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عارف: 

با کنار گذاشتن اختالف ها 
در این دوران پیچیده کنار 

یکدیگر کار کنیم 

ترامپ:

 برنامه ای برای دیدار با روحانی ندارم 
اما آماده شنیدن طرحش هستم 

شفافیت آرای نمایندگان جزئی 
از حقوق شهروندان است 

معلمان رکن اصلی نظام آموزش و پرورش دانست
منزلت و معیشت قشر زحمت کش معلم مهم ترین مسئله است

حضور نیروهای خارجی برای منطقه و آبراه های جهانی و امنیت کشتیرانی و 
امنیت نفت و انرژی مشکل زا است

تالش ما باید این باشد که این فرهنگ و ادبیات شفاف سازی در مجلس نهادینه شود

آنچه آن ها می خواهند را گوش می دهم، اما برنامه ای برای دیدار ندارم

افزایش شفافیت امور مربوط به نمایندگان باعث نظارت بیشتر مردمی شده

شفافیت آرا زیر مجموعه شفافیت پارلمانی با شاخص های مختلف است
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سخنان حاشیه ای وزیر صنعت در مجمع ایمیدرو

خداحافظی با مدیران ناکارآمد

هرگز تحت فشار وارد مذاکره 
نخواهیم شد 

پرونده های ورودی به دادگستری 
آذربایجان شرقی افزایش یافت

اجباری کردن تهیه کتب کمک درسی 
در مدارس خالف قانون است

برخی می خواهند با تخریب نمایندگان 
به اهداف سیاسی خود برسند

اســتاندار آذربایجــان شــرقی افتخــارات ایــران 
اســامی در عرصه هــای مختلــف را مدیــون 
انقــاب و دفــاع مقــدس دانســت و گفــت: اقتدار 
کشــور روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و بــا 
ــان و  ــیطنت های بدخواه ــران، ش ــت ای اراده مل

ــود.  ــر آب می ش ــش ب ــواره نق ــمنان هم دش
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــدس در  ــاع مق ــگاه دف ــاح نمایش ــن افتت در آیی
ــاع  ــران در دف ــت ای ــه مل ــان اینک ــا بی ــز، ب تبری
ــید،  ــی رس ــاوری و خوداتکای ــه خودب ــدس ب مق
ــدال  ــوان م ــه عن ــروز ب ــه ام ــر آن چ ــزود: ه اف
افتخــار در عرصه هــای مختلــف داریــم بــه 

برکــت انقــاب و تجــارب ارزشــمندی اســت که 
ــده  ــت آم ــه دس ــدس ب ــاع مق ــال های دف در س

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایران 
ــی«  ــه غرب ــرقی، ن ــه ش ــعار »ن ــای ش ــر مبن ب
بنیــان نهــاده شــد، افــزود:  تحقــق ایــن شــعار 
ــور  ــتقال کش ــاالری و اس ــی مردم س ــه معن ب
بــود و ملــت ایــران همچنــان بــا تکیــه بــر ایــن 
شــعار بــه ســمت اهــداف واالی خــود در حــال 

حرکــت اســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
نبــرد اســام و کفــر تمام شــدنی نیســت، 

ــای  ــان روزه ــاب از هم ــمنان انق ــزود: دش اف
مســیر  در  ســنگ اندازی  دنبــال  بــه  اول 
ــون  ــا کن ــا ت ــد؛ ام ــران بودن ــت ای پیشــرفت مل
ــا نتوانســته اند نقشــه های شــوم خــود  ــه تنه ن
ــدار  ــر اقت ــه روز ب ــه روز ب ــد، بلک ــرا کنن را اج

انقــاب افــزوده می شــود.
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه اســتقرار نیروهای 
آمریکایــی در خلیــج فــارس، گفــت: دشــمنان 
ــد؛  ــران را ندارن ــم ای ــه حری جســارت تعــرض ب
چراکــه امــروز ایــران اســامی بــه برکــت دفــاع 
ــه  ــده در منطق ــدرت تعیین کنن ــه ق ــدس ب مق

تبدیــل شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مقاومــت اســامی امــروز 
ــه جغرافیــای ایــران نیســت، افــزود:  محــدود ب
ــه  ــنگر مقابل ــه س ــا ب ــگاه های م ــروز دانش ام
ــران در  ــل شــده و قــدرت ای ــا اســتکبار تبدی ب
ــن  ــت و ای ــذار اس ــه ای تاثیرگ ــادالت منطق مع
قــدرت را انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس بــه 

مــا داده اســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن حفــظ 
آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس را رســالتی 
خطیــر در برهــه کنونی دانســت و گفــت: خاطرات 
و واقعیت هــای جنــگ را بایــد پیشکســوتان و 
بازمانــدگان آن دوران بــه نســل های آینــده انتقــال 
ــگ را  ــارم جن ــد و چــون نســل ســوم و چه دهن
ندیده انــد برگــزاری نمایشــگاه های دفــاع مقــدس 

در ایــن زمینــه موثــر اســت.

استاندار آذربایجان شرقی: 

اقتدار کشور روز به روز در حال افزایش است

ــا  ــز ب ــوم پزشــکی تبری ــس دانشــگاه عل رئی
ــته  ــرف در رش ــل ص ــه تحصی ــر اینک ــد ب تاکی
پزشــکی و کســب رتبــه  برتــر کنکــور، نخبگــی 
ــت  ــی اس ــه کس ــت: نخب ــود، گف ــی نمی ش تلق
کــه بــا اســتفاده توانایی هایــی کــه کســب 
ــتن  ــای دانس ــد در حوزه ه ــت، بتوان ــرده اس ک
و توانســتن، انگیــزه تغییــر در خــودش  ایجــاد 

ــردارد. ــه ب ــرای جامع ــی ب ــرده و گام ک
بــه گــزارش ایســنا، محمــد حســین صومــی 
ــدارس  ــی از م ــر در یک ــگ مه ــم زن در مراس
شهرســتان اهــر اظهــار کــرد: یونســکو در ابتــدا 
ــوان  ــتن عن ــدن و نوش ــی خوان ــواد را توانای س

ــال های  ــف در س ــن تعری ــا ای ــود، ام ــرده ب ک
ــد شــد کــه  ــدا کــرده و تاکی ــر پی بعــدی تغیی
بــرای باســواد تلقــی شــدن، افــراد بایــد عــاوه 
بــر خوانــدن و نوشــتن، توانایــی صحبــت 
ــه یکــی از زبان هــای خارجــی را نیــز  کــردن ب

داشــته باشــد.
ــور  ــان و ظه ــذر زم ــا گ ــرد: ب ــه ک وی اضاف
تکنولوژی هــای نوپدیــد ارتباطــات و تغییــر 
جدیــد،  تعریــف  در  رایانــه ای  فناوری هــای 
ــتن و  ــدن، نوش ــی خوان ــه توانای ــر س ــاوه ب ع
ــی کار  ــی، توانای ــان خارج ــک زب ــه ی ــلط ب تس
ــا رایانــه نیــز بــه عنــوان مولفه هــای ارزیابــی  ب

ــد. ــی ش ــان ها معرف ــواد انس س
ــای  ــل، مولفه ه ــال قب ــج س ــت: پن وی گف
12 گانــه جدیــدی بــرای تعییــن میــزان ســواد 
ــودن  ــه دارا ب ــد ک ــرح ش ــراد مط ــش اف و دان
ســواد عاطفــی، ارتباطاتــی، ســامت، رســانه ای، 
آمــوزش و پــرورش، مالــی و ســواد انــرژی از آن 
ــه  ــد ک ــوان ش ــت عن ــد و در نهای ــه بودن جمل
فــرد ســواد دار کســی اســت کــه بدانــد، بتوانــد 
و انگیــزه تغییــر خــود و جامعــه را داشــته 

باشــد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

تحصیل صرف در رشته پزشکی، 
نخبگی تلقی نمی  شود
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کاریکاتور

دموکراسی به سبک آمریکا!!!

منبع: تسنیم

ــت  ــت معاونـ ــی و سرپرسـ ــاون قضایـ  معـ
اجتماعـــی و پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم 
دادگســـتری کل آذربایجان شـــرقی گفـــت: 
ایـــن  بـــه  ورودی  پرونده هـــای  تعـــداد 
دســـتگاه در ۵ مـــاه ابتدایـــی ســـالجاری 
نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه پارســـال ۶ 

ــت. ــش یافـ ــد افزایـ درصـ
ـــو  ـــوب علیل ـــک محب ـــا، باب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــگیری از  ــورای پیشـ ــه شـ ــن جلسـ در دومیـ
ــزود:  ــرقی، افـ ــان شـ ــرم آذربایجـ ــوع جـ وقـ
ــای  ــده هـ ــداد پرونـ ــدت تعـ ــن مـ در همیـ
ـــتان  ـــتری کل اس ـــه دادگس ـــی ورودی ب حقوق
نیـــز افزایـــش 1۶ درصـــدی داشـــته اســـت.

ـــه  ـــی، مطالب ـــارات دادرس ـــه خس وی مطالب
ــه،  ــر تأدیـ ــارت تاخیـ ــه خسـ ــه، مطالبـ وجـ
دادرســـی،  هزینـــه  پرداخـــت  از  اعســـار 
مطالبـــه وجـــه چـــک،  اعســـار از پرداخـــت 
محکـــوم بـــه، تامیـــن خواســـته، طـــاق 
توافقـــی، الـــزام بـــه تمکیـــن و مطالبـــه 
خســـارت را 1۰ دعـــاوی نخســـت و اولویـــت 
دار دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی نـــام 

بـــرد.

ـــزوم اراده  ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــو ب ـــوب علیل محب
و عـــزم همگانـــی بـــرای کاهـــش جرایـــم در 
ـــه اشـــخاص عـــادی، ضـــرب  اســـتان، توهیـــن ب
ـــر،  ـــتوجب تعزی ـــرقت مس ـــدی، س ـــرح عم و ج
تهدیـــد، ایـــراد صدمـــه بدنـــی غیرعمـــدی 

ــب،  ــی، تخریـ ــات رانندگـ ــر تصادفـ ــر اثـ بـ
کاهبـــرداری، تصـــرف عدوانـــی، مزاحمـــت 
ملکـــی و ممانعـــت از حـــق را 1۰ جـــرم اول 

آذربایجـــان شـــرقی در محاکـــم برشـــمرد.
ورودی  درصـــدی   ۴ کاهـــش  از  وی 

زندانیـــان اســـتان در۵ ماهـــه امســـال در 
مقایســـه بـــا مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته 
ـــد ورودی  ـــدود ۸ درص ـــزود: ح ـــر داد و اف خب
ـــه  ـــج ماه ـــرقی در پن ـــان ش ـــان آذربایج زندانی
اول ســـال هـــای ۹۷ و ۹۸ مربـــوط بـــه 
ـــانس و  ـــی لیس ـــدرک تحصیل ـــا م ـــان ب زندانی

باالتـــر اســـت.
محبـــوب علیلـــو ادامـــه داد: بیـــش از ۷۰ 
ـــه  ـــتان در ۵ ماه ـــان اس ـــد ورودی زندانی درص
ـــکیل  ـــن تش ـــال را متاهلی ـــال و پارس اول امس

ـــد. ـــی دهن م
ـــالجاری  ـــه اول س ـــه وی در ۵ ماه ـــه گفت ب
2۰ درصـــد ورودی زندانیـــان آذربایجـــان 
ـــان  ـــد را مجرم ـــارقان و 12درص ـــرقی را س ش
ـــکیل داده  ـــردان تش ـــواد روانگ ـــدر و م موادمخ

ـــد. ان
ـــری اجـــرای  ـــس از پیگی ـــن جلســـه پ  در ای
ـــگیری  ـــورای پیش ـــل ش ـــه قب ـــات جلس مصوب
از وقـــوع جـــرم اســـتان، گـــزارش هایـــی از 
ــاد  ــه نمـ ــرای برنامـ ــت اجـ ــن وضعیـ آخریـ
ـــتان،  ـــرورش اس ـــوزش و پ توســـط اداره کل آم
ـــگیری  ـــرح پیش ـــرای ط ـــت اج ـــن وضعی آخری
از خشـــونت توســـط اداره کل بهزیســـتی، 
ــواده  ــر خانـ ــز مهـ ــت مراکـ ــن وضعیـ آخریـ
توســـط معاونـــت اجتماعـــی و پیشـــگیری از 
ـــه  ـــتان ارای ـــتری کل اس ـــرم دادگس ـــوع ج وق
و پیرامـــون رصـــد و کنتـــرل تخلفـــات و 
ـــگیری  ـــای پیش ـــی و راهکاره ـــم انتخابات جرای

از آن ارایـــه شـــد.

پرونده های ورودی به دادگستری 
آذربایجان شرقی افزایش یافت

نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، 
اسامشـــهر و پردیـــس در مجلـــس شـــورای 
اســـامی گفـــت: بایـــد بـــا کنـــار گذاشـــتن 
اختـــاف، ســـوءتفاهم ها در پیچیدگـــی ایـــن 
دوران بـــا همدلـــی و دوســـتی بـــا مشـــارکت 
ـــر  ـــار یکدیگ ـــم و در کن ـــف باه ـــور مختل در ام

کار کنیـــم. 
بـــه گـــزارش فـــارس، محمدرضـــا عـــارف 
ــمیرانات،  ــران، ری، شـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
اسامشـــهر و پردیـــس در مجلـــس شـــورای 
اســـامی در آییـــن بازگشـــایی مـــدارس 
در  تهـــران  اســـتان  شهرســـتان های 
ــع  ــه در مجتمـ ــد کـ ــی جدیـ ــال تحصیلـ سـ
ــره)س(  ــه طاهـ ــی صدیقـ ــی فرهنگـ آموزشـ
در شـــهرری برگـــزار شـــد، اظهـــار داشـــت: 

بســـیار خوشـــحالم در اولیـــن جشـــن آغـــاز 
ــم  ــه پنجـ ــروع دهـ ــی در شـ ــال تحصیلـ سـ
ــش  ــن دانـ ــور در بیـ ــق حضـ ــاب توفیـ انقـ
ـــرت  ـــام حض ـــه ن ـــن ب ـــه ای مزی ـــوزان مدرس  آم
زهـــرا)س( را یافتـــم و امیـــدوارم همـــه مـــا 
بـــه خصـــوص دختـــران دانش آمـــوز مـــا بـــا 
ـــی  ـــه زندگ ـــی نمون ـــن بانون ـــرار دادن ای ـــو ق الگ

خوبـــی داشـــته باشـــیم.
نظـــام  اصلـــی  رکـــن  را  معلمـــان  وی 
ـــتاوردهای  ـــت و دس ـــرورش دانس ـــوزش و پ آم
ــل  ــر را حاصـ ــه اخیـ ــار دهـ ــاب در چهـ انقـ
ـــت  ـــم و تربی ـــدرکاران تعلی ـــت ان ـــات دس زحم
ــت  ــت و معیشـ ــه داد: منزلـ ــت و ادامـ دانسـ
مهم تریـــن  معلـــم  زحمت کـــش  قشـــر 
مســـئله اســـت و بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار 

بگیـــرد و امیـــدوارم در دوره جدیـــد وزارت 
ـــت  ـــت دول ـــزم و هم ـــا ع ـــرورش ب ـــوزش و پ آم
ـــود  ـــق ش ـــر محق ـــن ام ـــس ای ـــری مجل و پیگی
ـــت  ـــم و تربی ـــم تعلی ـــه معل ـــن دغدغ و مهم تری

و اجرایـــی کـــردن ســـند تحـــول باشـــد.
ـــری  ـــه رهب ـــه توج ـــس ب ـــده مجل ـــن نماین ای
ــاره  ــاب اشـ ــه گام دوم انقـ ــم در بیانیـ معظـ
و خاطرنشـــان داشـــت: تحقـــق گام انقـــاب 
در گـــرو گســـترش مرزهـــای دانـــش و فتـــح 
قله هـــای علمـــی و کســـب مهارت هـــای 
ــوار،  ــرایط را همـ ــد شـ ــه بایـ ــت کـ الزم اسـ
مناســـب و در حـــل مشـــکات و موانـــع گام 

برداریـــم.
عـــارف خطـــاب بـــه دانش آمـــوزان ابـــراز 
داشـــت: همـــه مـــا ارزش برنامه ریـــزی و 
قـــدرت خاقیـــت و یادگیـــری جوانـــان را 
ـــور  ـــن کش ـــده ای ـــم آین ـــاور داری ـــم و ب می دانی
در دســـتان پـــر تـــوان شـــما خواهـــد بـــود.

ــای  ــوزش مهارت هـ ــت آمـ ــر اهمیـ وی بـ
ــرد: در  ــه کـ ــاره و اضافـ ــی اشـ ــی زندگـ اصلـ
ایـــن دنیـــای پـــر ســـرعت و تغییـــر بـــا 
گســـترش و پیشـــرفت روزافـــزون تکنولـــوژی 
و ارتباطـــات کـــه امـــکان پیش بینـــی آینـــده 
ــد در  ــن باشـ ــر ممکـ ــاید غیـ ــخت و شـ سـ
کنـــار آمـــوزش دوره هـــای علمـــی ضـــرورت 
ـــاس  ـــش احس ـــش از پی ـــارت بی ـــری مه فراگی

می شـــود.
نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
ــه  ــتمر بـ ــری مسـ ــارت یادگیـ ــه مهـ توصیـ
دانش آمـــوزان تصریـــح کـــرد: در دنیـــای 
امـــروز در طـــول روزهـــای زندگـــی و تمـــام 
ـــوزش هســـتیم. ـــری و آم ـــه یادگی ـــاز ب ـــر نی عم

عـــارف مهـــارت کار تیمـــی و مشـــارکتی را در 
ـــد  ـــد: بای ـــادآور ش ـــمرد و ی ـــدی برش ـــت بع الوی
ـــاف، ســـوءتفاهم ها در  ـــار گذاشـــتن اخت ـــا کن ب
ـــی و دوســـتی  ـــا همدل ـــن دوران ب پیچیدگـــی ای
بـــا مشـــارکت در امـــور مختلـــف باهـــم و در 

ـــم. ـــر کار کنی ـــار یکدیگ کن
وی مهـــارت گفت وگـــو، تحمـــل و اخـــاق 
ــای  ــدی صحبت هـ ــش بعـ ــداری را در بخـ مـ
ـــکار  ـــد اف ـــرد: بای ـــح ک ـــادآوری و تصری ـــود ی خ
ــا  ــم و بـ ــوش کنیـ ــگان را گـ ــرات همـ و نظـ
ــفته و  ــه آشـ ــاج جامعـ ــه عـ ــو کـ گفت وگـ
پریشـــان اســـت، اخاق مـــداری را ســـرلوحه 

کار خـــود قـــرار دهیـــم.
نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، 
اسامشـــهر و پردیـــس در مجلـــس شـــورای 
ـــت  ـــوزان خواس ـــان از دانش آم ـــامی در پای اس
ــی  ــرژی جوانـ ــور و انـ ــر شـ ــن دوره پـ در ایـ
مهارت هـــای اصلـــی زندگـــی را در کنـــار 
درس هـــا بـــا شـــاد و امیـــدوار زیســـتن فـــرا 

گیرنـــد.

عارف: 

با کنار گذاشتن اختالف ها در این 
دوران پیچیده کنار یکدیگر کار کنیم 

ــا  ــد ب ــکا بای ــل آمری رئیس جمهــور گفــت: برخــاف تمای
حضــور در ســازمان ملــل دیدگاه هــا و ســخنان خــود را بــه 

صراحــت بیــان کنیــم. 
ــی  ــن روحان ــام حس ــنیم، حجت االس ــزارش تس ــه گ ب
پیــش از عزیمــت بــه نیویــورک بــرای شــرکت در هفتــاد و 
چهارمیــن اجــاس مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد در 
فــرودگاه مهرآبــاد و در جمــع خبرنــگاران، گفــت: بــا توجــه 
ــه مســایل پیچیــده و ســختی کــه امــروز منطقــه خلیــج  ب
ــورک   ــه نیوی ــفر ب ــال س ــت، امس ــه اس ــا آن مواج ــارس ب ف
بــرای حضــور در نشســت ســالیانه مجمــع عمومــی ســازمان 

ملــل متحــد اهمیــت ویــژه ای دارد.
ــا  ــه آمریکایی ه ــن احســاس می شــود ک ــزود: چنی وی اف
ــای  ــی در رده ه ــأت ایران ــه هی ــد ک ــادی ندارن ــل زی تمای
مختلــف در مقــر ســازمان ملــل متحــد حضــور و ســخنرانی 
داشــته باشــد کــه ایــن موضــوع می توانــد دالیــل مختلفــی 
داشــته باشــد، از جملــه اینکــه از بیــان ســخن حــق هــراس 
دارنــد و یــا نمی خواهنــد در افــکار عمومــی مــردم خودشــان 

تأثیــر داشــته باشــیم.
آمریکایی هــا  وقتــی  کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــور 
ــد  ــاً مــا بای ــد، اتفاق ــی ندارن ــه حضــور هیــأت ایران تمایــل ب
بــرای ایــن حضــور اصــرار داشــته باشــیم و برخــاف تمایــل 
آنهــا بایــد بــه ســازمان ملــل رفتــه و دیدگاه هــا و ســخنان 
ــه دارای  ــرا ک ــم چ ــان کنی ــت در آن بی ــه صراح ــود را ب خ
منطــق و اســتدالل هســتیم و ایــن  دشــمنان مــا هســتند 

ــد. ــار ندارن ــی در اختی ــل کاف ــه دالی ک
ــه ســازمان ملــل  ــی گفــت: امســال در شــرایطی ب روحان
ــه  ــکا علی ــه آمری ــای ظالمان ــه تحریم ه ــم ک ــفر می کنی س
ملــت ایــران بــه حــدی رســیده اســت کــه خودشــان 
ــر  ــده و ه ــم نمان ــرای تحری ــزی ب ــه چی ــد ک ــراف دارن اعت
ــه  ــی ک ــراً تحریم های ــد و اخی ــام داده ان ــوده انج ــی ب اقدام

ــه  ــن ب ــد و ای ــاز کرده ان ــدداً آغ ــده را مج ــال ش ــًا اعم قب
ــت. ــا اس ــل آمریکایی ه ــتیصال کام ــای اس معن

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تحریم هــای حداکثــری آمریــکا 
نتوانســته دســتاوردی بــرای دشــمنان داشــته  باشــد، اظهــار 
ــی  ــه خوب ــن تحریم هــا ب ــل ای ــران در مقاب ــت ای داشــت: مل
اســتقامت و ایســتادگی کــرده اســت و بــه فضــل الهــی رونــد 
حرکــت اقتصــادی کشــورمان در ماه هــای اخیــر نســبت بــه 
ــوان  ــه ت ــد ک ــان می ده ــن نش ــته و ای ــد داش ــته رش گذش

ــا تحریم هــا را داریــم. مقابلــه کافــی ب
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  رئیس جمهــور 
ــادی  ــرایط ح ــم ش ــه ای ه ــایل منطق ــر مس ــای اخی هفته ه
ــا و  ــتا برخورده ــن راس ــت: در ای ــت، گف ــرده اس ــدا ک پی
ــخص  ــًا مش ــه آن کام ــه ریش ــود دارد ک ــی وج نگرانی های
آمریکایی هــا می زننــد،  اتهاماتــی کــه  بــا  امــا  اســت، 
ــال اهــداف دیگــری هســتند. ــه دنب ــه ب مشــخص اســت ک

ــن  ــکا در ای ــه آمری ــر خارج ــرد: وزی ــه ک ــی اضاف روحان
ــب  ــد و از عجای ــی می زن ــای بی ربط ــدام حرف ه ــتا م راس
ــه طــور مســتمر  ــر خارجــه ب تاریخــی اســت کــه یــک وزی
ــا  ــد، آنه ــان می کن ــتی را بی ــح و نادرس ــای ناصحی حرف ه
در مســایل منطقــه بیــش از آنچــه در آرامکــو خســارت وارد 
شــده، تبلیــغ می کننــد و نســبت بــه خســارت های آن 

ــد. ــی دارن بزرگنمای
رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: دلیــل اینگونــه اقدامــات 
ایــن اســت کــه آمریــکا می خواهــد بــه طــور کامــل منطقــه 
را تحــت ســلطه خــود در آورد و همــه نفــت منطقــه شــرقی 
منطقــه عربســتان را در اختیــار داشــته باشــد و البتــه ایــن 

دعــوای آمریــکا عمدتــاً بــا چیــن و دیگــران اســت.
روحانــی اظهــار داشــت: آمریکایی هــا می خواهنــد از 
ایــن فرصــت نهایــت اســتفاده را ببرنــد و اینکــه بــه دنبــال 
انعقــاد قراردادهــای میلیــارد دالری بــرای سیســتم های 
ــد  ــان می ده ــتند، نش ــه هس ــورهای منطق ــا کش ــد ب پدافن
ــتمر در  ــور مس ــرای حض ــری را ب ــداف دیگ ــان اه ــه آن ک

ــد. ــه دارن منطق
ــه  ــز ک ــح هرم ــه طــرح صل ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی

قــرار اســت در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل آن را 
تشــریح نمایــد، گفــت: در ایــن طــرح بــه دنبــال همــکاری 
ــت  ــرای امنی ــارس ب ــج ف ــه خلی ــته جمعی درون منطق دس
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــم هم ــتیم و می خواهی ــه هس منطق
در ایــن مســیر مشــارکت و همــکاری داشــته باشــند و ابعــاد 
ــرح  ــل مط ــازمان مل ــی س ــع عموم ــف آن را در مجم مختل

ــرد. ــم ک خواهی
روحانــی تصریــح کــرد: ایــن طــرح تنهــا جنبــه امنیتــی 
نــدارد و مســایل دیگــری را هــم در بــر می گیــرد و اســم آن 

ابتــکار صلــح هرمــز اســت.
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه نــام ابتــکار صلــح هرمــز بــه 
نــام »امیــد« کــه بــر گرفتــه از حــرف اول کلمــات تشــکیل 
دهنــده ابتــکار صلــح هرمــز اســت)HOPE (،  گفــت: همــه 
ــز در آن  ــارس و منطقــه هرم کشــورهای ســاحلی خلیــج ف
ــور در  ــرای حض ــز ب ــل نی ــازمان مل ــوند و س ــوت می ش دع
ایــن طــرح دعــوت شــده و بــرای تأمیــن و تضمیــن امنیــت 

منطقــه فعــال خواهــد شــد.
ــه  ــرح ب ــن ط ــا ای ــم ب ــم بتوانی ــزود: امیدواری ــی اف روحان
دنیــا اعــام کنیــم کــه ایــران بــه دنبــال صلــح بلنــد مــدت 

در منطقــه اســت.
افــزود: هنــوز عکس العمل هــا نســبت  رئیس جمهــور 
ــه  ــن اینک ــکاری مشــخص نیســت، ضم ــرح ابت ــن ط ــه ای ب
آمریکایی هــا هــم دیــروز اعــام کردنــد کــه منتظــر روشــن 

شــدن ابعــاد ایــن طــرح هســتند.
روحانــی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه راه حــل منطقــه از 
درون منطقــه خواهــد بــود و کســانی کــه از بیــرون بیاینــد 
ــد،  ــش بیاورن ــح و آرام ــا صل ــه م ــرای منطق ــد ب نمی توانن
گفــت: آمریکایی هــا از ســال 2۰۰1 در منطقــه هســتند امــا 

هیــچ وقــت نتوانســتند در منطقــه امنیــت ایجــاد کننــد.
رئیــس جمهــور مســأله 1+۴ و موضــوع هســته ای و 
ــام را  ــران در برج ــدات ای ــش تعه ــوع کاه ــن موض همچنی
ــرد و  ــوان ک ــفر عن ــن س ــرح در ای ــات مط ــر موضوع از دیگ
گفــت: در اجاســی کــه در ســطح وزیــران برگــزار می شــود، 
منطــق کاهــش تعهــدات ایــران تشــریح و بررســی خواهــد 

شــد.
روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــحالم بــرای 
اولیــن بــار در تاریــخ تخاصــم ایــران و آمریــکا در 1.۵ ســال 
ــکا از نظــر سیاســی  ــه نقطــه ای رســیدیم کــه آمری اخیــر ب
ــه جــز یــک الــی دو کشــور  منــزوی شــده اســت، گفــت: ب
ــکا، اکثــر قاطــع کشــورها اقدامــات  ــاب آمری کوچــک از اذن

ــد. ــوم می کنن ــکا را محک آمری
ــه موضــوع تأسیســات  رئیس جمهــور در همیــن رابطــه ب
نفتــی آرامکــو عربســتان اشــاره کــرد و گفــت: در موضــوع 
ــارات،  ــکا، عربســتان، ام ــه محصــول تجــاوز آمری ــو ک آرامک
ــکار آزاد  ــه اف ــت، هم ــن اس ــه یم ــش ب ــم و اذناب صهیونیس
جهــان آن را محکــوم می کنــد. آمریکایی هــا ظاهــراً ظلــم و 
ســتم بــه کشــورها را بــرای خودشــان توجیــه می کننــد. امــا 
ــان  ــد و برایش ــد ببینن ــاوز را نمی توانن ــه تج ــن ب ــخ یم پاس

ــد. ــردم یمــن را نمی بینن ــه م ــم ب ســنگین اســت و ظل
اینکــه در نشســت 1+۴ در  بــا بیــان  رئیس جمهــور 
ســطح وزرای خارجــه در نیویــورک بــه دنبــال تبییــن 
کاهــش تعهــدات خــود هســتیم، تأکیــد کــرد: خوشــبختانه 
آمریــکا در ایــن موضــوع نیــز از نظــر سیاســی موفــق نشــده 
و یــک بــار کــه بــه شــورای حــکام در مــورد ایــن موضــوع 
مراجعــه کردنــد پاســخی کــه شــنیدند ایــن بــود کــه ایــن 
موضــوع ربطــی بــه شــورای حــکام نــدارد و بایــد در نشســت 

1+۵ مطــرح شــود.
ــورک را از  ــورها در نیوی ــران کش ــا س ــات ب ــی ماق روحان
ــن ســفر اعــام کــرد و گفــت:  دیگــر برنامه هــای خــود در ای
ــف در  ــورهای مختل ــران کش ــر از س ــا 1۵ نف ــی ب ماقات های
مــدت 3 روز اقامــت در نیویــورک پیش بینــی شــده عــاوه بــر 
آن چنــد مصاحبــه مطبوعاتــی و نشســت بــا مدیــران رســانه ها 

و فرهیختــگان و صاحبنظــران آمریــکا خواهیــم داشــت.
ــی  ــع عموم ــخنرانی مجم ــزود: در س ــور اف ــس جمه رئی
ســازمان مللــل نیــز مواضــع اصولــی ایــران اســامی را بــرای 

دنیــا تبییــن خواهیــم کــرد.
روحانــی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد در ایــن روزهــا 
ــاع  ــه دف ــا هفت ــش اســت، مصــادف ب ــم و دان ــد عل ــه عی ک
مقــدس بــوده و در مــاه عــزای ســاالر شــهیدان ابــا عبــداهلل 
ــرای  ــت ب ــر و برک ــا خی ــفر ب ــن س ــت، ای ــین)ع( اس الحس

ــران همــراه باشــد. ملــت ای
ــه  ــا بدرق ــه ب ــن مصاحب ــان ای ــور در پای ــس جمه رئی
ــن  ــور بی ــاور ام ــور و مش ــس جمه ــاون اول رئی ــمی مع رس
الملــل رهبــر معظــم انقــاب، تهــران را بــه مقصــد نیویــورک 

ــرک کــرد. ت

روحانی:

 برخالف تمایل آمریکا باید سخنان خود را
 به صراحت در سازمان ملل بیان کنیم

عراقچی: 
هرگز تحت فشار وارد مذاکره 

نخواهیم شد 

معـــاون وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران روز 
ــه  ــه نـ ــت کـ ــه ای گفـ ــنبه در مصاحبـ یکشـ
ایـــران و نـــه هیـــچ کشـــور دیگـــری تحـــت 

ــد.  ــد شـ ــره نخواهـ ــار وارد مذاکـ فشـ
»عبـــاس  تســـنیم،  گـــزارش  بـــه 
ــه  ــور خارجـ ــر امـ ــاون وزیـ ــی« معـ عراقچـ
ایـــران در مصاحبـــه بـــا روزنامـــه انگلیســـی 
ایندیپندنـــت هرگونـــه دیـــدار »حســـن 
روحانـــی« رئیـــس جمهـــور ایـــران بـــا 
ـــکا  ـــور آمری ـــس جمه ـــپ« رئی ـــد ترام »دونال

در نیویـــورک را رد کـــرد.
وی در ادامـــه تأکیـــد کـــرد کـــه تهـــران 
همچنـــان بـــه مقاومـــت در برابـــر فشـــارهای 
ـــار  ـــت فش ـــد داد و سیاس ـــه خواه ـــکا ادام آمری
ــران باعـــث  ــکا علیـــه ایـ حداکثـــری آمریـ
به وجـــود آمـــدن مقاومـــت حداکثـــری در 

ایـــران شـــده اســـت.
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــرد ت ـــه ک ـــی اضاف عراقچ
واشـــنگتن فشـــارهای خـــود علیـــه ایـــران 
را متوقـــف نکنـــد، ایـــران بـــا آمریـــکا 
واشـــنگتن  و  نمی شـــود  مذاکـــره  وارد 
بایـــد جنـــگ اقتصـــادی خـــود را متوقـــف 

کنـــد.
ـــد  ـــران تأکی ـــه ای ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی مع
کـــرد کـــه نـــه ایـــران و نـــه هیـــچ کشـــور 
ـــد  ـــره نخواه ـــار وارد مذاک ـــت فش ـــری تح دیگ
شـــد و اگـــر فشـــارهای آمریـــکا بـــه فشـــار 
ـــت  ـــاده مقاوم ـــران آم ـــد ای ـــل ش ـــی تبدی نظام

ــت. ــی اسـ ــورت نظامـ به صـ
وی گفـــت کـــه اگـــر آمریـــکا بـــه برجـــام 
ــا  ــه بـ ــره چندجانبـ ــکان مذاکـ ــردد امـ بازگـ
ـــای ۵+1  ـــوب دیداره ـــت چارچ ـــنگتن تح واش

وجـــود خواهـــد داشـــت.

ترویج پدافند غیرعامل کشور را
 در برابر تهدیدها بیمه می کند

ــازی  ــت: فرهنگ س ــیر گف ــدار عجب ش فرمان
و ترویــج پدافنــد غیرعامــل، کشــور را در برابــر 
ــه  ــمنان بیم ــدد دش ــات متع ــا و حم تهدیده

می کنــد.
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل اصغرپــور در 
ــتان  ــن شهرس ــل ای ــد غیرعام ــورای پدافن ش
بایــد بــا انجــام اقدامــات  اظهــار داشــت: 
پیشــگیرانه،  ســطح آســیب پذیــری را بــه 
حداقــل رســانده و ســطح بازدارندگــی در برابــر 
ــش  ــمنان را افزای ــا دش ــه ه ــدات و توطئ تهدی

ــم. دهی
وی ادامــه داد: اهمیــت و حساســیت پدافنــد 
غیرعامــل برهمــگان مشــخص و مبرهــن اســت 
و امــروز تهدیــدات مختلفــی علیــه کشــور 
توســط دشــمنان مطــرح و اعمــال مــی شــود 
ولــی مهمتریــن مســئله و عامــل در برابــر 
ــاالی  ــزان ب ــدات می ــن تهدی ــی نشــدن ای عمل
آمادگــی کشــور و اقدامــات پیشــگیرانه اســت.

اصغرپــور بــا تاکیــد مجــدد بــر حفــظ 
پیشــگیرانه  اقدامــات  انجــام  و  آمادگــی 
و  ادارات  روســای  ریــزی  برنامــه  خواســتار 
ــص در  ــا و نواق ــتی ه ــع کاس ــت رف نهادهایجه
راســتای اهــداف پدافنــد غیرعامــل و همــکاری 
ــه  ــد و هفت ــا ش ــر ارگان ه ــا دیگ ــل ب و تعام
پدافنــد غیرعامــل )۸ تــا 1۴آبــان(  را فرصتــی 
مغتنــم بــرای فرهنــگ ســازی عمومــی و 

آمــوزش همگانــی برشــمرد.
ــزوم  ــر ل ــن ب ــیر همچنی ــدار  عجب ش فرمان
ــار  ــای مکمــل در کن ــر ســاخت ه تشــکیل زی
امکانــات و تاسیســات اصلــی تاکیــد کــرد 
و خواســتار بازبینــی در حــوزه ســایبری در 
شــبکه هــای ادارات و جداســازی شــبکه هــای 

ــد. ــای اداری ش ــبکه ه ــی از ش اینترنت

ترامپ:
 برنامه ای برای دیدار با روحانی 

ندارم اما آماده شنیدن طرحش هستم 

رئیـــس جمهـــور آمریـــکا  گفـــت کـــه وی 
ـــور  ـــس جمه ـــا رئی ـــدار ب ـــرای دی ـــه ای ب برنام
ایـــران نـــدارد امـــا آمـــاده شـــنیدن طـــرح 
ـــج  ـــه خلی ـــات در منطق ـــاد ثب ـــاره ایج وی درب

فـــارس اســـت. 
ــپ  ــد ترامـ ــنیم، دونالـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــگاران  ـــع خبرن ـــکا در جم ـــور آمری رئیس جمه
گفـــت کـــه وی ایـــن آمادگـــی را دارد کـــه  
طـــرح پیشـــنهادی رئیـــس جمهـــور ایـــران 
ــج  ــش در خلیـ ــات و آرامـ ــاد ثبـ ــرای ایجـ بـ

ــد. ــوش دهـ ــارس را گـ فـ
ترامـــپ کـــه در جریـــان یکـــی از ســـفرهایش 
ــؤال  ــه سـ ــخ بـ ــرد، در پاسـ ــت می کـ صحبـ
ـــاره طـــرح پیشـــنهادی  یکـــی از خبرنـــگاران درب
ــاده ام.  ــواره آمـ ــن همـ ــت: »مـ ــی گفـ روحانـ
ـــور  ـــس جمه ـــا رئی ـــدار ب ـــرای دی ـــه ای ب برنام
ـــه  ـــاده ام. آنچ ـــواره آم ـــا هم ـــدارم، ام ـــران ن ای
آن هـــا می خواهنـــد را گـــوش می دهـــم، امـــا 

برنامـــه ای بـــرای دیـــدار نـــدارم.«
حســـن روحانـــی رئیس جمهـــور ایـــران 
ــاز  ــا آغـ ــان بـ ــنبه و همزمـ ــح روز یکشـ صبـ
رژه  مراســـم  در  مقـــدس  دفـــاع  هفتـــه 
ـــام  ـــرم ام ـــوار ح ـــه در ج ـــلح ک ـــای مس نیروه
خمینـــی)ره( بنیانگـــذار جمهـــوری اســـامی 
روزهـــای  در  را  طرحـــی  گفـــت:  ایـــران 
ـــش ِروی  ـــد پی ـــل متح ـــازمان مل ـــده در س آین
ـــا  ـــران ب ـــه ای ـــت ک ـــم گذاش ـــان خواهی جهانی
ــد و  ــه می توانـ ــورهای منطقـ ــکاری کشـ همـ
ـــج  ـــه، خلی ـــت منطق ـــه امنی ـــد ک ـــام می کن اع
فـــارس و دریـــای عمـــان و تنگـــه هرمـــز را 
ــود  ــه به وجـ ــورهای منطقـ ــک کشـ ــا کمـ بـ
ــد  ــام می کنـ ــا اعـ ــه دنیـ ــد آورد و بـ خواهـ
ـــه و  ـــرای منطق ـــی ب ـــای خارج ـــور نیروه حض
ــتیرانی و  ــت کشـ ــی و امنیـ ــای جهانـ آبراه هـ
ـــی  ـــت ول ـــکل زا اس ـــرژی مش ـــت و ان ـــت نف امنی
ـــا  ـــی ب ـــدت و هماهنگ ـــاد وح ـــا ایج ـــیر م مس

کشـــورهای منطقـــه اســـت.

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه 

خود را جهت چاپ در شماره های 
بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــادر  * در جهــان امــروز هیــچ کشــوری ق
نیســت در حصارکشــی اقتصــادی دوام آورد. 
ــک  ــادی ی ــی اقتص ــای زندگ ــام جنبه ه تم
کشــور بــا اقتصــاد ســایر کشــور ارتبــاط پیــدا 
ــل  ــه شــکل نق ــاط ب ــن ارتب ــرده اســت. ای ک
و انتقــال بین المللــی کاالهــا و خدمــات، 
نیــروی انســانی و واحدهــای تولیــدی، منابــع 
ســرمایه ای و تکنولــوژی اســت. از طرفــی هم 
ــتگی  ــه وابس ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ش
ــر  ــه یکدیگ ــی ب ــورهای صنعت ــل کش متقاب

ــه اســت. ــل ماحظــه ای یافت افزایــش قاب
از کتاب انسان و توسعه

ــه آنچــه واقــع  ــرای امــور واقــع نشــده ب ب
ــه  ــا مطالع ــا و ب ــتدالل نم ــت اس ــده اس ش
قضایــای تحّقــق یافتــه، حــوادث یافت نشــده 
ــان،  ــور جه ــرا ام ــن، زی ــی ک ــش بین را پی
ــاش  ــخاص نب ــد، از آن اش ــد یکدیگرن همانن
کــه موعظــه ســودش ندهــد، مگــر تــوأم  بــا 
ــد  ــل بای ــان عاق ــرا انس ــد زی ــج باش آزار و رن
ــن  ــرد، ای ــد پذی ــر، پن ــوزش و فک از راه آم
ــان  ــک، فرم ــا کت ــز ب ــتندکه ج ــم هس بهائ

ــد. نمــی برن
امام علی)ع(،حدیث تربیت،41
* اگــر خــدا گل را بــه بشــر هدیــه نمــی 

داد، طبیعــت ایــن همــه زیبــا نبــود.
آلکساندر پوشکین

ــاخته  ــدا س ــان خ * انســان از لجــن و ج
شــده اســت.

شریعتی
* خــدا و انســان دو کیفیــت هســتند کــه 

تفــاوت کیفــی بیکرانــی میــان آنهاســت.
کی یرکه گور

* انســان، بازیچــه ای اســت کــه خداونــد بــا 
کمــال هنرمنــدی بــرای خود ســاخته اســت .
افالطون

ــده  ــه ای آفری ــه گون ــان را ب ــدا انس * خ
ــد. ــد باش ــه نیازمن ــه همیش ــت ک اس

گبانچی
* انسان را خدا برگونه خویش آفرید.

شریعتی
* خداشناســی براســتی همــان انســان 

ــت. ــی اس شناس
فویرباخ

* خداونــد نهــاد کماالتــی اســت کــه 
ــد  ــا نمــی توان انســان خــود مــی شناســد ام

ــاند. ــام برس ــه فرج ــا را ب آنه
فویرباخ

* صفــات بشــری زبــان روشــنگری اســت 
بــر اثبــات صفــات خداونــدی.

منصور حالج

دستور رئیس کل دادگستری 
آذربایجان شرقی برای »ریزش کوه 

در شهرک باغمیشه تبریز«

ــان  ــتان آذربایج ــتری اس ــس کل دادگس رئی
شــرقی دســتور بررســی »ریــزش کــوه در 

ــرد. ــادر ک ــز« را ص ــه تبری ــهرک باغمیش ش
ــی در  ــارس، موســی خلیل اله ــزارش ف ــه گ ب
ــوه در  ــزش ک ــوع »ری ــا موض ــه ب ــه ای ک جلس
ــز« و  ــهرک باغمیشــه تبری ــور ش ــان ولی پ خیاب
ــر  ــه در دفت ــوق عام ــت از حق در راســتای صیان
رئیــس کل دادگســتری اســتان تشــکیل شــد، 
دســتور بررســی »ریــزش کــوه در شــهرک 

ــرد. ــادر ک ــز« را ص ــه تبری باغمیش
در ایــن جلســه کــه معــاون دادســتان مرکــز 
اســتان، فرمانــدار تبریــز، قائــم مقــام شــهرداری 
پنــج  منطقــه  شــهردار  تبریــز،  کانشــهر 
ــت بحــران آذربایجــان  ــرکل مدیری ــز، مدی تبری
ــتان و  ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــرقی، مدی ش
مدیــرکل مرکــز تبریــز ســازمان زمیــن شناســی 
ــتند،  ــی کشــور حضــور داش و اکتشــافات معدن
مقــرر شــد کارگروهــی متشــّکل از نماینــدگان 
فرمانــداری، راه و شهرســازی، مرکــز زمیــن 
شناســی، دانشــگاه صنعتــی ســهند، شــهرداری 
تبریــز و مدیریــت بحــران اســتان تشــکیل 
ــا حضــور و بازدیــد میدانــی از محــل،  شــود و ب
راهکارهایــی را در خصــوص نحــوه اقــدام و 
ــب را طــی  ــه اتخــاذ کــرده و مرات نحــوه مداخل

ــد. ــام کنن ــه ای اع صورتجلس
صبــح روز ســه  شــنبه 2۶ شــهریورماه حادثــه 
ــی( در  ــن عل ــون اب ــی )ع ــوه عینال ــزش ک ری
ــان ولــی پــور واقــع در شــهرک باغمیشــه  خیاب
تبریــز رخ داد. ایــن حادثــه تلفــات جانــی 

ــت. نداش

شفافیت آرای نمایندگان جزئی از 
حقوق شهروندان است 

گفــت:  مجلــس  رئیســه  هیئــت  عضــو 
ذاتــی  حقــوق  جــزء  پارلمانــی  شــفافیت 
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــی و نظ ــرای آگاه ــردم ب م

بــود.  خواهــد  نماینــدگان 
بـــه گـــزارش تســـنیم، علـــی اصغـــر 
یوســـف  نـــژاد عضـــو هیئت رئیســـه مجلـــس 
شـــورای اســـامی ضمـــن حمایـــت از طـــرح 
شـــفافیت آرای نماینـــدگان، گفـــت: نظـــارت 
بـــر عملکـــرد نماینـــدگان در جلســـه علنـــی 
و کمیســـیون های تخصصـــی، جـــزء حقـــوق 

ــت. ــهروندان اسـ شـ
آرا زیــر مجموعــه  افــزود: شــفافیت  وی 
ــف  ــاخص های مختل ــا ش ــی ب ــفافیت پارلمان ش
اســت و تــاش مــا بایــد ایــن باشــد کــه ایــن 
ــس  ــازی در مجل ــات شفاف س ــگ و ادبی فرهن

ــود. ــه ش نهادین
عضــو هیئت رئیســه مجلــس اظهــار داشــت: 
شــفافیت آرای نماینــدگان مســئولیت پذیری 
در مقابــل رأی مــردم و همچنیــن نظــارت 
ــت  ــردم تقوی ــزد م ــان را ن ــر پارلم ــی ب همگان

می کنــد.
ــفافیت  ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تأکی یوســف نژاد ب
ــی  ــی و اجتماع ــوغ سیاس ــاء بل ــث ارتق آرا باع
ــاختار  ــوع س ــن موض ــه داد: ای ــود، ادام می ش
ــردم در  ــش مشــارکت م ــرای افزای انگیزشــی ب

فرآینــد قانون گــذاری را تقویــت می کنــد.
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس بــا ابــراز 
ــی  اینکــه شــفافیت پارلمــان جــزء حقــوق ذات
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــی و نظ ــرای آگاه ــردم ب م
ــرد  ــاش ک ــد ت ــود و بای ــد ب ــدگان خواه نماین
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــتمر باش ــی مس ــن آگاه ای
افزایــش شــفافیت امــور مربــوط بــه نماینــدگان 
باعــث نظــارت بیشــتر مردمــی شــده و اعتمــاد 
اینکــه  افزایــش دهــد؛ ضمــن  را  عمومــی 
ــی را در ارتبــاط  شــفافیت آرا مشــارکت همگان
بــا خانــه ملــت افزایــش می دهــد و باعــث 
می شــود تــا اطاعــات منطقــی در رفتــار 
و عملکــرد نماینــدگان را در زمــان مناســب 
ــی  ــرض دسترس ــب در مع ــت مناس ــا کیفی ب

ــرد. ــرار بگی ــی ق عموم

وزیر کشور:
پیش بینی ۱2 هزار دستگاه اتوبوس و 
کامیون برای جابجایی زوار اربعین

و  اتوبـوس  هـزار   12 گفـت:  کشـور  وزیـر 
دیگـری  نقلیـه  وسـایل  همچنیـن  و  کامیـون 
بـرای جابجایـی زائـران اربعین در داخل کشـور 

اسـت. شـده  پیش بینـی 
بـه گـزارش مهـر، عبدالرضـا رحمانـی فضلی 
سـتاد  جلسـه  دوازدهمیـن  در  کشـور  وزیـر 
مرکـزی اربعیـن کـه در وزارت کشـور برگـزار 
شـد، اظهـار داشـت: امـروز جلسـه اصلی سـتاد 
هـا  دسـتگاه  تمامـی  و  شـده  برگـزار  اربعیـن 
براسـاس  و  انـد  داده  ارائـه  را  خـود  عملکـرد 
همیـن آمـار، بایـد بگویـم 1۴ کمیته در سـتاد 

اربعیـن حسـینی نقـش آفریـن هسـتند.
مـرز  بازگشـایی  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
خسـروی و حـذف روادیـد پیش بینی می شـود 
اربعیـن  راهپیمایـی  در  حضـور  بـرای  امسـال 

بیـش از 3 میلیـون زائـر داشـته باشـیم.
رحمانـی فضلی یادآور شـد: بیشـترین تعداد 
زائر که از سـوی ایران برای شـرکت در مراسـم 
اربعیـن رفتـه بودند، مربـوط به سـال ۹۶ با  دو 

میلیـون و ۵۰۰ هـزار نفر بوده اسـت.
ــاس  ــرد: براس ــان ک ــور خاطرنش ــر کش وزی
اعــام دســتگاه هــای مرتبــط در ایــن جلســه 
ــده  ــون وع ــع 1۶۴ میلی ــه و توزی ــی تهی آمادگ
غذایــی و برپایــی 2۶۰۰ موکــب را داریــم کــه 
ایــن راه هــم یــادآوری کنــم در ســال گذشــته 
ــب  ــی و 2۰۸۰ موک ــده غذای ــون وع ۶۴ میلی
برپــا شــده اســت و همانطــور کــه مــی بینیــد 
ــه مــدت ۵ روز  ــن مراســم ب ــرای ای ــات ب خدم

ــدا کــرده اســت. افزایــش پی
ادامــه داد: زمــان خدمــات دهــی را  وی 
ــه  ــی بیشــتری را ب ــازه زمان ــم و ب افزایــش دادی
ــم  ــن مراس ــرکت در ای ــد ش ــه قص ــی ک زائران
دارنــد، ارائــه مــی دهیــم. بحــث حمــل و نقــل 
ــکلی در  ــوده. مش ــا ب ــای م ــت ه ــی از اولوی یک
ــار،  ــل قط ــه مث ــایل نقلی ــردد وس ــن و ت تأمی
هواپیمــا و غیــره نداریــم و بــا 12 هــزار اتوبــوس 
و کامیــون آمــاده تــر از ســال گذشــته هســتیم.

ــه خدمــات در  ــا اشــاره ب رحمانــی فضلــی ب
ــات در  ــت: منظــور از خدم ــت گف حــوزه  امنی
حــوزه امنیــت هــم در داخــل عــراق و هــم در 
ــی  ــتا تمام ــن راس ــت. در ای ــران اس ــل ای داخ
تدابیــر الزم را اندیشــیده ایــم و بــه اســتانداران 
مــرزی گفتــه ایــم بــا اســتانداران عــراق دیــدار 
داشــته باشــند و تصمیمــات الزم در حــوزه 

ــد. ــران را بگیرن ــن امنیــت زائ تأمی
اربعیـن،  درموضـوع  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
محـور اصلـی مـردم هسـتند. هـر کمکـی کـه 
دهـد  انجـام  مراسـم  ایـن  در  بخواهـد  دولـت 
مربـوط به مباحث عمومی و زیرسـاختی اسـت.

بحـث   در  بایـد  مـردم  افـزود:  وزیـر کشـور 
اربعیـن فعـال باشـند و بایـد اربعیـن را مردمی 
برگـزار کنیم و سـعی کنیم مراسـمی ماندگار را 

در ذهـن مـردم نقـش ببندیـم.
ــرف  ــر را ظ ــون نف ــد: 3 میلی ــادآور ش وی ی
ــه  ــردن و ب ــا ک ــاط جابج ــی نق 2۰ روز از اقص
بیــرون از کشــور بــردن، کار ســختی اســت کــه 
ــتگاه  ــی دس ــن تمام ــای الزم بی ــی ه هماهنگ

هــا را طلــب مــی کنــد.

نماینــده مرنــد و جلفــا در مجلــس از ابــاغ 
مصوبــه هیــات دولــت بــرای توســعه محــدوده 
منطقــه آزاد بــه اســتانداری آذربایجــان شــرقی، 
فرمانــداری هــای مرنــد و جلفــا و منطقــه آزاد 

ارس خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، محمــد حســن نــژاد، ابراز 
داشــت: هیــات وزیــران در جلســه شــهریورماه 
شــورای  دبیرخانــه  پیشــنهاد  بــه  امســال 
ــژه  ــی و وی ــاری صنعت ــق آزاد تج ــی مناط عال
ــون  ــده قان ــاده واح ــتناد م ــه اس اقتصــادی و ب
ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی آبــادان، 
ــاده واحــده  ــی و م ــا و بندرانزل خرمشــهر، جلف
ــه آزاد ارس را  ــدوده منطق ــعه مح ــون توس قان

ــرد. ــب ک تصوی
ــا  ــه ب ــب نام ــن تصوی ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
امضــای اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
جمهــور ابــاغ شــده اســت، افــزود: برایــن 
اســاس، محــدوده منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی 
ارس بــه مســاحت ۷1 هــزار و ۸۴۸ هکتــار 
ــه  ــد ب ــهر، مرن ــا، هادیش ــدوده جلف ــامل مح ش
ــدوده  ــار، مح ــزار و 1۹۴ هکت ــاحت ۴۰ ه مس
ــار،  ــاحت 332 هکت ــه مس ــری ب ــیه رود - ای س
ــار،  ــاحد ۵۶۷ هکت ــه مس ــوردوز ب ــدوده ن مح
ــزار و  ــاحت ۵ ه ــه مس ــن ب ــدوده خداآفری مح
۶۸۰ هکتــار و محــدوده قلــی بگلــو به مســاحت 

ــود. ــی ش ــن م ــار تعیی ــزار و ۷۵ هکت 2۵ ه
نماینــده مرنــد و جلفــا در مجلــس تصریــح 
کــرد: حــذف و اصــاح تداخــل محــدوده 
ــور  ــه مذک ــازمان منطق ــر پیشــنهادی س مدنظ

بــرای توســعه بــا مــرز منطقــه حفاظــت شــده 
ــی،  ــش کیامک ــات وح ــگاه حی ــراکان و پناه م
ــوب  ــی مص ــدوده تداخل ــاح مح ــذف و اص ح
ــی  ــارک مل ــدوده پ ــده در مح ــاد ش ــه ی منطق
ــات وحــش کیامکــی از  ــگاه حی ــال و پناه کنت
ــب  ــن تصوی ــده در ای ــر ش ــرایط ذک ــه ش جمل

ــران اســت. ــات وزی ــه هی نام
حســن نــژاد اذعان داشــت: بخشــی از اراضی 
مصــوب ایــن منطقــه در محــدوده شــهر جلفــا 
براســاس توافقــات قبلــی بــه ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا نمایندگــی صنــدوق محلــی 
محیــط زیســت ظــرف یــک مــاه واگــذار مــی 

شــود.
ــی از  ــورد بخش ــت: در م ــن گف وی همچنی
ــهر  ــدوده ش ــه در مح ــوب منطق ــی مص اراض
ــه  ــا منطق ــه ب ــرج ک ــی دشــت گلف ــا حوال جلف
ــا  ــل دارد صرف ــراکان تداخ ــده م ــت ش حفاظ
برنامــه مدیریتــی منطقــه  اجــرای  جهــت 
ــتعام  ــر و اس ــا نظ ــراکان ب ــده م ــت ش حفاظ
اقــدام  ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

ــد. ــد ش خواه
ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه وضعیت 
ــراز  ــه اب ــن منطق ــنهادی در ای ــرودگاه پیش ف
داشــت: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 
همــکاری بــا منطقــه جهــت احــداث فــرودگاه 
ــرات  ــی اث ــزارش ارزیاب ــب گ ــورت تصوی در ص
زیســت محیطــی پــس از طــی مراحــل قانونــی 

متعهــد شــده اســت.
ــن  ــرد: ای ــد ک ــان تاکی ــژاد در پای ــن ن حس
ــا  ــی جلف ــایت اصل ــی س ــه از راه ارتباط منطق
بــه ســایت پیشــنهادی هادیشــهر، صرفــا بــرای 
ــره  ــه به ــای منطق ــدوده ه ــه مح ــی ب دسترس
بــرداری کــرده و هرگونــه حصــار کشــی و 

ــت. ــوع اس ــض راه ممن تعری

نماینده مرند و جلفا در مجلس:

مصوبه هیات دولت برای توسعه محدوده 
منطقه آزاد ارس ابالغ شد

در حالــی کــه ســازمان ملــی زمیــن و 
از  رســانه ها  هــای  پیگیــری  بــا  مســکن 
ــرمایه گذاران  ــه س ــن ب ــت زمی ــذاری مالکی واگ
ــرده، در  ــر ک ــرف نظ ــکن ص ــی مس ــرح مل ط
ــه  ــاق گای ــن اتف ــازان از ای ــان انبوه س ــن می ای

ــد. مندن
مســئوالن  از  یکــی  مهــر،  گــزارش  بــه 
تشــکل صنفــی انبــوه ســازان از عــدم اســتقبال 
انبــوه ســازان بخــش خصوصــی از برنامــه اقــدام 
ــی  ــرح مل ــکن )ط ــه مس ــد و عرض ــی تولی مل
ــادات اعضــای  ــل برخــی انتق ــه دلی مســکن( ب
ایــن تشــکل صنفــی بــه بندهــای قراردادهــای 

ــرد. ــاد ک ــارکتی انتق ــداث مش اح
ایــن فعــال صنفــی انبــوه ســاز گفتــه 
اســت: بــا توجــه بــه نحــوه تنظیــم قــرار داد و 
قدرالســهمی کــه بــرای ســازنده در نظــر گرفته 
ــی  ــت خصوص ــه مالکی ــچ گون ــت هی ــده اس ش
ــت  ــده اس ــه نش ــر گرفت ــازنده در نظ ــرای س ب

ــدارد. ــت ن ــهم مالکی ــازنده س ــی س یعن

معاون وزیر راه و شهرسازی: آورده دولت، 
زمین و آورده انبوه ساز، هزینه ساخت و 

ساز است
علــی نبیــان مدیرعامــل ســازمان ملــی 
زمیــن و مســکن نیــز اخیــرا دربــاره ســاخت و 
ســاز مشــارکتی اظهــار داشــت: مــا در ســازمان 
ــی  ــاده م ــن را آم ــن و مســکن، زمی ــی زمی مل
ــه  ــاق رخ داد، دو برنام ــن اتف ــی ای ــم؛ وقت کنی
ــن اراضــی  ــه ای ــش روی ماســت: یکــی آنک پی
ــاخت  ــکان س ــه ام ــت ک ــی اس ــش های در بخ

مشــارکتی وجــود دارد طــرف مقابــل مــا 
)شــریک( آورده نقــدی بــرای ســاخت دارد 
ــان  ــت. متقاضی ــن اس ــز زمی ــت نی و آورده دول
ســاخت نیــز بــه جــای آنکــه هزینــه زمیــن را 
در ابتــدای ســاخت بدهنــد، در پایــان ســاخت 
و ســاز هزینــه زمیــن را پرداخــت مــی کننــد.

مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 
ادامــه داد: در ایــن روش )روش مشــارکتی( 
قــرار نیســت ســازنده هزینــه زمیــن را در نقطه 
صفــر ســاخت پرداخــت کنــد. تفاهمــی هــم بــا 
ــا  ــم ت ــل بخــش مســکن داشــته ای ــک عام بان
بتوانیــم وام مســکن یکمــی هــا )صنــدوق پــس 
انــداز مســکن یکــم( را بــه ایــن طــرح متصــل 
ــروژه را  ــم ســرعت اجــرای پ ــه بتوانی ــم ک کنی

افزایــش دهیــم.

کارشناس اقتصاد مسکن: به جای استفاده 
از منابع انبوه ساز، از آورده های مردم 

تأمین مالی شود
طــی مــاه هــای اخیــر رســانه هــا نســبت بــه 
قراردادهــای مشــارکتی ســازمان ملــی زمیــن و 
مســکن بــه دلیــل تــاش بــرای مالــک شــدن 
انبــوه ســاز  انتقــادات زیــادی را مطــرح کردنــد 
کــه در پــی آن، ایــن قراردادهــا اصــاح و قــرار 
ــد.  ــن نباش ــک زمی ــاز مال ــوه س ــا انب ــد ت ش
ــت  ــرار اس ــا ق ــه آی ــوز اینک ــال هن ــن ح ــا ای ب
ــه  ــاز ب ــاخت و س ــان س ــن در پای ــه زمی هزین
صــورت یکجــا از ســازندگان دریافــت شــود یــا 
ــی نشــده  ــه صــورت اقســاط بلندمــدت، نهای ب
و فعــا نظــر وزارت راه و شهرســازی اخــذ 

ــن اســت. ــام شــده زمی ــه تم یکجــای هزین
مهـدی غامـی کارشـناس اقتصـاد مسـکن 
و  راه  وزارت  گفـت:  بـه  خصـوص  ایـن  در 
نسـبت  خـود  صحیـح  رویکـرد  شهرسـازی 
بـه عرضـه و تقاضـای مسـکن را مـی توانـد بـا 
بـرای  کنـد.  تکمیـل  صحیـح  هـای  سیاسـت 
مثـال اگـر انبـوه سـازان مالـک نشـوند و پروژه 
بـه شـکل مشـارکتی نباشـد، در نتیجه بـا ثبت 
نـام متقاضیـان و پرداخـت هـای اولیـه، پـروژه 
بـدون آورده ای توسـط تولیدکننـدگان شـروع 
مـی شـود و با پیشـرفت پـروژه، پرداخـت های 
بعـدی توسـط خانـواده هـا انجـام می شـود. در 
ایـن صـورت نـه نیـازی بـه تسـهیات بانکـی 
اسـت و نه واحـدی بدون متقاضـی خواهد ماند.

ایرج رهبر: انبوه سازان از طرح ملی 
مسکن استقبال می کنند اما مالحظاتی 

هم دارند
ایــرج رهبــر، نایــب رئیــس انجمــن صنفــی 
ــا رد ایــن ادعــا  انبــوه ســازان اســتان تهــران ب
کــه انبــوه ســازان از طــرح مســکن ملــی 
ــوه  ــن انب ــت: انجم ــد، گف ــرده ان ــتقبال نک اس
ســازان ماحظاتــی در ایــن طــرح داشــت کــه 
بــر اســاس آن بــا وزارت راه و شهرســازی و 
ــره شــده و  ــای آن وارد مذاک ــه ه ــر مجموع زی
ــن  ــت و ای ــه داده اس ــود را ارائ ــنهادات خ پیش

ــه دارد. ــد ادام رون
وی دربــاره مشــکات موجــود در ایــن طــرح 
اظهــار کــرد: بودجــه عمرانــی در کشــور تقریبــا 
بــه صفــر رســیده اســت و قــرار نیســت از پــول 
نفــت بــرای کارهــای ســاختمانی اســتفاده 
ــن ترتیــب اســت  ــه ای ــت ب ــه دول ــم. برنام کنی
کــه بــه جــای آنکــه از ســرمایه و خزانــه دولــت 
ــی  ــش خصوص ــرمایه بخ ــود، از س ــتفاده ش اس
بــه صــورت مشــارکتی اســتفاده کنیــم. در 
ــازی وارد  ــا وزارت راه و شهرس ــرایط ب ــن ش ای
مذاکــره شــده ایــم زیــرا زمینــه بــرای کارهــای 
مشــارکتی بــا بخــش خصوصــی فراهــم نیســت.

ســازان  انبــوه  انجمــن  رئیــس  نایــب 
ــا  ــه قرارداده ــرد: روی ــان ک ــران بی ــتان ته اس

و پیشــنهادها بــه صــورت آئیــن نامــه هــا 
ــت  ــی اس ــای عمران ــی کاره ــرایط عموم و ش
ــا  ــارکتی ب ــای مش ــرای کاره ــه ب ــی ک در حال
بخــش خصوصــی، ایــن رویــه و آئیــن نامــه هــا 
ــرا ایــن آئیــن نامــه هــا  بایــد تغییــر کننــد زی
بــرای فعالیــت بخــش دولتــی اســت امــا وقتــی 
از فعالیــت مشــارکتی صحبــت مــی شــود، 
ــت. ــان اس ــی در می ــش خصوص ــرمایه بخ س

انبوه ساز مالک زمین های دولتی نمی شود
ــه  ــارکتی ک ــای مش ــه داد: در کاره وی ادام
ــی  ــام م ــاز انج ــاخت و س ــه س ــردم در زمین م
دهنــد، ســازنده روی زمیــن مالــک کار می کنــد 
ــک  ــی را از مال ــه همیــن دلیــل تضمین های و ب
ــه  ــی کــه کار انجــام شــد، ب ــا زمان ــرد ت مــی  ی
تدریــج ســهم ســازنده را پرداخــت کنــد و برای 
او نیــز ســند بزنــد. ایــن شــرایط در طــرح ملــی 
ــی  ــای عمران ــت. در کاره ــا نیس ــکن مهی مس
از مناقصــه، ضمانت نامــه شــرکت در  پــس 
گواهــی  از ضمانت نامــه،   پــس  و  مناقصــه 
حســن انجــام کار دریافــت می کننــد کــه 
ایــن شــرایط بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی 
بخــش خصوصــی  زیــرا  نیســت  مناســبت 
ــت  ــذاری و دریاف ــرمایه گ ــرای س ــی ب تضمین

ــدارد. ــت ن ــت از دول ــند مالکی س
ــای مشــارکتی  ــرد: قرارداده ــد ک ــر تاکی رهب
وزارت راه و شهرســازی در طــرح ملــی مســکن 
بایــد بــا قراردادهــای کارهــای عمرانــی تفــاوت 
ــز در  ــازان نی ــوه س ــن انب ــد. انجم ــته باش داش
همیــن راســتا ســه صفحه پیشــنهاد داده اســت.

عامل گرانی زمین و مسکن در طرح ملی، 
دولت است

نایــب رئیــس انجمــن انبــوه ســازان اســتان 
ــی  ــث گران ــت باع ــرد: دول ــوان ک ــران عن ته
زمیــن و مســکن در طــرح ملــی مســکن اســت 
زیــرا کارشــناس دولــت کــه روی زمیــن قیمــت 
ــه مــی  گــذاری مــی کنــد، قیمــت باالیــی ارائ
دهــد و بخــش خصوصــی و مشــارکت کننــده، 

ــدارد. ــرای مشــارکت ن ــی ب رغبت

عدم استقبال انبوه سازان 
از قرارداد پیمانکاری

معاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی 
شـهردار تبریـز از اهتمام جدی تدویـن و تنظیم 
بودجه پیشـنهادی بر اسـاس برنامـه راهبردی ۵ 
سـاله شـهرداری تبریز خبـر داد و گفـت: بودجه 
مصوب هرسـاله مسـیر عملکرد شـهرداری تبریز 
را مشـخص مـی کنـد و ضـرورت دارد تدویـن و 
اجـرای بودجـه مصـوب از یـک برنامه مشـخص 

دوره ای ۵ سـاله تبعیـت کند. 
به گزارش شـهریار، مرتضی موحد نیا در جلسه 
مدیـران معاونـت برنامـه ریزی و توسـعه سـرمایه 
انسـانی شـهرداری تبریز با اشـاره به دسـتور اکید 
شـهردار محتـرم تبریـز در خصوص تدویـن برنامه 
راهبردی ۵ سـاله شـهرداری افزود: برنامه ۵ سـاله 
شـهرداری تبریـز پـس از تکمیل، تحویل شـورای 

محترم اسـامی شـهر تبریز می شـود.
سـاله   ۵ برنامـه  تدویـن  کـرد:  اظهـار  وی 
شـهرداری تبریـز در مراحـل پایانـی اسـت و بـا 
برگـزاری جلسـات متعـدد در مرکـز پژوهـش 
هـای شـورا و شـهرداری و در راس آن دکتـر 
بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون  رییـس  بهشـتی 
شـورای اسـامی شـهر تبریز، تمامی زوایای آن 

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  نیـا  موحـد 
فنـاوری  سـازمان  نقـش  اهمیـت  بـه  خـود 
اطاعـات و ارتباطـات در پیاده سـازی سیسـتم 
یکپارچـه مدیریتـی اشـاره کـرد و افـزود: نقش 
لوکوموتیـوی سـازمان در رصـد اجـرای دقیـق 

برنامـه هـای درون سـازمانی در افزایـش میزان 
اثربخشـی واحد هـای مختلف شـهرداری تبریز 

تاثیـر گـذار خواهـد بـود.
فرمـت  تغییـرات  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  وی 
بودجـه نویسـی در سـال آینـده نظام پیشـنهادات 
پیشـنهادات  دارد  قصـد  معاونـت  نظرسـنجی  و 

شـهروندان را در خصوص اولویـت دهی پروژه های 
مختلـف عمرانـی، خدماتی و فرهنگـی لحاظ کند.

موحدنیـا متذکـر شـد: پوسـتر ویژه ایـن طرح 
در حـال آمـاده سـازی اسـت تـا از طریـق برنامه 
تلویزیونی »شـهریمیز« اسـتودیو شهر و تلویزیون 
هـای شـهری در معـرض دیـد عموم قـرار گیرد و 
مـردم نظـرات خـود را بـه آدرس اعـام شـده در 

پوسـتر نهایـی این طـرح ارسـال فرمایند.
سـرمایه  توسـعه  و  ریـزی  برنامـه  معـاون 
انسـانی شـهردار تبریـز همچنیـن اعـام کـرد: 
طـی برگـزاری جلسـات هماهنگـی بـا مناطـق 
دهگانـه شـهرداری تبریز، درصـد فیزیکی پروژه 
هـای عمرانـی مصـوب سـال جـاری در ۶ ماهه 
اول سـال با سیسـتم سـاجا مطابقت داده شـده 
و قرار اسـت در صحن شـورای اسـامی عملکرد 
بودجـه ای سـال ۹۸ در نیمـه نخسـت به اطاع 

اعضـای شـورای اسـامی شـهر تبریز برسـد.
موحـد نیـا با اشـاره بـه تـداوم اجـرای طرح 
عنـوان  شـهرداری  کارکنـان  وضعیـت  تبدیـل 
خدمـت،  حسـن  وضعیـت  بررسـی  بـا  کـرد: 
سـوابق کاری و میزان تحصیات افراد مشـمول 

در اولویـت قـرار دارنـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: اجـرای طـرح جامع 
شایسـتگی کارکنـان شـهرداری تبریـز در حال 
اسـاس  بـر  و  اجراسـت  بـرای  سـازی  آمـاده 
مختلـف  هـای  حـوزه  در  آزمـون  برگـزاری 
میـزان تخصـص، بهره وری، اثربخشـی و در کل 
راندمـان کاری مـورد ارزیابـی قـرار مـی گیـرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز عنوان کرد:

اهتمام شهرداری تبریز برای تدوین بودجه سال آینده 
در راستای برنامه راهبردی 5 ساله
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رئیـــس کمیتـــه تحقیـــق و تفحـــص از 
ورود  از  یارانه هـــا  هدفمنـــدی  ســـازمان 
مجلـــس در نخســـتین جلســـه آینـــده خـــود 
بـــه موضـــوع حـــذف یارانـــه دهک هـــای 

ــر داد.  ــه خبـ ــد جامعـ نیازمنـ
ـــژاد،  ـــار کوچکی ن ـــنیم، جب ـــزارش تس ـــه گ ب
در واکنـــش بـــه حـــذف یارانـــه دهک هـــای 
ـــق  ـــه طب ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــط دول ـــاال توس ب
ــی در  ــراد مغرضـ ــتندات افـ ــات و مسـ اطاعـ
ــت  ــا دسـ ــازی یارانه هـ ــازمان هدفمندسـ سـ
ـــت:  ـــار داش ـــد اظه ـــن کار زده ان ـــام ای ـــه انج ب
ـــت  ـــی اس ـــًا غیرقانون ـــی کام ـــدام عمل ـــن اق ای
ـــود  ـــع خ ـــریعاً موض ـــت س ـــم دول ـــار داری و انتظ

را در ایـــن رابطـــه تغییـــر دهـــد.
رئیـــس کمیتـــه تحقیـــق و تفحـــص از 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــا ب ـــدی یارانه ه ـــازمان هدفمن س
مجلـــس چنـــد ســـالی اســـت کـــه در مـــورد 
ـــت  ـــدان و جه ـــه ثروتمن ـــذف یاران ـــرورت ح ض
موظـــف کـــردن دولـــت بـــه ایـــن کار قانـــون 
ـــت  ـــراً دول ـــرد: اخی ـــوان ک ـــد عن ـــب می کن تصوی
ـــانه  ـــه در رس ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س و رئی
و مجلـــس اعـــام کردنـــد، قـــدرت شناســـایی 

ــد. ــه را ندارنـ ــد جامعـ ــای پردرآمـ دهک هـ
کوچکی نـــژاد اقـــدام اخیـــر دولـــت در 
حـــذف یارانـــه برخـــی افـــراد را کاری کامـــًا 
برعکـــس و خـــاف قانـــون اعـــام کـــرد 

ــا  ــات مـ ــا و اطاعـ ــت: آمارهـ ــان داشـ و بیـ
نشـــان مـــی داد کـــه دولـــت و ســـازمان های 
ـــایی  ـــرای شناس ـــت ب ـــچ وق ـــه آن هی ـــته ب وابس
ـــان  ـــه خودش ـــه ب ـــد جامع ـــای پردرآم دهک ه
زحمـــت انجـــام تحقیـــق و تهیـــه یـــک 
گـــزارش شـــفاف و عملـــی را نمی دهنـــد.

ــات  ــیون آمـــوزش و تحقیقـ ــو کمیسـ عضـ
ـــون  ـــت قان ـــه دول ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــس ب مجل
ـــراد  ـــای اف ـــه ج ـــرده و ب ـــرا ک ـــس اج را برعک

ثروتمنـــد یارانـــه افـــراد محـــروم و صـــد 
ــت  ــرده اسـ ــذف کـ ــد را حـ ــد نیازمنـ در صـ
ـــن شـــهر رشـــت  ـــروز در همی ـــرد: ام ـــح ک تصری
هـــر کجـــا کـــه بـــرای سرکشـــی بـــه امـــور 
می رفتـــم مـــورد اعتـــراض شـــدید افـــرادی 
ـــده  ـــع ش ـــتباه قط ـــه اش ـــا ب ـــه آن ه ـــه یاران ک

قـــرار گرفتـــم.
وی از جملـــه افـــرادی کـــه یارانـــه  آن هـــا 
توســـط دولـــت قطـــع شـــده را مددجویـــان 

تحـــت پوشـــش کمیتـــه امـــداد، بهزیســـتی، 
ـــرد  ـــام ک ـــاده اع ـــد س ـــر و کارمن ـــر کارگ قش
ـــت  ـــدام دول ـــن اق ـــاد بنـــده ای ـــه اعتق ـــزود: ب و اف
بـــا توجـــه بـــه اطاعـــات امـــروزی کـــه در 
دســـت اســـت توســـط افـــراد ضدانقـــاب و 
ـــک  ـــه ی ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــی انج مغرض
ــام  ــردم و نظـ ــن مـ ــد بیـ ــکلی می خواهنـ شـ

دیـــوار ایجـــاد کننـــد.
رئیـــس کمیتـــه تحقیـــق و تفحـــص از 
ورود  از  یارانه هـــا  هدفمنـــدی  ســـازمان 
مجلـــس در نخســـتین جلســـه آینـــده خـــود 
بـــه موضـــوع حـــذف یارانـــه دهک هـــای 
ـــت:  ـــار داش ـــر داد و اظه ـــه خب ـــد جامع نیازمن
ایـــن رفتـــار دولـــت غیرقانونـــی اســـت و 
ــه  ــازمان برنامـ ــط و سـ ــای ذیربـ وزارتخانه هـ
ـــات  ـــع آوری اطاع ـــه جم ـــه وظیف ـــه ک و بودج
ـــتند. ـــر هس ـــتند مقص ـــاال را داش ـــای ب دهک ه

ـــی  ـــس نگران ـــردم رشـــت در مجل ـــده م نماین
ـــه ای  ـــن کار غیرحرف ـــردم از ای بســـیار شـــدید م
ـــدان  ـــه نیازمن ـــت در حـــذف یاران و عجیـــب دول
را مـــورد اشـــاره قـــرار داد و بیـــان داشـــت: 
ــریع تر از  ــه سـ ــم دولـــت هرچـ ــار داریـ انتظـ
ــینی کـــرده  ایـــن موضـــع خـــود عقب نشـ
و ضعف هـــای کار خـــود را برطـــرف کنـــد 
ــات  ــن اقدامـ ــر ایـ ــس در برابـ ــه مجلـ و گرنـ

ــد. ــاکت نمی مانـ ــی سـ غیرقانونـ

رفتار غیرقانونی دولت در حذف یارانه دهک های نیازمند؛ 
مجلس  ورود می کند

عضـــو فراکســـیون نماینـــدگان والیـــی 
مجلـــس گفـــت: تنهـــا راه پیشـــرفت کشـــورمان 
ــه  ــکا بـ ــاد و اتـ ــا اعتمـ ــور از توطئه هـ و عبـ
ـــت و  ـــان اس ـــی و جوان ـــای داخل ـــدی ه توانمن
ـــتکبار دل  ـــل اس ـــای عوام ـــه لبخنده ـــد ب نبای

خـــوش کنیـــم.
ـــی،  ـــر کریم ـــی اکب ـــر، عل ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــدس،  ـــاع مق ـــه دف ـــاز هفت ـــه آغ ـــاره ب ـــا اش ب
گفـــت: جنـــگ تحمیلـــی بزرگتریـــن توطئـــه ای 

ـــل  ـــی و عوام ـــتکبار جهان ـــط اس ـــه توس ـــود ک ب
منطقـــه ای آن و بـــا عاملیـــت رژیـــم بعثـــی 
ـــه  ـــا ب ـــد ام ـــام ش ـــین انج ـــدام حس ـــراق و ص ع
ـــرای  ـــران  ب ـــردم ای ـــه م ـــد ک ـــات ش ـــان اثب آن
ــتقال  ــا، اسـ ــا، ارزش هـ ــان هـ ــظ آرمـ حفـ
ــل  ــود در مقابـ ــی خـ ــی و دینـ ــت ملـ و هویـ
دشـــمنان مـــی ایســـتند و بـــه هیـــچ وجـــه 
ـــی  ـــازش نم ـــمن س ـــا دش ـــائل ب ـــن مس روی ای

کننـــد.

ـــد  ـــچ گاه نبای ـــه هی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــوش  ـــتکبار دل خ ـــل اس ـــای عوام ـــه لبخنده ب
ـــیار  ـــواره هوش ـــد هم ـــا بای ـــه داد: م ـــم، ادام کنی
ــا  ــه تعامـــات جهانـــی را بـ ــیم و صحنـ باشـ
بصیـــرت رصـــد کنیـــم و بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــام  ـــران و نظ ـــت ای ـــه مل ـــه ای علی ـــر توطئ ه
ـــیم. ـــته باش ـــی داش ـــامی آمادگ ـــوری اس جمه

عضـــو فراکســـیون نماینـــدگان والیـــی 
مجلـــس تصریـــح کـــرد: تجربـــه ســـال 
هـــای دفـــاع مقـــدس نشـــان داد کـــه ملـــت 
ایـــران بـــدون وابســـتگی بـــه قـــدرت هـــای 
ـــاور  ـــان ب ـــه ایم ـــکا ب ـــا ات ـــا ب ـــی و صرف خارج
ــری  ــه کارگیـ ــاد و بـ ــاش،  جهـ ــی،  تـ الهـ
همـــه اســـتعدادها و ظرفیـــت هـــای داخلـــی 

ــد. ــه کنـ ــمن غلبـ ــر دشـ ــد بـ می توانـ
کریمـــی بـــا بیـــان اینکـــه تنهـــا راه پیشـــرفت 
ــاد و  ــا اعتمـ ــور از توطئه هـ ــورمان و عبـ کشـ
ـــان  ـــی و جوان ـــای داخل ـــدی ه ـــه توانمن ـــکا ب ات
اســـت، متذکـــر شـــد: همـــان طـــور کـــه در 

ـــگ روی دوش  ـــی جن ـــار اصل ـــدس ب ـــاع مق دف
ـــه  ـــی و در هم ـــرایط فعل ـــود، در ش ـــان ب جوان
صحنـــه هـــا هـــم بایـــد از ظرفیـــت جوانـــان 

اســـتفاده کنیـــم.
ـــهادت  ـــه ش ـــه روحی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــی  ــت طلبـ ــار،  دوری از منفعـ ــی،  ایثـ طلبـ
مقـــدس  دفـــاع  ســـال های  در  تفرقـــه  و 
ــامی  ــوری اسـ ــروزی جمهـ ــه پیـ ــر بـ منجـ
ــی  ــرایط کنونـ ــرد: در شـ ــح کـ ــد، تصریـ شـ
کـــه دشـــمن بـــرای مـــا محدودیـــت هـــا و 
ـــه  ـــژه در عرص ـــه وی ـــی ب ـــای مختلف ـــه ه توطئ
اقتصـــادی و فرهنگـــی ایجـــاد کـــرده اســـت، 
را ســـرلوحه  مذکـــور  ویژگی هـــای  بایـــد 
ـــجام  ـــا انس ـــن ب ـــم و همچنی ـــرار دهی ـــود ق خ
ملـــی،  وحـــدت،  عـــدم اعتمـــاد بـــه بیگانـــگان و 
ـــا و دسیســـه  ـــه ه ـــه توطئ هوشـــیاری نســـبت ب
ـــرده و گام  ـــور ک ـــکات عب ـــان از مش ـــای آن ه
دوم انقـــاب اســـامی را مقتدرانـــه طـــی 

کنیـــم.

کریمی:

ضرورت تکیه بر جوانان 
و توان داخلی

بعــد از انتشــار کلیــات آمــار رشــد اقتصــادی از ســوی رئیــس 
ــت  ــوص مرجعی ــا در خص ــاف نظره ــزی، اخت ــک مرک کل بان
انتشــار آمــار در کشــور بــار دیگــر بــاال گرفتــه و جزئیات منتشــر 
ــت  ــد محدودی ــز موی ــار نی ــی آم ــورای عال ــات ش ــده مصوب نش

انتشــار آمــار از ســوی بانــک مرکــزی اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، هفتــه گذشــته رئیــس کل بانــک 
ــد  ــی از رش ــه جزئیات ــداول مربوط ــار ج ــدون انتش ــزی ب مرک
ــی،  ــه همت ــرد. به گفت ــرح ک ــار ۹۸ را مط ــل به ــادی فص اقتص
ــه  ــد ب ــت رش ــی از بازگش ــزی حاک ــک مرک ــر بان ــزارش اخی گ
بخــش غیرنفتــی اقتصــاد کشــور اســت. در ســه مــاه اول ســال 
۹۸، بخــش غیرنفتــی کــه بخــش مولــد اقتصــاد اســت، حــدود 
۰.۴ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ۹۷ رشــد داشــته اســت. 
هرچنــد ایــن رشــد کمتــر از تــوان بالقــوه اســت ولــی بــا توجــه 
بــه رشــد منفــی ســه فصــل قبــل از آن و کنــار شــروع کاهــش 

ــده اســت. ــدوار کنن ــورم، امی ت
امــا انتشــار  آمــار رشــد اقتصــادی بــر اســاس گــزارش رئیــس 
ــز  ــه نی ــه و بودج ــازمان برنام ــوی س ــزی از س ــک مرک کل بان
ادامــه یافتــه و ایــن ســازمان نیــز آمــار مربــوط بــه رشــد بخــش 

صنعــت را بــه اطاعــات قبلــی اضافــه کــرده اســت.
ــدی  ــای ج ــاف نظره ــن اخت ــش از ای ــت، پی ــی اس گفتن

میــان بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار ایــران در خصــوص انتشــار 
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــاد ش ــورم ایج ــادی و ت ــد اقتص ــای رش آماره
ــار  ــزی ب ــک مرک ــدی در بان ــار رشــد اقتصــادی تولی انتشــار آم
ــع  ــز شــده اســت. در واق ــر انگی ــش ب ــن اختافهــا چال دیگــر ای
اگــر ایــن آمــار ارائــه شــده از ســوی رئیــس کل بانــک مرکــزی 
بــا آمــار تهیــه شــده در مرکــز آمــار ایــران کــه در اوایــل پاییــز 
منتشــر خواهــد شــد تفــاوت داشــته باشــد بــار دیگــر بحثهــای 

ــت. ــد گرف ــاال خواه ــه ب ــای دوگان ــه آماره ــوط ب مرب
در همیــن رابطــه مرکــز آمــار ایــران معتقــد اســت، در مــاده 
ــه  ــا تهی ــوب 13۵3 صراحت ــران مص ــار ای ــز آم ــون مرک 3 قان
محاســبات ملــی و شــاخص قیمــت هــا از وظایــف مرکــز آمــار 

ــران اســت. ای
همچنیــن بــا توجــه بــه تصویــب برنامــه ملــی توســعه آمــار 
ــون احــکام دائمــی توســعه  ــزام بنــد ب مــاده 1۰ قان کشــور )ال
کشــور( در جلســه ۵۸ شــورای عالــی آمــار و براســاس مــاده 3 
برنامــه مذکــور مبنــی ســاماندهی و رفــع مــوازی کاری در تولیــد 
ــه  ــن موضــوع در دســتور دبیرخان ــای رســمی، ای ــه آماره و ارائ
ــار  ــورای عالی آم ــی ش ــیون تخصص ــار و کمیس ــورای عالی آم ش
قــرار گرفــت و در پنجــاه ونهمیــن جلســه شــورای عالــی آمــار 

مــوارد زیــر تصویــب شــد.

ــات جلســه 1۰۹ کمیســیون تخصصــی شــورای  ــه مصوب کلی
ــه تصویــب رســیده اســت: ــا اصاحــات زیــر ب عالــی آمــار ب

ــی  ــیون تخصص ــه 1۰۹کمیس ــات جلس ــد 2 مصوب ــف( بن ال
ــد. ــذف ش ــار ح ــی آم ــورای عال ش

ــار  ــام و انتش ــد، اع ــه، تولی ــع تهی ــه مرج ــد » یگان  ب( بن
و  اقتصــادی(  ملی)رشــد  حســاب های  رســمی  آمارهــای 
ــار  ــز آم ــون، مرک ــق قان ــورم( طب ــرخ ت ــت )ن ــاخصه ای قیم ش
ایــران اســت و در ایــن راســتا بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی 
ایــران موظــف اســت اطاعــات محاســبات ملــی تولیــدی خــود 
ــرداری در تولیــد  ــرای بهره ب را در اختیــار مرکــز آمــار ایــران ؛ ب
و انتشــار آمــار رســمی حســاب های ملــی کشــور، قــرار دهــد.« 

ــده اســت. ــه گردی اضاف

بــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب 
و فاضــاب مراغــه ؛ مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب مراغــه 
ــه  ــن برنام ــتای تبیی ــلیمانی در راس ــدس س ــای مهن ــاب آق جن
ــا  ــد : ب ــی شــرکت آب و فاضــاب مراغــه اعــام نمودن هــای آت
ــت  ــن حمای ــرکت و همچنی ــش ش ــت ک ــنل زحم ــاش پرس ت
هــای مدیریــت عامــل محتــرم شــرکت آب و فاضــاب اســتان در 
روزهــای آتــی پــروژه فــوق بــا اعتبــاری در حــدود ســی و پنــج 
ــع  ــال از مناب ــارد ری ــش میلی ــت و ش ــه بیس ــال ک ــارد ری میلی
ــع  ــارات مناب ــال از اعتب ــارد ری ــه میلی ــی و ن ــای دولت ــرح ه ط

ــار و  ــن اعتب ــه تامی ــد ک ــد گردی ــام خواه ــرکت انج ــی ش داخل
شناســایی پیمانــکار انجــام یافتــه و پــس از طــی مراحــل اولیــه 
ــی خواهــد شــد .  ــات شــبکه جمــع آوری فاضــاب اجرای عملی
درادامــه ایشــان افزودنــد؛ پــروژه فــوق درمــدت زمــان 12 مــاه 
ــط  ــارت توس ــه و نظ ــن پای ــرکت بت ــکار ش ــط پیمان کاری و توس
ــا حجــم عملیــات حــدود  ــراز آب ب شــرکت مهندســین مشــاور ف
هفــت  و نیــم کیلومتــر انجــام خواهــد شــد کــه  یکــی از پــروژه 
ــاد و از  ــه عشــرت آب ــس از محل ــر پ ــای اخی ــم ســال ه ــای مه ه
ــاکنان شــهرک  ــتان و س ــای زیســت محیطــی شهرس ــه ه دغدغ
فــوق در چنــد ســال اخیــر مــی باشــد .  مهندس ســلیمانی یــاد آور 
شــدند کــه شــرکت آب و فاضــاب مراغــه همــواره در تــاش مــی 
باشــد بــا نهایــت تــوان و تــاش خــود همــگام و همســو بــا توســعه 
شــهری پیشــرفت داشــته و نســبت بــه ارائــه خدمــات عادالنــه در 

همــه قســمت هــای شــهر اقــدام نمایــد. ایشــان بــا اشــاره بــه اینکه 
پــروژه احــداث شــبکه جمــع آوری فاضــاب شــهرک جهانگیــر در 
حــال انجــام بــوده و بــا توجــه بــه معــارض داشــتن بخشــی از گــذر 
بنــدی شــهرک فــوق بــا مســاعدت شــهردارمحترم در حــال رفــع 
بــوده و بــزودی تمامــی ســاکنین شــهرک جهانگیــر نیــز از امکانات 

شــبکه فاضــاب برخــوردار خواهنــد بــود . 
ــان  ــر نش ــود خاط ــض خ ــان عرای ــلیمانی در پای ــدس س مهن
ــورات  ــد ام ــه رون ــن ادام ــوق و همچنی ــای ف ــد فعالیته کردن
مربــوط بــه توســعه زیــر ســاخت هــای آب و فاضــاب در ســایه 
ــدوم  ــنل خ ــی پرس ــه تمام ــی وقف ــاش ب ــی و ت ــاد ، همدل اتح
ایــن شــرکت و حمایتهــای بــی دریــغ فرمانــدار معــزز شهرســتان 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام ــکری و مدی ــای ش ــاب آق جن

اســتان مــی باشــد .

ابهامات انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی

بزودی شاهد آیین کلنگ زنی پروژه احداث شبکه 
جمع آوری فاضالبشهرک زیباشهر خواهیم بود

نوبخت خبر داد
پرداخت پاداش بازنشستگان امسال

 تا پایان هفته

ــام  ــه اع ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
ــان  ــا پای ــاداش بازنشســتگان امســال ت کــرد: پ
هفتــه جــاری بــه طــور کامــل پرداخــت 

. می شــود
بــه گــزارش ایســنا، محمدباقــر نوبخــت 
بــا اشــاره بــه پرداخــت نیمــی از پــاداش 
بازنشســتگان ســال 13۹۷ در هفته اول شــهریور 
تاکیــد کــرد: مابقــی پــاداش بازنشســتگان 
شــامل فرهنگیــان، دانشــگاهیان و ســایر ادارات 
دولتــی تــا پایــان هفتــه جــاری بــه طــور کامــل 

ــد. ــد ش ــت خواه ــویه و پرداخ تس
ــه،  ــه و بودج ــازمان برنام ــام س ــق اع طب
ــتگان  ــاداش بازنشس ــرد: پ ــان ک وی خاطرنش
ــم  ــا تفاه ــز ب ــکی نی ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــه و وزارت  ــازمان برنام ــن س ــده بی ــام ش انج
از نهایــی شــدن در آینــده  علــوم و پــس 

ــد. ــد ش ــت خواه ــک پرداخ نزدی

وزارت صمت برنامه ای برای
 تامین مواد اولیه صنعت پوشاک ندارد 

ــادرات  ــد و ص ــه تولی ــس اتحادی ــب رئی نای
صمــت  وزارت  گفــت:  پوشــاک  و  نســاجی 
ــت  ــه صنع ــواد اولی ــن م ــرای تامی ــه ای ب برنام

ــدارد.  ــاک ن پوش
ــت  ــان صنع ــنیم، کارشناس ــزارش تس ــه گ ب
ــن مســئله  ــد: مهمتری پوشــاک کشــور معتقدن
در صنعــت پوشــاک کشــور نبــود برنامــه ریــزی 
در حــوزه تســهیات و ســرمایه در گــردش 

اســت.
افســانه محرابــی مدیــرکل صنایــع نســاجی، 
ــن  ــت در ای ــلولوزی وزارت صم ــاک و س پوش
بــاره گفــت: امســال در برنامــه ای کــه بــر ایــن 
ــده،  ــذاری ش ــت هدفگ ــاس در وزارت صم اس
ــردن  ــت و پرک ــد، تثبی ــت تولی ــش ظرفی افزای
نوســازی  و  بازســازی  خالــی،  ظرفیت هــای 
ــا بررســی  ــل این ه ــده شــده و ذی ــا، دی واحده
ــازار و  ــوژی روز، بررســی ب ــع اولیــه، تکنول مناب

ــت دارد. ــازی کاال اهمی برندس
او ســپس بــه ۴ محــور اشــاره کــرد کــه بــه 
تولیِدرقابــت پذیــِر صــادرات محــور می انجامــد.

بهــرام حوالــی شــهریاری نایــب رئیــس 
اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک 
هــم بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا فضــا بــرای 
ــت:  ــت، گف ــاده اس ــاک آم ــت پوش ــد صنع رش
ــود  ــاک نب ــت پوش ــئله در صنع ــن مس مهمتری
ــزی در حــوزه تســهیات و ســرمایه  برنامــه ری

ــت. ــردش اس در گ
ــل  ــه دلی ــه ب ــر ک ــزود: در یکســال اخی او اف
تدابیــر اندیشــیده شــده و از جملــه آن هــا 
ممنوعیــت ورود کاالی قاچــاق، فضــا بــرای 
ــئله  ــده؛ دو مس ــر ش ــم بهت ــت ه ــن صنع ای
ــرمایه  ــی س ــه یک ــم ک ــرح کردی ــم را مط مه
ــه  ــه ب ــود ک ــاک ب ــای پوش ــردش واحد ه در گ
دلیــل افزایــش نــرخ ارز و بــه تبــع آن، کاهــش 
تــوان واحد هــای صنعتــی؛ در خواســت کردیــم 
بــا تخصیــص تســهیات ارزان قیمــت، کاهــش 
ســرمایه در گــردش بــه ســرعت جبــران شــود.

ــی  ــر دسترس ــث دیگ ــزود: بح ــهریاری اف ش
ــا  ــت ب ــرای رقاب ــه ب ــود ک ــه ب ــواد اولی ــه م ب
محصــوالت خارجــی ایــن دسترســی بایــد 
ــا  ــرد؛ ام ــورت بگی ــرعت ص ــهولت و س ــا س ب
ــه ای را  ــت برنام ــون وزارت صم ــفانه تاکن متاس

ــت. ــرده اس ــام نک اع

مرکز آمار اعالم کرد
رشد 2۹ درصدی اجاره  

بها در بهار امسال 

ــغ  ــط مبل ــرد: متوس ــام ک ــار اع ــز آم مرک
اجــاره یــک مترمربــع زیربنــای مســکونی نقــاط 
ــدت  ــه م ــبت ب ــال نس ــار امس ــهری در به ش
ــت.  ــد داش ــد رش ــال 2۹.1 درص ــابه پارس مش
معامـات  بنگاه هـای  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
ملکـی کشـور موظف هسـتند مشـخصات تمام 
  معامـات خریـد و فروشـی کـه سـند آن هـا از 
طریـق دفتـر ثبـت اسـناد انتقـال پیـدا می کند 
معامـات  مدیریـت  اطاعـات  سـامانه ی  در  را 

امـاک و مسـتغات کشـور ثبـت کننـد.
ــود  ــزارش خ ــن گ ــار در تازه تری ــز آم مرک
دربــاره بهــای خریــد و فــروش و اجــاره مســکن 
ــم  ــش حج ــا افزای ــش ی ــال کاه ــار امس در به
)تعــداد( معامــات در شــهرهای بــزرگ، باعــث 
کاهــش یــا افزایــش شــدید متوســط قیمــت در 

ــود. ــا کشــور می ش ــتان ی ســطح اس

افزایش 14۸ درصدی متوسط قیمت 
فروش هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان 

مسکونی کلنگی
براسـاس این گـزارش، متوسـط قیمت فروش 
هـر مترمربع زمین یا زمین سـاختمان مسـکونی 
کلنگـی معامله شـده بنگاه های معامـات ملکی 
در بهار امسـال سـه میلیـون و 32۵ هـزار تومان 
کـه  بـود  مترمربـع   2۶۵ مسـاحت  بامیانگیـن 
 1۶.1  )۹۷ )زمسـتان  قبـل  فصـل  بـه  نسـبت 
درصـد و نسـبت بـه بهـار سـال گذشـته 1۴۸.۶ 

درصـد افزایش داشـته اسـت.
همچنیــن بهــای حداقــل و حداکثــر فــروش 
یــک مترمربــع زمیــن در ایــن دوره بــه ترتیــب 
۵۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان و ۷2 میلیــون و 131 

هــزار تومــان اســت.

رشد ۸۲.۲ درصدی متوسط قیمت فروش 
هر مترمربع زیربنای مسکونی

بررسـی جـداول مرکـز آمـار نشـان می دهـد 
مترمربـع  هـر  فـروش  قیمـت  متوسـط  کـه 
زیربنـای مسـکونی معاملـه شـده در بنگاه هـای 
معامـات ملکـی در بهـار امسـال سـه میلیون و 
۵31 هـزار و 2۰۰ تومـان بـا میانگین مسـاحت 
1۰۶ مترمربـع و متوسـط عمـر بنـای 12 سـال 
بوده اسـت که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
گذشـته ۸2.2 درصد و زمسـتان سـال گذشـته 

2۰.۷ درصـد رشـد کرده اسـت.
در ایــن دوره زمانــی حداقــل بهــای فــروش 
هرمترمربــع زیربنــای مســکونی 1۰۶ هــزار 
ــون و  ــز ۶۶ میلی ــت نی ــر قیم ــان و حداکث توم

ــت. ــان اس ــزار و 2۰۰ توم ۸1۸ ه

افزایش ۲۹ درصدی متوسط مبلغ اجاره 
ماهیانه یک مترمربع زیربنای مسکونی

براســاس گــزارش مرکــز آمــار کشــور متوســط 
مبلــغ اجــاره ماهیانــه بهعــاوه ســه درصــد ودیعه 
ــع زیربنــای  ــرای اجــاره یــک مترمرب پرداختــی ب
در  بهــار 13۹۸  در  شــده  معاملــه  مســکون 
بنگاه هــای معامــات ملکــی در ســطح کشــور 12 
هــزار و ۶۵2 هــزار تومــان بــا میانگیــن مســاحت 
۹۸ مترمربــع اســت و متوســط عمــر بنــای 
13 ســال بــوده اســت کــه نســبت بــه زمســتان 
گذشــته 13.۹ درصــد و نســبت بــه بهــار گذشــته 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای 2۹.1 درص
حداقــل و حداکثــر قیمــت اجاره بهــای یــک 
ــار امســال  ــای مســکونی در به ــع زیربن مترمرب
222 تومــان و 22۰ هــزار و ۶۷ تومــان اســت.

متوسـط قیمـت فـروش هـر مترمربـع زمین 
یـا زمیـن سـاختمان مسـکونی کلنگـی معاملـه 
شـده از طریق بنگاه های معامـات ملکی در کل 
کشـور 332۵1 هـزار ریـال با میانگین مسـاحت 
2۶۵ مترمربـع بـوده اسـت، کـه نسـبت به فصل 
قبـل، 1۶.1 درصـد و نسـبت بـه فصـل مشـابه 
سـال قبـل 1۴۸.۶ درصد افزایش داشـته اسـت.

آغاز فروش بلیت قطار اربعین
 از چهارشنبه 

آغــاز  از  راه و شهرســازی  وزیــر  معــاون 
فــروش بلیــت قطارهــای اربعیــن از چهارشــنبه 
ســوم مهرمــاه بــدون افزایــش قیمــت خبــر داد 
ــای  ــال قطاره ــن امس ــام اربعی ــت: در ای و گف
ــهیل  ــرای تس ــیر ب ــد ۶ مس ــاده جدی ــوق الع ف

ــت.  ــده اس ــدازی ش ــران راه ان ــردد زائ ت
رســولی  ســعید  تســنیم،  گــزارش  بــه 
و  »ظرفیت هــا  خبــری  نشســت  در 
اربعیــن  بــرای  راه آهــن  برنامه ریزی هــای 
حســینی« بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد اربعیــن 
ــت  ــوزه معاون ــرد: در ح ــار ک ــن، اظه در راه آه
مســافری راه آهــن، اقدامــات خوبــی بــرای تــردد 

زائــران اربعیــن فراهــم شــده اســت. 
ــت  ــروش بلی ــش ف ــاز پی ــام آغ ــا اع وی ب
قطارهــای اربعیــن بــه طــور همزمــان بــه 
ــروش از ســاعت  ــز ف ــی و مراک صــورت اینترنت
ــزود:  ــاه ۹۸، اف ــوم مهرم ــنبه س 1۰ روز چهارش
روزانــه تــردد ۵۴ قطــار در 1۵ روز ایــام پیــک 
اربعیــن پیشــبینی شــده کــه  در مجمــوع ۸۵۸ 

ــده اســت. ــده ش ــدارک دی ــار ت رام قط
ــار   ــداد قط ــن تع ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــاد  ــی را ایج ــر صندل ــزار نف ــت ۴3۶ ه ظرفی
ــه  ــبت ب ــال نس ــرد:  امس ــح ک ــد، تصری می کن
ــا  ــداد قطاره ــد در تع ــته ۴3 درص ــال گذش س
رشــد داریــم،. ظرفیــت راه آهــن ســال گذشــته 
ــن ۹۷  ــرای اربعی ــی ب ــر صندل ــزار نف 2۹۶ ه
ــال ۴۷  ــه امس ــود ک ــده ب ــاد ش ــت ایج ظرفی

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص
مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری اســامی 
ایــران بــا اشــاره بــه ایــن کــه در ایــام اربعیــن 
قطارهــای فــوق العــاده جدیــد در مســیر   قــم-

خرمشــهر،  قم-کرمانشــاه،   تهــران- همــدان،  
اصفهان-کرمانشــاه، اهــواز- شــلمچه و زاهــدان 
بــه خرمشــهر ایجــاد شــده اســت، اظهــار کــرد: 
زائــران پاکســتانی را از زاهــدان بــه خرمشــهر و 

بالعکــس منتقــل مــی کنیــم.
رســولی همچنیــن تاکیــد کــرد: بلیــت 
قطارهــای اربعیــن هیچگونــه افزایــش قیمتــی 
نــدارد و بــر اســاس نــرخ هــای مصــوب اســت.
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گـــوگل ادعـــا می کنـــد کـــه بـــه تازگـــی 
ــه  ــت یافتـ ــی« دسـ ــری کوانتومـ ــه »برتـ بـ
ـــی اســـت کـــه محاســـبات  ـــن در حال اســـت و ای

کوانتومـــی دنیـــا را تغییـــر خواهنـــد داد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، مســـابقه دســـتیابی 
 quantum( کوانتومـــی«  »برتـــری  بـــه 
ــت.  ــزاری اسـ ــال برگـ supremacy( در حـ
ــان  ــور یکسـ ــه طـ ــا بـ ــرکت ها و دولت هـ شـ
ــک  ــد روی یـ ــه بتواننـ ــتند کـ ــتاق هسـ مشـ
ـــت  ـــردی دس ـــًا کارب ـــی کام ـــر کوانتوم کامپیوت

پیـــدا کننـــد. امـــا چـــرا؟
می توانـــد  کوانتومـــی  محاســـبات 
ــز  ــر چیـ ــیار شـــگرفی در هـ ــای بسـ پیامدهـ
ـــی  ـــوش مصنوع ـــروز از ه ـــال ام ـــای دیجیت دنی
ـــا  ـــد. ب ـــته باش ـــا داش ـــعه داروه ـــا توس ـــه ت گرفت
ـــت  ـــن رقاب ـــد ای ـــر می رس ـــه نظ ـــال ب ـــن ح ای
ـــک  ـــی، ی ـــری کوانتوم ـــه برت ـــتیابی ب ـــرای دس ب

رهبـــر پیـــدا کـــرده اســـت.
ـــان  ـــوگل نش ـــود گ ـــای خ ـــا و ادع گزارش ه
ــه  ــاوری بـ ــول فنـ ــن غـ ــه ایـ ــد کـ می دهـ

»برتـــری کوانتومـــی« رســـیده اســـت.
محاســـبات  اصطـــاح  اســـت  ممکـــن 
ـــد  ـــور کنی ـــید و تص ـــنیده باش ـــی را ش کوانتوم
کـــه ایـــن موضـــوع مربـــوط بـــه فیلم هـــای 
محاســـبات  امـــا  باشـــد.  علمی-تخیلـــی 
ـــردم  ـــت و م ـــی اس ـــز واقع ـــک چی ـــی ی کوانتوم
ــان زده  ــتن آن هیجـ ــت پیوسـ ــه حقیقـ از بـ

ــد. ــد شـ خواهنـ
ـــی  ـــبات کوانتوم ـــه، محاس ـــور خاص ـــه ط ب
ـــی  ـــک کوانتوم ـــده مکانی ـــج کنن ـــده گی از پدی
ــوق  ــباتی فـ ــروی محاسـ ــن نیـ ــرای تأمیـ بـ
العـــاده خـــود بهـــره می بـــرد. یـــک رایانـــه 
از  راحتـــی  بـــه  می توانـــد  کوانتومـــی 
جهـــان  برتـــر  ابررایانه هـــای  از  برخـــی 
پیشـــی بگیـــرد و ایـــن قـــدرت پـــردازش را 
ــب  ــب و غریـ مدیـــون کیوبیت هـــای عجیـ

اســـت.
ــتفاده  ــا اسـ ــی از بیت هـ ــای کنونـ رایانه هـ
پالس هـــای  از  جریانـــی  کـــه  می کننـــد 
الکتریکـــی یـــا نـــوری نمایانگـــر 1 یـــا ۰ 

ــتند. هسـ
ـــا  ـــت ی ـــک کیوبی ـــی ی ـــردازش کوانتوم در پ
بیـــت کوانتومـــی واحـــد پایـــه ای پـــردازش 
ــوده  ــی بـ ــگاری کوانتومـ ــی و رمزنـ کوانتومـ
و مشـــابه بیـــت در رایانه هـــای کاســـیک 
می باشـــند کـــه کوچکتریـــن واحـــد ذخیـــره 
ــات  ــدار اطاعـ ــاری از مقـ ــات و معیـ اطاعـ

کوانتومـــی اســـت.
یـــک  کیوبیـــت  فیزیکـــی،  نظـــر  از 
ـــی  ـــت، یعن ـــی اس ـــی دوحالت ـــامانه کوانتوم س

ـــی  ـــک کوانتوم ـــط مکانی ـــه توس ـــتمی ک سیس
بـــه درســـتی قابـــل توصیـــف اســـت و 
هنـــگام اندازه گیـــری یکـــی از دو حالـــت 
ــار می کنـــد. ماننـــد  ممکـــن خـــود را اختیـ
ـــِت  ـــا، جه ـــه در اینج ـــون ک ـــک فوت ـــش ی قطب
ـــی دو  ـــِش افق ـــِت قطب ـــِش عمـــودی و جه قطب
حالـــت ممکـــن بـــرای ســـامانه هســـتند. در 
ـــر  ـــت در ه ـــر بی ـــیک، ه ـــامانه کاس ـــک س ی
لحظـــه یـــا در حالـــت صفـــر یـــا در حالـــت 
یـــک اســـت، امـــا اصل هـــای مکانیـــک 
کوانتومـــی بـــه کیوبیـــت اجـــازه می دهنـــد 
کـــه در همـــان حـــال، حالتـــی را برابـــر بـــا 
برهم نهـــی دو حالـــت اصلـــی نیـــز اختیـــار 
کنـــد، یـــک ویژگـــی کـــه در پـــردازش 
ــی،  ــه عبارتـ ــت. بـ ــادی اسـ ــی بنیـ کوانتومـ
یـــک کیوبیـــت هـــم ممکـــن اســـت در 
ـــود  ـــک وج ـــر و ی ـــیک صف ـــای کاس حالت ه
داشـــته باشـــد و هـــم می توانـــد در حالـــت 
ـــان  ـــی همزم ـــرار گیرد)یعن ـــن دو ق ـــب ای ترکی
ـــد(.  ـــک باش ـــر و ی ـــت صف ـــر دو حال دارای ه
ــی  ــاوت اصلـ ــده، تفـ ــن پدیـ ــع همیـ در واقـ
بیـــن بیت هـــای کاســـیک و کیوبیت هـــا 
ــان دانـــش  ــا بنیـ اســـت. انتقـــال کیوبیت هـ

ــت. ــی اسـ ــوردی کوانتومـ دورنـ
ـــرون  ـــد الکت ـــی مانن ـــر اتم ـــوالً ذرات زی معم
می تواننـــد  کیوبیت هـــا  و  فوتـــون  یـــا 

ــل  ــم متصـ ــه هـ ــی بـ ــورت گروهـ ــه صـ بـ
ــتری از  ــردازش بیشـ ــکان پـ ــه امـ ــوند کـ شـ
می کنـــد.  فراهـــم  را  باینـــری  بیت هـــای 
یکـــی از ایـــن خصوصیـــات بـــه عنـــوان 
دیگـــری  و   )superposition(برهم نهـــی
 )entanglement(ــی ــام درهم تنیدگـ ــه نـ بـ

می شـــود. شـــناخته 
ــد  ــی می گویـ ــی کوانتومـ ــم تنیدگـ در هـ
ــا وضعیت هایـــی  ــامانه های مرکـــب بـ »در سـ
ـــامانه  ـــزای س ـــه در آن اج ـــویم ک ـــه می ش مواج
دارای هیـــچ ویژگـــی نیســـتند بلکـــه فقـــط 
ســـامانٔه کل دارای دســـته ای از ویژگی هـــا 
ــوان  ــه عنـ ــاده و بـ ــان سـ ــه زبـ ــت«. بـ اسـ
اولیـــن مثـــال تاریخـــی، درهم تنیدگـــی، 
جفـــت شـــدن خـــواص مکانیکـــی دو ذره 
اســـت، ذراتـــی کـــه پیش تـــر بـــا یکدیگـــر 
ـــر  ـــک دیگ ـــپس از ی ـــوده و س ـــش ب در اندرکن

جـــدا شـــده اند.
ذراتـــی  بـــرای  تنیدگـــی  هـــم  در 
همچـــون فوتون هـــا، الکترون هـــا و حتـــی 
ــش  ــن اندرکنـ ــد. ایـ ــا رخ می دهـ مولکول هـ
ـــکان،  ـــر م ـــی نظی ـــه خواص ـــوط ب ـــی مرب فیزیک
ـــه  ـــت ب ـــره اس ـــش و غی ـــش، قطب ـــه، چرخ تکان
ـــک از خـــواص  ـــر ی ـــن ه ـــا تعیی ـــه ب ـــه ای ک گون
ــان خاصیـــت در  ــی از دو ذره همـ ــرای یکـ بـ
ـــر  ـــارت دیگ ـــه عب ـــود. ب ـــن می ش ـــری تعیی دیگ

ـــی  ـــه خوب ـــده ب ـــت ش ـــک از ذرات جف ـــر ی ه
توســـط حالـــت کوانتومـــی مشـــابه توصیـــف 

می شـــوند.
گـــوگل  کوانتومـــی  رایانـــه  ظاهـــراً 
ــان  ــر جهـ ــای برتـ ــر از ابررایانه هـ قدرتمندتـ
ــن را  ــی ایـ ــه تازگـ ــرد آن بـ ــت و عملکـ اسـ

ــت. ــرده اسـ ــات کـ اثبـ
ـــه کوانتومـــی گـــوگل  ـــه عنـــوان مثـــال رایان ب
 IBM یـــک محاســـبه را کـــه ابررایانـــه شـــرکت
ــه  ــامیت«)Summit( کـ ــه »سـ ــوم بـ موسـ
ـــت  ـــان اس ـــاری جه ـــه تج ـــن رایان قدرتمندتری
ـــد، در 3  ـــام می ده ـــال انج ـــزار س ـــی 1۰ ه ط

ـــام داد! ـــه انج دقیق
ـــوگل  ـــمندان گ ـــط دانش ـــه توس ـــور ک همانط
ــه  ــق بـ ــوگل موفـ ــت، گـ ــده اسـ ــان شـ بیـ
انجـــام آزمایـــش اولیـــن محاســـباتی شـــده 
اســـت کـــه فقـــط می توانـــد بـــر روی یـــک 

پردازنـــده کوانتومـــی انجـــام شـــود.
رایانـــه گـــوگل در ابتـــدا در مـــاه مـــارس 
2۰1۸ بـــا قـــدرت محاســـباتی ۷2 کیوبیـــت 

رونمایـــی شـــد.
ـــوه  ـــد در نح ـــی می توان ـــبات کوانتوم محاس
ــات  ــات و معضـ ــا موضوعـ ــا بـ ــورد مـ برخـ
جهانـــی و پروژه هـــای تحقیقاتـــی مـــورد 
اســـتفاده قـــرار گیـــرد و رویکـــرد مـــا را بـــه 

کلـــی تغییـــر دهـــد.

محاسبه ۱۰ هزار ساله تنها در ۳ دقیقه!

گوگل اولین رایانه کوانتومی جهان را ساخت

مجلـــس  امیـــد  فراکســـیون  عضـــو 
گفـــت: حضـــور و بـــروز زنـــان در محافلـــی 
ــرای  ــامی بـ ــورای اسـ ــل، مجلـــس شـ مثـ
ــن  ــتند، بنابرایـ ــی نیسـ ــا پذیرفتنـ برخی هـ
ــه  ــند کـ ــی باشـ ــر زنانـ ــوص اگـ ــه خصـ بـ
بیشـــتر از آن حـــدی کـــه بـــرای آنهـــا 
تعریـــف شـــده اســـت، بخواهنـــد خـــود را 

ــد.  ــان بدهنـ نشـ
پروانـــه  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
ـــدگان  ـــب نماین ـــروژه تخری ـــه پ ـــوری، ب سلحش
در  زن  نماینـــدگان  ویـــژه  بـــه  مجلـــس 
مجلـــس شـــورای اســـامی، اشـــاره و اظهـــار 
مجلـــس  نماینـــدگان  تخریـــب  داشـــت: 
داشـــته  متعـــددی  دالیـــل  می توانـــد  
ــدان  ــدف منتقـ ــن هـ ــا اصلی تریـ ــد؛ امـ باشـ
انتخابـــات  نماینـــدگان،  تخریب گـــران  و 
پیـــش رو مجلـــس شـــورای اســـامی اســـت، 
کـــه برخی هـــا می خواهنـــد بـــا تخریـــب 
ـــدا  ـــت پی ـــود دس ـــداف خ ـــه اه ـــدگان ب نماین

ــد. کننـ

وی در ادامـــه افـــزود: بنابرایـــن عـــده ای هـــم 
ـــات  ـــه انتخاب ـــی ب ـــبب نزدیک ـــه س ـــد، ب معتقدن
ـــه  ـــناریوهایی ک ـــامی س ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــرای  ـــانیت اســـت، را ب ـــه دور از اخـــاق و انس ب
ــد؛  ــی می کننـ ــدگان طراحـ ــی از نماینـ برخـ
ــان رد  ــورای نگهبـ ــوی شـ ــه از سـ ــا اینکـ تـ

ـــوند. ـــت ش صاحی

حضور زنان در مجلس برای تخریب گران 
پذیرفتنی نیست

ـــمیرانات  ـــران، ری و ش ـــردم ته ـــده م نماین
بـــه پـــروژه تخریـــب زنـــان منتقـــد مجلـــس 
اشـــاره  تخریب گـــران  اصلـــی  اهـــداف  و 
ــان در  ــروز زنـ ــور و بـ ــرد: حضـ ــار کـ و اظهـ
محافلـــی مثـــل، مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــه  ــت، بـ ــی نیسـ ــا پذیرفتنـ ــرای برخی هـ بـ
خصـــوص اگـــر زنانـــی باشـــند کـــه بیشـــتر 
ـــده  ـــف ش ـــا تعری ـــرای آنه ـــه ب ـــدی ک از آن ح
ــود را  ــای خـ ــی هـ ــد توانایـ ــت، بخواهنـ اسـ

نشـــان بدهنـــد.

برخی اوقات به طرز غیر متعارف و غیر 
اخالقی با نمایندگان زن برخورد می شود

دهــم  مجلــس  مــردم  نماینــده  ایــن 
اوقــات  برخــی  اســت،  ممکــن  افــزود: 
ــی  ــر اخاق ــارف و غی ــر متع ــرز غی ــه ط ب
برخــورد  مجلــس  در  زن  نماینــدگان  بــا 
بنــده  اخیــر  روزهــای  در  مثــا  شــود؛ 
ــوی  ــی از س ــه و بی اخاقی های ــورد هجم م
قــرار گرفتــم. و رســانه ها  افــراد  برخــی 

بی اخالقی در میان اهالی سیاست 
پذیرفتنی نیست

ــاد از  ــن انتقـ ــان ضمـ ــوری در پایـ سلحشـ
بی اخاقـــی  هـــای بـــه وجـــود آمـــده در بیـــن 
ــح  ــاره و تصریـ ــورمان، اشـ ــتمدارن کشـ سیاسـ
سیاســـت  در  بی اخاقـــی  اساســـا،  کـــرد: 
بـــه خصـــوص در کشـــور مـــا کـــه کشـــوری 
مســـلمان هســـتیم، پســـندیده نیســـت، کـــه 
حـــاال بخواهیـــم بـــه بی اخاقـــی روی آوریـــم.

سلحشوری؛

برخی می خواهند با تخریب نمایندگان 
به اهداف سیاسی خود برسند

ویـــژه  فرمانـــدار  و  اســـتاندار  معـــاون 
شهرســـتان مراغـــه گفـــت: از نظـــر علمـــی و 
مدیریتـــی نیازمنـــد حرکـــت جهـــادی و انقابـــی 
ـــدارس و  ـــت را از م ـــن حرک ـــد ای ـــتیم و بای هس

ــم.  ــروع کنیـ ــی شـ ــای درسـ کاس هـ
ــکری در  ــد شـ ــا، حمیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
بازگشـــایی مـــدارس مراغـــه در  مراســـم 
ـــه  ـــرای مرضی ـــاهد زه ـــه ش ـــتان دختران دبیرس
ـــور  ـــتقال کش ـــازندگی و اس ـــت: س ـــار داش اظه
در دســـتان دانـــش آمـــوزان اســـت و دانـــش 
ـــی،  ـــخت کوش ـــتکار و س ـــا پش ـــد ب ـــوزان بای آم
ــاب  ــورده انقـ ــم خـ ــمنان قسـ ــه دشـ توطئـ

اســـامی را خنثـــی کننـــد.
ـــوزان  ـــش آم ـــه دان ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
مســـوولیت بزرگـــی دارنـــد، افـــزود: دانـــش 
ــاش و  ــی و تـ ــا کار علمـ ــد بـ ــوزان بایـ آمـ
ـــه  ـــروز را ریش ـــکات ام ـــتر مش ـــش بیش کوش
یابـــی و نواقـــص موجـــود در کشـــئور را 

جبـــران کننـــد.
وی بـــه آغـــاز هفتـــه دفـــاع مقـــدس 
ـــردم  ـــاد م ـــن و اتح ـــزود: دی ـــرد و اف ـــاره ک اش
ـــت  ـــروزی و حرک ـــی پی ـــل اصل ـــورمان عام کش

ـــل  ـــود و دلی ـــامی ب ـــاب اس ـــد انق ـــه رش رو ب
ــا  ــتکبار  بـ ــکا و اسـ ــمنی آمریـ ــی دشـ اصلـ

ایـــران اســـامی همیـــن موضـــوع اســـت.
ـــت  ـــا حمای ـــدام ب ـــرد: ص ـــه ک ـــکری اضاف ش
غـــرب بـــرای حـــذف انقـــاب اســـامی وارد 
ـــی  ـــن و انقاب ـــان موم ـــا جوان ـــد ام ـــدان ش می

ـــل  ـــی در مقاب ـــتان خال ـــا دس ـــامی ب ـــران اس ای
ـــد. ـــتادگی کردن ـــا ایس ـــای دنی ـــدرت ه ابرق

ـــوزان  ـــش آم ـــد دان ـــروز بای ـــه داد: ام وی ادام
ـــان دوران  ـــرداری از راه و رســـم جوان ـــا الگـــو ب ب
ـــرای  ـــا ب ـــده راه آنه ـــه دهن ـــدس ادام ـــاع مق دف

ـــند. ـــود باش ـــت از مشـــکات موج ـــرون رف ب

وی گفـــت: نهـــاد تعلیـــم و تربیـــت از 
اهمیـــت بســـیاری برخـــوردار اســـت و هیـــچ 
ـــذار  ـــاد تاثیرگ ـــن نه ـــه گســـتردگی ای ـــادی ب نه
ـــزی  ـــه ری ـــا برنام ـــد ب ـــت و بای ـــه نیس در جامع
ـــت  ـــا و ظرفی ـــیل ه ـــتفاده از پتانس ـــق و اس دقی
هـــای ایـــن نهـــاد بـــه اهـــداف انقـــاب 

اســـامی دســـت یابیـــم.
ـــز  ـــه نی ـــرورش مراغ ـــوزش و پ ـــت آم سرپرس
ـــه  ـــک ب ـــال نزدی ـــت: امس ـــم گف ـــن مراس در ای
ـــتان در 1۶۰۰  ـــوز شهرس ـــش آم ـــزار دان ۴۹ ه
کاس و ۵2۰ مدرســـه مشـــغول تحصیـــل 

ـــد. ـــد ش خواهن
محمـــود رضائـــی افـــزود: دانـــش آمـــوزان 
تـــوکل برخـــدا را ســـرلوحه کار خـــود قـــرار 
ـــرژی  ـــدرت و ان ـــزی و ق ـــه ری ـــا برنام ـــد و ب دهن

ـــد. ـــروع کنن ـــد را ش ـــی جدی ـــال تحصیل س
ـــه شـــان  ـــزه، توجـــه ب ـــرد: انگی ـــه ک وی اضاف
ـــواده  ـــل خان ـــه متقاب ـــکاران، رابط ـــت هم و منزل
ــیب  ــش آسـ ــار و کاهـ ــه و مهـ ــا و مدرسـ هـ
ـــت  ـــی اس ـــه اصل ـــار مولف ـــی چه ـــای اجتماع ه
ـــه آن  ـــی ب ـــال تحصیل ـــاز س ـــد در آغ ـــه بای ک

ـــرد. ـــه ک ـــا توج ه

فرماندار مراغه: 

از نظر علمی و مدیریتی نیازمند حرکت جهادی هستیم

طرح توسعه مرکز نگهداری
 و درمان معتادان آذربایجان شرقی 

در حال اجراست

ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــورای مب ـــر ش  دبی
اســـتان آذربایجان شـــرقی گفـــت: طـــرح 
ـــادان  ـــان معت ـــداری و درم ـــز نگه ـــعه مرک توس

اســـتان در حـــال اجراســـت.
ـــی  ـــتاد رحیم ـــا اس ـــا، رض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــداری  ـــی نگه ـــز تخصص ـــا مرک ـــه تنه ـــا اینک ب
ــتان در  ــاده 1۶( اسـ ــادان )مـ ــان معتـ و درمـ
ــز در  ــن مرکـ ــت: ایـ ــرار دارد، گفـ ــز قـ تبریـ
ـــداری  ـــرش و نگه ـــت پذی ـــر ظرفی ـــال حاض ح
ـــرای  ـــا اج ـــه ب ـــر را دارد ک ـــا ۸۰۰ نف از ۵۰۰ ت
ـــرش  ـــت پذی ـــز ظرفی ـــن مرک ـــعه ای ـــرح توس ط
آن بـــه بیـــش از یکهـــزار نفـــر افزایـــش 

خواهـــد یافـــت.
ــعه  ــرح توسـ ــه در طـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــد  ـــداری یکص ـــرای نگه ـــی ب ـــز محل ـــن مرک ای
نفـــر از بانـــوان برنامـــه ریـــزی شـــده اســـت، 
ـــن و در  ـــا پاکتری ـــتان م ـــبختانه اس افزود:خوش
ــیوع  ــر شـ ــور از نظـ رده بیســـت و هشتمکشـ

مـــواد مخـــدر قـــرار دارد.
ــدر  ــواد مخـ ــا مـ ــارزه بـ ــورای مبـ دبیرشـ
اســـتان از اجـــرای طـــرح کاج در واحدهـــای 
ـــر  ـــتان خب ـــطح اس ـــی در س ـــدی و صنعت تولی
ـــاهد  ـــرح ش ـــن ط ـــرای ای ـــا اج ـــزود: ب داد و اف
کاهـــش اعتیـــاد در ایـــن واحدهـــا خواهیـــم 

ـــود. ب
ـــیب  ـــی آس ـــه تمام ـــر حلق ـــاد را س وی اعتی
ـــوزش  ـــر آم ـــرد و ب ـــوان ک ـــی عن ـــای اجتماع ه

ـــرد. ـــد ک ـــگیری تاکی ـــی و پیش و آگاه
بـــه  اشـــاره  بـــا  رحیمـــی  اســـتاد 
وجـــود بیـــش از ۸۰۰ نـــوع مـــواد مخـــدر،  
ــی در  ــران زندگـ ــرح یاریگـ ــرای طـ گفت:اجـ
آمـــوزش و پـــرورش و دانشـــگاهها از دیگـــر 
ــواد  ــا مـ ــارزه بـ ــتاد مبـ ــای سـ ــه هـ برنامـ

مخـــدر اســـتان اســـت.

توصیه های پلیس به رانندگان سرویس 
مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید 

انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: راننــدگان 
ــش  ــان دان ــا خودش ــدارس، حتم ــرویس م س
ــپردن  ــاند و از س ــدارس برس ــه م ــوزان را ب آم

ــد. ــاب کنن ــراد اجتن ــایر اف ــه س ــودرو ب خ
بــه گــزارش ایســنا،  ســرهنگ هاشــم 
ــی  ــال تحصیل ــاز س ــه آغ ــاره ب ــا اش ــعفی ب ش
جدیــد، اظهــار کــرد: راننــدگان ســرویس 
مــدارس، خــودروی خــود را از نظــر فنــی 
ــز،  ــای ترم ــودن چراغ ه ــالم ب ــی و از س بررس
ــی  ــی تمام ــد ایمن راهنمــا، الســتیک و کمربن
ــه  ــودرو را ب ــوند. خ ــن ش ــینان مطمئ سرنش
ــای  ــه کمک ه ــانی، جعب ــش نش ــول آت کپس
اولیــه و چــراغ گــردان زرد مجهــز و تابلــو 
ســرویس مــدارس را نصــب و بغل نویســی 

ــد. ــام دهن ــه انج ــرویس مدرس س
ــرویس  ــدگان س ــه رانن ــان این ک ــا بی وی ب
ــد مقــررات راهنمایــی و رانندگــی  مــدارس بای
از عجلــه و  بــه دقــت رعایــت کــرده و  را 
ــد، گفــت: در  ــز کنن شــتاب در رانندگــی پرهی
ــوزان  ــش آم ــردن دان ــاده ک ــوار و پی ــع س موق
ــا ســایر  ــد ت ــردان زرد را روشــن کنن چــراغ گ
ــا  ــرای ســوار و ی راننــدگان توقــف خــودرو را ب
ــوزان متوجــه شــوند. ــش آم ــاده کــردن دان پی

شــعفی افــزود: راننــدگان ســرویس مــدارس 
و  بــوس  مینــی  ون،  خــودروی  دارای  کــه 
اتوبــوس می باشــند، فــردی را بــه عنــوان 
کمــک راننــده ســرویس همــراه داشــته باشــند 
تــا دانــش آمــوزان را در ســوار و پیــاده کــردن 
ــوی  ــف در جل ــن از توق ــد؛ همچنی کمــک کنن

ــد. ــودداری کنن ــدارس خ درب م

سالمت

۱0 ماده غذایی که مراقبت از کبد 
شما را بر عهده خواهند داشت 

هـر چه مـواد مضـر در بدن ما وارد شـود ، 
همـه آنها توسـط کبد فـرآوری می شـوند. به 
همیـن دلیـل مراقبـت از سـامتی آن بسـیار 

مهم اسـت. 
در ایـن مطلـب لیسـتی از مـواد غذایـی را 
تهیـه کرده ایـم که در صورت خـوردن منظم 

در پاکسـازی بـدن کمک مـی کند.
سـیر :دوسـت داشـته باشـی یـا نه ، سـیر 
حـاوی مـواد زیادی اسـت که برای کبد شـما 
مفید اسـت. سـیر سرشـار از سـلنیوم اسـت ، 
کـه اثـرات آنتی اکسـیدان هـا را تقویت کرده 

و بـدن شـما را سـم زدایی مـی کند. 
سـیر همچنین حـاوی آرژنین ، یک اسـید 
آمینـه اسـت کـه به آرامـش رگ هـای خونی 
شـما کمـک مـی کنـد و فشـار خـون در کبد 
را کاهـش مـی دهد. عـاوه بر ایـن ، ویتامین 
B6 وجـود دارد کـه بـه عنوان یـک ماده ضد 
التهـاب و ویتامیـن C عمـل مـی کنـد ، کـه 
محافـظ اصلـی بـدن شـما از اکسیداسـیون و 

آسـیب سـلولی است.
روغـن زیتـون : روغـن زیتـون اگـر در حد 
اعتـدال مصـرف شـود به کبـد کمـک زیادی 
مـی کنـد. پایـه لیپیـد را تأمین مـی کند که 
سـموم بـدن را مصـرف مـی کنـد ، بنابرایـن 

بخشـی از کار کبـد را انجـام مـی دهد.
گیاهان و سـبزیجات: ثابت شـده اسـت که 
سـبزیجات بـرگ سـبز از کبـد محافظـت می 
کننـد ، فلزات ، مواد شـیمیایی و سـموم دفع 
آفـات را هـم از نظـر غذایـی کـه مـی خورید 
و هـم از محیـط زیسـت خنثـی مـی کننـد. 
تقویـت  بـرای  کاسـنی  و  اسـفناج   ، آرگـوال 
جریـان صفـرا در نظـر گرفتـه مـی شـوند که 

سـموم بـدن را از بیـن مـی برد.
چغنـدر بـه طـور طبیعـی خـون را تمیـز 
مـی کنـد ، کـه باعـث افزایـش کارایـی کبـد 
می شـود و بـه تولید مـواد مغـذی کمک می 

. کند
جوانـه هـای بروکلی ، گل کلم و بروکسـل 
و سایرسـبزیجات بـه کبد کمک مـی کنند تا 
آنزیـم هایی را بـرای دفع سـموم تولید کنند.

چـای سـبز: چـای سـبز سرشـار از آنتـی 
اکسـیدان اسـت ، یعنـی کاتچیـن هایـی کـه 
هسـتند.  فاونوئیـد  آلـی  گـروه  بـه  متعلـق 
دانشـمندان مـی گویند به همین دلیل اسـت 
کـه چای سـبز بـه محافظـت از بـدن در برابر 

انـواع مختلـف سـرطان کمـک مـی کند.
تنهـا  نـه  فـروت  گریـپ   : فـروت  گریـپ 
مقـدار زیـادی ویتامیـن C بلکـه گلوتاتیـون 
نیـز دارد کـه توسـط کبـد ترشـح مـی شـود. 
ایـن شـرکت در کشـت و ترمیـم بافـت هـا ، 
تولیـد مـواد شـیمیایی و پروتئیـن و بازیابـی 
کنـد.  مـی  شـرکت  بـدن  ایمنـی  سیسـتم 
گریـپ فـروت حـاوی بیـش از ۷۰ میلی گرم 
گلوتاتیـون اسـت که بـه کبد در تولیـد آنزیم 

هـای سـم زدایـی کمـک مـی کنـد.
گـردو: ماننـد سـیر ، گـردو حـاوی آرژنین 
اسـیدهای چـرب  و  گلوتاتیـون  و همچنیـن 
امـگا 3 اسـت کـه از عملکرد سـم زدایی کبد 

حمایـت مـی کنند.
گـردو همچنین سرشـار از آنتی اکسـیدان 
هـا و چربـی های اشـباع نشـده سـالم اسـت 
کـه از تجمـع چربـی هـا در کبـد جلوگیـری 
مـی کند. ایـن چربی های سـالم بـرای ایجاد 
غشـای سـلولی قـوی در اطـراف سـلول های 

کبـد ضروری هسـتند.
سـیب: سـیب سرشـار از پکتیـن اسـت ، 
کـه بـرای تمیز کـردن بـدن و دفع سـموم از 
دسـتگاه گـوارش الزم اسـت که بـه نوبه خود 

، بـار کبـد را کاهـش مـی دهد.
زردچوبـه  اصلـی  فعـال  مـاده   : زردچوبـه 
کورکومیـن اسـت ، یـک ماده آنتی اکسـیدان 
در  مـاده  ایـن  اسـت.  قـوی  التهـاب  ضـد  و 
سـرعت   ، صفـراوی  مجـاری  از  محافظـت 
پاکسـازی  و  صفـرا  جریـان  بـه  بخشـیدن 
کبـد کمـک مـی کنـد. کورکومیـن همچنین 
سـلولهای کبـدی را دوبـاره زنـده مـی کند و 
از تبدیـل سـموم و الـکل بـه ترکیبـات مضـر 
کمـی  کـردن  اضافـه  کنـد.  مـی  جلوگیـری 
زردچوبـه بـه غذاهـای شـما نـه تنهـا باعـث 
خوشـمزه تر شـدن آنها می شـود بلکـه برای 

سـامتی شـما نیـز مفیـد اسـت.
لیمـو: لیمـو حاوی مقـدار زیـادی ویتامین 
C هسـتند کـه بـه ایـن دلیل شـناخته شـده 
کـه مواد سـمی را به ترکیبـات محلول در آب 
تبدیـل مـی کندکـه بـه راحتی از بـدن خارج 
مـی شـوند. کمـی آب لیموتـرش تـازه باعـث 

تحریـک کار کبـد می شـود.
آووکادو: آووکادو یـک مـاده غذایـی فـوق 
العـاده اسـت کـه کبـد در آن مربـوط مـی 
شـود. ایـن مـاده حـاوی گلوتاتیون بـه همراه 
ویتامیـن هـای C و E اسـت کـه بـه عنـوان 
کـردن  خنثـی  بـرای  هـا  اکسـیدان  آنتـی 
رادیـکال هـای آزاد و محافظت از سـلول های 

کبـدی از آسـیب عمـل مـی کننـد.
ایـن  در  موجـود   K و   E هـای  ویتامیـن 
میـوه عناصـر ضـد التهابـی هسـتند کـه کبد 
را از اثـرات مضـر محافظـت می کننـد. چربی 
هـای سـالم موجـود در آووکادو همچنین می 

تواننـد سـطح کلسـترول را تنظیـم کنند.
 منبع: بیتوته
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ــات  ــیون آمـــوزش و تحقیقـ ــو کمیسـ عضـ
مجلـــس، بـــا بیـــان اینکـــه اجبـــاری کـــردن 
برخـــی  درســـی  کمـــک  کتـــب  تهیـــه 
ـــون  ـــاف قان ـــدارس خ ـــاص در م ـــات خ موسس
اســـت تاکیـــد کـــرد کـــه ایـــن اقـــدام بـــا 
ـــض  ـــور تناق ـــوزش در کش ـــادی آم ـــم بنی مفاهی
ـــدارس  ـــغ در م ـــوع تبلی ـــن ن ـــد از ای دارد و بای

جلوگیـــری شـــود. 
ـــری،  ـــت، کارن خانل ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
انجمـــن  رئیـــس  اظهارنظـــر  مـــورد  در 
ــی بـــر  ــی ایـــران مبنـ ــی تربیتـ روانشناسـ
ـــد  ـــی و تاکی ـــب درس ـــاد کت ـــم زی ـــه حج اینک
غیرعـــادی در اســـتفاده از کتـــب کمـــک 
درســـی مهمتریـــن عاملـــی اســـت کـــه 
منجـــر بـــه فشـــار و اســـترس دانش آمـــوزان 
ــر  ــا را بـ ــی آنهـ ــت روانـ ــود و بهداشـ می شـ
هیـــچ  کـــه  حالـــی  در  می ریـــزد  هـــم 
مدرســـه ای اجـــازه نـــدارد دانش آمـــوزان 
ــی  ــک درسـ ــب کمـ ــتفاده از کتـ ــه اسـ را بـ
مجبـــور کنـــد، گفـــت: کتـــب درســـی کـــه 
ـــد  ـــر می کن ـــرورش منتش ـــوزش و پ وزارت آم
حـــاوی اطاعـــات الزم بـــرای موفقیـــت 

ــه  ــرای ورود بـ ــور بـ ــوزان در کنکـ دانش آمـ
دانشـــگاه ها بـــوده و کافـــی اســـت و حتـــی 
ـــدارس از  ـــد م ـــد، نبای ـــم نباش ـــی ه ـــر کاف اگ
ـــاص  ـــه خ ـــک موسس ـــی ی ـــک درس ـــب کم کت
اســـتفاده کـــرده یـــا خریـــد آنهـــا را بـــرای 

دانش آمـــوزان اجبـــاری کننـــد.

ـــران در  ـــمال ای ـــه ش ـــردم ارامن ـــده م نماین
ـــب  ـــه داد: کت ـــامی، ادام ـــورای اس ـــس ش مجل
ــتمی دارد و  ــوم سیسـ ــی مفهـ ــک درسـ کمـ
ــا بـــرای دانش آمـــوزان  نبایـــد خوانـــدن آنهـ
اثربخشـــی  نمی تـــوان  و  شـــود  اجبـــاری 
ــرا  ــرد، چـ ــن کـ ــز تضمیـ ــب را نیـ ــن کتـ ایـ

کـــه ممکـــن اســـت مطالـــب آن بـــرای 
ــن  ــد، ضمـ ــم باشـ ــر هـ ــوزان مضـ دانش آمـ
ـــک  ـــب کم ـــه کت ـــردن تهی ـــاری ک ـــه اجب اینک
درســـی بـــرای آنهـــا خـــاف قانـــون اســـت 
و بـــا مفاهیـــم بنیـــادی آمـــوزش در کشـــور 
ـــب در  ـــن کت ـــغ ای ـــد از تبلی ـــض دارد و بای تناق

مـــدارس جلوگیـــری شـــود.

مسئوالن مانع از اخذ شهریه اجباری
 در مدارس شوند

ـــم، در  ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
مـــورد اینکـــه افزایـــش شـــهریه ها و قیمـــت 
ـــی  ـــون اساس ـــل 3۰ قان ـــا اص ـــر ب ـــوازم تحری ل
مغایـــرت دارد، تصریـــح کـــرد: ایـــن مشـــکل 
ــامان اقتصـــادی کشـــور  بـــه وضعیـــت نابسـ
ــا دارد  ــه در تحریم هـ ــه ریشـ ــردد کـ برمی گـ
ـــرار  ـــر ق ـــت تاثی ـــم تح ـــوزش را ه ـــوزه آم و ح
داده اســـت، امـــا اخـــذ شـــهریه در مـــدارس 
نبایـــد اجبـــاری باشـــد و بایـــد بـــه صـــورت 
ــن الزم  ــرد، بنابرایـ ــورت بگیـ ــه صـ داوطلبانـ
اســـت کـــه بخش هـــای مختلـــف حاکمیتـــی 

ـــد. ـــدا کنن ـــوع ورود پی ـــن موض ـــه ای ب
عضـــو کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات 
ــرد:  ــد کـ ــامی، تاکیـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
نظـــام  ارکان  تمـــام  بایـــد  هم اکنـــون 
بـــرای کمـــک بـــه دولـــت در جهـــت رفـــع 
ــای  ــه زیربنـ ــام آموزشـــی کـ مشـــکات نظـ
ـــا  ـــد ت ـــدا کنن ـــوده، ورود پی ـــور ب ـــعه کش توس
بتـــوان گام بـــه گام مشـــکات ایـــن بخـــش 

را رفـــع کـــرد.

خانلری:

اجباری کردن تهیه کتب کمک درسی 
در مدارس خالف قانون است

ــن  ــاش ایـ ــاره تـ ــا اشـ ــوم بـ ــر علـ وزیـ
ــت  ــی فرصـ ــن مالـ ــرای تامیـ ــه بـ وزارتخانـ
ـــال،  ـــه دوم س ـــجویان در نیم ـــی دانش مطالعات
گفـــت: قـــول هایـــی بـــرای تامیـــن ایـــن 
ـــت. ـــده اس ـــت داده ش ـــوی دول ـــار از س اعتب

بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر منصـــور 
ــه  ــب بـ ــن مطلـ ــان ایـ ــن بیـ ــی ضمـ غامـ

تشـــریح آخریـــن وضعیـــت اعـــزام دانشـــجویان 
مطالعاتـــی  فرصت هـــای  بـــه  دکتـــری 
ـــرد:  ـــار ک ـــت و اظه ـــور پرداخ ـــارج از کش خ
ــزام  ــی اعـ ــع مالـ ــن منابـ ــر تامیـ ــا پیگیـ مـ
فرصت هـــای  بـــه  دکتـــری  دانشـــجویان 
مطالعاتـــی بـــرای ســـال جـــاری هســـتیم و 
بایـــد مجـــدد تامیـــن مالـــی ایـــن اعزام هـــا 

ــود. ــام شـ ــت انجـ ــوی دولـ از سـ
وی در ادامـــه تصریـــح کـــرد: نگـــران 
اعـــزام  مالـــی  منابـــع  تامیـــن  عـــدم 
دانشـــجویان بـــه فرصت هـــای مطالعاتـــی 
ـــوان  ـــی ت ـــا نم ـــتیم ام ـــور نیس ـــارج از کش خ
ـــرا  ـــرد چ ـــر ک ـــار نظ ـــورد آن اظه از االن در م
کـــه ممکـــن اســـت از ســـوی دانشـــجویان 
انتظـــار ایجـــاد شـــود و آنهـــا بگوینـــد کـــه 
ـــع  ـــود مناب ـــکل کمب ـــم مش ـــام کردی ـــا اع م
آنهـــا از اول مهـــر ۹۸ رفـــع خواهـــد شـــد.

ــان  ــر نشـ ــن خاطـ ــوم همچنیـ ــر علـ وزیـ
ــئوالن  ــه مسـ ــی بـ ــال رایزنـ ــرد: در حـ کـ
و  برنامـــه  ســـازمان  و  مرکـــزی  بانـــک 
بودجـــه بـــرای تامیـــن اعتبـــار اعـــزام 
ـــارج  ـــی خ ـــت مطالعات ـــه فرص ـــجویان ب دانش
ــال  ــاه دوم سـ ــش مـ ــرای شـ ــور بـ از کشـ
جـــاری هســـتیم و قول هایـــی نیـــز داده 

ــکاری  ــم ایـــن همـ ــده اســـت، امیدواریـ شـ
ـــاس  ـــر اس ـــجویان ب ـــزام دانش ـــور اع ـــه منظ ب
شـــده  تعییـــن  پیـــش  از  ظرفیت هـــای 

ــرد. ــورت بگیـ صـ
ــام  ــی اعـ ــر غامـ ــن دکتـ ــش از ایـ پیـ
ــاری  ــال جـ ــل سـ ــه »اوایـ ــود کـ ــرده بـ کـ
ــجویان و  ــزام دانشـ ــی در اعـ ــکل خاصـ مشـ
ـــارج  ـــی خ ـــای مطالعات ـــه فرصت ه ـــاتید ب اس
ـــق  ـــا طب ـــت و اعزام ه ـــود نداش ـــور وج از کش
ــت  ــده اسـ ــام شـ ــدی انجـ ــه زمان بنـ برنامـ
ـــه  ـــداری ب ـــر مق ـــاه اخی ـــه م ـــی دو س ـــا ط ام
ـــی و ارزی  ـــت ریال ـــا محدودی ـــی ب ـــاظ مال لح
ــد  ــا کنـ ــد اعزام هـ ــدیم و فراینـ ــه شـ مواجـ
شـــده اســـت امـــا ایـــن مســـئله نیـــز تـــا 
ـــا  ـــد و م ـــد ش ـــل خواه ـــاری ح ـــاه ج ـــر م مه
تعهـــدات خـــود در ایـــن زمینـــه را انجـــام 

ــم داد.« خواهیـ

وزیر علوم اعالم کرد

رایزنی با بانک مرکزی و سازمان برنامه 
برای تامین اعتبار فرصت های مطالعاتی 

ــرقی  ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای جنــگ نــرم و تاثیــر 
ــوزان  ــی دانش آم ــری و اخاق ــان فک آن در بنی
ــت  ــد تربی ــادران نبای ــدران و م ــرد: پ ــد ک تاکی
ــه مدرســه بســپارند  ــا ب ــدان خــود را تنه فرزن
مربیــان  بــا  ارتباطــی مســتقیم  بــا  بلکــه 
آموزشــی و پرورشــی در هدایــت و کنتــرل 

آینده ســازان کشــور نقش آفریــن باشــند. 
ــت، حجــت االســام  ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــم در  ــی آل هاش ــید محمدعل ــلمین س والمس
ــگ  ــی و زن ــد تحصیل ــاز ســال جدی مراســم آغ
مهــر در مدرســه دخترانــه دکتــر موحــد تبریــز 
ــرم و نفــوذ فرهنگــی دشــمن  گفــت: جنــگ ن
ضــرورت هماهنگــی و ارتبــاط تنگاتنــگ اولیای 
ــی را  ــز آموزش ــان مراک ــوزان و مربی ــش آم دان
بــرای هدایــت و کنتــرل آینــده ســازان کشــور 
دو چنــدان کــرده اســت از ایــن رو بایــد خانــه 

ــز دو  ــم تمرک ــم و تعل ــر تعلی ــه ام ــه ب و مدرس
ــه داشــته باشــند. جانب

ــای  ــار ارتق ــه در کن ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
دانــش  نفــس  تذهیــب  تحصیلــی  ســطح 
ــز  ــان مراک ــا و مربی ــت اولی ــد اولوی ــوزان بای آم
ــای  ــرد: اولی ــان ک ــد، خاطرنش ــی باش آموزش
ــته  ــی داش ــد فرزندان ــوزان آرزو دارن ــش آم دان
باشــند کــه از نظــر معنــوی و اخاقــی در 
باالتریــن ســطح قــرار داشــته باشــند از ایــن رو 
ــه  ــه و مدرس ــی خان ــکاری و هماهنگ ــد هم بای
ــرای تحقــق ایــن امــر مهــم بســیار ضــروری  ب

ــی رســد. ــه نظــر م ب
ــتکبار  ــدی اس ــا امی ــه ن ــان اینک ــا بی  وی ب
ــت:  ــران؛ گف ــت ای ــا مل ــخت ب ــورد س از برخ
ــه  ــرای غلب ــوزان ب ــش آم ــت دان ــز موفقی رم
ــطح  ــای س ــه اول ارتق ــان درمرحل ــر بدخواه ب
تحصیلــی اســت کــه در ایــن زمینــه مســئوالن 

ســنگین  ای  وظیفــه  پــرورش  و  آمــوزش 
ــد. ــده دارن برعه

امــام جمعــه تبریــز افــزود: اگــر امــروز 
ــت و  ــر حاکمی ــکا تفک ــژه آمری ــمنان بوی دش
خــود بــزرگ بینــی بــر دیگــر کشــورها را 
ــی  ــت های ــل موفقی ــه دلی ــد ب ــی کن ــال م دنب
ــد. ــد علمــی بدســت آورده ان اســت کــه در بُع

حجــت االســام و المســلمین آل هاشــم بــا 

ــر  ــایه تدابی ــور در س ــی کش ــد علم ــان رش بی
هوشــمندانه رهبــر معظــم انقــاب شــتاب 
بیشــتری گرفتــه اســت، گفــت: موفقیــت هــای 
بدســت آمــده در حــوزه فنــاوری هــای جدیــد 
و انــرژی صلــح آمیــز هســته ای کــه دشــمنان 
ــدی  ــایه توانمن ــرده اســت در س ــی ک را عصبان
هــا و موفقیــت هــای دانشــمندان جــوان 

ــی اســت. ایران

شـــورای سیاســـت گذاری ســـی و ســـومین نمایشـــگاه 
بین المللـــی کتـــاب تهـــران زمـــان برگـــزاری ایـــن رویـــداد 
فرهنگـــی را 2۶ فروردیـــن تـــا ۵ اردیبهشـــت تعییـــن کـــرد. 
شـــورای  اعضـــای  جلســـه  در  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ـــاب  ـــی کت ـــگاه بین الملل ـــومین نمایش ـــی وس ـــتگذاری س سیاس
ــاره زمـــان برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه بحـــث و  تهـــران دربـ
ــگاه  ــم نمایشـ ــارن تقویـ ــه تقـ ــه بـ ــا توجـ ــر و بـ ــادل نظـ تبـ
بین المللـــی کتـــاب تهـــران بـــا ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان، 
ـــران  ـــاب ته ـــگاه کت ـــزاری نمایش ـــرای برگ ـــی ب ـــه زمان ـــه گزین س
ـــا  ـــان ب ـــران همزم ـــاب ته ـــگاه کت ـــزاری نمایش ـــد؛ برگ ـــرح ش مط
ـــران در  ـــاب ته ـــگاه کت ـــزاری نمایش ـــان، برگ ـــارک رمض ـــاه مب م
نیمـــه دوم ســـال و برگـــزاری نمایشـــگاه کتـــاب بـــر اســـاس 

تقویـــم نمایشـــگاه بـــا جابجایـــی چنـــد روزه. 
پـــس از مشـــورت اعضـــا، دو گزینـــه  برگـــزاری نمایشـــگاه 
ــاه  ــا مـ ــان بـ ــال و همزمـ ــه دوم سـ ــران در نیمـ ــاب تهـ کتـ
ـــی  ـــی منتف ـــی و اجرای ـــایل فن ـــل مس ـــه دالی ـــان ب ـــارک رمض مب
ـــال۹۹  ـــت س ـــا ۵ اردیبهش ـــن ت ـــخ  2۶ فروردی ـــت تاری و در نهای
ــگاه  ــومین نمایشـ ــی و سـ ــزاری سـ ــان برگـ ــوان زمـ ــه عنـ بـ

بین المللـــی کتـــاب تهـــران اعـــام شـــد.
همچنیـــن در ایـــن جلســـه مصـــوب شـــد فراخـــوان 
ـــه  ـــق موسس ـــران از طری ـــاب ته ـــگاه کت ـــعار نمایش ـــاب ش انتخ

نمایشـــگاه های فرهنگـــی ایـــران منتشـــر شـــود. 
در نخســتین جلســه شــورای سیاســت گذرای ســی و ســومین 
ــا ریاســت محســن  ــه ب ــران ک ــاب ته ــی کت نمایشــگاه بین الملل
ــن پور،  ــان حس ــروزان، هوم ــدی فی ــد، مه ــزار ش ــوادی برگ ج
ــام،  ــرج ضرغ ــان، ای ــدی اســماعیلی راد، محســن چینی فروش مه
میثــم نیلــی، علیرضــا ســبحانی نســب، فریــدون عمــوزاده 
ــادر  ــدری، ق ــم حی ــا، ابراهی ــواد مرادی نی ــد ج ــی، محم خلیل

ــتند. ــکار حضــور داش ــوب دهقان ــنا و ای آش

تاریخچه نمایشگاه کتاب بین المللی تهران
نخســـتین دوره نمایشـــگاه بین المللـــی کتـــاب تهـــران در 

ــای  ــران )در انتهـ ــی تهـ ــگاه بین المللـ ــال 13۶۶ در نمایشـ سـ
ـــزاری آن  ـــال 13۸۵ برگ ـــا س ـــد و ت ـــا ش ـــران( برپ ـــراه چم بزرگ

ـــرد. ـــدا ک ـــه پی ـــکان ادام ـــن م در همی
ـــام خمینـــی  ـــاب در مصـــای ام از ســـال 13۸۶ نمایشـــگاه کت
)ره( تهـــران )در حوالـــی اراضـــی عباس آبـــاد( برگـــزار شـــد و 
ـــه  ـــزاری ب ـــل برگ ـــن دوره( مح ـــت و نهمی ـــال 13۹۵ )بیس در س
ـــران  ـــهر ته ـــوب ش ـــاب در جن ـــهر آفت ـــگاهی ش ـــه نمایش مجموع
تغییـــر پیـــدا کـــرد و بـــه مـــدت دو ســـال متوالـــی در ایـــن 

ـــد. ـــزار ش ـــل برگ مح
ـــا  ـــت 13۹۸ ت ـــارم اردیبهش ـــز از چه ـــاب ۹۸ نی ـــگاه کت نمایش
ـــود. ـــزار ش ـــدت 1۰ روز کاری برگ ـــه م 1۴ اردیهشـــت 13۹۸  ب

جالب است که دوباره نمایشگاه کتاب تهران از سال 13۹6 
به مصلی امام خمینی)ره( منتقل شد.

چیـــزی در حـــدود ۶۰۰  هـــزار عنـــوان کتـــاب داخلـــی و 
ـــدود  ـــی، در ح ـــاب خارج ـــوان کت ـــزار عن ـــه 2۰۰ ه ـــک ب نزدی
ــر  ــی، 1۰۰ ناشـ ــر دیجیتالـ ــی، 3۰۰ ناشـ ــر داخلـ 2۵۰۰ ناشـ
ـــاب ۹۸ حضـــور  ـــی در نمایشـــگاه کت ـــر عرب خارجـــی و 1۰۰ ناش
ـــی در  ـــی و خارج ـــر داخل ـــی 3۴۰۰ ناش ـــور کل ـــه ط ـــتند. ب داش

ـــتند.  ـــور داش ـــگاه حض ـــن نمایش ای

اولیای دانش آموزان، مدارس را 
در تربیت فرزندانشان تنها نگذارند

با توجه به تقارن تقویم نمایشگاه با ایام ماه مبارک رمضان

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تغییر زمان داد

آشپزی

خوراک مارچوبه و مرغ
مواد الزم:

سینه مرغ بدون استخوان                       ۴ تکه
روغن زیتون                          1 و ½ قاشق غذاخوری
نمـک و فلفـل                  بـه مقـدار کافی
ادویه ایتالیایی                   2 قاشق چایخوری
پاپریکا                      1 قاشق چایخوری
پودر پیاز یا سیر                ½ قاشق چایخوری
کره                            1 قاشق غذاخوری
مارچوبه                                    ۴۵۰ گرم
خامه                                         ¾ پیمانه
آب مرغ                                         ¼ پیمانه
پنیر پارمزان رنده شده                   3/1 پیمانه
لیمو ترش                                    1 عدد
سیر                                         1-2 حبه

 
خـوراک مارچوبـه و مرغ با سـس خامه ای 
یکـی از سـالم تریـن و مقـوی تریـن غذاهایی 
اسـت کـه میتوانیـد در رژیـم کتوژنیـک هـم 
از آن اسـتفاده کنیـد. ایـن غـذا کربوهیدرات 
در  میتوانیـد  بنابرایـن  داریـد.  خیلـی کمـی 
وعـده هـای نمونـه رژیـم کتوژنیـک دو هفته 
ای  از آن اسـتفاده کنیـد. در تهیـه خـوراک 
مارچوبـه ، سـینه مـرغ بـا ادویه های فـراوان 
سـرخ میشـود و طعمـی عالـی پیـدا میکنـد. 
و سـس  مارچوبـه  بـا  برشـته  مـرغ  ترکیـب 
خامـه ای دقیقـاً همـان چیزی اسـت که یک 

وعـده غذایـی کامـل خانوادگـی نیـاز دارد.
خیلـی از غذاهـای خوشـمزه هسـتند کـه 
مثـل:  میشـوند  تهیـه  مـرغ سـرخ شـده  بـا 
اسـتیک مـرغ یـا فاهیتـای مـرغ. امـا چیـزی 
کـه خـوراک مارچوبـه و مرغ را واقعـاً متفاوت 
میکنـد سـس خامـه ای آن اسـت. این سـس 
نیـاز بـه مـواد زیـادی نـدارد و همه مـواد آن 
سـاده و دم دسـتی هسـتند. بـا ایـن وجـود 
طعـم فـوق العـاده ای بـه ایـن غـذای سـالم 

میدهـد.
در مـورد مارچوبـه قبـًا همـه چیـز را بـه 
طـور کامـل توضیـح داده ایـم. از جملـه ایـن 
میتوانیـد  چطـور  دارد،  خواصـی  چـه  کـه 
مارچوبـه تـازه و با کیفیت را تشـخیص دهید، 
چطـور میتوانیـد آن را در یخچـال و یـا فریزر 
نگهـداری کنیـد. توصیه میکنم قبل از شـروع 
بـه تهیـه خـوراک مارچوبـه و مـرغ نگاهی به 
مطلـب مارچوبـه چیسـت بیاندازید تـا با همه 

ایـن نکات آشـنا شـوید.
 

طرز تهیه:
مرحلـه اول: نمـک، فلفـل، پاپریـکا، ادویـه 
ایتالیایـی و پـودر پیاز را در کاسـه کوچکی با 
هـم مخلـوط کنیـد. هـر سـینه مـرغ را به دو 
قسـمت تقسـیم کنید. سـپس، ادویه مخلوط 

را روی تکـه هـای سـینه مـرغ بمالید. 
و  بریزیـد  تابـه روغـن  مرحلـه دوم: کـف 
بگذاریـد خـوب داغ شـود. حـال، سـینه مرغ 
هـا را بـه تابـه اضافـه کنیـد و تـا ۶ دقیقـه به 
آنهـا دسـت نزنیـد تـا یـک الیـه برشـته زیـر 
آن ایجـاد شـود. سـپس آنهـا را برپردانید و ۶ 
دقیقـه دیگـر صبـر کنید تا سـمت دیگرشـان 
هم طایی رنگ و برشـته شـود.  مهم نیسـت 
اگـر کامـل پخته نشـده بود. چـون در مراحل 
بعـدی مـرغ مجـدداً بـه همـراه سـس پختـه 

. د میشو
مرحلـه سـوم: حـاال نوبـت پختـن مارچوبه 
اسـت.  مارچوبـه در عـرض چند دقیقـه آماده 
میشـود. تابـه را نشـویید. )طعـم سـس تا حد 
زیـادی بـه ایـن موضـوع بسـتگی دارد( فقـط 
کمـی کـره به تابـه اضافـه کنید. پیـاز خالی 
شـده و مارچوبـه هـا را بـه تابـه اضافـه کنید. 
3-۴ دقیقـه روی شـعله متوسـط تفت بدهید 
تـا مارچوبـه و پیـاز نرم شـوند. سـپس آنها را 

از تابـه خـارج کنید.
 مرحلـه چهارم: بـرای تهیه سـس خوراک 
مارچوبـه، آب مـرغ و آبلیمـو را داخـل تابـه 
بریزیـد. بـا یـک قاشـق چوبـی دیـواره هـا و 
کـف تابـه را پـاک کنیـد تـا مـواد باقیمانـده 
و  خامـه  لـه شـده،  سـیر  شـود.  وارد سـس 
پنیـر پارمـزان را اضافـه کنید. بگذارید سـس 
شـما جـوش بیایـد سـپس مـرغ را داخـل آن 

بگذاریـد و شـعله را کـم کنیـد.
مرحلـه پنجـم: 3-۴دقیقـه به پخـت ادامه 
دهیـد تـا مغـز مـرغ بـه خوبـی پختـه شـود. 
و  مـرغ  کنیـد.  خامـوش  را  شـعله  آخـر  در 
سـس خامـه ای را با خـوراک مارچوبـه، پنیر 
پارمـزان تـازه، لیمـو تـرش و سـبزی خوردن 

سـرو کنیـد. نـوش جان!

نکته های کلیدی:
- ادویـه هایـی کـه به مـرغ میزنیـد تا حد 
زیـادی دلخـواه هسـتند. در صـورت تمایل به 
جـای پـودر پیـاز میتوانیـد از پـودر سـیر هم 

اسـتفاده کنید
مـرغ خـوب  بگذاریـد  -  در مرحلـه دوم 
بـه  جـا  تابـه  در  آن  از  قبـل  و  سـرخ شـود 
ایـن صـورت الیـه  غیـر  در  نکنیـد.  جایـش 

نمیشـود. ایجـاد  آن  روی  برشـته 
- در صورتـی کـه مـرغ شـما ضخیم باشـد 
باشـید سـرخ شـدن  نکـرده  داغ  را  تابـه  یـا 
ممکن اسـت بیشـتر از ۶ دقیقه طول بکشـد.

شـیر  بـا  را  خامـه  از  نیمـی  میتوانیـد   -
جایگزیـن کنیـد تـا خـوراک مارچوبـه چربی 

باشـد. داشـته  کمتـری 
منبع: ایران کوک

زنگ مهر در مدارس 
آذربایجان شرقی طنین انداز شد

ـــور  ـــر کش ـــا سراس ـــان ب ـــر همزم ـــگ مه  زن
ــد،  ــی جدیـ ــال تحصیلـ ــن روز از سـ در اولیـ
در مـــدارس آذربایجان شـــرقی طنین انـــداز 

ـــد. ش
مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش آذربایجـــان 
ــال تحصیلـــی  ــاز سـ ــم آغـ ــرقی در مراسـ  شـ
در تبریـــز گفـــت: ۷۸۰ هـــزار نوآمـــوز و 
ـــه و 33  ـــزار و 2۰۰ مدرس ـــوز در ۸ ه دانش آم
ـــی  ـــزار کاس درس اســـتان در ســـال تحصیل ه

۹۹-۹۸ تحصیـــل خواهنـــد کـــرد.
جعفـــر پاشـــایی اظهـــار داشـــت: بـــا 
ـــه  ـــورت گرفت ـــه ص ـــجمی ک ـــزی منس برنامه ری
ـــم داشـــت و  ـــم نخواهی ـــدون معل کاس درس ب
ـــا  ـــای پوی ـــودن کاس ه ـــر ب ـــی دای ـــدف کل ه

در مـــدارس بانشـــاط اســـت.
ــه  ــبت بـ ــال نسـ ــرد: امسـ ــام کـ وی اعـ
ـــوز  ـــداد نوآم ـــه تع ـــد ب ـــک درص ـــل ی ـــال قب س
و دانش آمـــوزان آذربایجان شـــرقی افـــزوده 

شـــده اســـت.
مدیـــر کل امـــوزش و پـــرورش اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی تعـــداد دانش آمـــوزان 
ــتان  ــدارس اسـ ــال در مـ ــی امسـ دوره ابتدایـ
ـــرد  ـــام ک ـــر اع ـــزار نف ـــه 3۹۰ ه ـــک ب را نزدی
و گفـــت: پوشـــش تحصیلـــی 1۰۰ درصـــدی 
پیـــش دبســـتانی و ابتدایـــی رســـالت اصلـــی 
دانش آمـــوزی  هیـــچ  و  اســـت  مجموعـــه 
به خاطـــر مســـائل مالـــی نبایـــد از تحصیـــل 

بـــاز بمانـــد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
جشنواره های منطقه ای موجب 
ارتقای اقتصاد مناطق می شود

ــامی  ــگ و ارشاداسـ ــر فرهنـ ــاون وزیـ معـ
گفـــت: برگـــزاری برخـــی جشـــنواره های 
ــرای  ــتان ها بـ ــی در شهرسـ ــه ای و ملـ منطقـ
ـــت و  ـــب تقوی ـــق، موج ـــتر مناط ـــی بیش معرف

ــود. ــق می شـ ــاد مناطـ ــای اقتصـ ارتقـ
ـــش  ـــر کاراندی ـــر، علی اصغ ـــزارش مه ـــه گ ب
در جمـــع هنرمنـــدان و انجمن هـــای هنـــری 
شهرســـتان اهـــر، اظهـــار داشـــت: متأســـفانه 
ــود  ــا وجـ ــور بـ ــتان های کشـ ــی شهرسـ برخـ
پیشـــینه تاریـــخ و تمـــدن غنـــی چنـــدان مـــورد 
ــان  ــن میـ ــد و در ایـ ــرار نگرفته انـ ــه قـ توجـ
ــد  ــتان ها می باشـ ــن شهرسـ ــزو ایـ ــر جـ اهـ
و الزم اســـت ظرفیت هـــا و پتانســـیل های 
ـــه  ـــف ب ـــای مختل ـــتان در حوزه ه ـــن شهرس ای
ـــرای  ـــری ب ـــی و هن ـــوزه فرهنگ خصـــوص در ح

ـــود. ـــی ش ـــور معرف ـــاط کش ـــایر نق س
ــدان در  ــار هنرمنـ ــور آثـ ــزود: حضـ وی افـ
ــه ای  ــدروزه و یک هفتـ ــگاه چنـ قالـــب نمایشـ
ــه  ــران از جملـ ــم تهـ ــاط مهـ ــی نقـ در برخـ
ــگاه ها  ــراها، دانشـ ــدت، فرهنگسـ ــاالر وحـ تـ
ــر  ــتر و بهتـ ــی بیشـ ــث معرفـ ــد باعـ می توانـ
ایـــن شهرســـتان و منطقـــه در ســـطح کان 

کشـــوری شـــود.
برگـــزاری  کـــرد:  اضافـــه  کاراندیـــش 
ــیل   ــا و پتانسـ ــدی  هـ ــگاه های توانمنـ نمایشـ
هـــای اهـــر در تهـــران عـــاوه بـــر حضـــور 
ــه  ــد زمینـ ــردم می توانـ ــف مـ ــاد مختلـ آحـ
دعـــوت مقامـــات ارشـــد کشـــوری و حتـــی 
ــد از ایـــن  ــرای بازدیـ ریاســـت جمهـــوری بـ
ــرده و  ــم کـ ــه را فراهـ ــای منطقـ توانمندی هـ
ـــور  ـــه حض ـــتر و در نتیج ـــناخت بیش ـــه ش زمین
مقامـــات ارشـــد کشـــوری را بـــا آگاهـــی 
ـــم  ـــه فراه ـــر و منطق ـــتان اه ـــتر در شهرس بیش

کنـــد.
وی بـــه پیگیـــری و حـــل مشـــکات و 
ـــتان از  ـــن شهرس ـــری ای ـــی هن ـــائل فرهنگ مس
جملـــه ایجـــاد دبیرخانـــه دائمـــی جشـــنواره 
تئاتـــر کوتـــاه ارســـباران، تأمیـــن بیمـــه 
هنرمنـــدان، چگونگـــی برگـــزاری جشـــنواره 
بـــه  توجـــه  ارســـباران،  کوتـــاه  تئاتـــر 
موســـیقی اصیـــل عاشـــیق و غیـــره تأکیـــد 

کـــرد.
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می خواهم در المپیک توکیو طال بگیرم

قهرمــان کشــتی جهــان گفــت: از ایــن پــس 
ــک  ــه المپی ــوف ب ــود را معط ــز خ ــام تمرک تم
توکیــو خواهــم کــرد تــا در ایــن رویــداد بــزرگ 

بــه مــدال طــا برســم. 
ــس  ــی پ ــن یزدان ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتی  ــای کش ــا در پیکاره ــدال ط ــب م از کس
ــار داشــت:  ــان اظه ــی ســال 2۰1۹ جه قهرمان
مــدال طایــم را بــه مــردم خــوب ایــران 
ــر  ــت ه ــه و تح ــه همیش ــم ک ــم می کن تقدی

شــرایطی از مــن حمایــت کرده انــد.
وی افــزود: امیــدوارم بتوانــم پرچــم ایــران را 
ــراز  ــه اهت ــی ب ــابقات بین الملل ــه در مس همیش
درآورم. مــن بــرای ســرافرازی کشــورم نهایــت 

ــم. ــم را می کن تاش
نابغــه کشــتی جهــان خاطرنشــان کــرد: 
پونیــا کــه قــرار بــود در فینــال بــا مــن مبــارزه 
ــت  ــد و نتوانس ــیب دیدگی ش ــار آس ــد، دچ کن

ــد. ــه روی تشــک بیای ب
وی در پایــان گفــت: خیلــی دوســت داشــتم 
ــروم امــا چنیــن شــد  در فینــال روی تشــک ب
ــل  ــودی کام ــه بهب ــر ب ــا زودت ــدوارم پونی و امی

برســد.
آزاد  نماینــده وزن ۸۶ کیلوگــرم کشــتی 
ــه  ــود ب ــای خ ــی رقب ــا شکســت تمام ــران ب ای
ــتان  ــی قزاقس ــای جهان ــای رقابت ه ــدال ط م
ــی  ــی کشــتی آزاد و فرنگ ــا طای ــید و تنه رس
 2۰1۹ جهانــی  هــای  رقابــت  در  ایــران 

ــت. ــام گرف ــتان ن قزاقس
در جریــان دیــدار نهایــی وزن ۸۶ کیلوگــرم، 
دیپــاک پونیــا از هنــد بدلیــل مصدومیــت برابــر 
ــه ایــن  ــا ب ــه مبــارزه نشــد ت ــی حاضــر ب یزدان
ترتیــب دســت یزدانــی بــه نشــان فــرد پیــروز 
ــان  ــت جه ــکوی نخس ــر س ــرود و وی ب ــاال ب ب

قــرار بگیــرد.
ــای  ــدال ط ــر از م ــه غی ــی ب ــن یزدان حس
بازی هــای المپیــک 2۰1۶ ریــو، بــا کســب 
ایــن مــدال طــا صاحــب دومیــن مــدال طــا 
ــز و  ــک برن ــد. او ی ــی ش ــای جهان در رقابت ه

ــه دارد. ــز در کارنام ــان را نی ــره جه ــک نق ی
یزدانــی مــدال طــای بازی هــای آســیایی و 

جوانــان جهــان را نیــز در کارنامــه دارد.

نماینده اسنوکر ایران 
به نیمه نهایی چلنچ تور انگلیس رسید

ــار  ــب چه ــا کس ــران ب ــنوکر ای ــده اس نماین
ــک  ــی ی ــردن حت ــذار ک ــدون واگ ــروزی و ب پی
ــس،  ــور انگلی ــج ت ــای چلن ــم در رقابت ه فری

ــد.  ــی ش ــه نهای ــه نیم ــی مرحل راه
بــه گــزارش ایرنــا، امیرســرخوش  تنهــا 
نماینــده اســنوکر ایــران در رقابت هــای چلنــج 
ــدار خــود در  ــور اســت کــه در چهارمیــن دی ت
ــید. او  ــروزی رس ــه پی ــل« ب ــل »آرون هی مقاب
ــد.  ــازی ش ــرک 11۷ امتی ــت ب ــه ثب ــق ب موف

ــر  ــق دیگ ــا دقای ــران ت ــنوکر ای ــده اس نماین
ــی رود. ــن« م ــک نیکولس ــاف »جی ــه مص ب

ســرخوش بــا قــرار گرفتــن بیــن ۵۶ بازیکــن 
 )Q-School( ــکول ــو اس ــابقات کی ــر مس برت
 World Snooker در ســال 2۰1۹ از طــرف
اســنوکر  تــور  منتخــب  بازیکــن  بعنــوان 
 World Snooker Challenge Tour(

ــد. ــاب ش Player( انتخ
فصــل  دو  در  تــور  چلنــج  رقابت هــای 
2۰2۰-2۰21 و 2۰21-2۰22 در 1۰ رویــداد و 
در کشــورهای مختلــف اروپــا برگــزار می شــود. 
ســرخوش در دومیــن مرحلــه آن از  3۰ تــا 31 
شــهریورماه در کشــور انگلیــس و شــهر نیوبــری 

در حــال رقابــت بــا حریفــان اســت.

ــب  ــا کس ــران ب ــتی آزاد ای ــی کش ــم مل تی
ــز در  ــره و دو برن ــک نق ــا، ی ــدال ط ــک م ی
جایــگاه چهارمــی رقابت هــای قهرمانــی جهــان 

ــت. ــرار گرف ــتان ق در قزاقس
کشــتی  پیکارهــای  مهــر،  گــزارش  بــه 
آزاد قهرمانــی جهــان در شــهر نورســلطان 
ــران  ــم ای ــه تی ــان رســید ک ــه پای قزاقســتان ب
بــا کســب یــک مــدال طــا و ســهمیه المپیــک 
ــرم،  ــی در وزن ۸۶ کیلوگ توســط حســن یزدان
یــک مــدال نقــره توســط علیرضــا کریمــی در 
۹2 کیلوگــرم و دو مــدال برنــز توســط یونــس 
امامــی و بهنــام احســان پــور در اوزان ۷۰ و ۶1 

ــارم ایســتاد. ــر ســکوی چه ــرم ب کیلوگ
همچنیــن نیــز رضــا اطــری در وزن ۵۷ 
کیلوگــرم نیــز بــه مقــام پنجــم رســید و 
ســهمیه المپیــک را کســب کــرد. امیــر محمــد 
یزدانــی در وزن ۶۵ کیلوگــرم، رضــا افضلــی در 
وزن ۷۴ کیلوگــرم ، بهمــن تیمــوری در ۷۹ 
ــرم و  ــعبانی در ۹۷ کیلوگ ــی ش ــرم ، عل کیلوگ
ــز از  ــرم نی ــی در وزن 12۵ کیلوگ ــداهلل محب ی

ــدند. ــذف ش ــا ح دور رقابته
بــر ایــن اســاس رده بنــدی نهایــی انفــرادی 

ایــن مســابقات بــه شــرح زیــر اســت:
۵۷ کیلوگــرم: 1- زائــور اوگویــف )روســیه( 2- 
ــه( 3- نورســلیم ســانایف  ــی )ترکی ســلیمان آتل
ــتوان  ــد( ۵- اس ــار )هن ــتان( و راوی کوم )قزاقس

میچیــچ )صربســتان( و رضــا اطــری )ایــران(
۶1 کیلوگــرم: 1- بــکا لومتادزه )گرجســتان( 
2- ماگومدرســول ادریــس اف )روســیه( 3- 
ــور  ــان پ ــام احس ــد( و بهن ــول آواره )هن راح

)ایــران( ۵- عبــاس رحمــان اف )ازبکســتان( و 
ــکا( ــر گــراف )آمری تیل

۶۵ کیلوگــرم: 1- گادجــی مــراد رشــید اف 
ــتان(  ــوف )قزاقس ــت نیازبیک ــیه( 2- دول )روس
موســی  اســماعیل  و  )هنــد(  باجرانــگ   -3
ــر  ــور اوچی ــگا توم ــتان( ۵- تول ــف )مجارس کای
)مغولســتان( و تاکاتــو اتوگــورو )ژاپــن( ... 1۴- 

ــران( ــی )ای ــد یزدان امیرمحم
ــیه(  ــف )روس ــد بای ــرم: 1- داوی ۷۰ کیلوگ
ــوف )قزاقســتان( 3- یونــس  2- نورکجــا کایپان
گادجیــف  ماگومدمــراد  و  )ایــران(  امامــی 
یاکوبیشــویلی  زورابــی   -۵ )لهســتان( 
)گرجســتان( و نیکــوالی کوجــوکارو )انگلیــس(

ســیداکوف  زائوربــک   -1 کیلوگــرم:   ۷۴
)ایتالیــا(  چامیــزو  فرانــک   -2 )روســیه( 
3- جــردن بــاروز )آمریــکا( و زلیــم خــان 
)فرانســه( ۵- دانیــر کایســانوف  خادجیــف 
ــن( ... 2۶-  ــی )ژاپ ــو اوکوئ ــتان( و مائ )قزاقس

رضــا افضلــی )ایــران(
ــکا( 2-  ــل داک )آمری ــرم: 1- کای ۷۹ کیلوگ
جبرئیــل حســن اف )آذربایجــان( 3- گادجــی 
نبــی اف )روســیه( و تیمــوراز ســالکازانوف 
ــان اف )ازبکســتان(  )اســلواکی( ۵- رشــید قرب
ــتان( ... 13-  ــف )قزاقس ــان یوزربای ــم ج و گلی

ــران( ــوری )ای ــن تیم بهم
ــران(  ــی )ای ــن یزدان ــرم: 1- حس ۸۶ کیلوگ

2- دیپــاک پونیــا )هنــد( 3- اســتفان ریچموت 
)ســوئیس( و آتــور نایفونــوف )روســیه( ۵- 
کارلــوس منــدز )کلمبیــا( و مایلــس ناظــم 

ــو( ــن مارین ــی )س امین
۹2 کیلوگــرم: 1- جــی دن کاکــس )آمریکا( 
ایراکلــی  )ایــران( 3-  2- علیرضــا کریمــی 
متســیتوری )گرجســتان( و علیخــان جبرائیــل 
نورگالیپولــی  نورگالــی   -۵ )روســیه(  اف 
ــداوی( ــف )مول ــی روبای ــتان( و گئورگ )قزاقس

۹۷ کیلوگــرم: 1- عبدالرشــید ســعداله یــف 
)روســیه( 2- شــریف شــریف اف )آذربایجــان( 
نــوروف  عمردبیراوویــچ  ماگومدگادجــی   -3
)آمریــکا(  اســنایدر  کایــل  و  )مقدونیــه( 
ــار  ــتان( و الیزب ــی )قزاقس ــیر یرگال ۵-  علیش

اودیــکادزه )آمریــکا(
پتریاشــویلی  گنــو   -1 کیلوگــرم:   12۵
ــه( 3-  ــول )ترکی ــا آکگ ــتان( 2- طاه )گرجس
الکســاندر خوتسیانویســکی )اوکرایــن( و حســن 
ــا  ــادژا خوتاب ــای رحیــم اف )ازبکســتان( ۵- ب ب
)ســوریه( و ژی وی دنــگ )چیــن( ... ۸- یدالــه 

ــران( ــی )ای محب
رده بندی تیمی:

1- روسیه 1۹۰ امتیاز
2- قزاقستان 1۰3 امتیاز

3-  آمریکا ۹۴ امتیاز
۴- ایران ۹3 امتیاز

تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران ســال گذشــته 
ــب  ــی را کس ــای جهان ــمی رقابته ــوان شش عن
ــود  ــه صع ــا دو پل ــال ب ــه امس ــود ک ــرده ب ک

همــراه شــد.

با کسب چهار مدال رنگارنگ؛

تیم کشتی آزاد ایران در جایگاه چهارمی جهان قرار گرفت

فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه  رییــس 
ــود و  ــان شــهرآورد ن ــا خاطی ــت: ب ــال گف فوتب
یکــم برابــر بــا آیین نامــه انضباطــی فدراســیون 
فوتبــال برخــوردی شــدید و قاطــع انجــام 

خواهیــم داد. 
ــن زاده  ــماعیل حس ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
اظهــار داشــت: فرشــاد احمــدزاده بازیکــن 
ــده  ــاز کنن ــه آغ ــپولیس ک ــال پرس ــم فوتب تی
درگیــری در شــهرآورد امــروز بــود بــا دســتور 

ــد. ــروم ش ــی مح ــه انضباط ــت کمیت موق
وی افــزود: بــه طــور حتــم بــا ایــن بازیکــن 
برخــورد بســیار شــدیدی صــورت خواهــد 
گرفــت چــرا کــه رفتــار خوبــی را در ایــن 

ــت. ــش نگذاش ــه نمای ــود ب ــدال از خ ج
فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه  رییــس 
فوتبــال تصریــح کــرد: شــهرآورد ویتریــن 
بازتــاب  و  اســت  برتــر  لیــگ  مســابقات 

بین المللــی دارد و میلیون هــا نفــر آن را بــه 
ــن  ــد. چنی ــا می کنن ــتقیم تماش ــورت مس ص
رفتارهایــی زیبنــده فوتبــال ایــران نیســت.

ــه  ــا ب ــن برخورده ــر ای ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
اتفاقاتــی منجــر شــود کــه نتــوان آن را کنتــرل 
کــرد، عــوارض نامطلوبــی حتــی در ســطح 

ــت. ــد داش ــه خواه جامع
رییــس کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبال 
ــر  ــی منتظ ــه انضباط ــت: کمیت ــان گف در پای
گزارش هــای عوامــل مربــوط بــه شــهرآورد 
ــات  ــود دارد تصمی ــال وج ــن احتم ــت و ای اس

ــود. ــه ش ــری گرفت دیگ
نــود و یکمیــن شــهرآورد تهــران بعدازظهــر 
امــروز بیــن تیم هــای پرســپولیس و اســتقال 
و  شــد  انجــام  تهــران  آزادی  ورزشــگاه  در 
ــدی  ــک گل مه ــا ت ــان ب ــان در پای سرخپوش
ــدار  ــن دی ــیدند. ای ــروزی رس ــه پی ــدی ب عب

ــار  ــن ب ــه چندی ــی از جمل ــی مختلف ــا حواش ب
درگیــری بازیکنــان همــراه بــود و کمیتــه 
انضباطــی فدراســیون فوتبــال قبــل از مشــاهده 
احمــدزاده  فرشــاد  کتبــی،  گزارش هــای 
بازیکــن پرســپولیس را تــا اطــاع ثانــوی 

ــرد. ــروم ک مح
ــی  ــن عل ــه ای همچنی ــه در بیانی ــن کمیت ای
دلیــل  بــه  را  اســتقال  بازیکــن  کریمــی 

رفتارهــای غیرورزشــی و دریافــت کارت قرمــز 
مــورد انتقــاد قــرار داد و نوشــت: شــجاع خلیــل 
زاده، عــارف غامــی، ســیاوش یزدانــی و محمد 
ــورد  ــب م ــز حس ــی زادگان نی ــین کنعان حس
ــر ورزشــی  ــای غی ــار ه ــد در خصــوص رفت بای
ــه داوری  ــدید ب ــراض ش ــررات و اعت ــض مق نق
ــه انضباطــی  ــار خــود در کمیت پاســخگوی رفت

ــند. باش

حسن زاده: 

با خاطیان شهرآورد برخورد 
شدیدی خواهیم کرد

ــه  ــد ک ــران می گوی ــال ای ــناس فوتب کارش
تغییــرات پــی در پــی باشــگاه های ایرانــی 
آنهــا  فنــی  ســطح  آمــدن  پاییــن  باعــث 
ــارزی  ــه ب ــی ۹۰ نمون ــود و مســابقه دارب می ش

از آن بــود.
ــب،  ــژن ذوالفقارنس ــنا، بی ــزارش ایس ــه گ ب
ــی ۹۰ اظهــار  ــاره دارب کارشــناس فوتبــال، درب
داربــی  ضعیف تریــن  مســابقه  ایــن  کــرد: 
ــر  ــل اخی ــه فص ــای دو س ــه داربی ه ــبت ب نس
ــم  ــدام از دو تی ــود. هیچ ک ــی ب ــه لحــاظ کیف ب
نتوانســتند حداقــل فوتبــال خودشــان را ارائــه 
بدهنــد. تغییــرات هــر دو تیــم در ایــن فصــل 
زیــاد بــود و بازیکنــان بــه شــرایط بــازی عــادت 

ــتند. ــم نداش ــی ه ــی روان ــتند و آمادگ نداش

و  بی مــورد  خطاهــای  داد:  ادامــه  او 
پرخاشــگرانه کیفیــت بــازی را پاییــن آورده 
ــودش  ــد کار خ ــود داور نتوان ــده ب ــث ش و باع
ــازی خوبــی  ــه طــور کلــی ب را انجــام بدهــد. ب
ــارم  ــه چه ــازه هفت ــد ت ــه می گوین ــود. اینک نب
ــط  ــتند فق ــاده نیس ــوز آم ــا هن ــت و تیم ه اس

ــت. ــه اس ــک توجی ی
ــف  ــث تاس ــرد: باع ــه ک ــب اضاف ذوالفقارنس
اســت کــه در لیــگ، یــک بــازی در ایــن ســطح 
برگــزار کردیــم؛ مســابقه ای کــه تماشــاگر 
خــارج از کشــور هــم دارد و ایــن بــازی عــاوه 
ــا را  ــات م ــگ، آداب و روحی ــال، فرهن ــر فوتب ب

ــرد. ــر ســوال ب هــم زی
ــکل  ــاره مش ــال درب ــناس فوتب ــن کارش ای

گلزنی اســتقال و پرســپولیس هــم توضیح داد: 
ایــن فقــط مشــکل ایــن دو تیــم نیســت. البتــه 
ایــن دو باشــگاه تغییــرات زیــادی داشــته اند، از 
ــا  تغییــر هیــات مدیــره و مدیرعامــل گرفتــه ت

ــان. ــی و بازیکن کادر فن
ــی  ــودن دارب ــت ب ــرد: بی کیفی ــه ک او اضاف
فقــط تقصیــر مربــی یــا بازیکــن نیســت 
ــن  ــث پایی ــرات باع ــن تغیی ــه ای ــه مجموع بلک
در  می شــود.  تیم هــا  فنــی  ســطح  آمــدن 
باشــگاه های درجــه دو اروپایــی هــم کاردر 
مدیریتــی حداقــل هفــت ســال در باشــگاه 
فعالیــت می کننــد. بایــرن مونیــخ در 1۵ ســال 
فقــط دو مدیرعامــل عــوض کــرد امــا اینجــا در 
ــد.  ــر می کنن ــل تغیی ــک ســال ســه مدیرعام ی

ــل  ــی مث ــگاه های ایران ــم باش ــار نداری ــا انتظ م
بایــرن مونیــخ باشــند ولــی حداقــل اســتاندارد 
رعایــت  را  اروپایــی  تیم هــای درجــه ســه 
ــد. کشــوری کــه مدعــی حضــور در جــام  کنن
جهانــی اســت بایــد باشــگاه هایی بــا نظــم 

ــد. ــته باش ــتر داش ــاختاری بیش س
داربــی  گفــت:  پایــان  در  ذوالفقارنســب 
ــش  ــه نمای ــران را ب ــال ای ــی فوتب ــره واقع چه
گذاشــت. مــا نامنظــم و عجولیــم و همبســتگی 
نداریــم و بــا وجــود هزینه هــای بــاال مدیریــت 

ــم. ــی نداری صحیح

ملـی  کمیتـه  سـالیانه  و  عمومـی  مجمـع 
پارالمپیـک در حالـی برگـزار شـد کـه بازنگری 
اساسـنامه ایـن کمیتـه و برطرف شـدن ایرادات 

قانونـی آن بـه تصویـب رسـید. 
بـه گزارش مهر، هفدهمیـن مجمع عمومی و 
سـالیانه کمیته ملـی پارالمپیک امروز دوشـنبه 
بـه ریاسـت محمـود خسـروی وفـا و نمایندگان 
وزارت ورزش و کمیتـه ملـی المپیـک در محـل 
آکادمـی ملـی المپیک و پارالمپیک برگزار شـد.

در جریـان مجمـع امـروز، خزانـه دار و بـازرس 
گـزارش خـود را در زمینـه فعالیت هایشـان ارائه 
کردنـد. در ادامـه عبدالحمیـد احمـدی خواسـتار 
ارائـه توضیحات خزانه دار درباره مسـائلی همچون 
اسـتقرار سیسـتم حسـابداری تعهدی و ... شـد. 

همچنیـن هادی رضایی دبیـر اجرایی کمیته 
پارالمپیـک در بخشـی از صحبـت هـای خود به 
تخصیـص بودجـه بـه این کمیتـه اشـاره کرد و 
گفـت: اساسـنامه کمیته پارالمپیک اواخر سـال 
۹۵ از سـوی دولـت ابـاغ شـد امـا در شـهریور 

۹۷ بـه تاییـد نهایـی رسـید. بنابراین مـا از این 
تاریـخ به طور رسـمی از دولت بودجـه گرفتیم. 
در ادامـه مجمع عمومی و سـالیانه کمیته ملی 
پارالمپیک برخی از روسـای فدراسـیون ها نظرات 
خـود را مطـرح کردنـد و توضیحات الزم از سـوی 

حسـابرس و دیگر اعضای مجمع داده شـد.
سـاختار سـازمانی کمیته ملـی پارالمپیک دیگر 
موضـوع مطرح شـده در مجمـع بـود. در این زمینه 
قرار شـد تغییراتی در آن ایجاد و سـپس تایید شود.

در بخـش دیگـری از جلسـه مجمـع کمیتـه 
ملـی پارالمپیـک محمود خسـروی وفـا صحبت 
هایـی در رابطـه بـا اساسـنامه مطرح کـرد. وی 
گفـت کـه اساسـنامه بـه دلیـل تسـریع امـور 
کمیتـه پارالمپیـک تصویـب شـده، اما ایـرادات 
فوق العـاده  مجمـع  در  بایـد  و  دارد  قانونـی 
برطـرف شـود تـا مـورد تصویـب وزارت ورزش 

و هیـات دولـت قـرار بگیـرد.
اعضـای حاضـر در مجمـع نیـز رای مثبـت 

خـود را بـه ایـن موضـوع اعـام کردنـد.

ذوالفقارنسب:

 داربی چهره واقعی فوتبال ایران را نشان داد

تصویب بازنگری و رفع ایرادات قانونی 
در اساسنامه کمیته پارالمپیک

روانشناسی

اختالل سلوک چیست؟
 انواع ، علل و درمان آن 

اکثـر مسـایل کودکـی کـه باعث ارجـاع آن 
هـا بـه متخصصیـن بهداشـت روانـی و روان 
رفتارهـای  مشـکات  بـه   ، میشـود  شـناس 
کنتـرل نشـده بیرونی مربوط میشـود . یکی از 
ایـن مشـکات رفتاری، مسـئله اسـت به اسـم 
اختـال سـلوک، کـه از لحـاظ روان شناسـی 
شـخصی و اجتماعي بسـیار حائـز اهمیت بوده 

و بایـد مـورد توجـه ویـژه قـرار گیرد.
بیمـاری افسـردگی و اسـترس علـل عمـده 
مراجعـه بزرگسـاالن بـه متخصصـان بهداشـت 
روانـی به شـمار میـرود . ولـی در خصوص بچه 
هـا اینطـور نیسـت. اکثـر مسـایل کودکـی که 
باعـث ارجـاع آن هـا بـه متخصصین بهداشـت 
روانـی و روان شـناس میشـود ، بـه مشـکات 
رفتارهای کنترل نشـده بیرونی مربوط میشود . 
یکی از این مشـکات رفتاری، مسـئله اسـت به 
اسـم اختال سـلوک، که از لحاظ روان شناسی 
شـخصی و اجتماعي بسـیار حائز اهمیت بوده و 

بایـد مـورد توجه ویـژه قـرار گیرد.
اختـال سـلوک، عبارت اسـت از رفتـاری که 
حقوق اساسـی سـایرین و هنجارهـای اجتماعي 
مناسـب بـا سـن را نقض میکنـد ، پرخاشـگری، 
ویرانـي و تخریب اموال، دزدی و تقلب، دروغگویی 
و... در بیـن بچـه هـا مبتـا بـه اختـال سـلوک 
مشـاهده میشـود . ایـن اختـال در بین پسـران، 
شـایع تر اسـت و در سـطح جهانی دیده میشـود 
. ایـن مشـکل اختصـاص به موقعیت نـدارد. بلکه 
مشکات سلوک در مدرسـه، در منزل، در جامعه 

و با همسـاالن مشـاهده میشـود .
انـواع اختـال سـلوک: بـه طـور کلی سـه 
نوع اختال سـلوک موجود اسـت کـه باتوجه 
به سـن بـروز اولین عایـم این اختـال گروه 

بندی میشـود : 
1. آغـاز بچگـی کـه عایم اختال سـلوک 

پیـش از سـن 1۰ سـالگی ظاهر میشـود 
2. آغـاز نوجوانـی کـه عایـم اختـال در 

زمـان نوجوانـی و بلـوغ ظاهـر میشـود 
3. آغـاز نامشـخص کـه سـن بـروز اولیـن 

عایـم سـلوک مشـخص نیسـت
توجه:بعضـی بچـه هـا بـه نـوع خاصـی از 
بچـه  ایـن  مبتـا هسـتند،  اختـال سـلوک 
هـا احساسـات اجتماعـي محـدودی داشـته 
و اغلـب بعنـوان افـرادی بـی عاطفـه و بـی 

انـد. احسـاس شـناخته شـده 
 دالیـل اختـال سـلوک: دالیـل اختـال 
عوامـل  دسـته  دو  بـه  میتـوان  را  سـلوک 
بیولوژیکـی و عوامل روانـی – اجتماعي طبقه 

بنـدی کـرد. ایـن عوامـل بـه شـرح زیرنـد:
مي ایـد  ژنتیک:بنظـر  بیولوژیـک:  عوامـل 
یـک عامـل ژنتیـک در اختـال سـلوک نقش 
عنصـر  هـم  و خشـونت  پرخاشـگری  و  دارد 

ژنتیکـی داشـته باشـند.
عوامـل قبـل از تولـد:در زمـان حاملگـی، 
عواملی از جمله اسـتفاده سـیگار و الکل مادر 
بـاردار، سـو تغذیه در زمـان حاملگی و پس از 
زایمـان میتواننـد در ابتـا به اختال سـلوک 

نقش داشـته باشـند.
محیـط  اجتماعـي:  روانـی-  عوامـل 
عوامـل،  تریـن  مهـم  از  خانوادگي:یکـی 
محیـط خانوادگي اسـت. بـد رفتاری بـا بچه، 
خشـونت، محیـط های خانوادگـي بهم ریخته 
و پـر از اضطـراب، بـی کاری والدیـن، ابتـا 
یکـی از والدیـن بـه اختـال ضـد اجتماعـي 
را  شـخص  کـه  هسـتند  فاکتورهایـی  همـه 
نسـبت بـه ایـن اختـال مسـتعد میکننـد .

تأثیـر دوسـتان و رسـانه ها:اکثـر بچـه هـا 
بـه ایـن علـل رفتارهـای پرخاشـگرانه انجـام 
می دهنـد کـه تحت تأثیـر رفتارهای خشـونت 
و  دوسـتان  یـا  عمومـی  هـاي  رسـانه  آمیـز 

همسـاالن خویـش مـی بیننـد.
درمـان اختـال سـلوک: در مجمـوع براي 
و  کـودکان  در  افـزون  روز  مشـکات  حـل 
نوجوانـان مبتـا بـه اختـال سـلوک برنامـه 
ابـداع شـده اسـت،  هـاي درمانـی مختلفـی 
کـه از جملـه مهـم تریـن آن هـا میتـوان بـه 
رفتـاری کـه در  نـد مداخالـت  مـا  مـواردی 
غیرپرخاشـگرانه  رفتارهـای  ازای  در  هـا  آن 
و رفتارهـای اجتماعـي مـورد قبـول ، پـاداش 
هـای  مهـارت  امـوزش  میشـود؛  عرضـه 
مداخالـت  و  خانـواده  امـوزش  اجتماعـی؛ 
دارویـی اشـاره نمـود . از درمـان دارویـی می 
تـوان بعنـوان درمان کمکـی عائمی که اغلب 
در اختـال سـلوک نقش دارد، اسـتفاده کرد. 
تحقیقـات شـان مـي دهـد کـه اشـخاص 
بـه طورکلـی  ارتباطـی) و  عـاری مهارتهـای 
حالـت  در  مناسـب،  زندگـی(  هـای  مهـارت 
میشـوند  مشـکل  دچـار  گوناگـون  هـای 
دو  بـه  عمدتـا  افـرادی  چنیـن  :مشـکات 
حیطـه مربـوط مـي شـود:راهبردهای کنترل 
بیرونـی و راهبردهـای حـل مسـئله چناچـه 
مقـدار  بـه  و  صحیـح  بطـور  اشـخاص  ایـن 
مناسـب تحت امـوزش مهارتهـای ارتباطی یا 
دیگـر مهارتهای زندگـی قرار بگیرنـد، در این 
دو نـوع مشـکل بهبودی چشـمگیری خواهند 
داشـت؛ بنابرایـن بنظـر مـی رسـد کـه یکـی 
پیش گیـري  هـاي  برنامـه  انـواع  بهتریـن  از 
و بهبـود عائـم اختـال سـلوک در کـودکان 
نوجوانـان، امـوزش مهـارت هـای اجتماعي و 

ازجملـه مهـارت هـای حـل مسـئله باشـد.
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اوقات شرعی شهر تبریز

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت کــه در 
ــازی  ــعه ونوس ــازمان توس ــی س ــع عموم مجم
ــدرو (  ــران ) ایمی ــی ای ــع معدن ــادن وصنای مع
حاضــر شــده بــود، موضوع هایــی را مطــرح کــرد 
کــه مبتابــه بخش هــای مختلــف از جملــه 
ــا  اقتصــادی اســت؛ یکــی از آنهــا خداحافظــی ب

ــت.  ــد اس ــران ناکارآم مدی
ــی ۵3 ســاله  ــا، رضــا رحمان ــزارش ایرن ــه گ ب
کــه آبــان مــاه ۹۷ موفــق بــه کســب رای اعتمــاد 
از مجلــس شــورای اســامی بــرای وزارت صنعت، 
معــدن وتجــارت شــد، معتقــد اســت: امــروز برای 
ــد کار جهــادی انجــام شــود و  ــد بای حفــظ تولی
ــد فعالیــت 2۴ ســاعته  ــران ۶ روز هفتــه بای مدی
داشــته باشــند و روز جمعــه هــم بــا هماهنگــی 

در اســتراحت در دســترس باشــند.
ــه  ــاب ب ــب را خط ــن مطل ــت ای ــر صنع وزی
مدیــران و مســئوالن ذیربــط در مجمــع عمومــی 
ایمیــدرو گفــت: امــروز در گســتره فعالیــت ایــن 
وزارتخانــه مســاله ضــرر قابــل پذیــرش نیســت و 
بــا مدیــران ناکارآمــد چــاره ای جــز خداحافظــی 

نداریــم.
ــود را  ــث خ ــت مباح ــه محوری ــی ک رحمان
ــی  ــع معدن ــدن وصنای ــا بخــش مع ــاط ب در ارتب
برگزیــده بــود، خاطرنشــان ســاخت: هویــت 
اصلــی معــادن کشــور مربــوط بــه مناطــق 
محــروم و کــم برخــوردار اســت، بنابرایــن مــردم 
ســاکن در پیرامــون معــادن بایــد فعالیــت معدن 
را حــس کننــد و در ابعــاد زندگــی بــه بــاور ایــن 

ــم برســند. مه

ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــرد: مع ــد ک وی تاکی
کــه در مناطــق دور افتــاده و یــا کمتــر برخــوردار 
واقــع شــده، بــرای اســتخدام و جــذب نیــرو بایــد 
ــی  ــی و محل ــراد بوم ــه اف ــت را ب ــت نخس اولوی
بدهــد، مگــر آنکــه یــک نیــروی و متخصــص و 

ویــژه باشــد و در محــل قابــل جــذب نباشــد.
وزیــر صنعــت در کنــار پرداختــن بــه موضــوع 
ــه فعالیــت معــدن و از  ــق بخشــیدن ب مهــم رون
ــت:  ــت گف ــای نف ــرای درآمده ــی ب آن جایگزین
ــت  ــه فعالی ــتاب دادن ب ــیدن و ش ــرعت بخش س
ــه  ــی ب ــاخت داخل ــار س ــی در کن ــای معدن ه
عنــوان یــک حرکــت بــزرگ بایــد دنبــال شــود 
ــان وارد  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت ش و الزم اس

ــوند. کار ش
رحمانــی موضــوع اشــتغال قومــی و قبیلــه ای 
در دســتگاه هــای اجرایــی را بــه انتقــاد گرفــت و 
گفــت: بدتریــن شــکل در دســتگاه هــای اجرایــی 
اینکــه همزمــان بــا انتصــاب یــک اســتاندار، همه 
ــد  ــده بای نیروهــا عــوض مــی شــوند و ایــن پدی

ــر کند. تغیی
ــه موضــوع کارشــکنی و  وی غیــر مســتقیم ب
معارضیــن محلــی در برخــی از مناطــق معدنــی 
پرداخــت و گفــت: اینکــه مــردم محلــی بــه کار 
معــدن بدبیــن هســتند و شــکایات و مراجعاتــی 
بــه دســتگاه هــای اجرایــی دارنــد، ناشــی از روش 
غلــط برخــی از مجریــان و بهــره بــرداران معدنــی 

اســت.
ــک  ــه ی ــدارد ک ــی ن ــزود: دلیل ــی اف رحمان
شــرکت بهــره بــردار معدنــی بــه جــای گشــایش 

حســاب در بانــک اســتان محــل فعالیت، حســاب 
ــی در  ــردش مال ــد و گ ــته باش ــز داش را در مرک
ــش  ــه افزای ــی ک ــد، درحال ــت باش ــک پایتخ بان
ســپرده بانــک اســتانی، امــکان اعطای تســهیات 
را ارتقــا مــی بخشــد و بــه ایــن ترتیــب مــردم از 
خدمــات بیشــتر بانــک اســتان بهــره منــد مــی 

شــوند.
وی تاکیــد کــرد: امــروز از دیــدگاه وزارت 
ــرش نیســت  ــل پذی ــن سیاســت قاب صنعــت، ای
ــت ۶۵  ــده، پایتخ ــر ش ــای منتش ــر آماره و بناب
ــه خــود  درصــد از مجمــوع کل ســپرده هــا را ب
ــی  ــن درســت نیســت و یک اختصــاص داده و ای
از راه حــل هــا اینکــه منابــع در ســطح اســتانها 

ــع شــود. توزی
ــا  ــازه ســر دردلهایــش ب ــر صنعــت کــه ت وزی
اهالــی بخــش معــدن بــاز شــده بــود، ایــن را هــم 
ــورد  ــام م ــدارک اق ــن و ت ــاله تامی ــت: مس گف
نیــاز معدنــکاران و معــدن بایــد از همــان محــل 
ــام خوراکــی  ــه جــای اینکــه اق انجــام شــود، ب
معدنــکاران و پشــتیبانی معــدن از پایتخــت 
ــردم  ــود و م ــن ش ــل تامی ــد، در مح ــال یاب انتق
محلــی کــه اینهــا را ببیننــد، حمایــت از فعالیــت 

معــدن بیشــتر خواهــد شــد.
ــی  ــان م ــه بی ــه ک ــی آنچ ــه رحمان ــه گفت ب
شــود در ارتبــاط بــا مشــارکت مــردم در مناطــق 
ــاده  ــد پی ــی توان ــف م ــاد مختل ــروم، در ابع مح
ــی و  ــب همگرای ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــازی ش س
ــد  ــال خواه ــه دنب ــز ب ــردم را نی ــانی م همپوش
داشــت و ایــن سیاســت مــورد پذیــرش همگانــی 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: امــروز درصد ســامت وزارت 
صنعــت باالســت و آنچه که در گذشــته ســفارش 
بــوده، بایــد اصــاح شــود و در عیــن حــال اصاح 

ســاختار آغــاز شــده و بایــد تــداوم پیــدا کنــد.
ــا حاضــران  وزیــر صنعــت باردیگــر خطــاب ب
ــت:  ــار داش ــدرو اظه ــی ایمی ــع عموم در مجم
میــزان بازدهــی شــرکت هــای مختلــف بــا 
عملکــردش بایــد ســنجیده شــود و کارآمــدی و 
کارایــی شــرکت هــای فعــال در بخــش معــدن 
وصنایــع معدنــی اهمیــت بســزایی دارد و چنانچه 
مشــکات و موانــع را از ســر راه برنداریــم، بــرای 
ــم. ــار گرفته ای ــت را در اختی ــت مدیری ــه پس چ

ورود  ســاخت:  خاطرنشــان  رحمانــی 
اســتارتاپ ها در عرصــه صنعــت، معــدن وتجــارت 
آســیب پذیری مــا را کمتــر و قــدرت بیشــتری را 

می ســازد. فراهــم 

سخنان حاشیه ای وزیر صنعت در مجمع ایمیدرو

خداحافظی با مدیران ناکارآمد
افزایــش ناگهانــی قیمت هــای نفــت در هفته 
گذشــته، کابــوس کمبودهــا را در خاطرهــا زنده 
کــرد ولــی تحلیلگــران غربــی می گوینــد بعیــد 
اســت خودروســواران در سراســر جهــان مجبور 
جایگاه هــای  طوالنــی  در صف هــای  شــوند 

ســوخت بماننــد.
ــه  ــی ک ــات هوای ــزارش ایســنا، حم ــه گ  ب
ــم  ــی مه ــات نفت ــه تاسیس ــپتامبر علی 1۴ س
عربســتان ســعودی انجــام گرفــت، باعــث شــد 
ــن  ــه بزرگتری ــور ک ــن کش ــد ای ــی از تولی نیم
صادرکننــده نفــت جهــان اســت، متوقف شــود.

قیمــت نفــت برنــت در یــک روز 1۵ درصــد 
افزایــش پیــدا کــرد امــا پــس از آن پاییــن آمــد 

و روز جمعــه حــدود ۶۵ دالر معاملــه شــد.
بــا توجــه بــه کنــدی رشــد اقتصــاد جهانــی 
و فراوانــی عرضــه نفــت خــام در سراســر 
ــه 1۰۰  ــت ب ــود نف ــداز صع ــم ان ــان، چش جه

ــد. ــر می رس ــه نظ ــد ب ــا بعی دالر فع
هــری چلینگوئیریــان، مدیــر تحقیقــات کاال 
ــاره  ــن ب ــا« در ای ــی پاریب ــی ان پ ــک »ب در بان
ــری  ــی بهت ــان آمادگ ــوع جه ــت: در مجم گف
ــه  ــبت ب ــی نس ــوکهای نفت ــت ش ــرای مدیری ب
دهــه ۷۰ دارد. در ســال 1۹۷3 پــس از تحریــم 
اوپــک علیــه حامیــان رژیــم صهیونیســتی 
ــوم کیپــور و در ســال  ــه جنــگ ی در هنگام
1۹۷۹ پــس از انقــاب ایــران، قیمتهــای نفــت 
ــرد و  ــدا ک ــش پی ــاه افزای ــد م ــدت چن در م
اقتصادهــای توســعه یافتــه را بــه زانــو درآورد.

ــک،  ــرس بان ــان کوم ــه اقتصاددان ــه گفت ب
ــد  ــی همانن ــوک نفت ــک ش ــر ی ــال حاض در ح
ــدارد زیــرا کشــورها  ســابق تاثیــرات ویرانگــر ن
بــه چنیــن رویدادهایــی عــادت کرده انــد. 
ــوک  ــر ش ــزی در براب ــای مرک ــاوه بانک ه به ع
عرضــه واکنــش نشــان نخواهنــد داد و بــا 
ــه  ــرای مقابل ــم نرخ هــای بهــره ب افزایــش عظی
ــر  ــن حــال مهم ت ــا ای ــد. ب ــورم نمی پردازن ــا ت ب
ــا وابســتگی  ــه اقتصاده ــن اســت ک ــه ای از هم

ــد. ــش داده ان ــام را کاه ــت خ ــه نف ــود ب خ
مصـرف در آمریـکا بـه عنـوان مثـال از 1۷.3 
میلیـون بشـکه در روز در سـال 1۹۷3 بـه 2۰.۵ 
میلیـون بشـکه در روز در سـال 2۰1۸ افزایـش 

پیـدا کـرد کـه یـک رشـد 1۸ درصـدی را نشـان 
می دهـد در حالـی کـه تولیـد ناخالـص داخلـی 
واقعی این کشـور 23۰ درصد رشـد داشـته است.

در آلمــان خانوارهــا تنهــا 2.۶ درصــد از 
بودجــه خــود را در ســال 2۰1۸ بــرای ســوخت 

ــد. ــه کردن هزین
ــل و  ــدد حم ــه م ــیاری ب اقتصادهــای بس
نقــل و صنایعــی کــه مصــرف انــرژی بهینــه ای 
ــی  ــد گاز طبیع ــن مانن ــع جایگزی ــد و مناب دارن
ــی در  ــرفت خوب ــر، پیش ــرژی تجدیدپذی ــا ان ی

ــته اند. ــت داش ــرف نف ــش مص کاه
ــه  ــت در فاصل ــای نف ــه قیمت ه ــی ک هنگام
ســال 2۰11 تــا 2۰1۴ بــاالی 1۰۰ دالر در هــر 
ــر  ــادی منج ــی اقتص ــه فروپاش ــود، ب ــکه ب بش
نشــد زیــرا جهــان نســبت بــه قبــل وابســتگی 
کمتــری بــه چنــد تولیدکننــده بــزرگ داشــت.

نخســتین بحــران نفتــی جهــان بــه تشــکیل 
آژانــس بین المللــی انــرژی در ســال 1۹۷۴ 
ــازمان  ــو س ــورهای عض ــه کش ــد ک ــی ش منته
ــادی )OECD ( را  ــکاری اقتص ــعه و هم توس
ــت  ــادل ۹۰ روز واردات نف ــد مع ــزم می کن مل

ــر خــود نفــت داشــته باشــند. در ذخای
بعـاوه تولیـد نفت خـام محدود بـه خاورمیانه 
نیسـت و نفت دریای شـمال از دهه 1۹۸۰ تحت 
بهـره بـرداری بـوده اسـت در حالـی کـه منابـع 

فراسـاحلی در غـرب آفریقـا و برزیل و ماسـه های 
نفتـی کانادا نیز در دسـت اسـتخراج هسـتند.

آمریــکا کــه مدت هــای مدیــدی بــه واردات 
ــیل و  ــت ش ــدد نف ــه م ــود، ب ــی ب ــت متک نف
فناوریهــای جدیــد بــه تولیدکننــده بــزرگ 

ــت. ــده اس ــل ش ــت تبدی نف
چنیـن عواملـی کمـک کـرده اسـت از ضرب 
شـوکهایی ماننـد مختـل شـدن نیمـی از تولید 
نفـت عربسـتان سـعودی بـر اثـر آسـیب دیدن 

تاسیسـات کلیـدی آن گرفته شـود.
بـه گفتـه آلن گلـدر، متخصـص فرآورده های 
نفتـی در شـرکت »وود مـک کنـزی«، بـه ایـن 
سـان کشـوری مانند عربستان سـعودی احتماال 
دیگـر تصمیـم نخواهـد گرفـت صـادرات نفـت 
خـود را داوطلبانـه متوقـف کنـد زیـرا ممکـن 
تامیـن  یـک  عنـوان  بـه  خـود  جایـگاه  اسـت 

کننـده مطمئـن را از دسـت دهـد.
ــه،  ــزاری فرانس ــزارش خبرگ ــاس گ ــر اس ب
ــوک  ــه ش ــد ک ــدار دادن ــان هش ــا اقتصاددان ام
ــه  ــم گرفت ــت ک ــد دس ــی نبای ــی احتمال نفت
ــر  ــال حاض ــادی در ح ــای زی ــود. اقتصاده ش
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــده دس ــکات عدی ــا مش ب
می کننــد و بانکهــای مرکــزی بــه منظــور 
ــود،  ــده خ ــیب دی ــای آس ــه اقتصاده ــک ب کم

ــد. ــور ندارن ــرای مان ــی ب ــای چندان فض

شوک نفتی جدیدی در راه است؟


