ریشه مشکالت در توسعه ،فقدان
حکومت قانون است
2

ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای
دریافت خدمات الکترونیکی آغاز شد

انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از تاخیر
در تکمیل پروژه ساماندهی مقبره الشعرا

توسعه ورزش مستلزم بستر سازی
مناسب در امور آموزش است

5

3

روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر روزانهم سراسری صبح اریان
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یـــاران بخـوانیـــد مـــرا
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آ گـــاهی دهـم شمـا را

حسینی شاهرودی:

دولت در مبارزه شفاف با فساد پیش قدم شود

آیین گرامیداشت روز ملی
شعر و ادب در تبریز برگزار
میشود

مراسم گلباران مزار استاد شهریار نیز روز چهارشنبه  ۲۷شهریور ساعت ۱۰
صبح در محل مقبره الشعرا برگزار میشود
6

رحمانی:

باید جلوی صادرات کاالهای
غیراستاندارد گرفته شود
صادرات اینگونه کاالها به آبروی کشور آسیب میرساند

به منظور حمایت از تولید داخل ،برنج در فصل برداشت وارد نمیشود
آرامش بر بازار کشور حکمفرماست

4

لغو تمام تحریمها هم
مشکالت مردم را حل نمیکند
مذاکر ه و دیداری بین آقای روحانی و ترامپ صورت نمیگیرد
تحریمها باید برداشته شود و آمریکا باید به ملت ایران احترام بگذارد
2

با گورستان بنرها آشنا شوید

گوش ـهای در فلکــه دانشــگاه کــه تــا همیــن
چنــد ســال پیــش ،ازباغچههــای سرســبز
دانشــگاه تبریــز بــود ،بــه گورســتان بنرهــا و
بیلبوردهــای تاریخگذشــته شــهرداری تبدیــل
شــد ه اســت.
بــه گــزارش فــارس ،قدیمیهــای دانشــگاه
تبریــز بایــد بــه خاطــر داشــته پیرمــردی را
کــه در گوش ـ ه دانشــگاه (از طــرف نبــش فلکــه
دانشــگاه) باغچــه کوچکــی راه انداختــه بــود.
دانشــگاه تبریــز ،ســبزترین دانشــگاه ایــران
اســت و پیرمــرد کــه گویــا از نیروهــای خدماتــی
یــا فضــای ســبز دانشــگاه بــود ،همــان باریکــه

 50متــری را چنــان بــه گل و تَــره و ســبزی
و ســیفیجات آراســته بــود کــه هــوش از ســر
یبُــرد.
رهگــذران م 
ح بــ ه صبــح بســیاری از کارکنــان و
صبــ 
دانشــجویان ،شــور و شــوق ســبز پیرمــرد را
تماشــا میکردنــد و محــو باغچــه او میشــدند.
آن ســوی دیــوار دانشــگاه نیــز ،چنــار بالــغ و
زیبایــی بــود کــه در مســیر فلکــه دانشــگاه،
ســایه انداختــه بــود.
اگــر گوشــیها و دوربینهــای امــروز در
آن زمــان هــم بــود ،میشــد چندیــن عکــس
مانــدگار از آن گوشــه باصفــای شــهر ،ثبــت کرد

مغفول ماندن نهادینهسازی
فرهنگ عابر پیاده
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار
آذربایجانشــرقی گفــت :بــه قــدری در شــورا
و ســتادها کمیتــه تشــکیل دادهایــم کــه گاهــا
یادمــان مـیرود کــه چنــد تــا کمیتــه تشــکیل
دادهایــم.
بــه گــزارش فــارس ،جــواد رحمتــی در
جلســه شــورای ترافیــک آذربایجانشــرقی
اظهــار کــرد :البتــه بایــد قبــل از هــر چیــزی
بــه موضــوع و ویژگــی و الزامــات راننــدگان
ســرویسها توجــه کــرد و مالحظــات آن را
رعایــت کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه فرمانداریهــا بایــد
ســتادها را تشــکیل دهــد ،تصریــح کــرد:
متاســفانه در اول مهــر ،برنامههــا بــه صــورت
کامــل اجــرا نمیشــود و تــا دو هفتــه مهرمــاه
موضــوع ســرویس مطــرح اســت.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار
آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه
بحثهایــی در رابطــه بــا تغییــر ســاعت
کاری ادارات از اول مهــر جهــت جلوگیــری از
تطابقــات مطــرح اســت ،ادامــه داد :نمیدانــم
در ایــن خصــوص کاری در اســتان شــده و یــا
اصــا الزم نیســت ،چراکــه دیگــر وقــت زیــادی
نمانــده و بایــد بــرای جبــران برخــی اتــاف
وقتهــا کاری کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ عابــر پیــاده
مغفــول مانــده اســت ،گفــت :حداقــل کاری
کــه بایــد در مــدارس انجــام گیــرد مربــوط بــه
آرامســازی و تعییــن رفتــار اســتاندارد اســت.
رحمتــی خاطرنشــان کــرد :همــه مــا فرزنــد
در خانــه داریــم و موضــوع فرهنگســازی
عابــر پیــاده یکــی از دغدغههــا بــوده کــه بایــد

و بــرای امــروزی نگــه داشــت کــه اوضــاع بــه
کلــی متفــاوت اســت.
شــهرداری تبریــز وقتــی متوجــه ارزش
تبلیغاتــی فلکــه دانشــگاه شــد ،چنــار نبــش
فلکــه را مزاحــم کار خــود دیــد و یــک شــب
بیســر و صــدا قطعــش کــرد .امــروز درســت در
جــای آن درخــت ،بیلبــورد بــزرگ شــهرداری
بــه چشــم میخــورد.
باغچــه پیرمــرد هــم سرنوشــتی مشــابه
آن درخــت داشــت .امیدواریــم آن پیرمــرد
باصفــا ،زنــده باشــد و ســای ه بازنشســتگیاش
ل و عیالــش باشــد ،امــا قــدر مســلم
ســر اهــ 
از آن باغچــه سرســبز دیگــر خبــری نیســت.
بیلبوردهــا و بنرهــای تاریخگذشــته شــهرداری
در نبــش فلکــه دانشــگاه در همیــن محــل رهــا
میشــوند .یعنــی افــرادی کــه ایــن بنرهــا را
نصــب میکننــد (بــه اصطــاح مــدرن :اکــران
میکننــد!) اکرانهــای قدیمــی را بــا کات ِــر
یبُرنــد و میاندازنــد تــوی دانشــگاه.
م
بنــر تاریــخ انقضــا ،بــه هیــچ درد نمیخــورد
ت میشــود از شــرش خــاص
و بــا ایــن کار راحـ 
شــد ،امــا آن قطعــه ســبز کــه از باغــات قدیمــی
دانشــگاه اســت ،امــروز بــه زبالهدانــی تبلیغــات
شــهری و گورســتان بنرهــای تاریخگذشــته
فلکــه تبدیــل شــد ه اســت.
ل و حوصلــه تذکــر بــه
نــه دانشــگاه حــا 
عوامــل اجرایــی شــهرداری را دارد و نــه
شــهرداری کــه بایــد ســرلوحه پاکیزگــی شــهر
باشــد ،نظارتــی بــر عوامــل اجرایــی اکــران! دارد.
در کنــار گفتمــان و توصیه،کارهــای فیزیکــی
نیــز صــورت گیــرد.
وی متذکــر شــد :بایــد کاری جهــادی کــرد
تــا هــر چــه ســریعتر مشــکالت مربــوط
بــه برچســب و بررســی اســتاندارد تعییــن
ســرویس تــا شــروع اول مهــر انجــام گیــرد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار
آذربایجانشــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه
همسانســازی مــدارس یکســان نیســت،
چراکــه مــا اولیایــی داریــم کــه مدرســه
فرزنــدش را از جنــوب شــرقی محــل ســکونت
بــه شــمالغربی میبــرد و مدعــی اســت کــه
ســطح علمــی آن مــدارس بهتــر از مــدارس
نزدیــک محــل ســکونت اســت.
وی ابــراز کــرد :بهقــدری در شــورا و ســتادها
کمیتــه تشــکیل دادهایــم کــه گاهــا یادمــان
مـیرود کــه چنــد تــا کمیتــه تشــکیل دادهایــم.
رحمتــی در ادامــه بــا انتقــاد از شــائبه مــرگ
ناشــی از تصادفــات در بیمارســتان اضافــه کــرد:
بایــد ایــن موضوعــات تفکیــک شــود و کامــا
معلــوم شــود کــه چنــد درصــد آســیب وارد شــده
و چنــد درصــد احتمــال زنــده مانــدن باقی اســت.

مشکالت اقتصادی کشور تحریم نبود که با لغو تحریم مشکالت هم حل شود
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آشنا:

تحوالت دانش هستهای ایران غرب را
شگفتزده خواهد کرد

مشــاور رئیسجمهــور گفــت :مرزهــای
دانــش و فنــاوری در حــوزه هســتهای دیگــر
جلــوی مــا را نخواهــد گرفــت.
بــه گــزارش تســنیم ،حســامالدین آشــنا
مشــاور رئیــس جمهــور و رئیــس مرکــز
بررســیهای اســتراتژیک ریاســتجمهوری،
دربــاره گام ســوم کاهــش تعهــدات برجامــی
کشــورمان و همچنیــن گفتوگوهــای انجــام
شــده بــا فرانســه دربــاره مســئله برجــام گفــت:
گام ســوم یــک گام چندالیــه اســت و وقتــی
گفتــه میشــود محدودیتــی در تحقیــق و
توســعه وجــود نخواهــد داشــت یعنــی مرزهــای
دانــش و فنــاوری در ایــن حــوزه دیگــر جلــوی
مــا را نخواهــد گرفــت و مــا بهســمت دانــش
مــرزی خواهیــم رفــت ،در نتیجــه غــرب بایــد
انتظــار داشــته باشــد کــه تحــوالت دانــش
هســتهای ایــران در آینــده نزدیــک او را
شــگفتزده کنــد.
وی افــزود :ایــن تصمیمــی اســت کــه غــرب
بایــد بگیــرد کــه آیــا میخواهــد بــا ایــران بهمثابــه
یــک قــدرت منطقــهای دارای انــرژی صلحآمیــز
هســتهای تعامــل کنــد یــا اینکــه میخواهــد ایران
را مقابــل خــود قــرار دهــد ،ایــن تصمیمــی اســت
کــه آنهــا وقــت زیــادی بــرای اتخــاذ آن ندارنــد.

در واکنش به منتقدان الیحه تجارت

اقدامات کارشناسی زیادی روی الیحه تجارت انجام شده است

نماینــده مــردم شــوش در مجلــس در
واکنــش بــه منتقــدان الیحــه تجــارت گفــت
کــه کار کارشناســی زیــادی روی الیحــه
تجــارت انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید راضــی نــوری
دربــاره انتقــادات مطــرح شــده از طــرف
فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه الیحــه تجــارت
و نحــوه بررســی آن در صحــن علنــی مجلــس
اظهــار داشــت :الیحــه تجــارت بــرای ســالها
پیــش اســت و اقدامــات کارشناســی بســیاری
روی ایــن الیحــه انجــام شــده اســت .ایــن
الیحــه همچنیــن مراحــل قانونــی خــود را
بــه طــور دقیــق طــی کــرده اســت .فضــای
صحــن علنــی هــم طــوری نیســت کــه اگــر
نماینــدهای پیشــنهادی داشــته باشــد ،اجــازه
مطــرح کــردن آن را نداشــته باشــد.
نماینــده مــردم شــوش ادامــه داد :از نظــر
مــن اشــکالی بــر ایــن الیحــه وارد نیســت،
نماینــدگان نیــز ابهــام زیــادی در رونــد بررســی
ایــن الیحــه ندارنــد ،وقتــی مــادهای از الیحــه
مخالفــی نــدارد ،چــرا بایــد بــرای بررســی
بیــش از حــد بــر ایــن مــوارد تمرکــز کنیــم.
وی در مــورد اشــکال بعضــی منتقــدان
مبنــی بــر اســتفاده مکــرر و نامشــخص از واژه
«عــرف» در مــواد ایــن الیحــه گفــت :نکتــه
اینجاســت کــه اتــاق بازرگانــی و کارشناســان

قبــل از بررســی مــواد قانونــی الیحــه تجــارت
بعضــی مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن الیحــه را
تشــریح کردنــد .اگــر مشــروح مذاکــرات را مرور
کنیــم متوجــه منظــور دقیــق ایــن مفاهیــم
خواهیــم شــد.
نــوری در پایــان تصریــح کــرد :کمیســیون
حقوقــی و قضایــی مجلــس قبــل از بررســی
ایــن الیحــه در صحــن علنــی ،بــه بررســی ایــن
الیحــه پرداختــه بــود .کمیســیون حقوقــی

مجلــس کمیســیون شــلوغی نیســت و غالــب
مــوارد و مســائل بــا دقــت ویــژهای بررســی
میشــود.
نماینــدگان مجلــس در حــال بررســی و
تصویــب «الیحــه تجــارت» هســتند کــه بیــش
از هــزار مــاده دارد کــه کارشناســان اقتصــادی
نســبت بــه نحــوه بررســی آن در مجلــس
انتقــاد وارد کــرده انــد.
تدویــن الیحــه تجــارت از اوایــل دهــه

هشــتاد در دولــت وقــت آغــاز و ایــن الیحــه
در ســال  ۱۳۸۴بــه مجلــس تقدیــم شــد و در
نهایــت در تاریخ ششــم دیمــاه ســال  ۱۳۹۰در
کمیســیون حقوقــی و قضایــی کــه طبــق اصــل
 ۸۵قانــون اساســی عهــدهدار بررســی آن بــود،
بــه تصویــب رســید .مجلــس نیــز در تاریــخ ۲۳
فروردیــن ســال  ۱۳۹۱بــا اجــرای آزمایشــی آن
بــه مــدت پنــج ســال موافقــت و آن را بــرای
شــورای نگهبــان ارســال کــرد .شــورای نگهبــان
بــا ایــراد اصــل هشــتاد و پنجــم آن را بــه
مجلــس عــودت داد و بــرای رفــع ایــراد شــورای
نگهبــان الزم بــود ایــن الیحــه در صحــن علنــی
مجلــس بــه تصویــب برســد.
نظــر بــه حجــم بــاالی مــواد ایــن الیحــه
( ۱۲۶۱مــاده) ،تصمیــم کمیســیون قضایــی
بــر آن شــد کــه ایــن الیحــه بهصــورت کتــاب
بــه کتــاب و در پنــج مرحلــه بــه صحــن علنــی
مجلــس ارائــه شــود کــه «کتــاب قراردادهــای
تجارتــی» آن در  ۱۲فصــل و  ۳۳۱مــاده در
شــهریورماه  ۱۳۹۸در دســتور کار مجلــس
قــرار گرفــت .اگرچــه تصویــب تمــام ایــن
قســمت از الیحــه تجــارت در هفتــه دوم
شــهریورماه  ۱۳۹۸در مجلــس بــه پایــان
رســیده ولــی مــواد  ۲۷۹و  ۲۹۳ایــن الیحــه
جهــت بررســی مجــدد بــه کمیســیون قضایــی
و حقوقــی ارجــاع شــد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ریشه مشکالت در توسعه،
فقدان حکومت قانون است

سهم زنان از تسهیالت اشتغالزایی
روستایی به  ۴۱درصد رسید
معـاون رئیس جمهوری در امور زنـان و خانواده
گفـت :بـر اسـاس آمار موجود  ،در سـال  ۹۷سـهم
زنـان از تسـهیالت اشـتغال زایـی روسـتایی و
عشـایری افـزون بـر  ۴۱درصـد بوده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا ،معصومـه ابتـکار در جمـع
خبرنـگاران کهگیلویـه و بویراحمد در یاسـوج آماری
درباره میزان تسـهیالت اشـتغال زایی زنان ارائه نکرد.
وی گفـت :یکـی از سیاسـتهای اصلـی
دولـت حمایـت از مناطـق محـروم بـوده که در
ایـن میـان رویکـرد آن توجه بـه توانمندی زنان
بـه ویـژه در مناطـق روسـتایی اسـت.
وی افـزود :مهمتریـن اقـدام انجـام شـده در
ایـن زمینـه پرداخت تسـهیالت اشـتغال پایدار
روسـتایی و عشـایری برای ایجاد اشـتغال پایدار
و درآمدزایـی در میـان زنـان بوده اسـت.
ابتـکار بیـان کـرد :طرحهـای ارتقـای تـاب
آوری اجتماعـی و توانمـدی زنـان روسـتایی در
مناطقـی همچون دیشـموک کهگیلویه و سـایر
روسـتاها و مناطـق محـروم اسـتان کهگیلویه و
بویراحمـد آغـاز شـده و کارهای قابـل قبولی در
ایـن زمینـه انجام شـده اسـت.
وی عنـوان کـرد :هـدف اصلـی ایـن طـرح
کاهـش آسـیبهای اجتماعـی و تـوان افزایـی
جوامـع اعـم از شـهری و روسـتایی اسـت.
معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و
خانـواده تصریـح کـرد :تفاهـم نامـه هایـی بـا
سـازمان بهزیسـتی کشـور بـرای کاهـش برخی
مشـکالت و آسـیبهای حـوزه زنـان و خانـواده
کـه نیازمند خدمـات مداخله ای و مشـاورههای
اجتماعـی بوده ،بسـته شـده اسـت.
ابتـکار ابـراز داشـت :بـرای نیل بـه این هدف
سـه مرکـز مداخلـه درمانـی و کمـک مشـاوره
ای و ارایـه خدمـات مشـاوره ای و اجتماعـی در
کشـور ایجاد شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :یـک تفاهـم نامـه خـاص
اسـتان کهگیلویـه وبویارحمـد نیـز بـا سـازمان
آمـوزش و پـرورش انجـام گرفتـه کـه بـا توجه
بـه مسـایل مربـوط بـه مـدارس و تـوان افزایی
هنرجویـان آموزشـی و پرورشـی ایـن موافقیت
نامـه خـاص این اسـتان اسـت.
ابتـکار بیـان کـرد :این تفاهـم نامه بـه تایید
وزیـر آمـوزش و پـرورش نیـز رسـیده کـه برای
حمایـت از دختـران بازمانـده از تحصیـل و ارائه
آموزشهـای الزم و مهارتهـای زندگـی کمک
بـه بهبـود شـرایط اجتماعـی و فرهنگـی در
مناطـق محـروم ایـن اسـتان خواهـد بود.
وی هـدف اصلـی سـفر خـود را بـه اسـتان
کهگیلویـه و بویراحمـد تصویـب سـند ارتقـای
وضعیـت زنـان و خانـواده اسـتان ،عنـوان کـرد.
معـاون رئیس جمهوری در امـور زنان و خانواده
گفـت :در ایـن اسـتان نیز این سـند امضا شـده
بـا همـکاری دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی در
کارگـروه مرتبط با شـورای برنامه ریزی اسـتان
تصویـب و اجرایـی میشـود.
وی عنــوان کــرد :تمامــی دســتگاهها
موظفنــد کــه جاهایــی از ایــن اســتان عقــب
ماندگــی هایــی همچــون کــودکان بازمانــده از
تحصیــل وجــود داشــته باشــد ورود کننــد و
درایــن بــاره مســئولیت دارنــد.
معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان
و خانـواده تصریـح کـرد :یکـی از اهـداف و
شـاخصهای مهـم در ایـن طـرح بازگشـت
ایـن کـودکان بویـژه دختـران بـه کالس درس
و فراهـم شـدن امـکان تحصیـل بـرای تمامـی
خانوادههـا در هـر نقطـه ای از ایـن اسـتان

روزنامه سراسری عجب شیر

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
گفــت :ریشــه مشــکالت در توســعه ،فقــدان
حکومــت قانــون یــا عــدم توســعه حقوقــی
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدمرتضی نبــوی
در دومیــن دوره آموزشــی تشــکیالتی طــرح
شــهید شــهریاری ،اظهــار کــرد :سالهاســت
کــه در ابعــادی از جملــه فرهنگــی و اقتصــادی

مشــکالتی وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اشــکاالت اقتصــاد متکــی
بــه نفــت ،گفــت :تعییــن سیاســی قیمــت نفــت
در دنیــا موجــب شــده رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی کشــور بــا نوســان همــراه باشــد و ایــن
در حالــی بــوده کــه نوســانات اقتصــادی متاثــر
از نوســانات قیمــت نفــت ،ضــد توســعه اســت.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام

گفــت :مــدل مفهومــی الگــوی پیشــرفت
اســامی ایرانــی در دانشــگاه آزاد در حــوزه
ریشــهیابی و ارائــه راهکارهــا در حــوزه
اقتصــادی تدویــن شــده اســت.
نبـوی خاطرنشـان کـرد :در ایـن مـدل سـیر
نظریههـا ،حرکتهـای اقتصـادی و نوسـانات
سیاسـی کشـور بررسـی شـده و علاوه بـر
ریشـهیابی عقبماندگیهـا و دوران افول توسـعه
ایـران و سـیر نظـرات توسـعه ،مـدل مفهومـی
برای پیشـرفت اسلامی ایرانی ارائه شـده اسـت.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
بیــان کــرد :ریشــه مشــکالت در توســعه
فقــدان حکومــت قانــون و یــا عــدم توســعه
حقوقــی اســت؛ بــه طوریکــه امــروزه ریشــه
مشــکالت بــه حکومــت قانــون برمیگــردد،
بــه گونـهای کــه قــوه مقننــه آنطــور کــه بایــد
قوانیــن حســاب شــده و کارآمــدی را تصویــب
نکــرده و بســیاری از قوانیــن بــا فوریــت و

حسینی شاهرودی:

همیــن جهــت دولــت نبایــد منتظــر ورود قــوه
قضاییــه بــرای مبــارزه بــا فســاد باشــد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا
اشــاره بــه اظهــارات رئیــس جمهــور مبنــی بــر
اینکــه دولــت بایــد در اتــاق شیشــه ای باشــد،
تصریــح کــرد :دولــت بایــد در راســتای شــفاف
ســازی و نظــام ســازی فرآیندهــا اقــدام کنــد،
مقاومتهــای زیــادی در بدنــه دولــت بــرای
اجــرای ســامانههای شــفاف ســازی وجــود
دارد ،ایجــاد شــفافیت هزینــه دارد زیــرا عدهای
از رانتهــای بــزرگ محــروم میشــوند.
حســینی شــاهرودی بــا تاکیــد بــر اینکــه
ایجــاد شــفافیت در نظــام اقتصــادی ،گمــرک،
واردات و صــادرات ضــروری اســت ،اظهــار
داشــت :قوانیــن کشــور مــا بــرای مقابلــه بــا
فســاد کامــل اســت و بایــد در راســتای شــفاف
ســازی مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد عدالــت
اجتماعــی اقدامــات جــدی انجــام داد.

دولت در مبارزه شفاف با فساد پیش قدم شود

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس
بــا اشــاره بــه اینکــه قــوه قضاییــه اراده جــدی
بــرای مقابلــه بــا فســاد دارد ،گفــت :دولــت
هــم بایــد بــه میــدان بیایــد و خــط قرمــزی در
مبــارزه بــا فســاد نداشــته باشــد.
بــه گــزارش مهــر ،ســید حســن حســینی
شــاهرودی ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی
مجلــس شــورای اســامی پبــا تاکیــد بــر لــزوم
شــفافیت در مقابلــه بــا فســاد گفــت :مقابلــه
شــفاف بــا فســاد موجــب بازگشــت اعتمــاد
عمومــی بــه نظــام خواهــد شــد .مقابلــه
بــا فســاد بایــد همــه جانبــه باشــد و همــه
گروههــای سیاســی را در بــر گیــرد.
شفافیت قوه قضائیه در بررسی پرونده دانه
درشتها موجب جلب حمایت مردم میشود
وی افــزود :بررســی پرونــده فســاد دانــه
درشــتها و آقازادههــا در دولــت ،مجلــس،
قــوه قضائیــه و نهادهــای نظامــی موجــب
جلــب اعتمــاد و حمایــت مــردم میشــود ،در
ایــن راســتا شــفافیت قــوه قضاییــه در بررســی
پروندههــا حائــز اهمیــت اســت.
عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون
نماینــدگان والیــی مجلــس گفــت :در برخــی
برهههــای تاریخــی شــاهد مبــارزه نمایشــی

بــا فســاد بــوده ایــم کــه تــا نوبــت بــه پرونــده
دانــه درشــتها میرســید ،عقبنشــینی
صــورت میگرفــت امــا قــوه قضاییــه ایــن بــار
اراده جــدی بــرای مبــارزه بــا فســاد دارد.
حســینی شــاهرودی یادآورشــد :نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا امضــای
بیانی ـهای از اقدامــات رئیــس قــوه قضاییــه در
مبــارزه بــا فســاد تقدیــر کردنــد .کارکنــان قــوه
قضاییــه نیــز بایــد احســاس کننــد کــه عــزم
قــوه قضاییــه بــرای مبــارزه بــا فســاد جــدی

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس گفــت :هنــوز جزئیــات
دقیقــی در رابطــه بــا تخصیــص خــط اعتبــاری  ۱۵میلیــارد
دالری اروپــا بــه ایــران مشــخص نشــده اســت.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،محمــد علــی وکیلــی ،بــه
صحبتهــای اخیــر برخــی از مقامــات ایرانــی و اروپایــی مبنــی
بــر اختصــاص 15میلیــارد دالر خــط اعتبــاری از ســوی اروپــا بــه
کشــورمان اشــاره و اظهــار داشــت :هنــوز جزئیــات دقیقــی در
رابطــه بــا تخصیــص خــط اعتبــاری 15میلیــارد دالری اروپــا بــه
ایــران مشــخص نشــده اســت.
آیا اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا به ایران
محقق خواهد شد؟
وی در ادامـــه افـــزود :در واقـــع ایـــن ســـوال وجـــود دارد
ک ــه آی ــا اختص ــاص خ ــط اعتب ــاری از س ــوی اروپ ــا ب ــه ای ــران
محق ــق خواه ــد ش ــد و ح ــاال اگ ــر ق ــرار ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه
ایـــن امـــر انجـــام شـــود؛ دقیقـــا بـــه چـــه شـــیوه ای اجـــرا
میشـــود.

بــدون مطالعــات مفصــل در مجلــس بــه
تصویــب میرســند.
نبـوی اضافـه کـرد :تغییـر سـریع قوانین در
کشـور ،وجـود قوانیـن پراکنـده و گاه تعارض و
کسـرت قوانین مشـکالتی را ایجاد کرده اسـت.
وی ادامــه داد :تدویــن و تنقیــح قوانیــن
انجــام نشــده و عــاوه بــر وضــع شــتابزده
قوانیــن ،اجــرای قانــون نیــز آنچنــان در بیــن
مجریــان مهــم نیســت.
عضـــو مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام
اظهـــار کـــرد :اینهـــا همـــه در حالـــی
اس ــت کــ ه قان ــون بای ــد منس ــجم ،یکپارچ ــه
و بـــدون تعـــارض باشـــد ،همچنیـــن در
عصـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات در
حالـــی ســـرمایههای زیـــادی بـــرای ایجـــاد
زیرســـاختهای الکترونیکـــی انجـــام شـــده
کـــه آنگونـــه کـــه بایـــد کارآمـــد و موفـــق
نبـــوده اســـت.

اســت و قصــد دارد اقــدام زیربنایــی بــرای از
بیــن بــردن فســاد انجــام دهــد.
دولت باید در مبارزه شفاف با فساد پیش
قدم باشد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد در
مبــارزه شــفاف بــا فســاد پیــش قــدم باشــد،
تاکیــد کــرد :مقدمــات فســاد در قــوه مجریــه
ایجــاد میشــود و خروجــی فســاد نیــز در
قــوه مجریــه مشــکالتی را ایجــاد میکنــد بــه

دولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد
اعالم نکند
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه قـــوه قضاییـــه
اراده جـــدی بـــرای مقابلـــه بـــا فســـاد دارد
و مجلـــس نیـــز در ایـــن مســـیر حرکـــت
میکنـــد ،گفـــت :دولـــت بایـــد بـــه میـــدان
بیای ــد و خط ــر قرم ــزی در مب ــارزه ب ــا فس ــاد
نداشـــته باشـــد .فســـاد از هـــر حـــزب و
جناحـــی در مجلـــس ،دولـــت و قـــوه قضائیـــه
بایـــد مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد.

ماهیت تخصیص خط اعتباری  ۱۵میلیارد دالری
اروپا به ایران مشخص نیست
باید مشاهده کرد که اروپاییها میخواهند در قبال این
خط اعتباری ،نفت از ایران خریداری کنند
نماینــده مــردم تهــران ،ری و شــمیرانات تصریــح کــرد:
بایــد ببینیــم کــه اروپاییهــا میخواهنــد در قبــال ایــن خــط
اعتبــاری ،نفــت از ایــران خریــداری کننــد یــا اینکــه هــدف
اصلــی آنهــا چیســت و در حقیقــت بایــد بــه ماهیــت آن پــی
ببریــم کــه در غالــب چــه تفاهــم نامــهای اســت.
اگر خط اعتباری محقق شود ،یک گام مثبت از سوی
اروپاییها خواهد بود
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس در پاســخ بــه ســوالی مبنــی

بــر اینکــه اگــر ایــن خــط اعتبــاری از ســوی اروپــا نســبت بــه
ایــران انجــام شــود ،احتمــال ایــن وجــود دارد کــه گام چهــارم
تعهــدات برجــام ملغــی شــود ،اشــاره و اظهــار کــرد :بــه هــر
حــال اگــر همیــن خــط اعتبــاری هــم محقــق شــود ،یــک گام
مثبــت از ســوی اروپاییهــا خواهــد بــود؛ چــرا کــه ایــن یــک
حرکــت میتوانــد از آن ســطح تنشهایــی کــه مــا را مصمــم
بــه اجــرای گام چهــارم تعهــدات هســته ای کنــد ،بکاهــد.
وکیلــی در ادامــه افــزود :امــا ایــن گامهــا از ســوی اروپاییهــا
کافــی نیســت بــرای اینکــه مــا نمیتوانیــم حقوقمــان را در
مســئله برجــام نادیــده بگیریــم و دیگــر گامهــای بعــدی کاهــش
تعهــدات هســته ای را عملیاتــی نکیــم.

بروجردی:

برکناری بولتون ،نشان دهنده آشفتگی
حاکم بر ساختار سیاسی آمریکا است

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس اعتقــاد دارد برکنــاری مشــاور
امنیــت ملــی ایــاالت متحــده ،نشــان دهنــده
آشــفتگی حاکــم بــر ســاختار سیاســی آمریــکا
اســت.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،عالءالدیــن
بروجــردی ،در واکنــش بــه برکنــاری «جــان
بولتــون» مشــاور امنیــت ملــی ایــاالت متحــده
آمریــکا ،گفــت :ایــن تغییــرات نشــان دهنــده
آشــفتگی حاکــم بــر ســاختار سیاســی و بنــده
تصمیــم ســازی ایــاالت متحــده اســت.
نماینــده مــردم ســلماس در مجلــس
شــورای اســامی در ایــن راســتا ،اظهــار کــرد:
ترامــپ امیــدوار بــود بــا روی کار آمــدن تیــم
تندروهــا بتوانــد سیاس ـتهای خــود را اعمــال
و عملیاتــی کنــد ولــی عمــا شکســت خــورد.
بولتون ،نماد نفوذ صهیونیستها در بنده
هیات حاکمه این کشور است
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بولتــون ،مشــاور
امنیــت ملــی ایــاالت متحــده نمــاد نفــوذ
صهیونیســتها در بنــده هیــات حاکمــه ایــن
کشــور اســت ،ادامــه داد :بنابرایــن میتــوان
دریافــت برکنــاری وی نشــان دهنــده شــکاف
در هیــات حاکمــه و سیاســتمداران تصمیــم
ســاز آمریکایــی اســت.
ثبات مدیریتی در بنده حاکمیتی ایاالت
متحده وجود ندارد
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم
تصریــح کــرد :البتــه بایــد یــادآور شــد
نمیتــوان اذعــان کــرد برکنــاری مشــاور
امنیــت ملــی ایــاالت متحــده مهــر پایانــی بــر
سیاسـتهای غیــر منطقــی ایــن کشــور باشــد
زیــرا واشــنگتن آشــفته بــازار ناهنجــاری هایــی
اســت کــه اســرائیلیها رقــم میزننــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره
بــه اینکــه ترامــپ تاکنــون چندیــن نفــر از
اعضــای کابینــه خــودش را برکنــار کــرده کــه
در تاریــخ مدیریتــی ایــن کشــور بــی ســابقه
بــوده اســت ،خاطرنشــان کــرد :در ایــن بیــن
میتــوان گفــت کــه چنیــن رفتــاری بیانگــر
نبــود ثبــات مدیریتــی در بنــده حاکمیتــی
ایــن کشــور اســت کــه موجــب شــده آمریــکا
در بیــن کشــورهای دنیــا دچــار آســیب شــود.

معاون رئیس مجلس نخجوان بر
توانایی ایران در حل مشکالت خود
تاکید کرد

«آذر زینـــال اف» معـــاون اول مجلـــس
عالـــی جمهـــوری خودمختـــار نخجـــوان
تاکی ــد ک ــرد ک ــه جمه ــوری اس ــامی ای ــران
بـــا تجربیـــات ارزشـــمند خـــود میتوانـــد بـــر
مشـــکالت و چالشهـــای پیـــش رو فائـــق
آیـــد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا ،وی در دیـــدار «ســـید
احمـــد حســـینی» سرکنســـول جمهـــوری
اس ــامی ای ــران در نخج ــوان ب ــا اع ــام ای ــن
مطلـــب افـــزود ،ایـــران کشـــوری بـــا تاریـــخ،
فرهنـــگ و ســـابقه کهـــن اســـت کـــه قـــادر
میباشـــد تـــا بـــر مشـــکالت خـــود غلبـــه
کنـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر مخالفـــت جمهـــوری
آذربایج ــان ب ــا دخال ــت قدرته ــای خارج ــی
در ارتب ــاط ب ــا مس ــائل منطق ــه تصری ــح ک ــرد،
ب ــرای امنی ــت هم ــه جانب ــه ای ــران ب ــه عن ــوان
کشـــور دوســـت و همســـایه و بـــرادر اهمیـــت
خاصـــی قائـــل اســـت.
معـــاون اول مجلـــس عالـــی نخجـــوان در
بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود همچنیـــن
از اق ــدام ص ــورت گرفت ــه ب ــرای ح ــل مش ــکل
تامیـــن دارو بـــرای ایـــن جمهـــوری از ســـوی
ایـــران تقدیـــر و تشـــکر کـــرد.
در ایـــن دیـــدار روابـــط ایـــران بـــا ایـــن
جمهـــوری خودمختـــار در زمینههـــای
مختلـــف سیاســـی ،اقتصـــادی و کنســـولی
نیـــز مـــورد تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.
مســـائل کنســـولی ،آخریـــن وضعیـــت
پروژههـــای مشـــترک دو طـــرف از جملـــه
نیـــروگاه آبـــی اردوبـــاد  -مـــارازاد از دیگـــر
محورهـــای گفـــت و گـــوی مزبـــور بـــوده
اســـت.

شهر و شورا

روزنامه سراسری عجب شیر
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و
شروع سال تحصیلی؛

خدمات اتوبوسهای مسیر  BRTروز
اول مهر رایگان است

ب ــا موافق ــت ش ــهردار تبری ــز ،همزم ــان ب ــا
آغـــاز هفتـــه دفـــاع مقـــدس و شـــروع ســـال
تحصیل ــی جدی ــد ،ش ــرکت واح ــد اتوبوس ــرانی
نســـبت بـــه ارائـــه خدمـــات ویـــژه بـــه آحـــاد
شـــهروندان ،دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان
اقـــدام میکنـــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا ،مدیرعامـــل شـــرکت
واح ــد اتوبوس ــرانی تبری ــز و حوم ــه ب ــا اع ــام
ایـــن خبـــر ،گفـــت :خدمـــات رایـــگان در
اول مهـــر در راســـتای تکریـــم شـــهروندان،
دانشـــجویان ،دانـــش آمـــوزان و فرهنگیـــان
انجـــام میشـــود.
فـــرخ جاللـــی ادامـــه داد :ایـــن اقـــدام بـــه
منظـــور ترویـــج و نهادینـــه ســـازی فرهنـــگ
اســـتفاده از حمـــل و نقـــل عمومـــی و بـــه
تب ــع آن کاه ــش ب ــار ترافیک ــی ،آلودگ ــی ه ــوا
و جلوگیـــری از اتـــاف وقـــت در ســـفرهای
درونشـــهری بـــا توجـــه بـــه افزایـــش بـــار
ترافیکـــی شـــهر در ایـــام بازگشـــایی مـــدارس،
انجـــام میشـــود.
وی از رســـیدگی بـــه نظافـــت اتوبـــوس
هـــا ،ســـایه بانهـــا و رفـــع نواقـــص فنـــی و
اورهـــال نـــاوگان بهمناســـبت بازگشـــایی
مـــدارس و افزایـــش تقاضـــای ســـفر خبـــر
داد.
با حکمی از سوی شهردار تبریز؛

شهردار جدید منطقه  ۸تبریز
منصوب شد

شــهردار جدیــد منطقــه  ۸تبریــز بــا حکمــی
از ســوی شــهردار تبریــز منصــوب شــد.
بـــه گـــزارش شـــهریار ،طـــی حکمـــی از
ســـوی ایـــرج شـــهین باهـــر شـــهردار تبریـــز
«علـــی مدبـــر» بـــه عنـــوان شـــهردار منطقـــه
 ۸تبریـــز منصـــوب شـــد.
وی پیـــش از ایـــن ســـابقه مدیرعامـــل
ســـازمان ســـیما ،منظـــر و فضـــای ســـبز
شـــهری و شـــهرداری منطقـــه  ۸تبریـــز را در
کارنامـــه خـــود دارد.
آییــن تودیــع و معارفــه شــهردار منطقــه ۸
تبریــز امــروز بــا حضــور رســول موســایی قائــم
مقــام شــهردار تبریــز و کاشــتکار مدیــر کل
بازرســی شــهرداری تبریــز برگــزار شــد.
قائــم مقــام شــهردار تبریــز در ایــن مراســم
تغییــرات ســازمانی را در راســتای افزایــش
بهــره وری ســازمانی ،الزم و ضــروری دانســته و
اعــام کــرد :تغییــر و تحــوالت ســازمانی نشــان
ضعــف یــک مدیــر یــا نشــان قــوت مدیــر دیگر
نیســت بلکــه تغییــرات الزمــه هــر ســازمانی
اســت تــا بــا انــرژی جدیــد و مضاعــف در
راســتای بهبــود عملکــرد ســازمانی قــدم هایــی
برداشــته شــود.
او از شـــهرداری منطقـــه  ۸تبریـــز بـــه
عنـــوان مهمتریـــن نقطـــه کالنشـــهر تبریـــز و
اتـــاق پذیرایـــی شـــهر یـــاد کـــرده و افـــزود:
مدیریـــت در شـــهرداری منطقـــه تاریخـــی
فرهنگـــی شـــهر ،روحیـــه خـــاص و همتـــی
مضاعـــف نیـــاز دارد ،چـــرا کـــه کار کـــردن
در ایـــن منطقـــه نیازمنـــد تجربـــه و خـــوش
فک ــری در راس ــتای هوی ــت بخش ــی و احی ــاء
بافـــت تاریخـــی شـــهر اســـت.
موســـایی در ادامـــه گفـــت بـــا توجـــه
بـــه حساســـیت مکانـــی منطقـــه و نیازمنـــد
بـــودن بـــه یـــک مدیـــر بـــا تجربـــه و خـــوش
فکـــر ،دکتـــر شـــهین باهـــر ،شـــهردار تبریـــز
تصمیـــم گرفتنـــد علـــی مدبـــر کـــه ســـالیان
ســـال تجربـــه مدیریـــت ایـــن منطقـــه را در
س ــوابق خ ــود داش ــته و ع ــاوه ب ــر ش ــناخت
عال ــی از منطق ــه ،تعام ــل خوب ــی ب ــا بازاری ــان
و ســـاکنین منطقـــه دارد را بـــه عنـــوان
سرپرس ــت جدی ــد منطق ــه تاریخ ــی فرهنگ ــی
شـــهر انتخـــاب کننـــد.
او از مدبـــر بـــه عنـــوان یکـــی از خـــاق
تریـــن و فعالتریـــن شـــهرداران تاریـــخ
ش ــهرداری منطق ــه  ۸ن ــام ب ــرده و اقدام ــات
وی در طـــول دوران شـــهرداری اســـبق خـــود
در منطقـــه را بســـیار ارزنـــده و بـــه یـــادگار
ماندنـــی توصیـــف کـــرد.
موســـایی همچنـــان از زحمـــات چنـــد
ماهـــه سرپرســـت موقـــت منطقـــه ،۸
عبدالله ــی تقدی ــر و تش ــکر ک ــرده و عملک ــرد
چنـــد ماهـــه ایشـــان را مخصوصـــا در حـــوزه
شهرســـازی بســـیار ارزشـــمند خوانـــد.

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی بـــا
انتقـــاد از تأخیرهـــای مکـــرر در تکمیـــل
پـــروژه ســـاماندهی مجموعـــه تاریخـــی
مقبرهالشـــعرای تبریز ،اظهار کـــرد :اتمام این
پروژه ،خواســـته بحق مردم فرهنگدوســـت
اســـتان و مطالبه جـــدی مدیریت ارشـــد
اســـتان نیز هســـت و مســـئوالن امر باید
نســـبت به عملکـــرد خـــود در این خصوص
پاســـخگو باشند.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا پورمحمــدی
در گفتوگــو بــا خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه
مقبرهالشــعرا ،نمــاد فرهنــگ و هنــر تبریــز و
آبــروی اســتان اســت ،افــزود :متاســفانه بــه
دالیــل مختلــف ســاماندهی ایــن مجموعــه
تاریخــی بــه تاخیــر افتــاده اســت و همیــن امــر
موجــب شــده اســت کــه نتوانیــم از ظرفیــت
فرهنگــی و گردشــگری آن در راســتای توســعه
اســتان اســتفاده کنیــم.
وی بــا تأکیــد بــر جدیــت دســتگاههای
مســئول بویــژه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان و شــهرداری تبریــز در اتمــام
ایــن پــروژه ،اظهــار کــرد :همــه دســتگاهها
بایــد بــرای پیشــبرد ســاماندهی ایــن
مجموعــه و اتمــام عملیــات عمرانــی در آن
همــکاری کننــد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن بــاره گفــت:
متاســفانه بســیاری از مســائل فنــی و تخصصــی
کــه بایــد در توســعه و مرمــت اماکــن تاریخــی
مــورد توجــه قــرار گیــرد ،در عملیــات عمرانــی
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انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از تاخیر
در تکمیل پروژه ساماندهی مقبره الشعرا

مقبرهالشــعرا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
جــواد رحمتــی ،بــه توســعه عجوالنــه و
بــدون توجــه بــه کاوشهــای باستانشناســی
در ایــن مجموعــه تاریخــی ،افــزود :زیربنــای در
نظــر گرفتــه شــده بــرای توســعه مقبرهالشــعرا
نیــز متناســب بــا میــزان اعتبــارات تخصیــص

یافتــه بــه ایــن پــروژه نبــوده کــه ایــن رونــد
باعــث طوالنــی شــدن ســاماندهی آن در
طــول زمــان شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همــه ســاله اعتباراتــی
از ســوی شــهرداری و دولــت بــرای تکمیــل
ایــن پــروژه پیشبینــی میشــود ،ادامــه داد:

تکمیــل ایــن پــروژه یکــی از مطالبــات جــدی
مــردم اســت و دســتگاههای مســئول بایــد
بــرای آمادهســازی آن بــرای حضــور مــردم
و گردشــگران اهتمــام جــدی داشــته باشــند.
معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجــان
شــرقی در ادامــه تکمیــل و بهرهبــرداری
کامــل از پــروژه مقبرهالشــعرا را نیازمنــد
بیــش از  500میلیــارد ریــال اعتبــار دانســت
و افــزود :عملیــات ســاماندهی ایــن مجموعــه
بــا اولویــت محوطهســازی و آمــاده کــردن آن
بــرای بازدیــد گردشــگران ادامــه مییابــد و
بــرای اصــاح داخــل بنــا نیــز اعتباراتــی مــورد
نیــاز اســت کــه انتظــار داریــم تخصیــص بــه
موقــع از ســوی دولــت و پرداخــت بــه موقــع
از ســوی شــهرداری ،شــاهد تســریع در اتمــام
آن باشــیم.
رحمتــی افــزود :در ســال جــاری 110
میلیــارد ریــال اعتبــار از ســوی وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی و  90میلیــارد ریــال نیــز
توســط شــهرداری بــرای ایــن پــروژه در
نظــر گرفتــه شــده کــه در صــورت تخصیــص
و پرداخــت کامــل ،عملیــات عمرانــی بــرای
تکمیــل پــروژه ســرعت بیشــتری میگیــرد.

قائم مقام شهردار تبریز:

پارسال از محل تغییر کاربری
درآمد نداشتیم

قائــم مقــام شــهردار تبریــز گفــت :در ســال
گذشــته شــهرداری تبریــز ریالــی از محــل تغییر
کاربــری درآمــدی نداشــته و ایــن موضــوع
یعنــی اینکــه یــک متــر زمیــن فضــای ســبز بــه
ســاختمان و بتــن تبدیــل نشــده اســت.
بــه گزارش ایرنا ،رســول موســایی در مراســم
تودیــع و معارفــه سرپرســت جدیــد ســازمان
ســیما ،منظــر و فضای ســبز شــهری شــهرداری
تبریــز تاکیــد کــرد :تغییــر کاربــری هــر متــر
فضــای ســبز اقدامــی جبــران ناپذیــر اســت و
نبایــد در برابــر ایــن موضــوع بیتفــاوت بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در  ۲ســال اخیــر تــاش
شــده تــا شــهر تبریــز زیســت پذیــر شــود،
اظهــار داشــت :اولویــت اصلــی در ایــن زمینــه
توســعه فضــای ســبز بــوده کــه در ســامت
شــهروندان بســیار تاثیرگــذار اســت.
قائــم مقــام شــهردار تبریــز احــداث ۲۶
بوســتان محلــه ای در دوره مدیریــت جدیــد

شــهرداری را اقدامــی مهــم در راســتای توســعه
فضــای ســبز شــهری دانســت و گفــت :تبدیــل
زمیــن مســکونی بــه فضــای ســبز بــرای شــورا
و شــهرداری تبریــز افتخــار بزرگــی اســت.
موســایی بــا بیــان اینکــه از اقدامــات
اساســی شــهرداری در حــوزه فضــای ســبز
انتقــال فرهنــگ حفاظــت از محیــط زیســت
بــه شــهروندان اســت ،ادامــه داد :در زمــان
کنونــی شــهروندان در خصــوص فضــای ســبز
بســیار حســاس شــده انــد چراکــه حفاظــت از
محیــط زیســت و فضــای ســبز تنهــا از عهــده
شــهرداری خــارج اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بــاغ شــهر
تبریــز حفــظ میشــد اکنــون شــاهد توســعه
افقــی ایــن شــهر در کنــار باغــات شــهر بودیــم،
یــادآوری کــرد :از بیــن رفتــن باغــات تبریــز بــا
تصمیمــات کالن رخ داده اســت.
قائــم مقــام شــهردار تبریــز بــا اشــاره

بــه اینکــه در  ۲ســال اخیــر بــرای توســعه
زیرســاختها تــاش شــده اســت ،گفــت:
طرحهــای زیرســاختی نبایــد تنهــا پــروژه
عمرانــی و احــداث زیرگــذر و روگــذر باشــد.
موســایی ،بــا بیــان اینکــه وجــود
ســاختمانهای مــدرن و تاسیســات شــهری
نشــان توســعه یافتگــی نیســت ،افــزود :در
زمــان کنونــی توســعه یافتگــی پارامترهــای
مهمــی ماننــد نشــاط و ســامت شــهروندان را

دربــر میگیــرد.
وی گفــت :تمــام تاسیســات شــهری در
شــرایطی کارایــی دارد کــه شــهروندان ســالم
و بــا نشــاط باشــند.
در ایــن مراســم مســعود برزگــر جاللــی
بــه عنــوان سرپرســت ســازمان ســیما ،منظــر
و فضــای ســبز شــهری تبریــز معرفــی و از
تالشهــای علــی مدبــر مدیرعامــل ســابق
ایــن ســازمان قدردانــی شــد.

ابوترابی مطرح کرد:

تحول در بدنه قضایی با دستور العمل ساماندهی زندانیان

عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس،
گفــت :اگــر بخشــنامه دســتور العمــل ســاماندهی زندانیــان و
کاهــش جمعیــت کیفــری زندانهــا اجرایــی شــود ،میتوانیــم
شــاهد تحــول در بدنــه قضایــی کشــور باشــیم ؛ امــا مــا بایــد بــه
ســمت تحــول برویــم و تحــول بنیادیــن راهــکار مــورد نظر اســت.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،ابوالفضــل ابوترابــی ،بــا بیان دســتور
العمــل ســاماندهی زندانیــان بــه افزایــش زندانیــان کشــور اشــاره
کــرد و گفــت :رئیــس قــوه قضائیــه در اجــرای بنــد  64سیاســت
کلــی برنامــه ششــم توســعه و مقــررات قانــون آییــن دادرســی
موضـــوع مالیـــات بـــر درآمـــد و دارایـــی
زیرمجموعـــه مالیاتهـــای مســـتقیم اســـت
و معافیـــت فعـــاالن اقتصـــادی در مناطـــق
آزاد از ایـــن مالیـــات یکـــی از جذابیتهـــای
اقتصـــادی مناطـــق آزاد قلمـــداد میشـــود.
ب ــه گ ــزارش ایرن ــا ،هرچن ــد ک ــه معافی ــت
مالیاتـــی منـــدرج در مـــاده  ۱۳قانـــون
چگونگـــی اداره مناطـــق آزاد بعدهـــا در
مـــاده  ۳۱قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد بـــه
مالی ــات ب ــا ن ــرخ صف ــر تبدی ــل ش ــد و دلی ــل
توجیهـــی آن ایجـــاد انضبـــاط مالیاتـــی در
محـــدوده مناطـــق آزاد اســـتنباط شـــد ،امـــا
نبایـــد بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی مشـــروط
بـــر ایـــن کـــه بهطـــور واقعـــی بـــه فعالیـــت
مشـــغول هســـتند تنگنـــای مالیاتـــی ایجـــاد
شـــود .بـــا ایـــن وجـــود ،منظـــور از عبـــارت
معافیـــت مالیاتـــی در ایـــن یادداشـــت،
مالیـــات بـــه نـــرخ صفـــر تشـــریح شـــده در
م ــاده  ۳۱قان ــون رف ــع موان ــع تولی ــد و م ــاده
 ۲دســـتورالعمل نحـــوه اظهارنامـــه مالیاتـــی و
عملکـــرد مالـــی در مناطـــق آزاد تجـــاری -
صنعتـــی اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مناطـــق آزاد بـــا
محوریـــت تجـــارت و صنعـــت هســـتند،
همگـــی فعـــاالن اقتصـــادی بهطـــور طبیعـــی
در وضعیـــت مشـــابهی نیســـتند .برخـــی
مالـــک محـــل اســـتقرار ســـرمایهگذاری

کیفــری و قانــون مجــازات اســامی در زمینــه حبــس زدایــی
«دســتور العمــل ســاماندهی زندانیــان و کاهــش جمعیــت
کیفــری زندانهــا» را بــه تازگــی ابــاغ کــرده اســت؛ دســتور
العمــل مذکــور در « 29مــاده» تدویــن شــده و در ادامــه تبصــره
مربوطــه بــه مــواد بیســت و نــه گانــه نیــز آورده شــده اســت .
نماینــده مــردم نجــف آبــاد ،تیــران و کــرون در مجلــس
شــورای اســامی ،افــزود :از سیاســتهای اتخــاذ شــده در
ایــن دســتورعمل میتوانیــم بــه کاهــش محکومیــن بــه
حبــس ،حمایــت از خانوادههــای زندانیــان ،اصــاح وضــع درون
زندانهــا و بهبــود وضعیــت زندانیــان پــس از دوره حبــس
اشــاره کنیــم.
افزایش زندانیان معضل بزرگ کشور
ابوترابــی یــادآور شــد :معضــل بزرگــی کــه در بحــث زندانیان
داریــم افزایــش تعــداد زندانیــان اســت ؛ ســالیانه حــدود  50هزار
نفــر بــه زنــدان میرونــد ایــن هزینــه ســنگینی بــرای دســتگاه

قضایــی دارد همچنیــن ایــن تعــداد زندانــی مشــکالتی بــرای
کارمنــدان ،قــوه قضائیــه و زندانهــا دارد؛ در شــرایط کنونــی
و تــورم موجــود در جامعــه ایــن  50هــزار نفــر هزینــه زیــادی
از لحــاظ بهداشــت ،خــوراک و پوشــاک دارنــد؛ بــه اعتقــاد مــن
ورود ایــن  50هــزار نفــر بــه زنــدان هــر یــک بــه میــزان  1تــا
 3روز و تشــکیل پرونــده بــرای آنهــا نــه تنهــا بــرای فــرد
بــرای خانــواده آنهــا هــم خوشــایند نیســت؛ بایــد ایــن تعــداد
کاهــش پیــدا کننــد در نتیجــه هزینههــای جــاری زندانهــا
هــم کاهــش پیــدا میکنــد .
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس
گفــت :اگــر بخشــنامه حاضــر اجرایــی شــود میتوانیــم شــاهد
تحــول در بدنــه قضایــی کشــور باشــیم ؛ امــا مــا بایــد بــه
ســمت تحــول برویــم و تحــول بنیادیــن راهــکاری مــورد نظــر
اســت ،راهــکار ایــن تحــول هــم پیشــگیری اســت؛ در مســئله
زندانیــان هــم بایــد پیشــگیری صــورت بگیــرد یعنــی از ابتــدا
پرونــده ای تشــکیل نشــود کــه کار بــه حبــس و زنــدان بکشــد.

مناطق آزاد ،معافیت مالیاتی مالک یا مستاجر؟
خـــود و برخـــی دیگـــر مســـتاجرند .بـــا ایـــن
وضعیـــت ،معافیـــت مالیاتـــی شـــامل حـــال
همگـــی آنهـــا میشـــود؟
دایـــره ســـوال را وســـیعتر میکنـــم ،آیـــا
مالکانـــی کـــه زمیـــن یـــا ملـــک خـــود را در
قالـــب عقـــود معیـــن قانـــون مدنـــی بـــرای
ســـرمایهگذاری در اختیـــار فعـــال اقتصـــادی
قـــرار میدهنـــد نیـــز از معافیـــت مالیاتـــی
بـــرای درآمـــد حاصلـــه خـــود بهطـــور مثـــال
از عقـــد اجـــاره ،برخـــوردار میشـــوند؟
بـــه عنـــوان مثـــال شـــخصی کـــه ملکـــش
را در قالـــب عقـــد اجـــاره در اختیـــار یـــک
فعـــال اقتصـــادی بـــرای تولیـــد کیـــف و
کفـــش یـــا پوشـــاک یـــا هـــر موضـــوع
دیگـــری قـــرار میدهـــد ،یـــا شـــخصی کـــه
غرف ــه ی ــا مغ ــازه ملک ــی خ ــود را در اختی ــار
فروشـــندهای میگـــذارد تـــا بـــه خریـــد و
فـــروش مبـــادرت ورزد ،درآمـــد کدامیـــک از
آنهـــا مشـــمول معافیـــت مالیاتـــی اســـت؟
بـــرای پاســـخ میتـــوان گفـــت کـــه اگـــر
ش ــرایط قانون ــی رعای ــت ش ــود ،ه ــر دو درآم ــد
مش ــمول معافی ــت هس ــتند و در صورت ــی ک ــه
ش ــرایط قانون ــی رعای ــت نش ــود ممک ــن اس ــت

هیـــچ کـــدام از مزیـــت معافیـــت مالیاتـــی
منطقـــه آزاد بهرهمنـــد نشـــوند .
ام ــا ای ــن ش ــرایط قانون ــی چیس ــت؟ ش ــرط
برخ ــورداری از ه ــر گون ــه معافی ــت مالیات ــی،
داشـــتن مجـــوز فعالیـــت از ســـازمان منطقـــه
آزاد مربوط ــه اس ــت .در صورت ــی ک ــه ش ــرایط
منـــدرج در مـــاده  ۱۳قانـــون چگونگـــی اداره
مناط ــق آزاد رعای ــت ش ــود ه ــر ن ــوع فعالی ــت
اقتصـــادی بـــه مـــدت  ۲۰ســـال از تاریـــخ
بهرهبـــرداری منـــدرج در مجـــوز از پرداخـــت
مالیـــات بـــر درآمـــد و دارایـــی موضـــوع
مالیاتهـــای مســـتقیم معـــاف خواهـــد بـــود.
قانونـــی کـــه در بنـــد الـــف مـــاده  ۶۵قانـــون
احـــکام دائمـــی برنامههـــای توســـعه کشـــور،
بـــر تســـری آن بـــه مناطـــق آزاد تصریـــح
شـــده و ســـازمانهای مناطـــق آزاد را فقـــط
تابـــع ایـــن قانـــون ،اصالحـــات بعـــدی آن و
قانـــون کار دانســـته اســـت.
بــر ایــن اســاس ،در مثالهــای اشــاره شــده
درآمــد حاصلــه توســط مالــک از طریــق اخــذ
اجــاره بهــا و مســتاجر بــه دلیل خریــد و فروش
یــا تولیــد و صــادرات در صورتــی مشــمول
معافیــت مالیاتــی خواهــد بــود کــه چارچــوب

منــدرج در مــاده  ۱۳قانــون چگونگــی اداره
مناطــق آزاد رعایــت شــده باشــد.
هرچنـــد کـــه در ادامـــه و بـــا توجـــه
بـــه آخریـــن اصـــاح مـــاده  ۱۳۲قانـــون
مالیاتهـــای مســـتقیم ،ارســـال اظهارنامـــه
در موعـــد مقـــرر قانونـــی بـــه شـــرایط
برخـــورداری از هـــر گونـــه معافیـــت مالیاتـــی
در مناطـــق آزاد افـــزوده شـــد.
بنابرایـــن چـــه مالـــک و چـــه مســـتاجر در
مح ــدوده جغرافیای ــی مناط ــق آزاد در صورت ــی
درآمدشـــان معـــاف از پرداخـــت مالیـــات
میشـــود کـــه مجـــوز فعالیـــت از ســـازمان
منطقـــه آزاد مربوطـــه اخـــذ کـــرده باشـــند و
اظه ــار نام ــه مالیات ــی را نی ــز ب ــرای س ــازمان
امـــور مالیاتـــی ارســـال کـــرده باشـــند.
مـــوارد پیشگفتـــه در مـــاده ۱۰
دســـتورالعمل نحـــوه ارائـــه اظهارنامـــه
مالیات ــی ب ــا ش ــماره  ۶۴۶۳۹و م ــورخ یازده ــم
تیرم ــاه  ۹۶بدی ــن ص ــورت اش ــاره ش ــده ک ــه
«اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی مکلفنـــد در
صـــورت داشـــتن درآمـــد اجـــاره امـــاک،
اظهارنامـــه خـــود را تـــا آخـــر تیرمـــاه ســـال
بع ــد از طری ــق س ــامانه مربوط ــه ارائ ــه کنن ــد.

3

معاون بازرسی و نظارت صمت استان:

مردم گرانی لوازم التحریر را
به  ۱۲۴اطالع دهند

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صمــت
اســتان آذربایجــان شــرقی از مردم خواســت در
صــورت گــران عرضــه شــدن لــوازم التحریــر ،از
طریــق تلفــن  ۱۲۴اطــاع دهنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،اســماعیل عطاپــور،
بــا تشــریح رونــد نظــارت بــر عرضــه کاال در
آســتانه بازگشــایی مــدارس ابــراز داشــت:
طــرح نظارتــی ویــژه بازگشــایی مــدارس
از اوایــل شــهریورماه در اســتان آذربایجــان
شــرقی آغــاز شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :ایــن طــرح نظارتــی ،بــا
هــدف حمایــت از حقــوق مصرفکننــدگان
همزمــان بــا ســایر اســتانها در اســتان
آذربایجــان شــرقی اجــرا میشــود و شــامل
نظــارت بــر اقالمــی از جملــه لــوازم التحریــر،
کیــف و کفــش و پوشــاک اســت.
عطاپــور بــا اشــاره بــه مــدت زمــان اجــرای
ایــن طــرح افــزود :ایــن طــرح در آســتانه
شــروع ســال تحصیلــی جدیــد و لــزوم
پیشــگیری از بــروز هرگونــه تخلــف احتمالــی
توســط عوامــل ســودجو و فرصتطلــب بــا
همــکاری و هماهنگــی اداره کل تعزیــرات
حکومتــی و ســایر دســتگاههای مرتبــط ماننــد
اتــاق اصنــاف  ،اتحادیههــا و نیــروی انتظامــی
تــا  ۱۰مهــر اجــرا خواهــد شــد.
معـاون بازرسـی و نظـارت صنعـت ،معـدن و
تجارت اسـتان آذربایجان شـرقی خاطرنشان کرد:
مـردم بیشـتر نسـبت بـه گرانـی در حـوزه لـوازم
التحریـر گالیـه دارنـد آن هـم به این دلیل اسـت
کـه لـوازم التحریـر و دفتـر پیـش از این بـا ارز ۴
هـزار و  ۲۰۰تومانـی وارد میشـد کـه از اوایـل
امسـال بـه نیمایـی تبدیـل شـد و شـاهد گرانـی
حـدود  ۴هـزار و  ۲۰۰تومانـی اقلام شـدیم.
عطاپــور بــا اشــاره بــه نظــارت مســتمر
بازرســان افــزود :ناظــران صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان در ســطح شــهرها حضــور
دارنــد و نمایشــگاهی هــم کــه در تبریــز برپــا
شــده زیــر ذره بیــن ناظــران قــرار دارد و قــرار
شــده محصــوالت ایــن نمایشــگاه کــه ۱۵
درصــد زیــر قیمــت بــازار عرضــه شــود.
معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صمــت
اســتان آذربایجــان شــرقی در پایــان تاکیــد
کــرد :مــردم حتمــا از مغــازه دار ،فاکتــور
خریــد بگیرنــد و اگــر قیمتهــا متفــاوت تــر
و گــران تــر عرضــه میشــود از طریــق تلفــن
 ۱۲۴اطــاع دهنــد.
از کتاب رازهای موفقیت انسان

تالیف :جعفر شکوریان

مبــرا
* آدمیــان در ایــن جهــان از گنــاه ّ
نیســتند و خدايــی کــه ایــن بنــدگان را آفریده
اســت از ایــن معنــا کامــ ً
ا آگاه اســت کــه
آدمیــان بــه دلیــل ضعفهــا و کاستیهایشــان
دچــار پــاره ای از گناهــان میشــوند .در چنیــن
حالــی بهتریــن کاری کــه انســان میتوانــد
بکنــد ایــن اســت کــه اوالً بــه عجــز خــود
واقــف شــود و بــدان اعتــراف کنــد و بدانــد کــه
بدتریــن موجــودات مســتکبران هســتند و گناه
کــردن و لغــزش پذیــری را در خــود عجــز و
ذلــت ببیننــد و دچــار غــرور نشــود و بالفاصلــه
توبــه کنــد و نــادم شــود ثانیــاً مجــاری ورود
بیگانــگان را بــرای فریــب و لغزاندنــش پیــدا
کنــد و نقــاط ضعــف و ضربــه پذیــری را در
خــود کشــف کنــد و آنهــا را ببنــدد.
؟
* جهــان پیرمــا ،قهرمانیهــا ،از خــود
گذشــتگی هــا ،دالوریهــا و صحنههــای
خونیــن بســیار بخــود دیــده اســت و تاریــخ
زندگــی آدمــی از آغــاز تــا بــه امــروز پــر
اســت از ایــن پیــش آمدهــا و سرگذشــت
هــا .بســیاری از مــردان بــزرگ در راه آرمــان
مقــدس خویــش و یــا هــدف بــزرگ هــم
میهنــان خــود بــی دریــغ جــان بــر کــف
نهــاده و ســرانجام بــا کمــال ســربلندی
بــه شــهادت رســیده انــد .تاریــخ نیــز بــه
ارزش و فــداکاری و از جــان گذشــتگی هــر
یــک از ایــن فــداکاران بــزرگ داســتان و
داســتانهای جاویــدان آفریــده اســت.
عباس پرویز
* در جهــان یگانــه مایــه نیــک بختــی
انســان محبــت اســت.
افالطون
* دانشــمندانند کــه خــود را وقــف مــردم
جهــان میكننــد و بــا اکتشــافات خــود بشــر
را از بالیــا نجــات میدهــد.
حسین رحمت نژاد
* هیــچ انســانی در جهــان از زندگــی بــا
دیگــر انســانها بــی نیــاز نیســت.
ابراهم ادهم
* انســان واقعــی جــز بــه راه خــدا گام
بــر نمــیدارد.
جبران خلیل جبران
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

بدهیتامیناجتماعیبهوزارتبهداشت
تا پایان شهریور حل و فصل میشود

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
گفــت :در زمینــه بدهیهــای تامیــن اجتماعــی
بــا دکتــر ســاالری مدیرعامــل ایــن ســازمان
جلســههایی برگــزار کردیــم تــا بدهیهــا
تعییــن تکلیــف شــوند .قــرار اســت بخشــی از
ایــن بدهیهــا از محــل فــروش ســهام تســویه
شــود .تــاش میکنیــم و امیدواریــم تــا قبــل
از پایــان شــهریور مشــکل بدهیهــای تامیــن
اجتماعــی بــه وزارت بهداشــت حــل و فصــل
شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســعید نمکــی دربــاره
بدهیهــای تامیــن اجتماعــی بــه وزارت
بهداشــت افــزود :دانشــگاههای علــوم پزشــکی
در ایــن زمینــه محــق هســتند ،زیــرا هزینــه
خدماتــی کــه بعضــا از یــک ســال و نیــم قبــل
ارائــه شــده را هنــوز دریافــت نکــرده انــد .بــه
هــر حــال فشــار بودجــه بــر دانشــگاههای
علــوم پزشــکی بــه علــت کمبــود نقدینگــی و
مشــکالت خزانــه ،وجــود دارد و دانشــگاهها
نمیتواننــد خدمــات را رایــگان ارائــه کننــد و
حتــی بعــد از یــک ســال و نیــم نتواننــد هزینــه
آن دریافــت کننــد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر شــرکتهای
پخــش دارو بــرای تهیــه دارو از دانشــگاههای
علــوم پزشــکی پــول نقــد درخواســت میکنند.
ایــن شــرایط دشــوار بــرای دانشــگاههای علــوم
پزشــکی وجــود دارد ،امــا بــه رغــم همــه اینهــا
همچنــان تــاش میکنیــم کــه خدمــات
رســانی دچــار مشــکل نشــود.
نمکــی اضافــه کــرد :آخریــن میــزان
بدهیهــای ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه
وزارت بهداشــت حــدود  ۹هــزار میلیــارد
تومــان اســت و حتــی برخــی دانشــگاههای
علــوم پزشــکی حــدود  ۱۷یــا  ۱۸مــاه از
ســازمان تامیــن اجتماعــی طلــب دارنــد.

اقتصاد و صنعت

شفاف سازی در مبارزه با فساد هراس و نگرانی ندارد

رئیــس کمیســیون حمایــت از تولیــد ملــی
گفــت :شــفاف ســازی در مبــارزه بــا فســاد اگــر
بــر مبنــای منطــق و قانــون باشــد نبایــد کســی
از آن هــراس داشــته باشــد.
بــه گــزارش مهــر ،حمیدرضــا فوالدگــر،
بــا تاکیــد بــر لــزوم شــفاف ســازی مبــارزه
بــا فســاد گفــت :مبــارزه بــا فســاد فقــط
وظیفــه یــک قــوه نیســت .بایــد قــوای ســه
گانــه ،نهادهــا ،مــردم و گروههــای مرجــع و
تشــکلهای مردمــی ،رســانههای عمومــی
در راســتای مبــارزه بــا فســاد اقــدام کننــد تــا
بتوانیــم بــه نتیجــه مــورد نظــر برســیم.
وی افــزود :اگــر دولــت بــه موقــع بــا فســاد
برخــورد میکــرد و یــا در مجلــس قوانیــن،
شــفاف تــر نوشــته میشــد و راههــای فســاد بــاز
نمیمانــد و مجلــس نظــارت قــوی تری داشــت،
میتوانســتیم از وقــوع فســاد جلوگیــری کنیــم.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا
بیــان اینکــه در صورتــی کــه دولــت نظــارت
قــوی تــری بــر زیــر مجموعــه خــود داشــته و
مدیــران صالــح تــری را بــکار بگیــرد میتــوان
از وقــوع فســاد پیشــگیری کرد،اظهــار داشــت:
امــا متاســفانه امــروز راههــای پیشــگیری از
فســاد بــه درســتی طــی نمیشــود و در انتهــای
زنجیــره ،همــه از قــوه قضائیــه انتظــار دارنــد
کــه بــا فســاد برخــورد کننــد.
فوالدگــر بــا اشــاره بــه توصیــه مقــام معظــم
رهبــری مبنــی بــر تعامــل ســران قــوا بــرای
حــل مشــکالت و پیشــرفت کارهــا گفــت:
در شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا
بایــد در راســتای پیشــگیری و مقابلــه بــا
فســاد برنامــه ریــزی شــود .بایــد ســه قــوه در

نگــران باشــد.
عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون
نماینــدگان والیــی مجلــس بــا تاکیــد بــر
اینکــه ریاســت قــوه قضائیــه ثابــت کــرده
اســت در مبــارزه بــا فســاد جــدی اســت،
افــزود :مبــارزه بــا فســاد مســتلزم بــه خطــر
افتــادن امنیــت ســرمایه گــذاری نیســت.
امنیــت ســرمایه گــذاری و مبــارزه بــا فســاد
الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند .ســرمایه گــذار
بایــد بدانــد در صورتــی کــه درســت کار کنــد
حمایــت میشــود و اگــر کار خالفــی انجــام
دهــد بــا او برخــورد خواهــد شــد.

راســتای مبــارزه بــا فســاد تــاش کننــد.
مبارزه با فساد از منسوبین به قوای سه
گانه آغاز شود
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد در
مبــارزه بــا فســاد پیــش قــدم شــود ،گفــت :باید
مبــارزه بــا فســاد از منســوبین بــه قــوای ســه
گانــه آغــاز شــود تــا بــرای مردم مشــخص شــود
کــه نظــام در مبــارزه بــا فســاد جــدی اســت.
عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون
نماینــدگان والیــی مجلــس تصریــح کــرد:
نبایــد در مبــارزه بــا فســاد خــط قرمــزی
وجــود داشــته باشــد .مــا پیــرو حضــرت
علــی(ع) هســتیم کــه بــه بــرادر خودشــان هــم
نهیــب میزدنــد و والیــان قانــون شــکن را

برکنــار میکردنــد.
فوالدگــر بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا فســاد
نبایــد مشــمول عالیــق و گرایشــات جناحــی
شــود ،تاکیــد کــرد :گرایشــات جناحــی مانعــی
بــرای مقابلــه جــدی بــا فســاد اســت و ایــن
رونــد را مختــل میکنــد .فســاد ممکــن اســت
در هــر جریــان سیاســی نفــوذ کنــد .ایــن طــور
نیســت کــه یــک جریــان سیاســی خــود را از
فســاد مبــرا بدانــد.
شفاف سازی در مبارزه با فساد هراس و
نگرانی ندارد
وی تاکیــد کــرد :شــفاف ســازی در مبــارزه
بــا فســاد اگــر بــر مبنــای منطــق و قانــون
باشــد نبایــد کســی از آن هــراس داشــته و

تقدیر از اقدامات رئیس قوه قضائیه در
رونق تولید و مبارزه با فساد
فوالدگــر بــا بیــان اینکــه عــدم مبــارزه بــا
فســاد دو نتیجــه دارد،گفــت :یــا ســرمایه گــذار
ســرمایه اش را از کشــور خــارج میکنــد و یــا
وارد کارهــای خــاف میشــود.
وی از اقــدام رئیــس قــوه قضائیــه در حمایت
از تولیــد کننــدگان و رونــق تولیــد تقدیــر کــرد
و افــزود :اخیــرا بخشــنامه ای صــادر شــد
کــه نیــازی نیســت مدیــر عامــل شــرکتها
و اشــخاص حقوقــی بــه خاطــر پروندههــای
مالــی در دادگاه حضــور یابنــد کــه بخشــنامه
بســیار خوبــی بــود.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس تاکیــد
کــرد :قصــد داشــتیم بــا قانونگــذاری ایــن
مشــکل را حــل کنیــم امــا قــوه قضائیــه بــا
یــک بخشــنامه آن را حــل کــرد .ایــن امــر
اقــدام موثــری در حمایــت از امنیــت ســرمایه
گــذاری بــود.

بازرگانان ترکیهای با فرصتهای
سرمایهگذاری در ارس آشنا شدند

روند مهاجرت از روستاها معکوس
شده است
مدیرعامل شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی
ایـران بـه تلاش بـرای رونـق گردشـگری در
منابـع آبی اشـاره کـرد و گفت :اکنون با توسـعه
کشـاورزی نویـن و جـدی ترشـدن گردشـگری
روسـتایی و افزایـش درآمـد روسـتائیان رونـد
مهاجـرت از روسـتاها معکـوس شـده اسـت.
بـه گزارش ایرنا ،بهروز مرادی روز (دوشـنبه)
در دیـدار بـا سـیدضیاء هاشـمی مدیـر عامـل
خبرگـزاری جمهـوری اسلامی افـزود :اکنـون
دیدگاههـا عـوض شـده اسـت و مـردم دنبـال
سـاکن شـدن در روسـتاها هسـتند و مهاجـرت
معکـوس بـه خاطـر جـدی شـدن بحـث آبزی
پـروری ،گردشـگری و تفریحـات در اطـراف
دریاچههـا خیلـی پررنـگ شـده اسـت.
وی بـه تکمیـل شـدن کار احـداث پل بـر روی
رودخانه کارون سـه و برقراری ارتباط بین روستاها
اشـاره کـرد و گفـت :اکنـون روسـتاهای هـدف
گردشـگری در آنجـا درحـال شـکل گیری اسـت.
مــرادی ادامــه داد :چنــدی پیــش
تفاهمنامـهای بیــن وزارت نیــرو و وزارت جدیــد
التاســیس گردشــگری منعقــد شــد کــه بــه
توســعه گردشــگری در منابــع آبــی پرداختــه
اســت و آئیــن نامــه آن هــم تدوین شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع آب و
نیــروی ایــران افــزود :ایــن آییــن نامــه موجــب
تســهیلگری گردشــگری در منابــع آبــی
خواهــد شــد و تــاش میشــود اقدامهــای
الزم در ایــن خصــوص انجــام شــود.
وی گفــت :بــر ایــن اســاس تــاش میشــود
بــه زودی ســرمایه گــذاران از طریــق فراخوانــی
بــرای مشــارکت در توســعه گردشــگری در
منابــع آبــی دعــوت شــوند تا بتــوان گردشــگری
در دریاچــه ســدها را محقــق کــرد.
مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع آب نیروی
ایــران افــزود :ســرمایه گــذاران میتواننــد بــرای
اســتفاده از امکانــات موجــود در ســدهای کشــور
اقــدام کــرده و بــه رونــق گردشــگری در ایــن
مناطــق کمــک کننــد.
وی از برقـراری تعامـل بیشـتر بـا رسـانهها
اسـتقبال کـرد و گفـت :رسـانهها میتواننـد بـه
بحـث رونق گردشـگری در منابع آبی کمک کنند.
مـرادی بـه دریاچـه سـد سردشـت و
زیباییهای آن اشـاره کرد و خاطرنشـان ساخت:
اکنـون روند توسـعه ایـن منطقه به دلیـل ایجاد
این سـد سـرعت گرفته اسـت و ورود گردشگران
بـه ایـن منطقـه بیـش از گذشـته شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی
ایـران گفت :توسـعه گردشـگری در ایـن منطقه
توانسـته هـم بـه رونـق اقتصـادی کمـک کند و
هـم مانـع بسـیاری از اقدامهـای ناصواب شـود.
وی ادامـه داد :رونـق گردشـگری در منابـع
آبـی هـم توسـعه اشـتغال را بـه همـراه خواهد
داشـت و هـم رونـق اقتصـادی بـرای مـردم بـه
همـراه دارد و هـم مانـع مهاجـرت خواهد شـد.

روزنامه سراسری عجب شیر

هیــات بازرگانــی متشــکل از  ۱۰فعــال
اقتصــادی در زمینــه صنایــع فلــزی ،غذایــی،
پتروشــیمی ،ماشــینآالت ســنگین ،صنایــع
کشــاورزی و علــوم دامــی و راهســازی پــس
از بازدیــد از منطقــه آزاد ارس بــا معــاون
اقتصــادی ایــن منطقــه مذاکــره کــرده و
فرصتهــای ســرمایهگذاری و زمینههــای
گســترش همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی
ســخنگوی دولــت دیــروز پیــش شــرط
مذاکــره روحانــی بــا آمریــکا را  ۲شــرط «لغــو
همــه تحریــم هــا» و «حــل مشــکالت مــردم»
اعــام کــرد؛ ایــن همــان آدرس غلــط تکــراری
اســت کــه حســن روحانــی  ۶ســال پیــش
بــه مــردم داد و تجربــه شکســت خــورده اش
امــروز پیــش روی همــه اســت.
بــه گــزارش تســنیم« ،لغــو تمــام
تحریمهــا» و « حــل مشــکالت مــردم»
شــرطهای اعــام شــده از ســوی ســخنگوی
دولــت بــرای مذاکــره حســن روحانــی و دونالــد
ترامــپ در حاشــیه ســفر رئیــس جمهــور بــه
آمریکاســت؛ آقــای ربیعــی بــا تأکیــد براینکــه
مذاکــر ه و دیــداری بیــن آقــای روحانــی و
ترامــپ صــورت نمیگیــرد ،اذعــان کردنــد
کــه « توقــف کلیــه تحریمهــا شــرط ضــروری
بــرای آغــاز دیپلماســی ســازنده اســت .تنهــا
زمانــی مالقــات میکنیــم کــه اطمینــان
حاصــل کنیــم مشــکالت مــردم حــل میشــود،
اآلن کــدا م مشــکل مــردم حــل میشــود؟
حــرف جدیــدی نیســت ،تحریمهــا بایــد
برداشــته شــود و آمریــکا بایــد بــه ملــت ایــران
احتــرام بگــذارد».
اعــام ایــن دو شــرط بــرای مذاکــره
مجــدد ایــران و آمریــکا درحالــی از تریبــون
ســخنگوی دولــت اعــام میشــود کــه شــش
ســال پیــش هــم دولــت حســن روحانــی بــا
همیــن فــرض غلــط کــه « عامــل مشــکالت
اقتصــادی تحریــم اســت و بــا لغــو تحریــم
همــه مشــکالت مــردم حــل میشــود»،
مذاکــره بــرای لغــو تحریــم را کلیــد زد و طــی
 6ســالی کــه دولــت روحانــی روی کار بــود
طبــق اذعــان مشــاور ســابق رئیــس جمهــور،
 2ســالش بــه «امضــای برجــام» گذشــت؛
دو ســال دیگــرش بــه «اجــرای برجــام» و
دو ســال اخیــر بــه «احیــای برجــام»! و ایــن
صــورت کلــی کارنامــه ی آقــای روحانــی
اســت ،ولــی در تمــام ایــن ســالهای برجامــی
نــه تنهــا مشــکالت اقتصــادی مــردم حتــی بــا
لغــو تحریمهــا حــل نشــد بلکــه بــر مشــکالت
اقتصــادی افــزوده شــد .مهمتریــن دلیــل ایــن
تجربــه شکســت خــورده هــم فــرض غلــط

مشــترک را بررســی کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،رییــس اتحادیــه
کارآفرینــان و صاحبــان صنایــع ارزروم بــه
عنــوان یکــی از اعضــای ایــن هیــات در مــورد
دالیــل ایــن ســفر ،گفــت :در ایــن ســفر ضمــن
بازدیــد از شــهرهای مختلــف و آشــنایی بــا
فرصتهــا و مزیتهــای ســرمایه گــذاری در
ایــران ،بــه خصــوص منطقــه آزاد ارس و ماکــو،

در زمینه کشــاورزی ،ســاخت و ســاز ،اطالعات،
حمــل و نقــل ،تولیــد مــواد غذایــی ،صنعــت
پالســتیک و تجــارت متقابــل بــا بســیاری از
نماینــدگان ایــن بخشهــا دیــدار و تبــادل
نظــر میکنیــم.
ابراهی ــم گوزوت ــوک اف ــزود :رواب ــط خ ــوب
سیاســـی و اقتصـــادی ترکیـــه و ایـــران ایـــن
فرصـــت را فراهـــم آورده اســـت کـــه بتوانیـــم
از ظرفیتهـــای هـــر دو کشـــور در جهـــت
رشـــد و رونـــق اقتصـــادی اســـتفاده کنیـــم
و همســـایگی ارزروم بـــا منطقـــه آزاد ماکـــو
امـــکان روابـــط نزدیـــک اقتصـــادی را فراهـــم
کـــرده اســـت.
وی بــا بیــان اینکــه عالقهمندیــم
فعالیتهــای اقتصــادی خــود را در ایــران
تقویــت کنیــم ،ادامــه داد :ســعی داریــم در
دیــدار بــا مســئوالن و نماینــدگان صاحبــان
صنایــع ایــران بســتر افزایــش هــم افزایــی و
همــکاری تجــاری میــان دو کشــور را فراهــم

لغو تمام تحریمها هم
مشکالت مردم را حل نمیکند

آقــای رئیــس جمهــور بــود ،چــرا کــه عامــل
اصلــی مشــکالت اقتصــادی کشــور تحریــم
نبــود کــه بــا لغــو تحریــم مشــکالت هــم حــل
شــود.
درحالــی کــه در تمــام ایــن ســالها
اولویــت و البتــه فوریــت کشــور« ،اقتصــاد»
بــود 6 ،ســال تمــام دولــت درگیــر مذاکــره و
امضــای برجــام و بعــد از آن احیــای برجــام
شــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه در تمــام ایــن
ســالها اگــر در کنــار تــاش بــرای مذاکــره،
بــه اصــاح زیرســاختهای اقتصــادی بــا
حرکــت در مســیر اقتصــاد مقاومتــی پرداختــه
میشــد ،حتم ـاً امــروز حــال و روز اقتصادمــان
بهتــر از ایــن بــود.
طبــق اذعــان عمــده اقتصاددانــان و
کارشناســان از همــه جناحهــای سیاســی ،
باالتریــن ســهم تحریــم در ایجــاد مشــکالت
اقتصــادی کشــور  30درصــد اعــام شــد.
بــه طــور حتــم عمــده مشــکالت االن اقتصــاد

ناشــی از ضعفهــای زیرســاختی بــا ریشــه
داخلــی و بخشــی هــم ناشــی از فشــارهای
حاصــل از تحریمهــا بــا ریشــه بیرونــی
اســت یعنــی حتمــاً میتــوان بــا اصــاح
زیرســاختهای داخلــی اقتصــاد و اعمــال
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی تدبیــری
بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی داشــت.
امــا در ســال هایــی کــه گذشــت دولــت بــا
ارتبــاط دادن تمــام مشــکالت اقتصــادی بــه
تحریمهــا ،فضــا را بــرای مذاکــره بــا امریــکا
و امضــای برجــام پــر کــرد و در نهایــت هــم
باوجــود امضــای برجــام و لغــو بخشــی از
تحریــم هــا ،نــه تنهــا مشــکالت اقتصــادی
حــل نشــد بلکــه بــا خــروج آمریــکا از برجــام
برمشــکالتی کــه بــه غلــط بــه تحریــم گــره
خــورده بــود ،افــزوده شــد.
حــال بعــد از آنکــه تــاش بــرای احیــای
برجــام نــاکام مانــد بــار دیگــر دولــت تــاش
دارد بــا انحــراف از مســیر اصلــی اقتصــاد و گره

کنیــم.
صفــر شاســفند معــاون اقتصــادی و ســرمایه
گــذاری منطقــه آزاد ارس نیــز در ایــن
نشســت ،مزیتهــا و مشــوقهای ســرمایه
گــذاری و قوانیــن مربــوط بــه ثبــت شــرکت و
تاســیس واحــد تولیــدی در منطقــه آزاد ارس
را تشــریح کــرد.
ایــن هیــات کــه زیرمجموعــه انجمــن
صنعتگــران و تجــار ترکیــه فعالیــت میکنــد
کــه در ســال  ۲۰۰۵بــرای خدمــت رســانی
بــه بنگاههــای کوچــک و متوســط ()SMES
تأســیس شــده اســت ،از منطقــه آزاد ماکــو
هــم دیــدار کردنــد.
ایــن انجمــن بــا هــدف کمــک بــه ایجــاد و
توســعه فضــای کســب و کار و محیــط الزم بــه
منظــور انجــام تجــارت در بازارهــای داخلــی
و خارجــی تاســیس شــده و دارای  ۵۶شــعبه
در ترکیــه و  ۱۰نمایندگــی در خــارج از ایــن
کشــور اســت.
گشــایی مشــکالت مــردم بــا سیاســتهای
اقتصــادی مناســب داخلــی و اقتصــاد مقاومتی،
تجربــه شکســت خــورده گذشــته را بــار دیگــر
تکــرار کنــد و ریشــه حــل مشــکالت را بــه
تحریمهــا گــره بزنــد.
اظهــارات امــروز ســخنگوی دولــت نیــز
تــاش دولــت بــرای مذاکــره مجــدد بــه بهانــه
لغــو تحریمهــا را تلویح ـاً تأییــد میکنــد؛ امــا
آقــای ســخنگو کــه چنــد ســالی هــم وزیــر
کار بودنــد حتمــاً میداننــد کــه راه حــل
مشــکالتی کــه ایــن روزهــا مــردم بــا آن دســت
و پنجــه نــرم میکننــد در لغــو تحریمهــا و
مذاکــره مجــدد بــا آمریکایــی کــه بدعهــدیاش
بارهــا ثابــت شــده ،نیســت.
تاریــخ ســند محکمــی بــرای اثبــات ایــن راه
غلــط اســت؛ در  6ســال گذشــته دولــت از هــر
روشــی اســتفاده کــرد تــا مذاکــره و برجــام را
توجیــه کنــد؛ کــه البتــه یکــی از اصلــی تریــن
توجیههــا بــرای امضــای برجــام ،حــل تمــام
مشــکالت اقتصــادی و حتــی آب خــوردن مردم
بــا لغــو تحریمهــا بــود ولــی دســت آخــر ایــران
مانــد و برجامــی کــه از ســوی آمریــکا پــاره
شــد!
انتظــار از دولــت ایــن اســت کــه اینبــار
حداقــل اگــر بنــای مذاکــره بــا آمریــکا و
عکــس یــادگاری بــا ترامــپ را دارد از مــردم
مایــه نگــذارد و نگوینــد کــه مــا بخاطــر لغــو
تمــام تحریمهــا و حــل مشــکالت مــردم پــای
میــز مذاکــره مجــدد رفتیــم! مــردم بــه خوبــی
میداننــد کــه بــا برجــام نــه تنهــا مشــکلی از
مشکالتشــان کــم نشــد بلکــه بیشــتر هــم شــد
بنابرایــن مذاکــره مجــدد بــا شــعار فریبنــده
لغــو تحریمهــا و حــل مشــکالت مــردم
نمیتوانــد جوابگــو باشــد کــه اگــر بــود بــا
برجــام و امتیازهــای فراوانــی کــه ایــران داد
جوابگــو بــود.
باتوجــه بــه عیــان بــودن نتایــج برجــام و 6
ســال مذاکــره حداقــل انتظــاری کــه میتــوان
از دولــت و البتــه آقــای ســخنگو داشــت ایــن
اســت کــه لطفـاً اینبــار آدرس غلــط بــه مــردم
ندهیــد و بــرای یــک بــار هــم شــده بــه تــوان
داخلــی بــرای احیــای اقتصــاد تکیــه کنیــد.

شاخص بورس همچنان
در مسیر صعود

شــاخص کل در بــازار بــورس دیــروز
(دوشــنبه) ســه هــزار و  ۵۲۱واحــد رشــد
داشــت و در نهایــت ایــن شــاخص بــه رقــم
 ۳۰۵هــزار و  ۹۱۷واحــد رســید.
در معامــات دیــروز بیــش از هفــت میلیــارد
و  ۶۸۱میلیــون ســهم ،حــق تقــدم و اوراق
بهــادار بــه ارزش  ۲۵هــزار و  ۷۹میلیــارد ریــال
در  ۵۹۳هــزار نوبــت داد و ســتد شــد.
همچنیــن شــاخص کل (هــم وزن) بــا یــک
هــزار و  ۶۰۱واحــد افزایــش بــه  ۸۶هــزار و
 ۸۵۹واحــد و شــاخص قیمــت (هــم وزن) بــا
یــک هــزار و  ۷۱واحــد رشــد بــه  ۵۸هــزار و
 ۱۴۳واحــد رســیدند.
شــاخص آزاد شــناور نیــز چهــار هــزار ۴۲۰
واحــد افزایــش بــه رقــم  ۳۵۰هــزار و ۹۳۸
واحــد رســید ،شــاخص بــازار اول دو هــزار و
 ۴۷۰واحــد و شــاخص بــازار دوم هفــت هــزار و
 ۵۵۹واحــد رشــد داشــتند.
عــاوه بــر ایــن در بیــن تمامــی نمادهــا،
پاالیــش نفــت تهــران (شــتران) بــا ۲۱۶
واحــد ،فــوالد خراســان (فخــاس) بــا ،۱۷۳
فــوالد خوزســتان (فخــوز) بــا  ۱۶۴واحــد،
پاالیــش نفــت اصفهــان (شــپنا) بــا  ۱۳۲واحــد،
گســترش نفــت و گاز پارســیان (پارســان) بــا
 ۱۲۵واحــد و پتروشــیمی جــم (جــم) بــا ۱۲۲
واحــد بیشــترین تأثیــر مثبــت را بــر شــاخص
کل داشــتند.
در مقابــل معدنــی و صنعتــی گل گهــر
(کگل) بــا  ۱۱۸واحــد ،گــروه مدیریــت
ســرمایه گــذاری امیــد (وامیــد) بــا ۱۰۰
واحــد ،کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران
(حکشــتی) بــا  ۶۱واحــد ،شــرکت ارتباطــات
ســیار ایــران (همــراه) بــا  ۳۸واحــد و البراتــور
داروســازی دکتــر عبیــدی (دعبیــد) بــا ۳۷
واحــد از جملــه گروههایــی بودنــد کــه افــت
شــاخص بــورس را رقــم زدنــد.
برپایــه ایــن گــزارش ،در بیــن نمادهــای
امــروز نمــاد بانــک تجــارت ،ســایپا ،ایــران
خــودرو ،پاالیــش نفــت تهــران ،حمــل و نقــل
بینالمللــی خلیــج فــارس ،بانــک صــادرات
ایــران و فــوالد مبارکــه اصفهــان در گــروه
نمادهــای پربیننــده قــرار داشــتند.
گــروه بانکیهــا در معامــات امــروز
صدرنشــین برتریــن گروههــای صنعــت شــد و
در ایــن گــروه ســه میلیــارد و  ۵۴۵هــزار برگــه
ســهم بــه ارزش ســه هــزار و  ۲۲۲میلیــارد
ریــال داد و ســتد شــد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابــورس نیــز دیــروز بیــش از ۸۱
واحــد رشــد داشــت و بــر روی کانــال چهــار
هــزار و  ۱۱واحــد ثابــت مانــد.
همچنیــن در ایــن بــازار یــک میلیــارد و
 ۱۸۲هــزار برگــه ســهم بــه ارزش بیــش از ۱۲
هــزار و  ۶۷۱میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.
در بیــن همــه نمادهــا ،پتروشــیمی مــارون
(مــارون) ،ســهامی ذوب آهــن اصفهــان (ذوب)،
پتروشــیمی دماونــد (دماونــد) ،ســنگ آهــن
گهرزمیــن (کگهــر) ،پاالیــش نفــت الوان
(شــاوان) ،پاالیــش نفــت شــیراز (شــراز) و
پتروشــیمی زاگــرس (زاگــرس) بیشــترین تأثیــر
مثبــت را بــر شــاخص ایــن بــازار داشــتند.
در مقابــل بیمــه کوثــر (کوثــر) ،هلدینــگ
صنایــع معدنــی خاورمیانــه (میدکــو) و شــرکت
بیمــه اتکایــی امیــن (اتــکام) مانــع از رشــد
بیشــتر ایــن شــاخص شــدند.
رحمانی:

باید جلوی صادرات کاالهای
غیراستاندارد گرفته شود

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
بایــد جلــوی صــادرات کاالهــای بیکیفیــت
و غیراســتاندارد گرفتــه شــود ،ایــن کار یــک
تکلیــف اســت و صــادرات اینگونــه کاالهــا
عــاوه بــر اینکــه از نظــر شــرعی درســت
نیســت بــه آبــروی کشــور آســیب میرســاند.
ب ــه گ ــزارش ایرن ــا ،وزارت صنع ــت ،مع ــدن
و تجـــارت« ،رضـــا رحمانـــی» در جلســـه
کارگـــروه تنظیـــم بـــازار بـــا بیـــان اینکـــه
آرامـــش بـــر بـــازار کشـــور حکمفرماســـت،
خاطرنش ــانک ــرد :رص ــد کااله ــای اساس ــی و
م ــورد نی ــاز م ــردم ب ــه ص ــورت روزان ــه انج ــام
و کاهـــش یـــا افزایـــش قیمتهـــا مـــورد
پایـــش قـــرار میگیـــرد.
وی ،کارگــروه تنظیــم بــازار را از
کارگروههــای جــدی و فعــال برشــمرد و
تصریــح کــرد :مســائل در ایــن کارگــروه بــه
صــورت کارشناســی موشــکافی میشــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در مــورد
ممنوعیــت ثبــت ســفارش برنــج وارداتــی تــا
پایــان فصــل برداشــت نیــز بیانکــرد :اتفــاق
غیرمعمولــی رخ نــداده و از ابتــدا نیــز بنــا بــر
ایــن بــود کــه بــه منظــور حمایــت از تولیــد
داخــل ،برنــج در فصــل برداشــت وارد نشــود.

روزنامه سراسری عجب شیر

تشدید نظارت بربازار عرضه نوشت
افزار ،پوشاک ،کیف و کفش در
آستانه بازگشایی مدارس در مراغه

نظــارت بــر بــازار عرضــه نوشــت افــزار،
پوشــاک ،کیــف و کفــش در آســتانه بازگشــایی
مــدارس در مراغــه تشــدید یافــت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،
منصــوری رئیــس تعزیــرات حکومتــی مراغــه
در بازدیــد از واحدهــای صنفــی شهرســتان
مراغــه گفــت :در آســتانه بازگشــایی مــدارس
طــرح نظــارت ویــژه بــر بــازار فــروش پوشــاک،
کیــف ،کفــش و نوشــتافزاربا حضــور
گشــتهای مشــترک ویــژه ایــن اداره و
صنعــت ،معــدن و تجــارت در حــال انجــام
اســت.
منصــوری افــزود :تنهــا در بازرســیهای
امــروز نزدیــک بــه بیســت مــورد تخلــف احــراز
و بــا توجــه بــه حضــور رئیــس شــعبه ســیار
تعزیــرات حکومتــی در محــل و فــی المجلــس
پروندههایــی بــرای واحدهــای متخلــف
تشــکیل و اعمــال قانــون شــد.
او اضافــه کــرد :در نظارتــی کــه انجــام شــد
بــه تعــدادی از اصنــاف نیــز بــه خاطــر رعایــت
نکــردن قیمــت مصــوب و درج قیمــت تذکــر
شــفاهی الزم داده شــد.
رئیــس تعزیــرات حکومتــی مراغــه در ادامــه
بــا قدردانــی از تالشهــای بازرســان و ناظــران
گفــت :نظــارت بــر بــازار بازگشــایی مدرس ـهها
تــا گــذر از التهــاب بــازارو بازگشــایی
مدرســهها ادامــه خواهــد داشــت.
منصــوری گفــت :بــه منظــور حمایــت
از حقــوق مصــرف کننــدگان ،گشــتهای
بازرســی و نظــارت در طــول ســال و در
مناســبتهای مختلــف فعــال اســت.
او گفــت :درج نکــردن قیمــت ،صادرنکــردن
فاکتــور ،رعایــت نکــردن قیمــت مصــوب و
مطابــق بــا نــرخ متعــارف اقــام ،بیشــترین
تخلفــات مشــهود در ایــن گشــت بــود.
رئیــس تعزیــرات حکومتــی مراغــه ،بــا بیــان
اینکــه شــهروندان تخلفــات مربــوط بــه بــازار
خریــد و فــروش کاال و خدمــات را بــا شــماره
تلفــن  ۱۲۴ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت
اعــام کننــد افــزود :واحدهــای صنفــی
متخلــف جریمــه و بــا آنهــا طبــق قانــون
برخــورد میشــود.
او گفــت :در ایــن گشــت دو واحــد صنفــی
بــه جهــت رعایــت حداکثــری قوانیــن و
مقــررات و انصــاف بعنــوان صنــوف منصــف،
تشــویق شــدند.
مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت:

ایران هفتمین صادرکننده
کفپوشهای نساجی در جهان

مدیرکل صنایع نسـاجی ،پوشـاک و سلولزی
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت گفـت :مطابق
آمارهـای بانـک اطالعـات سـازمان توسـعه
صنعتـی ملـل متحـد (یونیـدو) ،ایـران هفتمین
صادرکننـده کفپوشهـای نسـاجی ماشـینی در
سـال  ۲۰۱۷بـوده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا ،افسـانه محرابی افـزود :این
آمـار بـدون احتسـاب صـادرات فرش ماشـینی
اسـت و در صورت لحاظ شـدن آن ،ایـران مقام
پنجـم برتریـن صادرکننـدگان کفپوشهـای
نسـاجی ماشـینی را در آن سـال در اختیـار
داشـته است.
وی بیـان داشـت :پارسـال مجمـوع صـادرات
انواع کفپوش نسـجی ماشـینی (بدون احتسـاب
فـرش دسـتباف)  ۴۱۷میلیون دالر بوده اسـت و
ایـن صنعت بـا قابلیت ارزآوری بـاال ،از مهمترین
صنایع حوزه نسـاجی و پوشـاک اسـت.
محرابـی خاطرنشـان کرد :اکنـون  ۸۷۰واحد
صنعتـی در صنعـت فـرش ماشـینی کشـور بـه
تولیـد مشـغولند و اشـتغال  ۲۵هـزار نفـری در
ایـن صنعـت و صنایع وابسـته آن وجـود دارد.
وی دربـاره یازدهمیـن نمایشـگاه بینالمللی
انـواع کفپـوش ،موکـت ،فـرش ماشـینی و
صنایـع وابسـته نیز گفـت :در مراسـم افتتاحیه
ایـن نمایشـگاه از دسـتاوردهای جدیـد و
دسـتبافگونه بـا طرحهـا و نقشـههای سـنتی
و مـدرن برخـی تولیدکننـدگان ایـن حـوزه
رونمایـی شـد کـه بخشـی از قابلیتهـای ایـن
حـوزه اسـت.
یازدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی انـواع
کفپـوش ،موکـت ،فـرش ماشـینی و صنایـع
وابسـته  ۲۲شـهریورماه در محـل دائمـی
نمایشـگاههای بیـن المللـی تهـران آغـاز به کار
کـرده و امـروز بـه کار خـود پایـان میدهـد.

مدیــر دفتــر حــج و زیــارت آذربایجانشــرقی
بــا تاکیــد بــر اینکــه فرآینــد ثبــت نــام زوار
اربعیــن از یکــم شــهریور آغــاز شــده و تــا
اطــاع بعــدی ادامــه دارد ،گفــت :تاکنــون
۱۶هــزار و  ۳۵۰زائــر از اســتان در ســامانه
«ســماح» بــرای پیــاده روی اربعیــن حســینی و
ســفر بــه کربــا نامنویســی کردنــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،امیــر روحــی ملکــی
در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد:
امســال طبــق هماهنگیهــای انجــام شــده بــا
عــراق ،زائــران حســینی از مرزهــای مهــران،
چذابــه و شــلمچه بــدون نیــاز بــه اخــذ روادیــد
و بــه شــرط داشــتن گذرنامــه معتبــر و نــام
نویســی در ســامانه ســماح بــه کربــا ســفر
کننــد.
وی یــادآور شــد :نزدیکتریــن مــرز ســفر
زایــران اربعیــن آذربایجــان شــرقی بــه عــراق
مــرز مهــران اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه اینکــه
زوار اربعیــن بعــد از ثبــت نــام در ســامانه
ســماح ،مبلــغ  ۲۲هــزار تومــان حــق بیمــه
بصــورت اینترنتــی پرداخــت میکننــد ،افــزود:
چنانچــه افــرادی بــه اینترنــت دسترســی
نداشــته باشــند ،میتواننــد بــا مراجعــه بــه
کارگزاریهــای رســمی دارای مجــوز ،بــرای
ثبــت نــام اقــدام کننــد؛ حــق الزحمــه ثبــت
نــام بــرای کارگزاریهــا نیــز ســه هزارتومــان
اســت.
روحــی بــا اشــاره بــه شــرایط اقامــت در
عــراق بــرای زایــران اربعیــن ،گفــت :در اربعیــن
امســال مــدت زمــان اقامــت زوار ایرانــی
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در عــراق  ۳۰اســت و بــر ایــن اســاس زوار
اربعیــن از لحظــه ورود بــه عــراق ،حداکثــر تــا
یــک مــاه میتواننــد در ایــن کشــور اقامــت
داشــته باشــند.
وی یــاد آور شــد :زایــران بــا نــام نویســی
در ســامانه ســماح بــرای ســفر بــه عــراق از
خدمــات بیمــهای نیــز بهرهمنــد میشــوند.

مدیــر دفتــر حــج و زیــارت آذربایجــان
شــرقی تاکیــد کــرد :زائــران حیــن گــذر از
مــرز توجــه داشــته باشــند کــه گذرنامهشــان
مهــر ورود بــه عــراق داشــته باشــد ،زیــرا در
صــورت مهــر نخــوردن گذرنامــه احتمــال دارد
تحــت عنــوان «ورود غیرمجــاز» بازداشــت
شــوند ،از ایــن رو حیــن گــذر از مــرز ،بایــد بــه

مهــر گذرنامــه «ورود بــه عــراق» توجــه داشــته
باشــند.
روحــی ملکــی اظهــار کــرد :ســال گذشــته،
حــدود  ۵۰هــزار نفــر از آذربایجــان شــرقی
بــرای پیــادهروی اربعیــن بــه کشــور عــراق
عزیمــت کردنــد.
زائــران و عــزاداران حســینی بایــد بــرای
حضــور در زیــارت اربعیــن ســال  ۱۳۹۸بــه
ســایت ســامانه ســماح بــه آدرس https://
 samah.haj.irمراجعــه و اطالعــات خــود
ت کننــد ،البتــه افــرادی کــه امــکان
را ثبــ 
دسترســی بــه ایــن ســایت را نداشــته باشــند،
میتواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر زیارتــی
رســمی کشــور در ایــن ســامانه ثبــت نــام
کننــد.
ســال گذشــته  ۵۵دســتگاه اتوبــوس نیــز
بــرای خدمــت رســانی بــه زائــران و عــزاداران
همایــش اربعیــن حســینی از تبریــز عــازم مــرز
مهــران شــد.
در اجتمــاع میلیونــی مســلمانان و شــیعیان
کــه از نقــاط مختلــف جهــان بــرای ابــراز ارادت
بــه اباعبــداهلل در اربعیــن امــام حســین(ع)
در کربــا تشــکیل میشــود ،هــزاران نفــر از
آذربایجــان شــرقی حضــور مییابنــد.

ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای
دریافت خدمات الکترونیکی آغاز شد
مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت
وزارت کار ،از آغــاز ثبــت نــام کارگــران
و کارفرمایــان سراســر کشــور در دفاتــر
پیشــخوان دولــت بــرای دریافــت خدمــات
غیرحضــوری بــا عضویــت در ســامانه جامــع
روابــط کار خبــرداد.
بــه گــزارش مهــر ،کــورش یــزدان ،بــا اشــاره
بــه اینکــه بــا راهانــدازی ســامانه جامــع روابــط
کار تقریبــا تمامــی خدمــات حــوزه روابــط کار
بــه صــورت الکترونیکــی و غیــر حضــوری ارائــه
خواهــد شــد ،گفــت :در ایــن راســتا تاکنــون
 ۴۷زیرســامانه پیــش بینــی شــده کــه در
مرحلــه راه انــدازی و اجــرا قــرار دارنــد.
وی اظهــار داشــت :تمــام دفاتــر پیشــخوان
دولــت در سراســر کشــور مکلــف شــدند در
صــورت مراجعــه کارگــران و کارفرمایــان
نســبت بــه احــراز هویــت آنــان و تخصیــص نام
کاربــری و رمــز عبــور بــرای آنهــا بــه منظــور
اســتفاده از خدمــات ســامانه جامــع روابــط کار
و برخــورداری از کارپوشــه الکترونیکــی اقــدام
کننــد.
مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،افــزود:
نیــروی کار و کارگــران تحــت پوشــش بیمــه
تامیــن اجتماعــی بــا اوراق هویتی خــود (کارت
ملــی) ،کارفرمایــان حقیقــی بــا کارت ملــی و

جــواز فعالیــت صنفــی و کارفرمایــان حقوقــی
بــا کارت ملــی (مدیرعامــل) و تصویــر آخریــن
روزنامــه رســمی کــه نــام مدیرعامــل و نشــانی
دفتــر مرکــزی درآن قیــد شــده باشــد ،بایــد
فقــط یکبــار بــرای احــراز هویــت و عضویــت
در ســامانه جامــع روابــط کار و برخــورداری از
کارپوشــه الکترونیکــی بــه دفاتــر پیشــخوان
دولــت مراجعــه کننــد.
یـــزدان ،دربـــاره ســـامانه جامـــع روابـــط
کار و خدمـــات ایـــن ســـامانه بـــه کارگـــران
و کافرمایـــان گفـــت :در ایـــن ســـامانه ۴۷
زیرس ــامانه پی ــش بین ــی ش ــده ک ــه در ح ــال
حاضـــر دو زیرســـامانه «ثبـــت دادخواســـت
مرحل ــه ب ــدوی» و «مرحل ــه ب ــدوی دادرس ــی
کار» بـــرای چهـــار اســـتان تهـــران ،اردبیـــل،
ی ــزد و اصفه ــان راهان ــدازی ش ــده و کارکن ــان
و کارفرمای ــان ای ــن چه ــار اس ــتان میتوانن ــد
پـــس از تشـــکیل پرونـــده الکترونیکـــی
دادخواس ــت و ش ــکایات خ ــود را ب ــه ص ــورت
الکترونیک ــی از طری ــق س ــامانه جام ــع رواب ــط
کار و بـــدون مراجعـــه حضـــوری بـــه ادارات
کار ،ثبـــت و ارســـال نماینـــد.
وی ،بــا اشــاره بــه اینکــه طــی چنــد
هفتــه آینــده ارائــه خدمــات غیرحضــوری
ثبــت دادخواســت و شــکایات نیــروی کار و
کارفرمایــان در  ۱۲اســتان البــرز ،خراســان

عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس معتقـــد
اس ــت نتیج ــه نشس ــت س ــران آس ــتانه بای ــد
تلفیقـــی از حفـــظ تمامیـــت ارضـــی ســـوریه
و رفـــع نگرانیهـــای ترکیـــه در قضیـــه
مهاجـــرت احتمالـــی تروریســـتها بـــه ایـــن
کشورباشـــد.
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت ،جـــال
میرزایـــی بـــا اشـــاره بـــه ســـفر روحانـــی
بـــه ترکیـــه بـــرای حضـــور در نشســـت ســـه
جانبـــه ایـــران ،روســـیه و ترکیـــه گفـــت:
ترکیـــه تأثیـــر زیـــادی روی تحـــوالت
ســـوریه دارد کـــه البتـــه در دوره ای در
همراهـــی بـــا برخـــی کشـــورهای عربـــی
منطقـــه و اروپـــا و آمریـــکا بـــه دنبـــال
جایگزینـــی بشـــار اســـد و کنـــار گذاشـــتن
وی از قـــدرت بـــود.
نماینـــده مـــردم ایـــام ،ایـــوان و چـــرداول
در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــر همیـــن
اســـاس یـــادآور شـــد :ابـــزار ترکیـــه بـــرای
رســـیدن بـــه هـــدف ،اســـتفاده از گـــروه
هایـــی بـــود کـــه هیـــچ ابایـــی از ارتـــکاب
جـــرم و جنایـــت نداشـــته و مـــورد حمایـــت
محافلـــی در ترکیـــه بودنـــد و بســـیار زمـــان
ب ــرد ت ــا ترکی ــه متوج ــه ش ــد ای ــن رون ــد ب ــه
نفـــع آنهـــا نبـــوده و دســـت از حمایـــت ایـــن
گروههـــا برداشـــت.
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه هنـــوز
برخـــی کشـــورهای عربـــی بـــه دنبـــال کنـــار
گذاش ــتن بش ــار اس ــد هس ــتند ،عن ــوان ک ــرد:
ترکیـــه نیـــز زمانـــی تحـــت تأثیـــر تفکـــرات
و سیاســـت ایـــن کشـــورهای عربـــی بـــود و
جلســـاتی هـــم تحـــت عنـــوان «دوســـتان
ســـوریه» در عربســـتان و برخـــی کشـــورهای
اروپایـــی برگـــزار میکردنـــد و هـــدف غایـــی
نیـــز ســـرنگونی بشـــار اســـد بـــود.
میرزایــی ادامــه داد :اتفاقــی کــه افتــاد ایــن
بــود کــه ترکیــه بعــد از مقاومتــی کــه ارتــش
س ــوریه از خ ــود نش ــان داد و حمای ــت های ــی
ک ــه از جان ــب ای ــران ،ح ــزب اهلل و روس ــیه ب ــه
عم ــل آم ــد ،ب ــه موق ــع متوج ــه ش ــد ادام ــه

میرزایی در آستانه برگزاری نشست سران ایران ،روسیه و ترکیه:

رضــوی ،کرمانشــاه ،بوشــهر ،خوزســتان،
زنجــان ،هرمــزگان ،خراســان جنوبــی ،قــم،
گلســتان ،فــارس و قزویــن نیــز آغــاز خواهــد
شــد ،ادامــه داد :تــا پایــان امســال بــا راهاندازی
زیرســامانههای جدیــد ،خدمــات دیگــری
از جملــه ثبــت و تاییــد و پیگیــری قــرارداد
طرحهــای طبقــه بنــدی مشــاغل ،بازنگــری
طرحهــای طبقــه بنــدی مشــاغل ،ثبــت و
پیگیــری قراردادهــای پــاداش افزایــش تولیــد،
ثبــت و پیگیــری قراردادهــای بهــره وری،
بررســی و تاییــد آییــن نامههــای انضباطــی
کارگاههــا و بررســی پیمانهــای جمعــی کار
بــه صــورت الکترونیکــی بــه جامعــه کارگــری
و کارفرمایــی ارائــه میشــود.
ایــن مقــام مســئول در وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی ،تســهیل در امــور مربــوط

بــه ثبــت شــکایات ،شــفافیت در حــوزه روابــط
کار و کاهــش مراجعــه حضــوری بــه ادارات کار
ف راهانــدازی ســامانه جامــع روابــط کار
را هــد 
عنــوان کــرد و گفــت :کارگــران و کارفرمایانــی
کــه بــه عضویــت ســامانه جامــع روابــط کار
درآمــده باشــند ،میتواننــد از طریــق کارتابــل
الکترونیکــی خــود شــکایات و نیــز هــر نــوع
درخواســت خــود را ثبــت و خدمــات مــورد
نیــاز را دریافــت کننــد.
مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بــا
بیــان اینکــه یکــی از زیرســامانههای ســامانه
جامــع روابــط کار« ،ثبــت قراردادهــای نیــروی
کار» اســت گفــت :یکــی از ویژگیهــای ایــن
ســامانه جلوگیــری از انعقــاد قــرارداد ســفید
کارفرمایــان بــا نیــروی کار خواهــد بــود.

ترکیه نگران موج جدید مهاجرت تکفیریها
از سوریه به این کشور است

سیاس ــت کنارگ ــذاری بش ــار اس ــد و همراه ــی
بـــا آمریـــکا و اروپـــا و کشـــورهای عربـــی
تأثی ــر مثبت ــی در مناف ــع آنه ــا ن ــدارد از ای ــن
رو بـــه ســـمت تعامـــل بـــا ایـــران و روســـیه
حرکـــت کـــرد.
ایـــن عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس
ادامـــه داد :در حـــال حاضـــر نیـــز نبایـــد
فرامـــوش کـــرد کـــه ترکیـــه علیرغـــم تحـــت
فشـــار بـــودن از ســـوی کشـــورهای اروپایـــی
و عربـــی در مجمـــوع نســـبت بـــه تعهـــدات
خـــود در نشســـتهای آســـتانه و چندجانبـــه

خـــوب عمـــل کـــرده و گام بـــه گام بـــه
ســـمت برقـــراری ثبـــات در ســـوریه حرکـــت
میکنـــد .
وی افـــزود :ترکیـــه نگـــران مـــوج جدیـــد
مهاجـــرت تروریســـتها بـــه ایـــن کشـــور
اســـت و برگـــزاری ایـــن نشســـتها کـــه
مرحلـــه جدیـــد آن بـــا حضـــور ســـران ســـه
کش ــور ترکی ــه ،روس ــیه و ای ــران در اس ــتانبول
صـــورت میگیـــرد بـــه ثبـــات در ســـوریه
کمـــک میکنـــد.
عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس

شـــورای اســـامی در پایـــان بـــا بیـــان
اینکـــه ترکیـــه نگـــران اســـت گرو ههـــای
تروریســـتی ادلـــب در صـــورت برخـــورد
ارتـــش ســـوریه بـــه ســـمت ترکیـــه راهـــی
شـــوند ،خاطرنشـــان کـــرد :بایـــد توافقـــی
مســـالمت آمیـــز میـــان ایـــن کشـــورها
صـــورت گیـــرد تـــا هـــم از یکپارچگـــی،
تمامیـــت ارضـــی و مذاکـــرات ســـوری-
ســـوری حمایـــت شـــود و هـــم در کنـــار
آن بـــه واقعیـــات کشـــورهای دیگـــر نیـــز
اهمیـــت داده شـــود.
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سالمت
راه های درمان خونریزی لثهها
حــدود  600میلیــون نفــر در زندگــی
خــود نوعــی از مشــکل لثــه را تجربــه
میکننــد .امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه
بســیاری از ایــن مــوارد را میتــوان در خانــه
درمــان کــرد .خونریــزی لثــه اولیــن عالمــت
بیماریهــای لثــه ماننــد التهــاب لثــه و
پریودنتیــت اســت.
ایــن مقالــه بــه شــما کمــک میکنــد تــا
خونریــزی لثههــای خــود را درمــان کنیــد
و همچنیــن بــه شــما میگویــد چگونــه
میتوانیــد بــه طــور کلــی از بــروز آن
جلوگیــری کنیــد.
از گاز اســتریل اســتفاده کنیــد :دقیقــاً
ماننــد هــر خونریــزی  ،نگــه داشــتن یــک
قطعــه نمنــاک از گاز در برابــر ناحیــه
خونریــزی باعــث متوقــف شــدن خونریــزی
شــما خواهــد شــد .امــا اگــر خونریــزی لثــه
یــک مشــکل معمولــی اســت  ،بایــد بــه یــک
دندانپزشــک مراجعــه کنیــد.
بــرای کاهــش تــورم از یــک کمپــرس
ســرد اســتفاده کنیــد و از کمپــرس گــرم
بــرای تســکین درد اســتفاده کنیــد.
یــک کمپــرس ســرد یــا حتــی یــک
مکعــب یــخ را در روی لثههــای متــورم و
خونریــزی نگــه داریــد تــا فــورا ً خونریــزی
متوقــف شــود .یــخ را در آنجــا نگــه داریــد تــا
خونریــزی متوقــف شــود  ،امــا اگــر لثههــای
شــما حتــی پــس از  10دقیقــه اســتفاده
از کمپــرس یــا یــخ خونریــزی دارد  ،بــه
پزشــک مراجعــه کنیــد.
بــرای تســکین درد میتوانیــد از یــک
کمپــرس گــرم اســتفاده کنیــد .امــا فقــط
پــس از  ،از بیــن رفتــن التهــاب از آن
اســتفاده کنیــد.
از دهانشــویه آب نمکــی اســتفاده کنیــد:
قاشــق غذاخــوری نمــک دریــا را بــه یــک
فنجــان آب ولــرم اضافــه کنیــد .هــم بزنیــد
تــا نمــک حــل شــود .حــدود  30ثانیــه یــک
جرعــه از آن را در دهــان خــود بچرخانیــد و
آن را تــف کنیــد .ایــن کار را  5-4بــار انجــام
دهیــد .و ایــن کار را دو بــار در روز  ،یــک
بــار صبــح و یــک بــار قبــل از خــواب انجــام
دهیــد .آب شــور تــورم در لثههــا را کاهــش
میدهــد و بــه جلوگیــری از خونریــزی لثــه
کمــک میکنــد .همچنیــن باعــث ایجــاد
یــک محیــط قلیایــی موقــت بــاال در داخــل
دهــان میشــود  ،بنابرایــن زنــده مانــدن
باکتریهــا را دشــوار میکنــد.
از دهانشــویه عــاری از الــکل اســتفاده
کنیــد :اســتفاده از دهانشــویه یــک راه
عالــی بــرای از بیــن بــردن التهــاب لثــه
اســت کــه باعــث خونریــزی لثــه میشــود
و باکتریهــای دهــان را از بیــن میبــرد.
از کیســههای چــای اســتفاده کنیــد:
یــک کیســه چــای را در آب جــوش قــرار
دهیــد .بعــد از  2دقیقــه آن را جــدا کــرده
و بگذاریــد خنــک شــود .حــاال کیســه چــای
را روی ناحیــه آســیب دیــده لثههــای خــود
بمالیــد .بگذاریــد  5دقیقــه بمانــد .چــای
حــاوی اســید تاننیــک اســت کــه میتوانــد
بــه تســکین عفونــت لثــه کمــک کنــد.
ســبزیجات تــرد بخوریــد :خــوردن
ســبزیجات تــرد ماننــد کرفــس و هویــج بیــن
وعدههــای غذایــی بــه از بیــن بــردن مانــده
مــواد غذایــی از دنــدان کمــک میکنــد و
از ایــن طریــق از بــروز بیماریهــای لثــه
جلوگیــری میکنــد .خــوردن ایــن مــواد
همچنیــن بــه تولیــد بــزاق کمــک میکنــد
کــه دهــان را بیشــتر تمیــز میکنــد.
همچنیــن  ،بــه دلیــل اینکــه مقادیــر کمــی
قنــد و کربوهیــدرات دارنــد  ،در پوســیدگی
دندانهــا تاثیــری نمیگــذارد.
ســبزیجات برگــدار بیشــتری بخوریــد:
کمبــود ویتامیــن  Kمیتوانــد باعــث لختــه
شــدن خــون شــود .ایــن میتوانــد دلیــل
ایــن باشــد کــه خونریــزی لثههــای شــما
مــدت زمــان طوالنــی تــر از زمــان معمــول
متوقــف میشــود .ســبزیجات بــرگ ســبز
ماننــد اســفناج  ،کلــم و کاهــو منبــع عالــی
ویتامیــن  Kهســتند.
چــای بابونــه بنوشــید :یــک فنجــان آب
جــوش آورده و یــک کیســه چــای بابونــه را در
آن قــرار دهیــد 5 .دقیقــه در آب جــوش قــرار
دهیــد .حــاال بگذاریــد چــای خنــک شــود.
پــس از خنــک شــدن  ،چــای را در دهــان
خــود بریزیــد و بنوشــید .بابونــه خاصیــت ضد
التهابــی و آرامــش بخــش ماهیچــه ای دارد.
چــای بابونــه همچنیــن تــرش کــردن معــده
را درمــان میکنــد و میتوانــد زخمهــای
دهــان را تســکین دهــد.
از عســل اســتفاده کنیــد :دهــان خــود
را بــا آب ولــرم بشــویید و از عســل اســتفاده
کنیــد و هــر روز  10دقیقــه روی لثــه خــود
ماســاژ دهیــد .عســل بــه دلیــل داشــتن
مــاده ای بنــام بــره مــو دارای خاصیــت ضــد
باکتــری و ضــد عفونــی کننــده اســت .امــا
بــه یــاد داشــته باشــید کــه عســل را فقــط
روی لثههــا و نــه دندانهــای خــود بمالیــد
 ،بــه خصــوص اگــر حفــره هایــی داریــد زیــرا
ایــن میتوانــد باعــث درد شــود.
منبع :بیتوته

6

سه شنبه  26شهریور ماه  -98سال ششم  -شماره 570

آشپزی
سیب زمینی پنیری

مواد الزم:
 1عدد
سیب زمینی بزرگ
به میزان دلخواه
پنیر پیتزا یا چدار
نمک ،فلفل و ادویههای دلخواه
به میزان الزم
برای سرخ کردن
روغن
ایـن صفحـه محلـی بـرای دوسـت داران
سـیب زمینی پنیری و عاشـقان سیب زمینی
سـرخ کـرده سـت .اگـه شـما هـم عاشـق
طعـم فـوق العـاده ی سـیب زمینـی پنیـری
هسـتین بـه مـا بپیوندیـن .سـیب زمینـی
پنیـری راههـای مختلفـی بـرای تهیـه کردن
داره .شـما هـم روش خودتـون رو در قسـمت
دیدگاههـا بـا ما بـه اشـتراک بذاریـن و بگین
بـه نظرتون با چه روشـی سـیب زمینی سـرخ
کـرده پنیـری خوشـمزه تـر میشـه.
امـا تـوی ایـن مطلب ما بـه سـیب زمینی
پنیـری سـاده میپردازیـم کـه همـه بـا تهیه
کردنـش راحـت باشـن و براشـون وقـت گیـر
نباشـه .امـا همه میدونـن که سـیب زمینی با
قـارچ و پنیـر یـه چیـز دیگـه هسـت .پس در
قسـمت نـکات در موردش با هـم گپ میزنیم.
بـرای خـود مـن بارها پیـش اومده که سـیب
زمینـی پنیـری فسـت فـودی رو تـوی خونـه
تهیـه کـردم و دقیقـا مثـل سـیب زمینیهای
رسـتورانی شـده .بـرای همین ایـن مطلب رو
آمـاده کـردم تـا وقتایـی کـه فرصـت داریـن
خودتـون مشـغول آشـپزی بشـین و از یـه
سـیب زمینی پنیـری خونگی خوشـمزه لذت
ببریـن .البته پیشـنهاد میکنم سـیب زمینی
تنـوری و توپ سـیب زمینی سـوخاری رو هم
از دسـت ندین.
طرز تهیه سیب زمینی پنیری
مرحلـه اول :بـرای تهیـه سـیب زمینـی
پنیـری رسـتورانی ابتـدا باید سـیب زمینی را
خـوب بشـویید و پوسـت بگیریـد.
مرحلـه دوم :حـاال سـیب زمینیهـا را بـه
کمـک یـک چاقوی تیـز ،به شـکل خاللهای
درشـت بـرش بزنیـد .دوبـاره سـیب زمینیها
را بشـویید و آبکـش کنیـد .سـپس روی یـک
دسـتمال خشـک و تمیـز قـرار دهیـد تـا آب
آنهـا گرفته شـود.
مرحله سـوم :سـیب زمینیهـای خاللی را
بـا روغن زیاد ،نمـک ،فلفل ،آویشـن ،رزماری
و ادویههـای دلخـواه دیگـر در ماهیتابـه یـا
سـرخ کن ،سـرخ کنید تـا طالیی رنگ شـود.
میتوانیـد کمـی زردچوبـه اضافـه کنیـد تـا
طالیـی تر شـوند.
مرحلـه چهـارم :در ایـن مرحلـه از تهیـه
سـیب زمینـی پنیـری فسـت فـودی بایـد
سـیب زمینیهـای سـرخ شـده را روی
دسـتمال حولـه ای تمیـزی بگذاریـد تـا
روغنشـان گرفتـه شـود .حـاال آنهـا را در
سـینی فـر بریزیـد و بـه میـزان دلخـواه انواع
پنیـر را روی آن بریزیـد .در صـورت تمایـل
میتوانیـد کمـی فلفـل دلمه ای تـازه هم خرد
کـرده و بـه آن اضافـه کنیـد.
مرحلـه پنجـم :سـینی فـر را درون فـر
بگذاریـد تـا در دمـای حـدودا  180درجـه
سـانتی گـراد گـرم شـود .هنگامـی کـه پنیـر
روی سـیب زمینـی سـرخ کـرده کاملا ذوب
شـد ،سـینی را از فـر خـارج کنیـد .سـیب
زمینـی پنیـری را بـه همـراه سـس کچـاپ
خانگـی ،سـس سـیر و نوشـیدنی خنک نوش
جـان کنیـد.
نکات کلیدی:
 بـرای تهیـه سـیب زمینـی و پنیـر پیتزابـدون فـر میتوانیـد همیـن مراحـل را در
ماهیتابـه روی گاز تکـرار کنیـد تـا حـدی
کـه پنیرهـا ذوب شـده و سـیب زمینیهـا
نسـوزند .یـا ایـن کـه میتوانیـد پس از سـرخ
کـردن سـیب زمینـی هـا ،تـا هنگامـی کـه
هنـوز گـرم هسـتند پنیـر را روی آنهـا بریزید
تـا ذوب شـود.
راه دیگـری کـه بـرای تهیه سـیب زمینی
پنیـری در فـر داریـد ایـن اسـت کـه سـیب
زمینیهـای آب پـز شـده را بـه اندازههـای
دلخـواه بـرش دهیـد و بعـد بـا پنیـر تمـام
سـطح آنهـا را بپوشـانید .سـپس در فـر
بگذاریـد.
 بــرای تهیــه ســیب زمینــی بــا قــارچ وپنیــر ابتــدا بایــد قارچهــا را بــا کمــی روغــن
تفــت دهیــد تــا حــدی کــه آبشــان کشــیده
شــود .ســپس بــه همــراه ســیب زمینیهــا
مرحلــه بــه مرحلــه در ســینی فــر بچینیــد
و روی آنهــا را پنیــر بریزیــد .اســتفاده از
انــواع سوســیس یــا کالبــاس و هــم چنیــن
ذرت باعــث خوشــمزه تــر شــدن ایــن پیــش
غــذا میشــود.
 در روش دیگـر بـرای تهیه سـیب زمینیپنیـری بـا قـارچ میتوانیـد سـیب زمینیهای
خاللـی را در سـیخ چوبـی قرار دهیـد و روی
آن را ماننـد عکس سـس قـارچ و پنیر بریزید.
اگـر دوسـت نداریـد قـارچ را تفـت دهیـد،
بایـد ایـن پیـش غـذا را مـدت بیشـتری در
فـر بگذاریـد .امـا در این صـورت آب انداختن
قـارچ باعـث نـرم شـدن سـیب زمینیهـا
خواهد شـد.
منبع :ایران کوک

فرهنگ و هنر

روزنامه سراسری عجب شیر

 ۲سال اخیر زیر شدیدترین عملیات روانی دشمن بودیم

مدیــرکل صــدا و ســیمای آذربایجان شــرقی
گفــت :در دو ســال اخیــر زیــر شــدیدترین
عملیــات روانــی دشــمن بودیــم کــه بــه دلیــل
همراهــی مــردم ،اقتــدار نظامــی و سیاســی
کشــور و رهبــری مدبرانــه مقــام معظــم
رهبــری در برابــر همــه فشــارها ایســتادیم و
دشــمن از بیــرون نتوانســت کاری بکنــد.
بــه گــزارش تســنیم ،مرتضــی صفــری در
آییــن تکریــم و معارفــه رئیــس بســیج رســانه
اســتان آذربایجــان شــرقی کــه در تــاالر
خاقانــی خانــه فرهنــگ تبریــز برگــزار شــد،
بــا اشــاره بــه فضــای رســانهای آذربایجــان
شــرقی ،ظرفیــت رســانهای ایــن اســتان را
بســیار بــاال دانســت و اظهــار داشــت :بایــد
فعالیــت جبهــهای در رســانههای اســتان در
اولویــت اقدامــات حــوزه رســانهای قــرار گیــرد
تــا بــه نتایــج مثبتــی در ایــن زمینــه بــه دســت
آوریــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد هوشــمندانه و
بــا برنامــه ،از امکانــات و زیرســاخت موجــود بــه
خوبــی بهرهگیــری کنیــم افــزود :حوزههــای
فرهنگــی از حوزههــای مظلــوم اســت چراکــه
بــذر کاشــته شــده شــاید  15ســال آینــده
جــواب دهــد ،لــذا مدیــران مــا بــه خوبــی بــه
حــوزه فرهنــگ توجــه نداشــتند امــا توجــه بــه
رســانه نیازمنــد تقویــت اســت.
مدیــرکل صداوســیمای آذربایجــان شــرقی
بــا بیــان اینکــه وضعیــت کنونــی حــوزه رســانه
دقیقــا هماننــد دوران دفــاع مقــدس اســت
تصریــح کــرد :همانگونــه کــه در دوران جنــگ
تحمیلــی همــه امکانــات در اختیــار صــدام بــود
ولــی در جبهــه مــا بــه شــدت شــاهد کمبــود
امکانــات بودیــم ولــی بــا اقدامــات جهــادی،

بــا کمتریــن امکانــات ،بزرگتریــن کارهــا را
انجــام دادنــد ،امــروز هــم در حــوزه رســانه بــا
کمتریــن تجهیــزات ،کارهــای بزرگــی صــورت
میگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دو ســال اخیــر
زیــر شــدیدترین عملیــات روانــی دشــمن بودیم
ابــراز داشــت :بــه دلیــل همراهــی مــردم ،اقتدار
نظامــی و سیاســی کشــور و رهبــری مدبرانــه
مقــام معظــم رهبــری در برابــر همــه فشــارها
ایســتادیم و وقتــی دشــمن از بیــرون نتوانســت
کاری بکنــد ،بــه دنبــال اســتحاله از درون نظــام
بــود.
صفــری بــا بیــان اینکــه دشــمنان
میگفتنــد کــه ایــران اســامی 40 ،ســالگی
انقــاب را نمیبینــد ،خاطرنشــان کــرد:

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت:
تــاش وزارت علــوم طــی دو ســال اخیــر ایــن
بــوده کــه بودجــه پژوهشــی تــا جایــی کــه
رقــم بودجــه کلــی اجــازه میدهــد بــا ســهم
بهتــری دیــده شــود ،ولــی میــزان آن بــرای هــر
دانشــگاه بــه میــزان فعالیتهــا ،هیــات علمــی
 ،تحصیــات تکمیلــی و شــاخصهایی از ایــن
دســت بســتگی دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،منصــور غالمــی در
حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهشــی دانشــگاه مازنــدران در بابلســر در
گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود :بودجــه

دانشــگاهها ماننــد ســایر دســتگاههای دولتــی
مصــوب مجلــس اســت و بــه عنــوان بودجــه
ســالیانه ابــاغ میشــود و معمــوال در خــود
دانشــگاهها طــی جلســاتی ،هیــات امنــاء
نحــوه توزیــع بودجههــا بــرای مصــارف و
هزینههــای مختلــف را تصویــب میکننــد
و دانشــگاهها موظفنــد بــر اســاس مصوبــه
هیــات امنــاء کــه بــه تاییــد ســازمان برنامــه و
بودجــه هــم میرســد ،عمــل کننــد.
وی افــزود :وزارت علــوم بــرای بیشــتر
دانشــگاهها  ۱۵درصــد بودجــه را بــرای
فعالیتهــای پژوهشــی در نظــر گرفتــه،

مدیــر کل دفتــر برنامهریــزی و
سیاســتگذاری امــور پژوهشــی وزارت علــوم
گفــت :از ســال  ۲۰۱۰تــا  ،۲۰۱۹حــدود ۲۵
هــزار مقالــه در جهــان باطــل شــده اســت کــه
 ۵۲۴مــورد از آن مقــاالت ،ایرانــی بــوده اســت.
بــه گــزارش مهــر ،محســن شــریفی بــا
بیــان اینکــه از قدیــم نیــز اســناد باالدســتی
بــر اهمیــت اخــاق در علــم تاکیــد داشــتهاند،
افــزود :از جملــه ایــن اســناد میتــوان بــه
قانــون مقــررات انتظامــی هیــأت علمــی
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی و
تحقیقاتــی و آییــن نامــه انضباطــی دانشــجویان
جمهــوری اســامی ایــران مصوبــه جلســه ۳۵۸
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اشــاره کــرد.

مدیر کل سیاستگذاری وزارت علوم :

میخواســتند صبــر مــردم را بــا فشــارهای
اقتصــادی و اجتماعــی هــدف قــرار داده و
موجــب نافرمانیهــای مدنــی شــوند تــا بــا
انقالبهــای اجتماعــی بــه اهــداف خــود
برســند امــا مــردم بصیــر ایــران ایــن حربــه را
نــاکام گذاشــت.
وی یکــی از مهمتریــن دالیلــی کــه ایــن
انقــاب را در برابــر دشــمنان مقــاوم نگــه
داشــت ،کارکــرد قــوی رســانه در ایــن میــدان
دانســت و گفــت :رســانههای انقــاب بــا
تقویــت بصیــرت مــردم ،بــه خوبــی عمــل
کردنــد .بــر اســاس ایــن عملکــرد ،مــردم بــه
ایــن بــاور رســیدند کــه هزینــه ســازش بیشــتر
از مقاومــت اســت لــذا صبــر کردنــد.
مدیــرکل صداوســیمای آذربایجــان شــرقی

ســقوط پهپــاد را یکــی از عنایــات الهــی عنــوان
کــرد و افــزود :دشــمن پــس از ایــن اتفــاق و
فضــای رســانهای پــس از آن ،فهمیــد کــه
جمهــوری اســامی نــه تنهــا ابرقــدرت منطقــه
ای اســت ،بلکــه قــدرت نظامــی جهانــی اســت
کــه بــا زبــان زور نمیتــوان بــا آن ســخن
گفــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گواهــی میدهــم
کــه بیــش از  95درصــد رســانههای گرایشــات
مختلــف در اســتان ،مواظــب بودنــد کــه
کوچکتریــن صدمــه ای بــه منافــع ملــی وارد
نشــود ،گفــت :یکــی از ویژگیهــای مثبــت
بســیج رســانه اســتان ایــن بــود کــه تقویــت
کننــده ایــن دیــدگاه بــود کــه توجــه بــه
منافــع ملــی و اســام و انقــاب بــه منافــع
جناحــی و فــردی و حزبــی ارجحیــت دارد.
صفــری بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز بــه
شــدت بــه هــم افزایــی نیــاز داریــم خاطــر
نشــان کــرد :بســیج رســانه توانســته ایــن وفــاق
را در اســتان بــه وجــود آورد کــه ایــن امــر بایــد
بــه اســتراتژی ایــن بســیج تبدیــل شــود.
وی در ادامــه ،اعتمــاد مــردم بــه رســانه
ملــی را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت :در
اســتان آذربایجــان شــرقی خبــر ســاعت 23
پرمخاطــب تریــن بخــش خبــری اســتانهای
کشــور اســت کــه  93درصــد مخاطبیــن ایــن
بخــش خبــری را میبیننــد.
مدیــرکل صداوســیمای آذربایجــان شــرقی
بــر تربیــت نیروهــای موثــر خبــری در اســتان
تاکیــد کــرد و افــزود :بایــد قشــر انقالبــی
در رســانه تکثیــر شــود تــا جریــان ســازی
و مطالبهگــری در موضوعــات مــورد نیــاز
انقــاب وارد میــدان شــوند.

وزیر علوم:

بودجه پژوهشی دانشگاهها
به میزان فعالیت آنها بستگی دارد

ابطال  ۵۲۴مورد از مقاالت غیرمجاز
وی در ادامــه بــه وضعیــت مقــاالت باطــل
شــده یــا بازپــس داده شــده در دنیــا و ایــران
اشــاره کــرد و افــزود :از ســال  ۲۰۱۰تــا ،۲۰۱۹
حــدود  ۲۵هــزار مقالــه در جهــان باطــل شــده
اســت کــه  ۵۲۴مــورد از آن مقــاالت ایرانــی
بــوده اســت.
ارجاع  ۶۷پرونده تخلفات هیئت علمی به
هیئت انتظامی
شــریفی همچنیــن در خصــوص وضعیــت
شــکایات و تخلفــات در دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی در ســال  ۹۶و  ۹۷اظهارداشــت:
بــه طــور کلــی  ۲۵۰پرونــده مرتبــط بــا
هیــأت علمــی در کارگــروه تخصصــی تخلفــات
پژوهشــی مرتبــط بــا اعضــای هیئــت علمــی،
و  ۱۷۳مــورد مرتبــط بــا دانشــجویان بررســی
شــده اســت .همچنیــن  ۶۷پرونــده بــه هیئــت
انتظامــی اعضــای هیئــت علمــی و  ۳۵پرونــده
بــه کمیتــه انضباطــی دانشــجویان ارجــاع داده
شــد .همچنیــن  ۹۸پرونــده هیئــت علمــی
و  ۶۱پرونــده دانشــجویان طــی ایــن مــدت
تعییــن تکلیــف شــده اســت.

امــا دانشــگاه هایــی هــم هســتند کــه تــا
 ۳۰درصــد بودجــه خــود را صــرف مســائل
پژوهشــی میکننــد.
وزیــر علــوم گفــت :امســال بــه رغــم
محدودیتهــا تاکنــون دانشــگاههای مــا در
 ۶ماهــه اول بیــش از  ۴۶درصــد تخصیــص
بودجــه از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه
داشــته انــد کــه امیدواریــم بقیــه هــم تــا پایــان
ســال تخصیــص یابــد.
وی فعالیــت پژوهشــی دانشــگاه هــا،
ارتبــاط بــا صنعــت و همــکاری پژوهشــی بــا
دســتگاههای دیگــر از ســوی دانشــگاهها را
قابــل تقدیــر دانســت و افــزود :پروژههــای
خوبــی از بــاب تاثیرگــذاری در حــل مشــکالت
صنعتــی و بهبــود تولیــد داخــل از ســوی
دانشــگاهها انجــام میشــود.
غالمــی تاکیــد کــرد کــه ایــن رویکــرد
دانشــگاهها بــه خاطــر کمــک بــه رونــق و
پیشــرفت کشــور و نیــز بــه خاطــر اینکــه
دانشــگاهها بــه عرضــه منابــع پژوهشــی ســایر
دســتگاهها کمــک میکننــد مــورد حمایــت

ابطال  ۵۲۴مورد از مقاالت غیرمجاز

شــریفی همچنیــن درخصــوص شــکایت
واصــل شــده بــه معاونــت پژوهــش و فنــاوری
وزارت عتــف از ابتــدای ســال  ۹۷تــا شــهریور
مــاه  ۹۸گفــت :بــه طــور کلــی  ۸۲پرونــده
دریافــت  ۳۷مــورد خاتمــه و  ۴۵پرونــده دیگــر
نیــز توســط کارگــروه دانشــگاهها و موسســات
در حــال بررســی هســتند.
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی و
سیاســتگذاری امــور پژوهشــی وزارت علــوم
در رابطــه بــا اقدامــات فرهنگــی و پیشــگیرانه در
زمینــه تقلبــات علمــی در وزارت عتــف ،افــزود:
دبیــر کمیتــه تخصصــی اخــاق پژوهــش در
معاونــت پژوهــش و فناوری وزارت علــوم ،تدوین
کتابچــه منشــور و موازیــن اخــاق پژوهــش و
درســتکاری علمــی و اطــاع رســانی و ارســال
بــه کلیــه مراکــز آمــوزش عالــی وابســته بــه
وزارت ،پیشــنهاد تصویــب واحــد آموزشــی برای
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و کارگاه بــرای
اعضــای هیئــت علمــی و گــردآوری و انتشــار
کتــاب گــزارش مقابلــه بــا تخلفــات علمــی از
اقداماتــی اســت کــه انجــام شــده اســت.
شــریفی در رابطــه بــا اقدامــات حقوقــی
وزارت عتــف در رابطــه بــا تخلفــات علمــی
مطــرح کــرد :در همیــن راســتا دســتورالعمل
نحــوه بررســی تخلفــات پژوهشــی تدویــن
شــد و پــس از تاییــد وزیــر علــوم در ســال 93
 ابــاغ شــد .ایــن دســتورالعمل شــامل تهیــه
کلیــه تعاریــف و مصادیــق تخلفــات علمــی،
تعییــن مرجــع بررســی تخلفــات علمــی در
دانشــگاهها و موسســات آموزشــی و پژوهشــی،
تعییــن مراحــل اجرایــی رســیدگی و بررســی
تخلفــات علمــی در دانشــگاهها و موسســات
آموزشــی و پژوهشــی اســت.
وی همچنیــن در رابطــه بــا مصادیــق

تخلفــات پژوهشــی عنــوان کــرد :مصادیــق
تخلفــات پژوهشــی در  ۵۷بنــد بــا امضــای
مقــام عالــی وزارت بــه همــراه دســتورالعمل در
ســال  ۹۳جهــت اجــرا بــه کلیــه دانشــگاهها
موسســات آمــوزش و پژوهــش ابــاغ شــد کــه
ســرفصلهای آن مشــتمل بــر ســوء رفتارهــای
پژوهشــی ،عــدم تعهــد و مســئولیت نســبت بــه
ذینفعــان ،عــدم رعایــت حقــوق آزمودنیهــا،
جعــل ،دادههــا ،تحریــف دادههــا ،ســرقت علمــی،
اجــاره علمــی ،عــدم رعایــت حقــوق مالکیــت
معنــوی مســئولیت پژوهــش انجام شــده ،انتشــار
مجــدد ،همپوشــانی انتشــارات ،خریــد و فــروش
آثــار پژوهشــی و جعــل هویــت اســت.
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی و سیاسـتگذاری
امــور پژوهشــی وزارت علــوم در ادامــه بــا اشــاره
بــه اقدامــات انجــام شــده در حــوزه جلوگیــری
از تخلفــات در پایاننامههــا اظهــار داشــت :در
ایــن زمینــه آییننامــه ثبت و اشــاعه پیشــنهادها
پایاننامههــا و رســالههای تحصیــات تکمیلــی
و صیانــت از حقــوق پدیــدآوران در آنهــا ابــاغ
شــد .همچنیــن نرمافزارهــای مشــابهتیاب
بــرای بررســی پایاننامههــا جهــت جلوگیــری
از بــروز تخلفــات توســعه یافــت و و پروپوزالهــا
و پایاننامههــا در ســامانه ایرانــداک نیــز ملــزم
بــه ثبــت شــد.
شــریفی همچنیــن در رابطــه بــا اقدامــات
انجــام شــده در حــوزه جلوگیــری از تخلفــات
نشــریات علمــی گفــت :تهیــه لیســت ســیاه
نشــریات و ثبــت در ســامانه وزارت عتــف
اطــاع رســانی آن بــه دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی و پژوهشــی ،ارزیابــی نشــریات
داخلــی و لغــو اعتبــار نشــریات در صــورت
مشــاهده تخلــف ،ایجــاد نظــام ارزیابــی و داوری
مجــات ایندکــس شــده در  ISCو شناســایی

وزارت علــوم اســت.
وزیــر علــوم همچنیــن بــا تشــریح
برنامههــای ســفرش بــه مازنــدران و نتیجــه
بازیــدش از نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی
دانشــگاه مازنــدران  ،گفــت :کارهــای خــوب
و امیــدوار کننــده ای توســط اســاتید و
دانشــجویان دانشــگاه مازنــدران انجــام شــده
کــه مســلما در کاربــردی کــردن دانــش
دانشــگاه بســیار موثــر اســت تــا بهتــر بتواننــد
در بحــث خودکفایــی و تولیــد اقتصادی کشــور
بــه ســهم خــود کمــک کننــد.
وزیــر علــوم در ســفر  ۲روزه مازنــدران
مهمــان دانشــگاهیان  ،ســمنهای دانشــجویی
و مســئوالن اســتانی مازنــدران خواهد بــود و در
برنامــه ای فشــرده ،بازدیــد از مراکــز پژوهشــی
و نشســت بــا مســئوالن و بررســی و پیشــرفت
طرحهــای توســعه فضــای دانشــگاهی را در
دســتور کار خــود دارد.
مازنــدران بیــش از  ۲۰۰مرکــز دانشــگاهی
دارد کــه اکثــر ایــن مراکــز غیرانتفاعــی
هســتند.
مجــات نامعتبــر و اطــاع رســانی آن بــر روی
ســایت  ،ISCالــزام اســتفاده از نرمافزارهــای
تشــابهیاب در تدویــن مقــاالت و مجــات
تدویــن و تصویــب آییننامــه نشــریات علمــی
از جملــه ایــن اقدامــات اســت.
وی تصویــب آییننامــه همایشهــای
علمــی ،الــزام بــه ثبــت همایشهــا و مقــاالت
آن در پایــگاه  ،ISCشناســایی همایشهــای
نامعتبــر و اطــاع رســانی آن در پایــگاه  ISCو
اعــام بــه مراجــع قانونــی ،تاکیــد بــر تخصیص
هــم امتیــاز صرفــاً بــه مقــاالت کنفرانســی
ثبــت شــده در  ISCرا بــه عنــوان اقدامــات
دیگــر وزارت علــوم در حــوزه جلوگیــری از
تخلفــات همایشهــا نــام بــرد.
شــریفی در ادامــه بــه اقدامــات حــوزه
حقوقــی نیــز اشــاره کــرد و گفــت :تصویــب
قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه
آثــار علمــی در  ۲۱مــرداد مــاه ســال ۱۳۹۶
توســط مجلــس شــورای اســامی ،تهیــه و
تدویــن پیشنویــس آییننامــه اجرایــی بــه
صــورت مشــترک بــا وزارت بهداشــت و وزارت
دادگســتری در شــهریورماه ســال  ۹۷و ارائــه
آن بــه کمیســیون علمــی تحقیقاتــی هیئــت
دولــت و تصویــب آییننامــه اجرایــی قانــون
پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار
علمــی مــورخ  ۳۰مــرداد ســال  ۹۷در هیئــت
وزیــران از جملــه اقدامــات حقوقــی اســت.
شــریفی اعــام کــرد :پیشنویــس
دســتورالعمل آییننامــه اجرایــی و چگونگــی
تشــکیل و فعالیــت کارگروههــا توســط
کمیتــهای در وزارت علــوم در دســت تدویــن
اســت .انتظــار داریــم روســای محتــرم
دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی نســبت بــه
تشــکیل کارگروههــا اقدامــات الزم را بــه
عمــل آورنــد و بیــن کارگــروه موسســه و
هیئتهــای انتظامــی و کمیتــه انضباطــی و
هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات کارکنــان نیــز
هماهنگیهــای الزم صــورت گیــرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و
پرورش آذربایجانشرقی:

مجموع کتب آموزش شهروندی
در دورهی ابتدایی و متوسطه
تدریس میشود

معــاون پرورشــی و فرهنگــی آمــوزش
وپــرورش آذربایجانشــرقی بــا بیــان اینکــه
ایــن طــرح اولیــن بــار در کشــور در مــدارس
تبریــز اجــرا میشــود ،گفــت :مجمــوع کتــب
آمــوزش شــهروندی در دورهی ابتدایــی
و متوســطه در مــدارس تبریــز تدریــس
میشــو د .
بــه گــزارش ایســنا ،طاهــر علمــی در
خصــوص تدریــس مجمــوع کتــب آمــوزش
شــهروندی در مــدارس تبریــز ،اظهــار کــرد:
مجمــوع کتــب آمــوزش شــهروندی توســط
شــهرداری تبریــز چــاپ شــده و بــه صــورت
رایــگان بیــن دانــش آمــوزان تبریــزی توزیــع
خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه مطالــب کتابهــای
آمــوزش شــهروندی متناســب بــا ســن دانــش
آمــوزان ارائــه میشــود ،گفــت :معلمــان در
طــول ســال تحصیلــی جدیــد ،بــا توجــه بــه
حجــم کتــاب ،هفتـهای دو روز بــه مــدت نیــم
ســاعت اصــول شــهروندی را بــه دانــش آمــوزان
آمــوزش میدهنــد.
معــاون پرورشــی و فرهنگــی آمــوزش
وپــرورش آذربایجانشــرقی از تدریــس کتــاب
آمــوزش شــهروندی در  9محــور مختلــف
در مهرمــاه و اســفندماه ســال تحصیلــی
جدیــد بــرای دانــش آمــوزان خبــر داد و
گفــت :معلمــان آموزشهــای شــهروندی را
در محورهــای مختلــف از جملــه آمــوزش
شــهروندی ،حقــوق شــهروندی ،امــداد رســانی،
اطفــای حریــق ،بهداشــت شــخصی و غیــره بــه
دانــش آمــوزان ارائــه خواهنــد داد.
وی اظهــار کــرد :بــی شــک اگــر معلمــان
انتقــال مطالــب شــهروندی را بــه صــورت
تئــوری و عملــی بــه دانــش آمــوزان انجــام
دهنــد ،نتیجــه و بازخــورد آن میتوانــد تربیــت
و پــرورش نســلی آگاه بــه محیــط اطــراف خــود
و مســئولیت پذیــر باشــد؛ چــرا کــه پــس از
پایــان ایــن آموزشهــا ،نوجــوان مــا میدانــد
چطــور بایــد در شــهر زندگــی کنــد.

آیین گرامیداشت روز ملی
شعر و ادب در تبریز برگزار میشود

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی
آذربایجانشـــرقی گفـــت :روز ملـــی شـــعر
و ادب و مراســـم گرامیداشـــت مقـــام ادبـــی
اســـتاد شـــهریار در مقبرهالشـــعرای تبریـــز
برگـــزار شـــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد محمدپــور ،بــا
بیــان اینکــه ایــن مراســم ســاعت  ۱۷امــروز
بــا ســخنرانی شهریارشناســان و شــعرخوانی
شــعرای اســتان برگــزار میشــود ،افــزود:
مراســم گلبــاران مــزار اســتاد شــهریار نیــز
روز چهارشــنبه  ۲۷شــهریور ســاعت ۱۰
صبــح در محــل مقبــره الشــعرا برگــزار
میشود.
وی بــا اشــاره بــه تقــارن ایــام ســوگواری
امــام حســین (ع) و روز ملــی شــعر و ادب،
اظهــار داشــت :اســتاد شــهریار بــه عنــوان
شــاعر اهــل بیــت (ع) آثــار گــران ســنگی را
در رابطــه بــا ائمــه معصومیــن(ع) خلــق کــرده
و فرهنــگ عزاداریهــای حســینی (ع) را در
قالــب شــعرهایی مانــدگار بــر صفح ـ ه ادبیــات
ایــران رقــم زده اســت.
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت :عاشـــورا ماننـــد
چـــراغ روشـــنی فـــراروی رفتنهـــا و کشـــتی
نجـــات و امـــن و آرامـــی در مـــوج خیـــز
حادثههاســـت و هـــر کـــس بـــا آن همســـو
شـــود حیـــات طیبـــه و رســـتگاری و رهایـــی
مییابـــد و اســـتاد شـــهریار نیـــز بـــا تمســـک
بـــه ایـــن حبـــل متیـــن راه رســـتگاری را در
پیـــش گرفـــت.
محمدپــور ،ادامــه داد :روز ملــی شــعر و ادب
ایــران زمیــن بــه یــاد اســتاد شــهریار و همــه
ادیبانــی کــه آوازه یــاد و نــام آنهــا در سراســر
گیتــی پیچیــده شــده اســت گرامــی داشــته
میشــود.
ســـید محمدحســـین بهجـــت تبریـــزی
مع ــروف ب ــه ش ــهریار در س ــال  ١٢٨٥هج ــری
شمس ــی در روس ــتای خش ــکناب متول ــد ش ــد
و در  ۲۷شـــهریور  ۱۳۶۷چشـــم از جهـــان
فـــرو بســـت.

ورزش و جوانان

روزنامه سراسری عجب شیر
درگفت و گوی اختصاصی با ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه مطرح شد:

سه شنبه  26شهریور ماه  -98سال ششم  -شماره 570

توسعه ورزش مستلزم بستر سازی مناسب در امور آموزش است

سید حسین زینالی

حـدود دو سـال و نیم اسـت که به عنوان ریاسـت
اداره ورزش دومیـن شهرسـتان پرجمعیـت اسـتان
قبـول مسـئولیت کـرده ایـد ،ارزیابی شـما طـی این
مدت از پتانسـیل ورزشـی شهرسـتان مراغـه چگونه
ا ست ؟
شهرسـتان مراغـه به عنـوان دومین شـهر اسـتان با توجه
بـه برخورداری از پیشـینه تاریخـی و فرهنگی غنـی در ادوار
گذشـته سـهم بسـزایی در ورزش اسـتان و کشـور داشـته
اسـت ولی متاسـفانه در سـالهای گذشـته به دلیل سیاسـی
کـردن ورزش و نـگاه سـنتی بـه آن باعـث شـده بـود ورزش
مراغـه در جایـگاه نامطلوبی از سـطح اسـتان قـرار گیرد ولی
خوشـبختانه از سـال  95بـا تهیـه و تنظیـم تقویم ورزشـی و
نقشـه راه بـرای ورزش شهرسـتان بـا حضـور اسـاتید علمـی
و صاحـب نظـر در حـوزه ورزش ،پیشکسـوتان ورزشـی و
هیئتهـای ورزشـی به صورت سیسـتماتیک و علمی شـروع
بـه کار کردیـم و در حـال حاضـر شـاهد رشـد دو برابـری
جمعیـت ورزشـی شهرسـتان در عـرض  2سـال هسـتیم.
الزم بـه ذکـر اسـت جمعیت ورزشـی شهرسـتان در زمان
شـروع بـه کار بنـده  4860نفـر بود کـه هم اکنون بـه باالی
 9200نفـر افزایـش پیـدا کـرده و در حـال حاضـر در قالـب
 44هیئـت ورزشـی آقایـان 28 ،رشـته ورزشـی بانـوان53 ،
باشـگاه خصوصـی و  18سـالن ورزشـی دولتی کـه به بخش
خصوصـی واگـذار شـده اسـت به جامعه ورزشـی شهرسـتان
ارائـه خدمـات مینماید.
در مـورد اهداف و چشـم انـداز اداره برای توسـعه
جايـگاه ورزش مراغـه در سـالهای آتـی بیـان
بفرماییـد؟
توسـعه ورزش مسـتلزم بسـتر سـازی مناسـب در امـور
آمـوزش بـرای هیئتهـای ورزشـی و برنامـه ریـزی دقیـق
را میطلبـد کـه خوشـبختانه در ایـن راسـتا ایجـاد واحـد
پژوهـش و تحقیقـات در جهـت رشـد و ارتقاء کمـی و کیفی
دانـش ورزشـی ،قدمهای مثبتی برداشـته شـده اسـت .امروز
 ،9هیئـت ورزشـی در الویـت اول قهرمانـی ورزش مراغه قرار
دارنـد کـه بـا برنامه ریـزی ،آمـوزش و ایجاد زیرسـاختهای
مناسـب در آینـده شـاهد موفقیت ورزشـکاران مراغـه ای در
میادیـن مختلـف ملـی و بیـن المللـی خواهیـم بود.
در سـال  96در رتبـه سـوم اسـتان قـرار گرفتیـم ولـی
خوشـبختانه بـا همـت جامعه ورزشـی و همـکاران عزیـزم در
اداره ورزش و جوانـان و حمایتهـای جـدی اعضـای محتـرم
شـورای اداری و شـورای اسلامی و شـهرداری محتـرم و بـه
ویـژه فرمانـدار معـزز شهرسـتان ویـژه مراغه امسـال در سـال
 97در رتبـه اول در بیـن شهرسـتانهای اسـتان قـرار داریـم
کـه الزم بـه ذکر اسـت افق و چشـم انـداز ورزشـی مراغه قرار
گرفتن در یکی از شهرسـتانهای طالیی ورزش کشـور اسـت.
نزدیـک دو مـاه پیـش در جهـت توسـعه ورزش،
تعـدادی ایسـتگاه ورزش همگانـی در مراغـه افتتاح
گردیـد ،ورزش همگانـی از دیـدگاه مجموعه شـما تا
چه انـدازه اهمیـت دارد؟
راه انــدازی و برگــزاری جلســات شــورای ورزش همگانــی
در مراغــه ایــن شهرســتان را بــه یکــی از شــهرهای ســالم
در ورزش اســتان قــرار داده اســت .جلســات منظــم شــورای
ورزش همگانــی بــه ریاســت فرمانــدار محتــرم جنــاب آقــای
مهنــدس شــکری و دکتــر خلیلــی ،نماینــده مجلــس باعــث
شــده اســت کــه از تمــام ظرفیتهــای ورزشــی شهرســتان
کــه در اختیــار بخــش دولتــی و خصوصــی اســت در جهــت
رشــد و توســعه ورزش همگانــی بصورت شــهری و روســتایی
اســتفاده بهینــه شــود و ایجــاد ایســتگاههای ورزش
صبحگاهــی در اماکــن ورزشــی ،پارکهــای شهرســتان بــا

ورزشــکار فراینــد قهرمانــی را طــی کنــد .بــرای توســعه
همــه جانبــه ورزش تعامــل هیئتهــای ورزشــی تعامــل
ادارات و ارگانهــا و ســازمانها را میطلبــد.
اگر شهرسـتان به یک ظرفیت توانمند ورزشـی در کشـور
تبدیـل شـده بـه یقیین مدیریت شـهری بـه عنوان پشـتوانه
این مسـئله سـهم مهمـی را ایفا کرده اسـت.
از دیـدگاه شـما نیـاز مـردم و جامعه بـه ورزش تا
چـه انـدازه مهم میباشـد؟
اگـر بخواهیـم خانـواده و در جامعـه افـراد سـالمی را
داشـته باشـیم بایـد بـه مقولـه ورزش بـه عنـوان یـک مولفه
پیشـگیرنده توجـه شـود .تنهـا بـا ورزش اسـت کـه میتوان
سلامت جسـمی و روحـی بـه معنـای واقعـی را کسـب کرد
هـر جامعـه علاوه بر سلامت درون زا فردی نیاز به سلامت
بـرون زا دارد .اعتمـاد بـه نفـس ،فتـوت و جوانمـردی و کار
گروهـی و  ....از عوامـل تاثیرگـذار در ورزش جامعه اسـت اگر
جامعه ای توسـعه یافته اسـت قطعا ورزش آن کشـور در دنیا
دارای جایگاه و کرسـی اسـت.

مهــدی نوایــی رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان مراغــه و تکوانــدو کار ســابق تیــم ملــی
کشــورمان کــه در کارنامــه خــود  17مــدال رنگارنــگ بیــن المللــی را دارد بــا مــدرک تحصیلــی
کارشناســی ارشــد مدیریــت ورزشــی بــه مــدت  19ســال اســت کــه در جامعــه ورزش کشــور
حضــور دارد .وی در مــدت فعالیــت خــود توانســته رتبــه اداره ی شهرســتان مراغــه را بــه جایــگاه
اول اســتان آذربایجــان شــرقی ارتقــا دهــد و نقــش بســیار موثــری در توســعه ورزش مراغــه ایفــا
نمایــد کــه در ایــن راســتا گفــت و گــوی صمیمانــه ای را بــا ایشــان انجــام داده ایــم و ماحصــل آن
را تقدیــم مخاطبیــن گرامــی مینماییــم.
مشــارکت ورزش شــهرداری تاثیــر بســزایی در ســامت روح
و روان شــهروندان قــرار داده اســت.
ســرانه ورزش مــردم مراغــه در چــه ســطحی
قــرار دارد؟
در سـالهای  96و  97شـاهد بودیم که اسـتادیوم 5000
نفـری مراغـه پـس از  25سـال بـه پایان رسـیده و بـا حضور
آقـای سـلطانی فـر ،مورد بهـره بـرداری و افتتاح قـرار گرفت
و همچنیـن پـروژه زورخانـه امام حسـن مجتبـی (ع) پس از
هشـت سـال با حضـور سـرکار خانـم فرامرزیان معـاون وزیر
ورزش و جوانـان مـورد افتتـاح و بهـره برداری قـرار گرفت و
در مجمـوع بـا افتتاح ایـن پروژهها سـرانه ورزش شهرسـتان
به  0/74رشـد یافته اسـت.
لـذا در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه سیاسـت گـذاری اداره
ورزش و جوانـان مراغـه اسـتفاده از ظرفیتهـای سـرمایه
گـذاری بخـش خصوصـی در سـال  2 ،98پـروژه (مجموعـه
ورزشـی پیسـت کارتینـگ حمیـدی و خانه شـطرنج سـهند
مهدویـه) بعنـوان اولیـن خانـه شـطرنج پیشـرفته در کشـور
بـا حضـور جنـاب آقـای تقـی زاده معـاون پارلمانـی وزرات
ورزش و جوانـان مـورد افتتـاح قـرار گرفت که بـا این اوصاف
سـرانه ورزشـی بـه  0/78ارتقـاء یافته و نسـبت بـه جمعیت
شهرسـتان دو برابر سـرانه ورزشـی شـهر تبریز را داراسـت و
در حقیقـت بـرای ورزش مراغـه مطلـوب میباشـد.
در رابطه بـا جایگاه ورزش قهرمانی شهرسـتان در
اسـتان و کسـب نخسـتین مدال طالی جهانی ورزش
مراغه در رشـته ی سـپک تاکرا صحبـت بفرمایید؟
ورزش قهرمانـی مولفههـای خاصـی را میطلبـد و بـا

برنامـه ریـزی کوتـاه مـدت نمیتوان بـه قهرمانـی در ورزش
کشـور و یـا عناویـن بیـن المللی دسـت پیـدا کرد و نیـاز به
برنامـه حداقـل  2سـاله و یا بیشـتر دارد و با هـدف گذاری و
برنامـه ریـزی دقیـق میتـوان در ریـل قهرمانـی حرکت کرد
کـه خوشـبختانه در شهرسـتان مراغـه اسـتارت قهرمانی زده
شـده و غلطـک ورزش قهرمانـی بـه حرکـت افتاده اسـت.
خوشــبختانه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ورزشــی ایــن
شهرســتان توانســتیم مــدال طــای جهــان را در رده ســنی
جوانــان در رشــته ســپک تاکــرا کســب نماییــم .مــا بعــد از
آقــای مهــرداد صمصامــی پرافتخارتریــن ورزشــکار مراغــه
ای در هندبــال ،قهرمــان شــاخص و ملــی پــوش مــدال
آور در مراغــه نداشــته ایــم ولــی آقــای مســعود فرمانــی
ایــن ســد را شکســته انــد ،ان شــاءاهلل در ســالهای آتــی
ورزشــکاران مراغــه ای در میادیــن مختلــف ملــی و آســیایی
و جهــان بــرای اقتــدار و صالبــت نظــام جمهــوری اســامی
ایــران افتخــار آفرینــی خواهنــد کــرد.
در گفـت و گویـی مطـرح کـرده بودیـد توسـعه و
افتخارآفرينـي در ورزش نيازمنـد كارگروهـي اسـت،
بـرای کارگروهـی و تعامـل بیشـتر میـان اداره و
هیئتهـای ورزشـی چـه اقداماتـی انجـام داده اید؟
قطعــا هــر ورزش بصــورت انفــرادی و گروهــی مســتلزم
کار تیمــی بــوده و نیازمنــد خــرد جمعــی اســت بــه عنــوان
مثــال هــر ورزشــکاری کــه در باالتریــن ســکوی آســیایی
و جهانــی قــرار میگیــرد مربــی شهرســتان ،هیئــت
شهرســتان ،هیئــت اســتان ،فدراســیون و مربیــان تیمهــای
ملــی در کســب افتخارآفرینــی ســهیم هســتند چــرا کــه
در هــر مرحلــه زحمــات ایــن عزیــزان بــوده اســت تــا یــک

ورزش را از چـه سـنی شـروع کـرده و چگونه وارد
دنیـای تکواندو شـده اید؟
ورزش تکوانــدو را از ســال  69در شهرســتان هشــترود
و زیــر نظــر اســتاد ارجمنــدم جنــاب آقــای محمدرضــا
شــقاقی شــروع کــردم و بــر ایــن اعتقــاد هســتم کــه ورزش
در مســیر زندگیــم نقــش مهمــی را ایفــا کــرده ،داشــتن
ذهــن پویــا و جســم قــوی در گــرد ورزش بدســت میآیــد.
از عناویـن و مدالهـای شـاخص ورزشـی کـه
کسـب کـرده ایـد صحبـت بفرماییـد.
اولیــن مــدال کشــوری ام را در ســال  74در اســتان
اردبیــل در قهرمانــی کشــور کســب نمــودم ودومیــن مــدال
بیــن المللــی را در کشــور قبــرس کســب نمــوده و از ســال
 79تــا  89عضویــت باشــگاه منتخــب کشــور در لیــگ برتــر
را داشــته و از ســال  80الــی  87افتخــار پوشــیدن پیراهــن
تیــم ملــی تکوانــدو را داشــتم و در طول  7ســال توانســته ام
از رویدادهــای جهانــی ،آســیایی و بیــن المللــی  14مــدال
رنگارنــگ را کســب نمایــم.
بـه تازگی طـی حکمی از سـوی رئیس فدراسـیون
نجـات غریـق و غواصی به عنـوان سرپرسـت هیئت
مربوطـه اسـتان منصـوب شـده ایـد ،آیـا عملکـرد
مناسـب و سـابقه ورزشـی خاصـی در ایـن انتخـاب
دخیـل بوده اسـت؟
تصـدی گـری سرپرسـتی هیئـت نجـات غریـق و غواصـی
اسـتان بنـا به دسـتور مدیـرکل محترم مقـام ارشـد اداره کل
بـرای برگـزاری مجمع انتخابی ریاسـت هیئت نجـات غریق و
غواصی اسـتان است ان شـاءاهلل که بتوانم در دوران سرپرستی
زمینـه مناسـب بـرای انتخابات سـالم و معرفتی برگـزار نمایم
چـرا کـه حـق النـاس از ذهن مـردم پاک نخواهد شـد.
در آخر اگر مطلب خاصی دارید بفرمایید.
بـا حضـور جوانـان مومـن و انقالبـی در تصـدی گریهای
مختلف اسـت که در آینده کشـور بیمه خواهد شـد .جا دارد
از حمایتهـای مجدانـه آقـای دکتـر بهتاج مدیـرکل محترم
و پرتلاش ورزش و جوانـان اسـتان و جنـاب آقـای مهندس
شـکری معـاون اسـتاندار و فرمانـدار محبـوب و بزرگـوار
شهرسـتان ویـژه مراغـه و جناب آقـای دکتر جلیلـی نماینده
مـردم مراغـه و عجـب شـیر در مجلـس شـورای اسلامی و
جامعـه بـزرگ ورزشـی و علی الخصـوص پیشکسـوتان عزیز
تقدیـر و تشـکر نمایم.

مدیریت در زمان بحران از مهمترین شاخصههای موفقیت تیمهای فوتبال است

دلنوشته
زندگی ،
ایرانی ،
شباهت ،
زیادی ،
به رقص ،
مایکل جکسون ،
داره ،
یه قدم جلو ،
دو قدم عقب ،
البته ،
رقص ،
مایکل ،
القاست ،
ولی ،
زندگی ایرانی ،
قابل باور ،
که سالها ،
باید ،
مهمون ،
اندیشه هایی ،
باشد ،
تا مردمانش ،
سلب انگیزه ،
باشند ،
برای ،
آغاز هفته ،
و فاقد ،
هیجان ،
برای ،
پایان هفته ،
تا هم ،
پیشه ،
قربانی شود ،
هم دوستان ،
(اکبر عظیم نیا)

کارشــناس فوتبــال اســتان آذربایجــان
شــرقی گفــت :یکــی از مهمتریــن
شــاخصههایی کــه در موفقیــت تیمهــا
مطــرح اســت مدیریــت در زمــان بحــران تیــم
اســت ،آن تیمــی میتوانــد قهرمــان باشــد کــه
تیــم را در زمــان بحــران مدیریــت کنــد.
بــه گــزارش تســنیم ،رســول صادقــی ،بــا
اشــاره بــه وضعیــت تیــم تراکتــور در فصــل
جدیــد لیــگ برتــر فوتبــال اظهــار داشــت:در
ســاختار تشــکیالتی تراکتــور نســبت بــه ســال
گذشــته اتفاقــات خوبــی روی داده اســت کــه
ایــن امــر نشــان از موفقیــت تیــم اســت.
وی بــه چالــش ســاختار تشــکیالتی تراکتــور
نیــز اشــاره کــرد و افــزود :ای کاش در تثبیــت
ایــن ســاختار حــوزه تخصصــی حاکــم میشــد
کــه متاســفانه در تمامــی باشــگاهها ایــن امــر
اتفــاق نمیافتــد.
کارشــناس فوتبــال تبریــز در ادامــه خاطــر
نشــان کــرد:راه درســت در ســاختار تشــکیالتی
تیــم ایــن اســت کــه واگــذار کنیــم بــه
صاحبــان فکر،تئورســینها و آنهایــی کــه یــک
عمــر چــه از لحــاظ تخصصــی و علمــی واردتــر
هســتند کــه متاســفانه ایــن امــر در اســتان
مــا نیــز اتفــاق نمیافتــد چــرا کــه باشــگاه در
دســت بخــش خصوصــی بــوده و اختیــار دارنــد
تــا در ایــن زمینــه تصمیــم بگیرنــد.
صادقــی بــا اشــاره بــه کادر فنــی تراکتــور
تصریــح کــرد :بــا جــذب دنیزلــی بــه عنــوان
ســرمربی تراکتــور ،قدمهــای خوبــی برداشــته
شــده اســت کــه بــه نظــرم دنیزلــی میتوانــد
همچــون کــی روش و برانکــو میراثهایــی را
بــرای فوتبــال اســتان گذاشــته و بــرود.
دبیــر اســبق هیئــت فوتبــال اســتان
آذربایجــان شــرقی ادامــه داد :در بحــث
بازیکنــان ،ســال گذشــته وزنــه تیــم بیشــتر از

امســال بــود ولــی در حالــت کلــی نیــز اقدامات
خوبــی در ایــن خصــوص انجــام یافتــه اســت
کــه بــه عنــوان مثــال وضعیــت دروازه بانــی
تراکتــور نســبت بــه ســال گذشــته خوبتــر
خواهــد بــود چــرا کــه وضعیــت محمــد رشــید
مظاهــری نســبت بــه دروازه بانــان ســالهای
گذشــته تراکتــور خــوب اســت.
کارشــناس فوتبــال اســتان بــا بیــان اینکــه
خــط دفاعــی تراکتــور چنــدان هماهنــگ
نیســت اظهــار داشــت :اســماعیلی فــر و طیبــی
وزنههــای خوبــی بــرای تراکتــور بودنــد کـهای
کاش رهایشــان نمیکردیــم ،اســماعیلی فــر
در ســال گذشــته  50درصــد تیــم را بــازی
میکــردو طیبــی نیــز بــه عنــوان دفــاع میانــی
عملکــرد خوبــی داشــت کــه متاســفانه بــرای
ایــن دو نفــر جایگزیــن خوبــی پیــدا نشــده کــه
در آن حــد باشــد و در ایــن خصــوص در داخــل
زمیــن چمــن مشــکل ایجــاد خواهــد شــد.

صادقــی افزود:وضعیــت خــط میانــی تراکتور
کیفیــت فنــی باالیــی داشــته و ایــرادی در ایــن
خصــوص نداریــم و وضعیــت تمــام نفــرات
خــوب بــوده و اســدی و ایمانــی نیــز هافبــک
میانــی خوبــی هســتند کــه میتواننــد جــای
مهــدی پــور و نقــی زاده را پــر کننــد.
ایـن کارشـناس فوتبـال در پاسـخ بـه ایـن
پرسـش کـه آیـا تراکتـور امسـال شانسـی برای
قهرمانـی در لیـگ برتـر دارد گفت:صاحـب
نظـران پـس از بررسـی تیمهـای ایـن فصـل
لیـگ برتـر ،توانسـتند تیمهای،سـپاهان،
تراکتـور ،پرسـپولیس ،اسـتقالل و پدیـده را بـه
عنـوان تیمهـای مدعـی قهرمانی معرفـی کنند.
صادقــی بــا بیــان اینکــه بــرای پنــج تیــم
مذکــور مولفههــای مختلــف تعریــف شــده
اســت اظهــار داشــت :یکــی از مهمتریــن
شــاخصههایی کــه در موفقیــت تیمهــا
مطــرح اســت مدیریــت در زمــان بحــران تیــم

اســت ،آن تیمــی میتوانــد قهرمــان باشــد کــه
تیــم را در زمــان بحــران مدیریــت کنــد کــه
متاســفانه مــا در ســال گذشــته و در قضیــه
فــروزان نتوانســتیم خــوب عمــل کنیــم و باعث
شــد از کــورس قهرمانــی فاصلــه بگیریــم.
دبیــر اســبق هیئــت فوتبــال اســتان
آذربایجــان شــرقی در ادامــه تصریــح کــرد:
بــرای تیــم تراکتــور بایــد چنــد آیتــم را
تعریــف کنیم،کــه اولیــن و مهمتریــن ایــن
آیتمهــا هــواداران پرشــور تراکتــور هســتند
کــه یکــی از ظرفیتهــای تراکتــور هــواداران
بــا فرهنــگ تراکتــور اســت کــه ســایر تیمهــا
در ایــن خصــوص ضعیــف هســتند کــه ایــن
آیتــم پتانســیل خوبــی بــرای مــا بــوده و
میتوانــد کمــک خوبــی بــرای تراکتــور باشــد.
کارشــناس فوتبــال اســتان دومیــن آیتــم
تراکتــور را همراهــی ســازمانها و مســئولین
در موفقیــت ایــن تیــم عنــوان کــرد و گفــت:
تمامــی مســئولین و ســازمانهایی کــه
میتواننــد در رشــد و پویایــی تراکتــور نقشــی
ایفــا کننــد ،اکنــون بهتریــن زمــان بــوده و
بایــد قدمهــای الزم را بردارنــد.
صادقــی بــا بیــان اینکــه بحــث امکانــات و
ســاختاری نیــز ســومین آیتــم بــرای تراکتــور
اســت افــزود :ضــروری اســت در ایــن خصــوص
ســازماندهی مناســبی صورت گیرد ،ســازماندهی
مناســب میتوانســت بــرای مدیریــت و هیئــت
مدیــره تیــم کمــک بــوده و میتوانســتند کمیتــه
فنــی تشــکیل دهنــد کــه مــن جــای کمیتــه
فنــی را کامــ ً
ا خالــی میبینــم.
وی بــا بیــان اینکــه کمیتــه فنــی تراکتــور
کمیتــهای کــه سرشــار و غنــا از تجربــه و
تخصــص فوتبــال آذربایجــان باشــد را نــدارد
ابــراز کــرد :متاســفانه کمیتــه فنــی تراکتــور
حالــت صــوری دارد.
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روانشناسی
فواید آموزش موسیقی به کودک
آمـوزش موسـیقی بـه کـودک بـه طـور
فیزیکـی بخشـی از سـمت چـپ مغـز را کـه
بـا پـردازش زبـان درگیـر اسـت ،توسـعه
میدهـد و بـه عبارتـی مدارهـای عصبـی مغز
را بـه روش خاصـی بـه هـم پیونـد میدهـد.
همچنیـن پیونـد دادن اطالعـات جدیـد بـا
آهنگهـای آشـنا باعـث میشـود اطالعـات
جدیـد بهتـر در ذهـن کـودکان ثبـت شـود.
آموزش موسیقی به کودک
داشـتن یـک فرزند باهـوش آرزوی هر پدر
و مـادری اسـت .خیلیهـا اعتقـاد دارنـد کـه
هـوش کـودکان یـک اتفـاق ژنـی اسـت .عده
ای دیگـر از والدیـن با اسـتفاده از کالسهای
کمک آموزشـی و صـرف هزینههـای هنگفت
میخواهنـد فرزندشـان را تبدیـل بـه یـک
نابغـه کننـد .امـا یـک راه میانبـر دیگـر هـم
وجـود دارد کـه مطالعـات مختلـف آن را بـه
اثبـات رسـانده و آن راه میانبـر و سـریع برای
نابغـه شـدن فرزندتـان چیـزی نیسـت جـز
مو سیقی .
نوزاد و موسیقی
نـوزادان قبـل از اینکـه قـادر بـه درک
کلمـات باشـند ،ملـودی یـک آواز را کاملا
درک میکننـد .آنها سـعی میکننـد که آواها
را تقلیـد کننـد .اسـتفاده از یـک موزیک آرام
خصوصـا در هنـگام خـواب نـوزادان میتوانـد
باعـث آرامـش آنهـا شـود .اگـر قـرار اسـت
بـرای نـوزاد آوازی بـه شـکل الالیـی بخوانید
سـعی کنیـد آوازتـان کوتاه و سـاده و در عین
حـال نـرم و کمـی بلنـد باشـد ن آن قـدر که
باعـث برهـم خـوردن آرامـش او شـود .اگر او
را بـه حمـام میبریـد و یـا در حال پوشـاندن
لبـاس بـه نـوزاد هسـتید در حـد یـک و دو
جملـه شـعری کوتـاه در مـورد حمـام کردن
و یـا لبـاس پوشـاندن برایـش بخوانیـد و بـه
ایـن ترتیب موسـیقی را در تمامـی جنبههای
زندگـی فرزندتـان دخیـل کنیـد.
مزایای آموزش موسیقی به کودک
بهبود عملکرد مغز
مطالعـات نشـان میدهـد مغـز
موسـیقیدانها ،حتـی یـک موسـیقیدان
جـوان و تـازه کار متفـاوت از مغـز افـراد
معمولـی عمـل میکنـد .دکتـر ادیـک
راسموسـن ( )Eric Rasmussenاسـتاد
دانشـگاه جـان هاپکینـز میگویـد :تحقیقـات
ارزشـمندی در زمینـه علـوم اعصـاب وجـود
دارد کـه نشـان میدهـد کودکانـی کـه
آمـوزش موسـیقی دیدهانـد نسـبت بـه
کودکانـی که آموزشهـای مشـابهی را تجربه
نکردهانـد فعالیـت عصبـی بیشـتری دارند .در
واقـع نکتـه اینجا اسـت که یک موسـیقیدان
بـرای نواختـن یک ابـزار موسـیقی نیـاز دارد
بیشـتر از مغز خـود برای هماهنگی چشـمها،
گوشهـا و عضلات خـود اسـتفاده کنـد.
در یکـی از مطالعـات ،بـه کـودکان  ۱۵ماه
بـه صـورت هفتگـی آمـوزش موسـیقی ارائـه
شـد سـپس از مغـز آنها عکسـبرداری شـد.
نتیجـه اسـکن مغـزی کودکانـی کـه آموزش
موسـیقی دریافـت کـرده بودنـد نشـان داد
شـبکههای عصبـی مغـز آنهـا بـا توجـه بـه
تواناییهـای آنهـا در نواختـن موسـیقی
گسـتردهتر شـده اسـت.
تقویت اعتماد به نفس
یکـی از بـزرگ تریـن مزایایی که اسـتفاده
از موسـیقی برای کـودکان به همـراه میآورد
تقویـت اعتمـاد بـه نفـس در آنهاسـت .وقتی
کـودک قـادر بـه نواختـن یـک سـاز باشـد و
بتوانـد در خلال نواختـن شـعر کوتاهـی را
نیـز بخوانـد احسـاس غـروب خاصـی کـرده
درنتیجـه بـه خـود و توانایـی هایـش ایمـان
پیـدا خواهدکـرد .این اتفـاق اعتمـاد به نفس
خوبـی را در او خواهـد پرورانـد .علاوه بر این
نواختـن یـک آلـت موسـیقی حس جسـارت
و شـجاعت را در کـودک پـرورش خواهـدداد
چـون مطمئنـا مواقعـی پیـش خواهدآمد که
او در مقابـل شـما و یـا دوسـتان و اقـوام بـه
هنرنمایـی بپردازد و درنتیجـه چنین کودکی
هرگـز تبدیـل بـه یـک فـرد کـم رو نخواهـد
شد .
مهارتهای ادراکی  -تجسمی
محققــان همچنیــن بــه ایــن نکتــه پــی
بردهانــد کــه یــک رابطــه منطقــی بیــن
آمــوزش موســیقی بــه کــودک و توانایــی او
در زمینــه مهارتهــای ادراکــی و تجســمی
آنهــا وجــود دارد .بــه ایــن معنــی کــه درک
موســیقی بــه کــودکان کمــک میکنــد تــا
عناصــر مختلفــی را بایــد در کنــار هــم قــرار
دهنــد را تجســم کننــد مثــل کاری کــه
بــرای حــل یــک مســئله ریاضــی بــه صــورت
ذهنــی انجــام میدهنــد.
دادههــای مشــابهی از تحقیقــات گوناگــون
ایــن موضــوع را تاییــد میکنــد کــه آمــوزش
موســیقی بــه کــودک بــه مــرور زمــان
مهارتهــای ادراکــی و تجســمی را افزایــش
دهــد .ایــن مهارتهــا در حــل مســائل
چنــد مجهولــی مثــل مســائل مربــوط بــه
معمــاری ،مهندســی ،ریاضیــات ،هنــر،
بــازی و مخصوصــا کار بــا کامپیوتــر بــه کار
میآینــد.
منبع :بیتوته
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آیا عمان میتواند در تجارت خارجی
ایران جایگزین امارات شود؟

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
عمــان بــا اشــاره بــه نقــش عمــان در تجــارت
خارجــی ایــران بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه
آیــا عمــان میتوانــد جایگزیــن امــارات شــود؟
بــه گــزارش تســنیم ،محســن ضرابــی د،
در واکنــش بــه نظــرات برخــی کارشناســان
مبنــی بــر امــکان جایگزینــی عمــان بــه جــای

امــارات در شــرایط یــک ســال و نیــم گذشــته
اظهــار کــرد :اینکــه عمــان بتوانــد جایگزیــن
برخــی کشــورهای منطقــه شــود یــک موضــوع
مهــم اســت؛ البتــه جایگزیــن شــدن عمــان،
نیازمنــد ایجــاد زیرســاختهایی در ایــن
کشــور اســت و بــا توجــه بــه اینکــه کشــتیرانی
مــا در شــرایط تحریمــی قــرار دارد ،برخــی از
بنــادر عمــان کــه ســرمایهگذاران غیرعمانــی
دارنــد ،پذیــرای کشــتیهای ایرانــی نیســتند
لــذا بایــد راهکارهایــی را پیــدا کنیــم کــه ایــن
مشــکل نیــز حــل شــود.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و
عمــان گفــت :یکــی از برنامههــای مهــم مــا
در اتــاق مشــترک ،راهانــدازی خــط کشــتیرانی
مســتقیم میــان چابهــار و بنــادر عمانــی اســت و
بــا توجــه بــه اینکــه چابهــار مشــمول تحریمهــا
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طراحی :موسسه پژواک کتاب آذربایجان
سردبیر :زیر نظر شورای سردبیری
مدیر اجرایی :امید شکوریان
چاپ :پرنیان

نیســت ،میتوانــد عــاوه بــر توســعه منطقــه
چابهــار ،ظرفیــت خوبــی در تجــارت را در اختیار
کشــورمان قــرار دهــد ولــی محقــق شــدن ایــن
امــر نیازمنــد تامیــن برخــی زیرســاختها
اســت .البتــه نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه
یــک شــبه همــه زیرســاختها فراهــم شــود و
بایــد بــه مــرور همزمــان بــا رونــق تجــاری ،زیــر
ســاختها نیــز تکمیــل شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد :البتــه میــزان واردات
ایــران از عمــان و افزایــش چشــمگیر آن در
یکســال گذشــته حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن
کشــور آرام آرام بــه ســمت جایگزینــی پیــش
مــیرود .بعنــوان مثــال تــا ســال  ،95واردات
مــا از عمــان بیــن  70تــا  75میلیــون دالر بــود
و ایــن رقــم در ســال  ،96بــه  220میلیــون
دالر رســید و در ســال  ،97بــه  433میلیــون
دالر فزونــی یافــت؛ ایــن رقــم در حالــی محقــق
میشــود کــه عمــده واردات مــا از عمــان،
واردات کاالهایــی اســت کــه قبـ ً
ا بــه تعــدادی
از کشــورهای دیگــر میرفــت و از آنجــا وارد
ایــران میشــد و هــم اکنــون از عمــان وارد
خــاک ایــران میشــود.

رئیس بنیاد شهید مراغه:

رشادتها و فداکاری شهدا و ایثارگران
برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است

رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
در جلســه هماهنگــی و برنامهریــزی مراســم
هفتــه دفــاع مقــدس گفــت :شــهدا و ایثارگــران
مظهــر فــداکاری و اســتقامت هســتند کــه یــاد
و نــام آنهــا بــرای همیشــه در تاریــخ مانــدگار
شــده اســت.
بـــه گـــزارش ایثـــار آذربایجـــان شـــرقی،
جلســـه هماهنگـــی و برنامهریـــزی مراســـم
هفتـــه دفـــاع مقـــدس بهمنظـــور هـــر چـــه
باشـــکوهتر برگـــزار نمـــودن ایـــن برنامههـــا
بـــا حضـــور ســـلمان اســـامی رئیـــس بنیـــاد
ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران و مس ــئوالن ادارات
و ســـازمانها و فرمانـــده هـــان نظامـــی
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مراغـــه برگـــزار شـــد.
اســامی رئیــس بنیــاد مراغــه در ایــن
جلســه بــا گرامیداشــت یــاد و نــام شــهدا و
ایثارگــران هشــت ســال دفــاع مقــدس گفــت:
ســربلندی ایــران اســامی بــه خاطــر ایثــار
و فــداکاری مــردم در طــول  8ســال دفــاع
مقــدس و حضورشــان در تمــام صحنههــای
انقــاب اســت.
وی ب ــا گرامیداش ــت هفت ــه دف ــاع مق ــدس
عنـــوان کـــرد :شـــهدا و ایثارگـــران مظهـــر
ف ــداکاری و اس ــتقامت هس ــتند ک ــه ام ــروزه
نبایـــد فـــداکاری آنهـــا را فرامـــوش کنیـــم
 ،بلکـــه یـــاد و نـــام آنهـــا بـــرای همیشـــه
در تاریـــخ ایـــران اســـامی مانـــدگار شـــده
اســـت.
اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــر لــزوم
ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت ،خواســتار

جهتگیــری برنامههــای هفتــه دفــاع
مقــدس بــا کمــک همــه ادارات و ســازمانها
در شهرســتان شــد تــا اهــدف همــه شــهدا و
ایثارگــران در جامعــه بــه مرحلــه اجــرا درآیــد.
رئیـــس بنیـــاد مراغـــه در ادامـــه
خاطرنشـــان کـــرد :برگـــزاری یـــادواره
شـــهدا ،دیـــدار از خانـــواده معظـــم شـــهدا و
ایثارگـــران ،غبارروبـــی مـــزار مطهـــر شـــهدا،
برگـــزاری نمایشـــگاه بـــه مناســـبت هفتـــه
دفـــاع مقـــدس در مـــدارس و دانشـــگاهها
ازجملـــه برنامههـــای مطرحشـــده در هفتـــه
دفـــاع مقـــدس اســـت.
یــادآور میشــود ،در ادامــه ایــن جلســه
مســئوالن ادارات برنامههــای پیشــنهادی
خــود در هفتــه دفــاع مقــدس را مطــرح و
راهکارهــای الزم در خصــوص اجــرای هــر
چهبهتــر ایــن برنامههــا بیــان شــد.
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استقبال چینیها برای سرمایهگذاری در بنادر ایران

رییــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی
اعــام کــرد :بــا توجــه بــه عقــد تفاهــم
خواهرخواندگــی و مذاکــرات صــورت گرفتــه
امیــد بســیاری وجــود دارد کــه چینیهــا در
حــوزه بنــدری و دریایــی ایــران ســرمایهگذاری
کننــد ،چــرا کــه در طــول ســفرمان بــه ایــن
کشــور مقامــات چیــن آمادگــی خــود در ایــن
زمینــه را اعــام کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،طــی هفتههــای
گذشــته رییــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی
بــا هیــات همــراه بــه چیــن ســفر کردنــد
تــا بــا آنهــا در حــوزه بنــدری و دریایــی
مذاکراتــی داشــته باشــند و در همیــن راســتا
از بنــدر نینگبــو بــه عنــوان چهارمیــن بنــدر
بــزرگ دنیــا بازدیــد کردنــد و نهایتــا تفاهــم
خواهرخواندگــی بیــن دو کشــور منعقــد شــد.
محمــد راســتاد – معــاون وزیــر راه و
شهرســازی و رییــس ســازمان بنــادر و
دریانــوردی – در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت:
از ســال  1382بــا چینیهــا موافقتنامــه
کشــتیرانی تجــاری داریــم و ســازوکاری بــرای
همــکاری در ایــن زمینــه و در حــوزه بنــدری
نیــز بیــن طرفیــن تعریــف شــده اســت.
وی افــزود :هیــات ایرانــی و چینــی در

طــول مذاکراتــی کــه در ایــن کشــور انجــام
شــد بــر گســترش تعامــات تجــاری و حــل
مشــکالت موجــود فــی مابیــن تاکیــد کردنــد.
در ایــن زمینــه از طــرف چینــی خواســتیم
تــا مشــکالت تجــار ایرانــی را در بنــادر ایــن
کشــور حــل کنــد و جلســه بســیار مثبــت و
عملیاتــی بــا معــاون حمــل و نقــل چینــی
داشــته باشــیم.
رییــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی در
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه یکــی از تاکیــدات
چینــی و مــواردی کــه از ســرمایهگذاری بــرای
آن اســتقبال کردنــد ،بنــادر ایــران اســت،
درایــن زمینــه چــه اولویتهایــی وجــود
دارد؟ اظهــار کــرد :در ایــن مذاکــرات اعــام
کردیــم کــه پتانســیلهای خوبــی بــرای
ســرمایهگذاری در بنــادر ایــران وجــود دارد
و ایــران نیــز از ســرمایهگذاری چینیهــا
اســتقبال میکنــد .بــه صــورت مشــخص
احــداث مراکــز لجســتیکی در پســکرانههای
بنــادر  ،توســعه زیرســاختها ،روســاختها
و تجهیــزات پایانههــای بنــدری و ...جــزو
مــواردی اســت کــه همــه طرفهــای خارجــی
ماننــد چینیهــا میتواننــد در ایــن زمینــه
ســرمایهگذاری کننــد کــه البتــه در مذاکــرات

صــورت گرفتــه مــورد نظــر مــورد اســتقبال
ایــن کشــور نیــز قــرار گرفــت چــرا کــه بــا
توجــه بــه حجــم تخلیــه و بارگیــری بنــادر
کشــور ،ایــن حــوزه جذابیتهــای بســیار
باالیــی بــرای ســرمایهگذاری خارجــی خواهــد
داشــت.
راســتاد بــا بیــان اینکــه همــه ظرفیتهــا
و پتانســیلهای موجــود در بنــادر ایــران
بــرای چینیهــا شــرح داده شــد ،گفــت:
هیــات دولتــی چینــی و شــرکتهای بخــش
خصوصــی چینــی در حــوزه حمــل و نقــل از
ســرمایهگذاری در حــوزه بنــدری و دریایــی
ایــران اســتقبال کردنــد و امیدواریــم ادامــه
مذاکــرات بــه گونــهای پیــش رود کــه منجــر
بــه ایــن اتفــاق شــود.

روزشمار برای پایان یک معافیت سربازی

رییس اداره سرمایهانسـانی سـرباز سـتاد کل
نیروهـای مسـلح بـا اشـاره بـه پایـان معافیـت
از سـربازی در ازای  ۲۸و  ۲۹مـاه ایثارگـری
والدین؛ از مشـموالن واجد شـرایط خواسـت که
تـا پایـان شـهریورماه بـرای بهـره منـدی از این
معافیـت بـه دفاتـر پلیـس 10+مراجعـه کنند.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـردار موسـی کمالـی
دربـاره اجرای معافیت از سـربازی بـرای افرادی
کـه پـدر و مادرشـان  ۲۸و  ۲۹مـاه سـابقه
ایثارگـری داشـتند؛ گفـت :ایـن افـراد تـا پایان
شـهریور مـاه میتواننـد از ایـن معافیـت بهـره
مند شـوند و پـس از آن دیگر مشـمول معافیت
نشـده و تنهـا امـکان دریافـت کسـر خدمـت
برایشـان وجـود خواهـد داشـت.

رییـس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز سـتاد
کل نیروهـای مسـلح ادامه داد :در همین راسـتا
نیـز متقاضیان واجد شـرایط بهـره مندی از این
معافیـت تنهـا تـا پایـان شـهریور مـاه فرصـت
دارنـد کـه بـا مراجعـه بـه دفاتـر پلیـس 10+
وضعیـت خدمتـی خـود را مشـخص کـرده و
درخواسـت خـود را ثبـت کننـد.
بـه گفتـه سـردار کمالی ،تنهـا در ایـن مورد
غیبـت مانـع بهـره منـدی از ایـن معافیـت
نخواهـد شـد .امـا الزم اسـت کـه متقاضیـان
حتمـا درخواسـت خـود را تـا قبـل از پایـان
شـهریور در دفاتـر پلیـس 10+ثبـت کننـد.
رییس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز ستادکل
نیروهـای مسـلح ادامـه داد :بـا پایـان شـهریور

تنهـا اجـرای ایـن نـوع از معافیـت بـه پایـان
خواهـد رسـید و کسـرخدمتهای ایثارگـری
همچنـان وجـود خواهـد داشـت.
وی دربــاره اینکــه آیــا امــکان تمدیــد
مهلــت بهــره منــدی از ایــن معافیــت وجــود
دارد یــا خیــر نیــز بــه ایســنا گفــت :ســتادکل
نیروهــای مســلح تصمیمــی بــرای تمدیــد ایــن
مهلــت نــدارد.

