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

تفکیک دهک های درآمدی 
براساس اطالعات موجود

 امکان پذیر نیست

بهمنی:

 حذف چهار صفر از پول ملی 
باعث کاهش هزینه ها می شود

 از میزان درآمد افراد اطالعات دقیق نداریم
عدم شفافیت در نظام مالیاتی مانعی برای تشخیص میزان درآمد افراد

 اصالح واحد پولی ضروری است
 هدف الیحه حذف چهار صفر از پول ملی افزایش ارزش پول ملی نیست

اگر به کسی بگویید که یک ریال بدهد نمی تواند
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جهانگیری:

 اولویت کشور 
توسعه علمی و نیروی انسانی است

سهم 2.5 درصدی آذربایجان شرقی 
از سپرده های بانکی کشور 

مدرسه محل آماده سازی 
دانش آموزان برای کنکور نیست

هیأت بازرسی انتخابات استان 
آذربایجان شرقی تشکیل شد

توضیحات وزیر علوم درباره رانت 
پژوهشی در دانشگاه ها

مالــی  الکترونیکــی  پیام رســانی  ســامانه 
ایــران قــرار اســت بــا هــدف مقابلــه بــا 
تحریم هــای بانکــی و محدودیــت ســوئیفت بــه 
ــوئیفت  ــیه )س ــی روس ــان مال ــبکه پیام رس ش
روســی( متصــل شــود کــه در صــورت تحقــق 
آن، در گام بعــدی می تــوان شــبکه شــتاب 
ایــران را نیــز بــه شــبکه میــر روســیه متصــل 

ــرد. ک
بــه گــزارش ایرنــا، آمریــکا بــا هــدف تشــدید 
ــای  ــی بانک ه ــران، دسترس ــه ای ــا علی تحریم ه
مالــی  پیام رســان  سیســتم  بــه  ایرانــی 
ــران  ــا ای ســوئیفت را محــدود کــرده اســت، ام
در نظــر دارد از راه هــای جایگزیــن، تعامــل 
ــی را  ــی جهان ــام مال ــا نظ ــی ب ــای ایران بانک ه

ــد. ــرار کن برق
مــراودات  افزایــش  راه هــای  از  یکــی 
گســترش  ایرانــی،  بانک هــای  بین المللــی 
همــکاری بــا بانک هــای کشــورهایی اســت 
ــا آنهــا در  کــه در زمــان تحریم هــا، تعامــات ب
حــال افزایــش بــوده اســت کــه روســیه یکــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــورها ب ــن کش از ای
ــی  ــام بانک ــرار اســت نظ ــن اســاس ق ــر ای ب
ــه شــبکه پیــام رســان مالــی روســیه  ایرانــی ب
کــه بــه ســوئیفت روســی معــروف اســت، 

ــود. ــل ش متص
بــه گــزارش پژوهشــکده پولی و بانکــی بانک 
ــیه از  ــور روس ــس جمه ــتیار ریی ــزی، دس مرک
ــانی  ــامانه پیام رس ــپام )س ــامانه س ــال س اتص
ــام  ــبکه پی ــه ش ــران( ب ــی ای ــی مال الکترونیک
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــیه ب ــی روس ــان مال رس
ــادالت بیــن دو کشــور و  ــم در مب ــرات تحری اث

ــت. ــر داده اس ــی خب ــکاری بانک هم
ایــن مســئله در حالــی رخ داد کــه سیســتم 
ــه عنــوان یــک  پیــام رســان مالــی ســوئیفت ب
ــد از  ــی نبای ــی اروپای ــن بانک ــان بی ــام رس پی

تحریم هــای آمریــکا تبعیــت می کــرد امــا 
ــت  ــی و محدودی ــع دسترس ــه قط ــه ب ــا توج ب
ــه  ــم گرفت ــت تصمی ــی، در دول ــای ایران بانک ه
ــراودات  ــرای م ــی ب ــان مال ــام رس ــا پی ــد ت ش
ــه در  ــود ک ــتفاده ش ــاد و از آن اس ــی ایج بانک
ــی  ــزی اقدامات ــک مرک ــز بان ــتا نی ــن راس همی
ــط بانکــی خارجــی در  ــه رواب ــرای ادام مهــم ب
دســتور کار قــرار داد و ســامانه ای در مــدت 
ــم  ــر تحری ــردن اث ــن ب ــرای از بی ــی ب کوتاه
ــه و  ــی تهی ــام بانک ــی نظ ــوئیفت  و آمادگ س

ــد. ــدازی ش راه ان
ــر اینکــه یکــی از شــرکای  روســیه عــاوه ب
ــمار  ــه ش ــران ب ــم ای ــی مه ــادی و سیاس اقتص
تجــارت  از  توجهــی  قابــل  ارزش  مــی رود، 
خارجــی بــا ایــران را بــه خــود اختصــاص 
داده کــه بــر همیــن اســاس ادامــه همــکاری و 
ــرای طرفیــن از اهمیــت  مبــادالت اقتصــادی ب

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی
بــه  توجــه  بــا  اســاس  همیــن  بــر   
اثــر  بــر  شــده  اعمــال  محدودیت هــای 
دو  میــان  توافقاتــی  آمریــکا  تحریم هــای 
ــه عنــوان  ــا سیســتمی ب طــرف انجــام شــده ت
جایگزیــن ســوئیفت تهیــه شــود کــه در همیــن 
ــوری اوشــاکوف، دســتیار والدمیــر  خصــوص ی
پوتیــن توضیحاتــی جدیــد ارائــه کــرده اســت.

ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــاکوف در گفتگ ــوری اوش  ی
بــا بیــان اینکــه ایــران و روســیه تدابیــری را بــرای 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای مال ــت ه ــترش پرداخ گس
مســتقیم و اســتفاده از ارزهــای مالــی اتخــاذ 
خواهنــد کــرد، گفــت: دو کشــور بــه دنبــال 
همــکاری سیســتم انتقال پیــام های مالی روســی 
و سیســتم مالــی ایرانی ســپام به عنــوان جایگزین 
ــتند. ــم هس ــرات تحری ــع اث ــرای رف ــوئیفت ب س

ــد  ــیه تاکی ــور روس ــس جمه ــتیار ریی دس
مبــادالت  حجــم   ۲۰۱۸ ســال  در  کــرد: 

ــه  ــد ب ــد رش ــا دو درص ــور ب ــی دو کش بازرگان
ــاه نخســت  ــارد دالر رســید و در ۶ م ۱.۷ میلی
ســال جــاری بــا افزایــش ۱۷ درصــدی بــه ۱.۱ 

ــت. ــیده اس ــارد دالر رس میلی

راه اندازی سامانه پیام رسانی الکترونیکی 
مالی بومی

ســپام )SEPAM(، ســامانه پیام رســانی 
کارکــردی  کــه  اســت  مالــی  الکترونیکــی 
شــبیه بــه ســوئیفت دارد و بــه ســفارش بانــک 
ــوی  ــران از س ــامی ای ــوری اس ــزی جمه مرک
شــرکت خدمــات انفورماتیــک بــه منظــور 
ــوی  ــران از س ــم ای ــرایط تحری ــتفاده در ش اس
ســوئیفت  تهیــه شــده تــا جایگزیــن ســوئیفت  

ــود. ــی ش ــط بانک ــه رواب ــرای ادام ب
ــانی  ــام رس ــوان پی ــه عن ــتم ب ــن سیس  ای
بانکــی و یــک زیرســاخت حیاتی تبــادالت ارزی 
ــی را  ــن بانک ــادالت بی ــور تب کشــور و همین ط
مدیریــت می کنــد و بــا پروتــکل ســوئیفت  

ــل دارد. ــق کام تطاب
همچنیـــن بـــا اســـتفاده از ســـپام نـــه 
تنهـــا بـــرای اولیـــن بـــار، یـــک زیرســـاخت 
ــور  ــی در کشـ ــی ملـ ــد مالـ ــانی واحـ پیام رسـ
ـــا  ـــده بانک ه ـــی عم ـــراودات مال ـــام م ـــرای تم ب
از قبیـــل اعتبـــارات اســـنادی ارزی و ریالـــی، 
ضمانت نامه هـــای ارزی و ریالـــی، حوالجـــات 
مذاکـــرات  و  اســـتعام ها  مکاتبـــات،  ارزی، 
ــانی  ــد پیام رسـ ــبکه واحـ ــک شـ ــق یـ از طریـ
ـــه  ـــال ب ـــکان اتص ـــه ام ـــوده، بلک ـــام ب ـــل انج قاب
ــور را  ــارج از کشـ ــی در خـ ــای خارجـ بانک هـ
ـــدون  ـــه ب ـــرار کـــرد ک ـــه ای برق ـــه گون ـــوان ب می ت
به کارگیـــری امکانـــات مؤسســـه ســـوئیفت 
ــی  ــا زبانـ ــه آن، بـ ــوط بـ ــای مربـ و نگرانی هـ
ـــن  ـــا آخری ـــی ب ـــات مال ـــنا تعام ـــترک و آش مش

فناوری هـــای موجـــود صـــورت گیـــرد.

اتصال سپام به سامانه روسی
جدیدتریــن اطاعــات از ســوی مقامــات 
روســی نشــان می دهــد کــه رونــد اتصــال 
ــامانه های  ــه س ــی ب ــی ایران ــامانه های بانک س
ــه صــورت جــدی در حــال پیگیــری  روســی ب

ــت. اس
می تــوان در آینــده نیــز انتظــار داشــت کــه 
بعــد از اتصــال ســپام بــه عنــوان ســامانه پیــام 
ــبکه  ــه ش ــران ب ــی ای ــی مال ــانی الکترونیک رس
ــن  ــروژه چندی ــام رســانی بانکــی روســیه، پ پی
ــران  ــاله و معطــل اتصــال شــبکه شــتاب ای س
بــه شــبکه میــر روســیه باالخــره بــه ســرانجام 

برســد.

بانک های ایرانی در راه پیوستن به سوئیفت روسی
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کاریکاتور

جان بولتون با طناب پوسیده منافقین 
هم نتوانست خودش را حفظ کند

منبع: تسنیم

ــرقی  ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
ــاری  ــه برکن ــا اشــاره ب ــز ب و امــام جمعــه تبری
ملــی  امنیــت  مشــاور  بولتــون«  »جــان 
ــدام نشــانگر شکســت  ــن اق ــت: ای ــکا، گف آمری
کاخ  غلــط  و  طلبانــه  جنــگ  سیاســت های 

ــت.  ــان اس ــفید در جه س
االســام  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ســیدمحمدعلی آل هاشــم در خطبــه هــای 
ــات و  ــرد: اقدام ــار ک ــز اظه ــه تبری ــاز جمع نم
مشــاوره هــای جــان بولتــون بــه عنــوان عضــو 
ــل  ــورهایی مث ــب در کش ــگ طل ــدرو و جن تن
ونزوئــا، کوبــا و افغانســتان بــا شکســت روبــرو 
شــد و در خصــوص کشــورمان نیــز کــه گفتــه 
بــود ایــران چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب 
اســامی را نخواهــد دیــد یــا امتیــازات بــزرگ 
بــه آمریــکا خواهــد داد، درســت از آب در 

ــد.   نیام
وی افــزود: مجمــوع تحــوالت نشــان داد کــه 
هیــچ یــک از پیــش بینــی هــای مشــاور امنیت 
ملــی درســت نبــود و نــه فقــط انقــاب ایــران 
ــه  ــرد بلک ــور ک ــن ســالگرد خــود عب از چهلمی
ــت  ــاور امنی ــالگی مش ــالگرد ۲ س ــون س بولت
ملــی خــودش را در کاخ ســفید ندیــد در حالــی 
ــه قــوت خــود  ــا اقتــدار ب ــران ب کــه اهــداف ای

باقــی اســت و پیگیــری مــی شــود.  
ــا  ــن ب ــم همچنی ــام آل هاش ــت االس حج
ــه  ــه ســخنان ســید حســن نصــراهلل ب اشــاره ب
ــل  ــدای  »ه ــت: ن ــورا، گف ــبت روز عاش مناس
ــین )ع( در  ــام حس ــی«  ام ــر ینصرن ــن ناص م
هــر زمانــی بــه گــوش مــی رســد، صــدای آن 
ــرد در  ــر ف ــوی ه ــروز از گل ــین)ع( ام روز حس
فلســطین و لبنــان بیــرون مــی آیــد و اکنــون 
مســیری کــه بنــا نهادیــم همــان مســیر یعنــی 

هیهــات مــن الذلــه امــام حســین )ع( اســت، در 
واقــع وقــوع هــر جنــگ علیــه ایــران در واقــع 
ــن  ــع ای ــت اســت و در واق ــه محــور مقاوم علی
جنــگ پایــان اســرائیل و رویاهــای آمریــکا 
ــگ  ــن جن ــا در ای ــد و م ــد ش ــوب خواه محس

ــود.   ــم ب ــرف نخواهی ــی ط ب
ــه در آذربایجــان شــرقی  ــی فقی نماینــده ول
ــهادت  ــالگرد ش ــت س ــا گرامیداش ــن ب همچنی
آیــت اهلل مدنــی دومیــن شــهید محــراب 
انقــاب اســامی،  گفــت: عالــم، عــارف، عامــل، 
پیــرو خــط امــام و حامــی مســتضعفان از 
ــت  ــهید اس ــن ش ــخصیتی ای ــای ش ــی ه ویژگ
کــه ســال ۱۳۶۰ در محــراب عبــادت بــه 
ــت  ــچ وق ــز هی ــردم تبری ــید و م ــهادت رس ش
ــوش  ــراب را فرام ــهید مح ــای ش ــی ه مهربان
نمــی کننــد و از وی بــه نیکــی یــاد مــی کننــد.   
حجــت االســام آل هاشــم ادامــه داد: تبریــز 

ــهید  ــه ۲ ش ــی را دارد ک ــاز و ویژگ ــن امتی ای
ــن  ــی اولی ــی طباطبای ــت اهلل قاض ــراب آی مح
شــهید محــراب و آیــت اهلل مدنــی دومیــن 
شــهید عبــادت را تقدیــم انقــاب کــرده اســت.  
بــا  همچنیــن  تبریــز  جمعــه  امــام 
گرامیداشــت ۲۷ شــهریور ســالگرد درگذشــت 
ــهریار و روز  ــتاد ش ــخن اس ــیرین س ــاعر ش ش
شــعر و ادب فارســی، گفــت: شــهریار وفــاداری 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــاب و مق ــه انق ــود را ب خ
نشــان داده و شــعرهای حماســی اســتاد در 
اعــزام رزمنــدگان اســام بــه جبهــه هــا یــادآور 
دلبســتگی وی انقــاب اســت و شــعر علــی ای 

ــت.   ــی را کافیس ــش جهان ــای رحمت هم
ــا  ــن ب ــم همچنی ــام آل هاش ــت االس حج
ــعرا  ــره الش ــامان مقب ــت نابس ــاد از وضعی انتق
ــه  ــز تذکــر داد: بیشــتر گردشــگرها کــه ب تبری
تبریــز ســفر مــی کننــد دوســت دارنــد حتمــا 

ــد مســئوالن  ــه فرهنگــی را ببینن ــن مجموع ای
بایــد نســبت بــه ســامان دهــی مقبــره الشــعرا 

ــد.   ــدام کنن اق
ــه  ــن مجموع ــئولیت ای ــه داد: مس وی ادام
بــا چــه کســی اســت، شــهرداری، میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری، اداره کل فرهنــگ و 
ــی  ــر کس ــا ه ــئولیت ب ــامی؟ مس ــاد اس ارش
اســت بایــد تــاش مضاعفــی بــرای رفــع 
مشــکات ایــن مجموعــه فرهنگــی و تاریخــی 

ــند.   ــته باش داش
ــه در آذربایجــان شــرقی  ــی فقی نماینــده ول
ــهدا از  ــام ش ــذف ن ــه از ح ــا گای ــن ب همچنی
ــن، موسســات  ــا، میادی ــان ه ــا، خیاب کوچــه ه
و بانــک هــای تبریــز، گفــت: نــام شــهدا بــرای 
کوچــه هــا، خیابــان هــا و بــازار و غیــره زینــت 
ــه  ــود البت ــذف ش ــا ح ــام آنه ــد ن ــت و نبای اس
ــذاری  ــن نامگ ــول اصــاح ای ــز ق شــهردار تبری
ــه برکــت  ــم ب ــا را داده چــون هــر چــه داری ه

خــون شهداســت.  
ــرای  ــزود: ب ــم اف ــام آل هاش ــت االس حج
ــام  ــه ن ــانی ک ــم کس ــی ده ــر م ــار اول تذک ب
شــهید را از کوچــه هــا، بانــک هــا و موسســات 
ــا  ــا ب ــد ت ــاح کنن ــریعا اص ــد س ــته ان برداش

ــوند.   ــرو نش ــان روب ــردم آذربایج ــم م خش
اقدامــات  از  حمایــت  بــا  همچنیــن  وی 
ــا مفاســد،  ــه در برخــورد ب ــوه قضائی ــس ق ریی
گفــت: طومــاری بــرای حمایــت از برخــورد بــا 
ــز در  ــروز تبری ــه ام ــاز جمع ــدین در نم مفس
حــال امضاســت ضمــن حمایــت از ایــن اقــدام 
ــار  ــن طوم ــا ای ــا امض ــم ب ــی خواه ــردم م از م
موجــب دلگرمــی حجــت االســام والمســلمین 
و  مالــی  مفاســد  بــا  مبــارزه  در  رئیســی 

ــوند.   ــی ش اجتماع

امام جمعه تبریز:

 سیاست های کاخ سفید با شکست مواجه شده است

ــه،  ــان اینک ــا بی ــس ب ــده مجل ــک نماین ی
متاســفانه حقوقهــای چنــد ده میلیونــی خــارج 
از ضابطــه در دســتگاههای اجرایــی وجــود 
دارد، گفــت: بــا اصــاح قانــون عنــوان نیــروی 
ــام  ــض در نظ ــع تبعی ــدف رف ــا ه ــراردادی ب ق
اداری حــذف خواهــد شــد و تنهــا نیــروی 
ــی و شــرکتی خواهیــم داشــت. رســمی، پیمان

بــه گــزارش تســنیم، عبــاس گــودرزی عضــو 
ــت  ــون مدیری کمیســیون مشــترک اصــاح قان
ــس شــورای اســامی،  ــات کشــوری مجل خدم

ــن  ــت اصــاح ای ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ب
ــه ای  ــر جلس ــای اخی ــت: در روزه ــون گف قان
ــا حضــور مســئوالنی از قــوه قضائیــه، دیــوان  ب
عدالــت اداری، دیــوان محاســبات، ســازمان 
ــور اســتخدامی  ــازمان ام ــی، س ــن اجتماع تامی
ــای  ــز پژوهش ه ــان مرک ــن کارشناس و همچنی
مجلــس جهــت نهایــی کــردن  قانــون مدیریــت 

ــات کشــوری برگــزار شــد. خدم
وی افــزود، البتــه پیــش از ایــن اعــام 
شــد کــه ایــن قانــون دائمــی شــده امــا رونــد 

ــان در کمیســیون مشــترک  اصــاح آن همچن
اصــاح قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در 

ــت. ــری اس ــال پیگی ح
ــق  ــس، طب ــده مجل ــن نماین ــه ای ــه گفت ب
مصوبــه ایــن جلســه نیرو هــای انســانی در 
دســتگاه های اجرایــی در مشــاغل حاکمیتــی و 
غیــر حاکمیتــی صرفــا بایــد رســمی و پیمانــی 
ــوان  ــه عن ــزی ب ــاس چی ــن اس ــر ای ــند، ب باش
ــروی  ــت و نی ــم داش ــراردای نخواهی ــروی ق نی
شــرکتی فقــط بــرای امــور موقــت، غیــر 
ــوند.  ــه ش ــه کار گرفت ــم ب ــی و غیردائ حاکمیت
ــود  ــض موج ــت تبعی ــب  وضعی ــن ترتی ــه ای ب
آمیــز در دســتگاههای اجرایــی جمــع خواهــد 

شــد.
وی افــزود،  بــر اســاس مصوبــه دیگــر ایــن 
ــتمر و  ــم از مس ــا اع ــام پرداخت ه ــه تم جلس
ــخص  ــف مش ــقف و ک ــد س ــتمر بای ــر مس غی
از آن مشــمول  پرداخــت خــارج  و  داشــته 

ــود. ــد ب ــازات خواه مج
گــودرزی گفــت: متاســفانه حقوقهــای چنــد 
ده میلیونــی خــارج از ضابطــه، خــارج از عــرف 
ــود دارد  ــتگاه ها وج ــی در دس ــرعی و انقاب ش

کــه از هــر حیــث مخــدوش بــوده اما متاســفانه 
ســبقه قانونــی بــه آن داده شــده اســت. یعنــی 
یــک اختیاراتــی بــه مقــام ارشــد دســتگاه 
ــای  ــوق العاده ه ــد ف ــه او می توان ــده ک داده ش
ــی حــد و حصــر را پرداخــت کنــد  متعــدد و ب
ــه تبعیــض در پرداخــت، شــکاف  کــه منجــر ب

ــود. ــاد می ش ــی و فس طبقات
ــر  ــه داد، بـ ــس ادامـ ــده مجلـ ــن نماینـ ایـ
ایـــن اســـاس یـــک ســـقف بـــرای پرداخـــت 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــا در نظ ـــوق العاده ه ـــن ف ای
ـــل  ـــر حداق ـــون  ۷ براب ـــر قان ـــه ۲ براب ـــت ک اس
ــروز  ــر امـ ــرف دیگـ ــد. از طـ ــوق می باشـ حقـ
در برخـــی دســـتگاهها حقـــوق بازنشســـتگان 
ـــا  ـــده ام ـــازی ش ـــب س ـــاغل متناس ـــراد ش و اف
ـــام  ـــدی انج ـــن فراین ـــتگاه چنی ـــر دس در دیگ
نشـــده کـــه مصوبـــه ای بـــرای اینکـــه طـــی 
ـــد  ـــتگان 9۰ درص ـــوق بازنشس ـــال حق ـــه س س

حقـــوق شـــاغان باشـــد، داشـــتیم.
ــا  ــن الیحــه ب وی در خاتمــه گفــت: اگــر ای
ــرار  ــتور کار ق ــه در دس ــت رئیس ــت هیئ حمای
ــم  ــف مه ــی از وظای ــاح یک ــن اص ــرد، ای گی
اعضــای مجلــس شــورای اســامی خواهــد بود.

سوء استفاده از بند » فوق العاده ها« 

ــاد از  ــا انتق ــه ب ــام جمعــه مراغ ــری و ام ــرگان رهب عضــو خب
ــت:  ــورمان گف ــال کش ــکا در قب ــت آمری ــط دول ــای غل رویه ه
سیاســت ها و تندروی هــای ایــن کشــور در دنیــا خریــدار 

ــدارد.  ن
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل محمدتقــی پورمحمــدی در 
خطبــه هــای نمــاز جمعــه مراغــه افــزود: دولــت آمریــکا همــواره 
ــی  ــن الملل ــادالت بی نشــان داده کــه در مســیر معاهــدات و مع
ــر  ــه گام ب ــی معقوالن ــتای دیپلماس ــرده و در راس ــت نک حرک

ــی دارد. نم
ــت  ــاور امنی ــون مش ــان بولت ــاری ج ــه برکن ــاره ب ــا اش وی ب
ــفید در  ــا در کاخ س ــزوای تندروه ــه داد: ان ــکا ادام ــی آمری مل
ــط  ــت های غل ــه سیاس ــال ب ــدم اقب ــان از ع ــر نش ــای اخی روزه

ــت. ــور اس ــت آن کش در دول
ــا در  ــی تندوره ــود برخ ــا وج ــرد: ب ــه ک ــدی اضاف پورمحم

ــن و  ــع بی ــراد واق ــکا، گاه شــاهد حضــور برخــی اف ــت آمری دول
ــتیم. ــور هس ــن کش ــز در ای ــی نی منطق

ــرات  ــی تغیی ــم برخ ــه رغ ــت: ب ــه گف ــه مراغ ــب جمع خطی
سیاســی در دولــت آمریــکا، حکومــت ایــن کشــور بــه سیاســت 
ــد داد. ــه خواه ــال کشــورمان ادام ــود در قب ــه خ ــای خصمان ه

آیــت اهلل پورمحمــدی افــزود: امیدواریــم در ســال هــای 
آینــده شــاهد اضمحــال، تجزیــه و فروپاشــی آمریــکا و تشــکیل 

ــج( باشــیم. ــی عصــر )ع ــی حضــرت ول ــت جهان حکوم
ــه برگــزاری مراســم حــج امســال  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــرای حجــاج ایرانــی بیــت اهلل الحــرام ادامــه  ــا آرامــش ب تــوام ب
ــه  ــود، ب ــراه ب ــم هم ــرام و تکری ــا احت ــه ب ــش ک ــن آرام داد: ای
ــران و  ــت ای ــتادگی مل ــت و ایس ــه مقاوم ــود روحی ــل وج دلی

ــت. ــده اس ــق ش ــاب محق ــر انق ــر رهب تدابی
وی اضافـــه کـــرد: ســـاقط شـــدن پهبـــاد آمریکایـــی بـــر 

ـــف  ـــود توقی ـــا وج ـــی ب ـــارس، آزادی کشـــتی ایران ـــج ف ـــراز خلی ف
ـــادی  ـــق پهب ـــای موف ـــه ه ـــز حمل ـــی و نی ـــتی انگلیس ـــودن کش ب
ـــان در  ـــزب اهلل لبن ـــدار ح ـــتادگی و اقت ـــی و ایس ـــای یمن نیروه
ـــود  ـــه وج ـــت ب ـــه مقاوم ـــایه روحی ـــه در س ـــه و هم ـــه، هم منطق

ـــت. ـــده اس آم

عضـــو ناظـــر مجلـــس در کارگـــروه کاغـــذ گفـــت: وزارت 
ارشـــاد اصـــرار بـــه ســـهمیه بنـــدی کاغـــذ دارد و در واقـــع 

ــد. ــدی می کنـ ــهمیه بنـ ــت را سـ ــع رانـ توزیـ
ـــا  ـــمی، ب ـــی زاده هاش ـــان قاض ـــید احس ـــر، س ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــازار،  ـــه گرانـــی کاغـــذ و  نبـــود دفتـــر مشـــق دولتـــی در ب اشـــاره ب
ـــد  ـــش از ح ـــه بی ـــه مداخل ـــن زمین ـــی در ای ـــکل اصل ـــت: مش گف
ـــر  ـــت. اگ ـــذ اس ـــازار کاغ ـــامی در ب ـــاد اس ـــگ و ارش وزارت فرهن
ـــد. ـــی کن ـــدا م ـــتری پی ـــش بیش ـــازار آرام ـــود ب ـــرخ ارز،  آزاد ش ن

ــزود: چنــدی پیــش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  وی اف

کارگــروه کاغــذ را بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی واگــذار 
ــت  ــوع دخال ــن موض ــاد در ای ــه وزارت ارش ــی ک ــرد و از زمان ک

کــرد، بــه جــای آنکــه اوضــاع کاغــذ بهتــر شــود، بدتــر شــد.
عضـــو ناظـــر مجلـــس در کارگـــروه کاغـــذ تاکیـــد کـــرد: 
در واقـــع انتقـــال کارگـــروه کاغـــذ از وزارت صنعـــت، معـــدن 
ـــود  ـــتباه ب ـــامی اش ـــاد اس ـــگ و ارش ـــه وزارت فرهن ـــارت ب و تج
و اگـــر ایـــن کارگـــروه ذیـــل وزارت صمـــت باقـــی می مانـــد، 

قطعـــا چنیـــن مشـــکاتی پیـــش نمی آمـــد.
ـــی  ـــیون فرهنگ ـــه کمیس ـــان اینک ـــا بی ـــمی ب ـــی زاده هاش قاض
بـــه موضـــوع مشـــکات در بـــازار کاغـــذ ورود کـــرده اســـت، 
خاطرنشـــان کـــرد: تنظیـــم بـــازار کاغـــذ در دوره آقـــای 
شـــریعتمداری در وزارت صنعـــت معـــدن تجـــارت بـــه وزارت 
ارشـــاد واگـــذار شـــد و وزارت ارشـــاد نیـــز فقـــط بـــه حـــوزه 
ــت گذاری  ــت و سیاسـ ــرده اسـ ــذ ورود کـ ــهمیه بندی کاغـ سـ

در حـــوزه بـــازار کاغـــذ را رهـــا کـــرده اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال تحصیلـــی جـــاری بـــرای 
تأمیـــن دفتـــر مشـــق بـــرای دانـــش آمـــوزان  بـــا مشـــکاتی 

ـــت  ـــاش داش ـــط ت ـــاد فق ـــت: وزارت ارش ـــتیم، گف ـــه هس مواج
ـــا  ـــد ام ـــت کن ـــاب را مدیری ـــات و کت ـــذ در مطبوع ـــکل کاغ مش
بـــه صورتـــی مداخلـــه کـــرد کـــه نـــه تنهـــا مشـــکات ایـــن 
حـــوزه را حـــل نکـــرد بلکـــه ســـایر حوزه هـــا را نیـــز تحـــت 

تاثیـــر قـــرار داد.
عضـــو ناظـــر مجلـــس در کارگـــروه کاغـــذ تصریـــح کـــرد: 
آقایـــان در وزارت ارشـــاد اصـــرار بـــه ســـهمیه بنـــدی کاغـــذ 
ـــد  ـــی کنن ـــدی م ـــهمیه بن ـــت را س ـــع ران ـــع توزی ـــد و در واق دارن

ـــدارد. ـــازار ن ـــم ب ـــری در تنظی ـــان تاثی و کار و اقداماتش
ـــه  ـــته در جلس ـــه گذش ـــد: هفت ـــمی یادآورش ـــی زاده هاش قاض
ـــاد  ـــر ارش ـــه وزی ـــدی ب ـــر ج ـــده تذک ـــی بن ـــیون فرهنگ کمیس

ـــداد. ـــده ای ن ـــع کنن ـــخ قان ـــا او پاس دادم ام
ـــارت  ـــدن، تج ـــت، مع ـــر صنع ـــا وزی ـــه ب ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــد  ـــرر ش ـــردم و مق ـــت ک ـــوع صحب ـــن موض ـــل در ای ـــز مفص نی
رئیـــس کمیســـیون فرهنگـــی وی را بـــه جلســـه کمیســـیون 
دعـــوت کنـــد، گفـــت: آقایـــان در دســـتگاه اجـــرای اصـــوالً 
ـــد. ـــی دهن ـــرار نم ـــه ق ـــورد توج ـــس را م ـــران مجل ـــرات ناظ نظ

سیاست ها و تندروی های آمریکا خریدار ندارد

وزارت ارشاد با سهمیه بندی کاغذ، رانت ایجاد می کند

شاهد اقدامات امیدوار کننده ای 
در دوره جدید قوه قضائیه هستیم 

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی گفــت: 
ــات  ــه شــاهد اقدام ــوه قضائی ــد ق در دوره جدی

امیــدوار کننــده، قاطــع و انقابــی هســتیم. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ســـید حســـین نقـــوی حســـینی ســـخنگوی 
کمیســـیون امنیـــت ملـــی مجلـــس شـــورای 
ــوه  ــات قـ ــه اقدامـ ــاره بـ ــا اشـ ــامی بـ اسـ
قـــوه  گفـــت:  جدیـــد،  دوره  در  قضائیـــه 
قضائیـــه قـــوه عادلـــه نظـــام جمهـــوری 
ـــرای  ـــه اش اج ـــوده و وظیف ـــران ب ـــامی ای اس

عدالـــت اســـت.
قضائیــه  قــوه  در  افــزود:  ادامــه  اودر 
تاش هــای زیــادی صــورت گرفتــه اســت 
ــض  ــم و تبعی ــاد، ظل ــی، فس ــی عدالت ــا ب ــا ب ت
مبــارزه و مقابلــه شــود؛ بنابرایــن ضمــن تقدیــر 
ــل  ــه در دوره قب ــانی ک ــام کس ــات تم از زحم
ــت  ــد ریاس ــد، در دوره جدی ــرده ان ــاش ک ت
ــوه شــاهد  ــن ق حجــت االســام رئیســی در ای
اقدامــات بســیار قاطــع، انقابــی و امیــدوار 

کننــده ای هســتیم.
نقــوی حســینی بــا اشــاره بــه رضایــت 
قضائیــه،  قــوه  جدیــد  مدیریــت  از  مــردم 
ــن در  ــه م ــردم ب ــه م ــی ک ــرد: زمان ــار ک اظه
ــد،  ــه می کنن ــس مراجع ــده مجل ــگاه نماین جای
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــه و رئی ــات مجموع از اقدام
ــدوار  ــد بســیار خوشــحال و امی در فصــل جدی
را  نظام هــا  تمــام  فســاد  کل  در  هســتند؛ 
تهدیــد می کنــد، ولــی اگــر بــا آن مقابلــه 
ــرده و  ــد ک ــی رش ــورت اپیدم ــه ص ــود، ب نش
ســرایت می کنــد، بنابرایــن ضــروری اســت 
کــه بــه صــورت قاطــع و انقابــی بــا مفســدان 

ــود. ــارزه ش مب
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
در ادامــه عنــوان کــرد: مبــارزه بــا مفســدان در 
دســتور کار هیئــت رئیســه قــوه قضائیــه اســت 
و از طرفــی دیگــر مــردم هــم بســیار خوشــحال 
و خوشــبین هســتند، آنهــا معتقدنــد کــه اگــر 
ایــن قــوه بــه همیــن شــیوه قاطــع پیــش رفتــه 
و مفســدان پــای میــز محاکمــه بیاینــد و دادگاه 
آنهــا علنــی برگــزار شــود، قطعــا فســاد کاهــش 
پیــدا کــرده و اعتمــاد مــردم بــه نظــام افزایــش 

می یابــد.

بروجردی:
فروش اموال ایران 

در کانادا دزدی آشکار است

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس مــی گویــد فــروش امــوال  و 
ــادا  ــران در کان ــه حســاب بانکــی ای دســتبرد ب

دزدی آشــکار اســت. 
عاءالدیــن  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
بروجــردی عضــو فراکســیون مســتقلین والیــی 
بــا اشــاره بــه فــروش غیــر قانونــی امــوال ایــران 
ــت از  ــه حمای ــه بهان ــادا ب ــت کان ــوی دول از س
قربانیــان مدعــی تــرور در سراســر جهــان، 
گفــت: ایــن اقــدام دزدی آشــکار و نقــض 

ــت. ــی اس ــن الملل ــررات بی ــش مق فاح
ــم  ــس ده ــردم بروجــرد در مجل ــده م نماین
ــادا  ــت کان ــرد: دول ــد ک ــورای اســامی تاکی ش
را  اقدامــی  بــه هیــچ وجــه حــق چنیــن 
ــت  ــده حاکمی ــان دهن ــر نش ــن ام ــته، ای نداش
ناهنجــار بــوده و مشــابه حرکــت هــای ترامــپ 

ــت. ــکا اس در آمری
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــا بیــان اینکــه وزارت امــور خارجــه  خارجــی ب
ــت:  ــد، گف ــته باش ــی داش ــدام مقتض ــد اق بای
ــه  ــد از هم ــه بای ــور خارج ــت و وزارت ام دول
هــای  روش  و  المللــی  بیــن  هــای  کانــال 
دیپلماتیــک بــرای اســتیفای حــق تضییــع 
ــور  ــران در کش ــامی ای ــده جمهــوری اس ش

ــد. ــتفاده کن ــادا اس کان
وی تاکیــد کــرد: اگــر ایــن ناهنجــاری 
تبدیــل بــه عــرف شــود، در واقــع قانــون 
جنــگل بــر حاکمیــت جهــان و رفتــار کشــورها 

ــود. ــی ش ــب م قال
ــون  ــا میلی ــروش ده ه ــی از ف ــع کانادای مناب
ــن  ــران در ای ــده ای ــادره  ش ــوال مص دالر از ام
کشــور توســط دولــت »اُتــاوا« و پرداخــت 
ــی  ــان ادعای ــه قربانی ــت ب ــوان غرام ــه عن آن ب

ــد. ــر دادن ــان خب ــر جه ــم در سراس تروریس
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هشــدار داد 
در صــورت عــدم لغــو ایــن تصمیــم غیرقانونــی 
و جبــران خســارات وارده، جمهــوری اســامی 
ایــران منطبــق بــا موازیــن بیــن المللــی راســاً 
نســبت بــه اســتیفای حقــوق خــود اقــدام 
ــی  ــئولیت تمام ــورت مس ــن ص ــرده و در ای ک
ــد  ــادا خواه ــت کان ــده دول ــر عه ــب آن ب عواق

ــود. ب
شفافیت آراء بخشی از مطالبه مردم 

از نمایندگان است 

تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
اجــرای ســریع تر  بــر  تاکیــد  بــا  مجلــس 
شــفافیت آرای نماینــدگان در پارلمــان گفــت: 
ایــن موضــوع تنهــا بخشــی از مطالبــه مــوکان 
از وکای ملــت در مجلــس محســوب می شــود 
کــه می توانــد ابهامــات موجــود در قــوه مقننــه 

ــرد.  ــن بب را از بی
بــه گــزارش فــارس، ضیــاءاهلل اعــزازی ملکی 
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســامی، بــا تاکیــد بــر لــزوم شــفافیت 
ــا  ــوع تنه ــن موض ــت: ای ــدگان گف آرای نماین
بخشــی از مطالبــه مــوکان ملــت از وکای 

خــود در مجلــس اســت.
وی افــزود: بــا آنکــه دو فوریــت طــرح 
ــی  ــن علن ــدگان در صح ــفافیت آرای نماین ش
ــه  ــا هرچ ــیم ت ــد بکوش ــا بای ــاورد، ام رای نی
ــدگان در  ــفافیت آرای نماین ــرح ش ــریع تر ط س

ــود. ــب ش ــی تصوی ــن علن صح
ــات  ــیون آمـــوزش و تحقیقـ ــو کمیسـ عضـ
ــفانه برخـــی  ــرد: متاسـ ــح کـ مجلـــس تصریـ
مواقـــع بـــه دلیـــل عـــدم وجـــود شـــفافیت 
ـــد  ـــی می آی ـــن علن ـــه صح ـــا ب ـــی طرح ه برخ
ـــفانه  ـــا متاس ـــا دارد ام ـــادی امض ـــداد زی ـــه تع ک
در نهایـــت و بعـــد از رای گیـــری فقـــط یـــک 
ـــه طـــرح رای  ـــا ب ـــا نیمـــی از آن امضاه ســـوم ی

مثبـــت می دهنـــد. 
ــی  ــرد: وقت ــان ک ــی خاطرنش ــزازی ملک اع
نماینــدگان مجلــس  بیــن  آرا در  شــفافیت 
ــات از  ــه ابهام ــن گون ــد ای ــته باش ــود داش وج
بیــن رفتــه و نماینــده بــه خــود اجــازه نخواهــد 
و  برگــه  پــای  بی اعتبــار  امضــای  کــه  داد 
طرحــی را بزنــد و کامــا موضوعــات مشــخص 

ــد. ــد ش خواه
وی گفــت: در صــورت اجــرای شــفافیت 
ــردم در خصــوص  ــات م ــدگان ابهام آرای نماین
مجلــس و صحــن علنــی از بیــن رفتــه و 
مــردم در مــورد انتخــاب نماینــده خــود دقــت 
بیشــتری خواهنــد کــرد ضمــن اینکــه وکیــل 
ــز پاســخگوی عملکــردش  آنهــا در پارلمــان نی

ــود. ــد ب خواه

شفافیت آرا نمایندگان عملکرد 
مجلس را روشن می کند 

تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
مجلــس گفــت: گاهــی اوقــات ســواالت و 
ــدگان  ــی نماین ــوع رای ده ــاره ن ــی درب ابهامات
مجلــس وجــود دارد کــه بــا شــفافیت آرا، 
ــده  ــرد نماین ــه و عملک ــن رفت ــات از بی ابهام

ــد.  ــد ش ــن خواه روش
بــه گــزارش فــارس، جبــار کوچکی  نــژاد عضو 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس شــورای 
ــارس،  ــزاری ف ــا خبرگ ــو ب ــامی در گفت وگ اس
ــدگان  ــزوم شــفافیت آرای نماین ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح مواضــع و اظهارنظر 
ــرای مــردم کامــا روشــن شــده و  نماینــدگان ب

عمــا ابهامــات از بیــن خواهــد رفــت.
وی افــزود: نماینــده مجلــس کــه بــه وکالــت 
دارد، در رای  پارلمــان حضــور  از مــردم در 
ــری شــفاف در  دهــی و اظهارنظــر و تصمیم گی
موضوعــات مختلــف و بــه ویــژه در موضوعــات 
مربــوط بــه قانون گــذاری و اقدامــات سیاســی، 
ــاد  ــده و ابع ــن ش ــردم روش ــرای م ــوع ب موض
اقدامــات و عملکردهــا مشــخص خواهــد شــد.

تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
مجلــس تصریــح کــرد: گاهــی اوقــات ســواالت 
و ابهاماتــی دربــاره نــوع رای دهــی نماینــدگان 
مجلــس وجــود دارد کــه بــا شــفافیت آرا 
ــده  ــرد نماین ــه و عملک ــن رفت ــات از بی ابهام

ــد. ــد ش ــن خواه روش
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* اومانیســم )اصالــت بشــر( مکتبــی اســت 
کــه آرمــان اساســی خــود را نجــات انســان و 

جهــان مــی دانــد.
سارتر

ــم او را  ــا ه ــه م ــت ک ــن اس ــاره ای * چ
ببینیــم و حضــور و نظــارت او را حــس کنیــم 
ــر  ــر س ــم و ب ــان اویی ــه میهم ــم ک و بفهمی
ســفرۀ او نشســته ایــم و فــردا بایــد جوابگــوی 
ــود  ــویه، وج ــۀ دو س ــن رابط ــیم چنی او باش
ــازه ای  مــا را عــوض خواهــد کــرد مــا آدم ت
خواهیــم شــد و در جهــان تــازه ای خواهیــم 

زیســت.
؟

ــن  ــای ای ــم بن ــول کن ــم قب ــی توان * نم
جهــان، بــدون شــعور و آگاهــی ســاخته 
ــطحی  ــفۀ س ــک فلس ــط ی ــت. فق ــده اس ش
ممکــن اســت ذهــن بشــر را بــه ســوی الحــاد 
فراخوانــد ولــی فلســفۀ عمیــق آن اســت کــه 

ــازد. ــه س ــن متوج ــه دی ــان را ب انس
فرانسیس بیکن

* دلبســتگی بــه جهــان محســوس و 
حقیــر شــمردن انســان وجــود خویــش را، دو 
ــان  ــان، جه ــه انس ــت ک ــببی اس ــل و س عام

ــد. ــی کن ــوش م ــول را فرام معق
افالطون

* خــوی و منــش انســان فقــط در میــان 
ــی  ــد م ــان رش ــن جه ــویش ای ــوج و تش م
کنــد. اگــر همیشــه درون نگــر باشــیم دچــار 
مصیبــت آن تنیــس بــازی خواهیــم شــد کــه 
بــه جــای بــازی، ســرگرم محاســبۀ فاصلــه و 

زوایــۀ ســرعت باشــد.
گوته

* جهانــی کــه مــن آرزو مــی کنــم ببینــم 
جهانــی اســت کــه احساســات هیجــان انگیــز، 
ــرا  ــی مخــرب نیســتند. زی ــوی هســتند ول ق
ــه  طــور قطــع در آن جهــان هیــچ فریبــی  ب
نیســت بــه خــود و دیگــران ابــراز نمــی کننــد. 
ــا تشــویق  ــه نــوع بشــر ب دوســت و محبــت ب
علــم و هنــر در چنیــن جهانــی نهفتــه اســت.
برتراندراسل

در راستای نظارت بر ُحسن جریان انتخابات؛
هیأت بازرسی انتخابات استان 
آذربایجان شرقی تشکیل شد

هیــأت بازرســی انتخابــات اســتان آذربایجان 
ــات مجلــس  شــرقی در یازدهمیــن دوره انتخاب

شــورای اســامی تشــکیل شــد.
ــرای  ــأت در اج ــن هی ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
ــورای  ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــاده ۲۵ قان م
اســامی تشــکیل شــده و در راســتای حصــول 
ــاده  ــات، آم ــان انتخاب ــان از ُحســن جری اطمین
ــا و پیشــنهادهای  ــا، انتقاده ــت گزارش ه دریاف

مــردم اســت.
ــتان  ــات اس ــی انتخاب ــأت بازرس اعضــای هی
کــه بــه پیشــنهاد اســتاندار و از ســوی رئیــس 
هیــأت مرکــزی بازرســی انتخابــات کشــور 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــده اند، ب ــوب ش منص
۱- جواد رحمتی، رئیس هیأت

ــو  ــر و عض ــرق، دبی ــاری زاده بی ــداهلل ق ۲- ی
ــأت هی

۳- اکبر فتحی، عضو هیأت
۴- بدر شکوهی، عضو هیأت

۵- میررضا مجیدی، عضو هیأت
دبیرخانــه هیــأت بازرســی انتخابــات اســتان 
ــرقی، از  ــان ش ــتانداری آذربایج ــتقر در اس مس
طریــق شــماره تلفــن ۳۵۲9۱۲۱۸ و نمابــر 
گزارش هــای  دریافــت  آمــاده   ۳۵۲۴۳۶۳۸
مربــوط بــه برگــزاری جریــان انتخابــات اســت.

کاهش تلفات ناشی 
از حوادث کاری در استان

بــر اســاس آمارهــای موجــود، ۲۲ نفــر طــی 
چهــار ماهــه اول امســال بــر اثرحــوادث ناشــی 
از کار دراســتان آذربایجــان شــرقی جــان خــود 
را از دســت دادنــد کــه یــک نفــر از آن هــا زن 
ــدت  ــه م ــبت ب ــار نس ــن آم ــت؛ ای ــوده اس ب
ــر  ــه تعــداد شــش نف مشــابه ســال گذشــته، ب

کاهــش یافتــه اســت.   
ـــراد  ـــن اف ـــر از ای ـــزارش ایســـنا، ۱۰ نف ـــه گ ب
ـــر در  ـــت نف ـــدی، هش ـــقوط از بلن ـــت س ـــه عل ب
ـــر در  ـــه نف ـــورد جســـم ســـخت، س ـــه برخ نتیج
ـــر  ـــز براث ـــر نی ـــک نف ـــی و ی ـــرق گرفتگ ـــر ب اث
ـــد.    ـــت داده ان ـــود را از دس ـــان خ ـــوختگی ج س
بــر  نیــز  نفــر  مــدت، ۴۵۵  ایــن  طــی 
اثرمصدومیــت ناشــی از حــوادث کار بــه ادارات 
پزشــکی قانونــی اســتان مراجعــه کردنــد کــه از 
ایــن تعــداد ۱۱ نفــر زن و بقیــه مــرد بوده انــد.   
ـــر از  ـــت نف ـــزارش، هف ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ــه  ــال جاری بـ ــاه سـ ــر مـ ــراد در تیـ ــن افـ ایـ
ــه  ــد کـ ــوت کرده انـ ــه کاری فـ ــت حادثـ علـ
ــابه  ــدت مشـ ــا مـ ــه بـ ــار درمقایسـ ــن آمـ ایـ
ســـال قبـــل دو نفـــر افزایـــش یافتـــه و 
ـــز بـــه  ـــر نی ـــی مـــدت، ۱۴۱ نف همچنیـــن ط
علـــت مصدومیـــت حـــوادث کاری بـــه ادارات 
پزشـــکی قانونـــی اســـتان مراجعـــه کردنـــد 
کـــه ایـــن آمـــار نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه 
ــری را  ــت نفـ ــش هفـ ــته افزایـ ــال گذشـ سـ

نشـــان می دهـــد.   
ـــدگان  ـــوت ش ـــداد کل ف ـــت، تع ـــی اس گفتن
حـــوادث کاری در ســـال 9۷ نیـــز برابـــر بـــا 
۷۳ نفـــر بـــود کـــه یـــک نفـــر از آنـــان زن و 
بقیـــه مـــرد بودنـــد و همچنیـــن تعـــداد کل 
ـــز  ـــده نی ـــه کنن ـــوادث کار مراجع ـــان ح مصدوم
ـــه از  ـــود ک ـــر ب ـــزار و۳۰۶ نف ـــک ه ـــا ی ـــر ب براب
ـــزار و ۲۶۶  ـــک ه ـــر زن و ی ـــداد ۴۰ نف ـــن تع ای

ـــد. ـــرد بودن ـــر م نف

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شهرداری 
تبریز عنوان کرد:

شهرداری منطقه4 در اجرای پروژه های 
مسیرگشایی موفق عمل کرده است

ردیف هــای  عملکــرد  بررســی  جلســه 
ــه۴  ــهرداری منطق ــه ۱۳9۸ ش ــه و بودج برنام
ــه  ــه و بودج ــر برنام ــر کل دفت ــا حضــور مدی ب

ــد. ــزار ش ــهرداری برگ ش
ــای  ــرد ردیف ه ــزارش شــهریار، عملک ــه گ ب
ــا حضــور  ــه و بودجــه ۱۳9۸ منطقــه ۴ ب برنام
ــه  ــه و بودج ــر برنام ــرکل دفت ــواه مدی موالخ
ــه  ــهردار منطق ــدی ش ــز، امج ــهرداری تبری ش
ــرار  ــورد بررســی ق ــی از کارشناســان م و جمع

ــت. گرف
شــهرداری  اینکــه  بیــان  بــا  موالخــواه 
ــای مسیرگشــایی  ــه۴ در اجــرای پروژه ه منطق
ــرای  ــزود: اج ــت، اف ــرده اس ــل ک ــق عم موف
چنیــن پروژه هایــی توســعه و پیشــرفت غــرب 

تبریــز را در پــی دارد.
ــفافیت،  ــای ش ــور ارتق ــه منظ ــت: ب وی گف
انضبــاط مالــی و اســتفاده کارا و اثربخــش 
ــق  ــت دقی ــود، رعای ــع موج ــات و مناب از امکان

ردیف هــای بودجــه ای ضــروری اســت.
مدیــر کل دفتــر برنامــه و بودجــه شــهرداری 
بــر کاهــش هزینه هــای  تبریــز همچنیــن 
بایــد  کــرد:  اضافــه  و  تاکیــد  غیرضــروری 
منابــع  ایجــاد  بــرای  الزم  برنامه ریزی هــای 
ــرد. ــورت پذی ــهری ص ــدار ش ــای پای درآمده

رییــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان 
 شــرقی بــا اشــاره بــه شناســایی و ترویــج 
مشــاغل جایگزیــن در اطــراف دریاچــه ارومیــه 
گفــت: پــرورش شــتر در حوضــه ایــن دریاچــه 
ــادی دارد.  ــه اقتص ــوده و توجی ــه ب ــم هزین ک
ــع  ــر فتحــی در جم ــا، اکب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــگاران اظهــار کــرد: ب خبرن
ــرقی  ــان ش ــز آذربایج ــه آبری ــی از ۳ حوض یک
ــرار  ــاعدی ق ــی نامس ــرایط اقلیم ــاً در ش تقریب
ــن  ــاغل جایگزی ــج مش ــایی و تروی دارد، شناس
ــازمان  ــای س ــت ه ــق در اولوی ــن مناط در ای

ــت. ــتان اس ــاورزی اس جهادکش
وی افــزود: علوفــه ای کــه شــتر از آن تغذیــه 
مــی کنــد بــا ســایر علوفــه هــای دامــی تفــاوت 
داشــته و بــه عنــوان گیاهــان غیرقابل اســتفاده 

بــرای ســایر دام هــا مــی باشــد.  
فتحــی بــا بیــان اینکــه پــرورش شــتر 
از  بیشــتری  اقتصــادی  صرفــه  کوهانــه،   ۲
شــتران تــک کوهانــه دارد، گفــت: بــا پرداخــت 
تســهیات تــاش داریــم تــا پــرورش شــترهای 
۲ کوهانــه را بــه لحــاظ صرفــه اقتصــادی 
بیشــتر از شــتران تــک کوهانــه توســعه دهیــم 
تــا کشــاورزان و دامــداران از مزایــای ایــن 

ــد. ــتفاده کنن ــغل اس ش
ــز در  ــری نی ــه دورگ گی ــان اینک ــا بی وی ب
ــتر در  ــای ش ــه ه ــان گل ــر در می ــال حاض ح
ــا  ــرد: ب ــد ک ــد، تاکی ــی باش ــش م ــال افزای ح
ــت  ــی و محدودی ــرات اقلیم ــه تغیی ــت ب عنای
ــرورش شــتر جــزو سیاســت  ــع، توســعه پ مناب
هــای اجرایــی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 

اســت.
ــه  ــروی دریاچ ــه پس ــان اینک ــا بی ــی ب فتح
زیســت محیطی  تهدیــدی  هرچنــد  ارومیــه 
حوزه هــا  برخــی  در  می شــود،  محســوب 
فرصتــی بــرای کســب و کارهــای جدیــد و 
ــت  ــاورزی اس ــد کش ــیوه های جدی ــش ش افزای
افــزود: آذربایجــان شــرقی اســتانی کوهســتانی 
اســت، امــا در حاشــیه دریاچــه ارومیــه کشــت 
انــواع گیاهــان از جملــه پســته و البتــه پــرورش 

ــی باشــد. ــر م ــکان پذی شــتر ام
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
دربــاره مزایــای پــرورش شــتر در اراضــی 
حاشــیه دریاچــه ارومیــه گفــت: گیاهانــی مانند 
خارشــتر در ایــن محــدوده رشــد می کنــد کــه 
هیــچ مصرفــی جــز تغذیــه بــرای شــتر نــدارد 
ــرای ایــن حیــوان  در حقیقــت غــذای آمــاده ب
در ایــن محــدوده مهیــا شــده اســت کــه مــی 
ــه عنــوان معیشــت جایگزیــن در ایــن  ــد ب توان

ــد. اراضــی مطــرح گردن
ــتر در  ــرورش ش ــه پ ــان اینک ــا بی ــی ب فتح
ــه و  ــق گرفت ــتان رون ــر در اس ــال های اخی س
ــرورش  ــتان پ ــتر در اس ــر ش ــون ۱۸۰۰ نف اکن
دیگــری  مزیــت  داد:  ادامــه  می شــود  داده 
کــه از پــرورش شــتر در ایــن محــدوده داریــم 
ــاوه  ــتر اســت و ع ــن گوشــت ش ــد ۵۰ ت تولی
ــت  ــم گران قیم ــه ه ــز ک ــتر نی ــیر ش ــر ش ب
ــن  ــادی دارد در ای ــتریان زی ــم مش ــت و ه اس

ــد. ــی آی ــه دســت م ــرح ب ط
وی بــا اشــاره بــه این کــه َچــرای شــتر 
ــه در  ــاه را از ریش ــه گی ــت ک ــه ای اس ــه گون ب

نمــی آورد، عنــوان کــرد: ایــن حیــوان بــه 
ــه می کنــد کــه  ــه ای از ایــن گیاهــان تغذی گون
ــت  ــث تقوی ــردن اســت و باع ــرس ک ــبیه ه ش
ایــن  می شــود.  منطقــه  گیاهــی  پوشــش 
مســاله مانــع طوفان هــای نمکــی نیــز خواهــد 

ــود. ب
ــی  ــا وجــود مزیت های ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــدوده  ــن مح ــتر در ای ــرورش ش ــرای پ ــه ب ک
وجــود دارد مشــکاتی بــرای پرورش دهنــدگان 
ــه وجــود آمــده اســت افــزود: جهــت چــرای  ب
شــتر در اراضــی ملــی حاشــیه دریاچــه ارومیــه 
موانــع قانونــی وجــود دارد کــه تاش می شــود 
از طریــق تبصــره هــای قانونــی و بــا توجــه بــه 
اهمیــت پــرورش آن ایــن مشــکل رفــع شــود.

مشــکات  رفــع  بــا  افــزود:  فتحــی 
ــه  ــیه دریاچ ــتر در حاش ــدگان ش پرورش دهن
ارومیــه، امــکان افزایــش تعــداد شــتر در ایــن 

دارد. وجــود  منطقــه 
ــاورزی  ــازمان جهادکش ــور دام س ــر ام مدی
اســتان نیــز بــه ویژگــی هــای شــتر ۲ کوهانــه 
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن نــژاد کــه نســبت بــه 

آب و هــوای اســتان آذربایجــان شــرقی ســازگار 
مــی باشــد؛ میانگیــن محصــول پشــم و کــرک 
آن ســالیانه ۵ کیلوگــرم و در حیوانــات نــر بالــغ 
بیــش از ۸ کیلــو و در نرهــای اختــه شــده بــه 

ــد.   ــرم می رس ۱۰ کیلوگ
 محمدحســین اقــدم گفــت: رنــگ شــترهای 
بــوده و  اغلــب قهــوه ای تیــره  دو کوهانــه 
ــه  ــا ب ــرم و وزن آنه ــط وزن ۴۶۰ کیلوگ متوس
۷۵۰ تــا ۸۵۰ کیلوگــرم و وزن الشــه آنهــا بــه 

۳۷۵ تــا ۴۷۵ کیلوگــرم می رســد.  
ــدی  ــزان شــیر تولی ــان اینکــه می ــا بی وی ب
کوهانــه  یــک  شــترهای  از  کمتــر  آنهــا 
اســتان  در  آن  پراکنــش  افــزود:  می باشــد 
اردبیــل )شهرســتانهای پــارس آبــاد و ...( و 

اســتان آذربایجــان شــرقی مــی باشــد.
ــای پــرورش شــتر  ــه مزای ــا اشــاره ب اقــدم ب
نســبت بــه ســایر دام هــا در کشــور و قابلیــت 
ســازگاری بــا شــرایط ســخت محیطــی مناطــق 
ــم  ــا، ک ــل گرم ــک، تحم ــه خش ــک و نیم خش
آبــی و کیفیــت پاییــن  علوفــه و مقاومــت 
ــاری  ــل بیم ــراض و عوام ــل ام ــبی در مقاب نس
زا گفــت: شــتر پتانســیل آن را دارد کــه در 
شــرایط تغذیــه دســتی در مقایســه بــا دام 
ــل گاو  ــود مث ــم وزن خ ــد ه ــر تولی ــای پ ه
را نشــان دهــد و در  باالیــی  افزایــش وزن 
مقایســه بــا گوســفند و بــز مقــدار مــاده 
ــی  ــه وزن متابولیک ــبت ب ــری نس ــک کمت خش

ــد. ــرف کن ــود مص خ
ــا  ــه ب ــتر در مقایس ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــا قابلی ــه را ب ــی علوف ــای اهل ــایر دام ه س
ــه گاو  ــازده بیشــتری نســبت ب ــاال و ب هضــم ب
ــن  ــزود: ای ــد اف ــی کن ــتفاده م ــفند اس و گوس
ــان  ــواع خــاص گیاه ــادر اســت از ان ــوان ق حی
ــه میزانــی اســتفاده کنــد کــه ســایر  مرتعــی ب
ــتند و  ــتفاده از آن نیس ــه اس ــادر ب ــا ق دام ه
حداقــل نیــاز بــه تاسیســات، تجهیــزات و 
امکانــات پــرورش و نگهــداری و در نتیجــه 
کمتریــن نیــاز بــه ســرمایه گــذاری ســنگین را 

ــا دارد. ــایر دام ه ــا س ــه ب در مقایس

پرورش شتر در حوضه دریاچه ارومیه توجیه اقتصادی دارد

مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی 
گفــت: سیاســت وزارت راه و شهرســازی ایجــاد 
کنارگــذر نیســت و ایجــاد کنارگذرهــا موجــب 

ــق افتــادن شــهرها می شــود.  از رون
ــلطانی در  ــم س ــا، ابوالقاس ــزارش ایرن ــه گ ب
جلســه بررســی مشــکات راه و شهرســازی 
ــه  ــا بهان ــزود: راه ه شهرســتان عجــب شــیر اف
اصلــی پوســت انــدازی هــر شــهر اســت و 

ــود. ــی ش ــهرها م ــعه ش ــث توس باع
وی بــا اشــاره بــه همســطح نبــودن راه 
اصلــی شهرســتان عجــب شــیر بــه علــت عبــور 
ــرارداد  ــق شــهر ق ــرای رون راه آهــن،  گفــت: ب
ســاخت پــل قروچــای بســتان آبــاد بــا اعتبــار 
۶۰ میلیــارد تومــان بســته شــده اســت و 
همچنیــن در شــهرهای شبســتر و کــوزه کنــان 
ــای  ــم و بلواره ــرا نکردی ــذر را اج ــرح کنارگ ط

ــم. ــایی کردی ــهرها را بازگش ــن ش ای
ــه فــرق ایجــاد کنارگــذر و کمربنــدی  وی ب
ــدی  ــزود: کمربن ــرد و اف ــاره ک ــهرها اش در ش

ــت  ــهری اس ــاالت درون ش ــده اتص ــع کنن جم
و کنارگــذر جمــع کننــده بــرون شــهری اســت 
و ایجــاد کنارگــذر در شــهرها موجــب از رونــق 
ــا قطــع  ــن ب ــادن آن شــهر شــده و همچنی افت
درختــان موجــب از بیــن رفتــن منابــع طبیعــی 

مــی شــود.
شهرســازی  و  راه  جدیــد  کل  مدیــر 
آذربایجان شــرقی گفــت: حــدود ۳۰ درصــد 
مســاحت شهرســتان عجــب شــیر فاقــد ســند 
اســت و ســند دار کــردن منــازل و زمیــن 
ــه کاری اداره راه و  ــند در برنام ــد س ــای فاق ه
شهرســازی اســت تــا ارزش زمیــن هــا بــاال رود 
و در ایــن صــورت دارای ارزش افــزوده خواهــد 

ــود.      ب
وی از واگــذاری زمیــن بــرای ایجــاد مجتمع 
ــهری و  ــم ش ــارج از حری ــگری خ ــای گردش ه
طــرح هــای گردشــگری و شــهرک توریســتی و 
ــا  ــزود: ایجــاد مجتمع ه ــرداد و اف تفریحــی خب
طرح هــای  جــزو  گردشــگری  مکان هــای  و 

بهره بــرداری  عمومــی هســتند کــه مــورد 
ــرد. ــرار می گی ــردم ق ــه م عام

فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر هــم نصب 
ــل ورودی و آســفالت روســتای  ــل در پ گاردری
چهــار بــرود را خواســتار شــد و افــزود: 9۷ 
درصــد راه هــای روســتای شهرســتان آســفالت 
اســت و راه تنهــا روســتای چهاربــرود آســفالت 
ــن  ــازی راه ای ــرای زیرس ــون ب ــا کن ــده و ت نش
ــان  ــون توم ــارد و ۳۰۰میلی ــک میلی ــتا ی روس

ــازی آن  ــد زیرس ــه 9۰ درص ــده ک ــه ش هزین
ــاده آســفالت اســت. تمــام شــده و آم

ــان اینکــه در مســیر  ــا بی ــور ب عــادل اصغرپ
ــیر  ــگری و مس ــوزه گردش ــه ح ــای ک ــه چ قلع
پرتــردد بــوده و تلفــات جانــی زیــادی در ایــن 
مســیر اتفــاق مــی افتــاد؛ گفــت: ایــن مســیر از 
اعتبــارات روســتاهای فاقــد دهیــاری تعریــض 
ــرای  ــه ای ب ــر یاران ــد قی ــده اســت و نیازمن ش

آســفالت مســیر هســتیم.

کنارگذرها؛
 رونق شهرها را مختل می کند

شــهردار تبریــز از آمــوزش مســائل مربــوط بــه حمــل و نقــل 
ــرای  ــهروندی ب ــای ش ــب آموزش ه ــهری در قال ــک ش و ترافی

ــر داد.  ــزی خب ــوزان تبری ــش آم دان
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر بــا اعــام ایــن خبــر 
ــاز  ــا آغ ــان ب ــهروندی همزم ــوزش  ش ــب آم ــت: کت ــار داش اظه
ــزی  ــوز تبری ــش آم ــزار دان ــرای ۳۴۰ ه ــد ب ــالتحصیلی جدی س
تدریــس می   شــود کــه موضــوع »حمــل و نقــل و ترافیــک شــهری« 
نیــز یکــی از مهمتریــن محورهــای ایــن آموزش هــا خواهــد بــود.

او از مشــکل ترافیــک بــه عنــوان یکــی از معضــات مهــم در 
ــر افزایــش  ــزود: در ســال هــای اخی ــرده و اف ــام ب کانشــهرها ن
ــی در  ــای ترافیک ــه گره ه ــر ب ــهرها منج ــه در ش ــایل نقلی وس
ــا  ــزرگ ب ــهرهای ب ــکل در ش ــن مش ــه ای ــده ک ــا ش ــان ه خیاب

ــاد مشــهودتر اســت. ــت زی جمعی

ــاز  ــا آغ ــاله ب ــه س ــد هم ــر چن ــه داد: ه ــز ادام ــهردار تبری ش
مهرمــاه شــاهد افزایــش ترافیــک هســتیم ولــی اجــرای طــرح های 
فرهنگــی مثــل دانــش آمــوزان همیــار پلیــس کــه نتایــج و بازخورد 

خوبــی در کنتــرل ترافیــک داشــته، بســیار موثــر بــوده اســت.
ایــرج شــهین باهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه در فرآینــد آمــوزش 
شــهروندی هــم مربــی و هــم دانــش آمــوزان در حــال یادگیــری، 
مشــارکت و گفتمــان مســتمر خواهنــد بــود، گفــت: ایــن 
آموزش هــا کــه در تمــام مقاطــع تحصیلــی از آمادگــی تــا پایــان 
دبیرســتان را در بــر می گیــرد، در طوالنــی مــدت می توانــد 

ــه همــراه داشــته باشــد. ــار فرهنگــی خوبــی ب آث
او ادامــه داد: شــهرداری تبریــز بــا همــکاری آمــوزش و 
پــرورش اســتان در صــدد اســت بــا بهــره گیــری از آمــوزش های 
شــهروندی در محورهــای مختلــف، راهبردهــای توســعه شــهری 

ــازد. ــر س ــی و مناســبی هموارت ــه طــوری کیف را ب
ایــرج شــهین باهــر خاطرنشــان کــرد: ایــن مجموعــه در ۲۶ 
جلــد گــردآوری و چــاپ شــده اســت کــه ۱۳ جلــد ویــژه دانــش 
ــف  ــای مختل ــان در محوره ــژه مربی ــد آن وی ــوزان و ۱۳ جل آم
ــن و تنظیــم شــده اســت. حقــوق شــهروندی،  شــهروندی تدوی
خدمــات شــهری و فضای ســبز، توســعه پایــدار و محیط زیســت، 
معمــاری و شهرســازی، حمــل و نقــل و ترافیــک، اوقــات فراغــت، 
ورزش، خاقیــت، پدافنــد غیرعامــل و تکنیک هــای آموزشــی از 

جملــه موضوعــات مــورد بحــث در ایــن مجموعــه اســت

در قالب اجرای طرح آموزش های شهروندی صورت می گیرد:

آشنایی دانش آموزان تبریزی 
با »حمل ونقل و ترافیک شهری« 

تاریخ انتشار: 1398/06/24                                                                                          آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(                                                                                                                  م الف: 1817    
بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره 31441 مــورخ 95/1/16 دفترخانــه 223 تبریــز فــی مابیــن بانــک ملــی شــعبه ســه راه رســالت تبریــز و علیــه آقــای ســید جعفــر تفریشــی بــه عنــوان گیرنــده تســهیالت و وثیقــه گــذار مطروحــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه 9700866 اجــرای ثبــت تبریــز 

ششــدانگ خانــه تحــت پــالک یــک فرعــی از پنــچ هــزار و پانصــد و ســی و چهــار اصلــی واقــع در بخــش پنــج تبریــز مســاحت 168 متــر مربــع کــه در صفحــه 460 دفتــر 170 امــالک ثبــت تبریــز بــه نــام وثیقــه گــذار فــوق ثبــت گردیــده و محــدود بــه حــدود ذیــل مــی باشــد.
 شــماال در دو قســمت اول دیواریســت مشــترک بطــول 4/90 متــر بــه قطعــه 2 تکفیکــی دوم دیــوار بــه دیــوار بطــول 7/90 متــر بــه قطعــه B3 تفکیکــی 5534 اصلــی شــرقا در دو قســمت اول دیواریســت مشــترک بطــول 85 ســانتی متــر بــه 5385 اصلــی دوم بدیــوار بطــول 12/25 متــر بــه 5384 
اصلــی جنوبــا بدیــوار بــه طــول 12/70 متــر بــه دو جــزء اول بــا پــالک 5535 دوم بدیــوار پــالک 5535/5 فرعــی غربــا درب و دیــوار بطــول 13/25 متــر بــه دربنــد کــه برابــر گــزارش 97/9/8 مامــور اجــرای ثبــت تبریــز ملــک مزبــور بصــورت ســاختمان کهنــه ســاخت یــک طبقــه احداثــی در همکــف 
بــا اســکلت فلــزی بــا انشــعاب آب و بــرق و گاز بــه نشــانی تبریــز خیابــان طالقانــی کوچــه نقاقــی روبــروی ســلمان بقــال پــالک 96 واقــع شــده و بــه شــرح گــزارش ارزیابــی مــورخ 97/11/30 کارشــناس رســمی دادگســتری ششــدانگ پــالک فــوق الذکــر بصــورت ســاختمانی بــا ســازه فلــزی در یــک 
طبقــه همکــف بــا طــاق ضربــی و دیــوار هــای جانبــی حمــال، دو اتــاق خوابــه و آشــپزخانه اوپــن بــا نــوع گرمایــش بخــاری گاز و کــف پذیرایــی و آشــپزخانه ســرامیک بــا کابینــت فلــزی و قدمــت بنــا بیــش از ســی ســال بــا کــف حیــاط موزائیــک و پوشــش بــام ایــزوگام و نمــای حیــاط ســنگ 7 
ســانت و نمــای کوچــه ســیمانی درب و پنجــره هــا آلومینیــوم بــا اعیانــی احداثــی در حــدود 120 متــر مربــع بــه مبلــغ شــش میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال در قبــال طلــب و حقــوق دولتــی  پرونــده ارزیابــی گردیــده اســت. ســاعت 9 الــی 12 ظهــر روز یکشــنبه مــورخ 98/7/14 در محــل اجــرای 
اســناد رســمی تبریــز واقــع در تبریــز میــدان راه آهــن بــه طــرف دیــزل آبــاد روبــروی اداره گمــرک جنــب آرد ســازی اتحــاد اداره ثبــت اســناد و امــالک غــرب تبریــز طبقــه دوم از طریــق مزایــده بــه فــرش میرســد مزایــده از مبلــغ بــاال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار 
فروختــه مــی شــود. توضیــح اینکــه مزایــده نقــدی مــی باشــد و طالبیــن شــرکت در مزایــده میبایســت کل مبلــغ پایــه مزایــده )مبلــغ فــوق الذکــر( را بصــورت یــک فقــره چــک بیــن بانکــی )چــک تضمیــن شــده( صــادره در وجــه خــود کــه در صــورت برنــده شــدن کل مبلــغ آن را در روز مزایــده بــه 
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ـــی  ـــیوم انگلیس ـــت: کنسرس ـــت گف ـــر نف وزی
ــت،  ــال نیسـ ــر فعـ ــال حاضـ ــس در حـ پرگـ
ــو  ــود، جلـ ــی خـ ــکل مالـ ــل مشـ ــرای حـ بـ
نیامـــده کـــه آن را حـــل و فصـــل کنـــد و از 
ـــه  ـــت البت ـــل اس ـــرارداد کنس ـــن ق ـــا ای ـــر م نظ

فعـــًا جایگزینـــی بـــرای آن نداریـــم. 
بـــه گـــزارش مهـــر، بیـــژن زنگنـــه وزیـــر 
ـــرارداد  ـــای ق ـــم »امض ـــیه مراس ـــت در حاش نف
توســـعه میـــدان گازی بـــال بـــا دو شـــرکت 
ـــه  ـــخ ب ـــگاران در پاس ـــع خبرن ـــی« در جم ایران
ــور  ــت حضـ ــن وضعیـ ــاره آخریـ ــؤال دربـ سـ
اظهـــار  پرگـــس  انگلیســـی  کنسرســـیوم 
ــال  ــر فعـ ــال حاضـ ــس در حـ ــت: پرگـ داشـ
ــل  ــرای حـ ــر، بـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــت. بـ نیسـ
ـــه آن را  ـــده ک ـــو نیام ـــود، جل ـــی خ مشـــکل مال
حـــل و فصـــل کنـــد و از نظـــر مـــا ایـــن قـــرارداد 
ـــرای  ـــی ب ـــًا جایگزین ـــه فع ـــت البت ـــل اس کنس
آن نداریـــم و بایـــد دیـــد شـــرکت ملـــی مناطـــق 
ـــرای  ـــی را ب ـــوب، چـــه جایگزین ـــز جن نفـــت خی
ـــی، در نظـــر  ـــه طـــور کل ـــا ب آن در نظـــر دارد ام
داریـــم تـــا ســـرمایه مـــورد نیـــاز طرح هـــای 
ــن  ــرمایه تأمیـ ــازار سـ ــق بـ ــود را از طریـ خـ

ـــم. کنی
ـــاره  ـــر درب ـــش دیگ ـــه پرس ـــخ ب وی در پاس
 »B ـــرزاد ـــدان گازی »ف ـــت می ـــن وضعی آخری
ـــاف  ـــه اکتش ـــم ک ـــد داری ـــح داد: قص ـــز توضی نی
توصیفـــی در ایـــن میـــدان را آغـــاز کنیـــم. اگـــر 
ـــل  ـــه مای ـــد ماه ـــت چن ـــی فرص ـــا ط هندی ه
بـــه حضـــور بودنـــد، حاضریـــم بـــا آنهـــا کار 
ـــه  ـــان ب ـــورت خودم ـــن ص ـــر ای ـــم؛ در غی کنی

ــتقل ورود می کنیـــم. شـــکل مسـ
ــت  ــه نشسـ ــاره بـ ــا اشـ ــت بـ ــر نفـ وزیـ
»اوپک پـــاس« در ابوظبـــی گفـــت: اگـــر 
ـــد  ـــش تولی ـــد کاه ـــت قص ـــن نشس ـــای ای اعض
ـــا  ـــود آنه ـــه خ ـــرا ک ـــد چ ـــام دهن ـــد، انج دارن
ـــد  ـــز بای ـــان نی ـــرده و خودش ـــراب ک ـــازار را خ ب
آن را درســـت کننـــد البتـــه بایـــد دیـــد بـــا 
ــه  ــکه در روز، چـ ــون بشـ ــش ۱.۸ میلیـ کاهـ

تأثیـــری در بـــازار شـــاهد هســـتیم.

تکمیل فاز چهارم ستاره خلیج فارس 
بصورت مجازی

زنگنـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فـــاز 
ــتاره  ــات گازی سـ ــگاه میعانـ ــارم پاالیشـ چهـ
ــال  ــازی در حـ ــور مجـ ــه طـ ــارس بـ خلیج فـ
اجـــرا و تکمیـــل اســـت، اظهـــار داشـــت: 
مجـــازی بـــودن بـــه ایـــن معناســـت کـــه در 
ـــکه  ـــزار بش ـــت ۴۲۰ ه ـــا ظرفی ـــر ب ـــال حاض ح
در روز، در حـــال فعالیـــت اســـت کـــه ایـــن 
ـــزار  ـــه ۴۸۰ ه ـــاری ب ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــم ت رق
بشـــکه در روز می رســـد. بـــه ایـــن ترتیـــب، 
ـــر از ۱۰۰  ـــه ای کمت ـــا هزین ـــته ایم ب ـــا توانس م
ــاز ۴ را در  ــت فـ ــًا ظرفیـ ــون دالر، عمـ میلیـ
ســـه فـــاز تقســـیم کنیـــم چـــرا کـــه بـــرای 
ـــن  ـــکان تأمی ـــه ام َ ـــد، ن ـــاز جدی ـــک ف احـــداث ی

ـــی؛  ـــد یوتیلیت ـــه واح َ ـــود دارد و ن ـــوراک وج خ
ـــدن  ـــی ش ـــرای اجرای ـــرار ب ـــت اص ـــن عل بنابرای
فـــاز چهـــارم کـــه هزینـــه ای حـــدود یـــک 
میلیـــارد دالر دربـــر دارد، مشـــخص نیســـت.

مجموعـــه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
دســـتور  بـــا  ســـیراف  پاالیشـــگاه های 
آخـــر  مراحـــل  در  رئیس جمهـــوری 
هماهنگـــی بـــه منظـــور تأمیـــن مالـــی 
اســـت، افـــزود: قصـــد داریـــم تـــا ســـرمایه 
مـــورد نیـــاز ایـــن طـــرح را از طریـــق بـــازار 
ســـرمایه تأمیـــن کنیـــم کـــه در همیـــن 
ـــورس،  ـــا ب ـــز ب ـــای الزم نی ـــتا هماهنگی ه راس
ــی  ــعه ملـ ــدوق توسـ ــزی و صنـ ــک مرکـ بانـ
انجـــام شـــده اســـت و پیش بینـــی می شـــود 
ـــی ها و  ـــن بررس ـــاری، ای ـــه ج ـــان هفت ـــا پای ت

ــود. ــی شـ ــات نهایـ جلسـ
وزیـــر نفـــت در ایـــن رابطـــه ادامـــه داد: 
ســـرمایه گذاران ایـــن طـــرح مایـــل هســـتند 
تـــا بـــا اســـتفاده از نفتـــای تولیـــدی نهایـــی 
ایـــن طـــرح، اقـــدام بـــه احـــداث طرح هـــای 
پتروشـــیمی کننـــد کـــه بـــه نظـــر می رســـد 

یـــک طـــرح اقتصـــادی اســـت.
ــم  ــت دوازدهـ ــه دولـ ــو کابینـ ــن عضـ ایـ
ــه  ــنامه شـــرکت ملـــی گاز کـ ــاره اساسـ دربـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــس ق ـــتور کار مجل ـــراً در دس اخی
اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: طرحـــی کـــه در 
ـــی گاز  ـــرکت مل ـــنامه ش ـــاره اساس ـــس درب مجل
وجـــود دارد،  بـــه شـــرکت ملـــی گاز ایـــران 
ـــتی  ـــش باالدس ـــه بخ ـــا ب ـــد ت ـــی ده ـــکان م ام

صنعـــت نفـــت و گاز ورود کنـــد.

»فرزاد بی« را خودمان کلید می زنیم

ـــازمان  ـــی س ـــدات دام ـــود تولی ـــاون بهب مع
جهادکشـــاورزی آذربایجان شـــرقی بـــا اشـــاره 
بـــه راه انـــدازی ســـامانه بـــازارگاه نهاده هـــای 
ـــدازی  ـــا راه ان ـــت: ب ـــتان، گف ـــاورزی در اس کش
ایـــن ســـامانه توزیـــع، خریـــد و عرضـــه 
ـــام  ـــامانه انج ـــن س ـــق ای ـــویا از طری ـــه س کنجال

می شـــود. 
ـــریفیان در  ـــب ش ـــا، حبی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــهیل  ـــتانی تس ـــروه اس ـــه کارگ ـــتین جلس نخس

ــان  ــا بیـ ــا،  بـ ــع نهاده هـ ــریع در توزیـ و تسـ
ــار  ــامانه در اختیـ ــه سـ ــز ورود بـ ــه رمـ اینکـ
تولیـــد کننـــدگان واقعـــی قـــرار خواهـــد 
گرفـــت، اظهـــار کـــرد: بـــا راه انـــدازی ایـــن 
ـــداران و کارخانجـــات  ـــداران،   دام ـــامانه مرغ س
ـــطه  ـــدون واس ـــور، ب ـــوارک دام و طی ـــد خ تولی
ــی  ــداری مـ ــی خریـ ــده واقعـ ــد کننـ از تولیـ
ـــفاف  ـــه صـــورت ش ـــروش ب ـــد و ف ـــد و خری کنن
صـــورت مـــی گیـــرد و خریـــد و فـــروش 

ـــه  ـــوب ب ـــت مص ـــا قیم ـــی ب ـــای دام ـــاده ه نه
ـــک  ـــش بان ـــر پوش ـــده زی ـــرل ش ـــورت کنت ص

کشـــاورزی انجـــام مـــی شـــود.
ــویا  ــه س ــازار کنجال ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ثبــات رســیده و در خصــوص تامیــن ایــن  ب
ــا مشــکلی در کشــور و اســتان  ــه تنه ــاده ن نه
نداریــم بلکــه مــازاد بــر نیــاز تولیــد کننــدگان 
ــم،  ــرده ای ــره ک ــا ذخی ــم در انباره ــتان ه اس
افــزود: مرغــداران، دامــداران و کارخانجــات 
ــامانه  ــن س ــد در ای ــور بای ــوراک دام و طی خ
ــت  ــد و دریاف ــد از تائی ــد و بع ــام کنن ــت ن ثب
رمــز عبــور از ســوی معاونــت بهبــود تولیــدات 
دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
نســبت بــه خریــد کنجالــه ســویای مــورد نیــاز 

ــد. ــدام کنن ــود اق خ
شــریفیان بــا بیــان اینکــه همــه مســوولیت 
ــه  ــروش کنجال ــد و ف ــه خری ــوط ب ــای مرب ه
ــزود:  ــود اف ــد ب ــر خواه ــده کارب ــر عه ــویا ب س
ــاده  ــل نه ــامانه تحوی ــن س ــاد ای ــدف از ایج ه
هــای دام و طیــور بــه تولیــد کننــدگان واقعــی 
و جلــو گیــری از ورود دالالن و واســطه هــا بــه 

ــن عرصــه اســت. ای
ــازمان  ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــه در  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــاورزی اس ــاد کش جه
ــه  ــع کنجال ــدی توزی حــال حاضــر ســهمیه بن
ــورت آزاد  ــه ص ــم و ب ــتان نداری ــویا در اس س
ــویای  ــه س ــد کنجال ــی توانن ــدگان م تولیدکنن
ــه داد:  ــد ادام ــن کنن ــاز خــود را تامی ــورد نی م
حمــل هــر نــوع نهــاده و فــرآورده دامــی 
مســتلزم دریافــت گواهــی بهداشــتی از ســوی 

ــت. ــکی اس دامپزش
ــد  ــدگان بای ــرف کنن ــزود: مص ــریفیان اف ش
ــر  ــور را حداکث ــای دام و طی ــاده ه ــول نه وص
در یــک هفتــه تاییــد و در ســامانه انبارهــا 
بــه دامپزشــکی نیــز اطــاع دهنــد تــا بعنــوان 
کاالی قاچــاق از ســوی دســتگاه هــای نظارتــی 

ــد. ــرار نگیرن ــری ق ــورد پیگی م
ــازمان  ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
تولیــد  افــزود:  اســتان  جهادکشــاورزی 
ــه  ــد ب ــی توانن ــام م ــت ن ــرای ثب ــدگان ب کنن
ــه  ــاورزی ب ــای کش ــاده ه ــازارگاه نه ــامانه ب س
کننــد. مراجعــه   www.sps.bki.ir آدرس  

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی 
در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه ســهم ۲.۵ 
ســپرده های  از  آذربایجان شــرقی  درصــدی 
ــم  ــیار ک ــم بس ــن رق ــت: ای ــور گف ــی کش بانک

ــود.  ــتر ش ــد بیش ــا بای ــوده و حتم ب
بــه گــزارش فــارس، رضــا رحمانــی در 
جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان اظهــار 
کــرد: مــن اصــا نمــی پذیــرم بهــره وری 
نیــروی کار تــا ایــن حــد پاییــن باشــد؛ امســال 
۷ عنــوان جــزو محورهــای فعالیــت وزارتخانــه 
اســت کــه همــه در اســتان مصــداق دارد کــه 
ســاخت داخــل و صــادرات بــه کشــورهای 

ــت. ــه آنهاس ــایه ازجمل همس
وی افــزود: مــا یــک نهضــت ســاخت داخــل 
ــزرگ و  ــه کاری ب ــم ک ــی کنی ــری م را پیگی
ــن  ــت؛ در ای ــری اس ــم رهب ــام معظ ــد مق تاکی
راســتا نمایشــگاهی برگــزار کردیــم کــه بــرای 
اولیــن بــار تقاضــا محــور بــود و بیــش از ۲۰۰ 
شــرکت کــه شــرکت مــس آذربایجــان یکــی از 
ــد؛  ــن نمایشــگاه حضــور یافتن ــود در ای ــا ب آنه
ــه  ــدی ک ــتان در ح ــای اس ــد واحده ــر چن ه

ــد. ــود شــرکت نکردن مــورد انتظــار ب
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه مــی خواهیــم 
نهادینــه  را  خودکفایــی  بحــث  کشــور  در 
ــه کشــورهای  ــر افزایــش صــادرات ب کنیــم و ب
همســایه تاکیــد داریــم؛ افــزود: ۲ درصــد 
ــت؛  ــران اس ــایه از ای ــورهای همس واردات کش
اگــر ایــن رقــم را ۴ درصــد کنیــم کــه در 
برنامــه داریــم ۲۴ میلیــارددالر بایــد صــادرات 
ــژه ای  ــار وی ــز انتظ ــم و از تبری ــش دهی را افزای

ــم.  داری
ــعه  ــا توس ــاط ب ــرد: در ارتب ــح ک وی تصری
معــادن یــک انقــاب معدنــی بایــد اتفــاق 
ــا فــرآوری و تولیــد را در  افتــد و از اکتشــاف ت

ــرد. برگی
رحمانــی بــا بیــان اینکــه در جهــت توســعه 
در  خوبــی  اقدامــات  گذشــته  از  فنــاوری 
ــال  ــه و در ح ــام گرفت ــرقی انج ــان ش آذربایج

عبــور از مونتــاژکاری بــه نــوآوری هســتیم 
ــان و  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــد ش ــزود: بای اف
ــه  ــم و در هم ــای کار آوردی ــتارتاپ ها را پ اس
ــد. ــت کنن ــع فعالی ــازار و توزی ــای ب ــوزه ه ح

وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه مباحــث تامیــن 
مالــی متذکــر شــد: تنهــا  ۲.۵ درصــد ســپرده 
هــا ســهم اســتان اســت کــه بســیار کــم بــوده 

و حتمــا بایــد بیشــتر از ایــن شــود.
ــی،  ــردش مال ــورد گ ــرد: در م ــد ک وی تاکی
ــل  ــتان ها منتق ــه اس ــاب ها ب ــد حس ــا بای حتم
ــاده و  ــاق افت ــن اتف ــس ای ــورد م ــود؛ در م ش
ــن  ــز ای ــزرگ نی ــای ب ــرکت ه ــایر ش ــرای س ب
اتفــاق بایــد بیفتــد؛ همــه شــرکت هــای بــزرگ 
مکلــف هســتند جــذب نیــرو را از خــود بخــش 

ــد. و شهرســتان مربوطــه انجــام دهن

ــی  ــردش مال ــد: گ ــادآور ش ــن مســوول ی ای
ــان و  ــارد توم ــزار میلی ــان ۲ ه ــس آذربایج م
ــه  ــورت گرفت ــرمایه گذاری  های ص ــه س مجموع
در مــس نزدیــک بــه ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــروژه هــای مــس تکمیــل شــود  اســت؛ اگــر پ
ــد. ــک واحــد در GDP ۱۰۰ افزایــش می یاب ی

ــان اینکــه بخــش  ــا بی ــه ب ــی در ادام رحمان
عمــده گلوگاه هــا را شناســایی کردیــم کــه 
آلومینــا یکــی از آنهــا اســت، افــزود: ۷۰ درصــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــا واردات ــی م ــای مصرف آلومین

ــی شــود. ــک آســیب محســوب م ی
ــان  ــال خاطرنش ــن ح ــت در عی ــر صم وزی
ــرای مــا بســیار مهــم  کــرد: نفلیــن ســینیت ب
اســت؛ چــرا کــه میلیاردهــا تــن ذخیــره دارد؛ 
ــدن  ــن مع ــاماندهی ای ــع س ــبختانه موان خوش

ــی  ــام آمادگ ــز اع ــور نی ــده فاینانس ــل ش ح
ــت. ــرده اس ک

وی از کلنــگ زنــی شــهرک تخصصــی مــس 
خبــر داد و تصریــح کــرد: مطالعــه فاز ۳ شــروع 
شــده و اکتشــافات جدیــد انجــام گرفتــه اســت.

ــان  ــل اتوب ــزوم تکمی ــر ل ــوول ب ــن مس ای
مرنــد- تبریــز- بــازرگان تاکیــد و اظهــار کــرد: 
ایــن اتوبــان توســعه تجــارت و بازرگانــی کشــور 
نفــع بیشــتری از اســتان خواهــد داشــت، بعــد 
ــم  ــیده ای ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــال ه از س
ــز  ــان تبری ــان و اتوب ــن اتوب ــش ای ــا پی از مدته
ــام  ــم؛ مق ــی انداخیت ــیه را راه م ــو ـ روس ـ باک
ــا  معظــم رهبــری نیــز تاکیــد دارنــد ارتبــاط ب

ــم. ــترش دهی ــرق را گس ش
ــد  ــرایط جدی ــد: در ش ــادآور ش ــی ی رحمان
اگرچــه تحریــم مشــکاتی ایجــاد کــرده ولــی 
ــاخت  ــاب س ــل انق ــی مث ــای خوب ــت ه فرص
ــاد  ــز ایج ــا نی ــوگاه ه ــایی گل ــل و شناس داخ

ــده اســت. ش
وی بــر لــزوم داخلــی ســازی تولیداتــی مثــل 
الســتیک و چــادر بانــوان تاکیــد و اضافــه کــرد: 
ــی  ــد الســتیک داخل ــش از ۳۰ درصــد تولی بی
ــه  ــود ب ــه ش ــز اضاف ــد نی ــر ۳۰ درص ــت اگ اس
ــم  ــکی خان ــادر مش ــد؛ چ ــی رس ــد م ۶۰ درص
هــا هــم وارداتــی اســت امــا در جهــت از تولیــد 
نــخ تــا پارچــه ایــن محصــول ســرمایه گــذاری 

هــای خوبــی صــورت گرفتــه اســت.
وزیــر صمــت در ادامــه ابــراز داشــت: اصلــی 
تریــن اولویــت مــا حفــظ وضــع موجــود تولیــد 
ــادی  ــه جه ــک وظیف ــه ی ــت ک ــتغال اس و اش
ــکل در  ــن مش ــه کمتری ــن زمین ــت؛ در ای اس

ــود دارد. ــتان وج اس
ایــن مســوول بــا بیــان اینکــه اولویــت بعــدی 
ایــن اســت کــه ظرفیــت خالــی واحدهــا را فعال 
کنیــم؛ ادامــه داد: ســال گذشــته ۱۸۰۰ واحــد 
راکــد را فعــال کردیــم و طبــق برنامــه دو هــزار 

واحــد را نیــز امســال فعــال مــی کنیــم.

سهم 2.5 درصدی آذربایجان شرقی 
از سپرده های بانکی کشور 

امضای قرارداد افزایش 5۰۰ میلیون 
فوت مکعبی گاز در کشور 

قــرارداد توســعه میــدان گازی بــال بــا 
ــی  ــوت مکعب ــون ف ــش ۵۰۰ میلی ــدف افزای ه

ــید.  ــا رس ــه امض ــد گاز ب تولی
ــا، قــرارداد توســعه میــدان  ــه گــزارش ایرن ب
گازی بــال صبــح دیــروز در محــل وزارت 
نفــت بیــن شــرکت نفــت و گاز پــارس و 

ــد. ــا ش ــارس امض ــرکت پتروپ ش
ایــن میــدان در بخــش شــرقی میــدان 
 9۰ در  و  جنوبــی  پــارس  گازی  مشــترک 
ــره الوان واقــع  ــی جزی کیلومتــری جنــوب غرب
شــده اســت. هــدف از ایــن قــرارداد کــه قــرار 
اســت بــه قــرارداد بیــع متقابــل طــرح توســعه 
ــا ۲۴ پــارس  جامــع و یکپارچــه فازهــای ۱۱ ت
ــد  ــه تولی ــتیابی ب ــود، دس ــاق ش ــی الح جنوب
ــوت مکعــب گاز غنــی  ــون ف ــه ۵۰۰ میلی روزان
ــون  ــه ۴۴۰ میلی ــا ســقف هزین ــاه و ب در ۳۴ م

ــت. دالر اس
ــراورش  ــرای ف ــدان ب ــن می ــدی ای گاز تولی
بــه پاالیشــگاه فــاز ۱۲ پــارس جنوبــی منتقــل 
ــع مــورد نیــاز توســعه ایــن  خواهــد شــد. مناب
ــل  ــاد، از مح ــورای اقتص ــد ش ــا تایی ــدان ب می
ــد. ــد ش ــن خواه ــی تامی ــعه مل ــدوق توس صن

قــرارداد توســعۀ ایــن میــدان شــامل حفاری 
ــت  ــک جک ــاه، احــداث و نصــب ی ــه چ ۸ حلق
ــک  ــب ی ــاخت و نص ــه، س ــرچاهی چهارپای س
عرشــه بــا ظرفیــت تولیــد ۵۰۰ میلیــون فــوت 
مکعــب گاز غنــی در روز و احــداث یــک رشــته 
ــی  ــول تقریب ــه ط ــی ب ــر دریای ــه زی ــط لول خ
۲۰ کیلومتــر خواهــد بــود. شــرکت پتروپــارس 
ــری  ــا هــدف اســتفاده حداکث موطــف اســت ب
از طرفیــت هــا و توانمنــدی پیمانــکاران و 
ســازندگان داخلــی، مناقصــات فرعــی را برگــزار 

کنــد.

2 هزار و ۹۰۰ تن عسل و مربا
 از سراب صادر شد

فرمانــدار ســراب بــا اشــاره بــه افزایــش ۱۲ 
ــتان  ــن شهرس ــل از ای ــادرات عس ــدی ص درص
ــل و  ــن عس ــزار و ۲۰۰ ت ــال ۶ ه ــت: امس گف
ــزان ۲ هــزار  ــن می ــد شــد کــه از ای ــا تولی مرب
ــه کشــورهای دیگــر صــادر شــده  و 9۰۰تــن ب

اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، ایــرج ثقفــی اظهــار کــرد: 
ــن  ــای ای ــل و مرب ــای عس ــراورده ه ــواع ف ان
ــف،  ــای مختل ــدی ه ــته بن ــتان در بس شهرس
ــزی،  ــیه، مال ــان، روس ــورهای آذربایج ــه کش ب
ــادر  ــان ص ــتان و آلم ــتان، پاکس ــراق، افغانس ع

ــی شــود . م
وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه ۲ هــزار و ۱۰۰ 
ــی  ــد م ــراب تولی ــی در س ــل طبیع ــن عس ت
شــود، افــزود: ایــن شهرســتان بــا دارابــودن ۷۸ 
ــداد  ــه اول را در تع ــل، رتب ــدوی عس ــزار کن ه
کلونــی و رتبــه دوم تولیــد عســل را در اســتان 

دارد .
ــل  ــد عس ــه داد: تولی ــراب ادام ــدار س فرمان
ــت و  ــوردار اس ــی برخ ــادی باالی از ارزش اقتص
ــن  ــد عســل در ای ــت تولی ــه کیفی ــه ب ــا توج ب
ــول  ــن محص ــادرات ای ــوان ص ــتان می ت شهرس

ــعه داد. را توس

ابراهیمی:
تفکیک دهک های درآمدی براساس 

اطالعات موجود امکان پذیر نیست

ــت:  ــس، گف ــازند در مجل ــردم ش ــده م نماین
متاســفانه بــه دلیــل عــدم وجــود نظــام مالیاتی و 
جریــان اقتصــادی شــفاف از میــزان درآمــد افــراد 
ــوان  ــم و نمی ت ــق نداری ــات دقی ــه. اطاع جامع

ــرد.  ــک ک ــدی را تفکی ــای درآم دهک ه
ــی  ــی ابراهیم ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای 
اســامی در خصــوص حــذف یارانــه نقــدی ۳دهک 
ــده،  ــاه آین ــدای م ــه از ابت ــدی جامع ــاالی درآم ب
ــذف  ــال ح ــدی در قب ــه  نق ــت یاران ــت: پرداخ گف
یارانــه حامل هــای انــرژی کــه بــا قیمتــی پاییــن تر 
از نــرخ واقعــی عرضــه می شــد پرداخــت می شــود.

ــورای  ــس ش ــازند در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــه  ــد  ب ــرر ش ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
ــه  ــا ب ــع یارانه ه ــرف مناب ــش مص ــور کاه منظ
ــردم پرداخــت  ــه م ــدی ب صــورت مســتقیم و نق
ــن  ــود بی ــرار نب ــز ق ــدا نی ــه داد: از ابت ــود، ادام ش
افــراد کــم درآمــد و پــر درآمــد در زمینــه پرداخت 

ــرد. ــورت بگی ــک ص ــدی تفکی ــای نق یارانه ه

عدم شفافیت در نظام مالیاتی و جریان 
اقتصادی مانعی برای تشخیص میزان 

درآمد افراد
شـورای  مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه حـذف دهک های 
باالیـی و یـا پایینـی درآمـدی جامعه از لیسـت 
یارانـه بگیـران اقـدام مناسـبی نیسـت، عنـوان 
کـرد: متاسـفانه بـه دلیـل عـدم وجـود نظـام 
مالیاتـی و جریـان اقتصـادی شـفاف از میـزان 
درآمـد افـراد اطاعات دقیق نداریـم و نمی توان 

دهک هـای درآمـدی را تفکیـک کـرد.

دولت به دلیل عدم توان پرداخت یارانه به 
دنبال حذف دهک های باالیی است

ــا بیــان اینکــه طبقــه بنــدی جامعــه و  وی ب
حــذف یارانــه نقــدی افــراد را قبــول نــدارم زیــرا 
بــا آزاد ســازی قیمــت محصــوالت و  حامل هــای 
انــرژی بایــد بــه تمامــی افــراد یارانــه اختصــاص 
پیــدا کنــد، تصریــح کــرد: دولــت بــه دلیــل عدم 
تــوان پرداخــت یارانــه نقــدی بــه دنبــال حــذف 
یارانــه نقــدی برخــی دهک هــای جامعــه اســت.

آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  ســخنگوی 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس 
شــورای اســامی در پایــان، خاطرنشــان کــرد: 
تشــخیص دهــک درآمــدی در جامعــه مــا 
امــکان پذیــر نیســت و بــه همیــن دلیــل بایــد 
بــه تمامــی افــراد یارانــه نقــدی پرداخــت شــود.

نورقلی پور تشریح کرد:
آیا تولیدکنندگان توان تامین نیاز 

تایر را دارند؟

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــرای  ــی ب ــدگان داخل ــوان تولیدکنن ــاره ت درب

ــرد.  ــه ک ــی ارائ ــر توضیحات ــد تای تولی
بــه گــزارش خانــه ملــت، رامیــن نورقلی پــور 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا 
ــازار،  ــی الســتیک در ب ــل گران ــه دالی ــاره ب اش
ــورد  ــه م ــواد اولی ــی از م ــش اعظم ــت: بخ گف
نیــاز تولیــد تایــر ماننــد رزیــن وارداتــی اســت 
ــک ســال گذشــته  ــرخ ارز طــی ی ــش ن و افزای
ــی  ــوده و گران ــذار ب ــر قیمــت الســتیک اثرگ ب

ــم زده اســت. آن را رق
نماینــده مــردم کردکــوی، ترکمــن، بندرگــز 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  گمیشــان  و 
افــزود: علیرغــم اینکــه وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــه منظــور ســاماندهی بــازار، واردات 
تایــر را در دســتور کار خــود قــرار داد امــا بــازار 
همچنــان بــا مشــکاتی ماننــد گرانــی، احتــکار 

ــه رو اســت. و ... روب
وی اظهــار کــرد: از آنجایــی کــه بــازار ســکه، 
طــا، ارز، مســکن و خــودرو تــا حــدودی 
ــه  ــود در جامع ــی موج ــد، نقدینگ ــرل ش کنت
بــه ســمت ســایر بازارهــا روانــه شــد کــه 
ــن مقصدهــا اســت  ــر نیــز یکــی از ای ــازار تای ب
کــه دالالن مــی تواننــد بــه راحتــی ســودهای 

ــد. ــت آورن ــه دس ــیار ب بس

تولیدکنندگان داخلی نمی توانند نیاز بازار 
تایر را تامین کنند 

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــدگان  ــوان تولیدکنن ــاره ت ــورای اســامی درب ش
کــرد:  اضافــه  تایــر،  تولیــد  بــرای  داخلــی 
تولیدکننــدگان داخلــی نمــی تواننــد نیاز بــازار را 
تامیــن کننــد و همچنــان بــه واردات نیــاز اســت.

بــرای  ارزی کــه  از  تــوان بخشــی  مــی 
واردات تایــر تخصیــص داده می شــود را بــه 
ــت  ــا ظرفی ــت ت ــی پرداخ ــده داخل تولیدکنن

فعــال شــود. کارخانه هــا  غیرفعــال 

ظرفیت تولید کارخانجات داخلی افزایش 
یابد از میزان واردات کاسته می شود

نورقلــی پــور بــا بیــان اینکــه مــی تــوان بــا 
ــی  ــد کارخانجــات داخل ــت تولی ــش ظرفی افزای
از میــزان واردات کاســت، ادامــه داد: مــی تــوان 
ــص  ــرای واردات تخصی ــه ب ــی از ارزی ک بخش
داخلــی  تولیدکننــده  بــه  را  می شــود  داده 
ــا  ــال کارخانه ه ــت غیرفع ــا ظرفی ــت ت پرداخ

ــال شــود. فع
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــا اُفــت نــرخ ارز در هفته هــای  ــا بیــان اینکــه ب ب
ــود،  ــی ش ــد کاهش ــز بای ــر نی ــت تای ــر قیم اخی
ــن نکتــه نیــز توجــه  ــه ای ــد ب ــح کــرد: بای تصری
کــرد کــه بخشــی از بــازار تمایــل دارد از تایرهای 
وارداتــی اســتفاده کنــد و نمی تــوان همــه مــردم 
را ملــزم بــه اســتفاده از الســتیک داخلــی کــرد، 
بنابرایــن بایــد بــا اتخــاذ سیاســت مناســب عاوه 
بــر اینکــه از ایجــاد انحصــار در ایــن حــوزه 
جلوگیــری کــرد زمینــه حمایــت از تولیدکننــده 

داخلــی نیــز بیــش از پیــش فراهــم شــود.
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نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو:

نیازمندی های درمانی الزم برای 
3۰ سال آینده در آذربایجان شرقی 

پیش بینی شده است 

نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت: بـا توجـه بـه 
احـداث چندین پروژه عمرانی در بخش پزشـکی، 
بهداشـت و  درمان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
می تـوان گفـت بخـش عمـده ای از نیازمندی ها و 
زیرسـاخت های الزم بـرای ۳۰ سـال آینـده ایـن 
بخـش در آذربایجـان شـرقی پیـش بینی شـده و  

در حـال تکمیـل و بهره بـرداری اسـت.   
به گزارش ایسـنا، محمد اسـماعیل سـعیدی 
در بازدیـد از پروژه هـای رادیو تراپی، سـاختمان 
مرکـز  آنژیوگرافـی  بخـش  و  اورژانـس  جدیـد 
آموزشـی و درمانـی امـام رضا )ع( تبریـز با بیان 
ایـن مطلـب اظهار کـرد: بازدیدهای انجام شـده 
از سیسـتم بهداشـت و درمـان در طول سـال ها 
می دهـد  نشـان  مختلـف  مناسـبت های  در  و 
کـه فعالیت  هـای عمرانـی انجـام شـده از سـال 
9۲ چشـم گیربـوده و شـاید در کشـور بی نظیر 
باشـد و ایـن مرهـون مدیریت دلسـوزانه رئیس 
تحـت  مجموعـه  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 

است.  مدیریتشـان 
وی افـزود: یکـی از آرزوهـای دیرینـه مـردم 
تبریـز تسـهیل در پذیرش در اورژانـس بوده که 
بـا احـداث و بهره بردای از سـاختمان اختصاصی 
اورژانـس، بخش عمده ای از مشـکات مراجعان 

بـه واحـد اورژانس حل می شـود. 
وی در پایـان عملکرد دانشـگاه علوم پزشـکی 
تبریـز در بخـش بهداشـت و درمـان را بـا وجود 
کثـرت پروژه هـای انجـام شـده مثبـت ارزیابـی 
و ایـن موفقیـت را مرهـون تـاش شـبانه روزی 
مجموعـه ریاسـت دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز 
عنـوان کـرد و گفت: بنـده نیز به عنـوان نماینده 
مـردم در مجلس شـورای اسـامی قـول می دهم 
ماننـد گذشـته پیگیـر حل مشـکات و مطالبات 

مـردم در ایـن حـوزه در کنـار آن ها باشـم.

تبعات امنیتی حضور اتباع بیگانه 
بدون اوراق هویتی در کشور

مجلــس،  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
ــه از  ــاع بیگان ــهولت ورود اتب ــاد از س ــا انتق ب
مرز هــای شــرقی کشــور، گفــت: تــداوم حضــور 
ــدون اوراق هویتــی خطــرات و  ــه ب ــاع بیگان اتب

تهدیدهــای جــدی بــه همــراه دارد. 
بـا  محجـوب   علیرضـا  ایرنـا،  گـزازش  بـه 
بـه  بیگانـه  اتبـاع  ورود  سـهولت  از  انتقـاد 
کشـور از مرز هـای شـرقی کشـور،گفت: تعـداد 
بی شـماری از اتبـاع کشـورهای همسـایه بدون 
وارد کشـور شـده اند  قانونـی  مقـررات  رعایـت 
امـا کنتـرل چنـد هـزار کیلومتـر مرز مشـترک 
با کشـور  های افغانسـتان، پاکسـتان و عـراق در 
مناطـق صعب العبـور کار بسـیار دشـواری بـوده 
و نظـارت و پایـش دقیـق آن نیازمنـد تامیـن 
نیـروی انسـانی و بودجـه بسـیار زیـادی اسـت، 
جنوبـی  و  غربـی  شـمال  کشـور های  از  البتـه 
کمتـر شـاهد ورود مهاجران به کشـور هسـتیم.

نیروی انتظامی  مانع ورود اتباع بیگانه به 
کشور شود

شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 
اسامشـهر و پردیـس در مجلـس، گفـت: اخیراً 
بودجـه  ای بـرای تامیـن دوربین بـه منظور رصد 
مرز هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت امـا تنها در 
بخش هـای محـدودی از مرز ها نصـب و اجرایی 
شـد، البتـه مناطـق پـر تـردد مرز هـای کشـور 
کامـا مشـخص اسـت، بنابرایـن انتظـار داریـم 
نیـروی انتظامی ایـن مناطق را شناسـایی کرده 

و مانـع ورود اتبـاع بیانـه به کشـور شـود. 
وی افـزود: متاسـفانه عـدم نظـارت کافـی بـر 
از  دسـته  آن  اشـتغال  و  اقامـت  خـروج،  ورود، 
اتبـاع بیگانـه کـه به صـورت غیرمجاز بخشـی از 
بـازار اشـتغال را در اختیـار دارنـد، یکـی از علـل 
بـاال بـودن نرخ بیکاری در کشـور اسـت امـا باید 
بـه این نکتـه هم توجـه کنیم که اکثر مشـاغلی 
کـه اتبـاع بیگانـه بـه خصـوص افغان هـا برعهده 
ایرانی هـا  و  بـوده  دشـوار  و  می گیرنـد، سـخت 
تمایلـی بـه انجـام آن ندارنـد بـر همیـن اسـاس 
کارفرمایـان و دسـتگاه هـا ادله می آورنـد که اگر 
از اتبـاع بیگانـه اسـتفاده نکنیـم، کار هـا  ناتمـام 
می مانـد، در نتیجـه برخـی از قوانیـن بـه دلیـل 

مصالـح ایـن چنینـی درسـت اجـرا نمی شـود.

زمینه انتقال اتباع بیگانه به کشور هایشان 
فراهم نیست 

عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس، با اشـاره 
بـه اینکـه متاسـفانه زمینـه انتقـال اتبـاع بیگانه به 
کشور هایشان هنوز فراهم نیسـت، خاطرنشان کرد:  
تـداوم حضـور اتباع بیگانـه بـدون اوراق هویتی یک 
خطـر جدی بوده و در بخشـهای مختلف اجتماعی، 
سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و ... خطرات و تهدیدهایی 
را به دنبال دارد، در همین راسـتا بارها به مسـئوالن 
مربوطـه تذکـر داده ایـم اما متاسـفانه تاکنـون هیچ 

توجهـی به این موضوع نشـده اسـت.

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
ــط  ــکان توس ــی پزش ــرار مالیات ــه ف ــاره ب اش
ــه  ــا توج ــک ب ــر پزش ــت: ه ــوان؛ گف کارت خ
بــه تخصصــی کــه دارد و بــا صاحدیــد وزارت 
ــه جــای پرداخــت  بهداشــت ده روز در ســال ب
ــه  ــدام ب ــات اق ــون مالی ــات و دور زدن قان مالی
خدمات رســانی رایــگان در مناطــق محــروم 

ــد.  ــور کنن کش
بــه گزارش فــارس، معصومه آقاپورعلیشــاهی 
بــا انتقــاد از ضعــف سیســتم پرداخــت مالیــات 
در کشــور اظهــار داشــت: در مورد فــرار مالیاتی 
پرداخــت  بــرای  زیرســاخت های الزم  بایــد 
ــم  ــا بتوانی ــود ت ــت ش ــور درس ــات در کش مالی
مــردم را موظــف بــه پرداخــت مالیــات کنیــم و 
ــرای  ــی شفاف ســازی الزم ب ــات دریافت ــا مالی ب

مــردم  صــورت بگیــرد.
 

شفاف نبودن پرداخت مالیات، دلیلی بر 
نپرداختن مالیات

نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس شــورای 
اســامی یــادآور شــد: متاســفانه در کشــور مــا 
اکثریــت مــردم مالیــات را اجبــار و هزینــه 
کشــورهای  در  کــه  حالــی  در  می داننــد؛ 
توســعه  یافتــه مالیــات بــه عنــوان هزینــه 
رفاهــی افــراد جامعــه اســت و مــردم بــا رغبــت 
آن را پرداخــت و فــرار مالیاتــی ندارنــد و حتــی 
ــرای   بعــد از دریافــت آن از ســوی مســووالن ب

مــردم  شفاف ســازی می شــود.
آقاپورعلیشــاهی در ادامــه تصریــح کــرد: آیــا 
ســازمان مالیاتــی کشــور دریافتــی و پرداختــی 
ــا  ــد؟ آی ــردم شــفاف می کن ــرای م ــات را ب مالی
ــان  ــوزه درم ــات در ح ــی مالی ــد دریافت درص

بــرای مــردم مشــخص می شــود و صــرف 
ــفاف  ــفانه ش ــود؟ متاس ــامت می ش ــه س هزین
ــت  ــزه پرداخ ــات انگی ــت مالی ــودن پرداخ نب

مالیــات را از مــردم می گیــرد.
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم در مــورد 
چرایــی دور زدن مالیــات توســط برخــی از  
پزشــکان گفــت: در کشــور مــا زیرســاخت های 
پرداختــی مالیــات بــرای پزشــکان هــم تقویــت 
نشــده اســت و حتــی سیســتم مالیاتــی کشــور 
ــه ای طراحــی شــده اســت چــه پزشــک  به گون
چــه غیــر پزشــک از پرداخــت مالیــات امتنــاع  
ــم   ــور ه ــای کش ــام مطب ه ــر تم ــد؛  اگ می کن
ــان   ــرای درم ــد؛  ب ــز باش ــوان مجه ــه کارتخ ب
بــه هــر دلیلــی کــه مجبــور بــه پرداخــت حــق 
ویزیــت بــه صــورت نقــدی باشــید، بــه عنــوان 
بی شــک  می کنیــد؟!   اعتراضــی  شــهروند 

ــه اســتفاده از کارتخــوان راه درســتی  ــار ب اجب
بــرای پرداخــت مالیــات توســط پزشــکان 
ــزاران راه  ــه ه ــد ب ــه می توانن ــرا ک ــت، چ نیس

ــاز زننــد. از پرداخــت مالیــات ســر ب
زدن  دور  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  وی   
ــه  ــرای هم ــن ب ــرپیچی از قوانی ــررات و س مق
مــردم دنیــا وجــود دارد امــا بســتگی بــه 
زیرســاخت جامعــه و نحــوه برخــورد قــوه 
ــان  ــا متخلف ــه  ب ــووالن مربوط ــه و مس مقنن
ــور  ــادی کش ــیون اقتص ــا در کمیس دارد؛ باره
ــر ارزش  ــات ب ــتم مالی ــرده ام، سیس ــرح ک مط
ــتی  ــات راه درس ــت مالی ــرای پرداخ ــزوده  ب اف
ــوان  ــه عن ــد ب ــات بای ــت مالی ــت، پرداخ نیس
ــی  ــود؛ یعن ــت ش ــرف پرداخ ــر مص ــات ب مالی
ــه  ــه ک ــن لحظ ــی در آخری ــده نهای مصرف کنن
کاال را بــرای مصــرف خریــد مــی کنــد مالیــات 

آن را پرداخــت کنــد.
 

نامنظمی  و هرج و مرج در سیستم 
پرداختی مالیات کشور

ــه نامنظمــی در پرداخــت  آقاپورعلیشــاهی ب
ــوق؛  ــات برحق ــورد مالی ــاره  و در م ــات اش مالی
ــور  ــد کش ــرف در چن ــر مص ــات ب ــت: مالی گف
توســعه یافتــه اجــرا شــد و نتایــج مثبتــی هــم 
ــات  ــی مالی ــتم پرداخت ــن سیس ــت؛ در ای داش
ــه  ــدی ک ــوق و درآم ــه حق ــه ب ــا توج ــراد ب اف
دارنــد مشــخص و پرداخــت مــی شــود، عدالت و 
زیــر ســاخت پرداخــت مالیــات بایــد به گونــه ای 
ــه براســاس   درســت و منظــم  طراحــی شــود ن
نامنظمــی و هــرج و مرجــی کــه در حــال حاضر  

ــات کشــور دارد. ــی مالی سیســتم پرداخت

ویزیت در مناطق محروم در ازای مالیات
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس دهــم  
ــی  ــه تخصص ــه ب ــا توج ــک ب ــر پزش ــت: ه گف
کــه دارد و بــا صاحدیــد وزارت بهداشــت 
بــه مــدت ده روز در ســال اقــدام بــه خدمــات 
ــور  ــروم  کش ــق مح ــگان در مناط ــانی رای رس
ــر  ــای ه ــه ه ــات و هزین ــاس خدم ــد براس کن
پزشــک در ایــن مــدت ده روز ارائــه مــی کنــد 
ــر  ــد؛ ه ــت نکنن ــات پرداخ ــد مالی ــی توانن م
ــا توجــه  ــن طــرح حمایــت نکــرد ب کــس از ای
شــرایط کــه دارنــد از حقــوق تــا ابطال کســب 
مجــوز طبابــت ایــن افــراد اســتفاده کنیــم، این 
ــی  ــات پرداخت ــا مالی ــه تنه ــات  ن ــه خدم گون
ــث  ــه باع ــد بلک ــی ده ــش م ــکان را کاه پزش
کاهــش پرداختــی از جیــب قشــر ضعیــف 

ــود. ــی ش ــه  م جامع

ویزیت در مناطق محروم در ازای مالیات 

ــرق  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
تبریــز بــا بیــان اینکــه قبــض کاغــذی بــرق از 
مهــر مــاه امســال صــادر نخواهــد شــد گفــت: 
ضــروری اســت مشــترکان شــماره تلفــن خــود 
را در سیســتم قبــوض الکترونیکــی ثبــت کننــد 
تــا در دریافــت قبــوض دچــار مشــکل نشــوند. 
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل کاظمــی بــا اشــاره 
بــه جایگزینــی قبــوض کاغــذی بــرق مصرفــی 
بــا قبــوض الکترونیکــی یــا همــان قبوض ســبز، 
افــزود: بیشــتر مشــترکان توزیــع بــرق تبریــز، 
ثبــت نــام دریافــت قبــوض الکترونیکــی را بــه 

ــانده اند. ــام رس انج
ابتـدای  از  طـرح  ایـن  آغـاز  بـا  افـزود:  وی 
مهرمـاه، قبـوض کاغـذی بـرق صـادر نخواهـد 
تلفـن  و معـدود مشـترکانی کـه شـماره  شـد 
همـراه خـود را تـا ایـن لحظـه در سـامانه ثبت 
نکرده انـد، بـرای پیشـگیری از بـه وجـود آمدن 

هـر گونـه مشـکل در تامیـن انـرژی بـرق، در 
اولیـن فرصـت ثبـت نـام خـود را نهایـی کنند.

کاظمــی اظهــار کــرد: هــدف ارایــه خدمــات 
ــوض  ــذف قب ــت و ح ــترکان اس ــه مش ــر ب بهت
ــا صرفــه جویــی قابــل توجهــی کــه  کاغــذی ب
ــی کنــد، ایــن  در هزینــه و وقــت ایجــاد م

موضــوع را ســرعت می بخشــد.
مراجعـه مشـترکان به سـایت شـرکت توزیع 
www.toztab. نیـروی بـرق تبریـز بـه آدرس

ir و وارد نمـودن شـماره اشـتراک یکی از روش 
هـای اعـام شـماره تلفن همـراه بـرای دریافت 

قبـوض الکترونیک اسـت.
شـماره  سـر  بـه  اشـتراک  شـماره  ارسـال 
۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱ بـه صـورت پیامک روش دوم 
بـرای انجـام ایـن کار اسـت و تمـاس بـا تلفـن 
گویـا بـه شـماره ۳۳۳۳۶۶99 روش سـوم برای 

اعـام شـماره تلفـن همـراه اسـت.

در روش دیگــر مشــترکان می تواننــد بــا 
مامــوران شــرکت  کــه  فرم هایــی  تکمیــل 
ــه درب منــازل، در اختیــار  ــا مراجعــه ب ــرق ب ب
ــا  ــن فرم ه ــه ای ــد و ارای ــرار می دهن ــان ق ایش
بــه ادارات خدمــات مشــترکان امورهــای تابعــه 
ــماره  ــخوان، ش ــر پیش ــا دفات ــز و ی ــرق تبری ب
ــن  ــا تلف ــد، ی ــت کنن ــامانه ثب ــود را در س خ
ــت  ــن قرائ ــق ماموری ــراه مشــترکان از طری هم

ــی  ــت م ــازل مشــترکان ثب ــور در درب من کنت
شــود.

توزیـع بـرق آذربایجـان شـرقی دارای 9۰۰ 
هـزار مشـترک اسـت و بـا اجـرای ایـن طـرح 
سـاالنه عـاوه بـر صرفـه جویـی یـک میلیـارد 
و ۷۵۰ میلیـون تومانـی از قطـع ۳۰۰ تـا ۴۰۰ 
زیسـت  محیـط  حفـظ  راسـتای  در  درخـت 

جلوگیـری مـی شـود.  

برق تبریز از ابتدای مهرماه قبض 
کاغذی صادر نمی کند

معــاون مالیــات هــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی 
جزئیــات الیحــه اصــاح قانــون مالیــات بــر اجــاره بهــا را تشــریح 

کــرد.
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ــادر جنت ــر، ن ــزارش مه ــه گ ب
مالیــات بــر اجاره بهــا اظهــار داشــت: وزارت راه و شهرســازی بــا 
توجــه بــه التهابــات بــازار مســکن بــه دنبــال اصــاح تبصــره ۱۱ 

مــاده ۵۳ قانــون مالیــات هــای مســتقیم اســت.
وی افــزود: بــر اســاس ایــن تبصــره مــاده ۵۳ قانــون مالیــات 
ــه  ــکونی ک ــای مس ــع ه ــه مجتم ــانی ک ــتقیم، کس ــای مس ه
ــا بیــش از ۳ واحــد  الگــوی مصــرف مســکن را رعایــت کــرده ی
ــات  ــت مالی ــی از پرداخ ــور کل ــه ط ــد، ب ــداث کنن ــکن اح مس
معافنــد؛  در غیــر ایــن صــورت، واحدهــای مســکونی زیــر ۱۵۰ 
متــر مربــع یــا تــا مجمــوع ۱۵۰ متــر در تهــران و تــا ۲۰۰ متــر 
در ســایر اســتان هــای کشــور از مالیــات بــر اجــاره بهــا بــه طــور 

کامــل معــاف هســتند.
معــاون مالیــات هــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتی یــادآور 
شــد: وزارت راه و شهرســازی پیشــنهادی بــه کمیســیون اقتصــاد 
دولــت ارائــه داد کــه بــه موجــب آن پیشــنهاد، واحدهــای 
مســکونی زیــر ۱۵۰ متــر در تهــران و زیــر ۲۰۰ متــر در ســایر 
شــهرها در صورتــی مــی تواننــد از ایــن معافیــت اســتفاده کننــد 
کــه ۲ شــرط را رعایــت کننــد؛ یکــی اینکــه قراردادهــای اجــاره 
مســکن میــان موجــر و مســتأجر دو ســاالنه باشــد؛  دوم اینکــه 
ــب کارگــروه تعییــن ســقف اجــاره  ــغ اجــاره ای کــه در قال مبل

بهــا،  تعییــن و اعــام مــی شــود، از ســوی موجــر تخطــی نشــود.
وی ادامــه داد: ایــن پیشــنهاد در کمیســیون فرعــی اقتصــادی 
دولــت مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و ســپس بــه 
کمیســیون اصلــی اقتصــاد دولــت رفــت. امــا نهایتــا مقــرر شــد 
تــا معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی همــراه 
ــی  ــت اقتصــادی وزارت اقتصــاد،  ســازمان امــور مالیات ــا معاون ب
ــیون  ــه کمیس ــدا و ب ــکاری پی ــه راه ــه و بودج ــازمان برنام و س

ــد. ــه کنن ــت ارائ اقتصــاد دول
ــی در  ــور مالیاتـ ــازمان امـ ــنهاد سـ ــاره پیشـ ــی دربـ جنتـ
ــا در  ــان داشـــت: مـ ــا بیـ ــاره بهـ ــر اجـ خصـــوص مالیـــات بـ
ســـازمان امـــور مالیاتـــی بـــر ایـــن نظریـــم کـــه بـــه جـــای 
ـــال  ـــود؛ در ح ـــرا ش ـــود اج ـــون موج ـــن قان ـــون، همی ـــاح قان اص
ـــتقیم را در  ـــای مس ـــات ه ـــون مالی ـــرر قان ـــاده ۵۴ مک ـــر م حاض
خصـــوص مالیـــات بـــر خانـــه هـــای خالـــی داریـــم. در ایـــن مـــاده 
ـــه  ـــکان ک ـــاک و اس ـــی ام ـــامانه مل ـــاس س ـــر اس ـــده ب ـــام ش اع
وزارت راه و شهرســـازی بایـــد طراحـــی و اجـــرا کنـــد، خانـــه 
ـــر  ـــود؛ اگ ـــه ش ـــات گرفت ـــا مالی ـــایی و از آنه ـــی شناس ـــای خال ه
ـــیار  ـــه بس ـــی ک ـــای خال ـــه ه ـــدازی و از خان ـــامانه راه ان ـــن س ای
ـــی  ـــا خال ـــه ه ـــن خان ـــر ای ـــود، دیگ ـــه ش ـــات گرفت ـــد، مالی زیادن

ـــه  ـــود ب ـــه خ ـــوند ک ـــی ش ـــه م ـــازار عرض ـــد و در ب ـــی مانن نم
ـــت. ـــر اس ـــا مؤث ـــاره به ـــش اج ـــود در کاه خ

وی دربــاره میــزان درصــد مالیاتــی کــه قــرار اســت از 
ــی کــه میــان وزارت  موجــران گرفتــه شــود، گفــت: در مذاکرات
ــرخ  ــاره ن ــوده، درب ــی ب ــور مالیات راه و شهرســازی و ســازمان ام
مالیاتــی کــه قــرار اســت از موجــر اخــذ شــود، صحبتــی نشــد و 
فقــط بــه واحدهــای مســکونی کــه مشــمول مالیــات بــر اجــاره 
ــا آن  ــه شــد. ام ــی شــوند، پرداخت ــی م ــت مالیات ــا معافی ــا ی به
ــنهاد را  ــن پیش ــور در ای ــوارد مذک ــه م ــی ک ــته از موجران دس
ــا  ــاره به ــر اح ــات ب ــت مالی ــمول پرداخ ــرده و مش ــت نک رعای
ــون  ــق قان ــزل، طب ــتهاکات من ــه اس ــد هزین ــوند، ۲۵ درص ش
معــاف از مالیــات بــر اجــاره بهــا بــوده و مابقــی درآمــد حاصــل 
از اجــاره بهــا را طبــق مــاده ۳۱ قانــون مالیــات هــای مســتقیم 

ــرد. ــد ک پرداخــت خواهن
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی تأکیــد کــرد: بــر اســاس مــاده 
ــون  ــا ۵۰ میلی ــد ت ــتقیم، درآم ــای مس ــات ه ــون مالی ۳۱ قان
تومــان، مشــمول ۱۵ درصــد مالیــات،  تــا ۱۰ میلیــون تومــان، 
ــان،  ــون توم ــاالی ۱۰۰ میلی ــد ب ــد و درآم ــمول  ۲۰ درص مش

ــد شــد. ــات خواه مشــمول ۲۵ درصــد مالی

معــاون بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت 
ــج  ــفارش و واردات برن ــت س ــت ثب از ممنوعی
ــی  ــول داخل ــت محص ــل برداش ــان فص ــا پای ت
ــه  ــن وزارتخان ــت: ای ــر داد و گف ــور خب در کش
نیــز اجــازه توزیــع برنــج وارداتــی را تــا پایــان 

ــد داد.  ــی نخواه ــج داخل ــت برن برداش
در  قبـادی  عبـاس  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
مصاحبـه بـا رادیـو از ممنوعیـت ثبت سـفارش 
و واردات برنـج تـا پایان فصل برداشـت محصول 
داخلـی در کشـور خبـر داد و افزود: ایـن اعمال 
ممنوعیـت در جهـت کمـک بـه تولیـد داخل و 
حمایـت از شـالیکاران در شـمال کشـور اسـت.

وی اظهار داشـت: هیـچ ابهامی در حال حاضر 
بـرای گمـرکات ایـران بـه لحـاظ واردات برنـج 
وجـود نـدارد چـون در فصل برداشـت برنج هیچ 
گونـه ثبت سـفارش و واردات نخواهیم داشـت و 
همینطـور برنجـی کـه تا قبـل از زمان برداشـت 
برنـج ایرانـی وارد گمـرکات کشـور شـده ایـن 
محمولـه ها طبـق قوانین و مقـررات از گمرکات 

خـارج و در انبارهـا نگهـداری می شـود.

ــت،  ــی وزارت صنع ــی داخل ــاون بازرگان مع
ــازار  معــدن و تجــارت و دبیــر ســتاد تنظیــم ب
کشــور گفــت: ایــن وزارتخانــه نیــز اجــازه 
ــت  ــان برداش ــا پای ــی را ت ــج واردات ــع برن توزی

ــد داد. ــی نخواه ــج داخل برن
ــی  ــای واردات ــج ه ــزود: برن ــه اف وی در ادام
ــی در  ــج داخل ــه برن ــت و عرض ــس از برداش پ

ــود. ــی ش ــع م ــور توزی ــطح کش س
ــرایط  ــازار ش ــر ب ــار داشــت: اگ ــادی اظه قب
ــج  ــع برن ــاید توزی ــد ش ــته باش ــبی داش مناس

ــود. ــه ش ــی مواج ــر زمان ــا تاخی ــی ب خارج
ــور  ــج کش ــاالنه برن ــرف س ــت: مص وی گف
ســه تــا ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن اســت 
کــه از ایــن میــزان بیــش از دو میلیــون تــن در 

داخــل تولیــد و بقیــه از محــل واردات تامیــن 
مــی شــود.

ــت،  ــی وزارت صنع ــی داخل ــاون بازرگان مع
ــازار  معــدن و تجــارت و دبیــر ســتاد تنظیــم ب
در خصــوص بــا تکلیفــی پنــج هــزار تــن برنــج 
ــزود:  ــز اف ــار نی ــرک چابه ــه در گم دارای پروان
ــی در گمــرکات  ــج هــای واردات باتکلیفــی برن

بــه هیــچ وجــه صحــت نــدارد.
وی اظهارداشــت: محمولــه هــای مزبــور 
همچــون  دیگــری  مشــکات  بــا  شــاید 
ــه  ــت ارز ب ــی، پرداخ ــی اداری، گمرک بروکراس
ــند. ــه باش ــره مواج ــی و غی ــنده خارج فروش

ایــن  از  بخشــی  هیــچ  گفــت:  قبــادی 
ــای  ــری ه ــم گی ــه تصمی ــوط ب ــکات مرب مش

واردات  ممنوعیــت  لغــو  خصــوص  در  کان 
برنــج و مــواردی از ایــن دســت نیســت.

وی افـزود: دولـت یک تعهدی به شـالیکاران 
در شـمال کشـور دارد آنهـم اینکـه در فصـل 
برداشـت محصـول داخلـی هیـچ گونـه برنجـی 

خارجـی را در کشـور وارد و توزیـع نکنـد.
ــت،  ــی وزارت صنع ــی داخل ــاون بازرگان مع
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــر س ــارت دبی ــدن و تج مع
ــالیکاری  ــی ش ــه اراض ــه اینک ــاره ب ــن اش ضم
ــک  ــور کوچ ــمال کش ــالیکاران در ش ــر ش اکث
مقیــاس اســت، اظهارداشــت: بــرای اینکــه 
کشــاورزان محصــول خــود را بــا قیمــت هــای 
مناســب بفروشــند و مصــرف کننــدگان نیــز بــا 
قیمــت هــای مناســب کاالی مــورد نیــاز خود را 
بخرنــد در فصــل برداشــت هیــچ گونــه واردات 
برنــج خارجــی بــه مملکــت نخواهیــم داشــت.

ــال  ــت از سـ ــن سیاسـ ــد: ایـ وی یادآورشـ
هـــای قبـــل در کشـــور اعمـــال مـــی شـــود 
و امســـال نیـــز بـــه تبعـــه ســـنوات گذشـــته 

رفتـــار شـــده اســـت.

معاون سازمان مالیاتی خبر داد:

رقم مالیات بر اجاره بها مشخص شد

توزیع برنج وارداتی تا پایان فصل 
برداشت ممنوع است

سالمت

چگونگی بهبود عملکرد کبد

افــراد  امــروزه،  ســمی:  بــار  کاهــش 
آالینــده  و  ســموم  معــرض  در  بســیاری 
ــد  ــد. کب ــرار دارن ــوا ق ــف در ه ــای مختل ه
ممکــن اســت توانایــی رســیدگی بــه میــزان 
ــا  ــا آنه ــه ب ــه روزان ــی ک ــده های ــاد آالین زی
مواجــه هســتیم را نداشــته باشــد. ایــن 
مــواد شــیمیایی مــی تواننــد در محصــوالت 
زیبایــی، دود، بنزیــن، رنــگ، محصــوالت 
شــوینده و پــاک کننــده خانگــی، و بســیاری 
ــند. ــته باش ــود داش ــر وج ــای دیگ ــکان ه م

همچنیــن، ســموم در غذاهــا و نوشــیدنی 
هــا از جملــه مــوارد زیــر پنهــان شــده انــد:

- الکل
- محصوالت غیر ارگانیک

- ماهی های پرورشی
- آب

- غذاهای بسته بندی شده
ــت  ــه پوس ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
بزرگتریــن انــدام بــدن انســان محســوب مــی 
شــود و مــی توانــد هرچــه بــا آن در تمــاس 
ــکان از  ــد ام ــا ح ــد. ت ــذب کن ــد را ج باش
محصوالتــی کــه حــاوی مــواد بحــث برانگیــز 
هســتند و احســاس خوبــی بــرای خــوردن یــا 

ــد. ــز کنی ــد، پرهی ــا نداری اســتفاده از آنه

ــی  ــرف خوراک ــاندن مص ــل رس ــه حداق ب
ــا و  ــه غذاه ــد: از جمل ــرای کب ــای مضــر ب ه
نوشــیدنی هــای مضــر بــرای کبــد مــی تــوان 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: ب
- الکل

- قندهای افزوده
- غذاهای سرخ شده

- نمک
- کربوهیدرات های پاالیش ده

- گوشت قرمز
ــبزیجات  ــی و س ــان داروی ــزودن گیاه اف
ــای  ــه ه ــه گزین ــی: از جمل ــم غذای ــه رژی ب
مناســب در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه مــوارد 

ــر اشــاره کــرد: زی
ــار  ــی سرش ــاه داروی ــن گی ــای بابونهای چ
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــن B اس از ویتامی
کاتالیــزور بــرای متیاســیون عمــل مــی 
کنــد. متیاســیون فرآینــدی اســت کــه 
ــم  ــدن فراه ــرای ب ــی را ب ــم زدای ــکان س ام
ــوب  ــرد مطل ــه، از عملک ــد، در نتیج ــی کن م

ــود. ــی ش ــل م ــان حاص ــد اطمین کب
خــار مریــم: گیــاه خــار مریــم بــه خوبــی 
ــرار گرفتــه و تاثیــر مثبــت  مــورد مطالعــه ق
آن بــر شــرایط کبــد و بهبــود بیمــاری هایــی 
ماننــد هپاتیــت و بیمــاری کبــد چــرب 
الکلــی تاییــد شــده اســت. خــار مریــم 
ــده  ــته ش ــموم انباش ــذف س ــا در ح ــه تنه ن
ــای  ــای ســلول ه ــه احی نقــش دارد، بلکــه ب
کبــد نیــز کمــک مــی کنــد. خــار مریــم بــه 
اشــکال مختلــف ماننــد چــای و کپســول در 

ــت. ــترس اس دس
ــی اســت  ــاده غذای ــک ابرم ــیر ی ــیر: س س
ــد ســامت را  ــی از فوای کــه فهرســتی طوالن
ارائــه مــی کنــد کــه از کاهــش فشــار خــون 
تــا افزایــش میکــروب هــای مفیــد روده 
ــن  ــود. ای ــی ش ــامل م ــد را ش ــت کب و تقوی
گیــاه دارویــی از طریــق فعــال کــردن آنزیــم 
ــا و حــذف  ــی ه ــه چرب ــای مســئول تجزی ه
موفقیــت آمیــز آنهــا بــه بهبــود شــرایط کبــد 

کمــک مــی کنــد.
ســبزیجات چلیپایــی: بروکلــی، جوانــه 
هــای بروکلــی، جوانــه هــای بروکســل، 
کلــم و گل کلــم از ســبزیجات گوگــردی 
شــناخته شــده هســتند. آنهــا حــاوی آنتــی 
اکســیدانی قــوی بــه نــام گلوتاتیــون هســتند 
کــه مراحــل ســم زدایــی کبــد را فعــال مــی 
ــی  ــی تعادل ــا ب ــه ب ــی ک ــرای زنان ــد. ب کن
هــای هورمونــی مواجــه هســتند، ســبزیجات 
ــه در  ــتروژن اضاف ــش اس ــه کاه ــی ب چلیپای

ــد. ــی کنن ــز کمــک م ــدن نی ب
نیــز هماننــد ســیر  چغنــدر: چغنــدر 
ــی  ــش داده و کارای ــی را افزای ــت آنزیم فعالی

ــد. ــی ده ــش م ــموم را افزای ــع س دف
شــبدر قرمــز: شــبدر قرمــز کــه بــه 
ــک  ــت، ی ــترس اس ــل در دس ــورت مکم ص
ــی  ــوب م ــوی محس ــیار ق ــی بس ــاه داروی گی
ــه حــذف  ــد ب ــی توان ــز م ــبدر قرم ــود. ش ش
ــال و  ــه طح ــد، بلک ــا از کب ــه تنه ــموم ن س

ــد. ــک کن ــز کم ــاوی نی ــتم لنف سیس
ــاه  ــفابخش گی ــه ش ــورد: اکریش ــه ب ریش
ــی  ــک ادرارآور طبیع ــا آدم ی ــا باب ــورداک ی ب
اســت، از ایــن رو، بــه دفــع ســموم و فلــزات 
ــع از  ــع مای ــش دف ــق افزای ــنگین از طری س
بــدن کمــک مــی کنــد. ایــن گیــاه بــه تقویت 
ــد. ــی کن ــک م ــز کم ــاوی نی ــتم لنف سیس

کرچــک  روغــن  کرچــک:  روغــن 
اســت  مفیــد  و  شــفابخش  محصولــی 
کــه اغلــب نادیــده گرفتــه مــی شــود. 
ایــن روغــن فعالیــت سیســتم لنفــاوی و 
ــه  ــد ک ــی کن ــک م ــون را تحری ــردش خ گ
ــدن  ــته در ب ــموم ناخواس ــازی س ــه پاکس ب
ــزان  ــک می ــن کرچ ــد. روغ ــی کن ــک م کم
ــواد  ــیژن و م ــار از اکس ــون سرش ــال خ ارس
مغــذی بــه کبــد را افزایــش مــی دهــد کــه 
ــد. ــی کن ــهیل م ــی را تس ــم زدای ــد س رون
منبع: سالمت نیوز
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رئیــس دانشــگاه تبریــز گفــت: دانشــگاه 
تایمــز  رتبــه  بنــدی  اســاس  بــر  تبریــز 
)timeshighereducation( کــه یــک نظــام 
ــر  ــر ب ــار دیگ ــت، ب ــی اس ــدی بین الملل رتبه بن
در  رتبه بنــدی  ایــن  شــاخص های  اســاس 
جمــع دانشــگاه های برتــر جهــان قــرار گرفــت. 
بــه گــزارش فــارس، میــر رضــا مجیــدی بــا 
ــز  ــی تایم ــدی جهان ــه رتبه بن ــر اینک ــد ب تاکی
ــال ۲۰۲۰  ــان در س ــگاه های جه ــن دانش برتری
را منتشــر کــرده کــه ۴۰ دانشــگاه ایرانــی و در 
ــزار و  ــع ه ــز در جم ــگاه تبری ــا دانش راس آنه
۴۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا قــرار گرفتــه اســت، 
ــن  ــدی در بی ــن رتبه بن ــت: در ای ــار داش اظه
ــگاه  ــان، دانش ــی جه ــر ایران ــگاه برت ۴۰ دانش
تبریــز در بیــن دانشــگاه های ایــران رتبــه 
چهاردهــم را بــه خــود اختصــاص داده و رتبــه 
ــی  ــن ۶۰۱ ال ــه ای بی ــگاه در دامن ــن دانش ای

ــرار دارد. ۸۰۰ ق
و  راســتا  همیــن  در  وی،  گفتــه  بــه 
ــگاه  ــال ۲۰۲۰، دانش ــز در س ــدی تایم رتبه بن
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــل، ب ــیروان باب ــی نوش صنعت
دانشــگاه  و  رتبــه ای  ۴۰۰- ۳۵۱  بــازه  در  
بــه   ۵۰۰-۴۰۱ ای  رتبــه  بــازه  در  یاســوج 
عنــوان دانشــگاه های اول و دوم ایــران در ایــن 

شــده اند. معرفــی  رتبه بنــدی 
ــر  ــرد: ب ــح ک ــز تصری ــگاه تبری ــس دانش رئی
اســاس ایــن رتبه بنــدی در بیــن دانشــگاه های 
نوشــیروانی  دانشــگاه های »صنعتــی  ایــران 
امیرکبیــر«،  »صنعتــی  »یاســوج«،  بابــل«، 

مشــهد«،  پزشــکی  »علــوم  »کاشــان«، 
»صنعتــی شــریف«، »علــوم پزشــکی تهــران«، 
)ره(«، »علــوم  امــام خمینــی  »بین المللــی 
ــران«،  ــت ای ــم و صنع ــران«، »عل ــکی ای پزش
ــوم پزشــکی شــهید  »صنعتــی اصفهــان«، »عل
»تبریــز«،  شــیراز«،  »صنعتــی  بهشــتی«، 
»علــوم پزشــکی تبریــز«، »تهــران«، »فردوســی 
پزشــکی  »علــوم  »اصفهــان«،  مشــهد«، 
نصیرالدیــن  خواجــه  »صنعتــی  اصفهــان«، 
طوســی«، »کردســتان«، »مازنــدران«، »شــهید 
بهشــتی«، »شــیراز«، »الزهــرا )س(«، »شــهید 
»بوعلــی  »بیرجنــد«،  آذربایجــان«،  مدنــی 
ــی«، »ســمنان«،  ــان«، »خوارزم ــینا«، »گی س
ــهید  ــان«، »ش ــر کرم ــهید باهن ــاهد«، »ش »ش
»صنعتــی  »شــهرکرد«،  اهــواز«،  چمــران 

شــیراز«،  پزشــکی  »علــوم  شــاهرود«، 
»ارومیــه«، »یــزد«، و »زنجــان« در ســیاهه 

مؤسســه های برتــر جهــان هســتند.
ســال  رتبه بنــدی  جــدول  در  مجیــدی، 
ــور  ــگاه از 9۲ کش ــز، ۱۳9۶ دانش ۲۰۲۰  تایم
بــه عنــوان دانشــگاه های برتــر جهــان معرفــی 
ــان دانشــگاه آکســفورد  ــن می ــه در ای شــده ک
ــا را کســب  ــه اول دنی از کشــور انگلســتان رتب

ــرده اســت. ک
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه  رتبه بندی 
جهانــی آمــوزش عالــی »تایمــز« مؤسســه های 
پیشــرو جهــان را در پنــج حــوزه آمــوزش، 
چشــم انداز جهانــی، پژوهــش، اســتنادها، و 
درآمدهــای صنعتــی، بــر پایــه ۱۳ ســنجه 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــی می کن ــی ارزیاب کم

ــگاه رتبه بنــدی تایمــز یکــی از معتبرتریــن  پای
ــه  ــت ک ــی اس ــدی بین الملل ــای رتبه بن نظام ه
دانشــگاه های جهــان را از ســال ۲۰۰۴ بــا 
ــال ۲۰۱۰  ــواس و از س ــز و کی ــکاری تایم هم
بــا همــکاری تامســون رویتــرز رتبه بنــدی 

می کنــد
ــن  ــد: ای ــادآور ش ــز ی ــگاه تبری ــس دانش رئی
رتبه بنــدی در ۱۳ شــاخص در قالــب ۵ معیــار 
کلــی آمــوزش بــا وزن ۳۰ درصــد، پژوهــش بــا 
وزن ۳۰ درصــد، اســتنادات بــا وزن ۳۰ درصــد، 
و  درصــد   ۷.۵ وزن  بــا  بین المللــی  وجهــه 
ــا وزن ۲.۵ درصــد بهــره  ــا صنعــت ب ــاط ب ارتب

گرفتــه شــده اســت.
ــار  ــاس انتش ــر اس ــت: ب ــان داش ــد بی مجی
جهانــی  رتبه بنــدی  نتیجــه  تازه تریــن 
ــع  ــز در جم ــگاه تبری ــانگ های ۲۰۱9، دانش ش
ــود. ــه ب ــرار گرفت ــا ق ــر دنی ــزار دانشــگاه برت ه

ــز در  ــی اســت، دانشــگاه تبری ــزارش حاک گ
حــال حاضــر بــا داشــتن بیــش از ۲۱دانشــکده، 
چندیــن پژوهشــکده و گــروه پژوهشــی، قطــب 
علمــی، ۸۰۰ نفــر عضــو هیــات علمــی، بیــش 
ــر  ــزار مت ــر دانشــجو و ۴۵۷ ه ــزار  نف از ۲۴ ه
مربــع فضــای آموزشــی، کمــک آموزشــی 
ــا  ــواری ب ــت همج ــه جه ــز ب ــی و نی و پژوهش
ــه  ــه، ب ــورهای منطق ــزرگ کش ــگاه های ب دانش
عنــوان بزرگ تریــن مرکــز علمــی غــرب و 
ــی  ــده دار بخــش بزرگ ــور، عه ــمال غرب کش ش
ــت  ــاوری و رقاب ــم و فن از مســوولیت تولیــد عل

در عرصه هــای بین المللــی اســت.

بر اساس رتبه بندی جهانی تایمز؛
 دانشگاه تبریز در جمع دانشگاه های برتر جهان ایستاد

گفــت:  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
ــن  ــانی مهم تری ــروی انس ــی و نی ــعه علم توس

اولویــت در کشــور اســت. 
ــری در  ــحاق جهانگی ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
آئیــن تکریــم و معارفــه وزیر آمــوزش و پرورش 
اظهــار داشــت:  آمــوزش و پــرورش مهمتریــن 
مســئولیت در توســعه علمــی و اجتماعــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت، ب ــده دار اس ــور را عه کش
ــوزش و  ــت و آم ــم و تربی ــوزه تعلی ــد در ح بای

ــرد. ــذاری ک ــرمایه گ ــرورش س پ
ــه  ــه هزین ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب جهانگی
کــردن در آمــوزش و پــرورش هزینــه ســرمایه 
اســت نــه مصرفــی، افــزود: نیــروی انســانی کــه 
ــده  ــه عه ــور را ب ــعه کش ــم توس ــت مه ماموری
بگیــرد بایــد در مدرســه و آمــوزش و پــرورش 

تربیــت شــود.
معــاون اول رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد: 
در مدرســه بایــد تمــام مهــارت هــای زندگــی 
آمــوزش داده شــود و آمــوزش و پــرورش بایــد 

کانــون آمــوزش و گفــت وگــو باشــد.
ــوزش  ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب جهانگی
ــق و  ــتدالل، منط ــون اس ــد کان ــرورش بای و پ
ــه ارزش هــا و معیارهــای  دســتیابی منطقــی ب

نهــاد  از  افــزود:  باشــد،  اخاقــی  و  دینــی 
مدرســه بایــد انســان پرسشــگر، متفکــر و نقــاد 

ــد. ــرون بیای ــه بی ــو در جامع ــارکت ج و مش
جمهــوری،  رئیــس  اول  معــاون 
مشــارکت جویی را یکــی از مباحــث اصلــی 
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــع دانس ــعه جوام توس
ــا  ــه ب ــرورش در مقابل ــوزش و پ ــئوالن آم مس
ــه فرهنــگ و ســاختار داخلــی  تنگناهــا بایــد ب
ــه ای  ــه گون ــرده و ب ــه ک ــه توج ــن وزارتخان ای
برنامه ریــزی کننــد کــه محصــول مــدارس 
ــد. ــوآور باش ــر و ن ــاق، مبتک ــان هایی خ انس

جهانگیــری گفــت: بخاطــر جایــگاه آمــوزش 
و پــرورش در جمهــوری اســامی و وجــود 
ــوان  ــی ت ــه م ــن عرص ــتی در ای ــناد باالدس اس
گفــت تقریبــا ســند مهــم دیگــری نیســت کــه 
ــرای آن  ــوده و ب ــازی ب ــرورش نی در آمــوزش پ
اقدامــی نشــده باشــد و همــه آنهــا تاکیــد 
باالدســتی  ســندهای  اجــرای  بــر  زیــادی 
ــم  ــد، ه ــن دارن ــول بنیادی ــند تح ــا س خصوص
ــوری و  ــس جمه ــت، رئی ــم دول ــان و ه معلم
هــم وزرایــی کــه انتخــاب شــدن، تکلیــف ویــژه 

ای در اجــرای آن دارنــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری تاکیــد کــرد: 

ــت  ــند در دس ــن س ــه ای ــالهایی ک ــن س در ای
بــوده، معمــوال برنامــه هــای وزرایــی کــه 
ــی  ــای جامع ــه ه ــوند، برنام ــی ش ــاب م انتخ
بــرای عبــور از تنگناهاســت و چشــم انــداز 
ــرده  ــن ک ــام تعیی ــرای نظ ــنی ب ــیار روش بس
اســت؛ برنامــه اصلــی آمــوزش و پــرورش ایــن 
ــق  ــورت دقی ــه ص ــند را ب ــن س ــه ای ــت ک اس

ــد. ــرا کن اج
وی بیــان کــرد: بعــد از انتخابــات ســال 
9۲ بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه اولویــت 
هــای مهمــی کــه پیــش روی کشــور اســت را 
ــا  ــت ه ــاس آن اولوی ــم و براس ــایی کنی شناس
ــل و  ــور را ح ــائل کش ــه مس ــم ک ــاش کنی ت

ــم. ــل کنی فص
ــی از  ــرد: یکـ ــان کـ ــری خاطرنشـ جهانگیـ
مهمتریـــن  موضوعـــات، بحـــث هـــای بیـــن 
المللـــی بـــود کـــه اقدامـــات زیـــادی انجـــام 
ــورهای  ــا کشـ ــد و بـ ــی شـ ــت، توافقاتـ گرفـ
ـــت  ـــام گرف ـــو انج ـــت وگ ـــا گف ـــی در دنی مهم
ـــد  ـــور جدی ـــس جمه ـــکا ریی ـــه در آمری ـــا اینک ت
ـــام  ـــت 9۷ از برج ـــد و در اردیبهش ـــاب ش انتخ

خـــارج شـــد.
ـــد:  ـــوری یادآورش ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
اینکـــه آمریکایی هـــا بـــا صراحـــت، قاطعیـــت 
ـــا  ـــد »م ـــی گوین ـــی ای م ـــرده پوش ـــچ پ و هی
ـــه  ـــران ب ـــر ای ـــری را ب ـــار حداکث ـــرد فش راهب
عنـــوان دســـتور کار اصلـــی قـــرار دادیـــم«؛ 
ـــوری  ـــی جمه ـــل فروپاش ـــان در اوای ـــدف ش ه
اســـامی و حتـــی فروپاشـــی ایـــران بـــود و 
اهـــداف حداقلـــی شـــان  کـــه هـــم اکنـــون 
ـــاد  ـــی اقتص ـــد، فروپاش ـــی کنن ـــرح م ـــز مط نی

ـــت. ـــران اس ای

ــک  ــال یـ ــرد: حـ ــوان کـ ــری عنـ جهانگیـ
ظالمانـــه ای،  نابرابـــر  اقتصـــادی  جنـــگ 
ـــده  ـــروع ش ـــور ش ـــاد کش ـــه اقتص ـــه علی اینگون
اســـت و اردیبهشـــت 9۷رســـما آن را اعـــام 
ـــرایطی  ـــه ش ـــان چ ـــه در آن زم ـــد، اینک کردن
ـــود و  ـــم ب ـــت اقتصـــادی درکشـــور حاک ـــه جه ب
ـــه  ـــرا گرفت ـــد و چ ـــه ش ـــی گرفت ـــه تصمیمات چ
شـــد؛ اینهـــا در جـــای خـــود قابـــل بحـــث 
اســـت و دربـــاره اش بحـــث خواهیـــم کـــرد.

ـــی  ـــده ای کار را خیل ـــرد: ع ـــح ک وی تصری
ــد  ــه می گفتنـ ــد و بافاصلـ ــاده می گرفتنـ سـ
ـــل  ـــه دالی ـــوده و ب ـــادی ب ـــم اقتص ـــن تصمی ای
ـــات  ـــات، تصمیم ـــن تصمیم ـــًا ای ـــادی مث اقتص
درســـتی نبـــوده اســـت. ولـــی وقتـــی یـــک 
جنـــگ نابرابـــر اقتصـــادی اینگونـــه شـــروع 
مـــی شـــود، حتمـــا جنبـــه امنیتـــی اصلـــی 
تریـــن مســـاله آن اســـت، شـــما هـــم مـــدام 
ـــا  ـــا کج ـــگ آنه ـــن جن ـــد در ای ـــی کنی ـــر م فک
را هـــدف قـــرار داده انـــد؛ خصوصـــا اینکـــه 
اگـــر اطاعـــات دقیقـــی از طریـــق دســـتگاه 
ـــدام  ـــه ک ـــد ک ـــا برس ـــه م ـــی ب ـــای اطاعات ه
ــول و  ــزان پـ ــه میـ ــا چـ ــه بـ ــور منطقـ کشـ
در کجـــا می خواهنـــد فشـــار وارد کننـــد 
و توانمنـــدی مـــا بـــرای مقابلـــه چگونـــه 
ـــه  ـــد ک ـــی کن ـــک م ـــا کم ـــه اینه ـــت؛ هم اس
ــع  ــه موقـ ــم بـ ــد تصمیـ ــتگذار بتوانـ سیاسـ
بگیـــرد و بتوانـــد سیاســـت طـــرف مقابـــل را 
بـــه شکســـت بکشـــاند. کســـی هـــم نمـــی 
ـــک  ـــا ی ـــن صرف ـــم م ـــن تصمی ـــد ای ـــد بگوی آی
ــاس  ــه براسـ ــت کـ ــادی اسـ ــم اقتصـ تصمیـ
سیاســـت های اقتصـــادی و علـــم اقتصـــاد 

اتخـــاذ شـــده اســـت.

جهانگیری:

 اولویت کشور 
توسعه علمی و نیروی انسانی است

وزیـــر ســـابق آمـــوزش و پـــرورش بـــا 
ـــد  ـــاش کردن ـــم ت ـــه همکاران ـــه اینک ـــاره ب اش
کـــه آمـــوزش و پـــرورش بـــه مســـیر خـــود 
برگـــردد، گفـــت: امیـــدوارم مدرســـه محلـــی 
ــی  ــند و محلـ ــی باشـ ــن زندگـ ــرای تمریـ بـ

بـــرای آمـــاده کـــردن کنکـــور نباشـــد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـید محمـــد 
ـــرورش در  ـــوزش و پ ـــابق آم ـــر س ـــی وزی بطحای
ـــال  ـــرد: دو س ـــار ک ـــود اظه ـــم خ ـــم تکری مراس
پیـــش در چنیـــن ایامـــی در پشـــت همیـــن 
ــس  ــاد رئیـ ــا اعتمـ ــود را بـ ــون کار خـ تریبـ
جمهـــور و تأییـــد نماینـــدگان مجلـــس، 
ــه  ــه بـ ــالی کـ ــردم؛ دو سـ ــروع کـ کارم را شـ
رغـــم تحریم هـــا امـــا بـــا تـــاش همـــکاران 

اتفاقـــات خوبـــی رقـــم خـــورد.
وی ادامـــه داد: البتـــه اتفاقـــات غمناکـــی 
ـــه  ـــود ک ـــم ب ـــدای خدمت ـــتیم در ابت ـــم داش ه
۷ دانش آمـــوز و یـــک همـــکارم در اردوی 
دانش آمـــوزی  جـــان خـــود را از دســـت 
دادنـــد و در مهدکـــودک و پیـــش دبســـتانی 
ـــدان نیـــز حادثـــه آتـــش ســـوزی اتفـــاق  زاه
افتـــاد و ۴ دانش آمـــوز جـــان خـــود را از 
ـــر آوار  ـــزم زی ـــر عزی ـــا دخت ـــد و دنی دســـت دادن
ـــت داد.  ـــود را از دس ـــان خ ـــه ج ـــوار مدرس دی
ـــم  ـــاش کردی ـــه ت ـــان اینک ـــا بی ـــی ب بطحای
ـــوزش و  ـــوزه آم ـــتر در ح ـــدم بیش ـــک ق ـــه ی ک
ـــن ۲۲  ـــی ای ـــت: در ط ـــم، گف ـــرورش برداری پ
مـــاه، همکارانـــم توانســـتند مشـــارکت مســـتقیم 

نمایندگانشـــان  انتخـــاب  در  را  معلمـــان 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــدام مبارک ـــه اق ـــد ک ـــم بزنن رق
امیدواریـــم بـــا شـــدت بیشـــتری در آینـــده 

دنبـــال شـــود. 
وی ادامـــه داد: بـــرای اولیـــن بـــار، گام 

بلندتـــری را بـــرای مدرســـه محـــوری در 
ـــود را شایســـته  ـــه خ ـــا ک ـــم و آنه ـــش گرفتی پی
مـــی دانســـتند در مســـیر فراینـــد انتخـــاب 

مدیـــران قـــرار گرفتنـــد.
وزیــر ســابق آمــوزش و پــرورش افــزود: یــک 

ــرای زدودن کنکــور برداشــتیم؛  ــر ب گام جدی ت
آزمون هــا  و  آموزشــی  کمــک  کتاب هــای 
ــی  ــژه در دوره ابتدای ــه وی ــم ب ــعی کردی را س
ــل  ــن موضــوع تبدی ــگ شــود و امــروز ای کمرن

ــود. ــه می ش ــان در جامع ــه گفتم ب
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه همکارانـــم 
ـــه  ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــه آم ـــد ک ـــاش کردن ت
ـــادی  ـــع زی ـــت: موان ـــردد، گف ـــود برگ ـــیر خ مس
بـــر ســـر راه مســـؤوالن جدیـــد اســـت امـــا 
ــن  ــرای تمریـ ــی بـ ــه محلـ ــدوارم مدرسـ امیـ
زندگـــی باشـــند و نـــه محلـــی بـــرای آمـــاده 

کـــردن کنکـــور باشـــد.
بطحایــی ادامــه داد: بیــش از ۸۰ درصــد 
ــام  ــه انج ــود ب ــده ب ــه داده ش ــی ک وعده های
رســید، یــا آغــاز شــده و در حــال انجــام اســت. 
وی از رهبـــر معظـــم انقـــاب بـــه دلیـــل 
ــوزش  ــان از آمـ ــتمر ایشـ ــای مسـ حمایت هـ
و پـــرورش قدردانـــی کـــرد و بیـــان داشـــت: 
برایـــم جالـــب بـــود کـــه بخشـــنامه ای کـــه 
مـــا شـــنبه ابـــاغ کـــرده بودیـــم در روز 
چهارشـــنبه کـــه بـــه محضـــر رهبـــر معظـــم 
ــد و از  ــع بودنـ ــم مطلـ ــه بودیـ ــاب رفتـ انقـ

بنـــده ســـوال کردنـــد.
وزیـــر ســـابق آمـــوزش و پـــرورش ضمـــن 
آرزوی موفقیـــت بـــرای محســـن حاجـــی 
میرزایـــی وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش، اعـــام 
ـــت  ـــاز اس ـــان نی ـــر زم ـــه ه ـــرد ک ـــی ک آمادگ

بـــه آمـــوزش و پـــرورش کمـــک کنـــد.

بطحایی: 

مدرسه محل آماده سازی 
دانش آموزان برای کنکور نیست

آشپزی

دسر طالبی

مواد الزم:
طالبی شیرین متوسط                      ۱ عدد
بستنی                                  ۱۰۰ گرم
خامه                                    ۵۰ گرم
شکر                          ۲ قاشق غذاخوری
وانیل خاص                      ۸/۱ قاشق چایخوری
آب یا شیر ولرم                               ۱ پیمانه
پودر ژالتین                  ۳ و ۲/۱ قاشق غذاخوری

 طالبـــی از جملـــه میـــوه هـــای تابســـتانه و 
ـــواع  ـــم ان ـــی تونی ـــه م ـــت ک ـــمزه ای اس خوش
ـــه  ـــوه تهی ـــن می ـــا ای ـــیدنی رو ب ـــر و نوش دس
ـــر  ـــم. دس ـــذت ببری ـــش ل ـــم و از خوردن کنی
طالبـــی نوعـــی دســـر کرمـــی و ژالتینـــی 
اســـت کـــه مثـــل بقیـــه دســـر هـــای ژالتینـــی 
ـــی  ـــان م ـــن زم ـــت و در کمتری ـــی راح خیل
ـــش  ـــم و از ســـرو کردن ـــه اش کنی ـــم تهی تونی
چـــه بـــرای اعضـــای خانـــواده چـــه بـــرای 
دوســـتان و عزیزانمـــون در میهمانـــی هـــا  
ـــر  ـــن دس ـــه ای ـــم و البت ـــذت ببری ـــابی ل حس
ـــش از  ـــم بودن ـــبک و زود هض ـــر س ـــه خاط ب

دســـرهای پرطرفـــداره.
ـــی  ـــر طالب ـــردن دس ـــت ک ـــه درس همیش
ـــتان  ـــتر دوس ـــه بیش ـــتان ب ـــل تابس رو در فص
پیشـــنهاد مـــی دم مخصوصـــا کســـانی 
کـــه بچـــه کوچـــک دارن و دنبـــال راهـــی 
ـــم  ـــه طع ـــون رو ب ـــا فرزندش ـــردن ت ـــی گ م

طالبـــی عـــادت بـــدن.
ـــه  ـــکلی ک ـــر ش ـــه ه ـــی رو ب ـــن طالب م
ـــوده  ـــا  فال ـــت دارم  مث ـــه دوس ـــرو بش س
طالبـــی، موهیتـــو طالبی،بســـتنی طالبـــی 
ـــما  ـــا ش ـــه اش. حتم ـــکل دیگ ـــر ش ـــا ه ی
هـــم کـــه االن در حـــال خونـــدن ایـــن 
نوشـــته هســـتید از عاشـــقان ایـــن میـــوه 
ــا  ــتید بـ ــتاق هسـ ــد و مشـ ــتانه ایـ تابسـ
روش تهیـــه دســـِر طالبـــی آشـــنا بشـــید 
ــر  ــاوه بـ ــش عـ ــت کردنـ ــا درسـ ــا بـ تـ
داشـــتن یـــک دســـر ســـبک و خوشـــمزه 
ــمار  ــی شـ ــواص بـ ــش از خـ ــا خوردنـ بـ
طالبـــی هـــم بهـــره ببریـــد. پـــس لطفـــا 
ـــن  ـــه مت ـــر رو در ادام ـــه دس ـــل تهی مراح

دنبـــال کنیـــد.
 

طرز تهیه دسر طالبی
ـــد طالبـــی را بشـــویید  ـــه اول: اول بای مرحل

ـــد و آن خـــرد کنیـــد. و پوســـت بگیری
ــده  ــرد شـ ــی خـ ــه دوم: طالبـ مرحلـ
ــوط  ــکر و وانیـــل در مخلـ ــراه شـ را همـ
را  آن  و  بریزیـــد  میکســـر  یـــا  کـــن 
ــس  ــرای میکـ ــس کنید.)بـ ــا میکـ کامـ
ــا  ــی یـ ــوب برقـ ــت کـ ــردن از گوشـ کـ
ــوان  ــی تـ ــم مـ ــز هـ ــده ریـ ــی رنـ حتـ

ــرد( ــتفاده کـ اسـ
ـــا آب  ـــن را ب ـــودر ژالتی ـــوم: پ ـــه س مرحل
ـــد و آن را روی  ـــوط کنی ـــرم مخل ـــا شـــیر ول ی
ـــه  ـــا ب ـــد ت ـــرار دهی ـــری ق ـــا کت ـــار آب ی بخ

ـــود. ـــل ش ـــی در آب ح خوب
ـــه  ـــتنی را ب ـــه و بس ـــارم: خام ـــه چه مرحل
خوبـــی بـــا هـــم مخلـــوط کنیـــد. ژالتیـــن 
ــتنی و  ــوط بسـ ــه مخلـ ــده را بـ ــل شـ حـ

خامـــه بیافزاییـــد.
ــی را  ــوط ژالتینـ ــم: مخلـ ــه پنجـ مرحلـ
ـــد  ـــه کنی ـــده اضاف ـــس ش ـــی میک ـــه طالب ب
و خـــوب هـــم بزنیـــد تـــا مایـــه یکدســـتی 

حاصـــل شـــود.
مرحلـــه ششـــم: مایـــه دســـر طالبـــی را 
ـــال  ـــد و آن را در یخچ ـــر بریزی ـــب دس در قال
ـــا  ـــد ت ـــرار دهی ـــاعت ق ـــج س ـــدت پن ـــه م ب
دســـر کامـــا خـــودش را بگیـــرد و آمـــاده 

ـــود. ـــرو ش س
 

نکات کلیدی تهیه دسر طالبی
-بـــرای راحـــت خـــارج کـــردن دســـر 
از قالـــب بهتریـــن روش ایـــن اســـت کـــه 
قالـــب را کمـــی خیـــس کنیـــد و بـــه 
ـــد  ـــرار دهی ـــزر ق ـــاعت در فری ـــدت دو س م
تـــا کـــف و دیـــواره آن یـــخ بزنـــد و بعـــد 
مایـــه دســـر طالبـــی یـــا هـــر دســـر ژلـــه 
ای دیگـــر را در آن قالـــب بریزیـــد و بعـــد 
ـــد.  ـــت برگردانی ـــر آن را راح ـــن دس از گرفت
یـــک راه فـــوری هـــم ایـــن اســـت کـــه قالـــب 
ـــر  ـــه دس ـــد مای ـــد و بع ـــرب کنی ـــی چ را کم

ــد. را در آن بریزیـ
-بـــرای تهیـــه دســـر طالبـــی ترکیبـــی 
ـــب  ـــوه  ترکی ـــواع می ـــا ان ـــوان آن را ب ـــی ت م

ـــرد. ک
ــوه ای  ــر میـ ــن دسـ ــه ایـ ــرای تهیـ -بـ
ـــای  ـــه ج ـــه ب ـــی دیگ ـــر ژالتین ـــر دس ـــا ه ی
پـــودر ژالتیـــن مـــی تـــوان از ورق ژالتیـــن 
اســـتفاده کـــرد. بـــه ازای هـــر قاشـــق 
غذاخـــوری پـــودر از یـــک ورق ژالتیـــن 

ــد. ــتفاده کنیـ اسـ
منبع: ایران کوک

دوره آموزشی توجیهی معلمان 
مدارس ابتدایی در تبریز آغاز شد

در راســتای اجــرای طــرح آموزش هــای 
ــی  ــی و توجیه ــروز دوره  آموزش ــهروندی ام ش
ــی و  ــدارس ابتدای ــان م ــان و مربی ــرای معلم ب

ــد.  ــاز ش ــز آغ ــتانی تبری ــش دبس پی
ــتای  ــن دوره در راس ــا،  ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــهرداری  ــن ش ــده بی ــد ش ــه منعق ــم نام تفاه
دوره هــای  پــرورش  و  آمــوزش  و  تبریــز 
آموزشــی و توجیهــی بــرای معلمــان و مربیــان 
ــی  ــتانی نواح ــش دبس ــی و پی ــدارس ابتدای م
پنجگانــه آمــوزش و پــرورش برگــزار می شــود.

بــرای  توجیهــی  و  آموزشــی  دوره هــای 
ــش  ــی و پی ــدارس ابتدای ــان م ــان و مربی معلم
ــه مــدت  دبســتانی از شــنبه ۲۳ شــهریورماه ب
یــک هفتــه از ســاعت ۸:۳۰ صبــح تــا ۱۲ ظهــر 
ــزار خواهــد شــد. ــر برگ در فرهنگســرای الغدی

ــد ســازی  ــدف توانمن ــا  ه ــا، ب ــن دوره ه ای
ــرح  ــرای ط ــت اج ــان در جه ــان و مربی معلم
در  شــهروندی  آموزش هــای  گفتمــان 
مــدارس نواحــی پنچگانــه تبریــز و تبییــن 
ــح  ــیوه صحی ــهروندی و ش ــوزش ش ــرح آم ط
تدریــس کتــب شــهروندی مطابــق بــا آخریــن 
توســط  شــهروندی  آمــوزش  شــیوه های 
ــه می شــود. ــان ارائ ــه مربی اســاتید برجســته ب

ــه  ــران مجموع ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ب
ــوزش شــهروندی توســط شــهرداری  ــب آم کت
ــد گــردآوری و چــاپ شــده  ــز  در ۲۶ جل تبری
اســت کــه ۱۳ جلــد ویــژه دانــش آمــوزان و ۱۳ 

ــان  اســت. ــژه مربی ــد آن وی جل
آمــوزش  ویــژه  شــده  تدویــن  کتــب 
ــز  ــه تبری ــال در ۲۲۴9 مدرس ــهروندی امس ش
توســط مربیــان و معلمــان آمــوزش دیــده 
آمــوزش پــرورش و شــهرداری تبریــز بــه 

دانــش آمــوزان ارائــه خواهــد شــد.

توضیحات وزیر علوم درباره رانت 
پژوهشی در دانشگاه ها

وزیـر علـوم دربـاره وجـود رانـت پژوهشـی 
در دانشـگاه هـای بـزرگ توضیحاتـی را ارائـه 
کـرد و گفـت: سـازمان و نهادهـا همیشـه بـه 
دانشـگاههای بـزرگ بیشـتر توجـه مـی کردند. 
بـه گـزارش مهـر، منصـور غالمـی دربـاره وجود 
گفـت:  بـزرگ  دانشـگاه های  در  پژوهشـی  رانـت 
دانشـگاه هـای بزرگ شـناخته شـده تـر بـوده و در 
تهران در دسـترس سـازمان هـا و نهادها قـرار دارند 
و  سـازمان و نهادهـا از گذشـته نیز بـه طور معمول 
عادت داشـتند که به این دانشـگاه ها مراجعه کنند.

وی ادامـه داد: برخـی از اعضای هیئت علمی 
ایـن دانشـگاه هـای بـزرگ در دسـتگاه هـای 
اجرایـی حضـور دارنـد و پـروژه هـا اول بـه آن 
هـا عرضـه می شـود و لـذا نمی شـود گفت که 

حتمـا جریـان رانتی باشـد.
وزیـر علـوم تحقیقـات و فنـاوری افـزود: در 
حـال حاضـر در دانشـگاه هـای شهرسـتانی نیز 
پـروژه هـای بسـیار خوبـی در حال انجام اسـت 
و مـا تـالش می کنیـم توانمندی دانشـگاه های 
شهرسـتان را به دسـتگاه هـای اجرایـی معرفی 
کنیـم تـا ایـن شـائبه پیـش نیایـد کـه جریـان 

دارد. وجـود  خاصی 
غالمـی تاکیـد کرد: به نظر مـن جریان خاصی 

تحـت عنوان رانت پژوهشـی وجود ندارد.
بـه گزارش مهر، سـهیال صادقـی، عضو هیات 
علمی دانشـگاه تهـران در دیدار دانشـگاهیان با 
مقـام معظـم رهبـری اظهاراتـی را در خصـوص 

رانت پژوهشـی مطـرح کرد.
وی گفـت: »هیچ نظـارت حرفـه ای و اصولی 
بـر طرح هـای پژوهشـی اعمـال نمـی شـود و 
بودجه هـای پژوهشـی کالن در اختیـار افـرادی 
قـرار می گیـرد کـه در بیـرون از دانشـگاه دارای 

اتصـاالت خاصی هسـتند«.
از  ایـن اسـتاد دانشـگاه در بخـش دیگـری 
از  را  دانشـگاه  در  پژوهـش  حـوزه  سـخنانش 
رانـت بـازی  مصون ندانسـت و افـزود: »پژوهش 
بعضـاً نـه بـر اسـاس نیازهـای واقعـی کشـور و 
نظـران  و صاحـب  متخصصـان  دسـت  بـه  نـه 
کـه بـه دسـت عـده ای صاحـب منصـب نوپـا و 
نوظهـور می چرخـد کـه تنها قابلیـت آنها جذب 

اسـت«. پژوهشـی  رانت هـای 
پـس از آن گزارشـی بـا عنـوان پـروژه هـای 
مشـکوک پژوهشـی؛ مربـوط بـه اعضـای هیات 
دانشـگاه  اجتماعـی  علـوم  دانشـکده  علمـی 
تهـران، منتشـر و در آن اشـاره شـد کـه یـک 
پژوهشـگاه، پـروژه هـای متعـددی را بـا فاصلـه 
موضوعـی  بـا  را  پـروژه   2 یـا  و  کوتـاه  زمانـی 
مشـابه بـه افـرادی کـه بعضـا صاحـب منصب و 

مسـئول هسـتند، واگـذار کـرده اسـت.
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پیروزی سعید عبدولی در نخستین گام

نماینــدگان چهــار وزن نخســت کشــتی 
ــود  ــاف خ ــروز مص ــح دی ــران از صب ــی ای فرنگ
را در مســابقات قهرمانــی جهــان در قزاقســتان 

آغــاز کرده انــد.
ــتی  ــای کش ــت ه ــر، رقاب ــزارش مه ــه گ ب
ــنبه در  ــح ش ــان از صب ــی جه ــی قهرمان فرنگ
ــه  ــد ک ــاز ش ــتان آغ ــلطان قزاقس ــهر نورس ش
طــی آن چهار نماینــده کشــورمان در اوزان ۵۵ 
ــد.  ــدان رفتن ــه می ــرم ب ،۶۳ ، ۷۲ و ۸۲ کیلوگ
ــوش  ــی پ ــتین مل ــور نخس ــی پ ــن کاویان امی
ــرم  ــروز در وزن ۷۲ کیلوگ ــه ام ــود ک ــران ب ای
ــف  ــه حری ــه را ب ــه نتیج ــت ک ــدان رف ــه می ب
ــت  ــرد و در نهای ــذار ک ــود واگ ــتانی خ گرجس
حــذف شــد، امــا پویــا ناصــر پــور  در وزن ۵۵ 
کیلوگــرم بــه مصــاف حریفــی از ترکیــه رفــت 
و او را بــا اقتــدار از پیــش رو برداشــت. ســعید 
عبدولــی هــم در نخســتین کشــتی خــود بعــد 
ــی از  ــت حریف ــتراحت در دور اول توانس از اس

ــد. ــوب کن چــک را مغل
 

نتایج پیکارهای نمایندگان کشورمان تا 
این مرحله به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگــرم پویــا ناصــر پــور در دور 
ــه  ــچ از ترکی ــریف کلی ــاف ش ــه مص ــت ب نخس
ــروزی  ــه پی ــر ب ــر صف ــه ۸ ب ــا نتیج ــت و ب رف
رســید. ناصرپــور در دور بعــد بــا الهام بهــرام اف 
ــد  ــاخ خواه ــیا از ازبکســتان سرش ــان آس قهرم

شــد.
ــژاد در وزن  ــی ن ــن امیــن کاویان پیــش از ای
۷۲ کیلوگــرم در دور اول بــا نتیجــه 9 بــر یــک 
ــوب  ــادزه از گرجســتان مغل ــوری لوم ــل ل مقاب
شــد. در ادامــه بــه دلیــل باخــت حریــف 
گرجســتانی در برابــر نماینــده آذربایجــان، 
ــذف  ــابقات ح ــم از دور مس ــژاد ه ــی ن کاویان

شــد.
شــرکت   ۱۸ کــه  کیلوگــرم   ۶۳ وزن  در 
ــس  ــی پ ــم دلخان ــد، میث ــور دارن ــده حض کنن
ــا  ــت، در دور دوم ب ــتراحت در دور نخس از اس
اســتپان ماریانیــان دارنــده مــدال طــای جهان 

ــرد. ــی گی ــتی م ــیه کش از روس
در وزن ۸۲ کیلوگــرم ســعید عبدولــی پــس 
از اســتراحت در دور اول در دور دوم بــه مصــاف 
پیتــر نــوواک از چــک رفــت و بــا نتیجــه 9 بــر 

صفــر بــه پیــروزی رســید.

2 تساوی و یک شکست نمایندگان 
ایران در جام جهانی شطرنج

ــا ۲ تســاوی  دور دوم جام جهانــی شــطرنج ب
و یــک شکســت نماینــدگان ایــران  همــراه شــد. 
دوم  دور  آغــاز  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
جام جهانــی شــطرنج در »خانتــی مانسیســک« 
ــل  ــل »دنی ــا« مقاب ــا فیروزج ــیه »علیرض روس

ــید. ــاوی رس ــه تس ــیه ب ــف« از روس دب
ــرای  ــردا ب ــیه، ف ــده روس ــا و نماین فیروزج

ــد. ــم می رون ــاف ه ــه مص ــار ب ــن ب دومی
طباطبایــی«  »محمدامیــن  همچنیــن، 
اســتاد  مقابــل »جفــری شــیونگ« ســوپر 
بــزرگ آمریکایــی بــه تســاوی رســید. شــیونگ 
در حــال حاضــر دومیــن بازیکــن برتــر زیــر ۲۰ 

ــت. ــان اس ــال جه س
ــران،  ــو« دیگــر نماینــده ای »پرهــام مقصودل
ــی  ــان جام جهان ــان« قهرم ــون آرونی ــر »ل براب

ــورد. ــت خ ــتان شکس ۲۰۱۷ از ارمنس

ـــرقی در  ـــده آذربایجان ش ـــان ارزن ـــتقبال از قهرمان ـــم اس مراس
ـــنبه  ـــر روز پنجش ـــد از ظه ـــان  بع ـــد کاپ لبن ـــابقات دیامون مس

ـــد. ـــزار ش ـــز برگ ـــی تبری ـــهید مدن ـــرودگاه ش در ف
ـــرورش  ـــازی و پ ـــت بدنس ـــی هیئ ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
انـــدام اســـتان، مراســـم اســـتقبال از احـــد وزیـــری و روئیـــن 
علیپـــور قهرمانـــان ارزنـــده مســـابقات دیامونـــد کاپ لبنـــان 
ــئولین ورزش  ــور مسـ ــا حضـ ــنبه بـ ــج شـ ــر پنـ ــد از ظهـ بعـ
اســـتان آذربایجان شـــرقی در فـــرودگاه شـــهید مدنـــی تبریـــز 

ـــد. ـــزار ش برگ

ــت  ــت هیئـ ــک رزم ریاسـ ــر نیـ ــم، دکتـ ــن مراسـ در ایـ
ــت و  ــاء هیئـ ــتان، اعضـ ــدام اسـ ــرورش انـ ــازی و پـ بدنسـ
جمعـــی از اعضـــای جامعـــه ورزش پـــرورش انـــدام حضـــور 

ــتند. داشـ
ـــابقات  ـــتان در مس ـــن اس ـــکار افتخارآفری ـــری، ورزش ـــد وزی اح
پـــرورش انـــدام اوزان 9۰ کیلـــو  بـــه مقـــام نائـــب قهرمانـــی 
رســـیده و نشـــان نقـــره را بـــر گـــردن آویخـــت  و روئیـــن علیپـــور 
دیگـــر نماینـــده اســـتان در مســـابقات بـــادی کاســـیک در 

ـــید. ـــوم رس ـــام س ـــه مق ـــته اول ب دس

یک نقره و یک برنز حاصل کار ورزشکاران پرورش 
اندام استان در مسابقات دیاموند کاپ لبنان

ورزش و جوانان مراغه اداره برتر این حوزه در آذربایجان شرقی شد

تکوانـــدوکار شایســـته ایـــران بـــه مـــدال 
ـــت  ـــن دس ـــری ژاپ ـــای گرندپ ـــای رقابت ه ط
ـــهمیه  ـــب س ـــه کس ـــر ب ـــی دیگ ـــا گام ـــت ت یاف

ـــود.  ـــک ش ـــک ۲۰۲۰ نزدی المپی
ـــابقات  ـــه دوم مس ـــا، مرحل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــهر  ـــال ۲۰۱9، در ش ـــدو در س ـــری تکوان گرندپ
»چیبـــا« ژاپـــن بـــا حضـــور ۳۲ تکوانـــدوکار 
ــاز شـــد کـــه حســـینی و  ــان آغـ برتـــر جهـ
ـــه  ـــران ب ـــان ای ـــوان هوگوپوش ـــه عن ـــدی ب احم

میـــدان رفتنـــد.
»میرهاشـــم حســـینی« در فینـــال وزن 
ـــارزه ای  ـــان مب ـــرم و در پای ـــای ۶۸ کیلوگ منه
تماشـــایی برابـــر »کریســـتین مک نیـــش« 
از انگلیـــس بـــه برتـــری ۳۶ بـــر ۲۰ دســـت 
ـــود  ـــا را از آن خ ـــدال ط ـــزاورانه م ـــت و س یاف

ـــرد. ک
ـــب  ـــف عق ـــد دوم از حری ـــط ران ـــا اواس وی ت
ـــرز  ـــب  »فریب ـــای مناس ـــا توصیه ه ـــه ب ـــود ک ب

ـــازی  ـــد ب ـــی، رون ـــم مل ـــرمربی تی عســـکری« س
ــدو  ــته تکوانـ ــوان شایسـ ــرد و جـ ــر کـ تغییـ
ـــد. ـــره ش ـــود چی ـــرح خ ـــف مط ـــر حری ـــران ب ای

در ایـــن وزن نماینـــدگان کره جنوبـــی و 
ـــیدند. ـــترک رس ـــز مش ـــدال برن ـــه م ـــل ب برزی

ـــن  ـــر »روب ـــی براب ـــل قبل ـــینی در مراح حس
نـــاوا« از مکزیـــک، »جاویـــر پرزپولـــو« از 
ـــده  ـــر نماین اســـپانیا، »ســـروش رحمـــدی« دیگ
ـــت  ـــل رف ـــس« از برزی ـــوال پونت ـــران و »ادی ای

ـــود. ـــیده ب ـــروزی رس ـــه پی ب
ــار  ــابقات، چهـ فـــردا در ادامـــه ایـــن مسـ
ـــه  ـــردان ب ـــش م ـــران در بخ ـــر ای ـــده دیگ نماین

میـــدان می رونـــد.
بـــه نفـــرات اول تـــا ســـوم بـــه ترتیـــب 
راســـتای  در  امتیـــاز   ۱۴.۴ و   ۲۴  ،۴۰
ــن  ــک و همچنیـ ــگ المپیـ ــش رنکینـ افزایـ
ــدی  ــزه نقـ ــزار دالر جایـ ــه و هـ ــج، سـ پنـ

می گیـــرد. تعلـــق 

»حسینی« به مدال طالی
 تکواندوی گرندپری ژاپن رسید

روانشناسی

7 خصوصیت خانم ها که آقایان را 
شیفته خود می کند!

شـوخ  موجـودات  مردهـا  شـوخ طبعی:   
خواهنـد  مـی  همسـری  و  هسـتند  طبعـی 
بخنـدد، همسـری  هایشـان  لطیفـه  بـه  کـه 
کـه بتواننـد بـا وی مکالمـه سـرگرم کننده و 
جالبـی داشـته باشـند. همسـری کـه بتوانند 
بـا وی شـوخي کنند و جنبه شـوخي داشـته 

 . شد با
چـه خانـه باشـید و چـه بیـرون، درسـت 
وقـت هایـی کـه کسـی نگاهتـان نمـی کند، 
وقـت مسـخره رقصیـدن هـا، حـرف زدن بـا 
صداهـای عجیـب و غریـب و وقـت این اسـت 
کـه خودتـان باشـید. چنانچـه مـی خواهیـد 
همسـرتان حـس کنـد کـه میتوانـد بـا شـما 
تفریـح کنـد، شـما هم نبایـد از تفریـح کردن 
بـا وی بترسـید. حتـی اگر از این که مسـخره 
بـه نظـر برسـید نبایـد بترسـید. از ایـن کـه 
خودتـان را رهـا کنید، از چارچوب همیشـگی 
بخندیـد  بلنـد  بلنـد  و  بیاییـد  بیـرون  تـان 

. سید نتر
کـه  باشـید  زنـی  نفـس:  بـه  اعتمـاد   
کارهایـش را عاقانه انجـام میدهد و می داند 
چـه مـی خواهـد و مـی دانـد چطـور بایـد به 
آن برسـد ولـی مغـرور نباشـید بـرای این که 
اصـًا مـردی زن مغـرور را دوسـت نـدارد. بـا 
ایجـاد تغییراتـی در ظاهـر مثل کوتـاه کردن 
مـو، کاهش وزن، تغییر لباس و ژسـت راسـت 
و محکـم موقـع نشسـتن و ایسـتادن، باعـث 
میشـود شـما مطمئن تـر و بااعتمـاد به نفس 

بیـش تـر بـه نظر برسـید.
زنـی  هـر  کـه  خصلتـی  ایـن  اسـتقال:   
چـه بخواهـد همسـرش را جـذب کنـد چـه 
نخواهـد بایـد داشـته باشـد. هیچ مـردی زن 
بـی اندازه وابسـته را نمـی پسـندد. وقت مرد 
هـا برایشـان بسـیار ارزشـمند اسـت به حدی 
کـه اگـر وقـت شـان را بگیریـد باعـث خشـم 
و عصبانیـت در آنهـا میشـود . پـس زندگـی 
خودتان را داشـته باشـید، خودتان را مشغول 
کنید، سـرگرمی های تان را داشـته باشـید و 
همـراه دوسـتان تـان بـه گـردش برویـد. این 
چنیـن وی هـم بـراي وقـت شـما ارزش قائل 

میشـود .
ضعـف  دچـار  کـه  هنگامـی  آیـا  قـدرت: 
میشـود ، میتوانیـد صـاف بایسـتید؟ یـا ایـن 
کـه شـما هـم سـریعتر از وی خم شـده و می 
شـکنید؟ اگـر الزم باشـد میتوانیـد از عهـده 
هـا  قـدرت  ایـن  برآییـد؟  خودتـان  مخـارج 
قدری از فشـار را از روی دوش وی برمی دارد 
و سـبب میشـود خـود بخواهد که براي شـما 

قـوی باشـد نـه ایـن کـه مجبور باشـد!
قائـل اسـت: زنـی  ارزش  بـرای خـودش   
کـه به خـود اهمیـت دهـد، مثا بـه ظاهرش 
بـه  کنـد،  خـرج  پـول  خـود  بـراي  برسـد، 
سـامتی اش اهمیـت دهـد و در یـک کلمـه 
مراقـب خـود باشـد، زنـی اسـت که سـایرین 
هـم بـه وی احتـرام مـی گذارند. ایـن مدل از 
زنـان افـرادی قابـل اطمینـان ، سـخت کوش 
و دارای اعتمـاد بـه نفـس باالیـی هسـتند که 
سـایرین هـم میتوانند بـه آن ها تکیـه کنند.

ــر  ــه ظاه ــوط ب زنانگــی: زنانگــی هــم مرب
بــودن  زن  رفتارتــان.  هــم  و  شماســت 
ــی  ــت، مهربان ــت، لطاف ــي، ظراف ــی زیبای یعن
ــا  ــه مرده ــان ک ــیرین وجودت ــمت ش و قس
ــد آن هــا هســتند را در اغــوش بکشــید.  فاق
ــید،  ــا بپوش ــای زیب ــن ه ــید! پیراه زن باش
ــراي  ــید. ب ــو باش ــوش ب ــد و خ ــب بزنی رژل
ــد و از  ــت بگذاری ــان وق ــردن ظاهرت ــا ک زیب
آن لــذت ببریــد. ایــن کار بــه خودتــان هــم 

ــد داد. ــاده خواه ــوق الع ــی ف حس
بامحبــت باشــید. یکــی از خصوصیــات 
ــل  ــد، می ــوالً ندارن ــا معم ــه مرده ــی ک زنانگ
طبیعــي شــما بــه مراقبــت کــردن اســت. امــا 
میتوانیــد در عیــن حــال اســیب پذیــر بــوده 
ــه وی  ــه ب ــد ک ــه همســرتان نشــان دهی و ب
ــم  ــد از وی ه ــی میتوانی ــد ول ــاج داری احتی
ــوی،  ــه ق ــم ک ــدر ه ــد. هرچق ــت کنی مراقب
ــا  ــی مرده ــد، تمام ــتقل باش ــه و مس مردان
دوســت دارنــد کــه کســی از آن هــا مراقبــت 
کنــد. ایــن کــه نشــان دهیــد چنیــن توانایــی 
ــود را در  ــاح خ ــود س ــبب میش ــد س داری
ــان  ــدازد و در کنارت ــن بین ــما زمی ــار ش کن
حــس امنیــت کنــد. وقتــی مــردی ضعــف از 
خــود نشــان میدهــد و اجــازه میدهــد بخــش 
اســیب پذیــر وی را ببینیــد، بــه شــما قــدرت 
خواهــد داد. منظــور ایــن نیســت کــه رابطــه 
ماننــد یــک مســابقه یــا بــازي اســت، تمامــی 
ــم و  ــه محک ــک رابط ــاد ی ــراي ایج ــا ب اینه
ایجــاد حــس امنیــت و ارامــش بــراي دو 

طــرف اســت.
دارنـد  دوسـت  هـا  مـرد  تمامـی  شـادی: 
شـاد باشـند و از زندگی لذت ببرنـد؛ بنابراین 
زنانـی  بـر  و  دور  ندارنـد  دوسـت  هیچوقـت 
باشـند کـه انـرژی منفـی و نفـرت را از خـود 
سـاطع میکنند. زنانی که با غر زدن و شکایت 
کـردن می خواهنـد توجه مـرد را بخود جلب 
کننـد بـراي روح مرد ها سـم هسـتند. نگرش 
هـا و رفتـار هـای مسـموم ایـن زنان مسـری 
اسـت و سـبب ایجاد منفـی گرایـی در مردها 
میشـود. در پایـان باید بگویم که انسـان های 

شـاد جـذاب تر هسـتند.
منبع: بیتوته

دلنوشته

آدم هایی 
که ،
مثل

شعر ،
هم 

وزن 
دارند ،

هم 
قافیه ،

عطر
وجودشون 

برای 
همیشه ،

تو
کوچه های 

شهر ،
باقی خواهد ماند !

)اکبر عظیم نیا(

تمرینــات یــوگا مــدت هــا در طــول اعصــار، 
ناشــناخته و ســری مابیــن گــروه خاصــی 
ــت  ــده اس ــی ش ــل م ــینه منتق ــه س ــینه ب س
ــار حــدود دو هــزار و پانصــد ســال  و اولیــن ب
قبــل توســط حکیــم پتنجلــی در کتابــی 
ــه  ــده، ک ــدون ش ــوتره م ــوگا س ــوان ی ــا عن ب
ــه آن   ــی ب شــکلی طبقــه بنــدی شــده و اصول
ــز داده  ــه و نامتمرک ــته گریخت ــات جس تعلیم
اســت نوشــته شــد کــه ترجمــه ایــن کتــاب از 
زبــان سانســکریت بــه یــک زبــان دیگــر بــرای 
اولیــن بــار در جهــان توســط حکیــم ابوریحــان 

ــه اســت.  ــی انجــام گرفت بیرون
امــروزه تقریبــا بیشــتر مؤسســین و بنیــان 
گــذاران ســبک هــای مختلــف یــوگا، بــه 
نحــوی تمریناتشــان را بــر پایــه  تعالیــم 
وآمــوزه هــای همیــن کتــاب شــکل داده 
ــوگای  ــا ی ــوگا، ی ــتانگا ی ــه آن آش ــه ب ــد ک ان
هشــتگانه مــی گوینــد و مبتنــی بــر مراحلــی 
ــه مــرور زمــان در طــی  اســت کــه پرتوجــو ب
ــی  ــنا م ــه و آش ــا آموخت ــا آن ه ــات ب تمرین

ــردد.   گ
البتــه  امــروزه بــا بررســی هــا و تحقیقــات 
و پژوهــش هــای علمــی رویکــرد و اقبــال 
ــی  ــته از  تمرینات ــه آن دس ــی بیشــتر ب عموم
ــا  ــراوان آنه ــف و ف ــرات مختل ــه تاثی ــت ک اس
ــا  ــه  در اینج ــت ک ــده اس ــت ش ــرز  و ثاب مح
ــج  ــن نتای ــی از مهمتری ــه بعض ــت وار ب فهرس
ــتمر  ــم و مس ــن منظ ــی تمری ــی و علم عمل

ــرد.  ــم ک ــاره خواه ــوگا اش ی
و  خلــق  بــر  یــوگا  تاثیــرات  از  بعضــی 

از:   عبارتنــد  درونــی  احــواالت 
- متعــادل کــردن سیســتم عصبی خــودکار 
ســمپاتیک و پــارا ســمپاتیک  و گشــایش 
ــای  ــره ه ــده نیمک ــف نش ــای کش ــت ه ظرفی

ــز   چــپ و راســت مغ
- تاثیــر مســتقیم بــر تنظیــم سیســتم 
ــز کــه عــاوه برآنکــه عملکــرد  غــدد درون ری

هورمونــی صحیــح بــر ســامت و تعــادل بقیــه 
سیســتم هــا مســتقیما نظــارت دارد و مســئول  
خلــق و خــوی، خــواب منظــم و بــا کیفیــت و 

ســطح اســترس و اضطــراب فــرد اســت.
ــوگا  ــی ی ــی و فیزیولوژیک ــرات فیزیک - تاثی
نیــز بســیار زیــاد، مانــدگار و طبیعــی اســت و 
هــم در زمینــه درمــان بیمــاری هــای مزمــن 
مختلــف و هــم بعنــوان سیســتمی بــرای 
پیشــگیری و حفــظ ســامتی کارنامــه پــر 

بــاری دارد.
ــتماتیک  ــی وسیس ــات تنفس ــا تمرین  مث
ــرد  ــترش عملک ــهیل و گس ــب تس ــوگا موج ی
ــش  ــراه باآرام ــادابی هم ــی، ش ــتم تنفس سیس
وذخیــره و مدیریــت انــرژی  مــی شــود. 
ــه آن  ــه ب ــی ک ــا وضعیتهای ــوگا ی ــرکات ی ح
در اصطــاح یوگایــی آســانا مــی گوینــد و در 
اغلــب کاس هــای یــوگا  بیشــتر وقــت یــک 
ســئانس  بــه همین تمرینــات اختصــاص دارد. 
ــردش خــون،  ــت سیســتم گ موجــب  تقوی
پاییــن آوردن ســطح قنــد و کلســترول بــدن،  

ــه تغذیــه صحیــح همــراه توجــه ب
 و اصــاح انحرافــات اناتومیکــی و بــاال 
ــکلتی و  ــی ، اس ــای  عضان ــی ه ــردن توانای ب

ــاز و  ــوخت و س ــردد. س ــی گ ــی م فیزیک
و نهایتا تاثیر تمرینات ذهنی یوگا 

رهــا ســازی هــا وپاکســازی هــا، تمرینــات 
ــای از   ــاد فض ــا ایج ــن ب ــزی و مدیتیش تمرک
آرامــش و تنــش زدائــی در ســطوح عضانــی، 
ــن و   ــز ذه ــت تمرک ــی و تقوی ــی و ذهن عاطف
بــاال بــردن ظرفیــت حافظــه موجــب احســاس 

رضایتمنــدی، انبســاط خاطــر و ســرور، میــل 
و شــوق بــه زندگــی و در کل، ســعادت و 

ــود.   ــی ش شــکرگزاری م
یکــی  دیگــر از مزایــای مهــم یوگا آن اســت 
ــن  ــل تمری ــن فضــا قاب ــم تری ــوگا در ک ــه ی ک
اســت ،بــه هیــچ ابــزار و وســیله خاصــی نیــاز 
نــدارد و نســبت بــه تاثیــرات بســیار بــا ارزشــی 
کــه دارد بســیار ارزان اســت آنقــدر ارزان کــه 
ــگاه  ــین باش ــین و مؤسس ــق مدرس گاه در ح
ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــا نامنصفان ــوگا کام ــای ی ه
ــود کــه فعالیــن در ایــن  رســند و اگــر قــرار ب
ــند  ــته باش ــی داش ــات مال ــط تمنی ــه فق زمین
ــا بحــال  همیــن چنــد باشــگاه معــدود هــم ت
تعطیــل شــده بودنــد وایــن کار بــدون عشــق و 

ــه دوام نمــی آورد.   عاق

اما درد دلی هم بکنیم 
از آن جــا کــه مســئولین و متخصصیــن  
امــور بــه ســادگی مــی تواننــد بــا یــک بررســی 
ــا  ــه ب ــد ک ــبه نماین ــاده، محاس ــش س و پژوه
ــامتی و  ــای س ــتم ه ــت سیس ــط و حمای بس
ــدازه   ــه ان ــوگا تاچ ــون ی ــتی ای همچ بهزیس
ــی ای  ــای درمان ــه ه ــوی هزین ــوان جل ــی ت م
کــه بــار ســنگینی بــر بودجــه ســازمان هــای 
ــار  ــد انتظ ــی ش ــت م ــتند را گرف ــط هس ذیرب
ــه  ــت هم ــون حمای ــا کن ــد ت ــه بای ــت ک داش
جانبــه بیشــتری  از ایــن مســئله انجــام شــود.   
ــل روز  ــازمان مل ــال ۲۰۱۴ س ــی  از س حت
۲۱ ژوئــن، مصــادف بــا ۳۱ خــرداد را بــا 
ــه  ــرده ک ــن ک ــوگا تعیی ــی ی ــوان روز جهان عن

ــا  ــام دنی ــراه تم ــن روز هم ــاله در ای ــر س ه
ــنایی  ــت آش ــز جه ــران نی ــای ای ــهر ه درش
ــمی از  ــوگا، مراس ــه ی ــا ب ــان ه ــوت انس و دع
ســوی متولیــان امــر برگــزار مــی گــردد کــه 
ــرای  ــا ب ــان ه ــه انس ــی از هم ــی جهان دعوت
لحــاظ کــردن یــوگا بعنــوان بخشــی از زندگــی 

ــت. ــان اس ــر روزه ش ه
ــال  ــوگا ازس ــز، ی ــان تبری ــهر خودم در ش
از  کســبخواه  احمــد  اســتاد  توســط   ۷۲
ــذاری و  ــه گ ــور پای ــوگای کش ــوتان ی پیشکس
آغــاز بــه فعالیــت کــرد واز ســال ۷۸  انجمــن 
یــوگای منطقــه شــمال غــرب زیــر نظــر اســتاد 
ــا هماهنگــی شــاخه ورزش  ــا و ب رســماو قانون
هــای همگانــی ســازمان تربیــت بدنــی شــکل 

ــت. گرف
ایــن انجمــن تــا کنــون بــا پــرورش مربیــان 
ــزار  ــن برگ ــه و همچنی ــن زمین بســیاری در ای
ــی ۲۵  ــوگا ط ــای ی ــب کاس ه ــردن مرت ک
ســال اخیــر ســهم مهمــی در اعتــای یــوگای 
ــته  ــرقی داش ــان ش ــتان آذربایج ــز و اس تبری

اســت. 
ــدا  ــت ص ــک دس ــه ی ــر اینک ــخن آخ و س
نــدارد، و نیــاز اســت کــه در ایــن زمینــه 
مســئولین و مطلعیــن بــا پیشــگام شــدن 
یــوگا،  انجمــن  از  حمایــت  و  همــکاری  و 
موجبــات ترقــی و همــه گیــر شــدن ایــن روش 
ــی را در شــهرهای  ــردی و اجتماع ســودمند ف

ــد.  ــم نماین ــتان فراه اس
ـــن  ـــکاری بی ـــن هم ـــترش  ای ـــا شاهدگس  م
ـــازمان  ـــی و س ـــز آموزش ـــا و مراک ـــگاه ه دانش
هـــای ذیربـــط در شـــهرهای دیگـــر ایـــران 
هســـتیم ولـــی هنـــوز در تبریـــز گام مهـــم 
و موثـــری در ایـــن جهـــت برداشـــته نشـــده 

ـــت. اس
و  ،شــادی  آرزوی ســامتی  و  امیــد  بــا 
ــا و  ــان ه ــه انس ــرای هم ــت  ب ــش و برک آرام

همــه مخلوقــات

بخش دوم:

حقیقت یوگا
ایرج بهفروز

رئیــس اداره ورزش و جوانــان مراغــه گفــت: بــر اســاس ارزیابــی 
ــرد ادارات ورزش و  ــی عملک ــرد ســال 9۷ در ســامانه ارزیاب عملک
جوانــان شهرســتان های آذربایجان شــرقی و همچنیــن رتبــه 
ــا کســب رتبــه نخســت بــه  بنــدی کلــی شهرســتان ها، مراغــه ب

ــان اســتان انتخــاب شــد. عنــوان برتریــن اداره ورزش و جوان
مهــدی نوایــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: در ایــن ارزیابی 
ــب  ــا کس ــتان ب ــتان اس ــن ۲۱ شهرس ــه در بی ــتان مراغ شهرس
ــرار گرفــت و شهرســتان  ــگاه نخســت ق ــاز ۸۷۳.۱۸ در جای امتی
هــای شبســتر و میانــه بــه ترتیــب بــا کســب امتیــاز ۸۵۵.۸۰ و 
۷۸۴.۲۲ بــه ترتیــب در رتبــه هــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد.

وی بــه شــاخص هــای ارزیابــی ادارات برتــر ورزش و جوانــان 

آذربایجــان شــرقی اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن ارزیابــی 
ورزش قهرمانــی، همگانــی، روســتایی، بانــوان، مدیریــت، منابــع 
انســانی، عمرانــی، مالــی، فرهنگــی، اداری، بازرســی، آمــوزش و 
پژوهــش و تحقیقــات از ارکان مهــم انتخــاب برتریــن هــا بودنــد.

نوایــی افــزود: ایــن بــرای نخســتین بــار اســت کــه شهرســتان 
ــرقی در  ــان ش ــان آذربایج ــن ادارات ورزش و جوان ــه در بی مراغ

رتبــه نخســت قــرار مــی گیــرد.
ــوزه ورزش و  ــم در ح ــی ه ــن ارزیاب ــه در ای ــت: مراغ وی گف
هــم در حــوزه جوانــان در جایــگاه نخســت قــرار گرفتــه و ایــن 
ــای  ــات ه ــوتان، هی ــی، پیشکس ــاش جمع ــل ت ــت حاص موفقی
ورزشــی بانــوان و آقایــان، مدیــران باشــگاه هــا و خیــران حــوزه 

ــان شهرســتان اســت. ورزش و جوان
ــا اداره کل  ــکاری ب ــل و هم ــرد: تعام ــان ک ــی خاطرنش نوای
ــرکل اداره  ــور مدی ــرقی و حض ــان ش ــان آذربایج ورزش و جوان
ورزش و جوانــان اســتان در بیشــتر برنامــه هــای ورزشــی 
ــرای  ــوب ب ــای خ ــن روزه ــش ای ــد بخ ــد و نوی ــتان امی شهرس
ــا  ــن راه ب ــم در ای ــه امیدواری ــود ک ــه ب ــتان مراغ ورزش شهرس
تمامــی قــدرت و تــوان موفقیــت هــای بیشــتری را کســب کنیم.

ــاد و  ــردم نه ــای م ــا و تشــکل ه ــزود: حضــور ســمن ه وی اف
ســتاد ســاماندهی جوانــان در برگــزاری جشــنواره هــا و برنامــه های 
مختلــف در حــوزه جوانــان از نقــاط مثبــت و تاثیرگــذار در کســب 
ایــن موفقیــت بــوده اســت. وی بــه اهمیــت اطــاع رســانی و تاش 

ــن  ــگاران و اصحــاب رســانه شهرســتان مراغــه در کســب ای خبرن
موفقیــت اشــاره کــرد و افــزود: خبرنــگاران شهرســتان همــواره در 
انعــکاس موفقیــت هــا و اخبــار ایــن اداره پــای کار بوده و هســتند و 
اگــر حضــور ایــن قشــر فرهیختــه در کنــار ورزش و جوانــان مراغــه 

نبــود، کســب ایــن موفقیــت بســیار دشــوار و ناممکــن بــود.
ــا اطــاع رســانی هــای دقیــق،  نوایــی گفــت: خوشــبختانه ب
ــط آرام  ــب و محی ــه مناس ــاد زمین ــجم و ایج ــه و منس ــا برنام ب
و بــه دور از حاشــیه و تشــویق بــرای حضــور مــردم و بــه 
خصــوص جوانــان شهرســتان در عرصــه ورزش در حــال حاضــر 
ــه ۱۰ هــزار  ــک ب ــر و نزدی ــار جمعیــت ورزش مراغــه دو براب آم

ــه شــده اســت. ــامان یافت ورزشــکار س
ــم  ــق چش ــه اف ــتان ب ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئی
انــداز ورزش شهرســتان اشــاره کــرد و افــزود: هــم اکنــون ورزش 
ــور ســال هــای گذشــته خــود رد شــده و  مراغــه از حالــت آمات

ــه میــدان نیمــه حرفــه ای ورود کــرده اســت. ب
نوایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 9 رشــته ورزشــی فعــال از اولویــت 
ــا  ــم ب هــای ورزش قهرمانــی شهرســتان اســت، افــزود: امیدواری
ــه  ــی مــردم و مســووالن شهرســتان، مراغــه را ب تــاش و همدل
یکــی از شهرســتان هــای طایــی ورزش کشــور در چهــار ســال 

آینــده تبدیــل کنیــم.
9 هــزار و ۵۰۰ ورزشــکار ســازمان یافتــه در قالــب ۸۸ هیــات 

ورزشــی در شهرســتان مراغــه فعالیــت مــی کننــد.
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
بــا اســتقبال از الیحــه دولــت در حــذف چهــار 
صفــر از پــول ملــی گفــت کــه ایــن کار باعــث 
ــری در  ــد و تاثی ــد ش ــا خواه ــش هزینه ه کاه

تــورم و رکــود نــدارد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــود بهمنـــی در 
تحلیلـــی از اثـــرات اجرایـــی شـــدن حـــذف 
چهـــار صفـــر از پـــول ملـــی گفـــت: هـــدف 
الیحـــه حـــذف چهـــار صفـــر از پـــول ملـــی 
افزایـــش ارزش پـــول ملـــی نیســـت. چـــون 
ایـــن کار تاثیـــری در ارزش پـــول ملـــی، 
ـــح  ـــرای توضی ـــدارد. ب ـــود ن ـــورم و رک کاهـــش ت
ـــاپ  ـــت چ ـــا جه ـــه م ـــت ک ـــد گف ـــتر بای بیش
ـــر  ـــرای ه ـــد ب ـــی بای ۱۰۰ اســـکناس ۱۰۰ تومان
اســـکناس ۳۰۰ تومـــان هزینـــه می کردیـــم. 
اســـکناس ها  ذاتـــی  ارزش  اینکـــه  حـــال 
ـــه ارزش  ـــا اینک ـــود ی ـــان ب ـــتر از ۱۰۰ توم بیش
ــی  ــتر از ارزش مبادالتـ ــکه ها بیشـ ــی سـ ذاتـ
ـــن  ـــر، ای ـــار صف ـــذف چه ـــا ح ـــی ب ـــت. ول اس
پول هـــا از جریـــان خـــارج شـــده و وضعیـــت 

ســـاماندهی می شـــود.
وی افــزود: از طــرف دیگــر واحــد پــول مــا 
ریــال اســت امــا امــروز اگــر بــه کســی بگوییــد 
ــن کار را  ــد ای ــد نمی توان ــال بده ــک ری ــه ی ک
ــک  ــردن ی ــرب ک ــرای ض ــا ب ــد. م ــام ده انج
ــن  ــم. ای ــه کنی ــان هزین ــد ۳۵ توم ــال بای ری

ــی ضــروری اســت. ــی اصــاح واحــد پول یعن
بهمنــی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۱۰ 
هــزار ریــال، ۱۰۰۰ تومــان اســت کــه بــا 
اجــرای الیحــه حــذف چهــار صفــر، یــک 
ــه  ــه آن پارس ــر مجموع ــود و زی ــان می ش توم

ــد. ــد ش ــری خواه ــم دیگ ــر اس ــا ه ی
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
ــول  ــا حجــم پ ــورم ب ــه »ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
رابطــه مســتقیم دارد«، توضیــح داد: وقتــی 
می شــود  زیــاد  جامعــه  در  پــول  حجــم 
ــرار  ــد. ق ــدا می کن ــش پی ــم افزای ــا ه قیمت ه
نیســت مــا حجــم پــول را تغییــر دهیــم بلکــه 

معــادل آن پولــی کــه قــرار اســت امحــا شــود 
ــن  ــد جایگزی ــد جدی ــا واح ــکناِس ب ــا اس را ب

. می کنیــم
وی افــزود: ســاالنه چیــزی حــدود ۸۰۰ 
ــکناس  ــرگ اس ــارد ب ــک میلی ــا ی ــون ت میلی
بــه دالیلــی همچــون پوســیدگی و فرســودگی 
امحــا می شــود و بــه جــای آن اســکناس 
ــای  ــه ج ــد ب ــن رون ــود. در ای ــاپ می ش ــو چ ن
بــا  اســکناس  شــده  امحــا  اســکناس های 
ــن  ــا ای ــد. ب ــد ش ــد خواه ــد تولی ــد جدی واح
ــدا  ــش پی ــدت کاه ــه ش ــم ب ــا ه کار هزینه ه
می کنــد. از طــرف دیگــر از لحــاظ روانــی 
هــم تاثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت. در حــال 
ــا  ــم ت ــال می دهی ــزار ری ــا ۱۲۰ ه ــر م حاض

یــک دالر بگیریــم.
ــرح در  ــن ط ــه ای ــح ک ــن توضی ــا ای وی ب
زمــان ریاســت او در بانــک مرکــزی تهیــه شــده 
ــرادی را  ــان اف ــم آن زم ــا ه ــت: م ــت، گف اس
بــرای بررســی کارشناســی بــه خــارج از کشــور 
فرســتادیم. ایــن افــراد در کشــورهای مختلــف 
ــی  ــن کار را بررس ــی ای ــت و منف ــج مثب نتای
ــر  ــه اســت کــه ۶ صف ــه آن ترکی ــد. نمون کردن
ــا ۱۸  ــم ت ــورها ه ــی کش ــرد. برخ ــذف ک را ح

ــر  ــذا اگ ــد. ل ــول خــود حــذف کردن ــر از پ صف
ایــن کار در کشــور مــا صــورت گیــرد حداقــل 
۵۰ تــا ۶۰ ســال خیالمــان راحــت اســت. نتیجه 
نهایــی هــم کاهــش هزینه هــا و بهبــود فضــای 

ــود. ــی خواهــد ب روان
ــی  ــی مبن ــه انتقادات ــش ب ــی در واکن بهمن
ــت:  ــکناس گف ــاپ اس ــه چ ــل هزین ــر تحمی ب
ــن  ــود از بی ــکناس های موج ــت اس ــرار نیس ق
ــا  ــی ســه ت رود بلکــه ایــن کار در پروســه زمان
چهــار ســال انجــام می شــود. بــدان معنــا کــه 
ــکناس  ــی اس ــکناس های قدیم ــای اس ــا امح ب
ــد تولیــد خواهــد  ــول جدی ــا واحــد پ ــد ب جدی
ــن  ــاه ای ــه کوت ــود در پروس ــرار ب ــر ق ــد. اگ ش
ــی  ــا وقت ــود، ام ــه زا ب ــرد هزین کار صــورت گی
اســکناس های فعلــی بــه مــرور از گردونــه 
مبــادالت مالــی خــارج می شــود هزینــه زا 
نیســت. حتــی بــه کاهــش هزینه هــا هــم 

ــرد. ــد ک ــک خواه کم
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
ــه  ــه ب ــن الیح ــر ای ــه اگ ــت ک ــان گف در پای
ــس مطــرح شــود  ــی در مجل صــورت دو فوریت
می توانــد در ایــن دوره مجلــس مــورد بررســی 

ــرد. ــرار گی ق

بهمنی:

 حذف چهار صفر از پول ملی 
باعث کاهش هزینه ها می شود

وزیــر دفــاع و پشــتیانی نیروهــای مســلح از اختصــاص هــزار میلیــارد 
ــان فعــال در حــوزه  ــش بنی ــا شــرکت های دان ــرای همــکاری ب ــان ب توم
ــه در  ــازی ک ــو س ــا الگ ــت: ب ــر داد و گف ــور خب ــی کش ــع دفاع صنای
همــکاری بــا معاونــت علمــی ایجــاد کرده ایــم تــاش داریــم تــا از خزانــه 
ــد شــویم. ــن حــوزه بهــره من ــان در ای ــش بنی ــاوری شــرکت های دان فن

ــادل  ــر حاتمــی در مراســم تب ــر ســرتیپ امی ــه گــزارش ایســنا، امی ب
تفاهم نامــه مشــترک معاونــت علمــی بــا وزارت دفــاع بــا اشــاره 
ــس  ــی رئی ــت علم ــا معاون ــاع ب ــه وزارت دف ــای دیرین ــه همکاری ه ب
جمهــوری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــا از آثــار مســتقیم و غیــر مســتقیم 
ایــن همکاری هــا بهــره منــد بودیــم افــزود: تفاهــم نامــه ای کــه در ایــن 
مراســم بــه امضــا می رســد یــک الگــوی جدیــد بــرای توســعه همــکاری 
هــا خواهــد بــود  و براســاس ایــن الگــو اتفاقــات خوبــی در حــوزه صنایــع 

ــد داد. ــی کشــور رخ خواه دفاع
ــان  ــش بنی وی نقــش آفرینــی بیشــتر متخصصــان و شــرکت های دان
در حــوزه صنایــع دفاعــی را از دســتاوردهای ایــن تفاهــم نامــه نــام بــرد 
ــای  ــا حمایت ه ــن همکاری ه ــا در ای ــا مصمــم هســتیم ت ــه داد: م و ادام
بیشــتری از شــرکت های دانــش بنیــان داشــته باشــیم کــه ایــن 
ــازی  ــاری س ــه تج ــک ب ــی و کم ــای مال ــامل حمایت ه ــا ش حمایت ه

ــود. ــاور ی هــای بخــش دفاعــی خواهــد ب فن
وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه بهــره منــدی کشــور از علــم و فناوری هــای 
ــوآور کشــور  ــان و هســته های ن ــش بنی تولیــد شــده در شــرکت های دان
خاطــر نشــان کــرد:  مــا نیــز تــاش داریــم تــا بــا ظرفیتــی کــه در حــوزه 
ــد شــویم  ــره من ــی به ــه صــورت تجمع ــی کشــور اســت ب ــع دفاع صنای
ــه  ــه ای ک ــه گون ــم ب ــرار داری ــدای راه ق ــتا در ابت ــن راس ــا در ای ــی م ول
ــاوری کشــور حرکــت  ــم و فن ــا اســتفاده از ظرفیت هــای  عل متناســب ب
نشــده و مــا بــا ایــن الگــو ســعی داریــم کــه بتوانیــم ســامانه ای را ایجــاد 

ــتری  ــدی بیش ــره من ــور به ــاوری کش ــم و فن ــه عل ــا از  خزان ــم ت کنی
داشــته باشــیم.

ــوان  ــه عن ــی کشــور ب ــه بخــش دفاع ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب حاتم
پیشــرو در ایــن زمینــه عمــل خواهــد کــرد ابــراز امیــدواری کــرد کــه در 
ــان  ــش بنی ــای شــرکت های دان ــد از توانمندی ه ــو بتوان ــن  الگ ــایه ای س

در صنایــع دفاعــی کشــور اســتفاده کنیــم.
وزیــر دفــاع بــا ابــراز امیــدواری  از ایــن کــه بــا امضــای ایــن تفاهــم 
ــش  ــرکت های دان ــا ش ــتر ب ــکاری بیش ــرای هم ــی ب ــه  عطف ــه نقط نام
بنیــان کشــور باشــد اضافــه کــرد: بــا عزمــی کــه در ایــن راســتا ایجــاد 
شــده بتوانیــم حرکت هــای بــا امنیــت تــر بیشــتری بــرای مجموعه هــای 
ــن دو بخــش  ــه ای ــرا ک ــود چ ــم زده ش ــی و  اقتصــادی کشــور رق دفاع

مکمــل یکدیگــر هســتند.
ــر ایــن کــه  ــا تاکیــد ب وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
دشــمنان مــا و در راس آن آمریــکا تــاش دارنــد تــا مــا را از حقــوق اولیــه 
ــد و  ــه خری ــادآور شــد: همــه دولت هــای دنیــا مجــاز ب محــروم کننــد ی
ــورت  ــه ص ــا ب ــی از م ــتند ول ــود هس ــای خ ــی پول ه ــروش و جابجای ف
ظالمانــه ای ایــن حقــوق اولیــه ملــت دریــغ شــده اســت. در حالــی کــه 
ــه در  ــی ک ــا عزم ــی ب ــد ول ــا آســیب ها مواجــه کنن ــا را ب ــد م می خواهن
ــه  ــا را ب ــن تحریم ه ــا ای ــم ت ــاش داری ــده ت ــاد ش ــران ایج ــان ای جوان
ــل  ــت در داخ ــور اس ــاز کش ــورد نی ــه م ــم و آن ک ــل کنی ــت تبدی فرص

تولیــد کنیــم.
وزیــر دفــاع بــا تاکیــد بــر اهمیــت حــوزه تجــاری ســازی فنــاوری هــا 
در کشــور گفــت: بــر ایــن اســاس اگــر بتوانیــم ســامانه هایی را طراحــی 
کنیــم کــه بتــوان بخش هایــی از آنهــا را بــه شــرکت های دانــش بنیــان 
واگــذار کــرد می توانیــم حرکت هــای هدفمنــد در ایــن شــبکه همــکاری 

شــکل بگیــرد.
ــح  ــکاری تصری ــن هم ــاع در ای ــدات وزارت دف ــه تعه ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: در حــال حاضــر زیــر ســاخت هایی چــون آزمایشــگاه ها در 
اختیــار ایــن وزارت خانــه قــرار دارد کــه ایجــاد ایــن آزمایشــگاه ها بــرای 
شــرکت های دانــش بنیــان کار دشــواری اســت و مــا در ایــن همــکاری 
ــم. ــرار دهی ــرکت ها ق ــت ش ــگاه ها را در خدم ــن آزمایش ــم ای می توانی

وی حمایت هــای مالــی از شــرکت های دانــش بنیــان را از دیگــر 
تعهــدات وزارت دفــاع در ایــن تفاهم نامــه نــام بــرد و گفــت: در گام اول 
ــا  حــدود هــزار میلیــارد تومــان بــرای ســال 9۸ بــه منظــور همــکاری ب

ــم. ــر گرفته ای ــان در نظ ــش بنی ــرکت های دان ش
ــا در حــال حاضــر تنهــا از ۱۰ درصــد  ــن کــه م ــر ای ــا تاکیــد ب وی ب
ــای  ــا ظرفیت ه ــت: م ــم گف ــکاری داری ــان هم ــش بنی ــرکت های دان ش

ــم. ــان داری ــش بنی ــرکت های دان ــت از ش ــرای حمای ــتری ب بیش

وزیر دفاع اعالم کرد:

حمایت هزار میلیارد تومانی وزارت دفاع از 
شرکت های دانش بنیان برای سال ۹8


