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دستگیری اخالل گران بازار 
طال در آذربایجان شرقی 

گلمرادی:

آموزش و پرورش
 نیاز به جراحی دارد

10 نفر از افراد فعال در این زمینه با همکاری و دستور مقام قضایی استان 
دستگیر و روانه زندان شده اند

بیش از 5 تن طالی غیرواقعی را در بین خودشان معامله شده

برخی دانش آموختگان دکتری هم توان کار آفرینی برای خود را ندارند
اساس مشکالت امروز را باید در آموزش و پرورش جست وجو کرد

 آموزش و پرورش کشور بیمار بوده و دچار دردی مزمنی است
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الریجانی:

 اصالح ساختار اقتصادی کشور ضروری است

ساعت کاری ادارات با »تعطیلی 
پنجشنبه ها« افزایش می یابد؟ 

مهارت افزایی، کلید رونق تولید
 و اشتغال است

تمام تالش خود را برای بازگشایی 
مطلوب مدارس انجام می دهم

ورزش همگانی، موثر ترین 
فعالیت اجتماعی است

رئیــس قــوه قضائیــه بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــاح ســاختارها در زمینــه 
ــوی  ــه نح ــد ب ــی بای ــی و مال ــام بانک ــت: نظ ــی گف ــی و مال ــام بانک نظ

ــراد نتواننــد جــرم کننــد.  اصــاح شــود کــه اف
بــه گــزارش مهــر، آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در دیــدار بــا علمــا، 
ــا  ــزاداری اب ــام ع ــلیت ای ــا تس ــان ب ــتان زنج ــدگان اس ــگان و برگزی نخب
ــعور  ــور و ش ــهر ش ــوان ش ــه عن ــان ب ــهر زنج ــین از ش ــداهلل الحس عب
ــردم  ــرای م ــزود: واژه شــور و شــعور حســینی ب ــرد و اف ــام ب حســینی ن
ــن اســتان همــواره در  ــردم ای ــی اســت و م ــه حق اســتان زنجــان واژه ب

ــد. ــوده ان ــف پشــتیبان نظــام ب ــای مختل ــه ه صحن
ــه  ــواره در زمین ــان هم ــتان زنج ــردم اس ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
تدیــن، اخــاص، دلدادگــی بــه دیــن و اهــل بیــت و ارزش هــای دیــن و 
والیــت مــداری زبانــزد هســتند، ادامــه داد: مــردم اســتان زنجــان همــواره 
ثابــت کــرده انــد کــه بــرای پیشــرفت و توســعه کشــور پشــتیبان نظــام 

و والیــت هســتند.
ــه  ــت در جامع ــرای عدال ــه اج ــه ب ــزوم توج ــر ل ــد ب ــا تاکی رئیســی ب
ــاش شــود و  ــوان ت ــا تمــام ت ــت ب ــه اجــرای عدال ــد در زمین ــزود: بای اف
در زمینــه پیــاده ســازی عدالــت و احــکام اســامی بــا برنامــه و حســاب 

شــده عمــل شــود.
رئیــس قــوه قضاییــه عدالــت را یــک بحــث مهــم و محــوری عنــوان 
ــخن  ــت س ــوص عدال ــم در خص ــر بخواهی ــه اگ ــان اینک ــا بی ــرد و ب ک
بگوییــم و تعریفــی از ایــن واژه داشــته باشــیم مــی توانیــم کتــاب هــای 
ــد  ــه ان ــه بشــریت آموخت ــزود: امیرالمومنیــن )ع( ب ــادی بنویســیم، اف زی
ــرای تحقــق عدالــت و  کــه عدالــت امــری اســت شــدنی و همــه بایــد ب

ــه مــردم تــاش کننــد. خدمــت ب
رئیســی بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتفاده از نیروهــای توانمنــد و شایســته 
ــرای  ــرای مدیریــت هــا گفــت: امــروز اســتفاده از نیروهــای شایســته ب ب
مدیریــت هــا یــک امــر ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت چــرا کــه عــدم 
اســتفاده از افــراد شایســته خســارت هایــی را بــه جامعــه و رونــد توســعه 

پیشــرفت آن وارد مــی کنــد.
ــی  ــزوم اصــاح ســاختارها در نظــام بانکــی و مال ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
کشــورها، لــزوم شــفافیت در ایــن زمینــه را بــه عنــوان یــک اصــل مهــم 
ــود  ــه نحــوی اصــاح ش ــی ب ــی و بانک ــام مال ــت: نظ ــرد و گف ــوان ک عن
کــه افــراد نتواننــد جــرم کننــد و مــا همــه تــاش خــود را بــرای اصــاح 

ســاختارها در ایــن زمینــه انجــام مــی دهیــم.
ــات  ــیر منوی ــت در مس ــه حرک ــان اینک ــا بی ــا ب ــتگاه قض ــس دس رئی
ــوان  ــه عن ــری ب ــام و رهب ــب ام ــان غال ــری و گفتم ــم رهب ــام معظ مق
اصــل مهــم در قــوه قضاییــه مــورد توجــه اســت، افــزود: آنچــه بــرای مــا 
موضوعیــت دارد منویــات مقــام معظــم رهبــری و گفتمــان غالبــی اســت 
ــاهد  ــل ش ــد در عم ــه بای ــد ک ــری باش ــام و رهب ــان ام ــد گفتم ــه بای ک

ــن امــر باشــیم. تحقــق ای
رئیســی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه قانــون مــی توانــد بهتریــن شــاخص 
ــه فســاد و رابطــه ناســالم  ــرای اجــرای عدالــت باشــد، افــزود: هــر گون ب

نقــض عدالــت و خدشــه وارد کــردن بــه عدالــت اســت.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه همــه بخــش هــای جامعــه بایــد 
ــا ســهیم  ــا آنه ــه مفاســد اقتصــادی و برخــورد ب ــه رســیدگی ب در زمین
باشــند، افــزود: در زمینــه رســیدگی بــه مفاســد بایــد همــه بخــش هــا 
ســهیم باشــند و بــه نحــوی کــه دولــت در اصــاح ســاختار، مجلــس در 
زمینــه اصــاح مقــررات و قوانیــن و مــردم و امــور مــردم در زمینــه امــر 
بــه خوبــی هــا و نهــی از زشــتی هــا اقــدام کننــد و ایــن حــس پشــتوانه 

ارزشــمندی بــرای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی اســت.
وی ادامــه داد: اگــر شــخصی معروفــی را تــرک کنــد و منکــری را انجام 
دهــد بایــد جامعــه نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهــد و ایــن شــخص 

زمانــی کــه تــرک معــروف مــی کنــد و رو بــه منکــر مــی آورد هماننــد 
یــک شــخص مــرده اســت.

رئیــس قــوه قضاییــه  لــزوم توجــه بــه زمیــن بــه عنــوان یــک ثــروت 
ملــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و بــا بیــان اینکــه مســاله زمیــن بــه عنــوان 
ــرد،  ــرار گی ــرداری ق ــره ب ــورد به ــد نگهــداری و م ــی بای ــروت مل ــک ث ی
ــروت  ــه ث ــدازی ب ــت ان ــواری دس ــه خ ــواری و رودخان ــن خ ــزود: زمی اف
هــای ملــی اســت و انجــام آن از طــرف هــر شــخص خــاف عدالــت اســت 

و بایــد برخــورد جــدی بــا آن انجــام گیــرد.
ــن  ــوان حافظــان ای ــه عن رئیســی تاکیــد کــرد: کســانی کــه امــروز ب
ــا  ــه ب ــگیری و مقابل ــه پیش ــد در زمین ــتند بای ــی هس ــای مل ــروت ه ث

ــند. ــد باش ــه من ــا دغدغ ــروت ه ــه ث ــا ب ــدازی ه دســت ان
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه قــوه قضائیــه بــرای رســیدگی بــه 
پرونده هــای فســاد، رویکــرد و اراده جــدی دارد، افــزود: در قــوه قضائیــه 

مأموریــت گســترده ای در زمینــه مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی وجــود دارد 
و پرونده هــای حــوزه قضایــی بــه شــکل ویــژه رســیدگی می شــود.

رئیســی تصریــح کــرد: پرونده هــای فســاد دغدغه هــای بســیاری را در 
ذهــن مــردم ایجــاد کــرده و نتیجــه ایــن پرونده هــا همــواره بــه عنــوان 

یــک ســؤال در ذهــن مــردم مطــرح اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اعــام آمــار و تعــداد پرونده هــای فســاد، مشــکلی 
را حــل نمی کنــد، افــزود: ِصــرف اعــام، هیــچ مشــکلی را حــل نمی کنــد 
و بایــد اعتمــاد مــردم کــه بــه عنــوان یــک پشــتوانه اساســی اســت، مــورد 

توجــه قــرار گیــرد.
رئیــس قــوه قضائیــه متذکــر شــد: بایــد توجــه ویــژه ای بــه مبــارزه بــا 
ــش رو  ــای پی ــرد و چالش ه ــورت گی ــف ص ــای مختل ــاد در بخش ه فس
ــری  ــتغال و به کارگی ــاد اش ــوص ایج ــاد بخص ــتغال و اقتص ــوزه اش در ح

نیــروی جــوان رفــع شــود.
ــعه  ــرای توس ــترهای الزم ب ــد بس ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب رئیس
اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در جامعــه مــورد توجــه قــرار گیــرد، گفــت: 
ــاورزی  ــا، کش ــاد دری ــق اقتص ــی از طری ــص مل ــد ناخال ــد تولی ۵۰ درص
ــژه  ــد توســعه و توجــه وی ــد نیازمن ــن رون ــه ای ــزوده اســت ک و ارزش اف

اســت.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه تســهیات گفــت: بایــد تســهیات ویــژه بــرای 
ــازی و  ــه و از آمارس ــر گرفت ــی در نظ ــان واقع ــدگان و متقاضی تولیدکنن

ارائــه راهکارهــای غیرواقــع و غیرعملیاتــی پرهیــز شــود.
ــه تســهیات بانکــی  رئیــس قــوه قضائیــه ادامــه داد: بنابرایــن در ارائ
بایــد تولیدکننــده واقعــی و کننــده کار، مــد نظــر و اولویــت قــرار گیــرد 

تــا رونــد واقعــی تولیــد و اشــتغال در جامعــه شــکل گیــرد.
ــد در جامعــه همــواره  ــق تولیــد بای ــه اینکــه رون ــا اشــاره ب رئیســی ب
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــه مقطــع خاصــی محــدود نشــود، افــزود: 
مقــام معظــم رهبــری همــواره بــر لــزوم توجــه بــه رونــق تولیــد و توســعه 
اشــتغال  در کشــور تأکیــد دارنــد و بــرای تحقــق ایــن امــر طــی ســال های 

ــن محــور دانســته اند. ــف، نامگــذاری  ســال ها را حــول ای مختل
وی برخــورد جــدی بــا فــرار مالیاتــی را بــه عنــوان رویکــرد مهــم تلقی 
ــای  ــه دارای درآمده ــرادی ک ــه اف ــی از ناحی ــرار مالیات ــزود: ف ــرد و اف ک
کان هســتند، بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت و برخــورد بــا کســانی 
کــه فــرار مالیاتــی دارنــد، در دســتور کار جــدی دســتگاه قضایــی اســت.

ــا  ــورد ب ــی در برخ ــتگاه قضای ــه، دس ــوه قضائی ــس ق ــه رئی ــه گفت ب
ــن و  ــا متخلفی ــورد ب ــرای برخ ــدارد و ب ــارف ن ــی تع ــا کس ــن، ب متخلفی

ــد. ــود را می کن ــاش خ ــام ت ــردم، تم ــق م ــاق ح احق
رئیســی بــا بیــان اینکــه رونــد رســیدگی بــه پرونده هــای قضایــی بایــد 
ــرای  ــژه ب ــد راهــکاری وی ــه مــردم اعــام شــود، خاطرنشــان کــرد: بای ب
تســریع در رســیدگی بــه برخــی پرونده هــای طوالنــی اندیشــیده شــود.

رئیس قوه قضائیه:

ساختارهای نظام بانکی و مالی باید اصالح شود

معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان امــور 
ــام اداری  ــاح نظ ــت: اص ــور گف ــتخدامی کش اداری و اس
در برهــه کنونــی یــک انتخــاب نیســت و بایــد بــا همــه 

ــم.  ــن ســمت حرکــت کنی ــه ای ــوان ب ت
ــی  ــورای اداری آذربایجان غرب جمشــید انصــاری در ش
در  اجرایــی  دســتگاه های  از  تجلیــل  بــرای  کــه 
ــزود:  ــد، اف ــزار ش ــی برگ ــهید رجای ــنواره ش ــب جش قال

گســتردگی نظــام اداری در کشــور به گونــه ای اســت 
کــه در ســال های آینــده، همــه درآمدهــای کشــور 
ــت و  ــد یاف ــاص خواه ــاری آن اختص ــای ج ــه هزینه ه ب
اعتبــاری بــرای طرح هــای عمرانــی باقــی نمی مانــد.

وی اضافــه کــرد: بایــد در ایــن مســیر بــه ســمت دولت 
ــد در  ــر می توان ــن ام ــه ای ــم ک ــت کنی ــک حرک الکترونی
ــان ســازمان در راســتای  ــا کارکن ــردم ب ــاط م قطــع ارتب

کاهــش بــروز مفاســد، ایجــاد حقــوق برابــر بــرای مــردم، 
کاهــش هزینه هــای خدمــات اداری و ســرعت بیشــتر در 

انجــام خدمــات بــه اربــاب رجــوع بســیار موثــر اســت.
وی بیــان کــرد: عــاوه بــر آن بایــد بــه ســمت 
ــه در  ــم ک ــت کنی ــز حرک ــازمانی نی ــگ س ــود فرهن بهب
ــه  ــی از جمل ــه عموم ــت، ۲۰ مولف ــز دول ــن بخــش نی ای
انضبــاط اداری، وجــدان کاری و حفــظ بیت المــال را 

کرده اســت. طراحــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوری در ادام ــس جمه ــاون رئی مع
ابــراز رضایــت مقــام معظــم رهبــری از فعالیت هــای 
ــد  ــق تولی ــش رون ــت در بخ ــط دول ــه توس صورت گرفت
ــر بخــش دولتــی، بخــش خصوصــی  ادامــه داد: عــاوه ب

ــا جدیــت بیشــتر وارد کارزار  ــد در ایــن راســتا ب نیــز بای
شــود و در رفتارهــای خــود بــرای توســعه ســرمایه گذاری 

ــد. ــر ایجــاد کن تغیی
ــی و  ــت تضمین ــن قیم ــزوم تعیی ــت: ل ــاری گف انص
ــش  ــژه در بخ ــف به وی ــای مختل ــرای کااله ــی ب حمایت
ــد در  ــه خواســته هایی اســت کــه نبای کشــاورزی از جمل
ــر  ــروش ب ــه ف ــد زمین ــه شــود و بای ــا مطالب ــه کااله هم

ــم. ــم کنی ــز فراه ــا را نی ــه و تقاض ــاس عرض اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  تفویــض اختیــار بــه مدیــران 
ــه شــود،  ــون مطالب ــب قان ــق تصوی ــد از طری اســتانی بای
ــار  ــتانی اختی ــران اس ــدر مســووالن و مدی ــر ق ــزود: ه اف
بیشــتری داشــته باشــند، موجــب ســرعت و ســهولت در 

کارهــا می شــود ولــی بایــد ســاز و کار آن نیــز بــه شــکل 
قانونــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

پانزدهمــی  جایــگاه  از  رضایــت  ابــراز  بــا  وی 
ــوزه  ــور در ح ــتان کش ــن ۳۱ اس ــی در بی آذربایجان غرب
ــاز  ــب امتی ــرد: کس ــان ک ــهروندی بی ــوق ش ــت حق رعای
ــر از متوســط کشــوری در ایــن بخــش و همچنیــن  باالت
ــور در  ــتان های کش ــت اس ــروه نخس ــن در گ ــرار گرفت ق
ــت  ــان دهنده موفقی ــان نش ــدی مراجع ــش رضایت من بخ

ــت. ــتان اس ــن اس ــام اداری در ای نظ
در ایــن آییــن از نهادهــای موفــق در حوزه هــای 
ــی  ــی قدردان ــوح و هدایای ــدای ل ــا اه ــف اداری ب مختل

ــدند. ش

معاون رییس جمهوری: 

اصالح نظام اداری اجباری است

سازمان منطقه  آزاد   تجاری صنعتی ارسآگهی مناقصه
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عضــو کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت  
ــوم  ــه گام س ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل خارج
ــت:  ــود گف ــکا ب ــا آمری ــه ب ــرای مواج ــران ب ای
ــری در  ــای محکمت ــتیم گام ه ــه می توانس البت

ــم.  ــه برداری ــن زمین ای
حشــمت اهلل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
فاحت پیشــه عضــو کمیســیون امنیت ملــی 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــت خارجی مجل و سیاس
دربــاره اجرایــی شــدن گام ســوم کاهــش 
شــهریور،   ۱۵ از  ایــران  برجامــی  تعهــدات 
ــرد گام  ــعی ک ــامی س ــوری اس ــت: جمه گف
تحریــک   کــه  بــردارد  به گونــه ای  را  ســوم 
برانگیــز نباشــد و بــه عبارتــی ماحظــات 

دیپلماتیــک را در ایــن گام لحــاظ کــرد.
وی ادامــه داد: بــه طــور طبیعــی پیشــنهادی 
کــه فرانســوی ها بــرای رســیدن بــه یــک 
ســازوکار مذاکــرات ارائــه کردنــد در گام ســومی 
کــه ایــران برداشــت تاثیر گــذار بــود، ولــی افــکار 
عمومــی در ایــران منتظــر برداشــته شــدن یــک 

ــود. ــی ب ــه از زمان ــن بره گام اساســی تر در ای
ــا  ــس ب ــرب در مجل ــام آباد غ ــده اس نماین
ــق و  ــع تحقی ــدن من ــته ش ــه برداش ــاره ب اش
ــران  ــته ای ای ــه هس ــره برنام ــعه در زنجی توس
برجامــی،  تعهــدات  کاهــش  ســوم  گام  در 
اظهــار داشــت: پیــام ایــن گام ایــن بــود ایــران 

نمی خواهــد جهــان را بترســاند امــا زمینــه 
پیشــرفت در برنامــه هســته ای خــود را فراهــم 
ــد  ــا بای کــرده اســت، دانشــمندان هســته ای م
ایــن آمادگــی را داشــته باشــند زمینــه هرگونــه 
تولیــد هســته ای کــه نیــاز کشــورمان اســت را 

ــد. ــم کنن فراه
و  امنیت ملــی  کمیســیون  عضــو 

سیاســت خارجی مجلــس دربــاره زمــان دو 
ماهــه ایــران بــه طرف هــای غربــی بــرای 
تعهــدات  کاهــش  چهــارم  گام  برداشــتن 
ــه  ــای ک ــن زمان ه ــرد: ای ــه ک ــی، اضاف برجام
غیــر  گفت وگــوی  نوعــی  می شــود  اعــام 
مســتقیم و هشــدار بــه آمریکاســت چــون 
اروپایی هــا عمــًا نشــان دادنــد کــه در  برنامــه 

ــتند و  ــتقلی نیس ــرف مس ــران ط ــته ای ای هس
بــدون اجــازه آمریــکا نمی تواننــد گامــی را 

بردارنــد.
زمانــی  از  کــرد:  تصریــح  فاحت پیشــه 
کــه موضــوع اینســتکس مطــرح شــد هــر 
حفــظ  بــرای  اروپایی هــا  کــه  پیشــنهادی 
خزانــه داری  وزارت  بــا  داشــته اند  برجــام 
ــن  ــه همی ــت ب ــده اس ــگ ش ــکا هماهن آمری
ــش  ــای پی ــًا صافی ه ــه عم ــت ک ــل اس دلی
ــه  ــود ک ــن می ش ــع ای ــران مان ــا ای ــره ب مذاک

ــود. ــه ش ــی ارائ ــل قبول ــرح قاب ط
ــش  ــوم واکن ــتن گام س ــان برداش ــا بی وی ب
ایــران بــه اقدامــات آمریــکا و اروپــا بــود ، 
ــال  ــا اعم ــد ب ــان داده ان ــا نش ــت: آمریکا ه گف
ــا اســتراتژی مبتنــی  ــد ب تحریم هــا ســعی دارن
ــه  ــه ب ــد ک ــورد کنن ــران برخ ــا ای ــار ب ــر فش ب
ــد گام ســوم  ــده بای ــه نظــر بن همیــن دلیــل ب

ــد. ــته می ش ــکا برداش ــا آمری ــه ب در مواج
و  امنیت ملــی  کمیســیون  عضــو 
سیاســت خارجی مجلــس افــزود: می توانســتیم 
 »NPT »در گام ســوم از ظرفیت هــای کــه در
داشــتیم اســتفاده کنیــم کــه ایــن کار صــورت 
نگرفــت، چــون بــه اعتقــاد بنــده نبایــد بیــش 
از ایــن زمــان را هــدر داد چــون االن بــازی بــه 

ــت. ــش اس ــال چرخ ــران در ح ــرر ای ض
نماینــده اســام آبــاد غــرب در مجلــس 
اظهــار داشــت: بــه اعتقــاد بنــده بایــد در 
گام چهــارم از ظرفیت هــای خــود در قالــب 
» NPT«  اســتفاده کنیــم و آنهــا را فعــال 

ــم. کنی

فالحت پیشه:

گام سوم ایران برای مواجه با آمریکا بود

اطاعــات  فنــاوری  و  آمــار  معــاون 
ــرش  ــرقی از پذی ــتری کل آذربایجان ش دادگس
خدمــات  دفاتــر  در  کیفــری  شــکایت های 

داد.  خبــر  تبریــز  قضایــی  الکترونیــک 
ــا، مجیــد فراهانــی، افــزود:  بــه گــزارش ایرن
ــوزه  ــایر ح ــک س ــده نزدی ــرح در آین ــن ط ای
ــد  ــامل خواه ــز ش ــتان را نی ــی اس ــای قضای ه
شــد کــه طــی آن مراجعیــن بــرای ارایــه 
ــع  ــه مجتم ــه ب ــدون مراجع ــود ب ــکایات خ ش
ــر  ــه دفات ــا رجــوع ب هــای دادســرایی و تنهــا ب

اقدامــات  میتواننــد  الکترونیــک  خدمــات 
ــد. ــام دهن ــود را انج ــی خ قانون

ــروی  ــتا نی ــن راس ــت: در ای ــار داش وی اظه
انتظامــی موظــف شــده اســت بــا قیــد فوریــت 
نقشــه هــای صاحیــت هــای محلــی کانتــری 
هــای تبریــز را تهیــه و در اختیــار کلیــه دفاتــر 
ــرار دهــد و در  ــی ق خدمــات الکترونیــک قضای
ــی  ــک قضای ــات الکترونی ــر خدم ــل دفات مقاب
نیــز موظــف هســتند قســمت مربــوط بــه 
محــل وقــوع جــرم را از طریــق پرســش از 

ــه  ــر روی نقش ــتجو ب ــا جس ــوع و ی ــاب رج ارب
ــد. ــل کنن ــهر تکمی ــی ش جغرافیای

فراهانــی ادامــه داد: بــرای تســریع در انجــام 
مراجعــه  از ســرگردانی  و جلوگیــری  امــور 
ــای  ــرر شــده اســت شــکوائیه ه ــدگان مق کنن
اعــام مفقــودی تلفــن همــراه و مفقــودی 
اشــخاص در دفاتــر خدمــات الکترونیــک ثبــت 
ــدون  ــک ب ــودی چ ــکوائیه مفق ــن ش و مراجعی

ــوند. ــت ش ــرا دالل ــه دادس ــت ب ثب
ـــاع  ـــد از ارج ـــه بع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
پرونـــده توســـط معاونیـــن ارجـــاع بـــه 
کانتـــری یـــا شـــعبه، بـــرای اربـــاب رجـــوع 
پیامـــک ارســـال مـــی شـــود، گفـــت: دفاتـــر 
ــاد  ــن ارشـ ــد ضمـ ــی مکلفنـ ــات قضایـ خدمـ
ــی  ــوص از راهنمایـ ــن خصـ ــن در ایـ مراجعیـ
مـــردم بـــرای مراجعـــه بـــه مجتمـــع هـــای 

قضایـــی امتنـــاع ورزنـــد.
ــات  ــر خدم ــرد: دفات ــادآوری ک ــی ی فراهان
الکترونیــک قضایــی در انتخــاب موضوعــات 
اتهامــی و رعایــت ارتبــاط و تطابــق آن بــا 
متــن شــکوائیه دقــت الزم را معمــول و توجــه 
کننــد تــا متــن شــکوائیه بــا بیــان و اصاحــات 

ــود. ــن ش ــری تدوی کیف
ــر  ــه دفات ــی ک ــرد: در صورت ــه ک وی اضاف
ــوان  ــت عن ــی تح ــای حقوق ــده ه ــور پرون مزب
ــن  ــد معاونی ــاع دهن ــم و ارج ــکوائیه تنظی ش
ــر  ــدام و مدی ــودت آن اق ــه ع ــاع نســبت ب ارج
ــارت  ــه خس ــران کلی ــه جب ــف ب ــر موظ دفات
ــام در  ــه ابه ــورت هرگون ــند و در ص ــی باش م
تشــخیص کیفــری یــا حقوقــی بــودن موضــوع، 
ــر  ــر دفت ــل مدی ــق تعام ــام مربوطــه از طری ابه
ــد  ــع خواه ــاع مرتف ــن ارج ــا معاونی ــات ب خدم

شــد.
معــاون آمار و فنــاوری اطاعات دادگســتری 
ــات  ــه مکاتب ــزود: کلی ــرقی اف کل آذربایجان ش
بیــن شــعب دادســرا و کانتــری هــا بایــد بــه 
صــورت الکترونیکــی و از طریــق ســامانه ســمپ 
صــورت پذیــرد و تمــام پیشــنهادهای معاونیــن 
ــامانه  ــای س ــتی ه ــوص کاس ــاع در خص ارج
ــس از  ــاء و پ ــان احص ــط ایش ــد توس ــز بای نی
ارســال بــه معاونــت آمــار و فنــاوری اطاعــات 
ــری از  ــه پیگی ــف ب ــتان، مکل ــتری اس دادگس
ــوه  ــات ق ــاوری اطاع ــار و فن ــز آم ــق مرک طری

ــی باشــند. ــه م قضائی

شکایت کیفری در دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی تبریز پذیرش می شود

ـــی  ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس س
ـــا  ـــرای م ـــام ب ـــروج از برج ـــت: خ ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــدی از  ـــدام ج ـــود اق ـــورت نب ـــا در ص ـــه م ـــت بلک ـــرح نیس مط
طـــرف اروپایی هـــای بـــه تدریـــج تعهـــدات خـــود را کاهـــش 

می دهیـــم. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـید حســـین نقـــوی حســـینی در 
خصـــوص نزدیـــک شـــدن بـــه پایـــان مهلـــت اروپایـــی هـــا 
ـــام  ـــا اع ـــی ه ـــه اروپای ـــا ب ـــت: م ـــز گف ـــام نی ـــرای برج ـــرای اج ب
کردهایـــم کـــه اگـــر بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل نکننـــد، گام 

ـــم. ـــی داری ـــر م ـــوم را ب س
وی در خصـــوص دیـــدگاه هایـــی کـــه خـــروج از برجـــام 
را مطـــرح مـــی کننـــد، گفـــت: خـــروج از برجـــام بـــرای مـــا 
ـــدی از  ـــدام ج ـــود اق ـــورت نب ـــا در ص ـــه م ـــت بلک ـــرح نیس مط
ـــش  ـــود را کاه ـــدات خ ـــج تعه ـــه تدری ـــای ب ـــی ه ـــرف اروپای ط

ـــم. ـــی دهی م

نقـــوی حســـینی گفـــت: وزارت امـــور خارجـــه، هـــر ســـه 
مـــاه یـــک بـــار گـــزارش برجـــام را بـــه کمیســـیون امنیـــت 
ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـامی ارائـــه 
مـــی دهـــد، وزارت خارجـــه تاکنـــون دقیـــق عمـــل کـــرده و 
هـــر ســـه مـــاه یکبـــار نیـــز گـــزارش هـــای خـــود را ارســـال 
ـــراردادن آن در  ـــا و ق ـــزارش ه ـــه گ ـــا در تهی ـــت، ام ـــرده اس ک
دســـتور کار صحـــن علنـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه 
دلیـــل اینکـــه دســـتور کار اجـــازه نمـــی دهـــد، اختاالتـــی 

وجـــود دارد.
وی ادامـــه داد: وجـــود طرح هایـــی در دســـتور کار صحـــن 
علنـــی مجلـــس باعـــث شـــده کـــه مـــا بـــه لحـــاظ ارائـــه 
ـــب  ـــامی عق ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــن علن ـــزارش در صح گ
ـــع  ـــه موق ـــب نیســـت و ب ـــه عق ـــور خارج ـــا وزارت ام ـــتیم، ام هس

ـــت. ـــرده اس ـــال ک ـــود را ارس ـــهای خ گزارش
ـــی  ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــخنگوی کمیس س

ـــیون  ـــد دوره ای کمیس ـــاره بازدی ـــامی درب ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل امنی
از مراکـــز هســـته ای کشـــور نیـــز گفـــت: بازدیـــد از مراکـــز 
ـــته  ـــه گذش ـــم، هفت ـــرار داده ای ـــتور کار ق ـــته ای را در دس هس
ـــه  ـــد، دو س ـــرح ش ـــم مط ـــیون ه ـــه کمیس ـــات رییس ـــه هی جلس
ـــم. ـــی کنی ـــام م ـــه آن را اع ـــه برنام ـــده ک ـــنهاد ش ـــز پیش مرک

ـــاره  ـــه درب ـــور خارج ـــزارش از وزارت ام ـــارده گ ـــون چه تاکن
ـــس  ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــه کمیس ـــام ب ـــرای برج ـــد اج رون

ـــت. ـــده اس ـــه ش ارائ

ـــی  ـــه عذرخواه ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــد مجل عضـــو فراکســـیون امی
رئیـــس مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام بابـــت برخـــی 
ـــه آیـــت اهلل یـــزدی گفـــت: عذرخواهـــی  عبـــارات نامـــه اخیـــرش ب
ـــت و  ـــه دول ـــردم ب ـــتر م ـــاد بیش ـــب اعتم ـــث جل ـــئوالن باع مس

ــود.  ــت می شـ حکومـ
ـــران  ـــردم ته ـــده م ـــری نماین ـــی مطه ـــارس، عل ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــت اهلل  ـــخ آی ـــه پاس ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش در مجل
ـــام  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــس مجم ـــی رئی ـــی الریجان آمل
بـــه نامـــه جمعـــی از اعضـــای مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 
ـــه  ـــه در نام ـــه کار رفت ـــارت ب ـــی عب ـــی آن از برخ ـــه ط ـــام ک نظ
ـــورای  ـــای ش ـــو فقه ـــزدی عض ـــت اهلل ی ـــه آی ـــود ب ـــاده  خ سرگش
نگهبـــان عذرخواهـــی کـــرده بـــود، اظهـــار داشـــت: در ایـــن 
ـــی  ـــوع عذرخواه ـــی موض ـــد؛ یک ـــش می آی ـــث پی ـــان دو بح می
ـــی  ـــئولی در جای ـــت مس ـــن اس ـــه ممک ـــر ک ـــئوالن از یکدیگ مس
ـــد  ـــد و بع ـــته باش ـــری داش ـــئول دیگ ـــه مس ـــبت ب ـــدروی نس تن

عذرخواهـــی می کنـــد، ایـــن کار پســـندیده  اســـت.
ـــرح  ـــردم مط ـــئول از م ـــی مس ـــی عذرخواه ـــزود: گاه وی اف
اســـت کـــه ایـــن مهـــم تـــر اســـت، یعنـــی در جایـــی کـــه 
ـــی  ـــوط عذرخواه ـــئول مرب ـــده مس ـــع ش ـــردی ضای ـــی از ف حق
ـــدرت  ـــه ن ـــت و ب ـــج نیس ـــا رای ـــگ در م ـــن فرهن ـــا ای ـــد، ام کن

ــد. ــی می کننـ ــردم عذرخواهـ ــئوالن از مـ مسـ
مطهـــری بـــر همیـــن اســـاس اضافـــه کـــرد: مثـــًا بنـــده 
ـــتار بهشـــتی  ـــل س ـــاره مســـئله قت ـــم درب ـــس نه ـــوالی در مجل س

ـــر  ـــتگاه ب ـــی در بازداش ـــرا جوان ـــه چ ـــتم ک ـــور داش ـــر کش از وزی
اثـــر ضرباتـــی کـــه بـــه او وارد شد،کشـــته شـــده اســـت؟ مـــا 
ـــد و  ـــما بیایی ـــه ش ـــم ک ـــور گفتی ـــت کش ـــر وق ـــه وزی ـــه ب ـــر چ ه
ـــرد  ـــر می ک ـــه فک ـــرا ک ـــد، چ ـــر نش ـــد او حاض ـــی کنی عذرخواه
ـــد  ـــا بای ـــه م ـــی ک ـــت، در حال ـــأن اس ـــر ش ـــرای او کس ـــن ب ای

ـــم. ـــی بدانی ـــه اخاق ـــک وظیف ـــن کار را ی ای
ـــه  ـــامی در ادام ـــورای اس ـــم ش ـــس ده ـــده مجل ـــن نماین ای
ســـخنانش بیـــان کـــرد: ایـــن گونـــه عذرخواهی هـــا بســـیار 
مهمتـــر اســـت و باعـــث جلـــب اعتمـــاد بیشـــتر مـــردم بـــه 

ــود. ــت می شـ ــت و حکومـ دولـ
وی در همیـــن راســـتا عنـــوان کـــرد: حتـــی اگـــر کســـی 
ـــدی  ـــا او برخـــورد ب ـــا ب ـــرد و م ـــن ک ـــاد و توهی ـــه نظـــام انتق علی
ـــفانه  ـــا متاس ـــم؛ ام ـــی کنی ـــم عذرخواه ـــا ه ـــد اینج ـــتیم، بای داش

ـــدارد. ـــود ن ـــا وج ـــن م ـــگ در بی ـــن فرهن ای
ایـــن عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس شـــورای اســـامی 
در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش اظهـــار داشـــت: ایـــن روش 

ـــی  ـــه خوب ـــه رابط ـــم ک ـــانی ه ـــی کس ـــه حت ـــود ک ـــث می ش باع
ـــد،  ـــی می کنن ـــد و اقدامات ـــامی ندارن ـــوری اس ـــام جمه ـــا نظ ب

ـــد. ـــر کنن ـــد نظ ـــود تجدی در کار خ
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بـــا اشـــاره بـــه 
روز  نامـــه   در  الریجانـــی  آملـــی  آیـــت اهلل  عذرخواهـــی 
گذشـــته اش خاطرنشـــان کـــرد: دربـــاره نامـــه آقـــای صـــادق 
الریجانـــی بایـــد بگویـــم ایـــن، کار پســـندیده ای بـــود کـــه 
ایشـــان انجـــام داد،  چـــرا کـــه از نظـــر ســـن و ســـال ایشـــان 
ـــه  ـــود ک ـــتند و الزم ب ـــزدی هس ـــای ی ـــر از آق ـــک ت ـــیار کوچ بس

ایـــن عذرخواهـــی انجـــام شـــود.
ـــت:  ـــاره گف ـــن ب ـــس در ای ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م نماین
ـــی  ـــای آمل ـــود آق ـــر ب ـــاً بهت ـــه اساس ـــود ک ـــن ب ـــن ای ـــر م نظ
الریجانـــی بـــه صحبت هـــای آقـــای یـــزدی پاســـخ نمـــی داد. 
ـــی  ـــی عصبان ـــزدی گاه ـــای ی ـــه آق ـــد ک ـــال می دانی ـــر ح ـــه ه ب
می شـــود و حرف هایـــی می زنـــد امـــا بایـــد از کنـــار برخـــی 

ــت. ــان گذشـ ــای ایشـ صحبت هـ

نقوی حسینی:

کاهش تعهدات برجامی در صورت نبود اقدام 
جدی از سوی اروپایی ها ادامه دارد 

مطهری: 

عذرخواهی  مسئوالن
 موجب جلب اعتماد بیشتر مردم می شود 

ظریف:
آمریکا به در و دیوار می زند تا مانع 

فروش نفت ایران شود

وزیــر امــور خارجــه گفــت: آمریــکا بــه در و 
دیــوار مــی زنــد تــا مانــع فــروش نفــت ایــران 

شــود. مــا نفــت خــود را خواهیــم فروخــت.
بــه گــزارش مهــر، محمدجــواد ظریــف وزیــر 
امــور خارجــه کشــورمان کــه در بنــگادش بــه 
ــا  ــرد، در صفحــه اینســتاگرام خــود ب ســر می ب
ــا شــبکه  ــه ای کــه ب انتشــار بخشــی از مصاحب
ــه مســکو  ــرش ب ــودی« در ســفر اخی »راشــا ت
ــر  ــت پ ــام از داکا پایتخ ــت: »س ــته، نوش داش
ترافیــک بنــگادش؛ دیــروز آمریــکا بــرای 
دزدی دریایــی نفــت مــردم ایــران جایــزه 
ــز،  ــال تایم ــزارش فایننش ــه گ ــرد. ب ــن ک تعیی
ــه  ــکا علی ــژه آمری ــده وی ــوک )نماین ــان ه برای
ــان  ــتی آدری ــدی کش ــدای هن ــه ناخ ــران( ب ای
دریــا ایمیــل زده کــه » اگــر نفــت ایــران را بــه 
مــا تحویــل دهــی، چنــد میلیــون دالر جایــزه 
مــی گیــری و زندگــی راحتــی خواهــی داشــت. 
ــم.«« ــت می کنی ــی تحریم ــل نده ــر تحوی اگ

ظریــف در ادامــه می نویســد: »آمریــکا بــه در 
و دیــوار می زنــد تــا مانــع فــروش نفــت ایــران 
شــود. قبــًا هــم تــاش کردنــد مــا را از ابــزار 
ــور  ــوخت رآکت ــدام و س ــگ ص ــی در جن دفاع
خودمــان  را  آنهــا  کننــد.  محــروم  تهــران 
ســاختیم و حــاال آمریــکا شــاکی شــده اســت. 
نفــت مــان را هــم خواهیــم فروخــت و حتمــاً 
ــا در  ــرای ادع ــدی ب ــای جدی ــکا بهانه ه آمری

ــرد.« ــد ک ــدا خواه ــز پی ــه نی ــن زمین ای

معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
آذربایجان شرقی:

حضور پرشور مردم در انتخابات امید 
دشمنان را به یأس تبدیل خواهد کرد

معـــاون سیاســـی و امنیتـــی اســـتاندار 
آذربایجـــان شـــرقی در معارفـــه بخشـــدار 
فندقلـــوی  التأســـیس  جدیـــد  بخـــش 
ــور  ــور پرشـ ــت: حضـ ــر گفـ ــتان اهـ شهرسـ
شـــورای  مجلـــس  انتخابـــات  در  مـــردم 
ـــه  ـــمنان را ب ـــد دش ـــالجاری امی ـــامی در س اس

ــرد.  ــد کـ ــل خواهـ ــأس تبدیـ یـ
ــتگو  ــار راسـ ــنا، ، علیـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
انتخابـــات پیـــش رو را یـــک انتخابـــات 
توطئه هـــای  مقابـــل  در  سرنوشت ســـاز 
ـــت  ـــر وق ـــزود: ه ـــرد و اف ـــر ک ـــمنان ذک دش
مختلـــف  صحنه هـــای  در  ایـــران  ملـــت 
زمینه هـــا،  ســـایر  و  انتخابـــات  از  اعـــم 
ـــمنان و در  ـــد؛ دش ـــدان آمدن ـــه می ـــور ب پرش
رأس آن اســـتکبار جهانـــی عقـــب نشـــینی 

نـــد.  کرده ا
ـــرفت و  ـــز پیش ـــی را رم ـــدت و همدل وی وح
ـــی  ـــت: یک ـــرد و گف ـــوان ک ـــور عن ـــعه کش توس
ــه  ــمنان زمینـ ــی دشـ ــای اصلـ ــه هـ از برنامـ
ســـازی بـــرای نارضایتـــی مـــردم و بدبینـــی 

ـــت. ـــاب هس ـــام و انق ـــه نظ ب
ــن  ــا در ای ــه م ــد: هم ــادآور ش ــتگو ی راس
خصــوص وظیفــه داریــم کــه گام هــای عملــی 
در خدمــت بــه ولــی نعمتــان انقــاب برداریــم.

احمـــد  معرفـــی  بـــا  پایـــان  در  وی 
نیـــک نفـــس بـــه عنـــوان بخشـــدار جدیـــد 
ــت  ــا مرکزیـ ــر بـ ــوی اهـ ــیس فندقلـ التأسـ
تـــازه کنـــد قشـــاق خواســـتار همـــکاری و 
ـــت  ـــوص تقوی ـــی ادارات در خص ـــی تمام همراه
ایـــن بخشـــداری و خدمـــت بـــه روســـتائیان 

منطقـــه شـــد.

هشدار ایران به سازمان بین المللی 
دریانوردی در پی تهدید ناخدای 

آدریان دریا از سوی آمریکا 

ــران  ــفارت ای ــرد: س ــام ک ــژاد اع ــدی ن بعی
در لنــدن در پــی تهدیــد ناخــدای کشــتی 
»آدریــان دریــا« از ســوی آمریــکا و نقــض 
ــه ســازمان بیــن المللــی  امنیــت دریانــوردی ب

دریانــوردی هشــدار داد. 
ــژاد  ــدی ن ــد بعی ــارس، حمی ــزارش ف ــه گ ب
ســفیر ایــران در انگلیــس در صفحــه توئیتــرش 
ــه  ــدن ب ــورمان در لن ــفارت کش ــت: » س نوش
ــای  ــوردی و اعض ــی دریان ــن الملل ــازمان بی س
آن هشــدار داد کــه آمریــکا بــا تهدیــد کشــتی 
ــه کشــتی  ــران، ناخــدا و خدم ــت ای ــل نف حام
ــه  ــدم ارائ ــه ع ــد کشــورها ب ــن تهدی و همچنی
ــدات  ــتی، معاه ــه آن کش ــدری ب ــات بن خدم
ایمنــی  و  امنیــت  و  نقــض  را  دریانــوردی 
بــه مخاطــره  را  المللــی  بیــن  دریانــوردی 

ــت.« ــه اس انداخت
مقـام  داد  انگلیسـی گـزارش  روزنامـه  یـک 
ایمیلـی  در  آمریـکا  خارجـه  وزارت  ارشـد 
نفـت  نفتکـش حامـل  ناخـدای  از  غیرمعمـول 
ایـران خواسـته کشـتی را بـه سـمت آب هـای 
کشـوری هدایـت کنـد که امـکان بازداشـت آن 

باشـد.  توسـط آمریـکا وجـود داشـته 
داد  گــزارش  فایننشــال تایمز  روزنامــه 
ــکا در  ــت آمری ــده دول ــوک«، نماین ــان ه »برای
ــدای  ــه ناخ ــی ب ــال ایمیل ــا ارس ــران ب ــور ای ام
او  از  »آدریان دریــا«  نفتکــش  هندی تبــار 
آب هــای  ســمت  بــه  را  کشــتی  خواســته 
کشــوری منحــرف کنــد کــه آن را بــه نیابــت از 

ــد.  ــف کن ــکا توقی آمری
ــول  ــل غیرمعم ــک ایمی ــوک در ی ــان ه برای
بــرای ایــن ناخــدا نوشــته می توانــد پــول 
ــاه  ــرش را در رف ــه عم ــرد و بقی ــکا را بگی آمری
زندگــی کنــد، امــا اگــر ایــن کار را انجــام ندهد، 

ــد.  ــد ش ــوار خواه ــرای او دش ــی ب زندگ
ــف  ــواد ظری ــوص محمدج ــن خص در همی
توئیتــر  در  خبــر  ایــن  بــه  واکنــش  در 
نوشــت: »آمریــکا پــس از ناکامــی در دزدی 
دریایــی مســتقیماً بــه رشــوه دهی متوســل 
ــده  ــا ب ــه م ــران را ب ــت ای ــا نف ــت: ی ــده اس ش
ــا  ــن و ی ــت ک ــون دالر دریاف ــن میلی و چندی
ــه  ــادی ب ــباهت زی ــو. ش ــم ش ــودت تحری خ
ــن از  ــش م ــه پی ــد هفت ــه چن ــی دارد ک دعوت
کاخ ســفید دریافــت کــردم. دارد بــه الگــو 

می شــود.« تبدیــل 

پوتین:
 روسیه موشک های جدید تولید 

می کند

رئیس جمهـــوری روســـیه روز )پنجشـــنبه( 
ـــان  ـــو پیم ـــس از لغ ـــورش پ ـــرد، کش ـــام ک اع
نیروهـــای اتمـــی میـــان بـــرد موســـوم بـــه 
ــد  ــک های جدیـ ــا موشـ ــد دارد تـ INF قصـ

ـــد. ـــد کن تولی
بـــه گـــزارش ایســـنا، بـــه نقـــل از خبرگـــزاری 
رئیـــس  پوتیـــن،  والدیمیـــر  رویتـــرز، 
ــادی  ــت اقتصـ ــیه در نشسـ ــوری روسـ جمهـ
ـــت،  ـــتوک گف ـــیه در والدیووس ـــرق دور روس ش
نگـــران گفته هـــای آمریـــکا دربـــاره اســـتقرار 
موشـــک ها در ژاپـــن و کـــره جنوبـــی اســـت 
و ایـــن اســـتقرار بخش هایـــی از قلمـــروی 

ــد. ــش می دهـ ــز پوشـ ــیه را نیـ روسـ
واشـــنگتن مـــاه گذشـــته میـــادی از 
پیمـــان ۱۹۸۷ نیروهـــای اتمـــی میـــان بـــرد 
ــا اتهام زنـــی بـــه روســـیه در نقـــض آن،  و بـ
خـــارج شـــد؛ اتهاماتـــی کـــه دولـــت مســـکو 

آنهـــا را رد کـــرده اســـت.
ــورهای  ــان، کشـ ــن پیمـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ـــش  ـــه آزمای ـــتند ب ـــازه نداش ـــده اج ـــا کنن امض
ــه در آن  ــلیحاتی را کـ ــری تسـ ــه کار گیـ و بـ

ذکـــر شـــده، بپردازنـــد.
پوتیـــن همچنیـــن گفـــت، ترکیـــه، هنـــد 
و چیـــن می تواننـــد در گـــروه بین المللـــی 
شـــبیه بـــه گـــروه هفـــت شـــرکت داشـــته 

باشـــند.
ــورهای  ــران کشـ ــه رهبـ ــت: از اینکـ او گفـ
ـــد،  ـــوت کن ـــیه دع ـــه روس ـــت را ب ـــروه هش گ
ــه  ــر کـ ــود اگـ ــی شـ ــحال مـ ــیار خوشـ بسـ
ـــود.  ـــکیل ش ـــر تش ـــار دیگ ـــی ب ـــن گروه چنی
پکـــن و دهلـــی نـــو را مـــی تـــوان در یـــک 
ــروه بیـــن المللـــی چـــون گـــروه هفـــت  گـ
جـــای داد چـــرا کـــه ایـــن امـــر مـــی توانـــد 
ــر  ــد و موثـ ــی مفیـ ــکاری جهانـ ــرای همـ بـ

باشـــد.
وی ادامـــه داد: بـــه نظـــرم همـــه امـــروز 
می داننـــد کـــه رهبـــری غـــرب رو بـــه 
یـــک  نمی توانـــم  مـــن  اســـت.  پایـــان 
ســـازمان بیـــن المللـــی موثـــر را بـــدون 
هنـــد و چیـــن تصـــور کنـــم. در گفتگوهـــای 
ـــس  ـــان، رئی ـــب اردوغ ـــب طی ـــا رج ـــرم ب اخی
جمهـــوری ترکیـــه دربـــاره احتمـــال حضـــور 
ـــت  ـــز صحب ـــت نی ـــروه هف ـــور در گ ـــن کش ای
ـــای  ـــتم ه ـــه سیس ـــه ترکی ـــس از آنک ـــد. پ ش
دفـــاع هوایـــی اس-۴۰۰ را از مـــا خریـــد، 
ــاس و  ــش حسـ ــوان بخـ ــه عنـ ــد بـ می توانـ
مهـــم ســـازمان های جهانـــی شـــبیه بـــه 

ــته باشـــد. گـــروه هفـــت حضـــور داشـ

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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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

کامــل  مفهــوم  جوانــی  و  کودکــی   *
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــت. واقعی ــودن نیس نب
ــی  ــای زندگ ــه ه ــه لحظ ــا در هم ــان ه انس

خــود کامــل و تمــام عیارنــد.
وین دایر

ــد را  ــان نیرومن ــم، انس ــه و غ ــر عض * اث
ناتــوان مــی کنــد و در جوانــی او را فرســوده 

و نیمــه پیــر مــی ســازد.  
امام علی)ع(،حدیث تربیت،22

* دوســت نــدارم جوانــی از شــما را ببینــم 
مگــر آن کــه صبــح کنــد و رفــت و آمــدش 
ــم  ــا عال ــت باشــد: ی ــن دو حال در یکــی از ای
ــد در  ــن نباش ــه چنی ــی ک ــل. کس ــا محّص ی
ــرده و خــودداری  ــه کوتاهــی ک انجــام وظیف
از اداء وظیفــه، تضییــع حــق انســانیت اســت 
ــگاه  ــت و جای ــاه اس ــی گن ــن تضییع و چنی

ــود. گناهــکار در آتــش خواهــد ب
امام صادق)ع(،حدیث تربیت،139

* جوانــي، ســتاره اي اســت کــه فقــط یک 
بــار در آســمان عمــر انســان طلــوع مــي کند.
ژوربرت

ــت  ــه هس ــه ک ــان را آن گون ــان جه انس
انــکار مــي کنــد بــي آن کــه ضــرورت گریــز 

از آن را بپذیــرد.
آلبرکامو

توانــد چنــان جهــان  مــي  انســان   *
ــا  ــه ب ــد ک ــامان بخش ــر و س ــش را س خوی

باشــد. همــراه  نیازهایــش  و  خواســت 
هیدگر

ــه آن  * جهــان بینــی هــر کــس بســته ب
ــه مــی بینــد. اســت کــه انســان را چگون

شریعتی
ــه  * جهــان انســان و جهــان فرهنــگ پای
اش بــر اخــاق و ســازمان نیســت بلکــه پایــه 

اش بــر نیــرو و قــدرت اســت.
نیچه

* مــا ارزش و ســودمندی جهــان را صــرف 
واژه هایــی کردیــم کــه خــود ســاختگی 

ــد.   ــی ســاخته ان ــرای آدم ــی ب اســت. یعن
محمد باقر هوشیار

مدیرکل امور شهری و شوراهای 
استانداری آذربایجان شرقی:

تالش داریم از وقوع مشکالت حقوقی 
برای شهرداری ها پیشگیری کنیم 

مدیـــرکل امـــور شـــهری و شـــوراهای 
گفـــت:  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتانداری 
تاکنـــون در شـــهرداری هـــا بـــه دنبـــال 
پیشـــگیری از وقـــوع مشـــکات حقوقـــی 

نبودیـــم. 
مرتضـــی  شـــهریار،  گـــزارش  بـــه 
اندیشـــی  هـــم  جلســـه  در  علیخانـــی 
ــعب  ــرکل شـ ــا مدیـ ــتان بـ ــهرداران اسـ شـ
ـــرکل  ـــت اداری و مدی ـــوان عدال ـــی دی تخصص
ـــان  ـــا بی ـــا ب ـــهرداری ه ـــازمان ش ـــی س حقوق
ـــوع  ـــگیری از وق ـــرای پیش ـــون ب ـــه تاکن اینک
مشـــکات حقوقـــی بـــرای شـــهرداری هـــا 
برنامـــه ای نداشـــتیم گفـــت: اگـــر بتوانیـــم 
ـــکل  ـــک م ـــوص ی ـــات در خص ـــن جلس در ای
ــع  ــه نفـ ــم بـ ــدا کنیـ ــب پیـ ــکار مناسـ راهـ

ــت. ــا اسـ ــهرداری هـ شـ
او اصلـــی تریـــن مشـــکل شـــهرداری 
ــهر  ــورای شـ ــات شـ ــال مصوبـ ــا را ابطـ هـ
ــی در  ــوارض محلـ ــه عـ ــوص تعرفـ در خصـ
ــت:  ــت و گفـ ــت اداری دانسـ ــوان عدالـ دیـ
ـــای  ـــال ه ـــوب در س ـــن مص ـــاس قوانی ـــر اس ب
ــه  ــت مصوبـ ــال ۹۳، هشـ ــا ۵۹ در سـ ۵6 تـ
ـــی  ـــائل مهم ـــه مس ـــز ک ـــهر تبری ـــورای ش ش
ــال  ــود ابطـ ــاز بـ ــای بـ ــری فضـ ــد کسـ مانـ
شـــد امـــا بـــا تـــاش شـــهرداری تبریـــز در 
ــاره در  ــات دوبـ ــن موضوعـ ــال ۹۸ همیـ سـ

دیـــوان تصویـــب شـــد.
مدیـــرکل امـــور شـــهری و شـــوراهای 
ـــا  ـــه ب ـــرقی در ادام ـــان ش ـــتانداری آذربایج اس
ـــاده  ـــای م ـــیون ه ـــن کمیس ـــه قوانی ـــاره ب اش
۱۰۰ اظهـــار داشـــت: در موضـــوع حکـــم 
ــا در  ــهرداری هـ ــده، شـ ــادر شـ ــب صـ تخریـ
برخـــی مـــوارد بـــا مشـــکل اجـــرای حکـــم 
ـــن  ـــت در ای ـــروری اس ـــه ض ـــتند ک ـــه هس مواج

خصـــوص نـــگاه ویـــژه شـــود.
علیخانـــی بـــا تاکیـــد بـــر مشـــکل ایجـــاد 
شـــده بـــرای شـــهرداری هـــا در حـــوزه 
ــه  ــی کـ ــت: در صورتـ ــا گفـ ــور قراردادهـ امـ
ــا  ــهرداری هـ ــه شـ ــپ بـ ــرارداد تیـ ــک قـ یـ
ابـــاغ شـــود مشـــکات ایجـــاد شـــده بـــرای 
ـــد  ـــش خواه ـــدت کاه ـــه ش ـــا ب ـــهرداری ه ش

یافـــت.

رونق اشتغال زایی در حوضه 
 دریاچه ارومیه

دریاچــه  حاشــیه  در  ریزجلبــک  تولیــد 
می یابــد گســترش  ارومیــه 

مدیــر شــیات و امــور آبزیــان ســازمان 
از  آذربایجان شــرقی  اســتان  جهادکشــاورزی 
عقــد تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بیــن ایــن 
مدیریــت، پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 
و  تولیــد  منظــور  بــه  بخــش خصوصــی  و 
پــرورش ریــز جلبــک در حاشــیه دریاچــه 

ــر داد.  ــه خب ارومی
بــه گــزارش ایرنــا، قاســم جعفرونــد در جمع 
ــه  ــه ب ــم نام ــن تفاه ــرد: ای ــگاران اظهارک خبرن
منظــور بهــره بــرداری بهینــه از منابــع اســتان 
ــاد  ــای اقتص ــت ه ــاغ سیاس ــه اب ــه ب و باتوج
ــه  ــای ارای ــه ه ــاظ برنام ــه لح ــی و ب مقاومت
شــده در ســند تدبیــر و توســعه اســتان، مبنــی 
بــر برنامــه ریــزی بــه منظــور تنــوع بخشــی بــه 
تولیــدات بخــش شــیات و آبزیــان، امضــا شــد.  
را  مربوطــه  نامــه  تفاهــم  از  هــدف  وی 
ــرورش  ــادی پ ــک اقتص ــه بیوتکنی ــتیابی ب دس
ریزجلبــک در سیســتم هــای مختلــف و ســویه 
هــای) گونــه(  متفــاوت بــا اولویــت ســویه های 
موجــود در منطقــه، توســعه و تجــاری ســازی 
در  بیوتکنولــوژی  تحقیقاتــی  دســتاوردهای 
حــوزه پــرورش ریزجلبــک بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی، جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی 
جهــت توســعه و ترویــج صنعــت پــرورش 
ــه  ــیدن ب ــوع بخش ــور تن ــه منظ ــک ب ریزجلب
ــای  ــن ه ــتان در زمی ــیاتی اس ــوالت ش محص
ــه از  ــه و اســتفاده بهین حاشــیه دریاچــه ارومی
ظرفیــت هــای بیولوژیکــی و اقتصــادی موجــود 
در حاشــیه ایــن دریاچــه و ســواحل آن عنــوان 

کــرد.  
ــز  ــد ری ــورت تولی ــت: در ص ــد گف جعفرون
جلبــک هــا در اســتان و بــا توجــه بــه کاربــرد 
جلبــک هــا در صنایــع غذایــی، تغذیــه، تولیــد 
دارو، رنگدانــه، مــواد شــیمیایی و ســوخت 
دســتاوردهای اقتصــادی فراوانــی را شــاهد 

ــود.   ــم ب خواهی
مدیــر شــیات و امــور آبزیــان ســازمان 
ــش  ــه داد: در بخ ــتان ادام ــاورزی اس جهادکش
ــی  ــای آب ــتم ه ــان در اکوسیس ــیات و آبزی ش
جلبــک هــا و فیتوپانکتــون هــا بخــش مهمــی 
ــی  ــزی و ماه ــی موجــودات آب ــره غذای از زنجی
هــا را تشــکیل مــی دهنــد و بــا عملیاتــی 
کــردن ایــن تفاهــم نامــه در ســال هــای آتــی 
ــای مســاعدی در خصــوص ســرمایه  ــه ه زمین
گــذاری و توســعه ایــن محصــول را شــاهد 
خواهیــم بــود و درهــای جدیــدی بــرای رونــق 
ــی  ــوده م ــتان گش ــتغال در اس ــد و اش در تولی

شــود.

شـــهردار تبریـــز از تدریـــس مجموعـــه 
ـــزار  ـــرای ۳۴۰ ه ـــهروندی ب ـــوزش ش ـــب آم کت
دانـــش آمـــوز تبریـــزی در ســـال تحصیلـــی 

جدیـــد خبـــر داد. 
ـــر  ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
بـــا اعـــام ایـــن خبـــر اظهـــار داشـــت: بـــه 
ـــدام  ـــن اق ـــن و بزرگتری ـــده مهمتری ـــاد بن اعتق
ــته  ــال گذشـ ــی ۲ سـ ــز طـ ــهرداری تبریـ شـ
ــی  ــب آموزشـ ــه کتـ ــن مجموعـ ــن ایـ تدویـ
ــای  ــج آموزش هـ ــا ترویـ ــه بـ ــرا کـ ــوده چـ بـ
شـــهروندی در طوالنـــی مـــدت مـــی تـــوان 
ـــئولیت  ـــهروندانی مس ـــا ش ـــاد ب ـــهری آب ـــه ش ب

پذیـــر دســـت یافـــت.
ایـــن  تدویـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا  او 
 ۲6 قالـــب  در  شـــهروندی  آموزش هـــای 
جلـــد کتـــاب و ۹ محـــور آموزشـــی افـــزود: 
ـــاب  ـــد کت ـــزار جل ـــاس ۴۰۰ ه ـــن اس ـــر همی ب
ـــی ۹۸ - ۹۹  ـــال تحصیل ـــس در س ـــرای تدری ب

ــت. ــده اسـ ــاده شـ ــاپ و آمـ چـ
ــرای  ــه داد: بـ ــر ادامـ ــهین باهـ ــرج شـ ایـ
تدریـــس ایـــن کتاب هـــا حـــدود ۲۰۰ نفـــر 
ـــوزش  ـــز آم ـــهرداری تبری ـــق ش ـــدرس از طری م
ـــارکت اداره  ـــا مش ـــث ب ـــن مباح ـــا ای ـــد ت دیدن
ــع  ــتان، از مقطـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ کل آمـ
ــش  ــرای دانـ ــتان بـ ــا دبیرسـ ــتان تـ کودکسـ

آمـــوزان تبریـــزی آمـــوزش داده شـــود.
ـــهروندی در  ـــوزش ش ـــز از آم ـــهردار تبری ش

ــاق  ــن اتفـ ــوان عظیم تریـ ــه عنـ ــدارس بـ مـ
ـــه  ـــت: نتیج ـــرده و گف ـــام ب ـــور ن ـــی کش فرهنگ
ــی  ــم فرهنگـ ــداد مهـ ــن رویـ ــورد ایـ و بازخـ
می توانـــد تربیـــت و پـــرورش نســـلی آگاه 
ــئولیت  ــود و مسـ ــراف خـ ــط اطـ ــه محیـ بـ
ـــن  ـــان ای ـــس از پای ـــه پ ـــرا ک ـــد چ ـــر باش پذی
ــور  ــد چطـ ــا می دانـ ــوان مـ ــا، نوجـ آموزش هـ

بایـــد در شـــهر زندگـــی کنـــد.
او یـــادآور شـــد: رایزنـــی هایـــی صـــورت 
ــت وزارت  ــورد موافقـ ــر مـ ــه اگـ ــه کـ گرفتـ
کشـــور قـــرار گیـــرد، ایـــن کتاب هـــای 
ـــت  ـــز، جه ـــز تبری ـــه ج ـــهروندی ب ـــوزش ش آم
ــف  ــاط مختلـ ــه نقـ ــوزش بـ ــس و آمـ تدریـ

کشـــور نیـــز ارســـال شـــود.
ــرد:  ــان کـ ــر خاطرنشـ ایـــرج شـــهین باهـ
ــردآوری و  ــد گـ ــه در ۲6 جلـ ــن مجموعـ ایـ
ــژه  ــد ویـ ــه ۱۳ جلـ ــده اســـت کـ ــاپ شـ چـ
ـــان  ـــژه مربی ـــد آن وی ـــوزان و ۱۳ جل ـــش آم دان
در محورهـــای مختلـــف شـــهروندی تدویـــن 
و تنظیـــم شـــده اســـت. حقـــوق شـــهروندی، 
خدمـــات شـــهری و فضـــای ســـبز، توســـعه 
و  معمـــاری  زیســـت،  محیـــط  و  پایـــدار 
شهرســـازی، حمـــل و نقـــل و ترافیـــک، 
ــد  ــات فراغـــت، ورزش، خاقیـــت، پدافنـ اوقـ
ـــه  ـــی از جمل ـــای آموزش ـــل و تکنیک ه غیرعام
موضوعـــات مـــورد بحـــث در ایـــن مجموعـــه 

اســـت.

رئیـــس شـــورای عالـــی اســـتان ها ضمـــن 
ـــف و فســـاد  ـــا تخل ـــزوم برخـــورد ب ـــر ل ـــد ب تاکی
ـــق  ـــت  شـــهری و تحق ـــتم های مدیری در سیس
ــهری،  ــه شـ ــگ و یکپارچـ ــت هماهنـ مدیریـ
ــای  ــه تنگاهـ ــاره بـ ــا اشـ ــال بـ ــن حـ در عیـ
ــا گفـــت:  ــر تحریم هـ ــادی تحـــت تاثیـ اقتصـ
تجهیـــز  آتش نشـــانی،  ایمنـــی  تجهیـــز 
ـــازی  ـــی بهس ـــرو و حت ـــرانی، مت ـــاوگان اتوبوس ن
ـــواد  ـــه م ـــطه تهی ـــه واس ـــر ب ـــا و معاب خیابان ه
ـــهرها  ـــر، اداره ش ـــوارد دیگ ـــیاری م ـــه و بس اولی
ــرده  ــخت تر کـ ــر و سـ ــا گران تـ ــرای مـ را بـ

اســـت.
ـــری در  ـــی الوی ـــنا، مرتض ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــورای  ـــی ش ـــاس عموم ـــن اج ـــت و دومی بیس
عالـــی اســـتان ها در تاریخ نـــگاری ابتـــدای 
ـــام  ـــوگواری ام ـــام س ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب جلس
ـــت و  ـــلیت گف ـــام را تس ـــن ای ـــین )ع(، ای حس
ـــر در  ـــئولیت خطی ـــطه مس ـــه واس ـــا ب ـــزود: م اف
اداره شـــهرها، بهتـــر می دانیـــم کـــه تـــداوم 
حیـــات فســـاد در شـــهرها چالشـــی کلیـــدی 
اســـت کـــه رســـیدگی بـــه آن اولویـــت دارد. 
ـــل  ـــن معض ـــل ای ـــرای ح ـــهری ب ـــت ش مدیری
نیـــاز بـــه شـــفاف شـــدن همـــه اقدامـــات و 
ــا دارد. در ســـال های اخیـــر بـــرای  فعالیت هـ
شـــفاف کـــردن فرایندهـــا تـــاش مضاعـــف 
صـــورت گرفتـــه اســـت. یکـــی از نمونه هـــای 
وظایـــف  ســـاماندهی  شـــفافیت،  موفـــق 
شـــوراهای معمـــاری مناطـــق در تهـــران 
ـــاختار  ـــذف س ـــف و ح ـــدون توق ـــه ب ـــت ک اس
ـــامانه  ـــات در س ـــت تصمیم ـــه ثب ـــزم ب ـــا مل تنه
ــدی  ــه بعـ ــه مرحلـ ــده اند کـ ــازی شـ شهرسـ
شـــفافیت بـــرای آنـــان انتشـــار عمومـــی 

ــود. ــامل می شـ ــات را شـ اطاعـ
مصوبـــات  انتشـــار  کـــرد:   تأکیـــد  وی 
مهـــم  اگرچـــه  معامـــات  و  قراردادهـــا 
اســـت، امـــا تنهـــا بخشـــی از ایـــن تـــاش 
اســـت و هنـــوز کافـــی نیســـت. مـــا خـــوب 
می دانیـــم کـــه ایـــن اصاحـــات زمان بـــر 
و دشـــوار اســـت، امـــا مســـئولیت آن را بـــر 
دوش خـــود می دانیـــم. از ســـوی دیگـــر 
ـــف  ـــش تخل ـــرای کاه ـــدی ب ـــنهادهای ج پیش
و فســـاد در سیســـتم ها شناســـایی و انحـــال 
گلوگاه هـــای فســـاد جایگزینـــی، مدیـــران 
ـــن  ـــط و قوانی ـــر ضواب ـــالم و تغیی ـــا ناس ـــالم ب س
ـــاد  ـــا فس ـــارزه ب ـــفافیت و مب ـــود ش ـــت بهب جه

وجـــود دارد.
اســـتان ها در  عالـــی  رئیـــس شـــورای 
ــا  ــود بـ ــای خـ ــری از صحبت هـ بخـــش دیگـ
ـــات  ـــه انتشـــار انبوهـــی از تخلف ـــه اینک اشـــاره ب
ـــه  ـــا ب ـــده، تنه ـــا نش ـــا آن ه ـــوردی ب ـــه برخ ک
ـــت:  ـــد، گف ـــات می انجام ـــازی تخلف ـــادی س ع
ـــون  ـــی همچ ـــای نظارت ـــا نهاده ـــت ت ـــاز اس نی
ـــری  ـــه مطالبه گ ـــخ ب ـــرای پاس ـــه ب ـــوه قضایی ق
ـــد.  ـــری کنن ـــات را پیگی ـــی، تخلف ـــکار عموم اف
ــا در ایـــن دوره  ــه تنهـ ــهری نـ مدیریـــت شـ

اخیـــر کـــه در ســـال های گذشـــته هـــم 
ــد.  ــود باشـ ــرد خـ ــخگوی عملکـ ــد پاسـ بایـ
ـــی  ـــای سیاس ـــه رقابت ه ـــاگری ها در چرخ افش
می دهنـــد،  دســـت  از  را  خـــود  کارکـــرد 
ــه ای  ــه و الیـ ــاد در پلـ ــب فسـ ــن ترتیـ بدیـ
عمیق تـــر پنهـــان می شـــود. یعنـــی هـــر 
ـــکل  ـــا مش ـــود، ام ـــام ش ـــاگری انج ـــد افش چن
سیســـتمی بـــه قـــوت خـــود باقـــی بمانـــد، 
ــد.  ــداوم می یابـ ــاکان تـ ــاد کمـ ــئله فسـ مسـ
لـــذا مأموریـــت مـــا اصـــاح فرایندهـــای 

فســـادزا در همـــه ســـاختارها اســـت.
مدیریـــت  از  تغییـــر  افـــزود:  الویـــری 
ـــگ  ـــت هماهن ـــه مدیری ـــهری ب ـــگ ش ناهماهن
ــاز  ــه فقـــط زمینه سـ ــهری نـ ــه شـ و یکپارچـ
ارتقـــاء خدمـــات شـــهری و اجـــرای صحیـــح 
ــه  ــت، بلکـ ــهری اسـ ــعه شـ ــای توسـ طرح هـ
ــت گذار،  ــاد سیاسـ ــا نهـ ــد تـ ــک می کنـ کمـ
ــم و  ــار هـ ــی در کنـ ــر همگـ ــری و ناظـ مجـ
ــته  ــت داشـ ــزا فعالیـ ــم افـ ــورت هـ ــه صـ بـ
ـــاد  ـــهری در ابع ـــه ش ـــت یکپارچ ـــند. مدیری باش
ـــل و  ـــهری، حم ـــات ش ـــد خدم ـــی مانن گوناگون
ـــای  ـــاد و طرح ه ـــت، اقتص ـــط زیس ـــل، محی نق
ـــد  ـــت. بی تردی ـــذار اس ـــهری تأثیرگ ـــعه ش توس
واگـــذاری اختیـــارات بـــه شـــهرداری ها بایـــد 
ــرد  ــورت گیـ ــه صـ ــام یکپارچـ ــاس نظـ براسـ
ــذاری  ــزان واگـ ــه میـ ــم بـ ــرا هـ ــزار اجـ و ابـ

وظایـــف محقـــق شـــود.
ـــه  ـــت یکپارچ ـــق مدیری ـــه داد: تحق وی ادام
شـــهری در مقابـــل مدیریـــت جزیـــره ای 
می توانـــد برنامه ریـــزی و بودجـــه شـــهرها 
ـــه  ـــر چ ـــق ه ـــب تحق ـــد و موج ـــت کن را هدای

ــود. ــهروندی شـ ــوق شـ ــر حقـ بهتـ
رئیـــس شـــورای عالـــی اســـتان ها تاکیـــد 
ـــا در  ـــه الزام ـــت یکپارچ ـــای مدیری ـــرد: معن ک
اختیـــار گرفتـــن تمامـــی امـــور بـــه دســـت 
در  می تـــوان  و  نیســـت  شـــهرداری ها 
ــرح و  ــه گام مطـ ــف و گام بـ ــطوح مختلـ سـ
ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــرا برس ـــه اج ـــه عرص ب
ـــم پیشـــنهاد  ـــن ضـــرورت مه ـــق ای ـــت تحق جه
می کنـــم بـــا توجـــه بـــه دشـــواری تحقـــق 
ـــت  ـــور، دول ـــهرهای کش ـــه ش ـــر در هم ـــن ام ای
ـــن  ـــق ای ـــرای تحق ـــکاری الزم را ب ـــر و هم تدبی
ــهرهای  ــرای شـ ــوت بـ ــطح پایلـ ــر در سـ امـ
مراکـــز اســـتان و کان شـــهرها ایجـــاد کنـــد.

در  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  الویـــری 
ــا  ــطه تحریم هـ ــه واسـ ــواری بـ ــرایط دشـ شـ
داریـــم،  قـــرار  اقتصـــادی  فشـــارهای  و 
افـــزود: اگرچـــه برنامه ریـــزی بـــرای مـــا 
بســـیار دشـــوار شـــده، امـــا مســـئولیت مـــا 
ــا  ــت. مـ ــده اسـ ــر شـ ــنگین تر و خطیرتـ سـ
بـــه عنـــوان نماینـــدگان مـــردم در مدیریـــت 
امـــور شـــهرها خـــوب می دانیـــم کـــه همـــه 
ــن  ــر ایـ ــا تحـــت تأثیـ ــهری مـ ــات شـ خدمـ
ـــی  ـــز ایمن ـــت. تجهی ـــه اس ـــرار گرفت ـــارها ق فش
ــرانی،  ــاوگان اتوبوسـ ــز نـ ــانی، تجهیـ آتش نشـ
ـــر  ـــا و معاب ـــازی خیابان ه ـــی بهس ـــرو و حت مت
بـــه واســـطه تهیـــه مـــواد اولیـــه و بســـیاری 
ــا  ــرای مـ ــهرها را بـ ــر اداره شـ ــوارد دیگـ مـ

گران تـــر و ســـخت تر کـــرده اســـت.
از مســـئوالن  نیابـــت  بـــه  افـــزود:  وی 
و مدیـــران مدیریـــت شـــهری از تمامـــی 
نهادهـــای علمـــی و دانشـــگاهی، مراکـــز 

تحقیقاتـــی، پارک هـــای علـــم و فنـــاوری،  
تقاضـــا  اســـتارت آپ ها  و  رشـــد  مراکـــز 
ـــن  ـــهر در ای ـــر ش ـــرای اداره بهت ـــه ب ـــم ک می کن
شـــرایط دشـــوار همـــراه شـــوند. مســـئولیت 
ـــا  ـــا ب ـــه تنه ـــت ک ـــده ماس ـــر عه ـــنگینی ب س
ـــق  ـــا محق ـــی نهاده ـــی تمام ـــکاری و همراه هم
ـــم  ـــتا از همکاران ـــن راس ـــد. در همی ـــد ش خواه
ــژه  ــه ویـ ــورای اســـامی و بـ در مجلـــس شـ
می کنـــم  تقاضـــا  اقتصـــادی  کمیســـیون 
ـــر  ـــرای اداره بهت ـــهری ب ـــت ش ـــه مدیری ـــه ب ک
بـــر مبنـــای عـــوارض و بهـــای خدمـــات بـــا 
اصاحـــات مـــورد نظـــر در قانـــون مالیـــات 
بـــر ارزش افـــزوده کمـــک کننـــد. مدیریـــت 
ـــی در  ـــل مهم ـــه عام ـــر اینک ـــاوه ب ـــی ع محل
مشـــارکت شـــهروندان در اداره امـــور اســـت، 
می توانـــد بـــا اصـــاح برخـــی رویه هـــا بـــه 
بهبـــود وضعیـــت خدمت رســـانی در شـــهرها 
نیـــز کمـــک کنـــد. اصـــاح در ایـــن قانـــون 
ــن  ــا ایـ ــارزه بـ ــای مبـ ــنگ بنـ ــد سـ می توانـ
اقتصـــادی و تحریم هـــا  شـــرایط دشـــوار 

باشـــد.
رئیـــس شـــورای عالـــی اســـتان ها ادامـــه 
ــور  ــه حضـ ــور بـ ــهرهای کشـ ــق شـ داد: رونـ
و  معلمـــان  دانشـــجویان،  و  دانش آمـــوزان 
اســـتادانی اســـت کـــه شـــور و نشـــاط را در 
شـــهرها جـــاری می کننـــد. مـــا همیشـــه 
تاش مـــان ایـــن بـــوده کـــه در آســـتانه 
ــهر  ــوزی، شـ ــاره علم آمـ ــل دوبـ ــر و فصـ مهـ
و محیـــط آن را بـــرای علـــم جویـــان آمـــاده 
کنیـــم. ضمـــن اینکـــه مـــا در ســـال های 
اخیـــر توانســـته ایم یـــاوران خوبـــی را از 
میـــان جوانـــان و نوجوانـــان بـــه عنـــوان 
امـــور  در  داوطلـــب  و  شـــهردار مدرســـه 
مختلـــف شـــهری گردآوریـــم. همچنـــان 
ــتر  ــای بیشـ ــکاری و همراهی هـ ــتاق همـ مشـ

ــتیم. هسـ
الویـــری تأکیـــد کـــرد: بایـــد تـــاش 
در  شـــهروندی  آموزش هـــای  تـــا  کنیـــم 
مـــدارس ادامـــه پیـــدا کنـــد و دانش آمـــوزان 
ــا مفاهیـــم اساســـی  در ســـنین نوجوانـــی بـ
حقـــوق و تکالیـــف شـــهروندی آشـــنا شـــوند 
و یاری گـــر مـــا در ســـاختن شـــهری نـــوآور، 
ــتا  ــن راسـ ــند. در همیـ ــا باشـ ــه روز و پویـ بـ
از وزارت آمـــوزش و پـــرورش درخواســـت 
می کنیـــم کتـــب ویـــژه آمـــوزش شـــهروندی 
ــهر را  ــئوالنه در شـ ــه و مسـ و زیســـت فعاالنـ
بـــرای دانش آمـــوزان در مقاطـــع مختلـــف 
ـــن  ـــن ای ـــا در تدوی ـــد. م ـــن کنن ـــی تدوی تحصیل
کتاب هـــا و ســـرفصل ها هـــر کمکـــی کـــه در 

نمی کنیـــم. باشـــد،دریغ  توان مـــان 

رئیس شورای عالی استان ها مطرح کرد

گران شدن اداره شهرها تحت تاثیر تحریم ها

شهردار تبریز: 

امسال برای 34۰ هزار دانش آموز تبریزی 
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نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس گفــت: 
در دو ســال گذشــته ۲۰ هــزار تــن محصــوالت 
چاپــی صادراتــی داشــتیم امــا بــه دلیــل عــدم 
ــی  ــن صنعــت و تعطیل ــه بهــره وری ای توجــه ب
ــه ۵  ــم ب ــن رق ــد، ای ــت و تولی در بخــش صنع

هــزار تــن رســیده اســت. 
معصومــه  فــارس،  گــزارش  بــه 
بی توجهــی  از  انتقــاد  بــا  آقاپورعلیشــاهی، 
ــار داشــت:  ــت چــاپ در کشــور، اظه ــه صنع ب
ــورد  ــا م ــور م ــت در کش ــن صنع ــفانه ای متاس
غفلــت قــرار گرفتــه اســت در حالــی کــه 
ــاالنه  ــا س ــت در دنی ــن صنع ــی ای ــردش مال گ

اســت. دالر  میلیــارد  یک هــزار 
نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس شــورای 
اســامی، تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــی مــا 
ــات  ــای اساســی در دو حــوزه اطاع ــه ابزاره ب
و تکنولــوژی نیــاز داریــم. در بخــش نشــر 
و چــاپ، بســته بندی قســمت اعظــم آن را 
ــرن  ــته بندی در ق ــه بس ــد ک ــکیل می ده تش
۲۱ ویتریــن یــا فروشــنده خامــوش نامگــذاری 

شــده اســت.
 

ایران همچنان در پیچ و خم انقالب دوم 
صنعت چاپ

صنعــت  در  مــا  متاســفانه  افــزود:  وی 
چــاپ بــه علــت تحریم هــای ناجوانمردانــه 
ــن رو  ــم، از ای ــرار گرفتی ــرایط ســختی ق در ش
ــوژی صنعــت چــاپ  به دلیــل عــدم ورود تکنول

ــب  ــه موج ــه ب ــزوده ک ــور، ارزش اف ــه کش ب
ــا ایجــاد می شــود  ــرای م صــادرات غیرنفتــی ب
بســیار کمتــر از کشــورهایی اســت کــه صنعــت 

ــد. ــاپ دارن ــرفته چ پیش
آقاپــور یــادآور شــد: غفلــت از صنعــت چــاپ 
ــال  ــه دنب ــا ب ــا دنی ــده ت در کشــور موجــب ش
ــا  ــا م ــش رود ام ــارم پی ــت چه ــاب صنع انق
همچنــان در پیــچ و خــم انقــاب دوم صنعــت 
ــد  ــا بع ــد ت ــل تول چــاپ باشــیم، »چــاپ از قب
ــن رو  ــر و کار دارد«، از ای ــا س ــا م ــوت ب از ف
ــاس  ــته احس ــتر از گذش ــد بیش ــاز بای ــن نی ای

شــود و بــه بــازار ۴۰۰ میلیــون نفــری کــه در 
ــرای صنعــت چــاپ مــا  کشــورهای همســایه ب

ــم. ــود دارد را دریابی وج
 

کاهش محصوالت چاپی صادراتی از 20 
هزار تن به 5 هزار تن

ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــاپ  ــت چ ــعه صنع ــه داد: توس ــامی، ادام اس
ــد بــدون نفــت کشــور را در حوزه هــای  می توان
حــوزه بهداشــت، درمــان، نظامــی و حتــی 
ــد.  ــگری اداره کن ــت و گردش ــاورزی، صنع کش

در دو ســال گذشــته ۲۰ هــزار تــن محصــوالت 
چاپــی صادراتــی داشــتیم امــا بــه دلیــل عــدم 
ــی  ــن صنعــت و تعطیل ــه بهــره وری ای توجــه ب
ــه ۵  ــم ب ــن رق ــد، ای ــت و تولی در بخــش صنع

ــن رســیده اســت. هــزار ت
 

لزوم همکاری دولت و مجلس برای توسعه 
و تکمیل اطالعات صنعت چاپ در کشور

وی معتقـــد اســـت: یکـــی از بدتریـــن 
مـــوارد و دغدغـــه افـــراد مرتبـــط بـــا ایـــن 
ـــت  ـــر صنع ـــوزش فراگی ـــه آم ـــوط ب ـــوزه مرب ح
ــگاه های  ــفانه در دانشـ ــت، متاسـ ــاپ اسـ چـ
ایـــران تـــا مقطـــع کارشناســـی ارشـــد بـــه 
ــرای  ــده و دکتـ ــه شـ ــوزه پرداختـ ــن حـ ایـ
ـــار  ـــدارد. آم ـــود ن ـــته وج ـــن رش ـــی ای تخصص
ـــاپ  ـــزان چ ـــی، می ـــردش مال ـــز از گ ـــی نی دقیق
و اطاعـــات الزم در شـــاخه تکنولـــوژی و 
ـــن رو  ـــدارد، از ای ـــود ن ـــران وج ـــم آن در ای حج
ـــا  ـــم ت ـــاش کنی ـــد ت ـــس بای ـــت و مجل در دول
ـــی  ـــی و کیف ـــورت کم ـــه ص ـــات ب ـــن اطاع ای

در اختیـــار مســـووالن قـــرار گیـــرد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســامی، تاکیــد کــرد: معاونــت اطاعــات 
صنعــت،  وزیــر  رئیس جمهــور،  فنــاوری  و 
ــا کمــک  ــی ب معــدن و تجــارت و آمــوزش عال
شــرکت های دانــش بنیــان بایــد تــاش کننــد 
تــا صنعــت چــاپ جایگزیــن خوبــی بــرای مــا 

ــد. ــیمی باش ــواد پتروش ــت و م ــاخه نف در ش

کاهش محصوالت چاپی صادراتی از 2۰ هزار به 5 هزار تن 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــرای حــل مشــکل بیــکاری 
ــق تولیــد و اشــتغال بایــد مهارت آمــوزی  و رون
ــوزی  ــت مهارت آم ــت: نهض ــد گف ــش یاب افزای
جــزو  مختلــف  بخش هــای  همــکای  بــا 

اولویت هــای ایــن وزارتخانــه اســت. 
ــریعتمداری  ــد ش ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتان  ــه در اس ــی فقی ــده  ول ــا نماین ــدار ب در دی
ــاط  ــون در ارتب ــزود: تاکن ــزد اف ــه ی و امام جمع
بــا مهارت آمــوزی، قدم هــای بســیار خوبــی 
ــف  ــا همــکاری دســتگاه های مختل در کشــور ب
ــده و  ــته ش ــران برداش ــی و خی ، بخش خصوص

ــد. ــش می یاب ــه روز افزای ــت روز ب ــن نهض ای
وی ادامــه داد: رونــق تولیــد و اشــتغال مولــد 
ــارکت  ــا، مش ــام بخش ه ــکاری تم ــرو هم در گ
مختلــف  دوره هــای  برگــزاری  و  همگانــی 
مــورد نیــاز مهــارت و کارآفرینــی  اســت 
ــام  ــداف نظ ــق آن اه ــا تحق ــم ب ــه امیدواری ک

ــود. ــق ش ــامی محق اس
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
هــزار   ۹۳ هم اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان 
ــف  ــای مختل ــا و بخش ه ــی در گرایش ه تعاون
در ســطح  کشــور فعالیــت دارد کــه گســترش و 
حمایــت از آنهــا بــر حســب ضــرورت در اســتان 

ــت.      ــر اس ــا مدنظ ه
ــد  ــق تولی ــرد: رون ــح ک ــریعتمداری تصری ش
و اشــتغال و ایجــاد زمینــه بــرای فعالیــت 
جوانــان بــه همــکاری تمــام دســتگاه ها و 
مشــارکت بخــش خصوصــی و فعــاالن تولیــدی 
و اقتصــادی نیــاز دارد و در ایــن راســتا گام های 

ــده اســت. ــته ش ــون برداش ــی تاکن خوب
بــر  ۵۰۰ هــزار  افــزون  بــه گفتــه وی 
مددجــو  از خدمــات بهزیســتی در ســطح 
ــائل  ــن مس ــد و تامی ــتفاده می کنن ــور اس کش
و مشــکات آنهــا همــواره مدنظــر بــوده و 

همچنــان خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور افــرادی 
ــح  ــر خــط فقــر هســتند تصری در اســتان ها زی
کــرد: فقرزدایــی و کمــک بــه تولیــد و اشــتغال 
بــا همــکاری تمــام بخش هــا همــواره بــه 
صــورت جــدی در اولویــت ایــن وزارتخانــه 

اســت .
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، افزایــش 
دیگــر  از  را  بگیــران  مســتمری  دســتمزد 
و  کــرد  ذکــر  وزارتخانــه  ایــن  برنامه هــای 
افــزود: در بیــن ســال های ۹۲ تــا ۹۵ دســتمزد 

مســتمری بگیران رشــد بســیار خوبــی داشــت. 
را  فســاد  بــا  مبــارزه   ، شــریعتمداری 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  کار  دســتور  در 
اجتماعــی اعــام و تصریــح کــرد: ایــن امــر بــا 
قــوت ادامــه دارد و مراتــب  بــه صــورت شــفاف 

می شــود. اطاع رســانی  مــردم  بــه 
وی گفــت: همبســتگی و مقاومــت مــردم، تمام 
توطئه هــای اقتصــادی و فرهنگــی دشــمنان را بــه 
شکســت کشــانده و بایــد ایــن روحیــه و همدلــی 

همچنــان در کشــور ادامــه یابد.
مشــکات  از  برون رفــت  راه  افــزود:  وی 
همــان همدلــی ، هوشــیاری و کار و تــاش 
و فعالیــت مضاعــف در حوزه هــای مختلــف 
ــردم و  ــی م ــا همراه ــه ب ــت ک ــادی اس اقتص

می شــود. محقــق  مســئوالن 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ســفر 
یــک روزه بــه اســتان یــزد، ضمــن بهره بــرداری 
ــر  ــای برت ــی، از تعاونی ه ــروژه عمران ــد پ از چن
اســتان تجلیــل و در ســفر بــه شهرســتان 
ــول  ــه ط ــنجان ب ــاده بافق-رفس ــم ج ــق ه باف
۳۱ کیلومتــر و بافق-ســاغند بــه طــول 6۴ 

ــد. ــاح م ی کن ــر را افتت کیلومت

شریعتمداری: 

مهارت افزایی، کلید رونق تولید
 و اشتغال است

ــان  ــوخت متقاضیـ ــد کارت سـ ــت: ۷۰ درصـ ــی گفـ رضایـ
ـــود  ـــد می ش ـــر تولی ـــر مه ـــا آخ ـــز ت ـــی نی ـــده و مابق ـــد ش تولی

و بـــه دســـت مـــردم خواهـــد رســـید. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، شـــهرام 
ــش  ــی پخـ ــرکت ملـ ــزی شـ ــه ریـ ــاون برنامـ ــی معـ رضایـ
وضعیـــت  آخریـــن  در خصـــوص  نفتـــی  فرآورده هـــای 
ــرای  ــدای اجـ ــت: از ابتـ ــی گفـ ــای المثنـ ــدور کارت هـ صـ
ایـــن طـــرح، حـــدود ۳ میلیـــون و 6۰۰ هـــزار درخواســـت 
صـــدور کارت المثنـــی داشـــته ایم کـــه از ایـــن عـــدد 
حـــدود ۷۰ درصـــد آن تولیـــد شـــده و مابقـــی کارت هـــا 
ـــت  ـــه دس ـــود و ب ـــد می ش ـــر تولی ـــر مه ـــا آخ ـــا ت ـــز نهایت نی

مـــردم خواهـــد رســـید.
رضایـــی اضافـــه کـــرد: اگرچـــه مـــردم اســـتقبال خوبـــی 
ـــا از  ـــد، ام ـــام داده ان ـــوخت انج ـــام کارت س ـــت ن ـــه ثب در زمین
آنجـــا کـــه کمـــاکان کارت جایگاه هـــا فعـــال اســـت زیـــر ۱۰ 

درصـــد از مـــردم از کارت شـــخصی اســـتفاده می کننـــد کـــه 
ـــد. ـــش یاب ـــدد افزای ـــن ع ـــم ای امیدواری

پخـــش  ملـــی  شـــرکت  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون 
کارت  پیگیـــری  مرجـــع  تنهـــا  نفتـــی  فرآورده هـــای 
ــرد و  ــوان کـ ــوخت را درگاه epolice.ir عنـ ــمند سـ هوشـ
ـــری کارت  ـــرای پیگی ـــم ب ـــش می کنی ـــردم خواه ـــت: از م گف
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــه کنن ـــایت مراجع ـــن س ـــه ای ـــود ب ـــوخت خ س
ــل  ــای معطـ ــون کارت در باجه هـ ــک میلیـ ــم یـ ــوز هـ هنـ
پســـت داریـــم و متاســـفانه کســـانی کـــه درخواســـت کارت 
ـــت کارت  ـــرای دریاف ـــروز ب ـــه ام ـــا ب ـــد ت ـــته ان ـــی داش المثن

خـــود مراجعـــه نکـــرده انـــد.
رضایـــی دربـــاره کارت جایگاه هـــا و تخلفاتـــی کـــه اخیـــراً 
ــاهده  ــان مشـ ــه متقاضیـ ــا بـ ــه ایـــن کارت هـ ــه ارائـ در زمینـ
ــه  ــر اینکـ ــی بـ ــتیم مبنـ ــی داشـ ــزود: گزارش هایـ ــده  افـ شـ
ـــار گذاشـــتن کارت ســـوخت  ـــرای در اختی ـــا ب برخـــی از جایگاه ه

جایگاه هـــا بـــه مـــردم مبالغـــی را درخواســـت کـــرده بودنـــد 
ـــردم  ـــه م ـــرده و ب ـــادر ک ـــه ای را ص ـــور اطاعی ـــن منظ ـــه همی ب
ـــی  ـــچ مبلغ ـــد هی ـــق ندارن ـــگاه داران ح ـــم جای ـــرده ای ـــام ک اع
مـــازاد بـــر قیمـــت بنزیـــن از مـــردم مطالبـــه کننـــد و اگـــر 
ـــن  ـــماره تلف ـــا ش ـــا ب ـــد حتم ـــاهده کردن ـــواردی را مش ـــردم م م
ـــه  ـــا ب ـــان م ـــند بازرس ـــن باش ـــد و مطمئ ـــاس بگیرن ۰۹6۲۷ تم
ـــورد  ـــی برخ ـــن احتمال ـــا متخلفی ـــه و ب ـــا مراجع ـــن جایگاه ه ای

ـــرد. ـــد ک خواهن

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امــام جمعــه 
ــت:  ــوع گف ــاب رج ــم ارب ــزوم تکری ــه ل ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
ــداری  ــد بانک ــردم قواع ــا م ــته ب ــن و شایس ــورد متی برخ
اســامی اســت کــه بانکــداران بایــد آن را بــه خوبــی رعایــت 
ــا را  ــل بانک ه ــت کام ــا رضای ــدگان ب ــا مراجعه کنن ــد ت کنن

تــرک کننــد. 
والمســلمین  االســام  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــش  ــد از بخ ــیه بازدی ــم در حاش ــیدمحمدعلی آل هاش س
ــان  ــی آذربایج ــک مل ــزی بان ــعبه مرک ــف ش ــای مختل ه
ــا  ــو ب ــت و گ ــایی در گف ــک کارگش ــز و بان ــرقی، تبری ش
ــان و  ــرد: برخــورد مناســب کارکن ــار ک ــا اظه ــگار ایرن خبرن
ــت  ــر اس ــورد تقدی ــک م ــدان زن بان ــوب کارمن ــاب خ حج
ــظ  ــام زن را حف ــان مق ــر، ش ــدان خواه ــد کارمن ــون بای چ

ــد.  کنن
وی تاکیــد کــرد: رعایــت حجــاب در محیــط کاری 
و پیشــقدمی نهادهــا، موسســات و ادارات دولتــی بــرای 

رعایــت حجــاب اســامی در حقیقــت موجــب ارتقــای 
ــود. ــی ش ــه م ــاب در جامع ــگ حج فرهن

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــم همچنی ـــام آل هاش ـــت االس حج
ـــات  ـــه خدم ـــزوم ارای ـــی و ل ـــای بانک ـــامانه ه ـــد از س بازدی
ــت:  ــات، گفـ ــه خدمـ ــی در ارایـ ــک و دیجتیالـ انفورماتیـ
ــرای  ــی بـ ــات الکترونیکـ ــای خدمـ ــامانه هـ ــعه سـ توسـ
ارایـــه هـــر چـــه بیشـــتر خدمـــات قابـــل تقدیـــر اســـت 
زیـــرا در ســـایه خدمـــات بانکـــی رفـــاه مـــردم در ایـــن 
خصـــوص افزایـــش و مراجعـــه مـــردم بـــه بانـــک کمتـــر 

شـــده اســـت. 
ــام  ــن نظ ــدار، امی ــه بانک ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ــام  ــی در نظ ــدار ارزش باالی ــت: بانک ــت، گف ــه اس و جامع
ــداران  ــرای بانک ــاز ب ــن امتی ــه ای ــال ک ــامی دارد، ح اس
ــورد  ــد در برخ ــز بای ــا نی ــاس آنه ــن اس ــر ای ــود دارد ب وج
شایســته بــا مــردم تــاش کننــد و موجــب رضایــت مراجعــه 

ــند.  ــدگان باش کنن

58۴ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار بانک های 
آذربایجان شرقی است

ــورای  ــر ش ــی و دبی ــک مل ــعب بان ــور ش ــت ام سرپرس
هماهنگــی بانک هــای آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
بازدیــد بــا بیــان اینکــه ۱۲ نــوع بانــک دولتــی، 6 موسســه 

ــال  ــک خصوصــی در اســتان فع ــی و ۱۸ بان ــاری و مال اعتب
ــع بانکــی  هســتند، گفــت: ۵۸۴ هــزار میلیــارد تومــان مناب
ــار  ــد آن در اختی ــه ۳۰ درص ــت ک ــرقی اس ــان ش آذربایج

ــتان اســت.  ــی اس ــک مل بان
عــادل غامــی اظهــار کــرد: ۵۳ هــزار و ۷۰۰ درخواســت 
وام ازدواج ثبــت شــده کــه ۹۷ درصــد آن یعنــی حــدود  ۵۲ 
هــزار فقــره تســهیات ارایــه شــده کــه بیــش از یــک چهارم 
ــرقی  ــان ش ــی در آذربایج ــک مل ــط بان ــدار توس ــن مق ای

پرداخــت شــده اســت. 
ــق تولیــد و اشــتغال افــزود:  ــزوم رون ــر ل ــا تاکیــد ب وی ب
ســال گذشــته پنــج هــزار میلیــارد تومــان تســهیات خــود 
اشــتغالی بــا ۴ درصــد ســود بــه افــرادی کــه کمیتــه امــداد، 
بهزیســتی و اداره کار معرفــی کردنــد پرداخــت شــده اســت 
ــا هــدف  ــرای مشــارکت در ایجــاد فضــای آموزشــی و ب و ب
انجــام رســالت مســئولیت اجتماعــی کلنــگ ســه مدرســه از 
جملــه در شهرســتان هــای ســراب و میانــه بــه زمیــن زده 

شــده اســت. 
ــازی  ــا آزادس ــه ب ــه داد: در رابط ــن ادام ــی همچنی غام
زندانیــان غیرعمــد نیــز تســهیات قــرض الحســنه از طریــق 
ــاه  ــا ۵ م ــان ب ــون توم ــقف ۲۰۰ میلی ــا س ــه ت ــتاد دی س

ــم. ــی دهی ــه م ــس ارای فرصــت تنف

معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطرح کرد؛

تکمیل صدور کارت سوخت متقاضیان تا پایان مهر

امام جمعه تبریز:

 برخورد شایسته با مردم از قواعد بانکداری اسالمی است

نماینده مردم اهر و هریس 
در مجلس شورای اسالمی:

با اتمام پروژه آهک هیدراته زمینه برای 
اشتغال بیش از 2۰۰ نفر فراهم می شود

ــس  ــس در مجل ــر و هری ــردم اه ــده م نماین
شــورای اســامی گفــت: بــا اتمــام پــروژه 
ــش  ــرای اشــتغال بی ــه ب ــه زمین آهــک هیدرات

ــود.  ــی ش ــم م ــر فراه از ۲۰۰ نف
ــی  ــه عبداله ــت ال ــنا، بی ــزارش ایس ــه گ ب
ــد التأســیس  ــه بخشــدار بخــش جدی در معارف
ــی  ــال تمام ــر از انتق ــتان اه ــوی شهرس فندقل
ــه در دســت  تجهیــزات و ماشــین آالت کارخان

ــر داد.  ــر خب ــه اه ــک هیدرات ــداث آه اح
وی افــزود: عملیــات نصــب و راه انــدازی 
ــم و اشــتغالزا طــی ســالجاری  ــروژه مه ــن پ ای
ــا بازدیــد وزیــر صمــت از ایــن  آغــاز شــده و ب
پــروژه و دســتورات الزم، در اجــرای آن تســریع 
شــده کــه ایــن پــروژه تــا پایــان ســال بــه بهــره 
ــروژه،  ــن پ ــام ای ــا اتم ــد و ب ــی رس ــرداری م ب
زمینــه اشــتغال بــرای بیــش از ۲۰۰ نفــر 

فراهــم می شــود. 
عبدالهــی همچنیــن شــهرک صنعتــی فعلــی 
ــت  ــذاران ندانس ــرمایه گ ــوی س ــر را جوابگ اه
ــاز  ــی و آغ ــکان یاب ــریع در م ــتار تس و خواس
ــر  ــی اه ــهرک دوم صنعت ــی ش ــات اجرای عملی

شــد. 
وی در پایــان بــا اشــاره بــه محدودیــت 
ــق و  ــذاری، رون ــرمایه گ ــث س ــت در بح دول
ــه جــذب  ــوط ب ــر را من توســعه شهرســتان اه
ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی در حــوزه 
گردشــگری، معــدن و صنایــع تبدیلــی عنــوان 

ــرد. ک

مشکالت 8 واحد تولیدی در مراغه 
بررسی شد

از  مراغــه  فرمانــداری  عمرانــی  معــاون 
در  تولیــدی  واحــد   ۸ مشــکات  بررســی 
ــن  ــت: مشــکات ای ــر داد و گف شهرســتان خب
واحدهــا بیشــتر بــا بانک هــا و برخــی دســتگاه 

ــت.  ــی اس ــای اجرای ه
در  نقــی مســکینی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
جلســه رفــع موانــع تولیــد شهرســتان افــزود: از 
ــع  ابتــدای ســال تاکنــون، ۵ جلســه رفــع موان
تولیــد در شهرســتان برگــزار و مشــکات بیــش 
از ۵۰ واحــد بررســی و بــرای رفــع موانــع 

ــت. ــده اس ــاذ ش ــی اتخ ــود تصمیمات موج
ــن،  ــد آهــک، بت ــای تولی ــزود: واحده وی اف
ــات و  ــکن، نب ــدی، مس ــته بن ــکبار و بس خش
ــه  ــتند ک ــی هس ــه واحدهای ــداری از جمل مرغ
ــل و  ــا تعام ــا ب ــی و اداری آن ه ــکات بانک مش
ــع  ــی رف ــای اجرای ــتگاه ه ــن دس ــکاری بی هم

می شــود.
وی اضافــه کــرد: واحدهــای تولیــدی و 
همــکاری  و  تعامــل  بــا  عامــل  بانک هــای 
را  تولیــد  در  موجــود  موانــع  می تواننــد 
ــکاری در  ــرخ بی ــش ن ــه کاه ــرده و ب ــع ک رف

کننــد. کمــک  شهرســتان 
متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  مســکینی 
ــن  ــی از مهمتری ــکاری یک ــکل بی ــروز مش ام
ــد  ــن رو بای ــت از ای ــه اس ــای جامع ــه ه دغدغ
ــتان  ــود در شهرس ــدی موج ــای تولی از واحده
هــای  تمامــی دســتگاه  و  کنیــم  حمایــت 
اجرایــی موظــف بــه همــکاری بــا ایــن واحدهــا 

ــتند. ــا هس ــکات آن ه ــع مش و رف
وی گفــت: در جلســات گذشــته ســتاد 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان 
مشــکل ۴۵ واحــد تولیــدی مطــرح و بررســی 
و تصمیمــات الزم اتخــاذ شــده کــه امیدواریــم 
ــتگاه های  ــر دس ــا و دیگ ــکاری بانک ه ــا هم ب
ــت در  ــام ظرفی ــا تم ــا ب ــن واحده ــط، ای دیرب

ــد. ــرار گیرن ــد ق ــدار تولی م
از ۱۱۴ واحــد تولیــدی در بخــش صنعــت و 
۳۹ واحــد در بخــش معــدن مراغــه، حــدود ۵۰ 

درصــد راکــد و غیرفعــال هســتند.
نــرخ بیــکاری در مراغــه ۱۸ درصــد معــادل 
حــدود ۱۵ هــزار نفــر و باالتــر از میانگیــن نــرخ 
آذربایجان شــرقی  در  درصــدی  بیــکاری ۱۱ 

اســت.

الریجانی:
 اصالح ساختار اقتصادی کشور

 ضروری است

رئیــس مجلــس شــورای اســامی ایــران 
گفــت کــه بــا توجــه بــه دســتورات مقــام معظــم 
رهبــری، اصــاح ســاختارهای اقتصــادی کشــور 

ــت.  ــروری اس ض
ــا، علــی الریجانــی در پایــان  بــه گــزارش ایرن
نشســت مشــترک روســای قــوه قضائیــه، مجریــه 
و مقننــه افــزود: در ایــن نشســت راه هــای اصاح 
ســاختارهای اقتصــادی و ابعــاد مختلــف آن مورد 

بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
رئیس مجلس شـورای اسـامی ایران با اشـاره 
بـه گام سـوم کاهـش تعهـدات برجامـی ایـران 
اظهارداشـت: در گام سـوم و بـا اسـتقرار زنجیـره 
نسـل جدید، شـاهد تحـوالت بزرگـی در فعالیت 
هـای هسـته ای صلـح آمیـز ایـران خواهیـم بود.

ــرای اجــرای گام  ــت ب ــرد: حرک ــد ک وی تاکی
ســوم بــرای جمهــوری اســامی ایــران بســیار بــا 
ــه ســرعت عمــل  اهمیــت اســت و نتیجــه آن ب

ایــران در ایــن زمینــه منجــر خواهــد شــد.
 ۱۳( قـــوا  ســـران  مشـــترک  نشســـت 
ـــا  ـــه ب ـــوه قضایی ـــی ق ـــه میزبان ـــاه( ب ـــهریور م ش
ـــن  ـــلمین حس ـــام و المس ـــت االس ـــور حج حض
ـــی  ـــی الریجان ـــوری، عل ـــس جمه ـــی رئی روحان
ـــت اهلل  ـــامی و آی ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
ـــه  ـــوه قضائی ـــس ق ـــی رئی ـــم رئیس ـــید ابراهی س

برگزارشـــد.
در نشســت مشــترک روســای قــوای ســه گانه 
) مجریــه ، قضائیــه و مقننــه( مهم تریــن مســائل 
ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق ــه م کشــور و منطق

مــی گیــرد.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:
چالش های بخش تعاون

 باید بررسی شود

اقتصـــادی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
گفـــت:  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتاندار 
بـــا  بایـــد  تعـــاون  بخـــش  چالش هـــای 
شـــرکت های  بـــا  جلســـاتی  برگـــزاری 
تعاونـــی و مطـــرح کـــردن مشکاتشـــان 

بررســـی شـــود.
ــری  ــی جهانگیـ ــنا، علـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
در حاشـــیه برگـــزاری چهاردهمیـــن دوره 
ــان  ــتان، بیـ ــر اسـ ــای برتـ ــی تعاونی هـ معرفـ
ــد  ــب و کار جدیـ ــروع کسـ ــرای شـ ــرد: بـ کـ
ـــن کار  ـــاون ای ـــش تع ـــه در بخ ـــت ک ـــاز اس نی
ـــراه  ـــر هم ـــک کمت ـــدک و ریس ـــه ان ـــا هزین ب
بـــا تـــاش تعـــاون گـــران و کمـــک دولـــت 
ــر  ــه در فکـ ــی کـ ــا جوانانـ ــرد تـ ــام گیـ انجـ
ـــا جمـــع شـــدن  ـــت تســـهیات هســـتند ب دریاف
در کنـــار هـــم و تامیـــن مالـــی شـــروع بـــه 

فعالیـــت کننـــد.
ـــهم ۲۵  ـــه س ـــیدن ب ـــرای رس ـــزود: ب وی اف
ـــات  ـــص در کشـــور اقدام ـــد ناخال درصـــدی تولی
ــه  ــاز بـ ــاید نیـ ــت و شـ ــاز اسـ ــیاری نیـ بسـ
ـــتا  ـــن راس ـــه در ای ـــد ک ـــن باش ـــی قوانی بررس
ــی  ــرکت های تعاونـ ــا شـ ــاتی بـ ــد جلسـ بایـ
ـــت  ـــرکت ها فرص ـــن ش ـــه ای ـــده و ب ـــزار ش برگ
داد تـــا مشـــکات خـــود و چالش هـــای ایـــن 

ـــد. ـــان کنن ـــش را بی بخ
وی بـــا بیـــان این کـــه تعـــداد واحدهـــای 
ــر  ــه برابـ ــه سـ ــتان میانـ ــی در شهرسـ تعاونـ
مرنـــد و مراغـــه اســـت، عنـــوان کـــرد: 
شهرســـتان میانـــه بـــا وجـــود این کـــه از 
نظـــر وســـعت کوچکتـــر از مرنـــد و مراغـــه 
ــتری  ــی بیشـ ــای تعاونـ ــا واحدهـ ــت؛ امـ اسـ
ــه  ــتان دارد کـ ــن دو شهرسـ ــه ایـ ــبت بـ نسـ

ــود. ــی شـ ــد بررسـ ــت بایـ ــن وضعیـ ایـ
ـــاد  ـــد اقتص ـــال بای ـــزود: امس ـــری اف جهانگی
ـــته  ـــادی داش ـــت زی ـــی اهمی ـــت اجتماع و عدال
ـــاورزی،  ـــای کش ـــش ه ـــد در بخ ـــد و تولی باش
ـــا  ـــر حوزه ه ـــی و دیگ ـــات درمان ـــت، خدم صنع

ـــد. ـــق یاب رون
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نخستین محموله آب ژاول

 از تبریز به عراق صادر شد 

نخســتین محمولــه آب ژاول ۳۰ درصــد 
تولیــد شــده در شــرکت کلرپــارس از تبریــز بــه 

عــراق صــادر شــد. 
ــور  ــل باباپـ ــا، ابوالفضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
مدیـــر عامـــل شـــرکت کلرپـــارس ارزش 
ــام و  ــزار دالر اعـ ــه را ۳۰۰ هـ ــن محمولـ ایـ
اظهـــار کـــرد: تـــازه تریـــن محصـــول ایـــن 
ـــت  ـــو کلری ـــد )هیپ ـــرکت آب ژاول ۳۰ درص ش
ـــرای  ـــد آن ب ـــه تولی ســـدیم Naocl ( اســـت ک
ـــده  ـــاز ش ـــته آغ ـــاه گذش ـــار در م ـــتین ب نخس

کـــه امـــروز صـــادر شـــد. 
وی افـــزود: ایـــن محصـــول کـــه توســـط 
متخصصـــان ایرانـــی بـــا روش هـــای جدیـــد 
ــل  ــه دلیـ ــیده بـ ــد رسـ ــه تولیـ ــه مرحلـ بـ
ـــود  ـــواع موج ـــه ان ـــبت ب ـــری نس ـــت ۲ براب غلظ
ــای  ــی تقاضـ ــی و داخلـ ــای خارجـ در بازارهـ
ـــراق  ـــه ع ـــور دارد ک ـــارج از کش ـــی در خ باالی
ــت و  ــد اسـ ــن تولیـ ــدار ایـ ــتین خریـ نخسـ
البتـــه بـــر اســـاس قـــرارداد دوجانبـــه ایـــن 

صـــادرات ادامـــه خواهـــد داشـــت. 
باباپـــور ادامـــه داد: آب ژاول در بیرنـــگ 
کـــردن الیـــاف پارچـــه بـــکار مـــی رود 
و  آب  صنعـــت  کاغـــذ،  صنایـــع  در  و 
ــتخرها و  ــردن آب اسـ ــی کـ فاضاب،ضدعفونـ
ـــز  ـــروب نی ـــارچ و ضـــد میک ـــد ق ـــوان ض ـــه عن ب

دارد.  کاربـــرد 
شــرکت کلــر پــارس تبریــز از شــرکت 
هــای زیرمجموعــه شــرکت شســتا اســت کــه 
ــت آب  ــای کیفی ــدف ارتق ــا ه ــال ۱۳66 ب س
ــان  ــارد توم ــک میلی ــا ی ــور ب ــتی کش بهداش
ســرمایه گــذاری بــا ظرفیــت ۳۱.۵ هــزار 
ــید  ــرداری رس ــره ب ــه به ــار ب ــن در ۲۱ هکت ت
کــه اکنــون ایــن ظرفیــت بــه ۱۲۱ هــزار تــن 

ــت.  ــیده اس رس
تولیــدات ایــن شــرکت در صنایــع نســاجی، 
چــرم،  رنگســازی،  متالــوژی،  کاغذســازی، 
بیمارســتانی  محصــوالت  و  موتــور  روغــن 

دارد.  کاربــرد 

 سازمان وطیفه عمومی به نص صریح 
قانون عمل می کند

وظیفـــه   ســـازمان  اجتماعـــی  معـــاون 
ـــص  ـــه ن ـــن ســـازمان ب ـــی ناجـــا گفـــت: ای عموم
ـــوع  ـــن موض ـــرده و ای ـــل ک ـــون عم ـــح قان صری
ـــت  ـــوان عدال ـــه دی ـــاکی ب ـــده ش ـــاره پرون را درب

ــت. ــرده اسـ اداری منعکـــس کـ
بـــه گـــزارش خبرنـــگار انتظامـــی باشـــگاه 
ـــا  ـــری ب ـــار خب ـــی انتش ـــا؛ در پ ـــگاران پوی خبرن
ـــل روی  ـــه دلی ـــان ب ـــرگردانی جوان ـــوان »س عن
ـــت«  ـــوان عدال ـــم دی ـــک حک ـــدن »ی ـــن مان زمی
در خبرگـــزاری تســـنیم، ســـرهنگ ســـید 
مهـــدی تقـــوی؛ معـــاون اجتماعـــی ســـازمان 
بـــا  گفت وگـــو  در  ناجـــا  وظیفه عمومـــی 
خبرنـــگار انتظامـــی تســـنیم، توضیحـــات 
بیشـــتری را دربـــاره ایـــن خبـــر ارائـــه داد.

تقـــوی بـــا بیـــان اینکـــه شـــاکی مطـــرح 
شـــده در خبـــر قبلـــی،  بـــر اســـاس قانـــون  
ـــده   ـــرایط ذکرش ـــا ش ـــل ب ـــه تحصی ـــق ادام ح
ــوان  ــه دیـ ــت: اگرچـ ــت، گفـ ــته اسـ را نداشـ
عدالـــت اداری  اقـــدام بـــه ابطـــال آیین نامـــه 
مربـــوط بـــه ایـــن قانـــون کـــرده امـــا برابـــر 
قانـــون وظیفـــه عمومـــی اقـــدام شـــده و 
ـــه  ـــن ک ـــر ای ـــت مگ ـــال نیس ـــل ابط ـــون  قاب قان

اصـــاح شـــود یـــا تغییـــر پیـــدا کنـــد.
یـــک  طـــی  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ـــازمان  ـــی س ـــرد قانون ـــی عملک ـــه اعتراض الیح
ــت اداری  ــوان عدالـ ــه دیـ ــی بـ وظیفه عمومـ
ـــت. ـــری اس ـــت پیگی ـــده و در دس ـــس ش منعک

ســـازمان  اجتماعـــی  معـــاون 
شـــد:  متذکـــر  ناجـــا  وظیفه عمومـــی 
ناجـــا،  وظیفه عمومـــی  ســـازمان  در 
مربوطـــه  دســـتورالعملهای  و  آیین نامه هـــا 
ــا  ــی ناجـ ــون وظیفه عمومـ ــاس قانـ ــر اسـ بـ

می  شـــود. اجرایـــی  و  تنظیـــم 
ـــد  ـــد: بای ـــادآور ش ـــی ی ـــام انتظام ـــن مق ای
فرآینـــد قانونـــی در ایـــن رابطـــه طـــی و 
نهایـــی شـــود. حـــق اعتـــراض ســـازمان 
ـــت  ـــوان عدال ـــم دی ـــه حک ـــی ب ـــه عموم وظیف

ــت. ــوظ اسـ اداری محفـ
ـــوان  ـــه آرای دی ـــرد ک ـــوی خاطرنشـــان ک تق
محتـــرم عدالـــت بـــرای مـــا قابـــل احتـــرام 
ـــود.  ـــم ب ـــه اجـــرای آن خواهی ـــزم ب اســـت و مل
همچنیـــن منتظـــر نتیجـــه الیحـــه، دفاعیـــه 
و مذاکـــرات حضـــوری بـــا ایـــن دیـــوان 

هســـتیم.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از مدیــران 
مشــاوران  بهتریــن  عنــوان  بــه  حراســت 
ــام بــرد و بــر ضــرورت  دســتگاه های اجرایــی ن
آگاهــی  افزایــش  و  اطاعــات  به روزرســانی 
کارکنــان حراســت بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات 

ــرد. ــد ک ــوزه تاکی ــن ح ای
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
در نشســت حراســت های تابعــه اســتانداری 
ــات  ــی از زحم ــا قدردان ــرقی، ب ــان ش آذربایج
ــربازان  ــت و س ــدان حراس ــای کارمن و تاش ه
گمنــام امــام زمان)عــج(، اظهــار کــرد: در ســایه 
اطاعاتــی  و  امنیتــی  دســتگاه های  تــاش 
اجرایــی،  دســتگاه های  حراســت های  و 
شــاخص ها،  اکثــر  در  شــرقی  آذربایجــان 
ــه  ــه البت ــود ک ــوب می ش ــاک محس ــتانی پ اس
ــواره  ــتیم و هم ــع نیس ــود قان ــع موج ــه وض ب
بایــد بــه ســمت بهبــود ایــن شــاخص ها 

ــم. ــت کنی حرک
تشــکیات  و  حراســت  کارمنــدان  از  وی 
ــا  ــوان چشــمان همیشــه بین ــه عن ــی ب اطاعات
و  جامعــه  شــنوای  همیشــه  گوش هــای  و 
ــه  ــایش جامع ــت و آس ــر در امنی ــل موث عوام
نــام بــرد و افــزود: مدیــران حراســت، مشــاوران 
ــع  ــد و مان ــمار می رون ــه ش ــران ب ــن مدی امی
ــکات  ــی در مش ــتگاه های اجرای ــاری دس گرفت

ــوند. ــی ش ــف م ــات مختل و معض
ــب  ــه تناس ــه ب ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم

ــش آگاهــی، اتخــاذ تصمیم هــای درســت  افزای
هــم افزایــش می یابــد، افــزود: بــر همیــن 
ــش  ــه افزای ــا توجــه ب ــم ب اســاس انتظــار داری
ــف و  ــای مختل ــمنان در حوزه ه ــدات دش تهدی
ضــرورت مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات، کارمنــدان 
حراســت و مجموعــه اطاعــات اســتان، همواره 

ــه روز باشــند. ب
ــات  ــه انتخاب ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
مجلــس شــورای اســامی در اســفندماه ســال 
جــاری هــم اشــاره کــرد و بــا تأکیــد بــر افزایش 

امیــد و نشــاط در جامعــه و زمینه ســازی بــرای 
انتخابــات،  مشــارکت حداکثــری مــردم در 
ــه  ــی و عمــل ب ــت شــئونات اخاق گفــت: رعای
مــر قانــون، اصلی تریــن انتظــار مــا از مجموعــه 
تشــکیات اطاعاتــی و حراست هاســت کــه 
ــا  ــد ب ــوده و بای خوشــبختانه همــواره چنیــن ب
ــش از  ــرایط حســاس کشــور، بی ــه ش ــه ب توج
ــرد. ــرار گی ــا ق ــد ســرلوحه فعالیت ه ــش بای پی

وی همچنیــن نســبت بــه هرگونــه دخالــت 
ــد  ــطوح در رون ــی س ــتان در تمام ــران اس مدی

ــا  ــع ی ــه نف ــت ب ــات و فعالی ــزاری انتخاب برگ
ــدار داد. ــا هش ــک از کاندیداه ــر ی ــرر ه ض

مشــاور وزیــر و رئیــس مرکــز حراســت 
ــای  ــه، احی ــن جلس ــز در ای ــور نی وزارت کش
هــدف  اصلی تریــن  را  توحیــدی  مکتــب 
حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( دانســت و 
ــی  ــب خداشناس ــورا، مکت ــب عاش ــزود: مکت اف
آئین هــای  را شــاکریم کــه  و خــدا  اســت 
ســوگواری ســاالر شــهیدان هــر ســال پرشــورتر 

می شــود. برگــزار 
تبییــن  در  شوشــتری  محمدابراهیــم 
ــت،  ــران حراس ــور از مدی ــارات وزارت کش انتظ
ــه  ــا توجــه ب ــات امســال ب ــرد: انتخاب ــار ک اظه
ــه جمهــوری اســامی،  ــی علی فشــارهای بیرون
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و تــاش 
بــرای حضــور و مشــارکت حداکثــری مــردم در 

ــت. ــی ماس ــه اصل ــن وظیف ــات، تری انتخاب
ــواره  ــامی هم ــران اس ــردم ای ــزود: م وی اف
در فشــارهای مختلــف، ســربلند بــوده و در 
انتخابــات امســال نیــز بــا مشــارکت حداکثــری 
خــود، معنــای بهتــری از اقتــدار و عــزت ایــران 
نمایــش  بــه  جهانیــان  بــرای  را  اســامی 

ــت. ــد گذاش خواهن
ــران  ــه مدی ــاب ب ــن خط ــتری همچنی شوش
ــز  ــر پرهی ــتان، ب ــت های اس ــان حراس و کارکن
یــا ضــرر  نفــع  بــه  انتخابــات  دخالــت  از 
جریان هــای سیاســی و افــراد تأکیــد کــرد.

استاندار آذربایجان شرقی:

مدیران حراست، مشاوران امین دستگاه ها هستند

ــون  ــت: اکن ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
مهمتریــن کاری کــه بــرای مــن مطــرح اســت 
بازگشــایی  مطلــوب  و  شایســته  برگــزاری 
مــدارس اســت چــون در آســتانه مهــر هســتیم. 
حاجــی  »محســن  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
میرزایــی« در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در 
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن جم
کــه چــه خبــر خوشــی بــرای جامعــه آمــوزش 
و پــرورش داریــد، افــزود: تمــام تــاش و 
ــرورش  ــوزش و پ ــا در آم ــوی همــکاران م تکاپ
بــر ایــن اســت کــه بتواننــد بازگشــایی مــدارس 
را بــه نحــو مطلوبــی در برنامــه کاری خودشــان 

ــند. ــته باش داش
وی تصریــح کــرد: اکنــون مهمتریــن کار 
مطــرح، برگــزاری شایســته بازگشــایی مــدارس 
ــه  ــر هســتیم و هم ــتانه مه ــه در آس اســت  ک
همکارانــم تــاش دارنــد تا بازگشــایی مــدارس، 
ــدون نقــص برگــزار شــود. باشــکوه بیشــتر و ب

ــرد: از  ــه ک ــرورش اضاف ــوزش و پ ــر آم وزی
نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
کــه بــه اینجانــب اعتمــاد کــرده و ایــن فرصــت 
را فراهــم کردنــد کــه در خدمــت جامعــه 
ــکر  ــم تش ــم، ه ــور باش ــت کش ــم و تربی تعلی

ــم. مــی کن
ــه  ــه برنام ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ ــم وزارت آم ــای مه ه
جامعــه هــدف چیســت، اظهــار داشــت: دیــروز 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــنبه( در مجل ــه ش )س
برنامــه هــای خــودم را ارائــه کــردم و بــه 
ــن  ــود در صح ــق خ ــوب در نط ــورت مکت ص
ــه  ــه برنام ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل علن

ــردم. ــاره ک ــا اش ه

باید ارتباط و پیوند خانه و مدرسه را 
تقویت کنیم

ــن  ــان ای ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــوزش و  ــوزه  آم ــود در ح ــای خ ــه برنامه ه ک
ــه نماینــدگان اعــام  پــرورش را روز گذشــته ب
کــرده اســت، تصریــح کــرد: مــا بایــد بــه 
ارتبــاط و پیونــد بیــن خانــه و مدرســه توجــه و 
تقویــت کنیــم. در زمــان حاضــر خانواده هــا را 

مخاطــب قــرار می دهــم کــه کمتــر از ۲ هفتــه 
ــای  ــط ه ــی محی ــما راه ــدان ش ــر فرزن دیگ
ــاط  ــد ارتب آموزشــی و مدرســه می شــوند و بای

ــد.  ــدا کن ــش پی ــه افزای ــواده و مدرس خان
ــواده و  ــاط خان ــزود: ارتب ــی اف حاجی میرزای
مدرســه بــه معنــای کمــک مالــی بــه مدرســه 
ــه  ــا مدرس ــن ب ــاط والدی ــه ارتب ــت، بلک نیس
کمــک می کنــد تــا فرآینــد تربیــت فرزنــدان و 
ــود  ــام ش ــر انج ــر و بهت ــا دقیق ت ــوزش آنه آم
ــا مشــکات کمتــری  ــز ب ــا نی و فعالیــت هــا م

ــد ــش برون پی

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا 
اوایل مهر انجام می شود

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: خبــر 
ــان  ــه فرهنگی ــز اینک ــان نی ــه فرهنگی ــوب ب خ
از مطالبــات معــوق رنــج می برنــد کــه موضــوع 
پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان 
ــد  ــده و امی ــاز ش ــاه آغ ــهریور م ــدای ش از ابت
اســت بــا توجــه بــه قولــی کــه بــه مــا داده انــد 
و پرداخــت هایــی کــه در حــال انجــام اســت، 
ــا پایــان شــهریور مــاه و اوایــل مهــر پــاداش  ت
ــل  ــور کام ــه ط ــان ب ــت فرهنگی ــان خدم پای

ــود. پرداخــت ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش همچنیــن دربــاره 
حــذف مــدارس کپــری و بخــاری هــای نفتیــدر 
ــدارس خشــت و  ــده شــدن م ــدارس و برچی م
ــت:  ــرد و گف ــاه ۹۸ اشــاره ک ــر م ــا مه ــی ت گل
صحبتــی  کپــری  مــدارس  دربــاره  هنــوز 
ــتان سیســتان و  ــن کار در اس ــا ای ــم؛ ام نکردی
بلوچســتان تــا پایــان آبــان مــاه۹۸ انجــام مــی 

شــود.
وی دربــاره اســتفاده از بخــاری گازی در 
مــدارس نیــز گفــت: هرجایــی کــه علمــک گاز 
رســیده اســت، تــا قبــل از شــروع فصــل ســرما 
ــایر  ــود و در س ــی ش ــب م ــاری گازی نص بخ
ــی ایجــاد  مناطــق کــه چنیــن قابلیــت و امکان
نشــده اســت؛ از ســایر روش هــا از جملــه 
ــرژی تابشــی اســتفاده  ــا ان ــی ی ــور روغن رادیات
مــی شــود تــا خطــر حادثــه بــه حداقــل برســد.

ــت  ــاره ثب ــن درب ــی همچنی ــی میرزای حاج

ــتانی در  ــاع افغانس ــوزان اتب ــش آم ــام از دان ن
مــدارس تصریــح کــرد: تصمیــم گیــری در ایــن 
ــدارس  ــا م ــت و قطع ــده اس ــام ش ــه انج زمین
ــام کننــد بایــد ایــن دانــش آمــوزان را ثبــت ن

حاجــی میرزایــی در جلســه علنــی مجلــس 
ــس  ــت و مجل ــکاری دول ــا هم ــود: ب ــه ب گفت
الیحــه خــاص معلمــان تدویــن می کنیــم 
ــا جایــگاه و منزلــت آنهــا تامیــن شــود. اگــر  ت
معلــم توانمنــدی و منزلــت کامــل را در جامعــه 
نداشــته باشــد هیــچ یــک از امکانــات دیگــر بــه 

ــد. ــی آی کار نم
اینکــه چتــر  بــا وجــود  ادامــه داد:  وی 
ــران  ــام ســرزمین ای ــرورش در تم ــوزش و پ آم
گســترده اســت امــا آنطــور کــه شایســته 
ــه  ــا زمین ــت م ــوم اس ــرز و ب ــن م ــدان ای فرزن
هــای الزم را بــرای رشــد و پــرورش آنهــا 
ــور  ــه مح ــوزش حافظ ــم. آم ــرده ای ــم نک فراه
فربــه شــده اســت و بنیــان هــای آموزشــی مــا 

ــت. ــد، نیس ــد باش ــه بای ــان ک آنچن
حاجــی میرزایــی خاطرنشــان کــرد: آمــوزش 
ــای  ــارت ه ــواع مه ــور؛ ان ــه مح ــای حافظ ه
ــل  ــری و ح ــارت یادگی ــتقل مه ــی مس زندگ
ــدن  ــراز تم ــان ت ــای انس ــارت ه ــئله و مه مس
اســامی را بــه حاشــیه بــرده اســت محتویــات 
درســی جامعیــت الزم نــدارد حــال آنکــه کتــب 

ــر باشــد. ــد پرمحتوات درســی بای
ــویش  ــت: تش ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــرده  ــه ک ــا رخن ــدان م و اضطــراب در دل فرزن
اســت اضطــراب در مدرســه امــکان بــروز 
خاقیــت را کاهــش مــی دهــد درخــت تنومنــد 
تربیــت در چنیــن فضایــی رشــد و نمــو دارد و 

مــا نیازمنــد محیطــی آرام و امــن بــرای دانــش 
ــم هســتیم. ــوز و معل آم

ــای  ــارت ه ــوزش مه ــرد: آم ــح ک وی تصری
ــه  ــترش برنام ــاط ، گس ــاد نش ــی و ایج زندگ
هــای پرورشــی و تربیتــی، اســتمرار ارزش های 
دینــی و اخاقــی و تشــویق و ترغیــب بــه نمــاز 
ــه از  ــت. اگرچ ــن اس ــای م ــه ه ــر برنام از دیگ
ظرفیــت کانــون پــرورش فکــری اســتفاده 

ــد. ــد ش خواه
عدالــت  توســعه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــی  ــای آموزش ــت ه ــری فرص ــی و براب آموزش
ــی  ــری های ــه نابراب ــت و هم ــی اس ــن اصل رک
ــی  ــکل م ــروت ش ــدرت و ث ــطوح ق ــه در س ک
گیــرد ریشــه هایــش در نابرابــری فرصــت هــای 

ــت. ــری اس ــی یادگی کیف
حاجــی میرزایــی  بــا تاکیــد بــر اینکــه 
دسترســی بــه فرصــت هــای برابــر و بــا 
ــد  کیفیــت حــق همــه شــهروندان اســت و بای
ــعه  ــد: توس ــم، یادآورش ــاش کنی ــرای آن ت ب
ــی  ــای اصل ــی جــزء سیاســت ه ــدارس دولت م
ــه افزایــش  ــه عنــوان نمون ــود. ب مــن خواهــد ب
کیفیــت مــدارس دولتــی از برنامــه هــای 
ــدارس  ــا م ــی ب ــه مخالفت ــت اگرچ ــر اس مدنظ
ــعه  ــم توس ــا ه ــد اینه ــدارم و بای ــی ن غیردولت
پیــدا کنــد؛ امــا بــه عنــوان دولــت وظیفــه دارم 
ــیم و  ــته باش ــی را داش ــدارس دولت ــت م کیفی

ــم. ــاب بدهی ــق انتخ ــردم ح ــه م ب
عنــوان  بــه  میرزایــی  حاجــی  محســن 
بــا  پانزدهمیــن وزیــر آمــوزش و پــرورش 
۲۰۰ رای موافــق نماینــدگان مجلــس شــورای 

اســامی انتخــاب شــد.

وزیر آموزش و پرورش:

تمام تالش خود را برای بازگشایی 
مطلوب مدارس انجام می دهم

از  هواپیمایـی  شـرکت های  انجمـن  دبیـر 
بلیـت  قیمـت  درصـدی   ۱۰ حـدود  کاهـش 
هواپیمـا به صـورت میانگین از پنجشـنبه هفته 
آینـده )۲۱ شـهریور مـاه( خبـر داد و گفـت: 
حـدود ۱۵ سـایت متخلفـی کـه بلیـت هواپیما 
را گران تـر از سـقف نرخ هـای مصـوب بـه مردم 
معرفـی  نظارتـی  دسـتگاه های  بـه  فروختنـد 
کردیـم؛ البتـه برخی از آن ها بلیتـی را فروختند 

کـه وجـود خارجـی نداشـته اسـت!
بـه گـزارش ایسـنا، مقصود اسـعدی سـامانی، 
اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه کاهـش نـرخ ارز، ادامه 
داشـتن رونـد نزولـی آن و در راسـتای رضایـت 
هواپیمـا  بلیـت  قیمـت  تصمیم گرفتیـم  مـردم 
بـرای سـفرهای داخلـی را تا حـدود ۱۰ درصد به 
صـورت میانگیـن کاهـش دهیـم و ایـن قیمت ها 
بـه شـرط ثبات بـازار ارز بر جای خود باقی اسـت.

وی افـزود: گرچـه برخـی سـایت ها بـر طبل 
گرانـی قیمت بلیـت هواپیمـا می کوبیدند اما در 
نیمه اول امسـال معمـوال ایرالین هـا، بلیت های 
خـود را پایین تـر از سـقف قیمت درنظـر گرفته 
شـده فروختنـد، بـه عنـوان مثـال در حالی که 
سـقف قیمـت بـرای بلیـت تهران-مشـهد ۷۵۴ 
هـزار تومان اسـت، میانگین فروش شـرکت های 

هواپیمایـی در این مسـیر ۴۸۰ هـزار تومان بود.

معرفی 15 سایت مسافرتی متخلف و 
گرانفروش به سازمان هواپیمایی

دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی ایران 
بـا اشـاره بـه اینکه برخـی سـایت ها نرخ هایی را 
اعـام می کننـد که مـورد تایید انجمن نیسـت، 
و  متفرقـه  عمدتـا  کـه  سـایت ها  ایـن  گفـت: 
گمنـام هسـتند با اسـتفاده از ربـات و اتصال به 
شـرکت های هواپیمایـی  بلیت هـا را خریـداری 
نرخ هـای  سـقف  از  گران تـر  را  آن  و  کـرده 
مصـوب بـه مـردم فروختنـد امـا ایـن تخلف به 
هیـچ وجه مـورد تاییـد شـرکت های هواپیمایی 

نیسـت. انجمن   و 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  سـامانی  اسـعدی 
دسـتگاه های نظارتـی بایـد بـا چنیـن تخلفاتـی 
برخـورد کننـد، ادامـه داد: در ایـن زمینه حدود 

۱۵ سـایت را بـه سـازمان هواپیمایـی کشـوری 
معرفـی کردیـم و پیگیـر هسـتیم تـا بـا آن هـا 
هواپیمایـی  سـازمان  البتـه  شـود،  برخـورد 
کشـوری آن هـا را بـه دسـتگاه قضایـی معرفـی 
مـردم  بیافتـد،  اتفاقـی  هـر  امـا  اسـت.  کـرده 
بایـد بـه نرخ هـای رسـمی و مصوبـی کـه روی 
سـایت انجمـن شـرکت های هواپیمایـی ایـران 
و سـازمان هواپیمایـی کشـوری منتشـر شـده، 
دقـت کننـد و بلیتـی کـه قیمتش باالتـر از نرخ 
مصـوب اسـت را نخرنـد و اگـر ایـن کار را انجام 
دادنـد و پس از آن متوجه گرانفروشـی و تخلف 
فروشـنده شـدند، بـه سـرعت از آن شـرکت بـه 
انجمن یا سـازمان هواپیمایی کشـوری شـکایت 

کننـد تـا بـا آن هـا برخورد شـود.

فروش بلیت  هواپیمایی که نیست! 
شـرکت های  از  برخـی  وی،  گفتـه  بـه 

فروختنـد  مـردم  بـه  بلیت هایـی  مسـافرتی، 
کـه وجـود خارجـی نداشـته و اساسـا چنیـن 
پروازهایـی در آن ایرالیـن نبـوده اسـت و مردم 
متضـرر شـدند، البتـه پرونـده آن ها را نیـز برای 
رسـیدگی و برخـورد قضایـی ارسـال کرده ایـم.

دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی ایران 
اعـام کـرد: ایـن امـکان را بـرای مـردم فراهـم 
کردیـم که قیمـت بلیـت، اعتبار بلیـت و اعتبار 
شـرکت فروشـنده را راسـتی آزمایی کنند. همه 
انجمـن بـه  بـا مراجعـه بـه سـایت  می تواننـد 
نشـانی http://aira.ir  و سـامانه اعتبارسـنجی 
بلیـت هواپیما، بیلت خریداری شـده خـود را از 
همـه جهـات تسـت و تاییـد کننـد تا برایشـان 
مشـکلی بـه وجـود نیایـد و اگـر اعتبـار بلیـت 
آن هـا تاییـد نشـد، می تواننـد از همـان طریـق 

علیـه فروشـنده شـکایت کنند.
پیـش از ایـن نیـز محمد اسـامی، وزیر راه و 
شهرسـازی و مرتضی دهقان، معـاون هوانوردی 
و بیـن الملـل سـازمان هواپیمایـی کشـوری بر 
برخـورد بـا گرانفروشـان تاکیـد کـرده بودنـد و 
برایشـان  قیمت هـا  مـاک  کـه  کردنـد  اعـام 
نرخ هایـی اسـت که آذر ماه سـال گذشـته اباغ 

است. شـده  

کاهش ۱۰ درصدی قیمت بلیت 
هواپیما از 2۱ شهریور

سالمت

خواص خاکشیر 

خواص خاکشیر براي سالمتی:
ــوان  ــیر بعنـ ــهال: خاکشـ یبوســـت و اسـ
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــناخته میش ـــن آرام ش ـــک ملی ی
افزایـــش حـــرکات روده بـــه پیش گیـــري و 
درمـــان یبوســـت کمـــک میکنـــد. شـــربت 
ــرم  ــا آب گـ ــه بـ ــی کـ ــیر درصورتـ خاکشـ
ـــک  ـــت کم ـــان یبوس ـــه درم ـــود ب ـــه ش تهی
ـــراي  ـــیر ب ـــنتی از خاکش ـــب س ـــد در ط میکن
پاکســـازی روده هـــا و درمـــان بیمـــاری 
ـــه  ـــی ک ـــود. درصورت ـــتفاده میش ـــهال اس اس
ــکر  ــرد و شـ ــا آب سـ ــیر بـ ــربت خاکشـ شـ
تهیـــه شـــود، بیمـــاری اســـهال را درمـــان 

میکنـــد.
خـــواص  خاکشـــیر  چـــرب:  کبـــد 
ــم  ــه سـ ــه بـ ــي دارد کـ ــک طبیعـ دیورتیـ
زدایـــی و پاکســـازی کبـــد کمـــک کـــرده 
ـــن  ـــد م ـــای کب ـــاري ه ـــان بیم ـــراي درم و ب

ــد. ــر میباشـ ــرب موثـ ــد چـ ــه کبـ جملـ
ـــاال  ـــاری ادرار: احتم ـــاب مج ـــان الته درم
خـــواص  مـــورد  در  کســـی  تـــر  کـــم 
ـــکین  ـــان و تس ـــیر در درم ـــفابخش خاکش ش
التهـــاب مجـــاری ادراری و کلیـــه شـــنیده 
باشـــد. ولـــی در بســـیاري از متـــون طـــب 
ــاره شـــده  ــئله اشـ ــه ایـــن مسـ ــنتی بـ سـ
اســـت کـــه اســـتفاده از خاکشـــیر موقـــع 
ـــروز التهـــاب هـــای مجـــاری ادراری و کلیـــه  ب
ـــه  ـــه خصـــوص زمانیک ـــر اســـت، ب بســـیار مؤث
ـــه  ـــنگ کلی ـــاري س ـــه بیم ـــا ب ـــخصی مبت ش
اســـت و وجـــود ســـنگ کلیـــه وی باعـــث 
پیدایـــش التهاباتـــی در موضـــع کلیـــه یـــا 
ــن  ــت. در ایـ ــده اسـ ــاری ادرار وی شـ مجـ
ـــوان  ـــا ۵ لی ـــه ۴ ت ـــامیدن روزان ـــت آش وضعی
ـــد  ـــي مانن ـــیریني طبیع ـــا ش ـــه ب ـــیر ک خاکش
ســـکنجبین شـــیرین شـــده باشـــد بســـیار 

موثـــر دانســـته شـــده اســـت.

خواص خاکشیر براي زیبایي:
ـــد:  ـــی کنی ـــورت خداحافظ ـــوش ص ـــا ج ب
ـــا  ـــیر ب ـــوری خاکش ـــق غذاخ ـــوط ۲ قاش مخل
عـــرق شـــاه تـــره، عـــرق کاســـنی و عـــرق 
بیدمشـــک ترکیـــب خوبـــی بـــراي درمـــان 
جـــوش هـــای صـــورت اســـت. بـــراي 
ــتفاده از ایـــن مخلـــوط کافـــی اســـت  اسـ
ـــای  ـــرق ه ـــک از ع ـــر ی ـــتکان از ه ـــک اس ی
ـــنی را  ـــک وکاس ـــره، بیدمش ـــاه ت ـــی ش گیاه
ـــا ۲ قاشـــق  ـــا هـــم مخلـــوط کـــرده و آن را ب ب

غذاخـــوری خاکشـــیر ترکیـــب کنیـــد.
ـــه  ـــن ک ـــب همچنی ـــن ترکی ـــامیدن ای آش
جـــوش هـــای صـــورت را درمـــان میکنـــد 
ـــدا  ـــی ص ـــار گرفتگ ـــه دچ ـــرادی ک ـــراي اف ب
ـــان  ـــدت درم ـــت. م ـــر اس ـــم مؤث ـــتند ه هس
ـــت و  ـــه اس ـــل ۳ هفت ـــخه حداق ـــن نس ـــا ای ب
ـــرور  ـــه م ـــود ب ـــازه نتیجـــه بهب ـــن ب ـــد از ای بع

ـــود. ـــر میش ـــار ظاه ـــورت بیم در ص
ـــت  ـــردن پوس ـــن ک ـــراي روش ـــیر ب خاکش
و رفـــع شـــوره ســـر: بـــراي نابـــود کـــردن 
ـــورت  ـــوص ص ـــه خص ـــت ب ـــای پوس ـــک ه ل
یکـــی از بهتریـــن روشـــها ، آشـــامیدن 
ـــه  ـــرادی ک ـــت. اف ـــن اس ـــیر و ترنجبی خاکش
ـــتمر  ـــه و مس ـــورت روزان ـــب بص ـــن ترکی از ای
ـــس  ـــد پ ـــتفاده کنن ـــه اس ـــدت ۳ هفت ـــه م ب
از مدتـــی بـــا روشـــن شـــدن پوســـت و از 
ـــت  ـــورت و پوس ـــای ص ـــن کک ه ـــن رفت بی

شـــان روبـــرو میشـــوند. 
بـــراي تهیـــه ایـــن ترکیـــب الزم اســـت 
را ۵ ســـاعت در آب خیـــس  ترنجبیـــن 
کنیـــد و بعـــد از ایـــن مـــدت آن را صـــاف 
ـــاک  ـــیر پ ـــق خاکش ـــه آن ۲ قاش ـــرده و ب ک
کـــرده اضافـــه کنیـــد و میـــل کنیـــد. بـــا 
ـــرور  ـــه م ـــی ب ـــربت گیاه ـــن ش ـــامیدن ای آش
شـــاهد روشـــنی پوســـت و از بیـــن رفتـــن 
ـــه  ـــن ک ـــن ای ـــود؛ ضم ـــد ب ـــا خواهی ـــک ه ل
نوشـــیدن خاکشـــیر ۲ تـــا ۳ لیـــوان در روز 
ـــر  ـــارش س ـــوره و خ ـــه ش ـــه ب ـــرادی ک ـــه اف ب

مبتـــا هســـتند ســـفارش شـــده اســـت.
ـــخاص  ـــن اش ـــه ای ـــیر ب ـــامیدن خاکش آش
ـــراي  ـــزاج ب ـــاح م ـــا اص ـــا ب ـــد ت ـــک میکن کم
ــت  ــارش پوسـ ــوره و خـ ــا شـ ــه بـ همیشـ

سرشـــان خداحافظـــی کننـــد.
درمـــان الغـــري بـــا شـــربت خاکشـــیر 
و شـــیر: درصورتـــی کـــه تصمیـــم داریـــد 
ــراي  ــد و بـ ــش دهیـ ــود را افزایـ وزن خـ
ایـــن کار دســـت بـــه دامـــن انـــواع و 
اقســـام مکمـــل هـــای غذایـــی و دارویـــی 
ـــر  ـــد. ه ـــل کنی ـــا عم ـــه م ـــه توصی ـــدید ب ش
روز صبـــح ناشـــتا پیـــش از آنکـــه ســـراغ 
صبحانـــه برویـــد از شـــربت خاکشـــیر 
و شـــیر میـــل کنیـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب 
میتوانیـــد بـــا آشـــامیدن ایـــن خاکشـــیر 
صبـــح ناشـــتا بـــه درمـــان الغـــری و 
ــان  ــرور زمـ ــه مـ ــود بـ ــش وزن خـ افزایـ
ـــران در  ـــاد درمانگ ـــه اعتق ـــد. ب ـــک کنی کم
ـــد  ـــي باش ـــازه و طبیع ـــیر ت ـــه ش ـــی ک صورت
میـــزان تاثیرگـــذاری ایـــن نســـخه بیـــش 
ــرادی  ــب افـ ــن ترتیـ ــود، بدیـ ــر میشـ تـ
ـــد  ـــی دارن ـــي دسترس ـــیر طبیع ـــه ش ـــه ب ک
ـــتایي  ـــي و روس ـــیر طبیع ـــت از ش ـــر اس بهت
ــته  ــه داشـ ــا توجـ ــد و امـ ــتفاده کننـ اسـ
باشـــند کـــه از ســـامت شـــیر و پاکیـــزه 

بـــودن آن مطمئـــن شـــوند.
منبع: بیتوته
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ــرورش و رییــس  ــر آمــوزش و پ ــاون وزی مع
ــدارس  ــز م ســازمان نوســازی، توســعه و تجهی
کشــور بــا اشــاره بــه تخریبــی بــودن ۳۰ 
ــل  ــت قاب ــور و مقاوم ــه های کش ــد مدرس درص
ــرد: در  ــام ک ــدارس اع ــول ۷۰ درصــد از م قب
زمــان حاضــر ۴۰ هــزار کاس درس نیمــه 

ــم.  ــور داری ــطح کش ــام در س تم
ــر  ــراهلل رخشــانی مه ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
در نشســتی بــا فرمانــدار ویــژه میانــه، بــا 
ــه آغــاز نوســازی مدرســه های کشــور  اشــاره ب
ــام  ــه تم ــای نیم ــل طرح ه ــال 6۸،  تکمی از س
و  آمــوزش  وزارت  اولویت هــای  از  یکــی  را 

ــرد. ــوان ک ــرورش عن پ
وی اظهــار کــرد: وزارت آمــوزش و پــرورش 
جــزو اولیــن دســتگاههایی اســت کــه ۸۰ 
ــص   ــه آن تخصی ــارات ســال ۹۸ ب درصــد اعتب
یافتــه و ایــن رونــد از ســال ۹۷ آغــاز شــد کــه 
ــه ۱۱۰  ــه و بودج ــازمان برنام ــت س ــا حمای ب
ــه  ــم ک ــص گرفتی ــارات را تخصی ــد اعتب درص
امســال بــا ایــن رقــم تخصیصــی تمامــی پــروژه 

ــل خواهــد شــد. هــای نیمــه تمــام تکمی
وی گفــت: در مهــر مــاه ســال جــاری حــدود 
۱۰ هــزار کاس درس، ۱۴۵ ســالن ورزشــی و 
۱6 اســتخر تحویــل آمــوزش و پــرورش خواهــد 

. شد
ــش دوم از  ــرد: بخ ــام ک ــر اع ــانی مه رخش
ــه فجــر امســال  ــام ده ــای نیمــه تم ــروژه ه پ

ــد. ــد ش ــرورش خواه ــوزش و پ ــل آم تحوی

وی بــا بیــان اینکــه تمامــی ۸۰ درصــد 
اعتبــارات تخصیصــی امســال بــه ســمت تکمیل 
ــی شــود  ــت م ــام هدای ــای نیمــه تم ــروژه ه پ
ــزار  ــرقی را یکه ــان ش ــتان آذربایج ــهم اس س
ــن  ــت: از ای ــرد و گف ــام ک ــال اع ــارد ری میلی
ــال  ــارد ری ــی ۱۵۰ میلی ســهم ۱۵ درصــد یعن
فقــط بــرای تکمیــل و بهــره بــرداری از پــروژه 
ــوزی در  ــش آم ــتخر دان ــه و اس ــه زینبی مدرس

ــت. ــه اس ــص یافت ــه تخصی میان
رخشــانی مهــر پــروژه شــهدای زینبیــه 
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  لحــاظ  از  را  میانــه 

آموزشــی یکــی از پــروژه هــای مهــم برشــمرد 
و افــزود: ایــن پــروژه پــس از توقفــی کوتــاه بــا 
تامیــن اعتبــار الزم فعــال شــده و تــا مهــر مــاه 

ــد. ــد ش ــل خواه ۹۹ تحوی
ــه  ــوزی میان ــش آم ــتخر دان ــت: اس وی گف
نیــز حداکثــر تــا دهــه فجــر امســال بــه بهــره 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ب
ــر آمــوزش و پــرورش از هزینــه  معــاون وزی
کــرد ۴ هــزار میلیــارد ریــال تــا بــه امــروز برای 
ــدارس  ــی از م ــای نفت ــاری ه ــع آوری بخ جم
کشــور خبــر داد و بــر ضــرورت اســتفاده بهینــه 

از فضاهــای آموزشــی و استانداردســازی فضاهــا 
تاکیــد کــرد.

و  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  معــاون 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان میانــه بــا اشــاره بــه 
اینکــه  ۴۵ درصــد از مــدارس شهرســتان نیــاز 
ــد،   ــل دارن ــب و بازســازی کام ــه تخری ــرم ب مب
ــاری  ــت و ی ــا حمای ــرد: ب ــدواری ک ــار امی اظه
مســئولین کشــوری و اســتانی شــاهد نوســازی 

ــت باشــیم. ــب اولوی ــه ترتی ــدارس ب ــن م ای
ــه  ــتان میان ــه در شهرس ــان اینک ــا بی وی ب
دانــش  میانگیــن  از  باالتــر  شــاهد جــذب 
ــه ای و  ــی، حرف ــای فن ــته ه ــوزان در رش آم
ــروژه شــهدای  ــزود: پ ــش هســتیم،  اف کارو دان
زینبیــه نیــز از اولیــن و مهمتریــن پــروژه هــا از 
لحــاظ فرهنگــی، اجتماعــی و آموزشــی و یکــی 
از مطالبــه هــای مردمــی و نیــاز آموزشــی 
ــژه  ــای وی ــا حمایته ــم ب ــه امیدواری ــت ک اس
اســتانی و کشــوری  تــا ســال تحصیلــی ۹۹ بــه 

ــد. ــرداری برس ــره ب به
مشــایخی تســریع در رونــد احــداث مدرســه 
ــی و  ــک مل ــارکت بان ــا مش ــار ب ــتثنایی ایث اس
ــدارس  ــز م اداره کل نوســازی، توســعه و تجهی

اســتان را خواســتار شــد.
ــتخر  ــه، اس ــهدای زینبی ــروژه ش ــد از پ بازی
دانــش آمــوزی و مدرســه هیئــت امنایــی 
دخترانــه عفــاف از جملــه برنامــه هــای رییــس 
ــدارس  ــز م ســازمان نوســازی، توســعه و تجهی

ــود. ــه ب ــور در میان کش

معاون وزیر:

 4۰ هزار کالس درس در حال ساخت است

ــه،  ــهر، امیدی ــدر ماهش ــردم بن ــده م نماین
آمــوزش  وضعیــت  مجلــس  در  هندیجــان 
و پــرورش کشــور را بیمارگونــه توصیــف و 
ــه  ــاز ب ــرورش نی ــوزش و پ ــرد: آم ــح ک تصری

دارد.  جراحــی 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علــی گلمــرادی بــا 
بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش کشــور بیمــار 
ــاز  ــوده و دچــار دردی مزمنــی اســت کــه نی ب

ــار  ــی دارد، اظه ــک جراح ــان و ی ــه متخصص ب
کــرد: متأســفانه آمــوزش و پــرورش در اولویــت 
ــه  ــر کشــوری ک ــه ه ــت نیســت در حالیک دول
ــه رســیده  ــه جرگــه کشــورهای توســعه یافت ب
بــه علــت توجــه بــه آمــوزش و پــرورش بــوده 

اســت.
ــه،  ــهر، امیدی ــدر ماهش ــردم بن ــده م نماین
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان در مجل هندیج

ــه  ــادآوری اینکــه بســیاری از کشــورهایی ک ی
ــروز  ــتند ام ــی هس ــع طبیع ــره از مناب ــی به ب
ــانی  ــروی انس ــت  نی ــری از ظرفی ــره گی ــا به ب
افــزود:  رســیده اند،  یافتگــی  توســعه  بــه 
کشــورها  از  بســیاری  اســاس  همیــن  بــر 
ــیری  ــد و در مس ــود را توانمن ــته اند خ توانس
گام بردارنــد کــه بــه توســعه یافتگــی برســند 
و ایــن مســیر فقــط از راه آمــوزش و پــرورش 

می گــذرد.

اساس مشکالت امروز را باید در آموزش و 
پرورش جست وجو کرد

ــور در  ــروز کش ــه ام ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ــده و  ــکات عدی ــا مش ــف ب ــای مختل حوزه ه
گوناگونــی مواجــه اســت، ادامــه داد: بــه ویــژه 
ــکات  ــت، مش ــاد و معیش ــای اقتص در حوزه ه
ــد در  جــدی وجــود دارد کــه اســاس آن را بای

ــرد. ــرورش جســت و جــو ک ــوزش و پ آم

برخی دانش آموختگان دکتری هم توان 
کار آفرینی برای خود را ندارند

ــی در  ــتم آموزش ــان سیس ــا بی ــرادی ب گلم
ــده اســت کــه  ــه قــدری عقــب مان ــا ب کشــور م
برخــی دانــش آموختــگان رشــته دکتــری هــم 
ــن  ــه همی ــت: ب ــد، گف ــی ندارن ــوان کارآفرین ت
ــا حساســیت ویــژه ای بــه جایــگاه  دلیــل بایــد ب
آمــوزش و پــرورش بپردازیــم و بــا پرهیــز از زد و 
بندهــای سیاســی و جناحــی بــه دنبال شایســته 
ــیم. ــرورش باش ــوزش و پ ــوزه آم ــاالری در ح س

ــد  ــس تأکی ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
ریــل  در  کشــور  می خواهیــم  اگــر  کــرد: 
ــن  ــه ای ــد ب ــروز بای ــرد، ام ــرار گی ــتی ق درس
ــده  ــا در آین ــرد ت ــه ک ــم توج ــه مه وزارتخان

بتوانیــم از نتیجــه آن بهــره ببریــم.

کنتــرل  بــرای  دســتگاه هایی  ســاخت 
صنایــع در  اســتفاده  مــورد  موتورهــای 

ــان  ــان یکــی از شــرکت های دانش بنی محقق
ــه دانــش  ــد ب مســتقر در شــهرک صنعتــی پرن
ــده  ــرل کنن ــک کنت ــتگاه های های ت ــی دس فن
دور موتــور دســت یافتنــد کــه ایــن دســتگاه ها 
از طریــق مشــتریان ایــن دســتگاه ها بــه ســایر 

کشــورها صــادر شــده اســت.
ــاد،  ــا حاجی آب ــنا، حمیدرض ــزارش ایس ــه گ ب
 Low Voltage ــای طراحــی و ســاخت درایوه
محصــوالت  از  را   Medum voltage و 
دانش بنیــان ایــن شــرکت نــام بــرد و گفــت: ایــن 
ــای  ــرل دور موتوره ــور کنت ــه منظ ــتگاه ها ب دس
AC کاربــرد دارنــد و تاکنــون بــا بیــش از ۸ هزار 
عــدد درایــو و ظرفیــت تولیــد ۴۰ هــزار عــدد در 
ســال بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده درایــو 

ــم. ــمار می روی ــه ش ــه ب در خاورمیان
ــتگاه از ۱.۵  ــن دس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب

تــا ۵۰۰ کیلــووات کنتــرل دور موتــور ســاخته 
ــون  ــع چ ــر صنای ــه داد: اکث ــت، ادام ــده اس ش
کاغذســازی، پاســتیک و پــودر و ســیمان 
دارای  کن هــا  شــیرین  آب  و  نیروگاهــی  و 
بــرای  و  هســتند  متغیــر  دور  موتورهــای 
کنتــرل دور موتورهــای خــود از محصــوالت مــا 

می کننــد. اســتفاده 
ــن  ــرد ای ــه کارب ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
دســتگاه در صنایــع نفــت و گاز، خاطــر نشــان 
ــه  ــواز ب ــت از اه ــال نف ــور انتق ــه منظ ــرد: ب ک
ــوات  ــوان ۹۰۰ کیل ــا ت ــی ب ــران از پمپ های ته
دســتگاه های  از  کــه  می شــود  اســتفاده 

کنتــرل دور موتورهــای تولیــدی ایــن شــرکت 
اســتفاده می شــود.

درایوهــای  محقــق،  ایــن  گفتــه  بــه 
ــا و  ــرکت در مدل ه ــن ش ــده در ای ــاخته ش س
ــرداری  ــرل ب ــه کنت ــر پای ــام و ب ــای ع کاربرده
حلقــه بســته تولیــد می شــوند کــه در صنایــع 
ســیمان، نفــت، گاز و پتروشــیمی، پاســتیک، 
نســاجی، متالــوژی، چــاپ، ماشــین ابــزار، 
ماشــین های چــاپ و رنگــرزی،  ماشــین کاغــذ، 
نســاجی، بــرش، ماشــین کشــش ســیم و 
مفتــول، ماشــین رولینــگ، فــوالد، پمــپ و فــن 

و کمپرســور قابــل بهره بــرداری اســت.

حاجی آبــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
پیشــرفته ای  فناوری هــای  دارای  دســتگاه ها 
دارد،  باالیــی  قیمت هــای جهانــی  و  اســت 
ــتگاه  ــن دس ــد ای ــن رو تولی ــد: از ای ــادآور ش ی
موجــب جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور 

ــت. ــده اس ش
ــن  ــادرات ای ــوص ص ــرح در خص ــری ط مج
ــا  ــر اینکــه م ــد ب ــا تاکی ــک ب محصــوالت های ت
بــه صــورت مســتقیم وارد فرآیندهــای صادراتــی 
شــرکت هایی  ولــی  شــد:  یــادآور  نشــدیم، 
ــن  ــاخت و همچنی ــی، س ــه طراح ــه در زمین ک
ــد،  ــی کار کرده ان ــتگاه های صنعت ــادرات دس ص
روی  بــر  مــا  دور  کنتــرل  دســتگاه های  از 

ــت. ــده اس ــب ش ــا نص ــتم های آنه سیس
ــرکت  ــن ش ــوالت ای ــه وی، محص ــه گفت ب
از طریــق مشــتریان خــود بــه کشــورهای 
ترکیــه، امــارات، ارمنســتان، عــراق، قزاقســتان 

و افغانســتان صــادر می شــود.

گلمرادی:

آموزش و پرورش
 نیاز به جراحی دارد

توسط فناوران یکی از شرکت های 
دانش بنیان محقق شد

سرپرســت ســازمان توســعه گردشــگری 
طــرح  آغــاز  از  گفــت:  تبریــز  شــهرداری 
شــهرداری  گردشــگری  ســتاد  تابســتانی 
اتوبوس هــای  امســال،  مــرداد  پایــان  تــا 
تبریزگــردی ۱۲۱ هــزار و ۷۲ نفــر -ســاعت بــه 

ارایــه کردنــد.  گردشــگران خدمــات 
ــی در جمــع  ــا، رضــا خلیل ــزارش ایرن ــه گ ب
ــال  ــق روال س ــت: طب ــار داش ــگاران اظه خبرن
هــای  اتوبــوس  خدمــات  گذشــته،  هــای 
و  داخلــی  گردشــگران  بــرای  تبریزگــردی 
ــد  ــرای بازدی ــا ب ــوده و تنه ــگان ب ــی رای خارج
از مــوزه هــای ســطح شــهر  بایــد هزینــه 

پرداخــت کننــد.
امارهــای  بــر اســاس  وی اضافــه کــرد: 
ــرداد  ــان م ــا پای ــدای تابســتان ت موجــود از ابت
ــر از  ــزار و 6۱۵ نف ــداد ۲۰ ه ــاری تع ــاه ج م
اتوبــوس هــای  از  گردشــگران بهــره منــد 
تبریزگــردی از مــوزه شــهر و ۱۷ هــزار و ۸66 
نفــر از مــوزه اســتاد شــهریار بازدیــد کــرده اند.

ــاس  ــر اس ــار ب ــن آم ــی ای ــه خلیل ــه گفت ب
ــاز  ــز از آغ ــای تبری ــوزه ه ــی م ــت فروش بلی
ــود. ــی ش ــام م ــال اع ــتانی امس ــرح تابس ط

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت تاکســی هــای »از 
ــرای خدمــات  مــن بپــرس« در ســطح شــهر ب
ــت:  ــه گردشــگران، گف ــه ب ــر و بهین دهــی بهت
تعــداد ۱۵ دســتگاه تاکســی »از مــن بپــرس« 
ــادی ورودی  ــتانی در مب ــرح تابس ــب ط در قال

ــه از  ــد ک ــردد شــهر حضــور دارن ــن پرت و اماک
ابتــدای تیــر تــا پایــان مــرداد پاســخگوی ۱۰۲ 

ــد. ــوده ان هــزار و ۱۵ نفــر از گردشــگران ب
ــه  ــز ب ــن شــهر تبری ــا، که ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــواره ب ــود هم ــی خ ــگاه تاریخ ــبب جای س
شــهر مــوزه هــا و خانــه هــای تاریخــی شــهرت 

ــای  ــوزه ه ــن م ــن بی ــه در ای ــته اســت ک داش
ــف  ــز در مناســبت هــای مختل شــهرداری تبری
ــر  ــای پ ــا روزه ــه ت ــوروزگان گرفت ــد ن از عی
نقــاط  مهمتریــن  از  تابســتانی  گردشــگر 

ــود. ــی ش ــوب م ــگری محس گردش
مــوزه شــهر و شــهرداری تبریــز، مهمتریــن 

ــه از مــوزه هــای شــهرداری تبریــز اســت  نمون
کــه بــه ســبب موقعیــت مکانــی و قدمــت خــود 
ــوده  ــگران ب ــد گردش ــورددار بازدی ــواره رک هم
اســت، ایــن مــوزه بــه عنــوان نخســتین و تنهــا 
مــوزه تاریــخ شــهرداری های ایــران مطــرح 
ــف  ــن در ردی ــور چی ــس از کش ــه پ ــت ک اس
ــز  ــان نی ــهرداری های جه ــای ش ــن موزه ه اولی

ــرار دارد. ق
خانــه - مــوزه اســتاد شــهریار نیــز در محلــه 
ــهر  ــی ش ــای قدیم ــی از محله ه ــه یک مقصودی
ــش  ــت پوش ــای تح ــوزه ه ــر م ــز از دیگ تبری
شــهرداری اســت کــه ســاختمان فعلــی مــوزه 
ســومین منزلــگاه اســتاد شــهریار شــاعر معاصر 
ــط او  ــال ۱۳۴۷ توس ــه در س ــوده ک ــران ب ای
ــر  ــی عم ــال پایان ــده و در ۲۰ س ــداری ش خری

ــوده اســت. اســتاد محــل زندگــی وی ب
خانــه علــی مســیو، خانــه ای بــه جــا مانــده 
ــار ملــی  ــه  عنــوان یکــی از آث از دوره قاجــار، ب
ــت  ــت مدیری ــای تح ــوزه ه ــر م ــران از دیگ ای
ــی  ــگاه عل ــه منزل ــت ک ــز اس ــهرداری تبری ش
مســیو مغــز متفکــر و پیشــوای گمنــام انقــاب 
فعــاالن  نخســتین  از  یکــی  و  مشــروطیت 
اجتماعیــون عامیــون در انقــاب مشــروطه 

ــت. ــوده اس ــران ب ای
ــال،  ــوزه فوتب ــازار و مشــاغل، م ــای ب موزه ه
خانــه مــوزه نیکــدل از دگیــر مــوزه هــای مهــم 

تحــت مدیریــت شــهرداری تبریــز اســت.

اتوبوس های تبریزگردی ۱2۱ هزار 
نفر ساعت خدمات ارایه کردند

آشپزی

سس کچاپ خانگی

مواد الزم:
رب                                       ۱ و ۲/۱ پیمانه
شکر قهوه ای                      ۲ قاشق غذاخوری
پودر خردل                           ۲/۱ قاشق چایخوری
نمک                               ۲/۱ قاشق چایخوری
فلفل                               ۸/۱ قاشق چایخوری
پودر میخک                   ۸/۱ قاشق چایخوری
زردچوبه                           ۸/۱ قاشق چایخوری
سرکه سیب                       ۳ قاشق غذاخوری
آب                           ۳/۲ پیمانــه

گوجــه فرنگــی یکــی از ســبزیجاتی هســت 
کــه مــن بیشــتر از همــه بهــش عاقــه دارم. 
ــت  ــده دوس ــه ش ــکلی ک ــر ش ــه ه ــی ب یعن
ــه  ــاال چ ــه. ح ــذام باش ــوی غ ــه ت دارم گوج
خــام باشــه، چــه پختــه، پــوره، رب یــا ســس 
ــی  ــاپ. بعض ــس کچ ــون س ــا هم ــه ی گوج
غذاهــا هــم مثــل پیتــزا و همبرگــر هســتن 
ــاپ  ــا کچ ــم ب ــادت کردی ــی ع ــه از بچگ ک
بخوریــم. ولــی حــاال خیلــی هــا میگــن کــه 
ــا  ــی ه ــت. بعض ــالم نیس ــاپ س ــس کچ س
میگــن چربیــش زیــاده. بعضــی میگــن نمــک 
ــتن  ــم هس ــه ه ــده دیگ ــه ع ــادی داره. ی زی
ــی  ــواد افزودن ــا م ــه ه ــن کارخون ــه میگ ک
ــوردن  ــه آدم از خ ــه ک ــه این ــزدن. خاص می
کچــاپ نگــران میشــه. مخصوصــاً بــرای بچــه 
هــا کــه بهانــه میگیــرن و میخوایــم غذاشــون 
ــن  ــگ و در عی ــوش آب و رن ــمزه و خ خوش

ــًا ســالم باشــه. حــال کام
ــار  ــاد کچــاپ رو کن ــش می ــی دل ــی ک ول
بــذاره؟ مــن کــه دلــم نمیــاد. ولــی در ضمــن 
دوســت دارم بــرای خــودم و عزیزانــم غــذای 
ســالم درســت کنــم. امــروز میخــوام یــه راه 
ــس  ــم: س ــی کن ــون معرف ــوب بهت ــل خ ح
کچــاپ خانگــی. نظرتــون چیــه؟ ایــن طــوری 
خیالمــون راحــت میشــه. بــا ایــن روش دقیقاً 
ــز  ــس قرم ــوی س ــوادی ت ــه م ــم چ میدونی
ــا  زیبــا و خــوش رنــگ مــا اســتفاده شــده. ب
یــاد گرفتــن طــرز تهیــه ســس کچاپ بــا رب 
ــه  ــی ســریع ی ــد خیل گوجــه فرنگــی میتونی
ســس ســالم و خوشــمزه بــرای پیتــزا، برگــر، 
ــی و غذاهــای دیگــه داشــته باشــید.  ماکارون
اگــه میخوایــن یــه قــدم فراتــر بریــن و ســس 
کچــاپ کامــًا ســالمی تهیــه کنیــد میتونیــد 
رب خانگــی رو هــم خودتــون تهیــه کنیــد.

طرز تهیه: 
اول  بریزیــد.  گوجــه  رب  اول:  مرحلــه 
ــدرج  ــری م ــدازه گی ــرف ان ــک ظ ــه ی از هم
برداریــد و ۳۵۰ میلــی لیتــر رب گوجــه 
داخلــش بریزیــد. ایــن مقــدار حــدوداً معــادل 

ــت. ــه اس ــم پیمان ۱ و نی
ــد. حــاال  ــه کنی ــه اضاف ــه دوم: ادوی  مرحل
بــرای تهیــه ســس کچــاپ خانگی، دو قاشــق 
ــوری  ــق چایخ ــف قاش ــوه ای، نص ــکر قه ش
نمــک و بــه همــان انــدازه پــودر دانــه خــردل 
اضافــه کنیــد. یــک چهــارم قاشــق چایخوری 
از فلفــل، زردچوبــه و میخــک هــم برداریــد و 

بــه مــواد اضافــه کنیــد.
ـــد.  ـــه کنی ـــات را اضاف ـــوم: مایع ـــه س مرحل
ســـپس ســـه قاشـــق ســـرکه ســـیب و دو 
ـــه  ـــوط اضاف ـــه مخل ـــم ب ـــه آب ه ـــوم پیمان س

ـــد. کنی
ــم  ــاپ را ه ــس کچ ــارم: س ــه چه مرحل
بزنیــد. حــاال فقــط کافــی اســت همــه 
ــوب  ــی خ ــتی خیل ــزن دس ــا هم ــواد را ب م
هــم بزنیــد تــا کامــًا یکدســت بشــوند. اگــر 
هنــوز بــه نظرتــان غلیــظ اســت آب بیشــتری 
اضافــه کنیــد. کچــاپ را بچشــید و اگــر الزم 

ــد. ــه کنی ــک اضاف ــت نم اس
در آخــر ســس را در ظــرف شیشــه ای بــا 
ــرار  ــد و آن را در یخچــال ق در محکــم بریزی
دهیــد. ســس کچــاپ بعــد از چنــد ســاعت 
در یخچــال مانــدن خــوش طعــم تــر میشــود.

 
 نکته های کلیدی:

- کچــاپ تهیــه شــده بــا ایــن روش 
را میتوانیــد تــا ســه هفتــه در یخچــال 

کنیــد. نگهــداری 
- غلظــت ســس بســتگی بــه ســلیقه شــما 
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــم ی ــا ک ــد ب دارد. میتوانی

ــد. ــر دهی ــدار آب غلظــت را تغیی مق
- در اضافــه کــردن نمــک بــه ســس 
احتیــاط کنیــد و آن را کــم کــم اضافــه 
کنیــد تــا زمانــی کــه ســس بــه طعــم 

دلخــواه شــما برســد.
ــرای تهیــه ســس کچــاپ تنــد کافــی  - ب
ــواه  ــدار دلخ ــه مق ــل را ب ــدار فلف ــت مق اس
افزایــش دهیــد. همچنیــن میتوانیــد از پــودر 
ــده  ــودر ش ــی پ ــل چیل ــا فلف ــز ی ــل قرم فلف

ــد. ــتفاده کنی اس
ــد از  ــوه ای میتوانی ــکر قه ــای ش ــه ج - ب

ــد. ــم اســتفاده کنی شــکر ســفید ه
ــای  ــه ه ــدی ادوی ــوز هن ــن و ج - دارچی
دیگــری هســتند کــه میتوانیــد در ایــن 

ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــی از آنه ــس خانگ س
- اگــر مایــل هســتید ســس گــرم داشــته 
باشــید میتوانیــد ۳/۱ پیمانــه بیشــتر آب 
اضافــه کنیــد و بگذاریــد ســس روی حــرارت 

چنــد غــل بزنــد.
منبع: ایران کوک

دولت باید از اجرای برنامه های هفته 
دفاع مقدس حمایت کند 

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: 
اعتبــارات  و  بودجــه  کمبــود  بــه  باتوجــه 
ــت انتظــار مــی رود  نهادهــای فرهنگــی، از دول
ــت  ــدس جه ــاع مق ــت دف ــه گرامیداش در هفت
ــد.  ــی کن ــت مال ــا حمای ــر برنامه ه ــرای بهت اج
محمداســماعیل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســعیدی  بــا بیــان اینکــه در آســتانه ی هفتــه 
ــی  ــای مردم ــاهد فعالیت ه ــدس ش ــاع مق دف
پرافتخــار  دوران  ایــن  گرامیداشــت  جهــت 
ــم  ــفانه علی رغ ــت: متاس ــار داش ــتیم، اظه هس
ــای  ــزاری یادواره ه ــرای برگ ــان ب ــال جوان اقب
ــه ی  ــگاهی، زمین ــتگاه های نمایش ــهدا و ایش ش
الزم جهــت ظهــور و بــروز ایــن فعالیت هــا 

ــت. ــده اس ــم نش فراه
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــه   ــه داد: بودج ــامی ادام ــورای اس ــس ش مجل
نهادهــای فرهنگــی کفــاِف هزینه هــای الزم 
جهــت برپایــی نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس 
نمی دهــد  را  برنامه هــا  ســایر  اجــرای  و 
ویــژه  بــه  و  تبریــز  و چنانچــه شــهرداری 
ــارات الزم  ــرقی اعتب ــان  ش ــتانداری آذربایج اس
ــود  ــر کمب ــاهد تاثی ــد، ش ــص ندهن را تخصی
نقدینگــی، در کمیــت و کیفیــت برنامه هــا 

ــود. ــم ب خواهی
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اســامی خواســتار اســتفاده از ظرفیــت فکــری 
ــه  ــمات هفت ــزاری مراس ــوان در برگ ــر ج قش
گرامیداشــت دفــاع مقــدس شــد و خاطرنشــان 
ــد بهتریــن  کــرد: حــال کــه همــگان فهمیده ان
ــت،  ــت اس ــمنان مقاوم ــر دش ــرد در براب راهب
ــد  ــل جدی ــرای نس ــدواژه را ب ــن کلی ــد ای بای

انقــاب تبییــن کــرد.

دلنوشته

چه انرژی ،
منفی

 میگیرم ،
از انسانهایی 

که ،
بالبخندها ،

وزیبایی ،
تصنعی ،

با 
عکس های ،

دو نفره ،
با 

کیک های ،
خامه ای ،

به ظاهر
 خود را ،

عاشق
 و معشوق ،

وخوشبخت ،
جلوه 

میدن ،
تا با ،

خود نمایی ،
پز دادن ، 
جار زدن ،
کمبودهای
 عاطفی ،
خود را ،

از صحنه 
روزگار ،

محو 
نمایند ،
تا برای ،

لحظاتی ،
سر مست 

شوند ،
غافل

 از آنکه ،
اندیشه
 زیبا ،

وخوشبختی ،
نیازی ،

به
 ویترین ،

وعکسهای 
سلفی ،
نداره ،

                                 )اکبرعظیم نیا(
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فوتبال منتخب سال 2۰۱9 اعالم شد

ــم  ــور در تی ــرای حض ــزد ب ــت ۵۵ نام لیس
منتخــب ســال ۲۰۱۹ دنیــا توســط فیفــا اعــام 

شــد. 
ــی  ــیون جهان ــارس، فدراس ــزارش ف ــه گ ب
بــرای  نامــزد  اســامی ۵۵  )فیفــا(  فوتبــال 
حضــور در تیــم منتخــب فوتبــال جهــان ســال 

۲۰۱۹ را اعــام کــرد.
ــن  ــان حاضــر در ای ــن اســاس بازیکن ــر ای ب
ــد  ــری مشــخص خواهن ــق رای گی ــم از طری تی
ــان، ۲۰ مدافــع، ۱۵ هافبــک و  شــد. ۵ دروازه ب

ــد. ــرار دارن ــن لیســت ق ۱۵ مهاجــم در ای
کــره ای  ســتاره  میــن  هیونــگ  ســون 
ــیایی  ــن آس ــا بازیک ــوان تنه ــه عن ــام ب تاتنه
ــچ  ــون هی ــرار دارد و تاکن ــت ق ــن فهرس در ای
بازیکنــی از قــاره آســیا در ایــن فهرســت قــرار 

ــود. ــه ب نگرفت
بیــش از ۲۳ هــزار فوتبالیســت حرفــه ای 
ــد. ــاب کرده ان ــره را انتخ ــت ۵۵ نف ــن فهرس ای

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:
دروازه بانان: 

ادرســون  بکر،داویــد دخــه آ،   آلیســون   
آنــدره  مــارک  و  اوبــاک  یــان  مورائــس، 

شــتگن ترا
مدافعان: 

جــوردی آلبــا، الکســاندر آرنولــد، دنــی 
آلــوس، ژائو کانســلو، دنــی کارواخــال، جورجیو 
کیلینــی، ویرجیــل فــان دایــک، دیگــو گودیــن، 
ــار  ــی، آیم ــدو کولیبال ــش، کالی ــوا کیمی یاش
الپــورت، ماتیــاس دلیخــت، جــرارد پیکــه، 
ــس  ــون، الک ــدرو روبرتس ــوس، آن ــرخیو رام س
ســاندرو، تیاگــو ســیلوا، رافائــل واران، مارســلو 

ــر ــل واک ــرا، کای وی
هافبک ها:

ســرخیو بوســکتس، کاســیمیرو، کویــن 
فرانکــی  اریکســن،  کریســتین  دبروینــه، 
ــی  ــه، تون ــو کانت ــازارد، انگول ــگ، ادن ه دی یون
کــروس، آرتــور ملــو، لــوکا مودریــچ، پــل 
ســیلوا،  برنــاردو  راکیتیــچ،  ایــوان  پوگبــا، 

دوشــان تادیــچ، آرتــورو ویــدال
مهاجمان:

ــو  ــا، روبرت ــن زم ــم ب ــرو، کری ــرخیو آگوئ س
فیرمینیــو، آنتــوان گریژمــان، هــری کیــن، 
ــان  ــه، کیلی ــادیو مان ــکی، س ــرت لواندوفس روب
جونیــور،  نیمــار  مســی،  لیونــل  ام باپــه، 
ــون  ــاح، س ــد ص ــدو، محم ــتیانو رونال کریس
ــس  ــترلینگ و لوئی ــم اس ــن، رحی ــگ می هیون

ــوارز س
مراســم بهترین هــای فیفــا در تاریــخ ۲۳ 
ــزار  ــوان The Best برگ ــت عن ــپتامبر تح س

ــد . ــد ش خواه

طـــرح »تعطیلـــی پنجشـــنبه ها« چنـــد وقتـــی اســـت کـــه 
ـــی  ـــد در صورت ـــدگان معتقدن ـــده و نماین ـــرح ش ـــس مط در مجل
ایـــن طـــرح بایـــد تصویـــب شـــود کـــه ســـاعت کاری ادارات 

ـــد. ـــش یاب افزای
بـــه گـــزارش  باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، ســـه هفتـــه 
ــس  ــی مجلـ ــیون  تخصصـ ــد کمیسـ ــه چنـ ــود کـ ــش بـ پیـ
ـــد،  ـــی کردن ـــنبه ها« را بررس ـــی پنجش ـــاره »تعطیل ـــی درب طرح
در حالـــی کمیســـیون و طراحـــان اصلـــی یعنـــی کمیســـیون 
ــیون های  ــا کمیسـ ــد، امـ ــت کردنـ ــا آن مخالفـ ــی بـ اجتماعـ
ـــی از  ـــات و فرهنگ ـــوزش و تحقیق ـــیون آم ـــد کمیس ـــی مانن فرع
ـــی  ـــیون اجتماع ـــه در کمیس ـــد؛ البت ـــرح بودن ـــن ط ـــان ای موافق
ـــده و  ـــکیل ش ـــر تش ـــن ام ـــی ای ـــرای بررس ـــه ای ب ـــس کمیت مجل

نظـــر نهایـــی کمیســـیون بـــه ایـــن کمیتـــه بســـتگی دارد.
دو روزه شـــدن تعطیـــات پایـــان هفتـــه کشـــور از ســـال 
ــت،  ــده اسـ ــرح شـ ــامی مطـ ــورای اسـ ــس شـ ۹۵ در مجلـ
امـــا شـــواهد امـــر بـــه خوبـــی نشـــان می دهـــد کـــه اهالـــی 
دولـــت و مجلـــس هنـــوز نتوانســـته انـــد ایـــن موضـــوع را 
بـــه ســـرانجام برســـانند و بـــه نظـــر می رســـد کـــه یکـــی از 
ـــرس  ـــل ت ـــه دلی ـــران ب ـــات در ای ـــدن تعطی ـــع دو روزه ش موان
ـــور  ـــص کش ـــد ناخال ـــاد و تولی ـــر اقتص ـــوع ب ـــن موض ـــر ای از تاثی

ـــت. اس
ـــرح دو  ـــه ط ـــس چنانچ ـــنهادی مجل ـــرح پیش ـــاس ط ـــر اس ب
روزه شـــدن تعطیـــات بـــه تصویـــب برســـد، بایـــد ســـاعات 
ـــتاندارد  ـــه اس ـــا ب ـــد ت ـــش یاب ـــه افزای ـــی هفت ـــدان ط کاری کارمن
ـــاعته  ـــث ۹ س ـــر باع ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــه برس ـــاعت در هفت ۴۴ س
ـــات  ـــه مطالع ـــی ک ـــد؛ در حال ـــد ش ـــاعات اداری خواه ـــدن س ش
ـــه در  ـــد فرانس ـــی مانن ـــور های اروپای ـــه کش ـــد ک ـــان می ده نش
ـــتند،  ـــاعات اداری هس ـــش س ـــرای کاه ـــی ب ـــن قانون ـــال تدوی ح
مجلـــس ســـعی دارد مضـــاف بـــر تعطیلـــی پنجشـــنبه ها بـــه 
ـــن  ـــا ای ـــا آی ـــردازد، ام ـــه بپ ـــای هفت ـــر روز ه ـــت کار در دیگ کیفی
موضـــوع می توانـــد بهـــره وری را در اداره هـــا و مراکـــز کشـــور 

ـــرد؟ ـــاال بب ب
همچنیـــن کارشناســـان مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس 
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــی ک ـــی از دالیل ـــد یک ـــامی معتقدن ـــورای اس ش
و  اســـتان ها  تمامـــی  در  نمی توانـــد  پنجشـــنبه ها  آن 
ـــاخت های  ـــات و زیرس ـــه امکان ـــد، ب ـــل باش ـــتان ها تعطی شهرس
ـــک روز  ـــدن ی ـــه ش ـــا اضاف ـــه ب ـــت چراک ـــوط اس ـــی مرب آموزش
بـــه تعطیـــات ایـــن نهادهـــا، عمـــا برنامه ریـــزی آموزشـــی 

ــود. ــامانی می شـ ــار نابسـ دچـ
ـــس  ـــه مجل ـــت رئیس ـــو هیئ ـــی عض ـــادی فراهان ـــد امیرآب احم
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــوان، ب ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــا باش ـــو ب در گفت وگ
طـــرح تعطیلـــی روزهـــای پنجشـــنبه می گویـــد کـــه »ابتـــدا 
ـــنبه را  ـــای پنجش ـــی روزه ـــرح و تعطیل ـــن ط ـــدف از ای ـــد ه بای
ـــق اقتصـــادی  ـــر هـــدف از آن رون ـــرد و اگ ـــس بررســـی ک در مجل
باشـــد بـــا توجـــه بـــه تجـــارت و ارتباطـــات بـــا بانک هـــای 
ســـایر کشـــورها نفعـــی از لحـــاظ اقتصـــادی نـــدارد، در 
ـــت  ـــل اس ـــنبه تعطی ـــنبه و یکش ـــای ش ـــر روزه ـــورهای دیگ کش
ــاظ  ــا از لحـ ــور مـ ــه در کشـ ــنبه و جمعـ ــی پنجشـ و تعطیلـ

ـــود«. ـــد ب ـــرر خواه ـــه ض ـــاد ب اقتص
ـــدا  ـــه »ابت ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــس ب ـــده مجل ـــن نماین ای
ـــخص و  ـــا مش ـــنبه را کام ـــی روز پنجش ـــدف از تعطیل ـــد ه بای
تبییـــن شـــود، اگـــر هـــدف از تعطیلـــی پنجشـــنبه ها بحـــث 
بهـــره وری انـــرژی اســـت، بایـــد بـــر روی ایـــن طـــرح یـــک 
ــدف آن  ــا هـ ــرد تـ ــورت بگیـ ــده ای صـ ــی عمـ کار کارشناسـ
ـــذاری  ـــدف گ ـــده ه ـــه ش ـــه ارائ ـــا طرحـــی ک ـــود، ام مشـــخص ش
ــه  ــد کـ ــام کرده انـ ــان اعـ ــه طراحـ ــدارد، البتـ ــخصی نـ مشـ
بـــرای تقویـــت بنیـــان خانـــواده می خواهنـــد پنجشـــنبه ها را 
ــا  تعطیـــل کننـــد اکنـــون ســـاعت کاری در شهرســـتان ها تـ
۱۴ اســـت و تعطیلـــی پنجشـــنبه ها در بخش هـــای عملیاتـــی 

جـــواب نخواهـــد داد«.

در صورت تعطیلی پنجشنبه، ساعت کار ادارات باید 
افزایش یابد

ـــه در  ـــه و بودج ـــیون برنام ـــو کمیس ـــش عض ـــا تاب محمدرض
ـــرح  ـــن ط ـــق ای ـــوان، مواف ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــا باش ـــو ب گفت وگ
ـــوب  ـــی مطل ـــه کار و بازده ـــتغال ب ـــه »اش ـــد ک ـــت و می گوی اس
امـــروز جـــزء مقوله هایـــی اســـت کـــه مـــورد توجـــه افـــکار 
ـــی  ـــار ارزیاب ـــاک و معی ـــک م ـــوان ی ـــه عن ـــوده و ب ـــی ب عموم
صـــورت  در  می گیـــرد،  قـــرار  دولت هـــا  و  حکومت هـــا 
ــی  ــاعت کاری در مابقـ ــن سـ ــد ایـ ــنبه بایـ ــی پنجشـ تعطیلـ
روزهـــای هفتـــه قـــرار بگیـــرد تـــا بهـــره وری در محیـــط کار 

افزایـــش یابـــد«.
نماینـــده مـــردم اردکان ادامـــه می دهـــد »اینکـــه برخـــی 
ـــرف  ـــود را ص ـــت خ ـــیاری از وق ـــاعت کاری بس ـــدان در س کارمن
خـــوردن صبحانـــه،  حـــل کـــردن جـــدول، گشـــت و گـــذار 
ــه آن  ــت و بـ ــت نیسـ ــد، درسـ ــازی بگذراننـ ــای مجـ در فضـ
کار کـــردن نمی گوینـــد، لـــذا بایـــد تدبیـــری اندیشـــید تـــا 
ـــدان در ســـاعت کاری بیشـــترین بازدهـــی داشـــته باشـــند  کارمن
ـــال  ـــردد، ح ـــت بازمی گ ـــه مدیری ـــه مقول ـــوع ب ـــن موض ـــه ای ک
ایـــن تعطیلـــی پنجشـــنبه ها حتـــی می توانـــد موکـــول بـــه 
ـــود  ـــل ش ـــورمان تعطی ـــنبه در کش ـــه و ش ـــود و جمع ـــنبه ش ش
ـــث  ـــی و مباح ـــن الملل ـــم بی ـــه تقوی ـــم ب ـــی ه ـــد نگاه ـــرا بای زی
ــا  ــوان بـ ــرا نمی تـ ــیم زیـ ــته باشـ ــاری داشـ ــادی و تجـ اقتصـ
ـــر و  ـــورهای دیگ ـــنبه در کش ـــنبه و یکش ـــی ش ـــه تعطیل ـــه ب توج
ـــان  ـــور خودم ـــه در کش ـــنبه و جمع ـــی پنجش ـــن تعطیل همچنی
ـــی خـــود را از دســـت بدهیـــم.« چهـــار روز ارتباطـــات بیـــن الملل

دو روز تعطیلی آخر هفته جایز نیست
عضـــو  نماینـــده  دیگـــر  حاجی دلیگانـــی  حســـینعلی 
کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه هـــم مخالـــف دیگـــری اســـت 
کـــه دربـــاره دالیـــل مخالفـــت خـــود بـــا ایـــن طـــرح بـــه 
باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، می گویـــد »معتقـــدم در تهـــران 
ـــاز  ـــای پنجشـــنبه ادارات ب ـــتان ها روز ه ـــد شهرس ـــد مانن ـــم بای ه
ـــتان های  ـــان شهرس ـــوی مراجع ـــا جوابگ ـــند ت و مشـــغول کار باش
خـــود باشـــند، میـــزان ســـاعت کار در بخـــش دولتـــی و نـــه 

کارگـــری کـــم اســـت و بایـــد افزایـــش یابـــد.
ــغل  ــه شـ ــی کـ ــد »آن هایـ ــه می دهـ ــی ادامـ حاجی دلیگانـ
ــفانه  ــند و متأسـ ــیاری می کشـ ــت بسـ ــد زحمـ ــی ندارنـ دولتـ
ــغولند  ــی مشـ ــش دولتـ ــه در بخـ ــرادی کـ ــاعت کاری افـ سـ
نســـبت بـــه شـــرایط کنونـــی کـــم اســـت، لـــذا نـــه تنهـــا 
ـــد  ـــه بای ـــد بلک ـــدا کن ـــش پی ـــد کاه ـــاعت کاری ادارات نبای س

افزایـــش یابـــد.
ـــل  ـــنبه تعطی ـــای پنجش ـــه روزه ـــی ک ـــد زمان ـــه می ده او ادام
شـــود بـــه دلیـــل نزدیـــک نبـــودن روزهـــای تعطیـــل آخـــر هفتـــه 
ـــت در  ـــی اس ـــورها، طبیع ـــایر کش ـــات س ـــا تعطی ـــورمان ب کش
ــا  ــاس بـ ــن اسـ ــر ایـ ــود، بـ ــاد شـ ــکل ایجـ ــان مشـ مراوداتمـ
ـــرا  ـــتم، زی ـــف هس ـــنبه ها مخال ـــی پنجش ـــرح تعطیل ـــات ط کلی

در شـــرایط فعلـــی آن را بـــرای کشـــور الزم نمی دانـــم.

تعطیلی پنجشنبه ها برای دولت بار
 مالی دارد

ـــو  ـــی در گفت وگ ـــیون فرهنگ ـــو کمیس ـــواه عض ـــد آزادی خ اح
ـــی  ـــرح تعطیل ـــه ط ـــاره ب ـــا اش ـــوان، ب ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــا باش ب
می گویـــد  دولتـــی،  مراکـــز  و  ادارات  در  شـــنبه ها  پنـــج 
ـــت،  ـــد داش ـــا خواه ـــرای م ـــی ب ـــنبه ها مضرات ـــی پنجش »تعطیل
بـــه عنـــوان مثـــال وقتـــی یـــک روز کاری را در هفتـــه بـــه 
ـــردم  ـــه م ـــات ب ـــه خدم ـــم، ارائ ـــام کنی ـــات اع ـــوان تعطی عن
ــی را  ــت نارضایتی هایـ ــن اسـ ــد، ممکـ ــدا می کنـ ــش پیـ کاهـ
ـــن  ـــف ای ـــن مخال ـــن اســـاس م ـــر ای ـــته باشـــد، ب ـــال داش ـــه دنب ب

ـــتم«. ـــرح هس ط
ــد »البتـــه  ــی تاکیـــد می کنـ ــیون فرهنگـ ــو کمیسـ عضـ
موافقـــان ایـــن طـــرح معتقدنـــد کـــه بانـــوان شـــاغل و دارای 
فرزنـــد بایـــد ســـاعات دیگـــری را در کنـــار خانـــواده ســـپری 
ـــردن  ـــل ک ـــه تعطی ـــاز ب ـــر نی ـــن ام ـــق ای ـــرای تحق ـــا ب ـــد، ام کنن
ــه  ــات را بـ ــن موضوعـ ــم ایـ ــم و می توانیـ ــنبه ها نداریـ پنجشـ

عنـــوان اســـتثنا در جـــای خـــودش در نظـــر بگیریـــم«.

کالم آخر
در  پنجشـــنبه ها  تعطیلـــی  روزه  دو  طـــرح  اکنـــون 
کمیتـــه ای تخصصـــی در حـــال بررســـی کارشناســـی اســـت، 
ـــس،  ـــی مجل ـــب شـــدن آن در صحـــن علن ـــرض تصوی ـــا ف ـــا ب ام
بایـــد زیـــر ســـاخت های الزم بـــرای اجـــرای آن اندیشـــیده 
شـــود تـــا نظـــام اقتصـــادی، آموزشـــی و خدمـــات رســـانی 
مغفـــول نمانـــد؛ همچنیـــن بـــه نظـــر می رســـد نماینـــدگان 
ــاعات  ــم سـ ــرای تنظیـ ــذاری بـ ــد در قانون گـ ــس بایـ مجلـ
انجـــام دهنـــد،  ادارات، تحقیقـــات کارشناســـی  کاری در 
ــنبه در  ــاعات کاری روز پنج شـ ــردن سـ ــش کـ ــه پخـ چراکـ
ـــره  ـــش به ـــای کاه ـــه معن ـــل ب ـــه در عم ـــای هفت ـــایر روز ه س
اقتصـــادی و اجتماعـــی هـــر ســـاعت زمـــان صـــرف شـــده از 
ـــه  ـــات ب ـــه خدم ـــرای ارائ ـــی ب ـــش عموم ـــان بخ ـــوی کارکن س

شـــهروندان اســـت.

ساعت کاری ادارات با »تعطیلی پنجشنبه ها« افزایش می یابد؟ 

روانشناسی

با افراد معتاد چگونه رفتار کنیم چه 
قبل و چه بعد از اعتیاد؟ 

ــدر  ــواد مخ ــتفاده م ــاد را در اس ــرد معت ف
ــلط  ــود تس ــس خ ــر نف ــد: ب ــی نکنی همراه
ــنهاد  ــه پیش ــت ب ــید و هیچوق ــته باش داش
اســتفاده دورهمــی مــواد مخــدر» آری« 
در  شــرایطی  هــر  در  یعنــی  نگوییــد. 
خــودداری از اعتیــاد کوشــا باشــید و مغلــوب 
هیــچ وسوســه ای نشــوید. نبایــد بــه طــرف 
مقابــل اجــازه بدهیــد بــه شــما بقبوالنــد کــه 
ــد،  ــاور داری ــارش برعکــس آنچــه ب ــن رفت ای

ــت.  ــکل دار نیس ــتباه و مش اش
ــد.:  ــوش کنی ــا گ ــای آن ه ــرف ه ــه ح ب
ــد،  ــا را نصیحــت کنی ــن کــه آن ه بجــاي ای
ــما  ــرد از ش ــه ف ــی ک ــد هنگام ــاد بگیری ی
کمــک مــی خواهــد بــدون ایــن کــه در برابــر 
وی تســلیم شــوید یــا از نظــر مالــی بــه وی 
ــوش  ــش گ ــرف های ــه ح ــد، ب ــک کنی کم

ــد. دهی
همــه چیــز را بــه اعتیــاد وی ربــط ندهید: 
هــر مشــکلی در منــزل و خانــواده بــه وجــود 
مــی آیــد را گــردن وی و اعتیــادش نیندازید. 
اعتیــاد فــرد امــکان دارد نمودی از مشــکات 
ــار  ــش فش ــا افزای ــد. ب ــواده باش ــل خان داخ
ــرک را  ــا ت ــه وی تنه ــاه ب ــس گن و دادن ح

مشــکل تــر مــی کنیــد.
ــرادی  ــد: اف ــر نکنی ــا وی قه ــت ب هیچوق
کــه درگیــر اعتیــاد میشــوند معمــوالً روحیــه 
ــه  ــد و نســبت ب ــری دارن بســیار اســیب پذی
دریافــت تائیــد و توجــه از ســایرین بیــش تــر 
ــا  ــر آنه ــن خاط ــه همی ــتند. ب ــاس هس حس
نســبت بــه طــرد شــدن حساســیت بیشــتری 
از خــود نشــان می دهنــد و قهــر کــردن 
ــش وی را در دام  ــش از پی ــد بی ــما میتوان ش

اعتیــاد فــرو ببــرد
ــرد معتــاد  ــن نکنیــد: ف ــر و توهی تحقی
ــود  ــده و از خ ــیب دی ــی آس ــزان کاف ــه می ب
عصبانــی اســت. بــا تحقیــر کــردن وی، 
ــا  فشــارهای روحــی را بیــش تــر کردیــد و ب
افزایــش فشــارها، مصــرف بیــش تــر خواهــد 

ــد. ش
ــه راه  ــن، بلکـ ــرک کـ ــد تـ ــا نگوییـ تنهـ
ـــرف  ـــه ط ـــه ب ـــن ک ـــید: ای ـــته باش ـــل داش ح
مقابـــل بگوییـــد:» اگـــه دوســـتم داری، 
ــه  ــع راه بـ ــر مواقـ ــن.«، در اکثـ ــرک کـ تـ
جایـــی نمـــی بـــرد. درواقـــع، تنهـــا ایـــن 
ـــادش  ـــد اعتی ـــل بخواهی ـــرف مقاب ـــه از ط ک
ـــی در  ـــل خاص ـــچ راه ح ـــد و هی ـــرک کن را ت
پیـــش نگیریـــد، نتیجـــه ی مثبتـــی دربـــر 
ـــدری  ـــه ق ـــاد ب ـــرد معت ـــت. ف ـــد داش نخواه
ـــدر  ـــواد مخ ـــتفاده م ـــه اس ـــر ب ـــود را ناگزی خ
ـــل  ـــوالً ایـــن تمای ـــه معم ـــد ک ـــس میکن ح
مفـــرط یـــا میـــل اضطـــراري بـــه ادامـــه 
ی مصـــرف را از عشـــقش بـــه خانـــواده 
ــرگاه ایـــن  ــد. هـ ــر مـــی بینـ ــدرت تـ پرقـ
ــت  ــت اسـ ــد، آن وقـ ــت را پذیرفتیـ واقعیـ
ـــی  ـــک راه حـــل عمل ـــه ی ـــد دســـت ب ـــه بای ک

بزنیـــد.
اعتیــاد  تــرک  هــاي  برنامــه  دربــاره 
تحقیــق کنیــد: دربــاره مرکزهــای تــرک 
ــق  ــروری تحقی ــای بازپ ــیوه ه ــاد و ش اعتی
ــرک  ــراي ت ــه ب ــه ای را ک ــر برنام ــد. ه کنی
اعتیــاد عزیزتــان در نظــر مــی گیریــد، حتمــاً 
ــه  ــا ب ــد دقیق ــه ببینی ــد ک ــو کنی ــرس وج پ
ــا  ــود ی ــرده ش ــش ب ــد پی ــکلی بای ــه ش چ
ــا  ــد ب ــی دارد. میتوانی ــدر کارای ــا چــه ق واقع
ــان  ــي ت ــه ی انتخاب ــا برنام ــه قب ــردی ک اف
ــد.  ــورت کنی ــد ، مش ــوده ان ــان نم را امتح
خاصــه ایــن کــه در مســیری قــدم بگذاریــد 
کــه بــراي تــان قابــل درک و روشــن باشــد.

حمایــت کــردن: بــه وی نشــان دهیــد کــه 
بــراي تــرک کــردن بطــور همــه جانبــه از وی 
حمایــت خواهیــد کــرد. منظــور از حمایــت، 
بعــد مــادی نیســت بلکــه حمایــت روحــی و 
روانــی بســیار از آن مهــم تــر اســت. ایــن کــه 
فــرد معتــاد حــس کنــد کــه وی و شــرایطی 
ــختی  ــد و از س ــی کنی ــه دارد را درک م ک
هــا و مشــکات تــرک اعتیــاد آگاه هســتید، 
ــتری  ــان بیش ــا اطمین ــه ب ــبب میشــود ک س
تصمیــم بــه تــرک بگیــرد و انگیــزه خــود را 

از دســت ندهــد.
ـــد  ـــد: بای ـــت کنی ـــود را مدیری ـــات خ توقع
ـــی  ـــاد طوالن ـــرک اعتی ـــد ت ـــه رون ـــد ک بدانی
ـــب  ـــن ترتی ـــت، بدی ـــر اس ـــان ب ـــدت و زم م
توقـــع نداشـــته باشـــید کـــه در طـــی 
یـــک هفتـــه یـــا چنـــد روز اتفـــاق نمـــی 
ـــا  ـــید و ب ـــته باش ـــر داش ـــن صب ـــد. بنابرای افت
ـــاد  ـــرک اعتی ـــد ت ـــتباه، رون ـــار اش ـــک رفت ی
ـــاوره و  ـــه مش ـــه ب ـــد. مراجع ـــل نکنی را مخت
ـــد  ـــن رون ـــی کـــه ای ـــواده های ـــا خان صحبـــت ب
را طـــی نمـــوده انـــد ســـبب میشـــود کـــه 
ـــه  ـــن مرحل ـــتی از ای ـــات درس ـــار و توقع رفت

بـــه دســـت آوریـــد.
بـــه وی اعتمـــاد کنیـــد: پـــس از تـــرک 
بایـــد بـــه وی اعتمـــاد کنیـــد و هیچـــگاه 
ــه وی  ــد بـ ــس کنـ ــه حـ ــد کـ کاری نکنیـ
ـــراي  ـــعی وی را ب ـــد. اراده و س ـــاد نداری اعتم
ـــد  ـــتایش کنی ـــاري س ـــن بیم ـــر ای ـــروزی ب پی
ـــی  ـــار م ـــه وی افتخ ـــه ب ـــد ک ـــا بگویی و باره
ــرک را  ــختی تـ ــاری سـ ــه بردبـ ــد کـ کنیـ
داشـــته و اینـــک پـــاک و ســـامت اســـت.
منبع: بیتوته

بوکسورهای ایران پس از هشت سال 
در آزمون جهان

ــا 6  ــران ب تیــم ملــی بوکــس بزرگســاالن ای
ورزشــکار عــازم روســیه شــد تــا پــس از هشــت 

ســال در مســابقات جهانــی شــرکت کنــد.
تیـــم ملـــی بوکـــس ایـــران، آخریـــن بـــار 
ـــه  ـــه ب ـــی ســـال ۲۰۱۱ ک در مســـابقات جهان
ـــی جمهـــوری آذربایجـــان  برگـــزار شـــده  میزبان
بـــود، بـــه میـــدان رفـــت و اکنـــون پـــس از 
ـــه روی  ـــم ب ـــداد مه ـــن روی ـــال در ای ـــت س هش

رینـــگ مـــی رود.
بــر ایــن اســاس، تیــم کشــورمان  از تهــران 
عــازم مســکو شــد و از آنجــا بــه ســمت 
رقابت هــای  میزبــان  )شــهر  یکاترینبــورگ 

ــرد. ــت ک ــی( حرک جهان
ایــن  افتتاحیــه  و  قرعه کشــی  مراســم 
ــزار  ــهریور برگ ــنبه ۱۷ ش ــابقات، روز یکش مس
می شــود و از دوشــنبه ۱۸ شــهریور زنــگ 
ــدا  ــه ص ــان ب ــی جه ــای قهرمان ــاز رقابت ه آغ
در مــی آیــد. ایــن پیکارهــا  ۱۲ روز ادامــه 

ــت. ــد داش خواه

ترکیب تیم ایران در رقابت های جهانی 
2019 به قرار زیر است:
وزن 6۳ کیلوگرم: مسلم مقصودی

وزن 6۹ کیلوگرم: سجاد کاظم زاده
وزن ۷۵ کیلوگرم: سید شاهین موسوی

وزن ۸۱ کیلوگرم: احسان روزبهانی
وزن ۹۱ کیلوگرم: محمد شوریان

ایمــان  کیلوگــرم:   ۹۱ اضافــه  بــه  وزن 
نپــور رمضا

ــده »علیرضــا  هدایــت ایــن تیــم بــر عه
اســتکی« اســت.

بــرای شــروع لطفــا در مــورد مفهــوم 
ورزش هــای همگانــی صحبــت بفرماییــد.

فعالیــت  تریــن  موثــر  همگانــی  ورزش 
ــا بهــره گیــری از ورزش  اجتماعــی اســت کــه ب
ــادابی،  ــاط و ش ــا نش ــراه ب ــی هم ــت بدن و فعالی
ســامتی، تعامــل اجتماعــی، همبســتگی و 
ــه ارمغــان مــی  ــرای عمــوم مــردم ب توســعه را ب
ــی  ــر م ــی را در ب ــای متنوع ــت ه آورد و فعالی
گیــرد کــه بــر اســاس فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری، نظــام در حــوزه ورزش همگانــی فعالیت 

ــد. ــی نمای م
هیئــت ورزش هــای همگانی شــامل 28 انجمن 
و کمیتــه مــی باشــد کــه رشــته هــای مختلــف 
ورزشــی از جملــه پیــاده روی، ورزش صبحگاهــی، 
ــک،  ــس، ایروبی ــمانی، پیات ــی جس ــوگا، آمادگ ی
ــی و  ــاب زن ــواده، طن ــدان، ورزش خان ورزش کارمن

همایــش هــای متعــدد را در مــی گیــرد.

ورزش عاملــی اساســی در تامیــن 
افــراد  زندگــی  کیفیــت  و  ســالمت 

ــت  ــش هیئ ــد، از نق ــی باش ــه م جامع
ــت  ــورد صحب ــن م ــی در ای ورزش همگان

ــد. کنی
ورزش همگانــی بــرای افزایــش امیــد بــه 
زندگــی و ارتقاءکیفیــت زندگــی یکــی از مولفــه 
ــن  ــت و همچنی ــه اس ــی در جامع ــای اساس ه
عامــل توســعه شــاخص های ســامت جســمانی 

ــی باشــد. ــر شــهروند م ــی ه و روان
راهبردهــا و جهــت گیــری هــای ایــن حــوزه 

در قالــب چشــم انــداز ده ســاله عبارتنــد از:
- توســعه دسترســی آســان مــردم بــه ورزش 

نی همگا
- توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی 

- اصاح و بهبود ساختار ورزش همگانی 
- توســعه فنــاوری و اطاعــات ارتباطــات در 

ورزش همگانــی
- گســترش مشــارکت نهــاد هــای عمومــی 

ــی  در ورزش همگان
و  تحــرک  و  ورزش  فرهنــگ  ترویــج   -

جامعــه  در  ســامتی 

در رابطــه بــا میــزان افزایــش ســرمایه 
ــث  ــه باع ــوزه ی ورزش ک ــذاری در ح گ
کاهــش هزینــه هــای بیمــاری و درمــان 
ــان  ــود را بی ــدگاه خ ــد، دی ــد ش خواه

ــد. کنی
ــه  ــردن بـ ــه کـ ــی هزینـ در ورزش همگانـ
ایـــن مفهـــوم مطـــرح مـــی باشـــد، ســـرمایه 
گـــذاری پایـــه در ســـامت مـــردم و جامعـــه 
کـــه منجـــر جلوگیـــری از هزینـــه هـــا و 
ـــد  ـــده خواه ـــاد در آین ـــای بســـیار زی آســـیب ه
شـــد. هرچقـــدر در ورزش همگانـــی ســـرمایه 
گـــذاری کنیـــم چندیـــن برابـــر در بیمـــاری، 
ـــی  ـــای اجتماع ـــیب ه ـــان و آس ـــه ی درم هزین

کاهـــش هزینـــه خواهیـــم داشـــت.

چــه اقدامــات شــاخصی در طــول مــدت 
ریاســت شــما در هیئــت ورزش هــای 

ــت؟ ــه اس ــام گرفت ــتان انج ــی اس همگان
اقدامـــات هیئـــت ورزش هـــای همگانـــی 

ـــه  ـــه از جمل ـــد ک ـــی باش ـــترده م ـــر و گس فراگی
آن هـــا مـــی تـــوان بـــه برگـــزاری همایـــش 
کوهـــروی،  روی،  پیـــاده  بـــزرگ  هـــای 
ایســـتگاه هـــای ورزش صبحگاهـــی، فعالیـــت 
هـــای ورزشـــی باشـــگاه هـــا و پـــارک هـــا، 
فعالیـــت هـــای انجمـــن هـــای ورزشـــی، 
کارگاه  داوری  و  مربیگـــری  هـــای  کاس 
ـــکاری  ـــی، هم ـــش افزائ ـــی و دان ـــای آموزش ه
بـــا ســـازمان هـــا و دســـتگاه هـــای مختلـــف 
جهـــت توســـعه ورزش همگانـــی و برگـــزاری 
ـــاره  ـــت اش ـــدان دول ـــی کارمن ـــنواره ورزش جش

کـــرد.
ـــی ورزش  ـــای اصل ـــداد ه ـــا روی ـــه ب در رابط
ـــانیم  ـــام برس ـــه انج ـــتیم ب ـــه توانس ـــی ک همگان
ـــرانه  ـــش س ـــاخص افزای ـــه دو ش ـــوان ب ـــی ت م
ورزش شـــهروندان از 11 دقیقـــه بـــه 22 
ـــش  ـــت پوش ـــهروند و تح ـــر ش ـــرای ه ـــه ب دقیق
ـــردم  ـــد م ـــری 25 درص ـــن و درگی ـــرار گرفت ق

ـــود. ـــاره نم ـــی اش ـــوزه ورزش همگان در ح

در گفت و گوی اختصاصی با رسول صادقی، رئیس هیئت ورزش همگانی استان مطرح شد:

ورزش همگانی، موثر ترین فعالیت اجتماعی است
سید حسین زینالی

ــوان  ــه عن ــون ب ــم اکن ــه ه ــتان ک ــوت ورزش اس ــی پیشکس ــول صادق رس
ــی اســتان آذربایجــان شــرقی انجــام مســئولیت مــی  ــت همگان رئیــس هیئ
کنــد بــا مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد مدیریــت ورزشــی بیــش از 40 
ــوابق  ــته دارد و در س ــور پیوس ــه ی ورزش حض ــه در صحن ــت ک ــال اس س
خــود معاونــت تربیــت بدنــی و ســامت اداره کل آمــوزش و پــرورش 
ــال و  ــت فوتب ــر هیئ ــز، دبی ــهر تبری ــت اداره ورزش کان ش ــتان، ریاس اس
کارشــناس اداره ورزش و جوانــان اســتان را داراســت. وی عملکــرد بســیار 
خوبــی در زمینــه توســعه ی ورزش همگانــی و ایجــاد فضــا و بســتر مناســب 
در راســتای اســتفاده عمــوم مــردم اســتان از فعالیــت هــای ورزشــی داشــته 
اســت کــه باتوجــه بــه ایــن موضــوع گفــت و گــوی صمیمانــه ای را بــا ایشــان 

انجــام داده ایــم، ماحصــل آن را تقدیــم مخاطبیــن گرامــی مــی نماییــم.
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اوقات شرعی شهر تبریز

اعضــای بانــد اخــال در بــازار طــا در 
شــدند.  دســتگیر  شــرقی  آذربایجــان 

ــات  ــازمان اطاع ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
از  تعــدادی  کــرد:  اعــام  عاشــورا  ســپاه 

ــز  ــژه تبری ــتان به وی ــای اس ــازار ط ــاالن ب فع
بــا راه انــدازی بــورس غیرواقعــی طــا در بیــن 
ــط  ــراد غیرمرتب ــان و اف ــدادی از طافروش تع
اقــدام بــه خریــد و فــروش کاغــذی طــا کــرده 
و بیــش از ۵ تــن طــای غیرواقعــی را در بیــن 

ــد. ــرده بودن ــه ک ــان معامل خودش
ــذی و  ــروش کاغ ــد و ف ــا خری ــراد ب ــن اف ای
ــاب کاذب در  ــاد حب ــن ایج ــا ضم ــی ط فردای
قیمــت واقعــی طــا، بــر هــم زدن تعــادل 
ــازار  ــامانی در ب ــاد نابس ــا، ایج ــه و تقاض عرض
موجــب  و  بی حســاب  ســودهای  کســب  و 
ــا و  ــدی ط ــای تولی ــر کارگاه ه ــی اکث تعطیل
ــن  ــادی از کارگــران ای بیــکار شــدن تعــداد زی

صنــف در اســتان شــده و زمینــه را بــرای 
واردات منســوجات آمــاده طــای خارجــی بــه 

ــد. ــاده کردن ــور آم ــل کش داخ
در ایــن راســتا تعــداد ۱۰ نفــر از افــراد 
ــا همــکاری و دســتور  ــه ب ــن زمین ــال در ای فع
ســازمان  توســط  اســتان  قضایــی  مقــام 
ــه اتهــام اخــال در  اطاعــات ســپاه عاشــورا ب
نظــام اقتصــادی کشــور از طریــق دســتکاری و 
تأثیرگــذاری در نــرخ طــا بــا انجــام معامــات 
فردایــی و کاغــذی طــا  در دو روز اخیر و در دو 
ــام  ــل مق ــتگیر و تحوی ــایی، دس ــه شناس مرحل
قضایــی و بــا صــدور قــرار قانونــی روانــه زنــدان 

ــدند. ش

دستگیری اخالل گران بازار طال در آذربایجان شرقی 

قائـــم مقـــام ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
ـــی  ـــن اجتماع ـــتمری تامی ـــیم مس ـــوه تقس نح
میـــان بازمانـــدگان بیمـــه شـــده متوفـــی را 

تشـــریح کـــرد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدحســـن زدا 
در صفحـــه اینســـتاگرامی خـــود مطالبـــی 
ویدئویـــی تحـــت عنـــوان »دانســـتنی های 
تامیـــن اجتماعـــی« منتشـــر می کنـــدو بـــه 
ــی  ــن اجتماعـ ــن تامیـ ــی قوانیـ ــرور برخـ مـ

می پـــردازد.
وی دربـــاره نحـــوه تقســـیم مســـتمری 
تامیـــن اجتماعـــی میـــان بازمانـــدگان بیمـــه 
ـــرای  ـــذار ب ـــرد: قانونگ ـــار ک ـــی اظه ـــده متوف ش
ــن  ــهام تعییـ ــدگان سـ ــک از بازمانـ ــر یـ هـ
ـــرد  ـــر ف ـــاس همس ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــرده اس ک
ـــهم  ـــد ۵۰ س ـــوت می کن ـــه ف ـــته ای ک بازنشس
ـــارغ از اینکـــه آن  ـــدگان ف و هـــر کـــدام از بازمان
ـــهم  ـــد  ۲۵ س ـــر باش ـــا پس ـــر و ی ـــد دخت فرزن

در مســـتمری خواهنـــد داشـــت.
زدا افـــزود: فـــرض کنیـــد بازنشســـته ای ۲ 
میلیـــون تومـــان حقـــوق داشـــته و صاحـــب 

یـــک همســـر و یـــک دختـــر بـــوده اســـت. 
ایـــن دو میلیـــون تومـــان بـــه ۷۵ ســـهم 
ــق  ــهم متعلـ ــه ۵۰ سـ ــود کـ ــل می شـ تبدیـ
ـــد  ـــه فرزن ـــق ب ـــهم متعل ـــر و ۲۵ س ـــه همس ب
ـــود  ـــتر ش ـــدان بیش ـــداد فرزن ـــر تع ـــت و اگ اس

ــود. ــیم  می شـ ــب تقسـ ــن ترتیـ ــه همیـ بـ
بـــه گـــزارش ایســـنا در مـــاده ۸۳ قانـــون 
ــر  ــتمری هـ ــهم مسـ ــی سـ ــن اجتماعـ تامیـ
ــی  ــده متوفـ ــه شـ ــدگان بیمـ ــک از بازمانـ یـ
ــن  ــاس ایـ ــر اسـ ــت. بـ ــده اسـ ــن شـ تعییـ
ــه  ــر بیمـ ــتمری همسـ ــزان مسـ ــون، میـ قانـ
ـــتمری  ـــد مس ـــادل ۵۰ درص ـــی مع ـــده متوف ش
ـــی  ـــت و در صورت ـــده اس ـــه ش ـــتحقاقی بیم اس
ـــر  ـــد همس ـــرد دارای چن ـــده م ـــه ش ـــه بیم ک
دائـــم باشـــد مســـتمری بـــه تســـاوی بیـــن 

ــود. ــیم می شـ ــان تقسـ آنـ
ــه  ــد بیمـ ــر فرزنـ ــتمری هـ ــزان مسـ میـ
ـــتمری  ـــد مس ـــادل ۲۵ درص ـــی مع ـــده متوف ش
ـــی  ـــت و درصورت ـــده اس ـــه ش ـــتحقاقی بیم اس
کـــه پـــدر و مـــادر را از دســـت داده باشـــد، 
مســـتمری وی دوبرابـــر میـــزان مذکـــور 

خواهـــد بـــود. همچنیـــن میـــزان مســـتمری 
ــی  ــده متوفـ ــه شـ ــن بیمـ ــک از والدیـ هریـ
ــتحقاقی  ــتمری اسـ ــد مسـ ــادل ۲۰ درصـ معـ

بیمـــه شـــده اســـت.
گفتنـــی اســـت، مجمـــوع مســـتمری 
ــد  ــی نبایـ ــده متوفـ ــه شـ ــدگان بیمـ بازمانـ
ــاوز  ــتحقاقی تجـ ــتمری اسـ ــزان مسـ از میـ
کنـــد هـــرگاه مجمـــوع مســـتمری از ایـــن 
میـــزان تجـــاوز کنـــد ســـهم هـــر یـــک از 
ــل  ــبت تقلیـ ــه نسـ ــران بـ ــتمری بگیـ مسـ
داده می شـــود و در ایـــن صـــورت اگـــر 
ــود  ــران فـــوت شـ ــتمری بگیـ یکـــی از مسـ
ــت  ــتحقاقی دریافـ ــرایط اسـ ــد شـ ــا فاقـ یـ
ــا  ــان بـ ــه آنـ ــهم بقیـ ــود سـ ــتمری شـ مسـ
توجـــه بـــه تقســـیم بندی مذکـــور در ایـــن 
ــر  ــت و در هـ ــد یافـ ــش خواهـ ــاده افزایـ مـ
ـــد  ـــده از صدرص ـــه ش ـــدگان بیم ـــال بازمان ح
ــتفاده  ــی اسـ ــدگان متوفـ ــتمری بازمانـ مسـ

ــرد. ــد کـ خواهنـ

نحوه تقسیم مستمری تامین 
اجتماعی میان بازماندگان

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــه دلیــل ســوء  کشــور گفــت: ۲۰۰ دفتــر متخلــف فــروش ســیم کارت ب
ــواد آذری  ــتور محمدج ــا دس ــاج ب ــتری حج ــت رجیس ــتفاده از معافی اس
ــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات شناســایی و تعلیــق شــد.  جهرمــی وزی
طــی چنــد روز گذشــته محمدجــواد آذری جهرمــی در توئیتــر خــود از 
وجــود عــده ای کاهبــردار خبــر دارد کــه بــه حجــاج، ســیم کارت رایــگان 
داده و بــا سوءاســتفاده از مــدارک آن هــا، گوشــی قاچــاق ثبــت کرده انــد، 
ــا  ــزرگ ی ــدر ب ــا دزدی هــر چق ــه ب ــن ک آذری جهرمــی ضمــن اعــام ای
کوچــک مبــارزه خواهــد کــرد، بــه ســازمان تنظیــم مقــررات دســتور دارد 
ایــن مســاله را پیگیــری کننــد. حق النــاس از آن دســت کلماتــی اســت کــه 
ــد شــده اســت. در حــال حاضــر  ــا تاکی در وزارت ارتباطــات روی آن باره
چرخــه ای بــرای مطالبــات مــردم شــکل گرفتــه کــه معمــوال از صفحــات 
ــروع  ــان او ش ــدادی از معاون ــی تع ــه تازگ ــات و ب ــر ارتباط ــازی وزی مج
می شــود. بــه ایــن شــکل کــه پیگیــری حق النــاس معمــوال از ســوی مــردم 
ــوارد  ــه م ــیدگی ب ــتور رس ــود و او دس ــپرده می ش ــی س ــه آذری جهرم ب
ــه زیرمجموعه هــای مرتبــط می دهــد و در نهایــت هــم ایــن  مختلــف را ب

ــود. ــم می ش ــانی خت ــه اطاع رس ــه ب چرخ
یکــی از چرخه هــای مطالبــه مردمــی کــه طــی دو روز گذشــته شــکل 
ــیم کارت  ــدور س ــاج و ص ــپورت حج ــتفاده از پاس ــوء اس ــاره س ــت درب گرف
رایــگان بــرای ثبــت گوشــی تلفن همــراه در ســامانه رجیســتری بــود. کاری 
کــه حجــاج اصــا از آن اطــاع نداشــتند. آذری جهرمــی پــس از دریافــت 
اخبــار ایــن کاهبــرداری، در توئیتــر خــود نوشــت: عــده ای کاهبــردار بــه 
ــا  ــدارک آن ه ــپس از م ــد. س ــگان داده ان ــیم کارت رای ــال، س ــان امس حاجی
ــا را  ــگار م ــی ان ــد. ول ــت کرده ان ــرده و گوشــی قاچــاق ثب ســو اســتفاده ک
نشــناخته اند. خواهنــد دیــد کــه حــق النــاس گفتن هــای مــا الکــی نیســت 

ــزرگ باشــد و چــه کوچــک. ــارزه می کنیــم، چــه ب ــا دزدی مب و ب
مهنــدس حســین فــاح جوشــقانی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
بــا اشــاره بــه تعلیــق ۲۰۰ دفتــر متخلــف فــروش ســیم کارت، گفــت: بــا 
توجــه بــه در پیــش بــودن مراســم اربعیــن و زیــارت عتبــات عالیــات، بایــد 

منافــذ سوءاســتفاده های ایــن چنیــن بســته شــود.
ــه  ــات ب ــر ارتباط ــتور وزی ــرو دس ــته پی ــی دو روز گذش ــزود: ط وی اف
شناســایی دفاتــر و اشــخاصی پرداختیــم کــه بــا در دســت داشــتن مدارک 
حجــاج امســال، دســت بــه کاهبــرداری و ثبــت گوشــی همــراه زدنــد. از 
ــات در  ــر ارتباط ــای وزی ــواره در صحبت ه ــاس هم ــه حق الن ــی ک آن جای
ســخنرانی ها، جلســات و شــورای معاونیــن وزارتخانــه مــورد تاکیــد قــرار 

ــا جدیــت ایــن مســاله را پیگیــری کردیــم. می گیــرد، مــا ب
ــون  ــت: تاکن ــور گف ــی کش ــررات رادیوی ــم مق ــازمان تنظی ــس س رئی
دســتور تعلیــق بیــش از ۲۰۰ دفتــر فــروش ســیم کارت بــرای ثبت گوشــی 
همــراه صــادر و مشــخصات کاهبــرداران و گوشــی های ثبت شــده قاچــاق 
بــرای دادســتانی کل کشــور و ســتاد مبــارزه بــا قاچاق ارســال شــده اســت.

جوشــقانی دربــاره شــیوه ثبــت تلفــن بــه نــام حجــاج بــدون ایــن کــه 
خودشــان از ایــن مســاله آگاه باشــند، گفــت: بــرای ثبــت گوشــی مســافری 
نیــاز بــه مشــخصات هویتــی و ســیم کارت بــه نــام همــان فــرد اســت. در 
ایــن مــورد کــه از ســوی تعــدادی از حجــاج گــزارش شــد، کاهبــرداران با 
در دســت داشــتن مشــخصات و مــدارک حجــاج، از دفاتــر متخلــف ســیم 
ــی از  ــه راحت ــتند ب ــب می توانس ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــه می کردن کارت تهی

معافیــت پاســپورت حجــاج اســتفاده کننــد.
ــال  ــه دنب ــردار ب ــده ای کاهب ــفانه ع ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســودجویی از ناآگاهــی برخــی از مــردم  هســتند، گفــت: در حــال حاضــر 
ــتری  ــت رجیس ــپورت جه ــت پاس ــروش معافی ــد و ف ــرای خری ــازاری ب ب
شــکل گرفتــه اســت. طبــق قانــون، مســافر مــی توانــد ســالی یــک گوشــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــور کن ــود وارد کش ــی خ ــفر خارج ــراه در س ــن هم تلف
ترتیــب گوشــی معــاف از مالیــات اســت. افــراد ســودجود روال کاری شــان 
بــه ایــن شــکل اســت کــه معافیــت پاســپورت مســافران را بــا قیمــت 6۰۰ 
هــزار تومــان خریــد و فــروش می کننــد. البتــه در مــورد دوم، افــراد ماننــد 
ــر  ــد اگ ــاال نمی دانن ــا احتم ــتند ام ــر نیس ــه بی خب ــن معامل ــاج از ای حج
نیــاز باشــد خودشــان در ســفر بعــدی گوشــی مســافری وارد کننــد، بایــد 

مالیــات آن را ماننــد گوشــی تجــاری پرداخــت کننــد.
جوشــقانی دربــاره برخــورد بــا ایــن مســاله گفــت: بایــد بــا ایــن موضوع 
ــامانه  ــی در س ــرد. خائ ــورد ک ــتماتیک برخ ــدی و سیس ــورت ج ــه ص ب
رجیســتری وجــود دارد کــه بایــد در خصــوص آن اقدامــات مقرراتــی انجام 
ــای  ــوص تعرفه ه ــم در خص ــری ه ــن اختاف نظ ــرای ای ــاو ب ــود. ع ش
ــوء  ــب س ــه موج ــت ک ــاری اس ــافری و تج ــی مس ــن گوش ــی بی گمرک
ــا مســئوالن مرتبــط  اســتفاده می شــود برایــن اســاس در حــال تعامــل ب
در وزارت صمت)صنعــت، معــدن و تجــارت(  هســتیم تــا مشــکات ایــن  

چنینــی رفــع شــود.
وی بــه مســافران، حجــاج و کســانی کــه بــه هــر دلیــل از مــرز خــارج 
ــه  ــکل ب ــن ش ــه ای ــود را ب ــهروندی خ ــق ش ــرد: ح ــه ک ــوند توصی می ش
فــروش نرســانند و بــا ایــن افــراد همراهــی نکننــد، چــرا کــه ایــن کار باعث 

ــوند. ــی وارد کشــور ش ــدون پشــتوانه و گارانت ــود گوشــی های ب می ش

در پی سوء استفاده برخی افراد از هویت حجاج ایرانی:

تعلیق 2۰۰ دفتر متخلف فروش سیم کارت


