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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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آیین گرامیداشت روز ملی 
شعر و ادب در تبریز برگزار 

می شود

رحمانی:

 باید جلوی صادرات کاالهای 
غیراستاندارد گرفته شود

لغو تمام تحریم ها هم
 مشکالت مردم را حل نمی کند

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

به منظور حمایت از تولید داخل، برنج در فصل برداشت وارد نمی شود

تحریم ها باید برداشته شود و آمریکا باید به ملت ایران احترام بگذارد

صادرات این گونه کاالها به آبروی کشور آسیب می رساند

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

آرامش بر بازار کشور حکمفرماست

مذاکره  و دیداری بین آقای روحانی و ترامپ صورت نمی گیرد

6
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حسینی شاهرودی:

دولت در مبارزه شفاف با فساد پیش قدم شود

ریشه مشکالت در توسعه، فقدان 
حکومت قانون است

ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای 
دریافت خدمات الکترونیکی آغاز شد

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

توسعه ورزش مستلزم بستر سازی 
مناسب در امور آموزش است

گوشــه ای در فلکــه دانشــگاه کــه تــا همیــن 
چنــد ســال پیــش، از   باغچه هــای سرســبز 
ــا و  ــتان بنره ــه گورس ــود، ب ــز ب ــگاه تبری دانش
ــل  ــهرداری تبدی ــته ش ــای تاریخ گذش بیلبورده

شــده  اســت. 
ــگاه  ــای دانش ــارس، قدیمی ه ــزارش ف ــه گ ب
ــردی را  ــته پیرم ــر داش ــه خاط ــد ب ــز بای تبری
کــه در گوشــه  دانشــگاه )از طــرف نبــش فلکــه 
ــود.  ــه ب ــی راه انداخت ــه کوچک ــگاه( باغچ دانش
دانشــگاه تبریــز، ســبزترین دانشــگاه ایــران 
اســت و پیرمــرد کــه گویــا از نیروهــای خدماتــی 
یــا فضــای ســبز دانشــگاه بــود، همــان باریکــه 

ــبزی  ــره و س ــه گل و تَ ــان ب ــری را چن 50 مت
ــود کــه هــوش از ســر  و ســیفی جات آراســته ب

رهگــذران می بُــرد.
ــان و  ــیاری از کارکن ــح بس ــه  صب ــح  ب  صب
ــرد را  ــبز پیرم ــوق س ــور و ش ــجویان، ش دانش
ــد و محــو باغچــه او می شــدند.  تماشــا می کردن
ــغ و  ــار بال ــز، چن ــگاه نی ــوار دانش ــوی دی آن س
ــگاه،  ــه دانش ــیر فلک ــه در مس ــود ک ــی ب زیبای

ــود. ــه ب ــایه انداخت س
اگــر گوشــی ها و دوربین هــای امــروز در 
ــس  ــن عک ــد چندی ــود، می ش ــم ب ــان ه آن زم
مانــدگار از آن گوشــه باصفــای شــهر، ثبــت کرد 

ــه  ــه اوضــاع ب ــه داشــت ک ــروزی نگ ــرای ام و ب
کلــی متفــاوت اســت.

ارزش  متوجــه  وقتــی  تبریــز  شــهرداری 
ــش  ــار نب ــد، چن ــگاه ش ــه دانش ــی فلک تبلیغات
ــب  ــک ش ــد و ی ــود دی ــم کار خ ــه را مزاح فلک
بی ســر و صــدا قطعــش کــرد. امــروز درســت در 
ــهرداری  ــزرگ ش ــورد ب ــت، بیلب ــای آن درخ ج

بــه چشــم می خــورد.
باغچــه پیرمــرد هــم سرنوشــتی مشــابه 
آن درخــت داشــت. امیدواریــم آن پیرمــرد 
ــتگی اش  ــایه  بازنشس ــد و س ــده باش ــا، زن باصف
ــلم  ــدر مس ــا ق ــد، ام ــش باش ــل  و عیال ــر اه س
ــت.  ــری نیس ــر خب ــبز دیگ ــه سرس از آن باغچ
ــای تاریخ گذشــته شــهرداری  ــا و بنره بیلبورده
در نبــش فلکــه دانشــگاه در همیــن محــل رهــا 
ــا را  ــن بنره ــه ای ــرادی ک ــی اف ــوند. یعن می ش
ــران  ــدرن: اک ــه اصطــاح م ــد )ب نصــب می کنن
می کننــد!( اکران هــای قدیمــی را بــا کاتِــر 

می بُرنــد و می  اندازنــد تــوی دانشــگاه.
 بنــر تاریــخ انقضــا، بــه هیــچ درد نمی خــورد 
و بــا ایــن کار راحــت  می شــود از شــرش خــاص 
شــد، امــا آن قطعــه ســبز کــه از باغــات قدیمــی 
دانشــگاه اســت، امــروز بــه زباله دانــی تبلیغــات 
شــهری و گورســتان بنرهــای تاریخ گذشــته 

فلکــه تبدیــل شــده  اســت.
ــه  ــر ب ــه تذک ــال  و حوصل ــگاه ح ــه دانش ن
نــه  و  دارد  را  شــهرداری  اجرایــی  عوامــل 
شــهرداری کــه بایــد ســرلوحه پاکیزگــی شــهر 
باشــد، نظارتــی بــر عوامــل اجرایــی اکــران! دارد.

با گورستان بنرها آشنا شوید 

ــی اســتاندار  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
ــورا  ــدری در ش ــه ق ــت: ب ــرقی گف آذربایجان ش
و ســتادها کمیتــه تشــکیل داده ایــم کــه گاهــا 
یادمــان مــی رود کــه چنــد تــا کمیتــه تشــکیل 

داده ایــم. 
بــه گــزارش فــارس، جــواد رحمتــی در 
آذربایجان شــرقی  ترافیــک  جلســه شــورای 
ــد قبــل از هــر چیــزی  ــه بای اظهــار کــرد: البت
ــدگان  ــات رانن ــی و الزام ــوع و ویژگ ــه موض ب
ســرویس ها توجــه کــرد و ماحظــات آن را 

ــرد.  ــت ک رعای
وی بــا بیــان اینکــه فرمانداری هــا بایــد 
ســتادها را تشــکیل دهــد، تصریــح کــرد: 
ــورت  ــه ص ــا ب ــر، برنامه ه ــفانه در اول مه متاس
کامــل اجــرا نمی شــود و تــا دو هفتــه مهرمــاه 

ــت.  ــرح اس ــرویس مط ــوع س موض

ــی اســتاندار  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان شــرقی 
ســاعت  تغییــر  بــا  رابطــه  در  بحث هایــی 
ــری از  ــت جلوگی ــر جه کاری ادارات از اول مه
ــم  ــه داد: نمی دان ــات مطــرح اســت، ادام تطابق
در ایــن خصــوص کاری در اســتان شــده و یــا 
اصــا الزم نیســت، چراکــه دیگــر وقــت زیــادی 
ــاف  ــی ات ــران برخ ــرای جب ــد ب ــده و بای نمان

وقت هــا کاری کــرد. 
ــاده  ــر پی ــگ عاب ــه فرهن ــان اینک ــا بی وی ب
ــل کاری  ــت: حداق ــت، گف ــده اس ــول مان مغف
کــه بایــد در مــدارس انجــام گیــرد مربــوط بــه 
ــت.  ــتاندارد اس ــار اس ــن رفت ــازی و تعیی آرام س
رحمتــی خاطرنشــان کــرد: همــه مــا فرزنــد 
و موضــوع فرهنگ ســازی  داریــم  در خانــه 
عابــر پیــاده یکــی از دغدغه هــا بــوده کــه بایــد 

ــی  ــای فیزیک ــان و توصیه،کاره ــار گفتم در کن
نیــز صــورت گیــرد. 

وی متذکــر شــد: بایــد کاری جهــادی کــرد 
تــا هــر چــه ســریع تر مشــکات مربــوط 
بــه برچســب و بررســی اســتاندارد تعییــن 
ــرد.  ــام گی ــر انج ــروع اول مه ــا ش ــرویس ت س
ــی اســتاندار  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان شــرقی 
نیســت،  یکســان  مــدارس  همسان ســازی 
چراکــه مــا اولیایــی داریــم کــه مدرســه 
فرزنــدش را از جنــوب شــرقی محــل ســکونت 
ــه  ــی اســت ک ــرد و مدع ــمال غربی می ب ــه ش ب
ــدارس  ــر از م ــدارس بهت ــی آن م ــطح علم س

ــت.  ــکونت اس ــل س ــک مح نزدی
وی ابــراز کــرد: به قــدری در شــورا و ســتادها 
ــان  ــا یادم ــه گاه ــم ک ــکیل داده ای ــه تش کمیت
مــی رود کــه چنــد تــا کمیتــه تشــکیل داده ایــم. 
ــا انتقــاد از شــائبه مــرگ  رحمتــی در ادامــه ب
ــه کــرد:  ــات در بیمارســتان اضاف ناشــی از تصادف
ــا  ــود و کام ــک ش ــات تفکی ــن موضوع ــد ای بای
معلــوم شــود کــه چنــد درصــد آســیب وارد شــده 
و چنــد درصــد احتمــال زنــده مانــدن باقی اســت. 

مغفول ماندن نهادینه سازی 
فرهنگ عابر پیاده 
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در  مجلــس  در  شــوش  مــردم  نماینــده 
ــت  ــدان الیحــه تجــارت گف ــه منتق ــش ب واکن
الیحــه  روی  زیــادی  کارشناســی  کار  کــه 

تجــارت انجــام شــده اســت.
ــوری  ــی ن ــید راض ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
طــرف  از  شــده  مطــرح  انتقــادات  دربــاره 
ــه الیحــه تجــارت  فعــاالن اقتصــادی نســبت ب
و نحــوه بررســی آن در صحــن علنــی مجلــس 
ــرای ســال ها  اظهــار داشــت: الیحــه تجــارت ب
پیــش اســت و اقدامــات کارشناســی بســیاری 
ــن  ــت. ای ــده اس ــام ش ــه انج ــن الیح روی ای
الیحــه همچنیــن مراحــل قانونــی خــود را 
ــای  ــت. فض ــرده اس ــی ک ــق ط ــور دقی ــه ط ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــوری نیس ــم ط ــی ه ــن علن صح
ــازه  ــته باشــد، اج ــده ای پیشــنهادی داش نماین

ــد. ــته باش ــردن آن را نداش ــرح ک مط
ــر  ــه داد: از نظ ــوش ادام ــردم ش ــده م نماین
ــت،  ــه  وارد نیس ــن الیح ــر ای ــکالی ب ــن اش م
نماینــدگان نیــز ابهــام زیــادی در رونــد بررســی 
ــد، وقتــی مــاده ای از الیحــه  ایــن الیحــه ندارن
مخالفــی نــدارد، چــرا بایــد بــرای بررســی 
ــم. ــز کنی ــوارد تمرک ــن م ــر ای بیــش از حــد ب

وی در مــورد اشــکال بعضــی منتقــدان 
مبنــی بــر اســتفاده مکــرر و نامشــخص از واژه 
ــه  ــت: نکت ــه گف ــن الیح ــواد ای ــرف« در م »ع
ــی و کارشناســان  ــاق بازرگان ــه ات اینجاســت ک

قبــل از بررســی مــواد قانونــی الیحــه تجــارت 
ــه را  ــن الیح ــا ای ــط ب ــم مرتب ــی مفاهی بعض
تشــریح کردنــد. اگــر مشــروح مذاکــرات را مرور 
ــم  ــن مفاهی ــق ای ــور دقی ــه منظ ــم متوج کنی

ــد. ــم ش خواهی
ــرد: کمیســیون  ــح ک ــان تصری ــوری در پای ن
ــی  ــل از بررس ــس قب ــی مجل ــی و قضای حقوق
ایــن الیحــه در صحــن علنــی، بــه بررســی ایــن 
الیحــه پرداختــه بــود. کمیســیون حقوقــی 

ــب  ــلوغی نیســت و غال ــس کمیســیون ش مجل
ــی  ــژه ای بررس ــت وی ــا دق ــائل ب ــوارد و مس م

می شــود.
نماینــدگان مجلــس در حــال بررســی و 
تصویــب »الیحــه تجــارت« هســتند کــه بیــش 
از هــزار مــاده دارد کــه کارشناســان اقتصــادی 
نســبت بــه نحــوه بررســی آن در مجلــس 

ــد. ــرده ان ــاد وارد ک انتق
اوایــل دهــه  از  تدویــن الیحــه تجــارت 

ــه  ــن الیح ــاز و ای ــت آغ ــت وق ــتاد در دول هش
ــم شــد و در  ــس تقدی ــه مجل در ســال ۱۳۸۴ ب
نهایــت در تاریخ ششــم دی مــاه ســال ۱۳۹0 در 
کمیســیون حقوقــی و قضایــی کــه طبــق اصــل 
ــود،  ــون اساســی عهــده دار بررســی آن ب ۸5 قان
بــه تصویــب رســید. مجلــس نیــز در تاریــخ ۲۳ 
فروردیــن ســال ۱۳۹۱ بــا اجــرای آزمایشــی آن 
ــرای  ــت و آن را ب ــال موافق ــج س ــدت پن ــه م ب
شــورای نگهبــان ارســال کــرد. شــورای نگهبــان 
بــا ایــراد اصــل هشــتاد و پنجــم آن را بــه 
مجلــس عــودت داد و بــرای رفــع ایــراد شــورای 
نگهبــان الزم بــود ایــن الیحــه در صحــن علنــی 

ــه تصویــب برســد. مجلــس ب
ــه  ــن الیح ــواد ای ــاالی م ــم ب ــه حج ــر ب نظ
ــی  ــیون قضای ــم کمیس ــاده(، تصمی )۱۲۶۱ م
بــر آن شــد کــه ایــن الیحــه به صــورت کتــاب 
بــه کتــاب و در پنــج مرحلــه بــه صحــن علنــی 
مجلــس ارائــه شــود کــه »کتــاب قراردادهــای 
تجارتــی« آن در ۱۲ فصــل و ۳۳۱ مــاده در 
شــهریورماه ۱۳۹۸ در دســتور کار مجلــس 
قــرار گرفــت. اگرچــه تصویــب تمــام ایــن 
دوم  هفتــه  در  تجــارت  الیحــه  از  قســمت 
پایــان  بــه  مجلــس  در   ۱۳۹۸ شــهریورماه 
ــه  ــن الیح ــواد ۲۷۹ و ۲۹۳ ای ــی م ــیده ول رس
جهــت بررســی مجــدد بــه کمیســیون قضایــی 

ــد. ــاع ش ــی ارج و حقوق

در واکنش به منتقدان الیحه تجارت

اقدامات کارشناسی زیادی روی الیحه تجارت انجام شده است

ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــدان  ــعه، فق ــکات در توس ــه مش ــت: ریش گف
ــی  ــعه حقوق ــدم توس ــا ع ــون ی ــت قان حکوم

ــت. اس
بــه گــزارش ایســنا، ســیدمرتضی نبــوی 
ــرح  ــکیاتی ط ــی تش ــن دوره آموزش در دومی
ــت  ــرد: سال هاس ــار ک ــهریاری، اظه ــهید ش ش
کــه در ابعــادی از جملــه فرهنگــی و اقتصــادی 

ــود دارد. ــکاتی وج مش
وی بــا اشــاره بــه اشــکاالت اقتصــاد متکــی 
بــه نفــت، گفــت: تعییــن سیاســی قیمــت نفــت 
ــص  ــد ناخال ــا موجــب شــده رشــد تولی در دنی
داخلــی کشــور بــا نوســان همــراه باشــد و ایــن 
در حالــی بــوده کــه نوســانات اقتصــادی متاثــر 
از نوســانات قیمــت نفــت، ضــد توســعه اســت.

ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض

پیشــرفت  الگــوی  مفهومــی  مــدل  گفــت: 
اســامی ایرانــی در دانشــگاه آزاد در حــوزه 
حــوزه  در  راهکارهــا  ارائــه  و  ریشــه یابی 

اقتصــادی تدویــن شــده اســت.
نبـوی خاطرنشـان کـرد: در ایـن مـدل سـیر 
نوسـانات  و  اقتصـادی  حرکت هـای  نظریه هـا، 
بـر  عـاوه  و  شـده  بررسـی  کشـور  سیاسـی 
ریشـه یابی عقب ماندگی هـا و دوران افول توسـعه 
ایـران و سـیر نظـرات توسـعه، مـدل مفهومـی 
برای پیشـرفت اسـامی ایرانی ارائه شـده اسـت.

ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
توســعه  در  مشــکات  ریشــه  کــرد:  بیــان 
ــعه  ــدم توس ــا ع ــون و ی ــت قان ــدان حکوم فق
ــروزه ریشــه  ــه ام ــه طوری ک ــی اســت؛ ب حقوق
ــردد،  ــون برمی گ ــت قان ــه حکوم ــکات ب مش
بــه گونــه ای کــه قــوه مقننــه آن طــور کــه بایــد 
قوانیــن حســاب شــده و کارآمــدی را تصویــب 
نکــرده و بســیاری از قوانیــن بــا فوریــت و 

بــه  مجلــس  در  مفصــل  مطالعــات  بــدون 
می رســند. تصویــب 

نبـوی اضافـه کـرد: تغییـر سـریع قوانین در 
کشـور، وجـود قوانیـن پراکنـده و گاه تعارض و 
کسـرت قوانین مشـکاتی را ایجاد کرده اسـت.

وی ادامــه داد: تدویــن و تنقیــح قوانیــن 
ــتاب زده  ــع ش ــر وض ــاوه ب ــده و ع ــام نش انج
قوانیــن، اجــرای قانــون نیــز آن چنــان در بیــن 

ــت. ــم نیس ــان مه مجری
ـــام  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــو مجم عض
اظهـــار کـــرد: این هـــا همـــه در حالـــی 
ـــه  ـــجم، یکپارچ ـــد منس ـــون بای ـــه  قان ـــت ک اس
و بـــدون تعـــارض باشـــد، همچنیـــن در 
ــات در  ــاوری اطاعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ عصـ
ــاد  حالـــی ســـرمایه های زیـــادی بـــرای ایجـ
ــده  ــام شـ ــی انجـ ــاخت های الکترونیکـ زیرسـ
کـــه آن گونـــه کـــه بایـــد کارآمـــد و موفـــق 

نبـــوده اســـت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ریشه مشکالت در توسعه،
 فقدان حکومت قانون است

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــخنگوی کمیس س
بــا اشــاره بــه اینکــه  قــوه قضاییــه اراده جــدی 
ــت  ــت: دول ــاد دارد، گف ــا فس ــه ب ــرای مقابل ب
هــم بایــد بــه میــدان بیایــد و خــط قرمــزی در 

ــد. ــته باش ــا فســاد نداش ــارزه ب مب
ــینی  ــن حس ــید حس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــادی  ــیون اقتص ــخنگوی کمیس ــاهرودی س ش
مجلــس شــورای اســامی پبــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــه  ــت: مقابل ــاد گف ــا فس ــه ب ــفافیت در مقابل ش
ــاد  ــت اعتم ــب بازگش ــاد موج ــا فس ــفاف ب ش
عمومــی بــه نظــام خواهــد شــد. مقابلــه 
ــه  ــد و هم ــه باش ــه جانب ــد هم ــاد بای ــا فس ب

گروه هــای سیاســی را در بــر گیــرد.

شفافیت قوه قضائیه در بررسی پرونده دانه 
درشت ها موجب جلب حمایت مردم می شود

وی افــزود: بررســی پرونــده فســاد دانــه 
درشــت ها و آقازاده هــا در دولــت، مجلــس، 
قــوه قضائیــه و نهادهــای نظامــی موجــب 
ــردم می شــود، در  ــت م ــاد و حمای ــب اعتم جل
ایــن راســتا شــفافیت قــوه قضاییــه در بررســی 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــا حائ پرونده ه
فراکســیون  مرکــزی  شــورای  عضــو 
ــت: در برخــی  ــس گف ــی مجل ــدگان والی نماین
ــی  ــارزه نمایش ــاهد مب ــی ش ــای تاریخ برهه ه

بــا فســاد بــوده ایــم کــه تــا نوبــت بــه پرونــده 
عقب نشــینی  می رســید،  درشــت ها  دانــه 
صــورت می گرفــت امــا قــوه قضاییــه ایــن بــار 

ــاد دارد. ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــدی ب اراده ج
حســینی شــاهرودی یادآورشــد: نماینــدگان 
ــای  ــا امض ــز ب ــامی نی ــورای اس ــس ش مجل
ــه در  ــوه قضایی ــات رئیــس ق ــه ای از اقدام بیانی
مبــارزه بــا فســاد تقدیــر کردنــد. کارکنــان قــوه 
ــزم  ــه ع ــد ک ــد احســاس کنن ــز بای ــه نی قضایی
ــا فســاد جــدی  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــوه قضایی ق

ــرای از  ــی ب ــدام زیربنای ــد دارد اق ــت و قص اس
ــردن فســاد انجــام دهــد. بیــن ب

دولت باید در مبارزه شفاف با فساد پیش 
قدم باشد

ــد در  ــت بای ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــدم باشــد،  ــش ق ــا فســاد پی ــارزه شــفاف ب مب
ــه  تاکیــد کــرد: مقدمــات فســاد در قــوه مجری
ایجــاد می شــود و خروجــی فســاد نیــز در 
ــه  قــوه مجریــه مشــکاتی را ایجــاد می کنــد ب

همیــن جهــت دولــت نبایــد منتظــر ورود قــوه 
ــا فســاد باشــد. ــارزه ب ــرای مب ــه ب قضایی

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
اشــاره بــه اظهــارات رئیــس جمهــور مبنــی بــر 
اینکــه دولــت بایــد در اتــاق شیشــه ای باشــد، 
تصریــح کــرد: دولــت بایــد در راســتای شــفاف 
ســازی و نظــام ســازی فرآیندهــا اقــدام کنــد، 
ــرای  ــت ب ــه دول ــادی در بدن ــای زی مقاومت ه
اجــرای ســامانه های شــفاف ســازی وجــود 
دارد، ایجــاد شــفافیت هزینــه دارد زیــرا عده ای 

ــوند. ــروم می ش ــزرگ مح ــای ب از رانت ه
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاهرودی ب ــینی ش حس
ایجــاد شــفافیت در نظــام اقتصــادی، گمــرک، 
واردات و صــادرات ضــروری اســت، اظهــار 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــن کشــور م داشــت:  قوانی
فســاد کامــل اســت و بایــد در راســتای شــفاف 
ــت  ــاد عدال ــاد و ایج ــا فس ــارزه ب ــازی  مب س

ــام داد. ــدی انج ــات ج ــی اقدام اجتماع

دولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد 
اعالم نکند

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه  قـــوه قضاییـــه 
ــاد دارد  ــا فسـ ــه بـ ــرای مقابلـ اراده جـــدی بـ
ــت  ــیر حرکـ ــن مسـ ــز در ایـ ــس نیـ و مجلـ
می کنـــد، گفـــت: دولـــت بایـــد بـــه میـــدان 
ـــاد  ـــا فس ـــارزه ب ـــزی در مب ـــر قرم ـــد و خط بیای
نداشـــته باشـــد. فســـاد از هـــر حـــزب و 
ـــه  ـــوه قضائی ـــت و ق ـــس، دول ـــی در مجل جناح

بایـــد مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد.

ــات  ــوز جزئی ــت: هن ــس گف ــد مجل ــیون امی ــو فراکس عض
ــارد  ــاری ۱5 میلی ــط اعتب ــص خ ــا تخصی ــه ب ــی در رابط دقیق

ــت.  ــده اس ــخص نش ــران مش ــه ای ــا ب دالری اروپ
بــه  بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد علــی وکیلــی، 
صحبت هــای اخیــر برخــی از مقامــات ایرانــی و اروپایــی مبنــی 
بــر اختصــاص ۱5میلیــارد دالر خــط اعتبــاری از ســوی اروپــا بــه 
ــات دقیقــی در  ــوز جزئی ــار داشــت: هن کشــورمان اشــاره و اظه
رابطــه بــا تخصیــص خــط اعتبــاری۱5 میلیــارد دالری اروپــا بــه 

ــران مشــخص نشــده اســت. ای

آیا اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا به ایران 
محقق خواهد شد؟

وی در ادامـــه افـــزود: در واقـــع ایـــن ســـوال وجـــود دارد 
ـــران  ـــه ای ـــا ب ـــوی اروپ ـــاری از س ـــط اعتب ـــاص خ ـــا اختص ـــه آی ک
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــرار ب ـــر ق ـــاال اگ ـــد و ح ـــد ش ـــق خواه محق
ایـــن امـــر انجـــام شـــود؛ دقیقـــا بـــه چـــه شـــیوه ای اجـــرا 

می شـــود.

باید مشاهده کرد که اروپایی ها می خواهند در قبال این 
خط اعتباری، نفت از ایران خریداری کنند

نماینــده مــردم تهــران، ری و شــمیرانات تصریــح کــرد: 
ــن خــط  ــال ای ــد در قب ــا می خواهن ــه اروپایی ه ــم ک ــد ببینی بای
ــدف  ــه ه ــا اینک ــد ی ــداری کنن ــران خری ــت از ای ــاری،  نف اعتب
ــی  ــت آن پ ــه ماهی ــد ب ــت بای ــا چیســت و در حقیق ــی آنه اصل

ــه ای اســت. ــم نام ــه تفاه ــب چ ــه در غال ــم ک ببری

اگر خط اعتباری محقق شود، یک گام مثبت از سوی 
اروپایی ها خواهد بود

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 

بــر اینکــه اگــر ایــن خــط اعتبــاری از ســوی اروپــا نســبت بــه 
ایــران انجــام شــود، احتمــال ایــن وجــود دارد کــه گام چهــارم 
ــر  ــه ه ــرد: ب ــار ک ــی شــود، اشــاره و  اظه ــدات برجــام ملغ تعه
حــال اگــر همیــن خــط اعتبــاری هــم محقــق شــود، یــک گام 
ــک  ــن ی ــه ای ــود؛ چــرا ک ــا خواهــد ب ــت از ســوی اروپایی ه مثب
ــم  ــا را مصم ــه م ــی ک ــطح تنش های ــد از آن س ــت می توان حرک

ــه اجــرای گام چهــارم تعهــدات هســته ای کنــد، بکاهــد. ب
وکیلــی در ادامــه افــزود: امــا ایــن گام هــا از ســوی اروپایی هــا 
ــان را در  ــم حقوق م ــا نمی توانی ــه م ــرای اینک ــت ب ــی نیس کاف
مســئله برجــام نادیــده بگیریــم و دیگــر گام هــای بعــدی کاهــش 

تعهــدات هســته ای را عملیاتــی نکیــم.

حسینی شاهرودی:

دولت در مبارزه شفاف با فساد پیش قدم شود

ماهیت تخصیص خط اعتباری ۱5 میلیارد دالری 
اروپا به ایران مشخص نیست

بروجردی:
برکناری بولتون، نشان دهنده آشفتگی 

حاکم بر ساختار سیاسی آمریکا است

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس اعتقــاد دارد برکنــاری مشــاور 
ــده  ــاالت متحــده، نشــان دهن ــی ای ــت مل امنی
آشــفتگی حاکــم بــر ســاختار سیاســی آمریــکا 

اســت. 
عاءالدیــن  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــان  ــاری »ج ــه برکن ــش ب ــردی، در واکن بروج
بولتــون« مشــاور امنیــت ملــی ایــاالت متحــده 
ــرات نشــان دهنــده  ــن تغیی ــکا، گفــت: ای آمری
آشــفتگی حاکــم بــر ســاختار سیاســی و بنــده 

ــت. ــده اس ــاالت متح ــازی ای ــم س تصمی
مجلــس  در  ســلماس  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی در ایــن راســتا، اظهــار کــرد: 
ــا روی کار آمــدن تیــم  ــود ب ترامــپ امیــدوار ب
تندروهــا بتوانــد سیاســت های خــود را اعمــال 
و عملیاتــی کنــد ولــی عمــا شکســت خــورد.

بولتون، نماد نفوذ صهیونیست ها در بنده 
هیات حاکمه این کشور است

ــاور  ــون، مش ــه بولت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
امنیــت ملــی ایــاالت متحــده نمــاد نفــوذ 
ــن  ــه ای ــات حاکم ــده هی ــت ها در بن صهیونیس
ــوان  ــن می ت ــه داد: بنابرای ــت، ادام ــور اس کش
ــده شــکاف  ــاری وی نشــان دهن دریافــت برکن
ــم  ــتمداران تصمی ــه و سیاس ــات حاکم در هی

ــت. ــی اس ــاز آمریکای س

ثبات مدیریتی در بنده حاکمیتی ایاالت 
متحده وجود ندارد

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
شــد  یــادآور  بایــد  البتــه  کــرد:  تصریــح 
مشــاور  برکنــاری  کــرد  اذعــان  نمی تــوان 
امنیــت ملــی ایــاالت متحــده مهــر پایانــی بــر 
سیاســت های غیــر منطقــی ایــن کشــور باشــد 
زیــرا واشــنگتن آشــفته بــازار ناهنجــاری هایــی 

اســت کــه اســرائیلی ها رقــم می زننــد.
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــا اشــاره  ــس شــورای اســامی ب خارجــی مجل
ــر از  ــن نف ــون چندی ــپ تاکن ــه ترام ــه اینک ب
اعضــای کابینــه خــودش را برکنــار کــرده کــه 
ــابقه  ــی س ــور ب ــن کش ــی ای ــخ مدیریت در تاری
ــن  ــن بی ــرد: در ای ــوده اســت، خاطرنشــان ک ب
ــر  ــاری بیانگ ــن رفت ــه چنی ــت ک ــوان گف می ت
ــی  ــده حاکمیت ــی در بن ــات مدیریت ــود ثب نب
ایــن کشــور اســت کــه موجــب شــده آمریــکا 
در بیــن کشــورهای دنیــا دچــار آســیب شــود.

آشنا: 
تحوالت دانش هسته ای ایران غرب را 

شگفت زده خواهد کرد 

مرزهــای  گفــت:  رئیس جمهــور  مشــاور 
ــر  ــته ای دیگ ــوزه هس ــاوری در ح ــش و فن دان

ــت.  ــد گرف ــا را نخواه ــوی م جل
ــنا  ــام الدین آش ــنیم، حس ــزارش تس ــه گ ب
مرکــز  رئیــس  و  رئیــس  جمهــور  مشــاور 
ریاســت جمهوری،  اســتراتژیک  بررســی های 
ــی  ــدات برجام ــش تعه ــوم کاه ــاره گام س درب
ــام  ــای انج ــن گفت وگوه ــورمان و همچنی کش
 شــده بــا فرانســه دربــاره مســئله برجــام گفــت: 
ــی  ــت و وقت ــه اس ــک گام چندالی ــوم ی گام س
و  گفتــه می شــود محدودیتــی در تحقیــق 
توســعه وجــود نخواهــد داشــت یعنــی مرزهــای 
دانــش و فنــاوری در ایــن حــوزه دیگــر جلــوی 
ــش  ــمت دان ــا به س ــت و م ــد گرف ــا را نخواه م
مــرزی خواهیــم رفــت، در نتیجــه غــرب بایــد 
ــش  ــوالت دان ــه تح ــد ک ــته باش ــار داش انتظ
را  او  نزدیــک  آینــده  در  ایــران  هســته ای 

ــد. ــگفت زده کن ش
ــرب  ــه غ ــت ک ــی اس ــن تصمیم ــزود: ای وی اف
بایــد بگیــرد کــه آیــا می خواهــد بــا ایــران به مثابــه 
ــز  ــرژی صلح آمی ــه ای دارای ان ــدرت منطق ــک ق ی
هســته ای تعامــل کنــد یــا اینکــه می خواهــد ایران 
را مقابــل خــود قــرار دهــد، ایــن تصمیمــی اســت 

کــه آنهــا وقــت زیــادی بــرای اتخــاذ آن ندارنــد.

معاون رئیس مجلس نخجوان بر 
توانایی ایران در حل مشکالت خود 

تاکید کرد

»آذر زینـــال اف« معـــاون اول مجلـــس 
عالـــی جمهـــوری خودمختـــار نخجـــوان 
ـــران  ـــامی ای ـــوری اس ـــه جمه ـــرد ک ـــد ک تاکی
ـــر  ـــد ب ـــود می توان ـــمند خ ـــات ارزش ـــا تجربی ب
مشـــکات و چالش هـــای پیـــش رو فائـــق 

آیـــد. 
ـــید  ـــدار »س ـــا، وی در دی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــوری  ــول جمهـ ــینی« سرکنسـ ــد حسـ احمـ
ـــن  ـــام ای ـــا اع ـــوان ب ـــران در نخج ـــامی ای اس
ـــخ،  ـــا تاری ـــوری ب ـــران کش ـــزود، ای ـــب اف مطل
فرهنـــگ و ســـابقه کهـــن اســـت کـــه قـــادر 
ــه  ــود غلبـ ــکات خـ ــر مشـ ــا بـ ــد تـ می باشـ

کنـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر مخالفـــت جمهـــوری 
ـــی  ـــای خارج ـــت قدرت ه ـــا دخال ـــان ب آذربایج
ـــرد،   ـــح ک ـــه تصری ـــا مســـائل منطق ـــاط ب در ارتب
ـــوان  ـــه عن ـــران ب ـــه ای ـــرای امنیـــت همـــه جانب ب
ـــت  ـــرادر اهمی ـــایه و ب ـــت و همس ـــور دوس کش

ـــت. ـــل اس ـــی قائ خاص
معـــاون اول مجلـــس عالـــی نخجـــوان در 
ـــن  ـــود همچنی ـــخنان خ ـــری از س ـــش دیگ بخ
ـــکل  ـــل مش ـــرای ح ـــه ب ـــورت گرفت ـــدام ص از اق
ـــوی  ـــوری از س ـــن جمه ـــرای ای ـــن دارو ب تامی

ـــرد. ـــکر ک ـــر و تش ـــران تقدی ای
در ایـــن دیـــدار روابـــط ایـــران بـــا ایـــن 
زمینه هـــای  در  خودمختـــار  جمهـــوری 
ــولی  ــادی و کنسـ ــی، اقتصـ ــف سیاسـ مختلـ

ــت. ــرار گرفـ ــر قـ ــادل نظـ ــورد تبـ ــز مـ نیـ
مســـائل کنســـولی، آخریـــن وضعیـــت 
ــه  ــرف از جملـ ــترک دو طـ ــای مشـ پروژه هـ
نیـــروگاه آبـــی اردوبـــاد - مـــارازاد از دیگـــر 
ــوده  ــور بـ ــوی مزبـ ــت و گـ ــای گفـ محورهـ

اســـت.

سهم زنان از تسهیالت اشتغال زایی 
روستایی به 4۱ درصد رسید

معـاون رئیس جمهوری در امور زنـان و خانواده 
گفـت: بـر اسـاس آمار موجود ، در سـال ۹۷ سـهم 
و  روسـتایی  زایـی  اشـتغال  تسـهیات  از  زنـان 

عشـایری افـزون بـر ۴۱ درصـد بوده اسـت. 
ابتـکار در جمـع  ایرنـا، معصومـه  بـه گـزارش 
خبرنـگاران کهگیلویـه و بویراحمد در یاسـوج آماری 
درباره میزان تسـهیات اشـتغال زایی زنان ارائه نکرد.

اصلـی  سیاسـت های  از  یکـی  گفـت:  وی 
دولـت حمایـت از مناطـق محـروم بـوده که در 
ایـن میـان رویکـرد آن توجه بـه توانمندی زنان 

بـه ویـژه در مناطـق روسـتایی اسـت.
وی افـزود: مهمتریـن اقـدام انجـام شـده در 
ایـن زمینـه پرداخت تسـهیات اشـتغال پایدار 
روسـتایی و عشـایری برای ایجاد اشـتغال پایدار 

و درآمدزایـی در میـان زنـان بوده اسـت.
ابتـکار بیـان کـرد: طرح هـای ارتقـای تـاب 
آوری اجتماعـی و توانمـدی زنـان روسـتایی در 
مناطقـی همچون دیشـموک کهگیلویه و سـایر 
روسـتاها و مناطـق محـروم اسـتان کهگیلویه و 
بویراحمـد آغـاز شـده و کارهای قابـل قبولی در 

ایـن زمینـه انجام شـده اسـت.
وی عنـوان کـرد: هـدف اصلـی ایـن طـرح 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی و تـوان افزایـی 

جوامـع اعـم از شـهری و روسـتایی اسـت.
زنـان و  امـور  معـاون رئیـس جمهـوری در 
خانـواده تصریـح کـرد: تفاهـم نامـه هایـی بـا 
سـازمان بهزیسـتی کشـور بـرای کاهـش برخی 
مشـکات و آسـیب های حـوزه زنـان و خانـواده 
کـه نیازمند خدمـات مداخله ای و مشـاوره های 

اجتماعـی بوده، بسـته شـده اسـت.
ابتـکار ابـراز داشـت: بـرای نیل بـه این هدف 
سـه مرکـز مداخلـه درمانـی و کمـک مشـاوره 
ای و ارایـه خدمـات مشـاوره ای و اجتماعـی در 

کشـور ایجاد شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: یـک تفاهـم نامـه خـاص 
اسـتان کهگیلویـه وبویارحمـد نیـز بـا سـازمان 
آمـوزش و پـرورش انجـام گرفتـه کـه بـا توجه 
بـه مسـایل مربـوط بـه مـدارس و تـوان افزایی 
هنرجویـان آموزشـی و پرورشـی ایـن موافقیت 

نامـه خـاص این اسـتان اسـت.
ابتـکار بیـان کـرد: این تفاهـم نامه بـه تایید 
وزیـر آمـوزش و پـرورش نیـز رسـیده کـه برای 
حمایـت از دختـران بازمانـده از تحصیـل و ارائه 
آموزش هـای الزم و مهارت هـای زندگـی کمک 
در  فرهنگـی  و  اجتماعـی  شـرایط  بهبـود  بـه 

مناطـق محـروم ایـن اسـتان خواهـد بود.
وی هـدف اصلـی سـفر خـود را بـه اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمـد تصویـب سـند ارتقـای 
وضعیـت زنـان و خانـواده اسـتان، عنـوان کـرد.

معـاون رئیس جمهوری در امـور زنان و خانواده 
گفـت: در ایـن اسـتان نیز این سـند امضا شـده 
بـا همـکاری دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی در 
کارگـروه مرتبط با شـورای برنامه ریزی اسـتان 

تصویـب و اجرایـی می شـود.
دســتگاه ها  تمامــی  کــرد:  عنــوان  وی 
ــن اســتان عقــب  ــی از ای ــد کــه جاهای موظفن
ماندگــی هایــی همچــون کــودکان بازمانــده از 
ــد و  ــد ورود کنن ــته باش ــود داش ــل وج تحصی

ــد. ــئولیت دارن ــاره مس ــن ب درای
زنـان  امـور  در  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
و  اهـداف  از  یکـی  کـرد:  تصریـح  خانـواده  و 
بازگشـت  طـرح  ایـن  در  مهـم  شـاخص های 
ایـن کـودکان بویـژه دختـران بـه کاس درس 
و فراهـم شـدن امـکان تحصیـل بـرای تمامـی 
اسـتان  ایـن  از  ای  نقطـه  هـر  در  خانواده هـا 
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــرا  ــاه مّب ــان از گن ــن جه ــان در ای * آدمی
نیســتند و خدایــی کــه ایــن بنــدگان را آفریده 
ــه  ــت ک ــًا آگاه اس ــا کام ــن معن ــت از ای اس
ــان  ــا و کاستیهایش ــل ضعفه ــه دلی ــان ب آدمی
دچــار پــاره ای از گناهــان می شــوند. در چنیــن 
ــد  ــان می توان ــه انس ــن کاری ک ــی بهتری حال
ــود  ــز خ ــه عج ــه اوالً ب ــت ک ــن اس ــد ای بکن
واقــف شــود و بــدان اعتــراف کنــد و بدانــد کــه 
بدتریــن موجــودات مســتکبران هســتند و گناه 
ــز و  ــود عج ــری را در خ ــزش پذی ــردن و لغ ک
ذلــت ببیننــد و دچــار غــرور نشــود و بافاصلــه 
ــاً مجــاری ورود  ــادم شــود ثانی ــد و ن ــه کن توب
ــدا  ــش پی ــب و لغزاندن ــرای فری ــگان را ب بیگان
ــری را در  ــه پذی ــف و ضرب ــاط ضع ــد و نق کن

خــود کشــف کنــد و آنهــا را ببنــدد.
؟

از خــود  * جهــان پیرمــا، قهرمانیهــا، 
صحنه هــای  و  دالوریهــا  هــا،  گذشــتگی 
خونیــن بســیار بخــود دیــده اســت و تاریــخ 
ــر  ــروز پ ــه ام ــا ب ــاز ت ــی از آغ ــی آدم زندگ
ــت  ــا و سرگذش ــش آمده ــن پی ــت از ای اس
هــا. بســیاری از مــردان بــزرگ در راه آرمــان 
ــم  ــزرگ ه ــدف ب ــا ه ــش و ی ــدس خوی مق
ــف  ــر ک ــان ب ــغ ج ــی دری ــود ب ــان خ میهن
نهــاده و ســرانجام بــا کمــال ســربلندی 
ــه  ــز ب ــخ نی ــد. تاری ــیده ان ــهادت رس ــه ش ب
ــر  ــداکاری و از جــان گذشــتگی ه ارزش و ف
ــتان و  ــزرگ داس ــداکاران ب ــن ف ــک از ای ی

داســتان های جاویــدان آفریــده اســت.
عباس پرویز

ــی  ــک بخت ــه نی ــه مای ــان یگان * در جه
ــت. ــت اس ــان محب انس

افالطون
* دانشــمندانند کــه خــود را وقــف مــردم 
جهــان می کننــد و بــا اکتشــافات خــود بشــر 

ــا نجــات می دهــد. را از بای
حسین رحمت نژاد

ــا  * هیــچ انســانی در جهــان از زندگــی ب
ــت. ــاز نیس ــی نی ــان ها ب ــر انس دیگ

ابراهم ادهم
ــدا گام  ــه راه خ ــز ب ــی ج ــان واقع * انس

ــی دارد. ــر نم ب
جبران خلیل جبران

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و 
شروع سال تحصیلی؛

خدمات اتوبوس های مسیر BRT روز 
اول مهر رایگان است

ـــا  ـــان ب ـــز، همزم ـــهردار تبری ـــت ش ـــا موافق ب
ـــال  ـــروع س ـــدس و ش ـــاع مق ـــه دف ـــاز هفت آغ
ـــد، شـــرکت واحـــد اتوبوســـرانی  ـــی جدی تحصیل
ـــاد  ـــه آح ـــژه ب ـــات وی ـــه خدم ـــه ارائ ـــبت ب نس
شـــهروندان، دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان 

اقـــدام می کنـــد. 
ـــرکت  ـــل ش ـــنا، مدیرعام ـــزارش ایس ـــه گ  ب
ـــام  ـــا اع ـــه ب ـــز و حوم ـــرانی تبری ـــد اتوبوس واح
ــگان در  ــات رایـ ــت: خدمـ ــر، گفـ ــن خبـ ایـ
ــهروندان،  ــم شـ ــتای تکریـ ــر در راسـ اول مهـ
ــان  ــوزان و فرهنگیـ ــجویان، دانـــش آمـ دانشـ

انجـــام می شـــود. 
 فـــرخ جالـــی ادامـــه داد: ایـــن اقـــدام بـــه 
منظـــور ترویـــج و نهادینـــه ســـازی فرهنـــگ 
ــه  ــی و بـ ــل عمومـ ــل و نقـ ــتفاده از حمـ اسـ
ـــوا  ـــی ه ـــی، آلودگ ـــار ترافیک ـــش ب ـــع آن کاه تب
ــفرهای  ــت در سـ ــاف وقـ ــری از اتـ و جلوگیـ
ــار  ــش بـ ــه افزایـ ــه بـ ــا توجـ ــهری بـ درونشـ
ـــدارس،  ـــایی م ـــام بازگش ـــهر در ای ـــی ش ترافیک

انجـــام می شـــود. 
ــه نظافـــت اتوبـــوس  ــیدگی بـ  وی از رسـ
هـــا، ســـایه بانهـــا و رفـــع نواقـــص فنـــی و 
اورهـــال نـــاوگان به مناســـبت بازگشـــایی 
مـــدارس و افزایـــش تقاضـــای ســـفر خبـــر 

داد.

معاون بازرسی و نظارت صمت استان:
مردم گرانی لوازم التحریر را

 به ۱24 اطالع دهند

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صمــت 
اســتان آذربایجــان شــرقی از مردم خواســت در 
صــورت گــران عرضــه شــدن لــوازم التحریــر، از 

طریــق تلفــن ۱۲۴ اطــاع دهنــد.
ایرنــا، اســماعیل عطاپــور،  بــه گــزارش 
ــه کاال در  ــر عرض ــارت ب ــد نظ ــریح رون ــا تش ب
آســتانه بازگشــایی مــدارس ابــراز داشــت: 
مــدارس  بازگشــایی  ویــژه  نظارتــی  طــرح 
از اوایــل شــهریورماه در اســتان آذربایجــان 

ــت. ــده اس ــاز ش ــرقی آغ ش
ــا  ــی، ب ــرح نظارت ــن ط ــرد: ای ــد ک وی تاکی
هــدف حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
اســتان  در  اســتان ها  ســایر  بــا  همزمــان 
ــامل  ــود و ش ــرا می ش ــرقی اج ــان ش آذربایج
ــر،  ــوازم التحری ــه ل ــر اقامــی از جمل نظــارت ب

ــت. ــاک اس ــش و پوش ــف و کف کی
عطاپــور بــا اشــاره بــه مــدت زمــان اجــرای 
ایــن طــرح افــزود: ایــن طــرح در آســتانه 
لــزوم  و  جدیــد  تحصیلــی  ســال  شــروع 
ــی  ــف احتمال ــه تخل ــروز هرگون پیشــگیری از ب
توســط عوامــل ســودجو و فرصت طلــب بــا 
تعزیــرات  کل  اداره  هماهنگــی  و  همــکاری 
حکومتــی و ســایر دســتگاه های مرتبــط ماننــد 
ــروی انتظامــی  ــاف ، اتحادیه هــا و نی ــاق اصن ات

ــد. ــد ش ــرا خواه ــر اج ــا ۱0 مه ت
معـاون بازرسـی و نظـارت صنعـت، معـدن و 
تجارت اسـتان آذربایجان شـرقی خاطرنشان کرد: 
مـردم بیشـتر نسـبت بـه گرانـی در حـوزه لـوازم 
التحریـر گایـه دارنـد آن هـم به این دلیل اسـت 
کـه لـوازم التحریـر و دفتـر پیـش از این بـا ارز ۴ 
هـزار و ۲00 تومانـی وارد می شـد کـه از اوایـل 
امسـال بـه نیمایـی تبدیـل شـد و شـاهد گرانـی 

حـدود ۴ هـزار و ۲00 تومانـی اقـام شـدیم.
عطاپــور بــا اشــاره بــه نظــارت مســتمر 
ــدن و  ــت، مع ــران صنع ــزود: ناظ ــان اف بازرس
تجــارت اســتان در ســطح شــهرها حضــور 
ــا  ــز برپ ــد و نمایشــگاهی هــم کــه در تبری دارن
شــده زیــر ذره بیــن ناظــران قــرار دارد و قــرار 
شــده محصــوالت ایــن نمایشــگاه کــه ۱5 

ــود. ــه ش ــازار عرض ــت ب ــر قیم ــد زی درص
معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صمــت 
ــد  ــان تاکی ــرقی در پای ــان ش ــتان آذربایج اس
کــرد: مــردم حتمــا از مغــازه دار، فاکتــور 
ــر  ــاوت ت ــا متف ــر قیمت ه ــد و اگ ــد بگیرن خری
ــن  ــق تلف ــر عرضــه می شــود از طری ــران ت و گ

ــد. ــاع دهن ۱۲۴ اط

بـــا  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتاندار 
انتقـــاد از تأخیر هـــای مکـــرر در تکمیـــل 
پـــروژه ســـامان دهی مجموعـــه تاریخـــی 
مقبره الشـــعرای تبریز، اظهار کـــرد: اتمام این 
پروژه، خواســـته بحق مردم فرهنگ دوســـت 
ارشـــد  مدیریت  جـــدی  مطالبه  و  اســـتان 
باید  امر  مســـئوالن  و  نیز هســـت  اســـتان 
نســـبت به عملکـــرد خـــود در این خصوص 

باشند. پاســـخگو 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــز و  ــر تبری ــگ و هن ــاد فرهن ــعرا، نم مقبره الش
ــه  ــفانه  ب ــزود: متاس ــت، اف ــتان اس ــروی اس آب
ــه  ــن مجموع ــامان دهی ای ــف س ــل مختل دالی
تاریخــی بــه تاخیــر افتــاده اســت و همیــن امــر 
ــت  ــم از ظرفی ــه نتوانی موجــب شــده اســت ک
فرهنگــی و گردشــگری آن در راســتای توســعه 

اســتان اســتفاده کنیــم.
وی بــا تأکیــد بــر جدیــت دســتگاه های 
مســئول بویــژه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان و شــهرداری تبریــز در اتمــام 
ــتگاه ها  ــه دس ــرد: هم ــار ک ــروژه، اظه ــن پ ای
ایــن  ســامان دهی  پیشــبرد  بــرای  بایــد 
مجموعــه و اتمــام عملیــات عمرانــی در آن 

ــد. ــکاری کنن هم
ــی اســتاندار  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
ــت:  ــاره گف ــن ب ــز در ای ــرقی نی ــان ش آذربایج
متاســفانه بســیاری از مســائل فنــی و تخصصــی 
کــه بایــد در توســعه و مرمــت اماکــن تاریخــی 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، در عملیــات عمرانــی 

مقبره الشــعرا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
جــواد رحمتــی، بــه توســعه عجوالنــه و 
ــی  ــای باستان شناس ــه کاوش ه ــه ب ــدون توج ب
در ایــن مجموعــه تاریخــی، افــزود: زیربنــای در 
نظــر گرفتــه شــده بــرای توســعه مقبره الشــعرا 
ــا میــزان اعتبــارات تخصیــص  نیــز متناســب ب

ــد  ــن رون ــروژه نبــوده کــه ای ــن پ ــه ای ــه ب یافت
باعــث طوالنــی شــدن ســامان دهی آن در 

ــان شــده اســت. طــول زم
ــا بیــان اینکــه همــه ســاله اعتباراتــی  وی ب
ــل  ــرای تکمی ــت ب ــهرداری و دول ــوی ش از س
ــه داد:  ــود، ادام ــی می ش ــروژه پیش بین ــن پ ای

تکمیــل ایــن پــروژه یکــی از مطالبــات جــدی 
مــردم اســت و دســتگاه های مســئول بایــد 
ــردم  ــور م ــرای حض ــازی آن ب ــرای آماده س ب
ــند. ــته باش ــام جــدی داش ــگران اهتم و گردش

آذربایجــان  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
بهره بــرداری  و  تکمیــل  ادامــه  در  شــرقی 
نیازمنــد  را  مقبره الشــعرا  پــروژه  از  کامــل 
ــار دانســت  ــال اعتب ــارد ری ــش از 500 میلی بی
و افــزود: عملیــات ســامان دهی ایــن مجموعــه 
ــاده کــردن آن  ــت محوطه ســازی و آم ــا اولوی ب
ــد و  ــه می یاب ــگران ادام ــد گردش ــرای بازدی ب
بــرای اصــاح داخــل بنــا نیــز اعتباراتــی مــورد 
ــه  ــم تخصیــص ب ــه انتظــار داری ــاز اســت ک نی
ــع  ــه موق ــت و پرداخــت ب ــع از ســوی دول موق
از ســوی شــهرداری، شــاهد تســریع در اتمــام 

ــیم. آن باش
جــاری ۱۱0  ســال  در  افــزود:  رحمتــی 
میلیــارد ریــال اعتبــار از ســوی وزارت فرهنــگ 
ــز  ــال نی ــارد ری ــامی و ۹0 میلی ــاد اس و ارش
در  پــروژه  ایــن  بــرای  شــهرداری  توســط 
ــه شــده کــه در صــورت تخصیــص  نظــر گرفت
ــرای  ــی ب ــات عمران ــل، عملی ــت کام و پرداخ
ــرد. ــتری می گی ــرعت بیش ــروژه س ــل پ تکمی

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

قائــم مقــام شــهردار تبریــز گفــت: در ســال 
گذشــته شــهرداری تبریــز ریالــی از محــل تغییر 
کاربــری درآمــدی نداشــته و ایــن موضــوع 
یعنــی اینکــه یــک متــر زمیــن فضــای ســبز بــه 

ســاختمان و بتــن تبدیــل نشــده اســت. 
بــه گزارش ایرنا، رســول موســایی در مراســم 
ــازمان  ــد س ــت جدی ــه سرپرس ــع و معارف تودی
ســیما، منظــر و فضای ســبز شــهری شــهرداری 
ــری هــر متــر  ــز تاکیــد کــرد: تغییــر کارب تبری
ــر اســت و  فضــای ســبز اقدامــی جبــران ناپذی
ــود. ــاوت ب ــن موضــوع بی تف ــر ای ــد در براب نبای

وی بــا بیــان اینکــه در ۲ ســال اخیــر تــاش 
ــود،  ــر ش ــت پذی ــز زیس ــهر تبری ــا ش ــده ت ش
اظهــار داشــت: اولویــت اصلــی در ایــن زمینــه 
ــامت  ــه در س ــوده ک ــبز ب ــای س ــعه فض توس

ــذار اســت. ــهروندان بســیار تاثیرگ ش
قائــم مقــام شــهردار تبریــز احــداث ۲۶ 
ــد  ــت جدی ــه ای در دوره مدیری ــتان محل بوس

شــهرداری را اقدامــی مهــم در راســتای توســعه 
فضــای ســبز شــهری دانســت و گفــت: تبدیــل 
زمیــن مســکونی بــه فضــای ســبز بــرای شــورا 

ــز افتخــار بزرگــی اســت. و شــهرداری تبری
اقدامــات  از  اینکــه  بیــان  بــا  موســایی 
اساســی شــهرداری در حــوزه فضــای ســبز 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــگ حفاظ ــال فرهن انتق
ــان  ــه داد: در زم ــت، ادام ــهروندان اس ــه ش ب
کنونــی  شــهروندان در خصــوص فضــای ســبز 
بســیار حســاس شــده انــد چراکــه حفاظــت از 
محیــط زیســت و فضــای ســبز تنهــا از عهــده 

ــت. ــارج اس ــهرداری خ ش
ــهر  ــاغ ش ــر ب ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــعه  ــاهد توس ــون ش ــد اکن ــظ می ش ــز حف تبری
افقــی ایــن شــهر در کنــار باغــات شــهر بودیــم، 
یــادآوری کــرد: از بیــن رفتــن باغــات تبریــز بــا 

ــت. ــات کان رخ داده اس تصمیم
قائــم مقــام شــهردار تبریــز بــا اشــاره 

ــعه  ــرای توس ــر ب ــال اخی ــه در ۲ س ــه اینک ب
زیرســاخت ها تــاش شــده اســت، گفــت: 
طرح هــای زیرســاختی نبایــد تنهــا پــروژه 
ــد. ــذر باش ــذر و روگ ــداث زیرگ ــی و اح عمران

وجــود  اینکــه  بیــان  بــا  موســایی، 
ســاختمان های مــدرن و تاسیســات شــهری 
نشــان توســعه یافتگــی نیســت، افــزود: در 
ــای  ــی پارامتره ــعه یافتگ ــی توس ــان کنون زم
مهمــی ماننــد نشــاط و ســامت شــهروندان را 

می گیــرد. دربــر 
وی گفــت: تمــام تاسیســات شــهری در 
ــالم  ــه شــهروندان س ــی دارد ک شــرایطی کارای

ــند. ــاط باش ــا نش و ب
در ایــن مراســم مســعود برزگــر جالــی 
ــه عنــوان سرپرســت ســازمان ســیما، منظــر  ب
و فضــای ســبز شــهری تبریــز معرفــی و از 
تاش هــای علــی مدبــر مدیرعامــل ســابق 

ــد. ــی ش ــازمان قدردان ــن س ای

قائم مقام شهردار تبریز: 

پارسال از محل تغییر کاربری 
درآمد نداشتیم

عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس، 
ــان و  ــاماندهی زندانی ــل س ــتور العم ــنامه  دس ــر بخش ــت: اگ گف
ــم  ــود، می توانی ــی ش ــا اجرای ــری زندان ه ــت کیف ــش جمعی کاه
شــاهد تحــول در بدنــه قضایــی کشــور  باشــیم ؛ امــا مــا بایــد بــه 
ســمت تحــول برویــم و  تحــول بنیادیــن راهــکار مــورد نظر اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ابوالفضــل ابوترابــی، بــا بیان دســتور 
العمــل ســاماندهی زندانیــان بــه افزایــش زندانیــان کشــور اشــاره 
کــرد و گفــت: رئیــس قــوه قضائیــه در اجــرای بنــد ۶۴ سیاســت 
کلــی برنامــه ششــم توســعه و مقــررات قانــون آییــن دادرســی 

ــی  ــس زدای ــه حب ــازات اســامی در زمین ــون مج ــری و قان کیف
»دســتور العمــل ســاماندهی زندانیــان و کاهــش جمعیــت 
ــاغ کــرده اســت؛  دســتور  ــه تازگــی اب کیفــری زندان هــا« را ب
العمــل مذکــور در »۲۹ مــاده« تدویــن شــده و در ادامــه تبصــره 
مربوطــه بــه مــواد بیســت و نــه گانــه نیــز آورده شــده اســت .

ــس  ــرون در مجل ــران و ک ــاد، تی ــف آب ــردم نج ــده م نماین
شــورای اســامی، افــزود: از سیاســت های اتخــاذ شــده در 
ایــن دســتورعمل می توانیــم بــه کاهــش محکومیــن بــه 
حبــس، حمایــت از خانواده هــای زندانیــان، اصــاح وضــع درون 
زندان هــا و بهبــود وضعیــت زندانیــان پــس از دوره حبــس 

ــم. ــاره کنی اش

افزایش زندانیان معضل بزرگ کشور
ابوترابــی  یــادآور شــد: معضــل  بزرگــی کــه در بحــث زندانیان 
داریــم افزایــش تعــداد زندانیــان اســت ؛ ســالیانه حــدود 50 هزار 
نفــر بــه زنــدان می رونــد ایــن هزینــه ســنگینی بــرای دســتگاه 

ــرای  ــکاتی ب ــی مش ــداد زندان ــن تع ــن ای ــی دارد همچنی قضای
ــی  ــرایط کنون ــا دارد؛ در ش ــه و زندان ه ــوه قضائی ــدان، ق کارمن
و تــورم موجــود در جامعــه ایــن 50 هــزار نفــر هزینــه زیــادی 
از لحــاظ بهداشــت، خــوراک و پوشــاک دارنــد؛ بــه اعتقــاد مــن 
ورود  ایــن 50 هــزار نفــر بــه زنــدان هــر یــک بــه میــزان ۱ تــا 
ــرد  ــرای ف ــا ب ــه تنه ــا  ن ــرای آنه ــده ب ــکیل پرون ۳ روز  و  تش
ــن تعــداد  ــد ای ــواده آنهــا هــم خوشــایند نیســت؛ بای ــرای خان ب
ــا  ــاری زندان ه ــای ج ــه هزینه ه ــد در نتیج ــدا کنن ــش پی کاه

ــد . ــدا می کن ــش پی ــم کاه ه
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس 
گفــت: اگــر بخشــنامه  حاضــر  اجرایــی شــود می توانیــم شــاهد 
ــه  ــد ب ــا بای ــا م ــیم ؛ ام ــور  باش ــی کش ــه قضای ــول در بدن تح
ســمت تحــول برویــم و  تحــول بنیادیــن راهــکاری مــورد نظــر 
اســت، راهــکار ایــن تحــول  هــم پیشــگیری  اســت؛ در مســئله 
ــدا  ــرد یعنــی از ابت ــد پیشــگیری صــورت بگی ــان هــم بای زندانی
پرونــده ای تشــکیل نشــود کــه  کار بــه حبــس و زنــدان بکشــد.

موضـــوع مالیـــات بـــر درآمـــد و دارایـــی 
ــت  ــتقیم اسـ ــای مسـ ــه مالیات هـ زیرمجموعـ
ــق  ــادی در مناطـ ــاالن اقتصـ ــت فعـ و معافیـ
آزاد از ایـــن مالیـــات یکـــی از جذابیت هـــای 
ــود.  ــداد می شـ ــق آزاد قلمـ ــادی مناطـ اقتصـ
ـــت  ـــه معافی ـــد ک ـــا، هرچن ـــزارش ایرن ـــه گ ب
قانـــون   ۱۳ مـــاده  در  منـــدرج  مالیاتـــی 
در  بعدهـــا  آزاد  مناطـــق  اداره  چگونگـــی 
مـــاده ۳۱ قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد بـــه 
ـــل  ـــد و دلی ـــل ش ـــر تبدی ـــرخ صف ـــا ن ـــات ب مالی
ــی در  ــاط مالیاتـ ــاد انضبـ ــی آن ایجـ توجیهـ
محـــدوده مناطـــق آزاد اســـتنباط شـــد، امـــا 
ــروط  ــادی مشـ ــاالن اقتصـ ــرای فعـ ــد بـ نبایـ
بـــر ایـــن کـــه به طـــور واقعـــی بـــه فعالیـــت 
مشـــغول هســـتند تنگنـــای مالیاتـــی ایجـــاد 
شـــود. بـــا ایـــن وجـــود، منظـــور از عبـــارت 
یادداشـــت،  ایـــن  در  مالیاتـــی  معافیـــت 
مالیـــات بـــه نـــرخ صفـــر تشـــریح شـــده در 
ـــاده  ـــد و م ـــع تولی ـــع موان ـــون رف ـــاده ۳۱ قان م
ـــی و  ـــه مالیات ـــوه اظهارنام ـــتورالعمل نح ۲ دس
ــاری -  ــق آزاد تجـ ــی در مناطـ ــرد مالـ عملکـ

صنعتـــی اســـت.
ــا  ــه مناطـــق آزاد بـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
محوریـــت تجـــارت و صنعـــت هســـتند، 
همگـــی فعـــاالن اقتصـــادی به طـــور طبیعـــی 
در وضعیـــت مشـــابهی نیســـتند. برخـــی 
ســـرمایه گذاری  اســـتقرار  محـــل  مالـــک 

ـــن  ـــا ای ـــتاجرند. ب ـــر مس ـــی دیگ ـــود و برخ خ
وضعیـــت، معافیـــت مالیاتـــی شـــامل حـــال 

همگـــی آنهـــا می شـــود؟
دایـــره ســـوال را وســـیع تر می کنـــم، آیـــا 
مالکانـــی کـــه زمیـــن یـــا ملـــک خـــود را در 
قالـــب عقـــود معیـــن قانـــون مدنـــی بـــرای 
ســـرمایه گذاری در اختیـــار فعـــال اقتصـــادی 
ــی  ــت مالیاتـ ــز از معافیـ ــد نیـ ــرار می دهنـ قـ
ـــال  ـــور مث ـــود به ط ـــه خ ـــد حاصل ـــرای درآم ب

از عقـــد اجـــاره، برخـــوردار می شـــوند؟
ـــش  ـــه ملک ـــخصی ک ـــال ش ـــوان مث ـــه عن ب
ــار یـــک  ــاره در اختیـ را در قالـــب عقـــد اجـ
فعـــال اقتصـــادی بـــرای تولیـــد کیـــف و 
کفـــش یـــا پوشـــاک یـــا هـــر موضـــوع 
دیگـــری قـــرار می دهـــد، یـــا شـــخصی کـــه 
ـــار  ـــود را در اختی ـــی خ ـــازه ملک ـــا مغ ـــه ی غرف
ــد و  ــه خریـ ــا بـ ــذارد تـ ــنده ای می گـ فروشـ
فـــروش مبـــادرت ورزد، درآمـــد کدامیـــک از 

آنهـــا مشـــمول معافیـــت مالیاتـــی اســـت؟
بـــرای پاســـخ می تـــوان گفـــت کـــه اگـــر 
شـــرایط قانونـــی رعایـــت شـــود، هـــر دو درآمـــد 
ـــه  ـــی ک ـــت هســـتند و در صورت مشـــمول معافی
ـــت نشـــود ممکـــن اســـت  ـــی رعای شـــرایط قانون

ــی  ــت مالیاتـ ــت معافیـ ــدام از مزیـ ــچ کـ هیـ
ــوند . ــد نشـ ــه آزاد بهره منـ منطقـ

ـــی چیســـت؟ شـــرط  ـــن شـــرایط قانون ـــا ای ام
ـــی،  ـــت مالیات ـــه معافی ـــر گون ـــورداری از ه برخ
ـــه  ـــازمان منطق ـــت از س ـــوز فعالی ـــتن مج داش
ـــرایط  ـــه ش ـــی ک ـــت. در صورت ـــه اس آزاد مربوط
منـــدرج در مـــاده ۱۳ قانـــون چگونگـــی اداره 
ـــت  ـــوع فعالی ـــر ن ـــود ه ـــت ش مناطـــق آزاد رعای
ــخ  ــال از تاریـ ــدت ۲0 سـ ــه مـ ــادی بـ اقتصـ
بهره بـــرداری منـــدرج در مجـــوز از پرداخـــت 
مالیـــات بـــر درآمـــد و دارایـــی موضـــوع 
مالیات هـــای مســـتقیم معـــاف خواهـــد بـــود. 
ـــون  ـــاده ۶5 قان ـــف م ـــد ال ـــه در بن ـــی ک قانون
احـــکام دائمـــی برنامه هـــای توســـعه کشـــور، 
ــح  ــق آزاد تصریـ ــه مناطـ ــری آن بـ ــر تسـ بـ
شـــده و ســـازمان های مناطـــق آزاد را فقـــط 
تابـــع ایـــن قانـــون، اصاحـــات بعـــدی آن و 

ـــت. ـــته اس ـــون کار دانس قان
بــر ایــن اســاس، در مثال هــای اشــاره شــده 
درآمــد حاصلــه توســط مالــک از طریــق اخــذ 
اجــاره بهــا و مســتاجر بــه دلیل خریــد و فروش 
یــا تولیــد و صــادرات در صورتــی مشــمول 
ــود کــه چارچــوب  معافیــت مالیاتــی خواهــد ب

منــدرج در مــاده ۱۳ قانــون چگونگــی اداره 
ــت شــده باشــد. مناطــق آزاد رعای

هرچنـــد کـــه در ادامـــه و بـــا توجـــه 
بـــه آخریـــن اصـــاح مـــاده ۱۳۲ قانـــون 
ــه  ــال اظهارنامـ ــتقیم، ارسـ ــای مسـ مالیات هـ
در موعـــد مقـــرر قانونـــی بـــه شـــرایط 
ـــی  ـــت مالیات ـــه معافی ـــر گون ـــورداری از ه برخ

در مناطـــق آزاد افـــزوده شـــد.
ـــتاجر در  ـــه مس ـــک و چ ـــه مال ـــن چ بنابرای
محـــدوده جغرافیایـــی مناطـــق آزاد در صورتـــی 
درآمدشـــان معـــاف از پرداخـــت مالیـــات 
ــازمان  ــوز فعالیـــت از سـ ــه مجـ ــود کـ می شـ
ـــند و  ـــرده باش ـــذ ک ـــه اخ ـــه آزاد مربوط منطق
ـــازمان  ـــرای س ـــز ب ـــی را نی ـــه مالیات ـــار نام اظه

ـــند. ـــرده باش ـــال ک ـــی ارس ـــور مالیات ام
 ۱0 مـــاده  در  پیش گفتـــه  مـــوارد 
اظهارنامـــه  ارائـــه  نحـــوه  دســـتورالعمل 
ـــورخ یازدهـــم  ـــا شـــماره ۶۴۶۳۹ و م ـــی ب مالیات
ـــه  ـــده ک ـــاره ش ـــورت اش ـــن ص ـــاه ۹۶ بدی تیرم
»اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی مکلفنـــد در 
ــاک،  ــاره امـ ــد اجـ ــتن درآمـ ــورت داشـ صـ
اظهارنامـــه خـــود را تـــا آخـــر تیرمـــاه ســـال 
ـــد. ـــه کنن ـــه ارائ ـــامانه مربوط ـــق س ـــد از طری بع

ابوترابی مطرح کرد:

تحول در بدنه قضایی با دستور العمل ساماندهی زندانیان

مناطق آزاد، معافیت مالیاتی مالک یا مستاجر؟

با حکمی از سوی شهردار تبریز؛
شهردار جدید منطقه ۸ تبریز 

منصوب شد

شــهردار جدیــد منطقــه ۸ تبریــز بــا حکمــی 
از ســوی شــهردار تبریــز منصــوب شــد.

بـــه گـــزارش شـــهریار، طـــی حکمـــی از 
ـــز  ـــهردار تبری ـــر ش ـــهین باه ـــرج ش ـــوی ای س
ـــه  ـــهردار منطق ـــوان ش ـــه عن ـــر« ب ـــی مدب »عل

۸ تبریـــز منصـــوب شـــد.
وی پیـــش از ایـــن ســـابقه مدیرعامـــل 
ــبز  ـــای سـ ــر و فض ــیما، منظـ ـــازمان سـ س
ـــز را در  ـــه ۸ تبری ـــهرداری منطق ـــهری و ش ش

ــود دارد. ــه خـ کارنامـ
آییــن تودیــع و معارفــه شــهردار منطقــه ۸ 
تبریــز امــروز بــا حضــور رســول موســایی قائــم 
ــر کل  ــتکار مدی ــز و کاش ــهردار تبری ــام ش مق

ــز برگــزار شــد. بازرســی شــهرداری تبری
قائــم مقــام شــهردار تبریــز در ایــن مراســم 
تغییــرات ســازمانی را در راســتای افزایــش 
بهــره وری ســازمانی، الزم و ضــروری دانســته و 
اعــام کــرد: تغییــر و تحــوالت ســازمانی نشــان 
ضعــف یــک مدیــر یــا نشــان قــوت مدیــر دیگر 
ــازمانی  ــر س ــه ه ــرات الزم ــه تغیی ــت بلک نیس
اســت تــا بــا انــرژی جدیــد و مضاعــف در 
راســتای بهبــود عملکــرد ســازمانی قــدم هایــی 

برداشــته شــود.
او از شـــهرداری منطقـــه ۸ تبریـــز بـــه 
ـــز و  ـــهر تبری ـــه کانش ـــن نقط ـــوان مهمتری عن
اتـــاق پذیرایـــی شـــهر یـــاد کـــرده و افـــزود: 
ــی  ــه تاریخـ ــهرداری منطقـ ــت در شـ مدیریـ
فرهنگـــی شـــهر، روحیـــه خـــاص و همتـــی 
مضاعـــف نیـــاز دارد، چـــرا کـــه کار کـــردن 
در ایـــن منطقـــه نیازمنـــد تجربـــه و خـــوش 
ـــاء  ـــی و احی ـــت بخش ـــتای هوی ـــری در راس فک

بافـــت تاریخـــی شـــهر اســـت.
موســـایی در ادامـــه گفـــت بـــا توجـــه 
بـــه حساســـیت مکانـــی منطقـــه و نیازمنـــد 
ـــوش  ـــه و خ ـــا تجرب ـــر ب ـــک مدی ـــه ی ـــودن ب ب
ـــز  ـــهردار تبری ـــر، ش ـــهین باه ـــر ش ـــر، دکت فک
ـــالیان  ـــه س ـــر ک ـــی مدب ـــد عل ـــم گرفتن تصمی
ســـال تجربـــه مدیریـــت ایـــن منطقـــه را در 
ـــناخت  ـــر ش ـــاوه ب ـــته و ع ـــود داش ـــوابق خ س
ـــان  ـــا بازاری ـــی ب ـــل خوب ـــه، تعام ـــی از منطق عال
و ســـاکنین منطقـــه دارد را بـــه عنـــوان 
ـــی  ـــه تاریخـــی فرهنگ ـــد منطق سرپرســـت جدی

شـــهر انتخـــاب کننـــد.
او  از مدبـــر بـــه عنـــوان یکـــی از خـــاق 
تاریـــخ  شـــهرداران  فعالتریـــن  و  تریـــن 
ـــات  ـــرده و اقدام ـــام ب ـــه ۸  ن ـــهرداری منطق ش
ـــود  ـــبق خ ـــهرداری اس ـــول دوران ش وی در ط
در منطقـــه را بســـیار ارزنـــده و بـــه یـــادگار 

ماندنـــی توصیـــف کـــرد.
موســـایی همچنـــان از زحمـــات چنـــد 
 ،۸ منطقـــه  موقـــت  سرپرســـت  ماهـــه 
ـــرد  ـــرده و عملک ـــکر ک ـــر و تش ـــی تقدی عبدالله
ـــوزه  ـــا در ح ـــان را مخصوص ـــه ایش ـــد ماه چن

ــد. ــمند خوانـ ــیار ارزشـ ــازی بسـ شهرسـ
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رئیــس کمیســیون حمایــت از تولیــد ملــی 
گفــت: شــفاف ســازی در مبــارزه بــا فســاد اگــر 
بــر مبنــای منطــق و قانــون باشــد نبایــد کســی 

از آن هــراس داشــته باشــد.
بــه گــزارش مهــر، حمیدرضــا فوالدگــر، 
ــارزه  ــازی مب ــفاف س ــزوم ش ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
بــا فســاد گفــت: مبــارزه بــا فســاد فقــط 
ــه  ــوای س ــد ق ــت. بای ــوه نیس ــک ق ــه ی وظیف
ــع و  ــای مرج ــردم و گروه ه ــا، م ــه، نهاده گان
عمومــی  رســانه های  مردمــی،  تشــکل های 
در راســتای مبــارزه بــا فســاد اقــدام کننــد تــا 

ــیم. ــر برس ــورد نظ ــه م ــه نتیج ــم ب بتوانی
ــا فســاد  ــه موقــع ب وی افــزود: اگــر دولــت ب
برخــورد می کــرد و یــا در مجلــس قوانیــن، 
شــفاف تــر نوشــته می شــد و راه هــای فســاد بــاز 
نمی مانــد و مجلــس نظــارت قــوی تری داشــت، 
می توانســتیم از وقــوع فســاد جلوگیــری کنیــم.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا 
ــارت  ــت نظ ــه دول ــی ک ــه در صورت ــان اینک بی
قــوی تــری بــر زیــر مجموعــه خــود داشــته و 
مدیــران صالــح تــری را بــکار بگیــرد می تــوان 
از وقــوع فســاد پیشــگیری کرد،اظهــار داشــت: 
ــگیری از  ــای پیش ــروز راه ه ــفانه ام ــا متاس ام
فســاد بــه درســتی طــی نمی شــود و در انتهــای 
ــد  ــه انتظــار دارن ــوه قضائی ــه از ق ــره، هم زنجی

ــد. ــا فســاد برخــورد کنن کــه ب
فوالدگــر بــا اشــاره بــه توصیــه مقــام معظــم 
ــرای  ــوا ب ــر تعامــل ســران ق رهبــری  مبنــی ب
حــل مشــکات و پیشــرفت کارهــا گفــت: 
ــوا  ــران ق ــادی س ــی اقتص ــورای هماهنگ در ش
بایــد در راســتای پیشــگیری و مقابلــه بــا 
فســاد برنامــه ریــزی شــود. بایــد ســه قــوه در 

ــد. ــاش کنن ــاد ت ــا فس ــارزه ب ــتای مب راس

مبارزه با فساد از منسوبین به قوای سه 
گانه آغاز شود

ــد در  ــت بای ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مبــارزه بــا فســاد پیــش قــدم شــود، گفــت: باید 
ــوای ســه  ــه ق ــا فســاد از منســوبین ب ــارزه ب مب
گانــه آغــاز شــود تــا بــرای مردم مشــخص شــود 
ــا فســاد جــدی اســت. ــارزه ب ــه نظــام در مب ک

فراکســیون  مرکــزی  شــورای  عضــو 
نماینــدگان والیــی مجلــس تصریــح کــرد:  
نبایــد در مبــارزه بــا فســاد خــط قرمــزی 
وجــود داشــته باشــد. مــا پیــرو حضــرت 
علــی)ع( هســتیم کــه بــه بــرادر خودشــان هــم 
نهیــب می زدنــد و والیــان قانــون شــکن را 

می کردنــد. برکنــار 
ــا فســاد  ــا بیــان اینکــه مبــارزه ب فوالدگــر ب
ــی  ــات جناح ــق و گرایش ــمول عای ــد مش نبای
شــود، تاکیــد کــرد: گرایشــات جناحــی مانعــی 
ــن  ــت و ای ــاد اس ــا فس ــدی ب ــه ج ــرای مقابل ب
رونــد را مختــل می کنــد. فســاد ممکــن اســت 
در هــر جریــان سیاســی نفــوذ کنــد. ایــن طــور 
ــان سیاســی خــود را از  نیســت کــه یــک جری

فســاد مبــرا بدانــد.

شفاف سازی در مبارزه با فساد هراس و 
نگرانی ندارد

وی تاکیــد کــرد: شــفاف ســازی در مبــارزه 
ــون  ــق و قان ــای منط ــر مبن ــر ب ــاد اگ ــا فس ب
ــته و  ــراس داش ــی از آن ه ــد کس ــد نبای باش

ــد. ــران باش نگ
فراکســیون  مرکــزی  شــورای  عضــو 
نماینــدگان والیــی مجلــس بــا تاکیــد بــر 
اینکــه ریاســت قــوه قضائیــه ثابــت کــرده 
اســت در مبــارزه بــا فســاد جــدی اســت، 
ــه خطــر  ــا فســاد مســتلزم ب ــارزه ب ــزود:  مب اف
افتــادن امنیــت ســرمایه گــذاری نیســت. 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــذاری و مب ــرمایه گ ــت س امنی
الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند. ســرمایه گــذار 
بایــد بدانــد در صورتــی کــه درســت کار کنــد 
ــام  ــی انج ــر کار خاف ــود و اگ ــت می ش حمای

ــد.   ــد ش ــورد خواه ــا او برخ ــد ب ده

تقدیر از اقدامات رئیس قوه قضائیه در 
رونق تولید و مبارزه با فساد 

ــا  ــارزه ب ــدم مب ــان اینکــه ع ــا بی ــر ب فوالدگ
فســاد دو نتیجــه دارد،گفــت: یــا ســرمایه گــذار 
ــا  ســرمایه اش را از کشــور خــارج می کنــد و ی

ــود. ــاف می ش ــای خ وارد کاره
وی از اقــدام رئیــس قــوه قضائیــه در حمایت 
از تولیــد کننــدگان و رونــق تولیــد تقدیــر کــرد 
و افــزود: اخیــرا بخشــنامه ای صــادر شــد 
ــرکت ها  ــل ش ــر عام ــت مدی ــازی نیس ــه  نی ک
ــای  ــر پرونده ه ــه خاط ــی ب ــخاص حقوق و اش
ــه بخشــنامه  ــد ک ــی در دادگاه حضــور یابن مال

ــود.   ــی ب بســیار خوب
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس تاکیــد 
کــرد: قصــد داشــتیم بــا قانونگــذاری ایــن 
ــا  ــه ب ــوه قضائی ــا ق ــم ام ــل کنی ــکل را ح مش
ــر  ــن ام ــرد. ای ــل ک ــنامه آن را ح ــک بخش ی
ــری در حمایــت از امنیــت ســرمایه  ــدام موث اق

ــود. ــذاری ب گ
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فعــال  از ۱0  بازرگانــی متشــکل  هیــات 
ــی،  ــزی، غذای ــع فل ــه صنای ــادی در زمین اقتص
پتروشــیمی، ماشــین آالت ســنگین، صنایــع 
ــس  ــازی پ ــی و راه س ــوم دام ــاورزی و عل کش
بــا معــاون  ارس  آزاد  از منطقــه  بازدیــد  از 
و  کــرده  مذاکــره  منطقــه  ایــن  اقتصــادی 
زمینه هــای  و  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
ــادی  ــاری و اقتص ــای تج ــترش همکاری ه گس

مشــترک را بررســی کردنــد. 
اتحادیــه  رییــس  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
کارآفرینــان و صاحبــان صنایــع ارزروم بــه 
عنــوان یکــی از اعضــای ایــن هیــات در مــورد 
دالیــل ایــن ســفر، گفــت: در ایــن ســفر ضمــن 
ــا  ــنایی ب ــف و آش ــهرهای مختل ــد از ش بازدی
ــذاری در  ــرمایه گ ــای س ــا و مزیت ه فرصت ه
ایــران، بــه خصــوص منطقــه آزاد ارس و ماکــو، 

در زمینه کشــاورزی، ســاخت و ســاز، اطاعات، 
ــت  ــی، صنع ــواد غذای ــد م ــل، تولی ــل و نق حم
ــیاری از  ــا بس ــل ب ــارت متقاب ــتیک و تج پاس
نماینــدگان ایــن بخش هــا دیــدار و تبــادل 

نظــر می کنیــم.
ـــوب  ـــط خ ـــزود:  رواب ـــوک اف ـــم گوزوت  ابراهی
سیاســـی و اقتصـــادی ترکیـــه و ایـــران ایـــن 
ـــم  ـــه بتوانی ـــت ک ـــم آورده اس ـــت را فراه فرص
ــت  ــور در جهـ ــر دو کشـ ــای هـ از ظرفیت هـ
رشـــد و رونـــق اقتصـــادی اســـتفاده کنیـــم 
و همســـایگی ارزروم بـــا منطقـــه آزاد ماکـــو 
ـــم  ـــادی را فراه ـــک اقتص ـــط نزدی ـــکان رواب ام

ـــت. ـــرده اس ک
عاقه مندیــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
ایــران  در  را  خــود  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ــم در  ــعی داری ــه داد: س ــم، ادام ــت کنی تقوی
ــان  ــدگان صاحب ــئوالن و نماین ــا مس ــدار ب دی
ــی و  ــم افزای ــش ه ــتر افزای ــران بس ــع ای صنای
ــم  ــور را فراه ــان دو کش ــاری می ــکاری تج هم

ــم. کنی
صفــر شاســفند معــاون اقتصــادی و ســرمایه 
ایــن  در  نیــز  ارس  آزاد  منطقــه  گــذاری 
ســرمایه  مشــوق های  و  مزیت هــا  نشســت، 
گــذاری و قوانیــن مربــوط بــه ثبــت شــرکت و 
ــه آزاد ارس  ــدی در منطق تاســیس واحــد تولی

ــرد. ــریح ک را تش
 ایــن هیــات کــه زیرمجموعــه انجمــن 
ــد  ــت می کن ــه فعالی ــار ترکی ــران و تج صنعتگ
ــانی  ــت رس ــرای خدم ــال ۲005 ب ــه در س ک
 )SMES( ــای کوچــک و متوســط ــه بنگاه ه ب
ــو  ــه آزاد ماک ــت، از منطق ــده اس ــیس ش تأس

ــد. ــدار کردن ــم دی ه
ایــن انجمــن بــا هــدف کمــک بــه ایجــاد و 
توســعه فضــای کســب و کار و محیــط الزم بــه 
ــی  ــای داخل ــارت در بازاره ــام تج ــور انج منظ
ــعبه  ــده و دارای 5۶ ش ــیس ش ــی تاس و خارج
ــن  ــارج از ای ــی در خ ــه و ۱0 نمایندگ در ترکی

کشــور اســت.

بازرگانان ترکیه ای با فرصت های 
سرمایه گذاری در ارس آشنا شدند

ســخنگوی دولــت دیــروز پیــش شــرط 
مذاکــره روحانــی بــا آمریــکا را ۲ شــرط »لغــو 
همــه تحریــم هــا« و »حــل مشــکات مــردم« 
اعــام کــرد؛ ایــن همــان آدرس غلــط تکــراری 
ــش  ــال پی ــی ۶ س ــن روحان ــه حس ــت ک اس
ــه شکســت خــورده اش  ــردم داد و تجرب ــه م ب

ــت.  ــه اس ــش روی هم ــروز پی ام
تمــام  »لغــو  تســنیم،  گــزارش  بــه 
مــردم«  مشــکات  حــل   « و  تحریم هــا« 
ــخنگوی  ــوی س ــده از س ــام ش ــرط های اع ش
دولــت بــرای مذاکــره حســن روحانــی و دونالــد 
ــه  ــور ب ــس جمه ــپ در حاشــیه ســفر رئی ترام
ــا تأکیــد براینکــه  آمریکاســت؛ آقــای ربیعــی ب
مذاکــره  و دیــداری بیــن آقــای روحانــی و 
ــد  ــان کردن ــرد،  اذع ــورت نمی گی ــپ ص ترام
کــه » توقــف کلیــه تحریم هــا شــرط ضــروری 
ــا  ــت. تنه ــازنده اس ــی س ــاز دیپلماس ــرای آغ ب
اطمینــان  کــه  می کنیــم  ماقــات  زمانــی 
حاصــل کنیــم مشــکات مــردم حــل می شــود، 
اآلن کــدام  مشــکل مــردم حــل می شــود؟ 
بایــد  تحریم هــا  نیســت،  جدیــدی  حــرف 
برداشــته شــود و آمریــکا بایــد بــه ملــت ایــران 

ــذارد«. ــرام بگ احت
مذاکــره  بــرای  شــرط  دو  ایــن  اعــام 
ــون  ــی از تریب ــکا درحال ــران و آمری ــدد ای مج
ــه شــش  ــت اعــام می شــود ک ســخنگوی دول
ــا  ــی ب ــت حســن روحان ــم دول ــش ه ــال پی س
ــکات  ــل مش ــه » عام ــط ک ــرض غل ــن ف همی
ــم  ــو تحری ــا لغ ــت و ب ــم اس ــادی تحری اقتص
می شــود«،  حــل  مــردم  مشــکات  همــه 
مذاکــره بــرای لغــو تحریــم را کلیــد زد و طــی 
ــود  ــی روی کار ب ــت روحان ــه دول ــالی ک ۶ س
ــور،  ــان مشــاور ســابق رئیــس جمه ــق اذع طب
۲ ســالش بــه »امضــای برجــام« گذشــت؛ 
دو ســال دیگــرش بــه »اجــرای برجــام« و 
ــن  ــام«! و ای ــای برج ــه »احی ــر ب ــال اخی دو س
صــورت کلــی کارنامــه ی آقــای روحانــی 
ــی  ــن ســالهای برجام ــی در تمــام ای اســت، ول
نــه تنهــا مشــکات اقتصــادی مــردم حتــی بــا 
لغــو تحریم هــا حــل نشــد بلکــه بــر مشــکات 
اقتصــادی افــزوده شــد. مهمتریــن دلیــل ایــن 
ــط  ــرض غل ــم ف ــورده ه ــت خ ــه شکس تجرب

ــل  ــه عام ــود، چــرا ک ــور ب ــس جمه ــای رئی آق
ــم  ــور تحری ــادی کش ــکات اقتص ــی مش اصل
نبــود کــه بــا لغــو تحریــم مشــکات هــم حــل 

ــود. ش
ســال ها  ایــن  تمــام  در  کــه  درحالــی 
ــاد«  ــور، »اقتص ــت کش ــه فوری ــت و البت اولوی
ــره و  ــر مذاک ــت درگی ــام دول ــود، ۶ ســال تم ب
ــام  ــای برج ــد از آن احی ــام و بع ــای برج امض
ــن  ــی اســت کــه در تمــام ای ــن درحال شــد؛ ای
ــره،  ــرای مذاک ــاش ب ــار ت ــر در کن ــال ها اگ س
بــا  اقتصــادی  زیرســاخت های  اصــاح  بــه 
حرکــت در مســیر اقتصــاد مقاومتــی پرداختــه 
می شــد، حتمــاً امــروز حــال و روز اقتصادمــان 

ــود. ــن ب ــر از ای بهت
و  اقتصاددانــان  عمــده  اذعــان  طبــق 
کارشناســان از همــه جناح هــای سیاســی ، 
ــکات  ــاد مش ــم در ایج ــهم تحری ــن س باالتری
اقتصــادی کشــور ۳0 درصــد اعــام شــد. 
بــه طــور حتــم عمــده مشــکات االن اقتصــاد 

ــه  ــاختی بــا ریش ــی از ضعف هــای زیرس ناش
داخلــی و بخشــی هــم ناشــی از فشــارهای 
بیرونــی  ریشــه  بــا  تحریم هــا  از  حاصــل 
اســت یعنــی حتمــاً می تــوان بــا اصــاح 
اعمــال  و  اقتصــاد  داخلــی  زیرســاخت های 
تدبیــری  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 

بــرای حــل مشــکات اقتصــادی داشــت.
امــا در ســال هایــی کــه گذشــت دولــت بــا 
ــه  ــادی ب ــکات اقتص ــام مش ــاط دادن تم ارتب
ــکا  ــا امری ــره ب ــرای مذاک ــا را ب ــا، فض تحریم ه
ــم  ــت ه ــرد و در نهای ــر ک ــام پ ــای برج و امض
باوجــود امضــای برجــام و لغــو بخشــی از 
ــادی  ــکات اقتص ــا مش ــه تنه ــا، ن ــم ه تحری
ــا خــروج آمریــکا از برجــام  حــل نشــد بلکــه ب
ــره  ــم گ ــه تحری ــط ب ــه غل ــه ب ــکاتی ک برمش

ــد. ــزوده ش ــود، اف ــورده ب خ
ــای  ــرای احی ــاش ب ــه ت ــد از آنک ــال بع ح
ــاش  ــت ت ــر دول ــار دیگ ــد ب ــاکام مان برجــام ن
دارد بــا انحــراف از مســیر اصلــی اقتصــاد و گره 

گشــایی مشــکات مــردم بــا سیاســت های 
اقتصــادی مناســب داخلــی و اقتصــاد مقاومتی، 
تجربــه شکســت خــورده گذشــته را بــار دیگــر 
ــه  ــکات را ب ــل مش ــه ح ــد و ریش ــرار کن تک

ــد. ــره بزن ــا گ تحریم ه
اظهــارات امــروز ســخنگوی دولــت نیــز 
تــاش دولــت بــرای مذاکــره مجــدد بــه بهانــه 
ــا  ــد؛ ام لغــو تحریم هــا را تلویحــاً تأییــد می کن
ــر  ــم وزی ــالی ه ــد س ــه چن ــخنگو ک ــای س آق
کار بودنــد حتمــاً می داننــد کــه راه حــل 
مشــکاتی کــه ایــن روزهــا مــردم بــا آن دســت 
ــا و  ــو تحریم ه ــد در لغ ــرم می کنن ــه ن و پنج
مذاکــره مجــدد بــا آمریکایــی کــه بدعهــدی اش 

ــت شــده، نیســت. ــا ثاب باره
تاریــخ ســند محکمــی بــرای اثبــات ایــن راه 
غلــط اســت؛ در ۶ ســال گذشــته دولــت از هــر 
روشــی اســتفاده کــرد تــا مذاکــره و برجــام را 
توجیــه کنــد؛ کــه البتــه یکــی از اصلــی تریــن 
ــام  ــل تم ــام، ح ــای برج ــرای امض ــا ب توجیه ه
مشــکات اقتصــادی و حتــی آب خــوردن مردم 
بــا لغــو تحریمهــا بــود ولــی دســت آخــر ایــران 
ــاره  ــکا پ ــوی آمری ــه از س ــی ک ــد و برجام مان

شــد!
ــار  ــه اینب ــت ک ــن اس ــت ای ــار از دول انتظ
حداقــل اگــر بنــای مذاکــره بــا آمریــکا و 
ــردم  ــپ را دارد از م ــا ترام ــادگاری ب ــس ی عک
ــو  ــا بخاطــر لغ ــه م ــد ک ــه نگــذارد و نگوین مای
تمــام تحریم هــا و حــل مشــکات مــردم پــای 
میــز مذاکــره مجــدد رفتیــم! مــردم بــه خوبــی 
ــه تنهــا مشــکلی از  ــا برجــام ن می داننــد کــه ب
مشکاتشــان کــم نشــد بلکــه بیشــتر هــم شــد 
ــده  ــعار فریبن ــا ش ــدد ب ــره مج ــن مذاک بنابرای
مــردم  مشــکات  حــل  و  تحریم هــا  لغــو 
ــا  ــود ب ــر ب ــه اگ ــد ک ــو باش ــد جوابگ نمی توان
ــران داد  ــه ای ــی ک ــای فراوان ــام و امتیازه برج

ــود. ــو ب جوابگ
باتوجــه بــه عیــان بــودن نتایــج برجــام و ۶ 
ســال مذاکــره حداقــل انتظــاری کــه می تــوان 
از دولــت و البتــه آقــای ســخنگو داشــت ایــن 
اســت کــه لطفــاً اینبــار آدرس غلــط بــه مــردم 
ندهیــد و بــرای یــک بــار هــم شــده بــه تــوان 

داخلــی بــرای احیــای اقتصــاد تکیــه کنیــد.

لغو تمام تحریم ها هم
 مشکالت مردم را حل نمی کند

شاخص بورس همچنان 
در مسیر صعود

دیــروز  بــورس  بــازار  در  کل  شــاخص 
)دوشــنبه( ســه هــزار و 5۲۱ واحــد رشــد 
ــم  ــه رق ــاخص ب ــن ش ــت ای ــت و در نهای داش

واحــد رســید. ۳05 هــزار و ۹۱۷ 
در معامــات دیــروز بیــش از هفــت میلیــارد 
و ۶۸۱ میلیــون ســهم، حــق تقــدم و اوراق 
بهــادار بــه ارزش ۲5 هــزار و ۷۹ میلیــارد ریــال 

در 5۹۳ هــزار نوبــت داد و ســتد شــد.
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا یــک 
ــزار و  ــه ۸۶ ه ــش ب ــد افزای ــزار و ۶0۱ واح ه
ــا  ــم وزن( ب ۸5۹ واحــد و شــاخص قیمــت )ه
ــه 5۸ هــزار و  ــک هــزار و ۷۱ واحــد رشــد ب ی

ــیدند. ــد رس ۱۴۳ واح
شــاخص آزاد شــناور نیــز چهــار هــزار ۴۲0 
ــزار و ۹۳۸  ــم ۳50 ه ــه رق ــش ب ــد افزای واح
ــزار و  ــازار اول دو ه ــاخص ب ــید، ش ــد رس واح
۴۷0 واحــد و شــاخص بــازار دوم هفــت هــزار و 

55۹ واحــد رشــد داشــتند.
ــا،  ــی نماده ــن تمام ــن در بی ــر ای ــاوه ب ع
بــا ۲۱۶  )شــتران(  تهــران  نفــت  پاالیــش 
ــا ۱۷۳،  ــاس( ب ــان )فخ ــوالد خراس ــد، ف واح
فــوالد خوزســتان )فخــوز( بــا ۱۶۴ واحــد، 
پاالیــش نفــت اصفهــان )شــپنا( بــا ۱۳۲ واحــد، 
ــا  ــان( ب ــیان )پارس ــت و گاز پارس گســترش نف
۱۲5 واحــد و پتروشــیمی جــم )جــم( بــا ۱۲۲ 
ــر شــاخص  واحــد بیشــترین تأثیــر مثبــت را ب

ــتند. کل داش
در مقابــل معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
مدیریــت  گــروه  واحــد،   ۱۱۸ بــا  )کگل( 
بــا ۱00  )وامیــد(  امیــد  گــذاری  ســرمایه 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــد، کش واح
ــات  ــرکت ارتباط ــد، ش ــا ۶۱ واح ــتی( ب )حکش
ســیار ایــران )همــراه( بــا ۳۸ واحــد و البراتــور 
ــا ۳۷  ــد( ب ــدی )دعبی ــر عبی ــازی دکت داروس
ــت  ــه اف ــد ک ــی بودن ــه گروه های ــد از جمل واح

ــد. ــم زدن ــورس را رق ــاخص ب ش
ــای  ــن نماده ــزارش، در بی ــن گ ــه ای برپای
ــران  ــایپا، ای ــارت، س ــک تج ــاد بان ــروز نم ام
خــودرو، پاالیــش نفــت تهــران، حمــل و نقــل 
بین المللــی خلیــج فــارس، بانــک صــادرات 
ایــران و فــوالد مبارکــه اصفهــان در گــروه 

ــتند. ــرار داش ــده ق ــای پربینن نماده
امــروز  معامــات  در  بانکی هــا  گــروه 
صدرنشــین برتریــن گروه هــای صنعــت شــد و 
در ایــن گــروه ســه میلیــارد و 5۴5 هــزار برگــه 
ــارد  ــزار و ۲۲۲ میلی ــه ه ــه ارزش س ــهم ب س

ــد. ــتد ش ــال داد و س ری

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابــورس نیــز دیــروز بیــش از ۸۱ 
ــار  ــال چه ــر روی کان ــت و ب ــد داش ــد رش واح

ــد. ــت مان هــزار و ۱۱ واحــد ثاب
ــارد و  ــک میلی ــازار ی ــن ب ــن در ای همچنی
۱۸۲ هــزار برگــه ســهم بــه ارزش بیــش از ۱۲ 
ــال داد و ســتد شــد. ــارد ری ــزار و ۶۷۱ میلی ه

ــارون  ــیمی م ــا، پتروش ــه نماده ــن هم در بی
)مــارون(، ســهامی ذوب آهــن اصفهــان )ذوب(، 
ــن  ــنگ آه ــد(، س ــد )دماون ــیمی دماون پتروش
الوان  نفــت  پاالیــش  )کگهــر(،  گهرزمیــن 
)شــاوان(، پاالیــش نفــت شــیراز )شــراز( و 
پتروشــیمی زاگــرس )زاگــرس( بیشــترین تأثیــر 

ــتند. ــازار داش ــن ب ــاخص ای ــر ش ــت را ب مثب
ــگ  ــر(، هلدین ــر )کوث ــه کوث ــل بیم در مقاب
صنایــع معدنــی خاورمیانــه )میدکــو( و شــرکت 
ــد  ــع از رش ــکام( مان ــن )ات ــی امی ــه اتکای بیم

ــن شــاخص شــدند. بیشــتر ای

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت 

تا پایان شهریور حل و فصل می شود

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
گفــت: در زمینــه بدهی هــای تامیــن اجتماعــی 
ــازمان  ــن س ــل ای ــاالری مدیرعام ــر س ــا دکت ب
بدهی هــا  تــا  کردیــم  برگــزار  جلســه هایی 
تعییــن تکلیــف شــوند. قــرار اســت بخشــی از 
ایــن بدهی هــا از محــل فــروش ســهام تســویه 
ــا قبــل  ــم ت شــود. تــاش می کنیــم و امیدواری
ــن  ــای تامی ــان شــهریور مشــکل بدهی ه از پای
ــل  ــل و فص ــت ح ــه وزارت بهداش ــی ب اجتماع

شــود. 
ــاره  ــی درب ــعید نمک ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
وزارت  بــه  اجتماعــی  تامیــن  بدهی هــای 
بهداشــت افــزود: دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــه  ــرا هزین ــتند، زی ــق هس ــه مح ــن زمین در ای
خدماتــی کــه بعضــا از یــک ســال و نیــم قبــل 
ــد. بــه  ــه شــده را هنــوز دریافــت نکــرده ان ارائ
هــر حــال فشــار بودجــه بــر دانشــگاه های 
ــه علــت کمبــود نقدینگــی و  ــوم پزشــکی ب عل
مشــکات خزانــه، وجــود دارد و دانشــگاه ها 
ــد و  ــه کنن ــگان ارائ ــات را رای ــد خدم نمی توانن
حتــی بعــد از یــک ســال و نیــم نتواننــد هزینــه 

ــد. ــت کنن آن دریاف
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر شــرکت های 
ــگاه های  ــه دارو از دانش ــرای تهی ــش دارو ب پخ
علــوم پزشــکی پــول نقــد درخواســت می کنند. 
ایــن شــرایط دشــوار بــرای دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی وجــود دارد، امــا بــه رغــم همــه اینهــا 
کــه خدمــات  تــاش می کنیــم  همچنــان 

رســانی دچــار مشــکل نشــود.
میــزان  آخریــن  کــرد:  اضافــه  نمکــی 
بدهی هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه 
میلیــارد  هــزار   ۹ حــدود  بهداشــت  وزارت 
ــگاه های  ــی دانش ــی برخ ــت و حت ــان اس توم
علــوم پزشــکی حــدود ۱۷ یــا ۱۸ مــاه از 
ســازمان تامیــن اجتماعــی طلــب دارنــد.

روند مهاجرت از روستاها معکوس 
شده است

مدیرعامل شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی 
در  گردشـگری  رونـق  بـرای  تـاش  بـه  ایـران 
منابـع آبی اشـاره کـرد و گفت: اکنون با توسـعه 
کشـاورزی نویـن و جـدی ترشـدن گردشـگری 
رونـد  روسـتائیان  درآمـد  افزایـش  و  روسـتایی 

مهاجـرت از روسـتاها معکـوس شـده اسـت. 
بـه گزارش ایرنا، بهروز مرادی روز )دوشـنبه( 
در دیـدار بـا سـیدضیاء هاشـمی مدیـر عامـل 
خبرگـزاری جمهـوری اسـامی افـزود: اکنـون 
دیدگاه هـا عـوض شـده اسـت و مـردم دنبـال 
سـاکن شـدن در روسـتاها هسـتند و مهاجـرت 
معکـوس بـه خاطـر جـدی شـدن  بحـث آبزی 
اطـراف  در  تفریحـات  و  گردشـگری  پـروری، 

دریاچه هـا خیلـی پررنـگ شـده اسـت.
وی بـه تکمیـل شـدن کار احـداث پل بـر روی 
رودخانه کارون سـه و برقراری ارتباط بین روستاها 
اشـاره کـرد و گفـت: اکنـون روسـتاهای هـدف 
گردشـگری در آنجـا درحـال شـکل گیری اسـت.

پیــش  چنــدی  داد:  ادامــه  مــرادی 
تفاهمنامــه ای بیــن وزارت نیــرو و وزارت جدیــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــد ش ــگری منعق ــیس گردش التاس
ــه  ــی پرداخت ــع آب ــگری در مناب ــعه گردش توس
اســت و آئیــن نامــه آن هــم تدوین شــده اســت.

مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع آب و 
نیــروی ایــران افــزود: ایــن آییــن نامــه موجــب 
آبــی  منابــع  در  گردشــگری  تســهیل گری 
خواهــد شــد و تــاش می شــود اقدام هــای 

ــود. ــام ش ــوص انج ــن خص الزم در ای
وی گفــت: بــر ایــن اســاس تــاش می شــود 
بــه زودی ســرمایه گــذاران از طریــق فراخوانــی 
بــرای مشــارکت در توســعه گردشــگری در 
منابــع آبــی دعــوت شــوند تا بتــوان گردشــگری 

در دریاچــه ســدها را محقــق کــرد.
مدیرعامــل شــرکت توســعه منابــع آب نیروی 
ایــران افــزود: ســرمایه گــذاران می تواننــد بــرای 
اســتفاده از امکانــات موجــود در ســدهای کشــور 
ــن  ــگری در ای ــق گردش ــه رون ــرده و ب ــدام ک اق

مناطــق کمــک کننــد.
رسـانه ها  بـا  بیشـتر  تعامـل  برقـراری  از  وی 
اسـتقبال کـرد و گفـت: رسـانه ها می تواننـد بـه 
بحـث رونق گردشـگری در منابع آبی کمک کنند.

و  سردشـت  سـد  دریاچـه  بـه  مـرادی 
زیبایی های آن اشـاره کرد و خاطرنشـان ساخت: 
اکنـون روند توسـعه ایـن منطقه به دلیـل ایجاد 
این سـد سـرعت گرفته اسـت و ورود گردشگران 

بـه ایـن منطقـه بیـش از گذشـته شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی 
ایـران گفت: توسـعه گردشـگری در ایـن منطقه 
توانسـته هـم بـه رونـق اقتصـادی کمـک کند و 

هـم مانـع بسـیاری از اقدام هـای ناصواب شـود.
وی ادامـه داد: رونـق گردشـگری در منابـع 
آبـی هـم توسـعه اشـتغال را بـه همـراه خواهد 
داشـت و هـم رونـق اقتصـادی بـرای مـردم بـه 
همـراه دارد و هـم مانـع مهاجـرت خواهد شـد.

رحمانی:
 باید جلوی صادرات کاالهای 

غیراستاندارد گرفته شود
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــت  ــای بی کیفی ــادرات کااله ــوی ص ــد جل بای
ــک  ــن کار ی ــود، ای ــه ش ــتاندارد گرفت و غیراس
ــا  ــه کااله ــادرات این گون ــت و ص ــف اس تکلی
عــاوه بــر اینکــه از نظــر شــرعی درســت 
ــروی کشــور آســیب می رســاند. ــه آب نیســت ب

ـــدن  ـــت، مع ـــا، وزارت صنع ـــزارش ایرن ـــه گ ب
و تجـــارت، »رضـــا رحمانـــی« در جلســـه 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــازار بـ ــم بـ ــروه تنظیـ کارگـ
ــت،  ــور حکمفرماسـ ــازار کشـ ــر بـ ــش بـ آرامـ
ـــی و  ـــای اساس ـــد کااله ـــرد: رص ـــان  ک خاطرنش
ـــام  ـــه انج ـــورت روزان ـــه ص ـــردم ب ـــاز م ـــورد نی م
و کاهـــش یـــا افزایـــش قیمت هـــا مـــورد 

ــرد. ــرار می گیـ ــش قـ پایـ
از  را  بــازار  تنظیــم  کارگــروه  وی، 
و  برشــمرد  فعــال  و  جــدی  کارگروه هــای 
ــه  ــروه ب ــن کارگ ــائل در ای ــرد: مس ــح ک تصری
می شــود. موشــکافی  کارشناســی  صــورت 

ــورد  ــارت در م ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــا  ــی ت ــج واردات ــفارش برن ــت س ــت ثب ممنوعی
ــاق  ــرد: اتف ــز بیان ک ــت نی ــل برداش ــان فص پای
ــر  ــداده و از ابتــدا نیــز بنــا ب ــی رخ ن غیرمعمول
ــد  ــت از تولی ــور حمای ــه منظ ــه ب ــود ک ــن ب ای
ــج در فصــل برداشــت وارد نشــود. داخــل، برن
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افزار، پوشاک، کیف و کفش در 
آستانه بازگشایی مدارس در مراغه 

ــزار،  ــت اف ــه نوش ــازار عرض ــر ب ــارت ب نظ
پوشــاک، کیــف و کفــش در آســتانه بازگشــایی 

ــت.  ــدید یاف ــه تش ــدارس در مراغ م
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــی مراغ ــرات حکومت ــس تعزی ــوری رئی منص
در بازدیــد از واحد هــای صنفــی شهرســتان 
ــدارس  ــتانه بازگشــایی م ــت: در آس ــه گف مراغ
طــرح نظــارت ویــژه بــر بــازار فــروش پوشــاک، 
حضــور  نوشــت افزاربا  و  کفــش  کیــف، 
و  اداره  ایــن  ویــژه  مشــترک  گشــت های 
صنعــت، معــدن و تجــارت در حــال انجــام 

ــت. اس
منصــوری  افــزود: تنهــا در بازرســی های 
امــروز نزدیــک بــه بیســت مــورد تخلــف احــراز 
ــیار  ــعبه س ــس ش ــه حضــور رئی ــه ب ــا توج و ب
تعزیــرات حکومتــی در محــل و فــی المجلــس 
متخلــف  واحد هــای  بــرای  پرونده هایــی 

ــد. ــون ش ــال قان ــکیل و اعم تش
او اضافــه کــرد: در نظارتــی کــه انجــام شــد 
بــه تعــدادی از اصنــاف نیــز بــه خاطــر رعایــت 
ــر  ــت تذک ــوب و درج قیم ــت مص ــردن قیم نک

شــفاهی الزم داده شــد.
رئیــس تعزیــرات حکومتــی مراغــه در ادامــه 
بــا قدردانــی از تاش هــای بازرســان و ناظــران 
گفــت: نظــارت بــر بــازار بازگشــایی مدرســه ها 
بازگشــایی  بــازارو  التهــاب  از  گــذر  تــا 

ــت. ــد داش ــه خواه ــه ها ادام مدرس
بــه منظــور حمایــت  منصــوری گفــت: 
گشــت های  کننــدگان،  مصــرف  حقــوق  از 
در  و  ســال  طــول  در  نظــارت  و  بازرســی 

اســت. فعــال  مختلــف  مناســبت های 
او  گفــت: درج نکــردن قیمــت، صادرنکــردن 
فاکتــور، رعایــت نکــردن قیمــت مصــوب و 
ــترین  ــام، بیش ــارف اق ــرخ متع ــا ن ــق ب مطاب

ــود. ــت ب ــن گش ــهود در ای ــات مش تخلف
رئیــس تعزیــرات حکومتــی مراغــه، بــا بیــان 
ــازار  ــه ب ــوط ب ــات مرب اینکــه شــهروندان تخلف
ــا شــماره  ــات را ب ــروش کاال و خدم ــد و ف خری
تلفــن ۱۲۴ ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت 
صنفــی  واحد هــای  افــزود:  کننــد  اعــام 
ــون  ــق قان ــا طب ــا آن ه ــه و ب ــف جریم متخل

برخــورد می شــود.
ــن گشــت دو واحــد صنفــی  او گفــت: در ای
و  قوانیــن  حداکثــری  رعایــت  جهــت  بــه 
ــف،  ــوف منص ــوان صن ــاف بعن ــررات و انص مق

ــدند. ــویق ش تش

مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت: 
ایران هفتمین صادرکننده 

کفپوش های نساجی در جهان

مدیرکل صنایع نسـاجی، پوشـاک و سلولزی 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: مطابق 
توسـعه  سـازمان  اطاعـات  بانـک  آمارهـای 
صنعتـی ملـل متحـد )یونیـدو(، ایـران هفتمین 
صادرکننـده کفپوش هـای نسـاجی ماشـینی در 

سـال ۲0۱۷ بـوده اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، افسـانه محرابی افـزود: این 
آمـار بـدون احتسـاب صـادرات فرش ماشـینی 
اسـت و در صورت لحاظ شـدن آن، ایـران مقام 
کفپوش هـای  صادرکننـدگان  برتریـن  پنجـم 
اختیـار  در  سـال  آن  در  را  ماشـینی  نسـاجی 

است. داشـته 
وی بیـان داشـت:  پارسـال مجمـوع صـادرات 
انواع کفپوش نسـجی ماشـینی )بدون احتسـاب 
فـرش دسـتباف( ۴۱۷ میلیون دالر بوده اسـت و 
ایـن صنعت بـا قابلیت ارزآوری بـاال، از مهمترین 

صنایع حوزه نسـاجی و پوشـاک اسـت.
محرابـی خاطرنشـان کرد:  اکنـون ۸۷0 واحد 
صنعتـی در صنعـت فـرش ماشـینی کشـور بـه 
تولیـد مشـغولند و اشـتغال ۲5 هـزار نفـری در 

ایـن صنعـت و صنایع وابسـته آن وجـود دارد.
وی دربـاره یازدهمیـن نمایشـگاه بین المللی 
و  ماشـینی  فـرش  موکـت،  کفپـوش،  انـواع 
صنایـع وابسـته نیز گفـت: در مراسـم افتتاحیه 
و  جدیـد  دسـتاوردهای  از  نمایشـگاه  ایـن 
دسـتباف گونه بـا طرح هـا و نقشـه های سـنتی 
حـوزه  ایـن  تولیدکننـدگان  برخـی  مـدرن  و 
رونمایـی شـد کـه بخشـی از قابلیت هـای ایـن 

حـوزه اسـت.
انـواع  بین المللـی  نمایشـگاه  یازدهمیـن 
صنایـع  و  ماشـینی  فـرش  موکـت،  کفپـوش، 
دائمـی  محـل  در  شـهریورماه   ۲۲ وابسـته 
نمایشـگاه های بیـن المللـی تهـران آغـاز به کار 
پایـان می دهـد. بـه کار خـود  امـروز  و  کـرده 

مدیــر دفتــر حــج و زیــارت آذربایجان شــرقی 
ــام زوار  ــت ن ــد ثب ــه فرآین ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
ــا  ــده و ت ــاز ش ــهریور آغ ــم ش ــن از یک اربعی
اطــاع بعــدی ادامــه دارد، گفــت: تاکنــون 
۱۶هــزار و ۳50 زائــر از اســتان در ســامانه 
»ســماح« بــرای پیــاده روی اربعیــن حســینی و 

ــد.  ــی کردن ــا نام نویس ــه کرب ــفر ب س
ــی  ــی ملک ــر روح ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرد:  ــار ک ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــا  امســال طبــق هماهنگی هــای انجــام شــده ب
ــران،  ــای مه ــینی از مرزه ــران حس ــراق، زائ ع
چذابــه و شــلمچه بــدون نیــاز بــه اخــذ روادیــد 
ــام  ــر و ن ــه معتب ــتن گذرنام ــرط داش ــه ش و ب
ــفر  ــا س ــه کرب ــماح ب ــامانه س ــی در س نویس

ــد.   کنن
ــفر  ــرز س ــن م ــد: نزدیکتری ــادآور ش وی ی
ــراق  ــه ع ــن آذربایجــان شــرقی ب ــران اربعی زای

ــت.  ــران اس ــرز مه م
  وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه اینکــه 
زوار اربعیــن بعــد از ثبــت نــام در ســامانه 
ــه  ــق بیم ــان ح ــزار توم ــغ ۲۲ ه ــماح، مبل س
بصــورت اینترنتــی پرداخــت می کننــد، افــزود: 
چنانچــه افــرادی بــه اینترنــت دسترســی 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــند، می توانن ــته باش نداش
کارگزاری هــای رســمی دارای مجــوز، بــرای 
ــت  ــه ثب ــد؛ حــق الزحم ــدام کنن ــام اق ــت ن ثب
ــان  ــز ســه هزارتوم ــا نی ــرای کارگزاری ه ــام ب ن

ــت.   اس
ــت در  ــرایط اقام ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب   روح
عــراق بــرای زایــران اربعیــن، گفــت: در اربعیــن 
ایرانــی  زوار  اقامــت  زمــان  مــدت  امســال 

ــاس زوار  ــن اس ــر ای ــت و ب ــراق  ۳0 اس در ع
اربعیــن از لحظــه ورود بــه عــراق، حداکثــر تــا 
ــت  ــور اقام ــن کش ــد در ای ــاه می توانن ــک م ی

ــند.   ــته باش داش
ــا نــام نویســی    وی یــاد آور شــد: زایــران ب
ــراق از  ــه ع ــفر ب ــرای س ــماح ب ــامانه س در س
خدمــات بیمــه ای نیــز بهره منــد می شــوند.  

ــان  ــارت آذربایج ــج و زی ــر ح ــر دفت   مدی
ــذر از  ــن گ ــران حی ــرد: زائ ــد ک ــرقی تاکی ش
ــرز توجــه داشــته باشــند کــه گذرنامه شــان  م
ــرا در  ــد، زی ــته باش ــراق داش ــه ع ــر ورود ب مه
صــورت مهــر نخــوردن گذرنامــه احتمــال دارد 
تحــت عنــوان »ورود غیرمجــاز« بازداشــت 
شــوند، از ایــن رو حیــن گــذر از مــرز، بایــد بــه 

مهــر گذرنامــه »ورود بــه عــراق« توجــه داشــته 
باشــند.  

  روحــی ملکــی اظهــار کــرد: ســال گذشــته، 
ــرقی  ــان ش ــر از آذربایج ــزار نف ــدود 50 ه ح
ــراق  ــور ع ــه کش ــن ب ــاده روی اربعی ــرای پی ب

ــد. ــت کردن عزیم
ــرای  ــد ب ــینی بای ــزاداران حس ــران و ع زائ
ــه  ــال ۱۳۹۸ ب ــن س ــارت اربعی ــور در زی حض
https:// ســایت ســامانه ســماح بــه آدرس

samah.haj.ir مراجعــه و اطاعــات خــود 
ــکان  ــه ام ــرادی ک ــه اف ــد، البت ــت  کنن را ثب
دسترســی بــه ایــن ســایت را نداشــته باشــند، 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر زیارتــی 
ــام  ــت ن ــامانه ثب ــن س ــور در ای ــمی کش رس

ــد. کنن
ــز  ــوس نی ــتگاه اتوب ــته 55 دس ــال گذش س
ــران و عــزاداران  ــه زائ ــرای خدمــت رســانی ب ب
همایــش اربعیــن حســینی از تبریــز عــازم مــرز 

مهــران شــد.  
در اجتمــاع میلیونــی مســلمانان و شــیعیان 
کــه از نقــاط مختلــف جهــان بــرای ابــراز ارادت 
بــه اباعبــداهلل در اربعیــن امــام حســین)ع( 
ــر از  ــزاران نف ــود، ه ــکیل می ش ــا تش در کرب

ــد. ــور می یابن ــرقی حض ــان ش آذربایج

۱6 هزار و 35۰ زائر اربعین 
در آذربایجان شرقی نام نویسی کردند

مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت 
کارگــران  نــام  ثبــت  آغــاز  از  کار،  وزارت 
دفاتــر  در  کشــور  سراســر  کارفرمایــان  و 
پیشــخوان دولــت بــرای دریافــت خدمــات 
ــع  ــامانه جام ــت در س ــا عضوی ــوری ب غیرحض

خبــرداد. کار  روابــط 
بــه گــزارش مهــر، کــورش یــزدان، بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــا راه انــدازی ســامانه جامــع روابــط 
کار تقریبــا تمامــی خدمــات حــوزه روابــط کار 
بــه صــورت الکترونیکــی و غیــر حضــوری ارائــه 
ــون  ــتا تاکن ــن راس ــت: در ای ــد، گف ــد ش خواه
۴۷ زیرســامانه پیــش بینــی شــده کــه در 

ــد. ــرار دارن ــدازی و اجــرا ق ــه راه ان مرحل
ــر پیشــخوان  وی اظهــار داشــت: تمــام دفات
ــدند در  ــف ش ــور مکل ــر کش ــت در سراس دول
کارفرمایــان  و  کارگــران  مراجعــه  صــورت 
نســبت بــه احــراز هویــت آنــان و تخصیــص نام 
ــه منظــور  ــرای آنهــا ب ــری و رمــز عبــور ب کارب
اســتفاده از خدمــات ســامانه جامــع روابــط کار 
و برخــورداری از  کارپوشــه الکترونیکــی اقــدام 

ــد.   کنن
مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت 
ــزود:  ــی، اف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
ــه  ــش بیم ــت پوش ــران تح ــروی کار و کارگ نی
تامیــن اجتماعــی بــا اوراق هویتی خــود )کارت 
ــی و  ــا کارت مل ــی ب ــان حقیق ــی(، کارفرمای مل

ــی  ــان حقوق جــواز فعالیــت صنفــی و کارفرمای
بــا کارت ملــی )مدیرعامــل( و تصویــر آخریــن 
روزنامــه رســمی کــه نــام مدیرعامــل و نشــانی 
ــد  ــد، بای ــده باش ــد ش ــزی درآن قی ــر مرک دفت
ــت  ــت و عضوی ــراز هوی ــرای اح ــار ب ــط یکب فق
در ســامانه جامــع روابــط کار و برخــورداری از 
ــخوان  ــر پیش ــه دفات ــی ب ــه الکترونیک کارپوش

ــد. ــه کنن ــت مراجع دول
ــامانه جامـــع روابـــط  ــاره سـ یـــزدان، دربـ
کار و خدمـــات ایـــن ســـامانه بـــه کارگـــران 
ــامانه ۴۷  ــن سـ ــت: در ایـ ــان گفـ و کافرمایـ
ـــال  ـــه در ح ـــده ک ـــی ش ـــش بین ـــامانه پی زیرس
ــت  ــت دادخواسـ ــامانه »ثبـ ــر دو زیرسـ حاضـ
ـــی  ـــدوی دادرس ـــه ب ـــدوی« و »مرحل ـــه ب مرحل
ـــل،   ـــران،  اردبی ـــتان ته ـــار اس ـــرای چه کار« ب
ـــان  ـــده و کارکن ـــدازی ش ـــان راه ان ـــزد و اصفه ی
ـــد  ـــتان می توانن ـــار اس ـــن چه ـــان ای و کارفرمای
الکترونیکـــی  پرونـــده  تشـــکیل  از  پـــس 
ـــورت  ـــه ص ـــود را ب ـــکایات خ ـــت و ش دادخواس
ـــط  ـــع رواب ـــامانه جام ـــق س ـــی از طری الکترونیک
ــه ادارات  ــوری بـ ــه حضـ کار و بـــدون مراجعـ

کار،  ثبـــت و ارســـال نماینـــد.
وی،  بــا اشــاره بــه اینکــه طــی چنــد 
هفتــه آینــده ارائــه خدمــات غیرحضــوری 
ثبــت دادخواســت و شــکایات نیــروی کار و 
ــان  ــرز،  خراس ــتان الب ــان در ۱۲ اس کارفرمای

خوزســتان،  بوشــهر،  کرمانشــاه،  رضــوی،  
ــم،  ــی،  ق ــان جنوب ــزگان، خراس ــان، هرم زنج
ــاز خواهــد  ــز آغ ــن نی ــارس و قزوی گلســتان، ف
شــد، ادامــه داد: تــا پایــان امســال بــا راه اندازی 
دیگــری  خدمــات  جدیــد،  زیرســامانه های 
ــرارداد  ــری ق ــد و پیگی ــت و تایی ــه ثب از جمل
ــری  ــاغل،  بازنگ ــدی مش ــه بن ــای طبق طرح ه
طرح هــای طبقــه بنــدی مشــاغل،  ثبــت و 
پیگیــری قراردادهــای پــاداش افزایــش تولیــد،  
بهــره وری،   قراردادهــای  پیگیــری  و  ثبــت 
ــی  ــای انضباط ــن نامه ه ــد آیی ــی و تایی بررس
ــی کار  ــای جمع ــی پیمان ه ــا و بررس کارگاه ه
ــه جامعــه کارگــری  ــه صــورت الکترونیکــی ب ب

و کارفرمایــی ارائــه می شــود.
ــاون، کار  ــئول در وزارت تع ــام مس ــن مق ای
ــوط  ــور مرب ــهیل در ام ــی،  تس ــاه اجتماع و رف

بــه ثبــت شــکایات، شــفافیت در حــوزه روابــط 
کار و کاهــش مراجعــه حضــوری بــه ادارات کار 
را هــدف  راه انــدازی ســامانه جامــع روابــط کار 
عنــوان کــرد و گفــت: کارگــران و کارفرمایانــی 
ــط کار  ــع رواب ــامانه جام ــت س ــه عضوی ــه ب ک
درآمــده باشــند، می تواننــد از طریــق کارتابــل 
ــوع  ــر ن ــز ه ــکایات و نی ــود ش ــی خ الکترونیک
ــورد  ــات م ــت و خدم ــود را ثب ــت خ درخواس

ــد. ــاز را دریافــت کنن نی
مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت 
بــا  اجتماعــی،   رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
ــامانه  ــامانه های س ــی از زیرس ــه یک ــان اینک بی
جامــع روابــط کار، »ثبــت قراردادهــای نیــروی 
ــن  ــای ای ــی از ویژگی ه ــت: یک ــت گف کار« اس
ــفید  ــرارداد س ــاد ق ــری از انعق ــامانه جلوگی س

ــود. ــد ب ــروی کار خواه ــا نی ــان ب کارفرمای

ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای 
دریافت خدمات الکترونیکی آغاز شد

ـــد  ـــس معتق ـــد مجل ـــیون امی ـــو فراکس عض
ـــد  ـــتانه بای ـــران آس ـــت س ـــه نشس ـــت نتیج اس
تلفیقـــی از حفـــظ تمامیـــت ارضـــی ســـوریه 
قضیـــه  در  ترکیـــه  نگرانی هـــای  رفـــع  و 
مهاجـــرت احتمالـــی تروریســـت ها بـــه ایـــن 

کشورباشـــد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، جـــال 
ــفر روحانـــی  ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ میرزایـــی بـ
ـــه  ـــت س ـــور در نشس ـــرای حض ـــه ب ـــه ترکی ب
ــت:  ــه گفـ ــیه و ترکیـ ــران، روسـ ــه ایـ جانبـ
تحـــوالت  روی  زیـــادی  تأثیـــر  ترکیـــه 
ســـوریه دارد کـــه البتـــه در دوره ای در 
ــی  ــورهای عربـ ــی کشـ ــا برخـ ــی بـ همراهـ
منطقـــه و اروپـــا و آمریـــکا بـــه دنبـــال 
جایگزینـــی بشـــار اســـد و کنـــار گذاشـــتن 

ــود. ــدرت بـ وی از قـ
ـــرداول  ـــوان و چ ـــام، ای ـــردم ای ـــده م نماین
ــن  ــر همیـ ــامی بـ ــورای اسـ در مجلـــس شـ
اســـاس یـــادآور شـــد: ابـــزار ترکیـــه بـــرای 
رســـیدن بـــه هـــدف، اســـتفاده از گـــروه 
ــکاب  ــی از ارتـ ــچ ابایـ ــه هیـ ــود کـ هایـــی بـ
جـــرم و جنایـــت نداشـــته و مـــورد حمایـــت 
محافلـــی در ترکیـــه بودنـــد و بســـیار زمـــان 
ـــه  ـــد ب ـــن رون ـــد ای ـــه ش ـــه متوج ـــا ترکی ـــرد ت ب
ـــن  ـــت ای ـــت از حمای ـــوده و دس ـــا نب ـــع آنه نف

گروه هـــا برداشـــت.
ــوز  ــه هنـ ــان اینکـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
ـــار  ـــال کن ـــه دنب ـــی ب ـــورهای عرب ـــی کش برخ
ـــرد:  ـــوان ک ـــتند، عن ـــد هس ـــار اس ـــتن بش گذاش
ترکیـــه نیـــز زمانـــی تحـــت تأثیـــر تفکـــرات 
و سیاســـت ایـــن کشـــورهای عربـــی بـــود و 
ــتان  ــوان »دوسـ ــت عنـ ــم تحـ ــاتی هـ جلسـ
ســـوریه« در عربســـتان و برخـــی کشـــورهای 
اروپایـــی برگـــزار می کردنـــد و هـــدف غایـــی 

نیـــز ســـرنگونی بشـــار اســـد بـــود.
میرزایـــی ادامـــه داد: اتفاقـــی کـــه افتـــاد ایـــن 
بـــود کـــه ترکیـــه بعـــد از مقاومتـــی کـــه ارتـــش 
ـــی  ـــت های ـــان داد و حمای ـــود نش ـــوریه از خ س
ـــه  ـــران، حـــزب اهلل و روســـیه ب ـــب ای کـــه از جان
ـــه  ـــد ادام ـــه ش ـــع متوج ـــه موق ـــد، ب ـــل آم عم

ـــی  ـــد و همراه ـــار اس ـــذاری بش سیاســـت کنارگ
ــی  ــورهای عربـ ــا و کشـ ــکا و اروپـ ــا آمریـ بـ
ـــن  ـــدارد از ای ـــا ن ـــع آنه ـــی در مناف ـــر مثبت تأثی
رو بـــه ســـمت تعامـــل بـــا ایـــران و روســـیه 

ـــرد. ـــت ک حرک
ایـــن عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس 
ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر نیـــز نبایـــد 
ـــت  ـــم تح ـــه علیرغ ـــه ترکی ـــرد ک ـــوش ک فرام
فشـــار بـــودن از ســـوی کشـــورهای اروپایـــی 
و عربـــی در مجمـــوع نســـبت بـــه تعهـــدات 
خـــود در نشســـت های آســـتانه و چندجانبـــه 

خـــوب عمـــل کـــرده و گام بـــه گام بـــه 
ـــت  ـــوریه حرک ـــات در س ـــراری ثب ـــمت برق س

. می کنـــد
وی افـــزود: ترکیـــه نگـــران مـــوج جدیـــد 
ــور  ــن کشـ ــه ایـ ــت ها بـ ــرت تروریسـ مهاجـ
اســـت و برگـــزاری ایـــن نشســـت ها کـــه 
مرحلـــه جدیـــد آن بـــا حضـــور ســـران ســـه 
ـــتانبول  ـــران در اس ـــه، روســـیه و ای کشـــور ترکی
ــوریه  ــات در سـ ــه ثبـ ــرد بـ ــورت می گیـ صـ

کمـــک می کنـــد.
مجلـــس  امیـــد  فراکســـیون  عضـــو 

ــان  ــا بیـ ــان بـ ــامی در پایـ ــورای اسـ شـ
اینکـــه ترکیـــه نگـــران اســـت گروه هـــای 
ــورد  ــورت برخـ ــب در صـ ــتی ادلـ تروریسـ
ـــی  ـــه راه ـــمت ترکی ـــه س ـــوریه ب ـــش س ارت
شـــوند، خاطرنشـــان کـــرد: بایـــد توافقـــی 
ــورها  ــن کشـ ــان ایـ ــز میـ ــالمت آمیـ مسـ
ــی،  ــم از یکپارچگـ ــا هـ ــرد تـ ــورت گیـ صـ
تمامیـــت ارضـــی و مذاکـــرات ســـوری-

ســـوری حمایـــت شـــود و هـــم در کنـــار 
آن بـــه واقعیـــات کشـــورهای دیگـــر نیـــز 

اهمیـــت داده شـــود.

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

ترکیه نگران موج جدید مهاجرت تکفیری ها 
از سوریه به این کشور است

سالمت

راه های درمان خونریزی لثه ها 

حــدود ۶00 میلیــون نفــر در زندگــی 
تجربــه  را  لثــه  مشــکل  از  نوعــی  خــود 
ــن اســت کــه  می کننــد. امــا خبــر خــوب ای
بســیاری از ایــن مــوارد را می تــوان در خانــه 
درمــان کــرد. خونریــزی لثــه اولیــن عامــت 
بیماری هــای لثــه ماننــد التهــاب لثــه و 

ــت.  ــت اس پریودنتی
ــا  ــه شــما کمــک می کنــد ت ــه ب ایــن مقال
ــد  ــان کنی ــود را درم ــای خ ــزی لثه ه خونری
و همچنیــن بــه شــما می گویــد چگونــه 
آن  بــروز  از  کلــی  طــور  بــه  می توانیــد 

ــد. ــری کنی جلوگی
از گاز اســتریل اســتفاده کنیــد: دقیقــاً 
ــک  ــتن ی ــه داش ــزی ، نگ ــر خونری ــد ه مانن
ناحیــه  برابــر  در  گاز  از  نمنــاک  قطعــه 
ــزی  ــف شــدن خونری ــث متوق ــزی باع خونری
شــما خواهــد شــد. امــا اگــر خونریــزی لثــه 
یــک مشــکل معمولــی اســت ، بایــد بــه یــک 

ــد. ــه کنی ــک مراجع دندانپزش
ــرس  ــک کمپ ــورم از ی ــش ت ــرای کاه ب
ــرم  ــرس گ ــد و از کمپ ــتفاده کنی ــرد اس س

بــرای تســکین درد اســتفاده کنیــد.
یــک کمپــرس ســرد یــا حتــی یــک 
مکعــب یــخ را در روی لثه هــای متــورم و 
ــزی  ــوراً خونری ــا ف ــد ت ــه داری ــزی نگ خونری
متوقــف شــود. یــخ را در آنجــا نگــه داریــد تــا 
خونریــزی متوقــف شــود ، امــا اگــر لثه هــای 
ــتفاده  ــه اس ــس از ۱0 دقیق ــی پ ــما حت ش
از کمپــرس یــا یــخ خونریــزی دارد ، بــه 

ــد. ــه کنی ــک مراجع پزش
بــرای تســکین درد می توانیــد از یــک 
ــط  ــا فق ــد. ام ــتفاده کنی ــرم اس ــرس گ کمپ
آن  از  التهــاب  رفتــن  بیــن  از   ، از  پــس 

اســتفاده کنیــد.
ــد:  از دهانشــویه آب نمکــی اســتفاده کنی
ــک  ــه ی ــا را ب ــک دری ــوری نم ــق غذاخ قاش
فنجــان آب ولــرم اضافــه کنیــد. هــم بزنیــد 
تــا نمــک حــل شــود. حــدود ۳0 ثانیــه یــک 
جرعــه از آن را در دهــان خــود بچرخانیــد و 
آن را تــف کنیــد. ایــن کار را ۴-5 بــار انجــام 
ــک  ــار در روز ، ی ــن کار را دو ب ــد. و ای دهی
بــار صبــح و یــک بــار قبــل از خــواب انجــام 
دهیــد. آب شــور تــورم در لثه هــا را کاهــش 
ــه  ــزی لث ــه جلوگیــری از خونری می دهــد و ب
ــاد  ــث ایج ــن باع ــد. همچنی ــک می کن کم
یــک محیــط قلیایــی موقــت بــاال در داخــل 
دهــان می شــود ، بنابرایــن زنــده مانــدن 

باکتری هــا را دشــوار می کنــد.
از دهانشــویه عــاری از الــکل اســتفاده 
راه  یــک  دهانشــویه  از  اســتفاده  کنیــد: 
ــردن التهــاب لثــه  ــن ب ــرای از بی ــی ب عال
ــود  ــه می ش ــزی لث ــث خونری ــه باع ــت ک اس
و باکتری هــای دهــان را از بیــن می بــرد.

 از کیســه های چــای اســتفاده کنیــد: 
ــرار  ــوش ق ــای را در آب ج ــه چ ــک کیس ی
ــرده  ــدا ک ــه آن را ج ــد از ۲ دقیق ــد. بع دهی
و بگذاریــد خنــک شــود. حــاال کیســه چــای 
را روی ناحیــه آســیب دیــده لثه هــای خــود 
ــای  ــد. چ ــه بمان ــد 5 دقیق ــد. بگذاری بمالی
ــد  ــه می توان حــاوی اســید تاننیــک اســت ک

ــد. ــه کمــک کن ــت لث ــه تســکین عفون ب
خــوردن  بخوریــد:  تــرد  ســبزیجات   
ســبزیجات تــرد ماننــد کرفــس و هویــج بیــن 
ــده  ــردن مان ــه از بیــن ب وعده هــای غذایــی ب
ــد و  ــک می کن ــدان کم ــی از دن ــواد غذای م
ــق از بــروز بیماری هــای لثــه  از ایــن طری
جلوگیــری می کنــد. خــوردن ایــن مــواد 
ــد  ــزاق کمــک می کن ــد ب ــه تولی ــن ب همچنی
می کنــد.  تمیــز  بیشــتر  را  دهــان  کــه 
همچنیــن ، بــه دلیــل اینکــه مقادیــر کمــی 
ــد ، در پوســیدگی  ــدرات دارن ــد و کربوهی قن

نمی گــذارد. تاثیــری  دندان هــا 
ســبزیجات برگــدار بیشــتری بخوریــد: 
ــه  ــد باعــث لخت ــود ویتامیــن K می توان کمب
ــل  ــد دلی ــن می توان ــود. ای ــون ش ــدن خ ش
ــما  ــای ش ــزی لثه ه ــه خونری ــد ک ــن باش ای
ــان معمــول  ــر از زم ــی ت ــان طوالن مــدت زم
ــبز  ــرگ س ــبزیجات ب ــود. س ــف می ش متوق
ــی  ماننــد اســفناج ، کلــم و کاهــو منبــع عال

ــتند. ــن K هس ویتامی
ــان آب  ــک فنج ــید:  ی ــه بنوش ــای بابون چ
جــوش آورده و یــک کیســه چــای بابونــه را در 
آن قــرار دهیــد. 5 دقیقــه در آب جــوش قــرار 
ــود.  ــک ش ــای خن ــد چ ــاال بگذاری ــد. ح دهی
ــان  ــای را در ده ــدن ، چ ــک ش ــس از خن پ
خــود بریزیــد و بنوشــید. بابونــه خاصیــت ضد 
ــه ای دارد.  ــش ماهیچ ــش بخ ــی و آرام التهاب
چــای بابونــه همچنیــن تــرش کــردن معــده 
را درمــان می کنــد و می توانــد زخم هــای 

دهــان را تســکین دهــد.
ــود  ــان خ ــد: ده ــتفاده کنی ــل اس  از عس
را بــا آب ولــرم بشــویید و از عســل اســتفاده 
کنیــد و هــر روز ۱0 دقیقــه روی لثــه خــود 
ــتن  ــل داش ــه دلی ــل ب ــد. عس ــاژ دهی ماس
مــاده ای بنــام بــره مــو دارای خاصیــت ضــد 
ــا  ــده اســت. ام ــی کنن ــری و ضــد عفون باکت
ــاد داشــته باشــید کــه عســل را فقــط  ــه ی ب
ــد  ــود بمالی ــای خ ــه دندان ه ــا و ن روی لثه ه
، بــه خصــوص اگــر حفــره هایــی داریــد زیــرا 

ــود. ــث درد ش ــد باع ــن می توان ای
منبع: بیتوته
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مدیــرکل صــدا و ســیمای آذربایجان شــرقی 
گفــت: در دو ســال اخیــر زیــر شــدیدترین 
عملیــات روانــی دشــمن بودیــم کــه بــه دلیــل 
ــی  ــی و سیاس ــدار نظام ــردم، اقت ــی م همراه
معظــم  مقــام  مدبرانــه  رهبــری  و  کشــور 
ــتادیم و  ــارها ایس ــه فش ــر هم ــری در براب رهب

ــد.  ــت کاری بکن ــرون نتوانس ــمن از بی دش
ــری در  ــی صف ــنیم، مرتض ــزارش تس ــه گ ب
آییــن تکریــم و معارفــه رئیــس بســیج رســانه 
تــاالر  در  کــه  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
ــد،  ــزار ش ــز برگ ــگ تبری ــه فرهن ــی خان خاقان
ــان  ــانه ای آذربایج ــای رس ــه فض ــاره ب ــا اش ب
شــرقی، ظرفیــت رســانه ای ایــن اســتان را 
ــد  ــت: بای ــار داش ــت و اظه ــاال دانس ــیار ب بس
ــتان در  ــانه های اس ــه ای در رس ــت جبه فعالی
اولویــت اقدامــات حــوزه رســانه ای قــرار گیــرد 
تــا بــه نتایــج مثبتــی در ایــن زمینــه بــه دســت 

ــم. آوری
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد هوشــمندانه و 
بــا برنامــه، از امکانــات و زیرســاخت موجــود بــه 
ــای  ــزود: حوزه ه ــم اف ــری کنی ــی بهره گی خوب
ــه  ــوم اســت چراک ــای مظل فرهنگــی از حوزه ه
ــده  ــال آین ــاید ۱5 س ــده ش ــته ش ــذر کاش ب
جــواب دهــد، لــذا مدیــران مــا بــه خوبــی بــه 
حــوزه فرهنــگ توجــه نداشــتند امــا توجــه بــه 

رســانه نیازمنــد تقویــت اســت.
ــرقی  ــان ش ــیمای آذربایج ــرکل صداوس مدی
بــا بیــان اینکــه وضعیــت کنونــی حــوزه رســانه 
ــت  ــدس اس ــاع مق ــد دوران دف ــا همانن دقیق
تصریــح کــرد: همانگونــه کــه در دوران جنــگ 
تحمیلــی همــه امکانــات در اختیــار صــدام بــود 
ولــی در جبهــه مــا بــه شــدت شــاهد کمبــود 
ــادی،  ــات جه ــا اقدام ــی ب ــم ول ــات بودی امکان

ــن کارهــا را  ــات، بزرگتری بــا کمتریــن امکان
انجــام دادنــد، امــروز هــم در حــوزه رســانه بــا 
کمتریــن تجهیــزات، کارهــای بزرگــی صــورت 

می گیــرد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دو ســال اخیــر 
زیــر شــدیدترین عملیــات روانــی دشــمن بودیم 
ابــراز داشــت: بــه دلیــل همراهــی مــردم، اقتدار 
ــه  ــری مدبران ــی و سیاســی کشــور و رهب نظام
ــر همــه فشــارها  مقــام معظــم رهبــری در براب
ایســتادیم و وقتــی دشــمن از بیــرون نتوانســت 
کاری بکنــد، بــه دنبــال اســتحاله از درون نظــام 

بــود.
دشــمنان  اینکــه  بیــان  بــا  صفــری 
ــالگی  ــامی، ۴0 س ــران اس ــه ای ــد ک می گفتن
کــرد:  خاطرنشــان  نمی بینــد،  را  انقــاب 

می خواســتند صبــر مــردم را بــا فشــارهای 
اقتصــادی و اجتماعــی هــدف قــرار داده و 
ــا  ــا ب ــوند ت ــی ش ــای مدن ــب نافرمانی ه موج
خــود  اهــداف  بــه  اجتماعــی  انقاب هــای 
برســند امــا مــردم بصیــر ایــران ایــن حربــه را 

نــاکام گذاشــت.
ــن  ــه ای ــی ک ــن دالیل ــی از مهمتری وی یک
انقــاب را در برابــر دشــمنان مقــاوم نگــه 
داشــت، کارکــرد قــوی رســانه در ایــن میــدان 
بــا  انقــاب  رســانه های  گفــت:  و  دانســت 
تقویــت بصیــرت مــردم، بــه خوبــی عمــل 
ــه  ــردم ب ــن عملکــرد، م ــر اســاس ای ــد. ب کردن
ایــن بــاور رســیدند کــه هزینــه ســازش بیشــتر 

ــد. ــر کردن ــذا صب ــت ل ــت اس از مقاوم
ــرقی  ــان ش ــیمای آذربایج ــرکل صداوس مدی

ســقوط پهپــاد را یکــی از عنایــات الهــی عنــوان 
ــاق و  ــن اتف ــس از ای ــزود: دشــمن پ ــرد و اف ک
فضــای رســانه ای پــس از آن، فهمیــد کــه 
جمهــوری اســامی نــه تنهــا ابرقــدرت منطقــه 
ای اســت، بلکــه قــدرت نظامــی جهانــی اســت 
کــه بــا زبــان زور نمی تــوان بــا آن ســخن 

ــت. گف
ــم  ــی می ده ــه گواه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کــه بیــش از ۹5 درصــد رســانه های گرایشــات 
کــه  بودنــد  مواظــب  اســتان،  در  مختلــف 
ــی وارد  ــع مل ــه مناف ــه ای ب ــن صدم کوچکتری
ــی از ویژگی هــای مثبــت  ــود، گفــت: یک نش
ــت  ــه تقوی ــود ک ــن ب ــتان ای ــانه اس بســیج رس
کننــده ایــن دیــدگاه بــود کــه توجــه بــه 
ــع  ــه مناف ــاب ب ــام و انق ــی و اس ــع مل مناف
ــت دارد. ــی ارجحی ــردی و حزب ــی و ف جناح

ــه  ــروز ب ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب صف
ــر  ــم خاط ــاز داری ــی نی ــم افزای ــه ه ــدت ب ش
نشــان کــرد: بســیج رســانه توانســته ایــن وفــاق 
را در اســتان بــه وجــود آورد کــه ایــن امــر بایــد 

ــود. ــل ش ــیج تبدی ــن بس ــتراتژی ای ــه اس ب
ــانه  ــه رس ــردم ب ــاد م ــه، اعتم وی در ادام
ــرار داد و گفــت: در  ــی را مــورد اشــاره ق مل
ــاعت ۲۳  ــر س ــرقی خب ــان ش ــتان آذربایج اس
ــتان های  ــری اس ــن بخــش خب پرمخاطــب تری
کشــور اســت کــه ۹۳ درصــد مخاطبیــن ایــن 

بخــش خبــری را می بیننــد.
ــرقی  ــان ش ــیمای آذربایج ــرکل صداوس مدی
بــر تربیــت نیروهــای موثــر خبــری در اســتان 
تاکیــد کــرد و افــزود: بایــد قشــر انقابــی 
ــازی  ــان س ــا جری ــود ت ــر ش ــانه تکثی در رس
نیــاز  مــورد  موضوعــات  در  مطالبه گــری  و 

ــوند.  ــدان ش ــاب وارد می انق
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ــت:  ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
تــاش وزارت علــوم طــی دو ســال اخیــر ایــن 
ــه  ــی ک ــا جای ــی ت ــه پژوهش ــه بودج ــوده ک ب
ــا ســهم  ــد ب ــی اجــازه می ده ــم بودجــه کل رق
بهتــری دیــده شــود، ولــی میــزان آن بــرای هــر 
دانشــگاه بــه میــزان فعالیت هــا، هیــات علمــی 
ــن  ــی و شــاخص هایی از ای ــات تکمیل ، تحصی

دســت بســتگی دارد. 
ایرنــا، منصــور غامــی در  بــه گــزارش 
حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهشــی دانشــگاه مازنــدران در بابلســر در 
ــه  ــزود: بودج ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف

ــی  ــد ســایر دســتگاه های دولت دانشــگاه ها مانن
ــه  ــوان بودج ــه عن ــت و ب ــس اس ــوب مجل مص
ــود  ــوال در خ ــود و معم ــاغ می ش ــالیانه اب س
امنــاء  هیــات  جلســاتی،  طــی  دانشــگاه ها 
بــرای مصــارف و  توزیــع بودجه هــا  نحــوه 
می کننــد  تصویــب  را  مختلــف  هزینه هــای 
و دانشــگاه ها موظفنــد بــر اســاس مصوبــه 
هیــات امنــاء کــه بــه تاییــد ســازمان برنامــه و 

ــد. ــل کنن ــد، عم ــم می رس ــه ه بودج
بیشــتر  بــرای  علــوم  وزارت  افــزود:  وی 
بــرای  را  بودجــه  درصــد   ۱5 دانشــگاه ها 
گرفتــه،  نظــر  در  پژوهشــی  فعالیت هــای 

ــا  ــه ت ــتند ک ــم هس ــی ه ــگاه های ــا دانش ام
ــائل  ــرف مس ــود را ص ــه خ ــد بودج ۳0 درص

می کننــد. پژوهشــی 
رغــم  بــه  امســال  گفــت:  علــوم  وزیــر 
محدودیت هــا تاکنــون دانشــگاه های مــا در 
۶ ماهــه اول بیــش از ۴۶ درصــد تخصیــص 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــوی س ــه از س بودج
داشــته انــد کــه امیدواریــم بقیــه هــم تــا پایــان 

ــد. ــص یاب ــال تخصی س
هــا،  دانشــگاه  پژوهشــی  فعالیــت  وی 
ــا  ــی ب ــکاری پژوهش ــت و هم ــا صنع ــاط ب ارتب
دســتگاه های دیگــر از ســوی دانشــگاه ها را 
قابــل تقدیــر دانســت و افــزود: پروژه هــای 
خوبــی از بــاب تاثیرگــذاری در حــل مشــکات 
صنعتــی و بهبــود تولیــد داخــل از ســوی 

می شــود. انجــام  دانشــگاه ها 
غامــی تاکیــد کــرد کــه ایــن رویکــرد 
دانشــگاه ها بــه خاطــر کمــک بــه رونــق و 
پیشــرفت کشــور و نیــز بــه خاطــر اینکــه 
دانشــگاه ها بــه عرضــه منابــع پژوهشــی ســایر 
ــت  ــورد حمای ــد م ــک می کنن ــتگاه ها کم دس

ــت. ــوم اس وزارت عل
تشــریح  بــا  همچنیــن  علــوم  وزیــر 
ــه  ــدران و نتیج ــه مازن ــفرش ب ــای س برنامه ه
بازیــدش از نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی 
ــوب  ــای خ ــت: کاره ــدران ، گف ــگاه مازن دانش
و  اســاتید  توســط  ای  کننــده  امیــدوار  و 
ــده  ــام ش ــدران انج ــگاه مازن ــجویان دانش دانش
دانــش  کــردن  کاربــردی  در  مســلما  کــه 
دانشــگاه بســیار موثــر اســت تــا بهتــر بتواننــد 
در بحــث خودکفایــی و تولیــد اقتصادی کشــور 

ــد. ــک کنن ــود کم ــهم خ ــه س ب
وزیــر علــوم در ســفر ۲ روزه مازنــدران 
مهمــان دانشــگاهیان ، ســمن های دانشــجویی 
و مســئوالن اســتانی مازنــدران خواهد بــود و در 
برنامــه ای فشــرده، بازدیــد از مراکــز پژوهشــی 
و نشســت بــا مســئوالن و بررســی و پیشــرفت 
طرح هــای توســعه فضــای دانشــگاهی را در 

دســتور کار خــود دارد.  
ــز دانشــگاهی  ــش از ۲00 مرک ــدران بی مازن
غیرانتفاعــی  مراکــز  ایــن  اکثــر  کــه  دارد 

هســتند.

وزیر علوم: 

بودجه پژوهشی دانشگاه ها 
به میزان فعالیت آنها بستگی دارد

و  برنامه ریــزی  دفتــر  کل  مدیــر 
ــوم  ــی وزارت عل ــور پژوهش ــت گذاری ام سیاس
ــدود ۲5  ــا ۲0۱۹، ح ــال ۲0۱0 ت ــت: از س گف
هــزار مقالــه در جهــان باطــل شــده اســت کــه 
5۲۴ مــورد از آن مقــاالت، ایرانــی بــوده اســت.

بــه گــزارش مهــر، محســن شــریفی بــا 
ــتی  ــناد باالدس ــز اس ــم نی ــه از قدی ــان اینک بی
بــر اهمیــت اخــاق در علــم تاکیــد داشــته اند، 
افــزود: از جملــه ایــن اســناد می تــوان بــه 
علمــی  هیــأت  انتظامــی  مقــررات  قانــون 
و  عالــی  آمــوزش  موسســات  و  دانشــگاه ها 
تحقیقاتــی و آییــن نامــه انضباطــی دانشــجویان 
جمهــوری اســامی ایــران مصوبــه جلســه ۳5۸ 
ــی انقــاب فرهنگــی اشــاره کــرد. شــورای عال

 
ابطال ۵۲۴ مورد از مقاالت غیرمجاز

ــل  ــاالت باط ــت مق ــه وضعی ــه ب وی در ادام
ــران  ــا و ای ــا بازپــس داده شــده در دنی شــده ی
اشــاره کــرد و افــزود: از ســال ۲0۱0 تــا ۲0۱۹، 
حــدود ۲5 هــزار مقالــه در جهــان باطــل شــده 
ــی  ــاالت ایران ــورد از آن مق ــه 5۲۴ م ــت ک اس

بــوده اســت.

ارجاع ۶۷ پرونده تخلفات هیئت علمی به 
هیئت انتظامی

ــت  ــوص وضعی ــن در خص ــریفی همچنی ش
ــز  ــگاه ها و مراک ــات در دانش ــکایات و تخلف ش
آمــوزش عالــی در ســال ۹۶ و ۹۷ اظهارداشــت: 
بــه طــور کلــی ۲50 پرونــده مرتبــط بــا 
هیــأت علمــی در کارگــروه تخصصــی تخلفــات 
ــا اعضــای هیئــت علمــی،  پژوهشــی مرتبــط ب
ــا دانشــجویان بررســی  و ۱۷۳ مــورد مرتبــط ب
شــده اســت. همچنیــن ۶۷ پرونــده بــه هیئــت 
انتظامــی اعضــای هیئــت علمــی و ۳5 پرونــده 
بــه کمیتــه انضباطــی دانشــجویان ارجــاع داده 
ــی  ــت علم ــده هیئ ــن ۹۸ پرون ــد. همچنی ش
ــدت  ــن م ــی ای ــجویان ط ــده دانش و ۶۱ پرون

ــف شــده اســت. ــن تکلی تعیی

شــریفی همچنیــن درخصــوص شــکایت 
واصــل شــده بــه معاونــت پژوهــش و فنــاوری 
ــا شــهریور  وزارت عتــف از ابتــدای ســال ۹۷ ت
ــده  ــی ۸۲ پرون ــور کل ــه ط ــت: ب ــاه ۹۸ گف م
دریافــت ۳۷ مــورد خاتمــه و ۴5 پرونــده دیگــر 
نیــز توســط کارگــروه دانشــگاه ها و موسســات 

در حــال بررســی هســتند.
و  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
ــوم  ــی وزارت عل ــور پژوهش ــت گذاری ام سیاس
در رابطــه بــا اقدامــات فرهنگــی و پیشــگیرانه در 
زمینــه تقلبــات علمــی در وزارت عتــف، افــزود: 
ــش در  ــاق پژوه ــی اخ ــه تخصص ــر کمیت دبی
معاونــت پژوهــش و فناوری وزارت علــوم، تدوین 
ــن اخــاق پژوهــش و  کتابچــه منشــور و موازی
درســتکاری علمــی و اطــاع رســانی و ارســال 
ــه  ــته ب ــی وابس ــوزش عال ــز آم ــه مراک ــه کلی ب
وزارت، پیشــنهاد تصویــب واحــد آموزشــی برای 
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و کارگاه بــرای 
ــار  ــردآوری و انتش ــی و گ ــت علم ــای هیئ اعض
ــی از  ــات علم ــا تخلف ــه ب ــزارش مقابل ــاب گ کت

ــت. ــده اس ــام ش ــه انج ــت ک ــی اس اقدامات
ــی  ــات حقوق ــا اقدام ــه ب ــریفی در رابط ش
ــی  ــات علم ــا تخلف ــه ب ــف در رابط وزارت عت
ــتورالعمل  ــتا دس ــن راس ــرد: در همی مطــرح ک
نحــوه بررســی تخلفــات پژوهشــی تدویــن 
شــد و پــس از تاییــد وزیــر علــوم در ســال ۹۳ 
ــه  ــن دســتورالعمل شــامل تهی ــاغ شــد. ای   اب
ــی،  ــات علم ــق تخلف ــف و مصادی ــه تعاری کلی
ــی در  ــات علم ــی تخلف ــع بررس ــن مرج تعیی
دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی و پژوهشــی، 
ــی رســیدگی و بررســی  ــن مراحــل اجرای تعیی
تخلفــات علمــی در دانشــگاه ها و موسســات 

ــت. ــی اس ــی و پژوهش آموزش
مصادیــق  بــا  رابطــه  در  همچنیــن  وی 

تخلفــات پژوهشــی عنــوان کــرد: مصادیــق 
تخلفــات پژوهشــی در 5۷ بنــد بــا امضــای 
ــه همــراه دســتورالعمل در  ــی وزارت ب ــام عال مق
ــگاهها  ــه دانش ــه کلی ــرا ب ــت اج ــال ۹۳ جه س
ــه  ــاغ شــد ک ــوزش و پژوهــش اب موسســات آم
ــای  ــر ســوء رفتاره ســرفصل های آن مشــتمل ب
پژوهشــی، عــدم تعهــد و مســئولیت نســبت بــه 
ــا،  ــوق آزمودنی ه ــت حق ــدم رعای ــان، ع ذینفع
جعــل، داده هــا، تحریــف داده هــا، ســرقت علمــی، 
ــت  ــوق مالکی ــت حق ــدم رعای ــی، ع ــاره علم اج
معنــوی مســئولیت پژوهــش انجام شــده، انتشــار 
مجــدد، همپوشــانی انتشــارات، خریــد و فــروش 

ــت. ــت اس ــل هوی ــی و جع ــار پژوهش آث
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و سیاســت گذاری 
امــور پژوهشــی وزارت علــوم در ادامــه بــا اشــاره 
ــه اقدامــات انجــام شــده در حــوزه جلوگیــری  ب
ــت: در  ــار داش ــا اظه ــات در پایان نامه ه از تخلف
ایــن زمینــه آیین نامــه ثبت و اشــاعه پیشــنهادها 
ــی  ــات تکمیل ــاله های تحصی ــا و رس پایان نامه ه
ــاغ  ــا اب ــدآوران در آنه ــوق پدی ــت از حق و صیان
مشــابهت یاب  نرم افزارهــای  شــد. همچنیــن 
ــری  ــت جلوگی ــا جه ــی پایان نامه ه ــرای بررس ب
از بــروز تخلفــات توســعه یافــت و و پروپوزال هــا 
ــزم  ــز مل ــداک نی ــامانه ایران ــا در س و پایان نامه ه

بــه ثبــت شــد.
ــات  ــا اقدام ــه ب ــن در رابط ــریفی همچنی ش
ــات  ــری از تخلف انجــام شــده در حــوزه جلوگی
ــیاه  ــت س ــه لیس ــت: تهی ــی گف ــریات علم نش
وزارت عتــف  ثبــت در ســامانه  و  نشــریات 
اطــاع رســانی آن بــه دانشــگاه ها و موسســات 
ــی نشــریات  ــی و پژوهشــی، ارزیاب آمــوزش عال
داخلــی و لغــو اعتبــار نشــریات در صــورت 
مشــاهده تخلــف، ایجــاد نظــام ارزیابــی و داوری 
مجــات ایندکــس شــده در ISC و شناســایی 

مجــات نامعتبــر و اطــاع رســانی آن بــر روی 
ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــزام اس ــایت ISC، ال س
مجــات  و  مقــاالت  تدویــن  در  تشــابه یاب 
ــه نشــریات علمــی  ــب آیین نام ــن و تصوی تدوی

ــات اســت. ــن اقدام ــه ای از جمل
همایش هــای  آیین نامــه  تصویــب  وی 
ــه ثبــت همایش هــا و مقــاالت  ــزام ب علمــی، ال
ــای  ــایی همایش ه ــگاه ISC، شناس آن در پای
نامعتبــر و اطــاع رســانی آن در پایــگاه ISC و 
اعــام بــه مراجــع قانونــی، تاکیــد بــر تخصیص 
ــی  ــاالت کنفرانس ــه مق ــاً ب ــاز صرف ــم امتی ه
ــات  ــوان اقدام ــه عن ــده در ISC را ب ــت ش ثب
دیگــر وزارت علــوم در حــوزه جلوگیــری از 

ــرد. ــام ب ــا ن ــات همایش ه تخلف
شــریفی در ادامــه بــه اقدامــات حــوزه 
ــب  ــت: تصوی ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــی نی حقوق
قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه 
ــال ۱۳۹۶  ــاه س ــرداد م ــی در ۲۱ م ــار علم آث
توســط مجلــس شــورای اســامی، تهیــه و 
تدویــن پیش نویــس آیین نامــه اجرایــی بــه 
ــا وزارت بهداشــت و وزارت  صــورت مشــترک ب
ــه  ــال ۹۷ و ارائ ــهریورماه س ــتری در ش دادگس
ــت  ــی هیئ ــی تحقیقات ــیون علم ــه کمیس آن ب
ــون  ــی قان ــه اجرای ــب آیین نام ــت و تصوی دول
ــار  ــه آث ــب در تهی ــا تقل ــه ب پیشــگیری و مقابل
علمــی مــورخ ۳0 مــرداد ســال ۹۷ در هیئــت 

ــت. ــی اس ــات حقوق ــه اقدام ــران از جمل وزی
پیش نویــس  کــرد:  اعــام  شــریفی 
ــی  ــی و چگونگ ــه اجرای ــتورالعمل آیین نام دس
توســط  کارگروه هــا  فعالیــت  و  تشــکیل 
ــن  ــت تدوی ــوم در دس ــه ای در وزارت عل کمیت
محتــرم  روســای  داریــم  انتظــار  اســت. 
دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی نســبت بــه 
بــه  را  الزم  اقدامــات  کارگروه هــا  تشــکیل 
عمــل آورنــد و بیــن کارگــروه موسســه و 
هیئت هــای انتظامــی و کمیتــه انضباطــی و 
ــز  ــان نی ــه تخلفــات کارکن هیئــت رســیدگی ب

گیــرد. صــورت  الزم  هماهنگی هــای 

مدیر کل سیاستگذاری وزارت علوم :

ابطال 524 مورد از مقاالت غیرمجاز

آشپزی

سیب زمینی پنیری
مواد الزم:

سیب زمینی بزرگ                              ۱ عدد
پنیر پیتزا یا چدار                  به میزان دلخواه

نمک، فلفل و ادویه های دلخواه 
به میزان الزم
روغن                             برای سرخ کردن

ایـن صفحـه محلـی بـرای دوسـت داران 
سـیب زمینی پنیری و عاشـقان سیب زمینی 
عاشـق  هـم  شـما  اگـه  سـت.  کـرده  سـرخ 
طعـم فـوق العـاده ی سـیب زمینـی پنیـری 
زمینـی  سـیب  بپیوندیـن.  مـا  بـه  هسـتین 
پنیـری راه هـای مختلفـی بـرای تهیـه کردن 
داره. شـما هـم روش خودتـون رو در قسـمت 
دیدگاه هـا بـا ما بـه اشـتراک بذاریـن و بگین 
بـه نظرتون با چه روشـی سـیب زمینی سـرخ 

کـرده پنیـری خوشـمزه تـر میشـه.
امـا تـوی ایـن مطلب ما بـه سـیب زمینی 
پنیـری سـاده می پردازیـم کـه همـه بـا تهیه 
کردنـش راحـت باشـن و براشـون وقـت گیـر 
نباشـه. امـا همه میدونـن که سـیب زمینی با 
قـارچ و پنیـر یـه چیـز دیگـه هسـت. پس در 
قسـمت نـکات در موردش با هـم گپ میزنیم. 
بـرای خـود مـن بارها پیـش اومده که سـیب 
زمینـی پنیـری فسـت فـودی رو تـوی خونـه 
تهیـه کـردم و دقیقـا مثـل سـیب زمینی های 
رسـتورانی شـده. بـرای همین ایـن مطلب رو 
آمـاده کـردم تـا وقتایـی کـه فرصـت داریـن 
یـه  از  و  بشـین  آشـپزی  مشـغول  خودتـون 
سـیب زمینی پنیـری خونگی خوشـمزه لذت 
ببریـن. البته پیشـنهاد می کنم سـیب زمینی 
تنـوری و توپ سـیب زمینی سـوخاری رو هم 

از دسـت ندین.
 

طرز تهیه سیب زمینی پنیری
زمینـی  سـیب  تهیـه  بـرای  اول:  مرحلـه 
پنیـری رسـتورانی ابتـدا باید سـیب زمینی را 

خـوب بشـویید و پوسـت بگیریـد.
مرحلـه دوم: حـاال سـیب زمینی هـا را بـه 
کمـک یـک چاقوی تیـز، به شـکل خال های 
درشـت بـرش بزنیـد. دوبـاره سـیب زمینی ها 
را بشـویید و آبکـش کنیـد. سـپس روی یـک 
دسـتمال خشـک و تمیـز قـرار دهیـد تـا آب 

آن هـا گرفته شـود. 
مرحله سـوم: سـیب زمینی هـای خالی را 
بـا روغن زیاد، نمـک، فلفل، آویشـن، رزماری 
و ادویه هـای دلخـواه دیگـر در ماهیتابـه یـا 
سـرخ کن، سـرخ کنید تـا طایی رنگ شـود. 
تـا  کنیـد  اضافـه  زردچوبـه  میتوانیـد کمـی 

طایـی تر شـوند.
مرحلـه چهـارم: در ایـن مرحلـه از تهیـه 
بایـد  فـودی  فسـت  پنیـری  زمینـی  سـیب 
روی  را  شـده  سـرخ  زمینی هـای  سـیب 
تـا  بگذاریـد  تمیـزی  ای  حولـه  دسـتمال 
در  را  آن هـا  حـاال  شـود.  گرفتـه  روغنشـان 
سـینی فـر بریزیـد و بـه میـزان دلخـواه انواع 
پنیـر را روی آن بریزیـد. در صـورت تمایـل 
میتوانیـد کمـی فلفـل دلمه ای تـازه هم خرد 

کـرده و بـه آن اضافـه کنیـد.
فـر  درون  را  فـر  سـینی  پنجـم:  مرحلـه 
دمـای حـدودا ۱۸0 درجـه  در  تـا  بگذاریـد 
سـانتی گـراد گـرم شـود. هنگامـی کـه پنیـر 
روی سـیب زمینـی سـرخ کـرده کامـا ذوب 
فـر خـارج کنیـد. سـیب  از  را  شـد، سـینی 
زمینـی پنیـری را بـه همـراه سـس کچـاپ 
خانگـی، سـس سـیر و نوشـیدنی خنک نوش 

جـان کنیـد.
 

نکات کلیدی:
- بـرای تهیـه سـیب زمینـی و پنیـر پیتزا 
در  را  مراحـل  همیـن  میتوانیـد  فـر  بـدون 
حـدی  تـا  کنیـد  تکـرار  گاز  روی  ماهیتابـه 
زمینی هـا  سـیب  و  شـده  ذوب  پنیر هـا  کـه 
نسـوزند. یـا ایـن کـه میتوانیـد پس از سـرخ 
کـردن سـیب زمینـی هـا، تـا هنگامـی کـه 
هنـوز گـرم هسـتند پنیـر را روی آنهـا بریزید 

تـا ذوب شـود.
 راه دیگـری کـه بـرای تهیه سـیب زمینی 
پنیـری در فـر داریـد ایـن اسـت کـه سـیب 
اندازه هـای  بـه  را  پـز شـده  زمینی هـای آب 
دلخـواه بـرش دهیـد و بعـد بـا پنیـر تمـام 
فـر  در  سـپس  بپوشـانید.  را  آن هـا  سـطح 

بگذاریـد.
 - بــرای تهیــه ســیب زمینــی بــا قــارچ و 
پنیــر ابتــدا بایــد قارچ هــا را بــا کمــی روغــن 
تفــت دهیــد تــا حــدی کــه آبشــان کشــیده 
ــا  ــیب زمینی ه ــراه س ــه هم ــپس ب ــود. س ش
ــد  ــر بچینی ــه در ســینی ف ــه مرحل ــه ب مرحل
ــتفاده از  ــد. اس ــر بریزی ــا را پنی و روی آن ه
ــاس و هــم چنیــن  ــا کالب ــواع سوســیس ی ان
ذرت باعــث خوشــمزه تــر شــدن ایــن پیــش 

ــود. ــذا می ش غ
- در روش دیگـر بـرای تهیه سـیب زمینی 
پنیـری بـا قـارچ میتوانیـد سـیب زمینی های 
خالـی را در سـیخ چوبـی قرار دهیـد و روی 
آن را ماننـد عکس سـس قـارچ و پنیر بریزید. 
دهیـد،  تفـت  را  قـارچ  نداریـد  دوسـت  اگـر 
بایـد ایـن پیـش غـذا را مـدت بیشـتری در 
فـر بگذاریـد. امـا در این صـورت آب انداختن 
زمینی هـا  سـیب  شـدن  نـرم  باعـث  قـارچ 

شـد. خواهد 
منبع: ایران کوک

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش آذربایجان شرقی:

مجموع کتب آموزش شهروندی
 در دوره ی ابتدایی و متوسطه 

تدریس می شود

آمــوزش  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
ــه  ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــرورش آذربایجان ش وپ
ــدارس  ــار در کشــور در م ــن ب ــن طــرح اولی ای
ــب  ــوع کت ــت: مجم ــز اجــرا می شــود، گف تبری
ابتدایــی  دوره ی  در  شــهروندی  آمــوزش 
تدریــس  تبریــز  مــدارس  در  متوســطه  و 

  . د می شــو
در  علمــی  طاهــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــوزش  ــب آم ــوع کت ــس مجم ــوص تدری خص
ــرد:  ــار ک ــز، اظه ــدارس تبری ــهروندی در م ش
ــط  ــهروندی توس ــوزش ش ــب آم ــوع کت مجم
ــورت  ــه ص ــده و ب ــاپ ش ــز چ ــهرداری تبری ش
ــع  ــزی توزی ــوزان تبری ــش آم ــن دان ــگان بی رای

ــد.    ــد ش خواه
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــان این ک ــا بی وی ب
آمــوزش شــهروندی متناســب بــا ســن دانــش 
ــان در  ــت: معلم ــود، گف ــه  می ش ــوزان ارائ آم
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــی جدی ــال تحصیل طــول س
حجــم کتــاب، هفتــه ای دو روز بــه مــدت نیــم 
ســاعت اصــول شــهروندی را بــه دانــش آمــوزان 

ــد.    ــوزش می دهن آم
آمــوزش  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون   
ــاب  ــس کت ــرورش آذربایجان شــرقی از تدری وپ
آمــوزش شــهروندی در ۹ محــور مختلــف 
تحصیلــی  ســال  اســفندماه  و  مهرمــاه  در 
جدیــد بــرای دانــش آمــوزان خبــر داد و 
گفــت: معلمــان آموزش هــای شــهروندی را 
آمــوزش  از جملــه  در محورهــای مختلــف 
شــهروندی، حقــوق شــهروندی، امــداد رســانی، 
اطفــای حریــق، بهداشــت شــخصی و غیــره بــه 

ــد داد.    ــه خواهن ــوزان ارائ ــش آم دان
ــر معلمــان  ــی شــک اگ ــار کــرد: ب  وی اظه
انتقــال مطالــب شــهروندی را بــه صــورت 
ــام  ــوزان انج ــش آم ــه دان ــی ب ــوری و عمل تئ
دهنــد، نتیجــه و بازخــورد آن می توانــد تربیــت 
و پــرورش نســلی آگاه بــه محیــط اطــراف خــود 
ــس از  ــه پ ــرا ک ــد؛ چ ــر باش ــئولیت پذی و مس
ــد  ــا می دان ــوان م ــا، نوج ــن آموزش ه ــان ای پای

ــد. ــد در شــهر زندگــی کن چطــور بای

آیین گرامیداشت روز ملی 
شعر و ادب در تبریز برگزار می شود

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
آذربایجان شـــرقی گفـــت: روز ملـــی شـــعر 
ــام ادبـــی  و ادب و مراســـم گرامیداشـــت مقـ
ــز  ــعرای تبریـ ــهریار در مقبره الشـ ــتاد شـ اسـ

برگـــزار شـــد. 
ــا  ــور، ب ــد محمدپ ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــروز  ــاعت ۱۷ ام ــم س ــن مراس ــه ای ــان اینک بی
ــعرخوانی  ــان و ش ــخنرانی شهریارشناس ــا س ب
افــزود:  برگــزار می شــود،  اســتان  شــعرای 
ــز  ــهریار نی ــتاد ش ــزار اس ــاران م ــم گلب مراس
 ۱۰ ســاعت  شــهریور   ۲۷ چهارشــنبه  روز 
برگــزار الشــعرا  مقبــره  محــل  در   صبــح 

 می شود.
ــوگواری  ــام س ــارن ای ــه تق ــاره ب ــا اش وی ب
امــام حســین )ع( و روز ملــی شــعر و ادب، 
ــوان  ــه عن ــهریار ب ــتاد ش ــت: اس ــار داش اظه
ــنگی را  ــران س ــار گ ــت )ع( آث ــل بی ــاعر اه ش
در رابطــه بــا ائمــه معصومیــن)ع( خلــق کــرده 
و فرهنــگ عزاداری هــای حســینی )ع( را در 
ــر صفحــه  ادبیــات  قالــب شــعرهایی مانــدگار ب

ــت. ــم زده اس ــران رق ای
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: عاشـــورا ماننـــد 
ـــتی  ـــا و کش ـــراروی رفتن ه ـــنی ف ـــراغ روش چ
نجـــات و امـــن و آرامـــی در مـــوج خیـــز 
ــو  ــا آن همسـ ــر کـــس بـ حادثه هاســـت و هـ
ـــی  ـــتگاری و رهای ـــه و رس ـــات طیب ـــود حی ش
ـــک  ـــا تمس ـــز ب ـــهریار نی ـــتاد ش ـــد و اس می یاب
بـــه ایـــن حبـــل متیـــن راه رســـتگاری را در 

پیـــش گرفـــت.
محمدپــور، ادامــه داد: روز ملــی شــعر و ادب 
ــاد اســتاد شــهریار و همــه  ــه ی ــران زمیــن ب ای
ادیبانــی کــه آوازه یــاد و نــام آن هــا در سراســر 
ــته  ــی داش ــت گرام ــده اس ــده ش ــی پیچی گیت

می شــود.
ســـید محمدحســـین بهجـــت تبریـــزی 
ـــه شـــهریار در ســـال ۱۲٨٥ هجـــری  ـــروف ب مع
ـــد  ـــد ش ـــکناب متول ـــتای خش ـــی در روس شمس
و در ۲۷ شـــهریور ۱۳۶۷ چشـــم از جهـــان 

ـــت. ـــرو بس ف
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آذربایجــان  اســتان  فوتبــال  کارشــناس 
مهم تریــن  از  یکــی  گفــت:  شــرقی 
تیم هــا  موفقیــت  در  کــه  شــاخصه هایی 
مطــرح اســت مدیریــت در زمــان بحــران تیــم 
اســت، آن تیمــی می توانــد قهرمــان باشــد کــه 
تیــم را در زمــان بحــران مدیریــت کنــد. 

ــا  ــی، ب ــول صادق ــنیم، رس ــزارش تس ــه گ ب
ــل  ــور در فص ــم تراکت ــت تی ــه وضعی ــاره ب اش
ــار داشــت:در  ــال اظه ــر فوتب ــگ برت ــد لی جدی
ســاختار تشــکیاتی تراکتــور نســبت بــه ســال 
ــی روی داده اســت کــه  ــات خوب گذشــته اتفاق

ــم اســت. ــت تی ــر نشــان از موفقی ــن ام ای
وی بــه چالــش ســاختار تشــکیاتی تراکتــور 
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: ای کاش در تثبیــت 
ایــن ســاختار حــوزه تخصصــی حاکــم می شــد 
ــن امــر  کــه متاســفانه در تمامــی باشــگاه ها ای

ــد. ــاق نمی افت اتف
ــز در ادامــه خاطــر  کارشــناس فوتبــال تبری
نشــان کــرد:راه درســت در ســاختار تشــکیاتی 
تیــم ایــن اســت کــه واگــذار کنیــم بــه 
صاحبــان فکر،تئورســین ها و آنهایــی کــه یــک 
عمــر چــه از لحــاظ تخصصــی و علمــی واردتــر 
ــتان  ــر در اس ــن ام ــفانه ای ــه متاس ــتند ک هس
مــا نیــز اتفــاق نمی افتــد چــرا کــه باشــگاه در 
دســت بخــش خصوصــی بــوده و اختیــار دارنــد 

ــد. ــا در ایــن زمینــه تصمیــم بگیرن ت
ــور  ــی تراکت ــه کادر فن ــاره ب ــا اش ــی ب صادق
ــوان  ــه عن ــی ب ــا جــذب دنیزل ــرد: ب ــح ک تصری
ــی برداشــته  ســرمربی تراکتــور، قدم هــای خوب
ــد  ــی می توان ــه نظــرم دنیزل شــده اســت کــه ب
ــی را  ــو میراث های ــی روش و برانک ــون ک همچ

ــرود. ــرای فوتبــال اســتان گذاشــته و ب ب
اســتان  فوتبــال  هیئــت  اســبق  دبیــر 
بحــث  در  داد:  ادامــه  شــرقی  آذربایجــان 
بازیکنــان، ســال گذشــته وزنــه تیــم بیشــتر از 

امســال بــود ولــی در حالــت کلــی نیــز اقدامات 
ــه اســت  ــن خصــوص انجــام یافت ــی در ای خوب
ــی  ــت دروازه بان ــال وضعی ــوان مث ــه عن ــه ب ک
ــر  ــته خوب ت ــال گذش ــه س ــبت ب ــور نس تراکت
خواهــد بــود چــرا کــه وضعیــت محمــد رشــید 
ــال های  ــان س ــه دروازه بان ــبت ب ــری نس مظاه

ــت. ــوب اس ــور خ ــته تراکت گذش
ــا بیــان اینکــه  کارشــناس فوتبــال اســتان ب
خــط دفاعــی تراکتــور چنــدان هماهنــگ 
نیســت اظهــار داشــت: اســماعیلی فــر و طیبــی 
وزنه هــای خوبــی بــرای تراکتــور بودنــد کــه ای 
ــر  ــماعیلی ف ــم، اس ــان نمی کردی کاش رهایش
ــازی  ــم را ب ــد تی ــته 50 درص ــال گذش در س
می کــردو طیبــی نیــز بــه عنــوان دفــاع میانــی 
ــرای  ــه متاســفانه ب ــی داشــت ک عملکــرد خوب
ایــن دو نفــر جایگزیــن خوبــی پیــدا نشــده کــه 
در آن حــد باشــد و در ایــن خصــوص در داخــل 

زمیــن چمــن مشــکل ایجــاد خواهــد شــد.

صادقــی افزود:وضعیــت خــط میانــی تراکتور  
کیفیــت فنــی باالیــی داشــته و ایــرادی در ایــن 
خصــوص نداریــم و وضعیــت تمــام نفــرات 
ــی نیــز هافبــک  ــوده و اســدی و ایمان خــوب ب
ــای  ــد ج ــه می توانن ــی هســتند ک ــی خوب میان

مهــدی پــور و نقــی زاده را پــر کننــد.
ایـن کارشـناس فوتبـال در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه آیـا تراکتـور امسـال شانسـی برای 
گفت:صاحـب  دارد  برتـر  لیـگ  در  قهرمانـی 
ایـن فصـل  تیم هـای  بررسـی  از  پـس  نظـران 
تیم های،سـپاهان،  توانسـتند  برتـر،  لیـگ 
تراکتـور، پرسـپولیس، اسـتقال و پدیـده را بـه 
عنـوان تیم هـای مدعـی قهرمانی معرفـی کنند.

ــم  ــج تی ــرای پن ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
مذکــور مولفه هــای مختلــف تعریــف شــده 
از مهم تریــن  اظهــار داشــت: یکــی  اســت 
تیم هــا  موفقیــت  در   کــه  شــاخصه هایی 
مطــرح اســت مدیریــت در زمــان بحــران تیــم 

اســت، آن تیمــی می توانــد قهرمــان باشــد کــه 
ــه  ــد ک ــت کن ــران مدیری ــان بح ــم را در زم تی
ــه  ــته و در قضی ــال گذش ــا در س ــفانه م متاس
فــروزان نتوانســتیم خــوب عمــل کنیــم و باعث 

ــم. ــه بگیری ــی فاصل ــورس قهرمان ــد از ک ش
اســتان  فوتبــال  هیئــت  اســبق  دبیــر 
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــرقی در ادام ــان ش آذربایج
بــرای تیــم تراکتــور بایــد چنــد آیتــم را 
تعریــف کنیم،کــه اولیــن و مهم تریــن ایــن 
ــتند  ــور هس ــور تراکت ــواداران پرش ــا ه آیتم ه
ــواداران  ــور ه ــای تراکت ــی از ظرفیت ه ــه یک ک
ــا فرهنــگ تراکتــور اســت کــه ســایر تیم هــا  ب
ــن  ــه ای ــتند ک ــف هس ــوص ضعی ــن خص در ای
آیتــم پتانســیل خوبــی بــرای مــا بــوده و 
می توانــد کمــک خوبــی بــرای تراکتــور باشــد.

ــم  ــن آیت ــتان دومی ــال اس ــناس فوتب کارش
ــئولین  ــازمان ها و مس ــی س ــور را همراه تراکت
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــم عن ــن تی ــت ای در موفقی
کــه  ســازمان هایی  و  مســئولین  تمامــی 
می تواننــد در رشــد و پویایــی تراکتــور نقشــی 
ــوده و  ــان ب ــن زم ــون بهتری ــد، اکن ــا کنن ایف

بایــد قدم هــای الزم را بردارنــد.
ــات و  ــث امکان ــه بح ــان اینک ــا بی ــی ب صادق
ــور  ــرای تراکت ــم ب ــومین آیت ــز س ــاختاری نی س
اســت افــزود: ضــروری اســت در ایــن خصــوص 
ســازماندهی مناســبی صورت گیرد، ســازماندهی 
ــت  ــت و هیئ ــرای مدیری مناســب می توانســت ب
مدیــره تیــم کمــک بــوده و می توانســتند کمیتــه 
ــه  ــای کمیت ــن ج ــه م ــد ک ــی تشــکیل دهن فن

ــم. ــی می بین ــًا خال ــی را کام فن
ــور  ــه فنــی تراکت ــان اینکــه کمیت ــا بی وی ب
کمیتــه ای کــه سرشــار و غنــا از تجربــه و 
ــدارد  ــد را ن ــان باش ــال آذربایج ــص فوتب تخص
ــور  ــی تراکت ــه فن ــفانه کمیت ــرد: متاس ــراز ک اب

ــوری دارد. ــت ص حال

مدیریت در زمان بحران از مهم ترین شاخصه های موفقیت تیم های فوتبال است 

روانشناسی

فواید آموزش موسیقی به کودک 

طـور  بـه  کـودک  بـه  موسـیقی  آمـوزش 
فیزیکـی بخشـی از سـمت چـپ مغـز را کـه 
توسـعه  اسـت،  درگیـر  زبـان  پـردازش  بـا 
می دهـد و بـه عبارتـی مدارهـای عصبـی مغز 
را بـه روش خاصـی بـه هـم پیونـد می دهـد. 
بـا  اطاعـات جدیـد  دادن  پیونـد  همچنیـن 
باعـث می شـود اطاعـات  آهنگ هـای آشـنا 
جدیـد بهتـر در ذهـن کـودکان ثبـت شـود.

آموزش موسیقی به کودک
داشـتن یـک فرزند باهـوش آرزوی هر پدر 
و مـادری اسـت. خیلی هـا اعتقـاد دارنـد کـه 
هـوش کـودکان یـک اتفـاق ژنـی اسـت. عده 
ای دیگـر از والدیـن با اسـتفاده از کاس های 
کمک آموزشـی و صـرف هزینه هـای هنگفت 
یـک  بـه  تبدیـل  را  فرزندشـان  می خواهنـد 
نابغـه کننـد. امـا یـک راه میانبـر دیگـر هـم 
وجـود دارد کـه مطالعـات مختلـف آن را بـه 
اثبـات رسـانده و آن راه میانبـر و سـریع برای 
نابغـه شـدن فرزندتـان چیـزی نیسـت جـز 

. سیقی مو
 نوزاد و موسیقی

درک  بـه  قـادر  اینکـه  از  قبـل  نـوزادان 
را کامـا  آواز  باشـند، ملـودی یـک  کلمـات 
درک می کننـد. آنها سـعی می کننـد که آواها 
را تقلیـد کننـد. اسـتفاده از یـک موزیک آرام 
خصوصـا در هنـگام خـواب نـوزادان می توانـد 
اگـر قـرار اسـت  آنهـا شـود.  باعـث آرامـش 
بـرای نـوزاد آوازی بـه شـکل الالیـی بخوانید 
سـعی کنیـد آوازتـان کوتاه و سـاده و در عین 
حـال نـرم و کمـی بلنـد باشـد ن آن قـدر که 
باعـث برهـم خـوردن آرامـش او شـود. اگر او 
را بـه حمـام می بریـد و یـا در حال پوشـاندن 
لبـاس بـه نـوزاد هسـتید در حـد یـک و دو 
جملـه شـعری کوتـاه در مـورد حمـام کردن 
و یـا لبـاس پوشـاندن برایـش بخوانیـد و بـه 
ایـن ترتیب موسـیقی را در تمامـی جنبه های 

زندگـی فرزندتـان دخیـل کنیـد.
مزایای آموزش موسیقی به کودک

بهبود عملکرد مغز
مغـز  می دهـد  نشـان  مطالعـات 
موسـیقی دان  یـک  حتـی  موسـیقی دان ها، 
افـراد  مغـز  از  متفـاوت  کار  تـازه  و  جـوان 
ادیـک  دکتـر  می کنـد.  عمـل  معمولـی 
اسـتاد   )Eric Rasmussen( راسموسـن 
دانشـگاه جـان هاپکینـز می گویـد: تحقیقـات 
ارزشـمندی در زمینـه علـوم اعصـاب وجـود 
کـه  کودکانـی  می دهـد  نشـان  کـه  دارد 
بـه  نسـبت  دیده انـد  موسـیقی  آمـوزش 
کودکانـی که آموزش هـای مشـابهی را تجربه 
نکرده انـد فعالیـت عصبـی بیشـتری دارند. در 
واقـع نکتـه اینجا اسـت که یک موسـیقی دان 
بـرای نواختـن یک ابـزار موسـیقی نیـاز دارد 
بیشـتر از مغز خـود برای هماهنگی چشـم ها، 

کنـد. اسـتفاده  خـود  عضـات  و  گوش هـا 
در یکـی از مطالعـات، بـه کـودکان ۱5 ماه 
بـه صـورت هفتگـی آمـوزش موسـیقی ارائـه 
شـد سـپس از مغـز آن ها عکسـبرداری شـد. 
نتیجـه اسـکن مغـزی کودکانـی کـه آموزش 
داد  نشـان  بودنـد  کـرده  دریافـت  موسـیقی 
شـبکه های عصبـی مغـز آن هـا بـا توجـه بـه 
موسـیقی  نواختـن  در  آن هـا  توانایی هـای 

اسـت. گسـترده تر شـده 
تقویت اعتماد به نفس

یکـی از بـزرگ تریـن مزایایی که اسـتفاده 
از موسـیقی برای کـودکان به همـراه می آورد 
تقویـت اعتمـاد بـه نفـس در آنهاسـت. وقتی 
کـودک قـادر بـه نواختـن یـک سـاز باشـد و 
بتوانـد در خـال نواختـن شـعر کوتاهـی را 
نیـز بخوانـد احسـاس غـروب خاصـی کـرده 
درنتیجـه بـه خـود و توانایـی هایـش ایمـان 
پیـدا خواهدکـرد. این اتفـاق اعتمـاد به نفس 
خوبـی را در او خواهـد پرورانـد. عـاوه بر این 
نواختـن یـک آلـت موسـیقی حس جسـارت 
و شـجاعت را در کـودک پـرورش خواهـدداد 
چـون مطمئنـا مواقعـی پیـش خواهدآمد که 
او در مقابـل شـما و یـا دوسـتان و اقـوام بـه 
هنرنمایـی بپردازد و درنتیجـه چنین کودکی 
هرگـز تبدیـل بـه یـک فـرد کـم رو نخواهـد 

. شد
مهارت های ادراکی - تجسمی

ــی  ــه پ ــن نکت ــه ای ــن ب ــان همچنی محقق
برده انــد کــه یــک رابطــه منطقــی بیــن 
ــی او  ــه کــودک و توانای ــوزش موســیقی ب آم
ــمی  ــی و تجس ــای ادراک ــه مهارت ه در زمین
آن هــا وجــود دارد. بــه ایــن معنــی کــه درک 
ــا  ــد ت ــک می کن ــودکان کم ــه ک ــیقی ب موس
عناصــر مختلفــی را بایــد در کنــار هــم قــرار 
دهنــد را تجســم کننــد مثــل کاری کــه 
بــرای حــل یــک مســئله ریاضــی بــه صــورت 

ــد. ــام می دهن ــی انج ذهن
داده هــای مشــابهی از تحقیقــات گوناگــون 
ایــن موضــوع را تاییــد می کنــد کــه آمــوزش 
موســیقی بــه کــودک بــه مــرور زمــان 
ــش  ــی و تجســمی را افزای ــای ادراک مهارت ه
ایــن مهارت هــا در حــل مســائل  دهــد. 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــل مس ــی مث ــد مجهول چن
هنــر،  ریاضیــات،  مهندســی،  معمــاری، 
ــه کار  ــر ب ــا کامپیوت ــازی و مخصوصــا کار ب ب

ینــد. می آ
منبع: بیتوته

دلنوشته

زندگی ،
 ایرانی ،

شباهت ،
زیادی ،

به رقص ،
مایکل جکسون ،

داره ،
یه قدم جلو ،

دو قدم عقب ،
البته ،

 رقص ،
مایکل ،

القاست ،
ولی ،

زندگی ایرانی ،
قابل باور  ،
که سالها ،

باید ،
مهمون ،

 اندیشه هایی  ،
باشد  ،

تا مردمانش  ،
سلب انگیزه ،

باشند ،
برای ،

 آغاز هفته ،
و فاقد ،

هیجان ،
برای ،

پایان هفته ،
تا هم ،
پیشه ،

قربانی شود ،
هم دوستان  ،

)اکبر عظیم نیا(

 حـدود دو سـال و نیم اسـت که به عنوان ریاسـت 
اداره ورزش دومیـن شهرسـتان پرجمعیـت اسـتان 
قبـول مسـئولیت کـرده ایـد، ارزیابی شـما طـی این 
مدت از پتانسـیل ورزشـی شهرسـتان مراغـه چگونه 

؟ ست ا
شهرسـتان مراغـه به عنـوان دومین شـهر اسـتان با توجه 
بـه برخورداری از پیشـینه تاریخـی و فرهنگی غنـی در ادوار 
گذشـته سـهم بسـزایی در ورزش اسـتان و کشـور داشـته 
اسـت ولی متاسـفانه در سـال های گذشـته به دلیل سیاسـی 
کـردن ورزش و نـگاه سـنتی بـه آن باعـث شـده بـود ورزش 
مراغـه در جایـگاه نامطلوبی از سـطح اسـتان قـرار گیرد ولی 
خوشـبختانه از سـال 95 بـا تهیـه و تنظیـم تقویم ورزشـی و 
نقشـه راه بـرای ورزش شهرسـتان بـا حضـور اسـاتید علمـی 
و  ورزشـی  پیشکسـوتان  ورزش،  در حـوزه  نظـر  و صاحـب 
هیئت هـای ورزشـی به صورت سیسـتماتیک و علمی شـروع 
بـه کار کردیـم و در حـال حاضـر شـاهد رشـد دو برابـری 

جمعیـت ورزشـی شهرسـتان در عـرض 2 سـال هسـتیم.
الزم بـه ذکـر اسـت جمعیت ورزشـی شهرسـتان در زمان 
شـروع بـه کار بنـده 4860 نفـر بود کـه هم اکنون بـه باالی 
9200 نفـر افزایـش پیـدا کـرده و در حـال حاضـر در قالـب 
44 هیئـت ورزشـی آقایـان، 28 رشـته ورزشـی بانـوان، 53 
باشـگاه خصوصـی و 18 سـالن ورزشـی دولتی کـه به بخش 
خصوصـی واگـذار شـده اسـت به جامعه ورزشـی شهرسـتان 

ارائـه خدمـات می نماید.

در مـورد اهداف و چشـم انـداز اداره برای توسـعه 
بیـان  آتـی  سـال های  در  مراغـه  ورزش  جایـگاه 

بفرماییـد؟
توسـعه ورزش مسـتلزم بسـتر سـازی مناسـب در امـور 
آمـوزش بـرای هیئت هـای ورزشـی و برنامـه ریـزی دقیـق 
را می طلبـد کـه خوشـبختانه در ایـن راسـتا ایجـاد واحـد 
پژوهـش و تحقیقـات در جهـت رشـد و ارتقاء کمـی و کیفی 
دانـش ورزشـی، قدم های مثبتی برداشـته شـده اسـت. امروز 
9، هیئـت ورزشـی در الویـت اول قهرمانـی ورزش مراغه قرار 
دارنـد کـه بـا برنامه ریـزی، آمـوزش و ایجاد زیرسـاخت های 
مناسـب در آینـده شـاهد موفقیت ورزشـکاران مراغـه ای در 

میادیـن مختلـف ملـی و بیـن المللـی خواهیـم بود. 
در سـال 96 در رتبـه سـوم اسـتان قـرار گرفتیـم ولـی 
خوشـبختانه بـا همـت جامعه ورزشـی و همـکاران عزیـزم در 
اداره ورزش و جوانـان و حمایت هـای جـدی اعضـای محتـرم 
شـورای اداری و شـورای اسـامی و شـهرداری محتـرم و بـه 
ویـژه فرمانـدار معـزز شهرسـتان ویـژه مراغه امسـال در سـال 
97 در رتبـه اول در بیـن شهرسـتان های اسـتان قـرار داریـم 
کـه الزم بـه ذکر اسـت افق و چشـم انـداز ورزشـی مراغه قرار 
گرفتن در یکی از شهرسـتان های طایی ورزش کشـور اسـت.

نزدیـک دو مـاه پیـش در جهـت توسـعه ورزش، 
تعـدادی ایسـتگاه ورزش همگانـی در مراغـه افتتاح 
گردیـد، ورزش همگانـی از دیـدگاه مجموعه شـما تا 

انـدازه اهمیـت دارد؟ چه 
راه انــدازی و برگــزاری جلســات شــورای ورزش همگانــی 
ــه یکــی از شــهرهای ســالم  ــن شهرســتان را ب در مراغــه ای
در ورزش اســتان قــرار داده اســت. جلســات منظــم شــورای 
ورزش همگانــی بــه ریاســت فرمانــدار محتــرم جنــاب آقــای 
مهنــدس شــکری و دکتــر خلیلــی، نماینــده مجلــس باعــث 
شــده اســت کــه از تمــام ظرفیت هــای ورزشــی شهرســتان 
کــه در اختیــار بخــش دولتــی و خصوصــی اســت در جهــت 
رشــد و توســعه ورزش همگانــی بصورت شــهری و روســتایی 
ورزش  ایســتگاه های  ایجــاد  و  شــود  بهینــه  اســتفاده 
ــا  ــای شهرســتان ب ــن ورزشــی، پارک ه صبحگاهــی در اماک

مشــارکت ورزش شــهرداری تاثیــر بســزایی در ســامت روح 
و روان شــهروندان قــرار داده اســت.

ــطحی  ــه س ــه در چ ــردم مراغ ــرانه ورزش م  س
ــرار دارد؟ ق

در سـال های 96 و 97 شـاهد بودیم که اسـتادیوم 5000 
نفـری مراغـه پـس از 25 سـال بـه پایان رسـیده و بـا حضور 
آقـای سـلطانی فـر، مورد بهـره بـرداری و افتتاح قـرار گرفت 
و همچنیـن پـروژه زورخانـه امام حسـن مجتبـی )ع( پس از 
هشـت سـال با حضـور سـرکار خانـم فرامرزیان معـاون وزیر 
ورزش و جوانـان مـورد افتتـاح و بهـره برداری قـرار گرفت و 
در مجمـوع بـا افتتاح ایـن پروژه ها سـرانه ورزش شهرسـتان 

به 0/74 رشـد یافته اسـت.
لـذا در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه سیاسـت گـذاری اداره 
از ظرفیت هـای سـرمایه  اسـتفاده  مراغـه  و جوانـان  ورزش 
گـذاری بخـش خصوصـی در سـال 98، 2 پـروژه )مجموعـه 
ورزشـی پیسـت کارتینـگ حمیـدی و خانه شـطرنج سـهند 
مهدویـه( بعنـوان اولیـن خانـه شـطرنج پیشـرفته در کشـور 
بـا حضـور جنـاب آقـای تقـی زاده معـاون پارلمانـی وزرات 
ورزش و جوانـان مـورد افتتـاح قـرار گرفت که بـا این اوصاف 
سـرانه ورزشـی بـه 0/78 ارتقـاء یافته و نسـبت بـه جمعیت 
شهرسـتان دو برابر سـرانه ورزشـی شـهر تبریز را داراسـت و 

در حقیقـت بـرای ورزش مراغـه مطلـوب می باشـد.

 در رابطه بـا جایگاه ورزش قهرمانی شهرسـتان در 
اسـتان و کسـب نخسـتین مدال طالی جهانی ورزش 

مراغه در رشـته ی سـپک تاکرا صحبـت بفرمایید؟
بـا  و  می طلبـد  را  خاصـی  مولفه هـای  قهرمانـی  ورزش 

برنامـه ریـزی کوتـاه مـدت نمی توان بـه قهرمانـی در ورزش 
کشـور و یـا عناویـن بیـن المللی دسـت پیـدا کرد و نیـاز به 
برنامـه حداقـل 2 سـاله و یا بیشـتر دارد و با هـدف گذاری و 
برنامـه ریـزی دقیـق می تـوان در ریـل قهرمانـی حرکت کرد 
کـه خوشـبختانه در شهرسـتان مراغـه اسـتارت قهرمانی زده 

شـده و غلطـک ورزش قهرمانـی بـه حرکـت افتاده اسـت.
ــن  ــخ ورزشــی ای ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــبختانه ب خوش
شهرســتان توانســتیم مــدال طــای جهــان را در رده ســنی 
جوانــان در رشــته ســپک تاکــرا کســب نماییــم. مــا بعــد از 
ــه  ــکار مراغ ــن ورزش ــی پرافتخارتری ــرداد صمصام ــای مه آق
ــدال  ــوش م ــی پ ــاخص و مل ــان ش ــال، قهرم ای در هندب
ــی  ــعود فرمان ــای مس ــی آق ــم ول ــته ای ــه نداش آور در مراغ
ــی  ــال های آت ــاءاهلل در س ــد، ان ش ــته ان ــد را شکس ــن س ای
ورزشــکاران مراغــه ای در میادیــن مختلــف ملــی و آســیایی 
و جهــان بــرای اقتــدار و صابــت نظــام جمهــوری اســامی 

ــران افتخــار آفرینــی خواهنــد کــرد. ای

در گفـت و گویـی مطـرح کـرده بودیـد توسـعه و 
افتخارآفرینـي در ورزش نیازمنـد کارگروهـي اسـت، 
و  اداره  میـان  بیشـتر  تعامـل  و  کارگروهـی  بـرای 
هیئت هـای ورزشـی چـه اقداماتـی انجـام داده اید؟

قطعــا هــر ورزش بصــورت انفــرادی و گروهــی مســتلزم 
کار تیمــی بــوده و نیازمنــد خــرد جمعــی اســت بــه عنــوان 
ــیایی  ــن ســکوی آس ــه در باالتری ــر ورزشــکاری ک ــال ه مث
هیئــت  شهرســتان،  مربــی  می گیــرد  قــرار  جهانــی  و 
شهرســتان، هیئــت اســتان، فدراســیون و مربیــان تیم هــای 
ــه  ــرا ک ــتند چ ــهیم هس ــی س ــب افتخارآفرین ــی در کس مل
در هــر مرحلــه زحمــات ایــن عزیــزان بــوده اســت تــا یــک 

ــعه  ــرای توس ــد. ب ــی کن ــی را ط ــد قهرمان ــکار فراین ورزش
ــل  ــی تعام ــای ورزش ــل هیئت ه ــه ورزش تعام ــه جانب هم

ادارات و ارگان هــا و ســازمان ها را می طلبــد.
اگر شهرسـتان به یک ظرفیت توانمند ورزشـی در کشـور 
تبدیـل شـده بـه یقیین مدیریت شـهری بـه عنوان پشـتوانه 

این مسـئله سـهم مهمـی را ایفا کرده اسـت.

از دیـدگاه شـما نیـاز مـردم و جامعه بـه ورزش تا 
چـه انـدازه مهم می باشـد؟

را  سـالمی  افـراد  جامعـه   در  و  خانـواده  بخواهیـم  اگـر 
داشـته باشـیم بایـد بـه مقولـه ورزش بـه عنـوان یـک مولفه 
پیشـگیرنده توجـه شـود. تنهـا بـا ورزش اسـت کـه می توان 
سـامت جسـمی و روحـی بـه معنـای واقعـی را کسـب کرد 
هـر جامعـه عـاوه بر سـامت درون زا فردی نیاز به سـامت 
بـرون زا دارد. اعتمـاد بـه نفـس، فتـوت و جوانمـردی و کار 
گروهـی و .... از عوامـل تاثیرگـذار در ورزش جامعه اسـت اگر 
جامعه ای توسـعه یافته اسـت قطعا ورزش آن کشـور در دنیا 

دارای جایگاه و کرسـی اسـت.

ورزش را از چـه سـنی شـروع کـرده و چگونه وارد 
دنیـای تکواندو شـده اید؟

ــترود  ــتان هش ــال 69 در شهرس ــدو را از س ورزش تکوان
ــا  ــای محمدرض ــاب آق ــدم جن ــتاد ارجمن ــر اس ــر نظ و زی
شــقاقی شــروع کــردم و بــر ایــن اعتقــاد هســتم کــه ورزش 
ــتن  ــرده، داش ــا ک ــی را ایف ــش مهم ــم نق ــیر زندگی در مس
ذهــن پویــا و جســم قــوی در گــرد ورزش بدســت می آیــد.

کـه  ورزشـی  شـاخص  مدال هـای  و  عناویـن  از   
بفرماییـد. ایـد صحبـت  کـرده  کسـب 

اولیــن مــدال کشــوری ام را در ســال 74 در اســتان 
اردبیــل در قهرمانــی کشــور کســب نمــودم ودومیــن مــدال 
بیــن المللــی را در کشــور قبــرس کســب نمــوده و از ســال 
79 تــا 89  عضویــت باشــگاه منتخــب کشــور در لیــگ برتــر 
را داشــته و از ســال 80 الــی 87 افتخــار پوشــیدن پیراهــن 
تیــم ملــی تکوانــدو را داشــتم و در طول 7 ســال توانســته ام 
ــی، آســیایی و بیــن المللــی 14 مــدال  از رویدادهــای جهان

رنگارنــگ را کســب نمایــم.

بـه تازگی طـی حکمی از سـوی رئیس فدراسـیون 
نجـات غریـق و غواصی به عنـوان سرپرسـت هیئت 
مربوطـه اسـتان منصـوب شـده ایـد، آیـا عملکـرد 
مناسـب و سـابقه ورزشـی خاصـی در ایـن انتخـاب 

دخیـل بوده اسـت؟
تصـدی گـری سرپرسـتی هیئـت نجـات غریـق و غواصـی 
اسـتان بنـا به دسـتور مدیـرکل محترم مقـام ارشـد اداره کل 
بـرای برگـزاری مجمع انتخابی ریاسـت هیئت نجـات غریق و 
غواصی اسـتان است ان شـاءاهلل که بتوانم در دوران سرپرستی 
زمینـه مناسـب بـرای انتخابات سـالم و معرفتی برگـزار نمایم 

چـرا کـه حـق النـاس از ذهن مـردم پاک نخواهد شـد.

در آخر اگر مطلب خاصی دارید بفرمایید.
بـا حضـور جوانـان مومـن و انقابـی در تصـدی گری های 
مختلف اسـت که در آینده کشـور بیمه خواهد شـد. جا دارد 
از حمایت هـای مجدانـه آقـای دکتـر بهتاج مدیـرکل محترم 
و پرتـاش ورزش و جوانـان اسـتان و جنـاب آقـای مهندس 
بزرگـوار  و  محبـوب  فرمانـدار  و  اسـتاندار  معـاون  شـکری 
شهرسـتان ویـژه مراغـه و جناب آقـای دکتر جلیلـی نماینده 
مـردم مراغـه و عجـب شـیر در مجلـس شـورای اسـامی و 
جامعـه بـزرگ ورزشـی و علی الخصـوص پیشکسـوتان عزیز 

تقدیـر و تشـکر نمایم.

درگفت و گوی اختصاصی با ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه مطرح شد:

توسعه ورزش مستلزم بستر سازی مناسب در امور آموزش است
سید حسین زینالی

مهــدی نوایــی رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان مراغــه و تکوانــدو کار ســابق تیــم ملــی 
ــی  ــا مــدرک تحصیل ــی را دارد ب کشــورمان کــه در کارنامــه خــود 17 مــدال رنگارنــگ بیــن الملل
ــه مــدت 19 ســال اســت کــه در جامعــه ورزش کشــور  کارشناســی ارشــد مدیریــت ورزشــی  ب
حضــور دارد. وی در مــدت فعالیــت خــود توانســته رتبــه اداره ی شهرســتان مراغــه را بــه جایــگاه 
اول اســتان آذربایجــان شــرقی ارتقــا دهــد و نقــش بســیار موثــری در توســعه ورزش مراغــه ایفــا 
نمایــد کــه در ایــن راســتا گفــت و گــوی صمیمانــه ای را بــا ایشــان انجــام داده ایــم و ماحصــل آن 

را تقدیــم مخاطبیــن گرامــی می نماییــم.
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــران و  ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات رئی
عمــان بــا اشــاره بــه نقــش عمــان در تجــارت 
خارجــی ایــران بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه 
آیــا عمــان می توانــد جایگزیــن امــارات شــود؟ 
ــی د،  ــن ضراب ــنیم، محس ــزارش تس ــه گ ب
ــان  ــی کارشناس ــرات برخ ــه نظ ــش ب در واکن
مبنــی بــر امــکان جایگزینــی عمــان بــه جــای 

امــارات در شــرایط یــک ســال و نیــم گذشــته 
ــن  ــد جایگزی ــان بتوان ــه عم ــرد: اینک ــار ک اظه
برخــی کشــورهای منطقــه شــود یــک موضــوع 
ــان،  ــدن عم ــن ش ــه جایگزی ــت؛ البت ــم اس مه
ایــن  در  زیرســاخت هایی  ایجــاد  نیازمنــد 
کشــور اســت و بــا توجــه بــه اینکــه کشــتیرانی 
ــرار دارد، برخــی از  ــا در شــرایط تحریمــی ق م
ــی  ــرمایه گذاران غیرعمان ــه س ــان ک ــادر عم بن
ــتند  ــی نیس ــتی های ایران ــرای کش ــد، پذی دارن
لــذا بایــد راهکارهایــی را پیــدا کنیــم کــه ایــن 

مشــکل نیــز حــل شــود.
ــران و  ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات رئی
ــا  ــم م ــای مه ــی از برنامه ه ــت: یک ــان گف عم
در اتــاق مشــترک، راه انــدازی خــط کشــتیرانی 
مســتقیم میــان چابهــار و بنــادر عمانــی اســت و 
بــا توجــه بــه اینکــه چابهــار مشــمول تحریم هــا 

ــه  ــعه منطق ــر توس ــاوه ب ــد ع ــت، می توان نیس
چابهــار، ظرفیــت خوبــی در تجــارت را در اختیار 
کشــورمان قــرار دهــد ولــی محقــق شــدن ایــن 
امــر نیازمنــد تامیــن برخــی زیرســاخت ها 
اســت. البتــه نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه 
یــک شــبه همــه زیرســاخت ها فراهــم شــود و 
بایــد بــه مــرور همزمــان بــا رونــق تجــاری، زیــر 

ــوند. ــل ش ــز تکمی ــاخت ها نی س
وی خاطرنشــان کــرد: البتــه میــزان واردات 
ــمگیر آن در  ــش چش ــان و افزای ــران از عم ای
یکســال گذشــته حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن 
ــه ســمت جایگزینــی پیــش  کشــور آرام آرام ب
ــال ۹5، واردات  ــا س ــال ت ــوان مث ــی رود. بعن م
مــا از عمــان بیــن ۷0 تــا ۷5 میلیــون دالر بــود 
ــون  ــه ۲۲0 میلی ــال ۹۶، ب ــم در س ــن رق و ای
ــون  ــه ۴۳۳ میلی ــال ۹۷، ب ــید و در س دالر رس
دالر فزونــی یافــت؛ ایــن رقــم در حالــی محقــق 
می شــود کــه عمــده واردات مــا از عمــان، 
واردات کاالهایــی اســت کــه قبــًا بــه تعــدادی 
ــا وارد  ــت و از آنج ــر می رف ــورهای دیگ از کش
ــان وارد  ــون از عم ــم اکن ــد و ه ــران می ش ای

ــود. ــران می ش ــاک ای خ

آیا عمان می تواند در تجارت خارجی 
دریانــوردی ایران جایگزین امارات شود؟  و  بنــادر  ســازمان  رییــس 

اعــام کــرد: بــا توجــه بــه عقــد تفاهــم 
ــه  ــورت گرفت ــرات ص ــی و مذاک خواهرخواندگ
ــا در  ــه چینی ه ــود دارد ک ــیاری وج ــد بس امی
حــوزه بنــدری و دریایــی ایــران ســرمایه گذاری 
ــن  ــه ای ــد، چــرا کــه در طــول ســفرمان ب کنن
کشــور مقامــات چیــن آمادگــی خــود در ایــن 

ــد. ــام کردن ــه را اع زمین
هفته هــای  طــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــوردی  ــادر و دریان گذشــته رییــس ســازمان بن
ــد  ــفر کردن ــن س ــه چی ــراه ب ــات هم ــا هی ب
تــا بــا آن هــا در حــوزه بنــدری و دریایــی 
ــتا  ــن راس ــی داشــته باشــند و در همی مذاکرات
ــدر  ــن بن ــوان چهارمی ــه عن ــو ب ــدر نینگب از بن
ــم  ــا تفاه ــد و نهایت ــد کردن ــا بازدی ــزرگ دنی ب
خواهرخواندگــی بیــن دو کشــور منعقــد شــد.

و  راه  وزیــر  معــاون   – راســتاد  محمــد 
و  بنــادر  ســازمان  رییــس  و  شهرســازی 
ــه ایســنا گفــت:  ــاره ب ــن ب ــوردی – در ای دریان
موافقت نامــه  چینی هــا  بــا   ۱۳۸۲ ســال  از 
کشــتیرانی تجــاری داریــم و ســازوکاری بــرای 
ــدری  ــه و در حــوزه بن ــن زمین همــکاری در ای

ــت. ــده اس ــف ش ــن تعری ــن طرفی ــز بی نی
در  و چینــی  ایرانــی  افــزود: هیــات  وی 

ــام  ــور انج ــن کش ــه در ای ــی ک ــول مذاکرات ط
ــل  ــاری و ح ــات تج ــترش تعام ــر گس ــد ب ش
مشــکات موجــود فــی مابیــن تاکیــد کردنــد. 
ــتیم  ــی خواس ــرف چین ــه از ط ــن زمین در ای
ــن  ــادر ای ــی را در بن ــار ایران ــکات تج ــا مش ت
ــت و  ــیار مثب ــه بس ــد و جلس ــل کن ــور ح کش
ــی  ــل چین ــل و نق ــاون حم ــا مع ــی ب عملیات

ــیم. ــته باش داش
ــوردی در  ــادر و دریان ــازمان بن ــس س  ریی
ــه ایــن ســوال کــه یکــی از تاکیــدات  پاســخ ب
چینــی و مــواردی کــه از ســرمایه گذاری بــرای 
آن اســتقبال کردنــد، بنــادر ایــران اســت، 
وجــود  اولویت هایــی  چــه  زمینــه  درایــن 
ــام  ــرات اع ــن مذاک ــرد: در ای ــار ک دارد؟ اظه
بــرای  خوبــی  پتانســیل های  کــه  کردیــم 
ســرمایه گذاری در بنــادر ایــران وجــود دارد 
چینی هــا  ســرمایه گذاری  از  نیــز  ایــران  و 
مشــخص  بــه صــورت  می کنــد.  اســتقبال 
ــکرانه های  ــتیکی در پس ــز لجس ــداث مراک اح
بنــادر ، توســعه زیرســاخت ها، روســاخت ها 
جــزو  و...  بنــدری  پایانه هــای  تجهیــزات  و 
مــواردی اســت کــه همــه طرف هــای خارجــی 
ماننــد چینی هــا می تواننــد در ایــن زمینــه 
ســرمایه گذاری کننــد کــه البتــه در مذاکــرات 

ــتقبال  ــورد اس ــر م ــورد نظ ــه م ــورت گرفت ص
ــا  ــه ب ــرا ک ــت چ ــرار گرف ــز ق ــور نی ــن کش ای
ــادر  ــری بن ــه و بارگی ــم تخلی ــه حج ــه ب توج
بســیار  ایــن حــوزه جذابیت هــای  کشــور، 
باالیــی بــرای ســرمایه گذاری خارجــی خواهــد 

ــت. داش
ــا  ــه ظرفیت ه ــه هم ــان اینک ــا بی ــتاد ب راس
ایــران  بنــادر  در  موجــود  پتانســیل های  و 
گفــت:  شــد،  داده  شــرح  چینی هــا  بــرای 
ــش  ــرکت های بخ ــی و ش ــی چین ــات دولت هی
ــل از  ــل و نق ــوزه حم ــی در ح ــی چین خصوص
ســرمایه گذاری در حــوزه بنــدری و دریایــی 
ــه  ــم ادام ــد و امیدواری ــتقبال کردن ــران اس ای
ــه منجــر  ــه ای پیــش رود ک ــه گون ــرات ب مذاک

ــود. ــاق ش ــن اتف ــه ای ب

رییس سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد

استقبال چینی ها برای سرمایه گذاری در بنادر ایران

رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
ــم  ــزی مراس ــی و برنامه ری ــه هماهنگ در جلس
هفتــه دفــاع مقــدس گفــت: شــهدا و ایثارگــران 
مظهــر فــداکاری و اســتقامت هســتند کــه یــاد 
و نــام آن هــا بــرای همیشــه در تاریــخ مانــدگار 

شــده اســت.
بـــه گـــزارش ایثـــار آذربایجـــان شـــرقی، 
ــم  ــزی مراسـ ــی و برنامه ریـ ــه هماهنگـ جلسـ
هفتـــه دفـــاع مقـــدس به منظـــور هـــر چـــه 
باشـــکوه تر برگـــزار نمـــودن ایـــن برنامه هـــا 
ـــاد  ـــس بنی ـــامی رئی ـــلمان اس ـــور س ـــا حض ب
ـــئوالن ادارات  ـــران و مس ـــور ایثارگ ـــهید و ام ش
نظامـــی  هـــان  فرمانـــده  و  و ســـازمان ها 
ـــاد  ـــهریور ۱۳۹۸ در محـــل بنی یکشـــنبه ۲۴ ش

ـــه برگـــزار شـــد. مراغ
اســامی رئیــس بنیــاد مراغــه در ایــن 
ــهدا و  ــام ش ــاد و ن ــت ی ــا گرامیداش ــه ب جلس
ایثارگــران هشــت ســال دفــاع مقــدس گفــت: 
ــار  ــر ایث ــه خاط ــامی ب ــران اس ــربلندی ای س
و فــداکاری مــردم در طــول ۸ ســال دفــاع 
ــای  ــام صحنه ه ــان در تم ــدس و حضورش مق

ــت. ــاب اس انق
ـــدس  ـــاع مق ـــه دف ـــت هفت ـــا گرامیداش وی ب
عنـــوان کـــرد: شـــهدا و ایثارگـــران مظهـــر 
ـــروزه  ـــه ام ـــتند ک ـــتقامت هس ـــداکاری و اس ف
نبایـــد فـــداکاری آن هـــا را فرامـــوش کنیـــم 
، بلکـــه یـــاد و نـــام آن هـــا بـــرای همیشـــه 
در تاریـــخ ایـــران اســـامی مانـــدگار شـــده 

ـــت. اس
اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــر لــزوم 
ــتار  ــهادت، خواس ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن تروی

دفــاع  هفتــه  برنامه هــای  جهت گیــری 
ــازمان ها  ــه ادارات و س ــک هم ــا کم ــدس ب مق
ــه شــهدا و  ــا اهــدف هم در شهرســتان شــد ت
ایثارگــران در جامعــه بــه مرحلــه اجــرا درآیــد.

ادامـــه  در  مراغـــه  بنیـــاد  رئیـــس 
یـــادواره  برگـــزاری  کـــرد:  خاطرنشـــان 
شـــهدا، دیـــدار از خانـــواده معظـــم شـــهدا و 
ایثارگـــران، غبارروبـــی مـــزار مطهـــر شـــهدا، 
ــه  ــبت هفتـ ــه مناسـ ــگاه بـ ــزاری نمایشـ برگـ
دفـــاع مقـــدس در مـــدارس و دانشـــگاه ها 
ــه  ــای مطرح شـــده در هفتـ ــه برنامه هـ ازجملـ

ــت. ــدس اسـ ــاع مقـ دفـ
یــادآور می شــود، در ادامــه ایــن جلســه 
پیشــنهادی  برنامه هــای  ادارات  مســئوالن 
خــود در هفتــه دفــاع مقــدس را مطــرح و 
راهکارهــای الزم در خصــوص اجــرای هــر 

بیــان شــد. برنامه هــا  ایــن  چه بهتــر 

رییس اداره سرمایه انسـانی سـرباز سـتاد کل 
نیروهـای مسـلح بـا اشـاره بـه پایـان معافیـت 
ایثارگـری  مـاه  و ۲۹  ازای ۲۸  در  از سـربازی 
والدین؛ از مشـموالن واجد شـرایط خواسـت که 
تـا پایـان شـهریورماه بـرای بهـره منـدی از این 
معافیـت بـه دفاتـر پلیـس+۱0 مراجعـه کنند. 

بـه گـزارش ایسـنا، سـردار موسـی کمالـی 
دربـاره اجرای معافیت از سـربازی بـرای افرادی 
مـاه سـابقه  و ۲۹  مادرشـان  ۲۸  و  پـدر  کـه 
ایثارگـری داشـتند؛ گفـت: ایـن افـراد تـا پایان 
شـهریور مـاه می تواننـد از ایـن معافیـت بهـره 
مند شـوند و پـس از آن دیگر مشـمول معافیت 
امـکان دریافـت کسـر خدمـت  تنهـا  نشـده و 

برایشـان وجـود خواهـد داشـت.

 رییـس اداره سـرمایه  انسـانی سـرباز سـتاد 
کل نیروهـای مسـلح ادامه داد: در همین راسـتا 
نیـز متقاضیان واجد شـرایط بهـره مندی از این 
معافیـت تنهـا تـا پایـان شـهریور مـاه فرصـت 
دارنـد کـه بـا مراجعـه بـه دفاتـر پلیـس +۱0 
و  کـرده  را مشـخص  وضعیـت خدمتـی خـود 

درخواسـت خـود را ثبـت کننـد.
بـه گفتـه سـردار کمالی، تنهـا در ایـن مورد 
معافیـت  ایـن  از  منـدی  بهـره  مانـع  غیبـت 
امـا الزم اسـت کـه متقاضیـان  نخواهـد شـد. 
پایـان  از  قبـل  تـا  را  درخواسـت خـود  حتمـا 

کننـد. ثبـت  پلیـس+۱0  دفاتـر  در  شـهریور 
رییس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز ستادکل 
نیروهـای مسـلح ادامـه داد: بـا پایـان شـهریور 

تنهـا اجـرای ایـن نـوع از معافیـت بـه پایـان 
ایثارگـری  کسـرخدمت های  و  رسـید  خواهـد 

همچنـان وجـود خواهـد داشـت. 
تمدیــد  امــکان  آیــا  اینکــه  وی دربــاره 
ــود  ــت وج ــن معافی ــدی از ای ــره من ــت به مهل
دارد یــا خیــر نیــز بــه ایســنا گفــت: ســتادکل 
نیروهــای مســلح تصمیمــی بــرای تمدیــد ایــن 

ــدارد. ــت ن مهل

رئیس بنیاد شهید  مراغه:

رشادت ها و فداکاری شهدا و ایثارگران 
برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است

روزشمار برای پایان یک معافیت سربازی


