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هیاتــی از طالبــان اخیــرا در ســفر بــه 
تهــران در مــورد مســائل منطقــه ای و امنیتــی 
ــا برخــی از مقامــات  ــتان ب در حــوزه افغانس
ــد  ــد. بای ــو کردن ــدار و گفت وگ ــورمان دی کش
دیــد پــس از لغــو مذاکــرات طالبــان و آمریــکا 
توســط دونالــد ترامــپ، ایــن گــروه از گفت وگــو 
ــران و مســکو چــه  ــه ای ــا همســایگان از جمل ب
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــتراتژی را ب ــرد و اس راهب

صلــح در افغانســتان دنبــال می کنــد؟
ــان  ــات طالب ــفر هی ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
بــه تهــران بــرای اولیــن بــار نیســت کــه اتفــاق 
ــه  ــار ب ــته دو ب ــال گذش ــی یک س ــاده، ط افت
ــی از  ــه گروه ــده ک ــام ش ــمی اع ــور رس ط

ــد. ــفر کرده ان ــران س ــه ته ــان ب طالب
در خــرداد مــاه ســال جــاری نیز اســپوتنیک 
ــه نقــل از یــک منبــع آگاه مدعــی شــد کــه  ب
هیاتــی از طالبــان وارد تهــران شــده  امــا انجــام 
ــئوالن  ــک از مس ــچ ی ــوی هی ــفر از س ــن س ای

ایرانــی مــورد تاییــد قــرار نگرفــت.
ــود  ــزارش داده ب ــر گ ــپوتنیک در آن خب اس
ــران،  ــه ای ــان ب ــات طالب ــل از ســفر هی ــه قب ک
ــد،  ــرادر آخون ــه سرپرســتی ماب ــات ب ــن هی ای
معــاون رهبــر طالبــان ســفری بــه چیــن 
ــاره روابــط آینــده ایــن گــروه  ــا درب داشــتند ت
در صــورت دســتیابی بــه یــک توافــق صلــح بــا 

ــد. ــی کنن ــکا رایزن آمری
ــی شــمخانی  ــاه ســال گذشــته عل در دی م
ــی کشــورمان  ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
ســفری بــه افغانســتان داشــت تــا بــا حمــداهلل 
ــورد  ــود در م ــتانی خ ــای افغانس ــب، همت مح
مســایل دو جانبــه، منطقــه ای و بین المللــی 

ــد. ــو کن ــدار و گفت وگ دی
ــاور  ــا مش ــدار ب ــن در دی ــمخانی همچنی ش
ــای  ــه گفت وگوه ــتان ب ــی افغانس ــت مل امنی
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــان جمه ــاری می ج
ــع  ــه رف ــک ب ــور کم ــه منظ ــان ب ــروه طالب گ
مشــکات امنیتــی موجــود در ایــن کشــور 
ــات و  ــه ارتباط ــت: مجموع ــرد و گف ــاره ک اش
ــان  ــروه طالب ــا گ ــای انجــام شــده ب گفت وگوه
بــا اطــاع دولــت افغانســتان بــوده و ایــن رونــد 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــان ادام همچن
بحــث موضــوع مذاکــره ایــران و طالبــان پیش 
از ایــن هــم مطــرح و هــدف از آن مبــارزه جــدی 
ــوان شــده  ــا تروریســم عن ــه ب کشــورهای منطق
ــی  ــران آمادگ ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــود ک ب
ــتان  ــت افغانس ــح حکوم ــد صل ــکاری در رون هم
بــا طالبــان را دارد. البتــه طــرح تماس هــای 
ایــران و طالبــان در ایــن برهــه زمانــی آن هــم در 
هنــگام ســفر دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــای  ــا و واکنش ه ــل تحلیل ه ــه کاب ــورمان ب کش

مثبــت و منفــی را نیــز بــه دنبــال داشــت.
ــه فاصلــه کوتاهــی از ســفر دبیــر شــورای  ب
عالــی امنیــت ملــی کشــورمان بــه کابــل، 
ســخنگوی طالبــان تاییــد کــرد کــه هیاتــی از 

ــران ســفر داشــته اســت. ــه ای ــروه ب ــن گ ای
امــارت  ســخنگوی  مجاهــد  ذبیــح اهلل 
اســامی )طالبــان( نیــز بــا تاییــد ســفر هیاتــی 
از ایــن گــروه بــه ایــران گفــت کــه ایــن ســفر 
در ارتبــاط بــا مســایل و شــرایط بعد از اشــغال، 
بازگشــت صلــح و امنیــت بــه افغانســتان و 

ــت. ــده اس ــام ش ــه انج منطق
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وقــت وزارت 
ــن  ــد ای ــن تایی ــز ضم ــورمان نی ــه کش خارج
ــا  ــرات ب ــن مذاک ــه، ای ــان این ک ــا بی ــاله ب مس
اطــاع دولــت افغانســتان بــوده و هــدف از 
ــرای  ــکاری ب ــن راه ــیدن و یافت ــام آن رس انج
ــه  ــح در افغانســتان و تســهیل زمین ایجــاد صل
گروه هــای  بیــن  گفت وگــو  انجــام  بــرای 
افغانســتانی بــا دولــت ایــن کشــور جهــت 
پیشــبرد دولــت اســت، اظهــار کــرد: مــا 
امیدواریــم کــه بتوانیــم  نقــش خــود را در 
ایجــاد ثبــات و امنیــت در افغانســتان ایفــا کنیم 
ــن مذاکــرات  و همانطــور کــه اشــاره کــردم ای
ــده و  ــام ش ــتان انج ــت افغانس ــاع دول ــا اط ب

ــت. ــخص اس ــز مش ــداف آن نی اه
مذاکــرات  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
معنــای  بــه  گــروه  ایــن  بــا  رایزنی هــا  و 
ــن  ــا ای ــویی ب ــع و همس ــودن مواض ــان ب یکس
ــه  ــه شــرایط منطق ــا توجــه ب ــروه نیســت. ب گ
ایــن  کــه  بــود  الزم  جــاری  وضعیــت  و 

شــود. انجــام  گفت وگوهــا 
ــس  ــرزای رئی ــد ک ــه حام ــن زمین در همی
جمهــور پیشــین افغانســتان نیــز تاکیــد کــرد 
کــه گفت وگــو و تمــاس ایــران بــا طالبــان بــه 

ــع افغانســتان تمــام خواهــد شــد. نف
ــکا  ــا آمری ــح ب ــراری صل ــای برق گفت وگوه
از  تقریبــا  طالبــان  بــا  آن هــا  مذاکــرات  و 
ســال گذشــته بــه طــور مســتمر توســط 
ــور  ــکا در ام ــده آمری ــل زاد، نماین ــای خلی زلم
افغانســتان هــم  مــورد پیگیــری قــرار گرفــت. 
ــا  ــن گفت وگوه ــز ای ــر نی ــای اخی ــی ماه ه ط
ــور  ــا حض ــه ب ــددی در دوح ــات متع در جلس
نماینــدگان دو طــرف پیگیــری و برگــزار شــد. 
ــود را  ــت های خ ــن درخواس ــک از طرفی ــر ی ه
نیــز مطــرح کردنــد، طالبــان خواســتار خــروج 
نیروهــای آمریکایــی از خــاک افغانســتان بــوده 
ــد گام  ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــتند ت ــد داش و تاکی
ــود. ــته نمی ش ــح برداش ــت صل ــی در جه مثبت

در ایــن ارتبــاط دونالــد ترامــپ رئیــس 
ــرای  ــود را ب ــت خ ــز موافق ــکا نی ــور آمری جمه
خــروج بخشــی از نیروهــای ایــن کشــور از 
ــن حــال  ــود. در عی ــرده ب ــام ک افغانســتان اع

ــی  ــر سیاس ــخنگوی دفت ــاهین، س ــهیل ش س
گــروه طالبــان در قطــر هــم اعــام کــرده 
ــه  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــر ای ــه اگ ــود ک ب
ــق   ــه تواف ــز ب ــا نی ــد، م ــل کن ــش عم تعهدات
ــود.   ــم ب ــد خواهی ــور پایبن ــن کش ــا ای ــود ب خ
صلــح  برقــراری  بــرای  می توانــد  طالبــان 
در افغانســتان دو اســتراتژی داشــته باشــد: 
ــک  ــم در ی ــا حــق داری ــگ. م ــا جن ــره ی مذاک
ــم. حــل مســأله  ــی کنی کشــور مســتقل زندگ
افغانســتان بســتگی بــه توافــق بــا ایــاالت 
ــه  ــور ب ــن کش ــر ای ــکا دارد. اک ــده آمری متح
ــه  ــئول ادام ــد، مس ــل نکن ــود عم ــدات خ تعه

ــود. ــد ب ــتان خواه ــگ در افغانس جن
در واقــع بخــش اصلــی ایــن توافــق خــروج 
ــه از  ــرف ۲۰ هفت ــی ظ ــروی آمریکای ۵۴۰۰ نی
ــدود  ــون ح ــم اکن ــکا ه ــود. آمری ــتان ب افغانس
ــتان دارد. در  ــاک افغانس ــرو در خ ــزار نی ۱۴ ه
ــه  ــود ک ــده ب ــد ش ــم متعه ــان ه ــر، طالب براب
اجــازه ندهــد شــبه نظامیــان و گروه هــای 
جهــادی از خــاک افغانســتان بــرای حملــه بــه 
آمریــکا و منافــع ایــن کشــور اســتفاده کننــد.

ــر از  ــر خب ــاه اخی ــه در م ــود این ک ــا وج ب
نهایــی شــدن متــن توافــق طالبــان بــا آمریــکا 
منتشــر شــد و پــس از آن زلمــای خلیــل زاد، 
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور افغانســتان، در 
مــورد متــن تهیــه شــده بــا اشــرف غنــی رئیس 
ــس  ــداهلل رئی ــداهلل عب ــتان، عب ــور افغانس جمه
دولــت اجرایــی ایــن کشــور و برخــی دیگــر از 
ــو  ــر و گفت وگ ــادل نظ ــتان تب ــات افغانس مقام
کــرد، امــا بــه یکبــاره ترامــپ، رئیس جمهــوری 
توئیت هــای  در  ســپتامبر  هفتــم  آمریــکا 
متوالــی اعــام کــرد کــه قــرار بــوده بــا رهبــران 
ــا  ــد، ام ــدار کن ــد دی ــپ دیوی ــان در کم طالب
ــه لغــو ایــن اجــاس گرفتــه اســت. تصمیــم ب

ــدار  ــن دی ــر لغــو ای ــزود: عــاوه ب ترامــپ اف
ــکا  ــه توقــف گفت وگوهــا میــان آمری دســتور ب
و طالبــان داده چــرا کــه ایــن گــروه پذیرفتــه 
ــه  ــه ب ــوده ک ــل ب ــه ای در کاب ــؤول حمل مس
ــرباز  ــک س ــه ی ــر از جمل کشــته شــدن ۱۲ نف

ــت. ــده اس ــز انجامی ــی نی آمریکای
ــم  ــس از تصمی ــزارش، پ ــن گ ــاس ای براس
ترامــپ،  طالبــان هــم اعــام کــرد کــه تصمیــم 

دونالــد ترامــپ مبنــی بــر لغــو مذاکــرات 
ــا رهبــران ایــن گــروه باعــث می شــود  صلــح ب
آمریکایی هــای بیشــتری جــان و مــال خــود را 

ــد. ــت بدهن از دس
همچنیــن طالبــان تاکیــد کــرد: تــاوان ایــن 
کار بیــش از هــر کســی بــه خــود آمریــکا 
می رســد، اعتبــار آمریــکا را متضــرر می کنــد و 
تلفــات جانــی و مالــی آمریــکا را بیشــتر و نقش 
آمریــکا را در تعامــل سیاســی متزلــزل معرفــی 

می کنــد.
وزرای خارجــه چین، افغانســتان و پاکســتان 
نیــز بعــد از ســومین دور گفت وگوهایشــان 
در شــهر اســام آباد پایتخــت پاکســتان در 
ــه  ــر س ــد: ه ــد کردن ــترک تأکی ــه ای مش بیانی
ــر  ــه ای اخی ــوالت منطق ــک تح ــرف از نزدی ط
ــکا و  ــان آمری ــرات می ــرده و مذاک ــال ک را دنب
طالبــان را نیــز در معــرض توجــه قــرار داده انــد.

ــدوار  ــا امی ــد: م ــان کردن ــن بی ــا همچنی آنه
هســتیم مذاکــرات بیــن افغانــی از جملــه 
ــوری  ــت جمه ــن دول ــتقیم بی ــرات مس مذاک
ــده و  ــاز ش ــه زودی آغ ــان ب ــتان و طالب افغانس
ــل خشــونت ها و ایجــاد  ــف کام ــه توق منجــر ب
ــود. ــتان ش ــردم افغانس ــرای م ــدار ب ــح پای صل

ــور  ــس جمه ــه رئی ــی ک ــا تصمیم ــا ب نهایت
آمریــکا اتخــاذ کــرد گــروه طالبــان گویــا 
تصمیــم گرفتــه تــا مذاکــرات بــه شــکل 
ــر  ــح از س ــه صل ــتیابی ب ــرای دس ــری ب دیگ
ــان  ــی از طالب ــرا نمایندگان ــود، زی ــه ش گرفت

ســفری بــه مســکو داشــتند.
اخیــرا هــم اعــام شــد کــه  اعضــای دفتــر 
ــه  ــفر ب ــس از س ــر پ ــان در قط ــی طالب سیاس
ــات  ــا مفام ــا ب ــدند ت ــران ش ــازم ته ــکو ع مس
ــه  ــح افغانســتان ب ــاره مذاکــرات صل ــران درب ای

گفت وگــو بنشــینند.
و  بین االفغانــی  مذاکــرات  صلــح،  رونــد 
و  طالبــان  میــان  صلــح  مذاکــرات  توقــف 
آمریــکا از جملــه موضوعــات مــورد بحــث میان 
اعضــای دفتــر سیاســی طالبــان و مقامــات 

ــت. ــوده اس ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفتــر سیاســی 
طالبــان در قطــر در توییتــر نوشــته اســت کــه 
ــام  ــری عبدالس ــه رهب ــروه ب ــن گ ــات ای هی
حنفــی بــه ایــران ســفر کــرده اســت. او گفــت 
کــه تحــوالت اخیــر در رونــد صلــح و پیشــرفت 
ــران در افغانســتان  ــای اقتصــادی ای در پروژه ه
محــور گفت وگوهــا در ایــن ســفر بــوده اســت.

همــواره  اســت  واضــح  کــه  همان طــور 
امنیــت و ایجــاد صلــح در افغانســتان به عنــوان 
ــران از  همســایه شــرقی جمهــوری اســامی ای
ــوده و مســئوالن  ــت خاصــی برخــوردار ب اهمی
دو کشــور بارهــا تاکیــد داشــته اند کــه امنیــت 
ــر  ــر یکدیگ ــور ب ــن دو کش ــک از ای ــر ی در ه
تاثیرگــذار اســت. از ایــن روز گفت وگوهــا و 
تماس هایــی کــه مســئوالن کشــورمان بــا 
مقامــات افغانســتان داشــته بــر محــور صلــح و 
امنیــت اســتوار و موضــوع مذاکــره بــا طالبــان 
ــی مطــرح می شــود  ــه صــورت علن ــه ب ــم ک ه
بــر ایــن مســاله تاکیــد دارد تــا هــر چــه زودتــر 
صلــح در افغانســتان برقــرار شــده و بــه امنیــت 

ــدار منجــر شــود. پای

مذاکرات طالبان با ایران؛ گامی در جهت پیشبرد صلح افغانستان

وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران در پاســـخ بـــه 
جدیدتریـــن اتهامـــات همتـــای آمریکایـــی خـــود 
ـــاش اســـت  ـــم ب« در ت ـــای »تی ـــه بقای ـــرد ک ـــد ک تأکی
کـــه »دونالـــد ترامـــپ« را فریـــب داده و بـــه ســـوی 

ــاند. ــگ بکشـ جنـ
ــواد ظریـــف«  ــارس، »محمـــد جـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــری  ـــام توییت ـــک پی ـــران در ی ـــه ای ـــور خارج ـــر ام وزی
بـــه اتهامـــات اخیـــر »مایـــک پامپئـــو« وزیـــر امـــور 

خارجـــه آمریـــکا علیـــه ایـــران پاســـخ داد.
ــه  ــه وی را بـ ــی کـ ــع خبرنگارانـ ــو در جمـ پامپئـ
عربســـتان همراهـــی می کردنـــد، ضمـــن متهـــم 
ــی  ــات نفتـ ــه تأسیسـ ــه بـ ــه حملـ ــران بـ ــردن ایـ کـ
ـــتان  ـــه عربس ـــه علی ـــن حمل ـــد: »ای ـــی ش ـــو مدع آرامک
ســـعودی و خـــاک آنهـــا انجـــام شـــده و اقـــدام بـــه 
ـــد«. ـــی آی ـــاب م ـــه حس ـــا ب ـــه آنه ـــتقیم علی ـــگ مس جن

ـــات  ـــن اتهام ـــه ای ـــخ ب ـــران در پاس ـــه ای ـــر خارج وزی
ــرای  ــک بـ ــا تحریـ ــگ یـ ــه جنـ ــدام بـ ــت: »اقـ نوشـ
جنـــگ؟ بقایـــای تیـــم ب )بـــه اضافـــه همپیمانـــان 
جاه طلـــب آنهـــا( تـــاش می کننـــد، دونالـــد ترامـــپ 
ـــر  ـــه خاط ـــا ب ـــد. آنه ـــب دهن ـــگ فری ـــمت جن ـــه س را ب
ـــه  ـــه ب ـــه ک ـــه آنچ ـــه ب ـــد ک ـــا کنن ـــد دع ـــان، بای خودش

ـــای  ـــوز هزینه ه ـــا هن ـــند. آنه ـــتند، نرس ـــال آن هس دنب
بســـیار کوچک تـــر جنـــگ یمـــن را کـــه چهـــار 
ســـال پیـــش از سرگســـتاخی از پایـــان دادن بـــه آن 

خـــودداری نکردنـــد، مـــی پردازنـــد«.
رئیــس  دســتگاه دیپلماســی ایــران بــا انتشــار ویدئویی 
از اعترافــات اخیــر پامپئــو کــه گفتــه بــود بعنــوان رئیــس 
ــه داد:  ــد، ادام ــب می کنن ــد و تقل ــیا، دروغ می گوین س
ــرک می شــود.  ــه ســختی ت ــادات قدیمــی ب ــو، ع »پامپئ
»دروغ و تقلــب« و خــود را خــوار و ذلیــل مشــتری های 
ــون و  ــه خ ــل ب ــی کام ــه بی اعتنای ــردن ک ــی ک خارج
ــه اوج  ــر ب ــای اخی ــد در روزه ــان می کنن ــروت را پنه ث

خــود رســیده اســت«.
وی ســـپس بـــه واشـــنگتن و همپیمانـــان جنـــگ 
ـــتگاری:  ـــیر رس ـــه کرد: »مس ـــور توصی ـــن کش ـــب ای طل
ـــه  ـــه فاجع ـــه ب ـــرای اینک ـــمرید ب ـــت ش ـــت را غنیم فرص
یمـــن پایـــان دهید-نـــه اینکـــه آن را گســـترش 

دهیـــد«.
وزیـــر خارجـــه آمریـــکا کـــه پیشـــتر بعنـــوان 
ـــخنرانی  ـــک س ـــت در ی ـــت داش ـــیا« فعالی ـــس »س رئی
بـــه دروغگویـــی و تقلـــب ایـــن ســـازمان اشـــاره 
ـــا دروغ  ـــودم. م ـــیا ب ـــس س ـــن رئی ـــت: »م ـــرده و گف ک
می گفتیـــم، تقلـــب می کردیـــم، مـــی دزدیدیـــم. مـــا 

ــتیم«. ــی را داشـ ــای آموزشـ ــه دوره هـ همـ
پامپئـــو روز گذشـــته بـــار دیگـــر بـــا تکـــرار 
اتهـــام زنـــی بـــه ایـــران گفـــت: »جامعـــه اطاعاتـــی 
بـــه  شـــدت بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه حوثی هـــا 
ـــرای  ـــا ب ـــه از آنه ـــی ک ـــزات نظام ـــه تجهی ـــاراهلل( ب )انص
ـــد  ـــتفاده ش ـــو اس ـــی آرامک ـــات نفت ـــه تأسیس ـــه ب حمل

مجهـــز نیســـتند«.
ـــتان  ـــاع عربس ـــخنگوی وزارت دف ـــر، س ـــرف دیگ از ط
ســـعودی در یـــک کنفرانـــس خبـــری، بـــا نمایـــش 
ــد  ــی شـ ــی مدعـ ــلیحات نظامـ ــی از تسـ تکه پاره هایـ
کـــه ایـــران در حملـــه اخیـــر بـــه تأسیســـات نفتـــی 

ســـعودی نقـــش داشـــته اســـت. 

نتایــج انتخابــات کنســت )پارلمــان( رژیــم صهیونیســتی 
تــا اینجــای کار بیانگــر آن اســت کــه نخســت وزیر فعلــی 
ــدون  ــت راســت گرا ب ــه تشــکیل دول ــق ب ــم موف ــن رژی ای
ــا  ــا« نشــده ام ــه م ــرائیل خان ــس حــزب »اس حضــور رئی
ــط  ــت توس ــکیل دول ــرای تش ــه را ب ــأله زمین ــن مس ای
ــال  ــن احتم ــد و ای ــم نمی کن ــه فراه ــپ و میان اردوگاه چ
وجــود دارد کــه احــزاب اردوگاه راســت بــا توقــف حمایــت 
از نتانیاهــو، گزینــه دیگــری را بــرای تشــکیل دولــت 

ــد. ــی کنن معرف
ــا انتشــار  ــزارش ایســنا، ســایت »۱۸۰ پســت« ب ــه گ ب
رژیــم  کنســت  انتخابــات  نتایــج  دربــاره  یادداشــتی 
انتخابــات  نتیجــه  مهم تریــن  نوشــت:  صهیونیســتی 
اســرائیل ایــن اســت کــه نتانیاهــو بــه هیــچ وجــه مجــاز 
بــه تشــکیل دولــت جدیــد ایــن رژیــم نبــوده امــا ایــن بــه 

ــت. ــت نیس ــت اردوگاه راس ــای شکس معن
انتخــاب مجــدد اســرائیل بــا نتیجــه ای بــه ظاهــر 
متفــاوت در مقایســه بــا انتخابــات آوریــل پایــان یافــت امــا 
ــع تکــرار  ــات در واق ــن انتخاب ــه ای ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــات،  ــن انتخاب ــاوت ای ــه متف ــود. نقط ــل ب ــات آوری انتخاب
شکســت رئیــس اردوگاه راســت یعنــی بنیامیــن نتانیاهــو 
در تحقــق هدفــش بــرای پیــروزی احــزاب راســتگرا بــرای 
ــدون حضــور آویگــدور  ــه ب ــت و تشــکیل کابین ادامــه دول
ــن  ــود. ای ــا« ب ــه م ــرائیل خان ــر حــزب »اس ــن، رهب لیبرم
ــه دو  ــن ک ــاره ای ــا درب ــه صحبت ه ــت ک ــا اس ــدان معن ب
اردوگاه چــپ و راســت موفــق بــه کســب اکثریــت آرا بــرای 
ــراق و مغالطــه اســت. ــی اغ ــت نشــدند، نوع تشــکیل دول

نتایــج اولیــه نشــان داد کــه اردوگاه راســت بــدون 
حضــور لیبرمــن ۵۶ صندلــی را بــه خــود اختصــاص 
داده و در مقابــل اردوگاه میانــه و چــپ ۵۴ صندلــی 
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــی اس ــن بدیه ــد و ای ــب کردن را کس
ــر  ــپ در نظ ــا چ ــه و ی ــزاب میان ــی از اح ــن را جزئ لیبرم
گرفــت. واقعیــت ایــن اســت کــه اختــاف در اردوگاه 
ــب آن شــخصی اســت، در اصــل بحــران  ــه اغل راســت ک
تشــکیل دولــت اســرائیل را ایجــاد کــرده اســت و چنانچــه 
ــن  ــو و لیبرم ــان نتانیاه ــی می ــل توافق ــات آوری در انتخاب
ــتی در  ــم صهیونیس ــت وزیر رژی ــت، نخس ــورت می گرف ص

تشــکیل دولــت شکســت نمی خــورد.
ــق  ــداوم تواف ــه ت ــت ک ــوان گف ــب، می ت ــن ترتی بدی
ــکیل  ــع از تش ــاال مان ــن، احتم ــو و لیبرم ــردن نتانیاه نک
ــرای تشــکیل  ــه را ب ــا زمین ــت راســت گرا می شــود ام دول

ــد؛  ــم نمی کن ــه فراه ــپ و میان ــزاب چ ــط اح ــت توس دول
چــرا کــه دولــت چــپ و میانــه آخریــن گزینــه ای اســت که 
ــان  ــد و وی از هم ــد در آن مشــارکت کن ــن می توان لیبرم

ــی اســت. ــت وحــدت مل ــدا خواســتار تشــکیل دول ابت
ــان  ــه پای ــق ب ــود موف ــزب لیک ــران ح ــه رهب چنانچ
نتانیاهــو و لیبرمــن نشــوند، راه  دادن بــه اختافــات 
ــه  ــت و ازجمل ــاز اس ــر ب ــای دیگ ــاب گزینه ه ــرای انتخ ب
ــم اســت، ایجــاد بحــران  ــال آن ک ــه احتم ــی ک گزینه های
سیاســی جدیــد از طریــق تکــرار تصمیــم انحــال کنســت 
و برگــزاری دوبــاره انتخابــات اســت کــه احتمــاال نتانیاهــو 

ــد. ــال آن باش ــه دنب ب
ــدار داده  ــال هش ــن احتم ــه ای ــبت ب ــم نس ــس رژی رئی
ــت  ــده اس ــری از آن ش ــرای جلوگی ــاش ب ــتار ت و خواس
و ایــن بــدان معنــا اســت کــه وی یــا بــه تشــکیل دولــت 
ــر  ــود را ب ــا لیک ــرد و ی ــد ک ــویق خواه ــی تش ــدت مل وح
آن مــی دارد تــا شــخص دیگــری را بــرای تشــکیل دولــت 

ــد. انتخــاب کن
ــات  در هــر صــورت، مشــخص اســت کــه نتایــج انتخاب
نــه تنهــا بحــران سیاســی اســرائیل را حــل نکــرده، بلکــه 
آن را پیچیده تــر کــرده اســت. ایــن مســأله احــزاب 
ــفید را  ــی و س ــزب آب ــود و ح ــژه لیک ــه وی ــف و ب مختل
از  وادار می کنــد تــا بــه دنبــال جایگزیــن باشــند و 
مهم تریــن گزینه هــای جایگزیــن می تــوان بــه گزینــه 
وادار کــردن لیکــود بــه پایــان دادن بــه حمایــت خــود از 
ــرای تصــدی پســت  ــرد دیگــری ب ــو و پیشــنهاد ف نتانیاه

ــرد. ــاره ک ــم اش ــن رژی ــت وزیری ای نخس
از  یکــی  دهــد،  رخ  اتفــاق  ایــن  کــه  در صورتــی 
ــق  ــو محق ــان نتانیاه ــی مخالف ــداف انتخابات ــن اه مهم تری
ــه  ــدی ک ــاد تن ــات و انتق ــاً تبلیغ ــت و مطمئن ــده اس ش
نتانیاهــو در جریــات تبلیغــات انتخاباتــی خــود از احــزاب 
رقیــب کــرد، آنهــا را بــرآن مــی دارد کــه خواســتار 

ــوند. ــود ش ــوی لیک ــن از س ــه جایگزی ــنهاد گزین پیش
ــان  ــت می ــوده و رقاب ــه ب ــون اولی ــج تاکن ــه نتای اگرچ
لیکــود و آبــی و ســفید نزدیــک اســت، امــا واضــح اســت 

کــه هیــچ یــک از دو حــزب اصلــی توانایــی تشــکیل دولــت 
جدیــد را ندارنــد. بنابرایــن، بحــث در مــورد احتمــال 
تشــکیل دولــت وحــدت ملــی و ســکوالر توســط ایــن دو 
حــزب بــزرگ و »اســرائیل خانــه مــا« بــاال گرفتــه اســت. 
ایــن بــدان معناســت کــه رژیــم صهیونیســتی بــه ســمت 
یــک تغییــر داخلــی مهــم پیــش مــی رود کــه اســاس آن 
ــر  ــا را »غی ــه آنه ــت ک ــت اس ــانی از دول ــردن کس دور ک
صهیونیســت« می نامنــد؛ صفــت غیرصهیونیســت بــه 

حریدی هــا و اعــراب اطــاق می شــود.
ــر  ــه نظـ ــد بـ ــدان بعیـ ــه چنـ ــن گزینـ ــاب ایـ انتخـ
ـــی  ـــو و بن ـــه نتانیاه ـــس از آن ک ـــژه پ ـــه وی ـــد؛ ب نمی رس
کانتـــس، رهبـــر حـــزب آبـــی و ســـفید در اظهاراتشـــان 
ــتی و  ــت صهیونیسـ ــک دولـ ــکیل یـ ــت تشـ ــر اهمیـ بـ

وحـــدت ملـــی تأکیـــد کردنـــد.
در صــورت تشــکیل دولــت وحــدت ملــی احــزاب 
ــد  ــاد کنن ــم ایج ــل مه ــک اص ــد ی ــتی می توانن صهیونیس
کــه لیســت مشــترک عربــی بــه طــور رســمی بــه حــزب 
ــا اســت  ــدان معن ــن ب ــل شــود و ای ــی مخالفــان تبدی اصل
کــه عرب هــا رهبــر اپوزیســیون در کنســت خواهنــد 
شــد و همیــن مســأله قــدرت آنهــا را بیــش از هــر زمــان 

دیگــری افزایــش می دهــد.
را  آن  نمی تــوان  کــه  واقعیتــی  صــورت  هــر  در 
ــم  ــی رژی ــل عموم ــه محاف ــن اســت ک ــت، ای ــده گرف نادی
ــتند و  ــت هس ــی اردوگاه راس ــتر حام ــتی بیش صهیونیس
ــه دارد.  ــان ادام ــل همچن ــن محاف ــل ای ــری در داخ درگی
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــده می ت ــرح ش ــائل مط از مس
ــد  ــری خواه ــه درگی ــر ب ــت منج ــات کنس ــج انتخاب نتای
شــد و همیــن مســأله در ســایه طــرح موســوم بــه معاملــه 
قــرن و برنامــه ریــزی اردوگاه راســت بــرای الحــاق کرانــه 
ــم  ــی رژی ــه سیاس ــغالی، عرص ــی اش ــه اراض ــری ب باخت
صهیونیســتی در مرحلــه آتــی را بی ثبــات می کنــد و 
هیــچ احتمالــی وجــود نــدارد کــه وضعیــت فعلــی فرصتــی 
ــطینی ها  ــا فلس ــق ب ــی در تواف ــرفت سیاس ــرای پیش را ب

ــازد. ــم س فراه

ظریف:

 »تیم ب« در حال فریب دادن ترامپ به 
سوی جنگ است

نتانیاهو شکست خورده اما راست گراها 
قوی تر شدند

 ترامپ:
 مانع ورود روحانی و ظریف به 

آمریکا نمی شوم

کــرد  اعــام  آمریــکا  رئیــس  جمهــور 
و  رئیس جمهــور  ورود  مانــع  نمی خواهــد 
وزیــر امــور خارجــه ایــران بــه نیویــورک بــرای 
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم ــرکت در مجم ش

ــود. ــد ش متح
ــزاری  ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
تســنیم بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه، دونالد 
ترامــپ رئیس جمهــور آمریــکا بعــد از ظهــر روز 
چهارشــنبه بــه وقــت محلــی اعــام کــرد دولت 
ــات  ــده جزئی متبوعــش ظــرف ۴۸ ســاعت آین
تحریم هــای جدیــد علیــه ایــران را منتشــر 

خواهــد کــرد.
ــه در  ــس از آن ک ــپ ســاعاتی پ ــد ترام دونال
یــک پیــام توئیتــری از تشــدید تحریم هــا 
ــات  ــر داد، در خصــوص جزئی ــران خب ــه ای علی
ــه  ــت علی ــرار اس ــه ق ــدی ک ــای جدی تحریم ه
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــود ب ــال ش ــران اعم ای
ــن تحریم هــا را طــی  ــه ای ــوط ب »جزئیــات مرب
یــک یــا دو روز آینــده اعــام خواهیــم کــرد.«

رئیس جمهــور آمریــکا دربــاره واکنــش ایــن 
ــات  ــه تأسیس ــر ب ــه اخی ــر حمل ــور در براب کش
نفتــی عربســتان کــه واشــنگتن ادعــا می کنــد 
ــت:  ــار داش ــز اظه ــت نی ــوده اس ــران ب کار ای
ــا وجــود دارد، از  ــرای م ــادی ب »گزینه هــای زی
ــا  ــگ اســت. ام ــه جن ــی ک ــه نهای ــه گزین جمل
مــن گزینــه نهایــی را مــد نظــر نــدارم، مــن از 
جنــگ صحبــت نمی کنــم. هرچنــد آمریــکا در 

ــرار دارد.« ــه ای ق ــیار قدرتمندان ــع بس موض
وی در خصــوص صــادر نشــدن روادیــد برای 
ــواد  ــور و محمدج ــی رئیس جمه ــن روحان حس
ــور  ــران به منظ ــه ای ــور خارج ــر ام ــف وزی ظری
شــرکت در هفتــاد و چهارمیــن مجمــع عمومی 
ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک نیــز مدعــی 
ــا  ــه ایرانی ه ــد، ب ــن باش ــت م ــر دس ــد: »اگ ش
ــا قصــد  ــر آنه ــد. اگ ــه بیاین ــم ک اجــازه می ده
ــم  ــن نمی  خواه ــد، م ــا بیاین ــه اینج ــد ب دارن

ــع ورود آنهــا شــوم.« مان

مرگ مشکوک پسر »محمد مرسی«

عضــو ســابق شــورای ملــی حقوق بشــر 
ــی«  ــد مرس ــر »محم ــرد پس ــام ک ــر اع مص
پیــش از مــرگ خــود قصــد افشــاگری داشــته 

ــت. اس
ــی«به  ــد مرس ــر »محم ــکوک پس ــرگ مش م
ــگاران  ــگاه خبرن ــل باش ــروه بین المل ــزارش گ گ
جــوان بــه نقــل از عربــی ۲۱، »اســامه رشــدی« 
عضــو ســابق شــورای ملــی حقــوق بشــر مصــر 
ــد  ــداهلل مرســی« پســر »محم ــرد »عب ــام ک اع
درگذشــت،  پیــش  چنــدی  کــه  مرســی« 
یادداشــتی آمــاده کــرده بــود کــه شــرایط مربوط 
ــر و  ــای مص ــدرش در زندان ه ــت پ ــه بازداش ب
ــاره نقــض حقــوق  ــی کــه درب همچنیــن اقدامات
خانــواده اش انجــام شــده بــود را فــاش می کــرد.

روز  کــه  مطبوعاتــی  کنفرانســی  در  وی 
ــئول  ــی مس ــه کس ــوان »چ ــا عن ــنبه ب چهارش
مــرگ مرســی و صد هــا زندانــی در مصــر 
اســت« و در شــهر ژنــو ســوئیس برگــزار شــده 
ــرگ  ــان م ــی از زم ــداهلل مرس ــت: عب ــود، گف ب
پــدرش در قفــس دادگاه آرام نگرفــت. مرســی 
پــس از ســال ها بدرفتــاری و محرومیــت از 
ــن،  ــت. ای ــانی درگذش ــوق انس ــاده ترین حق س
ــتین  ــی نخس ــه مرس ــت ک ــر آن اس ــاوه ب ع
ــی  ــورت مدن ــه بص ــود ک ــوری ب ــس جمه رئی

ــود. ــده ب ــاب ش انتخ
قلــب عبــداهلل  ادامــه گفــت:  رشــدی در 
ــته،  ــدرش گذش ــر پ ــه ب ــی را ک ــت ظلم نتوانس
ــی  ــا اتهامات ــدرش ب ــه پ ــرا ک ــد؛ چ ــل کن تحم
ــه  ــود. همچنانک ــده مواجــه شــده ب ــم پیچی دره
بــرادر بزرگتــرش اســامه نیــز تــا االن زندانی اســت 
ــا در فهرســت تروریســم  ــواده آن ه ــی خان و تمام
ــا مصــادره شــده  ــای آن ه ــد و دارایی ه ــرار دارن ق

و از کار و مســافرت ممنــوع شــده اند.
ــداهلل در ۴  ــرد: عب ــح ک ــه تصری وی در ادام
ســپتامبر و در ۲۵ ســالگی در شــرایطی مبهــم 
ــارج از  ــه خ ــوری ک ــت؛ بط ــده درگذش و پیچی
خانــه فــوت کــرد و جســد وی بــه بیمارســتان 
منتقــل شــد. دادســتانی یــک زن را متهــم بــه 
ــرگ  ــت م ــه عل ــی ک ــرده، در حال ــل وی ک قت

ــی اعــام شــده اســت. ــی ناگهان ســکته قلب
رشــدی در ادامــه تصریــح کــرد: هیــچ 
کــه  حادثــه  ایــن  در خصــوص  شــفافیتی 
ــورت  ــت، ص ــل اس ــات قت ــه عملی ــکوک ب مش
ــر آن اســت کــه  ــن عــاوه ب نگرفتــه اســت. ای
وی بــرای کشــف علــت مــرگ پــدرش فعالیــت 
می کــرد. از ایــن رو، مــا در طبیعــی بــودن 
ــم  ــه رژی ــی ک ــود تهدید های ــا وج ــرگ وی ب م

ــم. ــک داری ــی داد، ش ــام م ــر( انج )مص
عبــداهلل مرســی، پســر کوچــک محمــد 
مرســی، رئیــس جمهــور پیشــین مصــر بــر اثــر 

ــت. ــی درگذش ــه قلب حمل
محمــد مرســی اواخــر خردادمــاه در جلســه 
محاکمــه  بــه دلیــل آنچــه ســکته قلبــی اعــام 

شــد، فــوت کــرد.

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل: ۰9۱۴۳۰۱۰۵7۳
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بستان آباد به صدا درمی آید

 معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و 
نقــل کشــور گفــت: ســوت قطــار آخــر مهرمــاه 
ــدا  ــه ص ــتان آباد ب ــتان بس ــال در شهرس امس

درمی آیــد.
از  بازدیــد  خیــراهلل خادمــی در حاشــیه 
ــه  ــز در مصاحب ــه - تبری ــن میان ــروژه راه آه پ
ــرد:  ــام ک ــا اع ــگار ایرن ــا خبرن ــی ب اختصاص
عملیــات اجرایــی ۱۳۲ کیلومتــر از ایــن مســیر 

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ب
وی تکمیــل ایســتگاه قطــار در شــهر بســتان 
ــروژه راه  ــاح پ ــرای افتت ــن کار ب ــاد را آخری آب
ــرد و  ــوان ک ــاد عن ــتان آب ــا بس ــه ت ــن میان آه
افــزود: ایــن ایســتگاه مراحــل پایانــی خــود را 

طــی مــی کنــد.
ــرداری  ــا بهــره ب ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــیر  ــان س ــز، زم ــه - تبری ــی میان ــط ریل از خ
در مســیر تبریــز تــا تهــران پنــج ســاعت 
ــه  ــه داد: از هفت ــت، ادام ــد یاف ــش خواه کاه
ــازی  ــذاری، روس ــل گ ــا ری ــان ب ــده همزم آین
ــه  ــاد ب ــتان آب ــز از بس ــذاری نی ــت گ و تراوس

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز آغ تبری
خادمــی گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن خــط 
ــال  ــی در ح ــد خوب ــا رون ــز ب ــمت تبری ــه س ب
اجراســت و در ســال آینــده قطــار بــه ایســتگاه 

خــاوران تبریــز مــی رســد.
ــروژه راه  ــل پ ــرای تکمی ــدی ب ــان بن وی زم
آهــن تــا تبریــز را آخــر ســال ۹۹ عنــوان کــرد 
و افــزود: تــا ۱۵ مهــر مــاه ســال جــاری پــروژه 
میانــه بــه بســتان آبــاد بــه راه آهــن جمهــوری 
اســامی بــرای بهــره بــرداری و تعییــن ســرعت 

تحویــل داده مــی شــود.
ــروژه  ــن پ ــر راه و شهرســازی ای ــاون وزی مع
ــزرگ و ســنگین ریلــی  را جــزو پــروژه هــای ب
ــن مســیر  ــزود: در ای ــرد و اف ــوان ک کشــور عن
ــود دارد  ــل وج ــل و پ ــر تون ــا ۱۲ کیلومت تنه
ــی  ــات خاک ــب عملی ــر مکع ــون مت و ۳۶ میلی

انجــام شــده اســت.
ــروژه یــک هــزار و  ــن پ ــرای ای وی گفــت: ب

ــه شــده اســت. ــان هزین ــارد توم ۸۵۰ میلی
ــاد-  ــتان آب ــه - بس ــه میان ــن دوخط راه آه
تبریــز از ایســتگاه فعلــی میانــه واقــع در مســیر 
ــذر از  ــا گ ــز شــروع و ب ــران - تبری راه آهــن ته
ــهرهای ترکمنچــای، بســتان آباد و باســمنج  ش
بــه ایســتگاه کنونــی تبریــز متصــل مــی  شــود.

ایــن طــرح از ســال ۱۳۷۹ آغــاز شــده 
اســت.

ــن  ــه راه آه ــه ادام ــز ـ میان ــن تبری خــط آه
تهــران ـ میانــه اســت کــه در صــورت تکمیــل، 
فاصلــه بیــن تهــران و تبریــز را از نظــر مســافت 
ــاعت  ــی ۵ س ــاظ زمان ــر و از لح ۱۱۴ کیلومت

ــد. ــش می ده کاه
ایــن خــط آهــن بــه صــورت دو خطــه 
ــرای  ــرعت آن ب ــر س ــده و حداکث ــی ش طراح
بــرای  و  کیلومتــر   ۱۲۰ بــاری  واگن هــای 
واگن هــای مســافربری۱۶۰ کیلومتــر در ســاعت 

ــود. ــد ب خواه

2۰۶  مورد خدمات مشاوره ای در 
اورژانس اجتماعی مراغه ارائه شد

رییـــس اداره بهزیســـتی مراغـــه گفـــت: از 
ـــات  ـــورد خدم ـــون ۲۰۶  م ـــال تاکن ـــدای س ابت
مشـــاوره ای در اورژانـــس اجتماعـــی ایـــن 

شهرســـتان ارائـــه شـــده اســـت.
ـــا  ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــهین صادق ش
افـــزود: ایـــن خدمـــات در راســـتای حمایـــت 
ــای  ــواده هـ ــر و خانـ ــیب پذیـ ــار آسـ از اقشـ
در معـــرض آســـیب هـــای اجتماعـــی در 
ـــه  ـــی و مداخل ـــاوره تلفن ـــیار، مش ـــش س ۳ بخ

ارائـــه شـــده اســـت.
ـــس  ـــیار اورژان ـــش س ـــه داد: در بخ وی ادام
ـــای  ـــیب ه ـــورد از آس ـــرای ۹۰ م ـــی، ب اجتماع
اجتماعـــی مشـــاوره حضـــوری بـــه خانـــواده 

ـــد. ـــه ش ـــا ارای ه
ایـــن  در  کـــرد:  اضافـــه  صادقـــی 
ــرآزاری، ۴۰  ــورد همسـ ــرای ۷ مـ ــتا،  بـ راسـ
ــی، ۹  ــی و خانوادگـ ــاوره اجتماعـ ــورد مشـ مـ
مـــورد اعتیـــاد، ۹ مـــورد متقاضـــی طـــاق، 
ــورد  ــی، ۴ مـ ــات خانوادگـ ــورد اختافـ ۱۷ مـ
ـــان در  ـــورد زن ـــازمانی، ۲ م ـــرون س ـــاوره ب مش
ـــزل  ـــرار از من ـــورد ف ـــک م ـــیب، ی ـــرض آس مع
ــی  ــکات توانبخشـ ــورد مشـ ــک مـ ــز یـ و نیـ

ــاوره ارائـــه شـــده اســـت. مشـ
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــاوره هـــای 
ایـــن  اجتماعـــی  اورژانـــس  تلفنـــی 
۶ ماهـــه نخســـت امســـال  شهرســـتان در 
 ۱۰۹ نیـــز  بخـــش  ایـــن  در  گفـــت: 
مـــورد خدمـــات اجتماعـــی و مشـــاوره 
ــر آزاری، ۴۸  ــورد همسـ ۸ مـ ــامل  ای شـ
مشـــاوره اجتماعـــی، ۱۵ مـــورد متقاضـــی 
ـــی،  ـــات خانوادگ ـــورد اختاف ۱۵ م ـــاق،  ط
ــاوره  ــرود مشـ ــاد، ۱۰ مـ ــورد اعتیـ ۱۱ مـ
بـــرون ســـازمانی و یـــک مـــورد معلـــول 

ــت. ــده اسـ ــه شـ آزاری ارائـ
صادقـــی اضافـــه کـــرد: در ایـــن مـــدت 
کـــودک  مـــورد   ۲ بـــرای  همچنیـــن  
۳ مـــورد  ۲ مـــورد همســـرآزاری و  آزاری، 
طریـــق  از  آســـیب  معـــرض  در  زنـــان 
ایـــن اورژانـــس و بـــا حکـــم قضائـــی 
 مداخلـــه اجتماعـــی انجـــام شـــده اســـت.

هـــم اکنـــون حـــدود ۱۵ هـــزار نفـــر 
حمایتـــی  و  اجتماعـــی  خدمـــات  از 
بهزیســـتی در مراغـــه برخـــوردار هســـتند.

فرماندار:
دالیل ریزش کوه در شهرک 

شد مشخص  تبریز  باغمیشه 

ـــوه در  ـــزش ک ـــل ری ـــز دالی ـــدار تبری فرمان
ـــرد. ـــریح ک ـــز را تش ـــه تبری ـــهرک باغمیش ش

بـــا  گفت وگـــو  در  مهـــدوی  بهـــروز 
ایســـنا، در خصـــوص ریـــزش کـــوه در 
شـــهرک باغمیشـــه تبریـــز، اظهـــار کـــرد: 
شـــیب بخشـــی از ایـــن کـــوه، بـــاال بـــوده 
ــان  ــرور زمـ ــه مـ ــت؛ بـ ــد اسـ و دیوارماننـ
باعـــث  آب  انباشـــت  و  بـــاران  بـــارش 

فروریختـــن آن شـــده اســـت.
خوشـــبختانه  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
درایـــن حادثـــه خســـارت جانـــی و مالـــی 
همچنـــان  داد:  ادامـــه  نـــدارد،  وجـــود 
ریـــزش کـــوه بـــه صـــورت خفیـــف ادامـــه 
ـــز  ـــهرداری تبری ـــور ش ـــن منظ ـــر همی دارد ب
دیوارهـــای بتنـــی را در مجـــاورت کـــوه 
ـــم  ـــه محک ـــن و ماس ـــا ش ـــرده و ب ـــتقر ک مس

کـــرده اســـت.  
فرمانـــدار تبریـــز گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
ــدوده  ــن محـ ــوه، در ایـ ــزش کـ ــداوم ریـ تـ
ســـه روز حالـــت اضطـــراری اعـــام شـــده 
ــگیری از  ــا پیشـ ــازل بریـ ــرق و گاز منـ و بـ
ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــوزی قط ـــش س ـــرات آت خط

ـــه  ـــن منطق ـــاکنان ای ـــد: س ـــادآور ش وی ی
کرده انـــد  تـــرک  را  خـــود  خانه هـــای 
بـــه  کامـــل  خاکبـــرداری  از  پـــس  و 

می گردنـــد.   بـــاز  خـــود  خانه هـــای 
مهـــدوی خاطرنشـــان کـــرد: بخشـــی 
از خیابـــان شـــهید ولیپـــور بـــر اثـــر ایـــن 
ـــکان  ـــی ام ـــت ول ـــده اس ـــدود ش ـــزش مس ری
ــن  ــه ایـ ــی بـ ــای جانبـ ــی از راه هـ دسترسـ

ــود دارد.   ــان وجـ خیابـ
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، حوالـــی 
شـــنبه(  )ســـه  صبـــح  شـــش  ســـاعت 
کـــوی  مجـــاورت  در  کـــوه  از  بخشـــی 
ــه  ــهرک باغمیشـ ــع در شـ ــی واقـ نیروهوایـ
ــه  ــوع حادثـ ــد از وقـ ــرده و بعـ ــزش کـ ریـ
ــود را  ــای خـ ــوار خانه هـ ــدود ۱۰۰ خانـ حـ

تخلیـــه کردنـــد.

افتتاح ۱۳2 کیلومتراز خط آهن خط 
آهن میانه - بستان آباد تا یکماه آینده

معــاون وزیــر راه از افتتــاح ۱۳۲ کیلومتــراز 
ــاه  ــا یکم ــاد ت ــتان آب ــه -بس ــن میان ــط آه خ

ــرداد. ــده خب آین
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
خادمــی معــاون وزیــر راه و مدیرعامــل شــرکت 
ســاخت وتوســعه زیربنا هــای حمــل و نقــل 
کشــور در بازدیــد از خــط آهــن میانــه تا بســتان 
آبــاد گفــت: عملیــات اجــرای خــط آهــن تقریبــا 
بــه اتمــام رســیده و بــا تکمیل ایســتگاه بســتان 
آبــاد احتمــاال تــا یکمــاه آینــده بهــره برداریــداز 
ــا  ــه ت ۱۳۲ کیلومتــر از ایــن خــط آهــن از میان

بســتان آبــاد آغــاز شــود.
ــن گفــت: تــا پایــان ســال ۹۹  او همچنی
نیــز مســیر بســتان آبــاد تــا خــاوران در تبریــز 
بطــول ۱۲ کیلومتــر آمــاده بهــره بــرداری شــده 
و بــا افتتــاح ایــن خــط، زمــان تــردد از تبریــز 

ــا تهــران ۵ ســاعت کاهــش خواهــد یافــت. ت

فرمانــدار تبریــز از ســکونت نزدیــک به ۵۰۰ 
هــزار نفــر در حاشــیه شــهر تبریــز خبــر داد.

ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــورای  ــه ش ــز در جلس ــدار تبری ــدوی فرمان مه
حاصــل  امــر  ایــن  گفــت:  تبریــز  اداری 
بی قانونــی در گذشــته و ســاخت غیرقانونــی در 
کاربــری فضــای ســبز اســت کــه بایــد از ایــن 
ــه  ــد توج ــینی جدی ــورد حاشیه نش ــس در م پ

ــرد. ــورت گی ــدی ص ج
ــش داشــته  او گفــت: کــوه در باغمیشــه ران
و منطقــه مناســبی بــرای ســکونت نبــوده، 
ولــی درســت در مقابــل منطقــه رانــش، مجــوز 
ــش،  ــر ران ــی در براب ــه داده شــده و حت ۶ طبق
ــش  ــر ران ــه اگ ــده ک ــم نش ــی ه ــمع کوب ش
ــود  ــای موج ــی خانه ه ــود، تمام ــترده تر ش گس
ــردم  ــد شــد. م ــب خواهن در مســیر هــم تخری
ــهرداری  ــد ش ــه نبای ــد ک ــی بودن ــاکن مدع س
ــد  ــه داده بای ــن ک ــی داد، آل ــاخت م ــوز س مج

ــد. ــخگو باش پاس
ــزود: انتظــارات ســالمندان از  ــه اف او در ادام
ــی اســتخراج شــود  ــاد دولت ــر دســتگاه و نه ه
ــالمندان  ــاه روز س ــر م ــود. ۹ مه ــرآورده ش و ب
اســت و بایــد ایــن روز را آغــازی بــرای احتــرام 
فرهنگســازی  و  دهیــم  قــرار  بــزرگان  بــه 
احتــرام بــه بــزرگان و ســالمندان بیــش از 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــته م گذش
او بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل بازگشــایی 
مــدارس نیــز گفــت: بایــد تمهیــدات الزم 
بــرای بازگشــایی مــدارس اندیشــیده شــود 
امــر می تواننــد  ایــن  در  کــه  نهاد هایــی  و 
ــی  ــا تمام ــد، ب ــک کنن ــرده و کم ــارکت ک مش
امکانــات پشــتوانه آمــوزش و پــرورش در هفتــه 

ــند. ــاه باش اول مهرم
فرمانــدار تبریــز، عــزت و امنیــت و امــروز را 
ــد  ــزود: بای ــهدا دانســت و اف ــون ش ــون خ مدی
ــکوه  ــورت باش ــه ص ــدس را ب ــاع مق ــه دف هفت
برداشــتن  از  خبر هایــی  بداریــم،  گرامــی 
تابلو هــا رســیده  برخــی  از  عنــوان شــهید 
ــد،  ــی کن ــد بررس ــا بای ــی م ــه بازرس ــت ک اس
اگــر در مناطــق بــه عمــد ایــن کار را کرده انــد، 
بایــد برخــورد شــود. هنــوز شــهدا در قلــب مــا 
ــد چراکــه از جــان خــود گذشــتند  جــای دارن

ــم. ــی کنی ــت زندگ ــا در امنی ــا م ت
و  را خدمــت  مدیــران  وظیفــه  مهــدوی 
پاســخگویی شــفاف عنــوان کــرد و گفــت: 
اگــر قانونمنــد عمــل نکنیــم، آینــدگان در 
ــه عنــوان  مــورد مــا قضــاوت خواهنــد کــرد. ب

مثــال اگــر در موقــع مناســب، از وقــوع حاشــیه 
ــروز  ــد، ام ــری می ش ــز جلوگی نشــینی در تبری
ــری فضــای  ــه کارب مناطــق حاشــیه نشــین ک
ــه منــازل مســکونی نامناســب و  ســبز دارنــد ب
ــد.  ــل نمی ش ــی تبدی ــای اجتماع ــه بحران ه ب
دلســوزی بیجــا باعــث شــد تــا حاشــیه نشــینی 

ــد. ــترش یاب ــاد و گس ایج
مهــدوی از ســکونت نزدیــک بــه ۵۰۰ هــزار 
نفــر در حاشــیه شــهر تبریــز خبــر داد و گفــت: 
ــته و  ــی در گذش ــی قانون ــل ب ــر حاص ــن ام ای
ــبز  ــای س ــری فض ــی در کارب ــاخت غیرقانون س
اســت کــه بایــد از ایــن پــس در مــورد حاشــیه 

نشــینی جدیــد توجــه جــدی صــورت گیــرد.
دائمــی  اجــرای  بــر  تبریــز  فرمانــدار 
ــد  ــز تاکی ــران تبری ــی مدی ــای مردم ماقات ه

کــرد و گفــت: ادارات تبریــز بایــد از زیــر 
ــم  ــز ه ــوند، تبری ــارج ش ــایه ادارت کل خ س
ــداری  ــد از فرمان ماننــد ســایر شهرســتان ها بای
ــی از  ــش از نیم ــه بی ــرا ک ــود چ ــت ش مدیری
ــون و ۵۰۰  ــادل ۱ میلی ــتان، مع ــت اس جمعی
هــزار جمعیــت دارد، امــا بــا ایــن حــال، برخــی 
مدیــران شهرســتانی اصــًا اختیــارات ندارنــد و 
ــود. ــکیل ش ــز تش ــتقل تبری ــد ادارات مس بای

ــاه  ــان م ــوع ســیاب در آب ــال وق او از احتم
ــار  ــر داد و اظه ــته خب ــن گذش ــد فروردی مانن
ــه  داشــت: ســال گذشــته مســیر رودخانه هــا ب
موقــع بازگشــایی و الیروبــی شــد، امــا آبــان ماه 
ــیل های  بــر اســاس گــزارش هواشناســی س
ماننــد فروردیــن خواهیــم داشــت و بایــد همــه 
ــاز  ــا ب ــاده باشــند و بســتر رودخانه ه ادارات آم

ــی شــود. شــده و الیروب
ــز  ــش رو نیـ ــات پیـ ــه انتخابـ ــدوی بـ مهـ
اشـــاره کـــرد و افـــزود: همـــه مدیـــران و 
ـــا  ـــد، ام ـــی دارن ـــش سیاس ـــه گرای ـــراد جامع اف
مدیـــران مـــا نبایـــد وارد دســـته بندی هـــای 
سیاســـی شـــوند و امانتـــداری را رعایـــت 
کننـــد، کارمنـــدان هـــم بعـــد از ســـاعت 
اداری می تواننـــد فعالیـــت انتخاباتـــی داشـــته 
اقـــدام  ایـــن  از  ادارات  باشـــند، ولـــی در 

ــد. ــد شـ ــگیری خواهـ پیشـ
ــه ۱۰  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــدار تبری فرمان
ــح  ــات آغــاز می شــود، تصری آذر فرآینــد انتخاب
ــتان وارد  ــام امکانــات شهرس ــرد: بایــد تم ک
ــدوق رأی  ــه ۷۵۰ صن ــود، چراک ــات ش انتخاب
از کل  بیــش  فقــط در تبریــز داریــم کــه 
صندوق هــای برخــی از اســتان های کشــور 

ــت. اس

سکونت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر تبریز

ــا  ــز بـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــوادث دانشـ ــر حـ مدیـ
ـــی  ـــای اورژانس ـــاس ه ـــد از تم ـــه، ۱۵ درص ـــن ک ـــه ای ـــاره ب اش
مزاحمـــت تلفنـــی اســـت، گفـــت: روزانـــه حـــدود  ۹۰۰ الـــی 
۱۰۰۰ تمـــاس داریـــم کـــه عـــاوه بـــر برخـــی تمـــاس هـــا 
ـــود،  ـــی ش ـــیده م ـــی پرس ـــر اوژانس ـــوده و غی ـــواالت بیه ـــه س ک

حـــدود ۱۰۰ تمـــاس تلفنـــی مزاحمـــت اســـت.
ــی از  ــرزاد رحمانـ ــنیم، فـ ــزاری تسـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ـــس،  ـــگاه اورژان ـــتانی، ۲۶ پای ـــش بیمارس ـــز پی ـــود ۱۰۵ مرک وج
ـــه و ۳ موتورالنـــس خبـــر داد  ـــز و میان ـــگاه هوایـــی در تبری دو پای
ـــر ۵۰  ـــرای ه ـــد ب ـــتانداردها بای ـــاس اس ـــر اس ـــت: ب و اظهارداش
ـــا  ـــم ب ـــه قصـــد داری ـــد ک ـــس باش ـــگاه اورژان ـــک پای ـــر ی ـــزار نف ه
ـــزان  ـــن می ـــال ۱۴۰۲ ای ـــا س ـــعه ت ـــند ششـــم توس ـــه س ـــه ب توج

ـــانیم. ـــر برس ـــزار نف ـــزان ۲۰ ه ـــه می را ب
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه ۴۰ پایـــگاه اورژانســـی تـــا ســـال 
۱۴۰۲ بایـــد احـــداث شـــود کـــه ۳۰ مـــورد آن را تـــا یـــک 
ـــگاه  ـــداث پای ـــزود: در اح ـــرد، اف ـــم ک ـــاح خواهی ـــی افتت ـــال آت س
اورژانـــس خریـــداری زمیـــن مانـــع اصلـــی ایـــن مجموعـــه 
اســـت، اورژانـــس هیـــچ گونـــه درآمـــدی نـــدارد و نمی تـــوان 

همـــه زمین هـــا را بـــا شـــرکت در مزایـــده یـــا از اشـــخاص 
خریـــداری کـــرد.

ــوم  ــگاه علـ ــتانی دانشـ ــش بیمارسـ ــس پیـ ــس اورژانـ رئیـ
ـــودک  ـــی ک ـــتفاده از صندل ـــر اس ـــد ب ـــا تاکی ـــز ب ـــکی تبری پزش
ـــف از  ـــنی مختل ـــای س ـــتفاده رده ه ـــوه اس ـــه نح ـــا، ب در خودروه
ایـــن صندلی هـــا اشـــاره کـــرد و گفـــت: صندلـــی مخصـــوص 
ــب  ــی عقـ ــد در تشـــک صندلـ ــاله بایـ ــا ۴ سـ ــودکان ۲ تـ کـ
تعبیـــه شـــود، همچنیـــن بـــرای کـــودکان ۴ الـــی ۸ ســـاله 
ــد،  ــاد می کننـ ــودک را زیـ ــاع کـ ــه ارتفـ ــی کـ از صندلی هایـ
اســـتفاده شـــود تـــا هنـــگام ترمـــز شـــدید شـــانه های وی در 

اثـــر کشـــیدگی کمربنـــد آســـیب نبینـــد، اســـفاده شـــود.
 وی ادامـــه داد: اورژانـــس اســـتان قصـــد دارد تـــا بانـــک 
صندلـــی کـــودک درســـت کنـــد کـــه خانواده هـــا بـــه خاطـــر 
گـــران بـــودن صندلی هـــا از تهیـــه آن امتنـــاع نکننـــد، بـــه 
صورتـــی کـــه هـــر خانـــواده بعـــد از بـــزرگ شـــدن فرزنـــد 
خـــود صندلـــی را در ازای مبلغـــی بـــه ایـــن بانـــک تحویـــل 

دهـــد.
ــودکان در  ــامت کـ ــش سـ ــدازی پویـ ــی، از راه انـ رحمانـ

ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــر داد و اف ـــاده ای خب ـــات ج تصادف
ـــاده ای  ـــات ج ـــودکان در تصادف ـــوت ک ـــنی ف ـــن س ـــه میانگی ک
ـــا راه  ـــم ب ـــد داری ـــت، قص ـــه اس ـــش یافت ـــال های اخیرکاه در س
ـــگیری  ـــت پیش ـــای الزم را جه ـــن آموزش ه ـــن کمپی ـــدازی ای ان
ـــی  ـــه در برخ ـــم، چراک ـــودکان بدهی ـــن ک ـــه والدی ـــوادث ب از ح
ـــودک را  ـــی ک ـــد صندل ـــت و بای ـــن اس ـــور از والدی ـــات قص از اوق

ـــم. ـــاری کنی ـــد اجب ـــتن کمربن ـــد بس مانن
وی بـــه پایگاه هـــای اورژانـــس در ســـطح جاده هـــای 
ـــر از  ـــر ۴۰ کیلومت ـــت: در ه ـــراز داش ـــرد و اب ـــاره ک ـــتان اش اس
جاده هـــای اصلـــی اســـتان، یـــک پایـــگاه اورژانســـی مســـتقر 
اســـت و طبـــق اســـتانداردهای بیـــن المللـــی، رســـیدن 
ـــد ۱۵  ـــن بای ـــورت میانگی ـــه ص ـــه ب ـــر حادث ـــه ه ـــس ب آمبوالن
ـــزان  ـــن می ـــر از ای ـــیار کمت ـــا بس ـــن م ـــه میانگی ـــد ک ـــه باش دقیق

اســـت.
ــا  ــز بـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــوادث دانشـ ــر حـ مدیـ
اشـــاره بـــه ایـــن کـــه، ۱۵ درصـــد از تماس هـــای اورژانســـی 
مزاحمـــت تلفنـــی اســـت، گفـــت: روزانـــه حـــدود  ۹۰۰ الـــی 
ـــه  ـــا ک ـــی تماس ه ـــر برخ ـــاوه ب ـــه ع ـــم ک ـــاس داری ۱۰۰۰ تم
ـــدود  ـــود، ح ـــیده می ش ـــی پرس ـــر اوژانس ـــوده و غی ـــواالت بیه س
۱۰۰ الـــی ۱۵۰ تمـــاس، تمـــاس تلفنـــی مزاحمـــت هســـتند.

 وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه، بعضـــا مزاحمت هـــای تلفنـــی 
باعـــث  کـــه  می شـــود  کاذب  ماموریت هـــای  موجـــب 
کمبـــود نیـــرو بـــرای ماموریت  هـــای اورژانســـی می شـــود، 
ــر  ــانه و دیگـ ــک رسـ ــا کمـ ــد بـ ــاخت: بایـ ــان سـ خاطرنشـ
ـــال  ـــن اعم ـــاهد چنی ـــا ش ـــم ت ـــازی کنی ـــگ س ـــترها، فرهن بس

ــیم. ــاری نباشـ ناهنجـ
ـــع  ـــرای مواق ـــس را ب ـــی آمبوالن ـــس و مین ـــی، موتورالن رحمان
اوج ترافیـــک کاربـــردی دانســـت و گفـــت: بعضـــی از مـــردم 
ــا  ــا تقریبـ ــد، امـ ــا ندارنـ ــا موتورالنس هـ ــبی بـ ــار مناسـ رفتـ
ـــود  ـــا موج ـــن موتوره ـــس در ای ـــین آمبوالن ـــک ماش ـــات ی امکان
ــوب  ــی آن محسـ ــیله ویژگـ ــن وسـ ــیدن ایـ ــت، زود رسـ اسـ
ـــرای  ـــس را ب ـــی آمبوالن ـــم مین ـــتگاه را ه ـــد دس ـــود، چن می ش

تـــردد در بـــازار تبریـــز و... خریـــداری خواهیـــم کـــرد.
ــیله  ــس دو دیفرانسـ ــاخت: ۱۳ آمبوالنـ ــان سـ وی خاطرنشـ
ــردد از  ــکلی در تـ ــا مشـ ــرد تـ ــم کـ ــداری خواهیـ ــز خریـ نیـ

ــیم. ــته باشـ ــتانی نداشـ برخـــی مناطـــق کوهسـ

 ۱۵ درصد از تماس های اورژانس آذربایجان شرقی مزاحمت تلفنی است

معاونـــت  سرپرســـت  و  کل  رئیـــس  قضایـــی  معـــاون 
اجتماعـــی و پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم دادگســـتری کل 
اســـتان آذربایجان شـــرقی بـــر لـــزوم تکمیـــل کمربنـــد ســـبز 

ــرد. ــد کـ ــز تأکیـ ــهر تبریـ کان شـ
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فـــارس، بابـــک محبـــوب علیلـــو 
در دومیـــن جلســـه کارگـــروه پیـــش  بینـــی و پیشـــگیری از 
گســـترش بافت هـــای ناکارآمـــد شـــهری در ســـال جاری بـــر 
ـــترش  ـــگیری از گس ـــر در پیش ـــووالن ام ـــکاری مس ـــل و هم تعام
حاشیه نشـــینی در کان شـــهر تبریـــز و در نتیجـــه پیشـــگیری 
ـــد  ـــل کمربن ـــینی و تکمی ـــده حاشیه نش ـــی از پدی ـــم ناش از جرای

ـــرد. ـــد ک ـــز تأکی ـــهر تبری ـــبز کان ش س
ـــاک  ـــناد و ام ـــت اس ـــای اداره کل ثب ـــکر از اقدام ه ـــا تش وی ب
ــع  ــون جامـ ــرای قانـ ــرفت در اجـ ــوص پیشـ ــتان در خصـ اسـ
ـــی  ـــی دولت ـــرای اراض ـــناد ب ـــدور اس ـــتر( و ص ـــگاری )کاداس حدن
بـــر لـــزوم تســـریع فرآینـــد انتقـــال اراضـــی واقـــع شـــده در 
ـــور  ـــن ط ـــتان و همی ـــز از ادارات اس ـــهر تبری ـــدوده کان ش مح
ـــز  ـــبز تبری ـــد س ـــرح کمربن ـــع در ط ـــی واق ـــی دولت ـــل اراض تحوی
ـــی  ـــبز حفاظت ـــد س ـــل کمربن ـــرای تکمی ـــز ب ـــهرداری تبری ـــه ش ب
ــت  ــا رعایـ ــز بـ ــهر تبریـ ــین کان شـ ــق حاشیه نشـ در مناطـ
ــتگاه های  ــرد و از دسـ ــد کـ ــا تأکیـ ــی جاده هـ ــم قانونـ حریـ
ـــک  ـــت تملّ ـــی تح ـــاحت اراض ـــا مس ـــت ت ـــتان خواس ـــی اس اجرای
ـــت  ـــه معاون ـــند ب ـــدون س ـــند و ب ـــک دارای س ـــه تفکی ـــود را ب خ
اجتماعـــی و پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم دادگســـتری کل 

ـــد. ـــال کنن ـــتان ارس اس
ــه در  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــو همچنیـ ــوب علیلـ محبـ
مـــواردی عملکـــرد ناصحیـــح بنگاه  هـــای معاماتـــی امـــاک 
ـــترش  ـــعه و گس ـــی در توس ـــاز اراض ـــک غیرمج ـــژه تفکی ـــه وی ب

ـــتمّر  ـــارت مس ـــزوم نظ ـــر ل ـــت ب ـــذار اس ـــینی تأثیرگ حاشیه نش
اتحادیـــه امـــاک بـــر بنگاه هـــای معاماتـــی و پلمـــب 
ــای  ــا بنگاه هـ ــب یـ ــه کسـ ــد پروانـ ــی فاقـ ــای بنگاهـ واحدهـ
ــاس  ــر اسـ ــد بـ ــاز می کننـ ــت غیرمجـ ــه فعالیـ ــی کـ معاماتـ

 مـــاده ۲۷ قانـــون نظـــام صنفـــی کشـــور تأکیـــد کـــرد.
ـــی  ـــت اجتماع ـــس کل و سرپرســـت معاون ـــی رئی ـــاون قضای مع
ــا  ــتان بـ ــتری کل اسـ ــرم دادگسـ ــوع جـ ــگیری از وقـ و پیشـ
اشـــاره بـــه اقدام هـــای بـــه عمـــل آمـــده از ســـوی معاونـــت 
اجتماعـــی و پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم دادگســـتری کل 

ـــی  ـــای آموزش ـــا و کارگاه ه ـــزاری دوره ه ـــتای برگ ـــتان در راس اس
ـــع  ـــون جام ـــل قان ـــرای کام ـــر اج ـــاک، ب ـــاوران ام بـــرای مش
ـــرض اراضـــی  ـــری از تع ـــا هـــدف جلوگی ـــگاری )کاداســـتر( ب حدن

ـــرد. ـــد ک ـــخاص تأکی ـــوی اش ـــی از س ـــی و دولت مل
مصـــوب    کشـــور  صنفـــی  نظـــام  قانـــون   ۲۷  مـــاده 
ــخص  ــر شـ ــیله هـ ــده به وسـ ــر شـ ــل دایـ ۱۲/۶/۱۳۹۲: محـ
حقیقـــی یـــا حقوقـــی کـــه پروانـــه کســـب بـــرای آن صـــادر 
ـــاف  ـــاق اصن ـــد ات ـــه و تأیی ـــت اتحادی ـــا درخواس ـــت ب ـــده اس نش
ــود. ــب می شـ ــی پلمـ ــروی انتظامـ ــط نیـ ــتان توسـ شهرسـ
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ــکن  ــمی مس ــت اس ــدی قیم ــش ۷۷ درص ــود افزای ــا وج ب
ــورم  ــا ت ــن بخــش ب در شــهر تهــران، مقایســه رشــد قیمــت ای
ــی  ــت واقع ــر قیم ــال حاض ــه در ح ــد ک ــی نشــان می ده عموم

ــت. ــده اس ــه ش ــی مواج ــد منف ــد رش ــا ۳۷.۲ درص ــکن ب مس
بــه گــزارش ایســنا، مــرداد ۱۳۹۸ تــورم ســالیانه کل کشــور 
ــران  ــهر ته ــکن ش ــت مس ــد قیم ــن رش ــد و میانگی ۴۲.۲ درص
ــر ۵ درصــد  ــغ ب ــاه ۱۳۹۸ بال ــه مردادم ــی ب ــه منته در ۱۲ ماه
بــوده اســت. ایــن دو شــاخص گویــای آن اســت کــه بــا وجــود 
افزایــش ۷۷ درصــدی نقطــه بــه نقطــه قیمــت مســکن تهــران 
ــه آمــار دفتــر  اقتصــاد مســکن( طــی یــک ســال  ــا توجــه ب )ب
ــون  ــوده و هم اکن ــی ب ــد آن نزول ــی رش ــی کل ــته منحن گذش
ــورم  ــه بــا ت ــکن ۳۷.۲ درصــد در مقایس ــی مس ــت واقع قیم

ــه اســت. ــی کاهــش یافت عموم
شــاخص نقطــه بــه نقطــه تــورم عمومــی در مردادمــاه ۱۳۹۸ 
ــهر  ــکن ش ــش مس ــاخص در بخ ــن ش ــد و همی ــه ۴۱.۶ درص ب
ــت شــدید  ــن حــال اف ــا ای ــوده اســت. ب ــران ۷۷.۵ درصــد ب ته
ســرعت رشــد ماهیانــه قیمــت مســکن در تیرمــاه کــه بــه ۱.۴ 
درصــد رســید و در ادامــه رشــد منفــی ۳.۱ درصــد ماهیانــه در 

مردادمــاه ۱۳۹۸ ایــن گــزاره قــوی را پیــش روی بــازار مســکن 
شــهر تهــران قــرار داده کــه در ماه هــای آینــده شــاخص نقطــه 

بــه نقطــه قیمــت مســکن نیــز کمتــر از نــرخ تــورم شــود.
ــت  ــکن در پایتخ ــت مس ــد قیم ــال ۱۳۹۶ رش ــدای س از ابت
بــا یــک رونــد افزایشــی آغــاز و در نیمــه دوم همــان ســال ایــن 
ــد و عرضــه  ــه تولی ــت ک ــه یاف ــا ســرعت بیشــتری ادام ــد ب رون
ــار  ــی چه ــت ط ــی قیم ــت واقع ــود و اف ــس از رک ــکن را پ مس
ــاه ۱۳۹۷  ــرد. از اردیبهشــت م ــر ک ــل از آن توجیه پذی ســال قب
بــر شــتاب رونــد صعــودی قیمــت مســکن در پایتخــت افــزوده 
ــا ۸ درصــد رشــد  ــه ۷ ت ــه طــوری کــه شــاخص ماهیان شــد؛ ب
را تجربــه کــرد و در شــهریورماه میــزان نــرخ رشــد ۹.۳ درصــد 
رقــم خــورد. پــس از آن رونــد رشــد ماهیانــه قیمــت هرچنــد بــه 
ــا بهمــن مــاه  ــه تدریــج ت ــود و ب صــورت مطلــق قابــل توجــه ب
رونــد کاهشــی در پیــش گرفــت لیکــن در اســفندماه ۱۳۹۷ بــه 
رشــد ماهانــه ۹.۴ درصــد رســید. امــا ایــن نقطــه اوج بــازار نبــود 
ــت  ــه قیم ــد ماهیان ــن رش ــاه ۱۳۹۸ میانگی ــت م و در اردیبهش
ــه  ــرد ک ــح ک ــد را فت ــه ی ۱۱.۴ درص ــت قل ــکن در پایتخ مس
بیشــترین نــرخ رشــد ماهیانــه قیمــت، دســت کــم در ۲۹ مــاه 

اخیــر بــوده اســت.
بــا وجــودی کــه در اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۸ هماننــد شــهریور 
ــازار  ــه در ب ــدید ماهیان ــوک ش ــاهد ش و اســفندماه ۱۳۹۷ ش
مســکن بودیــم بــر اســاس اطاعــات دفتــر اقتصــاد مســکن در 
ــاز  ــان آغ ــم از زم ــار دســت ک ــن ب ــرای اولی ــاه ۱۳۹۸ ب مردادم
افزایــش قیمت هــا در ابتــدای ســال ۱۳۹۶ تــا کنــون بــه منفــی 
۳.۱ درصــد رســید. در مردادمــاه ۱۳۹۸ میانگیــن قیمت مســکن 
شــهر تهــران بــه ۱۳ میلیــون و ۱۹۰ هــزار تومــان در هــر متــر 
ــه مــاه قبــل ۳.۱ درصــد کاهــش و  ــع رســید کــه نســبت ب مرب
ــش را  ــد افزای ــل ۷۷.۵ درص ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب نس

ــد. ــان می ده نش

ریزش سراسری معامالت مسکن
تعـــداد   ۱۳۹۸ مـــاه  فروردیـــن  در  آن کـــه  از  پـــس 
ــاک در کل  ــه  امـ ــار اتحادیـ ــاس آمـ ــر اسـ ــا بـ مبایعه نامه هـ
ــد  ــال قبـــل ۴ درصـ ــابه سـ ــان مشـ ــه زمـ ــبت بـ ــور نسـ کشـ
افزایـــش یافـــت، قراردادهـــا در مســـیر نزولـــی قـــرار گرفـــت. 
ـــه اســـت؛  ـــش یافت ـــاه کاه ـــر م ـــات ه ـــداد معام ـــار تع ـــق آم مطاب
بـــه طـــوری کـــه قراردادهـــای خریـــد و فـــروش مســـکن کل 
کشـــور در ماه هـــای اردیبهشـــت، خـــرداد، تیـــر، مـــرداد و ۲۲ 
ـــد  ـــب ۶، ۳۴، ۴۰، ۵۳ و ۶۲ درص ـــه ترتی ـــهریور ب ـــدای ش روز ابت
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــل کاه ـــال قب ـــابه س ـــان مش ـــه زم ـــبت ب نس

ـــف  ـــه صن ـــه اتحادی ـــور ک ـــران آن ط ـــهر ته ـــن در ش هم چنی
ــات  ــداد معامـ ــزارش داده تعـ ــران گـ ــاک تهـ ــاوران امـ مشـ
مســـکن در ۲۲ روز ابتـــدای شـــهریورماه ۲۲۲۱ مـــورد بـــوده 
ــد  ــل ۷۹ درصـ ــال قبـ ــابه سـ ــان مشـ ــه زمـ ــبت بـ ــه نسـ کـ
مـــدت هم چنیـــن  ایـــن  در  نشـــان می دهـــد.  کاهـــش 
۸۱۶۱ اجاره نامـــه امضـــا شـــده کـــه نشـــان دهنده افـــت 
ـــت.  ـــل اس ـــال قب ـــابه س ـــان مش ـــه زم ـــبت ب ـــدی نس ۲۲ درص
کاهـــش ۷۹ درصـــدی معامـــات خریـــد و فـــروش ملـــک در 
ـــه  ـــار اتحادی ـــه آم ـــیده ک ـــت رس ـــه ثب ـــرایطی ب ـــت در ش پایتخ
ــه  ــاه بـ ــر و مردادمـ ــرداد، تیـ ــت، خـ ــن، اردیبهشـ از فروردیـ
ترتیـــب کاهـــش ۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و ۷۵ درصـــدی را نســـبت 
ـــب  ـــن ترتی ـــی داد. بدی ـــان م ـــل نش ـــال قب ـــابه س ـــاه مش ـــه م ب
بـــازار مســـکن در شـــهریورماه کـــه آخریـــن مهلـــت فصـــل 
جابه جایـــی محســـوب می شـــود در مســـیر افـــت قـــرار 

داشـــته اســـت.

کاهش ۳۷ درصدی قیمت واقعی مسکن

ـــدن و تجـــارت  ـــت مع ـــس ســـازمان صنع رئی
قطعه ســـازان  گفـــت:  آذربایجان شـــرقی 
ـــوان  ـــد، ت ـــطح از تولی ـــن س ـــتان در کمتری اس
ــی  ــات خودرویـ ــد از قطعـ ــن ۳۰ درصـ تامیـ

منطقـــه و کشـــور را دارنـــد.
ــا، حبیـــب امیـــن زاده  ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در نشســـت مشـــترک بـــا برخـــی از اعضـــای 
انجمـــن قطعـــات یدکـــی و ماشـــین آالت 
کشـــاورزی تبریـــز افـــزود: تـــاش مـــی 

شـــود بـــا همـــکاری خودروســـازان حداقـــل 
۳۰ درصـــد از قطعـــات مـــورد نیـــاز شـــرکت 
ایـــران خـــودرو تبریـــز از صنایـــع بومـــی 
ـــدی  ـــای بع ـــود و در گام ه ـــن ش ـــتان تامی اس

ایـــن عـــدد افزایـــش یابـــد.
جلســات  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کارشناســی مشــترک بیــن مدیــران ارشــد 
شــرکت ایــران خــودرو و نمایندگانــی از صنایــع 
قطعــه ســازی اســتان، اظهــار داشــت: در ایــن 

ــی  ــا معرف ــود ب ــی ش ــاش م ــا ت ــت ه نشس
ــات  ــواع قطع ــد ان ــتان در تولی ــوت اس ــاط ق نق
ــه  ــازی نســبت ب ــع خودروس ــاز صنای ــورد نی م
ــود. ــدام ش ــز اق ــد نی ــای تولی ــد قرارداده عق

ـــدن و تجـــارت  ـــت مع ـــس ســـازمان صنع رئی
ـــای  ـــه راهکاره ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب آذربایجان ش
ــت:  ــل گفـ ــد داخـ ــت از تولیـ ــوع حمایـ متنـ
ـــدم  ـــه واردات و ع ـــش تعرف ـــدم واردات، افزای ع
ثبـــت ســـفارش کاالهـــای مشـــابه ســـاخت 

ـــت. ـــن راهکارهاس ـــه ای ـــل از جمل داخ
امیـــن زاده، از قطعـــه ســـازان اســـتان 
ـــق  ـــی تعمی ـــز تخصص ـــن می ـــت در دومی خواس
ســـاخت داخـــل در صنعـــت خـــودرو کـــه در 
هفتـــه هـــای پیـــش رو برگـــزار مـــی شـــود 

حضـــور فعالـــی داشـــته باشـــند.
وی یـــادآوری کـــرد: همزمـــان بـــا هفتـــه 
دفـــاع مقـــدس نمایشـــگاه خودکفایـــی در 
ـــازمانها  ـــکاری س ـــا هم ـــف و ب ـــات مختل موضوع
و نهادهـــای متعـــدد در محـــل مصلـــی امـــام 
ــود  ــی شـ ــزار مـ ــز برگـ ــی )ره( تبریـ خمینـ
ـــی  ـــیار خوب ـــت بس ـــگاه فرص ـــن نمایش ـــه ای ک

ـــزان  ـــهروندان و متخصصـــان از می ـــا ش اســـت ت
و چگونگـــی خودکفایـــی تولیـــدات صنعتـــی 

اســـتان مطلـــع شـــوند.
ــی  ــای تخصصـ ــن هـ ــن زاده، از انجمـ امیـ
صنعتـــی بـــه عنـــوان بـــازوان کارشناســـی و 
اطاعاتـــی دســـتگاه هـــای حاکمیتـــی یـــاد 
کـــرد و ادامـــه داد: یکـــی از فرصـــت هـــای 
ـــای  ـــاخص ه ـــاالی ش ـــطوح ب ـــه س ـــیدن ب رس
توســـعه اقتصـــادی حضـــور فعاالنـــه انجمـــن 
هـــای صنعتـــی در تصمیـــم گیـــری هاســـت 
ـــتقبال  ـــان اس ـــور آن ـــازمان از حض ـــن س ـــه ای ک

مـــی کنـــد.
بـــه گفتـــه پاشـــایی  رئیـــس انجمـــن 
نیـــرو محرکـــه همگـــن و قطعـــات خـــودرو 
ـــاز  ـــه س ـــدود ۳۰۰ قطع ـــرقی ح ـــان ش آذربایج
خـــودرو و صنایـــع همگـــن در ایـــن اســـتان 
ــی  ــایه بـ ــفانه در سـ ــا متاسـ ــود دارد امـ وجـ
ــتر  ــت، بیشـ ــن صنعـ ــه ایـ ــا بـ ــی هـ توجهـ
ـــتان  ـــودرو در اس ـــازی خ ـــه س ـــای قطع واحده
ـــت  ـــت فعالی ـــر از ۳۰ درصـــد ظرفی ـــا کمت ـــا ب ی
ـــتند. ـــی هس ـــه تعطیل ـــا رو ب ـــد و ی ـــی کنن م

قطعه سازان آذربایجان شرقی توان 
تولید ۳۰ درصد نیاز کشور را دارند

ســخنگوی ســتاد اجرایــی تبصــره ۱۴ قانــون 
بودجــه ۹۸ از حــذف یارانــه نقــدی ۲۰۰ هــزار 

خانــوار پردرآمــد در دوره شــهریور خبــر داد.
بــه گــزارش تســنیم، حســین میرزایــی 
بــا اشــاره بــه الــزام حــذف یارانــه نقــدی 
ــف  ــر تکلی ــت: بناب ــد،  گف ــای پردرآم خانواره
مجلــس شــورای اســامی بــه دولــت در قانــون 
ــاالی  ــک ب ــه ده ــت س ــرار اس ــه ۹۸، ق بودج
درآمــدی از دریافــت یارانــه نقــدی حــذف 
شــوند کــه در دوره شــهریور امســال بــرای 
ــدی  ــه نق ــد، یاران ــوار پردرآم ــزار خان ۲۰۰ ه

ــد. ــذف ش ح
ــذف  ــرای ح ــی ب ــیوه اجرای ــزود: ش وی اف
ــی  ــد مبتن ــای پردرآم ــدی خانواده ه ــه نق یاران
دســتگاه های  از  دریافتــی  اطاعــات  بــر 
مختلــف اســت یعنــی افــراد بــرای خریــد و یــا 
فــروش خــودرو بــه جا هــای مختلــف مراجعــه 
ــام آنهاســت،  کردنــد، تملــک یــک خانــه بــه ن
شــغل و درآمــدی دارنــد و یــا جایــی اظهارنامــه 
مالیاتــی از آن هــا ثبــت شــده اســت؛ در کل در 
هــر جــا اطاعــات افــراد متصــل بــه کــد ملــی 
ــی  آن هــا جمــع  آوری و براســاس آن وضــع مال
افــراد ســنجیده شــده و افــرادی کــه تــوان مالی 
باالیــی داشــتند و جــزو ســه دهــک بــاال بودنــد 

شناســایی شــدند.
میرزایــی گفــت: حساســیت دولــت بــر 
ایــن اســت کــه حقــی از کســی ضایــع نشــود 
ــا  ــراد ب ــی اف ــوان مال ــن ت ــنجش و تخمی و س

ــود. ــام ش ــاال انج ــت ب دق
ــن  ــئول، بنابرای ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــی  ــتان خانوار های ــرای سرپرس ــنبه ب از روز ش

کــه یارانــه نقــدی آن هــا در ایــن مرحلــه 
قطــع شــده پیامکــی بــا عنــوان »خانــوار شــما 
مشــمول حــذف دریافــت یارانــه نقــدی اســت« 
ــماره،  ــای سرش ــه ج ــه ب ــود ک ــال می ش ارس

ــت. ــده اس ــد ش ــه« در آن قی ــارت »یاران عب
ــوار  ــتان خان ــرد: سرپرس ــد ک ــی تاکی میرزای
ــس  ــد پ ــراض می توانن ــتن اعت در صــورت داش
از دریافــت ایــن پیامــک بــه نزدیک تریــن دفتــر 
پیشــخوان خدمــات دولــت مراجعــه و پیامــک 
ــوری  ــه حض ــه در مراجع ــد، البت ــه کنن را ارائ
ــر  ــایی معتب ــای شناس ــی از کارت ه ــد یک بای
ــا  ماننــد شناســنامه، کارت ملــی، گذرنامــه و ی
گواهینامــه بــرای احــراز هویــت همــراه داشــته 

باشــند.
وی افــزود: در دفتــر پیشــخوان خدمــات 
دولــت از سرپرســتان خانــواری کــه بــه حــذف 
ــازه  ــرض هســتند اج ــدی خــود معت ــه نق یاران
کتبــی گرفتــه خواهــد شــد کــه دولــت اختیــار 
ــه حســاب های بانکــی آن هــا دسترســی  دارد ب
ــای  ــر تراکنش ه ــی ب ــا مبتن ــد ت ــته باش داش
بانکــی بتــوان دقــت تشــخیص اولیــه در تــوان 
ــت  ــم گرف ــش داد و تصمی ــراد را افزای ــی اف مال
ــه  ــت یاران ــمول دریاف ــرد مش ــن ف ــا ای ــه آی ک

هســت یــا خیــر.
 ۱۴ تبصــره  اجرایــی  ســتاد  ســخنگوی 
در  گفــت:   همچنیــن   ۹۸ بودجــه  قانــون 

ــرای  ــت کــد رهگیــری ب ــر پیشــخوان دول دفات
حــذف  بــه  معتــرض  خانــوار  سرپرســتان 
ــد  ــد ش ــک خواه ــدی پیام ــه نق ــت یاران دریاف
کــه ایــن افــراد می تواننــد بــا اســتفاده از 
ــه  کــد ملــی و کــد رهگیــری پیامــک شــده، ب
ســامانه mcls.gov.ir.yaraneh10 مراجعــه 
کننــد و اطاعــات بانکــی خــود را ببیننــد 
ــه  ــد ب ــتند می توانن ــراض داش ــاره اعت ــر دوب اگ
ــت  ــود را ثب ــراض خ ــد اعت ــام من ــورت نظ ص
کننــد البتــه تــا دو مــاه پــس از ثبــت اعتــراض، 
نتیجــه از طریــق همــان شــماره پیامــک اطــاع 

ــد. ــد ش ــانی خواه رس
میرزایــی گفــت: افــراد دقــت کننــد شــماره 
همراهــی کــه در دفاتــر پیشــخوان دولــت ارائــه 
می کننــد بایــد بــه نــام سرپرســت خانــوار 
باشــد، زیــرا پــس از ثبــت، همــه فرآینــد 
اطــاع رســانی از طریــق همیــن شــماره همــراه 

ــت. ــد گرف صــورت خواه
وی بــا بیــان ایــن کــه قــرار نیســت در 
فرآینــد تشــخیص، حقــی از کســی ضایــع 
شــود، گفــت:  مــردم نگــران نباشــند، زیــرا ایــن 
اطاعاتــی بــود کــه در اختیــار مــا قــرار گرفــت 
و حــق اعتــراض بــه نتیجــه ایــن اطاعــات نیــز 
محفــوظ اســت. البتــه فرآینــد اعتــراض فقــط 
ــت انجــام می شــود و  ــر پیشــخوان دول در دفات
هیــچ مراجعــه حضــوری بــرای اعتــراض پیــش 

بینــی نشــده اســت.
ــذف ۲۰۰  ــه ح ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس برای
هــزار خانــوار از دریافــت یارانــه نقــدی، حــدود 
ــه  ــن دوره یاران ــت ای ــر از دریاف ــزار نف ۶۰۰ ه

ــدی حــذف شــدند. نق
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جهانگیری:
باید برنامه ویژه ای برای حمایت از 
تولیدات صادرات محور داشته باشیم

ــد  ــت: بایـ ــور گفـ ــاون اول رئیس جمهـ معـ
برنامه ریـــزی دقیقـــی بـــرای حمایـــت ویـــژه 
از طرح هـــا و تولیـــدات صـــادرات محـــور، 
طرح هـــای محـــرک و پیشـــران اقتصـــاد، 
ـــته  ـــتغال زا داش ـــدات اش ـــکن و تولی ـــش مس بخ

باشـــیم.
ـــوه  ـــی نح ـــه بررس ـــر، جلس ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــور  ـــت کش ـــد و صنع ـــش تولی ـــت از بخ حمای
در ســـال های ۹۸ و ۹۹ بـــه ریاســـت معـــاون 

اول رئیس جمهـــور برگـــزار شـــد.
اســـحاق جهانگیـــری در ایـــن جلســـه بـــا 
ـــق  ـــال رون ـــت در س ـــه دول ـــه برنام ـــام اینک اع
ـــای  ـــه از بخش ه ـــه جانب ـــت هم ـــد حمای تولی
ــت:  ــار داشـ ــت، اظهـ ــدی اسـ ــف تولیـ مختلـ
بایـــد برنامه ریـــزی دقیقـــی بـــرای حمایـــت 
ــادرات  ــدات صـ ــا و تولیـ ــرح هـ ــژه از طـ ویـ
ــران  ــرک و پیشـ ــای محـ ــرح هـ ــور، طـ محـ
ـــتغال  ـــدات اش ـــکن و تولی ـــش مس ـــاد، بخ اقتص
زا و زودبـــازده بویـــژه در بخـــش کشـــاورزی 

داشـــته باشـــیم.
و  وزرا  برخـــی  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 
نیـــز  ذیربـــط  دســـتگاه های  نماینـــدگان 
ــه  ــه اینکـ ــت بـ ــا عنایـ ــتند، بـ ــور داشـ حضـ
ـــا  ـــهیات بانک ه ـــی از تس ـــل توجه ـــش قاب بخ
در پایـــان ســـال صـــرف تامیـــن ســـرمایه و 
ــای  ــایر اولویت هـ ــود و سـ ــای موجـ قراردادهـ
ــدگان  ــارت دیـ ــر خسـ ــده نظیـ ــن شـ تعییـ
ســـیل و غیـــره خواهـــد شـــد؛ مقـــرر شـــد 
ـــژه ای  ـــات وی ـــزی جلس ـــک مرک ـــس کل بان ریی
ـــکن  ـــاورزی، مس ـــت، کش ـــای صنع ـــا بخش ه ب
ـــردن  ـــی ک ـــن نهای ـــزار و ضم و گردشـــگری برگ
اولویت هـــای ســـال ۹۸ بـــرای حداقـــل ۱۰۰ 
ــی  ــع بانکـ ــان از منابـ ـــارد تومـ ــزار میلی هـ
ــوزه  ــار حـ ــژه ای در چهـ ــزی ویـ ــه ریـ برنامـ
فـــوق انجـــام دهنـــد و تصمیمـــات را ابـــاغ 

کننـــد.
در ایـــن نشســـت همچنیـــن مقـــرر شـــد 
ــکات  ــل مشـ ــرای حـ ــری بـ ــات دیگـ جلسـ
مالیاتـــی، تامیـــن اجتماعـــی، بهبـــود فضـــای 
ـــد  ـــق تولی ـــت رون ـــره در جه کســـب و کار و غی

برگـــزار شـــود.
ــور  ــاون اقتصــادی رئیس جمه ــن مع همچنی
ماموریــت یافــت برنامــه ویــژه ای بــرای افزایش 

ســرمایه گــذاری تدویــن و ارائــه نمایــد.

ابراهیمی:
قیمت گندم متناسب با افزایش نرخ 

ارز تعیین شود
ــس،  ــاورزی مجل ــیون کش ــخنگوی کمیس س
گفــت: قیمــت منطقــی گندم متناســب بــا افزایش 
نــرخ ارز و دالر حــدود ۳ هــزار تومــان اســت؛ بهتــر 
اســت کــه دولــت قیمت ایــن محصول اســتراتژیک 
ــان  ــزار ۷۰۰ توم ــا ۲ ه ــزار و۵۰۰  ت را حــدود ۲ ه

بــرای هــر کیلوگــرم تعییــن کنــد.
کمیســیون  ســخنگوی  ابراهیمــی  علــی 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعی و محیط زیســت 
مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، در خصــوص 
تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم در 
ســال زراعــی جدیــد، گفــت: متاســفانه فرصــت 
زیــادی تــا  آغــاز ســال زراعــی جدیــد نداریــم 
و بایــد در شــهریورماه قیمــت خریــد تضمینــی 

ــد. ــف می ش ــن تکلی ــدم تعیی گن

دولت علی رغم تاکید قانون قیمت منطقی 
گندم را اعالم نمی کند

نماینــده مــردم شــازند در مجلــس شــورای 
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت متاســفانه 
ــت  ــون قیم ــد قان ــم تاکی ــی رغ ــاله عل ــر س ه
ــا افزایــش  خریــد تضمینــی گنــدم متناســب ب
تــورم را اعــام نمی کنــد، ادامــه داد: اساســا در 
ــده امنیــت  ــگاه تامیــن کنن خصــوص گنــدم ن
غذایــی داریــم و نمی توانیــم بــا ســهل انــگاری 

ــم. ــورد کنی ــیب های آن برخ ــا آس ب
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت باید ســریعا 
قیمــت منطقــی خریــد تضمینــی گنــدم را اعام 
ــدم  ــی گن ــت منطق ــرد: قیم ــوان ک ــد، عن کن
ــدود  ــرخ ارز و دالر ح ــش ن ــا افزای ــب ب متناس
۳ هــزار تومــان اســت؛ بهتــر اســت کــه دولــت 
قیمــت ایــن محصــول اســتراتژیک را حــدود ۲ 
هــزار و۵۰۰  تــا ۲ هــزار ۷۰۰ تومــان بــرای هــر 
کیلوگــرم تعییــن کنــد تــا کشــاورزان محصــول 

ــد. ــت دهن ــل دول تولیــدی خــود را تحوی

ذخیره کنندگان گندم منتظر افزایش 
قیمت هستند

ــت  ــودن قیم ــن ب ــه پایی ــان اینک ــا بی وی ب
خریــد تضمینــی گنــدم باعــث شــده تــا 
کشــاورزان حــدود ســه میلیــون تــن از گنــدم 
ــیلوها ندهنــد،  ــل س تولیــدی خــود را تحوی
منتظــر  گنــدم  کننــدگان  ذخیــره  گفــت: 
ــای  ــال فرصت ه ــه دنب ــا ب ــش قیمــت و ی افزای
مصرفــی کــه محصــول آنهــا را بــا قیمــت 
باالتــری خریــداری کننــد هســتند، در برخــی 
شــرایط گنــدم را بــه عنــوان جایگزین مناســب 

علوفــه مصــرف می کننــد.

تامین کود شیمیایی آینده روشنی ندارد
ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای 
اســامی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در زمینــه 
تامیــن کــود شــیمیایی نیــز آینــده روشــنی دیده 
ــد  ــت می توان ــرد: دول ــان ک ــود، خاطرنش نمی ش
ــه  ــیمیایی و تهی ــود ش ــازی قیمــت ک ــا آزادس ب
ــر توســط کشــاورزان قیمــت  ــادی دیگ آن از مب

خریــد تضمینــی گنــدم را افزایــش دهــد.

بازدید هیئت ترکیه ای از شهرک صنعتی 
سرمایه گذاری خارجی

ــی  ــل شــرکت شــهرک های صنعت ــر عام مدی
ــکل از  ــی متش ــت: هیئت ــرقی گف ــان ش آذربایج
صنعتگــران ترکیــه و رئیــس انجمــن کارآفرینــان 
و صاحبــان صنایــع )TUMSIAD( شــعبه 
ــی  ــهرک صنعت ــی ش ــای صنعت ارزروم از واحده

ــد. ــد کردن ــذاری خارجــی بازدی ســرمایه گ
ــه گــزارش ایســنا، ســید مرتضــی نیرومنــد  ب
اظهــار کــرد: اعضــای هیئــت ترکیــه ای کــه در 
ــزی،  ــع فل ــه صنای ــف از جمل ــای مختل زمینه ه
صنایــع غذائــی، ســاختمان، اتومبیــل و الســتیک 
فعــال هســتند از خــط تولیــد برخــی واحدهــای 
فعــال مســتقر در شــهرک ســرمایه گــذاری 

ــد. ــد کردن خارجــی  بازدی
ــی و  ــوط طراح ــراد از خط ــن اف ــزود: ای وی اف
ســاخت قطعــات بــرای واگــن هــای بــاری واگــن 
هــای مســافری، صنایــع غذائــی درنا تولیــد کننده 
انــواع کیــک، کلوچــه، بیســکوئیت، شــکات و ...و  
واحــد صنعتــی آذرفــدک تولیــد کننــده گونــی و 

لــوازم بســته بنــدی بازدیــد انجــام دادنــد.
وی یــادآور شــد: در جریــان بازدیدهــا زمینــه 
ــز  ــترک نی ــای مش ــکاری ه ــعه هم ــای توس ه

بررســی شــد.
ــی ســرمایه  ــد گفــت: شــهرک صنعت  نیرومن
گــذاری خارجــی در زمینــی بــه مســاحت حــدود 
۲۶۰ هکتــار بــا هــدف اشــتغال زایی و توســعه ی 
صنعتــی آذربایجــان شــرقی احداث شــده اســت. 
واحدهــای مســتقر در ایــن شــهرک در بیــش از 
ــلولزی،  ــع س ــازی، صنای ــته خودروس ــت رش هف
فــوالد، مــواد غذایــی، مــواد شــیمیایی ، صنایــع 
تبدیلــی و نســاجی فعالیــت کــرده و واحدهــای 
ــرده  ــوم، درب و پنجره ســازی و پ ــزرگ آلومینی ب
نیــز در همیــن شــهرک صنعتــی، فعال هســتند.

وی بـا بیـان اینکـه ۱۱۹ واحد در این شـهرک 
بـه بهـره بـرداری رسـیده و ۴۳۸۱ نفـر در ایـن 
واحدهـا اشـتغال دارند، گفت: فاصله این شـهرک 
تـا فـرودگاه تبریـز ۲۱ کیلومتر و تـا راه آهن تبریز 
۲۴ کیلومتـر می باشـد کـه یـک مزیـت و امتیـاز 
مهم سـرمایه گذاری، نسبت به سـایر شهرک های 

موجود در کشـور محسـوب می شـود.

بازگشت رشد به بخش غیرنفتی 
اقتصاد کشور

ــتی  ــزی در یادداش ــک مرک ــس کل بان رئی
تاکیــد کــرد کــه گــزارش اخیــر بانــک مرکــزی 
حکایــت از بازگشــت رشــد بــه بخــش غیرنفتی 

اقتصــاد کشــور دارد.
ــه  ــت ب ــن یادداش ــی در ای ــر همت عبدالناص
ــه  ــت ک ــل نوش ــرح ذی ــه ش ــی ب ــح نکات توضی
ــی  ــش غیرنفت ــال ۹۸، بخ ــاه اول س ــه م در س
ــدود  ۴  ــت، ح ــاد اس ــد اقتص ــش مول ــه بخ ک
/۰ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ۹۷ رشــد 
ــر از  ــد کمت ــن رش ــد ای ــت، هرچن ــته اس داش
ــه رشــد  ــا توجــه ب ــی ب ــوان بالقــوه اســت ول ت
منفــی ســه فصــل قبــل از آن و در کنــار شــروع 

ــده اســت. ــدوار کنن ــورم، امی کاهــش ت
ــت  ــایه بازگش ــم در س ــن مه ــزود: ای وی اف
آرامــش و ثبــات نســبی بــازار ارز و تخیلــه 
اثــرات شــوک های خارجــی ناشــی از تحریــم و 

ــت. ــه اس ــق یافت ــری، تحق ــار حداکث فش
همتــی اظهارداشــت: بــرای تقویــت این رشــد 
ــد،  ــای مول ــق بخش ه ــده و رون ــول آین در فص
ــه کمــک در  نظــام بانکــی خــودش را متعهــد ب
ــد. ــا می دان ــی بنگاه ه ــای نقدینگ ــن نیازه تامی

رئیــس کل بانــک مرکــزی اظهار داشــت: در 
ایــن خصــوص در جلســه ای بــا حضــور معــاون 
ــی  ــور، وزرای بخش ــس جمه ــرم ریی اول محت
تولیــد و برخــی مدیــران عامــل بانک هــا، 
توافــق شــد کــه بانک هــای کشــور بــرای 
ــزار  ــده ســال، در حــدود ۱۰۰ ه ــه باقیمان نیم
ــای  ــرای بخش ه ــهیات ب ــان تس ــارد توم میلی

ــد. ــاص دهن ــران اختص پیش
وی خاطرنشــان کــرد: فعــاالن اقتصــادی 
ــت  ــه اولوی ــند ک ــن باش ــز مطمئ ــردم عزی و م
اشــتغال  و  تولیــد  احیــای  کشــور،  اصلــی 
بانکــی،  نظــام  لــذا همکارانــم در  و  اســت 
علیرغــم دشــواری های ناشــی از تحریــم هــای 
ــوان  ــام ت ــا تم ــابق و ب ــد س ــابقه، بمانن بی س
خــود در کنــار آنهــا و در خدمــت رشــد و 

ــود. ــد ب ــور خواهن ــی کش تعال



شنبه 30 شهریور ماه 98- سال ششم - شماره 573 ۵روزنامه سراسری عجب شیر   آگهی

ــواده وزارت بهداشــت گفــت:  مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت و خان
ــالمندان در  ــت س ــور جمعی ــودکان کش ــت ک ــش جمعی ــم کاه ــه رغ ب
ــت  ــد جمعی ــته و ۹.۲ درص ــدی داش ــد ۲۰ درص ــر رش ــال های اخی س

ــتند. ــال هس ــاالی ۶۵ س ــور ب کش
بــه گــزارش ایرنــا، ســیدحامد برکاتــی در همایــش آموزشــی توجیهــی 
ــز  ــگام ازدواج در تبری ــای هن ــاوره ه ــتگاهی در مش ــن دس ــکاری بی هم
ــن  ــار داشــت: در بی ــدآوری در کشــور، اظه ــت فرزن ــه وضعی ــا اشــاره ب ب
ــه  ــوزاد ب ــون ن ــاالنه دو میلی ــور متوســط س ــه ط ــا ۷۰ ب ــال های ۶۰ ت س
ــون و ۶۰۰  ــک میلی ــه ی ــال ۹۴ ب ــم در س ــن رق ــه ای ــد ک ــی آم ــا م دنی
هــزار نــوزاد کاهــش یافــت و بــرای جبــران ایــن کمبــود بایــد ازدواج هــای 

ــد. کشــور ۱۰ درصــد افزایــش یاب

وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت کشــور بــه شــدت رو بــه پیــری اســت، 
افــزود: بــا توجــه بــه آمارهــا، متوســط رشــد جمعیــت ســاالنه کشــور از 
حــدود ۲.۴۶ درصــد در ســال ۶۵ بــه ۱.۲۴ درصــد در ســال ۹۵ کاهــش 

یافتــه اســت.
ــازمان  ــط س ــده توس ــام ش ــی های انج ــه بررس ــاره ب ــا اش ــی ب برکات
بهداشــت جهانــی WHO  در حــوزه جمعیــت، گفــت: بــر اســاس 
ــت  ــر از ۱۰ درصــد کل جمعی ــران کمت ــالمند ای ــت س بررســی ها، جمعی
کل کشــور اســت امــا طبــق پیــش بینی هــای انجــام شــده توســط ایــن 
ســازمان، در ســال ۲۰۵۰، ۳۰ درصــد جمعیــت ایــران را ســالمندان 

ــد داد. ــکیل خواهن تش
ــور در  ــت کش ــد کل جمعی ــت: ۶۹.۵ درص ــار داش ــن اظه وی همچنی

ســن اشــتغال هســتند کــه بایــد بــرای ایــن قشــر شــغلی ایجــاد کــرد تــا 
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ظرفیت هایشــان م

مدیــرکل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت  
ــب  ــظ ترکی ــر حف ــه بیانگ ــاروری TFI ک ــاخص ب ــه ش ــان این ک ــا بی ب
جمعیــت اســت در کشــور مــا کمتــر از ۱.۹ درصــد اســت، افــزود: بــرای 
ــد بطــور متوســط هــر زن در ســن  حفــظ ترکیــب جمعیــت کشــور، بای

ــاروری حداقــل دو فرزنــد بــه دنیــا بیــاورد. ب
برکاتــی بــا اشــاره بــه  رونــد ازدواج در کشــور، گفــت: آمــار ازدواج هــا 
در ســال های ۸۶ تــا ۹۷ کاهــش داشــته ایــن درحالیســت کــه طــاق بــا 
افزایــش روبــه رو بــوده اســت و میانگیــن ســن ازدواج در پســران حــدود 

۲۸ ســال و در دختــران ۲۴ ســال اســت.

وی ادامــه داد: بــه طــور متوســط اولیــن فرزنــد بعــد از ۴.۴ ســال بعــد 
از ازدواج و فرزنــد دوم نیــز ۵.۵ ســال بعــد از فرزنــد اول بــه دنیــا می آیــد 
و ۱۶ درصــد بارداری هــا نیــز در کشــور بــاالی ۳۵ ســال اتفــاق می افتــد.

یف
رد
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تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
ــه  ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــدارس آذربایجــان ش م
ــدارد،  ــود ن ــتان وج ــتی در اس ــه ی خش مدرس
بــه  کاس هــا  درصــد   ۳۱ حــدود  گفــت: 
ــز  ــد نی ــت و ۴۹ درص ــاختمان موق ــکل س ش
ــت  ــنگی اس ــاخته و س ــش س ــورت پی ــه ص ب
کــه جمــع آوری ۳۰۰ کاس ســنگی در ســطح 
ــاه ســال جــاری  ــان شــهریور م ــا پای اســتان ت

ــت. ــازی اس ــازمان نوس ــت س ــزو اولوی ج
در  صادقــی  پیــام  ایســنا،  گــزارش  بــه 
پــرورش  و  آمــوزش  شــورای  جلســه ی 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه وجــود ۵۹۰۰ 
ســاختمان فیزیکــی آمــوزش و پــرورش، اظهــار 
ــی و  ــی آموزش ــاختمان فیزیک ــرد: ۴۳۸۰ س ک
ــود دارد  ــتان وج ــر آموزشــی در اس ــی غی مابق
ــزار  ــاختمان های آموزشــی دارای ۲۴ ه ــه س ک
کاس و غیــر آموزشــی شــامل  ۴۷ درصــد 
ســاختمان  درصــد    ۲۱ اداری،  ســاختمان 

ــت. ــه اس ــد نمازخان ــی، ۱۵ درص ورزش
ــا اســتحکام ســاختمان های  وی در رابطــه ب
ــد  ــرورش، گفــت: از ســال ۸۴ رون آمــوزش و پ
تخریــب، بازســازی و ایمن ســازی کاس هــا 
آغــاز شــده اســت امــا از ۲۴ هــزار کاس فقــط 
۴۴ درصــد کــه شــامل ۱۰ هــزار و ۵۰۲ کاس 
ــد  ــتند،۳۰ درص ــتحکم هس ــت، مس درس اس
ــازی و ۲۶  ــب و بازس ــه تخری ــاز ب ــا نی کاس ه

ــه ایمــن ســازی دارد. درصــد نیــز نیــاز ب
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس 
آذربایجــان شــرقی افــزود: عــاوه بر ســاختمان های 
ــت و ســنگی در  ــی، حــدود ۱۵۳۹ ســازه موق بنای
ــاختمان های  ــع آوری س ــود دارد، جم ــتان وج اس
ــت  ــی از اولوی ــنگی و کانکس ــی، س ــتی و گل خش

ســازمان نوســازی اســتان  اســت.
ــوب  ــوص وضعیـــت مطلـ ــی درخصـ صادقـ
گرمایشـــی  سیســـتم  استانداردســـازی 
ــدود  ــت: حـ ــتان، گفـ ــای درس اسـ کاس هـ

ـــی  ـــزات گرمایش ـــا از تجهی ـــد کاس ه ۸۸ درص
ـــا حـــدود ۷۷۰  ـــی برخـــوردار هســـتند ام مطلوب
۱۸۴۸کاس  نفتـــی،  بخـــاری  دارای  کاس 
ــاری گازی و ۱۷۱کاس درس  درس دارای بخـ

دارای بخـــاری برقـــی اســـت.
ــال  ــاه س ــهریور م ــان ش ــا پای ــزود: ت وی اف
گرمایشــی  لحــاظ  از  کاس   ۳۰۰ جــاری، 

می شــوند.   استانداردســازی 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
ــه  ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــدارس آذربایجــان ش م

اعتبــارات ایــن اقدامــات از طریــق ســه منبــع 
اســتانی، ملــی و مشــارکت های مردمــی تامیــن 
ســال های  طــی  کــرد:  اظهــار  می شــود، 
گذشــته حــدود ۵۰ میلیــارد تومــان از طریــق 
از  تومــان  میلیــارد  و ۶۴   ملــی  اعتبــارات 
اعتبــارات اســتانی تامیــن شــد. ســال ۹۷  
اعتبــارات ملــی بــا افزایــش دو برابــری بــه ۹۱ 
میلیــارد تومــان و اعتبــارات اســتانی بــا کاهــش  

ــید.   ــارد رس ــه ۶۰ میلی ــوس ب محس
صادقــی افــزود: ســال جــاری نیــز اعتبــارات 
ــا افزایــش. ۵۰ درصــدی همــراه بــود و  ملــی ب
ــان رســیده  ــارد توم ــه ۱۳۳ میلی ــغ ب ــن مبل ای

اســت.   
وی درخصــوص مبالــغ کمکــی خیریــن 
مدرســه ســاز اســتان، بیــان کــرد:  ۸۶ میلیــارد 
ــارد  ــاالی ۱۰۰ میلی ــال ۹۷ و  ب ــان در س توم
تومــان در ســال جــاری از طریــق خیــران 

ــت.   ــده اس ــت ش ــاز پرداخ ــه س مدرس
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  کل  مدیــر 
مــدارس آذربایجــان شــرقی در خصــوص پــروژه 
هــای بهــره بــرداری شــده ایــن ســازمان، 
اظهــار کــرد:  ۲۸۸ پــروژه در ســال ۹۶ تکمیــل 
شــد کــه ایــن تعــداد در ســال ۹۷ بــا کاهــش 
اعتبــارات نیــز کاهــش یافــت، در مهرمــاه ســال 
ــه  ــا  ۴۵۰ کاس ب ــروژه ب ــز ۷۱ پ ــاری نی ج

ــد. ــرداری می رس ــره ب به

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خبر داد

جمع آوری ۳۰۰ کالس سنگی در آذربایجان شرقی تا پایان شهریور ماه

معــاون فرمانــدار مراغــه بــا اشــاره بــه 
ــهرهای  ــبکه ش ــرح »ش ــرای ط ــن و اج تدوی
وزارت  ســوی  هنــر «از  و  فرهنــگ  خــاق 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود: اجــرای 
ایــن طــرح در مراغــه موجــب توســعه، ارتقــا و 

اســت. شهرســتان  ظرفیت هــای  معرفــی 
در  موســی شــعفی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نخســتین جلســه ایــن طــرح افــزود: مراغــه در 
طــول تاریــخ همــواره یکــی از شهرســتان های 
ــوده و  ــر ب ــگ و هن ــوزه فرهن ــتعداد در ح بااس
ــتانی  ــای شهرس ــت ه ــی ظرفی ــد از تمام بای
جهــت پاسداشــت و اســتفاده از ظرفیــت هــای 

ــرد. ــره ب موجــود به
ــدان  ــی، هنرمن ــارکت مردم ــزود: مش وی اف
ــن مشــارکت  ــف و همچنی و تشــکل های مختل
ادارات  و  هــا  دســتگاه  نهادهــا،  تمامــی 
شهرســتان در طــرح شــبکه شــهرهای خــاق 
فرهنــگ و هنــر ضــروری اســت و از ایــن 
فرصــت بــه وجــود آمــده بایــد نهایــت اســتفاده 

ــم. را ببری
شـعفی اضافـه کـرد: شـبکه شـهرهای خاق 
فرهنـگ و هنـر می تواند به معرفی و شـکوفایی 
اسـتعدادهای جدیـد کمـک کنـد و زمینـه را 
سـازد. آنها فراهـم  شـکوفایی  و  رشـد   بـرای 

ادامـه داد: شـناخت دقیق تـر و تخصصـی  وی 
توسـعه حـوزه  بـه  و کمـک  از ظرفیت هـا  تـر 
هـا و زمینـه هـای دیگـر در شهرسـتان از دیگر 

پتانسـیل هـای ایـن طـرح اسـت.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
مراغــه نیــز در ایــن جلســه گفــت: ایــن جلســه 
ــرای  ــه ب ــی مراغ ــام آمادگ ــت اع ــا جه صرف
ــس از  ــده و پ ــکیل ش ــرح تش ــن ط ــرای ای اج
ایــن جلســه در جلســات بعــدی شــورای برنامــه 

ــد شــد. ــزی طــرح تشــکیل خواه ری
شــرکت  افــزود:  فیاضــی  دادرس  احمــد 
نماینــدگان مراغــه در کارگاه هــای تخصصــی 
کــه در تهــران برگــزار مــی شــود از برنامــه 
 هــای بعــدی در اجــرای ایــن طــرح اســت.

ــا اشــاره بــه اهــداف ایــن طــرح افــزود: ایــن  وی ب
طــرح از ســال ۹۹ و بــا اهــداف کمــک بــه برنامــه 
ــذب و  ــف، ج ــدار، کش ــعه پای ــرای توس ــزی ب ری
پــرورش فعالیــت هــا، ســاماندهی و بهــره گیــری از 
امکانــات و ظرفیــت های فرهنگی و هنــری، تمرکز 
زدایــی در امــور فرهنگی و هنــری و تقویت ظرفیت 
ــی و  ــش بوم ــه و دان ــادل تجرب ــی، تب ــای مردم ه
 توســعه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر اجــرا خواهد شــد.

هنرهــای  کــرد:  اضافــه  فیاضــی  دادرس 
تجســمی، نمایشــی، موســیقی، ســینما، صناعــی 
و ســنتی، ادبیــات، مــد و لبــاس از مهمتریــن 
 شــاخصه هــای اجرایــی ایــن طــرح اســت.

ــه اســتعدادها و پتانســیل  ــا توجــه ب وی گفــت: ب
ــه در ۲ حــوزه  هــای موجــود در شهرســتان، مراغ
ادبیــات و موســیقی مــی توانــد در ایــن طــرح نامزد 

شــود.

 فرمانـــده ســـپاه عاشـــورا گفت: دوام و بقـــا یـــک ملـــت بـــه 
ـــت  ـــه اس ـــی فقی ـــت از ول ـــی و تبعی ـــرت انقاب ـــی، بصی ـــت دین معرف

ـــیم. ـــا باش ـــدار ارزش ه ـــد پاس ـــا بای ـــه م و هم
ـــم و  ـــم تکری ـــرم در مراس ـــن خ ـــردار عابدی ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
معارفـــه فرمانـــده ســـپاه ناحیـــه مراغـــه اظهـــار داشـــت: رمـــز پیـــروزی 
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــجام اس ـــی و انس ـــدت و یکپارچگ ـــت، وح ـــک مل ی

ـــیم. ـــد باش ـــتوار و پایبن ـــول اس ـــن اص ـــر ای ـــواره ب هم
ـــه  ـــورا ب ـــت عاش ـــه نهض ـــدا ب ـــا اقت ـــامی ب ـــاب اس ـــزود: انق وی اف

ـــامی  ـــاب اس ـــام انق ـــان ن ـــی جه ـــروز در تمام ـــید و ام ـــروزی رس پی
ـــود. ـــی ش ـــناخته م ـــی ش ـــی جهان ـــوان انقاب ـــه عن ب

وی اضافـــه کـــرد: نعمـــت هـــای بیشـــمار امـــروز کشـــورمان 
ـــاب  ـــر انق ـــال حاض ـــوده و در ح ـــتقامت ب ـــت و اس ـــل مقاوم حاص
ـــت. ـــان اس ـــورهای جه ـــیاری از کش ـــوی بس ـــورمان الگ ـــامی کش اس

ـــای اقتصـــادی،  ـــد در حـــوزه ه ـــروز بای ـــه داد: ام ســـردار خـــرم ادام
ـــل  ـــی عم ـــوزه دفاع ـــد ح ـــی همانن ـــی و سیاس ـــی، اجتماع فرهنگ
ـــا شـــاهد برخـــی از مشـــکات موجـــود در کشـــور نباشـــیم. ـــم ت کنی

ـــاختی  ـــات زیرس ـــت و خدم ـــامی در عدال ـــاب اس ـــت: انق وی گف
ـــروز  ـــام داده و ام ـــی را انج ـــای بزرگ ـــون کاره ـــاب تاکن ـــدای انق از ابت
نیـــز بایـــد در ســـایه امنیـــت موجـــود در کشـــورمان رفـــاه و معیشـــت 

ـــم. ـــن کنی ـــن تامی ـــر از ای ـــردم را بهت م
ـــن  ـــز در ای ـــه نی ـــه مراغ ـــام جمع ـــری و ام ـــرگان رهب ـــو خب عض
ــپاه  ــدار سـ ــاهد اقتـ ــه روز شـ ــبختانه روز بـ آئیـــن گفـــت: خوشـ
ـــپاهیان  ـــدردان س ـــد ق ـــتیم و بای ـــامی هس ـــاب اس ـــداران انق پاس

ســـربلند و تـــاش هـــای آنهـــا باشـــیم.
ـــان را  ـــت امروزم ـــزود: امنی ـــدی اف ـــی پورمحم ـــت اهلل محمدتق آی
مدیـــون اقتـــدار نیروهـــای مســـلح در عرصـــه هـــای مختلـــف هســـتیم 
ـــاب  ـــف انق ـــی از خـــون شـــهدا در دوران مختل ـــت ارمغان ـــن امنی و ای

ـــت. ـــامی اس اس
وی افـــزود: ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی در پاســـداری از 
انقـــاب نقـــش عمـــده و اساســـی داشـــته و همیشـــه در خـــط مقـــدم 

ـــت. ـــوده اس ب
ـــن  ـــدن نوی ـــاد تم ـــامی ایج ـــاب اس ـــدف انق ـــرد: ه ـــه ک وی اضاف
ـــای  ـــری ه ـــا و ایثارگ ـــا رشـــادت ه ـــن تمـــدن ب ـــه ای ـــود ک اســـامی ب
ـــوان  ـــا تمـــام ت ـــد ب ـــده و بای ـــه وجـــود آم ـــردم و نیروهـــای مســـلح ب م

در نگهـــداری از آن کوشـــا باشـــیم.
در ایـــن آییـــن از زحمـــات ســـرهنگ پاســـدار رضـــا ســـامی تقدیـــر 
ـــد  ـــده جدی ـــوان فرمان ـــه عن ـــیدی ب ـــعید رش ـــدار س ـــرهنگ پاس و س

ـــی شـــد. ـــه معرف ـــه مراغ ســـپاه ناحی

بقا یک ملت به معرفت دینی و بصیرت انقالبی است

ـــات  ـــوم، تحقیق ـــی عل ـــورای عال ـــر کل ش دبی
ــعه  ــه توسـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــاوری بـ و فنـ
ـــکاتی  ـــا مش ـــاوری ب ـــم و فن ـــژه عل ـــق وی مناط
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــرد: ب ـــد ک ـــه اســـت، تاکی مواج
مجـــوز جدیـــد بـــرای راه انـــدازی ایـــن 
ـــع  ـــه جم ـــا ب ـــد ت ـــد ش ـــادر نخواه ـــق ص مناط

بنـــدی نهایـــی برســـیم.
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر مســـعود 
برومنـــد در یکصـــد و هشـــتاد و ســـومین 
جلســـه کمیســـیون دایمـــی شـــورای عالـــی 
علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری )عتـــف( در 
انتخـــاب  و  بررســـی  خبرنـــگاران  جمـــع 
ـــی  ـــای تخصص ـــیون ه ـــی کمیس ـــا حقیق اعض
ـــن  ـــرح در ای ـــات مط ـــورا را از موضوع ـــن ش ای
ــن  ــرد: در ایـ ــار کـ ــت و اظهـ ــه دانسـ جلسـ
ـــار  ـــی چه ـــای حقیق ـــای اعض ـــه کاندیداه جلس
ـــاع  ـــاورزی«، »دف ـــرژی«، »کش ـــیون »ان کمیس
ـــی  ـــات« معرف ـــت و ارتباط ـــت« و »صنع و امنی
شـــدند و پـــس از اعـــام نظـــرات، اعضـــای 

ایـــن چهـــار کمیســـیون انتخـــاب شـــدند.
ــت و  ــای رف ــش ه ــه چال ــاره ب ــا اش وی ب
آمــد اعضــای کمیســیون هایــی کــه در ســایر 
ــان  ــر نش ــتند، خاط ــم هس ــای مقی ــتان ه اس
کــرد: بــرای ســهولت حضــور ایــن اعضــا مقــرر 
شــد از ســوی دبیرخانــه شــورا، سیســتم ویدئــو 
کنفرانــس راه انــدازی شــود تــا از ایــن طریــق 
ــف  ــی عت ــیون دایم ــات کمیس ــا در جلس اعض

حضــور داشــته باشــند.

برومنــد اصاحــات پیشــنهادی در آییــن 
نامــه تاســیس و توســعه مناطــق ویــژه علــم و 
فنــاوری را از دیگــر موضوعــات مطــرح در ایــن 
ــادآور شــد: در جلســه  جلســه اعــام کــرد و ی
گذشــته کمیســیون دایمــی عتــف طــرح اولیــه 

ای بــرای ایــن مناطــق ارائــه شــد و نماینــدگان 
پنــج اســتان کــه در آنهــا مناطــق ویــژه علــم 
ــود مشــکات خــود  ــاوری ایجــاد شــده ب و فن
ــدگان  ــا نماین ــد ت ــرر ش ــد و مق ــه کردن را ارائ
ایــن مناطــق پــس از بررســی هــای الزم 

ــن  ــع ای ــرای رف جمــع بنــدی هــای خــود را ب
ــد. ــه دهن ــکات ارائ مش

ــه  ــف ادامـ ــی عتـ ــورای عالـ ــر کل شـ دبیـ
ـــدی  ـــع بن ـــن جم ـــز ای ـــه نی ـــن جلس داد: در ای
در قالـــب طـــرح فرآیندهـــای اجرایـــی ارائـــه 
و پـــس از بحـــث و بررســـی مقـــرر شـــد تـــا 
ـــای  ـــور اعض ـــا حض ـــر ب ـــه محدودت ـــک کمیت ی
کمیســـیون دایمـــی کـــه بـــا مناطـــق ویـــژه 
علـــم و فنـــاوری آشـــنایی بیشـــتری دارنـــد 

تشـــکیل شـــود.
ــر  ــج نف ــکل از پن ــه را متش ــن کمیت وی ای
از اعضــای کمیســیون دایمــی دانســت و ادامــه 
داد: ایــن کمیتــه فرآیندهــای اجرایــی را مــورد 
ــه  ــرح ب ــن ط ــد و ای ــی دهن ــرار م ــی ق بررس

ــد شــد. ــه خواه کمیســیون دایمــی ارائ
ـــیس  ـــای تاس ـــوص مجوزه ـــد در خص برومن
ـــاوری  ـــم و فن ـــژه عل ـــق وی ـــدازی مناط و راه ان
ـــد در  ـــای جدی ـــه مجوزه ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
ــادآور  ــود، یـ ــادر نمـــی شـ ــه صـ ایـــن زمینـ
ــق  ــن مناطـ ــعه ایـ ــوص توسـ ــد: در خصـ شـ
ـــه  ـــت ب ـــرده و الزم اس ـــرح ک ـــی را مط مباحث
ــه  ــرا کـ ــیم؛ چـ ــع بنـــدی نهایـــی برسـ جمـ
توســـعه ایـــن مناطـــق بـــا پیچیدگـــی هـــای 

زیـــادی مواجـــه اســـت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزیــر علــوم 
بازنگــری در توســعه مناطــق ویــژه علــم و 
فنــاوری را نیازمنــد بررســی هــای بیشــتر 

دانســت.

برومند:

مجوز جدید برای تاسیس مناطق 
ویژه فناوری صادر نمی شود

آشپزی

فوت و فن صحیح تهیه باقالی 
خوشمزه و خانگی

باقـــا )باقالـــی، باقلـــه( گیاهـــی اســـت 
علفـــی و یکســـاله کـــه ارتفـــاع آن گاهـــی 
ـــای  ـــرگ ه ـــد. ب ـــی رس ـــم م ـــر ه ـــا ۲ مت ت
ایـــن گیـــاه متنـــاوب و مرکـــب اســـت. گل 
هـــای باقالـــی درشـــت و ســـفید بـــا لکـــه 
ــوه آن  ــیاه و بنفـــش اســـت. میـ ــای سـ هـ
همچـــون لوبیـــا دارای غافـــی پوشـــیده از 
ـــراه  ـــا هم ـــا م ـــه ب ـــی باشـــد. در ادام ـــرک م ک
باشـــید تـــا بـــا خـــواص باقالـــی و فنـــون 

پخـــت باقالـــی آشـــنا شـــوید.
زمســـتان کـــه مـــی شـــود در خیابـــان 
ـــای  ـــا باق ـــی ه ـــه فروش ـــی اغذی ـــا و بعض ه
ــی  ــود بعضـ ــی شـ ــه مـ ــده ارائـ ــه شـ پختـ
ـــه  ـــوان صبحان ـــه عن ـــده را ب ـــان وع ـــن می ای
ـــتین  ـــد. نخس ـــی کنن ـــل م ـــه می ـــا عصران ی
ـــای خـــوش  ـــک باق ـــخ ی ـــورد طب ـــه در م نکت
ـــدن آن  ـــه ش ـــوب پخت ـــب خ ـــم و دلچس طع
ـــی  ـــودن باقال ـــت ب ـــدی درش ـــه بع و در مرحل

ـــت. ـــوه ای آن اس ـــرم قه ـــگ ک و رن

مواد الزم برای تهیه باقالی:
 باقالی تازه            ۴ کیلو با پوست
نعنای خشک             به مقدار الزم

سرکه                     به مقدار الزم
 نمک، فلفل سیاه       به مقدار الزم

سماق                       به مقدار الزم

روش تهیه باقالی:
ـــت  ـــازه را از پوس ـــی ت ـــو باقال ـــدا ۴ کیل ابت
درآوریـــد. اگـــر باقـــاال خشـــک باشـــد بـــه 
مـــدت یـــک روز در آب ســـرد بخوابانیـــد. 
بایـــد روی باقالـــی هـــا را یـــک وجـــب آب 
ــوردن  ــع خیـــس خـ ــه موقـ ــد کـ ــر کنـ پـ
آب کـــم نیاوریـــد. زیـــرا بعـــد از یـــک روز 
ـــی  ـــت م ـــاده پخ ـــوند و آم ـــی ش ـــت م درش

شـــوند.
پـــس از شســـتن باقالـــی، در قابلمـــه 
ای بـــزرگ باقالـــی را بریزیـــد و ســـپس 
ــد و در  ــا بریزیـ ــی هـ ــاد روی باقالـ آب زیـ
ـــعله  ـــا ش ـــی ب ـــد و روی اجاق ـــرف را بگذاری ظ
ای متوســـط بگذاریـــد تـــا آب بـــه جـــوش 
بیایـــد. حواســـتان باشـــد کـــه تـــا جـــوش 
آمـــدن آب ســـعی کنیـــد باالســـر باقالـــی 
ـــه نقطـــه جـــوش  ـــی آب ب ـــد چـــون وقت بمانی
ـــی  ـــت درآوردن باقال ـــه حرک ـــث ب ـــید باع رس
ـــث ســـرریز  در ظـــرف شـــده و در نتیجـــه باع

شـــدن آب از ظـــرف مـــی شـــود.
ـــعله گاز را  ـــید ش ـــی جوش ـــی آب باقال وقت
ـــط  ـــه فق ـــد ک ـــم کنی ـــط ک ـــد متوس ـــا ح ت
آب داخـــل ظـــرف بیـــرون نریـــزد اجـــازه 
ــد  ــی بپزنـ ــه خوبـ ــا بـ ــی هـ ــد باقالـ بدهیـ
ـــرا  ـــرد زی ـــخص ک ـــی را مش ـــود زمان ـــی ش نم
ـــس آن  ـــه جن ـــته ب ـــی بس ـــت باقال ـــان پخ زم

دارد. 
ــک روی  ــت نمـ ــر پخـ ــل آخـ در مراحـ
ـــد اگـــر ابتـــدا نمـــک بزنیـــد  ـــی هـــا بریزی باقال
ـــی شـــود  ـــا م ـــی ه ـــز شـــدن باقال باعـــث دیرپ
و وقتـــی باقالـــی خـــوب پختـــه شـــد، مقـــداری 
ـــه  ـــی ک ـــا جای ـــد ت ـــی را دور بریزی از آب باقال

ـــوند. ـــطح ش ـــم س ـــا ه ـــی تقریب آب و باقال
مقـــداری ســـرکه و فلفـــل، بســـته بـــه 
ذائقـــه و عاقـــه خـــود، در باقـــاال بریزیـــد 
و بـــه مـــدت ۵ دقیقـــه صبـــر کنیـــد تـــا 
ــا آب و باقالـــی مخلـــوط شـــود،  خـــوب بـ
ـــک  ـــس از آن نم ـــت پ ـــک اس ـــی نم ـــر ب اگ
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــا جای ـــد ت ـــواد بیافزایی ـــه م را ب
ـــعی  ـــد. س ـــس کنی ـــودن را در آن ح ـــک ب نم

کنیـــد زیـــاد شـــور نشـــود.
ــی  ــه باقالـ ــح تهیـ ــن صحیـ ــوت و فـ فـ
خوشـــمزه و خانگـــی وقتـــی نمـــک و ترشـــی 
و فلفـــل بـــه خوبـــی بـــا مـــواد مخلـــوط 
ــوری  ــق غذاخـ ــدازه ۳ قاشـ ــه انـ ــد، بـ شـ
ـــتان  ـــر اس ـــبزی معط ـــک )س ـــواش خش خل
گیـــان( یـــا نعنـــای خشـــک داخـــل 
باقالـــی بریزیـــد و در ظـــرف را بگذاریـــد و 
۳ نوبـــت و هـــر نوبـــت پـــس از ۵ دقیقـــه 
چنـــد بـــار باقالـــی را خـــوب هـــم بزنیـــد 
و در ظـــرف را بگذاریـــد. کـــه ایـــن هـــم 

ســـلیقه ای اســـت.
امـــا مواظـــب باشـــید در ایـــن مرحلـــه 
ــعله  ــر، شـ ــبزی معطـ ــن سـ ــد از ریختـ بعـ
زیـــر ظـــرف زیـــاد نباشـــد چـــون حـــرارت 
ـــه  ـــر ب ـــبزی معط ـــود س ـــی ش ـــث م ـــاد باع زی

کنـــاره هـــای ظـــرف شـــما بچســـبد.
ــت و  ــده اسـ ــاده شـ ــی آمـ ــاال باقالـ حـ
ــده در آن  ــه شـ ــواد ریختـ ــه مـ ــر همـ اگـ
بـــه انـــدازه کافـــی باشـــد دیگـــر همـــراه 
خـــوردن باقالـــی نیـــازی بـــه ریختـــن 
ـــز  ـــد، ج ـــی نداری ـــرکه روی باقال ـــک و س نم
مقـــداری ســـماق یـــا گلپـــر کـــه آن هـــم 

ــت. ــلیقه ای اسـ سـ
منبع: بیتوته

حسینی:
تأسیس بانک فرهنگیان نیاز به قانون 

مصوب مجلس ندارد

عضــو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه مطــرح 
شــدن طــرح تأســیس بانــک فرهنگیــان، گفت: 
ــیر  ــود را از مس ــد روال خ ــم می توان ــن مه ای
شــورای پــول و اعتبــار طــی کنــد و نیــازی بــه 

مصوبــه مجلــس نــدارد.
محمــد حســینی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری خانــه ملــت بــا اشــاره بــه بررســی 
طــرح تبدیــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان بــه 
بانــک فرهنگیــان در کمیتــه ای در کمیســیون 
برنامــه، بودجــه و محاســبات، اظهــار کــرد: ایــن 
ــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان اجــازه  طــرح ب
بانــک می دهــد در حالیکــه روال  تأســیس 
ــول  ــورای پ ــوز از ش ــذ مج ــک اخ ــیس بان تأس
ــک  ــد آن در بان ــدن فرآین ــی ش ــار و ط و اعتب

ــزی اســت. مرک
نماینــده مــردم تفــرش، آشــتیان و فراهــان 
ــه  ــزود: اینک ــامی اف ــورای اس ــس ش در مجل
ــه  ــک پرداخت ــه تأســیس یــک بان ــی ب در قانون
ــه  ــی را ب ــا خدمات ــک صرف ــن بان ــه ای ــود ک ش
مرســومی  اقــدام  دهــد،  ارائــه  فرهنگیــان 
ــوب  ــان محس ــک آرم ــی ی ــه نوع ــت و ب نیس

می شــود.
ــگاه  ــر اینکــه یــک بن ــد ب ــا تأکی حســینی ب
بــرای   الزم  ســرمایه های  بایــد  اقتصــادی 
ــه داد:  ــد، ادام ــته باش ــک را داش ــیس بان تأس
ــاعد  ــداری مس ــوزه بانک ــور در ح ــای کش فض
ــول و  ــورای پ ــه ش ــت ک ــد اس ــت و بعی نیس

ــد. ــت کن ــم موافق ــن مه ــا ای ــز ب ــار نی اعتب
ــن تأســیس  ــرد: بنابرای ــح ک حســینی تصری
ــوب  ــون مص ــه قان ــاز ب ــان نی ــک فرهنگی بان
ــدارد و صنــدوق ذخیــره در صــورت  مجلــس ن
درخواســت  می توانــد  شــرایط  بــودن  دارا 
ــن  ــه ای ــا هم ــی ب ــد ول ــک ده ــیس بان تأس
شــرایط بــه دلیــل اینکــه صحــن مجلــس 
چنیــن نظــری داشــته اســت در کمیتــه ای در 
ذیــل کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
بــه دنبــال تهیــه طرحــی بــرای تأســیس بانــک 

ــت. ــان اس فرهنگی
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
ــه  ــامی اضاف ــورای اس ــس ش ــبات مجل محاس
ــوی  ــه نح ــور ب ــرح مذک ــن ط ــا مت ــرد: قطع ک
تدویــن خواهــد شــد کــه بــه قوانین باالدســتی 
تعرضــی صــورت نگیــرد و هــم اینکــه امکانــی 
ــتر از  ــتفاده بیش ــرای اس ــان ب ــرای فرهنگی ب

ــود. ــا ش ــی مهی ــهیات بانک تس

طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و 
هنر زمینه ساز معرفی مراغه است

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی و فوق العاده انجمن صنفی 
کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت 

هوایی و جهانگردی و زیارتی 
استان آذربایجان شرقی 

)نوبت اول(
ــوق  ــادی و ف ــی ع ــع عموم ــه مجم جلس
دوشــنبه  روز  مذکــور،  انجمــن  العــاده 
ــل  ــاالر نس ــل ت ــه ۹۸/۰۷/۲۲ در مح مورخ
ــروی  ــان روب ــارراه آبرس ــع در چه ــردا واق ف

ــردد. ــی گ ــزار م ــز برگ ــل تبری هت
بــه  تمایــل  کــه  محتــرم  اعضــا 
کاندیداتــوری بازرســان انجمــن را دارنــد 
مــی تواننــد تــا تاریــخ ۹۸/۰۷/۱۸ بــه دفتــر 
انجمــن واقــع در خیابــان آزادی نرســیده بــه 
میــدان حکیــم نظامــی جنــب برجهــای 
ــود را  ــی خ ــای کتب ــه و تقاض ــرد مراجع زم
ــرم  ــا ی محت ــه اعض ــد. از کلی ــل دهن تحوی
دعــوت مــی شــود در موعــد مقــرر در 
ــم  ــور به ــر حض ــوق الذک ــع ف ــه مجم جلس

رســانند.
ــی  ــع عموم ــه مجم ــتور جلس دس
فــوق العــاده )از ســاعت 15 لغایــت 16 

ــر( بعدازظه
1- تغییر و اصاح اساسنامه انجمن

ــی  ــع عموم ــه مجم ــتور جلس دس
عــادی )از ســاعت 16 لغایــت 17(

1- گــزارش عملکــرد هیــات مدیــره و 
ــازرس ب

علــی  و  اصلــی  اعضــای  انتخــاب   -2
بازرســان البــدل 

هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و 

جهانگردی و زیارتی استان 
آذربایجان شرقی

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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رقابت های کاپ آزاد کانوپولو 
قهرمانی کشور در مراغه آغاز شد

مســـابقات کاپ آزاد کانوپولـــوی قهرمانـــی 
ـــدس و  ـــاع مق ـــه دف ـــت هفت ـــور گرامیداش کش
ـــم  ـــور ۱۱ تی ـــا حض ـــرم ب ـــع ح ـــهدای مداف ش

ـــد. ـــاز ش ـــه آغ در مراغ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، سرپرســـت ایـــن 
ــر در  ــای حاضـ ــم هـ ــزود: تیـ ــابقات افـ مسـ
ایـــن مســـابقات در قالـــب ۲ گـــروه چهـــار 
ــه  ــی بـ ــه تیمـ ــروه سـ ــک گـ ــی و یـ تیمـ
ــد. ــی پردازنـ ــت مـ ــه رقابـ ــدت ۳ روز بـ  مـ

ایـــن  در  داد:  ادامـــه  آقایـــی  فرهـــاد 
ملـــوان  هـــای  تیـــم  مســـابقات،  از  دوره 
نداجـــا، اردوگاه شـــهید رســـولی نوشـــهر، 
پارســـیان  نوشـــهر،  اســـپند  آموزشـــگاه 
و  ناجـــا  مرزبانـــی  کرمانشـــاه،  زاگـــرس 
ــان،  ــه، زنجـ ــان، مراغـ ــی از گیـ ــم هایـ تیـ
ــد. ــور دارنـ ــل حضـ ــران و اردبیـ ــرج، تهـ  کـ

وی اضافـــه کـــرد: مراغـــه بـــا داشـــتن 
ظرفیـــت هـــای مناســـب از جملـــه پیســـت 
بیـــن المللـــی کانوپولـــو، بـــرای نهمیـــن 
بـــار میزبـــان رقابـــت هـــای قهرمانـــی 
اســـت. آبـــی  رشـــته  ایـــن  در   کشـــور 

در دیـــدار افتتاحیـــه ایـــن مســـابقات، تیـــم 
ــه  ــا نتیجـ ــد بـ ــق شـ ــا موفـ ــوان نداجـ ملـ
هشـــت بـــر ســـه تیـــم اردوگاه شـــهید 

رســـولی نوشـــهر را مغلـــوب کنـــد.

برگزاری همایش پیاده روی 
بازنشستگان نیرو های مسلح در مراغه

بازنشســتگان  روی  پیــاده  همایــش 
در  آن هــا  وخانواده هــای  مســلح  نیرو هــای 

شــد. برگــزار  مراغــه 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، مهدی 
نوایــی رئیــس اداره ورزش و جوانانمراغــه گفــت: 
ایــن همایــش بــا هــدف افزایــش روحیــه 
ــمانی  ــی جس ــش آمادگ ــادابی وافزای ــاط، ش نش
ــد. ــزار ش ــلح برگ ــای مس ــته های نیرو ه  بازنشس

بــا  امــروز  پیــاده روی  افــزود: همایــش  او 
شــرکت یک هــزار و ۳۰۰ نفــر از بازنشســتگان، 

ــد. ــزار ش ــا برگ ــدان آن ه ــران و فرزن همس
او اضافــه کــرد: پیــاده روی خانواده هــای 
آســتانه  در  مســلح  نیرو هــای  بازنشســته 
هفته دفــاع مقــدس و در گرامیداشــت یــاد 
و خاطــره شــهدای هشــت ســال جنگــی 

ــد. ــام ش ــی انج تحمیل
بــه گفتــه رئیــس اداره ورزش و جوانــان 
ــته ها و  ــاده روی بازنشس ــش پی ــه، همای مراغ
خانواده هــای نیرو هــای مســلح بــه همــت 
کانــون بازنشســتگان نیرو های مســلح در ســال 

دونوبــت برگــزار می شــود.
ــراز  ــه ۱۲۰ نف ــان ب ــرد: در پای ــه ک او اضاف
ــزی  ــه قیــد قرعــه جوای شــرکت کننــده گان ب

اهــدا شــد.
شــرکت کننــدگان در ایــن همایــش صبــح 
امــروز مســیر هشــت کیلومتــری از پــارک 
ــهید  ــی ش ــالن ورزش ــا س ــه ت ــادگاران مراغ ی

ــد. ــاده پیمودن ــی را پی کنعان

مــس ســونگون در دو دیــدار نخســت خــود 
بــا هدایــت ســرمربی جدیــدش نتایــج خوبــی را 

کســب کــرده اســت.
ــز،  ــزاری تســنیم از تبری ــزارش خبرگ ــه گ ب
تیــم مــس ســونگون ورزقــان روز گذشــته 
)چهارشــنبه( در هفتــه پایانــی نیــم فصــل 
نخســت لیــگ برتــر فوتســال بــه مصــاف تیــم 
گیتــی پســند اصفهــان رفــت و توانســت ایــن 
ــا نتیجــه ســه بــر دو شکســت دهــد. تیــم را ب

ایــن دیــدار بــدون شــک حســاس ترین دیــدار 
ــدار نیــم  هفتــه و حتــی شــاید حســاس ترین دی
ــه  ــود ک ــال ب ــر فوتس ــگ برت ــت لی ــل نخس فص
در آن، قهرمــان و نایــب قهرمــان فصــل گذشــته 

ــد. ــی می کردن ــر صف آرای ــل یکدیگ مقاب
ســری  یــک  حضــور  دیگــر  طرفــی  از 
ــش از  ــه پی ــم ک ــب دو تی ــان در ترکی بازیکن
ایــن در تیــم مقابــل حضــور داشــتند، جذابیــت 
ــدان  ــدار را دو چن ــن دی ــه حساســیت ای و البت
کــرده بــود. از طرفــی دیگــر ســرمربیان هــر دو 
ــل را در  ــم مقاب ــت تی ــابقه هدای ــز س ــم نی تی

داشــتند. کارنامه شــان 
در هــر حــال دیــدار حســاس مس ســونگون 
ــز  ــب در تبری ــان دیش ــند اصفه ــی پس - گیت
ــان  ــم میزب ــن تی ــت، ای ــد و در نهای ــزار ش برگ
بــود کــه توانســت بــا نتیجــه ســه بــر دو 

ــت دهــد. ــش را شکس حریف

روند بازی
تیــم شــروع خوبــی  بــازی دو  ایــن  در 
داشــتند و توانســتند موقعیت هــای خطرناکــی 
روی دروازه یکدیگــر خلــق کننــد. دقایــق 
ــوردار  ــی برخ ــرعت خوب ــدار از س ــی دی ابتدای
بــود امــا عملکــرد خــوب بازیکنــان مــس 
ســونگون و گیتــی پســند مانــع فروپاشــی 

دروازه تیمشــان شــد.
ـــونگون  ـــس س ـــت م ـــه نخس ـــط نیم در اواس
توانســـت بـــا برتـــری نســـبی خـــود تـــوپ و 
زمیـــن را در اختیـــار گرفتـــه و موقعیت هـــای 
ــق  ــان خلـ ــم مهمـ ــتری روی دروازه تیـ بیشـ
خانـــی،  حســـن  ابوالفضـــل  امـــا  کنـــد 
ــی  ــازه گلزنـ ــند اجـ ــی پسـ ــان گیتـ دروازه بـ
ــداد. در نهایـــت  ــل نـ ــاگردان افضـ ــه شـ را بـ
علیرضـــا عســـکری موفـــق شـــد در دقیقـــه 
۱۳ گل اول بـــازی را بـــرای مـــس ســـونگون 
ـــری  ـــا برت ـــدار ب ـــن دی ـــا ای ـــاند ت ـــر برس ـــه ثم ب

ـــود. ـــری ش ـــان پیگی ـــم میزب ـــر تی ـــر صف ـــک ب ی
در دقیقـــه ۱۶ بـــازی محمدرضـــا ســـنگ 
ــه  ــاوی را بـ ــد گل تسـ ــق شـ ــفیدی موفـ سـ
ثمـــر رســـانده و دروازه علیرضـــا صمیمـــی را 
بـــاز کنـــد. پـــس از گل تســـاوی، بازیکنـــان 
گیتـــی پســـند بـــا انجـــام پـــرس در زمیـــن 
مـــس ســـونگون بـــه دنبـــال گلزنـــی دوبـــاره 
ــت  ــه دسـ ــز بـ ــی را نیـ ــد و فرصت هایـ بودنـ
ـــه  ـــت. نیم ـــی نداش ـــری در پ ـــه ثم ـــد ک آوردن
ـــاوی  ـــا تس ـــت ب ـــدار در نهای ـــن دی ـــت ای نخس

ـــید. ـــان رس ـــه پای ـــک ب ـــر ی ـــک ب ی
ــاز نیمــه دوم گیتــی پســند عملکــرد  در آغ
بهتــری داشــت و توانســت گل دوم خــود را در 
ــانی  ــین درخش ــط محمدحس ــه ۲۳ توس دقیق
ــس از  ــد. پ ــی کن ــا صمیم وارد دروازه علیرض
ــدت  ــا ش ــونگون ب ــس س ــات م ــن گل حم ای
بیشــتری همــراه بــود تــا اینکــه در دقیقــه ۳۰ 
مهــدی جاویــد موفــق شــد گل تســاوی را بــه 

ثمــر برســاند.
یــک دقیقــه پــس از گل دوم مــس، محمــد 
ــاز  ــی را ب شــجری توانســت دروازه حســن خان
کنــد تــا دیــدار دو تیــم بــا برتــری ۳ بــر ۲ تیــم 
میزبــان دنبــال شــود. پــس از اینکــه شــاگردان 
ــش  ــود پی ــان خ ــک گل از مهم ــا ی ــل ب افض
ــود  ــه خ ــتری ب ــرعت بیش ــازی س ــد، ب افتادن
گرفــت و هیجــان روی ســکوها نیــز دوچنــدان 

شــد.
در فاصلــه ۳ دقیقــه تــا پایــان بــازی، گیتــی 
پســند رو بــه سیســتم ۵ نفــره آورد و توانســت 
موقعیت هایــی را نیــز روی دروازه صمیمــی 

ایجــاد کنــد.  ایــن بــازی در نهایــت بــا برتــری 
۳ بــر ۲ شــاگردان افضــل بــه پایــان رســید.

در دقایـــق پایانـــی بـــازی ســـعید مؤمنـــی 
دروازه بـــان دوم تیـــم مـــس ســـونگون در 
ــود  ــته بـ ــت نشسـ ــه روی نیمکـ ــی کـ حالـ
ـــه  ـــا کارت زرد داور جریم ـــراض ب ـــل اعت به دلی

شـــد.
ابوالقاســم  بــازی  پایانــی  ثانیه هــای  در 
ــاز  ــان را ب ــم مهم ــت دروازه تی ــی توانس عروج

ــد. ــه نش ــن گل پذیرفت ــه ای ــد ک کن

سرمربیان دو تیم چه گفتند؟
بی غــم  حمیــد  بــازی  پایــان  از  پــس 
را  تیمــش  پســند  گیتــی  تیــم  ســرمربی 
مســتحق ایــن شکســت ندانســته و عنــوان 
ــای گل بیشــتری نســبت  ــا موقعیت ه ــرد: م ک
بــه مــس ســونگون داشــتیم و بایــد در ۵ 
ــم  ــن تی ــه ای ــازی، ۴ گل ب ــی ب ــه ابتدای دقیق
می زدیــم. بــا ایــن حــال، روی یــک اتفــاق گل 
خوردیــم. مــا از نظــر فنــی خــوب بودیــم و بــه 

همــه بازیکنانــم نمــره ۲۰ می دهــم.
بــا ایــن حــال، ســرمربی تیــم مس ســونگون 
هــم معتقــد اســت کــه تیمــش بایــد گل هــای 
بــه ثمــر می رســاند. علیرضــا  را  بیشــتری 
افضــل دربــاره ایــن بــازی می گویــد: بازیکنانــم 
ــا  ــد، ام ــا انگیــزه نبودن در نیمــه اول چنــدان ب
ــدند و  ــر ش ــزه ظاه ــا انگی ــیار ب ــه بس در نیم
در  خوبــی  بــه  را  فنــی  کادر  خواســته های 
زمیــن اجرایــی کردنــد. مــا حتــی می توانســتیم 

ــم. ــتری بزنی ــای بیش گل ه

جذاب تر شدن لیگ با شکست
 گیتی پسند

ــز، جــدال  ــم خــورده در تبری ــا نتیجــه رق ب
بنــدی  رده  جــدول  باالنشــین  تیم هــای 
ــدر  ــنِد ص ــی پس ــد. گیت ــل ش ــر از قب جذاب ت
ــل  ــز متحم ــه در تبری ــتی ک ــا شکس ــین ب نش
ــای  ــا تیم ه ــد ت ــی مان ــازی باق ــد، ۲۳ امتی ش
نیــز  مشــهد  فــرش آرای  و  ســن ایچ ســاوه 
ــاز  ــم امتی ــند ه ــی پس ــا گیت ــان را ب خودش

ــد. کنن
ــن ایچ  ــند، س ــی پس ــم گیت ــه تی ــاال س ح
ســاوه و فــرش آرای مشــهد بــا ۲۳ امتیــاز 
ــا ســوم جــدول  ــه ترتیــب در رده هــای اول ت ب
رده بنــدی لیــگ برتــر فوتســال قــرار گرفته انــد.

مس سونگون در سودای رسیدن
 به صدر جدول

در کنــار نزدیــک شــدن تیم هــای باالنشــین 
بــه صــدر جــدول، مــس ســونگون نیز توانســت 
تــا حــد بســیار زیــادی، شــانس خــود را بــرای 
تکــرار قهرمانــی در لیــگ برتــر افزایــش بدهــد.

 ۱۹ بــا  کــه  افضــل  علیرضــا  شــاگردان 
ــرار  ــدی ق ــاز در رده پنجــم جــدول رده بن امتی
ــی  ــم فصــل دوم شــانس باالی ــد، در نی گرفته ان

ــد. ــدول دارن ــدر ج ــه ص ــیدن ب ــرای رس ب
بــا توجــه بــه اینکــه مــس ســونگون ۴ 
ــام داده،  ــود انج ــان خ ــر از حریف ــازی کمت ب
ــت  ــی راح ــا خیل ــن دیداره ــروزی در ای ــا پی ب

می توانــد بــه صــدر جــدول برســد.

شوک مثبت به الله های نارنجی
چیــزی کــه در وضعیــت تیــم مس ســونگون 
ــد،  ــم می آی ــه چش ــتر ب ــر بیش ــگ برت در لی
ــس  ــای نارنجــی پ ــوب الله ه ــج بســیار خ نتای
از تغییــر و تحــوالت اتفــاق افتــاده در کادر 

ــن تیــم اســت. فنــی ای
مــس ســونگون کــه لیــگ برتــر را بــا هدایت 
ــر  ــود، در ه ــرده ب ــاز ک ــور آغ ــماعیل تقی پ اس
ــگاه  های  ــام باش ــر، ج ــگ برت ــه لی ــه جبه س
آســیا و جــام باشــگاه های جهــان نــاکام مانــد.

ــور و  ــراج تقی پ ــس از اخ ــال، پ ــن ح ــا ای ب
ــونگون،  ــس س ــل در م ــا افض ــور علیرض حض
ایــن تیــم بــار دیگــر بــه رونــد صعــودی خــود 
ــه تکــرار روزهــای شــیرین خــود  برگشــته و ب

ــدوار شــده اســت. ــن ســرمربی امی ــا ای ب

 آغاز روزهای درخشان مس سونگون با افضل

ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقال گفــت: می دانــم کــه بــازی 
یکشــنبه یکــی از بزرگتریــن دربی هــای دنیــا اســت.

بــه گــزارش فــارس، آنــدرا اســتراماچونی در حاشــیه تمریــن 
امــروز تیــم فوتبــال اســتقال گفــت: مــا تــاش می  کنیــم ۱۱۰ 
ــی از  ــازی یکشــنبه یک ــه ب ــم ک ــاده باشــیم و می دان درصــد آم

ــت.  ــا اس ــای دنی ــن دربی ه بزرگتری
وی افــزود: متأســفانه در بــازی گذشــته دو بازیکنمان را از دســت 

دادیــم، ولــی امیــدوارم بــا شــرایط خوبــی پــا بــه دربــی بگذاریم. 
ــر  ــج اخی ــه نتای ــوص اینک ــتقال در خص ــم اس ــرمربی تی س
اســتقال چــه تأثیــری روی دربــی دارد، گفــت: اگــر مــا ۹ امتیــاز 
داشــته باشــیم یــا یــک امتیــاز فرقــی نمی کنــد، مــا بایــد دربــی 

ــدارد.  ــا ن ــای م ــری رو بازی ه ــن نتیجــه تأثی ــم و ای را ببری
ــی  ــم خوب ــپولیس تی ــم پرس ــا می دانی ــرد: م ــد ک وی تأکی
اســت، ولــی ترســی از آنهــا نداریــم و تمــام تاشــمان را 

می کنیــم کــه برنــده شــویم.
ــا روی  ــت: م ــه تیمــش گف اســتراماچونی در خصــوص روحی
ایــن بخــش بایــد زیــاد کار کنیــم، چــون تیــم مــا نســبتاً جــوان 
اســت. پرســپولیس فقــط یــک تغییــر در تیمــش داشــته، ولــی 
ــاط  ــد روی نق ــا بای ــتیم، ام ــادی داش ــیار زی ــرات بس ــا تغیی م

ــم.  ــاد کار کنی ضعــف و قوتمــان زی
وی در خصــوص اینکــه اســتقال مصدومــان زیــادی داشــته و 
بــا ایــن شــرایط چقــدر تغییــر در تیمــش در بــازی دربــی وجــود 

دارد، گفــت: اگــر بــه مــن احتــرام بگذاریــد و اجــازه بدهیــد مــن 
ایــن موضــوع را نگویــم چــون حتــی اگــر تغییــرات هــم داشــته 
باشــیم آن را نمی توانــم در اینجــا بــه شــما بگویــم. اجــازه 
بدهیــد در کنفرانــس خبــری توضیحــات بیشــتری خواهــم داد 

چــون تیمــم درحــال تمریــن اســت.

استراماچونی:

 از پرسپولیس هراسی نداریم

ــارد  ــژه مراغــه از اختصــاص ۳۵ میلی ــدار شهرســتان وی  فرمان
ریــال بــرای تجهیــز فضاهــای ورزشــی در مراغــه خبــر داد.

جمــع  در  امــروز  شــکری  فارس، حمیــد  گــزارش  بــه 
ــان  ــا بی ــه ب ــکاران مراغ ــی و روزش ــای ورزش ــای هیئت ه روس
ــی  ــای ورزش ــز فضاه ــرای تجهی ــال ب ــارد ری ــه ۳۵ میلی اینک
داشــت: اعتبار  اظهــار  اســت،  یافتــه  تخصیــص  مراغــه  در 

ــالن  ــرای ۳۵ س ــزات ب ــن تجهی ــرف تامی ــه ص ــص یافت تخصی
سرپوشــیده شــهری، روســتایی، اســتادیوم ۵ هــزار نفــری 
 و اماکــن ورزشــی روبــاز شهرســتان مراغــه خواهــد شــد.

وی افــزود: بیشــترین بخــش ایــن اعتبــار بــه میــزان ۳۰ میلیــارد 
 ریــال بــرای تجهیز اســتادیوم پنج هــزار نفری مراغه خواهد شــد.

میلیــارد   ۴۵ ســرمایه گذاری  بــا  کــرد:  اضافــه  شــکری 
ــگاه  ــامل باش ــی ش ــگاه ورزش ــی دو باش ــش خصوص ــی بخ ریال
 شــطرنج و کارترینــگ در مراغــه راه انــدازی شــده اســت.

ــری  ــش دو براب ــه افزای ــاره ب ــا اش ــه ب ــه در ادام ــدار مراغ فرمان
ــزود: اداره ورزش  جمعیــت ورزشــکاران بیمه شــده در مراغــه اف
و جوانــان مراغــه امســال رتبــه اول اســتان را در توســعه ورزش 

ــی کســب کــرده اســت. ــی و همگان قهرمان
رئیـــس اداره ورزش و جوانـــان مراغـــه نیـــز در ایـــن 
در  بیمه شـــده  ورزشـــکاران  تعـــداد  گفـــت:  جلســـه 
 ۹ بـــه   ۹۵ ســـال  در  نفـــر    ۵۰۰ و  هـــزار   ۴ از  مراغـــه 
اســـت. نفـــر در ســـال جـــاری رســـیده   هـــزار و ۵۰۰ 

ـــی و  ـــعه ورزش قهرمان ـــود توس ـــا وج ـــزود: ب ـــی اف ـــدی نوای مه
همگانـــی و افزایـــش تعداد ورزشـــکاران در مراغـــه هنـــوز در 

ـــود دارد. ـــکل وج ـــی و داور مش ـــداد مرب ـــت  تع تربی
در ایــن جلســه از هشــت نفــر ورزشــکار مــدال آور در 
مســابقات کشــوری و جهانــی و مربیــان آنهــا تجلیــل و قدردانــی 

شــد

رییــس اداره ورزش و جوانــان مراغــه گفــت: توجــه بــه 
ــی در  ــای ورزش ــت ه ــط هیئ ــص توس ــان متخص ــت مربی تربی
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــعه ورزش قهرمان ــتای توس  راس

بــه گــزارش ایرنــا، مهدی نوائــی روز پنجشــنبه در نشســت هیات 
ــداد  ــش تع ــا وجــود افزای ــن شهرســتانافزود: ب هــای ورزشــی ای
ورزشــکاران فعــال ایــن شهرســتان از چهــار هــزار و ۸۰۰ نفــر در 
۲ ســال گذشــته بــه ۹ هــزار و ۵۰۰ ورزشــکار در ســال جــاری؛ 
ــت. ــه اس ــی نیافت ــر محسوس ــان تغیی ــت داوران و مربی  جمعی

ــی  ــت مرب ــای تربی ــزاری و اجــرای کارگاه ه ــه داد: برگ وی ادام
ــرای  ــی ب ــکار اساس ــم روز، راه ــش و عل ــری از دان ــره گی ــا به ب
ــن شهرســتان اســت. ــی در ای ــی و همگان  توســعه ورزش قهرمان

نوایــی اضافــه کــرد: بهــره گیــری مناســب هیــات هــای 
ورزشــی از ظرفیــت نســل جــوان و نوجــوان در راســتای 
المللــی و  بیــن  افتخــار و مــدال هــای رنگارنــگ  کســب 
ــود. ــام ش ــد اهتم ــوده و بای ــش ضــروری ب ــش از پی ــی بی  جهان

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم پرهیــز ورزشــکاران از حاشــیه هــای غیــر 
ورزشــی افزود: محیط های ورزشــی نباید به مســائل غیر ورزشــی 

 آلــوده شــود زیراکــه ایــن امــر آفــت ورزش قهرمانی خواهد شــد.
ــا  ــز ب ــه نی ــژه مراغ ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــای  ــت: ارتق ــی گف ــعه اجتماع ــش ورزش در توس ــه نق ــاره ب اش
ــل  ــی نس ــد و بالندگ ــاز رش ــه س ــه زمین ــگاه ورزش مراغ جای
 جــوان خواهــد بــود و بایــد در راســتای تــداوم آن تــاش شــود.

حمیــد شــکری افــزود: کســب رتبــه برتــر اســتان توســط اداره 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــگاه ورزش ای ــای جای ــان و ارتق ورزش و جوان
 تــاش هــای هیئــت هــای ورزشــی ممکــن و محقق شــده اســت.

ورزشــی  نــاب  اســتعدادهای  وجــود  داد:  ادامــه  وی 
اخیــر  هــای  ســال  در  شهرســتان  ایــن  در  مســتعد  و 
زمینــه ســاز افتخــار آفرینــی هــای جوانــان ایــن خطــه 
اســت. شــده  المللــی  بیــن  و  ملــی  هــای  عرصــه   در 

ــا و  ــیل ه ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه ب ــرد: ورزش مراغ ــه ک وی اضاف
زیرســاخت هــای مناســب مــی توانــد در ســال هــای آینــده بــه 
قطــب ورزش شــمالغرب کشــور تبدیــل شــده و زمینــه مســاعد 
ــرای رشــد و افتخــار آفرینــی هــای ورزشــکاران ایــن منطقــه  ب

را فراهــم ســازد.

ــتعدادهای  ــاد اس ــر المپی ــکار برت ــه از ۳ ورزش ــن جلس در ای
برتــر ورزشــی کشــور و هیــات هــای وزنــه بــرداری و تیرانــدازی 
ــی  ــای ورزش ــات ه ــد هی ــای جدی ــل و روس ــان تجلی ــا کم ب
ــدند. ــی ش ــز معرف ــتان نی ــن شهرس ــنوایان ای ــطرنج و ناش  ش

ــات  ــب ۸۸ هی ــه در قال ــازمان یافت ــکار س ــزار و ۵۰۰ ورزش ۹ ه
ــد. ــی کنن ــت م ــه فعالی ورزشــی در شهرســتان مراغ

اختصاص ۳۵ میلیارد ریال برای تجهیز فضاهای 
ورزشی در مراغه

تربیت مربیان متخصص ورزش قهرمانی را توسعه می دهد

روانشناسی

روان شناسی با زندگی انسان مدرن 
پیوندی نا گسستنی ایجاد کرده است

هیـچ  تقریبـاً  امـروز،  صنعتـی  جهـان  در 
فعالیـت و حرفـه ای یافـت نمی شـود کـه بـه 
اندیشـه انسـانی وابسـته نباشـد؛ در  درک و 
نتیجـه روان شناسـی بـا زندگی انسـان مدرن 
کرده اسـت.  ایجـاد  گسسـتنی  نـا  پیونـدی 
و کسـب اطاعـات هرچـه بیشـتر راجـع بـه 
مسـائل در ایـن زمینـه میتوانـد بسـیار مفید 

شـود. واقع 
دانستنی های جالب روانشناسی 

۱ـ اگـر شـما اهدافتـان را بـرای دیگـران 
بیـان کنیـد احتمال کمتـری وجـود دارد که 
بـه آنهـا دسـت پیدا کنید چـرا که بـا این کار 

انگیـزه ی خـود را از دسـت میدهید.
۲ـ تاکنـون ۴۰۰ فوبیـای مختلـف توسـط 

روانشناسـان شناسـایی شـده است.
ی  عاقـه  مـورد  آهنـگ  یـک  وقتـی  ۳ـ 
شماسـت بـه ایـن دلیل اسـت کـه مرتبـط با 
یـک رویـداد عاطفـی در زندگی شـما اسـت.

۴ـ نـوع موزیکـی کـه گـوش میدهیـد بـر 
درک شـما از دنیـای اطراف تاثیر گذار اسـت.

پـول خـرج  اسـاس یـک مطالعـه  بـر  ۵ـ 
خوشـحالی  باعـث  دیگـران  بـرای  کـردن 
بیشـتری در مقایسـه بـا پـول خـرج کـردن 

میشـود. خودتـان  بـرای 
۶ـ کلیـد شـادی ایـن اسـت که پولتـان را 

صـرف تجربـه کنیـد نـه مـال و اموال.
۷ـ بـر طبق یـک مطالعه ی صـورت گرفته 
طریـق  از  اسـت  ممکـن  فوبیاهـا  ی جدیـد، 
DNA بـه نسـل های بعد افراد منتقل شـوند.

۸ـ ۲۷۰ دانشـمند دوباره ۱۰۰ بررسـی ای 
که در مجات روانشناسـی برتـر ۲۰۰۸ انجام 
شـده بـود را انجـام دادند و فقط نیمـی از آنها 

نتایجـی مشـابه نتایج قبلی را نشـان دادند.
۹ـ یـک اختـال روانـی نـادر وجـود دارد 
کـه در آن افـراد فکـر میکننـد مـرده انـد یـا 

وجـود ندارنـد.
بـه  ۱۰ـ محققـان در حـال بحـث راجـع 
اضافـه کـردن اعتیـاد بـه اینترنـت به لیسـت 
البـد  بعـدم  هسـتند.)  روانـی  اختـاالت 

میشـیم!!( حسـاب  معتـاد  هممـون 
۱۱ـ یـک ژنـی وجـود دارد کـه میتوانـد 
باعـث شـود اکثـر اوقـات منفـی گـرا باشـید.

بررسـی  را  هـا  تـرول  روانشناسـان  ۱۲ـ 
کردنـد و متوجه شـدند کـه آنها خودشـیفته، 

روانـی و سادیسـمی هسـتند!
۱۳ـ سـندروم ترومـن یـک اختـال روانی 
اسـت کـه در آن بیمـار معتقـد اسـت کـه در 

یـک برنامـه ی تلویزیونـی زندگـی میکند.
۱۴ـ ۶۸٪ مـردم مبتـا به سـندروم ویبره 
ی فانتـوم هسـتند، یعنـی وقتـی گوشـی آنها 

روی ویبـره نیسـت حـس ویبـره دارند.
اختـال  یـک  پاریـس  سـندروم  ۱۵ـ 
روانشناسـی اسـت کـه معمـوال هـم متوجـه 
ژاپنـی ها میشـود وموقعـی اتفـاق میوفتد که 
بـه پاریـس میرونـد و میبینند آن طـوری که 

انتظـار داشـتند نیسـت.
آمـوزان  دانـش  میانگیـن  طـور  بـه  ۱۶ـ 
دبیرسـتانی همـان میـزان اضطرابـی را تجربه 
میکننـد کـه بیمـاران روانـی در سـال ۱۹۵۰ 

تجربـه میکردنـد.
۱۷ـ اعمـال مذهبی مثل دعـا کردن باعث 

کمتر شـدن سطح پریشـانی روانی میشود.
بـه  تابحـال  نابینایـی  هیـچ شـخص  ۱۸ـ 

اسـت. نشـده  مبتـا  اسـکیزوفرنی 
۱۹ـ Anorexia ) بـی اشـتهایی بـر اثـر 
میـزان  باالتریـن  دارای  روانـی(  اختـاالت 
مـرگ ومیر نسـبت بـه هرگونه اختـال روانی 
دیگـر اسـت. ۵ تـا ۲۰ درصد مبتایـان به آن 

جـان سـالم بـه در نمیبرند.
۲۰ـ بـه نظر مـی آید که صئاهـای توهمی 
توسـط فرهنـگ هـای محلـی شـکل میگیرد. 
مثـا ایـن صداهـا در آمریـکا بسـیار خشـن و 
تهدیـد آمیـز هسـتند در حالیکـه درهنـد و 

آفریقـا صداهـا مایـم و لطیف هسـتند.
ـ تحقیقـات بـر روی کمدیـن هـا و افـراد  ۲۱
بامزه نشـان میدهد که آنها دارای میانگین سطح 

اسـترس باالتـری نسـبت به دیگران هسـتند.
۲۲ـ افسـردگی حاد با افزایـش روند پیری 
سـلول هـا میتوانـد باعـث پیـری بیولوژیکـی 

زودتـرس تر شـود.
۲۳ـ گریـه کـردن باعث میشـود احسـاس 
کاهـش  را  اسـترس  کنیـد،  پیـدا  بهتـری 
میدهـد و بـه سـامت بـدن کمـک میکنـد.

افزایـش  باعـث  میتوانـد  قدردانـی  ۲۴ـ 
ترشـح دوپامیـن و سـروتونین شـود، درسـت 

افسـردگی. داروهـای ضـد  مثـل 
۲۵ـ ۸۲٪ مـردم اگر سگشـان همراهشـان 
باشـد در هنگام نزدیک شـدن به افراد جذاب 

احسـاس اعتماد بنفس بیشـتری دارند.
۲۶ـ زندگـی در کنار دریا یـا رودخانه باعث 

میشـود آرام تر، شـادتر و خاق تر بشوید.
۲۷ـ بیشـتر از یک سـوم اروپایـی ها دارای 

یک اختال سـامت روانی هسـتند.
۲۸ـ بیشـتر راننـده هـا فکر میکننـد که از 

بقیـه ی راننـده ها چیره دسـت تر هسـتند.
۲۹ـ افـرادی کـه بیشـتر قسـم میخورنـد 

صـادق ترنـد.
حـس  جدیـد  چیزهـای  ی  تجربـه  ۳۰ـ 
درونـی مـا از گذر زمان را آهسـته تـر میکند. 
یعنـی در واقع زمـان برایمان زودتـر میگذرد.
منبع: بیتوته

تولیـــد  شـــرکت  تغییـــرات  آگهـــی 
ــه  ــرکت تعاونـــی بـ ــیراز شـ ــتایی شـ روسـ
شـــماره ثبـــت 123 و شناســـه ملـــی 
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس 10860345158 ب
ــوق  ــور فـ ــادی بطـ ــی عـ ــع عمومـ مجمـ
ـــر مجـــوز  العـــاده مـــورخ 1397/07/01 و براب
شـــماره 202/741 مـــورخ 1397/07/03 
شهرســـتان  روســـتایی  تعـــاون  اداره 
عجبشـــیر تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد 
تصویـــب  مالـــی96  ســـال  ترازنامـــه   :
ـــی  ـــماره مل ـــه ش ـــی ب ـــین نهال ـــد. حس گردی
ـــه  ـــیراز ب ـــی ش ـــی صدیق 5069361244 نق
ـــوان  ـــه عن ـــی 5069356917 ب ـــماره مل ش
ــک  ــدت یـ ــرای مـ ــرکت بـ ــان شـ بازرسـ
ـــرمایه  ـــد. س ـــاب گردیدن ـــی انتخ ـــال مال س
ریـــال  مبلـــغ26200000  از  شـــرکت 
ـــی  ـــهم 10000 ریال ـــه 2620 س ـــم ب منقس
ــم  ــال منقسـ ــغ 31047000 ریـ ــه مبلـ بـ
ـــش  ـــی افزای ـــهم 11850 ریال ـــه 2620 س ب
یافـــت و مـــاده مربوطـــه در اساســـنامه 
ــار  ــه کثیراالنتشـ ــد. روزنامـ ــاح گردیـ اصـ
عجـــب شـــیر جهـــت درج آگهـــی هـــای 

شـــرکت تعییـــن شـــد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان آذربایجان شرقی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــی از  ــت: یک ــه گف ــوه قضایی ــاون اول ق مع
درخواســت های جــدی مــردم رســیدگی ســریع 
پرونــده اســت، امــا بــه لحــاظ حجــم کار نیــروی 
اداری و نیــروی قضایــی رســیدگی ها طــول 
میکشــد، در ایــن میــان یکــی از را هکارهــا ایــن 
ــه  ــکان دارد ب ــه ام ــی ک ــه پرونده های ــت ک اس
دســتگاه قضایــی وارد نشــود، از طریــق صلــح و 

ــم. ســازش و میانجیگــری رســیدگی کنی
بــه گــزارش فــارس، طــی مراســمی در ســالن 
اجتماعــات نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه در امور 
اهــل ســنت سیســتان و بلوچســتان بــا حضــور 
معــاون اول قــوه قضاییــه و جمعــی از مســؤوالن، 
حجــت االســام و المســلمین علــی مصطفــوی 
ــد دادگســتری  ــوان رئیــس کل جدی ــه عن ــا ب نی

سیســتان و بلوچســتان معرفــی شــد.
ــم  ــن مراس ــه در ای ــوه قضایی ــاون اول ق مع
ــران  ــردم ای ــروز م ــه ام ــی ک ــرد: عزت ــار ک اظه
دارنــد در کل تاریــخ بــی ســابقه اســت، افتخــار 
ایــن عظمــت اســام اســت، اعتمــاد بــه نفــس 
ــا در  ــردم م ــروز م ــت ام ــان اس ــا ایم ــوام ب ت
ــا  ــی در دنی ــگاه خوب ــرافت از جای ــزت و ش ع

ــتند. ــوردار هس برخ
حجت االســام غامحســین محســنی اژه ای 
افــزود: مــا بــرای شــکرانه ایــن نعمــت و عــزت 
و اســتقال و امنیــت و اعتمــاد بــه وعــده هــای 
ــواده  ــازان و خان ــی از جانب ــرای قدردان ــی ب اله
شــهدایی کــه رفتنــد تــا امــروز امنیــت برقــرار 

باشــد، بایــد تــاش کنیــم.
وی ادامــه داد: شــناخت درســت مســائل 
ــای  ــل ه ــه راه ح ــتان، ارای ــتان و بلوچس سیس
درســت بــرای حــل مســائل و چگونگــی اجــرای 
ــتان  ــن اس ــم در ای ــوع مه ــا موض ــل ه راه ح

اســت.
اژه ای افــزود: مشــکات اســتان بایــد احصــا 
ــری  ــی و همفک ــم افزای ــا ه ــپس ب ــود و س ش
ــان را در  ــرف کردنش ــرای برط ــکار الزم ب راه
دســتور کار قــرار دهیــم کــه اگــر این کار شــود 

ــم. ــرده ای ــب را ادا ک ــق مطل ح
معــاون اول قــوه قضاییــه گفــت: امــروز 
مســائل یکجانبــه و یــک بعــدی نیســت، امــروز 

ــا دشــمنان هســتیم در  در جنــگ اقتصــادی ب
ــدی  ــای تولی ــد از کارگاه ه ــتا بای ــن راس همی

ــم. ــت کنی ــک حمای کوچ
ایــن مســؤول ادامــه داد: یکــی از درخواســت 
ــده  هــای جــدی مــردم رســیدگی ســریع پرون
اســت، امــا بــه لحــاظ حجــم کار نیــروی اداری 
و نیــروی قضایــی رســیدگی هــا طــول میکشــد 
ــی  ــان یک ــن می ــت در ای ــر نیس ــکان پذی و ام
ــه  ــی ک ــده های ــه پرون ــن اســت ک ــا ای از راه ه
امــکان دارد بــه دســتگاه قضایــی وارد نشــود، از 
طریــق صلــح و ســازش و میانجیگــری از ورود 
پرونــده بــه دســتگاه قضایــی خــودداری کنیــم.

جدیــد  کل  رئیــس  بــه  خطــاب  وی 
دادگســتری سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
ــتفاده  ــردم، اس ــوم م ــا عم ــل ب ــاط و تعام ارتب
ــگیری و  ــرای پیش ــتان ب ــای اس ــت ه از ظرفی
کاهــش ورود پرونــده بــه قــوه قضائیــه، تــاش 
بــرای تقویــت نقــاط پیشــرفت و از بیــن بــردن 
در  را  مجموعــه  در  موجــود  ضعــف  نقــاط 

ــد. ــرار دهن ــتور ق دس
وی ادامــه داد: تــاش بــرای تحقــق عدالــت 
ــم  ــه راه مه ــادی ک ــگ اقتص ــا جن ــه ب و مقابل
ــد و ایجــاد  ــق تولی ــق شــدن رون ــر محق و موث
اشــتغال اســت، زیــرا در جنــگ اقتصــادی بایــد 
ــی  ــه م ــرد و هرچ ــه ک ــادی مقابل از راه اقتص
ــک  ــت کشــاورزی کم ــد صنع ــه تولی ــد ب توانی

ــد. کنی
ــور جــدی و  ــه ط ــن ب ــت: همچنی اژه ای گف
ــا فســاد مقابلــه کنیــد،  ــا تدبیــر ب قاطــع امــا ب
قضایــی  مجموعــه  از  می توانیــد  چــه  هــر 
اســتان صیانــت کنیــد و بــه مشــکات خانــواده 

ــد. ــیدگی کنی ــود رس ــی خ قضای
مصطفــوی نیــا از خــرداد مــاه ســال ۱۳۹۲ 
ــی و  ــتان عموم ــوان دادس ــه عن ــون ب ــا کن ت
اســتان  مرکــز  رشــت  شهرســتان  انقــاب 
گیــان مشــغول بــه انجــام وظیفــه بوده اســت.

ــدی رئیــس کل ســابق  حجت االســام حمی
دادگســتری سیســتان و بلوچســتان نیــز بــه بــه 
عنــوان رئیــس دادگســتری بیرجنــد منصــوب 

شــده اســت.

لزوم حمایت از
 کارگاه های تولیدی کوچک

معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار شهرســـتان و دادســـتان عمومـــی 
ـــه منظـــور بررســـی برخـــی مســـائل ترافیکـــی  و انقـــاب مراغـــه ب
ــن  ــهر و همچنیـ ــزی شـ ــت مرکـ ــازی بافـ ــازی و بهسـ ، نوسـ
مشـــکات فعـــاالن حـــوزه خشـــکبار،  بـــه همـــراه اعضـــای 
ـــیر  ـــی از مس ـــورت میدان ـــهردار بص ـــهر و ش ـــامی ش ـــورای اس ش
ـــک  ـــرده و از نزدی ـــد ک ـــام بازدی ـــان ام ـــا خیاب ـــتی ت ـــای اوس چ
ضمـــن دیـــدار رودرو  بـــا شـــهروندان  در جریـــان مســـائل و 

ـــد . ـــرار گرفتن ـــها ق ـــن بخش ـــه ای ـــکات مبتاب مش
ـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــهرداری و شـــورای اســـامی   ب
شـــهر مراغـــه در ایـــن بازدیـــد کـــه بیـــش از ســـه ســـاعت 
ـــوط  ـــکات مرب ـــتان مش ـــد شهرس ـــران ارش ـــید مدی ـــول کش ط
ـــازار  ـــاماندهی ب ـــنگی ، س ـــای س ـــازه ه ـــیر مغ ـــازی مس ـــه نوس ب
خشـــکبار و همچنیـــن شـــروع عملیـــات مرمـــت و بهســـازی 
ـــد . ـــک بررســـی کردن ـــر را از نزدی ـــه نصی ـــام تاریخـــی خواج حم

ـــه  ـــل خان ـــد در مح ـــن بازدی ـــان ای ـــه در پای ـــتی ک  در نشس
ـــکری  ـــد ش ـــدس حمی ـــد مهن ـــزار گردی ـــی برگ ـــی خیابان تاریخ
افـــق  و وســـعت دیـــد اعضـــای شـــورای اســـامی شـــهر و 
شـــهرداری مراغـــه را پیرامـــون نیازهـــای شـــهری ارزشـــمند 
ـــدود  ـــا مح ـــود را صرف ـــهرداری خ ـــه ش ـــرده و از اینک ـــی ک ارزیاب
ـــدد  ـــائل متع ـــرده و در مس ـــی نک ـــی و خدمات ـــروژه عمران ـــه پ ب
بویـــژه فرهنگـــی و اجتماعـــی نیـــز ورود موثـــر پیـــدا کـــرده 

اســـت تقدیـــر کـــرد .
ــای  ــود بناهـ ــرقی وجـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ ــاون اسـ  معـ
ـــادی  ـــعه اقتص ـــرای توس ـــت ب ـــک مزی ـــوان ی ـــه عن ـــی را ب تاریخ
ــر  ــته و بـ ــم دانسـ ــتان مهـ ــی شهرسـ ــی و اجتماعـ ، فرهنگـ
رفـــع موانـــع موجـــود در مســـیر مرمـــت و بهســـازی حمـــام 

تاریخـــی خواجـــه نصیـــر از ســـوی شـــهرداری و همچنیـــن 
ـــا و  ـــازی بناه ـــت و نوس ـــرای مرم ـــی ب ـــای عمل ـــه راهکاره ارائ
ـــکان  ـــرای مال ـــنگی ب ـــای س ـــازه ه ـــیر مغ ـــی مس ـــن قدیم اماک

تاکیـــد کـــرد .
 مهنـــدس شـــکری بـــا اشـــاره بـــه بهـــره بـــرداری قریـــب 
ــات ،  ــد آرد ، غـ ــازار جدیـ ــهری از بـ ــت شـ ــوع مدیریـ الوقـ
ــای  ــتان از ادارات و نهادهـ ــواد غذایـــی شهرسـ ــکبار و مـ خشـ
ذیربـــط خواســـت مقدمـــات الزم را بـــرای انتقـــال مشـــاغل 
ـــد . ـــاد نماین ـــوق را ایج ـــازار ف ـــت ب ـــوع فعالی ـــا موض ـــط ب مرتب

ـــدس  ـــد مهن ـــن بازدی ـــیه ای ـــزارش حاکیســـت در حاش ـــن گ ای
محمدرضـــا احمـــدی شـــهردار مراغـــه نیـــز بـــه خبرنـــگاران 
گفـــت : بهـــره گیـــری از ظرفیـــت هـــای اقتصـــادی بخـــش 
ــای  ــرداری از بناهـ ــره بـ ــت و بهـ ــه منظورمرمـ ــی بـ خصوصـ
تاریخـــی شهرســـتان از اولویـــت هـــای مهـــم مجموعـــه 

مدیریـــت شـــهری مراغـــه مـــی باشـــد . 
ــاد  ــه ایجـ ــهر مراغـ ــت شـ ــه مدیریـ ــزود : مجموعـ  وی افـ
ـــعه  ـــه توس ـــک ب ـــتای کم ـــگری در راس ـــای گردش ـــاخت ه زیرس
ـــای  ـــی از راهبرده ـــوان یک ـــه عن ـــه را ب ـــق اقتصـــادی منطق و رون
ـــن  ـــت ای ـــت  تقوی ـــدوار اس ـــوده و امی ـــن نم ـــود تعیی ـــی خ اصل
ـــر،  ـــی ام ـــای متول ـــتگاه ه ـــکاری دس ـــی و هم ـــا همراه ـــش ب بخ
حرکتـــی مانـــدگار در جهـــت توســـعه اقتصـــادی و فرهنگـــی 

ـــد . ـــی باش ـــهر تاریخ ـــن ش ای
ـــرم  ـــدار محت ـــد فرمان ـــه تاکی ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــهردار مراغ ش
ـــت  ـــی جه ـــش خصوص ـــذاری بخ ـــرمایه گ ـــع س ـــع موان ـــر رف ب
ـــا  ـــد ب ـــان ش ـــر خاطرنش ـــه نصی ـــی خواج ـــام تاریخ ـــت حم مرم
ـــهر  ـــود ش ـــتفاده موج ـــای تاریخـــی بااس ـــرداری از فضاه ـــره ب به

ـــن  ـــی و همچنی ـــت تاریخ ـــدد هوی ـــی مج ـــراي بازیاب ـــرایط ب ش
ـــم   ـــت توریس ـــي از صنع ـــهم واقع ـــه س ـــهر ب ـــن ش ـــتیابي ای دس

ـــردد. ـــم گ ـــگری فراه و گردش
ــي  ــی فرهنگـ ــهر تاریخـ ــزود : شـ ــه افـ ــهردار مراغـ    شـ
ـــگری  ـــژه گردش ـــای وی ـــت ه ـــتن ظرفی ـــت داش ـــه جه ـــه ب مراغ
در زمینـــه هـــای  تاریخـــي و طبیعـــي همـــواره بـــه عنـــوان 
ـــه  ـــورد توج ـــور م ـــتی کش ـــم توریس ـــای مه ـــب ه ـــي از قط یک
گردشـــگران داخلـــي و خارجـــي بـــوده و پیـــش بینـــی مـــی 
ـــی  ـــرم، همراه ـــتان محت ـــدار و دادس ـــت فرمان ـــا حمای ـــود ب ش
ـــت  ـــال مدیری ـــن اعم ـــهر و همچنی ـــورای ش ـــرم ش ـــای محت اعض
ـــی  ـــر و مطلوب ـــای موث ـــدم ه ـــه ق ـــن زمین ـــي در ای علمـــي و اصول

برداشـــته شـــود .
مهنـــدس احمـــدی در پایـــان تصریـــح داشـــت : اگـــر 
ــي و  ــر تاریخـ ــش از ۳۰۰ اثـ ــاي بیـ ــا غنـ ــه بـ ــه در مراغـ چـ
بیـــش از  ۱۱۰ اثـــر ثبتـــي بازمانـــده از دوره هـــاي مختلـــف 
ـــوب  ـــات خ ـــطه اقدام ـــه واس ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــي در س تاریخ
ــورت  ــي صـ ــرات ملموسـ ــهری تغییـ ــت شـ ــه مدیریـ مجموعـ
ـــازی  ـــه س ـــراي زمین ـــرایط ب ـــان ش ـــا همچن ـــت ام ـــه اس پذیرفت
ـــش دولتـــی  ـــت هـــای بخ ـــره بـــرداری شایســـته از حمای و به
و خصوصـــی در راســـتای سیاســـت گذاری علمـــی جهـــت 
ــی  ــاد هماهنگـ ــه ای و ایجـ ــای منطقـ ــازی ظرفیت هـ فعال سـ
ـــری  ـــتفاده حداکث ـــرد اس ـــا رویک ـــی ب ـــتگاه های اجرای ـــن دس بی
از بخـــش خصوصـــی، ایجـــاد فرصت هـــای ســـرمایه گذاری 
حـــوزه  تصدی گری هـــای  واگـــذاری  و  اشـــتغال زایی  و 
ــمگیری  ــات چشـ ــه بخـــش غیردولتـــی اقدامـ ــگری بـ گردشـ

صـــورت نپذیرفتـــه اســـت.

 فرماندار مراغه : 

افق دید شهرداری و شورای اسالمی شهر مراغه در مسایل شهری جای تقدیر دارد

ــه  ــتان مراغ ــوی شهرس ــهر خداج ــهردار ش ش
ــع  ــزار مترمرب ــش از ۱۴ ه ــزی بی ــفالت ری از آس
ــا  ــهر ب ــن ش ــی ای ــای اصل ــان ه ــر و خیاب از معاب
اعتبــاری افــزون بر ۷۰۰ میلیــون تومان خبــر داد.

حســین شــیری در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا 
اشــاره بــه آســفالت معابــر بــر اســاس اولویــت 

در ســطح شــهر گفــت: آســفالت ریــزی از ۱۵ 
ــاز  ــفالت آغ ــن آس ــزار ت ــا ۲ ه ــاه ب ــرداد م م
ــه  ــاه ادام ــرداد م ــان م ــا پای ــت و ت ــده اس ش

ــت. ــد داش خواه
راهــی  ســه  از  همچنیــن  افــزود:  وی 
 ۱.۵ طــول  بــه  شــهر  ورودی  تــا  خداجــو 

ــت. ــام اس ــال انج ــری در ح ــه گی ــر لک  کیلومت
وی خاطرنشــان کــرد: برخــورداری از آســفالت 
مناســب معابــر و خیابان هــای شــهر یکــی از 
ــه  ــهروندان از مجموع ــق ش ــه ح ــته های ب خواس
مدیریــت شــهری خداجــو شــهرداری اســت و مــی 
توانــد یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای یــک محلــه 
زیبــا باشــد کــه تأثیــر زیــادی بــر منظــر شــهری از 

ــگاه شــهروندان و مســافران داشــته باشــد. ن
ــان اینکــه شــهرداری نســبت  ــا بی شــیری ب
بــه درخواســت و مطالبه شــهروندان مســئولیت 
دارد،  اظهــار داشــت: شــتاب بخشــیدن در 
ــهری  ــت ش ــرای مدیری ــرح ب ــن ط ــرای ای اج

ــت. ــی اس ــروری و حیات ض
ــه   ــاس برنام ــر اس ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ریــزی  هــا و اولویــت بنــدی  هــای انجــام شــده 
موضــوع آســفالت معابــر بــا جدیــت و اســتفاده 
از همــه ظرفیــت هــا در دســت اقــدام اســت.

وی اظهــار داشــت: شــهرداری از تمــام تــوان 
خــود در اجــرای هــر چــه بهتــر امــور در حــوزه 

خدمــات شــهری اســتفاده مــی  کنــد.
حــوزه  ایــن  در  بایــد  گفــت:  شــیری 
ــود  ــام ش ــری انج ــوب  ت ــر و مطل ــات بهت اقدام
ــات  ــل از امکان ــا شــهروندان در آســایش کام ت
و زیرســاخت هــای مناســب بهــره منــد شــوند.

شــهر خداجــو مرکــز بخــش ســراجوی 
ــت از  ــر جمعی ــزار نف ــدود ۲ ه ــا ح ــه ب مراغ

توابــع شهرســتان مراغــه اســت.

۱4 هزار مترمربع از معابر شهر 
خداجو مراغه آسفالت می شود


