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

24

4 2

وزیر علوم: 

مشابه یابی پایان نامه ها به صورت 
جدی در حال انجام است

شریعتمداری:

 کارآفرینان ۳۰ درصد 
یارانه دستمزد می گیرند

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد: 

تعامل فناوران و صاحبان صنایع در 
هفتمین نمایشگاه فناورانه رینوتکس

تجربه های شکست خورده دیکته نشود

ــان نامــه  هــای تحصیلــی یکــی از  ــودن بســیاری از پای ــردی ب غیــر کارب
ــی کشــور هســت معضــات آمــوزش عال

مشوق های جدید برای کارفرمایان یکی از سیاست های مهم این وزارتخانه است

برگزاری کارگاه های مختلف و جدید در هر دوره از نمایشگاه

حوزه رفاه اجتماعی یکی  از رسالت های مهم ما در این وزارتخانه می باشد

یکی از پنج منطقه ویژه فناوری در کشور هستیم

سرمایه گذاری دولتی جهت ایجاد اشتغال ممنوع بوده

یکی از بخش های اصلی اقتصاد دانش بنیان، درون زا بودن آن است
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ترامپ: 

دنبال رویارویی نظامی 
با ایران نیستیم

حضور بخش خصوصی در جلسات 
دولت تشریفاتی است 

خط اعتباری 4۰۰میلیارد دالری 
ایران و چین راه اندازی شد 

هشدار پلیس به پرسه زنان
 در اطراف مدارس

قاچاقچی پوشاک در بستان آباد 
یک میلیارد ریال جریمه شد

ــی  ــت اصل ــن ورزشــی عل ــز اماک ــل شــرکت توســعه و تجهی مدیرعام
فــوت »عمــاد صفی یــاری« کــودک 8 ســاله کــه پــس از بــازی 
ــود را  ــده ب ــی ش ــار برق گرفتگ ــادان دچ ــت آب ــت نف ــپولیس و صنع پرس
بی احتیاطــی پیمانــکار دانســت و گفــت: »پیمانــکار بــرای محکــم کــردن 
ــت«. ــته اس ــرق بس ــیم ب ــا س ــرده آن را ب ــزی، ن ــت فل ــای داربس پایه ه

ــد از  ــوار بع ــه ناگ ــاره ی حادث ــزارش ایســنا، حســن کریمــی درب ــه گ ب
ــاله  ــت س ــر هش ــوت پس ــادان و ف ــت آب ــت نف ــپولیس و صنع ــازی پرس ب
ــط دارد،  ــگاه آزادی رب ــای ورزش ــه گیت ه ــوع ب ــن موض ــا ای ــه آی و این ک
ــد  ــدارد. بع ــگاه ن ــای ورزش ــه گیت ه ــی ب ــچ ربط ــاق هی ــن اتف ــت: ای گف
ــت  ــه در پش ــی ک ــر بی نظم ــه خاط ــال ب ــر فوتب ــگ برت ــای لی از رقابت ه
ــواداران،  ــرل ه ــرای کنت ــد و ب ــاد می ش ــگاه آزادی ایج ــای ورزش گیت ه
کارشناســان، نیــروی انتظامــی و مســئولین ورزش بــه ایــن نتیجه رســیدند 

کــه قبــل از ورود بــه گیت هــای ورزشــگاه آزادی و بــرای کنتــرل و بررســی 
بلیــت و کارت ملــی تماشــاگران داربســتی بــه فاصلــه 150 متــر از گیت هــا 
نصــب شــود تــا بتواننــد کنتــرل بهتــری بــرای هــواداران داشــته باشــند.

ــادی  ــراد زی ــت ها اف ــن داربس ــب ای ــد از نص ــه بع ــه داد: البت وی ادام
از بیــن آنهــا عبــور کــرده بــود و مشــکل خاصــی ایجــاد نشــده بــود. در 
ایــن بــازی بــه دلیــل خیــس بــودن چمــن زیــر داربســت فلــزی زمانــی 
ــت  ــپولیس و صنع ــازی پرس ــان ب ــد از پای ــاری« بع ــاد صفی ی ــه »عم ک
نفــت آبــادان قصــد عبــور از گیت هــای بلیت فروشــی الکترونیــک 
ورزشــگاه را داشــته بــر اثــر تمــاس صورتــش بــا میله هــای فلــزی دچــار 
ــد. ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــفانه ج ــود و متاس ــی می ش برق گرفتگ

مدیرعامــل شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن ورزشــی خاطــر نشــان 
ــه  ــود ب ــرده ب ــب ک ــزی را نص ــت های فل ــه داربس ــکاری ک ــرد: پیمان ک
ــا  ــت آنه ــای داربس ــردن نرده ه ــم ک ــرای محک ــی و ب ــر بی احتیاط خاط
ــه  ــن حادث ــه متاســفانه در ای ــرده ک ــرق وصــل، محکــم ک ــا ســیم ب را ب
بــه خاطــر خیــس بــودن چمــن ایــن اتفــاق رخ می دهــد بنابرایــن ایــن 

ــدارد. ــگاه آزادی ن ــای ورزش ــه گیت ه ــی ب ــاله ارتباط مس
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه کســی بایــد پاســخگوی ایــن 
ــن  ــر ای ــی پیگی ــه هــر شــکل مراجــع قضای ــه باشــد، اظهارکــرد: ب حادث
مســاله اســت و هــر کســی کــه مقصــر اســت بایــد پاســخگو باشــد. مــا 
وظیفــه خــود را می دانســتیم کــه بــرای کنتــرل جمعیــت بایــد راهــکار 
خاصــی طراحــی می کردیــم و بــا نصــب ایــن داربســت ها قصــد کنتــرل 
ــن  ــر در ای ــی زودت ــع قضای ــه مراج ــدوارم ک ــتیم. امی ــواداران را داش ه

زمینــه بــه نتیجــه برســد.

جزئیات علت حادثه ی مرگبار در آزادی

ــان  ــا بی ــتانداری آذربایجــان شــرقی ب ــت بحــران اس ــرکل مدیری مدی
ــاورت  ــه در مج ــود ک ــاختمان های خ ــوار س ــدود 100 خان ــه ح این ک
کــوه واقــع شــده را تخلیــه کرده انــد، گفــت: بــا توجــه بــه ریــزش تختــه 
ــد،  ــر بودن ــرض خط ــل در مع ــی مح ــوه، اهال ــزرگ از ک ــنگ های ب س
ــچ   ــون هی ــه خوشــبختانه تاکن ــه شــد؛ البت ــه ســاختمان ها تخلی بالفاصل

ــی گــزارش نشــده اســت.  ــی و مال ــه تلفــات جان گون
محمدباقــر هنربــر در گفت وگــو بــا ایســنا، در تشــریح آخریــن 
وضعیــت ریــزش کــوه در شــهرک باغمیشــه تبریــز، اظهــار کــرد: حوالــی 
ســاعت شــش صبــح امــروز )ســه شــنبه(، همــکاران شــهرداری متوجــه 
ریــزش کــوه در شــهرک باغمیشــه شــدند و بالفاصلــه در محــل مســتقر 

شــده و بــه مــا نیــز اعــالم کردنــد. 
ــت رســیدگی  ــرای بررســی و جه ــی ب ــه کارگروه ــان این ک ــا بی وی ب
بــه ایــن موضــوع و اتخــاذ تمهیــدات پیشــگیرانه از حادثــه برگــزار شــده 

اســت، گفــت: اکنــون ریــزش کــوه همچنــان در محــل ادامــه دارد.  
ــا اشــاره  ــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجــان شــرقی ب مدی
بــه علــل ریــزش کــوه در شــهرک باغمیشــه، اظهــار کــرد: طبــق نتایــج 
اعــالم شــده از ســوی کارشناســان زمیــن شناســی، سســتی و ناپایــداری 
خــاک و خاکبــرداری غیرمجــاز از محــل، علــل ریــزش کــوه در شــهرک 
باغمیشــه بــوده اســت؛ البتــه دســتگاه های مختلــف نیــز در ایــن مــورد 
ــی  ــرات کارشناس ــدی، نظ ــع بن ــد از جم ــد و بع ــر کنن ــار نظ ــد اظه بای

کارگــروه را متعاقبــا اعــالم خواهیــم کــرد.   
وی افــزود: نیــروی انتظامــی در حــال حاضــر در محــل حادثــه مســتقر 
شــده و بــا ایجــاد حلقــه ی امنیتــی از تــردد افــراد و خودروهــا در محــل 
ممانعــت می کنــد. همچنیــن شــرکت های بــرق، گاز و آب تمامــی 

ــد.  ــه قطــع کرده ان ــه حادث ــری از هــر گون ــرای جلوگی انشــعابات را ب
ــان این کــه اقدامــات پیشــگیرانه توســط دســتگاه های  ــا بی ــر ب   هنرب
متولــی اتخــاذ می شــود، گفــت: بــه راه و شهرســازی دســتور داده شــد تــا 
تمامــی مجوزهایــی کــه بــرای شــرکت های ســاخت و ســاز صــادر شــده، 

اســتخراج شــود و شــرکت ها بــرای ایمــن ســازی اقــدام کننــد.   
ــدک  ــدان ف ــه در شــهرک باغمیشــه، می ــن حادث ــادآور شــد: ای وی ی

ــت. ــی رخ داده اس ــوی نیروهوای ک

رئیــس مرکــز ســمای مراغــه گفــت: پایــگاه 
بســیج دانشــجویی شــهید حســین نژاد ســمای 
ــرقی  ــتان آذربایجان ش ــر اس ــه در رده برت مراغ

)ســال ۹8 ـ ۹۷( قــرار گرفــت.
مرکــز  رئیــس  کاظمی مطلــق  حمیــد 
ســمای مراغــه در گفتگــو بــا خبرگــزاری 
بــا حضــور فرماندهــان  آنــا اظهــار کــرد: 
بســیج  ســازمان  و  عاشــورا  ســپاه  ارشــد 
دانشجویی، ســرلوحه قــرار دادن محورهــای 
ــجویان  ــور دانش ــیج حض ــار بس ــی اقش هم افزای
و تقویــت مجموعه هــای اندیشــه ورز بســیج 
ــتر، پایگاه  ــک اش دانشــجویی در جشــنواره مال
حســین نژاد  شــهید  دانشــجویی  بســیج 
ــتان  ــر اس ــن رده برت ــه موفق تری ــمای مراغ س
شــد.  ۹۷ ـ   ۹8 ســال  در   آذربایجان شــرقی 

وی اضافــه کــرد: ایــن موفقیت نتیجه تــوکل به 
خداونــد متعــال و تقــوی الهــی،  مــد نظــر قرار 
ــالش  ــری، ت ــم رهب ــام معظ ــات مق دادن منوی

ــتقرار  ــما و اس ــز س ــجویان مرک ــه دانش بی وقف
 رفتــار ســازمانی بســیج دانشــجویی اســت.

ــرد:  ــوان ک ــه عن ــمای مراغ ــز س ــس مرک رئی
ــه  ــمای مراغ ــکده س ــجویی دانش ــیج دانش بس
در ســال های اخیــر فعالیت هــای فرهنگــی 
ــه  ــورد توج ــه م ــته ک ــادی داش ــادی زی و جه
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــجویان ق ــتقبال دانش  و اس

گــروه جهــادی شــهید حســین نژاد ســمای 
دانشــگاه آزاد اســالمی مراغــه بــا حمایــت 
داوطلبانــه  اعــزام  بــه  دانشــگاه  مســئوالن 
دانشــجویان بســیجی بــه مناطــق محــروم 
شهرســتان بــرای انجــام فعالیت هــای عمرانــی، 
مبــادرت  آموزشــی  و  فرهنگــی  بهداشــتی، 

ــت. ــرده اس ک

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی خبر داد:

تخلیه ی ساختمان 1۰۰ خانوار در شهرک باغمیشه
رئیس مرکز سمای مراغه:

پایگاه بسیج دانشجویی شهید حسین نژاد سمای مراغه 
رده برتر استان آذربایجان شرقی شد

 جناب حاج مهدی نوایی
        ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ویژه مراغه

بدینوســیله کســب رتبــه اول اداره ورزش و 
ــن  ــه را در بی ــژه مراغ ــتان وی ــان شهرس جوان
شهرســتان هــای اســتان آذربایجــان شــرقی را 
خدمــت شــما مدیــر جــوان و انقابــی تبریــک 

ــم. ــی نمائی عــرض م

مهندس سید وحید صفوی
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کاریکاتور

 دالالن برای انتخابات مجلس 
کاغذ را احتکار کردند! 

منبع: تسنیم

عضــو شــورای مرکــزی کانــون کانــون 
ــت شــفافیت  ــه اهمی ــا اشــاره ب دانشــگاهیان ب
آرای نماینــدگان مجلــس گفــت: شــفایفت 
ــی  ــکار عموم ــر اف ــده در براب ــی نماین رای یعن
مســئولیت پذیــر اســت و در برابــر تاریــخ هــم 

پاســخگویی را مــی پذیــرد. 
بــه گــزارش فــارس، عبــاس مقتدایــی عضــو 
ــون دانشــگاهیان  ــون کان ــزی کان ــورای مرک ش
ایــران اســالمی و نماینــده ســابق مجلــس 
تشــکل های  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
ــفافیت  ــت ش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــگاهی ب دانش
آرای نماینــدگان مجلــس گفــت: شــفافیت رای 
نماینــده یعنــی اینکــه یــک نماینــده از قــوت 

ــان دارد. ــود اطمین ــر خ ــد نظ ــر و تاکی نظ
ــه  ــگاه ادام ــی دانش ــات علم ــو هی ــن عض ای
موکلیــن  بــه  می توانــد  رای  شــفافیت  داد: 
ــا  ــده آنه ــه نماین ــد ک ــر بده ــان خاط اطمین
ــه  ــادی ب ــم اعتم ــاق و ک ــه دروغ، نف از هرگون
ــه نظــر مــی رســد  ــارغ اســت و ب رای خــود ف
پیــش رو  هفته هــای  و  ماه هــا  در  خصوصــاً 
چــون ایــن موضــوع در معــرض افــکار عمومــی 
ــه آن  ــبت ب ــی نس ــه و واکنش های ــرار گرفت ق

ــه  ــد ب ــس نبای ــدگان مجل ــده نماین ــام ش انج
ــی  ــاد عموم ــه اعتم ــد ک ــار کنن ــه ای رفت گون

ــود. ــه دار ش ــردم خدش م
ــک  ــه اشــکالی دارد ی ــرد: چ ــح ک وی تصری
ــق،  ــص، تحقی ــی، تفح ــس از بررس ــده پ نماین
مشــورت و بــا اطمینــان خاطــر رای خــود 
ــه  ــه ک ــی آن گون ــون اساس ــاس قان ــر اس را ب
ــوع  ــن موض ــد و ای ــال کن ــت اعم ــته اس شایس
را بــه موکلیــن خــود نیــز ابــراز کنــد کــه مــن 

ــه نظــر دادم  ــه فــالن موضــوع اینگون نســبت ب
ــته  ــی داش ــرات اصالح ــن نظ ــر موکلی ــا اگ ت
کــه  هایــی  دیــدگاه  همچنیــن  و  باشــند 
می توانــد بــر رفتارهــای بعــدی نماینــده تاثیــر 

ــد. ــه کنن ــد، را ارائ ــته باش ــت داش مثب
مقتدایــی تاکیــد کــرد: برخــی افــراد از 
ــورد  ــوم م ــک مفه ــوان ی ــه عن شــفافیت رای ب
انتظــار یــاد می کننــد و دنبــال کــردن آن 
بــرای آن اســت کــه اتــاق شیشــه ای در مجلس 

ــه کــه  شــورای اســالمی ایجــاد شــود. همانگون
ــی  ــس علن ــرات مجل ــی مذاک ــون اساس در قان
ــن  ــداوم ای ــه و ت ــت در ادام ــده اس ــالم ش اع
رونــد اعــالم رای نماینــده و شــفافیت رای وی 
ــی  ــون اساس ــیر قان ــداد مس ــد امت ــز می توان نی

باشــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: اگــر مواردی 
ــی  ــا مصلحت های ــی و ی ــوان رای مخف ــه عن ب
ــد  ــدگان می توانن ــد، نماین ــته باش ــود داش وج
در جلســات غیراصلــی مفاهیــم و دیدگاه هــای 
ــائل  ــورد مس ــا در م ــد ام ــرح کنن ــود را مط خ
عمومــی، مباحثــی کــه بــا سرنوشــت عمومــی 
مــردم مرتبــط اســت و همچنیــن تعییــن 
ــر  ــه  نظ ــاری ب ــن ج ــره و قوانی ــررات روزم مق
می رســد نماینــدگان بــرای ابــراز شــفافیت 
تــا قبــل از آنکــه آییــن نامــه داخلــی تصییــح 
ــه  ــار و ب ــه اختی ــان ب ــد خودش ــود می توانن ش
انتخــاب خــود اعــالم در ســطح افــکار عمومــی 

هــم داشــته باشــند.
وی گفــت: نبایــد موضــوع شــفافیت آرا 
ــت  ــی اس ــی و جناح ــئله سیاس ــک مس ــه ی ب
ــن  ــد در ای ــی رس ــر م ــه نظ ــود ب ــل ش تبدی
ــه انشــقاق،  ــد از هرگون ــدگان بای ــه نماین مرحل
دودســتگی و نظراتــی کــه می توانــد بــه افــکار 

ــد. ــز کنن ــاند پرهی ــیب برس ــی آس عموم
داشــت:  اظهــار  خاتمــه  در  مقتدایــی 
ــکار  ــر اف ــده در براب ــی نماین شــفافیت رای یعن
ــفافیت  ــت و ش ــر اس ــئولیت پذی ــی مس عموم
رای یعنــی نماینــده در برابــر تاریــخ هــم 

پاســخگویی را مــی پذیــرد.

مقتدایی:

 شفافیت آرا یعنی نماینده در برابر افکار 
عمومی مسئولیت پذیر و پاسخگوست

رئیــس پلیــس پایتخــت از دســتگیری 408 
ــات  ــت در عملی ــاش پایتخ ــن از اراذل و اوب ت

ــر داد. ــت خب ــس امنی ــوران پلی مام
ــین  ــردار حسـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
طـــرح   از  مرحلـــه  دومیـــن  در  رحیمـــی 
اوبـــاش  و  اراذل  بـــا  برخـــورد  سراســـری 
ـــروز  ـــر ام ـــه ظه ـــاری ک ـــال ج ـــت در س پایتخ
ــزرگ   ــران بـ ــت تهـ ــس امنیـ ــل پلیـ در محـ
برگـــزار شـــد، اظهـــار کـــرد:  همـــکاران 
مـــن در پلیـــس امنیـــت بـــا انجـــام حـــدود 
یـــک مـــاه کار اطالعاتـــی  و رصـــد فضـــای 
مجـــازی  اقـــدام بـــه شناســـایی مخفیگاه هـــا 
ســـطح  در  اوبـــاش  و  اراذل  پاتوق هـــای  و 
ــه  ــا ارائـ ــس از آن بـ ــد و پـ ــت کردنـ پایتخـ
مســـتندات بـــه مقـــام قضایـــی 142 پرونـــده 

ـــا اراذل  بـــرای ایـــن افـــراد تشـــکیل و برخـــورد ب
ــد. ــی شـ ــاز عملیاتـ ــاش وارد فـ و اوبـ

وی افــزود در همیــن راســتا نیــز 20۷ محلــه 
ــزاد،  ــر فرح ــی نظی ــامل محله های ــران ش در ته
شــهر ری، تهرانپــارس ، مشــریه، فــالح، خزانــه، 
نظــام آبــاد، خــاک ســفید ، افســریه، 13 آبــان، 
ابــوذر و ... از حضــور اراذل و اوبــاش پاکســازی 

. شد
بــه گفتــه ســردار رحیمــی، 113 قهــوه 
ــه و واحــد صنفــی، 3۷ باشــگاه بدنســازی  خان
و 4۹ بوســتان نیــز در اجــرای ایــن طــرح 
ــه و  ــئوالن قهوه خان ــه مس ــد و ب ــازی ش پاکس
باشــگاه های بدنســازی تذکــرات الزم در مــورد 

ــد. ــاش داده ش ــور اراذل و اوب حض
وی بــا بیــان ایــن کــه اراذل و اوبــاش 

ــون  ــی همچ ــب جرایم ــده مرتک ــتگیر ش دس
ــرح،  ــرب و ج ــی، ض ــه کش ــی، قم ــده کش عرب
ــت  ــد، مزاحم ــس، تهدی ــرای نوامی ــت ب مزاحم
بــرای شــهروندان، شــرب خمــر، خریــد و 
الکلــی  فــروش مــواد مخــدر و مشــروبات 
ــه از  ــن مرحل ــزود: در ای ــد اف ــده بودن و ... ش
اجــرای ایــن طــرح 408 نفــر از اراذل و  اوبــاش 
ــر  ــا، 68 نف ــان آنه ــه از می ــدند ک ــتگیر ش دس
بــا توجــه بــه کــم بــودن میــزان جرمشــان بــا 
ارشــاد و اخــذ تعهــد آزاد شــدند 128 نفرشــان 
ــزو  ــطح دار و ج ــاش س ــزو اراذل و اوب ــز ج نی
ــر  ــن 253 نف ــی هســتند. همچنی ــالن اصل عام
نیــز جرمشــان مزاحمــت بــرای نوامیــس و 

ــد. ــت بودن ــم و امنی ــم زدن نظ بره
ــالم  ــن اع ــت همچنی ــس پایتخ ــس پلی ریی
ــع مشــروبات  ــه و توزی ــد تهی ــرد: هشــت بان ک
ــن  ــرای ای ــز در اج ــدر نی ــواد مخ ــی و م الکل

ــدند. ــدم ش ــرح منه ط
ــر  ــات 23 نف ــن عملی ــه وی، در ای ــه گفت ب
ــه دلیــل حمــل ســالح دســتگیر شــدند کــه  ب
ــامل  ــالح ش ــه س ــت قبض ــراد هش ــن اف از ای
چهــار ســالح جنگــی و چهــار ســالح شــکاری 
ــف و  ــالح کش ــه شبه س ــن 13 قبض و همچنی
ضبــط شــد. عــالوه بــر ایــن 54 قبضــه ســالح 

ــودرو و  ــتگاه خ ــراه 11 دس ــه هم ــز ب ــرد نی س
ــد. ــف ش ــان کش ــیکلت از متخلف ــور س موت

ســردار رحیمــی بــا هشــدار بــه اراذل و 
ــد  ــه بخواهن ــرادی ک ــرد: اف ــار ک ــاش اظه اوب
ــرده و  ــت ک ــاد مزاحم ــهروندان ایج ــرای ش ب
نظــم و امنیــت عمومــی را بــر هــم بزننــد، بایــد 
ــا  ــت ب ــدرت و قاطعی ــا ق ــه پلیــس ب ــد ک بدانن
ــبختانه  ــرد و خوش ــد ک ــورد خواه ــان برخ آن
بــا همــکاری خوبــی کــه بــا  دســتگاه قضایــی 
وجــود دارد احــکام ســنگینی برایشــان صــادر 

ــد. ــد ش خواه
وی همچنیــن بــه بازگشــایی مــدارس اشــاره 
ــاش و  ــا اراذل و اوب ــورد ب ــت: برخ ــرد و گف ک
ــد در  ــه بخواه ــرادی ک ــژه اف ــه وی ــان ب مزاحم
کنــار مــدارس مســتقر شــده و یــا بــرای دانــش 
ــور  ــه ط ــد، ب ــت کنن ــاد مزاحم ــوزان ایج آم
ویــژه در دســتور کار پلیــس اســت و مامــوران 
بــا هــر گونــه پرســه زنــی در اطــراف مــدارس، 
مزاحمــت  ایجــاد  و  مخــدر  مــواد  توزیــع 
ــد  ــورد خواهن ــت برخ ــا جدی ــردم ب ــرای م ب
ــورت  ــد در ص ــز می توانن ــهروندان نی ــرد، ش ک
مشــاهده چنیــن مــواردی مراتــب را از طریــق 
ــانی  ــس 110 اطالع رس ــای پلی ــز فوریت ه مرک

ــد.  کنن

رئیس پلیس پایتخت عنوان کرد

هشدار پلیس به پرسه زنان
 در اطراف مدارس

ــد  ــر تأکی ــار دیگ ــکا ب ــور آمری رئیس جمه
رویارویــی  خواســتار  کشــورش  کــه  کــرد 

ــت.  ــران نیس ــا ای ــی ب نظام
ــبکه  ــل از ش ــه نق ــنیم ب ــزارش تس ــه گ ب
ترامــپ  دونالــد  نیــوز،  اســکای  خبــری 
روز  ظهــر  از  بعــد  آمریــکا  رئیس جمهــور 
دوشــنبه به وقــت محلــی در دیــدار بــا ولیعهــد 
ــار  ــن ب ــرای چندمی ــفید ب ــن در کاخ س بحری
ــت  طــی ماههــای اخیــر تأکیــد کــرد کــه دول
ــران نیســت. ــا ای ــگ ب ــال جن ــش به دنب متبوع

احتمــال  خصــوص  در  ترامــپ  دونالــد 
درگیــری بــا ایــران بــر ســر ماجــرای حملــه بــه 
تأسیســات نفتــی عربســتان ــــ کــه واشــنگتن 
ادعــا می کنــد کار ایــران بــوده اســت ــــ 
اظهــار داشــت: »مــا به دنبــال جنــگ بــا 
ــران نیســتیم و قطعــاً می خواهیــم از جنــگ  ای
ــرای  ــکا ب ــا آمری ــم. ام ــاب کنی ــران اجتن ــا ای ب
جنــگ از هــر کشــور دیگــری آماده تــر اســت«.

وی بــا اعــالم اینکــه بــه زودی »مایــک 
ــی  ــکا و تن ــه آمری ــور خارج ــر ام ــو« وزی پامپئ
ــازم  ــور ع ــن کش ــات ای ــر مقام ــد از دیگ چن
عربســتان خواهنــد شــد تــا در خصــوص حملــه 
ــه تأسیســات نفتــی شــرکت ســعودی  ــر ب اخی
آرامکــو بــا مقامــات عربســتان دیــدار و گفتگــو 
ــد  ــد بدان ــنگتن می خواه ــزود: »واش ــد، اف کنن
ــات  ــه تأسیس ــه ب ــت حمل ــی پش ــه چه کس ک
ــر  ــه به نظ ــت. البت ــوده اس ــتان ب ــی عربس نفت
ــالت  ــن حم ــئول ای ــران مس ــه ای ــد ک می رس

ــت«. اس

حــال  عیــن  در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــال  ــک در قب ــه دیپلماتی ــد: »گزین ــی ش مدع
ایــران هنــوز برقــرار اســت. ایرانی هــا خواســتار 

ــتند«. ــق هس تواف
بامــداد روز شــنبه دســت کم 10 پهپــاد 
تهاجمــی یمنــی بــه تأسیســات نفتــی شــرکت 
ســعودی آرامکــو حملــه کردنــد و بــر اثــر ایــن 
ــزان 5.۷  ــتان به می ــت عربس ــد نف ــه تولی حمل

ــت. ــون بشــکه در روز کاهــش یاف میلی
ــه  ــه ب ــره ک ــه غیرمنتظ ــن حمل ــی ای در پ
افزایــش بیــش از 10درصــدی بهــای نفــت در 
بازارهــای جهانــی منجــر شــده، ترامــپ و دیگــر 
مقامــات آمریکایــی در اظهــارات خــود تــالش 
کرده انــد کــه ایــران را عامــل حملــه بــه 
ــد و  ــی کنن ــتان معرف ــی عربس ــات نفت تأسیس
ــران  ــه ای ــد ک ــوه دهن ــه ای جل اوضــاع را به گون

ــازار نفــت و اقتصــاد جهانــی  تهدیــدی بــرای ب
اســت.

امـــور  وزیـــر  ظریـــف  محمدجـــواد 
خارجـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران روز 
یکشـــنبه در پیامـــی توئیتـــری در واکنـــش 
بـــه ادعاهـــای مایـــک پامپئـــو وزیـــر امـــور 
خارجـــه آمریـــکا علیـــه ایـــران در ماجـــرای 
ــتان  ــی عربسـ ــات نفتـ ــه تأسیسـ ــه بـ حملـ
ــت  ــت در سیاسـ ــا شکسـ ــرد: »بـ ــالم کـ اعـ
ـــت  ـــه سیاس ـــو ب ـــری«، پامپئ ـــار  حداکث »فش
اســـت.  آورده  روی  »فریـــب حداکثـــری« 
ـــم  ـــن توه ـــا ای ـــارش ب ـــده و اقم ـــاالت متح ای
کـــه برتـــری تســـلیحاتی بـــه پیـــروزی 
یمـــن  در  امـــروز  می انجامـــد،  نظامـــی 
ــران،  ــناختن ایـ ــر شـ ــد. مقصـ ــر کرده انـ گیـ
بـــه ایـــن فاجعـــه پایـــان نخواهـــد بخشـــید. 
ــران در   ــنهاد ایـ ــرش پیشـ ــل، پذیـ در مقابـ
فروردیـــن ۹4 مبنـــی بـــر پایـــان دادن بـــه 
جنـــگ و شـــروع مذاکـــرات، ممکـــن اســـت 

بـــه ایـــن غائلـــه خاتمـــه دهـــد«.
پیــش از ایــن ظریــف در پاســخ بــه ادعاهای 
برخــی مقامــات غربــی مبنــی بــر اینکــه ایــران 
ــه  ــه ب ــرای حمل ــه نیروهــای یمنــی را ب عامدان
عربســتان ترغیــب می کنــد، خاطرنشــان کــرده 
ــه  ــه تجــاوز ســعودی ها ب ــا توجــه ب ــود کــه ب ب
خــاک یمــن و کشــتار غیرنظامیــان این کشــور، 
ــخگویی  ــرای پاس ــی ب ــدازه کاف ــا به ان یمنی ه
ــد و الزم  ــزه دارن ــتان انگی ــالت عربس ــه حم ب

نیســت کســی آنهــا را تحریــک کنــد.

عضـو کمیسـیون امنیت ملـی مجلس، گفت: 
مصـادره و فـروش امـوال ایـران از سـوی دولت 

کانادا دزدی آشـکار اسـت. 
بـه گـزارش تسـنیم، محمـد ابراهیـم رضایی 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  عضـو 
اشـاره  بـا  خارجـی مجلـس شـورای اسـالمی، 
فـروش غیـر قانونی امـوال ایران از سـوی دولت 
قربانیـان مدعـی  از  بهانـه حمایـت  بـه  کانـادا 
تـرور در سراسـر جهـان، گفت: این اقـدام نقض 

فاحـش مقـررات بیـن المللـی اسـت.
عضـو کمیسـیون امنیت ملـی مجلس ضمن 
مصـادره  در  کانـادا  دولـت  رویکـرد  از  انتقـاد 

امـوال ایران، اظهار داشـت: حکـم دادگاه کانادا، 
یـک  و  نبـوده  واقعیـت  بـر  مبتنـی  تصمیمـی 

اقـدام سیاسـی اسـت.
رضایـی بـا تاکیـد بـر اینکـه مصـادره امـوال 
ایـران از سـوی دادگاه کانـادا، تأثیـرات مخربـی 
در روابـط میان دو کشـور دارد،گفـت: قطعا اگر 
در هیئـت حاکمه کانـادا عقالنیتی وجـود دارد، 
بایـد آن هـا نسـبت به اصـالح احکام صـادره از 

سـوی دادگاه اقـدام کننـد در غیـر ایـن صورت 
بـه ضـرر روابـط دو کشـور  اقـدام قطعـا  ایـن 

بود. خواهـد 
وی ضمـن تاکید بـر اقدام حقوقـی و متقابل 
کشـورمان در واکنـش بـه مصـادره غیـر قانونی 
امـوال ایـران از سـوی دولـت کانـادا ، افـزود: 
اقـدام دولـت کانـادا  خالف منشـور ملـل متحد 
اسـت و بایـد پاسـخگوی اقدام غیـر قانونی خود 

شند. با
بـا  عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس 
اقـدام کانـادا دزدی آشـکار  ایـن  اینکـه  بیـان 
اسـت،اضافه کـرد: دولـت و مسـئوالن دسـتگاه 
دیپلماسـی بایـد از همـه کانال هـا و ابزار هـای 
بـرای  دیپلماتیـک  روش هـای  و  بین المللـی 
اسـتیفای حـق تضییـع شـده مـردم ایـران در 

کشـور کانـادا اسـتفاده کنـد.

ترامپ: 

دنبال رویارویی نظامی با ایران نیستیم

الهوتی: 
حضور بخش خصوصی در جلسات 

دولت تشریفاتی است 

ــی،  ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران بــا انتقــاد 
از نادیده گرفتــن نظــرات بخــش خصوصــی 
ــی  ــش خصوص ــت گفت:بخ ــات دول در تصمیم
ــکالت  ــارت، مش ــه تج ــه الیح ــده دارد ک عقی

ــد داد.  ــش خواه ــارت را افزای تج
ــی در  ــد الهوت ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
ــی،  ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین ــه هیئ جلس
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران بــا انتقــاد 
از نادیده گرفتــن نظــرات بخــش خصوصــی 
ــفانه  ــرد: متاس ــار ک ــت اظه ــات دول در تصمیم
جلســات  در  اقتصــادی  فعــاالن  حضــور 
تصمیم گیری هــا، بیشــتر جنبــه تشــریفاتی 
ــرای  ــدان ب ــا چن ــرات آنه ــنیدن نظ دارد و ش

ــت. ــت نیس ــز اهمی ــردان حائ دولتم
ــی،  ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض
ــا بیــان  صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران ب
اینکــه امــروز در کشــور قوانیــن زیــادی داریــم 
کــه اجــرا نمی شــوند و الزامــی هــم بــرای 
ــرای  ــتار اج ــدارد، خواس ــود ن ــرای آن وج اج

ــد. ــور ش ــون در کش ــم قان مراس
وی بــا انتقــاد از تصمیمــات خلــق الســاعه ، 
بــه موضــوع تصویــب الیحــه تجــارت پرداخــت 
ــان الیحــه تجــارت مرتبــط آن  و گفــت: موافق
ــن  ــن قوانی ــی تری ــن و مترق ــی از باالتری را یک
ــل،  ــز در مقاب ــان نی ــد و مخالف ــور می دانن کش
آن را بدتریــن قانونــی مــی داننــد کــه تاکنــون 
تصویــب شــده اســت؛ در حالیکــه بخــش 
خصوصــی نیــز عقیــده دارد کــه الیحــه مذکور، 

ــد داد. ــش خواه ــارت را افزای ــکالت تج مش
ــش  ــت بخ ــر مخالف ــد ب ــا تاکی ــی ب الهوت
ــارت  ــون تج ــر قان ــه اخی ــا الیح ــی ب خصوص
گفــت: در جلســه ای کــه فعــاالن بخــش 
خصوصــی بــا یکــی از نهادهــا داشــتند، فعــاالن 
اقتصــادی و حقوقدانــان حاضــر در جلســه، 
ــارت را  ــد تج ــون جدی ــا قان ــود ب ــت خ مخالف
اعــالم کردنــد ولــی مجلســی هــا آن را بهتریــن 

می داننــد. قانــون 
ایــن  متأســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــاق در جلســات  موضــوع نشــان داد حضــور ات
کمتــر  و  دارد  تشــریفاتی  حالــت  مختلــف 
شــنوایی نســبت بــه ایــن موضــوع وجــود دارد.

دادگاه عالی انگلیس درخواست آمریکا 
برای محکومیت ایران را رد کرد 

ــران در انگلیــس از رد درخواســت  ســفیر ای
در  انگلیــس  عالــی  دادگاه  توســط  آمریــکا 

ــر داد.  ــران خب ــت ای محکومی
ــژاد  ــد بعیدی ن ــنیم، حمی ــزارش تس ــه گ ب
ســفیر ایــران در انگلیــس در صفحــه شــخصی 
خــود در توئیتــر نوشــت: دادگاه عالــی بریتانیــا 
ــی  ــت وکالی آمریکای ــال، درخواس ــداز ۷ س بع
بــرای محکومیــت ایــران بــه پرداخــت حداقــل 
512 میلیــون دالر خســارت بابــت تلفــات 
ــتان  ــر عربس ــگاه ُخب ــکا در پای ــان آمری نظامی
)Heiser Case( را مــردود دانســته، و  اعــالم 
نمــود کــه رأی محاکــم آمریکایــی علیــه دیگــر 
ــل  ــی انگلیــس قاب کشــورها، در سیســتم قضای

ــری نیســت. پیگی
بدین وســیله  بریتانیــا  عالــی  دادگاه  رأی 
امــکان طــرح دعــاوی جدیــد وکالی آمریکایــی 
ــا  ــن رأی ب ــود. ای ــع می ش ــران را مان ــه ای علی
توجــه بــه تصمیــم اخیــر کانــادا بــرای فــروش 
ــن کشــور، اهمیــت  ــران در ای ــت ای ــوال دول ام
کــه  نشــان می دهــد  و   بیشــتری می یابــد 
چگونــه آمریــکا و کانــادا اصولی تریــن مقــررات 

بین المللــی را نقــض می کننــد.

ساعی خبر داد:
اتمام بررسی الیحه تامین امنیت

 زنان در قوه قضائیه

خانـواده  و  زنـان  جوانـان،  کمیتـه  رئیـس 
کمیسـیون اجتماعـی مجلـس از تحقـق وعـده 
رئیـس قـوه قضائیـه برای اتمـام بررسـی الیحه 
تامیـن امنیـت زنـان تـا پایـان شـهریورماه خبر 

داد. 
ــا  ــاعی ب ــرا س ــت، زه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــن  ــه بررســی الیحــه تامی ــر ک ــن خب ــالم ای اع
امنیــت زنــان در قــوه قضائیــه بــه پایــان رســیده 
اســت در تشــریح جزئیــات آن، گفــت: 3 هفتــه 
گذشــته نشســتی بــا رئیــس قــوه قضائیــه 
ــت  ــان درخواس ــا از ایش ــه در آنج ــتیم ک داش
کــردم تــا الیحــه تامیــن امنیــت زنــان را 
هرچــه ســریع تــر تعییــن تکلیــف کــرده کــه در 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــس م مجل
نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در 
مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: رئیس قوه 
قضائیـه در ایـن نشسـت قـول داد کـه بررسـی 
اتمـام  بـه  شـهریورماه  پایـان  تـا  الیحـه  ایـن 
امـور خانـواده  و  زنـان  معاونـت  بـه  و  رسـیده 
ریاسـت جمهوری فرسـتاده شـود تا بـه مجلس 

شـورای اسـالمی تقدیـم کنـد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم یـادآور 
امـروز مطلـع شـدم کـه بررسـی الیحـه  شـد: 
تامیـن امنیـت زنـان در قـوه قضائیـه بـه پایـان 
رسـیده و اصالحـات بـه گونـه ای در آن اعمـال 
شـده اسـت که تامین کننـده نظر این قـوه بوده 
و در نهایـت بـه معاونـت امـور زنـان و خانـواده 

ریاسـت جمهـوری تحویـل داده شـده اسـت.
خانـواده  و  زنـان  جوانـان،  کمیتـه  رئیـس 
کمیسـیون اجتماعـی تاکیـد کـرد: هـم اکنـون 
در انتظـار هسـتیم کـه خانـم ابتکار نیـز هر چه 
سـریع تـر ایـن الیحـه را بـه مجلـس فرسـتاده 
تـا بتوانیـم در طـول مـدت زمـان باقیمانـده از 
عمـر این مجلـس آن را به قانونـی جامع تبدیل 
کنیـم کـه باعـث بازدارندگـی از خشـونت علیه 
زنـان، حمایت و حفاظت از زنان کشـور شـده و 
بـه تحکیـم بنیان خانـواده منتهی شـود چرا که 
رویکردمـان در این حـوزه خانواده محور اسـت. 

همتی:
 ارتباط بانکی ایران و روسیه

 با سپام برقرار شده است 

رئیــس کل بانــک مرکــزی خبــر داد ارتبــاط 
ــان  ــق پیام رس ــیه از طری ــران و روس ــی ای بانک
روســی و ســپام بانــک مرکــزی بــدون نیــاز بــه 

ســویفت برقــرار شــده اســت. 
ــی  ــر همت ــنیم، عبدالناص ــزارش تس ــه گ ب
در  ایــران  اخیــر  عضویــت  یــادآوری  بــا 
ــتفاده از  ــکان اس ــت: ام ــیا، گف ــه اورآس اتحادی
ــن  ــاری بی ــادالت تج ــرای مب ــتم ب ــن سیس ای
ــد  ــیا می توان ــه اورآس ــو اتحادی ــورهای عض کش
بــه توســعه مبــادالت تجــاری بیــن کشــورهای 

ــد. ــایانی بکن ــک ش ــه کم ــو اتحادی عض
رؤســای  دیــدار  جریــان  در  گفــت:  وی 
انجــام  ضمــن  روســیه،  و  ایــران  جمهــور 
ــط  ــای رواب ــعه و ارتق ــی، توس ــرات بانک مذاک
ــدار  ــم دی ــات مه ــور از موضوع ــی دوکش بانک

ــود. ب
ــن  ــت: طرفی ــک مرکــزی گف رئیــس کل بان
ــط  ــش دالر در رواب ــی نق ــقوط تدریج ــه س ب
سیاســت های  به خاطــر  جهــان  اقتصــادی 
ــادالت تجــاری  ــر انجــام مب ــکا اشــاره و ب آمری
بــر مبنــای پــول ملــی دو کشــور تأکیــد 

ــد. کردن

تاریخ انتشار: 1398/06/27
م الف: 1848

آگهی اباغ اخطاریه ممنوع الخروجی
پیــرو آگهــی ابــاغ اجرائیــه م الــف 1765 
ــه  ــیله ب ــیر بدینوس ــب ش ــه عج در روزنام
ــدر: حســین،  ــام پ ــای رضــا پورمحمــد، ن آق
 ،1360281241 شناســنامه:  شــماره 
متولــد:   ،1360281241 ملــی:  شــماره 
1368/11/29، محــل صــدور شناســنامه: 
تبریــز، بــه نشــانی: تبریــز، شــهرک ارم 
منطقــه 7 کوچــه صبــا پــاک 5 بــه عنــوان 
ابــاغ مــی  پرونــده 9802120  مدیــون 
گــردد کــه توجهــاً بــه عــدم پرداخــت 
طلبــکار  درخواســت  حســب  و  بدهــی 
ممنــوع  تاریــخ 1398/06/14  از  پرونــده 
ــاع  ــت اط ــب جه ــد مرات ــده ای ــروج ش الخ

ــردد. ــی گ ــام م اع
عبدالهی

 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

عضو کمیسیون امنیت ملی:

 مصادره اموال ایران در کانادا مصداق دزدی است 
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــردن  ــو ک ــدد مح ــد در ص ــان نبای * انس
ــر اســت  ــد. بهت ــر آی ــش ب ــای خوی ــده ه عق
ــا،  ــن چیزه ــرا ای ــد، زی ــازش کن ــا س ــا آنه ب
ــتند کــه او را در جهــان  ــی هس همان-های

ــد. ــی کنن ــت م هدای
فروید

* در جهــان هیــچ پدیــده ای نیســت کــه 
ــه  ــرد، ن ــتکار را بگی ــتقامت و پش ــاي اس ج
هــوش و اســتعداد، نــه نبــوغ و نــه تحصیالت 
عالــی، هیــچ یــک جایگزیــن آن نمــی شــود. 
در همــه جــا آدم هــای بااســتعداد ولــی 
ناموفــق را مــی بینیــد. بســیار نوابــغ هســتند 
کــه هیچــگاه نبــوغ     آنهــا شــناخته نشــده و 
فــراوان هســتند فــارغ التحصیالنــی کــه همه 
جــا بــه دنبــال اشــتغال معمولــی مــی دونــد. 
تنهــا مردمــان مقــاوم و بــا پشــتکار هســتند 
کــه موانــع را پشــت ســر مــی گذارنــد و بــه 
قلــه رفیــع توفیــق دســت پیــدا مــی کننــد.
کولدیگ

* در ایــن جهــان هــر کســی بایــد ســبک 
ــربار و  ــکار س ــد. آدم بی ــته باش و کاری داش
ــی ثمــر جامعــه مــی- ــده و ب ــی فای عضــو ب

باشد.
ویکتور پوشه

دارنــد  عمــل  ابتــکار  کــه  آنهایــي   *
همانهایــي هســتند کــه شــکل جهــان را 
عــوض مــي کننــد امــا کســاني کــه منتظــر 
مــي ماننــد تــا بــه آنهــا گفتــه شــود چــه کار 
را انجــام دهنــد، شــبیه آدم ماشــیني هایــي 
ــه  ــط بقی ــر توس ــر عم ــا آخ ــه ت ــتند ک هس

ــوند. ــي ش ــزي م ــه ری برنام
؟

* خیلــي دشــوار اســت کــه انســان قائــل 
شــود کــه جهــان را بــراي او نیافریــده انــد.

مترلینگ
ــدازه ي  ــه ان ــان، ب ــز در جه ــچ چی * هی
احســاس موفقیــت، بــاري از دوش انســان بــر     

ــي دارد. نم
توماس ولف

* جهــان بــه منزلــة مکتــوب خداوندســت 
بــه بشــریت.

افاطون
ــتقالل،  ــروز اس ــان ام ــواران جه * آدم خ

ــد. ــي بلعن ــا را م ــگ آدم ه ــت و فرهن هوی
؟

و  بشــر  تجــارب  اهــداي  آمــوزش،   *
نیروهــاي جهــان بــه آدمــي اســت پــرورش، 

بازتــاب تــوان درون آدمــي.
؟

* هیــچ عیــب و علتــی بــرای بشــر بدتــر 
از جهــل نیســت.

زکریای رازی

تداوم اقدامات حفاظتی و ساماندهی 
قلعه تاریخی بختک

ــه  ــی قلعـ ــراث فرهنگـ ــگاه میـ ــر پایـ مدیـ
ـــی  ـــات حفاظت ـــداوم اقدام ـــالن از ت ـــک لی بخت
و ســـاماندهی قلعـــه تاریخـــی بختـــک خبـــر 

داد.
ــنا، وحیـــد خادمـــی  بـــه گـــزارش ایسـ
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مراحـــل حفاظـــت و 
ســـاماندهی آثـــار معمـــاری »قلعـــه تاریخـــی 
ـــه داد:  ـــت، ادام ـــداوم اس ـــال ت ـــک« در ح بخت
ـــات کاوش در  ــته، عملی ــال های گذشـ در سـ
ــه و  ــورت گرفتـ ــه تاریخـــی صـ ایـــن محوطـ
ــاماندهی  ــی و سـ ــات حفاظتـ ــون اقدامـ اکنـ
ـــال  ـــی در ح ـــه تاریخ ـــن قلع ـــاری ای ـــار معم آث

اجراســـت. 
ـــتان  ـــی شهرس ـــراث فرهنگ ـــس اداره می رئی
ملـــکان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه طـــی 
قلعـــه  اطـــراف  در  گذشـــته  ســـال های 
ـــاخته  ـــی س ـــی حفاظت ـــوار کاهگل ـــک دی بخت
ـــا  ـــام کاوش ه ـــس از اتم ـــت: پ ـــود، گف ـــده ب ش
دیـــواره  ســـاماندهی،  اقدامـــات  آغـــاز  و 
ــن  ــاری ایـ ــار معمـ ــون آثـ ــی پیرامـ کاهگلـ
ــرات آب و  ــت از تغییـ ــت حفاظـ ــه جهـ قلعـ
ـــدی  ـــل بع ـــا در مراح ـــد، ت ـــاخته ش ـــی س هوای
ــن آن  ــتی جایگزیـ ــی خشـ ــواره حفاظتـ دیـ

شـــود. 
ـــر  ـــان اینکـــه در مراحـــل اخی ـــا بی ـــی ب خادم
ــی  ــتی حفاظتـ ــوار خشـ ــک، دیـ ــه بختـ قلعـ
ــت:  ــار داشـ ــت، اظهـ ــاخت اسـ ــال سـ در حـ
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط جـــوی شهرســـتان 
و لـــزوم حفاظـــت بیشـــتر آثـــار معمـــاری از 
ـــش  ـــه پی ـــی ک ـــوار کاهگل ـــرات، دی ـــن تغیی ای
ـــاخته  ـــته س ـــای گذش ـــال ه ـــی س ـــن ط از ای
شـــده بـــود تخریـــب و دیـــوار خشـــتی 
ــی  ــرج اصلـ ــوار و بـ ــون دیـ ــی پیرامـ حفاظتـ

ایـــن قلعـــه در حـــال ســـاخت اســـت.

توسط کارشناسان شهرداری تبریز؛
سامانه جامع ارزیابی عملکرد 

شهرداری های کشور راه اندازی شد 

ـــرمایه  ـــعه س ـــزی و توس ـــه ری ـــاون برنام مع
انســـانی شـــهرداری تبریـــز از طراحـــی و راه 
انـــدازی ســـامانه جامـــع ارزیابـــی عملکـــرد 
ـــان  ـــط کارشناس ـــور توس ـــای کش ـــهرداری ه ش

شـــهرداری تبریـــز خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش شـــهریار، مرتضـــی موحـــد 
نیـــا بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای پایلـــوت ایـــن 
و  گلســـتان  اســـتان های  در  ســـامانه 
ــی از  ــرد یکـ ــی عملکـ ــزود: ارزیابـ ــزد افـ یـ
روش هـــای مؤثـــر در ســـنجش عملکـــرد 
در  اجرایـــی  دســـتگاه های  و  واحدهـــا 
دســـتیابی بـــه اهـــداف مدنظـــر بـــا توجـــه 
ــود  ــانی موجـ ــروی انسـ ــات و نیـ ــه امکانـ بـ
بـــرای بهبـــود عملکردهـــا اســـت و تمامـــی 
فرآینـــد طراحـــی ســـامانه جامـــع ارزیابـــی 
عملکـــرد شـــهرداری هـــای کشـــور بـــه 
اهتمـــام کارشناســـان شـــهرداری تبریـــز 

اجـــرا شـــده اســـت.
وی اظهـــار کـــرد: نظام نامـــه ارزیابـــی 
عملکـــرد شـــهرداری هـــا از طریـــق معاونـــت 
و  ابـــالغ  اســـتانداری ها  عمرانـــی  امـــور 
بـــرای هـــر یـــک از شـــهرداری هـــای تابعـــه 
ـــبه  ـــرد محاس ـــی عملک ـــاز نهای ـــل و امتی تکمی

. می شـــود
ـــی  ـــام  ارزیاب ـــرد: نظ ـــح ک ـــا تصری ـــد نی موح
ـــاخص  ـــتمل برش ـــا مش ـــهرداری ه ـــرد ش عملک
ـــا  ـــردی ب ـــوزه عملک ـــی در 15 ح ـــی و علم فن
تشـــکیل اتـــاق فکـــر متشـــکل از همـــکاران 
دفاتـــر ســـازمان شـــهرداری ها و دهیـــاری 
ـــر  ـــران کل دفات ـــدادی از مدی ـــور، تع ـــای کش ه
ــتانداری ها،  ــوراهای اسـ ــهری و شـ ــور شـ امـ
شـــوراهای  اعضـــای  کشـــور،  شـــهرداران 
ـــا  ـــت و ب ـــده اس ـــن ش ـــوری تدوی ـــالمی کش اس
اســـتفاده از ایـــن ســـامانه طـــرح ارزیابـــی در 
دو اســـتان کشـــور در حـــال اجراســـت کـــه 
ـــور  ـــهردار کش ـــدی در 1284 ش ـــه بع در مرحل

اجـــرا خواهـــد شـــد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
قطارشهری تبریز خبر داد:

رشد 12۰ درصدی آمار پذیرش 
مسافری مترو تبریز

ــای  ــتگاه ه ــافر در ایس ــرش مس ــار پذی آم
ــش 120 درصــدی  ــز افزای ــهری تبری ــار ش قط

ــت. ــته اس داش
بــه گــزارش شــهریار، ســعید بشــیریان بنــاب 
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری قطارشــهری 
تبریــز بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: آمــار پذیرش 
مســافر در شــش ماهــه اول ســال 13۹8 نســبت 
بــه دوره مشــابه آن در ســال گذشــته بــا افزایش 

120 درصــدی مواجــه بــوده اســت.
ــز  ــرو تبری ــته مت ــال گذش ــزود:  در س وی اف
ــی 1۷  ــاعت ۷ ال ــور از س ــی مذک ــازه زمان در ب
فعالیــت داشــت کــه بــا افزایــش چهــار و نیــم 
ــش از  ــد بی ــاهد رش ــاعات کاری، ش ــاعته س س

ــری مســافر هســتیم. 2/2 براب
بشــیریان بنــاب اظهــار کــرد: مجموعــه 
بــرای  موافقــت  هــر  در  تبریــز  شــهرداری 
ــور  ــرو، بط ــت مت ــاعت فعالی ــک س ــش  ی افزای
ــش متحمــل  ــش از پی متوســط 30 درصــد بی
هزینــه هــای مالــی شــده و در کنــار آن تمامــی 
ــات  ــر خدم ــهری درگی ــار ش ــای قط ــش ه بخ

ــود. ــی ش ــافران م ــه مس ــوب ب ــانی مطل رس
وی یــادآور شــد: آمــار پذیــرش مســافر متــرو 
تبریــز با توســعه فعالیــت هــای آن همــواره رو به 
رشــد بــوده کــه نشــان از اســتقبال و رضایتمندی 

عمومــی از خدمــات رســانی آن دارد.

ــا  ــه بـ ــدار مراغـ ــی فرمانـ ــاون عمرانـ معـ
ـــای  ـــکل اعض ـــع مش ـــرورت رف ـــر ض ـــد ب تاکی
شـــرکت تعاونـــی فرهنگیـــان شهرســـتان 
ــی،  ــروه تخصصـ ــکیل کارگـ ــا تشـ ــت: بـ گفـ
وضعیـــت اراضـــی شـــهرک فرهنگیـــان در 
روســـتای نـــوا بـــا لحـــاظ اولویت هـــای 
ــد  ــف خواهـ ــن تکیلـ ــت تعییـ ــط زیسـ محیـ

شـــد. 
در  نقــی مســکینی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
جلســه بررســی مشــکالت ایــن شــهرک افــزود: 
ــع  ــا و موان ــی محدودیت ه ــه برخ ــه ب ــا توج ب
کارگروهــی  تشــکیل  بــا  موجــود،  قانونــی 
تخصصــی، راهکارهــا و تصمیمــات مناســب 
ــاذ  ــهرک اتخ ــن ش ــت ای ــن وضعی ــرای تعیی ب

. می شــود
کارگــروه،  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ــالمی،  ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــدگان بنی نماین
راه و شهرســازی، محیــط زیســت، شــهرداری و 
دهیــاری و بخشــداری حضــور خواهنــد داشــت 
تعییــن محــدوده  از جملــه  راهکارهایــی  و 
ــا  ــذاری ی ــرمایه گ ــرای س ــذاری ب ــتا، واگ روس
ــی  ــه و بررس ــی در آن ارائ ــن اراض ــال ای انتق

. می شــود
ــات و  ــظ باغ ــزوم حف ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب

ــرد:  ــه ک ــه  اضاف ــن منطق ــت ای ــط زیس محی
در  مســکن  ســازهای  و  و ســاخت  توســعه 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــتایی بای ــق روس مناط
ــام  ــی انج ــت محیط ــررات زیس ــن و مق قوانی

ــود. ش
انقــالب اســالمی  مدیــر بنیــاد مســکن 
ــتای  ــت: روس ــه گف ــن جلس ــز در ای ــه نی مراغ

بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بومــی و  نــوا 
فضــای ســبز از جملــه مناطقــی اســت کــه در 
ســال های اخیــر بــا اقبــال بســیاری در توســعه 
و ســاخت و ســازهای مســکن و ویالســازی 

ــت. ــده اس ــه ش مواج
بینــی  پیــش  افــزود:  مقتومــی  محمــد 
ــال  ــا 10 س ــتا ت ــن روس ــت ای ــد جمعی می ش

ــه  ــی ک ــوار برســد در حال ــه 510 خان ــده ب آین
در طــول 5 ســال ایــن میــزان بــه 58۹ خانــوار 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
وی ادامــه داد: بــا ایــن وجــود، برخــورد 
ــق  ــاز در مناط ــازهای غیرمج ــاخت و س ــا س ب
روســتایی از اولویــت هــای ایــن نهــاد در 

ســال های اخیــر بــوده اســت.
ــان  ــرد: شــهرک فرهنگی ــه ک ــی اضاف مقتوم
ــال 65  ــوا در س ــتای ن ــی روس ــع در اراض واق
ــار  ــدود 16 هکت ــاحت ح ــه مس ــی ب در زمین

ــت. ــده اس ــیس ش تاس
محــدوده  منفصــل  توســعه  افــزود:  وی 
ــهرک  ــن ش ــی ای ــال اراض ــا انتق ــتایی ی روس
ــع مشــکل وضعیــت  ــه ســاز رف ــد زمین می توان

ــود. ــان ش ــهرک فرهنگی ــم ش مبه
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــز گفــت: متاســفانه مســائل زیســت  ــه نی مراغ
محیطــی در زمینــه ویالســازی در روســتای نــوا 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج م
غالمرضــا زارعــی افــزود: در صــورت توســعه 
و ســاخت مســکن در قالــب شــهرک فرهنگیــان 
ــرای از بیــن رفتــن  ــوا، زمینــه ب در روســتای ن
ــن  باغــات و فضــای ســبز و محیــط زیســت ای

ــود.  ــم می ش ــتا فراه روس

اراضی شهرک فرهنگیان مراغه تعیین تکیلف می شود

آذربایجــان  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
ــان  ــارد توم ــش از 40 میلی ــت: بی ــرقی گف ش
اعتبــار بــرای اتمــام عملیــات ســامان دهی 
ــدود  ــال ح ــه امس ــت ک ــاز اس ــعرا نی مقبره الش
ــان از ســوی وزارت فرهنــگ  ــارد توم ۹.5 میلی
ــان هــم از  ــارد توم و ارشــاد اســالمی و ۹ میلی
ــاص  ــروژه اختص ــن پ ــه ای ــهرداری ب ــوی ش س

ــت. ــه اس یافت
بــه گــزارش ایســنا، جــواد رحمتــی در 
نشســت بررســی آخریــن وضعیــت ســامان دهی 
ــا  ــز، ب ــعرای تبری ــی مقبره الش ــه تاریخ مجموع
ــی مقبره الشــعرا،  ــت فعل ــراز تأســف از وضعی اب
گفــت: موضــوع توســعه ایــن مجموعــه تاریخــی 
ــی، تاریخــی  ــه مســائل فرهنگ ــه ب ــدون توج ب
ــود در آن  ــار موج ــی آث ــاری و هماهنگ و معم
ــن شــرط  ــی کــه مهم تری انجــام شــده؛ در حال
ــتن  ــی، داش ــای تاریخ ــه در مجموعه ه مداخل

ــی اســت. اطالعــات تاریخــی کاف

ــن  ــی بیـ ــرد: هماهنگـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــید  ـــزاده س ـــد امام ـــود مانن ـــی موج ـــار تاریخ آث
ـــر و  ـــن عناص ـــن ای ـــد بی ـــاد پیون ـــزه و ایج حم
همچنیـــن محورهـــا، چشـــم اندازها و حریـــم 
بصـــری مجموعـــه مـــورد بی توجهـــی قـــرار 
ـــه  ـــز ب ـــازها نی ـــی از ساخت وس ـــه و بخش گرفت
بنـــای اصلـــی مجموعـــه آســـیب وارد کـــرده 

ـــت. اس
رحمتــی افــزود: اعتبــارات اختصــاص یافتــه 
بــه ایــن پــروژه نیــز متناســب بــا حجــم 
عملیــات آن نبــوده و همیــن امــر موجــب 

ــت. ــده اس ــرای آن ش ــدن اج ــی ش طوالن
عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی اظهـــار کـــرد: 
ـــه  ـــه ک ـــی مجموع ـــت فعل ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ب
حضـــور مـــردم و گردشـــگران را بـــا مشـــکل 
مواجـــه کـــرده اســـت، الزم اســـت عملیـــات 
ایمن ســـازی  اولویـــت  بـــا  ســـامان دهی 

ادامـــه  محوطه ســـازی  و  موجـــود  بنـــای 
یابـــد و ساخت وســـازهای جدیـــد در مراحـــل 

بعـــدی انجـــام شـــود.
ــه محدودیــت  ــا توجــه ب وی تأکیــد کــرد: ب
ــامان دهی  ــات س ــت عملی ــارات، الزم اس اعتب
بــا اولویــت محوطه ســازی و آمــاده کــردن 
و  گردشــگران  حضــور  بــرای  مجموعــه 

ــرای  ــه ای ب ــچ هزین ــد و هی ــه یاب ــردم ادام م
نگیــرد. صــورت  جدیــد  ساخت وســازهای 

در ایــن نشســت پــس از تشــریح طــرح 
منظــر محوطــه مقبره الشــعرا از ســوی مشــاور 
ــه بحــث و  طــرح، اعضــای حاضــر در جلســه ب
ــامان دهی  ــد س ــوص رون ــر در خص ــادل نظ تب

ــد. ــی پرداختن ــه تاریخ ــن مجموع ای

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

بیش از 4۰ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام 
عملیات سامان دهی مقبره  الشعرا نیاز است

تاریخ انتشار: 1398/06/27
م الف: 1847

آگهی اباغ اخطاریه ممنوع الخروجی
اجرائیـــه  ابـــاغ  آگهـــی   پیـــرو 
ــیر  ــه عجـــب شـ م الـــف 1765 در روزنامـ
بدینوســـیله بـــه حســـین پورمحمـــد، نـــام 
ـــنامه: 39،  ـــماره شناس ـــا، ش ـــدر: محمدرض پ
شـــماره ملـــی: 1739714814، متولـــد: 
1336/01/19، محـــل صـــدور شناســـنامه: 
تبریـــز، بـــه نشـــانی: تبریـــز، شـــهرک ارم 
منطقـــه 7 بـــه عنـــوان مدیـــون پرونـــده 
ـــاً  ـــه توجه ـــردد ک ـــی گ ـــاغ م 9802120 اب
ــب  ــی و حسـ ــت بدهـ ــدم پرداخـ ــه عـ بـ
ــکار پرونـــده از تاریـــخ  درخواســـت طلبـ
ـــد  ـــده ای ـــروج ش ـــوع الخ 1398/06/14 ممن
ـــردد. ـــی گ ـــام م ـــاع اع ـــت اط ـــب جه مرات

عبدالهی
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

 اطالعیه شماره یک

 استانداری آذربایجان شرقی

 اطالعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح استان

 استان آذربایجان شرقی

س و فعالیت موضوع آئین نامه اجرایی تاسی)هیات وزیران  5/5/56ت مورخ  57776 اجرای ماده شش تصویب نامه شماره راستایدر  
در محل استانداری  95/8/8758طی روز چهارشنبه تاریخ  اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت ،(های مردم نهاد سازمان
ظهر برگزار خواهد شد. بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری  88ن شرقی راس ساعت آذربایجا

، به دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد ذیربط یافت کارت ورود به جلسه انتخاباتو در نام ثبتعمل می آید به منظوری، دعوت بآذربایجان شرق
 ذیل اقدام نمایند. مراجعه و به شرح

 سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت هستند،  الف:
 اقدام نمایند. 15/17/58لغایت  18/17/58از تاریخ نماینده می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام 

 97/18/58لغایت  18/17/58انتخابات بمنظور رای دادن هستند، می توانند از تاریخ جلسه سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در  ب:
 اقدام نمایند. نماینده در خصوص معرفی و ثبت نام

 مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است: *

 تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری .1

 .کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد رسمیخرین آگهی روزنامه آتصویر  .2

اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام االختیار جهت شرکت در انتخابات )ممهور به مهر  .3
 سازمان مردم نهاد(

 برای نماینده 7*4یک قطعه عکس  .4

 .تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات ،شناسنامهتصویر صفحه اول  .5

  الزم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت
 .فت کارت ورود به جلسه الزامی استنام و دریا

 :اداره کل امور اجتماعی و  رخانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در استانداری آذربایجان شرقی طبقه چهاردبی محل ثبت نام
 فرهنگی

 
 

 دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد استان آذربایجان شرقی

وزارت کشور
ری آرذبایجان شرقی استاندا

شناسه آگهی: 601547
شناسه چاپ: 643458

تاریخ انتشار: 1398/06/27
)روزنامه عجب شیر(

ــه  ــود ک ــخص ش ــد مش ــت: بای ــی گف القاص
عــدم تکمیــل ایــن خودروهــا بــه لحــاظ نقــص 
قطعــه، عمــدی بــوده یــا خیــر کــه اگــر عمــدی 
باشــد موضــوع از ســوی دســتگاه قضایــی مــورد 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق بررس
بــه گــزارش میــزان، علــی القاصــی بــه 
انبــار  از  نشــده  اعــالم  پیــش  از  صــورت 
ــان فتــح  ــو شــده واقــع در اتوب خودروهــای دپ

بازدیــد کــرد.
ــران  ــتان ته ــور دادس ــس از حض ــی پ دقایق
در انبــار خودروهــای دپوشــده، جــواد ســلیمانی 
ــز  ــایپا نی ــازی س ــروه خودروس ــل گ مدیرعام
در محــل حاضــر شــد تــا علــل نگهــداری 
ــریح  ــران تش ــتان ته ــرای دادس ــا را ب خودروه

ــد. کن
ارزیابــی  درخصــوص  تهــران  دادســتان 
ــد از انبــار خودروهــای دپوشــده  خــود از بازدی
خاطرنشــان کــرد: گزارشــاتی داشــتیم کــه 
 60 کــه  بــود  موضــوع  ایــن  نشــان دهنده 
هــزار دســتگاه مربــوط بــه گــروه خودروســازی 
ــروه  ــه گ ــزار دســتگاه ب ســایپا و حــدود 5۹ ه
ــاه در  ــدود 6 م ــودرو ح ــازی ایران خ خودروس
پارکینگ هــای رو  بــاز نگهــداری می شــود 
ــی  ــه برخ ــه البت ــت ک ــده اس ــف مان و بالتکلی
مســئوالن شــرکت های خودروســازی ادعــا 

مــی کننــد کــه بــه لحــاظ نبــود قطعــه امــکان 
ــت.  ــا نیس ــص آن ه ترخی

القاصــی ادامــه داد: بازدیــد مــا هــم بــه علت 
راســتی آزمایــی از دالیــل دپــوی خودروهــا در 
انبــار اســت و بایــد مشــخص شــود کــه عــدم 
تکمیــل ایــن خودروهــا بــه لحــاظ نقــص 
قطعــه، عمــدی بــوده یــا خیــر کــه اگــر عمــدی 
باشــد موضــوع از ســوی دســتگاه قضایــی مــورد 
بررســی قــرار می گیــرد و افــرادی هــم کــه در 
ــت  ــند، تح ــته باش ــوری داش ــوزه قص ــن ح ای
ــن  ــر ای ــد و اگ ــرار می گیرن ــی ق ــب قانون تعقی
ــه  ــد، ب ــه باش ــص قطع ــاظ نق ــه لح ــوع ب موض

ســراغ قطعه ســازان می رویــم.
و  ســایپا  مســئوالن  داد:  ادامــه  وی 
ــکالت  ــن مش ــخگوی ای ــز پاس ــودرو نی ایران خ
مــی  مســئولین  از  گام  اولیــن  در  باشــند. 
خواهیــم کــه هرچــه ســریع تر تعییــن تکلیــف 
ایــن موضــوع را انجــام دهنــد و جلســاتی 
مســئولین  بــا  بازدیدهــا  ایــن  متعاقــب  را 
ــران  ــدادی از مدی ــودرو و تع ــایپا و ایران خ س
ــوع  ــا موض ــت و حتم ــم داش ــاز خواهی قطعه س
ــم  ــا داری ــا بن ــم. نهایت ــی می کنی را کارشناس
ــن  ــف ای ــن تکلی ــت تعیی ــی را در جه الزامات
ــا  ــم ت ــک کنی ــیم و کم ــته باش ــت داش وضعی
ــود. ــاماندهی ش ــریع تر س ــه س ــر چ مشــکل ه

مسئولین هرچه سریع تر وضعیت خودروهای دپوشده 
در انبارهای خودروسازان را تعیین تکلیف کنند
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قاچاقچی پوشاک در بستان آباد یک 

میلیارد ریال جریمه شد

ــان  ــی آذربایج ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
 شــرقی بــا اشــاره بــه تــالش ایــن نهــاد 
بــرای برخــورد بــا هــر گونــه قاچــاق کاال 
ــه  ــتان آباد ب ــاک در بس ــی پوش ــت: قاچاقچ گف
پرداخــت یــک میلیــارد ریــال جریمــه در حــق 

ــد.  ــوم ش ــت محک ــدوق دول صن
بــه گــزارش ایرنــا، ســیداحد یوزباشــی 
افــزود: ایــن کاالی قاچــاق در بازرســی ماموران 
پلیــس آگاهــی شهرســتان بســتان آبــاد از یــک 
ــوس مســافربری کشــف و ضبــط  دســتگاه اتوب
شــد و پرونــده آن در  شــعبه قاچــاق کاال و ارز 

مــورد رســیدگی قــرار گرفــت.
ــار  ــس از احض ــم پ ــت: مته ــار داش وی اظه
بــه شــعبه در دفاعیــات خــود اعــالم کــرد کــه 
ــدارد و مــن فقــط  ــوق اطالعــی ن از اجنــاس ف
یــک راننــده اســت و کاالهــای مکشــوفه مربوط 
بــه صاحــب خــودرو اســت کــه پــس از احضــار 
صاحــب اتوبــوس وی نیــز از وجــود آنهــا اعــالم 

بــی اطالعــی کــرد.
ــان   ــی آذربایج ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
شــرقی گفــت: پــس از اینکــه صاحــب اتوبــوس 
اعــالم کــرد کــه مســئولیت بارگیــری بــر عهــده 
راننــده بــوده و مــن از ایــن کاالی قاچــاق 
اطالعــی نــدارم، راننــده اتوبــوس مالکیــت ایــن 

ــر عهــده گرفــت. کاالهــا را ب
ــه  ــه ارزش محمول ــان اینک ــا بی ــی ب یوزباش
ــش از ۹00  ــده بی ــف ش ــاق کش ــاک قاچ پوش
ــر  ــالوه ب ــه داد: ع ــت، ادام ــال اس ــون ری میلی
ــک  ــغ ی ــت مبل ــه پرداخ ــم ب ــط کاال مته ضب
میلیــارد ریــال جریمــه در حــق صنــدوق 

ــد. ــوم ش ــت محک دول
وی یــادآوری کــرد: از اول ســال جــاری 
تاکنــون تعــداد یــک هــزار و ۷۹  پرونــده 
تعزیــرات  کل  اداره  در  ارز  و  کاال  قاچــاق 
حکومتــی اســتان آذربایجــان شــرقی تشــکیل 
ــده  ــه ش ــده مختوم ــداد ۹82 پرون ــده و تع ش

ــت. اس

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
هفتمیــن  برگــزاری  از  شــرقی  آذربایجــان 
نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع  رشــیدی در 

ــر داد.  ــز خب تبری
بــه گــزارش مهــر، علــی جهانگیــری در 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه از برگــزاری 
ــع  ــاوری رب ــوآوری و فن ــگاه ن ــن نمایش هفتمی
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــز خب ــیدی در تبری رش
ــادی  ــای اقتص ــه ه ــی از برنام ــگاه بخش نمایش
در اســتان اســت، بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از 
پنــج منطقــه ویــژه فنــاوری در کشــور هســتیم 
بایــد اســتان را بــه زیســت بومــی تبدیــل 
کنیــم کــه خروجــی آن اقتصــاد دانــش بنیــان 
ــان در آن  ــش بنی ــات دان ــی خدم و ســهم اصل
ــز  ــص نی ــاغلین متخص ــهم ش ــوده و س ــاال ب ب

ــایر مناطــق اســت. ــر از س باالت
ــرایط  ــن ش ــم ای ــر بتوانی ــه داد: اگ وی ادام
ــن  ــرد ای ــا ک ــوان ادع ــی ت ــم، م را محقــق کنی
ــه خــاص اقتصــادی  ــه منطق ــل ب اســتان تبدی

شــده اســت.
رئیــس ســتاد اجرایــی ایــن نمایشــگاه ادامــه 
داد: یکــی از بخــش هــای اصلــی اقتصــاد 
دانــش بنیــان، درون زا بــودن آن اســت تــا در 
شــرایط کنونــی، کشــور بتوانــد خــود را تــکان 
داده و بســیاری از مشــکالت را حــل کنــد کــه 
ــته در  ــال گذش ــن س ــا در چندی ــت م ماموری

ــوده اســت. ایــن راســتا ب

ــای  ــروژه ه ــی پ ــه طراح ــاره ب ــا اش وی ب
مختلــف اقتصــادی در اســتان گفــت: نمایشــگاه 
ــا  ــروژه ه ــن پ ــی از ای ــاوری یک ــوآوری و فن ن
اســت کــه دســتاوردهای حــوزه علــم و فنــاوری 
را در ایــن نمایشــگاه معرفــی کــرده و عملکــرد 
یــک ســاله خــود را بــه نمایــش مــی گذاریــم.

هــای  کارگاه  برگــزاری  از  جهانگیــری 
ــگاه  ــر دوره از نمایش ــد در ه ــف و جدی مختل
خبــر داد و گفــت: هــر ســاله شــاهد برگــزاری 
بــاالی 20 رویــداد جانبــی در کنــار نمایشــگاه 

آشــنا  آن،  اهــداف  از  یکــی  کــه  هســتیم 
کــردن فنــاوران و صاحبــان صنایــع بــا قوانیــن 
ــت. ــان اس ــده کار آن ــهیل کنن ــی و تس حمایت

ــرای تعامــل  وی ایــن نمایشــگاه را محلــی ب
فنــاوران و صاحبــان صنایــع دانســت و گفت: در 
ایــن نمایشــگاه تــالش داریــم تــا ضمــن اینکــه 
فنــاوران، فنــاوری خــود را عرضــه مــی کننــد، 
ــور  ــم حض ــان ه ــدگان و متقاضی ــرف کنن مص

داشــته باشــند.
معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار ادامــه داد: 

ــز از  ــذاری نی ــرمایه گ ــی و س ــای صنعت توره
دیگــر اســتان هــای کشــور در ایــن نمایشــگاه 

شــرکت مــی کننــد.
ــی  ــاوری ایران ــزود: امســال، بحــث فن وی اف
و رونــق تولیــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه  
ــه را  ــای فناوران ــر ســال بحــث نیازه اســت، ه
ــه  داشــتیم کــه صنعتگــران ایــن نیازهــا را ارائ
مــی دادنــد تــا فنــاوران بــا نیازهــای بــازار اشــنا 
شــوند؛ امســال نیــز در ســالنی مجــزا، نیازهــای 
فناورانــه  نیازمنــدی  یعنــی  تولیــد داخــل 
بخــش هــای مختلــف بــه نمایــش درمــی آینــد 

ــن نیازهــا آشــنا شــوند. ــا ای ــاوران ب ــا فن ت
معــاون امــور اقتصــادی ادامــه داد: ایــن 
نمایشــگاه یــک نمایشــگاه اســتانی نبــوده 
ــت  ــی اس ــن الملل ــی و بی ــطح مل ــه در س بلک
کــه در پنــج ســال اخیــر طــرح هــای فناورانــه 
و مهمانــان خارجــی هــم در نمایشــگاه حضــور 
داشــته انــد؛ ســازمان هــای ملــی نیــز همــه این 
ــا  ــند ام ــی شناس ــه رســمیت م نمایشــگاه را ب
بایــد گفــت ایــن نمایشــگاه یکــی از ابتــکارات 
اســتان بــوده و همــه ســاله بــا کار جهــادی بــه 

ــه اســت. پیــش رفت
ایــن  برگــزاری  زمــان  خصــوص  در  وی 
ــا 1۷  ــگاه 13 ت ــن نمایش ــت: ای ــگاه گف نمایش
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــل نمایش ــاه در مح ــان م آب
تبریــز برگــزار خواهــد شــد و زمــان ثبــت نــام 
آن نیــز از یــک شــهریور تــا 30 مهرمــاه ادامــه 

ــت. ــد داش خواه
بســتری  را  نمایشــگاه  ایــن  جهانگیــری 
ــای  ــه نیازه ــی ب ــطح مل ــه در س ــت ک دانس
فنــاوری پاســخ مــی دهــد و ادامــه داد: البتــه از 
بخــش هــای مربــوط بــه صنعــت و معــدن مــی 
ــای  ــه و نیازه ــی مجموع ــرای معرف ــم ب خواهی
مجموعــه هــای خــود حضــور پررنــگ تــری در 

ــته باشــند. ــن نمایشــگاه داش ای

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد: 

تعامل فناوران و صاحبان صنایع 
در هفتمین نمایشگاه فناورانه رینوتکس 

ــه در  ــت ک ــتور کار اس ــه در دس ــن برنام ای
نوبــت بعــدی محدودســازی، حجــم قابــل 
ســوخت گیری توســط کارت جایــگاه داران از 
30 لیتــر بــه 15 لیتــر کاهــش یابــد امــا هنــوز 
ــخص  ــازی مش ــن محدودس ــال ای ــان اعم زم

ــت.  ــده اس نش
بــه گــزارش تســنیم، در حالــی کــه بیــش از 
یک مــاه از زمــان آغــاز الزامــی شــدن اســتفاده 
ــوز  ــذرد، هن ــخصی می گ ــوخت ش از کارت س
ــه  ــه ای ک ــایل نقلی ــوخت وس ــف کارت س تکلی
طبــق قانــون فرســوده محســوب می شــوند 
مشــخص نیســت، به عبارتــی طبــق قانــون 
مالــکان موتورســیکلت های بــا ســن بــاالی 
10 ســال و اتومبیل هــای بــا ســن بــاالی 
25 ســال، نمی تواننــد به علــت ســن بــاالی 
وســیله نقلیــه و یــا به عبارتــی فرســوده بــودن 

ــد. ــت کنن ــوخت دریاف آن، کارت س
قــرار بــود بــا هماهنگــی شــرکت ملــی 
ــور،  ــس راه ــی و پلی ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
ــص  ــوه تخصی ــددی روی نح ــی های مج بررس
ــه  ــل وســایل نقلی ــن قبی ــه ای کارت ســوخت ب
ــن  ــه ای ــروز نتیج ــا ام ــه ت ــرد ک ــورت بگی ص

ــت. ــده اس ــالم نش ــی ها اع بررس

بیش از یک میلیون کارت سوخت در 
ادارات پست معطل مانده است

هم اکنـون بیش از یک میلیون کارت سـوخت 
ادارات پسـت  باجه هـای معطلـه  صادرشـده در 
در انتظـار حضـور مردم اسـت. متقاضیـان کارت 
بـه سـایت  بـا مراجعـه  بایـد  المثنـی  سـوخت 
epolice.ir و انتخـاب گزینـه »پیگیـری صدور 
کارت سـوخت«، از صـدور یـا عدم صـدور کارت 
سـوخت خـود و همچنیـن در صورت صـدور، از 
شـماره پیگیری آن برای مراجعه به سـایت اداره 
پسـت و پیگیـری از طریـق گزینـه »رهگیـری 
مرسـوله های پسـتی« و مشـخص شـدن محـل 
اداره پسـتی کـه کارت سـوخت آنهـا در آن اداره 

وجـود دارد، از محـل آن مطلـع شـوند.

روزی 40 تا 50 هزار کارت سوخت جدید 
صادر می شود

ــون  ــک میلی ــون حــدود ی ــن هم اکن همچنی
نفــر هنــوز کارت ســوخت ندارنــد؛ فرآینــد 
صــدور کارت بــا رونــد صــدور 40 تــا 50 هــزار 
ــدود  ــا ح ــه دارد ت ــوخت در روز ادام کارت س
یــک میلیــون نفــری کــه هنــوز کارت ســوخت 
بــرای آنهــا صــادر نشــده نیــز در آینــده نزدیک 

ــوند. ــوخت ش دارای کارت س

 نصف شدن دوباره حجم قابل سوخت گیری 
با کارت جایگاه داران در دستور کار

اعمــال  شــاهد  شــهریورماه  ابتــدای  در 
محدودیــت در حجــم ســوخت گیری در هــر 
نوبــت با اســتفاده از کارت ســوخت جایــگاه داران 
ــه  ــن برنام ــم؛ ای ــر بودی ــه 30 لیت ــر ب از 60 لیت
در دســتور کار اســت کــه در نوبــت بعــدی 

محدودســازی، ایــن حجــم قابــل ســوخت گیری 
ــه 15  ــر ب ــگاه داران از 30 لیت توســط کارت جای
لیتــر کاهــش یابــد امــا هنــوز زمــان اعمــال این 

ــت. ــده اس ــخص نش ــازی مش محدودس

تنها 5درصد مردم از کارت سوخت 
شخصی استفاده می کنند

تعییـن سـقف 30لیتری برای سـوخت گیری 
در هـر نوبت بـا کارت جایـگاه داران در تشـویق 
مـردم بـه اسـتفاده از کارت سـوخت شـخصی 
به گفتـه وزیـر نفـت،  بـوده چـرا کـه  بی تأثیـر 
کارت  از  مـردم  درصـد   5 فقـط  هم اکنـون 
سـوخت شـخصی اسـتفاده می کننـد. به گفتـه 
ایـن عضـو کابینـه دولـت، محدودسـازی حجم 
جایـگاه داران  کارت  سـوخت گیری  قابـل 
کارت  از  اسـتفاده  بـه  مـردم  الـزام  به منظـور 

سـوخت شـخصی اسـت.

محدودسازی بیشتر
 در انتظار کارت سوخت جایگاه ها

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــد  ــرقی، از رش ــان ش ــتی آذربایج ــع دس صنای
ــتفاده از  ــا اس ــتان ب ــای اس ــمگیر موزه ه چش
ــه  ــی در س ــه داران خصوص ــیل مجموع پتانس

ــر داد.  ــر خب ــال اخی س
ــن  ــن آیی ــدار در ای ــنا، آب ــزارش ایس ــه گ ب
بــا اشــاره بــه نقــش مهــم خانــه موزه هــا 
در شــناخت اشــخاص تاثیرگــذار در زمینــه 
ــرد:  ــار ک ــادی، اظه ــی، اقتص ــی، سیاس فرهنگ
بــراي  کالبــدي  فضاهــای  موزه هــا  خانــه 
ــت  ــت اس ــک مل ــخ ی ــی از تاری ــش بخش نمای
ــای  ــعه فضاه ــه توس ــا ب ــه موزه ه ــظ خان و حف
کــردن  فراهــم  و  جامعــه  یــک  فرهنگــی 
آرا  نقــد  و  بررســی  پژوهــش،  زمینه هــای 
ــع  ــا در واق ــه موزه ه ــد. خان ــی کن ــک م کم
ــی  ــث فرهنگ ــظ مواری ــالت حف ــی از رس بخش
یــک جامعــه بــرای آینــدگان و تکثــر فضاهــای 

فرهنگــی آن جامعــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تبریــز و آذربایجــان 
طــی تاریــخ مهــد پــرورش بــزرگان تاثیــر 
فرهنگــی،  مختلــف  عرصه هــای  در  گــذار 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و هنــری بــوده، 
گفــت: گســتره ایــن تاثیــرات حتــی از مرزهــای 
جغرافیایــی ایــران نیــز فراتــر رفتــه و بــر ایــن 
اســاس از ظرفیــت باالیــی بــرای معرفــی 
ایــن شــخصیت ها در قالــب خانــه موزه هــا 

ــت. ــوردار اس برخ
ــتاد  ــه اس ــل خان ــس از تبدی ــزود: پ وی اف
نامــدار و  ایــن شــاعر  بــه مــوزه  شــهریار 

ــز،  درب  ــوزه در تبری ــه م ــن خان تاســیس اولی
خانــه ســتارخان ســردارملی نیــز بــر روی 
عالقمنــدان گشــوده شــده اســت و خانــه 
شــیخ محمــد خیابانــی نیــز از امــروز بــه یــاری 
خداونــد متعــال و همراهــی فرهنــگ دوســتان 
ــی  ــرار م ــز ق ــای تبری ــه موزه ه ــره خان در ُزم

ــرد. گی
آبــدار در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ویــژه حفــظ خانــه شــیخ محمــد خیابانــی بــه 
عنــوان یکــی از ســران »نهضــت آزادیســتان«، 
گفــت: خانــه شــیخ محمــد خیابانــی بــه لحــاظ 
ــر  ــزرگ و تاثی ــخصیت ب ــن ش ــه ای ــاب ب انتس

ــران  ــی ای ــی و اجتماع ــخ سیاس ــذار در تاری گ
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. ایــن خانــه 
اداره  توســط  اخیــر  در ســال های  تاریخــی 
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ کل می
ــت  ــک و مرم ــرقی تمل ــان ش ــتی آذربایج دس
ــیخ  ــوزه ش ــه م ــاز اول خان ــروز ف ــده و ام ش

ــود. ــی ش ــاح م ــی در آن افتت ــد خیابان محم
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان بــا بیــان 
ــای  ــت ه ــن سیاس ــم تری ــی از مه ــه یک اینک
ــت  ــر تقوی ــای اخی ــال ه ــن  اداره کل در س ای
ســرمایه های اجتماعــی و ایجــاد ارتباطــات 
ــز ســازمان  ــدگان آرشــیوها و نی ــا دارن ــر ب موث
هــای ذیربــط جهــت افزایــش غنــای محتوایــی 
ــالش  ــا ت ــرد: ب ــار ک ــوده، اظه ــا ب ــه موزه ه خان
ایــن اداره کل خانــه مــوزه شــیخ محمــد 
خیابانــی بــه کمــک فرهنــگ دوســتان تبریــزی 
بــه عنــوان یکــی از شــاخص ترین و غنی تریــن 

ــل شــد.  ــه مــوزه هــای کشــور تبدی خان
ــا بیــان اینکــه مجموعــه  آبــدار در خاتمــه ب
انــدازی  راه  در  همــواره  خصوصــی  داران 
موزه هــا و شــکل گیــری آن هــا مشــارکت 
ــرد:  ــد ک ــته اند، تاکی ــکاری داش ــل ان ــر قاب غی
خوشــبختانه بــا حضــور مجموعــه داران فعــال 
ــهیل و  ــا تس ــز موزه ه ــد تجهی ــتان رون در اس
ــه مــوزه  ــژه خان ــه وی مــوزه هــای تخصصــی، ب
ــود،  ــی ش ــراه م ــمگیر هم ــد چش ــا رش ــا ب ه
اکنــون نیــز خانــه مــوزه شــیخ محمــد خیابانــی 
ــه داران اســتان  ــارکت ویــژه مجموع بــا مش
ــرای عالقه منــدان مــی باشــد. آمــاده بازدیــد ب

معــاون مســافری شــرکت راه آهــن جمهوری 
اســالمی ایــران اعــالم کــرد کــه مذاکــرات الزم 
بــرای هماهنگ کــردن دســتگاه های متولــی 
مختلــف در راســتای فراهــم ســازی بســتر الزم 
ــده و  ــام ش ــن انج ــران اربعی ــفر زائ ــرای س ب
ــط قطــار  ــا قیمــت بلی ــه تنه ــن راســتا ن در ای
افزایــش نخواهــد یافــت بلکــه بــا گران فروشــان 

ــی برخــود قاطــع خواهیــم کــرد. احتمال
ــر حســن موســوی،  ــزارش ایســنا، می ــه گ ب
روزهــای  و  هفته هــا  طــی  اظهارکــرد: 
ــا  ــددی ب ــات متع ــرات و جلس ــته مذاک گذش
بــرای  راه آهــن  مختلــف  زیرمجموعه هــای 
قطــار  راســتای  در  همــه  هماهنگ کــردن 
بــه  بتوانیــم  همــه  تــا  کرده ایــم  اربعیــن 
ــن  ــینی در ای ــران حس ــت زائ ــی در خدم خوب

روز باشــیم. مذاکــرات هنــوز بــه مرحلــه نهایــی 
نرســیده و قطعــی نشــده اســت امــا بــر اســاس 
ــار  ــت قط ــت بلی ــده قیم ــزار ش ــات برگ جلس

ــت. ــد داش ــن نخواه ــرای اربعی ــی ب افزایش
ــد  ــی نمی توانن ــرکت های ریل ــزود: ش وی اف
قیمــت بلیــت خــود بــرای ســفرهای اربعیــن را 
افزایــش دهنــد و اگــر در ایــن زمینــه آژانــس 
مســافرتی مرتکــب تخلــف شــد مــردم شــرکت 
راه اهــن را در جریــان قــرار دهنــد تــا بــا 
ــا متخلفــان برخــورد جــدی کنیــم. متخلــف ی

راه آهــن  شــرکت  مســافری  معــاون 

ــران اعــالم کــرد: مقــرر  جمهــوری اســالمی ای
شــده تــا مســافران را بــه مرزهــای عــراق 
ــا  ــوس آن ه ــق اتوب ــا از طری ــانیم و نهایت برس
ــلمچه،  ــتا ش ــن راس ــم د رای ــراق ببری ــه ع را ب
کرمانشــاه و همــدان بــه عنــوان مقاصــد اصلــی 

ــد. ــده ان ــن ش تعیی
اظهــار کــرد: هنــوز جزئیــات  موســوی 
ــداد  ــن از نظــر تع ــای مخصــوص اربعی برنامه ه
و نــوع واگــن و دیگــر مســائل مشــخص نشــده 
و بــه محــض اینکــه همــه ایــن مســائل نهایــی 

ــانیم. ــردم می رس ــالع م ــه اط ــود، آن را ب ش

ــولی -  ــعید رسـ ــز سـ ــن نیـ ــش از ایـ پیـ
معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی و مدیـــر 
ـــالمی  ـــوری اس ـــن جمه ـــرکت راه آه ـــل ش عام
ــرکت در  ــن شـ ــه ایـ ــاره برنامـ ــران - دربـ ایـ
راســـتای جابه جایـــی مســـافران و زائـــران 
ــی  ــود: آمادگـ ــه بـ ــنا گفتـ ــه ایسـ ــال بـ کربـ
ـــال  ـــار تهران-کرب ـــدازی قط ـــرای راه ان ـــی ب کامل
ـــم آن را  ـــل ه ـــال های قب ـــه س ـــال ک و قم-کرب
ـــتای  ـــم و در راس ـــم، داری ـــرده بودی ـــه ک تجرب
ـــا  ـــم ب ـــی ه ـــران خارج ـــه زائ ـــانی ب خدمت رس
ــتیم و  ــی داشـ ــتانی مذاکراتـ ــات پاکسـ مقامـ
ـــه  ـــم زمین ـــا بتوانی ـــم ت ـــی کردی ـــالم آمادگ اع
ــه  ــور را بـ ــن کشـ ــران ایـ ــی زائـ ــفر ریلـ سـ
ــم  ــن فراهـ ــام اربعیـ ــات در ایـ ــات عالیـ عتبـ

کنیـــم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی خبر داد

رشد چشمگیر موزه های استان با استفاده 
از پتانسیل مجموعه داران خصوصی 

معاون مسافری راه آهن خبر داد

قیمت بلیط قطار اربعین گران نمی شود

خط اعتباری 4۰۰میلیارد دالری 
ایران و چین راه اندازی شد 

ــرمایه  ــول و س ــازار پ ــیون ب ــس کمیس رئی
اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: مســتندات 
اعتبــاری  خــط  می دهــد  نشــان  موجــود 
ایــران و چیــن  400میلیــارد دالری میــان 

راه انــدازی شــده اســت. 
ــال مســتوفی، در  ــزارش تســنیم، فری ــه گ ب
جلســه هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
گــذاری  ســرمایه  بــه  اشــاره  بــا  تهــران 
و  ایــران  در  چیــن  دالری  400میلیــارد 
 2 میــان  اعتبــاری  خــط  یــک  راه انــدازی 
کشــور و ورود بــدون مناقصــه چینی هــا در 
خــط  ایــن  راه انــدازی  به دنبــال  پروژه هــا 
ــوی ها  ــنهاد فرانس ــوع پیش ــه موض ــاری، ب اعتب
بــه ایــران پرداخــت و اظهــار کــرد: در پیشــنهاد 
ــر آن اســت کــه فرانســه 15  ــرار ب ارائه شــده ق
میلیــارد دالر بــا تضمیــن خریــد نفــت، در 
ــه  ــران ارائ ــه ای ــاری ب ــط اعتب ــک خ ــب ی قال

ــد. ده
ــرمایه  ــول و س ــازار پ ــیون ب ــس کمیس رئی
ــه  ــرایطی ارائ ــنهاد در ش ــن پیش ــه داد: ای ادام
شــده کــه اگــر آمریــکا مجــوز اجرایــی کــردن 
آن را بــرای فرانســه صــادر نکنــد، کار متوقــف 

می شــود.
ــه »شــخصاً تصــور  ــان اینک ــا بی مســتوفی ب
می کنــم حتــی در صــورت عــدم موافقــت 
ایــاالت متحــده آمریــکا، فرانســه می توانــد 
ــاری  ــط اعتب ــک خ ــوان ی ــط را به عن ــن خ ای
ــرار  ــور برق ــزی دو کش ــای مرک ــان بانک ه می
ســازد«، گفــت: ایــن موضــوع درحالــی مطــرح 
شــده اســت کــه وزیــر نفــت معتقــد اســت اگــر 
ایــران ایــن 15 میلیــارد دالر را دریافــت کنــد، 

مقــروض می شــود.
ــول و  ــازار پ ــیون ب ــس کمیس ــه رئی به گفت
ــد  ــان می ده ــود نش ــتندات موج ــرمایه، مس س
کــه خــط اعتبــاری 400 میلیــارد دالری بیــن 

ــدازی شــده اســت. ــران و چیــن راه ان ای

شریعتمداری:
 کارآفرینان

 ۳۰درصد یارانه دستمزد می گیرند 

ــاه اجتماعــی گفــت:  ــر تعــاون، کار و رف وزی
ــتغالی  ــرح اش ــن ط ــان چندی ــم زم ــرای ه اج
ــف  ــی و تعری ــای حمایت ــا اتخــاذ سیاســت ه ب
ــرای کارفرمایــان یکــی  مشــوق هــای جدیــد ب
از سیاســت هــای مهــم ایــن وزارتخانــه جهــت 

ــر اشــتغال در کشــور اســت.  گشــایش ام
ــد شــریعمداری  ــزارش تســنیم، محم ــه گ ب
در نشســتی بــا مســئوالن اســتان اردبیــل 
ــی  ــتمزد را گشایش ــه دس ــرح یاران ــرای ط اج
جدیــد در امــر اشــتغال عنــوان کــرد و گفــت: 
ــا و  ــه ه ــی از برنام ــتمزد یک ــه دس ــرح یاران ط
سیاســت هــای ایــن وزارتخانــه در حــوزه 
ــا اجــرای آن در 8 اســتان  اشــتغال  اســت و ب
کشــور بــه کارآفرینانــی کــه دانــش آموختــگان 
دانشــگاهی را جــذب کننــد 30 درصــد یارانــه 

ــد. ــی ده ــتمزد م دس
بــه  اشــاره  بــا  شــریعتمداری   محمــد 
اجــرای همزمــان چندیــن طــرح اشــتغالی 
کار  نیــروی  از  صیانــت  جهــت  کشــور  در 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــتغالزایی گف ــود و اش موج
قوانیــن موجــود، ســرمایه گــذاری دولتــی 
ــن  ــوده، از ای ــوع ب جهــت ایجــاد اشــتغال ممن
ــه مشــوق  ــا ارائ رو سیاســت هــای اشــتغالی م
ــتغال و  ــاد اش ــرای ایج ــا ب ــهیل فراینده و تس

کارآفرینــی در کشــور اســت.
ــی   ــی یک ــاه اجتماع ــوزه رف ــزود: ح  وی  اف
ــه  ــن وزارتخان ــا در ای ــم م ــای مه از رســالت ه
ــی  ــای اجتماع ــت پیشــگیری از آســیب ه جه

ــت. ــه اس در جامع
ــزود:  ــاه اجتماعــی اف ــر تعــاون، کار و رف  وزی
ــا  ــن طــرح اشــتغالی ب ــان چندی اجــرای همزم
اتخــاذ سیاســت هــای حمایتــی و تعریــف 
ــرای کارفرمایــان یکــی  مشــوق هــای جدیــد ب
از سیاســت هــای مهــم ایــن وزارت جهــت 

ــت. ــور اس ــتغال در کش ــر اش ــایش ام گش

قوامی:
تأسیس بانک فرهنگیان به مجوز 

شورای پول و اعتبار نیاز دارد

ــه و  ــه، بودج ــیون برنام ــس کمیس ــب رئی نای
محاســبات مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکیــد 
تأســیس بانــک فرهنگیــان نیــاز بــه مجــوز 
شــورای پــول و اعتبــار دارد، عنــوان کــرد: 
تأســیس بانــک کمکــی بــه فرهنگیــان نمی کند. 
ــی  ــادی قوام ــت، ه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــدوق  ــل صن ــرح تبدی ــود ط ــه وج ــاره ب ــا اش ب
ذخیــره فرهنگیــان بــه بانــک فرهنگیــان، 
عنــوان کــرد: چنیــن طرحــی در کمیتــه ای در 
ــبات در  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام کمیس
ــاز  ــن مهــم نی ــه ای حــال بررســی اســت و البت

ــار دارد. ــول و اعتب ــورای پ ــوز ش ــه مج ب

تأسیس بانک کمکی به فرهنگیان نمی کند
مجلــس  در  اســفراین  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی تصریــح کــرد: متأســفانه 
فرهنگیــان خاطــره خوشــی از صنــدوق ذخیــره 
ــز  ــان نی ــع فرهنگی ــد و توق ــان ندارن فرهنگی
ایــن اســت کــه هــر تصمیمــی در ایــن حــوزه، 
منجــر بــه کمــک و مســاعدت بــه آنــان شــود 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط امــروز کشــور بعیــد 
اســت تأســیس یــک بانــک بتوانــد بــه وضعیــت 

ــد. ــک کن ــان کم فرهنگی

بعید است شورای پول و اعتبار با تأسیس 
بانک موافقت کند

ــی  ــی پول ــای فعل ــرد: فض ــد ک ــی تأکی قوام
و بانکــی کشــور بیانگــر ایــن اســت کــه بعیــد 
ــا  ــار ب ــول و اعتب ــه نظــر می رســد شــورای پ ب
تأســیس بانــک موافقــت کنــد چراکــه ســابقه 
ــری  ــیس و قش ــازه تأس ــای ت ــی از بانک ه خوب
وجــود نــدارد و ایــن بانک هــا نســبت مصــارف 
بــه منابــع باالیــی خواهنــد داشــت و بــه 

ــورد. ــد خ مشــکل خواهن
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس اضافــه 
ــار  ــول و اعتب کــرد: سیاســت امــروز شــورای پ
ــات  ــازی مؤسس ــک س ــع و کوچ ــام، تجمی ادغ
بــا  و  اســت  بانک هــا  و  اعتبــاری  و  مالــی 

تأســیس بانــک موافقــت نمی شــود.
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
ــه  ــالمی اضاف ــورای اس ــس ش ــبات مجل محاس
کــرد: در واقــع امــکان دارد کــه همــان مســائلی 
کــه بــرای صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان پیــش 
آمــد بــرای بانــک فرهنگیــان نیــز تکــرار شــود 
و در ایــن زمینــه نبایــد دســتوری عمــل کــرد. 

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه 

خود را جهت چاپ در شماره های 
بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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ــایی  ــه بازگش ــک ب ــای نزدی ــز در روزه تبری
مــدارس، افزایــش قیمــت لــوازم التحریــر 
ــه ای  ــاب و دغدغ ــت در انتخ ــب محدودی موج

بــرای خانواده هــا شــده اســت.
ــوی  ــوی مــاه مهــر، ب ــه گــزارش مهــر،   ب ب
مــاه مدرســه اســت؛ صــدای اولین زنــگ کالس 
ــتیاق  ــور و اش ــا ش ــه ب ــی ک ــش آموزان و دان
ــای  ــا الفب ــدارس می شــوند ت ــی م خاصــی راه
زندگــی را مشــق کننــد. روزهــای آخریــن مــاه 
ــش و  ــف، کف ــاب کی ــای انتخ ــتان، روزه تابس

ــد. ــی می کن ــم تداع ــر را برای ــوازم التحری ل
چنــد روزی بــه آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد 
ــر  ــوازم التحری ــام فروشــگاه های ل ــده و تم نمان
پــر از اولیایــی اســت کــه در صــدد تهیــه 
لــوازم مــورد نیــاز فرزنــدان خــود هســتند. ایــن 
ــش  ــزار، دان ــازار نوشــت اف ــا رنگارنگــی ب روزه
آمــوزان را در انتخــاب ســردرگم و بالطبــع، 
ــا مشــکل  افزایــش قیمــت نیــز خانواده هــا را ب

ــت. ــاخته اس ــرو س ــدی روب ــه جدی و دغدغ
ــت را  ــش قیم ــر، افزای ــوازم التحری ــازار ل  ب
ــری  ــه س ــن رابط ــه در ای ــد ک ــان می ده نش
بــه فروشــگاه های لــوازم التحریــر شــهر تبریــز 
ــرده  ــی ک ــز گفت وگوی ــداران نی ــا خری زده و ب

اســت.

2 برابر شدن قیمت لوازم التحریر نیست 
به سال گذشته

التحریــر  لــوازم  فروشــندگان  از  یکــی 
التحریــر نســبت  لــوازم  می گویــد: قیمــت 
ــته دو برابــر شــده اســت و  بــه ســال گذش
خریــداران نیــز تنهــا مجبــور بــه خریــد اقــالم 
ضــروری می شــوند و فــروش ســایر اقــالم نیــز 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــال  ــه س ــبت ب ــر نس ــوازم التحری ــت ل قیم
ــداران  ــت و خری ــده اس ــر ش ــته دو براب گذش
ــالم ضــروری  ــد اق ــه خری ــور ب ــا مجب ــز تنه نی
ــوازم  ــت ل ــد : قیم ــح می ده ــونداو توضی می ش
ــور آزاد  ــه ط ــگاه ها ب ــام فروش ــر در تم التحری
بــه فــروش می رســد و هیــچ  نظارتــی بــر 

نمی گیــرد. انجــام  قیمت هــا 

وی مــی افزایــد: مــا دوســت داریــم جنــس 
ارزان بخریــم و ارزان بفروشــیم تــا فــروش مــان 
ــازار  ــه نبــض ب ــدادی ک ــی تع بیشــتر شــود ول
ــایل ارزان  ــد وس ــی گذارن ــت نم ــت آنهاس دس

شــود.

افزایش قیمت موجب محدود شدن 
انتخاب ها شده است

ــب  ــر، موج ــوازم التحری ــت ل ــش قیم افزای
ــن را  ــت. ای ــده اس ــاب ش ــت در انتخ محدودی
ــازار  ــر در ب ــوازم التحری یکــی از فروشــندگان ل

می گویــد.
محســن بــه می گویــد : افزایــش قیمــت 
ــا  ــا خانواده ه ــده ت ــب ش ــزار موج ــت اف نوش
ــورد  ــالم م ــا اق ــی و تنه ــه جوی ــد صرف در خری
نیــاز را تهیــه کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
دفتــری کــه ســال گذشــته قیمــت آن 2500 
تومــان بــود امســال بــه 6000 تومــان رســیده 

اســت.
عنــوان  بــه  مــن   : توضیــح می دهــد  او 
ــه  ــودم ک ــاهد ب ــازه ش ــنده در مغ ــک فروش ی
دانش آمــوزی مجبــور بــه خریــد اقــالم ضروری 
شــده و درآمــد محــدود خانواده هــا و افزایــش 
ــاب را  ــق انتخ ــز، ح ــا نی ــام آور قیمت ه سرس
ــن  ــی ای ــرمایه های آت ــه س ــوزان ک از دانش آم

ــت. ــه اس ــتند گرفت ــور هس کش
ایــن  بــه وضعیــت  اشــاره  بــا  محســن 
روزهــای لــوازم مدرســه مــی گوید:چــون ثبــات 
در بــازار وجــود نــدارد اجنــاس فروختــه شــده 

ــرده و در ــه ک ــری تهی ــت باالت ــا قیم را ب
وتیریــن مغــازه قــرار مــی دهیــم و در ایــن 
وســط داللهــا و پولدارهــا ســود بیشــتر را 
مــی برنــد و مــردم فقیــر و متوســط در فشــار 

ــتند. هس

550 فروشگاه نوشت افزار در سطح شهر
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان نوشــت افــزار 
لــوازم  فروشــگاه   550  : می گویــد  تبریــز 
التحریــر در ســطح شــهر وجــود دارد کــه 
ــر  ــوازم از التحری ــد ل ــت 60 درص ــوان گف می ت

را اجنــاس ایرانــی و 40 درصــد را اجنــاس 
خارجــی تشــکیل می دهــد.

ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــور ب ـــن پ ـــد امی صم
افزایـــش قیمـــت لـــوازم التحریـــر بـــه مـــرور 
زمـــان افزایـــش می یابـــد توضیـــح می دهـــد 
ـــرور  ـــه م ـــر ب ـــوازم التحری ـــت ل ـــش قیم : افزای
خانواده هـــا  و  می یایـــد  افزایـــش  زمـــان 
در زمـــان خریـــد متوجـــه افزایـــش قیمـــت 

می شـــوند.
ــطح  ــر در س ــوازم التحری ــگاه ل 550 فروش
شــهر وجــود دارد کــه می تــوان گفــت 60 
ــی  ــاس ایران ــر را اجن ــوازم از التحری ــد ل درص
و 40 درصــد را اجنــاس خارجــی تشــکیل 
مــاه   2 در   : می دهــد  ادامــه  می دهــدوی 
ــوازم التحریــر وجــود  اخیــر، افزایــش قیمــت ل
ــر قیمت هــا صــورت  ــی ب ــدارد همــواره نظارت ن
ــت  ــش قیم ــت افزای ــد گف ــا بای ــرد ام می گی
ــت  ــش قیم ــب افزای ــز موج ــا نی ــایر کااله س

لــوازم التحریــر می شــود .

ــا  ــد : ب ــان می کن ــان بی ــور در پای ــن پ امی
اقدامــات انجــام گرفتــه، در آینــده  نــرخ دفتــر 
و خــودکار بــه صــورت دولتــی بــوده امــا بقیــه 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــرخ آزاد ب ــا ن ــاس ب اجن
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان نوشــت افــزار 
تبریــز گفت:افزایــش نوشــت افــزار بیشــتر 
ــالهای  ــت ارز در س ــش قیم ــه افزای ــوط ب مرب
اخیــر مــی باشــد  و چــون 40 درصــد اجنــاس 
وارداتــی هســت در نتیجــه ایــن موضــوع خــود 

ــزار تاثیــر مــی گــذارد. ــازار نوشــت اف ــر ب ب

باید نظارتی بر قیمت ها وجود داشته باشد
افزایــش قیمــت نوشــت افــزار، معضلــی 
ــا  ــوزان را ب ــش آم ــای دان ــه خانواده ه اســت ک
مشــکالت ریــز و درشــتی مواجــه کــرده اســت؛ 
مریــم مــادر دو دانــش آمــوز دختــر اســت کــه 
از افزایــش قیمــت لــوازم التحریــر در روزهــای 
ــد  ــه من ــاز مــدارس، بســیار گل ــه آغ ــک ب نزدی

اســت.

وی بــا اشــاره بــه بهانــه جویــی بــی خــودی 
فروشــنده هــا کــه دالر گــران شــده افــزود:دالر 
ــه  ــش یافت ــروز کاه ــا ام ــته ت ــال گذش از س
ولــی نوشــت افــزار بیــش از 50 درصــد گرانتــر 
شــده اســت و تــورم در ایــن مــورد خیلــی بــاال 

هســت.
ــئولین  ــای مس ــت ه ــه صحب ــاره ب ــا اش او ب
لبــاس  و  افــزار  نوشــت  در خصــوص  امــر 
مــدارس مــی گوید:متولیــان امــر مــی گوینــد 
ــی و  ــده داخل ــد ش ــه تولی ــوازم مدرس ــر ل اکث
برنــد ملــی دارد و وارد نمــی شــود پــس نمــی 
ــش  ــل افزای ــت ارز را دلی ــش قیم ــد افزای توانن
ــد ،  ــمار آورن ــه ش ــوازم ب ــن ل ــی ای ــی منطق ب
ــارت  ــی در نظ ــی کفایت ــه ب ــد ک ــد بگوین و بای
ــن  ــو از ای ــود ج ــده ای س ــا ع ــده ت ــث ش باع
وضعیــت اســتفاده کــرده و مــردم را سرکیســه 

ــد. کنن
او می گویــد : افزایــش قیمــت نوشــت افــزار، 
ایــن روزهــا مشــکلی دیگــر بــر مشــکالت 
اســت  بهتــر  و  اســت  افــزوده  خانواده هــا 
فرزنــدان  شــرمنده  را  خانواده هــا  بگویــم 
ــوازم  ــش، ل ــف، کف ــه کی ــد. هزین ــود می کن خ
التحریــر و یونی فــرم مــدارش، روی هــم رفتــه 
ــد  ــار بای ــه ناچ ــه ب ــت ک ــنگینی اس ــه س هزین

ــرد. ــت ک پرداخ
وی در پایــان ادامــه می دهــد : معتقــدم 
بایــد نظارتــی ویــژه روی قیمت هــا وجــود 

ــد. ــته باش داش
ــدارس  ــایی م ــه بازگش ــک ب ــای نزدی روزه
ــه محدودیــت  و افزایــش قیمتــی کــه منجــر ب
ــت؛  ــده اس ــیار ش ــکالت بس ــاب و مش در انتخ
متأســفانه ایــن افزایــش قیمــت موجــب گشــته 
ــورد  ــالم م ــن اق ــا در تأمی ــا خانواده ه ــت ت اس
ــیاری  ــکالت بس ــا مش ــوزان ب ــش  آم ــاز دان نی

ــرو شــوند. روب

وضعیت لوازم التحریر در آستانه مهر 

دغدغه جدیدی به نام کیف و کتاب مدرسه
سالمت

آشنایی با خواص گرده گل

بـرای اینکه بهتـر متوجه خـواص گرده گل 
شـوید، جالب اسـت بدانید که میـزان پروتئین 
صـد گرم گـرده گل تقریبـاً با میـزان پروتئین 
موجـود در صد گرم گوشـت قرمـز برابر بوده و 
مـی توانـد از این نظـر با فراورده های گوشـتی 
رقابـت کنـد. در حقیقت برای کسـانی که قادر 
بـه مصـرف گوشـت قرمز نیسـتند، گـرده گل 
مـی توانـد بهتریـن جایگزیـن جهـت تأمیـن 

پروتئین بدنشـان باشد.
خـواص آنتـی اکسـیدانی گـرده گل: یکی از 
خـواص گـرده گل، خاصیـت آنتـی اکسـیدانی 
آن اسـت. همیـن طـور کـه فلـزات در تمـاس 
بـا رطوبـت یا اکسـیژن هوا اکسـید می شـوند، 
بافـت های سـلولی بـدن ما نیـز به مـرور زمان 
اکسـید شـده و به قـول صنعتگرها دچـار زنگ 
زدگـی مـی شـوند. مـوادی کـه خاصیـت آنتی 
اکسـیدانی دارنـد، در واقـع جلـوی ایـن کار را 
گرفتـه و رونـد آن را کنـد می کننـد. به همین 
خاطـر اسـت کـه متخصصـان تغذیـه تأکیـد 
باالیـی در مصـرف مـواد غذایـی حـاوی آنتـی 
اکسـیدان دارنـد. حـال برویـم به سـراغ خواص 
گرده گل. فالونوئید، کورسـتین، گلوتاتیون و ... 
از جملـه ترکیبات آنتی اکسـیدانی هسـتند که 
بـدن مـی تواند از آن ها اسـتفاده کنـد. و جالب 
اسـت بدانیـد کـه گـرده گل مقادیـر فراوانی از 

ایـن آنتـی اکسـیدان هـا را درون خـود دارد. 
بـا مصـرف گـرده گل در برابر بیمـاری های 
قلبـی ایمـن شـوید: امـروزه یکـی از بیمـاری 
های شـایع در جهان، انـواع بیماری های قلبی 
و عروقـی اسـت. دلیـل شـیوع این بیمـاری ها 
مصـرف روغـن هـای چـرب ترانـس و صنعتی 
اسـت. بـه خاطـر مصـرف روغـن هـای موجود 
در بازار، پس از گذر از سـی سـالگی کلسترول 
خـون افـراد از سـطح مجـاز خود فراتـر رفته و 
بـه مـرور زمان باعـث گرفتگـی عروق شـده و 
انـواع بیمـاری هـای قلبـی را پیش مـی آورد. 
چربـی  زدودن  گل،  گـرده  خـواص  از  یکـی 
هـای کلسـترول دار و پـاک کـردن رگ هـا از 
لیپیدهـای چربـی اسـت. به همیـن خاطر می 
تـوان ادعـا کرد که یکـی از مهـم ترین خواص 
گـرده گل، کاهـش کلسـترول خون اسـت؛ که 
مصـرف کننـده را در برابـر انواع بیمـاری های 

قلبـی و عروقـی ایمـن مـی کند.
اسـتفاده از خواص گرده گل به عنوان ماسک 
صـورت: گـرده گل حـاوی مـواد غذایـی فراوانی 
اسـت. بـه طـور کلـی گفتـه مـی شـود کـه در 
ایـن ترکیـب فـراوری شـده، نزدیک به دویسـت 
و پنجـاه ماده غذایـی وجود دارد. به همین خاطر 
مـی تـوان از این ترکیـب فراوری شـده به عنوان 
یـک ماسـک خـوب بـرای صـورت نیز اسـتفاده 
کـرد. ماسـک صـورت تهیـه شـده از گـرده گل 
بـه خاطـر ویتامین های متنـوع و خاصیت آنتی 
باکتریالـی، باعث پاک سـازی پوسـت شـده و به 

آن ظاهـری درخشـان و زیبـا مـی دهد.
آشـنایی بـا خـواص گـرده گل در درمـان 
زخـم هـا: بـا توجه بـه خـواص گـرده گل، می 
تـوان در مواقعـی کـه فـردی دچار سـوختگی 
گل  گـرده  از  شـده  موضعـی  جراحـات  یـا 
بـرای درمـان آن اسـتفاده کـرد. در داروهـای 
شـیمیایی که بـرای درمـان زخم هـای عمیق 
تجویز می شـوند، مقادیری سـولفادیازین نقره 
وجـود دارد. این ترکیب شـیمیایی در حقیقت 
مثـل یـک الیـه محافظ عمـل کـرده و جلوی 

ورود باکتـری هـای عفونـت زا را مـی گیـرد.
بهبـود کارکـرد کبـد: کبـد یکـی از مهـم 
تریـن اجـزای بدن هـر فرد اسـت. اهمیت کبد 
وقتـی مشـخص مـی شـود کـه بدانید سـموم 
بـدن به کمک کبد پاکسـازی شـده و از درون 
بـدن دفـع می شـود. بـه همیـن خاطر اسـت 
کـه بایـد بـرای سـالمت کبـد اهمیـت باالیی 
قائـل شـوید و بـه ایـن عضـو در دفـع سـموم 
خـواص  از  دیگـر  یکـی  کنیـد.  کمـک  بـدن 
گـرده گل، کمـک بـه دفع سـموم بدن اسـت. 
ترکیبـات شـیمیایی موجـود در گـرده گل، به 
همـراه خاصیـت آنتی اکسـیدانی آن، به کمک 
کبـد آمـده و بـدن شـما را از دسـت سـموم 
خـالص مـی کنـد. مصـرف گـرده گل بـرای 
کسـانی کـه سـیگار می کشـند یـا از دخانیات 
دیگـری اسـتفاده مـی کننـد، مـی توانـد یک 
مـاده مغـذی خـوب باشـد. همچنیـن اگـر به 
فکـر تـرک سـیگار افتـاده ایـد و مـی خواهید 
بـدن خـود را از سـموم پاک کنید، مـی توانید 

از خـواص گـرده گل کمـک بگیریـد.
رفـع بیماری های معـده و روده: اگر جزء آن 
دسـته از افـرادی هسـتید که پیوسـته بـا معده 
و سیسـتم گوارشـی خود مشـکل دارید، شـاید 
ایـن خاصیـت گـرده گل بتوانـد به شـما کمک 
کنـد. همانطور که گفتیم، گرده گل در حقیقت 
محصولـی فـراوری شـده و زود هضم اسـت که 
زنبورهـا بـرای نـوزادان خـود تولید مـی کنند. 
ایـن محصول سرشـار از مـواد معدنـی مقوی و 
همچنیـن آنزیم های الزم برای هضم اسـت. به 
همیـن خاطر مـی توانـد در هضم مـواد غذایی 
به کمک سیسـتم گوارشـی شـما آمده و شـما 
را از دسـت بیمـاری هـای معـده و روده راحـت 
کنـد. دلیـل دیگری که خـواص گـرده گل می 
توانـد بـه سیسـتم گوارشـی کمک کنـد، آنزیم 
ها و آمینو اسـیدهایی اسـت که در این ترکیب 
وجـود دارد و بـدن مـا، خـودش قـادر بـه تولید 

نیست. آن 
 منبع: بیتوته
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باســتناد اســناد رهنــی شــماره 197066-96/11/15 تنظیمــي  دفتــر 67  تبریــز مابیــن بانــک رفــاه کارگــران شــعبه عباســي تبریــز و علیــه شــرکت پــوالد رهــاب اعتمــاد بعنــوان تســهیات گیرنــده  و آقــاي امیــد باقــري غازانــي  بعنــوان راهــن  
مطروحــه در پرونــده اجرائــی کاســه 9705318اجــرای ثبــت تبریــز ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه آپارتمــان تحــت پــاک ســي ونــه هــزار و چهارصــد و بیســت و پنــج فرعــي از یــک اصلــي تفکیکــي مفــروز و مجــزي شــده از دویســت و 
ســي و پنــج  فرعــي از اصلــي مذکــور واقــع در بخــش نــه تبریــز  مســاحت148/45 متــر مربــع واقــع در طبقــه چهــار بانضمــام پارگینــک بــا شــماره 4 بــه مســاحت 8/1 مترمربــع وانبــاري بــا شــماره 6 بــه مســاحت 8/39 مترمربــع واقــع در هکــف 
بــا قــدر الســهم از عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون تملــک آپارتمانهــا وآئیــن نامــه اجرایــي آن بنــام آقــاي امیــد باقــري غازانــي ثبــت و ســند صــادر گردیــده محــدود بــه حــدود ذیــل مــی باشــد  :  شــماال« در دوقســمت اول 
دیــوار بدیواراســت بطــول 6/05 بــه ملــک مجاورقطعــه قطعــه 45تفکیکــي دوم دیــوار بدیــوار اســت بطــول 3/95 متربــه مجــاور قطعــه 46تفکیکــي شــرقا«: دیواربــه دیــوار اســت بطــول 16/90 متربــه ملــک مجــاور قطعــه 55 تفکیکــي جنوبــا« : درب 
و پنحــره هــا و دیــوار یســت بطــول 10متــر بــه حیــاط مشــاعي و تــراس )توضیــح اینکــه در ایــن حــد تــراس بمســاحت 14/13 مترمربــع بفضــاي حیــاط مشــاعي پیشــرفتگي دارد ( غربــا: در پنــج قســمت کــه قســمت دوم آن شــمالي و قســمت 
چهــارم آن جنوبــي اســت . اول دیواربدیواراســت بطــول 4/90 متربــه ملــک مجاورقطعــه 53تفکیکــي دوم دیواریســت بطــول 2/90متــر ســوم: درب و دیواریســت بطــول 5/10 مترچهــارم دیواریســت بطــول 2/91 مترهرســه قســمت اخیــر بــه راه پلــه 
پنجــم دیواربــه دیواراســت بطــول 6/91متــر بــه ملــک مجــاور قطعــه 53تفکیکــي , بــه انظمــام تــراس بمســاحت 4/13 متــر . انبــاري بــه مســاحت 8/39 بــه حــدود اربعــه : شــماال« : دیواربــه دیواراســت بطــول 3/30 متــر بــه ملــک مجــاور قطعــه 
53 شــرقا: درســه قســمت , کــه قســمت دوم آن جنوبــي اســت . اول دیواریســت مشــترک بطــول یــک متــر بــه انبــاري قطعــه شــش تفکیکــي دوم دیواریســت مشــترک بطــول یــک متــر بــه ســرویس ســوم دیواریســت مشــترک بطــول 2/20 متربــه 
ســرویس جنوبــا« درب و دیواریســت بطــول 2/30 متربــه پیلــوت قطعــه هشــت تفکیکــي غربــا: دردوقســمت اول دیواریســت بطــول 0/30 متربــه پیلــوت قطعــه هشــت تفکیکــي دوم دیواریســت بطــول 2/91 متربــه راه پلــه پارکینــگ بــه مســاحت 8/1 
بــه حدوداربعــه : شــماال«: بطــول 1/80 مترخــط فرضــي اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت شــرقا« : بطــول 4/50 مترخــط فرضــي اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت جنوبــا« : بطــول 1/80 مترخــط فرضــي اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت غربــا« 
بطــول 4/50 مترخــط فرضــي اســت بــه ســایر قســمتهاي پیلــوت  . کــه برابــر گــزارش هــاي مــورخ  20/ 03 /98 و 98/05/24 مامــور اجــرای ثبــت تبریــز ملــک مذکــور  بصــورت آپارتمــان داراي انبــاري و پارکینــگ و آسانســوربا انشــعابات آب و بــرق  
وگاز بــه نشــاني تبریــز – ولیعصرخیابــان شــهریار پرویــن اعتصامــي شــرقي حــد شــمالي خیابــان نرســیده بــه کــوي لیــدا پــاک 41و43  واقــع شــده اســت و شــخص ثالــث در ملــک فــوق ســاکن بــوده و مدعــي اســت طــي مبایعــه نامــه عــادي در 
دي مــاه ســال نــودو شــش بــه آقــاي امیــد باقــري غازانــي انتقــال داده اســت بدلیــل حســاب و کتابــي کــه بیــن فروشــنده آقــاي علــي جعفریــان امیرخیــزي و خریــدار آقــاي امیــد باقــري غازانــي وجــود داشــته , فروشــنده ملــک را تحویــل خریــدار 
ننمــوده انــد  وبــا ایــن وجــود خریــدار آقــاي امیــد باقــري غازنــي ســند مالکیــت  را بــه نــام خــود در اداره ثبــت اســناد امــاک شــرق تبریــز ثبــت نمودنــد و ســپس در رهــن بانــک رفــاه کارگــران قراردادنــدو بشــرح گــزارش ارزیابــی مــورخ 98/03/30 
کارشــناس رســمی دادگســتری تجدیــد نظــر ششــدانگ پــاک فــوق الذکــر بصــورت واحــد در طبقــه چهــارم آپارتمــان متشــکل از 6طبقــه ســازه اي ) 5طبقــه بعــاوه پیلــوت ( اســکلت بتــن آرمــه بــا نمــاي ســنگي کــه آپارتمــان مذکــور ســه خوابــه 
بطوریکــه دوبــاب از اطاقهــا بــا ســقف شــیب دارو یکــي بــا ارتفــاع نرمــال و کــف موزایــک و بــدون کابینــت و کمــد بعــاوه بآسانســور کــه واحــد نیــاز بــه مرمــت دارد. بــا تاسیســات آب ســرد و گــرم و روشــنایي بصــورت مســکوني بامســاحت مفیــد 
148/45مترمربــع و پارکینــگ بــه مســاحت 8/10 مترمربــع و تــراس بــه مســاحت 4/13 اعــام گردیــده کــه بــا کلیــه متعلقــات و ملحقــات از عرصــه و اعیانــي و دایــر بــودن بــرق مســتقل و انشــعاب آب  و گاز مشــترک بــه مبلــغ یــازده میلیــارد و 
ســیصدمیلیون ریــال در قبــال طلــب و حــق االجــرای پرونــده اجرائــی ارزیابــی گردیــده از ســاعت 9 الــی 12 ظهــر روز چهارشــنبه مورخــه 1398/07/24 در محــل اداره اجــرای اســناد رســمي تبریــز بنشــانی تبریــز میــدان راه آهــن بــه طــرف دیــزل 
آبــاد روبــروي گمــرگ ســاختمان ثبــت اســناد و امــاک غــرب طبقــه 2 از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. و مزایــده از مبلــغ یــاد شــده بــاال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه مــي شــود توضیــح اینکــه 
مزایــده نقــدي اســت و طالبیــن شــرکت در مزایــده بایــد کل مبلــغ پایــه مزایــده ) مبلــغ فــوق الذکــر( را بــه صــورت یــک فقــره چــک بانکــي )چــک تضمیــن شــده (صــادره در وجــه خــود کــه در روز مزایــده کل وجــه آن را در صــورت برنــده شــدن 
بــه حســاب اعامــي از طــرف اداره اجــراي اســناد رســمي تبریــز واریــز خواهنــد کــرد ، ارائــه نمایند.ضمنــا« بدهیهــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق اشــتراک و انشــعاب و مصــرف و نیــز بدهیهــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آنهــا معلــوم شــده یــا نشــده باشــد و همچنیــن حــق حــراج زائــد بــر مبلــغ مزایــده بــر عهــده خریــدار مــی باشــد و در صــورت وجــود وجــه مــازاد حاصــل از فــروش ، وجــوه پرداختــی موضــوع فــراز 6 بنــد الــف 

مــاده 121 آییــن نامــه اجــرا از محــل مــازاد قابــل پرداخــت مــی باشــد . 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز - اسماعیل عبدالهی

       م الف: 1841                                                                                                                آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی (                                                                                    تاریخ انتشار : 1398/06/27 
باســتناد اســناد رهنــی شــماره 26562-۹4/05/10 و 28544 - ۹5/0۹/24و 28۷۷۷-۹5/12/08تنظیمــی دفتــر 10۹ تبریــز مابیــن بانــک رفــاه کارگــران شــعبه مرکــزی تبریــز و علیــه شــرکت بــارداق تیــک تاوریژ)ســهامی خــاص ( بــه شــماره 
ثبــت 3016۷ درثبــت شــرکتهاي تبریــز بعنــوان تســهیالت گیرنــده  و آقــای حســین جالئــی نوبــری بعنــوان راهــن  مطروحــه در پرونــده اجرائــی کالســه ۹60321۹ اجــرای ثبــت تبریــز ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن جــاي خانــه بــه پــالک ســه 
هزارودویســت و بیســت و پنــج فرعــی از ســیزده -   اصلــی واقــع در بخــش ۹ تبریــز بــه مســاحت 1۹8/۷6 متــر مربــع کــه در صفحــه 525 دفتــر 205 امــالک ثبــت تبریــز بنــام آقــای حســین جالئــی نوبــری ثبــت و ســند صــادر گردیــده و محــدود 
بــه حــدود ذیــل مــی باشــد  : شــماال بطــول 10 متــر پــی بــه پــی قطعــه  3۹۹شــرقا« بطــول 20متــر پــی بــه پــی قطعــه 3۷4جنوبــا« بطــول ۷/60متــر پــی درب و دیواریســت بکوچــه 8 متــری غربــا« اول بطــور قوســی بطــول 3/۷۷ مترپــی درب و 
دیواریســت دوم بطــول 1۷/60 متــر پــی درب و دیواریســت بــه خیابــان  16متــري کــه  برابــر گــزارش مــورخ ۹6/11/28 مامــور اجــرای ثبــت تبریــز ملــک مذکــور بصــورت ســاختمان ســه طبقــه و یــک بهارخــواب و همکــف پارکینــگ و طبقــات اول 
و دوم مســکونی و یــک بهــار خــواب و بــدون آسانســور ویــک انبــاری در پارکینــگ  بــا انشــعابات آب و بــرق و گاز ازهرکــدام 2رشــته و بــه نشــانی تبریــز جــاده ائــل گلــی کــوی ســهند خیابــان قدوســی نبــش کوچــه 13 پــالک 12 واقــع شــده اســت 
و بشــرح گــزارش ارزیابــی مــورخ ۹۷/08/20 کارشناســان رســمی دادگســتری ) هیــت ســه نفــره( ششــدانگ پــالک فــوق الذکــر بــه مســاحت 1۹8/۷6 مترمربــع و اعیانــي آن مطابــق پاینــکار ســاختماني ۷53۹/0۷/04مــورخ 86/05/01 صــادره از 
شــهرداري منطقــه دودر 3طبقــه )همکــف و طبقــات باال(بــا مســاحت 422/۷5مترمربــع بــا کاربــري مســکوني بــا ســازه بتــن آرمــه و نمــاي ســنگي و دیوارهــا رنــگ آمیــزي ، داراي کابینــت آشــپزخانه وآیفــون تصویــري بــا سیســتم گرمایــش پکیــچ 
ورادیاتــور و ســرمایش کولــرگازي بــه مبلــغ ســیزده میلیــارد ویکصــد و بیســت میلیــون ریــال در قبــال طلــب و حــق االجــرای پرونــده اجرائــی ارزیابــی گردیــده از ســاعت ۹ الــی 12 ظهــر روز پنجشــنبه مورخــه 13۹8/0۷/25 در محــل اداره اجــرای 
اســناد رســمي تبریــز بنشــانی تبریــز میــدان راه آهــن بــه طــرف دیــزل آبــاد روبــروي گمــرگ ســاختمان ثبــت اســناد و امــالک غــرب طبقــه 2 از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. توضیــح اینکــه مزایــده نقــدي اســت و طالبیــن شــرکت در مزایــده 
بایــد کل مبلــغ پایــه مزایــده ) مبلــغ فــوق الذکــر( را بــه صــورت یــک فقــره چــک بانکــي )چــک تضمیــن شــده (صــادره در وجــه خــود کــه در روز مزایــده کل وجــه آن را در صــورت برنــده شــدن بــه حســاب اعالمــي از طــرف اداره اجــراي اســناد 
رســمي تبریــز واریــز خواهنــد کــرد ، ارائــه نمایند.ضمنــا مزایــده از مبلــغ یــاد شــده بــاال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه مــی شــود و  بدهیهــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق اشــتراک و انشــعاب و 
مصــرف و نیــز بدهیهــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آنهــا معلــوم شــده یــا نشــده باشــد و همچنیــن حــق حــراج زائــد بــر مبلــغ مزایــده بــر عهــده خریــدار مــی باشــد و در صــورت وجــود وجــه مــازاد 

حاصــل از فــروش ، وجــوه پرداختــی موضــوع فــراز 6 بنــد الــف مــاده 121 آییــن نامــه اجــرا از محــل مــازاد قابــل پرداخــت مــی باشــد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز - اسماعیل عبدالهی

   م الف : 1842                                                                                                                           آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی (                                                                           تاریخ انتشار : 1398/06/27 
باســتناد اســناد رهنــی شــماره 1۹۷110-۹6/11/28 و 1۹۷38۷مــورخ ۹۷/03/08  دفتــر 6۷  تبریــز مابیــن بانــک رفــاه کارگــران شــعبه عباســي تبریــز و علیــه شــرکت پــوالد رهــاب اعتمــاد بعنــوان تســهیالت گیرنــده  و آقــاي امیــد باقــري 
غازانــي  بعنــوان راهــن  مطروحــه در پرونــده هــاي اجرائــی کالســه ۹۷0530۷و ۹۷05312 اجــرای ثبــت تبریــز ششــدانگ زمیــن قطعــه 14تحــت پــالک بیســت و هفــت هــزار وششــصد پنجــاه دو فرعــي از ســه اصلــي واقــع در بخــش ده  تبریــز  بــه 
مســاحت دویســت و هشــتادوهفت و چهارصــدم متــر مربــع کــه شــرح سیســتم جامــع امــالک  بنــام آقــاي امیــد باقــري غازانــي ثبــت و ســند صــادر گردیــده و محــدود بــه حــدود ذیــل مــی باشــد  :  شــماال« بــه دیواربطــول 13/۹8متــر بــه پــالک 
8028 شــرقا« پــي بــه پــي بطــول 26/4۹ متــر بــه قطعــه پانــزده تفکیکــي جنوبــا« پــي بــه پــي بطــول 8/22 بــه قطعــه شــانزده تفکیکــي غربــا« در دوقســمت اول جــاي درب و دیواریســت بطــول 6متــر بــه شــارع احداثــي دوم پــي بــه پــي بطــول 
1۹/۹3 متــر بــه قطعــه ســیزده تفکیکــي کــه برابــر گــزارش هــاي مــورخ  20/ 03 /۹8 و ۹8/05/12 مامــور اجــرای ثبــت تبریــز ملــک مذکــور  بصــورت ســاختمان 6طبقــه ســازه اي شــامل پنــج طبقــه مســکوني بانضمــام پیلــوت  داراي آسانســورو 
پارکینــک بــا انشــعابات مســتقل آب و بــرق  وگاز بــه نشــاني تبریــز – میــدان رســالت کوچــه بعثــت کــوي شــرکت تعاونــي مســکن کارکنــان یــاس گســتر بلــوک 13 قطعــه 14واقــع شــده اســت  و طبقــه اول بــه شــخص ثالــث واگــذار . طبقــه دوم 
توســط شــخص ثالــث خریــداري شــده و طبقــه ســوم نیــز تــا مهرمــاه بــه۹8 اجــاره واگــذار گردیــده و طبقــه چهــارم در یــد راهــن و طبقــه پنــج نیــز بــه شــخص ثالــث فروختــه شــده اســت . بشــرح گــزارش ارزیابــی مــورخ ۹8/03/30 کارشــناس 
رســمی دادگســتری ششــدانگ پــالک فــوق الذکربــا عرصــه بــه مســاحت 28۷/4مترمربــع و اعیانــي در 6طبقــه ســازه اي ) 5طبقــه مســکوني بعــالوه پیلــوت  بصــورت 5 واحــد آپارتمــان متشــکل از 6طبقــه ســازه اي  نــوع اعیانــي بتنــي  بــا نمــاي 
ســنگي و داراي آسانســور بــه جزءطبقــه دوم ســایر طبقــات  کــف پارکــت و پکیــچ و کابینــت  و بــا لحــاظ انشــعابات منصوبــه آب و بــرق  هرکــدام 6رشــته وگاز 5 رشــته و زیربنــاي موجــود وفــق مــدارک ابــرازي حــدود 12۹۷مترمربــع بــه مبلــغ 
بیســت و نــه میلیــارد ریــال در قبــال طلــب و حــق االجــرای پرونــده اجرائــی ارزیابــی گردیــده از ســاعت ۹ الــی 12 ظهــر روز ســه شــنبه مورخــه 13۹8/0۷/30 در محــل اداره اجــرای اســناد رســمي تبریــز بنشــانی تبریــز میــدان راه آهــن بــه طــرف 
دیــزل آبــاد روبــروي گمــرگ ســاختمان ثبــت اســناد و امــالک غــرب طبقــه 2 از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. و مزایــده از مبلــغ یــاد شــده بــاال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه مــي شــود توضیــح 
اینکــه مزایــده نقــدي اســت و طالبیــن شــرکت در مزایــده بایــد کل مبلــغ پایــه مزایــده ) مبلــغ فــوق الذکــر( را بــه صــورت یــک فقــره چــک بانکــي )چــک تضمیــن شــده (صــادره در وجــه خــود کــه در روز مزایــده کل وجــه آن را در صــورت برنــده 
شــدن بــه حســاب اعالمــي از طــرف اداره اجــراي اســناد رســمي تبریــز واریــز خواهنــد کــرد ، ارائــه نمایند.ضمنــا« بدهیهــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق اشــتراک و انشــعاب و مصــرف و نیــز بدهیهــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری تــا 
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آنهــا معلــوم شــده یــا نشــده باشــد و همچنیــن حــق حــراج زائــد بــر مبلــغ مزایــده بــر عهــده خریــدار مــی باشــد و در صــورت وجــود وجــه مــازاد حاصــل از فــروش ، وجــوه پرداختــی موضــوع فــراز 6 بنــد 
الــف مــاده 121 آییــن نامــه اجــرا از محــل مــازاد قابــل پرداخــت مــی باشــد .ضمنــا« مــازاد مــورد وثیقــه برابرنامــه شــماره 13۹۷030001228841مورخــه ۹۷/08/2۹ از ســوي شــعبه چهــارم اجــراي احــکام مدنــي دادگســتري شهرســتان تبریــز در 

قبــال مبلــغ 6.000.000.000ریــال در قیــد بازداشــت مــي باشــد .
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز -  اسماعیل عبدالهی
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اســتان  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
دانشــگاه  دومیــن  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
در  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  پزشــکی  علــوم 
ــدازی می شــود.  ــز راه ان آینــده نزدیــک در تبری
بــه گــزارش تســنیم، عزیــز جوانپــور در 
آییــن معارفــه هیئــت عامــل بیمارســتان امــام 
ســجاد)ع( دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز 
ــان تحــوالت بســیار خــوب دانشــگاه در  ــا بی ب
ــوم پزشــکی در یــک ســال گذشــته  حــوزه عل
اظهــار داشــت: بــه حــول و قــوه الهــی و 
بیمارســتان  مســئوالن،  بی وقفــه  تــالش 
بــه  راســتای خدمــت  امــام ســجاد)ع( در 
ــدازی  ــریف راه ان ــردم ش ــکی و م ــه پزش جامع
کامــل شــد و قســمت های مختلــف آن بــه 

رســید. بهره بــرداری 
وی افــزود: راه انــدازی و توســعه معاونــت 
ــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان  عل
موفقیت هــای  دیگــر  از  آذربایجان شــرقی 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز اســت 
کــه سرپرســتی آن بــه عهــده محمــود بهشــتی 
ــی و  ــروز معرف ــز ام ــران کل آن نی ــوده و مدی ب

ــود. ــا می ش ــوط اعط ــکام مرب اح
اســتان  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
نشــان  خاطــر  ادامــه  در  آذربایجان شــرقی 
کــرد: بــا آغــاز فعالیــت اعضــای هیئــت عامــل 
بیمارســتان و معاونــت علــوم پزشــکی اســتان، 
ــی،  ــاظ مال ــجاد)ع( از لح ــام س ــتان ام بیمارس
اداری، پشــتیبانی، معامالتــی و از دیگــر جهــات 

ــرد. ــد ک ــل خواه ــتقل عم مس

جوانپــور تصریــح کــرد: تحــول مهم و اساســی 
دیگــر، تشــکیل دانشــگاه علــوم پزشــکی واحــد 
تبریــز اســت، کــه دومیــن دانشــگاه علــوم 
ــود.  ــد ب ــالمی خواه ــگاه آزاد اس ــکی دانش پزش
راه انــدازی ایــن دانشــگاه کــه در آینــده ای نزدیک 
دانشــکده های  همــه  خــورد،  خواهــد  رقــم 
پزشــکی، دندانپزشــکی و دامپزشــکی در مجتمع 

ــد شــد. ــع خواه شــماره 2 تجمی
وی مطــرح کــرد:  هرکــدام از واحدهــای 
ــری  ــه مج ــتان ک ــالمی اس ــگاه آزاد اس دانش
بعــد  هســتند  پزشــکی  علــوم  رشــته های 
از ایــن زیــر نظــر معاونــت علــوم پزشــکی 

فعالیــت خواهنــد کــرد.
اســتان  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
ــای کاری  ــان اولویت ه ــا بی ــرقی ب آذربایجان ش
معاونــت علــوم پزشــکی اظهــار کــرد: برگــزاری 
رشــته های  بــرای  تخصصــی  دوره هــای 
دندانپزشــکی، پرســتاری و مامایــی دانشــجویان 
جــذب  بــرای  تــالش  کرکــوک،  دانشــگاه 
ــه حــوزه  دانشــجویان غیرایرانــی و پرداختــن ب
کاری  اولویت هــای  از  ســالمت  گردشــگری 
ــل  ــور بین المل ــکی در ام ــوم پزش ــت عل معاون

ــت. اس
ــاون  ــدی مع ــان رضایت من ــا بی ــور ب جوانپ

از  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  پزشــکی  علــوم 
ــکی  ــوم پزش ــوزه عل ــرد ح ــا و عملک فعالیت ه
ــت:  ــز گف ــد تبری ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــته از  ــه گذش ــه هفت ــد ک ــر در بازدی ــر نف دکت
بیمارســتان امــام ســجاد)ع(، دانشــکده های 
پزشــکی و دندانپزشــکی داشــت، پیشــرفت 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تبریــز را در 
حــوزه علــوم پزشــکی و خدمت رســانی، بســیار 

ــرد. ــی ک ــوب ارزیاب مطل
ــس  ــژه رئی ــام وی ــی از اهتم ــا قدردان وی ب
راه انــدازی  بــه  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
بیمارســتان امــام ســجاد)ع( و توســعه معاونــت 
پزشــکی، تصریــح کــرد: دکتــر طهرانچــی نــگاه 
ــه حــوزه پزشــکی دارد؛ بنابرایــن در  ویــژه ای ب
ــتان  ــدازی بیمارس ــر راه ان ــتا پیگی ــن راس همی
بــوده و دســتور تخصیــص اعتبــار را بــرای 

تجهیــز و بهره بــرداری آن صــادر کــرد.
ــان  ــالمی آذربایج ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــجاد  ــام س ــتان ام ــرد: بیمارس ــان ک ــرقی بی  ش
ــی،  ــز آموزش ــوان مرک ــال به عن ــاه امس از مهرم
ــرد و از  ــد ک ــت خواه ــی فعالی پژوهشــی درمان
ــجویان  ــوزش دانش ــد آم ــی جدی ــال تحصیل س
ــی در  ــه بالین ــکی در عرص ــکی و پیراپزش پزش

ــود. ــام می ش ــتان انج ــن بیمارس ای
ــا توســعه  ــراز امیــدواری کــرد: ب جوانپــور اب
رشــته های پزشــکی، جــذب و تکمیــل اعضــای 
ــا در حــوزه  ــت علمــی و توســعه فعالیت ه هیئ
پزشــکی بتوانیــم به عنــوان قطــب پزشــکی در 

شــمال غــرب کشــور مطــرح شــویم.

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی در تبریز راه اندازی می شود

ــه - مــوزه »شــیخ محمــد  فــاز نخســت خان
ــروطه و  ــت مش ــدان نهض ــی«، از مجاه خیابان
ــب  ــنبه ش ــتان، دوش ــت آزادیس ــران نهض از س
ــز  ــارز در تبری ــم مب ــی آن عال ــه تاریخ در خان

ــاح شــد.  افتت
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی آذربایجان شــرقی 
در آییــن افتتــاح خانــه - مــوزه خیابانــی اظهــار 
ــرای  ــدی ب ــط کالب ــا فق ــوزه ه ــه م ــرد: خان ک
نمایــش بخشــی از تاریــخ نیســتند، بلکــه 
ــراد مطــرح  ــه هــای اف ــا، خان ــه ه ــن مجموع ای
سیاســی،اجتماعی و فرهنگی و برای شناســاندن 
ــه  ــن ســرزمین ب ــت ای ــخ و هوی بخشــی از تاری
آینــدگان ضــروری هســتند و بــه همیــن جهــت 

ــل مــی شــوند. ــه مــوزه تبدی ب
مرتضــی آبــدار، خانــه هــا را بخشــی از 
ــه  ــق ب ــه متعل ــت ک ــی دانس ــراث فرهنگ می
ــز و آذربایجــان  ــزود: تبری ــدگان اســت و اف آین
مهــد پــرورش بزرگانــی بــود کــه بــر عصرهــای 

ــد. ــذار بودن ــا تاثرگ ــی م ــی و اجتماع فرهنگ
وی بــا اشــاره بــه احیــای خانــه هــای 
ــتارخان  ــی، س ــن اعتصام ــی چــون پروی بزرگان
ســردار ملــی، علــی میســیو، ختایــی و .. گفــت: 
در خانــه - مــوزه شــیخ محمــد خیابانــی، ارائــه 

ــی  ــات تاریخ ــر و اطالع ــناد، تصاوی ــی اس برخ
ــد نســتوه، تالشــی در  ــن مجاه ــه ای ــوط ب مرب
ــارز  ــن مب ــام ای ــاد و ن ــت ی ــتای بزرگداش راس
نــام آشــنا اســت و بــه دلیــل اقدامــات و 
خدمــات بی شــمار شــیخ محمــد خیابانــی، 
ســال ها تــالش در راه مشــروطیت، تــالش 
ــت ارضــی  ــظ اســتقالل و تمامی در مســیر حف
ایــران و تأمیــن آزادی سیاســی، اقتصــادی، 
ــه  ــی خان ــور، بازآفرین ــی کش ــی و فرهنگ نظام

ــود. ــروری ب ــم و ض ــیار مه وی بس
آبــدار بــا بیــان اینکــه تاکنــون فــاز نخســت 
ایــن خانه مــوزه آمــاده بازدید عالقمندان شــده 
و تــالش مــی کنیــم اســناد ارزشــمند زیــادی 
ــاره جمــع آوری و در معــرض مــردم  در ایــن ب
ــمند  ــی ارزش ــرد: محتوای ــار ک ــرار دهیم،اظه ق
و جــذاب از اســناد نویافتــه و تندیس هــای 
مربــوط بــه ســران نهضــت آزادیســتان در ایــن 
خانــه مــوزه بــه نمایــش در آمــده و در تــالش 
ــل  ــی و قاب ــی غن ــیو پژوهش ــا آرش ــتیم ت هس
ــان  ــرای پژوهشــگران و محقق ــز ب اســتنادی نی
عرصــه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران در ایــن 

ــه مــوزه فراهــم کنیــم. خان
مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و 
گردشــگری آذربایجان شــرقی، سیاســت وزارت 

جدیدالتاســیس میــراث فرهنگــی را حمایــت از 
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــی اع ــای خصوص ــوزه ه م
تــا کنــون 4 مــوزه خصوصــی در تبریــز ایجــاد 
ــه راه  ــز پروان ــر نی ــوزه دیگ ــرای 6 م ــده و ب ش

انــدازی صــادر شــده اســت.

خیابانی اگر قیام نمی کرد، مشروطیت از 
بین می رفت

نویســنده کتــاب »شــیخ محمــد خیابانــی« 
نیــز بــا بیــان اینکــه اگــر شــیخ محمــد 
خیابانــی قیــام نمــی کــرد، مشــروطیت از بیــن 
ــن  ــذاراران انجم ــه گ ــت، وی را از پای ــی رف م
ایالتــی و والیتــی معرفــی کــرد و گفــت: هیــچ 
گاه قــدر شــیخ محمــد خیابانــی آن چنــان کــه 
شایســته اســت دانســته نشــده و وی همچنــان 

ــده اســت. مهجــور مان
ــیخ  ــردورزی ش ــر و خ ــفیعی، تفک ــر ش ناص
ــارزات  ــه مب ــش زمین ــی را پی ــد خیابان محم
ــد  ــیخ محم ــه ش ــزود: اندیش ــت و اف وی دانس
خیابانــی در یــک جملــه چنیــن اســت » 
ــوان  ــوپ و تفنــگ نمــی ت ــا ت ــد، ب اندیشــه بای

ــت«. ــه داش ــور را نگ کش
ــدن  ــناخته مان ــف از ناش ــراز تاس ــا اب وی ب
شــیخ محمــد خیابانــی حتــی در شــهر و  دیــار 
ــتن  ــرای نوش ــم ب ــت: در تحقیقات ــودش گف خ
کتــاب، پنــج روز در جلــوی خانــه شــیخ 
ــر رهگــذر پرســیدم  ــی از 40 نف محمــد خیابان
کــه آیــا وی را مــی شناســند کــه فقــط دو نفــر 
ــدام  ــچ ک ــه هی ــب اینک ــناختند و جال ــی ش م

ــناختند. ــی ش ــه اش را نم خان
شـفیعی خواسـتار نصـب تندیـس تمـام قـد 
شـیخ محمـد خیابانـی در جلـوی خانـه - موزه 
اش بـرای آگاهی و شـناخت بیشـتر مردم شـد.

ســعید جاللــی، فعــال فرهنگــی نیــز در 
توصیــف شــیخ محمــد خیابانــی بــا بیــان 

اینکــه ارزش انســان بــه میــزان اثرگــذاری اش 
بــر اجتمــاع اســت، گفــت: مرحــوم خیابانــی در 
حســاس تریــن زمــان ممکــن اقدامــات خوبــی 
انجــام داد و اثــر خــودش را بــر تاریــخ گذاشــت.

ــکوت  ــال س ــه در 10 س ــان اینک ــا بی وی ب
بعــد از مشــروطه، خیابانــی قیــام خــود را 
شــروع کــرد، افــزود: مرحــوم خیابانــی بــا قیــام 
ــان گذاشــت. ــی را بنی ــش اصــل چرای و حرکت

بــه گــزارش ایرنــا، خانــه مــوزه شــیخ 
ــور  ــتی )منص ــان بهش ــی در خیاب محمدخیابان
ســابق( تبریــز، بنایــی بــه یــادگار مانــده از دوره 
ــی-  ــین ایران ــا و دانش ــاری زیب ــا معم ــار ب قاج
ــاز نخســت  ــود اســت  کــه امــروز ف اســالمی ب
آن همزمــان بــا نــود و نهمین ســالگرد شــهادت 
ــا حضــور مســئوالن،  ــی ب شــیخ محمــد خیابان
اســتادان و صاحــب نظــران در تبریــز بــه بهــره 
بــرداری رســید و بــه مجموعــه مــوزه هــای 1۹ 

ــزوده شــد. ــز اف ــه کهــن شــهر تبری گان
ایــن خانــه کــه در انتهــای کوچــه ای تنــگ 
و باریــک در ضلــع شــمال شــرق مســجد 
تاریخــی »کریمخــان« واقــع شــده، بــا پنجــره 
هــای چوبــی قدیمــی و معمــاری آجــری گــره 
ــا  ــادت ه ــادآور رش ــود، ی ــی خ ــن تاریخ چی
و ســخنوری هــای آتشــین شــیخ محمــد 
ــیه  ــوم روس ــا التیمات ــت ب ــی در مخالف خیابان
ــن  ــورمان در دومی ــاک کش ــغال خ ــرای اش ب
ــرارداد  ــز ق ــی و نی ــورای مل ــس ش دوره مجل
ــا انگلیــس در بیــش از  ــه ب ــوق الدول 1۹1۷ وث

ــت. ــل اس ــال قب 100 س
محــل  روزگاری،  تاریخــی  خانــه  ایــن 
ــر  ــش ب ــرای نق ــش ب ــیخ و یاران ــاع ش اجتم
ــا  ــه ب ــوق الدول ــن وث ــرارداد ننگی ــردن ق آب ک
انگیــس هــا بــرای ســلطه بــی چــون و چــرای 
ــی  ــی و نظام ــازمان مال ــر س ــر« ب ــاه پی »روب

ــود. ــن ب ــران زمی ای

خانه - موزه شیخ محمد خیابانی 
در تبریز افتتاح شد

وزیــر علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری، بررســی پایــان نامه هــای 
تحصیــالت تکمیلــی را از برنامه هــای مهــم در دســتور کار 
ــا  ــان نامه ه ــابه یابی  پای ــت: مش ــت و گف ــه دانس ــن وزارتخان ای
ــال  ــدی در ح ــورت ج ــه ص ــی ب ــرار پژوهش ــری از تک و جلوگی

ــری اســت.  پیگی
ــا، دکتــر منصــور غالمــی در ســاری افــزود:  ــه گــزارش ایرن ب
ســامانه ای در » ایــران داک » )پژوهشــگاه اطالعــات و مــدارک 
ــی  ــران ( تعبیــه شــده اســت کــه موضــوع مشــابه یاب علمــی ای
پایــان نامــه هــا از جملــه موضــوع و متــن را بــه صــورت جــدی 

پیگیــری مــی کنــد.
وی همچنیــن کاربــردی شــدن پایــان نامه هــای دانشــجویی را 
توصیــه جــدی وزارت علــوم به دانشــجویان و اســتادان دانســت و 
گفــت: ســال گذشــته بــرای تشــویق پایــان  نامه هــای کاربــردی، 
در آییــن نامــه ارتقــاء و ترفیــع از دانشــگاه هــا خواســتیم امتیــاز 

هــای بیشــتری بــرای ایــن دســت از دانشــجویان دیــده شــود.
ــه  ــان نام ــودن بســیاری از پای ــردی ب ــر کارب ــوم غی ــر عل وزی
ــور  ــی کش ــوزش عال ــالت آم ــی از معض ــی را یک ــای تحصیل  ه
ــان نامــه  ــردی کــردن بیشــتر پای ــرای کارب ــزود: ب برشــمرد و اف
ــم. ــتور کار داری ــددی در دس ــای متع ــی راهکاره ــای تحصیل ه

ــردی  ــر کارب ــت از غی ــرون رف ــای ب ــی از راه کاره ــی یک غالم
شــدن دســتاوردهای پژوهشــی را نیازمحــور کــردن آنهــا از 
طریــق ارتبــاط مســتقیم دانشــگاه بــا جامعــه و نزدیکی دانشــگاه 

بــه صنعــت و مراکــز تولیــد جهــت بــر طــرف کــردن خواســت 
ــز برشــمرد. ــن مراک ای

وزیــر علــوم در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه در ســال هــای 
اخیــر اتفاقــات خوبــی در جهــت هدفمنــد شــدن پژوهــش هــای 

دانشــگاهی انجــام شــده اســت .

تجربه های شکست خورده دیکته نشود
وزیــر علــوم همچنیــن بــر ضــرورت ایجــاد  فضــای پرامیــد و 
نشــاط در دانشــگاهها تاکیــد کــرد و گفــت: اســتادان و متولیــان 
دانشــگاه بایــد بــه دانشــجویان روی خــوش تــالش و کوشــش را 
نشــان دهنــد و بــر تجربــه هــای موفــق بــه عنــوان الگــو بیشــتر 

تاکیــد کننــد.
افــزود: خوشــبختانه تجربــه فعالیــت هــای علمــی  وی 
ــط  ــوده و فق ــز ب ــت آمی ــیار موفقی ــور بس ــجویان در کش دانش
نیازمنــد هدایــت هســتند، چنانکــه هــم اکنــون بیــش از صدهــا 
شــرکت فناورانــه و دانــش بنیــاد در کشــور توســط دانشــجویان 
تــازه فــارغ التحصیــل شــده فعالیــت مــی کنــد و هــر کــدام از 

ــد. ــاردی رســیده ان ــد ده میلی ــای چن ــرمایه ه ــه س ــا ب آنه
وزیــر علــوم وظیفــه دانشــگاه را عــالوه بــر علــم آمــوزی، امیــد 
بخشــی و هدایــت اســتعداد هــای دانشــجویان دانســت و تاکیــد 
ــا موفقیــت رو  ــه در کشــور ب ــه هــای فناوران کــرد: بیشــتر تجرب
ــرای  ــت را ب ــه شکس ــط تجرب ــد فق ــت و نبای ــوده اس ــه رو ب ب

دانشــجویان دیکتــه کــرد.
وزیــر علــوم در ســفر دو روزه اش بــه مازنــدران را بــا بازدیــد 
از دانشــگاه جامــع مازنــدران در بابلســر و گفــت و گــو بــا اعضــای 
ــگاه  ــاح نمایش ــرد. افتت ــروع ک ــگاه ش ــن دانش ــی ای ــات علم هی
دســتاوردهای پژوهشــی ایــن دانشــگاه ، ادای احتــرام بــه 
ــد از دانشــگاه  شــهدای خوشــنام آرمیــده در پردیــس آن، بازدی
ــجویان و  ــا دانش ــو ب ــت و گ ــل و گف ــیروانی باب ــی نوش صنعت
اعضــای هیــات علمــی و همچنیــن بازدیــد از دانشــگاه تخصصــی 
ــر  ــفر دکت ــه نخســتین روز س ــل برنام ــن آم ــای نوی ــاوری ه فن

ــود. غالمــی ب
وزیــر علــوم امــروز بــا حضــور در دانشــگاه کشــاورزی و منابــع 
طبیعــی ســاری، چنــد طــرح عمرانــی ایــن دانشــگاه را افتتــاح و 
بــا اعضــای هیــات علمــی و تشــکل هــای دانشــجویی آن گفــت 
و گــو مــی کنــد. بازدیــد از دانشــگاه علــم و فنــاوری مازنــدران 
ــدران و شــرکت در  ــع در شهرســتان بهشــهر در شــرق مازن واق
نشســت شــورای اداری مازنــدران از دیگــر برنامــه هــای دومیــن 

روز ســفر دکتــر غالمــی اعــالم شــده اســت. 

وزیر علوم: 

مشابه یابی پایان نامه ها 
به صورت جدی در حال انجام است

آشپزی

پیتزا سیب

مواد الزم:
ســیب خردشــده                          2 عدد
شربت افرا                              2/1 پیمانه
کره بادام زمینی                            2/1 پیمانه
عصاره بادام                    1 قاشق غذاخوری
بادام خرد شده                        8/1 پیمانه
کرن بری خشک                                     8/1 پیمانه
آرد                                  4 و 2/1 پیمانه
شکر                                   1 و 2/1 قاشق غذاخوری
خمیر مایه                        1 قاشق غذاخوری
شــیر ولــرم                    1 و 4/3 پیمانــه
روغن مایع                        3 قاشق غذاخوری
نمک                       2/1 قاشق چایخوری

ــای  ــا و غذاه ــه فســت فوده ــزا از جمل پیت
محبوبــی اســت کــه طرفــدار بســار داره و  بــا 
ــوع  ــای متن ــزا ه ــوان پیت ــی ت ــواد م ــواع م ان
ــه  و خوشــمزه تهیــه کــرد. اصــوال پیتــزا رو ب
عنــوان غــذا مــی شناســیم و شــاید شــنیدن 
اســم دســر پیتــزا  مثــل پیتــزا ســیب 
)Apple pizza( کمــی برامــون جالــب و 
عجیــب باشــه بخواهیــم بدونیم از چــه موادی 
تهیــه مــی شــه و چطــور مــی شــه درســتش 
کــرد. ایــن دســر دوســت داشــتنی رو می شــه 
ــواد خوشــمزه درســت  ــا م ــوه ی ــواع می ــا ان ب
کــرد و از خوردنــش لــذت بــرد و بــه عنــوان 
دســر مــدرن در مناســبت هــا مختلــف تهیــه 

ــرد. ــرو ک و س
ــی  ــی از دورهم ــار در یک ــن ب ــرای اولی ب
هــای دوســتانه بــود کــه پیتــزا ســیب خــوردم 
و خیلــی طعمــش رو پســندیدم چــون تقریبــا 
ــارت  ــا ت ــای ی ــل پ ــی مث ــزه حس ــر م از نظ
ــق  ــن کال عاش ــب م ــه خ ــت ک ــیب داش س
تــارت و پــای و البتــه هــر نــوع کیــک و 
ــا ســیب درســت  ــه ب شــیرینی ای هســتم ک
ــوه ای و  ــیرینی می ــه ش ــن ب ــه م ــه. عالق بش
دســر میــوه ای مخصوصــا هــر آنچــه کــه بــا 
ســیب تهیــه میشــه باعث شــد امــروز تصمیم 
بگیــرم شــما دوســتان عزیــز رو بــا روش تهیــه 
ــا  ــا ب ــم ت ــنا کن ــمزه آش ــیب خوش ــزا س پیت
ــد  ــدرن بتونی ــر م ــن دس ــردن ای ــت ک درس
ــا دوســتانتون رو هیجــان  ــواده ی اعضــای خان
زده کنیــد و یــا ایــن روش تهیــه پیتــزا بتونــه 
راهــی باشــه تــا بچــه هــا رو بــه خــوردن میوه 
ترغیــب کنیــد. خــوب مــی دونیــم کــه بچــه 
هــا عاشــق پیتــزا و خوردنــی هــای بــه شــکل 
پیتــزا هســتن پــس شــاید بــد نباشــه دســت 

ــد. ــش کنی ــه کار بشــید و امتحان ب

 طرز تهیه:
مرحلــه اول: آرد الــک شــده را روی ســطح 
ــت  ــا دس ــد و آن را ب ــرف بریزی ــا در ظ کار ی

گــود کنیــد.
ــر  ــیر، خمی ــع، ش ــن مای ــه دوم: روغ مرحل
مایــه، نمــک و شــکر را  وســط گــودی بریزید. 
ابتــدا بــه چنــگال بــه آرامــی مخلــوط کنیــد و 

بعــد بــا دســت ورز دهیــد.
مرحلــه ســوم: خمیــر را در کاســه بــزرگ و 
فلــزی یــا شیشــه ای قــرار دهیــد. روی خمیــر 
را بــا دســتمال بپوشــانید و در دمــای محیــط 
ــد و  ــل بیای ــال عم ــا کام ــد ت ــتراحت دهی اس

حجــم آن دو برابــر شــود.
ــدن،  ــل آم ــس از عم ــارم: پ ــه چه مرحل
ــاز  ــره  ب ــه شــکل دای ــا دســت و ب خمیــر را ب
کنیــد و در ســینی فــر یــا پیتــزا قــرار دهیــد.

مرحلــه پنجــم: کــره بــادام زمینــی، شــیره 
ــادام را  ــاره ب ــی( و عص ــیره طالی ــا ش ــرا )ی اف
ــاده شــده را روی  ــد .ســس آم ــوط نمایی مخل

خمیــر پیتــزا ســیب پخــش کنیــد .
مرحلــه ششــم: ســیب خــرد شــده و 
ــر  ــادام خــرد شــده را روی خمی ــری و ب کرنب
ــا  ــده ب ــرم ش ــر گ ــینی را  در ف ــد و س بریزی
دمــای 180 درجــه ســانتی گــراد قــرار دهیــد 

ــزد. ــی بپ ــه خوب ــیب ب ــزا س ــر پیت ــا خمی ت
 

نکات تهیه پیتزا سیب
-شــیره افــرا را مــی تــوان از فروشــگاه  
لــوازم قنــادی تهیــه کــرد. در صورتــی کــه در 
دســترس نبــود مــی تــوان از جایگزیــن شــیره 

افــرا اســتفاده کــرد.
ــورت  ــه ص ــوان ب ــی ت ــادام را م ــاره ب -عص
آمــاده تهیــه کــرد امــا اگــر مایــل باشــید مــی 
ــرم  ــرد. 25 گ ــه ک ــی تهی ــاره خانگ ــوان عص ت
ــر  آب  ــک لیت ــا ی ــه را ب ــت گرفت ــادام پوس ب
یــا شــیر روی حــرارت قــرار دهیــد و 25 گــرم 
شــکر یــا عســل هــم بــه آن  اضافــه کنیــد و تــا 
کمــی بــادام نــرم شــود بعد مــواد را در میکســر  
بریزیــد و مخلــوط نماییــد  ســپس از صافی رد 

کنیــد تــا عصــاره یکدســتی حاصــل شــود.
ــوان از  ــی ت ــزا م ــر پیت ــه دس ــرای تهی -ب
ــه جــای  ــازه و میــوه خشــک ب ــواع میــوه ت ان

ــرد ــتفاده ک ــیب  اس ــری و س کرنب
-بــه جــای ســس بــادام زمینــی مــی تــوان 

از نوتــال اســتفاده کــرد.
-ریختــن مقــدار کمــی پــودر دارچیــن طعم 

بــی نظیــری بــه پیتزا ســیب خواهــد داد.
ــر  ــزا بهت ــر پیت ــدن خمی ــل آم ــرای عم -ب
اســت دمــای اتــاق کمــی گــرم باشــد اگــر در 
فصــل ســرما خمیــر تهیــه مــی کنید ظــرف را 
کنــار شــوفاژ یــا وســیله گرمایشــی قــرار دهید. 
منبع: ایران کوک

نمایش »سعادت لرزان، مردمان 
تیره روز« در تبریز روی صحنه می رود 

اجــرای نمایــش »ســعادت لــرزان، مردمــان 
تیــره روز« در تبریــز آغــاز شــد. 

ــعادت  ــش »س ــنیم، نمای ــزارش تس ــه گ ب
ــش  ــن نمای ــره روز« آخری ــان تی ــرزان، مردم ل
تابســتانی تئاتــر تبریــز اســت کــه از امــروز در 
ــز  مجتمــع فرهنگــی و هنــری 2۹ بهمــن تبری

ــی رود. ــه م روی صحن
ایــن نمایــش مضمونــی سیاســی و اجتماعی 
دارد کــه در ســال ۹3 نیــز اجــرا شــده و گــروه 
کتــل تبریــز آن را بازتولیــد کــرده اســت. 
کارگردانــی نمایــش »ســعادت لــرزان، مردمــان 
ــی  ــر عهــده یعقــوب صدیــق جمال تیــره روز« ب
بــوده و علیرضــا نــادری نویســنده ایــن نمایــش 

اســت.
حامــد منافــی، ســعیده حامــد، جمــال 
صالحــی،  کوثــر  آزادی،  بیتــا  ســاقی نژاد، 
ــه  ــز ب ــور نی ــر علی پ ــرزاده و نیلوف ــف اکب یوس
ــن نمایــش ایفــای نقــش  عنــوان بازیگــر در ای
ــوان  ــه عن ــز ب ــور نی ــادی زرگری پ ــد. ه کرده ان
تهیه کننــده در بازتولیــد نمایــش »ســعادت 

لــرزان، مردمــان تیــره روز« حضــور دارد.
زنــگ افتتــاح ایــن نمایــش توســط مــادران 
اعضــای گــروه کتــل بــه صــدا درآمــده و 
ویــژه  اجــرای  نیــز  گذشــته  روز  شــامگاه 
ــه  ــر روی صحن ــی هن ــانه و اهال ــاب رس اصح
رفــت. ایــن نمایــش هــر روز از ســاعت 1۹:30 

می شــود. اجــرا 

واردات کاغذ سقف دار شد 

یکــی از واردکننــدگان کاغــذ از تعییــن 
ســقف بــرای واردات کاغــذ از ســوی وزارت 
ــز  ــذ ج ــواع کاغ ــت: ان ــر داد و گف ــت خب صم
ــر ســقف دار شــده اســت.  کاغــذ چــاپ و تحری
ــازار  ایــن اتفــاق احتمــاالً افزایــش قیمــت در ب

ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم را ب
بــه گــزارش تســنیم، علــی واضحــی، مدیــر 
یکــی از شــرکت های واردکننــده کاغــذ، در 
ــزاری  ــی خبرگ ــگار فرهنگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
تســنیم،  بــا اشــاره بــه بخشــنامه جدیــد وزارت 
صمــت مبنــی بــر اعمــال دوبــاره ســقف واردات 
بــرای کاغــذ گفــت: نزدیــک بــه یک مــاه اســت 
ــرکت ها  ــدی ش ــون رتبه بن ــرای قان ــا اج ــه ب ک
ــرای واردات  ــقف واردات ب ــت س در وزارت صم

کاغــذ نیــز اجرایــی شــده اســت.
کیفــی  رتبه بنــدی  داد:  ادامــه  وی 
شــرکت ها اتفــاق مثبتــی اســت کــه بــا هــدف 
حــذف کارت هــای بازرگانــی اجــاره ای و اقتصاد 
غیــر شــفاف اجرایــی شــده و آیتم هایــی نظیــر 
ســابقه واردات، مالیــات و بیمــه پرداختــی، 
رفــع تعهدهــای انجــام شــده و ... در رتبــه هــر 
ــی  ــای بازرگان ــت و کارت ه ــر اس ــرکت مؤث ش
ــدون رتبــه امــکان فعالیــت در واردات کاال را  ب
نخواهنــد داشــت. بــه نظــر می رســد ایــن ســاز 
و کار در بلندمــدت اثــرات خوبــی در جلوگیــری 
ــون  ــد پیرام ــکات و مفاس ــیاری از مش از بس

ــد. ــته باش واردات کاال داش
از  یکـــی  البتـــه  افـــزود:  واضحـــی 
ضعف هـــای اجرایـــی شـــدن ایـــن ســـاز 
ــال  ــور، اعمـ ــی کشـ ــرایط کنونـ و کار در شـ
ــرای  ــی بـ ــته حتـ ــال گذشـ ــقف های سـ سـ
ایـــن  در  اســـت.  معتبـــر  شـــرکت های 
ـــال  ـــه س ـــی ک ـــه میزان ـــرکتی ب ـــر ش ـــتا ه راس
ــرده  ــذ کـ ــه واردات کاغـ ــدام بـ ــته اقـ گذشـ
ــن  ــد. ایـ ــذ وارد کنـ ــد کاغـ ــت،  می توانـ اسـ
ـــذ  ـــام کاغ ـــی اق ـــد واردات برخ ـــدام در رون اق
ـــل  ـــوارد مث ـــی م ـــرده و در برخ ـــاد ک ـــع ایج مان
ــا  ــش قیمت هـ ــث افزایـ ــه باعـ ــذ گاسـ کاغـ
در بـــازار شـــده اســـت؛ زیـــرا وقتـــی برخـــی 
کارت هـــای بازرگانـــی از چرخـــه خـــارج 
می شـــوند عرضـــه کاهـــش می یابـــد و اگـــر 
قـــرار باشـــد مابقـــی شـــرکت ها بـــا ســـقف 
ســـال گذشـــته کاال وارد کننـــد، طبیعتـــاً 
ـــورده و  ـــم خ ـــه ه ـــا ب ـــه و تقاض ـــادل عرض تع
ـــود. ـــم ب ـــت خواهی ـــش کاذب قیم ـــاهد افزای ش

وی گفــت:  مــا نیــز در شــرکت راهــکار بــرگ 
ــث واردات  ــت در بح ــت بــا ایــن سیاس بهش
کاغــذ بالکــی بــا ارز نیمایــی دچــار مشــکاتی 
شــده ایم،  بنابرایــن بــا دفتــر مقــررات صــادرات 
نامه نگاری هایــی  صمــت  وزارت  واردات  و 
انجــام شــده کــه مشــکل ســقف واردات بــرای 

کاغــذ بالکــی حــل شــود.
واضحــی تصریــح کــرد:  البتــه کاغــذ تحریــر 
ــقفی  ــت و س ــتثنی اس ــت مس ــن سیاس از ای
بــرای واردات نــدارد، امــا انــواع دیگــر کاغــذ و 

ــون هســتند. ــن قان ــوا مشــمول ای مق
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وزنه برداری 2۰22 شد

ــی  ــن الملل ــیون بی ــی فدراس ــات اجرای هی
وزنه بــرداری، چیــن را بــه عنــوان میزبــان 

مســابقات جهانــی 2022 انتخــاب کــرد.
ــی  ــن الملل ــیون بی ــی فدراس ــات اجرای هی
ــره بیــن  ــرداری )آی وی اف( و هیــات مدی وزنه ب
ــهر  ــنبه( ش ــه ش ــروز )س ــی( ام ــی )ای ب الملل
ــان  ــوان میزب ــه عن ــن را ب »چونگ کینــگ« چی

ــرد. ــاب ک ــی 2022 انتخ ــابقات جهان مس
روزه   2 جلســه  یــک  در  تصمیــم  ایــن 
گرفتــه شــد و ایــن نشســت پیــش از مســابقات 
ــد.  ــزار ش ــرداری 201۹ برگ ــه ب ــی وزن جهان
ایــن رقابت هــا از 2۷ شــهریور در پاتایــا تایلنــد 

برگــزار می شــود.
فدراســیون  رییــس  کیانــگ ژو«  »جیــن 
وزنه بــرداری چیــن پیشــنهاد ایــن شــهر را 
بــه هیــات مدیــره بیــن المللــی ارائــه داد کــه 
ــار  ــرای اولیــن ب در آن چیــن از ســال 1۹۹5 ب
میزبانــی مســابقات جهانــی را برعهــده خواهــد 

ــت. گرف
در ایــن جلســه اصــول برنامــه توســعه 
تصویــب  وزنه بــرداری  رشــد  و   2020
المللــی  بیــن  شــد. همچنیــن فدراســیون 
حاکمیتــی  دســتورالعمل های  وزنه بــرداری 
ــود  ــو خ ــیون های عض ــرای فدراس ــوب را ب خ
ایجــاد کــرد. عــالوه بــر آن تغییــر قانــون فنــی 
در ایــن جلســه تصویــب شــد مبنــی بــر اینکــه 
ــاد  ــده ایج ــکاران پناهن ــرای ورزش ــیری ب مس
کنــد تــا در آینــده در رویدادهــای وزنه بــرداری 

ــد. ــت بپردازن ــه رقاب ب

مقانلو:
 تیم ملی تکواندو در گرندپری ژاپن 

نتیجه خوبی گرفت 

ســرمربی پیشــین تیــم ملــی تکوانــدو گفت: 
ــری  ــابقات گرندپ ــدال در مس ــه م ــب س کس

ــود.  ــرای تیــم ملــی ب ــی ب ژاپــن نتیجــه خوب
بــه گــزارش تســنیم، بیــژن مقانلــو، در 
خصــوص عملکــرد ملی پوشــان تکوانــدو در 
اظهــار   201۹ گرندپــری  مرحلــه  دومیــن 
داشــت: کســب یــک مــدال طــال، یــک مــدال 
نقــره و یــک مــدال برنــز نتیجــه خوبــی بــود و 
امیــدوارم رونــد موفقیــت ادامــه داشــته باشــد. 
ــرم  ــا در دو وزن 58- و 80+ کیلوگ ــرایط م ش
بــرای کســب ســهمیه المپیــک، در حــال 

ــت. ــدن اس ــت ش تثبی
وی عنــوان کــرد: در وزن 68- کیلوگــرم 
میرهاشــم حســینی بــا وجــود عقــب افتادگــی 
کــه در رنکینــگ المپیــک داشــت، نتایــج 
ــم  ــر میرهاش ــت. اگ ــرده اس ــب ک ــی کس خوب
ــابقات  ــال مس ــور در فین ــوز حض ــینی مج حس
گرندپــری را کســب کنــد، فکــر می کنــم 
ــه  ــا س ــا ب ــد ت ــهمیه کن ــب س ــد کس می توان
ــیم. ــته باش ــور داش ــک حض ــده در المپی نماین

ســرمربی ســابق تیــم ملــی تکوانــدو در 
بــرای  فدراســیون  برنامه هــای  خصــوص 
ســه  دو،  در  گفــت:  المپیــک  در  موفقیــت 
ســال اخیــر فدراســیون تکوانــدو خیلــی از 
اشــتباهاتی کــه خواســته یــا ناخواســته در 
زمــان مــا افتــاد را پوشــش داده و در هــر 
شــرایطی از کادرفنــی تیــم ملــی حمایــت 
می کنــد. ایــن حمایت هــا بایــد وجــود داشــته 
باشــد و مــن از ایــن موضــوع خیلــی خوشــحال 
ــی در  ــد حت ــا می توان ــن حمایت ه ــتم. ای هس
ــی  ــی کادرفن ــث دلگرم ــرایط باع ــن ش بدتری
ــن  ــه بهتری ــی ک ــا و در حال ــان م شــود. در زم
شــرایط را داشــتیم مــا را می کوبیدنــد و هیــچ 

ــد. ــت کن ــا حمای ــود از م ــی نب کس
مقانلــو خاطرنشــان کــرد: فدراســیون تکواندو 
از گذشــته برداشــت خوبــی داشــته و اشــتباهات 
ــه صــورت ســهوی انجــام شــده  گذشــته کــه ب
ــات  ــر اتفاق ــد. اگ ــام نمی ده ــر انج ــود را دیگ ب
ــا  ــم تنه ــر نکنی ــود و فک ــرار نش ــته تک گذش
ــی  ــت، م ــالک اس ــهمیه م ــب س ــن کس گرفت
توانیــم نتیجــه خوبــی را در توکیــو کســب 
کنیــم. همــه اتفاقــات در زمــان مــا ظــرف یــک 
مــاه و نیــم اتفــاق افتــاد و بهتریــن تیــم دنیــا، 
پرافتخارتریــن تیــم دنیــا و  بهتریــن نفــرات دنیا 
بــا فاصلــه کوچکــی کــه خواســته یــا ناخواســته 

ــاد در المپیــک نتیجــه نگرفــت. اتفــاق افت
و  اشــتباه  تصمیم گیری هــای  افــزود:  وی 
عــدم همدلــی کــه بــه چشــم نمی آمــد و بعدهــا 
متوجــه شــدیم چــه اتفاقاتــی افتــاده و همچنین 
غــرور کاذب، باعــث شــد اتفــاق خوبــی کــه باید 
در المپیــک می افتــاد تــا کتــاب خــوب آن دوران 
بــه طــور کامــل بســته شــود، رخ ندهــد. از 10 
بــرگ آن کتــاب، ۹ برگــش خــوب نوشــته شــد 
و یــک بــرگ آن خوب نوشــته نشــد. خوشــحالم 
ــدو   ــواده تکوان ــد خان ــث ش ــرگ باع ــک ب آن ی
ــیون راه  ــگاه و فدراس ــئله ن ــه مس ــر ب آگاهانه ت
ــدوارم  ــد. امی ــر کن ــود را بزرگت ــم انداز خ و چش
مســائل گذشــته دیگــر تکــرار نشــود و اگــر ایــن 
ــو  ــک 2020 توکی ــد در المپی ــات رخ نده اتفاق

ــویم. ــق می ش موف

ــان  ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون رئی مع
ــدال آور از  ــان م ــه زن ــاره گالی ــواده درب و خان
ــه در آن  ــی ک ــز و تبعیض ــع جوای ــوه توزی نح
وجــود دارد، گفــت: معاونــت امــور زنــان و 
ــض  ــن تبعی ــل ای ــل و فص ــرای ح ــواده ب خان
در گفــت و گــو بــا وزیــر ورزش و جوانــان، 
پیگیــری هــای الزم را مبــذول خواهــد داشــت. 
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه ابتــکار، ضمــن 
ــان در  ــور زن ــای نوظه ــرفت ه ــادآوری پیش ی
ــزود:  ــدال آوری، اف ــی و م ــای ورزش ــه ه عرص
حضــور زنــان در عرصــه هــای ورزشــی همــواره 
یکــی از دســتاوردهای شــگفت انگیــزی اســت 
ــه  ــالب ب ــس از انق ــال پ ــن 40 س ــه در ای ک
دســت آمــده و زنــان بــا همــت، تــالش و 
ــن و  ــام موازی ــت تم ــا رعای ــوی و ب ــزه ق انگی
پوشــش مناســب در ایــن زمینــه گام برداشــته 

ــد.  ــرده ان و رشــد ک
ــاهدیم در  ــه ش ــن ک ــن ای ــزود: ضم وی اف
ــان،  ــوم بازیکن ــک س ــیایی ی ــای آس ــازی ه ب
ــز  ــوم جوای ــک س ــتند ی ــد و توانس ــان بودن زن
را هــم از آن خــود کننــد. موضوعــی کــه 
ــد  ــول بدهن ــک ق ــات المپی ــد مقام ــث ش باع
را  اعزامــی،  ورزشــکاران  از  درصــد  پنجــاه 
ــاق  ــن اتف ــار ای ــد. در کن ــکیل دهن ــان تش زن
ــان در  هــای افتخارآفریــن، موضــوع حضــور زن
ــل و  ــد ح ــه بای ــت ک ــاله ای اس ــگاه مس ورزش
ــان مشــتاقانه  فصــل شــود؛ مطالبــه ای کــه زن
منتظــر رفــع ان هســتند تــا بــا خاطری آســوده 
ــینند.  ــابقات بنش ــتقیم مس ــای مس ــه تماش ب

حضور خانواده ها در ورزشگاه، تسری 
دهنده فرهنگ ورزشی است

ــت  ــن گف ــه ای ــئول در ادام ــام مس ــن مق ای
و گــو، بــه تــالش هــای دولــت تدبیــر و امیــد 
در ایجــاد فضــای مناســب بــرای حضــور زنــان 
ــواده هــا در ورزشــگاه هــا اشــاره کــرد و  و خان
گفــت: دولــت از ابتــدا، بــرای ایــن کــه فضــای 
ــا  ــواده ه ــان و خان ــور زن ــرای حض ــگاه ب ورزش
ــود را  ــالش خ ــام ت ــود، تم ــا ش ــاده و مهی آم

ــم  ــی ه ــات مختلف ــت. اقدام ــته اس ــکار بس ب
صــورت گرفتــه اســت کــه از جملــه آن فراهــم 
ــود کــه پیــش  کــردن زیرســاخت هــای الزم ب

ــود.  ــن  فراهــم نب از ای
ــی  ــائل فرهنگ ــورد مس ــه داد: در م وی ادام
ایــن امــر کــه همــواره دغدغــه و ابــزار مخالفــت 
ــا و  ــم ه ــا تی ــی ب ــت های ــود، صحب ــی ب برخ
ــر  ــه نظ ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــواداران ص ه
ــد  ــی توان ــا م ــواده ه ــور خان ــد حض ــی رس م
ــد و  ــل کن ــن بحــث هــای فرهنگــی را تعدی ای

ــت.  ــروری اس ــی ض خیل
ــک  ــای ورزش ی ــرد: فض ــد ک ــکار تاکی ابت
ــم  ــازه دهی ــد اج ــالمی اســت و نبای ــای س فض
یــک رفتــار ناشایســتی بــر ایــن فرهنــگ غلبــه 

ــد.  کن

حضور زنان در ورزشگاه امری سیاسی نیست
ــر  ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ــاون ریی مع
ــگاه  ــان در ورزش ــور زن ــرای حض ــه ب ــن ک ای
ــا  ــاخت ه ــر زیرس ــی و از نظ ــع قانون ــچ من هی
هــم طبــق گفتــه وزیــر ورزش هیــچ مشــکلی 
ــچ  ــت هی ــت: دول ــار داش ــدارد، اظه ــود ن وج
ــا  ــگاه ه ــان در ورزش ــور زن ــا حض ــی ب مخالفت
نــدارد و در جــای جــای جامعــه اســالمی بایــد 
موازیــن شــرعی رعایــت شــود کــه مــی شــود. 
تــا امــروز هــم نمونــه هــای زیــادی اســت کــه 
زنــان حضــور دارنــد و هیــچ اتفــاق خاصــی هــم 
نیافتــاده اســت. فضــا، فضــای ورزشــی اســت و 
زنــان را روحیــه ورزشــی شــرکت مــی کننــد و 

ــادی.  ــرای نشــاط و ش ــی اســت ب فرصت
ــاره  ــا اشـ ــوری بـ ــس جمهـ ــاون رئیـ معـ

ــان در  ــور زنـ ــاله حضـ ــه مسـ ــن کـ ــه ایـ بـ
ــد در  ــرده انـ ــی کـ ــا را سیاسـ ــگاه هـ ورزشـ
حالـــی کـــه یـــک امـــر فرهنگـــی و ورزشـــی 
اســـت، تصریـــح کـــرد: متاســـفانه در مـــورد 
ــی،  ــر آبـ ــوزی دختـ ــر و خودسـ ــاق اخیـ اتفـ
ـــری  ـــع گی ـــوء و موض ـــای س ـــرداری ه ـــره ب به
ــه  ــه در مقابلـ ــرادی کـ ــرف افـ ــی از طـ هایـ
ــتند،  ــران هسـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــا جمهـ بـ
ـــاله  ـــن مس ـــه ای ـــی ک ـــت. در حال ـــورت گرف ص
ـــت  ـــوان از آن برداش ـــه بت ـــود ک ـــی نب موضوع
ـــه  ـــود ک ـــاله ای ب ـــا مس ـــرد و تنه ـــی ک سیاس
ــدن آن  ــش آمـ ــل پیـ ــاص عامـ ــرایط خـ شـ

شـــد. 
 وی تاکیــد کــرد: ایــن هــا فقــط مــی 
خواهنــد بــه هــر قیمتــی، جمهــوری اســالمی 
ــان  ــاله زن ــوز مس ــد و دلس ــوال ببرن ــر س را زی
ــیب زده و  ــتر آس ــفانه بیش ــه متاس ــتند ک نیس
بــه حضــور ورزشــی زنــان کمکــی نکــرده انــد. 
امــا مــا تــالش مــی کنیــم کــه مســاله کال حــل 
ــراغ  ــا ف ــان اجــازه داشــته باشــند ب شــود و زن
بــال در مســابقات شــرکت کننــد و ایــن مســیر 
ــه  ــم ادام ــان داری ــرای ورزش زن رشــدی کــه ب

پیــدا کنــد. 
ــان  ــه زن ــن پرســش ک ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــز و تبعیضــی  ــع جوای ــدال آور از نحــوه توزی م
کــه در آن وجــود دارد شــکایت دارنــد، گفــت: 
ــاله،  ــن مس ــت ای ــالم و درخواس ــورت اع در ص
ــرای حــل و  ــواده ب ــان و خان ــور زن ــت ام معاون
فصــل ایــن تبعیــض در گفــت و گــو بــا مســعود 
ســلطانی فــر وزیــر ورزش و جوانــان، پیگیــری 

ــذول خواهــد داشــت.  هــای الزم را ب

معاون رئیس جمهوری:

تفاوت دستمزدها و جوایز ورزشکاران 
زن و مرد را پیگیری می کنیم

مســابقات ســوارکاری اســتقامت اســتانی 
جشــنواره  همــراه  بــه  آذربایجــان  جــام 
میزبانــی  بــه  کالپ  پونــی  و  اســتعدادیابی 
شهرســتان مرنــد روز جمعــه 22 شــهریور 
بــا  کوثــر  ســوارکاری  باشــگاه  در   13۹8
بــه رشــته  بینظیــر عالقمنــدان  اســتقبال 

داد. پایــان  خــود  کار  بــه  ســوارکاری 
هیئــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
هیئــت  همــت  بــه  اســتان،  ســوارکاری 
ســوارکاری و اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 
ــا همــکاری کمیتــه هــای اســتقامت  ــد و ب مرن
ــی  ــی، پون ــتعداد یاب ــکی، اس ــتان، دامپزش اس
کالپ و کمیتــه جانبــازان و معلولیــن مســابقه 
ــه  ــان و برنام ــام آذربایج ــتانی ج ــتقامت اس اس
ــا شــور و شــوق  ــی کالپ ب اســتعدادیابی و پون

ــد. ــزار گردی ــی برگ خاص
ــرد: در مســابقات  ــار ک ــل اظه محســن اصی
اســتقامت تعــداد 22 نفــر شــرکت کننــده )20 
نفــر آقــا و 2 نفــر خانــم( در رده 40 کیلومتــر 
ــه  ــد ک ــت پرداختن ــه رقاب ــدود ب ــرعت مح س

در پایــان تعــداد 1۹ نفــر موفــق بــه طــی رده 
ــداد کمیتــه  ــا ایــن روی ــد و همزمــان ب گردیدن
اســتعداد یابــی و پونــی کالپ بــرای 3۹ نفــر در 
رده ســنی زیــر 16 ســال، برنامــه اســتعدادیابی 

برگــزار نمودنــد.   
ــی  ــت ط ــر اس ــه ذک ــه داد: الزم ب وی ادام
ــای  ــا روس ــه ب ــای صــورت گرفت ــی ه هماهنگ

ــای پارادرســاژ و اســتقامت  ــه ه ــرم کمیت محت
ــابقه  ــن مس ــوارکاری ج.ا.ا، در ای ــیون س فدراس
آقــای ســید ســجاد موســوی عضــو تیــم 
ــت(  ــار معلولی ــراد دچ ــوارکاری اف پارادرساژ)س
ــار موفــق شــد در مســافت 40  ــرای اولیــن ب ب
ــر در  ــرعت 8 کیلومت ــل س ــا حداق ــر ب کیلومت

ــد. ــی رده نمای ــاعت ط س

اصیــل اضافــه کــرد: همچنیــن حضــور 
ســتوانیکم محمدرضــا قویــدل بــه عنــوان 
نماینــده پــادگان تیــپ مرند-نزاجــا و موفقیــت 
ایشــان در طــی رده مســافت 40 کیلومتــر برای 
اولیــن حضــور نماینــده نیــروی زمینــی ارتــش 
هــای  حاشــیه  از  اســتقامت،  مســابقات  در 

ــود. ــداد ب ــن روی ــه ای ــل توج ــذاب و قاب ج

مسابقات سوارکاری استقامت استانی جام آذربایجان به کار خود پایان داد

ــا حضــور   ــز ب ــرق آســای هفتگــی تبری  مســابقات شــطرنج ب
ــای  ــرداوری آق ــه س ــی ب ــه روش سوئیس ــر  در ۹ دور ب 58 نف
شــهرکی نــژاد روز دوشــنبه مورخــه ی ۹8/6/25 در ســالن 

ــج  ــه نتای ــد ک ــزار گردی ــتان برگ ــطرنج اس ــت ش ــطرنج هیئ ش
ــد. ــی باش ــر م ــرح زی ــده بش ــت آم بدس

 جوایز اصلی:
مقام اول: امیر رضا پور آقا باال
مقام دوم: صاحبعلی عطا نژاد

مقام سوم: سعید جباری
مقام چهارم: رحیم نظری
مقام پنجم: تومای ترابی

جوایز فرعی: 
اول زیر 2000 : علی عباد زاده

اول1800 : نیما صفری

اول 1600 : عادل عبدی
اول 1400 : اورهان قربان او
اول بانوان : عسل ذولفقاری

ــاال،  ــور آقاب ــا پ ــر رض ــاند امی ــی رس ــتان م ــالع دوس ــه اط ب
ــه  ــاری ب ــاه ج ــر م ــتان اواخ ــن اس ــار آفری ــاز افتخ ــطرنج ب ش
همــراه تیــم ملــی شــطرنج زیــر 16 ســال ایــران جهــت شــرکت 
ــتان  ــازم قرقیزس ــی ع ــای جهان ــرق آس ــد و ب ــابقات رپی در مس

مــی شــود. 
جامعــه ورزشــی شــطرنج اســتان آذربایجــان شــرقی و 
ــاز  ــطرنج ب ــوان ش ــرای نوج ــیر ب ــب ش ــری عج ــه سراس روزنام

اســتان در مســابقات جهانــی آرزوی موفقیــت دارد.

جمعیــت ورزشــکاران بیمــه شــده در مراغه در 
دو ســال گذشــته بیــش از دو برابر شــده اســت.

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، 
رئیــس اداره ورزش و جوانــان مراغــه بــا اعــالم 
ــاي  ــت ه ــاي هیئ ــع روس ــر در جم ــن خب ای
ــکاران  ــداد ورزش ــت : تع ــه گف ــي مراغ ورزش
بیمــه شــده ایــن شهرســتان از 4 هــزار و 500 
ــر در  ــزار و 500 نف ــه ۹ ه ــال ۹6 ب ــر در س نف

ــت. ــیده اس ــاري رس ــال ج س
ــا بیــان اینکــه ،  مهــدي نوایــي همچنیــن ب
ــه اول را در  ــه رتب ــان مراغ اداره ورزش و جوان
ــب  ــرقي کس ــان ش ــعه ورزش در آذربایج توس
کــرده اســت افــزود : ورزش در ایــن شهرســتان 
در 11 شــاخص از جملــه ورزش همگانــي ، 

ــوان  ــاي ورزشــي و ورزش بان ــي ، فضاه قهرمان
ــه اســت. توســعه یافت

بــه گفتــه رئیــس اداره ورزش و جوانــان 
در  شهرســتان  ایــن  ورزشــکاران   ، مراغــه 
ســال گذشــته موفــق بــه کســب هشــت 
مــدال بیــن المللــي ، 2۷ مــدال کشــوري 
 و 163 مــدال قهرمانــي اســتان شــده انــد.

: همچنیــن ســال گذشــته 24  افــزود  وي 
ــه ای در  ــوری و منطق ــي کش ــابقه قهرمان مس

ــت. ــده اس ــزار ش ــه برگ مراغ
نوایــي اضافــه کــرد : بــا برنامــه ریــزي هــاي 
صــورت گرفتــه تــالش مــي شــود تــا دو ســال 
آینــده تعــداد ورزشــکاران ایــن شهرســتان بــه 

15 هــزار نفــر افزایــش یابــد.

مسابقات هفتگی شطرنج تبریز برگزار گردید

جناب آقای مهندس کریم سامبرانی افزایش ورزشکاران بیمه شده مراغه

روانشناسی

روزهای باقی مانده تابستان را 
چگونه بگذرانیم؟  

بـی خیـال رسـانه هـاي اجتماعـي شـوید: 
دنبـال  و  اجتماعـي  هـای  شـبکه  از  قـدری 
کـردن زندگـی دیگـران فاصلـه بگیریـد و بـه 
تماشـای  برسـید.  خودتـان  واقعـی  زندگـی 
عکسـها و مطالبـی کـه دیگـران از تفریحـات 
شـان در دنیـای مجـازي منتشـر مـی کننـد 
، جـزء اینکـه اعصـاب تـان را بـه هـم بریـزد 
و باعـث شـود خودتـان را بـا آن هـا مقایسـه 
کنیـد نتیجـه ای نـدارد. ازآنجاکـه فکـر مـی 
کنیـد آن ها در خوشـی غرق هسـتند و شـما 
دچـار مشـکالت هسـتید، مجبـور می شـوید 
مـدام  احسـاس،  ایـن  کـردن  مخفـی  بـراي 
عکـس و فیلـم بگیریـد و منتشـر کنیـد تا به 
آن هـا ثابـت کنیـد کـه شـما هم خوشـبخت 
هسـتید. بـا ایـن کار، نـه از لحظات تـان لذت 
مـی بریـد و نه بعدهـا خاطـره ای از آن ها در 
یادتـان خواهـد مانـد. بـه زندگـی واقعـی تان 

برسـید و وب گـردی را محـدود کنیـد.
بـراي تمامـی دقایـق و لحظه هـای هرروز 
برنامـه ریـزي نکنید: نـه تنها این کار شـما را 
خسـته میکنـد ، بـراي بچـه شـما هـم خیلي 
عالـی نیسـت آن هـم در تابسـتان ، کـه بیش 
از حـد بـراي وی برنامـه ریزي و زمـان بندی 
انجـام دهیـد. خـوب اسـت گاهـی وقـت هـا 
بچـه حـس کـم حوصلگـی و خسـتگی را هم 
تجربـه کنـد تـا زمـان ایـن را پیدا کنـد که از 
قـوه تخیـل خویش اسـتفاده نمـوده و باطری 

هایـش را شـارژ کند.
یـک کتاب تـازه آغاز کنید: درسـت اسـت 
لذتبخـش  هرکسـی  بـراي  کتابخوانـی  کـه 
نیسـت، ولـی پیشـنهاد مـی کنیم دسـت کم 
پیـدا  را  آرام  و  دنـج  کنیـد. جایـی  امتحـان 
بـراي  قهـوه  یـا  چـای  فنجـان  یـک  کنیـد، 
کـه  بخوانیـد  را  کتابـی  و  بریزیـد  خودتـان 
بتوانیـد تـا پایـان فصـل تابسـتان آنـرا تمـام 
بـه  کنیـد. روزی 10 صفحـه هـم بخوانیـد، 
شـما ارامـش و لذتـی اسـتثنایی خواهـد داد.

از پـدر بـزرگ هـا و مادربـزرگ هـا کمـک 
بگیریـد: از مادربـزرگ یا پدر بـزرگ خواهش 
کنیـد بـراي 1 یا 2 هفتـه به خانه شـما بیاید 
و یـا بچـه خویـش را بـراي چند روز بـه خانه 
دوران  بهتریـن  تابسـتان  بفرسـتید.  هـا  آن 
بـراي بچـه ها هسـت تا زمانـی را بـا پدربزگ 
یـا مادربـزرک خویش سـپری کننـد. آن ها با 
نگهـداری از بچـه هـا در فصل تابسـتان براي 
نجـات  دارنـد  زیـادي  والدینـی کـه مشـغله 

. بخش میباشـد 
از فعالیـت هـای عـادی خانوادگـي لـذت 
ببریـد: از کارهـای سـاده، ماننـد ناهـار خورد 
در بیـرون از منـزل در حیـاط پشـتی لـذت 
ببریـد. از طوالنـی بـودن روز حداکثـر بهـره 
را ببریـد و پـس از کار بـه دوچرخـه سـواری 
برویـد و یـا وسـایل پیک نیـک را برداشـته و 
بـه پـارک بروید. یـک زیرانـداز در حیاط پهن 

کنیـد و همـراه یکدیگـر کتـاب بخوانیـد.
بـه سـاحل برویـد: حتمـاً در ایـن روزهای 
باقـی مانـده زمانـی را بـه وقـت گذرانـدن در 
تابسـتان  فصـل  بدهیـد.  اختصـاص  سـاحل 
بـا دریـا و سـاحل پیونـدی ناگسسـتنی دارد. 
زندگـی  دریـا  نزدیکـی  در  کـه  درصورتـی 
نمـی کنیـد، میتوانیـد بـه شـهرهای شـمال 
یـا جنـوب کشـور سـفر کوتاهـی کنیـد. در 
سـاحل میتوانیـد بـازی والیبـال یـا فعالیـت 
هـای جسـمی دیگـری انجـام دهیـد؛ این کار 
بـه خصوص بـراي افرادی بسـیار مفید اسـت 
کـه تـا به ایـن جا خـورده و خوابیـده اند! ضد 

افتـاب مناسـب را فرامـوش نکنیـد.
نیازهـای خویش را فرامـوش نکنید: زمانی 
را بـراي خویـش در نظـر بگیریـد و اگـر الزم 
اسـت از یـک پرسـتار بچـه بـراي نگهـداری 
از کـودکان کمـک بگیریـد و زمانـی را بـراي 
فعالیـت هـای ورزشـی یـا زیبایـي خویش در 
نظـر بگیریـد. داشـتن ظاهـری نامناسـب از 
شـما پدر یـا مـادر خوبی نمـی سـازد، بعالوه 

بـه اسـترس شـما هـم مـی افزاید.
بعضـی از سـاعتهای روز را خـارج از منـزل 
سـپری کنید: درسـت هسـت که نشسـتن در 
خانـه و تماشـای فیلـم و سـریال بـراي خیلي 
هـا جـذاب تـر از هـر کار دیگـری اسـت، ولی 
یادتان باشـد وقت گذرانـدن در بیرون از خانه 
ـ حتـی 10 دقیقه هم که شـده ـ بسـیار مهم 
اسـت. پیـاده روی و گـردش در پـارک هـا یا 
طبیعـت بهتریـن شـیوه بـراي تنفـس هـوای 
ازاد و تحـرک داشـتن اسـت؛ هـر دوی ایـن 
کارهـا بـراي بهبـود خلـق وخـو و سـالمتی 
مفیدند. اگر کسـی را داشـته باشـید کـه پایٔه 
پیـاده روی باشـد، چـه بهتـر! میتوانیـد با وی 

شـب هـا پیـاده روی هـای طوالنـی کنید.
روزهایـی را بدون هیچ کاری سـپری کنید: 
تـالش کنیـد حجم کارهـا را در آخـر هفته ها 
پائیـن بیاوریـد و از مزایای ایـن واقعیت که در 
فصـل تابسـتان همـه چیـز آرامتـر اتفـاق می 
افتـد اسـتفاده کنیـد. بـه میـزان کافـی بـراي 
فعالیـت هـای فـوق برنامـه، مشـق هـای آخر 
شـب، عجلـه بـراي صـرف شـام کـه در تمـام 
سـال تحصیلی مشـغول به انجام هسـتید، کار 
انجـام داده ایـد. اکنـون از زمانیکـه کاری براي 
انجـام دادن نیسـت، لـذت برده و تـا جایی که 

امـکان دارد کاری انجـام ندهید.
منبع: بیتوته

انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان هیئت ریســه 
ــه جنابعالــی و  ســبک مبــارزان جمهــوری اســامی ایــران را ب

جامعــه ورزشــی اســتان تبریــک عــرض مــی نماییــم.
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــق  ــر تحقیـ ــه بـ ــا تکیـ ــازی بـ ظرفیت سـ
و پژوهـــش، بـــا برنامه هـــای کوتاه مـــدت، 
ـــل در  ـــدم تعل ـــدت و ع ـــدت و بلندم ـــان م می
اجـــرای برنامه هـــای توســـعه ای بـــا اســـتفاده 
ـــی  ـــی، درس ـــت مل ـــوان و ظرفی ـــری از ت حداکث
اســـت کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد مدیـــران 
نفتـــی بایـــد از آمریکایی هـــا یـــاد بگیرنـــد. 
ـــری  ـــه گـــزارش تســـنیم، کاهـــش ضربه پذی ب
ناشـــی از تکانه هـــا و تهدید هـــای داخلـــی 
ـــادی  ـــق اقتص ـــی تحق ـــدف اصل ـــی، ه و خارج
مقاومتـــی اســـت. هدف گـــذاری ایده آلـــی 
ـــوز  ـــق آن هن ـــا تحق ـــا ب ـــت م ـــت نف ـــه صنع ک

فاصلـــه دارد.
ـــالف  ـــه برخ ـــور ک ـــویم، آنط ـــم ش ـــر تحری اگ
ـــان  ـــد در اذع ـــر و امی ـــردان تدبی ـــای دولتم ادع
ــام،  ــا برجـ ــا بـ ــل تحریم هـ ــذف کامـ ــه حـ بـ
در دوران پســـابرجام دیدیـــم؛ پروژه هـــای 
ـــه  ـــی ک ـــارس جنوب ـــاز 11 پ ـــون ف ـــی چ مهم
توســـعه آن بـــا خوش بینـــی ســـاده لوحانه ای 
بـــه شـــرکت های بدعهـــد خارجـــی واگـــذار 
شـــده بـــود، بیـــش از دو ســـال بـــر زمیـــن 
می مانـــد و پـــروژه ملـــی ایـــران LNG بـــا 
قریـــب بـــه 50 درصـــد پیشـــرفت اجرایـــی 
طـــی 6 ســـال متوقـــف مانـــده و برنامـــه 
ــاکام  ــت LNG را نـ ــه صنعـ ــران بـ ورود ایـ

می گـــذارد.
ـــای سیاســـی اش  ـــت، تکانه ه ـــازار نف ـــی ب وقت
ـــر  ـــد، ه ـــی چرب ـــادی اش م ـــای اقتص ـــر مولده ب
ـــت  ـــم اس ـــازار مه ـــرای ب ـــران ب ـــت ای ـــد نف چن
ـــازار  ـــه در ب ـــت ک ـــران نیس ـــت ای ـــن نف ـــا ای ام
ــازی  ــته بـ ــه سررشـ ــت؛ بلکـ ــذار اسـ تأثیرگـ
ـــان مناســـب  ـــه در زم دســـت کســـانی اســـت ک
مـــی تواننـــد بـــازار را بـــا خـــروج نفـــت یـــا 
ــرا  ــد، چـ ــرل کننـ ــتر کنتـ ــت بیشـ ورود نفـ
ـــور در اتخـــاذ تصمیم هـــای  ـــت مان ـــه ظرفی ک
مختلـــف را پیـــش از ایـــن در صنعـــت نفـــت 

ــد. ــم کرده انـ ــود فراهـ خـ
ـــت  ـــتراتژیک نف ـــر اس ـــن ذخای ـــکا اولی امری
ـــی  ـــتم، زمان ـــرن بیس ـــه ۷0 ق ـــود را در ده خ
ـــس  ـــت پ ـــازار نف ـــوردن ب ـــم خ ـــاهد بره ـــه ش ک
ـــس  ـــرد و پ ـــاد ک ـــود، ایج ـــی ب ـــم عرب از تحری
ـــان،  ـــن زم ـــال از ای ـــدود 50 س ـــت ح از گذش

ــود  ــی از وجـ ــمی حاکـ ــای غیررسـ برآوردهـ
ـــام در  ـــت خ ـــکه نف ـــون بش ـــش از ۷00 میلی بی
ـــی در  ـــی و زیرزمین ـــتراتژیک زمین ـــازن اس مخ

ـــت. ـــور اس ـــن کش ای
ــت  ــاالی نفـ ــره بـ ــت ذخیـ ــود ظرفیـ وجـ
خـــام، در کنـــار اســـتفاده از تکنولوژی هـــای 
ــه  ــارف کـ ــع نامتعـ ــت از منابـ روز در برداشـ
ـــق  ـــر تحقی ـــز ب ـــون تمرک ـــه مره ـــش از هم بی
و پژوهـــش در صنعـــت نفـــت ایـــن کشـــور 
ـــه واســـطه  ـــکا ب ـــا آمری اســـت و موجـــب شـــد ت
ـــعودی و  ـــتان س ـــیل از عربس ـــت ش ـــالب نف انق
ـــن  ـــون بزرگتری ـــه و اکن ـــی گرفت ـــیه پیش روس
باشـــد،  جهـــان  نفـــت  کننـــده  تولیـــد 
ــکا را  ــی در امریـ ــاد نفتـ ــری اقتصـ ضربه پذیـ
از تکانه هـــا و تهدیدهـــا بـــه کمتریـــن حـــد 

ممکـــن رســـانده اســـت.
امریکایـــی کـــه در گذشـــته ای نه چنـــدان 
بزرگتریـــن  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  دور، 
واردکننـــدگان نفـــت جهـــان، بـــه شـــدت از 
نوســـانات قیمتـــی بـــازار نفـــت متأثـــر مـــی 
ـــه  ـــود ب ـــد خ ـــت تولی ـــاندن ظرفی ـــا رس ـــد، ب ش
مـــرز 12 میلیـــون بشـــکه در روز، بـــه یکـــی 
از بزرگتریـــن صادرکننـــدگان نفـــت جهـــان 
تبدیـــل شـــد و حتـــی در ایامـــی از روســـیه 

ـــی  ـــادرات پیش ـــم ص ـــز در حج ـــتان نی و عربس
گرفـــت.

در حـــال حاضـــر نیـــز کـــه انتظـــار مـــی 
ــش  ــت بیـ ــر از افـ ــت متأثـ ــازار نفـ ــت بـ رفـ
از 5 میلیـــون بشـــکه تولیـــد روزانـــه نفـــت 
عربســـتان، بـــا رشـــد قابـــل توجـــه قیمـــت 
نفـــت و بـــه عبارتـــی یـــک شـــوک قیمتـــی 
ذخایـــر  پشـــتوانه  بـــا  شـــود،  مواجـــه 
اســـتراتژیک امریـــکا، ایـــن شـــوک قیمتـــی 
ـــی  ـــه نفت ـــه حادث ـــده و تکان ـــق نش ـــال محق فع
عربســـتان بـــا ظرفیت ســـازی هـــای امریـــکا 
در بخـــش ذخایـــر اســـتراتژیک نفـــت خـــام 
ــر  ــده، مگـ ــتهلک شـ ــادی مسـ ــد زیـ ــا حـ تـ
ـــه  ـــتان ب ـــد عربس ـــت تولی ـــت اف ـــه بازگش آنگ
ـــن  ـــه در ای ـــود ک ـــی ش ـــل، طوالن ـــرایط قب ش
ـــدت  ـــتفاده درازم ـــک اس ـــکا ریس ـــورت، امری ص
ـــرد. ـــد ک ـــر اســـتراتژیک خـــود را نخواه از ذخای

ــق  ــر تحقیـ ــه بـ ــا تکیـ ــازی بـ ظرفیت سـ
و پژوهـــش، بـــا برنامه هـــای کوتاه مـــدت، 
ـــل در  ـــدم تعل ـــدت و ع ـــدت و بلندم ـــان م می
اجـــرای برنامه هـــای توســـعه ای بـــا اســـتفاده 
ـــی  ـــی، درس ـــت مل ـــوان و ظرفی ـــری از ت حداکث
اســـت کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد مدیـــران 
نفتـــی بایـــد از امریکایی هـــا یـــاد بگیرنـــد. 

درس »اقتصاد مقاومتی« بانکی ها به مدیران نفتی

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون   
شهرســتان مراغــه گفــت: بــا ســازماندهی انجام 
ــرورش،  ــوزش و پ ــووالن آم ــط مس ــده توس ش
هیــچ کالس درســی در مهــر ۹8 بــدون معلــم 
ــی  ــان در تمام ــود و معلم ــد ب ــر نخواه و مدی
ــاط  ــن نق ــی در دورتری ــای درس حت کالس ه

ــت. ــد یاف ــور خواهن ــتایی حض روس
بــه گــزارش ایرنــا، حمید شــکری در جلســه 
شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان مراغــه 
افــزود: در ســال تحصیلــی گذشــته 1۷8 کالس 
ــه  ــه بود ک ــم روب ــا کمبود معل در شهرســتان ب
خوشــبختانه بــا هماهنگــی هــای اســتانی 
مشــکل مدیریــت شــده و مهرمــاه امســال 

ــود. ــم نخواهــد ب ــدون معل هیــچ کالســی ب
ــا  وی افــزود: ســازماندهی نیــروی انســانی ب
قــوت پیگیــری شــده و بــا برنامــه ریــزی انجــام 
ــای درس،  ــام کالس ه ــان در تم ــده معلم ش

حاضــری مــی شــوند.
ــط  ــرورش در خ ــوزش و پ ــت: آم ــکری گف ش
مقــدم اســت و باید موضــوع افــت تحصیلــی علت 
یابــی شــده و بــا جدیــت بیشــتر کیفیــت آموزش 

در شهرســتان مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 12 درصــد 
از دانــش آمــوزان شهرســتان در مــدارس غیــر 
ــد در  ــل هســتند و بای ــی مشــغول تحصی دولت
خصــوص بحــث آموزشــی رونــد صعــودی قابــل 

مشــاهده باشــد.
ــال  ــی امس ــال تحصیل ــاز س ــه داد: آغ وی ادام
همزمــان بــا ایام محــرم و هفتــه بزرگداشــت دفاع 
ــن ســال  ــه هــای آغازی ــذا برنام مقــدس اســت ل
جدیــد تحصیلــی در ایــن شهرســتان بــا رویکــرد 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت و نشــاط  در بیــن دانش 

آمــوزان تدویــن و برنامــه ریــزی شــود.
ــز  ــه نی ــرورش مراغ ــوزش و پ ــت آم سرپرس

ــه  ــاه ب ــزود: در 31 شــهریور م ــن جلســه اف در ای
ــرای  ــه هــا ب ــن آییــن ورودی جوان صــورت نمادی
پایــه هفتم در مدرســه شــهید صارمــی و همزمان 
در این روز جشــن شــکوفه ها در مدرســه پســرانه 

مقــداد شــاهد برگــزار خواهــد شــد.
محمــود رضایــی افــزود: زنــگ مهــر امســال 
نیــز بــه صــورت پایلــوت در مدرســه دخترانــه 
نواختــه  مهرمــاه  اول  بــا  همزمــان  شــاهد 

ــد. ــد ش خواه
وی گفـت: امسـال ۹3 درصد ثبـت نام دانش 
آمـوزان در سـامانه ثبـت شـده و از لحاظ ثبـت 
نـام پیـش دسـتانی هـا،  شهرسـتان رتبـه دوم 
ابـالغ  درصـد   ۹4 و همچنیـن  را دارد  اسـتان 

همـکاران در سـامانه ثبت شـده اسـت.
رضایــی اضافــه کــرد: در ســال تحصیلــی 
جدیــد بیشــترین نیازشهرســتان در مقطــع 
ــورت  ــر ص ــا تدابی ــه ب ــود ک ــی ب ــوزش ابتدای آم
گرفتــه مشــکلی در این مقطــع نخواهیم داشــت.

حــدود 48 هــزار دانــش آمــوز و ســه هــزار کادر 
فرهنگــی در 550 مدرســه دولتــی و غیــر دولتــی 

مراغــه در حــال تحصیــل و تدریــس هســتند.

فرماندار مراغه:

  هیچ کالس درسی در مراغه بدون معلم نخواهد بود

ــان  ــه  داران خراس ــه چاپخان ــس اتحادی رئی
ــه   ــه چاپخان ــی ک ــد در وضعیت ــوی می گوی رض
هــا در 60 درصــد ســاعات کاری بیکار هســتند،  
را  چاپخانه هــا  بــرق  و  آب  قبــوض  حــذف 

ــد.  ــر می کن ــته  ت ورشکس
ــی، رئیــس  ــه گــزارش تســنیم، علــی مغان ب
رضــوی،  خراســان  چاپخانــه داران  اتحادیــه 
بــا اشــاره بــه تعطیلــی چندیــن چاپخانــه 
در خراســان رضــوی گفــت:  بــا توجــه بــه 
شــده  گــران  بســیار  اولیــه  مــواد  اینکــه 
ــل  ــه قب ــبت ب ــی نس ــوالت چاپ ــت،  محص اس
ــن  ــرو شــده اند ، بنابرای ــش قیمــت روب ــا افزای ب
بــرای شــرکت های تجــاری چنــدان صــرف 
از  دهنــد.  تولیــد  ســفارش  کــه  نمی کنــد 
ــا متریل هــای  ــد ب طــرف دیگــر ریل هــای تولی
ــه بــه حــای  ــرای نمون دیگــری پــر می شــود،  ب

کاغــذی سال هاســت  جعبه هــای دســتمال 
ــت. ــده اس ــن ش ــتیک جایگزی ــب پالس اغل

وی ادامــه داد: چــاپ پنــج ضلــع دارد؛ چــاپ 
ــال.  ــیلک و دیجیت ــل، س مســطح، افســت، لیب
وضعیــت در همــه ایــن اضــالع یکســان نیســت ، 
ــر و در  ــت بهت ــن اســت در برخــی وضعی ممک
ــن اســت  ــت ای ــا واقعی ــر باشــد. ام برخــی بدت
کــه در 60 درصــد وقــت اداری چاپخانه هــا ، 

ــتند. ــکار هس ــوش و بی ــتگاه ها خام دس
مغانــی بــا اشــاره بــه حــذف قبــوض کاغــذی 
آب و بــرق گفــت: اگرچــه ایــن اقــدام بــه 
ــی در مصــرف کاغــذ انجــام  منظــور صرفه جوی
ــا  ــد ت ــد ش ــب خواه ــا موج ــت،  ام ــده اس ش
بخشــی از ســفارش چاپخانه هــا کاهــش یافتــه 

ــوند. ــکار ش ــران بی ــده ای از کارگ ــی ع و حت
رئیــس اتحادیــه چاپخانــه داران خراســان رضوی 

ــرق در  ــوض آب و ب ــه اینکــه مگــر قب در پاســخ ب
چاپخانه هــای عمومــی بــه چــاپ می رســیده،  
در  قبض هــا  ایــن  از  بســیاری  بلــه  گفــت:  
چاپخانه هــای معمولــی بــه چــاپ رســیده اســت.

ــه داران  ــت چاپخان ــد: وضعی ــادآور ش وی ی
خراســان رضــوی بــه هیچ عنــوان مناســب 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــه س ــرا ک ــت؛ چ نیس
ــت و  ــنگین اس ــیار س ــاپ بس ــین آالت چ ماش
ــن  ــزو گران تری ــاپ ج ــت چ ــین آالت صنع ماش
ــن   ــه همی ــت؛ ب ــی دنیاس ــین آالت صنعت ماش
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  دلیــل 
ــه روز نمی دهــد  ــد ماشــین آالت ب اجــازه خری
ــش  ــال پی ــج س ــین آالت پن ــد ماش و می گوی
تولیــد شــده بیاوریــد زیــرا قیمــت ماشــین آالت 
جدیــد و بــه روز بســیار گــران اســت و ماشــینی 

ــم. ــارد نداری ــه میلی ــر س زی

حذف قبوض کاغذی چاپ را ورشکسته تر می کند 


