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برنامه ایران و سوریه برای 
راه اندازی بانک مشترک 

روابط اقتصادی ایران و سوریه وارد مرحله جدیدی شده
راه اندازی سیستم »سپام« بین بانک های دو کشور

استفاده از ارزهای ملی در مبادالت تجاری دو کشور
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شریعتمداری خبر داد؛

حذف یارانه پردرآمدها از پایان شهریور ماه 

پژو ۳۰۱ تا پایان سال روانه 
بازار می شود

اینکه با بگیر و ببند »فساد« از بین 
نمی رود را رد نمی کنیم

بازگشت کارخانه ها به چرخه تولید 
از اولویت های دولت است

شمشیر بازی، ورزشی مفرح 
و فکری است

معـــاون توســـعه کانـــون نهاد هـــای ســـرمایه گـــذاری گفـــت: هـــم 
ـــرمایه  ـــازار س ـــان از ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــا االن ۱۲۰ ه ـــت ت ـــون دول اکن

ـــت.  ـــرده اس ـــی ک ـــن مال تامی
ـــاون  ـــی مع ـــا توکل ـــوان، علیرض ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــبختانه  ــت: خوشـ ــذاری، گفـ ــرمایه گـ ــای سـ ــون نهاد هـ ــعه کانـ توسـ
ـــوب و  ـــات مطل ـــت و خدم ـــته فعالی ـــال گذش ـــد س ـــرمایه در چن ـــازار س ب

ـــت. ـــته اس ـــور داش ـــاد کش ـــرای اقتص ـــادی ب زی
ــات  ــث مالی ــرمایه را بح ــازار س ــکالتی  ب ــی از مش ــه  یک او در ادام
ــل  ــه دلی ــرمایه ب ــازار س ــورس و ب ــش ب ــع بخ ــزود: در واق ــد و اف خوان
شــفافیتی کــه دارد ممیــزان مالیاتــی، مالیــات بیشــتری را از ایــن بخــش 

طلــب می کننــد.
ــرد:  ــه ک ــذاری اضاف ــرمایه گ ــای س ــون نهاد ه ــعه کان ــاون توس مع
در  گذشــته  چندســال  طــی  مطلوبــی  فعالیت هــای  خوشــبختانه 
ــای  ــن آن در عرضه ه ــه عمده تری ــده ک ــام ش ــرمایه انج ــازار س ــش ب بخ
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــته اس ــال گذش ــت س ــی هش ــازی ط ــی س خصوص
هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه نداشــته و  هیــچ پرونــده ای در ایــن مــورد 

ــت. ــده اس ــکیل نش تش
توکلـــی تصریـــح کـــرد: هـــم اکنـــون دولـــت  ۱۲۰ هـــزار میلیـــارد 
ــازار ســـرمایه تامیـــن مالـــی کـــرده و البتـــه ۴۰ هـــزار  تومـــان از بـ
ـــه  ـــرده و بقی ـــت ک ـــد پرداخ ـــاز خری ـــت ب ـــان آن را در حال ـــارد توم میلی

آن را هـــم در اواخـــر ســـال پرداخـــت مـــی کنـــد.
 او گفــت: بــه طــور کلــی بــازار ســرمایه بایــد در اقتصــاد کشــور بــزرگ 
و پررنــگ تــر شــود چیــزی کــه فعــاالن ســرمایه از دولــت و حاکمیــت 
ــطه ی  ــه واس ــرمایه ب ــازار س ــش ب ــه بخ ــت ک ــن اس ــد ای ــع دارن توق
شــفافیتی  کــه دارد  بتواننــد بــا معافیت هــای مالیاتــی و یــا هــم طــراز 

بــا دیگــر بخش هــای اقتصــادی ایــن بخــش را در اقتصــاد کشــور توســعه 
و مشــکالت دولــت را مرتفــع ســازد.

معــاون توســعه کانــون نهاد هــای ســرمایه گــذاری بیــان کــرد: یکــی 
ــازار ســرمایه صــورت مــی گیــرد ایــن اســت کــه در  از نکاتــی کــه در ب
اعضــای خدماتــی کــه بــه دولــت در زمینــه خصوصــی ســازی و تامیــن 
ــه   ــری بودج ــا کس ــه ب ــت را ک ــد دول ــی توان ــرمایه م ــی دارد بازارس مال

ــد. ــام ده ــی  انج ــک خوب ــد کم ــت را می توان ــرو اس روب
ــد  ــت بتوانن ــاد و دول ــه وزارت اقتص ــر مجموع ــه داد: اگ ــی ادام توکل
ــازار ســرمایه در نظــر  ــرای بخــش ب ــی راب ــای مالیات ــت  و تخفیف ه معافی
بگیرنــد ایــن می توانــد کمــک شــایانی را بــه اقتصــاد کشــور انجــام دهــد.

ــت از  ــی در راســتای حمای ــی زمان ــزود: سیاســت معافیــت مالیات او اف
ــد یکــی  اشــتغال،تولید و ســرمایه گــذرای درنظــر گرفتــه شــود، می توان
از راهکار هــا و پیشــنهادات اساســی و کارآمــد دولــت بــه شــمار مــی رود.

تامین مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه

خصـوص  در  ایـران  فرابـورس  مدیرعامـل 
انجـام عملیـات بـازار بـاز توسـط بانـک مرکزی 
در بـازار ابزارهـای نویـن مالـی فرابـورس ایـران 
گفـت: بانـک مرکـزی در نظـر دارد در راسـتای 
اجـرای تبصـره ۵ قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۸ 
کل کشـور و اجـرای سیاسـت پولـی و مدیریت 
نرخ هـای سـود، بـه انجـام عملیـات بـازار بـاز و 
منتشـر  اسـالمی  مالـی  اوراق  فـروش  خریـدو 
موجـود  بازارهـای  طریـق  از  دولـت  شـده 

بپـردازد.  ایـران  فرابـورس 
بـه گـزارش ایرنـا، امیـر هامونـی بـه حضـور 
بانـک مرکـزی و حـدود ۳۵ بانـک و موسسـه 
در  مرکـزی  بانـک  از  مجـوز  دارای  اعتبـاری 
ایـن  بیـان کـرد:  و  اشـاره  بـاز  بـازار  عملیـات 
واحدهـا بنـا بـه عملیات بانکـی خـود می توانند 
تـا حـدی کسـری یـا مـازاد وجـه خـود را از 
طریـق فـروش یـا خریـد اوراق مالـی اسـالمی 

منتشـره در بـازار ابزارهای نویـن مالی فرابورس 
ایـران جبـران یـا خـرج کننـد.

وی گفـت: همچنیـن بانک مرکـزی می تواند 
منتشـره  اسـالمی  مالـی  اوراق  وثیقه گیـری 
دولـت را در ازای اضافـه برداشـت بانک هـا و یـا 

اعطـای خـط اعتبـاری انجـام دهد.
 بـه گفتـه هامونـی طبـق بنـد ۲ قسـمت م 
تبصـره ۵ قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۸ بـه دولت 
اجـازه داده شـد تـا در صـورت اجـرای عملیات 
بـازار بـاز و وثیقه گـذاری اوراق مالـی اسـالمی 
دولتـی از بانک ها توسـط بانک مرکزی، بخشـی 
از بدهی هـای قطعـی و حسابرسـی شـده خـود 
بـه بانک هـا را تا سـقف ۲۰۰ هـزار میلیارد ریال 

کند. بهادارسـازی 
تبصـره  ایـن  »م«  قسـمت   ۱ بنـد  بـه  وی 
کـه بـر اسـاس آن بانـک مرکـزی صرفـا مجـاز 
بـه خریدوفـروش اوراق مالی اسـالمی منتشـره 

دولـت و بانـک مرکـزی در بـازار ثانویـه و بـا 
قیمت هـای کشـف  شـده در ایـن بـازار اسـت 
اشـاره کـرد و گفـت: معامـالت ایـن اوراق بـه 
نمادهـای »اخـزا«  بانک هـا در  عنـوان دارایـی 
در بـازار ابزارهـای نویـن مالـی فرابـورس ایـران 

انجـام خواهـد شـد.
هامونـی ضمـن بیـان اینکـه بانـک مرکـزی 
در راسـتای اسـتفاده از ابزارهـای بـازار محـور 
سیاسـت های پولی اقـدام به اوراق بهادارسـازی 
نحـوه  خصـوص  در  می کنـد،  آن  معامـالت  و 
معامـالت ایـن اوراق توضیـح داد: تسـویه ایـن 
معامـالت به صـورت T+۰ اسـت و بدین ترتیب 
در پایـان هـر روز معامالتـی، تسـویه معامـالت 
همـان روز صـورت می گیـرد که جریـان انتقال 
پـول از طریـق بانـک مرکـزی و فراینـد تسـویه 
سـپرده گذاری  شـرکت  طریـق  از  پایاپـای  و 
انجـام  وجـوه  تسـویه  و  بهـادار  اوراق  مرکـزی 

شـد. خواهد 
مدیرعامـل فرابـورس ایـران در نهایـت اظهار 
نمـاد   ۲۴ معامـالت  حاضـر  حـال  در  داشـت: 
اسـناد خزانـه اسـالمی در بـازار فرابـورس ایران 
نمادهـای  بانک هـا در  اوراق  و  انجـام می شـود 

جداگانـه معاملـه خواهـد شـد.

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد:

آمادگی فرابورس برای اجرای عملیات 
بازار باز بانک مرکزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری امور مربوط به 

حفاظت و اراضی ملی و دولتی در سطح استان

اداره کل راه و شهرسازی آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 584898
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کاریکاتور

 از وام ازدواج تا وام اختالس!
هر۲ وامند اما ایُنو  کی گرفته اونُو 

کی پس داده!

ــش  ــل افزای ــه دلی ــوری« ب رواج »ازدواج ص
مبلــغ وام ازدواج اســت یــا نظام بانکــی معیوب؟ 
در حالــی برخــی مســئولین علت شــیوع پدیده 
ــغ وام ازدواج  ــش مبل ــوری« را افزای »ازدواج ص
مــی داننــد کــه ریشــه ایــن پدیــده نظــام بانکی 
معیــوب اســت کــه وام میلیــاردی را بــه راحتــی 
می دهــد، امــا بــرای پرداخــت وام ُخــرد بــه یــک 
جــوان هــزاران مانــع پیــش پــای او می گــذارد.
منبع: تسنیم

همراهی اروپا با آمریکا در تحریم ها ما 
را مصمم به اجرای گام  سوم کرده است 

ــا اشــاره  ســخنگوی هیات رئیســه مجلــس ب
بــه اجــرای گام ســوم کاهــش تعهدات ایــران در 
برجــام گفــت: بــرای تهــران پذیرفتنــی نیســت 
کــه اروپــا در راســتای تحریم هــای آمریــکا 

ــران همراهــی کنــد.  علیــه ای
عباســی  اســداهلل  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
ــش  ــوم کاه ــرای گام س ــاره اج ــالمی در ب اس
ــفانه  ــت: متاس ــام گف ــران در برج ــدات ای تعه
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــد از خ ــا بع اروپایی ه
بــا آن کــه تعهداتــی را بــه جمهــوری اســالمی 
مبنــی بــر اجــرای برخــی وظایــف داده بودنــد، 

ــت. ــده اس ــی نش ــا عمل ــول آنه ــن ق ــا ای ام
وی افــزود: اروپایی هــا قــرار بــود ضمــن 
خریــد نفــت از ایــران و ارائــه خدمــات پولــی و 
بانکــی بــه جبــران خــروج آمریــکا را از برجــام 
ــا  ــه تنهــا همراهــی و همــکاری ب کننــد، امــا ن
جمهــوری اســالمی نداشــتند، بلکــه متاســفانه 
ــران  ــه ای ــکا علی ــای آمری ــا تحریم ه ــتر ب بیش

ــد. همراهــی کردن
ــح  ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس تصری
کــرد: مشــارکت اروپایی هــا بــا آمریــکا در 
ــا  ــذاری بیشــتر آنه ــا و تاثیرگ اجــرای تحریم ه
ــرای تهــران پذیرفتنــی نیســت و نمی توانیــم  ب
ــد  ــدم خری ــا هــم در ع ــه اروپ ــم اتحادی بپذیری
ــی  ــروش دارو و برخ ــدم ف ــران و ع ــت از ای نف
تحریم هــای دیگــر همراهــی داشــتند کــه ایــن 
موضــوع هــم موجــب گالیه هــای تهــران شــده 

اســت.
عباســی گفــت: وقتــی مــا می بینیــم طــرف 
مقابــل کینــه و دشــمنی زیــادی را علیــه 
ــت و  ــه اس ــه کار گرفت ــالمی ب ــوری اس جمه
حتــی بــه ظاهــر اعــالم کــرده کــه تغییــر رویــه 
داده امــا مــا در مقــام عمــل چنیــن چیــزی را 
ندیده ایــم، ضمــن اینکــه چنیــن رفتــاری هــم 

ــا وجــود نداشــته اســت. در آنه
ــای اول و دوم  ــرای گام ه ــه داد: اج وی ادام
ــت  ــام فرص ــران در برج ــدات ای ــش تعه کاه
ــرای  ــه اج ــا در زمین ــود ت ــا ب ــه اروپ ــران ب ای
اســالمی  جمهــوری  قبــال  در  تعهداتــش 

ــد. ــری کن بازنگ
ــار  ــس اظه ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
را  تعهداتشــان  اروپایی هــا  اگــر  داشــت: 
ــدات  ــه تعه ــم ب ــا می توانی ــد م ــی کنن عملیات
قبلــی خــود بازگردیــم، امــا وقتــی مــا امیــدی 
بایــد  قطعــا  نداریــم،  مقابــل  طــرف  بــه 
مشــکالت خودمــان را حــل کــرده و گام هــای 

ــم. ــم برداری ــدی را ه ــوم و بع س

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس تمرکــز 
اختیــارات در تهــران را یکــی از مشــکالت 
ــت:  ــت و گف ــرورش دانس ــوزش و پ ــم آم مه
ــت.  ــده اس ــروع ش ــدارس ش ــالی از م خشکس
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمداســماعیل 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت علن ــعیدی در نشس س
ــر  ــی وزی ــا حاجــی میرزای اســالمی در مخالفــت ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــنهادی آم پیش
ایشــان دارای ســوابق انقالبــی بوده و متدین اســت، 
گفــت: مخالفــت مــن نســبت بــه وی مربــوط بــه 

ــت. ــنهادی اس ــای پیش ــه ه ــی در برنام نکات
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــر  ــه وزی ــاب ب ــالمی خط ــورای اس ــس ش مجل
ــادآوری  ــا ی ــرورش ب ــوزش و پ ــنهادی آم پیش
اینکــه آیــا بــا اختیــارات کامــل آمدیــد، افــزود: 
ــه  ــی را ارائ ــای جامع ــه ه ــابق برنام وزرای س
ــه  ــدند و در نقط ــرا نش ــرا اج ــا چ ــد ام کردن

ــان رســیدند.  ــه پای شــروع ب
وی ادامـه داد: مـواردی ماننـد رتبـه بنـدی و 
مطالبـات فرهنگیان، مشـکالت نظام آموزشـی و 
ده هـا موضـوع دیگر هیچ کدام عملیاتی نشـدند 
و در برنامـه هـای شـما نیـز ذکـر شـده انـد، آیا 
دولـت بـه جنابعالـی اختیـار داده یا نداده اسـت؛ 
کاش رئیـس جمهـور در صحـن حضور داشـت و 

اظهـارات مخالفـان را می شـنید.
ــم  ــس ده ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
یکــی از مشــکالت آمــوزش و پــرورش را تمرکز 
ــه هــا دانســت  اختیــارات در تهــران و وزارتخان
و گفــت: چــرا ایــن اختیــارات را تفویــض نمــی 
ــه  ــارات را ب ــی از اختی ــد بخش ــد؛ وزرا بای کنن
اســتان هــا واگــذار کننــد و اختیاراتــی نیــز بــه 

وزرا داده شــود.

وزیر سابق قربانی عدم اجرای رتبه بندی 
معلمان شد

ــابق  ــر س ــه وزی ــادآوری اینک ــا ی ــعیدی ب س
قربانــی رتبــه بنــدی معلمــان و تعهداتــی شــد 
ــح  ــود، تصری ــاد داده ب ــگام رأی اعتم ــه هن ک
ــدات  ــده تعه ــت از عه ــفانه نتوانس ــرد: متاس ک
برآیــد البتــه امکانــات و پــول و بودجــه در 

ــت. ــار نداش اختی
ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــوزترین و  ــزو دلس ــان ج ــه فرهنگی ــان اینک بی
ــن اقشــار جامعــه هســتند، ادامــه داد:  موثرتری
همــه مــا مدیــون آن هــا هســتیم؛ چــرا وزرای 
ــالیان گذشــته در  ــرورش طــی س ــوزش و پ آم

آســتانه ثبــت نــام دانــش آمــوزان بــه صراحــت 
ــا در  ــد ام ــن نگیری ــول از والدی ــرد پ ــالم ک اع
ــی شــود و  ــه م ــول و شــهریه گرفت ــدارس پ م
ــران، معلمــان  ــن باعــث شــده حیثیــت مدی ای
ــرانه  ــرا س ــرود زی ــوال ب ــر س ــان زی و فرهنگی

ــد. ندارن

خشکسالی از مدارس شروع شده است
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســالمی خطــاب بــه حاجــی 
ــالی از  ــه خشکس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب میرزای
ــما  ــرد: ش ــح ک ــده، تصری ــروع ش ــدارس ش م
جهانگیــری  آقــای  از  را  تعهــد  ایــن  بایــد 
ــد.   ــل کنی ــالی تبدی ــه ترس ــد و آن را ب بگیری
ــوزش  ــات در وزارت آم ــورد تصمیم وی در م

ــالم  ــا اع ــه ه ــما در برنام ــت: ش ــرورش، گف و پ
ــف  ــه ص ــتاد ب ــات را از س ــه تصمیم ــد ک کردی
ســوق مــی دهیــد، برنامــه هــای عملیاتــی شــما 
ــاد  ــه هــا زی ــورد برنام چیســت. متاســفانه در م
ــت گام  ــخص نیس ــا مش ــده ام ــی ش ــی گوی کل
هــای عملیاتــی کــی قرار اســت برداشــته شــود.

ــم  ــس ده ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــتان  ــف در اس ــتعدادهای مختل ــه داد: اس ادام
هــا و شهرســتان هــا در نظــام آموزشــی نادیــده 
و پشــت درهــای بســته بــرای سیســتان و 
بلوچســتان و آذربایجــان تصمیــم گرفتــه مــی 

ــود. ش
ســعیدی بــا انتقــاد از اینکــه نظــام آموزشــی 
مــا از مــدرک گرایــی رنــج مــی بــرد، خطــاب 
ــه  ــما در برنام ــزود: ش ــی اف ــه حاجــی میرزای ب
هایتــان ذکــر کردیــد بــه ســمت مهــارت 
ــه ای  ــه برنام ــد، چ ــی روی ــش م ــوزی پی آم
داریــد زیــرا فــارغ التحصیــالن مــا گرفتــار ایــن 
مشــکل هســتند؛ منزلــت و شایســته ســاالری 
و ده هــا موضــوع دیگــر را بایــد در برنامــه 
ــفانه  ــد، متاس ــی کردی ــی م ــش بین ــود پی خ
بــه منزلــت فرهنگیــان و معلمــان آســیب وارد 
شــده و از نظــر رضایــت شــغلی و معیشــت بــا 
مشــکل مواجــه هســتند، چــه برنامــه ای بــرای 

ــد. ــن مشــکالت داری ــل ای ح
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ادامــه 
دارد: چــرا آرامــش فکــری و آســایش روحــی و 
ــده؛  ــل ش ــرورش مخت ــوزش و پ ــی در آم روان
ــردم  ــب م ــه ســراغ جی ــاره ب ــکاری دوب ــا بی آی
ــم  ــاز ه ــرفته ب ــای پیش ــا روش ه ــد و ب بروی

ــد. ــی کنی ــردم را خال جیــب م

سعیدی در مخالفت با حاجی میرزایی؛

وزیر سابق قربانی تعهداتی شد که هنگام رأی اعتماد داده بود

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  رئیــس 
انتقــاد  ضمــن  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــرای  ــت: ب ــکا، گف ــا آمری ــره ب ــرح مذاک از ط
داخــل  از  غرب گرایــان  مقاومــت،  شکســت 

می کشــند. مذاکــره  نقشــه 
بــه گــزارش مهــر، حمیدرضــا حاجــی بابایی، 
بــا انتقــاد از اظهــارات اخیــر رئیــس جمهــور در 
ــه  ــکا، گفــت: دوگان ــا آمری ــره ب خصــوص مذاک
مقاومــت و مذاکــره همــواره در کشــور مــا 
ــر می رســد در  ــه نظ ــت. ب ــوده اس ــرح ب مط
ــدان  ــروز می ــه پی ــت ک ــان مقاوم ــر گفتم براب
ــازش و  ــان س ــوده، گفتم ــی ب ــت خارج سیاس

ــود. ــرح می ش ــدداً مط ــره مج مذاک
ــد کــه  ــان دارن ــروز همــه اذع ــزود: ام وی اف
رویکــرد مقاومــت توانســت در ماجــرای پهپــاد 
و کشــتی، عامــل پیــروزی ملــت ایــران شــود و 
هــم در صحنــه بین الملــل اســتراتژی مقاومــت 
موجــب شــد »ترامــپ« ناچــار بــه اتخــاذ 

ــران شــود. ــه ای ــری نســبت ب مواضــع آرام ت
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس بــا 
ــر اینکــه مــردم هزینه هــای مقاومــت  تاکیــد ب
ــن  ــه ای ــردم ب ــت: م ــد، گف را پرداخــت کرده ان
ــا  ــد ت ــر کنن ــد صب ــه بای ــیده اند ک ــه رس نتیج

ــد. ــور کن ــه عب ــن مرحل ــام از ای نظ

حاجــی بابایــی تاکیــد کــرد: درســت در 
ــواب داده اســت و  ــت ج ــه مقاوم ــه ای ک مرحل
مــا بایــد گام ســوم کاهــش تعهــدات برجامــی 
کــه شــامل افزایــش غنــی ســازی اورانیــوم بــه 
میــزان ۲۰ درصــد اســت را برداریم، اســتراتژی 

ــود. ــرح می ش ــدد مط ــره مج ــازش و مذاک س
وی تصریــح کــرد: در آســتانه گام ســوم، 
جمهــوری اســالمی در شــرایطی قــرار دارد کــه 
ــرش  ــینی و پذی ــب نش ــه عق ــار ب ــکا ناچ آمری
ــن  ــا در همی ــد ام ــد ش ــران خواه ــوق ای حق
شــرایط موضــوع مذاکــره مطــرح می شــود کــه 
نشــان می دهــد تفکــری در کشــور مــا وجــود 
مقاومــت  گفتمــان  نمی خواهــد  کــه  دارد 
ــد و  ــدان شــود و حــرف آخــر را بزن ــروز می پی
ــه  ــت ب ــران از راه مقاوم ــت ای ــد مل نمی خواه

ــد. ــت یاب ــی دس ــروزی نهای پی
والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  رئیــس 
ــروز دم  ــه ام ــرد: کســانی ک ــد ک ــس تاکی مجل
ــان  ــد و اطمین ــر دارن ــد، خب ــره می زنن از مذاک
ــروز  ــت پی ــه مقاوم ــن مرحل ــه در ای ــد ک دارن
خواهــد شــد و موجــب عقــب نشــینی آمریــکا 
مذاکــره  مجــدد  طــرح  بــا  امــا  می شــود 
ــان  ــای گفتم ــر پ ــد زی ــالش دارن ــع ت در واق

ــد. ــی کنن ــت را خال مقاوم

حاجــی بابایــی بــا بیــان اینکــه مــا مخالــف 
ــار داشــت: در برهــه ای  ــره نیســتیم، اظه مذاک
از زمــان بــا آمریــکا مذاکــره کردیــم و آمریــکا 
ــکا  ــر آمری ــم اگ ــرد االن ه ــینی ک ــب نش عق
ــت  ــن اس ــردد ممک ــود بازگ ــدات خ ــه تعه ب
جمهــوری اســالمی بــه ایــن نتیجــه برســد کــه 

ــد. ــه ده ــرات را ادام مذاک
وی اظهــار داشــت: در داخــل کشــور، غــرب 
ــه اینکــه »ترامــپ« کســی  ــم ب ــا عل ــان ب گرای
نیســت کــه بــا مذاکــره عقــب نشــینی کنــد و 
منافــع ملــت ایــران را در نظــر بگیــرد، مجــدداً 

دم از مذاکــره می زننــد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران بارهــا اروپائیــان را 
ــا  ــت از اروپ ــرد: دول ــان ک ــد، خاطرنش آزموده ان
اروپــا  می دانــد  کــه  می خواهــد  را  چیــزی 
ــد  ــا نمی توان ــت. اروپ ــرای آن نیس ــه اج ــادر ب ق
ــادی  ــع اقتص ــتد و از مناف ــکا بایس ــل آمری مقاب
خــود عبــور کنــد. دولــت ســرگرم دیپلماســی با 
ــه  ــت ک ــته هایی اس ــرای خواس ــرای اج ــا ب اروپ

ــدارد. ــرای آن را ن ــدرت اج ــا ق ــد اروپ می دان
وی تصریــح کــرد: بــرای شکســت مقاومــت، 
مذاکــره  نقشــه  داخــل  از  گرایــان  غــرب 

. می کشــند

غرب گرایان برای شکست مقاومت 
نقشه مذاکره می کشند

درصــدی   ۳۰ رشــد  از  اقتصــاد  وزیــر 
صــادرات غیرنفتــی بــه لحــاظ وزنــی و مثبــت 
ــر  ــال خب ــدای امس ــاری از ابت ــراز تج ــدن ت ش

داد. 
به گزارش مهر، هشـتاد و هشـتمین نشسـت 
شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی 
عصـر دوشـنبه ۱۱ شـهریور بـه  منظور بررسـی 
پیشـنهاد اصـالح آئین نامـه مشـاغل سـخت و 
زیـان آور، مراتـب اعتـراض بـه فرآینـد صـدور 
پروانـه و پایـان کار سـاختمانی ناشـی از اجرای 
آئین نامـه اجرایـی قانـون اصـالح الیحـه قانونی 
حفـظ و گسـترش فضـای سـبز شـهرها مصوب 
فرهـاد  حضـور  بـا  و  انقـالب  شـورای   ۱۳۵۹
دژپسـند وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی، رضـا 
شـافعی  غالمحسـین  صمـت،  وزیـر  رحمانـی 
ایـران، محسـن هاشـمی رئیـس  اتـاق  رئیـس 
ورزی  سـالح  حسـین  تهـران،  شـهر  شـورای 
قـوای  نماینـدگان  و  ایـران  اتـاق  نایب رئیـس 
مقننـه و قضائیه، اعضای شـورای شـهر تهران و 
گروهـی از فعـاالن بخش خصوصی برگزار شـد.

ــدای  ــی در ابت ــاد و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــه  ــه مناســبت هفتــه دولــت ب ایــن نشســت، ب
ــرد  ــد ک ــت و تاکی ــی پرداخ ــه گزارش های ارائ
کــه آمــار و ارقــام چنــد مــاه گذشــته در 
ــده  ــادی امیدوارکنن ــف اقتص ــای مختل حوزه ه

ــت. اس
شــیب  برگشــت  دژپســند،  گفتــه  بــه 
ــدن  ــت ش ــه، مثب ــورم ماهان ــت ت ــودی اف صع
تــراز تجــاری، رشــد ۲۸ درصــدی صــدور 
و رشــد ۳۰ درصــدی  بهره بــرداری  پروانــه 
ــزو  ــی ج ــاظ وزن ــه لح ــی ب ــادرات غیرنفت ص
مهم تریــن عالئــم امیدوارکننــده در فضــای 

اقتصــادی کشــور بــوده اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــند خاطرنش دژپس
ــبی در  ــات نس ــه ثب ــه ب ــا توج ــار و ب ــن آم ای
بــازار ارز، می تــوان انتظــار داشــت تــا بــا 
همــکاری یکدیگــر شــرایط مطلوب تــری را 

ــم. ــم بزنی رق
وی در همیــن زمینــه از فعــاالن بخــش 
خصوصــی و صادرکننــدگان و واردکننــدگان 
ــتر  ــکاری بیش ــتار هم ــرد و خواس ــی ک قدردان
آن هــا بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور 

ــد. ــود ش ــخت موج ــرایط س در ش
رئیــس  شــافعی،  ادامــه غالمحســین  در 
اتــاق ایــران، بــه انتقــاد از نحــوه بررســی 
ــس  ــارت در مجل ــون تج ــی قان ــه اصالح الیح
پرداخــت و تعجیــل در بررســی ایــن الیحــه را 

دانســت. نگران کننــده 
رئیــس اتــاق ایــران قانــون تجــارت را یکــی 
ــه در  ــت: عجل ــت و گف ــادر دانس ــن م از قوانی
اصــالح ایــن قانــون بــدون شــک می توانــد بــر 
ــافعی  ــد. ش ــذار باش ــاری اثرگ ــای تج فعالیت ه
ــر  ــد نظ ــس بای ــن، مجل ــر ای ــالوه ب ــزود: ع اف
ــا  ــه ب ــد ک ــذ کن ــز اخ ــی را نی ــش خصوص بخ
ــه،  ــن الیح ــی ای ــل در بررس ــه تعجی ــه ب توج
ــم  ــی ه ــش خصوص ــرات بخ ــه نظ ــی ب توجه

نشــده اســت.
رئیــس اتــاق ایــران در ادامــه ســخنان خــود 
ــه  ــه اتحادی ــران ب ــتن ای ــه پیوس ــاره ب ــا اش ب
ــی در  ــر مل ــیس دفت ــنهاد تأس ــیا و پیش اوراس
منطقــه اوراســیا تأکیــد کــرد فعــاالن اقتصــادی 
ــه  ــاری ب ــایش تج ــت و گش ــن فرص ــد از ای بای

ــد. ــوب بهــره ببرن نحــو مطل
ـــزی  ـــک مرک ـــدام بان ـــن اق ـــافعی همچنی ش

ــکل از  ــی متشـ ــه دائمـ ــکیل کمیتـ را در تشـ
ـــاون  ـــاق تع ـــاف و ات ـــاق اصن ـــی، ات ـــاق بازرگان ات
ارزنـــده تلقـــی کـــرد و از برگـــزاری اجـــالس 
ــت  ــوی دولـ ــوراهای گفت وگـ ــری شـ سراسـ
ــده  ــران در آینـ ــی در تهـ ــش خصوصـ و بخـ

نزدیـــک خبـــر داد.
ــران همچنیــن اعــالم کــرد  ــاق ای رئیــس ات
گــزارش چگونگــی حضــور اعضــای قــوای 
گفت وگــوی  شــورای  نشســت  در  ســه گانه 
ــان  ــا پای ــه و ت ــت تهی بخــش خصوصــی و دول
شــهریورماه بــه رؤســای قــوای ســه گانه اعــالم 

ــد. ــد ش خواه

بررسی دستور جلسه های هشتاد و 
هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی
در اولین دسـتور جلسـه شـورای گفت وگوی 
دولـت و بخـش خصوصـی، مراتـب اعتـراض به 
فرآینـد صـدور پروانـه و پایـان کار سـاختمانی 
»قانـون  اجرایـی  آئین نامـه  اجـرای  از  ناشـی 
اصـالح الیحـه قانونـی حفظ و گسـترش فضای 
سـبز شـهرها مصـوب ۱۳۵۹ شـورای انقـالب« 

مصـوب سـال ۱۳۸۸ بررسـی شـد.
دســتور  ایــن  توضیــح  در  ورزی  ســالح 
 Doing ســاالنه  گــزارش  بــه  اشــاره  بــا 
گــزارش  اســاس  بــر  افــزود:   Business
جهانــی،  بانــک  ســوی  از  میــالدی   ۲۰۱۸
ــر  ــه ۲۵ نماگ ــاز ۷۸.۷ در رتب ــا امتی ــران ب ای
دارد.  قــرار  ساخت وســاز  مجوزهــای  اخــذ 
به گونــه ای کــه ایــران وضعیــت مناســبی را در 
ــزارش ۲۰۱۹  ــا در گ ــرد؛ ام ــب ک ــه کس منطق
ــه اخــذ مجــوز  ــه شــدن مرحل ــل اضاف ــه دلی ب

ایمنــی از آتش ســوزی بــه مــدت ۳۰ روز و 
همچنیــن اضافــه شــدن هزینه هــای دیگــر 
ــاز  ــر و… امتی ــدس ناظ ــه مهن ــه هزین ازجمل
کشــور در ایــن نماگــر بــه ۸۷.۹۶ کاهــش 
یافــت کــه بــه همــان نســبت هــم رتبــه نماگــر 

از ۶۱ بــه ۸۶ رســید.
بــر اســاس توضیحــات نایب رئیــس پارلمــان 
بخــش خصوصــی، ایــران در منطقــه خاورمیانــه 
کشــور   ۱۷ بیــن  در  و  افریقــا  شــمال  و 
جایــگاه دهــم را دارد؛ درحالی کــه در ســال 
گذشــته رتبــه چهــارم را داشــت. ســالح ورزی 
همچنیــن اظهــار کــرد: اگــر بانــک جهانــی در 
ــاز در  ــد ساخت وس ــد جدی ــال ۲۰۲۰ فراین س
صــدور پروانــه و پایــان کار ســاختمانی را مــورد 
بررســی قــرار دهــد مجــدد رتبــه ایــران کاهش 
ــی  ــه بررس ــن زمین ــت. او در همی ــد یاف خواه
ــد در  ــای جدی ــاد فراینده ــع ایج ــوع من موض
ــری  ــور جلوگی ــبز را به منظ ــای س ــوزه فض ح
از ســقوط رتبــه ایــران حائــز اهمیــت دانســت.

محســن هاشــمی در همیــن زمینــه بــه 
ــی  ــورای عال ــت و ش ــی پرداخ ــه توضیحات ارائ
اســتان ها را موظــف بــه بررســی ایــن موضــوع 
دانســت. رئیــس شــورای شــهر تهــران گفــت: 
ــه  ــرای صــدور پروان ــن ب ــان ممک ــن زم کمتری
شــروع کار کــه مربــوط بــه مناطــق ۶ و ۷ 
ــا  ــق ۱ و ۳، از ۶۰ ت ــت، ۳۰ روز و در مناط اس

۷۰ روز کاری اســت.
پـس از توضیحـات هاشـمی، مقـرر شـد تـا 
گفت وگـوی  شـورای  دبیرخانـه  پیشـنهادهای 
دولـت و بخـش خصوصـی مبنـی بـر بازنگـری 
و اصـالح آئین نامـه اجرایـی مـاده یـک قانـون 
حفـظ و گسـترش فضـای سـبز مصـوب ۱۳۸۹ 

و اصالحـی ۱۳۹۴ بـا رعایـت مـوارد مشـروط 
و اصـالح رویـه درخواسـتی شـورای شـهر در 
جلسـات تخصصـی و کارگروه های شـورا مفصاًل 

بررسـی شـود.
رضـا  حضـور  بـا  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 
و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  رحمانـی 
تأمیـن  سـازمان  مقـام  قائـم  زدا  محمدحسـن 
اجتماعـی پیشـنهاد اصـالح آئین نامـه مشـاغل 
سـخت و زیـان آور بـه عنـوان دومیـن دسـتور 
جلسـه شـورای گفـت و گـوی دولـت و بخـش 

گرفـت. قـرار  کار  دسـتور  در  خصوصـی 
آئیـن نامه اجرایی مشـاغل سـخت و زیان آور 
بـه پیشـنهاد وزارت خانـه هـای کار، بهداشـت 
 ۸۵ سـال  در  اجتماعـی،  تأمیـن  سـازمان  و 
توسـط هیـأت وزیـران بـه تصویـب رسـیده که 
مهم تریـن هـدف آن حفـظ حقـوق کارگـران و 

سـالم سـازی محیـط مشـاغل اسـت.
نماینـده سـازمان تأمیـن اجتماعـی در ایـن 
نشسـت خاطرنشـان کـرد: هـدف اصلـی تدوین 
ایـن قانـون فراموش شـده و فقط مـوارد مربوط 
بـه بازنشسـتگی زودتـر از موعـد کارگـران در 
ایـن قانـون برجسـته شـده اسـت کـه همیـن 
امـر منجـر بـه تحمیـل هزینه هـای هنگفـت به 

سـازمان تأمیـن اجتماعـی شـده اسـت.
برداشـت سـلیقه ای از قانـون و عـدم ابـالغ 
آرای مشـاغل سـخت و زیان آور بـه کارفرمایان 
از مهم تریـن مشـکالت ایـن آئیـن نامـه اسـت 
کـه بـه گفتـه زدا قائـم مقـام سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی به جـای تفویض اختیـارات، بالعکس 
مسـئولیت های متعـددی را بـه گـردن سـازمان 

تأمیـن احتماعـی انداخته اسـت.
در همیـن رابطـه و بـا توجـه ارائـه نظـرات 
تصمیـم  بـا  اجرایـی  دسـتگاه های  نماینـدگان 
تـا  شـد  مقـرر  دارایـی  و  اقتصـاد  امـور  وزیـر 
پیشـنهادات ظـرف ۱۰ روز کاری بـه دبیرخانـه 
شـورای گفت و گـوی دولت و بخـش خصوصی 
ارسـال و بـر مبنـای آن تصمیـم گیـری شـود.

دژپسند خبر داد

رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی

ذوالقدر:
 ارتقای سالمت و بهداشت دانش آموزان 

از برنامه های حاجی میرزایی است 

ــت:  ــس گف ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ارتقــای ســالمت و بهداشــت دانش آمــوزان 
ــای  ــت اردوه ــاز و تقوی ــگ نم ــاعه فرهن و اش
میرزایــی  حاجــی  برنامه هــای  از  تفریحــی 

ــت.  اس
فاطمــه  ســیده  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــس  ــران در مجل ــردم ته ــده م ــدر نماین ذوالق
ــس  ــی مجل ــه علن ــالمی در جلس ــورای اس ش
در موافقــت بــا محســن حاجــی میرزایــی 
وزیــر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش،گفــت:  
آقــای  رئیس جمهــور محتــرم،  کــه  امــروز 
حاجــی میرزایــی را معرفــی کــرده بایــد بگویــم 
ــی در وزارت آمــوزش  ــا ســابقه طوالن ایشــان ب
ــه  ــت ک ــدی اس ــای توانمن ــرورش از نیروه و پ
نــه قــدرت طلــب اســت و نــه جــاه طلــب و در 
ــر  ــی را ذک ــل توجه ــوارد قاب ــان م برنامه هایش

ــد.  کردن
وی افــزود:  ارتقــای ســالمت و بهداشــت 
و  نمــاز  فرهنــگ  اشــاعه  و  دانش آمــوزان 
برنامه هــای  از  تفریحــی  اردوهــای  تقویــت 
منابــع  بهســازی  اســت.  حاجــی میرزایــی 
برنامــه درســی و  بــاز مهندســی  انســانی، 
دســتورکار  در  انســانی  منابــع  بهســازی 
ــازی  ــرار دارد. متناسب س ــی ق ــی میرزای حاج
منابــع انســانی و بازآمــوزی معلمــان از طریــق 
فناوری هــای نویــن بــا محوریــت دانشــگاه 
فرهنگیــان و شــهید رجایــی نیــز از دیگــر 
ــول داده  ــنهادی ق ــر پیش ــت وزی ــی اس کارهای

آن را اجرایــی کنــد. 
مجلـــس  در  تهـــران  مـــردم  نماینـــده 
خاطرنشـــان کـــرد: هـــر چنـــد ایـــده وزیـــر 
ــر  ــدوارم وزیـ ــا امیـ ــد امـ ــی نشـ زن عملیاتـ
پیشـــنهادی در صـــورت کســـب رای اعتمـــاد، 
حوزه هـــای  در  زنـــان  توانمندی هـــای  از 
ــتفاده  ــتان ها اسـ ــی اسـ ــی و مدیرکلـ مدیریتـ
بازمانـــده  دختـــران  بـــه  توجـــه  کنـــد؛ 
و  هنرســـتان ها  توســـعه  و  تحصیـــل  از 
رتبه بنـــدی معلمـــان حائـــز اهمیـــت اســـت و 
ـــم  ـــود. معل ـــام ش ـــن کار انج ـــم ای ـــار داری انتظ
ـــه  ـــد امنیـــت شـــغلی داشـــته باشـــد و  مطالب بای
ـــت. ـــن اس ـــان همی ـــان و زن ـــه فرهنگی ـــا جامع م

ظریف: 
اقدامات آمریکا نه تنها 

ضربه به برجام بلکه 
ضربه  به قوانین بین المللی است

ــی  ــران در گفت وگوی ــور خارجــه ای ــر ام وزی
ــه تاثیــر کارشــکنی های آمریــکا بــر مــواردی  ب
از جملــه برجــام، قانــون بین المللــی و فعالیــت 

رونــد صلــح آســتانه اشــاره کــرد.
ــپوتنیک  ــزاری اس ــنا، خبرگ ــزارش ایس ــه گ ب
ــران در  ــه ای ــور خارج ــر ام ــه وزی ــزارش داد ک گ
ــا شــبکه روســیه ۲۴ گفــت: اقدامــات  گفت وگــو ب
ــوب  ــام محس ــه برج ــه ای ب ــا ضرب ــکا نه تنه آمری
می شــود، بلکــه ضربــه ای بــه کل چارچــوب قوانین 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه  ــی اســت. ب بین الملل
اگــر مــا راهی بــرای عمــل متقابــل در برابــر آمریکا 
پیــدا نکنیــم، برجــام تنهــا خســارت ]مــا[ نخواهــد 
بــود. از همیــن رو،  مــا با روســیه دیدگاه مشــترکی 

دربــاره ایــن مســئله داریــم.
اردوپوینــت  خبــری  پایــگاه  همچنیــن 
بــا  ظریــف  گفت وگــوی  از  دیگــر  بخشــی 
ــل از  ــه نق ــرده و ب ــر ک ــبکه را منتش ــن ش ای
وی نوشــت: ایــن بســیار اهمیــت دارد کــه 
ــون  ــا کن ــتانه ت ــح آس ــد صل ــورهای رون کش
را  از مســائل حســاس  توانســته اند بســیای 
حــل کننــد. متاســفانه آمریــکا در مبــارزه 
ــال  ــه دنب ــته و ب ــت نداش ــم صداق ــا تروریس ب
ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــت ک ــری اس ــداف دیگ اه
تهمــت زدن مــداوم بــه هیئــت آســتانه اســت. 
بــه طــور مثــال ســال گذشــته توافقــی انجــام  
شــد کــه یــک کمیتــه قانونــی در ســوریه 
ــرده  ــر کاری ک ــکا ه ــا آمری ــود ام ــکیل ش تش
ــد و  ــکنی کن ــق کارش ــن تواف ــا در ای ــت ت اس
ــاال  ــم ح ــا ه ــوده اســت. م ــق ب ــفانه موف متاس
ــن مســئله دســت و پنجــه  ــا ای ــاره ب ــد دوب بای

ــم. ــرم کنی ن
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــه  ــه ن ــت ک ــی اس ــا صفت ــال تنه * جم
 تنهــا انســان بلکــه جانــوران نیــز متوجــه آن 

می شوند.
رابله

انســان  مختــص  زیبایــی  و  جمــال   *
ــای  ــم در ج ــنگ ه ــه س ــک قطع ــت، ی نیس

خــود زیباســت.
چارلز داروین

جهــان  دور  انســان  جســتجوی  در   *
ــم. ــودم یافت ــود خ ــدم و آن را در وج گردی
الیب نیتز

* بشــر در ناآرامــی و ســر و صــدای ایــن 
ــکوت و  ــود و در س ــی ش ــد م ــان متول جه

ــی رود. ــا م ــان از دنی ــش آن جه آرام
ماکسیم گورکی

* بشــر از ابتــدای پیدایــش در جهــان 
ــوده اســت  درصــدد کشــف اســرار خلقــت ب

ــت.    ــته اس ــز نتوانس ــال نی ــه ح ــا ب ــی ت ول
کانت

* انســان اســت کــه جهــان را انســان وار 
کــرده اســت.

نیچه
* انســان صرفــاً در جهــان احســاس از 

ــی رود. ــر نم ــود فرات خ
یاسپرس

ــای  ــده ه ــۀ پدی ــود را از هم ــان خ * انس
ــد. ــی شناس ــر م ــر و بدت ــان کمت جه

شریعتی
* در ایــن جهــان هرکــس بایــد کســب و 
کاری داشــته باشــد. آدم بیــکار ســربار عضــو 

بــی فایــده و بــی ثمــر جامعــه اســت.
فرانسو ابوشه

ــدازه کــه متوجــه  ــه همــان ان * انســان ب
جهــان بیــرون از خویــش شــده و در آن 
پیــش رفتــه اســت از خــود دور شــده و 

ــت. ــرده اس ــاد ب ــش را از ی ــت خوی حقیق
آلکسیس کارل

ــر  ــه حقیقــت نمــی رســد مگ * انســان ب
بــر اثــر کار بســیار همــراه بــا بردبــاری و ژرف 

نگــری.
یوزف بوخنسکی

* انســان، هیچــگاه جهــان را همــان گونــه 
و همــان انــدازه کــه در جغرافیــا از آن ســخن 

مــی گویــد، نمــی بینــد.
شریعتی

* انســان فــرآوردۀ جهــان پیرامــون خــود 
اســت.

کارل مارکس
ــه  ــان را آن گون ــرفته، جه ــان پیش * انس

ــرد. ــه هســت، نمــی پذی ک
نیچه

شهردار تبریز:
توجه به کودک و حقوق آن 

زیربنای توسعه است 

ــه موضــوع  ــت: توجــه ب ــز گف شــهردار تبری
ــال  ــک صــد س ــز از ی ــودک در تبری ــوق ک حق
گذشــته ســابقه داشــته و در ایــن شــهر اولیــن 
ــنوایان  ــودکان و ناش ــه ک ــوزش ب ــه آم مدرس
و اولیــن ناشــر کتابهــای کــودک در ایــران 
ــاد  ــان ایج ــه ب ــد باغچ ــی مانن ــط بزرگان توس

ــت .  ــده اس ش
ــر  ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
در آییــن افتتــاح نخســتین مدرســه تابســتانی 
حقــوق کــودک بــا بیــان اینکــه موضــوع 
حقــوق کــودک در تبریــز بحــث جدیــدی 
نیســت، ادامــه داد: توجــه بــه کــودک و حقــوق 

ــت. ــعه اس ــای توس آن زیربن
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  تبریــز  شــهردار 
ــار  ــام اقش ــه تم ــت ب ــف اس ــهرداری موظ ش
ــت:  ــار داش ــد اظه ــته باش ــه داش ــه توج جامع
ــه  بحــث کــودک بدلیــل اینکــه بازخــورد آن ب
نفــع همــه جامعــه اســت از اهمیــت ویــژه ای 

می کنــد. پیــدا 
معتقدیــم  گفــت:  باهــر  شــهین  ایــرج 
ــعه  ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــن روش ب ارزان تری
ــون  ــت چ ــودک اس ــوع ک ــه موض ــت ب پرداح
ــده  ــد در آین ــی توان ــده م ــوزش دی ــودک آم ک
بســیاری از هزینــه هــا، مخصوصــا هزینــه هــای 

ــود. ــی ش ــم م ــهری ک ــت ش مدیری
او افــزود: حتــی کــودک آمــوزش دیــده 
باعــث میشــود پرونــده ورودی بــه دادگســتری 

ــود. ــم ش ــا ۵۰ درصــد ک ت
شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه اقدامــات 
تبریــز اظهــار  انجــام شــده در شــهرداری 
داشــت: در قالــب طــرح هــای شــهر دوســتدار 
ــام  ــی انج ــات مهم ــهرداری اقدام ــودک ش ک
راه  بــه  میتــوان  آنهــا  جملــه  از  کــه  داده 
ــودک در  ــوق ک ــک حق ــن کلینی ــدازی اولی ان
فرهنگســرای الغدیــر و ۴۷ میــز حقــوق کــودک 

در فرهنگســراهای تبریــز اشــاره کــرد.
بــه  از ســخنانش  دیگــری  بخــش  در  او 
ســاخت ۱۵ پــارک در ســال گذشــته در شــهر 
تبریــز اشــاره کــرد و افــزود: در ســال ۹۸ 
ــالت  ــر در مح ــارک دیگ ــم ۲۵ پ ــالش داری ت
مختلــف شــهر احــداث کنیــم کــه دارای محــل 
ــا  ــواده ه ــا خان ــد ت ــودکان باش ــرای ک ــازی ب ب
ــن  ــد. عمــده ای ــا امنیــت از آن اســتفاده کنن ب
ــت. ــوردار اس ــم برخ ــق ک ــا در مناط ــارک ه پ

شــهردار تبریــز در بخــش پایانــی ســخنانش 
تأکیــد کــرد: مهمتریــن کاری کــه در ایــن 
ــای  ــاب ه ــن کت ــم تدوی ــام دادی ــال انج دو س

ــت. ــهروندی اس ــوزش ش آم
او ادامــه داد: اگــر ایــن آمــوزش هــا درســت 
انجــام شــود می توانیــم در مســیر توســعه قــرار 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــا ب ــاب ه ــن کت ــم. ای بگیری
ــار  ــد رفت ــه بای ــد در شــهر چگون ــی ده ــاد م ی

کننــد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
اجرای طرح زوج و فرد
 در تبریز ادامه می یابد

ــی اســتاندار  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه تأثیــرات 
ــت  ــرد در باف ــرح زوج و ف ــرای ط ــت اج مثب
ــن  ــرای ای ــه اج ــز، از ادام ــهر تبری ــزی ش مرک

ــر داد .  ــرح خب ط
بــه گــزارش ایســنا، جــواد رحمتــی در 
چهارمیــن جلســه شــورای هماهنگــی ترافیــک 
ــی  ــرح، مزایای ــن ط ــرای ای ــزود: اج ــتان، اف اس
همچــون کاهــش ترافیــک و کاهــش آلودگــی 
هــوا را بــه دنبــال داشــته و بــه عنــوان یکــی از 
تخصصــی تریــن تصمیمــات شــورای ترافیــک، 

اجــرا مــی شــود .   
وی بــر ضــرورت اســتفاده شــهروندان از 
ــه  ــرد و ادام ــد ک ــی تاکی ــه عموم ــائط نقلی وس
داد: اســتفاده از ســرویس عمومــی بــرای ادارات 
ــد نقــش  ــز مــی توان دولتــی و ســازمان هــا نی
موثــری در اجــرای موفــق ایــن طــرح و کاهــش 
ــال  ــه دنب ــهر را ب ــزی ش ــت مرک ــردد در باف ت

داشــته باشــد .   
رحمتــی، قانــون را ســرلوحه اصلــی تمامــی 
ــی  ــی و انتظام ــی، نظام ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــه  ــردم ب ــویق م ــرد: تش ــح ک ــت و تصری دانس
رعایــت الزامــات و محدودیــت هــای ترافیکــی، 
ــه  ــی اســت ک ــن موضوعات ــی تری ــی از اصل یک
ــه و در صــورت  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــد م بای
ــون  ــال قان ــی، اعم ــی توجه ــت و ب ــدم رعای ع
ــرار  ــون ق ــان قان ــورد توجــه مجری ــد م ــز بای نی

ــرد .    گی
منفــرد، رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
ــا  اســتان نیــز در ایــن جلســه از کاهــش ۲۳ ت
ــز  ــزی تبری ــت مرک ــردد در باف ــدی ت ۲۷ درص
پــس از اجــرای طــرح زوج و فــرد خبــر داد .   

بررســی و تصمیــم گیــری در خصــوص 
 CNG تجهیــزات  جدیــد  هــای  ســهمیه 
ــده  ــی پرون ــتان، بررس ــه اس ــده ب ــذار ش واگ
ــی  ــرات ترافیک ــی و تغیی ــالح هندس ــای اص ه
شــهر تبریــز از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در 

ــد.  ــرح ش ــه مط ــن جلس ای

شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد:
تداوم اجرای پروژه ورودی جدید 

تفرجگاه ائل باغی تبریز 

در  گفــت:  تبریــز   ۹ منطقــه  شــهردار 
راســتای دسترســی ســهل و آســان شــهروندان 
ــل  ــاط تفرجــگاه ائ ــی نق ــه تمام و مســافرین ب
ــن  ــد ای ــواده(، ورودی جدی ــارک خان ــی )پ باغ
ــی  ــی و عمران ــت فن ــط معاون تفرجــگاه توس
شــهرداری منطقــه ۹ تبریــز در حــال اجراســت. 
ــا  ــیانی ب ــرام نس ــهریار، به ــزارش ش ــه گ ب
اشــاره بــه اهــداف اجــرای ایــن پــروژه  گفــت: 
ایــن پــروژه تحــت نظــارت معاونــت فنــی 
ــدف  ــا ه ــه ۹ و ب ــهرداری منطق ــی ش و عمران
ایجــاد ورودی جدیــد بــرای ائــل باغــی از 
ســمت ائــل گلــی و نیــز احــداث پارکینــگ )در 
فــاز بعــدی پــروژه( جهــت رفــاه شــهروندان و 

ــت. ــرا اس ــال اج ــگران در ح گردش
ــا  ــیر ت ــن مس ــول ای ــت: ط ــراز داش وی اب
ــت  ــر اس ــدود ۶۲۰ مت ــگ، ح ــدای پارکین ابت
ــرض  ــه ع ــت و برگشــت، ب ــد رف ــه در دو بان ک

ــود. ــی ش ــرا م ــر اج ــی ۱۸ مت تقریب
شــهردار منطقــه ۹ تصریــح کــرد: تفرجــگاه  
ــل  ــاحت، مح ــار مس ــا ۲۳۰ هکت ــی ب ــل باغ ائ
ــح  ــاده روی و تفری ــرای پی ــبی ب ــیار مناس بس
دلیــل  بــه  کــه  اســت  شــهروندان  ســالم 
اســتقبال حداکثــری خانــواده هــا، اجــرای 
پــروژه ورودی جدیــد در ایــن محــل جــزو 
اولویــت هــای کاری ایــن شــهرداری بــوده 
ــره  ــاهد به ــال ش ــان امس ــا پای ــم ت و امیدواری

بــرداری از آن باشــیم.

ــتانداری  ــل اس ــد غیرعام ــر کل پدافن  مدی
اورژانــس  تشــکیل  شــرقی  آذربایجــان 
شــیمیایی را از برنامــه هــای در دســت اجــرا در 
اســتان برشــمرد و گفــت: هــدف از ایــن اقــدام 
ــه از  ــر حادث ــوع ه ــه در صــورت وق اینســت ک
ــه  ــا، ب ــاده ه ــیمیایی در ج ــوادث ش ــه ح جمل
ــی از  ــکالت ناش ــع مش ــت رف ــرعت در جه س

ــد .      ــل آی ــه عم ــدام ب ــوادث اق ح
ــی در  ــر آقای ــنا، محمدباق ــزارش ایس ــه گ ب
کارگاه آموزشــی پدافنــد غیرعامــل در اداره کل 
ــتان،  ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ضمــن ارائــه نــکات پایــه ای و مهــم بــه حفــظ 
ــه  ــی ب ــای مواصالت ــا و راه ه ــاده ه ــت ج امنی
ــور  ــی در کش ــای حیات ــاخت ه ــوان زیرس عن
پدافنــد  الزامــات  رعایــت  لــزوم  و  تاکیــد 
ــه عنــوان یکــی از وظایــف اداره  غیرعامــل را ب
ــرد .    ــداد ک ــاده ای قلم ــل ج ــل و نق کل حم

آقایــی همچنیــن بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن 
جــاده هــای ترانزیتــی در اســتان، حمــل و نقل 
مــواد شــیمیایی در ایــن جــاده هــا را از جملــه 
مســائلی برشــمرد کــه بایــد قبــل از وقــوع هــر 
ــرای پیشــگیری  واقعــه ناگــوار در جــاده هــا، ب

از مشــکالت اقــدام کــرد .     
غیرعامــل  پدافنــد  مــدرس  محمــدزاده، 
نیــز بــا اشــاره بــه نقــش پدافنــد غیرعامــل در 
فضــای ســایبری، آمادگــی در مقابــل تهدیــدات 
ــت اول  فضــای ســایبری را اصــل مهــم و اولوی

ــمرد .    ــه برش جامع
فضــای  گســتردگی  بــه  ادامــه  در  وی 
مجــازی و درگیــر بــودن تمامــی آحــاد جامعــه 
بــا فضــای مجــازی اشــاره کــرد و آســیب 
ــا  ــوزه را ب ــن ح ــور در ای ــای متص ــری ه پذی

ارائــه مطالبــی در خصــوص گوشــی هــای 
هوشــمند گوشــزد کــرد .   

و  هــا  فرصــت  ادامــه  در  محمــدزاده 
ــه ای را  ــای رایان ــازی ه ــوزه ب ــای ح تهدیده

نیــز تشــریح کــرد .   
صادقــی، مــدرس پدافنــد غیرعامــل و از 
اعضــای ســابق هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید 
ــد  ــریح پدافن ــه تش ــز، ب ــان نی ــی آذربایج مدن

ــت.    ــدی پرداخ کالب
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه جــاده هــا و پــل 
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــی از جمل ــای مواصالت ه
ــد،  ــی آی ــمار م ــه ش ــا ب ــدی در کشــور م کالب
فعالیــت هــای اداره کل حمــل و نقــل جــاده ای 
را در پیــاده ســازی الزامــات پدافنــد غیرعامــل 

بســیار مهــم عنــوان کــرد . 
کارگاه  گـــزارش؛  ایـــن  اســـاس  بـــر   
در  غیرعامـــل  پدافنـــد  روزه  دو  آموزشـــی 
ــاده  ــداری و حمـــل و نقـــل جـ اداره کل راهـ
ای اســـتان طـــی ســـه کالس آموزشـــی بـــا 
موضوعـــات پدافنـــد غیرعامـــل عمومـــی، 
ـــد  ـــد ســـایبری و فضـــای مجـــازی و پدافن پدافن

ــد . ــزار شـ ــدی برگـ کالبـ

تشکیل اورژانس شیمیایی در آذربایجان شرقی

در کارگاه آموزشــی دو روزه پدافنــد غیــر 
ــای  ــا و راه ه ــت جاده ه ــظ امنی ــر حف ــل ب عام
ــه عنــوان زیــر ســاخت های  آذربایجان شــرقی ب

حیاتــی تاکیــد شــد. 
بـه گـزارش ایرنـا، ایـن کارگاه آموزشـی در 
قالـب سـه کالس با موضوعـات پدافند غیرعامل 
عمومـی، پدافنـد سـایبری و فضـای مجـازی و 
پدافنـد کالبـدی در اداره کل راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای آذربایجان شـرقی برگزار شـد.

 مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی در کالس آموزشــی پدافنــد 
ــه ای  ــکات پای ــه ن ــا ارائ ــی، ب ــل عموم غیرعام
ــاده هــا و راه  ــت ج ــظ امنی ــه حف ــم ب و مه
هــای مواصالتــی بــه عنــوان زیرســاخت هــای 
حیاتــی در کشــور تاکیــد و لــزوم رعایــت 
الزامــات پدافنــد غیرعامــل را بــه عنــوان یکــی 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــف اداره کل حم از وظای

ــرد. ــداد ک قلم
محمدباقـر آقایـی بـا اشـاره بـه قـرار گرفتن 
شـرقی،  آذربایجـان  در  ترانزیتـی  هـای  جـاده 
حمـل و نقل مواد شـیمیایی در ایـن جاده ها را 
از جملـه مسـائلی دانسـت که باید قبـل از وقوع 
هـر واقعـه ناگـوار در جـاده ها، برای پیشـگیری 

از مشـکالت اقـدام کرد.
وی تشــکیل اورژانــس شــیمیایی را از برنامــه 
ــرقی  ــان ش ــرا در آذربایج ــت اج ــای در دس ه
ــه از  ــوع هــر حادث ــا در صــورت وق برشــمرد، ت
ــه  ــا، ب ــاده ه ــیمیایی در ج ــوادث ش ــه ح جمل
ــی از  ــکالت ناش ــع مش ــت رف ــرعت در جه س

ــد. ــه عمــل آی ــدام ب حــوادث اق
مــدرس  نیــز  آموزشــی  دوم  کالس  در 
پدافنــد غیرعامــل بــا اشــاره بــه نقــش پدافنــد 
غیرعامــل در فضــای ســایبری، آمادگــی در 
ــل  ــایبری را اص ــای س ــدات فض ــل تهدی مقاب

مهــم و اولویــت اول جامعــه برشــمرد.
احمــد محمــدزاده بــا اشــاره بــه گســتردگی 
فضــای مجــازی و درگیــر بــودن تمامــی آحــاد 
جامعــه بــا آن و آســیب پذیــری هــای متصــور 
در ایــن حــوزه را بــا ارائــه مطالبــی در خصــوص 

گوشــی هــای هوشــمند تذکــر داد.
نیــز مســایل  آموزشــی  در کالس ســوم 

مربــوط بــه پدافنــد کالبــدی ارایــه شــد.
در ایــن کالس ایــن مســایل کــه جــاده هــا 
ــاخت  ــه زیرس ــی از جمل ــای مواصالت ــل ه و پ
هــای کالبــدی در کشــور بــه شــمار مــی آیــد، 
ــاده  ــل ج ــل و نق ــای اداره کل حم ــت ه فعالی
ای در پیــاده ســازی الزامــات پدافنــد غیرعامــل 

ضــروری دانســته شــد.

تاکید بر حفظ امنیت جاده ها به 
عنوان زیرساخت های حیاتی 

ــات  ــه در موضوع ــت: هزین ــز گف ــهردار تبری ــام ش ــم مق قائ
ــه  ــوده و بازخــورد آن در جامعــه ب فرهنگــی ســرمایه گــذاری ب

ــت.  ــاهده اس ــل مش ــرعت قاب س
ــاح  ــیه افتت ــایی در حاش ــول موس ــهریار، رس ــزارش ش ــه گ ب
ــهرداری  ــه ش ــق دهگان ــوان مناط ــای بان ــگاه توانمندی ه نمایش
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــزرگ الغدی ــرای ب ــگ س ــز، در فرهن تبری
شــهرداری بــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت خــود در صــدد 
دســتیابی اســتانداردهای فرهنگــی اســت گفــت: هــر هزینــه ای 
ــوده و   ــذاری ب ــرمایه گ ــی س ــود نوع ــرف ش ــوزه ص ــن ح در ای
بازخــورد آن خیلــی ســریع در ســطح جامعــه نمایــان مــی شــود.

او بــا اشــاره بــه اجــرای آموزش هــای شــهروندی بــرای 
دانش آمــوزان مقاطــع مختلــف بــا همــکاری شــهرداری و 
ــمند  ــیار ارزش ــرح را بس ــن ط ــز، ای ــرورش تبری ــوزش و پ آم
دانســت و اظهــار داشــت:  علیرغــم فعالیت هــای گســترده 
ــه اســت، الزم اســت  ــه در حــوزه فرهنگــی صــورت گرفت ای ک

ــرد. ــورت گی ــت ص ــوزه فعالی ــن ح ــش در ای ــتر از پی بیش
ــی  ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام ب ــم مق قائ
مجموعــه فرهنگســراهای شــهرداری تبریــز حتــی بیــش از 
فعالیت هــای متولیــان امــور فرهنگــی اســت، گفــت: ایــن 
ــن  ــکاران ای ــه هم ــق و عالق ــانگر عش ــات نش ــا و زحم فعالیت ه
ــت. ــهروندان اس ــه ش ــی ب ــات فرهنگ ــه خدم ــرای ارائ ــوزه ب ح

قائـــم مقـــام شـــهرداری تبریـــز در بخـــش دیگـــری از 
ســـخنانش بـــا دردانـــی از فعالیـــت هـــای انجـــام یافتـــه در 
ــه  ــی کـ ــه فعالیت هایـ ــت: مجموعـ ــر گفـ ــرای الغدیـ فرهنگسـ
ـــر  ـــزرگ الغدی ـــرای ب ـــژه فرهنگس ـــه وی ـــهرداری و ب ـــکاران ش هم
در حـــوزه ی فرهنگـــی دارنـــد، بســـیار واال و ارزشـــمند بـــوده 
ــی و کیفـــی ایـــن نمایشـــگاه  و پیشـــرفت چشـــمگیر کمـ
ـــان  ـــاالی کارکن ـــد ب ـــانگر تعه ـــل نش ـــال های قب ـــه س ـــبت ب نس

شـــهرداری در ایـــن زمینـــه اســـت.
ــرای  ــای فرهنگس ــار و فعالیت ه ــه آم ــاره ب ــا اش ــائی ب موس

ــن مجموعــه کــه باعــث  ــر گفــت:  فعالیت هــای ای ــزرگ الغدی ب
ــان از  ــده، نش ــوان ش ــن بان ــی در بی ــتغالی و کارآفرین خوداش
ــه  ــا توجــه ب ــوان ب ــن مجموعــه دارد کــه مــی ت توانایی هــای ای
ــر  ــام دانشــگاه الغدی رویکــرد علمــی و عملــی ایــن مجموعــه، ن

ــاد. ــرآن نه را ب
ــا اختصــاص  ــا ب ــز مصمــم اســت ت او گفــت: شــهرداری تبری
چندیــن بازارچــه محلــی موقــت و دائمــی بــرای بانوانــی کــه در 
زمینه هــای فرهنگــی و هنــری فعالیــت دارنــد، زمینــه اشــتغال و 

ــد. ــم نمای ــا را فراه ــود اقتصــاد خانواده ه بهب

مدیرعامـــل ســـازمان نوســـازی شـــهرداری 
تهـــران می گویـــد آمـــار جمعیـــت ســـاکنان 
ــه  ــش یافتـ ــت افزایـ ــه پایتخـ ــق حومـ مناطـ
ــهر  ــن کالنشـ ــاغل در ایـ ــراد شـ ــت و افـ اسـ
ـــده اند.  ـــراف آن ش ـــکونت در اط ـــه س ـــر ب ناگزی
ــی   ــی  علـ ــا، کاوه حاجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
اکبـــری در جلســـه بررســـی طـــرح تأمیـــن 
مســـکن اجتماعـــی در شـــهر تهـــران بـــا 
اشـــاره بـــه افزایـــش نـــرخ جمعیـــت در 
ــه  ــی کـ ــت: در حالـ ــت گفـ ــیه پایتخـ حاشـ
رشـــد جمعیـــت شـــهر تهـــران بـــه حـــدود 
یـــک درصـــد رســـیده و در حالـــت تعـــادل 
قـــرار گرفتـــه ایـــن امـــر در ســـکونتگاه های 
پرنـــد،  اندیشـــه،  جملـــه  از  آن  اطـــراف 
هشـــتگرد، آبیـــک، ربـــاط  کریـــم، رودهـــن و 
ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــل توجه ـــد قاب ـــن رش بومه

وی افـــزود: برخـــی گروه هـــای اجتماعـــی 
و اقتصـــادی شـــاغل در تهـــران ناگزیـــر بـــه 
ســـکونتگاه های پیرامـــون شـــهر رفته انـــد.

ـــش رشـــد  ـــرد: افزای ـــوان ک ـــن مســـئول عن ای
جمعیـــت در ســـکونتگاه های حاشـــیه شـــهر 
ــکن نایابی و  ــده مسـ ــی از پدیـ ــران حاکـ تهـ
ـــر  ـــه تاثی ـــت ک ـــراد اس ـــن اف ـــر ای ـــال ناگزی انتق
ـــک،  ـــل و ترافی ـــل و نق ـــث حم ـــزایی در بح بس
ـــایر  ـــاد س ـــت و ایج ـــالف وق ـــوا، ات ـــی ه آلودگ

ـــادی دارد.   ـــی و اقتص ـــای اجتماع پیامده
علـــی اکبـــری اظهارداشـــت:  طبـــق آمـــار 
ــهر  ــتیجار در شـ ــرخ اسـ ــزی نـ ــک مرکـ بانـ
ــیده و  ــد رسـ ــدود ۵۰ درصـ ــه حـ ــران بـ تهـ
ـــکن  ـــت مس ـــش قیم ـــد جه ـــر می رس ـــه نظ ب
ـــدن  ـــوار ش ـــب دش ـــته موج ـــال گذش در یکس
ــازار  ــا در بـ خریـــد مســـکن، افزایـــش تقاضـ

اجـــاره و در نتیجـــه حادتـــر شـــدن بحـــران 
ــران  ــهر تهـ ــیه شـ ــت حاشـ ــش جمعیـ افزایـ

شـــده اســـت.
مدیرعامـــل ســـازمان نوســـازی شـــهر 
ــا  ــه آیـ ــؤال کـ ــن سـ ــرح ایـ ــا طـ ــران بـ تهـ
تأمیـــن  بـــرای  ایـــده ای  بـــه  می تـــوان 
ــور در  ــی مذکـ ــای اجتماعـ ــکن گروه هـ مسـ

ـــرد:  ـــح ک ـــید؟ تصری ـــران رس ـــهر ته ـــل ش داخ
ــاده ۵۵ قانـــون  ــا توجـــه بـــه بنـــد ۲۱ مـ بـ
ــکن  ــن مسـ ــر تأمیـ ــی بـ ــهرداری ها مبتنـ شـ
ـــهرداری  ـــوردار، ش ـــم برخ ـــای ک ـــرای گروه ه ب
تهـــران اعـــالم آمادگـــی کـــرده اســـت بـــه 
عنـــوان پایلـــوت )نمونـــه(  می توانـــد بـــا 
ـــی  ـــنهاد و طرح ـــور، پیش ـــکاری وزارت کش هم

ــا در  ــد تـ ــاده کنـ ــوص آمـ ــن خصـ را در ایـ
ــب  ــه تصویـ ــه بـ ــب آیین نامـ ــت در قالـ نهایـ

ــد. ــران برسـ ــات وزیـ هیـ
اینکـــه  بیـــان  بـــا  اکبـــری  علـــی 
پژوهش هایـــی نیـــز دربـــاره تامیـــن مســـکن 
ـــای  ـــروه ه ـــط گ ـــت توس ـــی در پایتخ اجتماع
ـــه  ـــت: مطالع ـــده، اظهارداش ـــام ش ـــف انج مختل
ــن  ــی در ایـ ــابه جهانـ ــای مشـ ــه هـ و نمونـ
خصـــوص گـــردآوری و بررســـی شـــده اند؛ 
همچنیـــن گفـــت و گوهایـــی در ایـــن بـــاره 
ـــنهاد  ـــای آن پیش ـــر مبن ـــه ب ـــه ک ـــام گرفت انج

اولیـــه ای تهیـــه شـــده اســـت.
ـــم  ـــه تصمی ـــزارش از جمل ـــن گ ـــاس ای براس
ـــع  ـــط جام ـــن ضواب ـــور تدوی ـــای جلســـه مذک ه
ــاحت  ــگ، مسـ ــه پارکینـ ــاری )از جملـ معمـ
ـــط  ـــن ضواب ـــتقرار (، تدوی ـــوی اس ـــا، الگ واحده
برنامه ریـــزی )کاربـــری و تراکـــم زمیـــن 
ـــا  ـــدوده ه ـــش مح ـــرح، پراکن ـــدف ط ـــای ه ه
ـــویقی  ـــای تش ـــته ه ـــه بس ـــهر و ...( و تهی در ش
بـــه منظـــور کاهـــش قیمـــت تمـــام شـــده 
ـــوارض،  ـــامل ع ـــرح )ش ـــوع ط ـــای موض واحده
تامیـــن مســـکن  ...( در طـــرح  و  زمیـــن 

اجتماعـــی در شـــهر تهـــران بـــوده اســـت.
واحدهـــای  بـــه  اجتماعـــی  مســـکن 
مســـکونی اطـــالق می شـــود کـــه در قالـــب 
برنامـــه هـــای حمایتـــی تولیـــد و عرضـــه 
مســـکن بـــرای گـــروه هـــای کـــم درآمـــد 
و اقشـــار ضعیـــف جامعـــه بـــه همـــت 
دولـــت تدبیـــر و امیـــد احـــداث می شـــود 
و مســـکن تملیکـــی، اســـتیجاری و اجـــاره 
ـــمار  ـــه ش ـــواع آن ب ـــک از ان ـــرط تملی ـــه ش ب

مـــی رود.

قائم مقام شهرداری تبریز: 

صرف هزینه در موضوعات فرهنگی، 
سرمایه گذاری است

شهرداری تهران:

 جمعیت حومه پایتخت 
افزایش یافته است
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رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
مســتمر  بهبــود  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
ــتان از  ــی در اس ــیب دیده صنعت ــای آس واحده

ــود.  ــی ش ــری م ــن اداره کل پیگی ــوی ای س
ــن زاده در  ــب امی ــا، حبی ــزارش ایرن ــه گ ب
دیــدار بــا اعضــای هیــات مدیــره خانــه کارگــر 
ــع  ــود و رف ــع موج ــظ وض ــزود: حف ــز اف تبری
مشــکالت واحدهــای صنعتــی از جملــه برنامــه 
هــای اساســی ایــن مدیریــت در حــوزه صنعــت 

اســت.
وی اظهــار داشــت: هدایــت و موفقیــت 
اهــداف از پیــش تعییــن شــده در حــوزه 
نقطــه  و  رهنمودهــا  بــه  بســتگی  صنعــت 
نظــرات دریافتــی از ســوی انجمــن هــای 
ــردم  ــای م ــازمان ه ــی و س ــی صنعت تخصص

نهــاد از جملــه خانــه کارگــر دارد.
ــدن و تجــارت  رئیــس ســازمان صنعــت مع
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه خانــه 
ــان صنعــت عمــل  ــده ب ــوان دی ــه عن ــر ب کارگ
کنــد، گفــت: ایــن اداره کل بــرای اجرایــی 
جامعــه  انتظــارات  و  هــا  خواســته  شــدن 
کارگــری اقــدام هــای الزم را انجــام مــی دهــد 

ــد. ــی کن ــذاری نم ــی فروگ ــچ خدمت و از هی
ـــت  ـــه خدم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــن زاده، ب امی
ـــت،  ـــی اس ـــار بزرگ ـــری افتخ ـــه کارگ ـــه جامع ب
ادامـــه داد: در ایـــن راســـتا از همـــه تـــوان و 
ظرفیـــت هـــای ایـــن اداره کل بـــرای رفـــاه 

ـــی  ـــتفاده م ـــش اس ـــر زحمتک ـــن قش ـــتر ای بیش
ـــم. کنی

ــز در  ــز نی ــه کارگــر تبری ــی خان ــر اجرای دبی
ایــن جلســه گفــت: هــم اکنــون بیــش از ۱۶۵ 
هــزار نفــر در ایــن خانــه عضویــت دارنــد و ایــن 

نهــاد بــرای رفــع مشــکالت کارگــران بــا ادارات 
و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی همــکاری مــی 

کنــد.
کریـــم صـــادق زاده، بـــا ارائـــه گزارشـــی 
از وضعیـــت فعلـــی خانـــه کارگـــر و ایجـــاد 
ــرای  ــکن بـ ــرف و مسـ ــای مصـ ــی هـ تعاونـ
ـــزود:  ـــران اف ـــرای کارگ ـــتر ب ـــاه بیش ـــاد رف ایج
اقدامـــات حمایتـــی از ســـوی مســـئوالن 
باعـــث افزایـــش ضریـــب امنیـــت شـــغلی در 
بیـــن قشـــر کارگـــری و در نهایـــت ارتقـــای 
اجتماعـــی  شـــاخصهای  کیفـــی  ســـطح 

جامعـــه مـــی شـــود.
آذربایجــان شــرقی بــا داشــتن نزدیــک 
ــی از  ــدی و صنعت ــزار واحــد تولی ــار ه ــه چه ب
جملــه اســتان هــای صنعتــی کشــور محســوب 
ــذاری  ــرمایه گ ــد س ــه ۸۰ درص ــود ک ــی ش م
ــب  ــی در قال ــش خصوص ــط بخ ــای آن توس ه
هــای کارگاه هــای کوچــک و متوســط انجــام 

شــده اســت.
پــس از روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و 
امیــد ۱۲ واحــد صنعتــی ورشکســته ایــن 

ــت. ــته اس ــد بازگش ــدار تولی ــه م ــتان ب اس

بهبود مستمر واحدهای آسیب دیده صنعتی 
آذربایجان شرقی پیگیری می شود

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه ضــرورت فعــال 
کــردن ظرفیــت واحدهــای تولیــدی گفــت: در 
ســال رونــق تولیــد، برگشــتن کارخانــه هــا بــه 
چرخــه تولیــد و فعــال نمــودن آنهــا از اهــداف 

مهــم دولــت اســت. 

بــه گــزارش ایرنــا، علــی جهانگیــری در 
و  تولیــدی  واحدهــای  از  بازدیــد  حاشــیه 
کشــاورزی شهرســتان مرنــد، بــر فعــال نمــودن 
ــد  ــد تاکی ــالر مرن ــذر قرخ ــد ب ــتگاه تولی ایس
ــوط،  ــووالن مرب ــم مس ــزود: امیدواری ــرد و اف ک
عملیــات بهــره بــرداری از زمیــن ۳۸۰ هکتاری 

ــه  ــود در آن را ک ــین آالت موج و ادوات و ماش
چنــد ســال راکــد مانــده اســت، را آغــاز کننــد.

ــن  ــدازی ای ــا و راه ان ــرد: احی ــار ک وی اظه
زمیــن در ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و 
بویــژه فــارغ التحصیــالن کشــاورزی شهرســتان 

ــر اســت. بســیار موث
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
آذربایجانشــرقی در بازدیــد از شــهرک دامپروری 
یامچــی نیــز گفــت: توافقــات نهایــی در خصوص 
احــداث ایــن شــهرک کــه شناســایی آن از دهــه 
۷۰ در زمیــن هــای بــال اســتفاده یامچــی 
صــورت گرفتــه و راکــد مانــده بــود، بــا کمــک 

ســرمایه گــذار در حــال انجــام اســت.
وی همچنیــن بــه بازدیــد از کارخانــه تبریــز 
کــف اشــاره کــرد و ابــراز داشــت: ایــن کارخانــه 
کــه پــس از ورشکســته شــدن بــه کــف ســرام 

ــده  ــذار ش ــد واگ ــذار جدی ــرمایه گ ــز و س تبری
ــالش  ــه ت ــاج دارد ک ــازی احتی ــه نوس ــود، ب ب
ــا تحقــق آن، هــم موجــب تنــوع  مــی کنیــم ب
تولیــد شــده و هــم شــرایط افزایــش اشــتغال را 

فراهــم آوریــم.
 جهانگیــری همچنیــن در بازدیــد از شــرکت 
شــهرک  در  لبنــی  هــای  فــراورده  تولیــد 
ــر  ــد آن در ه ــزان تولی ــه می ــد ک ــی مرن صنعت
ــکل  ــل مش ــرای ح ــت ب ــن اس ــیفت، ۵۰ ت ش

ــاعد داد. ــول مس ــدی ق ــد تولی ــن واح ای
وی همچنیــن از مجتمــع کشــت و صنعــت 
حــاج عبــاس عابدینــی در روســتای دولــت آباد 
و یکــی از باغــات پســته شــهر یامچــی کــه بــه 
عنــوان قطــب پســته در منطقــه معــروف اســت 
بازدیــد نمــود و در جریــان مســائل و مشــکالت 

آنهــا قــرار گرفــت.

بازگشت کارخانه ها به چرخه تولید 
از اولویت های دولت است

نماینــدگان  و  کل  رئیســان  دیــدار  در 
بانک هــای ایــران و ســوریه، ایجــاد بانــک 
تفاهم نامــه  مفــاد  اجــرای  و  مشــترک 
ــی  ــورد بررس ــور م ــزی دو کش ــای مرک بانک ه

قــرار گرفــت. 
ــی در  ــر همت ــا، عبدالناص ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســت بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی ســوریه 
ــن  ــه بی ــورت گرفت ــات ص ــه توافق ــاره ب ــا اش ب
ــراز  ــوریه اب ــران و س ــزی ای ــای مرک ــک ه بان
ــن  ــی بی ــات عملیات ــه اقدام ــدواری کــرد ک امی
ــتای گســترش  ــای دو کشــور در راس ــک ه بان
ــرا  ــرعت اج ــه س ــادی ب ــای اقتص ــکاری ه هم

شــود.
همچنیــن  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
مرکــزی  بانــک  جانبــه  همــه  حمایــت 
ــط  ــعه رواب ــران از توس ــالمی ای ــوری اس جمه
بانــک هــای دو کشــور را اعــالم کــرد و افــزود: 
روابــط اقتصــادی ایــران و ســوریه وارد مرحلــه 
جدیــدی شــده و توافقــات بانکــی اخیــر حــاوی 
پیامــی مهــم بــرای شــرکت هــا و گامــی جــدی 
بــرای گســترش تبــادالت بازرگانــان و تجــار دو 

ــت. ــور اس کش
مقــررات  مــرور  بــا  همچنیــن  همتــی 
بانکــی دو کشــور در خصــوص راه انــدازی 
بانــک مشــترک، تســریع در راه انــدازی بانــک 
ــا توجــه بــه مفــاد  مشــترک ایــران و ســوریه ب
ــل  ــه را خواســتار شــد و از طــرف مقاب تفاهنام

ــن مســیر را  ــع موجــود در ای ــا موان خواســت ت
ــد.  ــل کن ــل و فص ح

ــر در  ــی حاض ــای ایران ــک ه ــدگان بان نماین
ــی  ــالت بانک ــرور تعام ــا م ــز ب ــه نی ــن جلس ای
گذشــته بــا بانــک هــای ســوری و اعــالم 

آمادگــی بــرای افزایــش روابــط بانکــی بــا 
بانــک هــای ایــن کشــور، بــه راه انــدازی 
سیســتم »ســپام« بیــن بانــک هــای دو کشــور 
ــود  ــی خ ــنهادات اجرای ــد و پیش ــاره کردن اش
ــک  ــی اعــم از ایجــاد بان در خصــوص موضوعات

مشــترک ایــران و ســوریه، اســتفاده از ارزهــای 
ملــی در مبــادالت تجــاری دو کشــور، تقویــت 
خطــوط اعتبــاری بیــن بانــک هــای دو کشــور، 
رفــع مشــکالت ضمانــت هــای بانکــی طرفیــن، 
راه انــدازی سیســتم کارت هــای پرداخــت 
ــایر  ــن شــهروندان دو کشــور و س مشــترک بی

ــد.  ــرح کردن ــوارد را مط م
در ایـــن دیـــدار همچنیـــن رئیـــس کل 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــوریه بـ ــزی سـ بانـــک مرکـ
ــی  ــط بانکـ ــکالتی در روابـ ــته مشـ در گذشـ
ــت:  ــت، گفـ ــته اسـ ــود داشـ ــور وجـ دو کشـ
خوشـــبختانه در حـــال حاضـــر ایـــن روابـــط 
ــه و آرزوی  ــرار گرفتـ ــح قـ ــیر صحیـ در مسـ
گســـترش روابـــط بانکـــی بیـــن ایـــران و 

ــت. ــق اسـ ــال تحقـ ــوریه در حـ سـ
ــج حاصــل از  ــه نتای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــای  ــرکت ه ــا و ش ــک ه ــرات، بان ــن مذاک ای
بیشــتر  همــکاری  بــه  را  ســوریه  و  ایــران 
ترغیــب خواهــد کــرد، افــزود: تمــام تالشــمان 
ــرای اجــرای دقیــق و ســریع تفاهــم نامــه  را ب

ــت. ــم گرف ــه کار خواهی ــده ب ــا ش امض
ـــان ایـــن نشســـت مقـــرر شـــد کمیتـــه  در پای
مشـــترک بانکـــی متشـــکل از نماینـــدگان 
بانـــک هـــای ایـــران و ســـوریه بـــا هدایـــت 
ـــود  ـــاد ش ـــور ایج ـــزی دو کش ـــای مرک ـــک ه بان
ـــه را  ـــورت گرفت ـــات ص ـــاد توافق ـــرای مف و اج

ـــد. ـــری کن پیگی

رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی 
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت بــا اشــاره 
ــای  ــش هوشــمند کســب و کاره ــاز پای ــه آغ ب
ــی  ــت: ۵۸۰ کســب و کار اینترنت ــی گف اینترنت
متخلــف و عرضــه کننــده کاال و خدمــات 
و  اســلحه  طــال،  ســکه،  مثــل  ممنوعــه 

مشــروبات شناســایی شــد. 
بـه گزارش فـارس، علـی رهبری در حاشـیه 
پنجـاه و چهارمیـن جلسـه کمیتـه نظـارت بـر 
کسـب و کارهای اینترنتـی  در جمع خبرنگاران 
بـا اشـاره بـه اجرایی شـدن فاز اول طـرح پایش 
هوشـمند کسـب و کارهـا در فضـای مجـازی 
فعالیـت  کسـب  بـر  نظارت هـا  تاکنـون  گفـت: 
و کارهـای اینترنتـی بـه صـورت انسـان محـور 
و سـنتی بـود امـا بـا اقدامـات انجـام شـده در 
چنـد مـاه اخیر مجهز بـه روش هوشـمند یعنی 
پایـش سیسـتمی بر فضـای تجـارت الکترونیک 
کشـور شـدیم که در گام اول ۳۵۰۰ وب سـایت 
تحـت پایش قـرار گرفـت و ۳ نوع سـناریو را بر 

روی آن پایـش کردیـم. 

شناسایی وب سایت های عرضه کننده 
کاالهای ممنوعه

تجـــارت  توســـعه  مرکـــز  رئیـــس 

و  معـــدن  صنعـــت،  وزارت  الکترونیکـــی 
ـــش ۷۰ وب  ـــن پای ـــزود: براســـاس ای تجـــارت اف
ـــت  ـــا خدم ـــه کاال ی ـــد ک ـــایی ش ـــایت شناس س
ممنوعـــه مثـــل ارز مجـــازی، ســـکه، طـــال و 
اســـلحه و مشـــروبات عرضـــه می کردنـــد 
اینترنتـــی  کار  و  کســـب   ۱۸۰ نزدیـــک  و 
ـــاد  ـــوی نم ـــل لوگ ـــا جع ـــه ب ـــد ک ـــایی ش شناس

می کردنـــد.  فعالیـــت  الکترونیکـــی 
رهبـــری اظهـــار داشـــت: همچنیـــن ۳۳۰ 
ـــال  ـــد از ابط ـــه بع ـــد ک ـــایی ش ـــایت شناس س
ــار  ــخ اعتبـ ــای تاریـ ــا انقضـ ــق و یـ ــا تعلیـ یـ
ــارت  ــد و تجـ ــال بودنـ ــاکان فعـ ــاد کمـ نمـ

الکترونیکـــی خـــود را انجـــام می دادنـــد.
وی افـــزود: مـــا در حـــال برنامه ریـــزی 
ــش  ــناریو را افزایـ ــن ۳ سـ ــا ایـ ــتیم تـ هسـ
دهیـــم تـــا عـــالوه بـــر ایـــن ۳۵۰۰ ســـایت 
همـــه وب ســـایت های دارای نمـــاد در گام 
اول و حتـــی ســـایت های دیگـــر کـــه نمـــاد 
ـــت  ـــازی تح ـــای مج ـــد را در فض ـــاد ندارن اعتم
پایـــش ایـــن خزش گر هـــا قـــرار دهیـــم.

300 هزار کسب وکار اینترنتی بدون نماد 
اعتماد فعالیت می کنند

رهبـــری اظهـــار داشـــت: در مجمـــوع ۵۴ 
ــاد  ــی دارای نمـ ــب و کار اینترنتـ ــزار کسـ هـ
ـــورد کســـب  اعتمـــاد فعـــال اســـت امـــا در م
ــداد  ــاد اعـ ــدون نمـ ــی بـ ــای اینترنتـ و کارهـ
ـــزار مطـــرح  ـــزار ۳۰۰ ه ـــن ۱۸۰ ه ـــی بی مختلف

شـــده اســـت. 
رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی 
بــا اشــاره بــه تغییــر پارادایــم در مرکــز گفــت: 
ــز در هنــگام  ــون ســخت گیری های مرک تاکن
صــدور نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی بــوده اســت 
و بعــد از صــدور نظارت هــای مــا انســان محــور 
بــود کــه اثربخشــی جــدی نداشــته اســت امــا 
اکنــون در حــال تســهیل فرآینــد صــدور نمــاد 
هســتیم امــا بعــد از صــدور نمــاد نظارت هــا را 

ــم.    ــام می دهی ــترده  انج گس
 گرفتن »نماد اعتماد الکترونیکی« اعتماد 

د در صد ایجاد نمی کند
ـــگار  ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــری در پاس رهب

ــا  ــا بـ ــه آیـ ــن کـ ــر ایـ ــی بـ ــارس مبنـ فـ
اقدامـــات انجـــام شـــده مـــردم می تواننـــد 
بـــه  الکترونیکـــی  اعتمـــاد  نمـــاد  بـــه 
ــن  ــد و ایـ ــاد کننـ ــل اعتمـ ــورت کامـ صـ
زمانـــی  چـــه  مـــردم  بـــرای  اعتمـــاد 
موضـــوع  گفـــت:  می شـــود،  محقـــق 
اینگونـــه  و  اســـت  مـــدرج  اعتمـــاد 
نیســـت کـــه اگـــر مـــا بـــه کســـی نمـــاد 
اعتمـــاد الکترونیکـــی دادیـــم ایـــن فـــرد 
ــل  ــد قابـ ــد در صـ ــب و کار  صـ ــا کسـ یـ

اعتمـــاد اســـت. 
وی افـــزود:  بـــرای شناســـایی میـــزان 
ــب   ــا و کسـ ــایت هـ ــدی سـ ــاد رتبه بنـ اعتمـ
و کارهـــا و رتبه بنـــدی آن هـــا در حـــال 
جمـــع آوری اطالعـــات هســـتیم و امیدواریـــم 
ــدی  ــر رتبه بنـ ــا مهـ ــهریور یـ ــان شـ ــا پایـ تـ
کســـب و کارهـــا اعـــالم شـــود و بـــا در 
ـــل  ـــدی پروفای ـــن رتبه بن ـــتن ای ـــار گذاش اختی
ــرار  ــردم قـ ــار مـ ــاد در اختیـ ــدگان نمـ دارنـ

 . د می گیـــر
ـــه  ـــد توج ـــا بای ـــت: ام ـــار داش ـــری اظه رهب
داشـــت کـــه حتـــی بـــا ایـــن اقدامـــات 
ممکـــن اســـت توســـط دارنـــدگان ســـایت ها 

کالهبـــرداری انجـــام شـــود. 

برنامه ایران و سوریه 
برای راه اندازی بانک مشترک 

آغاز پایش هوشمند کسب و کارهای اینترنتی

وزیر صنعت و معدن:
پژو ۳۰۱ تا پایان سال
 روانه بازار می شود

ـــان  ـــا بی ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی
ـــروش  ـــش ف ـــای پی ـــل خودروه ـــه تحوی ـــن ک ای
ـــژو  ـــه پ ـــت، از عرض ـــه اس ـــرعت یافت ـــده س ش

ـــر داد.  ـــال خب ـــان س ـــا پای ـــازار ت ـــه ب ۳۰۱ ب
ــی در  ــا رحمانـ ــا، رضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــگاران  ـــع خبرن ـــی در جم ـــه علن ـــیه جلس حاش
گفـــت: تعهـــدات خودروســـازان روز بـــه روز 
کاهـــش می یابـــد و ایـــن شـــرکت ها تـــا 
ــود  ــدات خـ ــام تعهـ ــه تمـ ــال بـ ــای سـ انتهـ
تعهـــدات  نتیجـــه  در  می کننـــد  عمـــل 
خودروســـازان صفـــر شـــده کـــه ایـــن امـــر 
ــا در  ــت چهارچرخ هـ ــش قیمـ ــب کاهـ موجـ

بـــازار می شـــود.
بــه ســوالی مبنــی  رحمانــی در پاســخ 
ــران  ــد ای ــول جدی ــد ۳ محص ــه تولی ــر اینک ب
ــازار  ــه ب ــد ب ــال بای ــان س ــا پای ــه ت ــودرو ک خ
ــت  ــرر اس ــت: مق ــار داش ــوند اظه ــه ش عرض
ایــران خــودرو بســته ای بــرای تعمیــق ســاخت 
کنــد  پیگیــری  تعهــدات  رفــع  و  داخــل 
کــه یکــی از برنامه هــای ایــن بســته ارائــه 
محصــوالت جدیــد و متوقــف شــدن خــط 

تولیــد خودروهــای قدیمــی اســت.

دنا اتوماتیک تا انتهای سال تولید می شود
وی افــزود: ایــران خــودرو ۳ محصــول جدید 
ــد اســت، در  ــاًل جدی ــه دو محصــول آن کام ک
ــز  ــول نی ــومین محص ــد دارد و س ــت تولی دس

ــا اتوماتیــک اســت. تولیــد دن
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس رحمان
ــه  ــازار روان ــه ب ــال ب ــان س ــا پای ــژو ۳۰۱ ت پ
برنامه هــا  از  یکــی  بلــه؛  گفــت:  می شــود؟ 
ــال  ــان س ــا پای ــازار ت ــه ب ــژو ۳۰۱ ب ــه پ عرض

ــت. اس
ــاره توقــف خــط تولیــد پرایدافــزود:  وی درب
ــد  ــط تولی ــازان، خ ــه خودروس ــاس برنام براس

ــف شــود. ــد متوق ــی بای ــای قدیم خودروه
ــی  ــدی دقیق ــوان زمان بن ــت: نمی ت وی گف
ــرد  ــالم ک ــد اع ــد پرای ــف خــط تولی ــرای توق ب
ــد خــط  ــود بای ــای موج ــاس برنامه ه ــا براس ام

تولیــد ایــن خــودرو متوقــف شــود.
رحمانــی دربــاره اقدامــات ایــن وزارتخانه در 
بهبــود وضعیــت بــازار اظهــار داشــت: اقدامــات 
ــب  ــت های مناس ــذ سیاس ــه و اخ ــام گرفت انج
منجــر بــه آرامــش بــازار شــده اســت و شــرایط 
بهتــر نیــز می شــود، در واقــع در حــال حاضــر 
ــازار  شــوک ناشــی از تحریــم تخلیــه شــده و ب
بــه ثبــات نســبی رســیده اســت؛ وضعیــت بــازار 

ــی می شــود. ــر از شــرایط کنون بهت
ــاره  ــارت درب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــازار  ــم ب ــرای تنظی ــه ب ــن وزارتخان ــه ای برنام
خــودرو افــزود: حفــظ تولیــد موجــود و افزایش 
میــزان آن و در نتیجــه عرضــه بیشــتر خــودرو 

ــد. ــود می بخش ــرایط را بهب ــازار، ش ــه ب ب
تعهــدات  داشــت:  اظهــار  رحمانــی 
خودروســازان روز بــه روز در حــال کاهــش 
اســت چــرا کــه ایــن شــرکت ها مکلــف بودنــد 
ــب عمــل  ــدات خــود را در قال ۸۰ درصــد تولی

ــد. ــل دهن ــردم تحوی ــه م ــدات ب ــه تعه ب

معاون وزیر راه خبر داد:
ورود ۹74 دستگاه ناوگان به شبکه 

ریلی تا پایان سال ۹۹

مدیرعامــل شــرکت راه آهــن از خریــد ۹۷۴ 
دســتگاه انــواع دســتگاه ریلــی تــا پایــان ســال 
ــا اســتفاده از ظرفیــت هــای مختلــف  آینــده ب

قانونــی خبــر داد. 
بــه گــزارش مهر، ســعید رســولی در مراســم 
ــا  ــی ب ــاوگان ریل ــتگاه ن ــی از ۲۱۳ دس رونمای
اســتفاده از ظرفیــت تولیــد داخــل گفــت: 
پیــش بینــی می شــود در راســتای امضــای 
ــه و  ــازمان برنام ــا س ــه وزارت راه ب ــم نام تفاه
بودجــه، تــا پایــان ســال آینــده ۹۷۴ دســتگاه 
انــواع نــاوگان بــا اســتفاده از ۵ ظرفیــت منابــع 
داخلــی شــرکت های ریلــی، تبصــره ۱۸ قانــون 
ــد،  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده ۱۲ قان بودجــه، م
بــازار ســرمایه و صنــدوق توســعه ملــی در 

ــد شــود. داخــل تولی
وی ادامــه داد: معاونــت تأمیــن ســرمایه 
ــد  ــی تولی ــع مال ــبد مناب ــن س ــرکت راه آه ش
نــاوگان را تهیــه کــرده کــه یکــی از آنهــا 
تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه ســال ۹۷ اســت کــه 
ــد  ــد ش ــز تمدی ــال نی ــه امس ــون بودج در قان
و می توانیــم از ایــن ظرفیــت بــرای تأمیــن 
ســال های  در  ریلــی  نــاوگان  تهیــه  مالــی 

ــم. ــتفاده کنی ــده اس آین
ــادآور شــد: از محــل  مدیرعامــل راه آهــن ی
ــز ۲۲  ــد نی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده ۱۲ قان م
ــده  ــب ش ــی تصوی ــاوگان ریل ــن ن ــروژه تأمی پ
کــه شــامل خریــد ۳۷۹۱ دســتگاه انــواع واگــن 
ــارد تومــان می شــود. ــه ارزش ۲۲ هــزار میلی ب

بــازار  محــل  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــه  ــاوگان ب ــی ن ــن مال ــروژه تأمی ــرمایه دو پ س
ارزش ۳۰۰ میلیــارد تومــان انجــام شــده اســت.

معــاون وزیــر راه بــه ظرفیــت صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای تأمیــن مالــی نــاوگان 
ــا  ــت ت ــرار اس ــرد: ق ــه ک ــاره و اضاف ــی اش ریل
ــو، ۲۵۵  ــتگاه لوکوموتی ــال ۳۰ دس ــان امس پای
ــن  ــتگاه واگ ــاری و ۳۷ دس ــن ب ــتگاه واگ دس
مســافری بــه نــاوگان ریلــی اضافــه شــود، ۱۸۴ 
دســتگاه واگــن بــاالی ۳۰ ســال نیــز نوســازی 

ــد. ــد ش ــل خواه ــازی کام و بازس
رســولی تاکیــد کــرد: متوســط عمــر نــاوگان 
ــا ورود  ــه ب ــال اســت ک ــی متوســط ۲۴ س ریل
نــاوگان جدیــد میانگیــن عمــر کاهــش خواهــد 

یافــت.

آیین سنتی علم بندی
 در عجب شیر برگزار شد

همزمـان بـا سـومین روز از ماه محـرم، آیین 
سـنتی علم بنـدی با حضور عزاداران و عاشـقان 

حسـینی در عجب شـیر برگزار شد. 
مـردم  مراسـم،  ایـن  در  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
عجب شـیر بـا پذیرایـی از عزاداران امام حسـین 
تشـکیل  بـا  حسـینیه ها  و  مسـاجد  در  )ع( 
بـه  نوحـه  خوانـدن  و  زنـی  سـینه  دسـتجات 

می کننـد. اقـدام  علـم  آماده سـازی 
قبـل از برپایـی علـم اقشـار مختلـف مـردم 
کـه نذر یـا حاجتـی دارند بـرای برآورده شـدن 
آن، روسـری، پارچـه و شـال بـه علـم می بندند 
بـه طوریکـه تمـام طـول علـم بـا پارچـه هـای 

رنگارنـگ پوشـیده می شـود.
ایـن آییـن سـنتی در مقابـل همـه مسـاجد 
شهرسـتان، برگزار می شـود و همه ساله مشتاقان 
زیادی از شـهرهای مختلف جهت شـرکت در این 

مراسـم بـه ایـن منطقه سـفر می کنند.
برپایـی علم های کوچک توسـط مردم و علم 
هـای بـزرگ با کمـک جرثقیل انجـام و مردم با 
سـردادن نـدای یا حسـین و یا ابوالفضـل از خدا 
مـدد خواسـته و خواهـان بـرآورده شـدن نذر و 

حاجـت خود می شـوند.
علـم بنـدی،  مراسـمی سـنتی و بـه دور از 
و  عشـق  از  نمـادی  بـه  انحرافـی  بدعت هـای 
محبـت مـردم شهرسـتان عجـب شـیر بـه اهل 

بیـت عصمـت و طهـارت )ع( اسـت.
مـردم ایـن شهرسـتان در ایـن ایـام بـه خاطـر 
باوفایـش  یـاران  و  )ع(  امـام حسـین  مظلومیـت 
درمبـارزه با ظلم و سـتم یزیدیـان و مصیبتی که بر 
اهل بیت آن حضرت روا شـد با به سـر و سـینه زدن 
یـاد و خاطـره ی شـهدای کربـال را زنـده می کنند.

شـیعیان خانـدان عصمت و طهـارت همراه با 
قافلـه سـاالر کربـال در ایـن ایـام از کربالی دل 
بـه معـال آمـده و همـراه حسـینیان به حماسـه 

ایـی دیگـر می پردازند.
مردم شهرسـتان در پایان ماه صفـر  با برگزاری 
آئیـن علـم بندی تجهیـزات و لـوازم عـزاداری را تا 
محرم سـال بعد جمـع آوری و نگهداری می کنند.

دلنوشته

این روزها 
میترسم 

از نوشتن ،
به قدری 

نوشته هامون 
شبیه 

چهره ژاپنی ها 
شده ،

گاهی آدم 
سرسام میگیره ،

از هویت 
نوشته ها ،

که
چگونه

به سر منزل 
مقصود 

رسیدیم 
باکانال ها ،

تا کلکسیون 
گنجینه 

خود خواهی ها 
را 

زینت 
دهیم 

با باد آورده ها  ،
خسته 

نباشیم 
اسپند

 دود کنیم 
تا چشم نخوریم !

                         
      )اکبر عظیم نیا(
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در ملکان کشف شد

ــان  ــی آذربایج ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
ــل   شــرقی گفــت: ۸۰۰ دســتگاه گوشــی موبای

ــد.  ــط ش ــف و ضب ــکان کش ــاق در مل قاچ
بــه گــزارش ایرنــا، ســیداحد یوزباشــی 
ــل از ســوی  ــداد گوشــی موبای ــن تع ــزود: ای اف
پلیــس مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ایــن 
از  شهرســتان در حیــن گشــت و بازرســی 
میرانچجــوق   روســتای  مســیر  خودروهــای 
ــواری  ــتگاه س ــک دس ــل ی ــکان از داخ ــه مل ب

ــت. ــده اس ــف ش ــرول کش پات
وی اظهــار داشــت: پــس از انجــام اقدامــات 
ــه  ــکیل و ب ــف تش ــن کش ــده ای ــی، پرون قانون
ــاع  ــاب ارج ــتان بن ــی شهرس ــرات حکومت تعزی
ــن  ــژه قاچــاق کاال و ارز ای شــد و در شــعبه وی

ــت. ــرار گرف ــورد رســیدگی ق ــتان م شهرس
یوزباشــی، ادامــه داد: پــس از اخــذ اظهارات، 
ــه دلیــل  دفاعیــات متهــم و اســتعالمات الزم ب
ــه  ــرار وی ب ــی و اق ــدارک کاف ــه م ــدم ارائ ع
ــا احــراز تخلــف  حمــل کاالی قاچــاق شــعبه ب

ــرد. ــه صــدور رای ک ــدام ب اق
مکشــوفه  کاالی  داد:  ادامــه  یوزباشــی، 
و خــودرو ســواری پاتــرول ضبــط و متهــم 
ــال جــزای  ــارد ری ــه حــدود ۳۰ میلی ــده ب پرون
نقــدی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم شــد.

ــاق  ــه قاچ ــز محمول ــال نی ــاه امس ــرداد م م
ــه  ــه ب ــراه در مراغ ــی هم ــی گوش ــوازم جانب ل
ــف و ضبــط  ــک میلیــارد ریــال کش ارزش ی

ــد. ش
دلیــل  بــه  شــرقی  آذربایجــان  جنــوب 
همجــواری بــا کردســتان، از جملــه مســیرهای 
اصلــی قاچــاق بــه مقصــد اســتان هــای شــمال 
غــرب، تهــران و شــمال محســوب مــی شــود.

رئیس شورای شهر مطرح کرد
لزوم حضور سمن های حامی حیوانات 

در مناقصات نگهداری از سگ های 
بدون صاحب

رئیــس شــورای شــهر تهــران از ســازمان های 
مــردم نهــاد فعــال در حــوزه حیوانــات دعــوت 
کــرد تــا در مــورد نگهــداری از ســگ های 

ــه شــهرداری کمــک کننــد. بالصاحــب ب
ــمی، در  ــن هاش ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ب
ــابقه  ــکار بدس ــتفاده از پیمان ــی اس ــورد چرای م
در امــر نگهــداری ســگ های بی صاحــب در 
ســازمان ســاماندهی مشــاغل گفــت: جمــع 
آوری ســگ ها، موضوعــی نیســت کــه پیمانــکار 
ــه  ــه ای ک ــد؛ بگون ــته باش ــادی داش ــال زی فع
ــده شــده وقتــی شــرکت ســاماندهی  حتــی دی
ــکار  ــذب پیمان ــرای ج ــه ای ب ــاغل مناقص مش
ــکاران متقاضــی  ــداد پیمان ــد،  تع ــزار می کن برگ
آنقــدر کــم اســت کــه حتــی مجبــور می شــوند 
ــی  ــابقه خوب ــاید س ــه ش ــی ک ــکار قبل ــا پیمان ب

ــد. ــکاری کنن ــد، هم ــته باش ــم نداش ه
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بخــش خصوصــی 
ــود،  ــر ش ــهری فعال ت ــات ش ــه حیوان در زمین
گفــت:  الزم اســت از ســازمان های مــردم نهــاد 
فعــال در حــوزه حیوانــات دعــوت کــرد تــا در 
مــورد نگهــداری ســگ های بالصاحــب بــه 

ــد. شــهرداری کمــک کنن
پیشــنهاد می شــود  داد:  ادامــه  هاشــمی 
کــه ســمن های  فعــال در حــوزه حمایــت 
بــا  ســگ ها  خصــوص  بــه  و  حیوانــات  از 
تشــکیل شــرکت و طــی کــردن مراتــب قانونــی 
تــا حداقــل  کننــد  مناقصــات شــرکت  در 
بیشــتر جنبــه  کارشــان  کــه  پیمانکارانــی 
ــات، از  ــت از حیوان ــا حمای ــودجویی دارد ت س
ــه پیمانــکاری شــهرداری حــذف شــوند. گردون

فرمانــدار اهــر بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــرفت 
بزرگــراه اهــر - تبریــز در دولــت تدبیــر و امیــد 
شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت، گفــت: تاکنــون 
بــرای اجــرای ایــن طــرح مهــم راهســازی ۱۵۸ 
میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان هزینــه شــده 

 . ست ا
ــا  ــا ایرنـ ــو بـ ــودی در گفتگـ ــد محمـ زاهـ
افـــزود: ایـــن بزرگـــراه جـــزو طـــرح هایـــی 
ــه  ــارات هیچ گونـ ــر اعتبـ ــه از نظـ ــت کـ اسـ
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــم ت ـــدارد و امیدواری مشـــکلی ن

بـــه اتمـــام برســـد.
ــز،  ــر - تبری ــراه اه ــرد: بزرگ ــار ک وی اظه
پــروژه ای ملــی اســت و از ســال گذشــته 
اعتبــارات تکمیــل ایــن طــرح بــا پیگیری هــای 
ــس در  ــر و هری ــردم اه ــده م ــتاندار، نماین اس
ــت. ــده اس ــل ش ــداری تکمی ــس و فرمان مجل

ـــه  ـــارات تخصیص یافت ـــوص اعتب وی در خص
بـــه تکمیـــل بزرگـــراه اهـــر - تبریـــز گفـــت: 
ـــن  ـــرای ای ـــان ب ـــارد توم ـــز ۷۰ میلی ـــال نی امس
ـــر  ـــون ۶۶ کیلومت ـــده و تاکن ـــب ش ـــرح تصوی ط
ـــه اســـت. ـــک رفت ـــار ترافی ـــر ب ـــراه زی ـــن بزرگ ای

محمــودی گفــت : انعقــاد قــرارداد فــاز 
نخســت بزرگــراه اهــر - مشگین شــهر بــه 
طــول ۲۴ کیلومتــر نیــز بــه پیمانــکار واگــذار و 
در حــال تجهیــز کارگاه اســت کــه امیداواریــم 
عملیــات اجرایــی آن تــا مــاه آینــده آغاز شــود.

را  مشــگین شــهر  بــه  اهــر  مســیر  وی 
ــرقی  ــان ش ــگری آذربایج ــم گردش ــور مه مح
بــه اســتان اردبیــل عنــوان کــرد و افــزود: 
ــروژه  ــریع پ ــام س ــاز و اتم ــا آغ ــم ب امیدواری

ــای  ــه ه ــهر، زمین ــگین ش ــر- مش ــراه اه بزرگ
توســعه و پیشــرفت شهرســتان اهــر و منطقــه 

ــود. ــم ش فراه
فرمانــدار اهــر همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــی »یئــل ســوئی«  ــی چشــمه معدن گلنــگ زن

فرمانــداری  زمینــه  ایــن  در  کــرد:  اضافــه 
ــتگاه های  ــی دس ــکاری و همراه ــا هم ــر ب اه
بــه  ســرمایه گذاران  جــذب  بــرای  ذیربــط 
ــری برداشــته اســت  ــن حــوزه گام هــای موث ای
ــای گردشــگری،  ــرداری از طــرح ه ــا بهره ب و ب

گام هــای اساســی در بحــث اشــتغال جوانــان و 
ــرای کارآفرینــان فراهــم خواهــد  درآمدزایــی ب

شــد.
ســوی  از  الزم  مجــوز  گفــت:  وی 
دســتگاه های ذیربــط بــرای راه انــدازی مجتمــع 
آبرســانی »یئل ســویی« در محــور گردشــگری 
اهــر- مشــگین شــهر صــادر و در هفتــه دولــت 
ــه اول ۱۰  ــد و در مرحل ــی ش ــگ زن ــز کلن نی
ــی در  ــش خصوص ــط بخ ــان توس ــارد توم میلی

ــود. ــی ش ــذاری م ــرمایه گ آن س
عملیــات  آغــاز  محمــودی،  گفتــه  بــه 
اجرایــی ایــن طــرح گردشــگری در  اهــر 
موجبــات اشــتغال جمعــی از شــهروندان و 
ــق  ــدگاری گردشــگران و رون ــرای مان ــه ب زمین
ســایر بخش هــای خدماتــی در کنــار ایــن 

مجتمــع فراهــم خواهــد شــد.
وی ادامــه داد : بــا پیگیــری هــای ایــن 
فرمانــداری از مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز 
ــاد در  ــورای اقتص ــال ۹۵ ش ــه س ــران، مصوب ای
خصــوص انشــعاب گاز  رایــگان واحدهــای 
ــرا  ــتان اج ــن شهرس ــی در ای ــدی و صنعت تولی
خواهــد شــد و حــدود ۷۷ واحــد تولیــدی مــی 

ــوند. ــد ش ــره من ــت به ــن خدم ــد از ای توانن

هزینه کرد حدود ۱5۹ میلیارد تومانی برای 
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ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب ـــتاندار آذربایجان ش اس
ـــی  ـــی و غیرطبیع ـــوع برخـــی حـــوادث طبیع وق
در ماه هـــای گذشـــته در اســـتان، بـــر لـــزوم 
افزایـــش آمادگـــی بـــرای مقابلـــه بـــا آنهـــا 
ــتار اهتمـــام همـــه  تاکیـــد کـــرد و خواسـ
مســـئوالن اســـتان بـــه رعایـــت الزامـــات 
ــف  ــای مختلـ ــل در حوزه هـ ــد غیرعامـ پدافنـ

شـــد. 
ـــدی  ـــا پورمحم ـــا، محمدرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
در دیـــدار معـــاون آموزشـــی و پژوهشـــی 
ـــا  ـــا وی، ب ـــور ب ـــل کش ـــد غیرعام ـــازمان پدافن س
ـــه در  ـــورت گرفت ـــت ص ـــات مثب ـــه اقدام ـــاره ب اش
اســـتان در حـــوزه پدافنـــد غیرعامـــل، تـــالش 
ـــن  ـــداف ای ـــه اه ـــل ب ـــت نی ـــبانه روزی در جه ش

حـــوزه را ضـــروری دانســـت.

ـــتردگی  ـــه گس ـــه ب ـــا توج ـــن ب وی همچنی
حـــوزه فعالیـــت پدافنـــد غیرعامـــل، بررســـی 
و  اجتماعـــی  نشـــاط  کاهـــش  عوامـــل 
ـــی  ـــای ناش ـــیب ه ـــا آس ـــه ب ـــای مقابل راهکاره

ــرد. ــوان کـ ــوزه عنـ ــن حـ از آن را از ایـ
ــاره بـــه پیچیدگـــی  ــا اشـ پورمحمـــدی بـ
و بـــه روز بـــودن تهدیـــدات، رصـــد مســـتمر 
ـــیب  ـــش آس ـــت کاه ـــدات را در جه ـــن تهدی ای
ـــام  ـــت و انج ـــی دانس ـــیار حیات ـــا بس ـــری ه پذی
اقدامـــات موثـــر در حـــوزه فرهنـــگ ســـازی 

پدافنـــد غیرعامـــل را خواســـتار شـــد.
ــی و  ــاون آموزشـ ــان، معـ ــردار کریمیـ سـ
ـــور  ـــل کش ـــد غیرعام ـــازمان پدافن ـــی س پژوهش
ـــم  ـــات ه ـــزاری جلس ـــدار برگ ـــن دی ـــز در ای نی
اندیشـــی را بـــرای اســـتخراج راهکارهـــای 

ـــی  ـــع بحران ـــه و کاهـــش صدمـــات در مواق مقابل
ـــوزش  ـــر آم ـــت ام ـــر اهمی ـــت و ب ـــد دانس مفی
ـــرد. ـــد ک ـــه تاکی ـــن زمین ـــی در ای ـــای عموم ه

ـــه  ـــت و ب ـــران هوی ـــاد بح ـــن ایج وی همچنی
زیـــر ســـوال بـــردن مشـــروعیت و مقبولیـــت 

نظـــام و ایجـــاد فاصلـــه بیـــن مـــردم و مســـئوالن 
را از جملـــه اهـــداف دشـــمن برشـــمرد و بـــر 
ــه  ــا بـ ــتگاه هـ ــل دسـ ــی و تعامـ ــم افزایـ هـ
ـــق  ـــت تحق ـــل در جه ـــن عام ـــم تری ـــوان مه عن

اهـــداف پدافنـــد غیرعامـــل تاکیـــد کـــرد.

تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم 
آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث

دبیــر انجمــن صنفــی دفاتــر مشــاوره شــغلی 
ــل  ــه وکی ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــی  ــت: وکالی ــم، گف ــران نداری ــی در ای مهاجرت
مشــاور  و  مهاجرتــی  وکیــل  را  کــه خــود 
شــغلی و روابــط کار اعــالم مــی کننــد اقدامــی 
غیرقانونــی انجــام داده و در کشــورهای هــدف و 
کشــور ایــران صالحیــت ارائــه مشــاوره شــغلی 

ــد.    ندارن
بــه گــزارش ایســنا، محمــد اســمند بــا بیــان 
ــاز  ــی مج ــتم مهاجرت ــوع سیس ــه ن ــه س اینک
وجــود دارد، بیــان کــرد: دفاتــر اعــزام دانشــجو 
بــا مجــوز وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
دفاتــر اعــزام نیــروی کار بــا مجــوز وزارت کار، 
ــد  ــت می کنن ــی فعالی ــاه اجتماع ــاون و رف تع
و افــرادی کــه از طریــق ســرمایه گــذاری 
ــر  ــه مهاجــرت هســتند، از ســوی دفات ــل ب مای
کارآفرینــی هدایــت می شــوند و همچنیــن بــه 
تعــداد محــدودی نیــز از طــرف اتــاق بازرگانــی 

ــود.    ــام می ش ــرت انج مهاج
وی در خصــوص اعــزام کارآفرینــان بــه 
خــارج از کشــور، گفــت: افــرادی  کــه مایــل بــه 
ــور  ــارج از کش ــب و کار در خ ــدازی کس راه ان
ــه   ــات کشــورهای هــدف ب ــال تجربی ــا انتق و ی
ــرت  ــرای مهاج ــتند، ب ــان هس ــور خودش کش
ــد.    ــه کنن ــای مجــاز مراجع ــه کاریابی ه ــد ب بای
ــوز  ــدور مج ــث ص ــه بح ــان این ک ــا بی وی ب

پروانــه صالحیــت روابــط کار بــرای تعــداد 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــدودی از کاریابی ه مح
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــادر می ش ــتان  ص ــن اس ای
ــن  ــه بهتری ــه ارائ ــاز شــدید ب ــه نی ــا توجــه ب ب
مشــاوره روابــط کار از ســوی کارشناســان ایــن 

ــا  ــود ت ــی می ش ــی معرف ــه، کاریابی های حیط
افــراد بــه صــورت راحــت تــر از خدمــات ایــن 

ــد.    ــر اســتفاده کنن دفات
ــاد  ــه انعق ــاره ب ــا اش ــن ب ــمند همچنی اس
ــن  ــن اداره کل تأمی ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه

انجمــن  و  شــرقی  آذربایجــان  اجتماعــی 
ــغلی و  ــاوره ش ــر مش ــی دفات ــی کارفرمای صنف
ــان  ــتان، خاطرنش ــی اس ــای غیردولت کاریابی ه
کــرد: در راســتای توســعه خدمــات غیرحضوری 
بهــره  منــدی حداکثــری کار فرمایــان و  و 
اداره  بیمــه ای،  مشــوق های  از  بیمه شــدگان 
ــا  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــن اجتماع کل تأمی
ــاوره  ــر مش ــی دفات ــی کارفرمای ــن صنف انجم
اســتان  غیردولتــی  کاریابی هــای  و  شــغلی 
ــت  ــرده اس ــد ک ــکاری منعق ــه هم ــم نام تفاه
کــه ایــن امــر بــرای اولیــن بــار در آذربایجــان 

شــرقی اتفــاق می افتــد.   
وی  اضافـــه کـــرد: در آذربایجـــان شـــرقی 
دو کاریابـــی بیـــن المللـــی آرمـــان مانـــدگار 
ـــی  ـــان کاریاب ـــه همزم ـــود دارد ک ـــک وج و باب
داخلـــی و خارجـــی بـــوده و همچنیـــن از ســـوی 
ـــان  ـــزام کارآفرین ـــوز اع ـــی مج ـــه کارآفرین کاف
ـــت  ـــارج از کشـــور را دریاف ـــه خ متقاضـــی کار ب

ـــد.    ـــرده ان ک
گفتنــی اســت، عالقمنــدان جهــت اســتفاده 
ــر  ــه دفت ــد  ب ــز مي توانن ــن مرک ــات ای از خدم
ــی در  ــروی کار ایران ــت از نی ــت و هدای حمای
ــای  ــر انته ــتقر در ولیعص ــور مس ــارج از کش خ
ــس  ــی اطل ــاری خدمات ــع تج ــر - مجتم هماف
ــا  ــا ب ــه  ۹ واحــد  ۱۲ مراجعــه کــرده و ی طبق

ــد. ــاس بگیرن ــماره ۰۴۱۳۳۲۴۹۱۹۳ تم ش

معـاون اول قـوه قضائیـه گفـت: در مقاطعـی 
گفته می شـود که شـرایط جنگ اقتصادی اسـت 
و بـا بگیـر و ببند سـعی نکنید بر سـرمایه گذاری 
تاثیـر منفی داشـته باشـد یا بـا این اقـدام کارها 
درسـت نشـده، فسـاد از بیـن نمـی رود و مرحله 
ورود دسـتگاه قضـا باید آخر باشـد. مـا این موارد 

را رد نمی کنیـم و درسـت اسـت.
به گزارش ایسـنا، حجت االسـالم و المسلمین 
غالمحسـین محسـنی اژه ای در مراسـم تکریم و 
معارفـه رئیس کل دادگسـتری خراسـان رضوی 
اسـتان،  ایـن  دادگسـتری  همایـش  سـالن  در 
امـام  قیـام و حرکـت  اظهـار کـرد: جلوه هـای 
همـه  بـوده  فوق العـاده  و  اوج  در  حسـین)ع( 
ابعـاد قیـام و نهضت ایشـان عبرت آمـوز و تا ابد 

الگویـی بـرای همگان اسـت.
وی افـزود: یـک بعـد از قیـام امـام حسـین 
بـه خصـوص در ایـن شـرایط می توانـد مـورد 
توجـه مـا باشـد و اینکـه اگـر چنانچـه انحرافی 
در اصـل دیـن بـه وجـود آیـد، اقـل دیـن در 
خطـر قـرار گیرد، شـیاطین و طاغوتـان کوچک 
قصد داشـته باشـند حـق را از مدار خـود خارج 
کـرده، نااهـالن در مقـام حـق قـرار گیرنـد و بر 
مـردم و ارزش هـای دینی سـیطره یابند، آنجا بر 
همـگان الزم اسـت به عنوان نهـی از منکر بلکه 
از منکـر بـزرگ و انکـر منکـرات، در مقابـل آن 
بایسـتند و همـه چیـز خـود را در راه اسـتقامت 

بگـذارد کـه امام حسـین)ع( ایـن کار را کرد، از 
جـان، آبـرو، حیثیـت، حریـم و هرآنچه داشـت 
در طبـق اخـالص و در مقابلـه بـا ظلـم و منکـر 

قـرار داد و در راه خـدا ایثـار کـرد.
امـروز نمونـه ای  ادامـه داد:  اژه ای  محسـنی 
از ایـن عـزت و افتخـار آفریـده شـده و جبهـه 
مقاومـت و بـه خصـوص نظـام کـه مـادر ایـن 
مقاومـت اسـت، در عصـر حاضر کمـر طاغوت ها 
را بـه زمیـن می زنـد و ابهت آن ها را می شـکند، 
یـک کشـور و جبهـه مقاومـت در مقابـل تمـام 
آن هـا در دنیـا می ایسـتد، روز بـه روز پیروزتـر 
می شـود، قـدم بـه قـدم بـاال و باالتـر مـی رود و 

دشـمن ضعیـف و ضعیف تـر می شـود.
معـاون اول قوه قضائیه بیان کـرد: آن ترامپی 
بـوده،  راس شـیطان ها  و  بـزرگ  کـه شـیطان 
امـروز پیغـام می دهـد که حاضر هسـتیم سـالم 
و احوال پرسـی کنیـم. چـرا اینگونـه شـد؟ بـه 
دلیـل اسـتقامت، ایسـتادگی، بصیـرت، همدلی 
و هماهنگـی بـود. امیدواریـم بتوانیـم در مسـیر 
تاسـی از امـام حسـین همـه با هم همدل شـده 

و بـا روحیـه انقالبی، جهادی، بصیرت، شـناخت 
اولویت هـا، شـناخت اصـول از فـروع، دوسـت از 
دشـمن و منافـق از صـادق، بـه مـردم و کشـور 

خـود خدمـت کنیم.
وی اضافـه کرد: این صفـا، صمیمیت، صداقت، 
همدلـی و همراهی در ایمـان، قلب و مهم تر عمل 
نقطـه و اتکایـی می خواهـد کـه همـه را دور هـم 
جمـع کنـد و آن والیـت و ولـی فقیـه اسـت. اگر 
امـروز همه حـول محور والیت و ولی فقیه چشـم 
بـاز کنیم ببینیـم، گوش باز کنیم بشـنویم و فکر 
خـود را بـه کار بیندازیـم کـه امـروز ولـی فقیه ما 

چـه می گوید، علـم او به کدام سـمت مـی رود.
اژه ای خاطرنشـان کـرد: اگـر زیـر ایـن پرچم 
حول این محور گرد بیاییم، بسـیاری از مسـائل 
حـل می شـود واال در لفـظ ممکن اسـت بگوییم 
همـدل باشـیم. امـام زمان واسـطه بیـن خلق و 
خالـق بـوده، نایب بـر حق او نماینـده امام زمان 
امـروز حجـت مـا اسـت و ایـن حجـت از طرف 
خـدا و امـام زمـان نمایندگانـی دارد. اگـر حول 

ایـن محور عمـل کنیم پیـروز خواهیـم بود.

معـاون اول قـوه قضائیـه با بیـان اینکه نقش 
مدیـر در هـر دسـتگاه و مجموعـه ای فوق العاده 
حایـز اهمیـت اسـت، عنوان کـرد: مـا مرتب در 
قـوه قضاییـه می گوییـم و مـن نیـز تاکیـد دارم 
کـه بایـد نقش مدیـر را جـدی بگیریـم. اگر در 
یـک مجموعـه مدیران خوب، شایسـته، کاردان، 
بـا روحیـه انقالبـی، هـادی و خیرخـواه انتخاب 
کنیـم، با همـان امکانات، قوانیـن و مقررات کار 
را بـه یـک گونـه پیـش می برنـد و اگـر مدیـر 
گونـه  بـه  را  کار  کنیـم،  انتخـاب  را  دیگـری 

دیگـری پیـش بـرده یـا پیـش نمی برد.
وی افـزود: وقتـی می خواهیـم مدیـر انتخاب 
کنیـم بایـد بدانیـم نقـش مدیر چقـدر در انجام 
امـور بهتـر و سـرعت بخشـیدن بـه کارهـا موثر 
اسـت و بـا توجـه بـه آن مدیـر انتخـاب کنیـم. 
کسـی باید انتخاب شـود که با وجود مشـکالت 
کار را پیـش ببـرد. بـه طور مثال اگر قرار اسـت 
دادسـتان شـهر مشـهد را انتخـاب کنیـم، بایـد 
ابتـدا بفهمیم کـه نقش مدیر چقدر مهم اسـت.

اژه ای گفـت: نقـش مدیـر بسـیار  محسـنی 
مهـم اسـت. اسـتاندار اسـتان خراسـان رضـوی 
بـه موفقیت هـای خـود اشـاره کردند، آیـا قانون 
عوض شـده اسـت؟ مشـکالتی که در کل کشور 
وجـود دارد در اسـتان هم هسـت. بخـش اعظم 
آن بـه روحیـه یک مدیـر برمی گردد از حاشـیه 
زده و بـه اولویـت بپـردازد. مقام معظـم رهبری 

بیـان می کننـد کـه اکنون مسـاله مهـم اقتصاد 
بـوده و نقطـه کلیـدی اسـت. دشـمن اقتصاد و 
معیشـت مـردم را هدف قـرار داده، بنابراین باید 
از حاشـیه زد و ایـن موضـوع را در اولویـت قرار 
بـرای  خوبـی  دادسـتان  می کنیـم  تـالش  داد. 
مشـهد انتخـاب کنیـم کـه در همیـن مجـرا و 

مسـیر کار را جلـو ببرد.
در  کـرد:  بیـان  قضائیـه  قـوه  اول  معـاون 
شـرایط جنـگ  کـه  می شـود  گفتـه  مقاطعـی 
اقتصـادی اسـت و بـا بگیـر و ببند سـعی نکنید 
بـر سـرمایه گذاری تاثیـر منفی داشـته باشـد یا 
بـا این اقدام کارها درسـت نشـده، فسـاد از بین 
نمـی رود و مرحلـه ورود دسـتگاه قضـا باید آخر 
باشـد. مـا ایـن مـوارد را رد نمی کنیم و درسـت 
هسـتند. قـوه قضاییـه از این امر کـه در آخرین 
مرحلـه وارد شـود، اسـتقبال مـی کند تـا جایی 
دسـتگاه های  خصوصـا  دسـتگاه ها  سـایر  کـه 
اجرایـی کار خـود را به نحو احسـن انجام دهند 

و نیـازی نباشـد قـوه قضاییـه وارد شـود.
وی ادامه داد: ما از این قضیه اسـتقبال می کنیم 
امـا اگـر بـه درسـتی عمـل نکردنـد و مشـکلی در 
جهت مسـایل انقـالب، ارزش های دینـی و انقالبی 
و مسـائل اقتصادی، فرهنگـی و امنیتی پیش آمد، 
نمی توانیم وارد نشـویم که خـالف وظیفه و وجدان 
مـا اسـت. اگـر نوبـت بـه قـوه قضاییه نمی رسـید 

خـوب بـود و ما اسـتقبال می کنیم.

دبیر انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی آذربایجان شرقی:

وکالی دادگستری صالحیت ارائه 
مشاوره مهاجرتی ندارند

اینکه با بگیر و ببند »فساد« از بین 
نمی رود را رد نمی کنیم

سالمت

خستگی مزمن را چطور با 
خودمراقبتی از خود دور کنیم؟

خســتگی مزمــن و یــا طوالنــی مــدت، در 
ــدم  ــوارد ناشــی از اســترس، ع بســیاری از م
خــواب کافــی، رژیــم غذایــی ضعیــف و ســایر 

عــادات غلــط در زندگــی اســت.
دلیــل خســتگی مزمــن هرچــه کــه باشــد، 
ــا خودمراقبتــی و برداشــتن گام  مــی تــوان ب
هــای ســاده در زندگــی، آن را تســکین داد. 
ــوارد،  ــن م ــت ای ــا رعای ــه ب ــی ک در صورت
خســتگی در شــما تســکین نمــی یابــد، 
ــکی  ــکالت پزش ــخیص مش ــرای تش ــاید ب ش
ــک  ــه پزش ــه ب ــه مراجع ــاز ب ــر، نی ــدی ت ج

ــید: ــته باش داش

سالم غذا بخورید 
ــرژی در  ــظ ان ــرای حف ــوب ب ــک راه خ ی
طــول روز، خــوردن وعــده هــای غذایــی 
ــر 3  ــالم، ه ــای س ــده ه ــان وع ــم و می منظ
تــا 4 ســاعت اســت. پــس ســراغ وعــده هــای 
ــادی  ــه زی ــم فاصل ــه از ه ــم ک ــی حجی غذای

ــد. ــد، نروی دارن

حرکت کنید
 در اینجـــا منظـــور، انجـــام حـــرکات 
ورزشـــی ســـنگین نیســـت. ورزش منظـــم 
داشـــته باشـــید. حتـــی یـــک پیـــاده روی 
ـــش  ـــث افزای ـــد باع ـــی توان ـــه ای، م 15 دقیق
ـــروع  ـــبک ش ـــات س ـــا تمرین ـــود. ب ـــرژی ش ان
ـــاه،  ـــه و م ـــی هفت ـــج در ط ـــه تدری ـــد. ب کنی
ورزش هـــای ســـنگین تـــر را بـــه برنامـــه 
خـــود اضافـــه کنیـــد تـــا زمانـــی کـــه در 
ـــا  ـــوازی ب ـــاعت ورزش ه ـــه 2.5 س ـــه ب هفت

شـــدت متوســـط برســـید.

وزن کم کنید
ــما را  ــدن شـ ــی، بـ ــل وزن اضافـ  تحمـ
ـــتگی را در  ـــاس خس ـــرده و احس ـــوده ک فرس
ـــث  ـــاد باع ـــد. وزن زی ـــی کن ـــتر م ـــما بیش ش
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــب م ـــی روی قل ـــار اضاف فش
خـــود عامـــل احســـاس خســـتگی اســـت. 
ــام  ــش وزن، انجـ ــرای کاهـ ــن راه بـ بهتریـ
هرچـــه بیشـــتر تمرینـــات ورزشـــی اســـت.

خوب بخوابید
ــواب  ــه رختخـ ــع بـ ــه موقـ ــر روز بـ  هـ
ـــخص  ـــاعت مش ـــر س ـــا س ـــح ه ـــد و صب بروی
ـــاه  ـــای کوت ـــرت زدن ه ـــوید. از چ ـــدار ش بی
ــد.  ــز کنیـ ــول روز پرهیـ ــاوب در طـ و متنـ
حداقـــل 8 تـــا 9 ســـاعت خـــواب شـــبانه 
ــواب، ورزش  ــل از خـ ــید. قبـ ــته باشـ داشـ
هـــای ســـنگین نکنیـــد و از وعـــده هـــای 

ســـنگین غـــذا اجتنـــاب نماییـــد.

استرس را از خود دور کنید
 اســترس، انــرژی زیــادی صــرف مــی 
ــراغ  ــدن از آن س ــرای دور ش ــس ب ــد پ کن
ورزش هایــی ماننــد پیــاده روی و یــوگا 
یــا  موســیقی  بــه  دادن  گــوش  برویــد. 
خوانــدن کتــاب و گذرانــدن اوقــات در میــان 
ــادی کاهــش  ــا حــد زی جمــع، اســترس را ت

ــد. ــی ده م

سراغ رفتار درمانی بروید
ـــی  ـــان م ـــه نش ـــود دارد ک ـــواهدی وج  ش
ـــی  ـــان های ـــا درم ـــی ی ـــت درمان ـــد صبح ده
ـــارزه  ـــه مب ـــناختی ب ـــی ش ـــد رفتاردرمان مانن
ـــراب  ـــترس، اضط ـــی از اس ـــتگی ناش ـــا خس ب
ـــد. ـــی کن ـــک م ـــو کم ـــق و خ ـــش خل و کاه

کافئین را قطع کنید
 متخصصــان انگلیســی توصیــه مــی کننــد 
کــه هرگــز بــرای رفــع خســتگی ســراغ 
ــای،  ــوه، چ ــن در قه ــد. کافئی ــن نروی کافئی
ــی  ــرژی زا، برخ ــای ان ــیدنی ه ــوال و نوش ک
مســکن هــا و داروهــای گیاهــی وجــود دارد. 
ســعی کنیــد بــه مــدت یــک مــاه از کافئیــن 
ــوز احســاس  ــا هن ــد آی ــا ببینی دور باشــید ت
خســتگی در شــما وجــود دارد یــا نــه. اگــر بــا 
ــن دچــار ســردرد مــی  قطــع مصــرف کافئی
ــش  ــج کاه ــه تدری ــرف آن را ب ــوید، مص ش

ــد. دهی

آب بیشتری بنوشید
ــاس  ــد احس ــد مول ــی  توان ــود آب م  کمب
احســاس  کــه  زمانــی  باشــد.  خســتگی 
ــیدن  ــای نوش ــه ج ــد ب ــی  کنی ــتگی م خس
چــای یــا قهــوه ابتــدا یــک لیــوان آب 
بنوشــید. بهتریــن نوشــیدنی آرامــش  بخــش 
و رفــع  کننــده خســتگی آب اســت. اگــر 
ــد  ــی  خوری ــذا م ــری غ ــزار کال ــه 2 ه روزان
ــی  ــزار میل ــا دو ه ــوان ی ــل 8 لی ــد حداق بای

 لیتــر آب بنوشــید.
منبع: سالمت نیوز
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نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس بــا بیــان 
اینکــه تصــدی وزارتخانــه جــای آزمــون و خطــا 
ــوزش و  ــنهادی آم ــر پیش ــت: وزی ــت، گف نیس
ــرورش دور  ــوزش و پ ــال از آم ــرورش۲۰ س پ

بــوده اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، نــادر قاضــی پــور 
در نشســت علنــی مجلــس شــورای اســالمی در 
ــر پیشــنهادی  ــت وزی ــان بررســی صالحی جری
وی،  بــا  مخالفــت  در  پــرورش  و  آمــوزش 
ــر اهمیــت  ــا دانســت و ب معلمــی را شــغل انبی
ایــن شــغل تاکیــد کــرد و گفــت: اولیــن 
ــا  ــد ب ــازل ش ــر )ص( ن ــر پیامب ــه ب ــه ای ک آی
»بخــوان« آغــاز شــد و در همیــن زمینــه نیــز 
توصیــه شــده اســت »ز گهــواره تــا گــور دانــش 

ــوی«. بج
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس بــا 
ــد  ــرورش بای ــوزش و پ ــر آم ــه وزی ــان اینک بی
ــت ســاده  ــزود: دول ــی باشــد، اف شــخصیتی مل
تریــن گزینــه خــود را بــرای تصــدی ایــن 
و  اســت  کــرده  معرفــی  مهــم  وزارتخانــه 
انتخابــی دم دســتی داشــته کــه چــوب حــراج 

ــه فرهنگیــان زده اســت. ب
ــنهادی  ــر پیش ــه وزی ــادآوری اینک ــا ی وی ب
آمــوزش و پــرورش ۲۰ ســال اســت کــه از 
ــت،  ــوده اس ــرورش دور ب ــوزش و پ ــوزه آم ح
ــه وزارت  ــه ای از بدن ــا گزین ــرد: آی ــوان ک عن
آمــوزش و پــرورش بــرای معرفــی بــه مجلــس 

ــت؟ ــود نداش وج
قاضــی پــور ادامــه داد: بیــش از یــک میلیون 
ــری  ــی وزی ــار معرف ــی در انتظ ــنل فرهنگ پرس
بودنــد کــه بــا شــرایط وزارتخانــه آشــنا باشــد، 
امــا حاجــی میرزایــی مدتهــا زمــان مــی خواهد 
کــه فقــط بــا مســائل ایــن حــوزه آشــنا شــود.

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
تاکیــد کــرد: وزارت آمــوزش و پــرورش اولویــت 
ــر  ــه وزی ــن زمین ــت در ای ــت نیســت و دول دول

متخصــص معرفــی نکــرده اســت.

ــوزش و  ــه وزارت آم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
پــرورش جــای آزمــون و خطــا نیســت، عنــوان 
ــئولیت  ــن مس ــن و مهمتری ــرد: پرافتخارتری ک
ــوده  حاجــی میرزایــی دبیــری هیــات دولــت ب

اســت.
ـــورای  ـــس ش ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
اســـالمی گفـــت: نماینـــدگان بارهـــا اســـناد 
باالدســـتی در حـــوزه آمـــوزش و پـــرورش را 
ـــرده  ـــن ک ـــود آن را تدوی ـــرده و خ ـــه ک مطالع
ـــنهادی  ـــر پیش ـــای وزی ـــه ه ـــا در برنام ـــد، ام ان

آمـــوزش و پـــرورش چیـــزی باالتـــر از آن 
ـــود. نب

بــرای  آیــا  کــرد:  اضافــه  پــور  قاضــی 
پرداخــت مطالبــات فرهنگیــان بــا ارکان دولــت 
ــت؟  ــده اس ــی ش ــور هماهنگ ــس جمه و رئی
ــن  ــوان در ای ــی ت ــی نم ــیب شناس ــدون آس ب

ــرد. ــه ک ــه ارائ ــوزه برنام ح
وی تاکیــد کــرد: وزیــر پیشــنهادی آمــوزش 
و پــرورش هیــچ برنامــه ای در مــورد مــدارس 
ــای  ــدارد. آق کانکســی، اجــاره ای و فرســوده ن
ــرای تثبیــت  حاجــی میرزایــی؛ برنامــه شــما ب
جامعــه  در  فرهنگیــان  منزلــت  و  جایــگاه 

ــت؟ چیس
کــرد:  تصریــح  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
ــت  ــال در نهض ــن س ــی چندی ــی میرزای حاج
ســوادآموزی مســئولیت داشــته، ولــی مــا پــس 
ــوز شــاهد بیســواد در  ــن همــه ســال، هن از ای

ــتیم. ــور هس کش
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــفانه در برنام ــزود: متاس ــت، اف ــوم اس مظل
هــای وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا وجــود 
ــه نهــی  ــچ اشــاره ای ب حساســیت مراجــع هی

ســند ۲۰۳۰ نشــده اســت.
ـــام  ـــرد: تم ـــد ک ـــان تاکی ـــور در پای ـــی پ قاض
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــک آم ـــه کم ـــد ب ـــت بای دول
ــرف  ــوزه برطـ ــن حـ ــکالت ایـ ــد تامشـ بیاینـ

ـــود. ش

قاضی پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:

حاجی میرزایی ۲۰ سال از آموزش و پرورش دور بوده است

مشـاور عالی سازمان سـنجش گفت: ظرفیت 
سـوابق  اسـاس  بـر  صرفـاً  دانشـجو  پذیـرش 
و  دانشـگاه ها   ۱۳۹۸ سـال  مهرمـاه  تحصیلـی 
مؤسسـات آمـوزش عالـی ۵۹۶ هـزار نفر اسـت.

بـه گزارش مهـر، حسـین توکلی با اشـاره به 
پذیـرش بـدون آزمـون دانشـگاه ها و موسسـات 

آمـوزش عالـی گفت: ثبت نـام و انتخاب رشـته 
بـر اسـاس سـوابق تحصیلـی بـر مبنـای قانـون 
سـنجش و پذیرش دانشـجو مصوب ۱۰ شهریور 
۹۲ مجلس شـورای اسـالمی و مصوبات شـورای 
سـنجش و پذیـرش دانشـجو در تاریخ هـای ۸ و 

۱۲ دی مـاه ۹۷ انجـام می شـود.

تاکیـد  سـنجش  سـازمان  عالـی  مشـاور 
بـر  صرفـاً  دانشـجو  پذیـرش  ظرفیـت  کـرد: 
اسـاس سـوابق تحصیلـی مهرمـاه سـال ۱۳۹۸ 
 ۵۹۶ عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها 
هـزار نفـر اسـت و ثبت نام و انتخاب رشـته برای 
گزینش در رشـته های تحصیلـی که پذیرش در 
آنهـا صرفـاً بر اسـاس سـوابق تحصیلـی )معدل 
کتبـی دیپلـم( صـورت می پذیـرد منحصـراً بـه 

صـورت اینترنتـی اسـت.
وی یـادآور شـد: ثبـت نـام در این کدرشـته 
هـا از ۲۰ اسـفند ۹۷ آغـاز شـده اسـت و تا ۲۸ 
شـهریور ۹۸ ادامـه دارد. هـر داوطلـب می تواند 
تـا ۱۰۰ کدرشـته را از میـان کدرشـته هـای 
انتخابـی خود در فـرم انتخاب رشـته ثبت کند.

توکلــی گفــت: تــا ســه شــنبه ۱۲ شــهریور 

ــه  ــر نســبت ب ۹۸ تعــداد ۱۹۶ هــزار و ۵۶۴ نف
تکمیــل فــرم ثبــت نــام و انتخــاب رشــته خــود 

ــد. ــدام کرده ان اق
افــزود: دفترچــه راهنمــای ثبت نــام  وی 
از ۱۷ بهمــن مــاه ۹۷ منتشــر شــده اســت 
و  ثبت نــام  متقاضــی  داوطلبــان  تمامــی  و 
انتخــاب رشــته بــرای شــرکت در پذیــرش 
ــی  ــوابق تحصیل ــر اســاس س ــاً ب دانشــجو صرف
بایــد بــا مطالعــه ایــن دفترچــه و اطالعیه هــای 
 ۹۸ مــرداد  و ۲۰  اردیبهشــت  تکمیلــی ۳۰ 

ــد. ــدام کنن ــام اق ــت ن ــه ثب ــبت ب نس
ثبت نـام  مراحـل  و  الزم  مـدارک  تکالیـف ، 
اینترنتی در این نوع پذیرش در سـایت سـازمان 
سـنجش به همراه دفترچه راهنمـای جداگانه و 

رشـته ها و دانشـگاه ها اعـالم شـده اسـت.

توکلی خبر داد:

ظرفیت 5۹6 هزار نفری در 
رشته های بدون کنکور

»مونسان« و »حاجی میرزایی« وزیران 
جدید دولت دوازدهم

آشپزی

پیتزا سیب زمینی

مواد الزم:
سیب زمینی                              700 گرم
پنیـر چـدار                            50 گـرم
تخـم مـرغ                                1 عـدد
سوسیس خرد شده                               2/1 پیمانه
گوجه گیالسی خرد شده                   5 یا 6 عدد
برگ ریحان تازه                    4/1 پیمانه
پنیر پیتزا یا موزارال                       1 پیمانه
نمک و فلفل                         به میزان الزم
روغن                          2 قاشق غذاخوری
آویشـن                              بـه دلخـواه

ایـن روزهـا خوردن فسـت فود بـه خصوص 
پیتـزا در همـه جای دنیـا فراگیـره و خیلی ها 
خـوردن غذاهـای آماده و سـریع رو به غذاهای 
سـنتی بـا زمـان پخت طوالنـی مـدت ترجیح 
میدن. درسـته کـه غذاهای فـوری مانند پیتزا 
و سـاندویچ بـه شـدت هـوس انگیـزه و تقریبا 
هـر کـس عالقـه خاصـی بهشـون داره ولـی 
نبایـد از ایـن موضـوع غافل بود کـه این غذاها 
بسـیار پـر کالری  هسـتن و اگر مـداوم مصرف 
بشـن مـی تونن بسـیار آسـیب زننده باشـن و 
سـالمت رو بـه خطـر بنـدازن. ولی خـوب می 
دونیـم کـه در دنیـای آشـپزی و پخـت و پـز 
بـا داشـتن کمـی خالقیـت و ابتـکار مـی شـه 
غذاهـای ناسـالم رو تبدیـل بـه غذایـی نسـبتاً 
مفیـد کـرد و بـا ایجـاد کمـی تغییـر در مـواد 
اولیـه، مـواد مفید بیشـتری رو وارد بـدن کرد. 
مثـال پیتـزا سـیب زمینـی نوعـی پیتزاسـت با 
خمیـر سـیب زمینـی  کـه مـی شـه بـا مـواد 
مختلـف و مفیـدی تهیـه اش کـرد و از نظـر 
سـالمت غذایـی در رده باالتـری مـی تونه قرار 
بگیـره در صورتـی کـه مواد پر کالـری کمتری 
بـراش در نظـر بگیریـم و یا اینکه بـه طور کلی 

ایـن غـذا رو با سـبزیجات تهیـه کنیم.
خـب بـا توجـه بـه ایـن توضیحـات بیایید 
امـروز همـراه بـا هم یک مـدل سـاده از پیتزا 
یـاد  رو   )potato pizza( زمینـی  سـیب 
بگیریـم و بـا درسـت کردنـش تمـام اعضـای 
خانـواده بـه خصـوص بچـه هـا رو خوشـحال 
کنیـم و البتـه بـا ایـن کار بچـه هـا رو بـه 
خـوردن و درسـت کـردن غذاهـای خونگـی 
و سـالم تشـویق کنیـم و بهشـون یـاد بدیـم 
بـرای داشـتن غذاهـای خوشـمزه حتمـا نیاز 
بـه صرف هزینه چندان نیسـت و لزومـاً نباید 

بـه رسـتوران و غذاخـوری هـا سـر زد.
 

طرز تهیه:
و  رنـده  را  زمینـی  سـیب  اول:  مرحلـه 
آبگیـری کنید. فر را روشـن کنیـد. آن را روی 
دمـای ۲۲۰ درجـه تنظیـم کنیـد تـا در ایـن 
مـدت گـرم شـود. سـیب زمینـی را بشـویید 
و پوسـت بگیریـد. سـپس سـیب آن را رنـده 
درشـت بزنیـد. سـیب زمینـی رنـده شـده را 
وسـط تنظیف )پارچـه توری نـازک( بریزید و 
خـوب فشـار دهید. آب سـیب زمینـی باید تا 

جـای ممکـن خارج شـود.
را  زمینـی  سـیب  مخلـوط  دوم:  مرحلـه 
کاسـه  در  را  زمینـی  سـیب  کنیـد.  آمـاده 
بزرگـی بریزیـد. پنیـر چـدار را هـم بـا رنـده 
درشـت رنـده کنید و به سـیب زمینـی اضافه 
کنیـد. ایـن مخلوط را بـا تخم مـرغ و نمک و 

فلفـل ترکیـب کنیـد.
مرحله سـوم: کراسـت پیتزا سـیب زمینی را 
آمـاده کنیـد. سـینی فر یا ظـرف پیتـزا را با یک 
کاغذ روغنی بپوشـانید و آن را کمی چرب کنید 
و بعـد خمیـر پیتـزا سـیب زمینی یعنـی همان 
ترکیـب سـیب زمینـی و تخـم مـرغ و پنیـر را 
بـه شـکل دایـره ای ۳۰ سـانتی روی کاغذ پهن 
کنیـد. دور آن را بـه کمک قاشـق صـاف کنید.

مرحلـه چهـارم: تاپینـگ را روی کراسـت 
قـرار دهیـد. خمیر آماده شـده را به مدت ۲۵ 
دقیقـه تـا نیم سـاعت در فر از قبل گرم شـده 
بـا دمـای ۲۲۰ درجه قـرار دهید. صبـر کنید 
تـا نـان پیتزا سـیب زمینـی بپزید و برشـته و 
طالیـی رنگ شـود. سـپس آن را از فـر خارج 
کنیـد تا خنک شـود. پنیر موزارال، سوسـیس 
و گوجه گیالسـی های نصف شـده را روی آن 
بچینیـد. روی آن بـه دلخـواه ریحـان خشـک 

بریزید. آویشـن  یا 
مرحلـه پنجـم: پیتـزا را در فر بپزیـد. پیتزا 
را مجـدداً بـه مـدت ۱۰-۱۵ دقیقـه دیگـر در 
فـر قـرار دهید تـا زمانی کـه پنیر شـما ذوب 
شـود. اگـر مایـل باشـید میتوانیـد یکـی دو 
دقیقـه هـم شـعله بـاالی فـر را رشـن کنیـد 
تـا روی پیتزا سـیب زمینی هـم کمی طالیی 
شـود. وقتـی پیتـزا آمـاده شـد روی آن برگ 
ریحـان تـازه قـرار دهیـد و بـا پیتـزا بـر یـا 
چاقـوی تیز بـرش بزنیـد. پیتزا سـیب زمینی 

را بـا سـس دلخـواه نـوش جـان کنید.

نکات کلیدی تهیه پیتزا سیب زمینی
-بـرای داشـتن پیتـزای گیاهـی مـی توانید 
سـبزیجات دیگری را جایگزین سوسـیس کنید 
و یـا اینکه از سوسـیس گیاهی اسـتفاده کنید.

دلخـواه  بـه  میتوانیـد  را  پیتـزا  -تاپینـگ 
تاپینـگ  از  میتوانیـد  مثـاًل  دهیـد.  تغییـر 

کنیـد. اسـتفاده  مـرغ  پیتـزای 
-بـرای داشـتن پیتـزای رژیمـی مـی توان 

پنیـر را کـم یـا حـذف کرد.
منبع: ایران کوک

تا پایان مهر ماه سال جاری انجام می شود؛
اتمام فاز نخست مرمت سرای ایکی 

قاپیلی بازار تاریخی تبریز

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــرقی از اتم ــان ش ــتی آذربایج ــع دس صنای
ــی  ــی قاپیل ــرای ایک ــت س ــت مرم ــاز نخس ف
بــازار تاریخــی تبریــز تــا پایــان مهــر مــاه ســال 

ــر داد. ــاری خب ج
ــح  ــدار صب ــی آب ــر، مرتض ــزارش مه ــه گ ب
ــان اینکــه مرمــت  ــا بی ــگاران ب در جمــع خبرن
ایکــی  ســرای  دیــده  آســیب  بخش هــای 
قاپیلــی بــازار تاریخــی تبریــز از مــورخ ۱۳ 
خــرداد ۹۸ بــه طــور مســتمر ادامــه دارد، 
گفــت: از تاریــخ مذکــور تــا بــه امــروز مرمــت 
بخش هــای آســیب دیــده ایــن ســرای بــا 
نظــارت متخصصــان و کارشناســان اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان در حــال انجــام اســت 
ــر  ــان مه ــا پای ــات ت ــن عملی ــاز نخســت ای و ف
ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــاری ب ــال ج ــاه س م

ــه  ــه در حادث ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــی  ــی قاپیل ــرای ایک ــوزی س ــش س ــر آت اخی
بــازار تبریــز، ۳ عنصــر اصلــی ایــن ســرای بــه 
طــور کامــل دچــار حریــق شــده و داالن میانــی 
ــه  ــود، ادام ــراه ب ــب ۵۰ درصــدی هم ــا تخری ب
داد: در حــال حاضــر بــر اســاس ضوابــط اصولی 
میــراث فرهنگــی مرمــت َســبکی داالن میانــی 
ــا تــالش گروه هــای مرمتــی مســتقر در ایــن  ب
ســرای در حــال انجــام اســت، بــه طــوری کــه 
روزانــه قریــب بــه ۴۰ نیــروی کار مرمت گــر در 
ایــن مــکان مشــغول فعالیــت مســتمر هســتند.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان، بــا 
اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مرمــت 
ــش از  ــرفت بی ــا پیش ــی ب ــی قاپیل ــرای ایک س
ــن  ــه داد: اولی ــت، ادام ــراه اس ــد هم ۶۰ درص
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــات مرم ــه از عملی مرحل
بخــش ســرای اصلــی اســت تــا پایــان مهرمــاه 
ســال جــاری بــه اتمــام خواهــد رســید و باقــی 
ــی و  ــای داالن میان ــه بخش ه ــه ب ــات ک عملی
ــه خواهــد  ــوط اســت ادام ســقط فروشــان مرب

ــت. داش
ــدار در خاتمــه خاطرنشــان کــرد: مرمــت  آب
ــر  ــت نظ ــل تح ــورت کام ــه ص ــرای ب ــن س ای
پایــگاه جهانــی بــازار تبریــز و معاونــت میــراث 
فرهنگــی اســتان صــورت می پذیــرد و بــا اخــذ 
ــام  ــرای انج ــی س ــت تکمیل ــار الزم مرم اعتب

ــت. خواهــد گرف

بـا رای اعتمـاد نماینـدگان مجلـس شـورای 
اسـالمی، علـی اصغر مونسـان و محسـن حاجی 
میرزایـی، بـه عنـوان وزیـران میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری و آموزش و پرورش 

شـدند.  انتخاب 
مجلـس  علنـی  جلسـه  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
بررسـی  کار  دسـتور  بـا  اسـالمی  شـورای 
صالحیـت »علـی اصغر مونسـان« بـرای تصدی 
وزارت »میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
بـرای  حاجی میرزایـی«  »محسـن  و  دسـتی« 

شـد. تشـکیل  پـرورش«  و  »آمـوزش  وزارت 
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانـی 
در  علنـی،  جلسـه  آغـاز  از  پیـش  دقایقـی 
صحـن مجلـس شـورای اسـالمی حضـور یافت 
تـا از برنامه هـای وزیـران پیشـنهادی »میـراث 
و  گردشـگری«  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
»آمـوزش و پـرورش« دفاع کند که با اسـتقبال 
نماینـدگان و خـوش آمـد گویی علـی الریجانی 
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی همـراه شـد.

رییـس  اول  معـاون  جهانگیـری  اسـحاق 
 جمهـور، محمـود واعظـی رییـس دفتر ریاسـت  

حقوقـی  معـاون  جنیـدی  لعیـا  جمهـوری، 
رییس جمهـور، بیـژن زنگنـه وزیر نفـت، محمد 
محمدجـواد  شهرسـازی،  و  راه  وزیـر  اسـالمی 
فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر  جهرمـی  آذری 
اطالعـات، رضـا رحمانـی وزیـر صنعـت، معدن 
انصـاری رئیـس سـازمان  و تجـارت، جمشـید 
امـور اداری و اسـتخدامی و حسـینعلی امیـری 
معـاون پارلمانـی رییس جمهـور، روحانـی را در 

می کردنـد. همراهـی  جلسـه  ایـن 
در این جلسـه پس از سخنان رئیس جمهوری، 
نماینـدگان موافـق و مخالف وزرای پیشـنهادی و 
همچنین دفاع مونسـان و حاجـی میرزایی از خود 
و برنامه هایشـان، رای گیـری از نماینـدگان بـرای 

اخـذ آرا صـورت گرفت.
رای   ۲۰۰ بـا  میرزایـی  حاجـی  نهایـت،  در 
از  ممتنـع  رای   ۷ و  مخالـف  رای   ۴۸ موافـق، 
۲۵۵ نماینـده حاضـر بـه عنوان وزیـر آموزش و 
پرورش و مونسـان بـا ۱۶۳ رای موافق، ۸۷ رای 
مخالـف و ۵ رای ممتنـع از ۲۵۵ نماینده حاضر 
بـه عنـوان وزیـر میـراث فرهنگی و گردشـگری 

شـد. انتخاب 

شناسه آگهی: 584898
شناسه چاپ: 626561

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/11
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آگهی ابالغ اجرائیه 
طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرا 

ـــدر:  ـــام پ ـــد ن ـــا پورمحم ـــای رض ـــه آق ـــیله ب بدینوس
ــی:  ــماره ملـ ــد: ۱۳۶۸/۱۱/۲۹ شـ ــخ تولـ ــین تاریـ حسـ
۱۳۶۰۲۸۱۲۴۱ شـــماره شناســـنامه: ۱۳۶۰۲۸۱۲۴۱ 
ـــه  ـــهرک ارم منطق ـــز ش ـــند: تبری ـــن س ـــانی مت ـــه نش ب
۷ کوچـــه صبـــا پـــالک ۵ بـــه عنـــوان گیرنـــده 
ــدر:  ــام پـ ــد نـ ــین پورمحمـ ــای حسـ ــهیالت و آقـ تسـ
محمدرضـــا تاریـــخ تولـــد: ۱۳۳۶/۰۱/۱۹ شـــماره ملـــی 
ــانی  ــه نشـ ــنامه: ۳۹ بـ ــماره شناسـ ۱۷۳۹۷۱۴۸۱۴ شـ
متـــن ســـند: تبریـــز شـــهرک ارم منطقـــه ۷ ک۵ بـــه 
ــاه  ــک رفـ ــه بانـ ــردد کـ ــالغ میگـ ــن ابـ ــوان ضامـ عنـ
ـــغ:  ـــت وصـــول مبل ـــز جه ـــزی تبری ـــعبه مرک ـــران ش کارگ
ـــون  ـــک میلی ـــت و ی ـــد و بیس ـــال )ص ۱۲۱،۵۸۰،۶۵۷ ری
ـــت  ـــاه و هف ـــصد و پنج ـــزار و شش ـــتاد ه ـــد و هش و پانص
ریـــال( از بابـــت یـــک قـــرارداد بانکـــی شـــماره ســـند:   
۲۰۲/۷۴۶۰/۱۵۶۲۵۷۲۲/۱ ، تاریـــخ ســـند: ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ 
ــی در  ــه تنظیمـ ــر تادیـ ــارت تاخیـ ــام خسـ ــه انضمـ بـ
ــدون  ــی بـ ــات بانکـ ــون عملیـ ــاده ۱۵ قانـ ــرای مـ اجـ
ربـــا علیـــه شـــما اجرائیـــه صـــادر و پرونـــده کالســـه  
ــزارش  ــق گـ ــکیل و طبـ ــن اداره تشـ ۹۸۰۲۱۲۰ در ایـ
ــل  ــز محـ ــت تبریـ ــور پسـ ــه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ مامـ مورخـ
اقامـــت شـــما بـــه شـــرح فـــوق شناســـائی نگردیـــد و 
ـــمارا  ـــد آدرس ش ـــوده نمیتوان ـــالم نم ـــم اع ـــتانکار ه بس
ـــای  ـــه تقاض ـــذا ب ـــد. ل ـــی نمای ـــی معرف ـــالغ واقع ـــت اب جه
ـــخ  ـــه اجـــرا از تاری ـــن نام ـــاده ۱۸ آئی ـــق م بســـتانکار و طب
ـــوب  ـــه محس ـــالغ اجرائی ـــه روز اب ـــی ک ـــن آگه ـــار ای انتش
میشـــود چنانچـــه ظـــرف مـــدت ده روز نســـبت بـــه 
ــات  ــد عملیـ ــدام ننمائیـ ــود اقـ ــی خـ ــت بدهـ پرداخـ

اجرائـــی جریـــان خواهـــد یافـــت.
تاریخ انتشار: 1398/06/13 

م الف: 1٧65

ورزش و جوانان
قایقران تبریزی در المپیاد استعدادهای 

برتر ورزشی کشور چهارم شد

ــه  ــوان ب ــای آرام بان ــی آب ه ــر قایقران ــتعدادهای برت ــاد اس المپی
ــتان  ــکار از ۱۸ اس ــور ۶۴ ورزش ــا حض ــل ب ــتان اردبی ــی اس میزبان
ــزار شــد. ــره برگ ــره و دونف ــک نف ــو ی ــاک و کان ــواد کای کشــور در م

ــط  ــئول رواب ــوردی مس ــرین بایب ــا، نس ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
عمومــی هیئــت قایقرانــی اســتان بیان داشــت: المپیــاد اســتعدادهای 
ــل  ــتان اردبی ــی اس ــه میزبان ــوان ب ــای آرام بان ــی آبه ــر قایقران برت
دریاچــه شــورابیل برگــزار شــد کــه قایقرانــان کشــور در مــواد کایــاک 
ــه  ــر ب ــره در مســافت های ۲۰۰ و ۵۰۰ مت ــره و دونف ــک نف ــو ی و کان

ــد. ــت پرداختن رقاب
روابــط عمومــی هیئــت قایقرانــی ادامــه داد: ثنــا زارع قایقــران بــا 
ــت  ــد از پشــت ســر گذاشــتن رقاب ــزی بع ــالش تبری اســتعداد و پرت
ــافت ۲۰۰  ــره مس ــک نف ــی ت ــو کانادای ــته کان ــخت، در رش ــای س ه

ــرار گرفــت. ــا اختــالف صــدم ثانیــه در رده چهــارم ق متــر، ب
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن ورزشــکار، مــدال نقــره کانــو کانادایی 

دو نفــره المپیــاد ۹۷ را در کارنامــه خــود دارد

مسابقات شطرنج برق آسای هفتگی 
شهر تبریز برگزار گردید

مســابقات شــطرنج بــرق آســای هفتگــی شــهر تبریــز بــا شــرکت 
ــزرگان و  ــار ب ــه روش سوئیســی در کن ــاز در ۹ دور ب ۶۹  شــطرنج ب

مهمانــی از شــهر باکــو برگــزار شــد.
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــن مس ــا، در ای ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
هفتگــی و نــوع بــرق آســا بــا زمــان بنــدی ۳ دقیقــه و ۲ ثانیــه بــرای 
هرنفــر در هــر مســابقه، در ســالن هیئــت شــطرنج اســتان واقــع در 
روبــروی مجموعــه ورزشــی تختی)باغشــمال( برگــزار مــی شــود ۶۹ 

شــرکت کننــده حضــور یافتنــد.
ــه  ــنی آزاد ب ــی و در رده س ــه روش سوئیس ــابقات در ۹ دور ب مس
ســرداوری آقــای شــهرکی نــژاد برگــزار شــد کــه ایــن هفتــه شــاهد 
حضــور شــطرنج بازانــی از رده هــای ســنی ۷ الــی ۶۰ ســال بودیــم.

ــود  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــون ری ــابقه ۱۱ میلی ــز مس جوای
ــر هفتــه تعلــق گرفــت و بیــن ایشــان  ــاز برت ــه ۱۰ شــطرنج ب کــه ب

ــد. ــیم گردی تقس
نتایج نهایی و اسامی برندگان به شرح زیر است:

مقام اول : نیما حسین زاده
مقام دوم : حمید رضا ابراهیمی

مقام سوم :صاحبعلی عطانژاد
 مقام چهارم: علی عباد زاده

مقام پنجم : افشزن مقدمیان
اول ۲۰۰۰ : سعید جباری

اول ۱۸۰۰ : سیروس باقرزاده
اول ۱۶۰۰ : عادل عبدی

 اول ۱۴۰۰:محمد پاکروح 
 اول بانوان: ثمین سلمانی

الزم بــه ذکــر اســت مجــری برنامــه هیئــت شــطرنج تبریــز مــی 
باشــد و مســابقات هفتگــی شــطرنج بــرق آســا هــر هفتــه روز هــای 
ــزار ــتان برگ ــطرنج اس ــت ش ــل هیئ ــاعت ۱۸ در مح ــنبه از س  دوش

 می شود که عالقمندان می توانند در آن شرکت نمایند.

برپایی اردوی تیم بوکس جوانان ایران در آذربایجان شرقی 
ــی اردوی  ــران در حالـ ــان ایـ ــس جوانـ ــم بوکـ تیـ
ـــا  ـــرقی برپ ـــان ش ـــود را در آذربایج ـــازی خ ـــاده س آم
ــی  ــت میزبانـ ــم از وضعیـ ــان تیـ ــه مربیـ ــرده کـ کـ

شهرســـتان اهـــر رضایـــت دارنـــد. 
ــان  ــس جوانـ ــم بوکـ ــنیم، تیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ایـــران کـــه اردوی آمـــاده ســـازی خـــود را بـــا 
ــزار  ــر برگـ ــتان اهـ ــر در شهرسـ ــور ۲۴ بوکسـ حضـ
کـــرده، تمرینـــات خـــود را زیـــر نظـــر مربـــی خـــود 

می کنـــد. پیگیـــری 
ـــتان  ـــس اس ـــت بوک ـــس هیئ ـــی، رئی ـــی خان مصطف
تیـــم  اردو  شـــرایط  دربـــاره  آذربایجان شـــرقی 
ـــبختانه  ـــت: خوش ـــر گف ـــران در اه ـــان ای ـــس جوان بوک
ـــکاران  ـــکان ورزش ـــن و اس ـــرای تمری ـــات الزم ب امکان
ــاده  ــران آمـ ــم بوکـــس ایـ ــای کادرفنـــی تیـ و اعضـ

اســـت و هیـــچ مشـــکلی نداریـــم.
تیم هــای  حامــی  همیشــه  مــا  داد:  ادامــه  وی 
ــان  ــران بودیــم و ســعی می کنیــم کــه میزب بوکــس ای
ــان کشــورمان  ــرای تیــم بوکــس جوان ــی ب بســیار خوب
ــن تیــم در ســالن بوکــس  باشــیم.  ۱۰ شــهریور تمری
ــه  ــم ک ــعی می کنی ــد و س ــزار ش ــر برگ ــتان اه شهرس
ــیم. ــته باش ــی داش ــی خوب ــده میزبان ــای آین در روزه

گفتنـــی اســـت تیـــم بوکـــس جوانـــان ایـــران ۱۸ 
ـــابقات  ـــت در مس ـــرار اس ـــاری ق ـــال ج ـــاه س ـــان م آب
قهرمانـــی آســـیا بـــه میزبانـــی کشـــور مغولســـتان، 

شـــرکت کنـــد.

رضایت مربی تیم بوکس جوانان از شـــرایط 
شرقی آذربایجان  میزبانی 

ــس  ــم بوکـ ــی تیـ ــید، مربـ ــد رشـ ــن امیـ همچنیـ

ــرایط اردوی  ــوص شـ ــز در خصـ ــران نیـ ــان ایـ جوانـ
تیمـــش در شهرســـتان اهـــر اظهـــار داشـــت: خـــدا 
ـــر  ـــی در اردو اه ـــیار خوب ـــرایط بس ـــه ش ـــاکرم ک را ش
ـــه  ـــورمان ب ـــوان کش ـــورهای ج ـــت و بوکس ـــم اس حاک

آمادگـــی ۷۵ درصـــدی رســـیدند.
ـــه از  ـــت ک ـــده اس ـــن ش ـــعی برای ـــه داد: س وی ادام
ـــی  ـــس در کادرفن ـــوان دار بوک ـــام و عن ـــه ن ـــان ب مربی

تیـــم جوانـــان اســـتفاده شـــود و اگـــر بتوانیـــم 
مســـابقات  آغـــاز  تـــا  را  مدنظرمـــان  اردوهـــای 
ـــب  ـــه کس ـــدی ب ـــا امی ـــم، قطع ـــزار کنی ـــیایی برگ آس
ــورهای  ــوی بوکسـ ــگ از سـ ــوش رنـ ــای خـ مدال هـ

جـــوان کشـــورمان اســـت.
ـــد  ـــت: بع ـــران گف ـــان ای ـــس جوان ـــم بوک ـــی تی مرب
ـــم  ـــر ه ـــت ۳ اردو دیگ ـــرار اس ـــر، ق ـــام اردو اه از اتم

داشـــته باشـــیم و اگـــر فدراســـیون بتوانـــد شـــرایط 
زمانـــی و مکانـــی مدنظـــر کادرفنـــی تیـــم را آمـــاده 
ــل  ــب و قابـ ــای مناسـ ــک اردوهـ ــدون شـ ــد، بـ کنـ

ــم. ــر می گذاریـ ــت سـ ــی را پشـ قبولـ
ـــه  ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــه در پاس ـــید در رابط رش
ــار قهرمانـــی و مدال هـــای خـــوش  ــا بایـــد انتظـ آیـ
رنـــگ را از ســـوی تیمـــش شـــاهد باشـــیم یـــا نـــه، 
مطـــرح کـــرد: مـــن هیـــچ موقـــع قـــول قهرمانـــی 
یـــا کســـب تمامـــی مدال هـــا در تمامـــی وزن هـــا را 
ـــته  ـــم توانس ـــدادم، تی ـــول ن ـــع ق ـــا هرموق ـــداده ام. ام ن
ـــال  ـــه هرح ـــد. ب ـــب کن ـــج را کس ـــن نتای ـــت بهتری اس
امیـــد داریـــم کـــه بتوانیـــم نتایـــج قابـــل قبولـــی را 

کســـب کنیـــم.
وی افـــزود: تمامـــی رقبـــای ایـــران در آســـیا یـــا 
جهـــان، بهتریـــن امکانـــات را دارنـــد و منطقـــی 
ـــن  ـــا ای ـــران را ب ـــورهای ای ـــرایط بوکس ـــه ش ـــت ک نیس
ــر ۲  ــا هـ ــم. تمامـــی تیم هـ ــه کنیـ ــورها مقایسـ کشـ
ــا  ــا مـ ــد امـ ــی دارنـ ــدار تدارکاتـ ــار، دیـ ــاه یک بـ مـ
ـــی  ـــدار تدارکات ـــچ دی ـــه هی ـــت ک ـــاه اس ـــدود ۷ م ح

ــتیم. نداشـ
پایـــان  در  ایـــران  جوانـــان  بوکـــس  مربـــی 
ــران  ــه مدیـ ــرد: البتـ ــان کـ ــش خاطرنشـ صحبت هایـ
فدراســـیون شـــرایطی را فراهـــم کردنـــد کـــه از 
امکانـــات فعلـــی بتوانیـــم بهتریـــن اســـتفاده را 
داشـــته باشـــیم کـــه امیـــدوارم شـــرایط تیم هـــا روز 
بـــه روز بهتـــر شـــود. در نهایـــت بایـــد از مســـئوالن 
ـــم  ـــکر کن ـــم تش ـــر ه ـــهر اه ـــده اردو در ش برگزارکنن
ـــم  ـــب فراه ـــرای اردو مناس ـــان ب ـــی تالشش ـــه تمام ک

کردنـــد.

ــته  ــه در رش ــه ای ک ــای حرف ــت ه از فعالی
ــت  ــد، صحب ــام داده ای ــازی انج ــیر ب ی شمش

ــد. بفرمایی
ــنی  ــن ورزش را از رده س ــال ۱۳۵۴ ای ــده از س بن
نوجوانــان شــروع کــردم کــه اولیــن مربــی مــن آقــای 
مقصــود اســکندرپور بنیــان گــذار ایــن ورزش در 
اســتان آذربایجانشــرقی بــود. در ســال ۱۳۵۸ بــه 
ــان کشــوری نایــل شــدم، پــس از آن  مقــام دوم جوان
ــل  ــال تعطی ــه س ــدت ن ــه م ــازی ب ــیر ب ورزش شمش
شــد کــه هنــگام شــروع فعالیــت مجــدد ایــن ورزش 
در رده ســنی بزرگســاالن حــدود هفــت ســال عضــو 
ــا و  ــر اردوه ــودم و در اکث ــران ب ــی ای ــم مل ــت تی ثاب
مســابقات داخلــی و بــرون مــرزی حضــور داشــتم کــه 
موفــق بــه کســب مقــام هایــی شــدم. در برهــه ای نیــز 
ــام  ــی انج ــای مل ــم ه ــی تی ــوان سرپرســت و مرب بعن

ــرده ام. ــه ک وظیف
ــیر  ــت شمش ــر هیئ ــوان دبی ــال بعن ــدود ۱۲ س ح
ــت  ــس هیئ ــرقی و رئی ــان ش ــتان آذربایج ــازی اس ب
شمشــیر بــازی شهرســتان تبریــز فعالیــت کــرده ام و 
حــدود شــش ســال اســت کــه بعنــوان رئیــس هیئــت 
ــن  ــدان ای ــت عالقمن ــازی اســتان در خدم شمشــیر ب

رشــته ورزشــی هســتم.

ــردم  ــوم م ــی از عم ــل توجه ــش قاب در بخ
جامعــه بــا توجــه بــه عــدم شــناخت صحیــح 
از ایــن ورزش، شــنیدن نــام شمشــیر احســاس 
ــیر  ــه ورزش شمش ــبت ب ــی را نس ــی ناامن نوع
ــاره  ــن ب ــی آورد، در ای ــود م ــه وج ــازی ب ب

ــد. ــح بفرمایی توضی
بایــد بــه مــردم  ایــن ورزش آن طــوری کــه 
شناســانده نشــده اســت، شمشــیربازی نــه تنهــا 
ــازی مفــرح و فکــری  ــاک نیســت بلکــه یــک ب خطرن
ــکار در  ــک ورزش ــد ی ــی ده ــوزش م ــه آم ــت ک اس
یــک لحظــه، عمــل وعکــس العمــل ســریعی از نظــر 
ــن  ــی اســت ای ــد. کاف ــته باش ــری داش ــی و فک فیزیک
ــواده هــا  ــه داخــل خان ــه طریقــی ب رشــته ورزشــی ب
ــنا  ــته آش ــن رش ــا ای ــتر ب ــن بیش ــود و والدی وارد ش
شــوند، تجربــه نشــان داده اســت کــه در ایــن صــورت 

ــرد. ــا نخواهدک ــا آن را ره مطمئن

پتانســیل نیــروی انســانی و ســطح امکانــات 
شمشــیر بــازی اســتان را چطــور ارزیابــی مــی 
کنیــد و نســبت بــه ســایر اســتان هــا در چــه 

ســطحی قــرار داریــم؟
ــا  ــایر رشــته ه ــن رشــته ورزشــی نســبت س در ای
ــالش  ــعی وت ــت، س ــری نیس ــکار خب ــم ورزش از تراک
ــه  ــی متاســفانه ب جهــت جــذب انجــام مــی شــود ول
ــر  ــن ام ــا ای ــن ســایر ارگان ه ــل بی ــدم تعام ــل ع دلی

انجــام نمــی شــود.
ـــد  ـــان جدی ـــرای بازیکن ـــت ب ـــات هیئ ـــطح امکان س
ـــی باشـــد و  ـــه شمشـــیر، ماســـک و وســـت م ـــورود ارائ ال
ـــکار در  ـــخص ورزش ـــط ش ـــوازم توس ـــه ل ـــان تهی ـــا زم ت
ـــه  ـــوده ک ـــات ب ـــن از الزام ـــه ای ـــرار دارد ک ـــار وی ق اختی
ـــد. ـــه کن ـــود تهی ـــرای خ ـــخصی ب ـــایل ش ـــکار وس ورزش

هیئــت شمشــیر بــازی اســتان در ارزیابــی اســتانی در 
پایــان ســال ۹۷ جــز ســه هیئــت برتــر بــوده ودر ارزیابی 
کشــوری کــه از طریــق فدراســیون شمشــیر بــازی انجام 

شــد رده پنجــم کشــوری را بــه خــود اختصــاص داد.

از برنامــه هــای آتــی هیئــت شمشــیر بــازی 
اســتان آذربایجــان شــرقی بیــان بفرماییــد.

برنامــه هــای متنوعــی را پیــش رو داریــم کــه مــی 
ــاالن  ــی بزرگس ــابقات قهرمان ــزاری مس ــه برگ ــوان ب ت
کشــور در اســلحه ســابر آقایــان و اســلحه اپــه بانــوان 
در ۲۵ مهرمــاه بــه مــدت ۵ روز، برگــزاری کالس هــای 
مربیگــری وداوری ،کالس هــای اســتعدادیابی درطــول 
ســال ۱۳۹۸، اعــزام  تیــم اســتان بــه مســابقات 
قهرمانــی  کشــور جوانــان ونوجوانــان، مســابقات 
ــوره  ــابر وفل ــه وس ــلحه اپ ــه اس ــزرگ در س ــزه ب جای
ــور در  ــر کش ــگ برت ــور در لی ــوان و حض ــان وبان آقای

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــان و بان بخــش آقای

ــابقات  ــزاری مس ــه کالس برگ ــه ب ــا توج ب
ــطحی  ــه س ــورمان در چ ــی، کش ــن الملل بی
قــرار دارد و آیــا امــکان پیشــرفت وجــود دارد؟

ـــی در رده  ـــابقات جهان ـــاه مس ـــن م ـــال در همی هرس

ـــزار  ـــده آل برگ ـــران و در ســـطح ای ـــان در ته ســـنی جوان
ـــی  ـــم ورزش ـــزو تقوی ـــابقه ج ـــن مس ـــه ای ـــردد ک ـــی گ م
فدراســـیون جهانـــی اســـت ودارای رنکینـــگ جهانـــی 

ـــد. ـــی باش م

ــدن  ــر ش ــی ت ــرای عموم ــی ب ــا جنابعال آی
ــی در  ــذاب المپیک ــن ورزش ج ــعه ی ای و توس
ــنهاد  ــکاری پیش ــردم راه ــت م ــن عمومی بی

ــد؟ ــی کنی م
ــد  ــه فقـــط در حـ ــاط واقعـــی کـ ــراری ارتبـ برقـ
ـــا  ـــد، ب ـــته باش ـــی نداش ـــه عمل ـــوده و جنب ـــت نب صحب
ـــدارس  ـــا م ـــت ب ـــتان و درنهای ـــرورش اس ـــوزش وپ آم
ـــاعات ورزش  ـــد و درس ـــد باش ـــیار مفی ـــد بس ـــی توان م
ـــش  ـــن دان ـــن ورزش در بی ـــاندن ای ـــه شناس ـــبت ب نس
ـــی  ـــت ورزش ـــه هیئ ـــدان ب ـــت عالقمن ـــوزان و هدای آم
برنامـــه ریـــزی گـــردد کـــه در ایـــن بیـــن مربیـــان 
ودبیـــران ورزشـــی مـــدارس نقـــش پـــر اهمیتـــی 
دارنـــد کـــه در توســـعه ورزش شمشـــیربازی مهـــم 

ـــت. اس
از دیگـــر مـــوارد مـــی تـــوان بـــه پخـــش مســـابقات و 
یـــا تمرینـــات و آمـــوزش ایـــن رشـــته در صـــدا و ســـیما 
ـــتای  ـــق در راس ـــای مناط ـــهرداری ه ـــاعدت ش و مس
ـــرد.  ـــاره ک ـــن ورزش اش ـــی ای ـــای تبلیغات ـــب بنره نص

ــاد  ــن المپی ــزاری دومی ــا برگ ــه ب در رابط
اســتعداد هــای برتر کشــور رشــته ی شمشــیر 

ــت؟ ــردی داش ــه عملک ــتان چ ــازی اس ب
در مســابقات فــوق صــدرا جهانــی توانســت مــدال 
طــال کســب کنــد و ایــن تنهــا مدالــی بــود که توســط 
اســتان بدســت آمــد در مجمــوع  ایــن المپیــاد محــک 
خوبــی بــرای تیــم بــود و نشــان داد کــه بیشــتر بایــد 

روی بچــه هــا کار شــود.
ــای  ــتعداد ه ــاد اس ــم در المپی ــوع ۲۴ تی درمجم
برتــر حاضــر بودنــد کــه آذربایجــان شــرقی در آقایــان 
رتبــه ۴ را بدســت آورد و در مجمــوع آقایــان و بانــوان 

بــه مقــام ۷ تیمــی رســید.

ــه پــس  اگــر تعــدادی از خواننــدگان روزنام

از خوانــدن ایــن مطالــب و مصاحبــه بخواهنــد 
از نزدیــک بــا ایــن ورزش آشــنا شــوند اولیــن 

قــدم را برایشــان بازگــو کنیــد.
ــه  ــد باتوج ــی توانن ــن ورزش م ــه ای ــدان ب عالقمن
ــی  ــی تخت ــه ورزش ــه مجموع ــن ب ــان تمری ــه زم ب
)باغشــمال(، ســالن هیئــت شمشــیربازی مراجعــه واز 

ــوند. ــنا ش ــر آش ــن ورزش بهت ــا ای ــک ب نزدی
ســاعات تمریــن بانــوان همــه روزه از ســاعت  
۱۵/۳۰ الــی ۱۷/۴۵ و ســاعت تمریــن آقایــان هــر روز 

ــد. ــی باش ــا۲۰/۳۰ م ــاعت  ۱۸ ت از س

ــتانی  ــئولین اس ــوق و مس ــئولین ماف از مس
ــن ورزش  ــد ای ــه رش ــک ب ــا کم ــه ب در رابط

ــد؟ ــی داری ــه انتظارات ــی چ المپیک
امــروزه شــرایط اقتصــادی کشــور بــرای همــه 
آشــکار اســت و وظیفــه هیئــت مــا تعامــل وهمــکاری 
بــا اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و فدراســیون 
ــا  ــت. ب ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــیربازی جمه شمش
ایــن حــال اداره کل ورزش وجوانــان اســتان بــا توجــه 
ــوان در  ــوص بان ــالن مخص ــت، س ــرد هیئ ــه عملک ب
ــر را جهــت تاســیس آکادمــی  مجموعــه ورزشــی کوث
ــرار  ــت ق ــن هیئ ــار ای ــوان در اختی ــازی بان شمشــیر ب
داده و در حــال تجهیــز آن مــی باشــد کــه بــه زودی 
ــن  ــعه ای ــدوارم در توس ــه امی ــد شــد ک ــاح خواه افتت

ــد. ــته باش ــی داش ــش مهم ورزش نق

و اما سخن آخر.
ــرم  ــکاران محت ــم ازهم ــی کن ــکر م ــان تش در پای
ــین  ــی، حس ــدس صوم ــان مهن ــتان آقای ــت اس هیئ
عبــداهلل زاده و امیرعلــی حســین پــور و خانــم فاطمــه 
آبســواران و مینــا قاســمی و مربیــان زحمتکــش 
هیئــت آقایــان ســپهر رســتگار بیانــی و دبیــر پرتــالش 

ــی. ــا وصال ــای علیرض ــت آق هیئ
تشــکر ویــژه ای دارم از آقــای دکتــر باقــرزاده 
ــاج،  ــای بهت ــاب آق ــیون، جن ــرم فدراس ــت محت ریاس
ــه  ــدان ک ــم جاوی ــر کار خان ــژاد و س ــتوده ن ــای س آق
ــتان  ــازی اس ــت شمشــیر ب ــاور هیئ ــار و ی همیشــه ی

ــد. بودن

در مصاحبه اختصاصی با رئیس هیئت شمشیربازی استان آذربایجان شرقی مطرح شد:

شمشیر بازی، ورزشی مفرح و فکری است
سید حسین زینالی

شمشــیربازی درکنــار یکــی از پنــج رشــته ورزشــی اســت کــه در همــه 
دوره هــای بــازی هــای المپیــک برگــزار شده اســت. مســابقات ایــن رشــته در 
ــوع شمشــیر  ــر ن ــه از نظ ــزار می شــود ک ــه و ســابر برگ ــوره، اپ ســه بخــش فل

ــد. ــاوت دارن ــر تف ــا یکدیگ ــازی ب ــن ب ــتفاده و قوانی ــورد اس م
در اواخــر قــرن 19 میــادی کــه بســیاری از کشــورها دوئــل را ممنــوع اعــام 
ــوان  ــه عن ــازی ب ــرای گســترش شمشــیر ب ــه بســیار مســاعدی ب ــد، زمین کردن
ورزش فراهــم شــد و باشــگاه هــای متعــددی تاســیس گردیــد تــا بــه تربیــت 
شمشــیر بــازان بپردازنــد. در ســال هــای پایانــی قــرن نوزدهــم ورزش 
ــب  ــل از تصوی ــی قب ــه حت ــود ک ــداول ب ــا مت ــدری در اروپ ــازی بق ــیر ب شمش
مقــررات مربــوط بــه آن، جــزو مســابقات رســمی اولیــن دوره بــازی هــای 

ــت. ــرار گرف ــن 1896 ق ــک آت المپی
و امــا در کشــور ایــران ورزش شمشــیر بــازی بــرای نخســتین بــار توســط 
ــده و  ــوزش داده ش ــدک آم ــدک ان ــد و ان ــی گردی ــده معرف ــدی ورزن ــر مه می

ــت.  ــترش یاف گس
در ســال 1328 ســه نفــر از جوانــان ایرانــی بــه نــام هــای ابتهــاج، نیــر نــوری 
ــا ورزش  ــل ب ــگام تحصی ــه و هن ــا رفت ــه اروپ ــل ب ــرای تحصی ــه ب ــر ک و بصی
شمشــیر بــازی آشــنا شــده بودنــد در بازگشــت بــه ایــران تــاش هــای زیــادی 
در گســترش هــر چــه بیشــتر ایــن ورزش بعمــل آوردنــد و ســرانجام موفــق 

ــازی ایــران را تاســیس کننــد. شــدند فدراســیون شمشــیر ب
در همیــن راســتا گفــت و گــوی صمیمانــه ای داشــته ایــم بــا ســیاووش 
رســتگارعلی مــددی، پیشکســوت ورزش شمشــیر بــازی کشــور کــه ســابقه ی 
هفــت ســال عضویــت در تیــم ملــی شمشــیر بــازی ایــران را دارد، وی نزدیــک 
شــش ســال اســت کــه ریاســت هیئــت شمشــیربازی اســتان آذربایجــان 

ــده دارد. ــر عه ــرقی را ب ش
ماحصل گفت و گوی انجام شده تقدیم مخاطبین روزنامه می گردد.
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اوقات شرعی شهر تبریز

یکمـــاه از برگـــزاری آخریـــن نشســـت 
شـــورای عالـــی کار بـــا دســـتور کار بررســـی 
»افزایـــش غیرنقـــدی قـــدرت خریـــد کارگـــران« 
ـــرای  ـــن نشســـت ب ـــا از تشـــکیل ای می گـــذرد ام
ــکل های  ــط تشـ ــنهادات مرتبـ ــی پیشـ بررسـ

کارگـــری خبـــری نیســـت.
بـــه گـــزارش مهـــر، نهـــم مردادمـــاه 
دویســـت و هشـــتاد و چهارمیـــن جلســـه 
ــتور کار  ــد دسـ ــا چنـ ــی کار بـ ــورای عالـ شـ
ـــتور  ـــن دس ـــه مهمتری ـــه داد ک ـــکیل جلس تش
کار ایـــن نشســـت »ترمیـــم قـــدرت خریـــد 
ــدید  ــورم شـ ــه تـ ــه بـ ــا توجـ ــران« بـ کارگـ
ســـال گذشـــته و امســـال بـــود و مقـــرر 
ـــدگان  ـــی نماین ـــی یعن ـــرکای اجتماع ـــد ش ش
ـــوب  ـــنهادات مکت ـــی پیش ـــری و کارفرمای کارگ
خـــود را بـــرای افزایـــش غیرنقـــدی قـــدرت 
ـــه  ـــا در جلس ـــد ت ـــه دهن ـــران ارائ ـــد کارگ خری
بعـــدی شـــورای عالـــی کار بررســـی شـــود.

ـــری  ـــدگان کارگ ـــه نماین ـــود اینک ـــا وج ب
دبیرخانـــه  بـــه  را  خـــود  پیشـــنهادات 
و  داده انـــد  ارائـــه  کار  عالـــی  شـــورای 
ــت  ــن نشسـ ــکیل آخریـ ــاه از تشـ ــک مـ یـ
شـــورای عالـــی کار می گـــذرد، خبـــری 
از برگـــزاری ایـــن نشســـت نیســـت و بـــه 
نظـــر می رســـد نماینـــدگان کارفرمایـــی 
ـــورا  ـــن ش ـــه ای ـــود را ب ـــنهادات خ ـــز پیش نی

نداده انـــد. ارائـــه 
ــک  ــا تاجیـ ــه محمدرضـ ــن زمینـ در همیـ
در  کارگـــران  عالـــی  مجمـــع  نماینـــده 
شـــورایعالی کار در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار 
ـــت  ـــود معیش ـــه بهب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــر، ب مه
بیـــش از نیمـــی از جمعیـــت کشـــور در هالـــه ای 
از ابهـــام قـــرار دارد، گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
گذشـــت بیـــش از یـــک مـــاه از آخریـــن جلســـه 
ــای  ــی راهکارهـ ــی کار و بررسـ ــورای عالـ شـ
افزایـــش ســـطح معیشـــت کارگـــران توســـط 
شـــرکای اجتماعـــی، تـــا کنـــون هیـــچ 
گونـــه هـــم اندیشـــی از ســـوی وزارت کار 
بـــا نماینـــدگان کارگـــران در ایـــن خصـــوص 

ــه اســـت. صـــورت نگرفتـ
افـــزود: در آخریـــن جلســـه  تاجیـــک 
شـــورای عالـــی کار مقـــرر شـــد راهکارهـــای 
ـــت  ـــت معیش ـــود وضعی ـــرای بهب ـــدی ب ـــر نق غی
کارگـــران در دســـتور کار قـــرار گیـــرد و 
توســـط شـــرکای اجتماعـــی در جلســـات 

ــود. ــری شـ ــه گیـ ــی نتیجـ تخصصـ
ـــا  ـــی کار ب ـــورای عال ـــزد ش ـــه م ـــو کمیت عض
اشـــاره بـــه وضعیـــت معیشـــت کارگـــران در 
ســـال آینـــده و تـــورم انتظـــاری بـــه وجـــود 
ـــات  ـــزاری جلس ـــر در برگ ـــت: تأخی ـــده گف آم
ـــه  ـــزاری کمیت ـــدم برگ ـــی کار و ع ـــورای عال ش
ـــق  ـــه تعوی ـــا ب ـــه ب ـــن دارد ک ـــان از ای ـــزد نش م
ــوان  ــاًل نمی تـ ــات عمـ ــن جلسـ ــن ایـ انداختـ
چشـــم انـــداز و سیاســـت مدونـــی از ســـوی 
ـــد  ـــدرت خری ـــش ق ـــوزه افزای وزارت کار در ح

کارگـــران متصـــور شـــد.
نماینـــده مجمـــع عالـــی کارگـــران در 
ـــفانه  ـــه متأس ـــان اینک ـــا بی ـــی کار ب ـــورای عال ش
عـــدم تـــوازن قـــدرت و عـــدم رعایـــت ســـه 
ـــه  ـــت، ادام ـــهود اس ـــاًل مش ـــی کام ـــه گرای جانب
ــاده  ــای ۱ و ۲ مـ ــتناد تبصره هـ ــه اسـ داد: بـ
ــب  ــد متناسـ ــتمزد بایـ ــون کار، دسـ ۴۱ قانـ
ـــی  ـــه زندگ ـــت هزین ـــبد معیش ـــورم و س ـــا ت ب
خانـــوار کارگـــران تعییـــن شـــود. همان طـــور 

کـــه شـــاهد هســـتیم افزایـــش تـــورم در 
ــر  ــار غیـ ــکن، فشـ ــا و مسـ ــبد خوراکی هـ سـ
ـــود  ـــه وج ـــران ب ـــرای کارگ ـــی را ب ـــل تحمل قاب
ـــدگان  ـــل نماین ـــن دلی ـــه همی ـــت و ب آورده اس
کارگـــران در شـــورای عالـــی کار درخواســـت 
بازنگـــری مـــزد در شـــورای عالـــی کار را 

مطـــرح کرده انـــد.
ـــع  ـــچ من ـــه هی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــک ب تاجی
ــتمزد  ــاره دسـ ــش دوبـ ــرای افزایـ ــی بـ قانونـ
ـــوان  ـــدارد عن ـــود ن ـــال ۹۸ وج ـــران در س کارگ
کـــرد: در قانـــون کار هیـــچ ممانعتـــی بـــرای 
ـــی  ـــش بین ـــال پی ـــاره در س ـــد ب ـــش چن افزای
نشـــده اســـت و از متـــن صریـــح قانـــون 
می تـــوان بـــه ایـــن اســـتنباط رســـید کـــه 
شـــورای عالـــی کار می توانـــد دســـتور کار 
ــاز  ــر آغـ ــی زودتـ ــتمزد را حتـ ــش دسـ افزایـ
ـــته  ـــال های گذش ـــد س ـــه مانن ـــه اینک ـــد، ن کن
زمـــان را بـــه انحـــای مختلـــف بـــه پایـــان 

ســـال موکـــول کنـــد.
رئیـــس مجمـــع نماینـــدگان کارگـــران 
ـــت  ـــود وضعی ـــرد: بهب ـــد ک ـــران تاکی ـــتان ته اس
ـــر  ـــال حاض ـــران در ح ـــوار کارگ ـــت خان معیش
ـــه  ـــا توج ـــت ب ـــه دول ـــی اســـت ک موضـــوع مهم
ــون اساســـی  ــه تکلیـــف در اصـــل ۴۳ قانـ بـ

ـــد. ـــه کن ـــه آن توج ـــد ب بای

وقت کشی وزارت کار 
برای حمایت »غیرنقدی« از معیشت کارگران

صنعـــت کبریـــت ســـازی یکـــی از صنایـــع قدیمـــی تبریـــز اســـت 
ـــر  ـــه روز، خط ـــد و ب ـــزار جدی ـــدن اب ـــا روی کار آم ـــا ب ـــن روزه ـــه ای ک

 خاموشـــی آن بیـــش از گذشـــته احســـاس مـــی شـــود. 
بـــه گـــزارش مهـــر،  همیشـــه یـــک کاالی خـــاص بـــوده، چـــه آن 
زمانـــی کـــه تـــازه از فرنـــگ وارد ایـــران شـــده بـــود و بـــه عنـــوان 
ـــان  ـــراف و اعی ـــت اش ـــه دس ـــت ب ـــس دس ـــوغاتی و کاالی لوک ـــک س ی
می چرخیـــد و راهـــی بـــه ســـمت عمـــوم مـــردم بـــاز نکـــرده بـــود و 
ـــت و  ـــده اس ـــیونی ش ـــک کاالی کلکس ـــه ی ـــل ب ـــه تبدی ـــاال ک ـــه ح چ
ــیون  ــت کلکسـ ــاوت دسـ ــای متفـ ــا طرح هـ ــی از آن بـ ــواع مختلفـ انـ

دارهـــا مـــی چرخـــد.
ـــه  ـــد ک ـــوان می کنن ـــران، ۱۲۳۷ عن ـــه ای ـــت« را ب ـــال ورود »کبری س
ـــون  ـــود و چ ـــه ب ـــش زا را گرفت ـــنگ آت ـــای س ـــراف آن دوره، ج ـــرای اش ب
ـــس  ـــی لوک ـــوان کاالی ـــه عن ـــال ب ـــال های س ـــت، س ـــی نداش ـــد داخل تولی
و گـــران محســـوب می شـــد تـــا اینکـــه حـــدود یـــک قـــرن پیـــش و 
ـــی  ـــه صنعت ـــن کارگاه و کارخان ـــی اولی ـــی توکل ـــاج تق ـــال ۱۲۹۷ ح در س
تولیـــد کبریـــت را در ایـــران و در خـــاک تبریـــز راه انـــدازی می کنـــد 
ـــاب  ـــی خط ـــاز توکل ـــت س ـــی کبری ـــاج تق ـــی او را ح ـــس از آن، اهال ـــا پ ت

ـــرد. ـــب بگی ـــی لق ـــت ایران ـــن کبری ـــی اولی ـــت توکل ـــد و کبری کنن

رقابت دو کارخانه تبریزی در صنعت کبریت کشور
ـــش گام در  ـــز پی ـــم تبری ـــاز ه ـــار ب ـــن ب ـــذرد و ای ـــالی می گ ـــه س س
ـــی  ـــوان رقیب ـــه عن ـــی ب ـــرادران خوی ـــود و ب ـــت می ش ـــن صنع ـــق ای رون
جـــدی بـــرای حـــاج تقـــی کبریـــت ســـاز وارد میـــدان می شـــوند تـــا 
بـــا راه انـــدازی کارخانـــه ممتـــاز و بـــا دارا بـــودن ماشـــین آالت بـــه 
ـــی  ـــد طول ـــر چن ـــوند ه ـــی ش ـــب و کار توکل ـــادی کس ـــب کس روز، موج
نمی کشـــد تـــا هـــر دو کارخانـــه دوشـــادوش یکدیگـــر بـــه وزنـــه ای 

بـــرای صنعـــت تبریـــز و کشـــور تبدیـــل می شـــوند.
ــن  ــار چندیـ ــال در کنـ ــال های سـ ــر دو سـ ــاز هـ ــی و ممتـ توکلـ
کارخانـــه کبریـــت کـــه در آن دوران بـــه تازگـــی در برخـــی شـــهرها 
ایجـــاد شـــده بودنـــد در ایـــن صنعـــت یکـــه تـــازی کـــرده و خـــط 
ـــان  ـــداد کارکنانش ـــروش و تع ـــزان ف ـــده و می ـــترده تر ش ـــان گس تولیدش

ســـال بـــه ســـال افزایـــش پیـــدا می کـــرد.

وقتی کبریت بی خطر، رسانه می شود
ـــد  ـــته و می توانن ـــا گذش ـــنی از آنه ـــه س ـــی ک ـــا برخی های ـــت ب کافیس
ـــت  ـــم صحب ـــد، ه ـــاد آورن ـــه ی ـــدان دور را ب ـــه چن ـــال های ن ـــا و س روزه
ـــاص  ـــن کاالی خ ـــه ای ـــد ب ـــه عالقمن ـــی ک ـــوص آن های ـــه خص ـــد. ب ش
هســـتند، آن وقـــت می تـــوان فهمیـــد کـــه در آن ســـال ها کبریـــت 
نـــه تنهـــا بـــه عنـــوان کاالیـــی بـــرای آتـــش زایـــی بلکـــه همچـــون 

ـــت. ـــوده اس ـــرح ب ـــردم مط ـــن م ـــد بی ـــانه ای قدرتمن رس
نامـــش احمـــد پیـــروزی خـــواه اســـت. بـــه خبرنـــگار مهـــر 
می گویـــد: »همیشـــه بـــه طرح هـــای مختلفـــی کـــه روی کبریت هـــا 
ـــع آوری  ـــر جم ـــه فک ـــچ گاه ب ـــا هی ـــتم ام ـــه داش ـــد عالق ـــک می ش ح
ـــن  ـــال های اول ای ـــان س ـــر از هم ـــه اگ ـــادم ک ـــف نیفت ـــای مختل مدل ه
ــا  ــی یـ ــزار تایـ ــه ۱۲ هـ ــد یـــک مجموعـ ــاال بایـ ــردم حـ کار را می کـ
ـــیون  ـــک کلکس ـــه ی ـــل ب ـــتم و تبدی ـــه داش ـــی در خان ـــایدم ۱۴ هزارتای ش

دار معروفـــی شـــده بـــودم.«
ــت  ــه دوسـ ــا را کـ ــدام از مدل هـ ــر کـ ــون هـ ــان تاکنـ »از آن زمـ

ــا یـــک مجموعـــه  ــاید تنهـ ــاال شـ ــار می گذاشـــتم و حـ داشـــتم، کنـ
ـــه کلکســـیون  ـــر مجموع ـــه در براب ـــته باشـــم ک ـــت داش ـــی کبری ـــزار تای ه
داران بـــزرگ تعـــداد بســـیار کمـــی اســـت. هـــر چنـــد می تـــوان از 
طریـــق برخـــی فروشـــنده ها، مدل هـــای جدیـــد را تهیـــه کـــرد امـــا 
ـــدارم و  ـــا را ن ـــدن آنه ـــرای خری ـــول الزم ب ـــد، پ ـــه بخواهی ـــتش را ک راس

ـــتم.« ـــع هس ـــود قان ـــک خ ـــه کوچ ـــن مجموع ـــه همی ب

کاالیی که جای تبلیغات تلویزیونی را گرفته بود
پیـــروزی خـــواه از کاربردهـــای مختلـــف کبریـــت در آن زمان هـــا 
می گویـــد: »۷۵ ســـالی از خـــدا عمـــر گرفتـــه ام، آن زمان هـــا، همـــه 
ـــی،  ـــایل ارتباط ـــن وس ـــتند و ای ـــی نداش ـــو دسترس ـــون و رادی ـــه تلویزی ب
چنـــدان در بیـــن مـــردم عمومیـــت پیـــدا نکـــرده بـــود؛ در عـــوض 
ـــرح  ـــردم مط ـــن م ـــانه بی ـــک رس ـــوان ی ـــه عن ـــود ب ـــته ب ـــت توانس کبری
ــن  ــد ایـ ــر روی جلـ ــیاری بـ ــات بسـ ــا تبلیغـ ــا و یـ ــود و پیام هـ شـ

کبریت هـــا نقـــش می بســـت.«
شـــاید بـــرای کســـانی کـــه تنهـــا کاربـــرد کبریـــت را در روشـــن 
کـــردن شـــعله های اجـــاق گاز می داننـــد، تصـــور اینکـــه زمانـــی 
ــازی  ــردم را بـ ــن مـ ــی بیـ ــانه و کاالی فرهنگـ ــش رسـ ــت نقـ کبریـ
می کـــرد، ســـخت باشـــد. امـــا نیـــم نگاهـــی بـــه طـــرح کبریت هـــای 
ـــت  ـــا یاف ـــیون داره ـــه کلکس ـــا در مجموع ـــخه ای از آنه ـــه نس ـــی ک قدیم

ــد. ــت باشـ ــن حقیقـ ــده ایـ ــان دهنـ ــد نشـ ــود، می توانـ می شـ
ــع و  ــیاری از صنایـ ــی بسـ ــواه، زمانـ ــروزی خـ ــه پیـ ــق گفتـ طبـ
کارخانه هـــای معـــروف هـــم تبلیـــغ خـــود را بـــه کارخانه هـــای 
ـــپردند تـــا تصویـــر کاالیشـــان بـــر روی جلـــد  ـــی می س کبریـــت فروش
ـــی  ـــرد عموم ـــت از کارک ـــب کبری ـــن ترتی ـــه ای ـــود و ب ـــاپ ش ـــت چ کبری
خـــود خـــارج شـــده و بـــه رســـانه قدرتمنـــدی تبدیـــل شـــده بـــود.

ـــه  ـــک منطق ـــر ی ـــم تصوی ـــازی ه ـــت س ـــای کبری ـــی کارخانه ه »برخ
ـــا  ـــد کبریت ه ـــر روی جل ـــات را ب ـــی از حیوان ـــوع خاص ـــا ن ـــگری ی گردش
چـــاپ می کردنـــد کـــه برایمـــان جذابیـــت خاصـــی داشـــت و زمینـــه 
ـــاص  ـــوری خ ـــای جان ـــا گونه ه ـــف و ی ـــق مختل ـــا مناط ـــا را ب ـــنایی م آش
کشـــور فراهـــم می کـــرد البتـــه حـــاال هـــم ایـــن نـــوع طرح هـــا کـــم 
و بیـــش بـــر روی کبریت هـــا نقـــش می بندنـــد امـــا آن زمـــان کـــه 
تلویزیـــون و یـــا فضـــای مجـــازی در اختیارمـــان نبـــود، ایـــن نـــوع 

ـــت.« ـــری داش ـــت دیگ ـــر جذابی تصاوی

کارخانه هایی که به تعداد انگشتان دست هم نمی رسند
پیـــروزی خـــواه می گویـــد: »یـــادم می آیـــد زمانـــی را کـــه بیـــش 
ـــد  ـــرای تولی ـــر ب ـــا یکدیگ ـــت ب ـــازی در رقاب ـــت س ـــه کبری از ۱۰ کارخان
ـــداد کارخانه هـــای  ـــا حـــاال تع ـــد ام ـــور بودن ـــاز کش ـــورد نی ـــت م کبری

ـــد.« ـــم نمی رس ـــت ه ـــتان دس ـــداد انگش ـــه تع ـــده، ب ـــد کنن تولی

از بیــن آن ۱۰ و یــا شــاید ۲۰ کارخانــه کبریــت ســازی، تنهــا چهــار 
ــه توانســته اند از بنــد واردات قاچــاق کبریــت و فنــدک  ــا پنــج کارخان ی
در ســال های گذشــته و عــدم مدیریت هــای صحیــح بگذرنــد و حــاال بــا 
حداقــل میــزان تولیــد، خــود را ســر پــا نگــه دارنــد کــه دو مــورد از ایــن 

ــد. ــرار گرفته ان ــز ق ــهر تبری ــا در ش کارخانه ه

اوضاع نه چندان خوب کارخانه های کبریت سازی
بـــا نشســـتن پـــای ســـخن هـــر کـــدام از کارکنـــان کارخانجـــات 
ــوب  ــدان خـ ــه چنـ ــاع نـ ــاهد اوضـ ــوان شـ ــتان می تـ ــت اسـ کبریـ
کارخانه هـــای باقـــی مانـــده، حقـــوق معوقـــه و کاهـــش خـــط تولیـــد 
ـــن  ـــر در ای ـــد صـــد نف ـــون چن ـــن حـــال، هـــم اکن ـــا ای ـــا ب ـــود ام ـــا ب در آنه
ـــد  ـــزان، چن ـــان می ـــه هم ـــوده و ب ـــت ب ـــه فعالی ـــغول ب ـــا مش کارخانه ه

ــد. ــزاق می کننـ ــا ارتـ ــن کارخانه هـ ــل ایـ ــواده از محـ ــد خانـ صـ
ــازار  ــت بـ ــی از وضعیـ ــم دل خوشـ ــه داران هـ ــد کارخانـ ــر چنـ هـ
ــل  ــه دلیـ ــا بـ ــه را تنهـ ــودن کارخانـ ــا بـ ــر پـ ــد و سـ ــت ندارنـ کبریـ
اشـــتغال کارگـــران و کارکنـــان و جلوگیـــری از بیـــکار شـــدن آنهـــا 

می کننـــد. عنـــوان 

از اولین کارخانه ایرانی تا اولین موزه کبریت در تبریز
امـــا ایـــن روزهـــا آنچـــه بـــاز هـــم بـــه نـــام شـــهر اولین هـــا رقـــم 
ــا کبریـــت اســـت. صـــدور  می خـــورد، اولینـــی دیگـــر در ارتبـــاط بـ
مجـــوز رســـمی بـــرای مـــوزه کبریـــت ممتـــاز خبـــری اســـت کـــه 
ـــان  ـــتی آذربایج ـــع دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــراث فرهنگ ـــر کل می مدی
ــا بعـــد از اولیـــن کارخانـــه ایرانـــی  شـــرقی آن را بیـــان می کنـــد تـ
کبریـــت ســـازی، اولیـــن مـــوزه کبریـــت نیـــز بـــه نـــام شـــهر تبریـــز 

ـــود. ـــت ش ثب
ایـــن مـــوزه شـــامل کلکســـیونی از کبریت هـــای ســـاخت ایـــران و 
جهـــان، عکس هـــای مرتبـــط بـــا افتتـــاح و راه انـــدازی خـــط تولیـــد 
ـــختی  ـــتگاه س ـــت، دس ـــرس کبری ـــاخت و پ ـــتگاه های س ـــه، دس کارخان
ســـنجی کبریـــت، اســـناد و دفاتـــر حسابرســـی صـــد ســـال گذشـــته، 
ــر  ــا و دیگـ ــه و وراث آنهـ ــان کارخانـ ــه مؤسسـ ــجره نامـ عکـــس و شـ
دیدنی هایـــی اســـت کـــه می توانـــد هـــر بازدیـــد کننـــده عالقمنـــد 

بـــه تاریـــخ را ســـر ذوق آورد.
حـــال چندیـــن دهـــه از روزهـــای اوج کارخانه هـــای کبریـــت 
ســـازی کشـــور و بـــه دنبـــال آن، شـــهر تبریـــز می گـــذرد، روزهایـــی 
کـــه کبریـــت بـــه کاالیـــی عمومـــی بیـــن مـــردم تبدیـــل شـــده و 
ممکـــن نبـــود نمونـــه ای از ایـــن کاالی بـــی خطـــر در هـــر خانـــه ای 
پیـــدا نشـــود، روزهایـــی کـــه ایـــن کاالی خـــاص نـــه تنهـــا روشـــنی 
ـــر  ـــگ و هن ـــرخ فرهن ـــده چ ـــن کنن ـــی روش ـــه حت ـــا بلک ـــش خانه ه بخ

در کشـــور بـــوده اســـت.
شـــاید ۱۶۵ ســـال پیـــش، اولیـــن کســـی کـــه کبریـــت بـــه دســـت وارد 
ـــی آورد،  ـــور م ـــن کش ـــه ای ـــوغات ب ـــوان س ـــه عن ـــد و آن را ب ـــران می ش ای
ــس  ــای لوکـ ــن کاال از مغازه هـ ــرد روزی ایـ ــور نمی کـ ــگاه تصـ هیچـ

فروشـــی بـــه کلکســـیون های شـــخصی و یـــا موزه هـــا برســـد.
هـــر چنـــد بایـــد گفـــت، بـــا فعالیـــت چندیـــن کارخانـــه کبریـــت 
ـــت  ـــن صنع ـــراغ ای ـــر در آن، چ ـــا کارگ ـــودن صده ـــغول ب ـــازی و مش س
ـــادی  ـــای زی ـــش خانه ه ـــنی بخ ـــا روش ـــده ام ـــور ش ـــم ن ـــد ک ـــر چن ه

ـــت. اس

چراغ کبریت سازی رو به خاموشی می رود

آذربایجــان  اســتان  اداره کل ورزش و جوانــان  انتخــاب شایســته 
شــرقی بــه عنــوان دســتگاه برتــر اجرایــی اســتان در بیســت و دومیــن 
جشــنواره شــهید رجایــی را خدمــت جنابعالــی، جامعــه بــزرگ ورزش و 
ــان اســتان، همــکاران ســتادی اداره کل و شهرســتان هــای تابعــه  جوان

ــم. تبریــک عــرض مــی نمایی
ــرار  ــم و ق ــن ســنگر مه ــی در ای ــول مســئولیت جنابعال ــه قب ــا توجــه ب ب
گرفتــن در ایــن برهــه ی حســاس از تاریــخ کــه نظــام اســتعمار جهانــی 
ســعی در تســخیر جوانــان ملــت هــای گوناگــون دارد، دوام توفیــق، 
عــزت و ســربلندی جنابعالــی و متعاقبــا ســرافرازی تمامــی مــردم و علــی 

ــان خواســتاریم. ــزد من ــان اســتان را را از درگاه ای الخصــوص جوان

جناب آقای ایوب بهتاج
مدیر کل محترم اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

مدیریت و کارکنان روزنامه سراسری عجب شیر

روزنامه سراسری عجب شیر از شهرهای کشور نماینده فعال می پذیرد
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ــه  ــذف یاران ــان ح ــاره زم ــی درب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
دهک هــای بــا درآمــد بــاال توضیحاتــی داد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــد شــریعتمداری وزیــر 
ــای  ــه دهک ه ــان حــذف یاران ــاره زم ــی درب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــه شناســایی و  ــن نام ــت: آیی ــگاران گف ــدی در جمــع خبرن ــاالی درآم ب

حــذف یارانــه اقشــار بــا درآمــد بــاال بــه وســیله وزارت کار و بــا همــکاری 
ــی  ــور اجرای ــه و وزارت کش ــه و بودج ــازمان برنام ــات و س وزارت ارتباط

می شــود.
ــک از  ــه ده ــه س ــذف یاران ــه ح ــن نام ــه آیی ــود ک ــرار ب ــزود: ق او اف
اقشــار بــا درآمــد بــاال ظــرف یــک مــاه بــه اســتانداران ابــاغ شــود کــه 
ــات  ــه اطاع ــتگاه های مربوط ــوز دس ــت، هن ــن مهل ــام ای ــود اتم ــا وج ب
ــده  ــاغ نش ــتانداران اب ــه اس ــه ب ــن نام ــد و آیی ــل نکرده ان ــود را کام خ

اســت.
ــا  ــه ب ــن نام ــن آیی ــت: ای ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــه اســتانداران ابــاغ خواهــد  تکمیــل اطاعــات تــا یــک هفتــه آینــده ب
ــا دهــک بــاالی درآمــدی در اســتان ها  ــا کمــک آن هــا اقشــار ب شــد و ب

شناســایی می شــوند.
شــریعتمداری تصریــح کــرد: بــا وضعیــت اقتصــادی موجــود شناســایی 
ســه دهــک درآمــدی بــاال کمــی مشــکل اســت و بایــد ایــن کار بــا دقــت 

ــود. انجام ش
ــاه  ــهریور م ــان ش ــا پای ــد ت ــه بای ــن نام ــن آیی ــرد: ای ــح ک او تصری

ــود. ــی ش اجرای

شریعتمداری خبر داد؛

حذف یارانه پردرآمدها از پایان شهریور ماه 


