـه 
شـهر حـدود ۲۵۰۰ هکتـار میباشـد؛ این شـهر 
فعـاًل بـرای پنـج فـاز طراحی شـده که فـاز یک 
۱۳۰ هکتـار، فـاز دو ۴7۰ هکتار، فاز سـه ۴۵۰ 

هکتـار و فـاز چهـار ۳۴۸ هکتـار مـی باشـد.
اسـتقرار دانشـگاه صنعتـی سـهند و مراکـز 
تحقیقاتی سـهند از شـاخص ها و امتیـازات ویژه 
ایـن شـهر جدیـد اسـت که اسـکان جمعیـت را 
تسـریع و بسـتر مناسبی را برای سـرمایه گذاری 

در بخـش هـای مختلـف فراهـم کرده اسـت.
بزرگـراه تبریز -شـهر جدید سـهند و متصل 
شـدن بـه قطـار شـهری تبریز بـا فراهـم کردن 
تسـهیالت حمـل و نقل عمومی برای سـفرهای 
بـرای  را  جابجایـی  زمـان  ای،  منطقـه  درون 
سـاکنان بـه حداقـل رسـانده و در نگـرش های 
روانـی –اجتماعـی مـردم نسـبت به شـهر تاثیر 

مثبـت خواهد داشـت.  

پویش سه شنبه های بدون خودرو به شهر جدید سهند رسید 

ــر  ــه ب ــا غلب ــزی ب ــردار تبری ــه ب ــوی وزن بان
ــرم  ــان توانســت در مجمــوع ۱۴۳ کیلوگ حریف
ــتعدادهای  ــاد اس ــی المپی ــکوی قهرمان ــر س ب

ــتد.  ــر بایس برت
ـــه بـــرداری  ـــم وزن ـــزارش ایرنـــا ، تی ـــه گ ب
ــور در  ــا حضـ ــرقی بـ ــان شـ ــوان آذربایجـ بانـ
دومیـــن المپیـــاد اســـتعدادهای برتـــر در 
شـــهر ســـنندج توانســـتند بـــا کســـب یـــک 
ـــود  ـــه کار  خ ـــز ب ـــک برن ـــره و ی ـــک نق ـــال، ی ط

پایـــان دهـــد.
از  صیــدی  ریحانــه  مســابقات،  ایــن  در 
ــا  ــرم ب ــته ۴۱ کیلوگ ــرقی در دس آذربایجان ش
ــر ســکوی  ــرم توانســت ب مجمــوع ۱۴۳ کیلوگ

ــد. ــه بزن ــی تکی قهرمان
ــری،  ــا باق ــه  داودی و پریس ــن فاطم همچنی
دیگــر نماینــدگان اســتان، بــه ترتیــب در 
دســته ۵۹ و ۸۱ + کیلوگــرم مــدال نقــره و 
ــد. ــب کردن ــود را کس ــابقات وزن خ ــز مس برن

نتایــج مســابقات وزنــه بــرداری بانــوان 
اســتعدلد هــای برتــر کشــور در اوزان مختلــف 

ــد؛ ــت آم ــل بدس ــب ذی ــه ترتی ب
دسته ۴۰ کیلوگرم:

ــوع ۶۹  ــا مجم ــان ب ــرادی از اصفه ــا م روی
ــرم کیلوگ

ــوع ۶7  ــا مجم ــتان ب ــی از لرس ــه ملک فاطم
ــرم کیلوگ

شــیرین وحدانــی از خراسان شــمالی بــا 
مجمــوع ۴۸ کیلوگــرم

دسته ۴۵ کیلوگرم:

ــا  ــان رضوی ب ــینی از خراس ــیده غزل حس س
مجمــوع ۱۰۰ کیلوگــرم

ــا مجمــوع  فاطمــه حســن پوراز خوزســتان ب
۸۰ کیلوگــرم

ــا مجمــوع 7۸  ــگار قربان پــور از اصفهــان ب ن
کیلوگــرم

دسته ۴۹ کیلوگرم:
بــا  از آذربایجان شــرقی  ریحانــه صیــدی 

مجمــوع ۱۴۳ کیلوگــرم
بــا  مازنــدران  از  عربــی  ذبیحیــان   بیتــا 

کیلوگــرم  ۱۰۹ مجمــوع 
ــوع  ــا مجم ــتان ب ــی از خوزس ــبنم صالح ش

۹۶ کیلوگــرم
دسته ۵۵ کیلوگرم:

شــینا امانــی از کردســتان بــا مجمــوع ۱۲۱ 
کیلوگــرم

عاطفــه عباسی یســاقی از خراســان رضوی 
ــا مجمــوع ۹۹ کیلوگــرم  ب

ــا مجمــوع  روژان سورســوری از کردســتان ب
۸۹ کیلوگــرم

دسته ۵۹ کیلوگرم:
ــا  ــان رضوی ب ــیده غزاله  حســینی از خراس س

مجمــوع ۱۱۹ کیلوگــرم
بــا  آذربایجان شــرقی  از  فاطمــه  داودی 

کیلوگــرم  ۱۱۸ مجمــوع 
ــوع ۹7  ــا مجم ــتان ب ــفی از کردس ــدا یوس ن

ــرم کیلوگ
دسته ۶۴ کیلوگرم: 

پارمیــدا محمودیــان از گلســتان بــا مجمــوع 

۱۴۲ کیلوگــرم
الینــا باالجــاده از گلســتان بــا مجمــوع ۱۰۵ 

م گر کیلو
ــوع  ــا مجم ــتان ب ــد از خوزس ــه گراون فاطم

۹۵ کیلوگــرم
دسته 7۱ کیلوگرم: 

ــا مجمــوع ۱۶۵  ــی از اصفهــان ب یکتــا جمال
کیلوگــرم

ــوع  ــا مجم ــتان ب ــردی از کردس ژوان جوانم
ــرم ۸۱ کیلوگ

ــا مجمــوع 7۵  فاطمــه نظــری از لرســتان ب
ــرم کیلوگ

دسته 7۶ کیلوگرم:
ــوع  ــا مجم ــتان ب ــی از کردس ــاز باجالن الن

کیلوگــرم  ۱۸۰
هانیــه کرمــی از کرمانشــاه بــا مجمــوع ۱۳۰ 

م گر کیلو
بــا  خراســان رضوی  از  منصــوری  مائــده 

کیلوگــرم  ۱۲۵ مجمــوع 
دسته ۸۱ کیلوگرم :

کیــژان مقصــودی از کردســتان بــا مجمــوع 
۱۲7 کیلوگــرم

ــوع  ــا مجم ــاه ب ــری از کرمانش ــتی جعف هس

ــرم ۱۲۳ کیلوگ
هســتی محمــدی از خوزســتان بــا مجمــوع 

۱۰۲ کیلوگــرم
دسته ۸۱+ کیلوگرم:

ــوع ۱۳۵  ــا مجم ــاه ب ــا از کرمانش ــر تنه کوث
ــرم کیلوگ

هلیــا کیانــی از خراســان رضوی بــا مجمــوع 
۱۱۲ کیلوگــرم

بــا  آذربایجان شــرقی  از  باقــری  پریســا 
کیلوگــرم  ۱۰۱ مجمــوع 

ــج تیمــی،  اســتان  ــا مشــخص شــدن نتای ب
کردســتان بــا کســب۳طال، یــک نقــره و ۲برنــز 
بــه عنــوان قهرمــان ایــن دور از مســابقات 

ــی شــد. معرف
بانــوان   بــرداری  وزنــه  تیــم  همچنیــن 
ــره و  ــا ۲طــال، ۲نق اســتان خراســان رضــوی ب
یــک برنــز و اســتان اصفهــان بــا ۲طــال و یــک 

ــدند. ــوم ش ــب دوم و س ــه ترتی ــز ب برن
بــا یــک  نماینــدگان اســتان کرمانشــاه 
طــال و ۲نقــره چهــارم شــدند و وزنــه بــرداران 
ــز  ــره و ۱برن ــال، ۱نق ــا ۱ط ــرقی ب آذربایجان ش
ــت  ــی بدس ــر از پنجم ــی بهت ــتند مقام نتوانس

ــد. آورن

بانوی وزنه بردار تبریزی مدال طالی 
استعدادهای برتر را کسب کرد 

فدراســیون فوتبــال ایــران برنامــه تیــم 
ملــی فوتســال در رقابت هــای دوســتانه بــا 
تیم هــای ملــی اســلواکی، اوکرایــن و بــالروس 

ــرد.  ــالم ک را اع
اعــالم  طبــق  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــم  ــاگردان »محمدکاظ ــال، ش ــیون فوتب فدراس
 ۱۳ تــا   ۱۰ از  ملــی  تیــم  ناظم الشــریعه« 
آذرمــاه بــه میزبانــی مشــهد مقــدس بــه 
ــن و  ــلواکی، اوکرای ــی اس ــای مل ــاف تیم ه مص

می رونــد. بــالروس 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــفند  ــیا اس ــی آس مســابقات فوتســال قهرمان
ســال جــاری برگــزار می شــود و  کمیتــه 
فوتســال بــرای آماده ســازی مناســب تیــم 
ــا حضــور  ملــی تورنمنــت چهــار جانبــه ای را ب
ــت. ــرده اس ــگ ک ــی هماهن ــم اروپای ــه تی س

ــرار  ــه مســابقات از ق ــن اســاس، برنام ــر ای ب
ــر اســت: زی

یکشنبه ۱۰ آذر
اسلواکی – اوکراین ساعت ۱۵:۰۰

ایران – بالروس ساعت ۱7:۳۰
دوشنبه ۱۱ آذر

بالروس – اوکراین ساعت ۱۵:۰۰
ایران – اسلواکی ساعت ۱7:۳۰

چهارشنبه ۱۳ آذر
اسلواکی – بالروس ساعت ۱۵:۰۰

ایران – اوکراین ساعت ۱7:۳۰
ــود  ــات خ ــه تمرین ــال ک ــی فوتس ــم مل تی
را بــا بازیکنــان جــوان پیگیــری می کنــد، 
ســوم  تــا  شــهریورماه   ۳۱ از  اســت  قــرار 
ــال  ــی فوتس ــای بین الملل ــاه در رقابت ه مهرم
»کاســپین کاپ آســتاراخان« شــرکت کنــد.  
ــی کشــور روســیه  ــه میزبان ایــن رقابت هــا ب
ــران،  ــال ای ــی فوتس ــای مل ــور تیم ه ــا حض ب
روســیه، قزاقســتان و جمهــوری آذربایجــان 

برگــزار می شــود.

اعالم برنامه تیم  ملی فوتسال در 
مصاف با سه تیم اروپایی

روانشناسی

نبود عزت نفس در زندگی مشترک 
چگونه باعث تخریب می شود؟  

یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه می توانــد 
ــد و  ــر باش ــالم موث ــاط س ــراری ارتب در برق
ــط ســازنده تری را بســازد، وجــود عــزت  رواب
ــه  ــر کســی ب ــرد اســت. اگ ــک ف نفــس در ی
ــد  ــته باش ــاور نداش ــود را ب ــی خ ــدازه کاف ان
و بــه توانایی هــا و حتــی عیوبــش واقــف 
نباشــد، نبایــد انتظــار داشــته باشــد در 

ــد. ــق باش ــترکش موف ــی مش زندگ
اگــر کســی خــود را نشناســد و بــه خــود 
احتــرام نگــذارد، طلــب کــردن ایــن احتــرام 

از فــرد مقابلــش محــال اســت.
 حتــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
فــردی کــه عــزت نفــس کافــی نــدارد، 
ــه  ــد ک ــاب کن ــریکی را انتخ ــا ش ــی ب زندگ
ــه  ــتباهی ک ــای اش ــا باوره ــق ب در آن، مطاب
نســبت بــه خــودش دارد، بــا او برخــورد 
ــم  ــما می گویی ــه ش ــه ب ــن مقال ــود. در ای  ش
ــد  ــن می توان ــس پایی ــزت نف ــور ع ــه چط ک
روی زندگــی یــک فــرد تاثیــر منفــی بگــذارد . 

 - بســیاری از انســان ها همســر خــود را بر 
اســاس خــود ایــده آلشــان انتخــاب می کننــد 
ــط  ــی از رواب ــای غلط ــه چرخه ه ــا آگاهان و ن
شــکل می گیــرد و عــزت نفــس فــرد بیشــتر 

ــد. ــیب می بین آس
ــس  ــزت نف ــا ع ــم ب ــه خان در شــرایطی ک
بــاال شــوهری بــا عــزت نفــس پاییــن داشــته 
باشــد مــرد دچــار احســاس بی کفایتــی 
ــر  ــد و اگ ــتری می کن ــی بیش ــی عرضگ و ب
ــر  ــردی در زندگــی مشــترکش زی ــت م کفای
ســوال بــرود و بــرای فــرار از اضطــراب مــدام 
تســلیم شــود در دراز مــدت اصطالحــاَ فــردی 
ــود. ــالل می ش ــور و دارای اخت ــری خ ــو س ت

 گاهــی ممکــن هســت مــردان بــرای 
محافظــت از کفایتشــان از نیــروی بدنــی 
خــود اســتفاده کننــد و زن را مــورد آزار 
ــرد  ــت م ــن هس ــی ممک ــد و گاه ــرار ده ق
وارد روابــط مــوازی دیگــری شــود چــرا کــه 
همســر خــودش مــرد نمی خواهــد، ابــر مــرد 

می خواهــد.
 اگــر آقــا عــزت نفــس بــاال و خانــم 
ــه  ــد چرخ ــته باش ــن داش ــس پایی ــزت نف ع
معیــوب دیگــری شــکل می گیــرد زن هــا 
ــوند  ــته ش ــت داش ــد دوس ــاز دارن ــاَ نی عمیق
ــدام توســط  ــن م ــزت نفــس پایی ــا ع ــی ب زن
ــان دیگــر مقایســه می شــود  ــا زن شــوهرش ب
ــد همســرش او را دوســت  و احســاس می کن
نــدارد و در ایــن رابطــه حتــی حــال آقــا هــم 
بــد می شــود و از ازدواج خــود احســاس 

نارضایتــی می کنــد.
 اگــر هــردو خانــم و آقــا دارای عــزت 
مهــم  مســائل  در  باشــند  پاییــن  نفــس 
ــرز  ــا ایجــاد م ــروری ی ــل فرزندپ ــی مث زندگ
و حریــم بــرای زندگــی مشــترک دچــار 

می شــوند. آســیب  و  اشــکال 
 -اکثــر افــرادی کــه ســریعا بعــد از ازدواج 
دچــار چالــش می شــوند و بــا مشــکالت 
نــه چنــدان جــدی امــا عمیقــی روبــرو 
می شــوند، کســانی هســتند کــه ازدواج را 
ــد. ــده می دیدن ــات دهن ــک نج ــم ی ــه چش ب

 ایــن افــراد گمــان می کردنــد خوشــبختی 
و ســعادت در گــرو آمــدن کســی اســت کــه 
ــودش او  ــا وج ــد و ب ــان می آی ــه زندگی ش ب
را از باتــالق غــم نجــات می دهــد. ایــن فــرد 
بــه قــول معــروف منتظــر شــاهزاده ســوار بــر 
ــی  ــه زندگ ــد و او را ب ــه بیای اســبی اســت ک
ــی  ــط ناش ــاور غل ــن ب ــرد. ای ــی اش بب رویای
ــرا  ــت. چ ــراد اس ــن اف ــس پایی ــزت نف از ع
ــی اش را  ــبختی زندگ ــه خوش ــردی ک ــه ف ک
ــد و  ــری بدان ــرد دیگ ــودن ف ــه ب ــته ب وابس
خــودش بــرای شــادی و ســعادت زندگــی اش 
ــات  ــچ نج ــار هی ــد انتظ ــد، نبای ــی نکن تالش

ــد. ــته باش ــده ای را داش دهن
ــک  ــدازی در ی ــم ان ــن چش ــود چنی  وج
ــد  ــا پایبن ــن رؤی ــه ای ــرد باعــث می شــود ب ف
باشــد و توقــع اش را از شــریک احساســی 

ــرد. ــاال بب خــود ب
محقــق  چیــزی  چنیــن  کــه  البتــه   
شــریک  ایــن  اگــر  حتــی  نمی شــود. 
ــات  ــتانداردها و توقع ــام اس ــا تم احساســی ب
ــود  ــال وج ــن احتم ــد، ای ــازگار باش ــرد س ف
ــر ســؤال  ــای او را زی ــرد، تالش ه ــه ف دارد ک
ــی خــود را  ــت، رابطــه عاطف ــد و درنهای ببری

ــد .  ــراب کن خ
  -فــردی کــه عــزت نفــس کافــی و 
ــتنی  ــت داش ــود را دوس ــدارد، خ ــالمی ن س
نمی بینــد و همیــن امــر باعــث می شــود 
کــه تصــور کنــد هیچ چیــزی، آســان یــا 
به صــورت طبیعــی و دلخــواه برایــش اتفــاق 

فتــد. نمی ا
ــه  ــی ک ــت خوب ــورت هرموقعی ــن ص  بدی
ــرد.  ــده می گی ــد را نادی ــش می آی ــش پی برای
ــق  ــود را الی ــه خ ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ش
دائــم  و  نمی بینــد  درســت  رابطــه  یــک 
ــروع  ــه را ش ــک رابط ــا ی ــت ت ــالش اس در ت
کنــد. متاســفانه خودکــم بینــی در فــرد 
ــی  ــرد وسواس ــک ف ــه ی ــود او ب ــث می ش باع
و ترحم طلــب تبدیــل  شــود کــه همیــن امــر 
می توانــد توانایــی اش بــرای ایجــاد یــک 

ــرد.   ــن بب ــادوام را از بی ــی ب ــیر عاطف مس
منبع: بیتوته

ــتان  ــال اس ــات فوتب ــدای ریاســت هی کاندی
ــال و  ــران گفت:جــا دارد از فدراســیون فوتب ته
مهــدی تــاج تشــکر کنــم چــرا کــه در کمتریــن 
ــکل  ــه ش ــن ب ــدای معترضی ــن ص ــان ممک زم

ــات را شــنید.  برگــزاری مجمــع و انتخاب
بــه گــزارش فــارس، انتخابــات هیــأت فوتبال 
ــج  ــود پن ــرار ب ــه ق ــی ک ــران در حال ــتان ته اس
شــنبه برگــزار شــود، لغــو و بــه زمــان دیگــری 
ــی  ــاد یک ــدی ملک آب ــده اســت. مه ــول ش موک
ــران  ــال ته ــأت فوتب ــات هی ــدای انتخاب از کاندی
ــگار ورزشــی خبرگــزاری  ــا خبرن در گفت وگــو ب
ــات  ــد از انتخاب ــه بع ــوص اینک ــارس، در خص ف
برخــی از کاندیــدا برگــزاری مجمــع بــه تعویــق 
افتــاده اســت، گفــت: قبــل از هــر چیــز جــا دارد 

ــکر  ــاج تش ــدی ت ــال و مه ــیون فوتب از فدراس
کنــم چــرا کــه در کمتریــن زمــان ممکــن 
صــدای معترضیــن بــه شــکل برگــزاری مجمــع 

ــات را شــنید. و انتخاب
وی افــزود: مــن در ایــن زمینــه تنهــا نبــودم 
ــات  ــر در انتخاب ــای حاض ــه نامزده ــون هم چ
دوســت داشــتند کــه انتخابــات از ســوی هیأت 
ــای  ــی از زیرمجموعه ه ــه یک ــران ک ــتان ته اس
ــرایط  ــت در ش ــال اس ــیون فوتب ــی فدراس اصل

ــزار شــود.  خــوب و ســالم برگ
ملک آبــاد تأکیــد کــرد: در حالــی کــه چنــد روز 
بــه انتخابــات باقــی مانــده بــود مــا نمی دانســتیم 
چــه نفراتــی در مجمــع حــق رأی دارنــد و 
ــر  ــا ب ــه آنه ــذف و اضاف ــرات و ح ــی نف جابه جای
چــه معیــاری صــورت می گیــرد. هیــأت فوتبــال 
ــرای  ــی ب ــد در راســتای کمــک و اینکــه بازوی بای
فدراســیون باشــد قــدم برداشــته تــا اینکــه خدای 
ناکــرده برخــی مســائل شــائبه هایی را بــرای 

فدراســیون و شــخص مهــدی تــاج ایجــاد نکنــد. 
یکــی از کاندیــدای انتخابــات هیــأت فوتبــال 
ــا  ــا ب ــودم مدت ه ــن خ ــه داد: م ــران، ادام ته
مهــدی تــاج همــکار بــودم و از روحیــات و 
ــه  ســالمتش آگاه هســتم امــا اگــر اعتراضــی ب
برگــزاری انتخابــات بــوده فقــط بــرای هــر چــه 

ــوده اســت.  بهتــر برگــزار شــدن آن ب
وی در پایــان در خصــوص اینکــه آیــا تعویق 
انتخابــات بــه ســود کاندیــدا اســت یــا بــه ضــرر 
آنهــا، گفــت: بــرای مــن فرقــی نــدارد، مــن تابع 
ــال هســتم و  ــی فدراســیون فوتب ــم نهای تصمی
ــی کــه اعــالم کننــد آمادگــی کامــل  هــر زمان
دارم بــه عنــوان یــک نامــزد در انتخابــات 

شــرکت کنــم.

همه نامزدها انتظار دارند 
انتخابات سالم برگزار شود
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اوقات شرعی شهر تبریز

پــس از تاکیــد دوبــاره بانــک مرکــزی بــه بانک هــا مبنــی بــر 
ــا  ــر و ســفته، بانک ه ــن معتب ــک ضام ــا ی پرداخــت وام ازدواج ب
ــد و وام ازدواج  ــوش کردن ــزی را گ ــک مرک ــرف بان ــار ح ــن ب ای
ــل  ــر قاب ــن معتب ــک ضام ــا ی ــا ب ــعب بانک ه ــیاری از ش در بس

پرداخــت شــد.
بــه گــزارش ایســنا، مجلــس شــورای اســالمی، مبلــغ وام ازدواج 
ــغ وام  ــن افزایــش، مبل ــا ای ــر کــرد کــه ب را از ســال ۱۳۹۸ دو براب
مذکــور بــه ۳۰ میلیــون تومــان بــرای هــر نفــر رســید، امــا شــرایط 

پرداخــت ایــن وام در ابتــدا اندکــی بــا مشــکل مواجــه شــد.
ــت  ــه سرپرس ــا کارت یاران ــه بانک ه ــود ک ــرار ب ــدا ق در ابت
ــا  ــا ب ــد، ام ــول کنن ــن تســهیالت قب ــوان ضام ــه عن ــوار را ب خان
ــوار،  ــت خان ــه سرپرس ــی یاران ــغ پرداخت ــن مبل ــه ای ــه ب توج
ــا از پذیرفتــن  ــود، بانک ه ــر از اقســاط تســهیالت ب ــا کمت عمدت

ــد. ــودداری کردن ــن کارت خ ای
بــه ایــن ترتیــب، پیــدا کــردن ضامــن بــرای دریافــت 
ــی از  ــان برخ ــه گریب ــد ک ــل ش ــی تبدی ــه معضل وام ازدواج ب

متقاضیــان ایــن تســهیالت گرفــت.
ــن وام ازدواج،  ــوان ضام ــه عن ــه ب ــرش کارت یاران ــدم پذی ــا ع ب
ــه ازای هــر ۲۰ میلیــون  بانک هــا طبــق شــرایط پیشــین خــود ب
تومــان تســهیالت یــک ضامــن از تســهیالت گیرنده طلــب کردنــد 

کــه بــرای وام ازدواج نیــز دو ضامــن بــرای هــر فــرد نیــاز بــود.
امــا بانــک مرکــزی بــا ابــالغ بخش نامــه ای بــه شــبکه بانکــی 
ــاری قرض الحســنه  ــداز و ج ــرد از محــل پس ان ــالم ک کشــور، اع
نظــام بانکــی، بــه زوج هایــی کــه تاریــخ عقــد آن هــا بعــد از یکــم 
فروردیــن ســال ۱۳۹۶ اســت و تاکنــون وام ازدواج دریافــت 
نکرده انــد، بــا اولویــت نخســت و بــا ســقف فــردی ۳۰۰ میلیــون 
ــن  ــک ضام ــذ ی ــا اخ ــاله ب ــج س ــت پن ــا دوره بازپرداخ ــال، ب ری
معتبــر و ســفته، تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج پرداخت شــود.

ــان داد  ــا نش ــنا از بانک ه ــای ایس ــال، پیگیری ه ــن ح ــا ای ب

ــه اخــذ دو  ــک مرکــزی ب ــه بان ــم بخش نام ــه رغ ــا ب ــه بانک ه ک
ضامــن از مــردم بــرای وام ازدواج اقــدام می کردنــد و عمــال بــه 

ــدند. ــه ش ــزی بی توج ــک مرک ــه بان بخش نام
همیــن امــر ســبب شــد تــا در روزهــای اخیــر بانــک مرکــزی 
ــر پرداخــت  ــی خــود ب ــه قبل ــه بخش نام ــا اشــاره ب ــار دیگــر ب ب

وام ازدواج بــا یــک ضامــن معتبــر تاکیــد کنــد.
امــا ایــن بــار بــه نظــر می رســد کــه بانک هــا حــرف 
ــا  ــا ب ــر بانک ه ــه اکث ــد، چراک ــوش کردن ــزی را گ ــک مرک بان
یــک ضامــن وام ازدواج را پرداخــت می کننــد، امــا تاکیــد 

ــد. ــر باش ــد معتب ــن بای ــه ضام ــد ک می کنن
ــه دوم  ــا بخش نام ــه ب ــه نظــر می رســد ک ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
ــن  ــتورات ای ــه دس ــتری ب ــه بیش ــا توج ــزی، بانک ه ــک مرک بان
بانــک کردنــد و در نتیجــه اکنــون پرداخــت وام ازدواج بــا یــک 

ــده اســت. ــر ش ــر امکان پذی ــن معتب ضام
ــعبه وام ازدواج  ــک ش ــد از ی ــه می خواهن ــی ک ــه زوجین البت
ــد  خــود را دریافــت کننــد بایــد بداننــد کــه یــک نفــر نمی توان
ــود و در  ــر ش ــر دو نف ــهیالت ه ــن تس ــان ضام ــور همزم ــه ط ب
ــه  ــود ب ــن خ ــوان ضام ــه عن ــر را ب ــد دو نف ــر زوج بای ــع ه واق

ــد. ــی کنن ــک معرف بان
بــه ایــن ترتیــب، متقاضیــان وام ازدواج می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه ســامانه وام ازدواج نســبت بــه ثبت نــام بــرای دریافــت ایــن 
وام اقــدام کننــد کــه بانــک مرکــزی پــس از مدتــی بــا توجــه بــه 
محــل ســکونت افــراد، شــعبه هایی را کــه منابــع موردنظــر بــرای 
ــد و  ــی می کن ــراد معرف ــه اف ــد را ب ــت وام ازدواج را دارن پرداخ
بــه ایــن ترتیــب زوجیــن می تواننــد بــرای دریافــت وام بــه ایــن 

شــعب مراجعــه کننــد.

پس از ابالغ چند ماهه

بانک ها برای پرداخت وام ازدواج به یک ضامن راضی شدند

۱۸ تعاونـــی برتـــر آذربایجـــان شـــرقی در 
تعاونی هـــای  معرفـــی  دوره  چهاردهمیـــن 
برتـــر آذربایجـــان شـــرقی تجلیـــل شـــدند. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، ۱۸ تعاونـــی برتـــر 
آذربایجـــان شـــرقی در چهاردهمیـــن دوره 
آذربایجـــان  برتـــر  تعاونی هـــای  معرفـــی 

ــدند.  ــل شـ ــرقی تجلیـ شـ
ایـــن  گـــزارش،  ایـــن  اســـاس  بـــر 
همایـــش کـــه در فرهنگســـرای الغدیـــر 
تبریـــز برگـــزار شـــد، در بخـــش تعاونـــی 
کننـــدگان،  مصـــرف  نیـــاز  تامیـــن 
ــه«،  ــان مراغـ ــرف فرهنگیـ ــی مصـ »تعاونـ
بخـــش تعاونـــی مرزنشـــینان، »تعاونـــی 
بخـــش  در  خداآفریـــن«،  مرزنشـــینان 
تعاونـــی توســـعه و عمـــران شهرســـتان، 
ــکو«، در  ــران اسـ ــعه و عمـ »تعاونـــی توسـ
بخـــش تعاونـــی اعتبـــار، »تعاونـــی اعتبـــار 
فرهنگیـــان«، در بخـــش تعاونـــی عمرانـــی 
ـــگال آذر«  ـــی س ـــات مهندس ـــی خدم »تعاون
و در بخـــش تعاونـــی خدماتـــی، »تعاونـــی 

ــه  ــود« بـ ــی ۴۲۹ بهبـ ــتی و درمانـ بهداشـ
عنـــوان تعاونـــی برتـــر انتخـــاب و معرفـــی 

ــدند. شـ
ـــی  ـــی حمـــل و نقـــل، »تعاون در بخـــش تعاون
کامیونـــداران حمـــل و نقـــل بســـتان آبـــاد«، 
ـــن  ـــی نگی ـــی »تعاون ـــی صنعت ـــش تعاون در بخ
پـــارس مراغـــه«، در بخـــش تعاونـــی تامیـــن 
ــن  ــی تامیـ ــدگان، »تعاونـ ــد کننـ ــاز تولیـ نیـ
نیـــاز نخودپـــزان ممقـــان« از منتخبـــان 

ــد. ــر بودنـ ــای برتـ تعاونی هـ
توزیعــی،  اتحادیــه  تعاونــی  بخــش  در 
ــت اســتان«،  ــان دول ــه مصــرف کارکن »اتحادی
در بخــش تعاونــی دهیــاری، »تعاونــی دهیــاری 
ــی  ــش تعاون ــه«، در بخ ــزی مراغ ــش مرک بخ
فــرش دســتباف، »تعاونی ۸۸۸ فرش دســتباف 
تبریــز«، در بخــش تعاونــی کشــاورزی، »تعاونی 
مکانیزاســیون  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
بنــاب«، در بخــش اتــاق تعــاون، »اتــاق تعــاون 

ــدند. ــب ش ــد« منتخ مرن
تعاونـــی صنایـــع دســـتی،  بخـــش  در 
»تعاونـــی قالـــی بافـــی آذر نقـــش میانـــه«، 
»تعاونـــی  مســـکن،  تعاونـــی  بخـــش  در 
مســـکن کارکنـــان انتظامـــی مرنـــد«، در 
بخـــش تعاونـــی معدنـــی، »تعاونـــی ۶۲۳ 
ـــی  ـــش تعاون ـــه« و در بخ ـــی میان ـــاک صنعت خ
ســـهامی عـــام، »تعاونـــی همشـــری تبریـــز« 
حائـــز رتبـــه هـــای برتـــر چهاردهمیـــن دوره 
ــان  ــر آذربایجـ ــای برتـ ــی هـ ــی تعاونـ معرفـ

ــدند. ــرقی شـ شـ
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تجلیل شدند

بــه عنــوان ســوال اول، در ادبیــات بیانی شــما، 
کلیــد واژه ی جــوان مومــن انقالبــی بارهــا دیــده 
مــی شــود. اگــر از شــما بخواهیــم ایــن واژه هــا را 

توضیــح بدهیــد چــه پاســخی خواهیــد داد؟
ــام  ــات مق ــی در منوی ــن انقالب ــوان موم ــد واژه ج کلی
انقــالب  آییــن چهــل ســالگی  در  رهبــری  معظــم 
ــه  ــور از آن، توج ــد و منظ ــتفاده گردی ــان اس ــالمی م اس
ــه در  ــد ک ــی باش ــرده م ــل ک ــوان تحصی ــر ج ــه قش ب
جهــت اســتحکام آرمــان هــای نظــام مقــدس جمهــوری 
ــرد.  ــتفاده ک ــان اس ــت آن ــوان از ظرفی ــی ت ــالمی م اس
انقــالب جمهــوری اســالمی ایــران بــه مثابــه یــک انقالب 
فرهنگــی اســت و بــرای رشــد و تعالــی فرهنــگ اســالمی 
ــرده در آن  ــل ک ــان تحصی ــت جوان ــد از ظرفی ــی بای ایران
اســتفاده کــرد. حضــرت آقــا در بیانــات خویــش، از کلیــد 
واژه دولــت جــوان مومــن و انقالبــی اســتفاده فرمودنــد و 
چــون بحــث دولــت را پیــش کشــیدند بــرای رســیدن بــه 
دولــت جــوان مومــن انقالبــی، بایــد یــک مجلــس جــوان 
انقالبــی را در کشــور داشــته باشــیم تــا بتواننــد کابینــه 

ــا ایــن ویژگــی هــا انتخــاب نماینــد.  دولــت را هــم ب

وقتــی حــرف از دولــت جــوان مومــن انقالبــی پیــش 
مــی آیــد بــه صــورت خــودکار بایــد یــک مجلــس جــوان 

مومــن و انقالبــی را هــم داشــته باشــیم. 
ــر  ــالوه ب ــت، ع ــوان هس ــد واژه ج ــخن از کلی ــر س اگ
اینکــه منظــور جســم و قشــر جــوان کشــور مــورد نظــر 
اســت، معنایــی دقیــق تــر هــم دارد و آن ایــن اســت کــه 
یــک تفکــر جــوان و ایــده هــای نــو و اندیشــه هــای جدید 
بــه مجلــس ورود کننــد. مــا مــی خواهیــم تفکــر جدیــد 
و پرنشــاط و بالــغ در مجلــس داشــته باشــیم کــه همــه 
ــود  ــتعاره وار وج ــوان، اس ــد واژه ج ــات، در کلی ــن صف ای
دارنــد. جــوان یعنــی قدرتمنــد، پــر نشــاط، پــر ریســک، 
پــر تــالش، جدیــد، نتــرس، شــجاع، بالــغ، احســاس و ... 
در کلیــد واژه دوم بــا عنــوان مومــن، حضــرت آقــا در 
فرمایــش هایشــان برخــی ویژگــی هــای مومــن را بیــان 
فرمودنــد. مومــن بایــد ایثارگــر باشــد، اســتقامت داشــته 
باشــد، شــجاع باشــد. روحیــه شــاداب و مســرور و منظــم 
بــودن و ســایر ویژگــی هــای اخالقــی کــه این فرمایشــات 
حضــرت آقــا در احادیــث و روایــات تبلــور دارنــد را بیــان 

نمودنــد. 
مجلــس مومــن، مجلســی اســت کــه از تفکــر ایمــن 
ــم  ــه مه ــی دو خصیص ــت و ایمن ــت. امنی ــوردار اس برخ
ــود  ــه وج ــر، ب ــات دیگ ــایه صف ــه در س ــت ک ــن اس موم
ــه، یعنــی تفکــر امــن، مطالعــه  مــی آینــد. تفکــر مومنان
ــار و  ــاور محــور، ایث ــم محــور، جمــع محــور، ب شــده، عل
از خودگذشــتگی، نظــم محــور، مدیریــت زمــان و مــکان 
محــور بــودن، کــه اگــر بخواهــم بگویــم، تــک تــک ایــن 

ــد. ــده ان ــرات آم ــه ک ــات ب ــث و روای ــارات در احادی عب
ــواده و همــه و  مومــن فــردی هســت کــه مــردم، خان
ــه  ــود. ب ــد ب ــت خواهن ــر در امنی ــوع تفک ــن ن ــه از ای هم
همیــن دلیــل ایــن کلیــد واژه نــه بــرای بنــده بلکــه بــرای 
ــر  ــرف رهب ــرا از ط ــد زی ــی باش ــم م ــه مه ــاد جامع آح
جامــع اســالمی صــادر شــده هســت. مــا امســال انتخــاب 
ــم. چــرا  آســان و در عیــن حــال ســختی در پیــش داری
ــه و  ــوه مقنن ــای ق ــاخصه ه ــت ش ــر رعای ــالوه ب ــه ع ک

رعایــت ویژگــی هــای خــاص شــهر و منطقــه، بایســتی 
ــان  ــم در رای دادن و انتخابم ــا را ه ــات حضــرت آق منوی
لحــاظ کنیــم. از شــورای محتــرم نگهبــان گرفتــه تــا تــک 
تــک آحــاد جامعــه. البتــه بســیار امیــدوار و خوشــحالم 
ــظ  ــای لف ــه ج ــور ب ــا مح ــور و معن ــی پرش ــه انتخابات ک

ــم داشــت. محــور، خواهی
امــا در مــورد آخریــن و مهمتریــن کلیــد واژه، یعنــی 
صفــت انقالبــی نیــز حضــرت آقــا منویاتــی بیــان فرمــوده 

انــد.
امــا انقالبــی کیســت؟ آیــا منظــور فقــط فــردی اســت 
کــه بــه لحــاظ تاریخــی، پایبنــد انقالب شــکوهمند ســال 
ــر و  ــق ت ــی دقی ــا مفهوم ــت؟ ی ــی هس ــت، انقالب ۵۷ اس
فراتــر دارد؟ چــرا کــه جوانــان امــروز و آینــده مــا، در آن 
انقــالب تاریخــی مــان، حضــور نداشــته انــد، امــا تربیــت 

یافتــه ایــن سیســتم شــکوهمند فکــری هســتند. 
وقتــی کــه ســخن از مجلــس انقالبــی بــه میــان مــی 
آیــد، بــا توجــه بــه قرینــه لفظــی جــوان مومــن در کنــار 
ایــن کلیــد واژه، بــه ایــن نکتــه پــی مــی بریــم کــه هــدف 
ــت.  ــودن آن اس ــرا ب ــول گ ــر، تح ــودن تفک ــی ب از انقالب
یعنــی مــا ایــن بــار در مجلــس، تفکــری را مــی خواهیــم 
کــه تحــول گــرا باشــد و دگرگونــی در سیســتم مدیریتــی 
ــا  ــد ت ــته باش ــه داش ــگاه منقلبان ــد. ن ــاد کن ــور ایج کش
بتوانــد در رگ هــای مدیریتــی کشــور خــون تــازه ای را 

عبــور دهــد.
از مــردم دلســوز و آگاه و نخبــه هــای فرهنگــی، 
ــن  ــه ای ــه ب ــم ک ــی خواهان ــادی، اجتماع ــی، اقتص سیاس
ویژگــی هــا در انتخابشــان توجــه دقیــق داشــته باشــند. 
تفکــر نــو، تفکــر ایمــن، تفکــر تحــول گــرا را رهبــر معظم 
انقــالب از مــا خواســته انــد و ایــن یــک تکلیــف تاریخــی 

ــود. بــرای تــک تــک مــا خواهــد ب

ــادی  ــی، اقتص ــال فرهنگ ــک فع ــوان ی ــه عن ب
اذعــان نمودیــد کــه بــرای تشــکیل یــک دولــت 
ــته  ــی داش ــس انقالب ــک مجل ــد ی ــی بای انقالب
ــی از منظــر  باشــیم ویژگــی هــای مجلــس انقالب

ــت؟ ــما چیس ش
همانگونــه کــه قبــاًل بیــان شــد، بــه طــور خالصــه وار 
بیــان مــی کنــم کــه در بحــث جــوان درســت اســت کــه 
حضــرت آقــا فرمودنــد از ظرفیــت جوانــان اســتفاده کنیم 
ولــی اگــر ایــن جــوان از اندیشــه و فکــر جــوان و جدیــد 
دور باشــد و بــه اصطــالح خــود حضــرت آقــا، فکــر مقلــد 
داشــته باشــد بــه چــه دردی مــی خــورد؟ وقتــی ایشــان 
ــمی  ــی جس ــان جوان ــور ایش ــوان، منظ ــد ج ــی فرماین م
نیســت بلکــه مهــم تــر از داشــتن جســم جــوان، اندیشــه 
ــی  ــی ایشــان م ــی باشــد. وقت ــز م ــد نی ــو و فکــر جدی ن
فرماینــد، جــوان مومــن انقالبــی، منظــور ایشــان، تفکــر 
نــو مــی باشــد، نــه جســم و جــوان شناســنامه ای فــردی.

امــا اینجــا ســوال پیــش مــی آیــد کــه در عصــر حاضــر 
تفکــر نــو و جدیــد انقالبــی کــدام تفکــر مــی باشــد کــه 
ایــم موضــوع نیــاز بــه توضیــح طوالنــی دارد. هــر کــس 
ــرون  ــرای ب ــون ب ــط پیرام ــای محی ــه نیازه ــه ب ــا توج ب
رفــت از وضعیــت موجــود بایــد راه هــای جدیــد را پیــدا 
کنــد و ایــن تفکــر را عملیاتــی نمایــد. در عرصــه سیاســی 
ــدی در عرصــه  ــای جدی ــال فکــر ه ــرای مث ــد ب ــم بای ه

سیاســت خارجــی و اقتصــادی و فرهنگــی داشــته باشــیم. 
در عرصــه ی سیاســی بــرای شــناخت تفکــر مومــن هــم 

چالــش هایــی داریــم.
یکــی از راه هــای شــناخت جهــت انتخــاب یــک فــرد 
ــه حداقــل  مومــن، ظاهــر یــک فــرد اســت کــه الاقــل ب
هــای ظواهــر اســالمی مجهــز باشــد. امــا در چهــل ســال 
ــت  ــن و امنی ــر ام ــن، تفک ــور از موم ــالب منظ دوم انق
بخــش مــی باشــد کــه در حــوزه هــای مختلــف سیاســی، 

ــت ببخشــد.  ــه، امنی اقتصــادی و جامع
یــک نماینــده مجلــس بایــد نســبت بــه اعمــال و افکار 
خــود مومــن باشــد. اگــر کســی خــود را مــی خواهــد بــه 
ــن  ــر ام ــد تفک ــد بای ــی نمای ــدا معرف ــک کاندی ــوان ی عن
ــن را  ــه ای ــد. البت ــی نمای ــه معرف ــه جامع ــه را ب و مومنان
خدمــت شــما عــرض کنــم ایــن هــا شــرایط یــک نماینده 
مجلــس نیســت بلکــه ایــن هــا صفاتــی هســتند کــه بایــد 
ــن  ــر ام ــری اگ ــد. تفک ــته باش ــود داش ــده وج در نماین
باشــد، توانایــی تبدیــل بــه گفتمــان را دارد و ایــن باعــث 
ــک  ــه ایدئولوژی ــرد محــور ب ــا از ف ــی شــود انتخــاب م م

محــور و گفتمــان محــور تبدیــل شــود.
ــا تمــام شــرایط آن ضمــن  در بحــث تفکــر انقالبــی ب
پایبنــدی بــه انقــالب نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
بایــد تفکــر تحــول گــرا باشــد تفکــری کــه بتوانــد بــا پایه 
ــتم  ــول در سیس ــاد تح ــام ایج ــک و نظ ــای ایدئولوژی ه
ــم  ــا ه ــرت آق ــه حض ــد ک ــاد نمای ــف را ایج ــای مختل ه
فرمودنــد انقالبــی کســی هســت کــه تحــول گــرا باشــد.

امــا ســوال اینجاســت کــه چنیــن شــخصی را چگونــه 
بایــد شناســایی کنیــم؟ پاســخ ایــن ســوال ایــن می باشــد 
ــات  ــورد خصوصی ــد در م ــرم بای ــای محت ــه کاندیداه ک
ــا آحــاد مــردم و  و تفکــرات خودشــان صحبــت کننــد ت
نخبــگان جامعــه بتواننــد تفکــر جــوان مومــن انقالبــی را 
شناســایی کننــد. هرچنــد کــه شــاخصه هــای روشــنی 

هــم وجــود دارد جهــت تشــخیص.

 ایدئولوژی جوان مومن انقالبی چیست؟
ــت اســالمی  ــی حاکمی ــن انقالب ــوژی جــوان موم ایدئول
ــه  ــان محــور باشــد، ن ــد گفتم ــوژی بای ــن ایدئول اســت. ای
شــخص محــور. ایــن ایدئولــوژی بــه دنبــال یافتــن تفکــرات 
صحیــح بایــد باشــد نــه بــرای مثــال ویژگی هــای قومــی و...

ــک  ــرای توســعه کشــور ی ــان ب ــه گفتم بحــث ورود ب
ضــرورت اســت و گفتمــان بایــد دلیــل انتخــاب شــخص 

باشــد و ایــن گفتمــان بایــد قانــون محــور باشــد.
چالــش هــای مجلــس هــای گذشــته از منظــر 

انتخابــات از نظــر شــما چیســت؟
آفــت هــا در زمــان هــای مختلــف بــه اشــکال مختلف 
ــور  ــر در کش ــگاه تفک ــس جای ــد. مجل ــته ان ــود داش وج
ــدرت تفکــر صحیــح را نداشــته  هســت و اگــر کســی ق
ــان  ــه زی باشــد قطعــاً تصمیــم هایــی کــه مــی گیــرد ب
ــردی  ــر ف ــا اگ ــود. ی ــد ب ــود خواه ــه خ ــور و منطق کش
ــب  ــردا فری ــات ناشایســت باشــد ف ــا اخالقی ــا ب ترســو ی
خواهــد خــورد یــا فریــب خواهــد زد. بــرای مثــال 
افــرادی کــه مشــکالت اخالقــی را بــه وجــود آوردنــد یــا 
نماینــده ای کــه کارمنــد گمــرک را بــا آن وضــع مــورد 
خطــاب قــرار داد، مگــر مــی شــود فــردی ادعــای مومــن 

ــد و ایــن اعمــال را انجــام دهــد. مگــر مــی  ــودن نمای ب
ــد  ــد و نتوان ــته باش ــه داش ــای مومنان ــردی ادع ــود ف ش
روی آیــات قــرآن را بخوانــد؟ ایــن چگونــه ادعــای واهــی 
اســت کــه نماینــده رنــگ و بــوی مــردم اطــراف خــودش 

ــاً درد اینجاســت. ــدارد؟! واقع را ن

آیــا فــردی کــه خــود را نماینــده مــردم بدانــد 
ــراف  ــردم اط ــر م ــن و هن ــرآن، دی ــگ، ق و فرهن
ــی  ــام م ــی را انج ــن اعمال ــد، چنی ــود را بدان خ

دهــد؟
نماینــده مــردم، نماینــده آداب و رســوم و دیــن و 
مذهــب و اخــالق و فرهنــگ... مــردم مــی باشــد مگــر می 
شــود یــک نماینــده از جامعــه و اخالقیــات آن دور باشــد؟ 
مــا چــرا بایــد فــردی را انتخــاب کنیــم کــه اصــاًل فرهنگ 
ــن  ــا چنی ــت؟ آی ــد نیس ــا را بل ــر و آداب م ــن و هن و دی
فــردی مــی توانــد به مــا متعهــد باشــد؟ رویکرد شــناخت 
محــوری اینگونــه فــردی کــه مــا را نمــی شناســد، چگونه 

بــرای او تعهــد آور اســت؟!
مجلــس جــای حداقلــی هــا نیســت. مــا نبایــد صفــات 
و ویژگــی هــای حداقلــی را بــه مجلــس بفرســتیم. 
ــن،  ــم تری ــد عال ــا بای ــت و م ــور اس ــس در راس ام مجل
هنرمندتریــن، بــا فرهنــگ تریــن و مومــن تریــن و 
جــوان فکرتریــن و تحــول گراتریــن افرادمــان را بــه آن 

ــتیم. ــا بفرس ج
نماینده ما باید عصاره فضائل ما باشــد.

ــن،  مگــر مــی شــود نماینــده ای کــه شــناختی از دی
آداب، رســوم و اخالقیــات جامعــه نداشــته باشــد کارنامــه 
ــته  ــم داش ــی ه ــه توفیق ــد؟ چنانچ ــته باش ــی داش موفق

ــوده و از  ــه ب ــح جامع ــتم صحی ــر سیس ــه خاط ــت ب اس
ایشــان مــورد قبــول نیســت. هــر ســخن از اهلــش 

ــول. ــش مقب ــل از اهل ــر عم ــت و ه ــوع اس مطب

ــد  ــاره فرآین ــر درب ــوال آخ ــوان س ــه عن ب
انتخابــات چــه ایراداتــی وارد مــی باشــد؟

ــه  ــا و هزین ــوع ورود کاندیداه ــات ن ــد انتخاب در فرآین
ــرار  ــی ق ــرایط مطلوب ــفانه، در ش ــان متاس ــور بودنش مح
در  نظارتــی  محتــرم  مســئولین  دارم  امیــد  نــدارد. 
ــن  ــق از چنی ــای دقی ــارت ه ــا نظ ــش رو ب ــات پی انتخاب
اعمالــی جلوگیــری نماینــد تــا انتخابــات در مســیر ســالم 

ــد. ــت نمای ــود حرک ــی خ و قانون
ــه از  ــوام فریبان ــای ع ــا رفتاره ــه ب ــی ک ــر کاندیدای ه
ــه  ــردم، هزین ــادی م ــرایط اقتص ــتفاده از ش ــه اس جمل
محــور وارد انتخابــات شــود، هــر چنــد کــه ظاهر مســجد 
ــه خــود بگیــرد،  ــن محــور و خیــر محــور ب محــور و دی
ــد از ســمت سیســتم نظارتــی مــورد پیگــرد  ســریعاً بای
ــه ایشــان  ــه ای ک ــه لطم ــرا ک ــرد. چ ــرار بگی ــی ق قانون
ــد  ــود خواه ــد وج ــالیان مدی ــد س ــی زنن ــه م ــه جامع ب
ــی از  ــی و حاکمیت ــای مال ــده ه ــوع وع ــن ن ــت. ای داش
ــال  ــردم در س ــردی م ــبب دلس ــا، س ــرف کاندیداه ط
ــذا خواهــش مــی  هــای بعــد انتخــاب خواهــد شــد و ل
کنــم کــه ایــن امــر را بســیار جــدی در نظــر بگیریــم و 
ــر ذائقــه انتخــاب صحیــح مــردم را توســط  اجــازه تغیی

ــم. ــان ندهی ــه ایش ــا، ب ــی کاندیداه برخ
ــم  ــی کن ــه عجــب شــیر تشــکر م ــان از روزنام در پای
ــر ــی ب ــدم هــای مثبت ــه، ق ــه در مســیر آگاهــی جامع  ک

می دارند.

در مصاحبه اختصاصی با دکتر حامد واحدی کرج آباد، فعال سیاسی و فرهنگی مطرح شد:

برای رسیدن به دولت جوان مومن  انقالبی باید 
یک مجلس جوان انقالبی داشته باشیم رضا شکوری

دکتــر حامــد واحــدی کــرج آبــاد اســتاد دانشــگاه فعــال اقتصــادی و فرهنگــی مــی باشــد کــه 
در موضوعــات فرهنگــی همچــون تــاوت قــرآن کریــم، خوشنویســی و آشــنایی موضوعــی 
بــا موســیقی آیینــی ایرانــی فعالیــت داشــته اســت. همچنیــن در بحــث فعالیــت ســرمایه 
ــز  ــیس مراک ــه تاس ــه در زمین ــوده ک ــاد نم ــر را ایج ــاران مه ــامت ی ــرکت س ــذاری، ش گ
درمانــی و ســایر ابنیــه زیــر ســاختی در نقــاط مختلــف مراغــه فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده 
انــد. مصاحبــه زیــر حاصــل گفتگــوی روزنامــه ی عجــب شــیر بــا حامــد واحــدی کــرج آبــاد، 

فعــال فرهنگــی و اقتصــادی اســت.

انقــاب جمهــوری اســامی ایــران بــه 
مثابــه یــک انقــاب فرهنگــی اســت

امســال انتخــاب آســان و در عیــن 
حــال ســختی در پیــش داریــم

انقابــی  مومــن  جــوان  ایدئولــوژی 
اســت اســامی  حاکمیــت 


