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واکنش وزارت کشاورزی به خبر 
»فساد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی«

به خطر انداختن جان مردم 
از سوی خودروسـازان 

به بهانه تحریم هـا

استاندار آذربایجان شرقی:

آموزش 2 ساعت زبان ترکی
 در هفته در مدارس از اول مهر

طرحاینگونهشائبههایکذبامنیتروانیوغذاییجامعهراتهدیدمیکند

درسالجاریحدود۷.۷میلیونتنگندمازکشاورزانخریداریشده
فسادگستردهایدرسیستمخریدتضمینیگندمشکلگرفته

برایهرکاریراحتترینکار،یعنیحذفقانونراانتخابمیکند

آمادگیکاملاستانبرایاستقبالازسالتحصیلیجدید

۷میلیارددالرخسارتآلودگیهوااست

توسعههمهجانبههرجامعهای،وابستهبهتعلیموتربیتصحیحاست

درشرایطتحریمیعدهایکمکمیکنندتاکشورادارهشود

آموزشزبانمادرینیزازحقوقتصریحشدهدرقانوناساسیاست
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          رئیس جمهور:

مذاکره با فشار حداکثری 
ناممکن است

دولت برنامه ای برای مذاکره با 
آمریکا در سازمان ملل ندارد

مسئوالنی که خانواده آنها خارج 
از کشور هستند باید عزل شوند

جوالن گردش های مالی قاچاق 
در حساب های بانکی

استاد شهریار پلی میان فرهنگ و 
ادب و شعر دیروز و امروز است

رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
ـــر  ـــر و زی ـــا یکدیگ ـــل ب ـــراد در تعام ـــت : اف گف
ـــه، اســـتعدادهای  ســـایه ی آرامـــش نظـــام جامع
ــن  ــه در ایـ ــد کـ ــکوفا می کننـ ــود را شـ خـ
راســـتا ازدواج یـــاری گـــر انسان هاســـت تـــا 
ــیر مشـــترکی  ــار هـــم مسـ ــان ها در کنـ انسـ
ـــا  ـــود را ارتق ـــای خ ـــرده و توانایی ه ـــی ک را ط

ـــد . دهن
  بــه گــزارش ایســنا، محمــد حســین صومی 
در همایــش آموزشــی توجیهــی همــکاری بیــن 
ــگام ازدواج  ــای هن ــاوره ه ــتگاهی در مش دس

ــت  ــا حمای ــته ازدواج  ب ــرد:  در گذش ــار ک اظه
همــه ی افــراد خانــواده انجــام می شــد و افــراد 
ــا  ــد ام یــک زندگــی عــادی را شــروع می کردن
ــه افزایــش آگاهــی نســبی  ــا توجــه ب امــروزه ب
مــردم، شــرایط بــه گونــه ای ســخت شــده کــه 
ــام  ــراد تم ــرر اف ــه ض ــص ب ــی ناق ــن آگاه ای
ــه  ــن ب ــی از زوجی ــه برخ ــت. چنانچ ــده اس ش
ــه  ــبت ب ــت نس ــی درس ــتن آگاه ــت نداش عل
ــه در  ــد ک ــه می کنن ــود را توجی ــم«، خ »تفاه

ــد .  ــی زناشــویی تفاهمــی ندارن زندگ
ــا  ــه ب ــر در رابط ــه اگ ــان این ک ــا بی   وی ب

کیفیــت ازدواج هــا نیــز آگاهــی نداشــته باشــیم 
ــه ی مشــاوره ی ازدواج شــویم،  ــد وارد مقول نبای
افــزود: مشــاوران، محــرم اســرار زوجیــن تحــت 
آمــوزش هســتند تــا بــا آمــوزش صحیــح، آنــان 

را بــه یــک مســیر درســت ســوق  دهنــد . 
ــای  ــرایط آموزش ه ــوص ش ــی در خص صوم
ــد  ــی بای ــز آموزش ــت: مراک ــگام ازدواج، گف هن
ــا  ــد ت ــاد کنن ــی مناســب را ایج فضــای فیزیک

ــد.  ــذت ببرن ــاوره ها ل ــن مش ــراد از ای اف

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

افراد در تعامل با یکدیگر 
استعدادهای خود را شکوفا می کنند

و  اقتصــادی  فعــاالن  انجمــن  رئیــس   
ارزروم ترکیــه گفــت: تاجــران  کارآفرینــان 
ترکیــه ای مشــتاق اســتفاده از ظرفیت هــای 
اقتصــادی منطقــه آزاد ماکــو هســتند کــه 
تســهیل تجــارت در ایــن منطقــه می توانــد در 

ــد.  ــر باش ــتیاق موث ــن اش ــش ای افزای
بــه گــزارش ایرنــا، ابراهیــم گوزوتــوک /

ibrahim gozutuk/ شــامگاه سه شــنبه در 
ــا معــاون ســازمان منطقــه آزاد ماکــو  ــدار ب دی
بــا اشــاره بــه اینکــه مرزهــای ایــران و ترکیــه 
ــوده  همــواره مــرز صلــح، دوســتی و آرامــش ب
اســت، افــزود: زمینــه همــکاری بســیار خوبــی 
بیــن تّجــار و بازرگانــان ۲ کشــور فراهــم اســت.

وی اضافــه کــرد: احــداث شــهرک صنعتــی 
مشــترک در ماکــو بــرای ۲ طــرف ایــران 

و ترکیــه بســیار پرســود و باصرفــه بــوده و 
ــا تســریع در ایــن امــر، همــکاری  مــی تــوان ب
تجــاری بازرگانــان و فعــاالن صنعتــی ۲ کشــور 

ــد. ــب ش را موج
ــن  ــل کاال بی ــل و نق ــهیل حم ــه تس وی ب
ــازی  ــه داد: نوس ــرد و ادام ــد ک ــور تاکی ۲ کش
ــازی  ــی و بهس ــل ترانزیت ــل و نق ــاوگان حم ن
ــه و  ــی، تســهیل در تخلی جــاده هــای مواصالت
بارگیــری، حمایــت از تجــار و صنایــع کوچــک 
مــی توانــد در رونــد توســعه تجــارت ۲ کشــور 
ــته  ــادی داش ــیار زی ــر بس ــه اث ــران و ترکی ای

ــد. باش
مهــدی خلف خانــی معــاون توســعه تجــارت 
ــز  ــو نی ــه آزاد ماک ــازمان منطق ــل س ــن المل بی
بــا اعــالم آمادگــی در خصــوص رفــع مشــکالت 

ســرمایه گــذاران خارجــی اظهــار داشــت:  وجود 
نیــروی کار جــوان، باانگیــزه و کاردان،  مشــوق 
هــا و مزیــت هــای منطقــه آزاد،  انــرژی ارزان 
و دسترســی بــه بازارهــای جهانــی، منطقــه آزاد 
ــرای توســعه  ــاط کشــور ب ــو را از دیگــر نق ماک

تجــارت بــا ترکیــه متمایــز کــرده اســت.
 حســین حمــزه لــو معــاون فرهنگــی، 
منطقــه  ســازمان  گردشــگری  و   اجتماعــی 
ــه  ــا اشــاره ب ــن جلســه ب ــز در ای ــو نی آزاد ماک
ظرفیــت ســرمایه گــذاری خارجــی بــرای 
احــداث هتــل در منطقــه ادامــه داد: ماکــو 
ــه دلیــل وجــود اشــتراک فرهنگــی و وجــود  ب
زمینــه فعالیت هــای اقتصــادی مــی توانــد 
ــذاری  ــرمایه گ ــدف س ــه ه ــن منطق مهمتری

ــد. ــا باش ــرک ه ــرای ت ب
منطقــه آزاد ماکــو بــه لحــاظ محــدوده 
ماکــو،  شهرســتان های  شــامل  جغرافیایــی 
شــوط، پلدشــت و شــهر مــرزی بــازرگان بــوده 
ــع  ــور واق ــرب کش ــمال غ ــه ش و در منتهی الی

ــت. اس
ــزار  ــج ه ــدود پن ــه ح ــن منطق ــاحت ای مس
کیلومتــر مربــع و جمعیــت آن براســاس نتایــج 
ــال  ــکن س ــوس و مس ــی نف ــماری عموم سرش

ــر اســت. ــزار نف ۱۳۹۵، حــدود ۲۰۰ ه
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــو ب ــه آزاد ماک منطق
منطقــه آزاد کشــور دارای ۱۴۰ کیلومتــر مــرز 
ــرز  ــر م ــوان و ۱۳۰ کیلومت ــا نخج ــترک ب مش

ــه اســت. ــا ترکی مشــترک ب

رئیس انجمن فعاالن اقتصادی و کارآفرینان ارزروم ترکیه:

تاجران ترکیه ای مشتاق استفاده از ظرفیت های اقتصادی 
منطقه آزاد ماکو هستند
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کاریکاتور

جاسوسی تل آویو از کاخ سفید

منبع:تسنیم

عضـو مجمع تشـخیص مصلحت نظـام گفت: 
امـروز بـا ریاسـت آقـای رئیسـی برخوردهـای 

جـدی بـا مفاسـد صـورت می گیرد.
بــه گــزارش فــارس، علــی آقامحمــدی 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
بــا اشــاره بــه تناقض گویی هــای برخــی از 
ــس  ــر رئی ــدام اخی ــوص اق ــئوالن در خص مس
ــاد  ــوع فس ــت: موض ــار داش ــه، اظه ــوه قضائی ق
پدیــده زشــت و ویــران کننــده هرجامعــه 
ــه  ــن جامع ــه ای ــد ک ــی نمی کن ــت و فرق ایس
ــی باشــد. ســازوکار هــر  ــا غیرمذهب ــی ی مذهب
ــاس  ــد براس ــت بای ــت و حاکمی ــام، حکوم نظ
یعنــی  باشــد.  امانتــداری  و  درســتکاری 
بایــد  حاکمیــت  و  دولتمــردان  مســئوالن، 
ــی  ــدار خوب ــردم، امانت ــت م ــه امان ــبت ب نس
ــا ناهنجــاری هــای  ــدا ب باشــند و از همــان ابت

ــد. ــدی کنن ــه ج ــی، مقابل اجتماع
وی افــزود: متأســفانه پــس از دفــاع مقــدس 
غفلــت هایــی داشــته ایــم و برخی از مســئوالن 
ســهل انــگاری هایــی کــرده انــد. برخــی از آنهــا 
پــس از  جنــگ بــه دلیــل ســختی هایــی کــه 
ــش  ــه آرام ــتند ب ــد دوســت داش کشــیده بودن
ــرور در  ــه م ــاد ب ــان فس ــان زم ــند. از هم برس
جامعــه پیــدا شــد و بــه درجــه باالیــی رســید 
تــا جایــی کــه امــروز بــه ایــن وضعیــت رســیده 

ایــم.
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض

تصریــح کــرد: امــروز شــاهد برخــورد بــا 
باندهــای فســاد در شــاکله ســاختارهای اداری 
و بــه خصــوص در جاهایــی هســتیم کــه 
ــی  ــه م ــال هزین ــت الم ــای کالن بی بودجــه ه
ــا فســاد را  ــه ب ــا کنــون برخــورد مقابل شــود. ت

ــتیم.  ــترده نداش ــدازه گس ــن ان در ای
وی ادامــه داد: امــروز بــا ریاســت آقــای 
مفاســد  بــا  جــدی  برخوردهــای  رئیســی، 
صــورت مــی گیــرد و حتــی دادگاه هــای فســاد 
ــر  ــود و دیگ ــزار می ش ــی برگ ــورت علن ــه ص ب
مــردم شــاهد اســامی همچــون میم،جیــم 
ــی  ــر کس ــع ه ــیاری از مواق ــتند و در بس نیس

فســادی انجــام دهــد، علنــی مــی شــود. ایــن 
ــدواری در  ــا امی ــت ت ــده اس ــبب ش ــدام س اق
ــبختانه  ــد. خوش ــود بیای ــه وج ــردم ب ــان م می
ــود  ــاد وج ــا فس ــه ب ــرای مقابل ــدی ب ــزم ج ع

دارد.
ــالب  ــن انق ــت:  ای ــار داش ــدی اظه آقامحم
ــه  ــت و هم ــام و شهداس ــای ام ــراث گرانبه می
ــه ای  ــر در نقط ــی اگ ــد و حت ــاری کنن ــد ی بای
شــاهد فســادی بودنــد، آن را بــه قــوه قضائیــه 
منتقــل کننــد. نبایــد بــه جــای ایــن کار، 
ــم  ــوط بزنی ــای نامرب ــم، حــرف ه ــه بیاوری بهان
کــه همیــن حــرف هــا هــم ســبب کشــمکش 

ــردم را  ــی م ــکار عموم ــده و اف ــه ش در جامع
مخــدوش می کنــد. اگــر خــدای ناکــرده ذهــن 
افــکار عمومــی بــا ایــن شــرایط مخــدوش 
شــود، مبــارزه بــا فســاد تأثیــر منفــی بــر افــکار 
ــورات  ــه تص ــا را ب ــذارد و آنه ــی گ ــی م عموم

ــد. ــی دهن ــوق م ــتباه س اش
وی بیــان کــرد: همــه مســئوالن بایــد دســت 
ــن  ــه در ای ــد و صادقان ــم دهن ــت ه ــه دس ب
ــی نیســت  ــد. فســاد موضوع ــه ورود کنن صحن
ــی  ــرای گروه ــوب و ب ــی خ ــرای گروه ــه ب ک
ــه  ــرای هم ــاد ب ــه فس ــد بلک ــد باش ــر ب دیگ
ــه دســت  ــد اســت.همه بایــد دســت ب اقشــار ب
ــا فســاد  ــارزه ب ــه در مب ــا صادقان ــد ت هــم دهن
ــد  ــت نظــام بلن ــک صــدا از کلی ــه صــورت ی ب

ــود. ش
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــن پرســش کــه منشــأ فســاد  ــه ای در پاســخ ب
ــاختارهای  ــاد س ــه فس ــت: ریش ــت، گف کجاس
اســت  در جایــی  فســاد  رســمی هســتند. 
ــال و  ــت الم ــت و بی ــای دول ــه ه ــه بودج ک
ــد. ــود دارن ــی در آن وج ــاختارهای حاکمیت س

بــی  متأســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
توجهــی در ســپردن مســئولیت هــا بــه دســت 
افــرادی کــه ســالم نیســتند و بــا رفیــق بــازی، 
ــود،  ــی ش ــام م ــازی انج ــل ب ــازی و فامی باندب
ــپردن  ــرد. در س ــی گی ــکل م ــاد ش ــأ فس منش
مســئولیت هــا بایــد توجــه کنیــم کــه فــرد تــا 
چــه انــدازه نســبت بــه مســئولیت واگذار شــده 
متعهــد اســت. گاهــی اوقــات مــی دانیــم کــه 
ــه  ــا ب ــدارد ام ــدی ن ــچ تعه ــرد موردنظــر هی ف
واســطه باندبــازی هــا، مســئولیت را بــه او مــی 
ــات  ــع تعصب ــی مواق ــی در برخ ــپاریم و حت س
بســیاری بــه ایــن باندبــازی هــا و رفیــق بــازی 
ــن مــوارد پشــتوانه فســاد  ــم. همــه ای هــا داری

مــی شــود.

آقامحمدی: 

امروز با ریاست آقای رئیسی برخوردهای 
جدی با مفاسد صورت می گیرد

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی 
ــکا  ــه فضاســازی های آمری ــا اشــاره ب مجلــس ب
بــه  ایــران  مــردم  کــردن  شــرطی  بــرای 
ــرای  مذاکــره، گفــت: دولــت هیــچ برنامــه ای ب
مذاکــره بــا آمریــکا در حاشــیه نشســت مجمــع 

ــدارد.  ــی ن عموم
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمدجـــواد 
جمالی نوبندگانـــی بـــا یـــادآوری نشســـت 
ــد  ــل متحـ ــازمان ملـ ــی سـ ــع عمومـ مجمـ
در روزهـــای آتـــی، گفـــت: آقـــای روحانـــی 
مواضـــع جمهـــوری اســـالمی ایـــران را بـــه 
ــد  ــد و تاکیـ ــالم کردنـ ــفاف اعـ ــورت شـ صـ
ـــره  ـــرای مذاک ـــه ای ب ـــت برنام ـــه دول ـــد ک کردن
ــع  ــت مجمـ ــیه نشسـ ــکا در حاشـ ــا آمریـ بـ
ـــرایط  ـــر در ش ـــوی دیگ ـــدارد. از س ـــی ن عموم
فعلـــی زمینـــه بـــرای مذاکـــره مســـاعد 

ــت. نیسـ

آمریکابهدنبالفضاسازیرسانهایباهدف
شرطیکردنجامعهایرانیبهمذاکره

ــورای  ــس ش ــا در مجل ــردم فس ــده م نماین
اســالمی، تصریــح کــرد: بــه نظــر می آیــد 
اظهــارات و پیام هــای توئیتــر ترامــپ بــه دلیــل 
ــان افراطــی  ــی وی و اطرافی ــات عقالن عــدم ثب
اســت کــه هــر روز یــک شــعاری می دهنــد، در 
واقــع در حــال حاضــر هیــات حاکمــه آمریــکا 

ــد. ــره ندارن ــرای مذاک ــرایطی ب ش
وی افــزود: جمهــوری اســالمی ایــران پیــش 
از ایــن مواضــع خــود را اعــالم کــرده و گفتــه 
ــکا از برجــام هیــچ  ــا خــروج آمری اســت کــه ب
ــه  ــا آنهــا نخواهــد داشــت. آنهــا ب مذاکــره ای ب
ــن  ــن چنی ــود از ای ــع خ ــن مناف ــال تامی دنب

فضاســازی ها هســتند. آقــای رئیس جمهــور 
نیــز بارهــا اعــالم کــرده اســت.

اســـت:  معتقـــد  نوبندگانـــی  جمالـــی 
بـــه  غربـــی  و  آمریکایـــی  رســـانه های 
ـــه  ـــی ب ـــه ایران ـــردن جامع ـــرطی ک ـــال ش دنب
مذاکـــره یـــا عـــدم مذاکـــره هســـتند. آنهـــا 
ـــران را  ـــاد ای ـــردم و اقتص ـــن م ـــد ذه می خواهن
ـــردان  ـــذا دولتم ـــد ل ـــائل کنن ـــن مس ـــر ای درگی
ـــی  ـــای داخل ـــانه ه ـــد هوشـــیار باشـــند و رس بای
ـــد  ـــن کنن ـــردم روش ـــرای م ـــوع را ب ـــز موض نی
ـــه  ـــی علی ـــگ روان ـــال جن ـــه دنب ـــپ ب ـــه ترام ک
ملـــت ایـــران اســـت و می خواهـــد جـــو 
اجتماعـــی و اقتصـــادی ایـــران را منـــوط بـــه 

مذاکـــره کننـــد.

احتمالتشدیدتحریمظریفدرجریان
سفرروحانیبهسازمانملل

ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــازمان  ــه س ــور ب ــفر رئیس جمه ــه س ــاره ب اش
ــور خارجــه کشــورمان  ــر ام ــم وزی ــل، تحری مل
ــی  ــن ســفر در حال ــت: ای ــادآور شــد و گف را ی
آقــای  آمریکایی هــا  کــه  می شــود  انجــام 
تحریــم  بی ســابقه  اقدامــی  در  را  ظریــف 
کردنــد، آنهــا ممکــن اســت آقــای ظریــف را در 
ایــن ســفر تحــت فشــار بیشــتری قــرار دهنــد 
ــگاران  ــا خبرن ــی ب ــدار و مالقات ــچ دی ــا هی ت
مجمــع  نشســت  حاشــیه  در  سیاســیون  و 

ــد. ــته باش ــی نداش عموم
آمریکایــی  دولتمــردان  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــتگاه دیپلماس ــس دس ــت رئی ــران مالق نگ
ایــران بــا مقامــات ســایر کشــورها در ســازمان 
ــم  ــه تحری ــبت ب ــن رو نس ــتنداز ای ــل هس مل
وی اقــدام کردنــد، ایــن تحریــم مهــارت و 
هوشــیاری مقامــات ایرانــی در مذاکــرات را 

می کنــد. اثبــات 

ایرانامیدیبهراهاندازیخطاعتباری15
میلیارددالریاروپاندارد

ــوع راه  ــه موض ــی در ادام ــی نوبندگان جمال
ــارد دالری را  ــاری ۱۵ میلی ــط اعتب ــدازی خ ان
یــادآور شــد و افــزود: اروپایی هــا بارهــا در 
ــی  ــه توانای ــد ک ــالم کردن ــود اع ــرات خ مذاک
ــران  ــکا را نداریــم از ایــن رو ای ــا آمری ــه ب مقابل
ــته ای  ــلم هس ــوق مس ــاق حق ــه احق ــد روی بای
ــا  ــرا منتظــر اروپایی ه ــد زی ــه ده خــود را ادام
ــا  ــرای م ــزی ب ــت چی ــالف وق ــز ات ــودن ج ب

ــدارد. ن
ــی و  ــت مل ــیون امنی ــس کمیس ــب رئی نای
ــس شــورای اســالمی،  سیاســت خارجــی مجل
تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی مخالــف 
مذاکــره برجامــی بــا اروپایی هــا نیســت و قصــد 
خــروج از توافــق را هــم نداریــم امــا بــا توجــه 
ــدازی  ــه راه ان ــدی ب ــا امی ــان اروپایی ه ــه اذع ب

ــم.  ــاری نداری ــن خــط اعتب ای

جمالی نوبندگانی:

دولت برنامه ای برای مذاکره با 
آمریکا در سازمان ملل ندارد

فعاًل ویزا نداریم 

ـــفرش  ـــه س ـــت ک ـــف گف ـــواد ظری محمدج
ــرکت در اجـــالس  ــرای شـ ــورک بـ ــه نیویـ بـ
ــی  ــل قطعـ ــازمان ملـ ــی سـ ــع عمومـ مجمـ

نیســـت. 
ـــت  ـــاله حج ـــر س ـــنیم، ه ـــزارش تس ـــه گ ب
ــور،  ــی رئیس جمهـ ــن روحانـ ــالم حسـ  االسـ
در  مهـــر   ۵ الـــی   ۲۵ زمانـــی  بـــازه  در 
ــد  ــل متحـ ــازمان ملـ ــی سـ ــع عمومـ مجمـ
در نیویـــورک حضـــور می یابـــد و وقـــت 

ســـخنرانی دارد.
رئیس جمهـــور  اخیـــر،  ســـال   6 در 
ــی  ــراه سیاسـ ــت همـ ــک هیئـ ــراه یـ به همـ
عـــازم نیویـــورک شـــده اســـت کـــه در ایـــن 
ـــه  ـــور خارج ـــر ام ـــف وزی ـــواره ظری ـــفرها هم س

نیـــز حضـــور داشـــته اســـت.
ــدام  ــده در اقـ ــاالت متحـ ــت ایـ ــا دولـ امـ
ـــم  ـــه تحری ـــت ب ـــود دس ـــی خ ـــد ضدایران جدی
ـــرداد  ـــه زد.  ۱۰ م ـــور خارج ـــر ام ـــف وزی ظری
امســـال بـــود کـــه ایـــاالت متحـــده آمریـــکا 
ــه  ــاور خارجـ ــر مـ ــف وزیـ ــواد ظریـ محمدجـ

کشـــورمان را رســـماً تحریـــم کـــرد.
ــزای  ــا ویـ ــه تنهـ ــال نـ ــا بحـ ــال تـ امسـ
ظریـــف، بلکـــه ویـــزای رئیس جمهـــور و 
ـــده  ـــادر نش ـــون ص ـــم تاکن ـــراه او ه ـــت هم هیئ
ـــورک  ـــه نیوی ـــی ب ـــفر روحان ـــو س ـــکان لغ و ام

ــود دارد. وجـ
در  نیـــز  ظریـــف  جـــواد  محمـــد 
ــروز هیئـــت دولـــت در  ــه امـ ــیه جلسـ حاشـ
ــوزه  ــگار حـ ــا خبرنـ ــاه بـ ــی کوتـ گفت وگویـ
ـــورک  ـــه نیوی ـــفرم ب ـــت: س ـــنیم گف ـــت تس دول

ــت. ــده اسـ ــی نشـ قطعـ
ـــوال  ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــن در پاس وی همچنی
کـــه آیـــا شـــما همـــراه رئیس جمهـــور بـــه 
نیویـــورک خواهیـــد رفـــت؟ گفـــت: ببینیـــم 
ـــت و  ـــده اس ـــی نش ـــال قطع ـــود، فع ـــه می ش چ

ـــم.  ـــزا نداری ـــاًل وی فع

اظهارات عجیب وزیر انرژی عربستان 
درباره حمالت به تاسیسات آرامکو

ــاض  ــرژی عربســتان ادعــا کــرد، ری ــر ان وزی
تاکنــون نمی دانــد چــه کســی پشــت حمــالت 
ــن رو در  ــوده و از ای ــو ب ــات آرامک ــه تاسیس ب
حــال تــالش بــرای شناســایی مغــز متفکــر این 
حمــالت اســت! ایــن ادعــا در حالــی اســت کــه 
ــن  ــه صراحــت مســؤولیت ای انصــاراهلل یمــن ب

ــه اســت. حمــالت را برعهــده گرفت
بــه گــزارش ایســنا، شــاهزاده عبدالعزیــز بــن 
ســلمان، وزیــر انــرژی عربســتان در کنفرانــس 
خبــری در جــده اعــالم کــرد، در تــالش بــرای 
ــو  ــه آرامک ــه ب ــر حمل ــز متفک ــایی مغ شناس
و کســانی کــه در آن مشــارکت کرده انــد، 

هســتیم.
ــن  ــت ای ــه پش ــی ک ــر طرف ــزود، ه وی اف
ــد. ــد ش ــام خواه ــم اته ــد تفهی ــالت باش حم

ــه  ــرد: ب ــد ک ــتان تاکی ــرژی عربس ــر ان وزی
هویــت  بین المللــی  طرف هــای  تمامــی 
ــالم  ــات اع ــد از تحقیق ــالت را بع مســؤول حم
مــورد  بین المللــی  تیــم  و  کــرد  خواهیــم 
ــن حمــالت  ــاره ای ــل درب ــت ســازمان مل حمای

ــرد. ــد ک ــق خواه تحقی
وزیــر ســعودی خواســتار همــکاری جهانــی 
بــرای حمایــت از بــازار انــرژی و تحقــق امنیــت 
شــد و تاکیــد کــرد، حمــالت بــه آرامکــو بــازار 
ــدگان  ــی نماین ــی را متضــرر کــرده و حت جهان
نفــت  عربســتان  از  خــارج  در  تجــاری 

نمی خرنــد.
وی تاکیــد کــرد: عربســتان بــه شــرکت هایی 
ــده اند،  ــرر ش ــالت متض ــن حم ــر ای ــه در اث ک

ــد. ــک می کن کم
ــات  ــت: »عملی ــلمان گف ــن س ــز ب عبدالعزی
خرابکارانــه« علیــه آرامکــو تحــت پوشــش 
ــی  ــرا »اقدام ــتند زی ــه نیس ــرکت های بیم ش

جنگــی« محســوب می شــوند.
ــت :  ــن گف ــتان همچنی ــرژی عربس ــر ان وزی
مفتخــرم بــه پادشــاه و ولیعهــد عربســتان ایــن 
خبــر را بدهــم کــه کمک هــای نفتــی بــه بــازار 
ــو از  ــه آرامک ــالت ب ــل از حم ــان قب ــد زم مانن

ســر گرفتــه شــده اســت.
ــزود، طــی دو روز گذشــته خســارات  وی اف
مهــار شــده و نیمــی از تولیــدات متوقــف شــده 

از ســرگرفته شــد.

ــه پیشــنهاد وزارت کشــور  ــت ب ــات دول هی
دهیاری هــای  اســتخدامی  نامــه  »آئیــن  

ــرد.  ــالح ک ــور« را اص کش
بــه گــزارش ایرنــا، هیــات وزیــران در 
جلســه بیســتم شــهریور ۱۳۹۸ بــه پیشــنهاد 
اســتخدامی  »آئین نامــه  کشــور  وزارت 
ــالح  ــدف اص ــا ه ــور« را ب ــای کش دهیاری ه
مقــررات بــه منظــور امنیــت شــغلی کارکنــان 
دهیاری هــا و دهیــاران و رونــق بخشــیدن بــه 
کار و تــالش در روســتاها و تقویــت نقــش 

ــرد. ــالح ک ــان اص آن
در  افــراد  بکارگیــری  اســاس،  ایــن  بــر 
دهیاری هــا براســاس ســاختار ســازمانی مصــوب 
و در چهارچــوب قانــون کار انجــام خواهــد شــد، 
مــدت قــرارداد کار یک ســاله بــوده و تمدیــد آن 
در صــورت رضایــت از عملکــرد، بالمانــع خواهــد 
بــود. حقــوق و مزایــای دهیــار براســاس مقررات 
ــارات مصــوب  ــوب اعتب ــون کار و در چهارچ قان
ــت  ــن و پرداخ ــتا تعیی ــالمی روس ــورای اس ش

خواهــد شــد.
نمونــه قــرارداد کار توســط  همچنیــن، 
ــازمان اداری و  ــکاری س ــا هم ــور ب وزارت کش
اســتخدامی کشــور و وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــالغ  ــاه از اب ــه م ــرف س ــه و ظ ــی تهی اجتماع
ــالغ  ــور اب ــر کش ــط وزی ــه توس ــن آئین نام ای

می شــود.
ــه  ــرادی ک ــری اف ــن، بکارگی ــر ای ــزون ب اف
داوطلــب خدمــت در دهیاری هــا هســتند 
ــای  ــاس مجوزه ــار، براس ــتثنای دهی ــه اس ب
صــادره، تشــکیالت مصــوب و رعایــت مراتــب 

شایســتگی و برابــری فرصت هــا از طریــق 
ــرای  ــی اج ــود. چگونگ ــام می ش ــون انج آزم
موجــب  بــه  نیــز  دهیاری هــا  در  آزمــون 
ــاه از  دســتورالعملی اســت کــه ظــرف ســه م
ــور  ــط وزارت کش ــه، توس ــن آئین نام ــالغ ای اب

تهیــه و ابــالغ می شــود.
بــر همیــن اســاس ســاختار ســازمانی 
دهیاری هــا نیــز متناســب بــا درجــه هــر 
دهیــاری از ســوی وزارت کشــور )ســازمان 
ــه  ــور( تهی ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ش

می شــود. ابــالغ  و 
همچنیــن، مأموریــت کارکنــان رســمی یــا 
ــاری  ــه دهی ــی ب ــتگاه های اجرای ــی دس پیمان
ــت  ــال و مأموری ــی انتق ــت، ول ــر اس امکانپذی
دســتگاه های  بــه  دهیاری هــا  کارکنــان 

ــت. ــوع اس ــی ممن اجرای
حقــوق  برقــراری  اســاس  همیــن  بــر 
دســتگاه های  ســایر  کارکنــان  مزایــای  و 
اجرایــی کــه بــدون حفــظ پســت ســازمانی بــه 
ــط  دهیــاری مأمــور می شــوند، براســاس ضواب
دهیاری هــا  در  عمــل  مــورد  مقــررات  و 

ــود. ــد ب خواه
کارکنــان  اســتخدام  صــورت  در  ضمنــا 
دهیــاری در ســایر دســتگاه هــای اجرایــی، 
ســابقه خدمــت مرتبــط آنهــا بــه عنوان ســنوات 

ــود. ــی ش ــبه م ــول محاس ــل قب ــت قاب خدم
بــر  بــه تخلفــات دهیــاران  همچنیــن، 
ــات اداری  ــه تخلف ــون رســیدگی ب اســاس قان
و بــه تخلفــات کارکنــان دهیــاری بــر اســاس 

قانــون کار رســیدگی می شــود.

ارسال پیام ایران به آمریکا
 از طریق سوییس

ــه  ــران ب ــوییس در ته ــق س ــران از طری ای
عنــوان حافــظ منافــع آمریــکا در ایــران، پیامــی 
ــارات  ــو و اظه ــوع آرامک ــا موض ــاط ب را در ارتب
ــران در  ــورد نقــش ای ــی در م ــات آمریکای مقام

ــکا ارســال کــرد. ــه آمری ــن حــوادث ب ای
بــه گــزارش ایســنا، بــرا ســاس شــنیده های 
یادداشــتی رســمی از طریــق ســوییس بــه 
آمریــکا ارســال کــرد و در آن پیــام اعــالم کــرد 
ــه  ــکا علی ــدام آمری ــر هــر اق ــران در براب ــه ای ک

ــد داد. ــان خواه ــش نش ــور واکن ــن کش ای
ایــران در ایــن پیــام اعــالم کــرده کــه 
اتفاقــات آرامکــو کار ایــران نبــوده و ایــن 

اســت. را تکذیــب کــرده  موضــوع 
تکذیــب  ضمــن  پیــام  ایــن  در  ایــران 
اظهــارات پمپئــو وترامــپ در مــورد نقــش 
ایــران در حادثــه آرامکــو تاکیــد کــرده کــه اگــر 
اقدامــی علیــه ایــران صــورت گیــرد بالفاصلــه 
ــرو خواهــد شــد و دامنــه  ــا پاســخ ایــران روب ب
ــود. ــد نخواهــد ب ــه منشــاء تهدی آن محــدود ب

 ایــران همچنیــن چنــدی پیــش در ارتبــاط 
ــوییس  ــق س ــز از طری ــاد نی ــوع پهپ ــا موض ب
ــرده  ــال ک ــا ارس ــی ه ــه آمریکای ــی را ب پیام
ــدام  ــه اق ــر گون ــه ه ــن ک ــر ای ــی ب ــود مبن ب
علیــه ایــران بــا واکنــش شــدید تهــران مواجــه 

ــد. ــد ش خواه

فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای ، مناقصه احداث فاز اول مجموعه ورزشی، فرهنگی  و رفاهی کارگران 
 )وایقان( شهرستان شبستر

 فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای

ول مجموعه ورزشی، فرهنگی و رفاهی فاز ا به احداث  ذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی امور مربوطآاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 وایقان( خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائهران شبستر )کارگ

خواهد شد و الزم است  انجام www.setadiran.irبه آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(درگاه سامانه تدارکات و بازگشایی پاکتها از ناقصه گران پیشنهادات م
 ند.مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق ساز

 می باشد 3/70/89وز چهارشنبه ر :تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه

بعدازظهر روز چهارشنبه  41از زمان بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  لغایت ساعت  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:
 47/70/89مورخ 

 22/70/89ظهر روز دوشنبه مورخ  بعداز 43حداکثر تا ساعت  :مهلت زمانی ارائه پیشنهادات

 23/70/89روز سه شنبه مورخ  42ساعت  زمان بازگشایی پاکت ها:

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

 آسوده -71431113173اعی ، کار و رفاه اجتماداره کل تعاون :31الی  9الف( تلفن مسئول پاسخگویی از ساعت 

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی واقع در نصف راه با هماهنگی قبلی  ب(

 96483019و  99818030دفتر ثبت نام  20343434مرکز تماس  :مراحل عضویت در سامانهانجام ستاد جهت  اطالعات تماس سازمان

شناسهآگهی:603501
تاریخانتشارنوبتاول:1398/06/28
تاریخانتشارنوبتدوم:1398/0۷/01

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسسـه فرهنگی مطبوعاتـی در تبریز 
تکمیـل  جهـت  هـا  اسـتان  سـایر  و 
کادر تخصصـی خـود افـراد ذیـل را به 

می نمایـد. دعـوت  همـکاری 
نماینده فعال

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنــگار 
بازاریــاب 

محلمراجعه:تبریز-خیاباندارایی
روبرویمسجدشهیدمطهری
پالک99-طبقه2-واحد3

روزنامهسراسریعجبشیر
 04135258222 
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف:جعفرشکوریان

* در جوامــع جهــان ســوم آن چنــان 
ــش آن  ــوزش و نق ــاله آم ــه مس ــد ب ــه بای ک
در شــکل دهــی، قــوام نظــام و اســتقالل آن 
اهمیــت داده نمــی شــود. در اهمیــت آموزش 
ــود  ــه ش ــت گفت ــی اس ــدازه کاف ــن ان همی
ــا  ــه ب ــت ک ــه ای اس ــر مای ــان خمی ــه انس ک
ــه  آمــوزش شــکل می گیــرد ایــن خمیــر مای
ــی  ــکل ابتدای ــان ش ــه هم ــوزش ب ــدون آم ب
ــح  ــوزش صحی ــد و چنانچــه آم ــی می مان باق
نباشــد شــکل گیری بــه صــورت غلــط انجــام 
ــاله  ــه مس ــی ب ــل بی توجه ــرد. حاص می پذی
آمــوزش وجــود گــروه عظیمــی از افــراد فاقــد 
ــردش  ــرای گ ــای الزم ب ــص و مهارت ه تخص
ــای  ــعه بخش ه ــادی و توس ــای اقتص چرخ ه

ــت. ــی اس ــی و فرهنگ خدمات
کتابانسانوتوسعه

ــران  ــم در حــق دیگ ــی توانی ــه م * چگون
احســان کنیــم در حالــی کــه در حــق خــود 
احســان نمــي کنیــم؟ احســان از خــود 
ــان  ــدای جه ــان ن ــود. احس ــی ش ــروع م ش
اســت و بــا ایــن حــال همیــن احســان 
ــمار  ــه ش ــان ب ــر انس ــمن ه ــن دش بزرگتری
مــی رود و همــان طــور کــه از دیربــاز بــوده 

ــت. ــود اس ــم خ ــت، دژخی اس
سرتوماسبراون

فــن  و  علــوم  توســعه ي  و  گرایــش   *
ــوص در  ــه خص ــروز و ب ــان ام آوری در جه
بــه طــور نســبی  کشــور های پیشــرفته، 
ــع را  ــی جوام ــای اجتماع ــه ي فعالیت ه کلی
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. در ایــن میــان، 
ــر  ــص و ماه ــانی متخص ــروی انس ــش نی نق
ــت  ــا از اهمی ــازمان ه ــی س ــت کل در هدای

ــت. ــوردار اس ــی برخ خاص
ازکتابانسانوتوسعه

* فیلســوف مــی گویــد بــزرگ تریــن 
چیــز در جهــان انســان خــوب و شایســته ای 
اســت کــه بــا نامالیمــات مبــارزه مــی کنــد؛ 
و از آن هــم بــزرگ تــر، انســان خــوب و 
شایســته ای اســت کــه بــرای رفــع آن اقــدام 

مــی کنــد.
آلیورگداسمیت

* و قســم بــه شــب تــار چــون بــاز گــردد 
و قســم بــه صبــح نبــوت چــون جهــان 
ــي از  ــرآن یک ــن ق ــه ای ــازد ک ــن س را روش
ــدرز  ــد و ان ــت پن ــدا( اس ــن آیت)خ بزرگتری
ــه  ــر ک ــان ه ــما آدمی ــا از ش ــت ت آدمیانس

ــد. ــاز مان ــا ب ــد ی ــش افت ــد پی بخواه
سورةمّدثرآیه33الي3۷

اعتبــاری  مــردم،  یکدلــی  و  بعهــد   *
نیســت/ کــه همچــو دور جهــان، سســت 

ــان ــود انس ــد ب عه
پرویناعتصامی

ــدازه کــه متوجــه  ــه همــان ان * انســان ب
جهــان خــارج از خویــش شــده و در آن 
ــه اســت، از خــود دور شــده و در  پیــش رفت

ــت. ــرده اس ــاد ب ــش را از ی ــت خوی حقیق
الکسکارل

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی؛
بازداشت 3 نفر از عامالن 

آتش سوزی جنگل های ارسباران 

ــده  ــا پرون ــاط ب ــت: در ارتب ــی گف خلیل الله
ــر  ــباران ۳ نف ــای ارس ــوزی جنگل ه ــش س آت

بازداشــت شــدند. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــتری  ــس کل دادگس ــی رئی ــی خلیل الله موس
آذربایجــان شــرقی، در ارتبــاط بــا آخریــن 
ــای  ــوزی جنگل ه ــش س ــده آت ــت پرون وضعی
ــی  ــت بررس ــی جه ــت: ماموریت ــباران گف ارس
علــل و عوامــل وقــوع آتــش ســوزی بــه 
معاونــت پیشــگیری اســتان آذربایجــان شــرقی 
و معــاون دادســتان مرکــز اســتان در امــور 
ــود کــه در ایــن  حقــوق عامــه محــول شــده ب
ــت  ــر بازداش ــام و ۳ نف ــات انج ــه تحقیق رابط

ــدند. ش
دادگســتری  کل  رئیــس  خلیل اللهــی 
آذربایجــان شــرقی گفــت: ایــن افــراد بــا 
ــرداری از  ــه منظــور بهــره ب انگیــزه شــخصی ب
ــه چــرای دام و  ــه نفــع خــود از جمل محیــط ب

ــد. ــرده بودن ــن کار ک ــه ای ــدام ب ــره اق غی
جنگل هــای  منطقــه  در  ســوزی  آتــش  
ارســباران واقــع در اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــرداد  ــن ســاعات روز چهارشــنبه ۳۰ م از آخری
آغــاز و در چنــد مرحلــه مهــار شــد، امــا 
ــق  ــش مناط ــدید، آت ــاد ش ــت وزش ب ــه عل ب
وســیع تری را در بــر گرفــت و ســرانجام بــا 
ــی  ــی، مردم ــدادی، نظام ــای ام ــالش نیرو ه ت
ــار  ــوزی مه ــش س ــن آت ــران ای ــت بح و مدیری

ــد. ش

شهردار تبریز:
شهرداری تبریز آماده همکاری با 

نهادهای متولی برای برگزاری کنگره 
ملی استاد شهریار است 

شــهردار تبریــز گفــت: مجموعــه شــهرداری 
ــا و  ــایر نهاده ــا س ــکاری ب ــاده هم ــز آم تبری
ــی  ــره مل ــزاری کنگ ــرای برگ ــا ب ــه ه مجموع

ــت.  ــهریار اس ــتاد ش اس
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر بــه 
مناســبت ســالروز درگذشــت اســتاد شــهریار و 
ــا حضــور در منــزل  روز شــعر و ادب فارســی ب
ایــن شــاعر گرانقــدر، بــه مقــام وی ادای احترام 

کــرد.
او در حاشــیه بازدیــد از ایــن مــوزه بــا بیــان 
ــهریار  ــتاد ش ــی اس ــی و ادب ــام علم ــه مق اینک
باعــث اعتــالی نــام تبریــز شــده اســت، اظهــار 
داشــت: اســتاد شــهریار نــه یــک چهــره محلــی 

و ملــی، بلکــه یــک چهــره جهانــی اســت.
شــهردار تبریــز افــزود: تبریــز مفتخــر اســت 
کــه زادگاه چنیــن اســتاد نامــداری بــوده و بــر 
همیــن اســاس اســت کــه بایــد دنبــال معرفــی 

ایــن اســتاد بــه جهانیــان باشــیم.
ایــرج شــهین باهــر در بخــش دیگــری 
بی توجهــی  از  انتقــاد  بــا  ســخنانش  از 
فرهنــگ  حــوزه  در  مســئول  دســتگاه های 
اظهــار داشــت: مــا انتظــار داریــم دســتگاه های 
متولــی حــوزه فرهنــگ بــه این مســائل بیشــتر 

ــد. ــیدگی کنن رس
او گفــت: اگــر شــهرداری در حوزه هایــی 
کــه تخصــص نــدارد ورود کنــد احتمــال خطــا 
و نتیجــه نامطلــوب وجــود دارد ولــی اگــر 
ــه  ــر گون ــد ه ــط قص ــتگاه های مرتب ــایر دس س
برنامــه ای در خصــوص گرامیداشــت مقــام 
شــاعر بــزرگ داشــته باشــند شــهرداری تبریــز 

ــت. ــکاری اس ــاده هم آم

نصب و راه اندازی کیوسک 
الکترونیکی صدور کارت پرواز در 

فرودگاه تبریز

آذربایجـــان  فرودگاه هـــای  مدیـــرکل 
ـــی  ـــک الکترونیک ـــدازی کیوس ـــرقی از راه ان ش
و ســـامانه صـــدور کارت پـــرواز در ترمینـــال 
ـــی  ـــهید مدن ـــی ش ـــن الملل ـــرودگاه بی ـــی ف اصل

تبریـــز خبـــر داد.   
بـــه گـــزارش ایســـنا، رامیـــن آذری 
بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر اظهـــار کـــرد: بـــا 
مســـافران  ســـامانه،  ایـــن  از  اســـتفاده 
زمـــان  تریـــن  ســـریع  در  می تواننـــد 
ـــرواز  ـــت کارت پ ـــه دریاف ـــبت ب ـــن نس ممک

خـــود اقـــدام کننـــد.   
ـــی  ـــامانه م ـــن س ـــای ای ـــت: از مزای آذری گف
تـــوان بـــه امـــکان دریافـــت کارت پـــرواز بـــا 
ـــردن کارت  ـــکن ک ـــا اس ـــی ی ـــماره مل ورود ش
ــماره  ــط و ورود شـ ــماره بلیـ ــی، ورود شـ ملـ
انتخـــاب  امـــکان  همچنیـــن  و  رفرنـــس 
صندلـــی هواپیمـــا توســـط شـــخص مســـافر 

اشـــاره کـــرد.   
ــاًل توســـط  ــامانه قبـ ــزود: ایـــن سـ وی افـ
ـــال  ـــور و در ح ـــران ایرت ـــی ای ـــرکت هواپیمای ش
حاضـــر توســـط شـــرکت هواپیمایـــی آتـــا راه 
انـــدازی شـــده اســـت و تـــالش مـــی کنیـــم 
ـــای  ـــرکت ه ـــه ش ـــرای کلی ـــت ب ـــرع وق در اس
ــز راه  ــرودگاه تبریـ ــال در فـ ــی فعـ هواپیمایـ

انـــدازی شـــود.   
آذربایجـــان  فرودگاه هـــای  مدیـــرکل 
شـــرقی گفـــت: هزینـــه نصـــب و راه انـــدازی 
ــال  ــون ریـ ــغ 7۵۰ میلیـ ــامانه مبلـ ــن سـ ایـ
ـــی  ـــرکت هواپیمای ـــط ش ـــه توس ـــت ک ـــوده اس ب

آتـــا انجـــام شـــده اســـت.   
گفتنـــی اســـت فـــرودگاه تبریـــز دومیـــن 
ـــت  ـــور اس ـــرودگاه کش ـــن ۵۸ ف ـــرودگاه در بی ف
ــرده  ــدازی کـ ــتم را راه انـ ــن سیسـ ــه ایـ کـ

اســـت.

ــش  ــد روز پی ــوی چن ــال گفت وگ ــه دنب ب
صنایــع  انجمن هــای  کانــون  دبیــرکل  بــا 
غذایــی ایــران و اظهــارات وی مبنــی بــر وجــود 
ــی  ــد تضمین ــد خری ــترده در فراین ــاد گس فس
گنــدم کــه ســاالنه منجــر بــه پرداخــت ۱۰۰۰ 
ــرای  ــال ب ــه بیت الم ــان از بودج ــارد توم میلی
خریــد شــن، ســنگ و دیگــر ضایعــات مخلــوط 
ــاورزی  ــاد کش ــود؛ وزارت جه ــدم می ش ــا گن ب

ــرد. ــال ک ــه ای ارس جوابی
بــه گــزارش ایســنا، ســیدمحمدرضا مرتضوی 
ــا ســه ســال اســت  ــود کــه »م ــار کــرده ب اظه
ــدار داده  ــاورزی هش ــاد کش ــر جه ــه وزی ــه ب ک
ــترده ای در  ــاد گس ــه فس ــده ایم ک ــر ش و متذک
سیســتم خریــد تضمینــی گنــدم شــکل گرفتــه 

ــود«. ــی نمی ش ــا توجه ــت، ام اس
ــه  ــاد کشــاورزی ب ــه وزارت جه ــن جوابی مت

ــر اســت:« ــه شــرح زی ــاد شــده، ب خبــر ی
قیمــت تضمینــی خریــد گنــدم داخلــی بــر 
ــدم( و  ــتگی گن ــد )شکس ــای مفی ــه افت ه پای
غیرمفیــد )علــف هــرز و ســنگ ریزه( همــه 
ــا در نظــر گیــری یــک  ســاله توســط دولــت ب
ــال  ــود. در س ــن می ش ــی تعیی ــدول ماتریس ج
جــاری حــدود 7.7 میلیــون تــن گنــدم از 
کشــاورزان خریــداری و در قالــب یــک میلیــون 
و ۳۰۰ هــزار نمونــه تحویــل شــرکت بازرگانــی 
ــات آرد  ــی و کارخانج ــش خصوص ــی، بخ دولت
شــده اســت و از تمامــی ایــن محموله هــا 
آزمایشــگاه های  در  و  شــده  نمونه بــرداری 
ــی  ــا بررس ــت آنه ــزان اف ــت می دارای صالحی

شــده کــه براســاس ارزیابی هــای انجــام شــده 
ــدول  ــب ج ــالت در قال ــکده غ ــط پژوهش توس
گندم هــای  مفیــد  افــت  متوســط  پاکــی، 
خریــداری شــده ۱.۰۳ درصــد و افــت غیرمفیــد 
۱.۰۹ درصــد بــوده اســت. از ایــن میــزان 
گنــدم حــدود یــک میلیــون و 7۰۰ هــزار تــن 
گنــدم توســط ۱7۳ کارخانــه آردســازی کشــور 
کــه بهتریــن ارزیاب هــای کیفــی را در اختیــار 
دارنــد، خریــداری شــده اســت کــه طبــق 
ــود  ــد خ ــات خری ــامانه، کارخانج ــات س اطالع
ــا میانگیــن افــت مفیــد ۸۱ صــدم و افــت  را ب

ــد. ــام داده ان ــد انج ــدم درص ــد ۸۳ ص غیرمفی

بــا عنایــت بــه اعــالم مدیــر عامــل شــرکت 
ــه  ــه روی ــر این ک ــی ب ــی مبن ــی دولت بازرگان
قدمــت  کشــور  در  گنــدم  افــت  ســنجش 
۳۰ ســاله دارد و امســال نیــز ماننــد همــه 
ــک(  ــنجش )ال ــزار س ــته از اب ــال های گذش س
ــای  ــرح ادع ــت، ط ــده اس ــتفاده ش ــابه اس مش
ــد ۸  ــت غیرمفی ــطه اف ــا متوس ــدم ب ورود گن
ــن  ــن ش ــزار ت ــی 7۰۰ ه ــد یعن ــا ۱۰ درص ت
ــه کارخانجــات و وجــود  ــات ب و خــاک و ضایع
خریــداری  گنــدم  در  نامتعــارف  ناخالصــی 
شــده و اختــالط آن بــا خــاک، ادعایــی کامــال 
کــذب بــوده، صحــت نداشــته و قویــا تکذیــب 

می شــود.
هرچنــد بــروز برخــی تخلفــات مــوردی 
ــت   ــوارد انگش ــوی دالالن در م ــی از س و جزی
شــماری از محموله هــا رو انــکار نمی کنیــم، 
امــا بایــد تاکیــد شــود ایــن مــوارد در مقایســه 
ــداری  ــا حجــم 7.7 میلیــون تــن گنــدم خری ب
ــه  ــده اینگون ــی اســت و عم شــده بســیار جزی
تخلفــات در همــان بــدو تحویــل محمولــه بــه 
عوامــل خریــد و ســیلوها شناســایی و برخــورد 
شــده اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد 
ــی در  ــن ناخالص ــزار ت ــای 7۰۰ ه ــرح ادع ط
ــا ناشــی از ناآگاهــی  گنــدم خریــداری شــده ی
ــل  ــه دلی ــی ب ــه برخ ــا این ک ــت و ی ــراد اس اف
ــن  ــوع، ای ــن موض ــا ای ــان ب ــری منافعش درگی

مــوارد را مطــرح می کننــد.
ــائبه های  ــه ش ــرح اینگون ــاس ط ــن اس برای
کــذب کــه امنیــت روانــی و غذایــی جامعــه را 
ــای  ــوده و ج ــار ب ــف ب ــد، تاس ــد می کن تهدی
ــت  ــن خدم ــر ای ــالوه ب ــیار دارد. ع ــوال بس س
مــردم شــریف کشــورمان اعــالم می کنیــم 
در  موجــود  نظارت هــای  کنــار  در  کــه 
مــورد  گنــدم  آرد  گنــدم،  خریــد  پروســه 
ــاری  ــتاندارد اجب ــان دارای اس ــتفاده نانوای اس
و نظارت هــای مســتمر دیگــر نیــز اســت و 
هیچ گونــه مخاطــره در بهداشــت و ســالمت 
وجــود  مصرف کننــدگان  بــرای  گنــدم  آرد 
ــدارد و ســازمان غــذا و دارو و ســازمان ملــی  ن
اســتاندارد نیــز بــه صــورت مســتمر بــر تولیــد 

می کننــد«. نظــارت  آرد 

واکنش وزارت کشاورزی به خبر »فساد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی«

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
گفت:قطعــا در مجلــس احــکام قــوی بــه طــرح 
ــه می شــود  ــواده مســئوالن اضاف بازگشــت خان
ــا در صورتــی کــه مســئوالن مشــمول طــرح  ت
ــتگاه ها  ــد، دس ــتعفا ندهن ــود اس ــمت خ از س

موظــف بــه عــزل آنهــا شــوند.
بـه گزارش مهر، سیدحسـین نقوی حسـینی 
بـا اشـاره بـه آخریـن وضعیـت بررسـی طـرح 
دو فوریتـی الـزام بازگشـت خانـواده مدیـران و 
اظهـار داشـت:  از کشـور،  از خـارج  مسـئوالن 
را  طـرح  ایـن  نماینـدگان  از  جمعـی  تاکنـون 
ایـن  امضاهـای  انـد و همچنـان  امضـاء کـرده 

طـرح در حـال افزایـش اسـت.
از  برخــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــور  ــرح مذک ــف ط ــس مخال ــدگان مجل نماین
ــه  ــدگان ب ــن نماین ــرد: ای ــح ک ــتند، تصری هس
مــا انتقــاد مــی کننــد کــه طــرح بازگردانــدن 
خانــواده مســئوالن از خــارج از کشــور، حقــوق 

ــلب  ــان را س ــی آن ــهروندی و آزادی اجتماع ش
مــی کنــد در حالــی کــه مــا بــه هیــچ وجــه بــه 
دنبــال ایــن کار نیســتیم و صرفــاً مــی خواهیــم 

ــم. ــت کنی ــود را مدیری ــام خ ــئوالن نظ مس
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  ســخنگوی 
سیاســت خارجــی مجلــس تاکیــد کــرد: حــرف 
مــا ایــن نیســت کــه خانــواده و فرزنــدان 
ــه  ــد بلک ــور نرون ــارج از کش ــه خ ــئوالن ب مس
می گوییــم کــه در صــورت زندگــی و تحصیــل 
از کشــور، آنهــا  خانواده هایشــان در خــارج 
تواننــد مســئولیتی در نظــام  دیگــر نمــی 

جمهــوری اســالمی داشــته باشــند.
ــا بیــان اینکــه مســئوالن  نقــوی حســینی ب
ــت خــود  ــه ســرزمین و مل ــد نســبت ب ــا بای م
تعصــب داشــته باشــند و در همیــن آب و 
خــاک زندگــی و فعالیــت کننــد، ادامــه داد: در 
صورتــی کــه طــرح مذکــور در مجلــس شــورای 
اســالمی رأی آورد، مدیــران نظــام در تمــام 

ســطوح، ســه مــاه فرصــت دارنــد کــه فرزنــدان 
و خانــواده خــود را ملــزم کننــد کــه بــه ایــران 
بازگردنــد امــا اگــر ایــن اقــدام را انجــام ندهند، 

بایــد از ســمت خــود اســتعفا دهنــد.
نماینــده مــردم ورامیــن در مجلــس بــا 
ــه  ــئوالن هم ــی از مس ــه برخ ــه اینک ــاره ب اش
اعضــای خانــواده خــود را بــه خــارج از کشــور 

فرســتاده انــد کــه زیبنــده جمهــوری اســالمی 
ایــران نیســت، خاطرنشــان کــرد: قطعــا در 
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس احــکام 
ــا در  ــود ت ــه می ش ــرح اضاف ــن ط ــه ای ــوی ب ق
ــود  ــمت خ ــئوالن از س ــن مس ــه ای ــی ک صورت
ــه عــزل  اســتعفا ندهنــد، دســتگاه ها موظــف ب

ــا شــوند. آنه

مسئوالنی که خانواده آنها خارج از 
کشور هستند باید عزل شوند

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجان 
شـرقی گفت:۲۰۰ هکتـار گلخانه در اسـتان در 

دسـت طراحی اسـت. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، فتحی 
آذربایجـان  رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
شـرقی بـا اشـاره بـه اینکه در شـش ماهـه اول 
سـال جـاری بـه مسـاحت ۲۰۰ هکتـار گلخانه 
گفـت:  هسـت  طراحـی  دسـت  در  اسـتان  در 
بخـش  افـزاری  زیرسـاخت های سـخت  ایجـاد 
سیسـتم های  حـوزه  در  جملـه  از  کشـاورزی 
آبیـاری نویـن یکـی دیگـر از اقدامـات سـازمان 
مدیریـت  راسـتای  در  اسـتان  جهادکشـاورزی 

بهینـه کشـاورزی و رونـق تولیـد اسـت. 
فتحـی گفـت: تولیـدات صنعـت کشـاورزی 
تشـکیل  نیـز  را  مرتبـط  صنایـع  اولیـه  مـواد 
می دهنـد؛ بنابرایـن نقـش تولیـدات کشـاورزی 
بـه  هسـت،  بی بدیـل  نیـز  صنعـت  حـوزه  در 
طـوری کـه ۸۵ تـا ۹۰ درصد مـواد اولیه صنایع 

غذایـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
او ادامـه داد: بیـش از ۹۵ درصد فعالیت های 
بخـش کشـاورزی در اختیـار بخـش خصوصـی 
انجـام  بخـش  ایـن  توسـط  و  داشـته  قـرار 
بـه  صرفـاً  جهادکشـاورزی  وزارت  می شـود، 
در  بخـش  ایـن  متولـی  و  عنـوان سیاسـتگذار 

می باشـد.  مسـتقر  دولـت  بدنـه 
فتحـی اظهـار کرد: در راسـتای رونـق تولید و 
بـا توجـه بـه محدودیت منابـع طبیعـی از جمله 
منابـع آبـی و بـا عنایـت بـه وضعیـت بحرانـی 
دریاچـه ارومیـه بـه عنـوان یکـی از سـه حوضه 

آبریـز اسـتان، بایسـتی از منابـع آبـی خـود بـه 
صـورت بهینـه بهره بـرداری کرده و بـا منابع آبی 
کـم، تولیـدات زراعی بیشـتری داشـته باشـیم. 
رئیس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان ادامه 
داد: تغییـر الگـوی کشـت بـه عنـوان یکـی از 
اولویت هـای اصلـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
در   ۹۸ سـال  اول  ماهـه  شـش  در  اسـتان 
راسـتای تحقـق شـعار سـال دنبـال و پیگیـری 
شـده اسـت تـا بـا کشـت محصـوالت کـم آببر 
در مجتمع هـای گلخانـه ای، منابـع آبـی خـود 

را مدیریـت و تولیـد محصـوالت کشـاورزی را 
افزایـش دهیـم.

او گفـت: افزایـش گلخانه هـا از ۵6 هکتـار تـا 
پایـان سـال ۹۳ بـه ۱6۵ هکتـار در سـال ۹7 از 
سیاسـت های اجرایـی سـازمان جهاد کشـاورزی 
آذربایجـان شـرقی در راسـتای مدیریـت بهینـه 

بخش کشـاورزی اسـتان هسـت. 
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی آذربایجـان 
الزم  هماهنگی هـای  ایجـاد  لـزوم  بـر  شـرقی 
بیـن دسـتگاه های متولـی، تصریـح کـرد: وقتی 

کشـاورزی پروانـه کشـاورزی دارد و به واسـطه 
کشـاورزی  تعرفـه  از  بایسـتی  پروانـه  ایـن 
برخـوردار باشـد، سـازمان آب منطقـه ای بایـد 
بـه موقـع آب مـورد نیـاز کشـاورزی را تأمین و 
سـازمان برق منطقـه ای نیز با تعرفه کشـاورزی 
بـرق مصرفی کشـاورز را محاسـبه و تامین کند. 
ناظریـن  نفـری   ۵۰۰ افزایـش  گفـت:  او 
بخـش کشـاورزی اسـتان در چهـار سـال اخیـر 
و  ترویـج  اهمیـت  نشـانگر  دولـت،  بدنـه  بـه 
و سـازمان  وزارت جهادکشـاورزی  آمـوزش در 

هسـت.  اسـتان  جهادکشـاورزی 
فتحـی بـا اشـاره بـه نقـش بیمـه محصوالت 
کشـاورزی در تامیـن مقادیـری از ضـرر و زیـان 
کشـاورزان و بهـره بـرداران کشـاورزی ناشـی از 
حـوادث طبیعـی و فعالیـت بیمه هـای تجـاری 
در ایـن زمینـه، افـزود: اگـر بیمه هـای تجـاری 
آمادگـی داشـته باشـند، می تواننـد بـا شـرایط 
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی فعالیـت 

کـرده و خدمـات بیمـه ای ارائـه دهنـد. 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان در 
بخـش پایانـی سـخنان خـود با اشـاره بـه عدم 
تعـادل قیمت فـروش محصوالت زراعـی و باغی 
تضمینـی  پاییـن خریـد  نـرخ  و  آزاد  بـازار  در 
محصـوالت کشـاورزی مصـوب از طـرف دولت، 
تاکیـد کـرد: رعایت الگـوی کشـت و جلوگیری 
راهـکار  یـک  آببـر،  پـر  محصـوالت  کشـت  از 
و  افزایـش ضـرر  از  بـرای جلوگیـری  مناسـب 
کشـاورزی  بـرداران  بهـره  و  کشـاورزان  زیـان 

 . ست ا

رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 
منطقـه آزاد ارس گفـت: بـا برگـزاری بیسـت و 
سـومین نشسـت مجمع عمومی سـازمان جهانی 
جهانگـردی )UNWTO( این منطقه آزاد عضو 

وابسـته به این سـازمان شـد.
روز  نریمـان  محسـن  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
بـا  بـا خبرنـگاران  چهارشـنبه در گفـت و گـو 
بیـان اینکـه پذیرش پنـج عضو جدیـد ایرانی در 
 UNWTO مجموعـه اعضای وابسـته سـازمان
مـورد تاییـد ایـن سـازمان قـرار گرفـت،  افـزود: 
مصوبـه عضویـت این اعضـای جدید در نشسـت 
جهانگـردی  جهانـی  سـازمان  اجرایـی  شـورای 
)UNWTO( در خـرداد سـال جـاری در باکـو 

مطـرح و در خصـوص آن رایزنـی شـده بـود.
وی اظهـار داشـت: عضویـت اعضـای جدید در 
حاشـیه بیست و سومین نشسـت مجمع عمومی 

سـازمان جهانی جهانگـردی )UNWTO( که از 
۱۸ تا ۲۲ شـهریور در شـهر سن پترزبورگ روسیه 

برگزار شـده بـود،  به تصویب نهایی رسـید.
رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 
منطقـه آزاد ارس گفت: با تاییـد منطقه آزاد ارس 
در سـازمان جهانـی جهانگـردی تعـداد اعضـای 
ایرانـی ایـن سـازمان به ۱۸ عضـو افزایـش یافت.

سـازمان  در  عضویـت  داد:  ادامـه  نریمـان، 
جهانـی جهانگـردی امـکان اسـتفاده از آخریـن 
دسـتاوردهای علمـی بخـش خصوصـی و دولتی 

ماننـد  مختلـف  حوزه هـای  در  کشـورها  سـایر 
را  تبلیغـات  و  آمـوزش  بازاریابـی،  برنامه ریـزی، 

فراهـم مـی کنـد.
وی تبـادل آمـار گردشـگران کشـورهای عضو، 
بهـره منـدی از کلیه کمک های فنی و مشـورتی 
سـازمان، اسـتفاده از پلتفـرم بیـن المللـی بـرای 
ایجـاد تعامـل بـا بخش هـای دولتـی و خصوصی 
سراسـر  گردشـگری  صنعـت  انـدرکاران  دسـت 
الکترونیکـی  کتابخانـه  بـه  دسترسـی  جهـان، 
سـازمان و تبـادل تجربیات موفق کلیـه اعضا را از 

دیگر مزایـای عضویت در این سـازمان اعالم کرد.
رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 
منطقـه آزاد ارس بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان 
جهانـی جهانگـردی بهترین سـازمان بین المللی 
مرتبـط با سـفر و گردشـگری اسـت، گفـت: این 
ملـل  آژانس هـای رسـمی سـازمان  از  سـازمان 
سراسـر  در  گردشـگری  توسـعه  بـرای  متحـد 
جهـان فعالیـت می کنـد و هر سـال گزارشـی از 
تحقیقـات و آمارهـای خـود را منتشـر می کنـد.

جهانـی  سـازمان  اینکـه  بیـان  بـا  نریمـان، 
جهانگـردی نقـش مرکـزی و مهمـی در بهبـود 
وضعیـت تعهـد و امکانـات کشـورهای در حـال 
یـادآوری  دارد،  گردشـگری  زمینـه  در  توسـعه 
کرد: اعضای این سـازمان شـامل ۱۵7 کشـور به 
عنـوان اعضـای اصلـی، 6 عضو پیوسـته و حدود 
۵۰۰ عضـو وابسـته از بخـش هـای خصوصـی، 

موسسـه هـای آموزشـی، مقـام هـای محلـی و 
انجمن های گردشـگری اسـت و حضـور ارس در 
بیـن ایـن اعضـای برگزیده باعـث افتخار اسـت.

عـالوه بر منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد قشـم، 
شـرکت اراضـی عبـاس آبـاد، مجموعـه تفریحی 
– ورزشـی تلـه کابیـن توچـال و دفتـر خدمـت 
پردیـس  سـیر  مانـا  گردشـگری  و  مسـافرتی 
ایرانیـان نیـز در مجمع اخیر به عضویت سـازمان 

جهانـی جهانگـردی درآمدند.
منطقـه آزاد ارس بـا ۵۱ هـزار هکتار وسـعت 
و  از ۲ شهرسـتان جلفـا  هایـی  بخـش  شـامل 
اسـت کـه در  ایـران  خداآفریـن در شـمالغرب 
کشـور  بـا  مجـاورت  در  و  مـرزی  نقطـه صفـر 
و جمهـوری  آذربایجـان  ارمنسـتان، جمهـوری 
خودمختار نخجوان اسـتقرار یافته اسـت و دارای 
جاذبه های طبیعی و تاریخی گردشـگری اسـت.

طراحی 2۰۰ هکتار گلخانه
 در آذربایجان شرقی

منطقه آزاد ارس عضو سازمان 
جهانی جهانگردی شد
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ــی،  ــاق بازرگان ــدگان ات ــات نماین ــو هی عض
بــا  تهــران  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
ــاق در  ــی قاچ ــردش مال ــه گ ــه اینک ــاد ب اعتق
حســاب های بانکــی جریــان دارد، خواســتار 
نظــارت بــر مبــدا و مقصــد حســاب های مالــی 

ــد.  ش
بــه گــزارش ایرنــا، عبــاس آرگــون بــا بیــان 
اینکــه گــردش مالــی قاچــاق در نظــام بانکــی 
جریــان دارد، گفــت: نظــام بانکــی چــه نظــارت 
و کنترلــی بــر ایــن پول هــا دارد؟ مبــدا و 
مقصــد ایــن پــول بایــد مشــخص باشــد. ســوال 
»از کجــا آوردی؟« مهم تریــن ســوال اســت 
کــه از صاحبــان حســاب پرســیده نمــی شــود. 
وقتــی پولــی در حســابی می نشــیند بایــد 

ــدا آن کجاســت. ــد مب نظــام بانکــی بدان
وی ادامــه داد: ایــن نــوع نظــارت همچنیــن 
بایــد صحــت و ســقم پــول را تشــخیص دهــد 
ــول شــد،  ــودن پ ــی متوجــه شــبهه دار ب و وقت

ــرد. ــوی آن را بگی جل
اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 
بازرگانــی تهــران بــا انتقــاد از رفتــار منفعالنــه 
ــدا و  ــر مب ــرد: اگ نظــام بانکــی، خاطرنشــان ک

ــاز نیســت  ــا مشــخص باشــد، نی مقصــد پول ه
هزینه هــای زیــاد بــرای کنتــرل ورود کاالهــای 
ــم؛  قاچــاق در گمــرکات کشــور پرداخــت کنی
بابــت  بدانــد  قاچاقچــی  چــرا کــه وقتــی 
پــول زیــادی کــه در حســابش وارد شــده 
ــن کاری  ــه چنی ــن ب ــد، ت ــخگو باش ــد پاس بای

نمی دهــد.
آرگــون بــا اشــاره بــه وضعیــت حســاب های 
در  گفــت:  کشــور  از  خــارج  در  بانکــی 
ــردی  ــی ف ــردش مال ــر گ ــر اگ کشــورهای دیگ
۱۰۰ واحــد اســت و ناگهــان بشــود ۵۰۰ واحد، 
ــاره چگونگــی کســب آن ســوال می شــود.  درب

ــد عمــال  ــی بیفت اگــر اینجــا هــم چنیــن اتفاق
خطایــی رخ نمی دهــد.

عضــو کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه 
اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه فســادهای 
موجــود در کشــور اظهــار کــرد: یــک کارمنــد 
متوســط کــه حقوقــش ماهــی ۳ میلیــون 
ــه ای چنــد  تومــان اســت چطــور توانســته خان
ــم  ــر ه ــاد؟ اگ ــا فس ــز ب ــرد ج ــاردی بخ میلی
ــدا آن مشــخص  ــد مب ــد ارث اســت بای می گوی
ــم  ــی را داری ــترهای اطالعات ــه بس ــد. هم باش
ــام  ــم تم ــی می توانی ــد مل ــا ورود ک ــا ب و تنه

دارایی هــا را اســتخراج کنیــم.
ایـــن فعـــال اقتصـــادی بـــا بیـــان اینکـــه 
نیـــاز بـــه الیحـــه شـــفافیت نداریـــم، تاکیـــد 
کـــرد: مطـــرح کـــردن چنیـــن موضوعاتـــی، 
بی راهـــه  بـــه  و  دادن  غلـــط  آدرس 
کشـــاندن بحـــث اســـت. در حالـــی کـــه 
بایـــد نظارت هـــای موثـــر را تقویـــت کنیـــم. 
نظـــارت کلیـــدی بایـــد از طریـــق نظـــام 
ـــز  ـــت نی ـــرد و وزارت صنع ـــورت  گی ـــی ص بانک
بایـــد ابـــزار نظـــارت خـــود را بـــا اتـــکا بـــه 

ــد.  ــر کنـ ــی موثرتـ ــام بانکـ نظـ

جوالن گردش های مالی قاچاق در حساب های بانکی

ســازمان  انســانی  محیط زیســت  معــاون 
صاحبــان  گفــت:  محیط زیســت  حفاظــت 
صنایــع خودروســازی و موتورسیکلت ســازان 
مــواردی را کــه در قانــون هــوای پــاک مصــوب 
شــده اســت را یکــی یکــی بــه بهانه هــای 

می کننــد.  حــذف  مختلــف 
تجریشــی  مســعود  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
)معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان 
ــت  ــاره درخواس ــت( درب ــت محیط زیس حفاظ
رییس جمهــور  اول  معــاون  از  خودروســازان 
ــذب  ــر ج ــب فیلت ــزام نص ــو »ال ــر لغ ــی ب مبن
ــفانه  ــت: متاس ــا، گف ــه تحریم ه ــه بهان دوده« ب
صنعــت خودروســازی کشــور بــه جــای اینکــه 
بــه ســراغ دانشــگا ه ها و مراکــز تحقیقاتــی 
رفتــه و از جمعیــت زیــاد فارغ التحصیــالن 
ــر کاری  ــرای ه ــد، ب ــتفاده کن ــزه اس ــا انگی و ب
را  قانــون  حــذف  یعنــی  کار،  راحت تریــن 

می کنــد. انتخــاب 
ــا  ــد، تحریم ه ــرار باش ــر ق ــه داد: اگ وی ادام
را بهانــه ای بــرای حــذف قانــون بدانیــم در 
مشــکل  کشــور  بخش هــای  از  بســیاری 
ایجــاد می شــود، در حالــی کــه در شــرایط 
ــا کشــور  تحریمــی عــده ای کمــک می کننــد ت
اداره شــود. آیــا معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری اعــالم کــرده اســت کــه 
نمی توانــد فیلتــر جــذب دوده را در داخــل 

کشــور تولیــد کنــد؟ آیــا دانشــگاه های کشــور 
کــه دســتاوردهای علمــی بســیاری دارنــد، 
ــا  ــد. آی ــئله ای را ندارن ــن مس ــل چنی ــوان ح ت
تولیــد فیلتــر دوده پیچیده تــر و مشــکل تر 
داخــل  در  کــه  اســت  موشــک هایی  از 
کشــور تولیــد می شــود کــه خودروســازان 
می خواهنــد نصــب فیلتــر دوده بــه بهانــه 

ــود. ــو ش ــم لغ تحری
ــازمان  ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
ــن  ــرد: م ــح ک ــط زیســت تصری حفاظــت محی
چــرا  کــه  می مانــم  اوقــات  گاهــی  واقعــا 
برخــی مســئوالن همیشــه راحت تریــن کارهــا 
انجــام  اقداماتــی را  انتخــاب می کننــد و  را 
می دهنــد کــه بــا ســالمت مــردم درگیــر 
ــا  ــت م ــازمان محیط زیس ــاس س ــت. براس اس
بایــد بــه قانــون عمــل کنیــم و بــرای ســالمت 
ــن  ــات و قوانی ــن الزام ــام ای ــت تم ــردم رعای م

ــت. ــروری اس ض
را  روشــی  مــا  داد:  ادامــه  تجریشــی 
و  خودروســازی  صنایــع  صاحبــان  کــه 
را  گرفته انــد  پیــش   موتورسیکلت ســازان 
نمی پســندیم، ایــن افــراد مــواردی را کــه 
ــت  ــده اس ــوب ش ــاک مص ــوای پ ــون ه در قان
مختلــف  بهانه هــای  بــه  یکــی  یکــی  را 
مســائلی  ایــن  تمــام  می کننــد.  حــذف 
خودروســازی  کارخانه هــای  ســوی  از  کــه 

می شــود،  مطــرح  موتورسیکلت ســازی  و 
بــه  بهداشــت  وزارت  و  مــا  اســت.  بهانــه 
ــا  ــردم ب ــالمت م ــظ س ــئوالن حف ــوان مس عن
ــم.  ــت می کنی ــه و مخالف ــا مقابل ــن بهانه ه ای
نمی شــود کــه هــر روز یــک عــده بگوینــد بــه 
ــان  ــه تعهدات ش ــد ب ــم نمی توانن ــه تحری بهان

عمــل کننــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا امکان 
تولیــد فیلتــر دوده در کشــور وجــود دارد، 
خاطرنشــان کــرد: حتــی اگــر در حــال حاضــر 
ــد  ــود بای ــد نمی ش ــور تولی ــر دوده در کش فیلت
ــا روزی  ــه م ــم ک ــه کنی ــه توج ــن نکت ــه ای ب
را هــم در کشــور  تولیــد موشــک  امــکان 
نداشــتیم، امــا امــروز داریــم. فیلتــر دوده هــم 
ــازار آن در کشــور وجــود  ــاز اســت و ب یــک نی
دارد و همچنیــن یــک تقاضــای ملــی بــرای آن 
اســت بنابرایــن بایــد بــه ســراغش برویــم و بــه 

ــم. ــدا کنی ــت پی آن دس
ــازمان  ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
حفاظــت محیــط زیســت تصریــح کــرد: برخــی 
را  مــردم  و  می بیننــد  را  خودشــان  فقــط 
ــه  ــزی را ک ــوط قرم ــد و خط ــده می گیرن نادی
ــت  ــت رعای ــاط اس ــردم در ارتب ــالمت م ــا س ب
نمی کننــد. پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه بــه 
جــای حــذف قانــون بــه ســراغ معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و دانشــگاه ها 

ــد.  ــک بخواهن ــا کم ــه و از آنه رفت
تجریشــی دربــاره نصــب فیلتــر دوده بر روی 
ــدگان  ــت: واردکنن ــی گف ــای واردات کامیون ه
اســتفاده  دوده  فیلتــر  از  گفتنــد  کامیــون 
ــا مشــکل دارد.  ــه ســوخت م ــد، چراک نمی کنن
ــراوان  ــا زحمــت ف ــز یکســال ب ــت نی وزارت نف
ســوخت اســتاندارد را تامیــن کــرد و در حــال 
حاضــر ســوخت اســتاندارد را بــا تانکــر توزیــع 
ــد  ــا کن ــد ادع ــه می توان ــی ک ــد، درحال می کن

ــادی  ــه زی ــا هزین ــرای آنه ــدام ب ــن اق ــه ای ک
دارد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه توزیــع ســوخت 
اســتاندارد بــا تانکــر هزینــه زیــادی هــم بــرای 
آنهــا دارد، امــا بــه دلیــل اینکــه ســالمت مــردم 
ــد. ــام می دهن ــن کار را انج ــت ای ــان اس در می

وی بــا بیــان اینکــه رعایــت قانــون و حفــظ 
ســالمت مــردم ســختی هــم دارد، تصریــح 
کــرد: وقتــی ایــن ســختی ها بــه وزارت صنعــت 
ــر در  ــا تاخی ــون و ی ــذف قان ــا ح ــد ب می رس
ســختی ها  ایــن  می خواهنــد  آن  اجــرای 
را  روش  ایــن  مــا  کــه  نکننــد  تحمــل  را 

. یم نمی پســند
ــازمان  ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
ــرد:  ــان ک ــت خاطرنش ــط زیس ــت محی حفاظ
ــارد دالر  ــود 7 میلی ــه می ش ــه گفت ــور ک آنط
ــارد  ــت و ۲.6 میلی ــوا اس ــی ه ــارت آلودگ خس
ــران  ــط در ته ــوا فق ــی ه ــارت آلودگ دالر خس
ــه  ــی ک ــن آالینده های اســت و یکــی از مهمتری
در کالنشــهری ماننــد تهــران داریــم، ذرات 
ــر  ــذف فیلت ــا ح ــا ب ــه قطع ــت ک ــی اس معلق
دوده در هــوا افزایــش پیــدا می کنــد. بــه 
گفتــه نماینــده شــهرداری بعــد از نصــب فیلتــر 
دوده هــا بــر روی اتوبوس هــا عــدد ذرات معلــق 

ــوده اســت. ــر ب ــه صف ــک ب ــوا نزدی در ه
انــواع  کــرد:  خاطرنشــان  تجریشــی 
ــاد  ــق ایج ــن ذرات معل ــر ای ــر اث ــا ب بیماری ه
می شــود و این هــا موضوعــات ثابــت شــده 
ــت و  ــا در وزارت بهداش ــتندات آنه ــت و مس اس
ــه  ــت ک ــازی نیس ــت و نی ــود اس WHO موج
مــن مــردم را بــا این هــا بترســانم، امــا متاســفانه 
ــد.  ــوارد را نمی پذیرن ــن م ــی ای ــم برخ ــاز ه ب
ــز  ــدون ترم خودروســازان نمی تواننــد خــودرو ب
تولیــد کننــد، فیلتــر دوده هــم ماننــد یکــی از 
قطعــات ماشــین اســت کــه اگر نباشــد ســالمت 

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــردم را ب م

به خطر انداختن جان مردم از 
سوی خودروسازان به بهانه تحریم ها

یـک نماینـده مجلس شـورای اسـالمی گفت: 
شـفافیت اختصـاص بـه مجلـس نـدارد و همـه 
نهادهایـی کـه در مـورد مردم تصمیـم می گیرند 
تشـخیص  مجمـع  نگهبـان،  شـورای  جملـه  از 
مصلحـت نظـام، شـورای عالـی امنیـت ملـی و 
شـفاف  تصمیات شـان  بایـد  قضایـی  نهادهـای 

گـزارش شـود. 
ایلنـا، محمـود صادقـی دربـاره  بـه گـزارش 
تعییـن تکلیـف شـفافیت آرا نماینـدگان و تاثیر 
آن بـر افـکار عمومـی و دالیـل مخالفـت برخـی 
نهادهـای  شـفافیت  گفـت:  ملـت،  وکالی  از 
حاکمیتـی امروز یکـی از اصـول حکمرانی خوب 
کارآمـدی،  مشـارکت،  اصـل  می شـود.  تلقـی 
حکمرانـی  اصـول  از  برابـری  و  عدالت محـوری 

درسـت اسـت کـه بایـد رعایـت شـود.
نماینـده مـردم تهـران بـا بیـان این کـه بارها 
دیـن مـا این اصول را گوشـزد کرده اسـت، ادامه 
داد: حضـرت علـی)ع( در نامـه ای بـه والیان خود 
نوشـت حـق مـردم بر مـن این اسـت که ِسـری 
مـا بیـن مـن و آنها نباشـد، مگر در امـور جنگی.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر همـه اجـزای 
حاکمیـت رفتار و عمل شـان شـفاف باشـد، آنچه 
کـه بـه دسـت می آیـد کارآمـدی و پاسـخگویی 
بیشـتر اسـت، عنـوان کـرد: در قوانیـن مختلـف 
نسـبت بـه شفاف سـازی امور بسـیار گفته شـده 
اسـت، که می تـوان به  قانـون دسترسـی آزاد به 
اطالعـات، شـفافیت نظـام اداری و الیحـه دولت 

تحـت عنـوان الیحـه شـفافیت اشـاره کرد.
کـه  شـفافیت  الیحـه  درخصـوص  صادقـی 
از سـوی دولـت بـه تازگـی ابـالغ شـده اسـت،  
گفت: در»الیحه شـفافیت« مشـخص شده است 
عملکـرد مجلـس شـفاف باشـد، زیـرا ایـن حـق 
مـردم اسـت بداننـد کـه وکالی شـان در مجلس 

چـه می کننـد.
شفاف سـازی  فراکسـیون  داد:  ادامـه  وی 

برنامه ریزی هـای زیـادی را بـرای گفتمان سـازی 
اسـت؛  داده  انجـام  اجرایـی شـدن شـفافیت  و 
اولیـن اولویـت ایـن فراکسـیون شـفایت اسـت 
اسـت  ملـت  کـه خانـه  در خـود مجلـس  کـه 
پیگیـری می شـود. قدم بعـدی ما در فراکسـیون 
دربـاره  کـه  اسـت  نهادهایـی  در  شفاف سـازی 

می کننـد. تصمیم گیـری  مـردم 
بـا  اسـالمی  نماینـده مجلـس شـورای  ایـن 
اشـاره بـه اینکـه آرای نماینـدگان بایـد شـفاف 
باشـد و مـردم بداننـد آنـان بـه چه چیـزی رأی 
داده انـد، گفــت: کشـورهای زیـادی بـه سـمت 
بـاالی ۸۰  امـروز  برداشـتند،  گام  آرا  شـفافیت 
کشـور برنامه هایـی را ترتیـب دیده انـد کـه آرای 
نماینـدگان در تمامـی مـوارد بـه صـورت منظم 
در وب سـایت پارلمان شـان نمایـش داده شـود.

وی بـا بیـان این کـه مـا هـم مهـم می دانیـم 
کـه آرای نماینـدگان بـه صـورت شـفاف بیـان 
شـود، اظهـار داشـت: ایـن امـر را بسـیار مفیـد 
خواهـد  بـر  در  خوبـی  نتایـج  زیـرا  می دانـم 
داشـت، در فراکسـیون شفاف سـازی تالش هـای 
بسـیار زیـادی در ایـن زمینـه انجـام داده ایم که 

امیـدوارم دربرگیرنـده نتایـج خوبـی باشـد.
صادقـی بـا بیـان این کـه فراکسـیون امیـد و 
شـخص فحتـی بـرای شـفافیت آرا پیـش قـدم 
شـدند، اظهـار داشـت: شـفافیت آرا اولیـن بار از 
جانـب امیدی هـا مطرح شـد، بعد هـم در جریان 
و حاجی دلیگانـی  ذوالنـوری  آقـای  اصولگرایـی 
اقـدام کردنـد و طرح هایـی را ارائـه دادنـد، اخیرا 
نوبـت طرح آقـای ذوالنوری به صحن رسـید  اما 
نماینـدگان بـا دوفوریتش موافقـت نکردند و این 
طـرح ماننـد طرح هـای عـادی رسـیدگی خواهد 

. شد
عنـوان  برخی هـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ایـن  نماینـدگان  بـه  اساسـی  قانـون  می کننـد 
اجـازه را می دهـد کـه آرای خودشـان را مخفـی 

نگـه دارند، گفت: نـگاه قانون اساسـی به مجلس 
نـگاه خوبـی اسـت و اصـل را بـر شـفافیت قـرار 

داده اسـت.
ایـن عضـو فراکسـیون امیـد مجلس شـورای 
در  نهـادی  مجلـس  کـرد:  تاکیـد  اسـالمی 
جمهـوری اسـالمی اسـت کـه مذاکـرات آن باید 
شـفاف باشـد و اصـل جلسـات مجلس بـر علنی 
نماینـدگان طبـق  بـودن آن هاسـت. نطق هـای 
قانـون اساسـی از رادیـو پخـش می شـود و در 
بـه چـاپ می رسـد،  هـم  روزنامه هـای رسـمی 
همیـن نـگاه نشـان دهنده آن اسـت کـه اصـل 

مجلـس بـر شـفافیت اسـت.
مجلـس  ابتدایـی  سـال های  داد:  ادامـه  وی 
نماینـدگان بـا قیـام و قیـود رأی خودشـان را 
اعـالم می کردنـد و در صورتـی که می خواسـتند 
رأی گیـری مخفـی باشـد بـا ورقه انجام می شـد، 
امـا از زمانی که رأی گیری الکترونیکی شـد و در 
آئین نامـه هـم تغییراتـی به وجـود آمـده اصل را 

بـر غیرعلنی بـودن رأی گذاشـتند.
مجلـس  شفاف سـازی  فراکسـیون  رئیـس 
شـورای اسـالمی ادامـه داد: تالش هـای زیـادی 
و  داده ایـم  انجـام  نامـه  آئیـن  اصـالح  بـرای  را 
پیشـنهاد دادیم که آرا شـفاف باشـد که برخی از 
نماینـدگان هم داوطلبانه ایـن کار را آغاز کردند. 
بـه طور مثال حضور غیاب، شـرکت در جلسـات 
فنـاوری  اداره  در  را  امـور  برخـی  و  رأی گیـری 

مجلـس ثبـت می کننـد.
وی ادامـه داد: مـن هم بـا شـفافیت آرا کامال 
بـردن  بـاال  و  تقویـت  بـه  زیـرا  موافـق هسـتم 

معتقـدم  می انجامـد،  نماینـدگان  کار  کیفیـت 
هنگامـی کـه شـفافیت آرا وجـود داشـته باشـد، 
پاسـخگو  مـردم  برابـر  در  را  خـودش  نماینـده 

می دانـد.
وی بــا بیــان ایــن کــه برخــی از نماینــدگان 
ــا  ــد، آن ه ــفافیت دارن ــا ش ــف ب ــدگاه مخال دی
ــد  ــی آرا می توان ــالم عموم ــتند اع ــد هس معتق
ــان  ــر و دغدغه ش ــدگان در اظهارنظ آزادی نماین
ــای  ــی از گروه ه ــت: بعض ــد، گف ــدود کن را مح
فشــار کــه نســبت بــه طــرح و لوایحــی حســاس 
هســتند ممکــن اســت واکنشــی نشــان دهنــد، 
ــوص  ــه خص ــدگان ب ــل نماین ــن دلی ــه همی ب
نگرانــی  ابــراز  شهرســتان ها  نماینــدگان 
می کننــد نکنــد بعــد از رأی دادن بــه موضوعــی 
ــرار  در حوزه هــای انتخابیه  شــان تحــت فشــار ق
گیرنــد و یــا بعضــی از طرح هــا حساســیت 
صنفــی دارد، نماینــدگان موافــق نیســتد علنــی 
ــرا ممکــن اســت مشــکالتی برایشــان  شــود زی

ــد. ــه وجــود بیای ب
نماینـدگان  از  تعـدادی  صادقـی  گفتـه  بـه 
برابـر  در  اجتماعـی  فشـارهای  دارنـد  اعتقـاد 
آرای شـان آزادی عمـل را از آنهـا خواهـد گرفت.

از  توجهـی  قابـل  تعـداد  داد:  ادامـه  وی 
نماینـدگان بـا شـفافیت آرا موافـق نیسـتند، اما 
من شـخصا با ایـن کار موافق هسـتم و این را در 
جهـت تقویت مردم سـاالری، باال بـردن کیفیت 
کار نمایندگـی و افزایـش پاسـخگویی می دانـم. 

ایـن کار مانـع نفـاق و دورویـی می شـود.
در مجلـس شـورای  تهـران  مـردم  نماینـده 

نهـم طـرح  مجلـس  در  یـادآور شـد:  اسـالمی 
مربـوط بـه برجـام بـا ۱6۱ رأی تصویـب شـد 
امـروز  امـا  بـود،  اصولگرایـی  آن  اکثریـت  کـه 
تعـداد قابـل توجهی از همـان نماینـدگان اظهار 
مخالفـت می کننـد در حالـی کـه اگـر رأی هـا 
شـفاف بـود و نشـان داده می شـد، نمایندگانـی 
امـروز  دادنـد  موافـق  رأی  مجلـس  آن  در  کـه 

بگیرنـد. مخالفـت  ژسـت  نمی توانسـتند 
وی ادامـه داد: در مجلـس دهـم تعـدادی از 
اصولگراهـای جبهـه پایـداری به نوعـی از رئیس 
فعلـی مجلـس تبری جویـی می کننـد و عنـوان 
می کننـد کـه وی در  تصویـب  ۲۰ دقیقـه ای 
برجـام و نقـش داشـته اسـت و بـه همیـن دلیل 
هـم با او مخالفند؛ اما همین ها در ۴ اجالسـیه به 
او رأی می دهند. یا در فراکسـیون امید مشـخص 
نیسـت چه تعـدادی در اجالسـیه اخیر بـه آقای 

عـارف رأی دادنـد چـه تعـدادی رأی ندادن.
مجلـس  شفاف سـازی  فراکسـیون  رئیـس 
شـورای اسـالمی گفـت: بعضی هـا ممکن اسـت 
در ظاهـر عضـو فراکسـیون باشـند امـا در رأی 
گیرهـای مهـم بـه نوعـی رأی متضـاد می دهند. 
اگـر آرا شـفاف باشـد می توانـد مانـع دورنگـی 
شـود زیـرا مواضـع افـراد را مشـخص می کنـد.

ــر اینکــه  ــی ب ــه ســوالی مبن وی در پاســخ ب
نماینــدگان ابــزار نگرانــی می کننــد از کجــا 
معلــوم کــه اگــر آرا شــفاف شــد از ســوی 
عــده ای ماننــد مســئله برجــام و FATF از 
ــرد:  ــوان ک ــد نشــوند، عن ــک تهدی ــق پیام طری
شــخصا معتقــدم نمایندهایــی کــه  مســئولیت 
ــد  ــد، بای ــده می گیرن ــر عه ــردم را ب ــت م وکال
ــا  ــر تهدیده ــد و در براب ــته باش ــجاعت داش ش

ــد. ــف نکنن ــاس ضع احس
ــد  ــردم نیازمن ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش صادق
هســتند،  صراحــت  بــا  و  شــجاع  نماینــده 
نماینــده ای کــه بــا یــک پیامــک بترســد 

نــدارد.  نمایندگــی  صالحیــت 
گروه هــای  منکــر  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــد  ــه فضاســازی هایی را انجــام می دهن فشــار ک
نمی شــویم، گفــت: نماینــده بایــد آمادگــی 
داشــته باشــد از جانــب نیروهــای فشــار مــورد 
تهدیــد قــرار گیــرد امــا ایــن را دلیــل نمی دانــم 

ــود. ــت ش ــفافیت آرا مخالف ــا ش ب
نماینــده مــردم تهــران بــا اشــاره بــه ســخنان 
حجــت االســالم پناهیــان دربــاره شــفافیت آرای 
ــی  ــوان روحان ــه عن ــان ب ــت: ایش نمایندگان،گف
پــای منبــر مجلــس عــزاداری سیدالشــهدا 
مطالبــی را بیــان کردنــد، بلــه  بــه عنــوان یــک 
شــهروند و روحانــی حــق دارد مطالبــه شــفافیت 
کنــد امــا آموزه هــای دینــی مــا می گویــد  
ــد الگــوی ادب و اخــالق باشــد  ــک واعــظ بای ی
ــه  ــد و بی ادبان ــان تن ــن و بی ــا  لح ــه ب ــه اینک ن
ــمت آن  ــه س ــس ب ــود مجل ــه خ ــئله ای ک مس

ــرار دهــد. ــاد ق ــورد انتق ــه اســت را م رفت
وی تاکیــد کــرد: موضــع گیری های سیاســی 
ــه ســمت تمامیت خواهــی  وی بیشــتر تمایــل ب
دارد در صورتــی کــه شــفافیت مخالــف تمامیــت 

ــت. خواهی اس
نماینــده تهــران خاطرنشــان کــرد: شــفافیت 
اختصــاص بــه مجلــس نــدارد و همــه نهادهایــی 
کــه در مــورد مــردم تصمیــم می گیرنــد از 
جملــه شــورای نگهبــان، مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، شــورای عالــی امنیــت ملــی و 
ــفاف  ــان ش ــد تصمیات ش ــی بای ــای قضای نهاده

ــزارش شــود. گ
ــردی  ــان کــرد: فکــر نمی کنــم ف ــی بی صادق
ماننــد آقــای پناهیــان بــا ســوابق و مواضعــی که 
ــد،  ــته باش ــفافیت داش ــه ش ــا دغدغ دارد اساس
طــرح شــفافیت را از ســوی وی بــه فــال نیــک 
ــه  ــزاری از آن علی ــتفاده اب ــا اس ــم ام می گیری

ــم .  ــول نمی دانی ــل قب ــدگان را قاب نماین

شفافیت آرا اولین بار 
از جانب امیدی ها مطرح شد

کمک ۱.۷ میلیارد ریال
 به هیئت های مذهبی 

آذربایجان شرقی در محرم

خیریـــه  امـــور  و  اوقـــاف  مدیـــرکل 
ــرم  ــام محـ ــت: در ایـ ــرقی گفـ آذربایجان شـ
ـــرای  ـــال ب ـــون ری ـــارد و 7۰۰ میلی ـــک میلی ی
برگـــزاری مراســـم هـــای عـــزاداری بـــه 
هیئت هـــای مذهبـــی و مســـاجد اســـتان 

کمـــک شـــد. 
ــالم  ــت االسـ ــا، حجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــت و  ــینی در گفـ ــن حسـ ــهاب الدیـ سیدشـ
گـــو بـــا خبرنـــگاران افـــزود: ایـــن میـــزان 
مراســـمات  برگـــزاری  هزینـــه  کمـــک 
ــمیم  ــرح »شـ ــزاری طـ ــا برگـ ــزاداری بـ عـ
حســـینی« بـــرای اولیـــن بـــار از محـــل 
نیـــات واقفـــان بـــه ۱7۹ هیـــات و مســـجد 

ــد. ــل داده شـ تحویـ
از  را  حســـینی  عـــزاداران  اطعـــام  وی 
ـــان  ـــای واقف ـــت ه ـــن نی ـــترین و مهمتری بیش
ـــه اول  ـــت: در ده ـــار داش ـــرد و اظه ـــالم ک اع
محـــرم امســـال بیـــش از ۳۰ هـــزار نفـــر از 
محـــل نیـــات واقفـــان خیراندیـــش اطعـــام 

شـــدند.
خیریـــه  امـــور  و  اوقـــاف  مدیـــرکل 
برنامـــه  آذربایجان شـــرقی گفـــت: طبـــق 
ـــد  ـــده از چن ـــام ش ـــات انج ـــا و اقدام ـــزی ه ری
روز مانـــده بـــه محـــرم، در تمامـــی اماکـــن 
ــل  ــقان اهـ ــه روی عاشـ ــتان بـ ــدس اسـ مقـ
ـــاس  ـــین و یاعب ـــوای یاحس ـــود و ن ـــاز ب ـــت ب بی
در بیـــش از ۳ هـــزار و ۵6۰ مســـجد، حســـینیه 
ـــن  ـــرقی طنی ـــان ش ـــه آذربایج ـــه متبرک و بقع

انـــداز شـــد.
ـــا  ـــه داد: ب ـــینی ادام ـــالم حس ـــت االس حج
ـــا  ـــزاده ه ـــاجد و امام ـــه مس ـــه اینک ـــه ب توج
ـــزاداری  ـــادت و ع ـــرای عب ـــکان ب ـــن م بهتری
هســـتند، تـــالش شـــد تـــا بـــا حمایـــت از 
ــا  ــزاده هـ ــاجد و امامـ ــای مسـ ــت امنـ هیئـ
ــن  ــن مأمـ ــی تریـ ــه اصلـ ــا بـ ــن مکانهـ ایـ

عاشـــقان در مـــاه محـــرم تبدیـــل شـــوند.
وی اعـــزام مبلغـــان دینـــی بـــه مراســـم 
هـــای مختلـــف بـــرای پاســـخگویی بـــه 
ـــه  ـــر برنام ـــا را از دیگ شـــبهات و ســـخنرانی ه
ـــت:  ـــرد و گف ـــالم ک ـــن اداره کل اع ـــای ای ه
در دهـــه اول محـــرم ۱۲ مبلـــغ اعزامـــی از 
قـــم و ۲۰ مبلـــغ دینـــی در مراســـم هـــای 
مختلـــف بـــرای ترویـــج فرهنـــگ حســـینی 
ــدا  ــور پیـ ــورا حضـ ــداف عاشـ ــن اهـ و تبییـ

کردنـــد.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب ـــالم حس ـــت االس حج
برگـــزاری محافـــل قرآنـــی و اهمیـــت ایـــن 
ـــرد:  ـــادآوری ک ـــرم ی ـــه اول مح ـــل در ده محاف
ـــی و  ـــل قرآن ـــتان ۱۴ محف ـــجد اس در ۱۴ مس
ـــام  ـــدف ام ـــه ه ـــه ب ـــا توج ـــرآن ب ـــا ق ـــس ب ان
ــرآن در  ــن و قـ ــای دیـ ــین )ع( دراحیـ حسـ
ـــد. ـــزار ش ـــتان برگ ـــطح اس ـــود در س ـــام خ قی

ــرم  ــاه محـ ــای مـ ــه هـ ــت: برنامـ وی گفـ
ـــن  ـــا اربعی ـــتان ت ـــه اس ـــور خیری ـــاف و ام اوق
ـــم  ـــن ه ـــته و در اربعی ـــه داش ـــینی ادام حس
ـــراق  ـــور ع ـــاف در کش ـــب اوق ـــی موک ـــا برپائ ب
ـــود.  ـــی ش ـــی م ـــینی پذیرای ـــران حس از زائ

فرماندار عجب شیر:
 دستگاه ها برای جذب اعتبارات و 

رفع مشکالت تالش کنند

فرمانــدار عجب شــیر گفــت: مســووالن   
ــارت  ــذب اعتب ــرای ج ــی ب ــتگاه های اجرای دس
تخصیــص یافتــه و رفــع مشــکالت شهرســتان 

ــد.  ــالش کنن ت
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل اصغرپــور در 
ــران  ــت بح ــی مدیری ــورای هماهنگ ــه ش جلس
ــاده ۱۸  ــه م ــتناد ب ــا اس ــزود: ب ــتان اف شهرس
ــت بحــران، دســتگاه های  ــد مدیری ــون جدی قان
ــا  ــه ب ــورت مواج ــد در ص ــی توانن ــرای م اج
مخاطــرات طبیعــی از محــل اعتبــارات جــاری 
خــود و بــا تاییــد اســتانداران نیــاز مالــی خــود 

ــد. ــن کنن ــپس جایگزی ــن و س را تامی
وی بــه بــارش های شــدید ابتدای ســالجاری 
در شهرســتان اشــاره کــرد و گفت: خوشــبختانه 
ــع  ــا و رف ــتگاه ه ــبانه روزی دس ــالش ش ــا ت ب
نقــاط حادثــه خیــز، میزان خســارت وارد شــده 
ــه حداقــل رســید و انــدک خســارتی کــه در  ب
ــه واحدهــای  بخــش قلعــه چــای شهرســتان ب
مســکونی و یــک ســری امکانــات عمومــی وارد 
ــرای جبــران  ــود در مرحلــه پیگیــری ب شــده ب

خســارت اســت.
اصغرپــور ادامــه داد: در شــرایط بحرانــی 
ــف و  ــتگاه وظای ــر دس ــه ه ــن ک ــود ای ــا وج ب
مســوولیت هایــی را عهــده دار اســت امــا بایــد 
بــا بســیج تمــام امکانــات وارد عمــل شــد و در 

ــرد. ــدام ک ــع بحــران اق ــع و رف راســتای دف
از  همچنیــن  عجب شــیر  فرمانــدار 
شــهرداری هــا و دهیــاران و هــالل احمــر 
ــاج  ــار مایحت ــرای انب ــی را ب ــا محل ــت ت خواس
عمومــی آمــاده کننــد و شــهرداری ســالن 
ــه  ــه در شهرســتان وجــود دارد را ب ــی ک بحران

امکانــات اولیــه تجهیــز کنــد.
اصغرپــور  همچنیــن بــر الیروبــی و آزاد 
ســازی بســتر و حریــم  انهــار و  قنــوات توســط 
دســتگاه مربــوط تاکیــد کــرد و افــزود: دســتگاه 
ــه  ــا ب ــه ه ــی رودخان ــر الیروب ــه در ام مربوط
ویــژه در مجــاورت مناطــق مســکونی مســوول 
هســتند و الیروبــی رودخانــه هــا بایــد در 

ــد. ــت باش اولوی
ــاخت و  ــا س ــورد ب ــر برخ ــن ب وی همچنی
ســازها در حریــم قانونــی رودخانــه هــا تاکیــد 
ــن  ــد در ای ــکن بای ــاد مس ــت: بنی ــرد و گف ک

ــد.  ــام ده ــات الزم را انج ــه اقدام زمین

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
موبایل:091430105۷3
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رئیس شبکه بهداشت آذربایجان شرقی:

آموزش های هنگام ازدواج 
2 روزه می شود

رئیـس شـبکه بهداشـت اسـتان آذربایجـان 
شـرقی از افزایـش میـزان آمـوزش هـای قبل و 
هنـگام ازدواج از یـک روز بـه ۲ روز خبـر داد.

در  درسـتی،  عباسـعلی  مهـر،  گـزارش  بـه 
بیـن  همـکاری  توجیهـی  آموزشـی  همایـش 
دسـتگاهی در مشـاوره های هنـگام ازدواج ابراز 
داشـت: آموزش هـای قبل و هنـگام ازدواج یک 
روزه بـود کـه قـرار اسـت بـه آمـوزش هـای ۲ 

روزه تبدیـل شـود.
در  دسـتگاه   ۴ اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
برگـزاری آمـوزش های هنگام ازدواج مشـارکت 
دارنـد، عنـوان کـرد: دسـتگاه های دادگسـتری 
در حـوزه حقـوق خانـواده، بهزیسـتی در حـوزه 
نمایندگـی  نهـاد  روانشناسـی،  و  روانشـناختی 
رهبری در دانشـگاه و سـازمان تبلیغات اسالمی 
در حـوزه اخـالق و احـکام خانـواده و دانشـگاه 
علـوم پزشـکی در حوزه سـالمت و آموزش های 

جنسـی دخیل هسـتند.
دبیـر همایـش آموزشـی توجیهـی همـکاری 
بیـن دسـتگاهی مشـاوره هـای هنـگام ازدواج 
مراکـز  در  هـا  آمـوزش  ایـن  داشـت:  اظهـار 
آمـوزش قبـل از ازدواج ارائه می شـود و زوجین 
در روز اول مراجعـه آزمایش هـای الزم را انجام 
و در روز دوم، آمـوزش هـای هنـگام ازدواج بـه 

آن هـا ارائـه می شـود.
درسـتی بـا اشـاره بـه تعـداد مربیان فعـال در 
حـوزه آمـوزش ازدواج در اسـتان تصریـح کـرد: 
تعـداد ۲۰۰ نفـر در شهرسـتان هـای مختلـف 
آمـوزش هـای هنـگام ازدواج را بـه عهـده دارند و 
تربیـت مربیـان در این حوزه همچنـان ادامه دارد.

 رئیـس شـبکه بهداشـت اسـتان آذربایجـان 
شـرقی همچنیـن بـا اشـاره بـه تعـداد مراکـز 
آمـوزش هنگام ازدواج در اسـتان اظهار داشـت: 
در تبریـز ۲ مرکـز و در هـر شهرسـتان اسـتان 
نیـز یـک مرکـز اختصاصـی بـه این آمـوزش ها 

اختصـاص پیـدا کرده اسـت.

باید برای کاهش طالق عاطفی 
در خانواده ها تالش کنیم

معـاون فرهنگـی سیاسـی نهـاد نمایندگـی 
مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه ها گفـت: باید 
در راسـتای کاهش طالق  عاطفـی در خانواده ها 
آموزش هـای  رابطـه  ایـن  در  و  کـرده  تـالش 
عمومـی ماننـد مهارت هـای عاطفـی و جنسـی 

پیـش از ازدواج بـه افـراد جامعـه ارائـه شـود. 
ــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم ســید  ب
محمــد مهــدی صالحــی در همایــش آموزشــی 
در  دســتگاهی  بیــن  همــکاری  توجیهــی 
ــا  ــز، ب ــگام ازدواج در تبری ــای هن ــاوره ه مش
تاکیــد بــر جایــگاه رفیــع خانــواده، اظهــار کرد: 
ــواده و  ــوزه خان ــی در ح ــا ارزش ــرمایه های ب س
فرهنــگ کشــور مــا وجــود دارد کــه متاســفانه 
تاکنــون از آن هــا اســتفاده نشــده اســت، امروزه 
ــا مســائل نوینــی مواجــه  در حــوزه فرهنــگ ب
ــات  ــی ارتباط ــی و پیچیدگ ــه افزون ــتیم ک هس
اجتماعــی یکــی از ایــن مباحــث بــوده کــه بــا 
پیشــرفت تکنولــوژی ایجــاد شــده و نمی تــوان 

ــد.    ــل ش ــت آن غاف ــرات و اهمی از تاثی
وی بـا تاکیـد بـر برنامـه ریـزی در راسـتای 
همچنیـن  و  اجتماعـی  مهارت هـای  توسـعه 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی، گفت: براسـاس 
تحقیـق نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری 
در حـوزه فرهنـگ، کشـورهای غربـی در چنـد 
دهـه ی اخیـر بـه آمـوزش عمومی مـردم توجه 
بسـیاری کرده انـد و در ایـن راسـتا حـدود ۸۵ 
درصـد دانشـگاه های برتر دنیا ۳6 واحد درسـی 
در خصـوص آمـوزش عمومـی بـه دانشـجوهای 
خـود ارائـه می دهند امـا ایـران در این خصوص 

بسـیار عقـب مانده اسـت.   
ــانه ها  ــگ رس ــش پررن ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
در آمــوزش خانواده هــا، بیــان کــرد: طبــق 
تحقیقاتــی کــه در خــارج کشــور انجــام گرفتــه، 
ــواد  ــد س ــه فاق ــرادی ک ــد اف ــدود 7۰ درص ح
رســانه ای و وابســته ی فضــای مجازی انــد، مبتــال 
بــه افســردگی هســتند و ایــن آســیب های 
ــالق دارد.    ــار ط ــی در آم ــر مهم ــی تاثی اجتماع
در  جنسـی  مهارت هـای  اگـر  افـزود:  وی 
نشـود،  ارائـه  سـاعته  شـش  مشـاوره های  ایـن 
آسـیب های اجتماعی بسـیاری را منجر می شـود، 
از ایـن رو بایـد در ایـن مشـاوره ها بـا تمـام اهتمام 
در رویکـرد ذهـن مخاطبـان تغییـر ایجـاد کـرده 
و نبایـد صرفـا مباحـث روانشناسـی و اخالقـی به 
افراد شـرکت کننده ارائه شـود بلکـه باید مطالبی 

را فـرا بگیرنـد تـا شـیفته ی آمـوزش شـوند. 
مسـئول دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم 
رهبـری در دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز نیـز 
گفـت:  آموزشـی،  دوره  جزئیـات  خصـوص  در 
توسـط اسـاتید مجـرب بـرای حـدود ۳۰۰ نفر در 
مشـاوره  و  »روانشناسـی  مختلـف  گرایش هـای 
خانـواده، اخالق و احکام خانـواده و حقوق خانواده« 
مشـاوره ارائـه شـد و وضعیـت ایـن مشـاوره ها نیز 

بسـیار خـوب و متوسـط ارزیابـی شـد. 

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان نوشــت افزار 
ــر  ــش از دو براب ــاه پی ــک م ــدود ی ــور ح کش
ــاال  ــر داد؛  ح ــر خب ــت لوازم التحری ــدن قیم ش
ــدارس،  ــا بازگشــایی م ــه ت ــک هفت ــر از ی کمت
لوازم التحریــر  بــازار  از  میدانــی  مشــاهدات 
نشــان می دهــد کــه بــرای خریــد و پــر کــردن 
یــک جامــدادی )شــامل مــداد مشــکی و قرمــز، 
اتــود، پاک کــن، تــراش، خــودکار آبــی و قرمــز 
ــزار  ــدود ۱7ه ــل ح ــد حداق ــش( بای و خط ک
ــه  ــان هزین ــزار توم ــر ۲۱۸ ه ــان و حداکث توم

ــد. کنی
ــورت  ــی های ص ــنا، بررس ــزارش ایس ــه گ ب
ــد  ــر نشــان می ده ــازار لوازم التحری ــه از ب گرفت
ــی  ــته دوازده تای ــک بس ــد ی ــرای خری ــه ب ک
مــداد مشــکی یــا قرمــز می توانیــد بیــن 
ــد.  ــه کنی ــان هزین ــزار توم ــا ۲۳ ه ــت ت هش
البتــه برندهــای معروف تــر و گران قیمت تــر 
ــدود  ــا ح ــداد آن ه ــر م ــه ه ــتند ک ــز هس نی

۳۰۰۰ تومــان قیمــت دارد.
بیشـتر  کـه  طـرح دار  مدادهـای  همچنیـن 
بـرای کـودکان تولیـد می شـود نیـز بـه قیمـت 
رسـد  مـی  فـروش  بـه  تومـان   ۳۰۰۰ حـدود 
بـا  می توانیـد  نیـز  را  معمولـی  و خودکارهـای 

تهیـه کنیـد. تومـان  تـا ۵۰۰۰  قیمـت ۹۰۰ 
ــروزه جــای  ــه ام ــز ک ــود نی ــد ات ــرای خری ب
ــه،  ــوزان گرفت ــتر دانش آم ــرای بیش ــداد را ب م
بایــد حداقــل ۵۰۰۰ و حداکثــر 6۵ هــزار 

ــد. ــه کنی ــان هزین توم
هــر بســته مــداد رنگــی ۱۲  تایــی نیــز بیــن 
ــه  ــت دارد. البت ــان قیم ــزار توم ــا ۳۵ ه ۱۹ ت
بســته های مدادرنگــی  شــش تایــی نیــز در 
ــه چشــم می خــورد کــه حــدود ۳۰۰۰  ــازار ب ب

ــندگان  ــه فروش ــه گفت ــت دارد. ب ــان قیم توم
شــش تایی  بســته های  قیمــت  بیشــترین 

ــت. ــان اس ــزار توم ــدود ۱۵ ه ــی ح مدادرنگ
در بخــش فــروش دفتــر، تنــوع قیمتــی 
ــر  ــی وجــود دارد. بعضــی از مغازه هــا دفات باالی
دولتــی بــا نــرخ مصــوب شــامل دفترچــه 
۴۰ بــرگ ۱7۰۰ تومانــی، 6۰ بــرگ ۲۵۰۰ 
تومانــی، ۸۰ بــرگ ۳۴۰۰ تومانــی و ۱۰۰ بــرگ 

۴۲۰۰ تومانــی عرضــه می کننــد.
ــرگ  ــر ۵۰ ب ــز دفات در ســایر فروشــگاه ها نی
حــدود ۴۰۰۰ تــا ۱۱ هــزار تومــان، دفاتــر ۸۰ 
بــرگ 7۰۰۰ تــا ۱۵ هــزار تومــان و دفاتــر ۱۰۰ 
ــروش  ــه ف ــان ب ــا ۲۵ هــزار توم ــرگ ۸۰۰۰ ت ب

می رســد.
پایین تریــن قیمــت دفتــر نقاشــی نیــز 
گران تریــن  و  اســت  تومــان  حــدود 6۰۰۰ 

ــرگ  ــای ۱۰۰ ب ــم دفتره ــای نقاشــی ه دفتره
آچهــار هســتند کــه بــا قیمــت ۱7 هــزار 

تومــان بــه فــروش می رســد.
ــوط  ــن محــدوده قیمــت مرب ــا عجیب تری ام
ــه  ــه طوری ک ــت، ب ــراش اس ــن و ت ــه پاک ک ب
از ۱۰۰۰  ایــن محصــوالت  قیمــت هــر دو 
تومــان شــروع می شــود و قیمــت پاک کــن 
ــه ۳۰  ــراش ب ــان و قیمــت ت ــه ۲۵ هــزار توم ب
فروشــندگان  نیــز می رســد.  تومــان  هــزار 
پاک کن هــا  گران تریــن  کــه  می گوینــد 
تراش هــای  و  هســتند  آلمانــی  برندهــای 
ــش  ــن بخ ــاال را در ای ــت ب ــز قیم ــتاده نی ایس
دارنــد. غلط گیــر نیــز بــه قیمــت حــدود 
۵۰۰۰ تــا ۲۵ هــزار تومــان در بــازار بــه فــروش 

می رســد.
خط کش هــای تکــی بــه قیمــت حــدود 
۲۰۰۰ تــا ۵۰۰۰ تومــان عرضــه  می شــود، 
شــامل  خط کــش  بســته های  قیمــت  امــا 
نقالــه و گونیــا بــه ۵۰۰۰ تــا ۱7 هــزار تومــان 
ــا ۱۰  ــز 6۰۰۰ ت ــرگار نی ــت پ ــد. قیم می رس

ــت. ــان اس ــزار توم ه
ســاده ترین  در  نیــز  جامــدادی  انــواع 
حالــت ۵۰۰۰ تومــان قیمــت دارد، امــا قیمــت 
طرح هــای خــاص ایــن کاال بــه 6۵ هــزار 

تومــان هــم می رســد.

برای پر کردن یک جامدادی می توانید
 ۱۷ تا 2۱8 هزار تومان هزینه کنید!

بخشـــنامه ریاســـت قـــوه قضاییـــه در 
خصـــوص »تشـــکیل ســـتاد پیشـــگیری و 
ــالغ  ــی« ابـ ــم انتخاباتـ ــه جرایـ ــیدگی بـ رسـ
بـــه گـــزارش میـــزان، بخشـــنامه شـــماره 
ـــت  ـــورخ ۲6/6/۹۸ ریاس ۱۰۰/۸۳۱۰۱/۹۰۰۰ م
»تشـــکیل  خصـــوص  در  قضاییـــه  قـــوه 
ســـتاد پیشـــگیری و رســـیدگی بـــه جرایـــم 

انتخاباتـــی« ابـــالغ شـــد.
ســـتاد  »تشـــکیل  بخشـــنامه  متـــن 
جرایـــم  بـــه  رســـیدگی  و  پیشـــگیری 
اســـت: ذیـــل  شـــرح  بـــه  انتخاباتـــی« 

ــرد  ــر عملکـ ــج موثـ ــه نتایـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ســـتاد پیشـــگیری و رســـیدگی بـــه جرایـــم 
ـــه  ـــر ب ـــته و نظ ـــای گذش ـــی در دوره ه انتخابات
ـــس  ـــات مجل ـــن دوره انتخاب ـــزاری یازدهمی برگ
شـــورای اســـالمی و اولیـــن میانـــدوره ای 
پنجمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس خبـــرگان 
در  و   ۱۳۹۸ مـــاه  اســـفند  در  رهبـــری 
ـــس  ـــات مجل ـــون انتخاب ـــاده 67 قان ـــرای م اج
ــا  ــوب ۱۳7۸/۹/7 بـ ــالمی مصـ ــورای اسـ شـ
اصالحـــات بعـــدی کـــه مقـــرر مـــی دارد: 
ـــه  ـــه ب ـــوزه انتخابی ـــی در ح ـــکیالت قضای »تش
منظـــور پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم، ضمـــن 
هماهنگـــی بـــا ناظریـــن شـــورای نگهبـــان و 
ـــدوده  ـــات الزم را در مح ـــی اقدام ـــأت اجرای هی
ـــوادی  ـــایر م ـــی دارد.« و س ـــول م ـــررات معم مق
ـــس  ـــات مجل ـــم انتخاب ـــر جرای ـــتمل ب ـــه مش ک
ـــواد ۵۵،  ـــل م ـــت از قبی ـــالمی اس ـــورای اس ش
۵7، ۵۸، ۵۹، 6۱، 6۵ و 66 قانـــون مذکـــور 
و فصـــل هشـــتم قانـــون مجـــازات اســـالمی، 
ــس از  ــن و پـ ــل، حیـ ــه قبـ ــه مرحلـ در سـ
ـــن  ـــت ضم ـــروری اس ـــات، ض ـــزاری انتخاب برگ
ـــگیری  ـــتاد پیش ـــریع تر س ـــه س ـــکیل هرچ تش
در  انتخاباتـــی  جرایـــم  بـــه  رســـیدگی  و 
مرکـــز و شهرســـتان های سراســـر کشـــور، 
ــب،  ــزی مناسـ ــه ریـ ــی و برنامـ ــا هماهنگـ بـ
ـــه پیشـــگیری  ـــر بخـــش نســـبت ب منســـجم و اث
ـــد تســـریع  ـــا قی ـــدام و ب ـــی اق ـــم انتخابات از جرای

برخـــورد قانونـــی بـــه عمـــل آیـــد.
ـــب اعضـــاء ســـتاد مرکـــزی و  الـــف ـ ترکی
ســـتاد های اســـتانی و شهرســـتانی بـــه قـــرار 

ـــت: ـــر اس زی
یک ـ اعضاء ستاد مرکزی:

۱ - دادستان کل کشور )رئیس ستاد(
۲ - معـــاون اجتماعـــی و پیشـــگیری از 
وقـــوع جـــرم قـــوه قضائیـــه )دبیـــر ســـتاد(

۳ - نماینـــدگان شـــورای نگهبـــان، وزارت 
کشـــور، وزارت اطالعـــات، نیـــروی انتظامـــی، 
ـــیج  ـــداران، بس ـــپاه پاس ـــات س ـــازمان اطالع س
ــای  ــی نیرو هـ ــازمان قضائـ ــتضعفان، سـ مسـ

مســـلح و صـــدا و ســـیما
اســـتان  دادگســـتری  کل  رئیـــس   -  ۴
ـــران ـــی و انقـــالب ته ـــران و دادســـتان عموم ته

تبصـــره ۱( ریاســـت ســـتاد می توانـــد 
متناســـب بـــا موضـــوع از ســـایر دســـتگاه ها 

ــد. ــوت نمایـ ــط دعـ ــای ذیربـ و نهاد هـ
ـــس  ـــور رئی ـــه حض ـــه ب ـــا توج ـــره ۲( ب تبص
کل دادگســـتری اســـتان تهـــران و دادســـتان 
ـــکیل  ـــه تش ـــازی ب ـــتادمرکزی نی ـــران در س ته

ـــت. ـــران نیس ـــتان ته ـــتاد اس س
)مرکـــز  اســـتانی  اعضـــاء ســـتاد  ـ  دو 

اســـتان(
اســـتان  دادگســـتری  کل  رئیـــس   -  ۱

)رئیـــس(
۲ - معـــاون اجتماعـــی و پیشـــگیری از 
ـــر( ـــتان )دبی ـــتری کل اس ـــرم دادگس ـــوع ج وق

۳ - دادستان مرکز استان
۴ - مســـئولین دســـتگاه ها و نهاد هـــای 

متناظـــر ســـتاد مرکـــزی در اســـتان
اســـتان  ســـتاد  رئیـــس   )۱ تبصـــره 
ــایر  ــوع از سـ ــب موضـ ــه تناسـ ــد بـ می توانـ
نمایـــد. دعـــوت  نهاد هـــا  و  دســـتگاه ها 

شهرســـتان ها  ســـطح  در   )۲ تبصـــره 
ــه ریاســـت  ــوان بـ ــا همیـــن عنـ ــتادی بـ سـ
رئیـــس دادگســـتری شهرســـتان واعضـــاء 
ـــردد. ـــکیل می گ ـــتان تش ـــاد اس ـــا ت ـــر ب متناظ

تبصـــره ۳( رؤســـای دادگســـتری شهرســـتان 
ـــز  ـــتاد مرک ـــق رأی در س ـــدون ح ـــد ب می توانن

ـــد. اســـتان شـــرکت نماین
سه ـ اعضاء ستاد شهرستان ها

ــتاد  ــتان سـ ــتان های اسـ ــه شهرسـ در کلیـ
ـــتری  ـــس دادگس ـــئولیت رئی ـــا مس ـــابهی ب مش

متناظـــر  رده  ترکیـــب  بـــا  و  شهرســـتان 
ـــف  ـــتانی وظای ـــتاد اس ـــر س ـــر نظ ـــتانی، زی اس

محولـــه را انجـــام دهنـــد.
ب ـ وظایـــف ســـتاد های مذکـــور بـــه 

قـــرار زیـــر اســـت:
۱ ـ پایـــش و رصـــد مـــداوم و مســـتمر 
اقدامـــات و فعالیت هـــای انتخاباتـــی و اتخـــاذ 
تدابیـــر و تمهیـــدات پیشـــگیرانه بـــا هـــدف 

پیشـــگیری از جرایـــم انتخاباتـــی؛
ــتگاه ها  ــن دسـ ــی بیـ ــاد هماهنگـ ۲ ـ ایجـ
جهـــت  در  ســـتاد  عضـــو  نهاد هـــای  و 
پیشـــگیری از وقـــوع جرایـــم انتخاباتـــی؛

۳ ـ تبییــن و تعییــن برنامه هــای پیشــگیرانه 
و نحــوه اجــرای آن هــا درزمینــه پیشــگیری از 

جرایــم احتمالــی؛
بــا  مــداوم  تعامــل  و  هماهنگــی  ـ   ۴
ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــی و نظ ــای اجرای هیئت ه
و ســایر دســتگاه ها و نهاد هــای مســئول در 
زمینــه برگــزاری هرچــه بهتــر انتخابــات و 
پیشــگیری از وقــوع جرایــم مصــرح در قانــون؛

۵ ـ ارشــاد و راهبــری ســتاد های اســتانی و 
شهرســتانی و نظــارت بــر آن هــا بــه ترتیــب بــر 
ــر  ــتاد های متناظ ــزی و س ــتاد مرک ــده س عه

ــد؛ ــتانی می باش اس
6 ـ انعــکاس فــوری شــرح وقایــع و جرایــم 
ــتاد  ــتان و س ــتاد اس ــه س ــب ب ــه ترتی ــم ب مه

ــزی؛ مرک
تشــکل ها،  انــذار  و  ارشــاد  توجیــه،  ـ   7
تبلیغاتــی،  ســتاد های  گروه هــا،  احــزاب، 
هــدف  بــا  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
بازدارندگــی و پیشــگیری از وقــوع جرایــم 

انتخاباتــی؛
۸ ـ اطــالع رســانی، تشــریح و توضیــح مفــاد 
قانــون و جرایــم و مجازات هــای قانونــی از 
ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــی ب ــانه های جمع ــق رس طری
ــی، کاهــش و پیشــگیری از  ــای عموم آگاهی ه

ــی؛ ــم انتخابات ــروز جرای ب
۹ ـ انعــکاس رســمی اقدامــات مجرمانــه 
ــع  ــه مراج ــخاص ب ــا اش ــا ی ــتگاه ها، نهاد ه دس

ــح؛ صال
ــر  ــر نظ ــزی زی ــتاد مرک ــه س ۱۰ ـ دبیرخان
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــر  ــه ســتاد اســتانی زی ــه و دبیرخان ــوه قضائی ق
نظــر رئیــس کل دادگســتری اســتان تشــکیل 

خواهــد شــد؛
۱۱ ـ ســتاد ها در ســطح شهرســتان ها و 
اســتان ها هــر هفتــه یکبــار گــزارش اقدامــات 
ــه ســتاد  ــب ب ــه ترتی ــای خــود را ب و فعالیت ه

اســتانی و ســتاد مرکــزی ارســال نماینــد؛
ــرد  ــی عملک ــزارش نهای ــت گ ۱۲ ـ الزم اس
و  اســتان ها  در  ســتاد ها  و  مرکــزی  ســتاد 
شهرســتان ها بــه وســیله دبیــر ســتاد مرکــزی 
بــرای  انتخابــات  پایــان  در  و  جمع بنــدی 

ــردد. ــال گ ــب ارس اینجان
پ ـ وظایف روسای کل دادگستری

دادگســـتری های  کل  رؤســـای 
ـــا و  ـــعبی از دادگاه ه ـــد ش ـــور موظفن سراسرکش
دادســـرا های حـــوزه قضائـــی تحـــت تصـــدی 
ــارج از  ــیدگی خـ ــور رسـ ــه منظـ ــود را بـ خـ
ــاص  ــی اختصـ ــم انتخاباتـ ــه جرائـ ــت بـ نوبـ

ــد. دهنـ
سیدابراهیمرئیسی

از سوی رئیس قوه قضاییه

بخشنامه »تشکیل ستاد پیشگیری و 
رسیدگی به جرایم انتخاباتی« ابالغ شد 

ـــه  ـــزی ک ـــک تبری ـــی - پزش ـــع علیرضـــا صلح ـــل مداف وکی
حکـــم قصاصـــش بـــه اتهـــام قتـــل دو عضـــو خانـــواده اش در 
ـــه  ـــددا ب ـــدوی مج ـــض و در دادگاه ب ـــور نق ـــی کش ـــوان عال دی
قصـــاص محکـــوم شـــده اســـت - گفـــت: پـــس از رســـیدگی 
دوبـــاره بـــه پرونـــده موکلـــم در شـــعبه صـــادر کننـــده رای 
ـــی  ـــت قانون ـــاص، در مهل ـــم قص ـــدور حک ـــز و ص ـــدوی در تبری ب

بـــه رای صـــادره اعتـــراض کردیـــم.
ـــار  ـــاره اظه ـــن ب ـــازاده در ای ـــک باب ـــنا، باب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــادره  ـــه رای ص ـــرر ب ـــد مق ـــم در موع ـــدور حک ـــد از ص ـــرد: بع ک
ـــوکل  ـــی م ـــت بیگناه ـــان را در جه ـــم و دالیلم ـــراض کردی اعت

ـــم. ـــان کردی بی
ــال  ــور ارسـ ــی کشـ ــوان عالـ ــه دیـ ــده بـ ــزود: پرونـ وی افـ

ــد. خواهـــد شـ
ـــنا  ـــه ایس ـــن ب ـــش از ای ـــازاده پی ـــزارش، باب ـــن گ ـــاس ای براس
ـــوان  ـــوی دی ـــده از س ـــض رای پرون ـــس از نق ـــه پ ـــود ک ـــه ب گفت
عالـــی کشـــور و ارجـــاع پرونـــده موکلـــم بـــه شـــعبه صـــادر 
ــک  ــری یـ ــوم دادگاه کیفـ ــعبه سـ ــدوی- شـ ــده رای بـ کننـ
ـــه دادگاه در  ـــزاری دو جلس ـــرقی- و برگ ـــان ش ـــتان آذربایج اس
ـــای  ـــت اولی ـــه درخواس ـــبت ب ـــا دادگاه نس ـــور، نهایت ـــعبه مذک ش
ـــت  ـــه درخواس ـــبت ب ـــاص  و نس ـــم قص ـــم، حک ـــر موکل دم همس
ــم،  ــزرگ موکلـ ــای دم مادربـ ــوی اولیـ ــه از سـ ــت دیـ پرداخـ

ـــت.  ـــه داده اس ـــت دی ـــه پرداخ ـــم ب حک
وی افـــزود: حکـــم صـــادره غیرقطعـــی اســـت و در مهلـــت 
ـــم  ـــراض کنی ـــور اعت ـــی کش ـــوان عال ـــه دی ـــم ب ۲۰ روز می توانی
ـــم داد. ـــن کار را انجـــام خواهی ـــور، ای ـــت مذک ـــا در مهل ـــه قطع ک

ـــج  ـــال ۹۵، پن ـــاه س ـــر م ـــزارش، ۱7 مه ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
عضـــو خانـــواده یـــک پزشـــک تبریـــزی از جملـــه همســـر، 
ـــرادر و مادربزرگـــش دچـــار تنگـــی نفـــس شـــدند  ـــدر، ب ـــادر، پ م
و همســـر و مادربـــزرگ ایـــن پزشـــک، پـــس از انتقـــال بـــه 
ـــا  ـــان ب ـــه همزم ـــد ک ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــتان ج بیمارس
ـــن پزشـــک و مســـمومیت  ـــواده ای ـــن از اعضـــای خان ـــرگ دو ت م

ــرای  ــژه جنایـــی بـ ــات ویـ ــواده ، تحقیقـ ــای خانـ ــایر اعضـ سـ
ـــس از  ـــد و  پ ـــاز ش ـــی آغ ـــده جنجال ـــن پرون ـــایی از ای رمزگش
ـــدی  ـــاز جدی ـــده وارد ف ـــن پزشـــک، پرون ـــا بازداشـــت ای ـــی ب مدت
ـــال  ـــن س ـــده فروردی ـــن پرون ـــت ای ـــت کیفرخواس ـــد و در نهای ش

ـــد.  ـــال ش ـــه دادگاه ارس ـــده ب ـــادر و پرون ۹6 ص
ـــعبه  ـــده در ش ـــن پرون ـــه ای ـــیدگی ب ـــرای رس ـــه ب ـــار جلس چه
ـــزار  ـــرقی برگ ـــان ش ـــتان آذربایج ـــک اس ـــری ی ـــوم دادگاه کیف س
ـــده  کـــه  شـــد و در نهایـــت ۲۹ اســـفند مـــاه ســـال ۹6، رأی پرون
ـــادره  ـــم ص ـــرانجام حک ـــد و س ـــادر ش ـــود ص ـــم ب ـــاص مته قص
ـــد  ـــض ش ـــور نق ـــی کش ـــوان عال ـــوی دی ـــوص از س ـــن خص در ای
ـــیدگی  ـــعبه رس ـــه ش ـــات ب ـــص تحقیق ـــل نق ـــه دلی ـــده ب و پرون

ـــد.  ـــاده ش ـــدوی اع ـــده دادگاه ب کنن
ـــده از  ـــن پرون ـــه ای ـــاره ب ـــیدگی دوب ـــه دادگاه در رس دو جلس
ـــعبه  ـــاری در ش ـــال ج ـــاه س ـــا خردادم ـــته ت ـــال گذش ـــفند س اس
ـــزار  ـــک اســـتان آذربایجـــان شـــرقی  برگ ســـوم دادگاه کیفـــری ی
ـــر  ـــای دم همس ـــت اولی ـــه درخواس ـــبت ب ـــن دادگاه نس ـــد. ای ش
ـــت  ـــت پرداخ ـــه درخواس ـــبت ب ـــاص  و نس ـــم قص ـــم، حک مته
ــه  ــم بـ ــم، حکـ ــزرگ متهـ ــای دم مادربـ ــوی اولیـ ــه از سـ دیـ

ـــه داد.   ـــت دی پرداخ

وکیل مدافع متهم خبر داد

اعتراض به حکم قصاص پزشک تبریزی

سالمت

 HIV نشانه های ابتدایی
که هر زنی باید بداند 

 تـب و لـرز: تـب اغلـب نشـانه ای اسـت کـه 
بـدن شـما در حال مبـارزه بـا بیماری اسـت اما 
در عیـن حال ممکن اسـت در مبـارزه با ویروس 
هـای ضعیـف موثـر باشـد، امـا HIV یکـی از 
ویـروس های قدرتمندتر اسـت. بـه همین دلیل 
یـک تـب درجه پاییـن همراه بـا لـرزش یکی از 

شـایع ترین عالئـم اچ آی وی اسـت. 
عـرق های مکرر شـب: اگر در وسـط شـب 
خیـس عرق  شـده اید و شـب های تابسـتان 
نیسـت و هـوای اتـاق خـواب شـما مطبـوع 
اسـت بهتـر اسـت بـا پزشـک خـود تمـاس 
بگیریـد. ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه عرق 
نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه بـدن در حـال 
تـالش بـرای جلوگیـری از سـموم، ماننـد اچ 

آی وی اسـت.
عامـل  تنهـا  وی  آی  اچ  کـه  حالـی  در 
احتمالـی عـرق شـب نیسـت، هیـچ یـک از 
گزینـه هـای دیگـر نیـز  بـه تنهایـی نیسـت. 
ایـن مـی تواند شـامل هـر چیزی از یائسـگی 
و منونوکلئـوز بـه سـرطان هایی ماننـد لنفوم 

و لوسـمی باشـد. 
بثـورات قرمـز کـه خـارش ندارنـد: یکـی 
زنـان،  در   HIV عفونـت  عالئـم  از  دیگـر 
بثوراتـی اسـت کـه مـی تواند در سراسـر بدن 
ظاهـر شـود، از جمله دسـت ها، پاهـا و لگن. 
در سـایر مـوارد، ممکن اسـت فقـط در یک یا 

دو نقطـه ظاهـر شـود.
از  دیگـر  یکـی  گلـودرد  شـدید:  گلـودرد 
عالئـم رایج واکنـش بدن به عفونت ویروسـی 
اسـت. بلعیـدن را سـخت مـی کنـد، امـا بـر 
خـالف گلـودرد کـه دکتـر شـما پـالک های 
سـفید را نمـی بینـد، بلکـه فقـط قرمـزی و 

التهـاب را مـی بینـد.
دکتـر هاربـرگ مـی گویـد ویـروس هـای 
زیـادی وجـود دارنـد کـه مـی توانند بـر روی 
گلـو تاثیـر بگذارنـد، ایـن امـر همیشـه نباید 
اچ آی وی باشـد. امـا اگـر دغدغـه داریـد که 
ممکن اسـت HIV داشـته باشـید بهتر است 

کنید. آزمایـش 
احسـاس  مزمـن:  درد  و  آلودگـی  خـواب 
ناراحتـی یـا خواب آلودگی در هفتـه اول ابتال 
بـه اچ آی وی در اکثـر بیمـاران مبتـال بـه آن 
دیـده مـی شـود. این مثـل یـک روز معمولی 
نیسـت که احسـاس خستگی بیشـتری از حد 
معمـول داشـته باشـید. رفتـن به محـل کار و 
یـا چسـبیدن به کار روزانه شـما مـی تواند به 

عنـوان یـک کار غیـر ممکـن به نظر برسـد.
 تـورم لنفـاوی: گـره هـای لنفـاوی شـما در 
گردن، زیر بغل و کشـاله ران قرار دارند و مسـئول 
تولیـد سـلول هـای عفونی هسـتند. هنگامی که 
بـدن شـما مبتـال بـه HIV می شـود، ایـن گره 
هـا بیش از حـد کار می کنند تا سـعی در مبارزه 
بـا ویروس داشـته باشـند، کـه ممکن اسـت آنها 
متـورم و بزرگتـر از حـد معمـول باشـد. دکتـر 
هاربرگ همچنین مشـاوره با دکتـر را توصیه می 
کنـد اگر تورم در چندین گره لنفاوی در قسـمت 

هـای مختلف بـدن دیده شـود.
هـای  قـارچ  مخمـر  مخمـر:  عفونـت   
میکروسـکوپی اسـت کـه بـه طـور طبیعـی در 
دهـان و واژن زن وجـود دارد. عفونـت مخمـر 
زمانـی اتفـاق مـی افتـد کـه در یـک نـرخ غیر 
قابـل کنتـرل رشـد مـی کنـد. در حالـی کـه 
بعضـی از زنـان ممکـن اسـت عفونـت هـای 
مخمـری مربـوط بـه شـرایطی نظیـر دیابـت 
یـا حتـی بـدون هیـچ دلیلی نسـبت بـه آن ها 
داشـته باشـند، احتمال ابتال به ویـروس آن نیز 
بـه خصوص در مراحل اولیه بسـیار زیاد اسـت.

در  بالفاصلـه  هوربـرگ  دکتـر  بنابرایـن، 
صـورت داشـتن یـک عفونـت مخمـر و اگـر 
فکـر مـی کنید ویـروس اچ آی وی را داشـته 
باشـید، توصیـه مـی شـود کـه بالفاصلـه بـا 

پزشـک مشـورت کنیـد.
زخـم دهـان: زخـم هـای دهـان، ممکـن 
اسـت به علـت التهاب ایجاد شـوند زیـرا بدن 
 HIV شـما تـالش مـی کنـد تـا بـا ویـروس

کنید. مبـارزه 
در حالـی کـه زخمها ممکن اسـت به علت 
دالیـل مختلفـی از قبیـل اسـترس، تغییـرات 
شـود،  ایجـاد  غذایـی  آلـرژی  یـا  هورمونـی 
و  اسـت  وی  آی  اچ  از  ای  نشـانه  همچنیـن 

بنابرایـن بایـد توجـه کـرد.
کاهـش وزن غیر منتظره: کاهـش وزن غیر 
منتظـره یک عالمت اسـت که خـود را بیش از 
یـک دوره طوالنـی نشـان می دهـد و بنابراین 
معمـوال در مراحل بعد HIV ایجاد می شـود، 
شـما شـروع به از دسـت دادن چربـی و عضله 
مـی کنیـد به دلیل عـدم اشـتها و ناتوانی بدن 

بـرای جذب مـواد مغذی .
آمـش  گفتـه  بـه  مننژیـت:  تشـخیص   
آدالجـا، مـدرس دانشـکده بهداشـت عمومـی 
یـک  مننژیـت،  بلومبـرگ،  هاپکینـز  جـان 
حالـی،  بـی  تـب،  شـکل  بـه  کـه  ویـروس 
اسـتفراغ و تحریـک پذیـری ظاهر می شـود، 
مـی تواند ناشـی از گسـترش HIV از طریق 

باشـد. سیسـتم عصبـی مرکـزی شـما 
مشـکالت معـده: مسـائل مربوط بـه معده، 
گوارشـی و گوارشـی ماننـد اسـهال، تهـوع و 
اسـتفراغ ممکن اسـت نشـانه هایـی از مراحل 

اولیه HIV باشـد.
منبع:بیتوته
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وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در پیامــی 
بــه مناســبت بزرگداشــت اســتاد شــهریار و روز 
شــعر و ادب ایــران نوشــت: اســتاد شــهریار در 
زمــره ســتارگان پرفروغــی اســت کــه عــالوه بــر 
ــرافراز،  ــان س ــگ آذربایج ــی فرهن ــاد هویت نم
ــان  ــی می ــت و پل ــالمیت و ایرانی ــده اس چکی
ــروز و امــروز اســت  فرهنــگ و ادب و شــعر دی
کــه موجــب تفاخــر و بالندگــی ادب دوســتان 

معاصــر شــده اســت.
ــاس  ــام ســید عب ــزارش ایســنا، در پی ــه گ ب
صالحــی کــه در آییــن بزرگداشــت اســتاد 
شــهریار و  روز شــعر و ادب در مقبره الشــعرای 
تبریــز توســط مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــت:  ــده اس ــد، آم ــت ش ــتان قرائ ــالمی اس اس
»نمادهــا  و نشــانه های فرهنــگ و تمــدن، 
شناســنامه معنــوی و هویتــی مردمانــی اســت 
کــه در طــول اعصــار و قرن هــا میرائــی ســترگ 
ــه نســل صیانــت کــرده  و ارزشــمند را نســل ب
ــه نســل هــای امــروز و فــردا برســد. ــا ب ــد ت ان

در ایــن میــان نام هــا و  شــخصیت هایی 
ــاک در  ــتاره ای تابن ــون س ــه همچ ــتند ک هس
ــالمی  ــران اس ــگ ای ــر فرهن ــر اخت ــمان پ آس

بــرای همیشــه تاریــخ می درخشــند.
مرحـوم اسـتاد محمدحسـین بهجت تبریزی 
سـتارگان  زمـره  در  شـهریار  بـه  متخلـص 

پرفروغـی اسـت کـه عـالوه بـر نمـاد هویتـی 
فرهنـگ آذربایجـان سـرافراز، چکیده اسـالمیت 
و ایرانیـت و پلـی میـان فرهنـگ و ادب و شـعر 
دیـروز و امـروز ماسـت کـه موجـب تفاخـر و 
بالندگـی ادب دوسـتان معاصـر گشـته اسـت.

هنــر  و  فاخــر  ذوق  نماینــده   شــهریار 
ــا تلفیــق  ــی اســت کــه توانســته ب اصیــل ایران
وارســتگی، مناعــت طبــع  و دینــداری و عشــق 

بــه اهــل بیــت عصمــت  و  طهــارت )ع( و 
ســرودن اشــعاری بــه بــان هــای ترکــی و 
فارســی، بــه اعجــازی هنــری و معنــوی دســت 
ــعر  ــواره ش ــرزمین هم ــن س ــان ای ــازد؛ مردم ی
ــا و  ــادی ه ــا، ش ــم ه ــوه گاه غ ــهریار را جل ش
احساســات خــود یافتــه و  بــه داشــتن چنیــن 

ــد. ــده ان ــمندی بالی ــرمایه ارزش س
ــه در  ــران ک ــا در ای ــه تنه ــهریار ن ــام ش ن

ــدان  ــزد عالقمن ــان و ن ــاط جه ــیاری از نق بس
ــان  ــر زب ــر س ــنا و ب ــی آش ــعر و  ادب پارس ش
ــت و   ــه شــعر شــهریار معرف ــا اســت؛ جانمای ه
ــه کلمــه و  حرمــت و اهمیــت آن  آگاهــی او ب
اســت و از ایــن رو او از پیشــقراوالن تحــول در 
شــعر و ادبیــات معاصــر بــه ویــژه شــعر آیینــی 

ــد. ــه شــمار مــی آی ب
ســاختار و بــن مایــه اشــعار او ملهــم از قــران 
ــات معصومیــن اســت  ــم و احادیــث و روای کری
ــم از اشــعار  ــا شــعر شــهریار اع ــر کــس ب و ه
ترکــی و فارســی او از »حیدربابایــه ســالم« تــا 
ــا »ای وای مــادرم«  ــه انشــتین« ی »نامــه ای ب
ــالر«   ــر آغ ــالم گویل ــر آغ ــینه یئرل ــا »حس ت
هــای  قــرن  فرهنــگ  ازای  در  آشناســت، 
ــار ســیر و ســلوک می کنــد. ــن دی متمــادی ای

ــان  ــالمی در پای ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
پیامــش ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه 
ــن شــاعر  ــن روز و  گرامیداشــت ای پاسداشــت ای
ارجمنــد، محملــی برای پاسداشــت حقیقی شــعر 
ــد. ــوم باش ــرز و ب ــن م ــگ ای ــت از فرهن و صیان

 ۲7 شــهریور؛ ســالروز درگذشــت اســتاد 
ــه  ــص ب ــزی متخل ــت تبری ــین بهج محمدحس
ــالب  ــی انق ــورای عال ــب ش ــا تصوی ــهریار، ب ش
فرهنگــی روز ملــی شــعر و ادب ایــران نامیــده 

شــده اســت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

استاد شهریار پلی میان فرهنگ و ادب و شعر دیروز و امروز است

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از آمــوزش 
دو ســاعت زبــان ترکــی آذری در هفتــه در 
مــدارس اســتان از ابتــدای مهرمــاه ســالجاری 
خبــر داد و گفــت: زبــان فارســی، زبــان ملــی و 
ــی آمــوزش  ــن کشــور ماســت ول وحــدت آفری
زبــان مــادری نیــز از حقــوق تصریــح شــده در 
ــز  ــور نی ــزرگان کش ــت و ب ــی اس ــون اساس قان
ــق  ــی، مواف ــان مل ــار زب ــس آن در کن ــا تدری ب

ــتند.  هس
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا پورمحمــدی 
در جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــتقبال از  ــرای اس ــتان ب ــل اس ــی کام از آمادگ

ســال تحصیلــی جدیــد خبــر داد و گفــت: 
ــدرکاران  ــت ان ــی دس ــات تمام ــدردان زحم ق
ــتم و  ــتان هس ــی اس ــی و پرورش ــعه علم توس
امیــدوارم ســالتحصیلی جدیــد نیــز بــا آمادگــی 
کامــل و تمهیــد مقدمــات مناســب، آغــاز شــود.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت شــغل معلمــی در 
دیــن مبیــن اســالم نیــز ایــن شــغل را شــغلی 
مقــدس بــه شــغل انبیــا ادیــان الهــی دانســت 
و ادامــه داد: توســعه همــه جانبــه هــر جامعــه 
ای، وابســته بــه تعلیــم و تربیــت صحیــح اســت 
و امیــدوارم تمامــی مســئوالن نظــام آموزشــی 
کشــور، نهایــت تــالش خــود بــرای تحقــق ایــن 

مهــم را بــه کار گیرنــد.
پورمحمــدی همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
ــورد  ــواره م ــتادی، هم ــی و اس ــگاه معلم جای
ــوده  ــردم ب ــف م ــرام اقشــار مختل توجــه و احت
و اســت اظهــار کــرد: صیانــت از جایــگاه فعلــی 
ــه،  ــان در جامع ــم آن ــش تکری ــن و افزای معلمی
امــری ضــروری اســت و بایــد همــواره زحمــات 
و تــالش هــای ایــن قشــر بــه عنــوان الگوهایــی 
موفــق بــرای نوجوانــان و جوانــان، تبییــن 

شــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی، معلمیــن را از 
جملــه تاثیرگذارتریــن اقشــار جامعــه دانســت و 
ــر  ــت ارشــد اســتان، پیگی ــرد: مدیری ــه ک اضاف
ــان اســت و از تمامــی  حــل مشــکالت فرهنگی
ــران مربوطــه  در ایــن حــوزه نیــز انتظــار  مدی
ــالش  ــن قشــر ت ــرای حــل مشــکالت ای دارد ب

کنــد.
پورمحمــدی در بخشــی از ســخنان خــود بــا 
قدردانــی از همــکاری مدیــران مــدارس اســتان 
ــی  ــک مردم ــهریه و کم ــذ ش ــز از اخ در پرهی
اجبــاری بــرای ثبــت نــام ادامــه داد: مــا 
ــن  ــردم و خیری ــارکت م ــد مش ــواره نیازمن هم

ــا  ــی ب ــتیم ول ــف هس ــای مختل ــش ه در بخ
ــواره  ــه، هم ــه مدرس ــک ب ــن زوری کم گرفت

ــتیم. ــم و هس ــف بودی مخال
وی از آمــوزش دو ســاعت زبــان ترکــی 
ــدای  ــدارس اســتان از ابت ــه در م آذری در هفت
مهرمــاه ســالجاری خبــر داد و ابــراز کــرد: زبــان 
ــان ملــی و وحــدت آفریــن کشــور  فارســی، زب
ــز از  ــادری نی ــان م ــوزش زب ــی آم ــت ول ماس
حقــوق تصریــح شــده در قانــون اساســی اســت 
و بــزرگان کشــور نیــز بــا تدریــس آن در کنــار 

ــان ملــی، موافــق هســتند. زب
وی بــا بیــان اینکــه همــواره مدافــع آمــوزش 
زبــان مــادری بــوده ام و نــه آمــوزش بــه زبــان 
مــادری افــزود: بــا آمــوزش زبــان ترکــی آذری 
در مــدارس، حربــه برخــی افــراد بــرای اهــداف 

خــاص جلوگیــری مــی شــود.
توجــه ویــژه بــه مســائل فرهنگــی در جشــن 
ــداری  ــز فرمان ــالتحصیلی، پرهی ــاز س ــای آغ ه
هــا از اختصــاص بودجــه عمرانــی مــدارس 
ــای دیگــر و ... از دیگــر مســائلی  ــه حــوزه ه ب
بــود کــه اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن 

ــه آن هــا اشــاره کــرد. جلســه ب

آموزش 2 ساعت زبان ترکی
 در هفته در مدارس از اول مهر

ــه  ــران ب ــار ای ــاه قاج ــن ش ــر آخری ــر دخت ــم تصوی ــوز ه هن
ــهریار در  ــوقه ش ــته معش ــس نوش ــا عک ــف ب ــای مختل بهانه ه
ــا«  ــن زن »ثری ــا ای ــود، ام ــر می ش ــازی منتش ــبکه های مج ش
ــر را  ــن تصوی ــز ای ــان نی ــخ پژوه ــر از تاری ــد نف ــت و چن نیس

منتســب بــه »ایراندخــت« می داننــد.
بشــیر فرهخــت، دوســت اســتاد شــهریار و شــاعر، در مــورد 
ــق  ــرای عش ــد: از ماج ــا«  می گوی ــه »ثری ــهریار« ب ــق »ش عش
ــد و  ــهریار نش ــمت ش ــر قس ــه آن دخت ــم ک ــدر بگوی او همینق
ــه  ــش درآورد ک ــتوان ارت ــک س ــری ی ــه همس ــدرش او را ب پ

ــد.  ــرهنگ ش ــا س بعده
بــه گــزارش ایســنا،  وی می گویــد: روزی شــهریار بــرای قــدم 
زدن بــه خیابــان چــراغ گاز تهــران مــی رود و حیــن قــدم زدن، 
چشــمش بــه زن ســفید پــوش قــد بلنــدی می افتــد، آن زن کــه 
ــه شــهریار نزدیــک می شــود و شــهریار در ابتــدا او  ــود ب ــا ب ثری

را نمی شناســد. 
دوســت اســتاد شــهریار ادامــه می دهــد: ثریــا می گویــد مــن 
ــه خــراب کــردم، چطــور  ــو را خان ــه ت همــان کســی هســتم ک
ــه او  ــد روزه اش ب ــی چن ــهریار از بی خواب ــناختی، ش ــن را نش م
می گویــد و ثریــا هــم در پاســخ شــهریار بیــان می کنــد کــه بــه 

او الهــام شــده اســت کــه شــهریار در تهــران حضــور دارد. 
ــر  ــه ه ــاال ک ــد ح ــهریار می خواه ــا از ش ــد: ثری وی می افزای
دو تنهــا هســتند و ســرهنگ )شــوهر ثریــا( هــم دســتش از ایــن 
ــر  ــی عم ــال های پایان ــا س ــد ت ــازه بده ــت، اج ــاه اس ــا کوت دنی
ــه  ــرد و ب ــا شــهریار نمی پذی ــد، ام ــم ســپری کنن ــار ه را در کن
ــدار« را  ــن دی ــعر »آخری ــرود و ش ــرای همیشــه ب ــد ب او می گوی
همانجــا می ســراید کــه بــا بیــت   »چــو بــه گــوش خــود شــنیدم 
کــه غــراب غــم همــی گفــت    تــو بــرو بــه ســویی او رود دگــر به 

ســویی«  شــروع می شــود. 
ایــن شــاعر و نویســنده در ادامــه برخــی مصرع هایــی از 
اشــعار شــهریار در وصــف ثریــا را می خوانــد و می گویــد: 
شــهریار او را پــری خطــاب می کــرد و ایــن عنــوان را در چنــد 

ــد.  ــم می بینی ــعارش ه ــوان اش ــا از دی ج
»مــژه ســو زن و رفــو کــن نخــش ز تــار مویــی  بــه پاره هــای 
قلبــم بــزن ای پــری رفویــی« یــا »نبــودی تماشــا کنــی ای پــری 

کــه چــون پنجــه کــردم بــه شــیر نــری«          
ــدر« شــهریار  ــروف »۱۳ ب ــه فلســفه شــعر مع ــا اشــاره ب او ب
ــا را  ــهریار، ثری ــر، ش ــدار دوم و آخ ــل از دی ــد: قب ــان می کن بی
ــار پــس از ازدواجــش در میگــون تهــران در روز  ــرای اولیــن ب ب

ــر  ــدا فک ــت در ابت ــد، می گف ــل می بین ــه بغ ــه ب ــدر و بچ ۱۳ ب
کــردم کــه خــواب می بینــد، امــا چشــمانش را کــه بــاز و بســته 

ــد. ــا اســت و او هــم شــهریار را دی ــد او ثری کــرد، دی
ـــهریار  ـــنایی ش ـــتان آش ـــاوت داس ـــه تف ـــاره ب ـــا اش ـــت ب فرهخ
و ثریـــا در فیلمـــی کـــه بـــه نـــام شـــهریار و بـــه کارگردانـــی 
»کمـــال تبریـــزی« بـــه روی صحنـــه رفـــت، معتقـــد اســـت: 
ـــتری در  ـــق بیش ـــم تحقی ـــن فیل ـــاخت ای ـــل از س ـــود قب ـــر ب بهت
ـــتاد  ـــدان اس ـــد، فرزن ـــام می ش ـــهریار انج ـــی ش ـــوص زندگ خص
بـــه ایـــن فیلـــم اعتـــراض کردنـــد، امـــا نتیجـــه ای حاصـــل 

ـــد.  نش

رئیــس دانشــگاه آزاد گفــت: تعــداد دانشــجویان از ۱ میلیــون 
ــش  ــر کاه ــزار نف ــون و ۱۰۰ ه ــه ۱ میلی ــر ب ــزار نف و 7۰۰ ه

یافتــه اســت.
ــومین  ــی در س ــدی طهرانچ ــد مه ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
ــگاه  ــجویی دانش ــی و دانش ــان فرهنگ ــری معاون ــت سراس نشس
ــداد  ــرار دارد و تع ــژه ای ق ــرایط وی ــگاه در ش ــزود: دانش آزاد اف
دانشــجویان از ۱ میلیــون و 7۰۰ هــزار نفــر بــه ۱ میلیــون و ۱۰۰ 
هــزار نفــر کاهــش یافتــه اســت و بخشــی از ایــن کاهــش جمعیت 
طبیعــی و بخشــی دیگــر حاصــل نــوع نــگاه غلط دوســتانی اســت 

ــه آمــوزش عالــی داشــتند. کــه در آمــوزش عالــی ب
ــعارهای  ــن کاهــش، ش ــت ای ــزود: عل ــس دانشــگاه آزاد اف ریی

غلطــی بــود کــه برخــی دوســتان دادنــد و ایــن شــعار ایــن بــود 
کــه آمــوزش عالــی فقــط و فقــط مســول ارتقــای فرهنــگ جامعه 

اســت و کاری بــه آینــده شــغلی افــراد نبایــد داشــته باشــد.
طهرانچــی اضافــه کــرد: برخــی دوســتان از غــرب الگــو گرفته 
ــر در  ــود چــرا کــه دانشــگاه فراگی ــد کــه الگــوی غلطــی ب بودن
غــرب کارگــزار اصلــی تحــول فرهنگــی در جامعه برای ســاخت و 
تحــول یکپارچگــی اجتماعــی و جــدا کــردن بچــه هــا از خانــواده 
و دیــن و ســوق دادن بــه ســمت نظــام شــغلی بــود ولــی قــرار 
ــل دانشــگاه آزاد  ــران دانشــگاه هــای گســترده مث نیســت در ای
ایــن کار کــرد را داشــته باشــند. قــرار نیســت دانشــگاه آزاد بچــه 

هــا را از خانــواده و دیــن و از یکپارچگــی جامعــه جــدا کنــد.
دانشــجو  فرهنگــی  و  معاونــان  بــه  خطــاب  طهرانچــی 
گفت:شــما در دو حــوزه مســئولیت داریــد؛ نخســت اینکــه 
ــجویی  ــات دانش ــث خدم ــجو در بح ــع دانش ــما وکال و مداف ش
هســتید. اگــر نقصــی هســت، قبــل از هرکــس معــاون فرهنگــی 
دانشــجویی بایــد از آن دفــاع کننــد. قــرار نیســت توجیــه کننــده 
کاســتی هــا شــوید و بایــد در هیــات رئیســه دانشــگاه بــه دنبــال 

ــا  ــی باشــید و خــود را ب ــات دانشــجویی عال ــه خدم اجــرا و ارائ
ــت  ــه کرام ــالوه اینک ــه ع ــد ب ــه نکنی ــی مقایس ــگاه دولت دانش

ــه جــد حفــظ شــود. ــد ب دانشــجو بای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بودجــه امســال فضــا قــدری دقیق 
ــان فرهنگــی و دانشــجویی  ــرد: معاون ــان ک ــر شــده اســت، بی ت
ــای دانشــجویی و فرهنگــی  ــت ه ــده فعالی ــد هماهنــگ کنن بای

باشــند و نبایــد جــای تشــکل هــا و بســیج نبایــد کار کننــد.
رئیــس دانشــگاه آزاد نقــش آفرینــی موثــر در محیــط فرهنگی 
را از دیگــر مســئولیت هــای معاونــان فرهنگــی دانشــجویی 
ــدرک فروشــی نیســت  ــال م ــه دنب ــزود: دانشــگاه ب ــد و اف خوان
ــجویان  ــی رود. دانش ــو م ــاس آن جل ــه براس ــالتی دارد ک و رس
اگــر بداننــد امانــت دار خوبــی هســتید، بیشــتر بــه ســمت ایــن 

دانشــگاه خواهنــد آمــد.
ــا در  ــالت م ــه رس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب ــی همچنی طهرانچ
ــر  ــه اول مه ــت در هفت ــرار اس ــت: ق ــدارد، گف ــان ن ــت پای تربی
ــواده  ــه خان ــه دانشــگاه بیاینــد و مــی خواهیــم ب ــواده هــا ب خان
ــود دارد. ــا وج ــه ه ــر بچ ــی در براب ــه انحرافات ــم، چ ــا بگویی ه

این دختر قسمت »شهریار« نشد

رئیس دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد به دنبال مدرک فروشی نیست

آشپزی

سوپ شلغم
موادالزم:

شلغم متوسط                           ۵ عدد
سیب زمینی بزرگ                      ۱ عدد
پیاز بزرگ                                 ۱ عدد
برگ آویشن                             ۱ قاشق چایخوری
آب مرغ                                     ۱ پیمانه
آب لیمو ترش                      ۱ قاشق غذاخوری
روغن مایع                  ۱ قاشق غذاخوری
کره                                            ۲۵ گرم
نمک و فلفل                        به میزان الزم

جملـه  از  غذاهـا  پیـش  میدونیـم  خـوب 
غذاهـای سـبک و اشـتها آوری هسـتن کـه 
خوردنشـون همیشـه لـذت بخـش و دوسـت 
پیـش  از  داره.  گوناگـون  انـواع  و  داشـتنیه 
غذاهـای  پیـش  تـا  گرفتـه  گیاهـی  غـذای 
پـر  و  تریـن  سـاده  از  هـا  سـوپ  گوشـتی. 
طرفدارتریـن انـواع پیـش غـذا هسـتند کـه 
اصـوال بـا مـواد سـاده و پرخاصیـت تهیه می 
شـن و بـرای خیلـی هـا بهتریـن پیـش غـذا 
بـه حسـاب میـاد. سـوپ انـواع مختلـف داره 
مثـل  سـوپ ورمیشـل، سـوپ جـو، سـوپ 
شـیر، سـوپ کدو حلوایی، سـوپ پیاز، سـوپ 
 )turnip soup( تـره فرنگی و سـوپ شـلغم
کـه حتمـا بیشـتر این هـا رو امتحـان کردید.

باشـید  از جملـه دوسـتداران سـوپ  اگـر 
مـی دونیـد کـه برای تهیه سـوپ نیاز نیسـت 
خودتـون رو محـدود به مواد خاصـی بکنید و 
در کمتریـن زمـان و با کمترین و سـاده ترین 
مـواد مـی تونیـد یـک سـوپ لذیـذ درسـت 

کنیـد و از خوردنـش حسـابی لـذت ببرید.
سـوپ شـلغم، سـوپ مخصـوص زمسـتان 
زمسـتانی  گیاهـی  شـلغم  کـه  چـرا  اسـت 
اسـت و شـاید بتـوان گفـت مناسـب تریـن 
بـا  کـه  چـرا  اسـت  سـرما  فصـل  در  سـوپ 
توجـه بـه خـواص بـی شـمار شـلغم میتونـه 
از سـرما خوردگـی کـه بیمـاری شـایع فصـل 
سـرما اسـت بـه خوبـی جلوگیـری و حتـی 

کنـه.  درمـان  رو  سـرماخوردگی 
مـن همیشـه بـه سـوپ شـلغم مـی گـم 
سـوپ سـرماخوردگی چـون روی خیلـی هـا 
امتحانـش کـردم و نتیجه خوبـی ازش گرفتم 
و بـه سـرعت باعـث درمـان سـرما خوردگـی 
بـراش  بهتـری  اسـم  جهـت  ایـن  از  شـده 
پیـدا نکـردم. حـاال دوسـت دارم ایـن سـوپ 
خوشـمزه رو بـه شـما آمـوزش بـدم تـا بـه 
راحتـی در فصـول سـرد سـال بتونیـد تهیـه 
اش کنیـد کـه هـم در وعـده هـای مختلـف 
می شـه سـروش کـرد و هـم اگر خـدا نکرده 
دچـار سـرماخوردگی شـدید بتونیـد از طریق 
تغذیـه طبیعـی بیماریتون رو بهبود ببخشـید 
پـس در ادامـه مطلـب همـراه مـن باشـید تا 

روش تهیـه سـوپ شـلغم  رو یـاد بگیریـد.
 

طرزتهیه:
 مرحلـه اول: پیاز، شـلغم، سـیب زمینی را 

بـه شـکل و انـدازه دلخواه خـرد کنید.
مناسـب  درظـرف  را  پیـاز  دوم:  مرحلـه 
بریزیـد و همـراه روغـن و کـره تفـت دهید تا 

کمـی سـرخ و سـبک شـود.
مرحله سـوم: شـلغم و سـیب زمینی و برگ 
آویشـن را بـه پیـاز اضافـه کنیـد و کمی تفت 
دهیـد. البتـه، در صورتـی کـه سـوپ شـلغم 
بـرای سـرماخوردگی تهیه میشـود بهتر اسـت 
از مرحلـه تفـت دادن به کلـی صرفه نظر کنید 

و از ابتـدا سـبزیجات را بـا آب بپزید.
مرحلـه چهـارم: پـس از تفت دادن شـلغم 
و سـیب زمینـی آب را بـه آن اضافـه کنیـد تا 
سـبزیجات به خوبی بپزد و آب سـوپ شـلغم 

تا حدودی کشـیده شـود.
میکـس کـردن سـوپ شـلغم )اختیـاری(: 
اگـر مایـل هسـتید سـوپ شـلغم یکدسـتی 
سـبزیجات  مرحلـه،  ایـن  در  باشـید  داشـته 
پختـه شـده را بـه وسـیله میکسـر یا گوشـت 

کـوب برقـی میکـس کنیـد.
مرحلـه پنجـم: آب مـرغ و نمـک و فلفل را 
بـه سـبزیجان میکس شـده بیافزاییـد و دوباره 
مواد سـوپ را در قابلمه بریزیـد و روی حرارت 
قـرار دهیـد تا کمی بـا حرارت مالیم بجوشـد.

 در آخر، سـوپ شلغم را از روی حرارت بردارید 
و آب لیمـو را بیافزاییـد بعـد در ظرف مـورد نظر 
بریزیـد و بـا جغفـری خـرد شـده یـا هر سـبزی 
دیگـری که دوسـت داریـد تزیین و سـرو کنید.

 
نکاتکلیدیتهیهسوپشلغمبرای

سرماخوردگی
-بـرای تهیه این سـوپ مخصوص زمسـتان 
از هر سـبزی دیگری مانند هویـج، تره فرنگی، 

کلـم، کرفـس و … می توان اسـتفاده کرد.
-اگـر دوسـت داریـد مـی توانیـد پـس از 
میکـس کـردن سـبزیجات مقـداری خامـه و 
شـیر بـه مـواد سـوپ اضافـه کنیـد تا سـوپ 

شـلغم خامـه ای داشـته باشـید.
-اسـتفاده از  آب مرکباتـی مثـل آب نارنـج، 
آب پرتقـال هـم طعم خوبی به سـوپ می دهد.

-اگر سـوپ مخصوص سـرماخوردگی تهیه 
مـی کنیـد مـی توانید این سـوپ را به صورت 
آب پـز تهیـه کنیـد، یعنـی پیاز و سـبزیجات 

را تفـت ندهید.
-اگر مایلید سـوپ گیاهی داشـته باشـید به 
جای آب مرغ از آب سـبزیجان اسـتفاده کنید.
منبع:ایرانکوک

در پژوهشگاه رویان محقق شد
شبیه سازی تخمدان مصنوعی 

در مدل حیوانی

رویــان  پژوهشــگاه  هیئت علمــی  عضــو 
دربــاره میــزان پیشــرفت طــرح تحقیقاتــی 
ســاخت تخمــدان مصنوعــی در پژوهشــگاه 
رویــان گفــت: مــا توانســتیم ســاختار تخمــدان 
مصنوعــی و رشــد تخمــک را تــا مرحلــه بلــوغ 
ــم  ــدن ه ــی در ب ــگاه و حت ــه آزمایش در مرحل
ــن شبیه ســازی در  ــی ای ــم ول شبیه ســازی کنی
مــوش رخ داده و بــرای مــدل انســانی هنــوز در 

ــت. ــده اس ــام نش ــازی انج ــا شبیه س دنی
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر روح اهلل فتحــی بــا 
بیــان ایــن کــه در ســاخت تخمــدان مصنوعــی 
بــه وســیله مهندســی بافــت، شــرایط و ســاختار 
ــن  ــت: ای ــود گف ــازی می ش ــدان شبیه س تخم
ــان  ــه هم ــت ک ــه ای اس ــه گون ــازی ب شبیه س
ســاختار بافــت تخمــدان در محیــط آزمایشــگاه 
از طریــق مــواد دیگــری بازســازی مــی شــود و 

ــغ می شــود. ــغ، بال در درون آن تخمــک نابال
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه رویــان 
دربــاره طــرح تحقیقاتــی تولیــد تخمــدان 
تخمــک  و  تخمــدان  گفــت:  مصنوعــی 
ــا  ــدا از بافت ه ــزی ج ــد چی ــی را نبای مصنوع
ــدان  ــرد. تخم ــور ک ــی تص ــلول های جنس و س
مصنوعــی یعنــی ایــن کــه فرآینــد ایجــاد یــک 
ــدن انجــام می شــود  ــغ خــارج از ب تخمــک بال
در واقــع شــرایطی ایجــاد می شــود کــه در 
خــارج از بــدن تخمــک بالــغ ســاخته می شــود.

بــه  منجــر  شــیمی درمانی  افــزود:   وی 
آســیب بــه بافــت تخمــدان مــی شــود. قبــل از 
ایــن کــه بیمــاران مبتــال بــه ســرطان شــیمی 
می کنیــم  توصیــه  دهنــد  انجــام  درمانــی 
بافــت تخمــدان را در بانــک تخمــدان بــه روش 
ــد از ایــن بافتــی  انجمــاد نگهــداری کننــد. بای
کــه در بانــک تخمــدان ذخیــره می شــود 
ــپرم  ــا اس ــه ب ــود ک ــه ش ــغ گرفت ــک بال تخم
لقــاح داده شــود و جنیــن گرفتــه شــود. 
ــی  ــت خیل ــن باف ــغ از ای ــک بال ــن تخم گرفت
ــت را  ــن باف ــد ای ــا بای ــا ی ــت. م ــت نیس راح
ــا در  ــم ی ــد بزنی ــار پیون ــدن بیم ــه ب ــاره ب دوب
محیــط آزمایشــگاه از آن تخمــک بالــغ بگیریــم 
کــه بــه روش دوم ســاخت تخمــدان مصنوعــی 

گفتــه می شــود.
ــه  ــان ادام ــاون آموزشــی پژوهشــگاه روی مع
داد: نحــوه بالــغ کــردن و رســیدن بــه تخمــک 
بالــغ در محیــط آزمایشــگاه کار بســیار ســختی 
ــرح  ــن ط ــر روی ای ــوز ب ــا هن ــت و در دنی اس
کار می کننــد. ســاخت تخمــدان مصنوعــی 
و گرفتــن تخمــک در مــدل انســانی هنــوز 

ــت. ــداده اس ــی ن ــل و دقیق ــای کام جواب ه
فتحــی دربــاره میــزان پیشــرفت ایــن طــرح 
ــا  ــت: م ــان گف ــگاه روی ــی در پژوهش تحقیقات
و  مصنوعــی  تخمــدان  ســاختار  توانســتیم 
ــه  ــوغ در مرحل ــه بل ــا مرحل رشــد تخمــک را ت
آزمایشــگاه و حتــی در بــدن هــم شبیه ســازی 
ــوش رخ  ــازی در م ــن شبیه س ــی ای ــم ول کنی
ــا  ــوز در دنی ــانی هن ــدل انس ــرای م داده و  ب
ــوزه  ــت. در ح ــده اس ــام نش ــازی انج شبیه س
درمــان تنهــا روشــی کــه االن در دنیــا پاســخ 
ــران  ــت. در ای ــدان اس ــت تخم ــد باف داده پیون
ــام داده  ــن کار را انج ــه ای ــه ای ک ــا موسس تنه
پژوهشــگاه رویــان بــوده اســت. دو ســال پیــش 
بــرای نخســتین بار پیونــد بافــت تخمــدان 
ــاه  انجــام شــده کــه پاســخ نگرفتیــم و ســه م
ــام  ــد انج ــن پیون ــار دوم ای ــرای ب ــز ب ــل نی قب

ــم. ــی بگیری ــم پاســخ خوب ــه امیدواری ــد ک ش

دلنوشته
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حساس ترین بازی فوتسال کشور 

حســاس ترین بــازی دور رفــت فوتســال 
کشــور  در تبریــز برگــزار می شــود. 

بــه گــزارش فــارس، در هفتــه ســیزدهم لیــگ 
برتــر فوتســال کشــور تیــم مس ســونگون ورزقــان 

میزبــان تیــم گیتی پســند اصفهــان اســت.
تیــم مس  ســونگون ورزقــان در ۳ هفتــه اخیــر 
ــری دســت  ــه برت ــر فوتســال کشــور ب لیــگ برت
ــدول  ــم ج ــر در رده شش ــال حاض ــه و در ح یافت
ــاده  ــب افت ــازی عق ــرار دارد. نارنجی پوشــان ۴ ب ق
ــد کــه در صــورت پیــروزی در ۳  در کارنامــه دارن

ــد. ــود می کنن ــه صــدر جــدول صع ــازی ب ب
ــازی  ــد در ب ــس بتوان ــر م ــن حــال اگ ــا ای ب
ــا  ــه خــود را ب ــروزی برســد، فاصل ــه پی ــردا ب ف
ــاز کاهــش می دهــد. ــه ۴ امتی صــدر جــدول ب

بــازی ۲ تیــم یــادآور فینــال فصــل گذشــته 
لیــگ برتــر فوتســال کشــور اســت کــه در بــازی 
برگشــت تیــم مس ســونگون ورزقــان بــه برتــری 
۵ بــر ۳ دســت یافتــه و بــه مقــام قهرمانــی لیگ 

برتــر فوتســال کشــور دســت یافــت.
بــا  ســونگون  مــس  تیم هــای  بــازی 
گیتی پســند اصفهــان ســاعت ۱۸ امــروز در 
ســالن پورشــریفی تبریــز برگــزار می شــود.

رئیس باشگاه االهلی:
 اخراج برانکو را از رسانه ها شنیدم

رئیـس باشـگاه االهلـی بعـد از اخـراج برانکـو 
اظهـار نظـر عجیبی را بـر زبان آورد تـا جایی که 
او گفـت ایـن اخـراج ربطی به او نداشـته اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از الغـد، برانکـو 
مربیگـری  دوران  روزهـای  بدتریـن  ایوانکوویـچ 
خـود را در االهلـی عربسـتان تجربـه کـرد. ایـن 
حضـور  بـازی   ۵ از  بعـد  تنهـا  کـروات  مربـی 
در االهلـی از کار برکنـار شـد. شکسـت دو بـر 
یـک االهلـی برابـر الوحـده در هفتـه سـوم لیگ 
عربسـتان باعث شـد تا برانکو از کار برکنار شـود.

رئیـس باشـگاه االهلـی اظهار نظـری عجیبی 
در واکنـش بـه برکنـاری برانکـو داشـت کـه به 
خوبـی نشـان می دهـد وضعیـت در این باشـگاه 

سـعودی اصـال خوب نیسـت.
برکنـاری  خبـر  مـن  گفـت:  الصائـغ  احمـد 
واقعـا شـوکه  و  از رسـانه ها شـنیدم  را  برانکـو 
مدیـر  مشـعل  بـن  منصـور  شـاهزاده  شـدم. 
باشـگاه چنیـن تصمیمـی را گرفت. بـه او گفتم 
کـه بایـد در صـورت اخـراج برانکـو 7 میلیـون 
ریـال سـعودی بـه او خسـارت بدهیـم امـا او 

توضیـح مـن را قبـول نکـرد.
رئیـس االهلـی ادامـه داد: ما بـرای قراردادهای 
پرداخـت  ریـال  میلیـون   ۲۰۰ خـود  جدیـد 
کرده ایـم، این درحالی اسـت که شـاهزاده منصور 
تنهـا ۲۰ میلیون بـه ما کمک کرده اسـت. درآمد 
سـاالنه ما ۲6 میلیون اسـت و اسپانسـر هم ۱۴۰ 

میلیـون بـه مـا پرداخـت می کند. 

ــت:  ــردان گف ــرو م ــی ریک ــم مل ــو تی عض
ــهمیه  ــب س ــرای کس ــود را ب ــرایطی خ در ش
آمــاده  تایلنــد  در  توکیــو   ۲۰۲۰ المپیــک 
بــه دلیــل شکســته شــدن  می کنــم کــه 
بــازوی کمانــم مجبــور شــدم تجهیــزات یکــی 
ــه ۸ ســال پیــش  از دوســتانم را کــه متعلــق ب
ــت  ــهمیه را از دس ــا س ــم ت ــرض کن ــت ق اس

ــم. نده
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــت وگ ــری در گف ــالد وزی می
ــرای شــرکت  ــود ب ــی خ ــزان آمادگ ــاره می درب
تایلنــد و  در مســابقات قهرمانــی آســیا در 
 ۲۰۲۰ المپیــک  انفــرادی  ســهمیه  کســب 
ــد  ــور قدرتمن ــرای حض ــرد: ب ــار ک ــو اظه توکی
در ایــن مســابقات هــر روز صبــح و بعدازظهــر 
تمریــن تیرانــدازی دارم و ۳ روز کار بدنســازی 
بــه صــورت شــخصی انجــام می دهــم تــا 
ــزار  ــاه برگ ــه آذرم ــد ک ــابقات تایلن ــرای مس ب

می شــود، آمــاده شــوم.
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
از حضــور روانشــناس در اردوی تیــم ملــی 
برخــوردار هســتید یــا خیــر؟ گفــت: تیــم ملــی 
روانشــناس نــدارد امــا مدتــی اســت کــه تحــت 
ــا در  ــتم ت ــزه هس ــرو حم ــر خس ــوزش دکت آم
ــان،  ــی تیروکم ــای فن ــای مهارت ه ــار ارتق کن
را  نیــز خــود  روانــی  مهارت هــای  نظــر  از 
ــم ســهمیه  ــا در تایلنــد بتوان آمــاده می کنــم ت
انفــرادی المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو را کســب 

ــم. کن
عضــو تیــم ملــی ریکــرو مــردان خاطرنشــان 
ــد  ــه بتوان ــن ک ــرای ای ــدار ب ــک کمان ــرد: ی ک

موفــق بــه کســب ســهمیه شــود بایــد قبــل از 
شــرکت در مســابقات کســب ســهمیه در چنــد 
ــد  ــدا کن ــور پی ــرزی حض ــرون م ــت ب تورنمن
ــی  ــای تکنیک ــردن ضعف ه ــع ک ــا مرتف ــا ب ت
خــود حضــور قدرتمنــدی در مســابقات داشــته 
باشــد مــن متاســفانه قبــل از شــرکت در جــام 
ــچ  ــود در هی ــال ب ــا ۳ س ــد ۲ ت ــی هلن جهان
تورنمنــت بــرون مــرزی شــرکت نکــرده بــودم 
و واقعــا نمی دانســتم ضعــف کارم کجاســت. 
ــیا  ــود در کاپ آس ــرار ب ــز ق ــد نی ــد از هلن بع
ــل  ــه دلی ــه ب ــم ک ــدا کنی ــن حضــور پی فیلیپی
ــز  ــت نی ــن تورنمن ــه ای ــزا ب ــدن وی ــادر نش ص
اعــزام نشــدیم. بــه هــر صــورت معتقــدم قبــل 

از تایلنــد بایــد حداقــل یــک اردوی تدارکاتــی 
ــی  ــا آمادگ ــا ب ــیم ت ــته باش ــرزی داش ــرون م ب

ــویم. ــا ش ــن رقابت ه ــازم ای ــی ع خوب
ــی  ــه قدیم ــاره ب ــا اش ــن ب ــری همچنی وزی
بــرای  کمانــداران  اکثــر  تجهیــزات  بــودن 
شــرکت در مســابقات کســب ســهمیه المپیــک 
۲۰۲۰ افــزود: در حــال حاضــر خریــد تجهیزات 
تیروکمــان چیــزی حــدود ۴۰ تــا ۵۰ میلیــون 
عهــده ی  از  آن  تهیــه  کــه  اســت  تومــان 
ــز   ــر نی ــال حاض ــت. در ح ــارج اس ــدار خ کمان
ــا  ــود خانواده ه ــزات را خ ــد از تجهی ۹۰ درص

تهیــه می کننــد.
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس

شــرکت  جهــت  خــود  آماده ســازی  بــرای 
بــا کمبــود  در مســابقات کســب ســهمیه 
ــار  ــر؟ اظه ــا خی ــتید ی ــه هس ــزات مواج تجهی
کــرد: مشــکل تجهیــزات کــه گریبانگیــر همــه 
ــل  ــه دلی ــز ب ــن نی ــود م ــت خ ــداران اس کمان
ــم مجبــور شــدم  ــازوی کمان شکســته شــدن ب
تجهیــزات یکــی از دوســتانم را کــه مربــوط بــه 
ــا خــود  ۸ ســال پیــش اســت قــرض بگیــرم ت
ــو در  ــک توکی ــهمیه المپی ــب س ــرای کس را ب
ــه هــر صــورت دوســت  ــم. ب ــاده کن ــد آم تایلن
ــه  ــان ک ــازوی کم ــک ب ــر ی ــه خاط ــتم ب نداش
ــان اســت،  ــون توم ــا ۱۲ میلی ــه آن ۱۰ ت هزین

ــم. ــت بده ــک را از دس ــهمیه المپی س
وزیــری گفــت: تمــام تالشــم بــر ایــن اســت 
تــا در تایلنــد ســهمیه انفــرادی را کســب کنــم 
تــا دیگــر مجبــور نشــوم کار را بــه برلیــن 
آلمــان کــه ســال آینــده آخریــن فرصــت بــرای 
کســب ســهمیه اســت، واگــذار کنــم. بــا کســب 
ــم  ــری خواه ــرایط بهت ــد ش ــهمیه در تایلن س
داشــت تــا بــا آمادگــی بهتــری خــود را بــرای 

ــم. ــاده کن المپیــک ۲۰۲۰ آم
وی در پایــان ضمــن تشــکر از حمایت هــای 
ــیون  ــک و فدراس ــی المپی ــه مل ــس کمیت ریی
تیروکمــان خاطرنشــان کــرد: اگــر بعــد از 
ــه  ــتم ب ــی برگش ــم مل ــه تی ــاره ب ــا دوب مدته
خاطــر حمایت هــای رییــس کمیتــه ملــی 
ــه  ــود. البت ــک و فدراســیون تیروکمــان ب المپی
ــرایطی وارد  ــچ ش ــت هی ــم تح ــعی می کن س
ــرای  حاشــیه نشــوم و تمــام تمرکــز خــود را ب

ــم. ــوف کن ــد معط ــق در تایلن ــور موف حض

وزیری:

 با کمان قرضی به دنبال سهمیه المپیک هستم!

اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
 ۹۰ از  بیــش  برگــزاری  از  آذربایجان شــرقی 
ــاع  ــه دف ــبت هفت ــه مناس ــی ب ــه فرهنگ برنام
مقــدس توســط ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفاع 
مقــدس ورزش و جوانــان اســتان خبــر داد.

در  بهتــاج  ایــوب  مهــر،  گــزارش  بــه 
ایــن خصــوص گفــت: بــا تشــکیل ســتاد 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان تــالش کردیــم برنامــه 
هــای متنــوع و تاثیرگــذار فرهنگــی بــرای 
جامعــه ورزش و جوانــان اســتان در طــول 
ــزاری  ــه برگ ــم، ک ــر بگیری ــه در نظ ــن هفت ای
ــا  ــاخص ب ــه ش ــوع و ۱۵ برنام ــه متن ۹۰ برنام
ــتاد  ــان در س ــه ورزش و جوان ــت جامع محوری

ــد. ــدی ش ــع بن ــتانی جم اس
ســتاد  هــای  برنامــه  تشــریح  در  وی 

گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس ورزش و 
ــابقات  ــزاری مس ــت: برگ ــتان گف ــان اس جوان
ــه  ــای دوچرخ ــش ه ــی و همای ــف ورزش مختل
ســواری و پیــاده روی بــا عنــوان » خــط ســبز 
ــتان،  ــای اس ــتان ه ــی شهرس ــهدا« در تمام ش
حضــور ویــژه غرفــه شــهدای ورزشــکار و جــوان 
ــدس،  ــاع مق ــه دف ــگاه هفت ــتان در نمایش اس
عطــر افشــانی مــزار شــهدا توســط ورزشــکاران 
در تمامــی شهرســتان هــا از تجلیــل از خانــواده 
هــای شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران ورزشــکار 
ــت. ــده اس ــن ش ــای تدوی ــه ه ــه برنام از جمل

افزایــی  بصیــرت  نشســت  از  بهتــاج 
کارمنــدان اداره کل ورزش و جوانــان و رابطیــن 
فرهنگــی هیــات هــای ورزشــی در ایــن هفتــه 
ــدگان  ــی رزمن ــره گوی ــزود: خاط ــرداد و اف خب
دفــاع مقــدس در باشــگاه هــای ورزشــی، ویــژه 

ــت  ــا محوری ــاخت ب ــد س ــده را بای ــه آین برنام
نوجوانــان ورزشــکار، برپایــی یادبــود هــای 
دفــاع مقــدس در امــکان ورزشــی از دیگــر 
برنامــه هــای ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع 
مقــدس ورزش و جوانــان اســتان در طــول ایــن 

ــود. ــد ب ــه خواه هفت
ــی  ــا همراه ــا ب ــه ه ــن برنام ــت: ای وی گف

ــان اداره کل  ــور جوان ــی و ام ــت فرهنگ معاون
بســیج  اســتان، ســازمان  و جوانــان  ورزش 
ورزشــکاران اســتان، پایــگاه بســیج شــهید 
جوانــان  و  ورزش  ادارات  اقدمــی،  صمــد 
شهرســتان هــا، هیــات ورزشــی و ســازمان 
ــزار  ــتان برگ ــان اس ــاد جوان ــردم نه ــای م ه

ــد. ــد ش خواه

ــت:  ــتی گف ــیون کش ــس فدراس ــب رئی نای
ــیب  ــر آس ــه خاط ــان را ب ــتی گیرم ــد کش چن
دیدگــی در ایــن مســابقات نداشــتیم کــه 
ــوب در ۱۰  ــت خ ــک رقاب ــاءاهلل از دل ی ان ش
مــاه باقــی مانــده تــالش خواهیــم کــرد تــا در 

ــیم.  ــی باش ــای خوب ــاهد روزه ــک ش المپی
بــه گــزارش تســنیم، حمیــد ســوریان بعــد 
از چهارمــی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی در 
ــت:  ــلطان گف ــی ۲۰۱۹ نورس ــابقات جهان مس
حقیقتــا از دالوری برخــی از بچه هــا خیلــی 
ــالش  ــا همــه توان شــان ت ــا ب ــردم. آنه ــذت ب ل
ــروز  ــا ام ــی م ــتی فرنگ ــت کش ــد. بضاع کردن

ــه  ــی ک ــه جوانگرای ــا توجــه ب ــن اســت. ب همی
اتفــاق افتــاد و اینکــه مســابقات قبــل از المپیک 
ــک  ــا کســب دو ســهمیه المپی ــل م ــود تحلی ب
ــه ســه رســید. ضمــن اینکــه تیــم  ــود کــه ب ب
ــا  ــان شــده ام ــم جه ــا ســال گذشــته یازده م
اینجــا بــه مقــام چهــارم رســیدیم و ایــن 

ــت. ــی اس ــرفت محسوس پیش
می داننــد  مــا  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
ــته  ــال های گذش ــا در س ــتی م ــت کش وضعی
ریــزی  برنامــه  شــاءاهلل  ان  نبــوده،  خــوب 
ــیم  ــته باش ــک ۲۰۲۴ داش ــرای المپی ــی ب خوب
ــا همــت  ــیم. ب ــات خــوب باش ــاهد اتفاق ــا ش ت
ــی  ــم م ــک ۲۰۲۰ ه ــا در المپی ــن بچه ه همی

توانیــم شــاهد دالورری شــان باشــیم.
ــی  ــتی فرنگ ــالی کش ــدال ط ــده 7 م دارن
»از  اینکــه  مــورد  در  المپیــک  و  جهــان 
کشــتی های کــدام ملی پــوش شــگفت زده 
ــی  ــای جوان ــرد: بچه ه ــان ک ــده«، خاطرنش ش
کــه موفــق بــه کســب مــدال شــدند کار 
ــش  ــی پی ــون جهان ــد چ ــی کردن ــی بزرگ خیل
از المپیــک بــود و همــه بضاعــت کشــتی 
ــی  ــا در آن حضــور داشــتند. علیرضــا نجات دنی
ــت.  ــتی گرف ــوب کش ــی خ ــای واقع ــه معن ب
ــه  ــه رشــد را ادام ــد رو ب ــن رون ــدوارم همی امی
ــان، بالفاصلــه  دهــد. او بعــد از رده ســنی جوان
ــتارگان  ــه س ــان، درحالیک ــاالن جه در بزرگس

کشــتی دنیــا و قهرمانــان بزرگــی در ایــن وزن 
حضــور داشــتند مــدال برنــز گرفــت. قطعــا در 
ــتی ها را  ــن کش ــد بهتری ــم می توان ــک ه المپی

ــرد. بگی
وی افــزود: هــادی ســاروی بــا وجــودی 
ــی  ــتی های خوب ــا کش ــت ام ــدال نگرف ــه م ک
ــم  ــری ه ــزرگ دیگ ــان ب ــا قهرمان ــت. م گرف
ــه خاطــر آســیب دیدگــی اینجــا  داریــم کــه ب
ــت خــوب  ــد. ان شــاءاهلل از دل یــک رقاب نبودن
در ۱۰ مــاه باقــی مانــده تــالش خواهیــم کــرد 
تــا در المپیــک شــاهد روزهــای خوبــی باشــیم.

ســوریان بــا اشــاره بــه مــدال برنــز گرایــی و 
عبدولــی تصریــح کــرد: علــی گرایــی اســتحقاق 
ســعید  داشــت.  را  رنگ تــر  خــوش  مــدال 
عبدولــی هــم می توانســت مــدال طــال بگیــرد. 
ــری از  ــک س ــا ی ــد ام ــا جنگیدن ــه بچه ه هم
آنهــا بــه خاطــر کــم تجربگــی، نتوانســتند بــر 
ــا  ــد ام ــه کنن ــی غلب ــابقات جهان ــای مس فض
ــب  ــار کس ــد افتخ ــتر می توانن ــالش بیش ــا ت ب

ــد. کنن

آرای انضباطــی از ســوی ایــن کمیتــه اعــالم 
ــپولیس  ــع پرس ــن آرا مداف ــق آخری ــد و طب ش

توبیــخ شــد. 
بـه گـزارش فـارس، در خصـوص شـکایت از 
سـوی رییس سـازمان لیگ فوتبال ایـران  علیه 
مسـعود تابـش، مدیـر عامـل باشـگاه سـپاهان 
طریـق  از  اکاذیـب  نشـر  بـر  مبنـی  اصفهـان 
مصاحبـه با رسـانه هـا و بیان مطالبـی در رابطه 
بـا وجـود پرداختـی بابـت تبلیغـات محیطـی و 
مطالـب دیگـری مطرح شـد که هر چند ایشـان 
در مصاحبـه هـای بعـدی خـود قصـد از بیـان 
مطالـب فـوق را مجمـوع پرداختـی هـای چنـد 
سـال عنـوان کـرده بـود امـا بـه لحـاظ نحـوه و 
بیان عدم شـفاف سـازی در زمان بیان و انتشـار 
مطالـب اولیـه  و سـایر قرایـن و امـارات موجود 
تخلـف انتسـابی بـه مشـارالیه محـرز و مسـلم 
تشـخیص و مسـتند بـه مـاده 7۱ از مقـررات 
 ۲۰۰ پرداخـت  بـه   ۱۳۹7 مصـوب  انضباطـی 
میلیـون ریـال جریمـه نقدی محکوم می شـود. 
رای صـادره قابـل اجـرا و قابـل تجدیـد نظر در 

کمیتـه اسـتیناف اسـت.

از بررسـی شـکایت سـازمان لیـگ از  پـس 
پرسـپولیس   تیـم  زاده،بازیکـن  خلیـل  شـجاع 
مبنـی بـر مصاحبه با رسـانه هـا و بـه کار بردن 
و غیـر محترمانـه  نامناسـب  الفـاظ  و  عناویـن 
بابـت برگـزاری مراسـم برتریـن هـای فوتبـال 
کشـور، لـذا پـس از بررسـی و شـکایت ابـالغ 
ارسـال دفاعیـه از سـوی بازیکن تا زمـان صدور 
رای، اعضـای کمیتـه انضباطـی وفـق مـاده 7۱ 
مقـررات انضباطـی  بـا اعمـال مـاده ۹۳ و بـا 
احـراز تخلـف، شـجاع خلیلـزاده را بـه توبیـخ 

کتبـی بـا درج در پرونـده محکـوم کـرد.
تخلفــات  دلیــل  بــه  بابــل  رایــکا  تیــم 
ــران  ــادران ته ــر ب ــدار براب ــاگرانش در دی تماش
مبنــی بــر اســتفاده از شــعارهای موهن توســط 
تماشــاگران نســبت بــه داور بــه پرداخــت ۱۰۰ 

ــد. ــوم ش ــون محک میلی
*تیــم شــهرداری تبریــز بــه دلیــل تخلفــات 
ــر فرشــته طالیــی  تماشــاگرانش در دیــدار براب
ســاوه مبنــی بــر اســتفاده از شــعارهای موهــن  
بــه  داور  بــه  نســبت  تماشــاگران  توســط 

ــد ــوم ش ــون محک ــت ۱۰۰ میلی پرداخ

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

۹۰ برنامه فرهنگی ورزشی در 
آذربایجان شرقی برگزار می شود

سوریان: 

کسب 2 سهمیه المپیک را 
پیش بینی کرده بودیم

جریمه 2۰ میلیونی تابش و توبیخ خلیل زاده

روانشناسی

چطور بین فرزندان
 عادالنه رفتار کنیم؟ 

ـــای  ـــه ه ـــا و دغدغ ـــته ه ـــی از خواس یک
ــوان  ــت بعنـ ــه عدالـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ مـ
ــود  ــه وجـ ــی در جامعـ یـــک ارزش اخالقـ
ـــدام  ـــه هرک ـــن ک ـــی ای ـــد، ول ـــته باش داش
ـــراي  ـــدر ب ـــه ق ـــود چ ـــواده خ ـــا در خان از م
ایجـــاد عدالـــت تـــالش مـــی کنیـــم، 
ـــه آن  ـــخ ب ـــه پاس ـــت ک ـــی هس ـــه مهم نکت
ــل  ــکالت را حـ ــیاري از مشـ ــد بسـ میتوانـ

کنـــد.
ـــن  ـــی در ذه ـــره های ـــا خاط ـــیاري از م بس
ــال  ــم قبـ ــی کنیـ ــال مـ ــه خیـ ــم کـ داریـ
ـــم  ـــت نشـــده و ک ـــا رعای ـــورد م ـــت در م عدال

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــا ظل ـــه م ـــاد ب ـــا زی ی
یکـــی از خواســـته هـــا و دغدغـــه هـــای 
ــوان  ــت بعنـ ــه عدالـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ مـ
ــود  ــه وجـ ــی در جامعـ ــک ارزش اخالقـ یـ
داشـــته باشـــد، ولـــی ایـــن کـــه هرکـــدام 
ـــراي  ـــدر ب ـــه ق ـــود چ ـــواده خ ـــا در خان از م
ـــه  ـــم، نکت ـــی کنی ـــالش م ـــت ت ـــاد عدال ایج
ـــد  ـــه آن میتوان ـــخ ب ـــه پاس ـــت ک ـــی هس مهم

بســـیاري از مشـــکالت را حـــل کنـــد.
ـــف  ـــاس و لطی ـــی حس ـــودک دارای روح ک
هســـت و هرنـــوع رفتـــار و گفتـــار پـــدر و 
مـــادر در وی تأثیـــر مـــی گـــذارد و بویـــژه 
تبعیـــض و بي عدالتـــي آثـــار زیانبـــاری در 

ــخصیت او دارد. ــه و شـ روحیـ
 

عدالتبهمعنیبرابریدختروپسر
نیست!

ـــر  ـــق ه ـــاندن ح ـــای رس ـــه معن ـــت ب عدال
ـــف  ـــن توصی ـــا ای ـــت. ب ـــه آن اس ـــق دار ب ح
ـــط  ـــدان در محی ـــن فرزن ـــت بی ـــراری عدال برق
خانـــواده نیازمنـــد توجـــه بـــه ســـه اصـــل 
مهـــم اســـت؛» ســـن«،» جنســـیت« و» 
ـــت  ـــدان«. عدال ـــای فرزن ـــدی ه ســـطح توانمن
ــران و  ــن دختـ ــواده بیـ ــیتی در خانـ جنسـ
ـــر  ـــه ه ـــت ک ـــی نیس ـــن معن ـــه ای ـــران ب پس
آنچـــه بـــراي دختـــران فراهـــم میشـــود ، 
ـــم  ـــم فراه ـــران ه ـــراي پس ـــاً ب ـــان را عین هم
ــن  ــروزه ایـ ــفانه امـ ــم. متأسـ ــرا کنیـ و اجـ
شـــیوه غلـــط بـــه صـــورت کاریکاتـــوری و 

خنـــده دار وجـــود دارد .
ــرار اســـت  ــر قـ ــال اگـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
یـــک دختربچـــه ســـه چهارســـاله عشـــق 
ـــربچه  ـــد و پس ـــه الک بزن ـــته ک ـــن را داش ای
ــی  ــد، مـ ــی بینـ ــن را مـ ــه ایـ ــم کـ ای هـ
گوییـــم گنـــاه دارد، دلـــش مـــی خواهـــد. 
نتیجـــه آن میشـــود کـــه شـــاهد هســـتیم 

ــد . ــربچه هـــم الک میزننـ ــراي پسـ بـ
ــی از  ــه ناشـ ــرد کـ ــوع عملکـ ــن نـ ایـ
عـــدم فهـــم درســـت از مفهـــوم عدالـــت 
اســـت، منجـــر بـــه ایـــن خواهـــد شـــد 
کـــه در مســـیر تربیـــت فرزنـــدان خـــالء 
ایجـــاد شـــود؛ بنابرایـــن اگرچـــه وظیفـــه 
نیازهـــای  کـــردن  برطـــرف  والدیـــن، 
ــیر  ــن مسـ ــی در ایـ ــت ولـ ــدان اسـ فرزنـ
بایـــد توجـــه داشـــته باشـــند کـــه در 
ـــودکان را  ـــای ک ـــاوت ه ـــا، تف ـــع نیازه رف
ـــا  ـــی آن ه ـــیت و توانای ـــن، جنس ـــرای س ب

ــود.« ــاظ شـ لحـ
رعایـــت عدالـــت بیـــن بچـــه هـــا 
ــت،  ــی نیسـ ــورد خاّصـ ــه مـ ــر بـ منحصـ
ــام  ــت در تمـ ــی بایسـ ــن مـ ــه والدیـ بلکـ
ـــد و  ـــت کنن ـــت را رعای ـــودک عدال ـــور ک ام
ـــه  ـــه عادالن ـــا تنبی ـــب ی ـــت و ترغی در محّب
رفتـــار نمـــوده، هرگـــز بچـــه را بـــه 
جـــرم کاری کـــه نکـــرده، تنبیـــه نکننـــد 
بیـــن  ننماینـــد و هـــرگاه  و ســـرزنش 
فرزنـــدان نزاعـــی رخ داد، تنهـــا مقّصـــر را 
تنبیـــه کننـــد و جانـــب فرزنـــد دیگـــر را 
ـــر  ـــالتر و ضعیفت ـــه خردس ـــر چ ـــد، اگ نگیرن

باشـــد.
رعایـــت ایـــن مســـئله بقـــدری دقیـــق 
هســـت کـــه حتـــی شـــامل نگاههـــا و 
نـــوازش و بوســـه هـــای پـــدر و مـــادر 

ــود . ــم میشـ ــدان هـ ــه فرزنـ ــبت بـ نسـ

نکتههاییبرايکمکبهایجادعدالت
بینفرزندان

۱. کودکانتـــان را بـــا یکدیگـــر مقایســـه 
ـــن  ـــه در ای ـــه گون ـــالت مقایس ـــد و جم نکنی
رابطـــه بـــه دیگـــران نگوییـــد. در صـــورت 
ـــا را  ـــم آنه ـــان ه ـــا ذهنت ـــب ی ـــکان در قل ام

مقایســـه نکنیـــد.
ــما  ــدان شـ ــی از فرزنـ ــه یکـ ۲. چنانچـ
حـــس حســـادت یـــا نفـــرت نســـبت بـــه 
ـــوع  ـــان رج ـــه خودت ـــه ب ـــر دارد، صادقان دیگ
کنیـــد و ببینیـــد آیـــا در حـــال رفتـــار 

تبعیـــض آمیـــز هســـتید یـــا خیـــر.
ــدان  ــن فرزنـ ــض بیـ ــر تبعیـ ۳. پادزهـ
ــک  ــه یـ ــه را بـ ــه همـ ــت کـ ــن هسـ ایـ
انـــدازه محبـــوب بشـــمارید. ایـــن کار 
ــور  ــا بطـ ــمندي آنهـ ــالم ارزشـ ــا اعـ را بـ
مســـاوی نشـــان دهیـــد و بـــه آنهـــا 
بگوییـــد هریـــک بطـــور منحصربه فـــردی 
ایـــن  بخاطـــر  هســـتند.  ارزشـــمند 
فردیـــت هیـــچ کـــدام از آنهـــا نمـــی 
ــا  ــوند یـ ــری شـ ــن دیگـ ــد جایگزیـ تواننـ

ــد.  ــت کننـ ــا وی رقابـ بـ
منبع:بیتوته

محرومیت هواداران تراکتور
 بخشیده شد

کــه  کــرد  اعــام  تراکتــور  مدیرعامــل 
محرومیــت تیمــش بخشــیده شــده اســت.

ــان کــه  ــا، غامرضــا صادقی ــه گــزارش ایرن ب
ســه روز گذشــته جهــت پیگیــری و ارائــه 
مــدارک مثبــت بــازی هفتــه دوم ایــن تیــم در 
ــس  ــرد: پ ــار ک ــرد، اظه ــی ب ــه ســر م ــران ب ته
ــاج،  ــا ت ــات انجــام شــده ب ــا و مکاتب از رایزنی ه
رییس فدراســیون فوتبــال و حســن زاده، رییس 
ــه  ــس کمیت ــی، ریی ــی و صالح ــه انضباط کمیت
ــر  ــی ب ــود مبن ــدارک موج ــه م ــتیناف و ارائ اس
نظــم و انضبــاط در ســکوهای ورزشــگاه یــادگار 
ــا برگــزاری  ــام )ره( ســازمان هــای مذکــور ب ام
بازی هــای آتــی ایــن تیــم بــا حضــور هــواداران 

ــد. ــت کردن موافق
وی خاطرنشـان کرد: حسـن نیت مسـئوالن 
فدراسـیون در مواجهـه بـا اقدامـات باشـگاه در 

بـازی خانگی گذشـته جـای قدردانـی دارد.
صادقیـان گفت: بـازی تراکتور - پرسـپولیس، 
یکـی از منظـم تریـن و بـی حاشـیه تریـن بـازی 
های حسـاس لیـگ برتر بـود که متاسـفانه جلوه 
هـای مثبت آن نادیده گرفته شـده و موارد قلیلی 
از ناهنجـاری هـا بـه تصویر کشـیده شـده بود که 

بـا ارائه مسـتندات ایـن تفکر، تغییـر یافت.
و  تبریـز  تراکتورسـازی  هـای  تیـم  دیـدار 
پرسـپولیس تهران از سـری رقابتهـای لیگ برتر 
در هفتـه دوم کـه با حرکات ناپسـندی از طرف 
بیرانونـد دروازه بـان پرسـپولیس و تعـدادی از 
تماشـاگران تیم تراکتورسـازی تبریـز همراه بود 
موجـب محرومیـت ایـن تیـم برای حضـور یک 

جلسـه ای هـواداران در ورزشـگاه شـده بود.
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــش ۵۰  ــس گفت:کاه ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
درصــدی تولیــد نفــت ســعودی ها بــه خــالء جــدی 
در بــازار منجــر می شــود و احتمــال افزایــش قیمــت 

نفــت طبیعــی اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، بهــروز نعمتــی در 
تحلیــل تاثیــر حملــه پهپادهــای یمنــی بــه دو 
قیمــت  تغییــر  در  عربســتان  نفتــی  پاالیشــگاه 
جهانــی نفــت و میــزان تقاضــا و فــروش نفــت، 
گفــت: ۱۰ تــا ۱۱ میلیــون بشــکه از تقاضــای بــازار 
ــد  ــن می کنن ــعودی ها تامی ــه س ــت را روزان ــه نف ب
ــد عربســتان در  ــش ۵۰ درصــدی تولی ــا کاه ــذا ب ل
پــی حملــه بــه تاسیســات نفتی شــان خــالء جــدی 

ــد.   ــد ش ــاد خواه ــا ایج ــازار تقاض در ب

احتمالجبرانکمبودنفتموردنیازبازار
توسطاوپک

ــس  ــهر و پردی ــمیرانات، اسالمش ــران، ری، ش ته
ــاال  ــه داد: احتم ــالمی ادام ــورای اس ــس ش در مجل
ــو  ــازار را نان ــاز ب ــورد نی ــت م ــود نف ــی از کمب بخش
ــه   ــر را کشــورهای زیرمجموع ــک و بخشــی دیگ اوپ

ــرد. ــد ک ــران خواهن ــک جب اوپ

خالءجدیدربازارتقاضاایجادمیشود

ــاد  ــقف ایج ــه س ــه ب ــا توج ــح داد: ب وی توضی
ــن کشــورها  ــک، ای ــد اعضــای اوپ ــرای تولی شــده ب
ــد  ــد تولی ــود می توانن ــهمیه خ ــدازه س ــه ان ــط ب فق
ــازار  ــدی در ب ــالء ج ــال خ ــذا عم ــند ل ــته باش داش
تقاضــا ایجــاد می شــود کــه احتمــال افزایــش 
قیمــت نفــت و تولیــد برخــی از کشــورها خــارج از 

ســهمیه را بیشــتر می کنــد.

ایرانمیتواندبخشیازتقاضایبازارنفترا
تامینکند

عضــو هیــات رئیســه مجلــس بیــان کــرد: اگرچــه 
ــرای آن  ــده ب ــخص ش ــقف مش ــتر از س ــران بیش ای
ــا  ــرد ام ــد ک ــد نخواه ــت تولی ــک، نف ــط اوپ توس
تولیــد  رســیدن  نصــف  بــه  از  پــس  می توانــد 
ــی نفــت  ــازار جهان عربســتان، بخشــی از تقاضــای ب

ــد. ــن کن را  تامی
نعمتــی معتقــد اســت آمریــکا نمی توانــد نســبت 
ــران  ــط ای ــت توس ــه نف ــازار ب ــاز ب ــن نی ــه تامی ب
واکنــش نشــان دهــد یــا بــه ایــن بــازار خدشــه وارد 
ــت  ــادرات نف ــد و ص ــق تولی ــه از طری ــد چراک کنن
ــرده و بعیــد  ــی کار خــود را پیــش ب شــیل و معمول
ــن  ــز تامی ــازار را نی ــن ب ــوراک ای ــد خ ــت بتوانن اس
ــاد دیگــری همچــون  ــد مگــر آنکــه موضــوع ابع کن

ــد. ــدا کن ــش قیمــت پی افزای

مشتریانقدیمیدوبارهجذبایرانمیشوند
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
در جریــان ناتوانــی عربســتان بــرای تامیــن تقاضــای 
بــازار نفــت مشــتریان قدیمــی دوبــاره جــذب ایــران 
ــا ایــن وجــود کشــورهای  می شــوند، اضافــه کــرد: ب
ــرای ســهم  ــز ب ــال نی ــر و ونزوئ ــراق، الجزای ــد ع مانن

گرفتــن از ایــن ماجــرا تــالش خواهنــد کــرد.

نعمتی با اشاره به کاهش ۵۰درصدی تولید نفت سعودی ها:

ایران می تواند بخشی از تقاضای بازار 
نفت را تامین کند

ـــت زاده  ـــبنم نعم ـــده ش ـــه پرون ـــیدگی ب ـــان رس در جری
مشـــخص شـــد کـــه تأمین کننـــده وثیقـــه ۲۰ میلیـــاردی 

ـــت.  ـــاله اس ـــوان ۲۴ س ـــک ج او ی
ــهریور  ــوان، شـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
ـــکار دارو  ـــام احت ـــه اته ـــت زاده ب ـــبنم نعم ـــته ش ـــال گذش س
ـــی آزاد شـــد. ـــارد تومان ـــرار وثیقـــه ۲۰ میلی ـــا ق بازداشـــت و ب

درســـت یـــک ســـال بعـــد و یـــک هفتـــه مانـــده بـــه 
ـــی  ـــام، قاض ـــعودی مق ـــه دادگاه، مس ـــن جلس ـــزاری اولی برگ
ــر  ــادی خبـ ــد اقتصـ ــژه مفاسـ ــوم دادگاه ویـ ــعبه سـ شـ

بازداشـــت مجـــدد شـــبنم نعمـــت زاده را اعـــالم کـــرد.
قاضـــی مســـعودی مقـــام در جریـــان برگـــزاری دادگاه 
ــت  ــت بازداشـ ــورد علـ ــت زاده در مـ ــه نعمـ ــاب بـ خطـ
مجـــددش گفـــت: بازداشـــت شـــما از آن جهـــت صـــورت 
ــه  ــان می رفـــت و شـــخصی کـ ــم فرارتـ ــه بیـ گرفـــت کـ
بـــرای شـــما ســـند گذاشـــته بـــود فـــردی متولـــد ســـال 
ــام آقـــای امیـــر بارانـــی بـــود کـــه در دادگاه  7۳ بـــه نـ
حاضـــر نشـــد، بـــا وجـــود اینکـــه ۲۰ میلیـــارد تومـــان 
ـــاز  ـــر ب ـــه اگ ـــرد ک ـــالم ک ـــت و اع ـــند گذاش ـــما س ـــرای ش ب
هـــم ســـند بخواهیـــد در اختیـــار شـــما قـــرار می دهـــم، 
ـــن  ـــت ای ـــند در دس ـــه س ـــن هم ـــود ای ـــه وج ـــی ک در حال

فـــرد جـــای ســـوال داشـــت.
ـــت  ـــن مهل ـــه داد: همچنی ـــام ادام ـــعودی مق ـــی مس قاض
ــما  ــدر شـ ــوی پـ ــه از سـ ــی کـ ــای بانکـ ــت نامه هـ ضمانـ
ــرار  ــذا قـ ــود، لـ ــام بـ ــه اتمـ ــود رو بـ ــده بـ ــته شـ گذاشـ

بازداشـــت شـــما صـــادر شـــد.
نکتـــه جالـــب توجـــه ایـــن اســـت کـــه فـــردی کـــه 
ـــی را  ـــارد تومان ـــه ۲۰ میلی ـــت زاده وثیق ـــبنم نعم ـــرای ش ب
ـــوال  ـــای س ـــن دارد و ج ـــال س ـــود، ۲۴ س ـــرده ب ـــن ک تأمی
ـــته  ـــه توانس ـــادی چگون ـــه هفت ـــوان ده ـــک ج ـــه ی ـــت ک اس

ـــد. ـــن کن ـــه را تأمی ـــدار وثیق ـــن مق ای
ـــید  ـــده، س ـــی ش ـــازی مدع ـــران فضـــای مج ـــی از کارب یک
امیـــر بارانـــی بهبهانـــی متولـــد ۱۱ دی مـــاه ســـال 7۳ 
ـــرکت  ـــک ش ـــی مال ـــی بهبهان ـــن باران ـــید معی ـــد س و فرزن

ـــت. ـــه اس ـــده پورش ـــور« وارد کنن ـــن موت »معی
دیگـــر کاربـــران فضـــای مجـــازی نیـــز بـــه ابهـــام در 
رابطـــه ایـــن پســـر ۲۴ ســـاله بـــا دختـــر وزیـــر اســـبق 
ــه  ــد کـ ــرح کرده انـ ــوال را مطـ ــن سـ ــد و ایـ پرداخته انـ
ـــه  ـــپردن وثیق ـــه س ـــدام ب ـــی اق ـــر باران ـــی دارد امی ـــه دلیل چ

بـــرای شـــبنم نعمـــت زاده کنـــد.

ــار بـــه دلیـــل کشـــف  شـــبنم نعمـــت زاده اولیـــن بـ
ـــرج  ـــه او در ک ـــق ب ـــده متعل ـــکار ش ـــار داروی احت ـــک انب ی
ـــه  ـــد ک ـــه مشـــخص ش ـــد. در بررســـی های اولی بازداشـــت ش
ـــته  ـــرف گذش ـــخ مص ـــا تاری ـــن دارو ه ـــادی از ای ـــداد زی تع
ــا  ــرال و مکمل هـ ــای جنـ ــزء دارو هـ ــا جـ ــب آن هـ و اغلـ

هســـتند.
ســـید یاســـر رایگانـــی ســـخنگوی ســـازمان تعزیـــرات 
حکومتـــی در مـــورد ایـــن پرونـــده گفـــت: ایـــن فـــرد دو 
ـــک  ـــه ارزش ی ـــا ب ـــن پرونده ه ـــی از ای ـــت. یک ـــده داش پرون
ــه ارزش  ــری بـ ــان و دیگـ ــون تومـ ــارد و ۲۰۰ میلیـ میلیـ
۵ میلیـــارد تومـــان بـــود کـــه بـــرای پرونـــده اول، حکـــم 
ـــم  ـــن خان ـــار ای ـــای انب ـــی دارو ه ـــد و تمام ـــرا ش ـــادر و اج ص

ـــت. ـــده اس ـــدوم ش ـــود مع ـــخصی خ ـــه ش ـــا هزین ب
او دربـــاره پرونـــده دیگـــر ایـــن فـــرد افـــزود: پرونـــده 
۵ میلیـــاردی ایـــن فـــرد کـــه مربـــوط بـــه قاچـــاق دارو 
اســـت، مفتـــوح بـــود و بـــه دلیـــل اینکـــه در صالحیـــت 
ـــاع داده  ـــرج ارج ـــتان ک ـــرای اس ـــه دادس ـــود، ب ـــرات نب تعزی

ـــد. ش
اتهامـــات نعمـــت زاده مشـــارکت در اخـــالل عمـــده از 
طریـــق اخـــالل در توزیـــع مایحتـــاج عمومـــی دارو بـــه 
ـــون و ۳7۹  ـــارد و ۱۴۸ میلی ـــزار و ۸۵۰ میلی ـــک ه ـــغ ی مبل
ـــه  ـــودن در ضرب ـــر ب ـــه موث ـــم ب ـــا عل ـــال ب ـــزار و ۵۹۹ ری ه

ـــت. ـــالمی اس ـــوری اس ـــام جمه ـــه نظ زدن ب
ـــق  ـــال از طری ـــل م ـــارکت در تحصی ـــر او مش ـــام دیگ اته
ـــارد و ۱۴۸  ـــزار و ۸۵۰ میلی ـــک ه ـــزان ی ـــه می ـــروع ب نامش
ــتفاده  ــوء اسـ ــال و سـ ــزار و ۵۹۹ ریـ ــون و ۳7۹ هـ میلیـ
از جـــواز و امتیـــاز تفویـــض شـــده، مشـــارکت در اخـــالل 
ـــبکه  ـــاز در ش ـــت غیرمج ـــور، فعالی ـــی کش ـــام داروی در نظ
ـــت و  ـــوز وزارت بهداش ـــدون مج ـــرز ب ـــتان الب ـــی اس داروی
ـــی در  ـــریفات قانون ـــدون تش ـــاز دارو ب ـــر مج ـــداری غی نگه

ـــت. ـــاق اس ـــم قاچ حک
ـــرار  ـــت و ق ـــت زاده بازداش ـــبنم نعم ـــر ش ـــال حاض در ح
اســـت دومیـــن جلســـه دادگاه او ۳۱ شـــهریورماه برگـــزار 

ـــود. ش
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را  بیــدار و هوشــیار منطقــه  رئیس جمهــور مقاومــت ملت هــای 
ــد از  ــه بای ــمنان منطق ــت: دش ــت و گف ــدنی دانس ــعله خاموش ناش ش
ــه  ــگ در منطق ــش جن ــد و آت ــا درس بگیرن ــدارآمیز یمنی ه ــخ هش پاس

ــد.  ــوش کنن را خام
ــی رئیــس جمهــور  ــه گــزارش فــارس، حجت االســالم حســن روحان ب
ــه  ــایل منطق ــروز در مس ــه ام ــان اینک ــا بی ــت، ب ــأت دول ــه هی در جلس
ــی  ــی برخ ــت: از طرف ــتیم، گف ــر هس ــاد، یکدیگ ــه متض ــاهد دو نقط ش
ــح و امنیــت  ــد کــه تــالش می کننــد، صل ــرار دارن کشــورهای منطقــه ق
را مســتقر و بــا ناآرامی هــا و تحــرکات تروریســت ها مبــارزه کننــد 
و از ســویی در گوشــه ای دیگــر از منطقــه شــاهد آتش افــروزی و 

هســتیم. جنگ افــروزی 
ــران،  ــران ای ــالس س ــن اج ــزاری پنجمی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ترکیــه و روســیه بــه عنــوان کشــورهای ضامــن رونــد آســتانه و 
آتش بــس در ســوریه در آنــکارا، گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن جلســات 
ــاد  ــود ایج ــام می ش ــتانه انج ــد آس ــوب رون ــه در چارچ ــی ک و تالش های
صلــح و ثبــات در منطقــه بویــژه در ســوریه، بازگشــت آوارگان و زندگــی 
ــت  ــه اس ــت های منطق ــده تروریس ــا باقیمان ــارزه ب ــردم و مب ــادی م ع
ــح و آرامــش  ــالش جمعــی در راســتای صل ــک ت کــه نشــان می دهــد ی

ــرد. ــکل می گی ــه ش منطق
ـــه  ـــری از منطق ـــه دیگ ـــی در گوش ـــه داد: از طرف ـــور ادام ـــس جمه رئی
عـــده ای بـــه دنبـــال آتش افـــروزی هســـتند و ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــده  ـــن ش ـــگان روش ـــرای هم ـــد ب ـــاد بای ـــالیان زی ـــت س ـــا گذش ـــه ب ک
باشـــد کـــه مقاومـــت ملت هـــای بیـــدار و هوشـــیار منطقـــه، شـــعله 

خاموش ناشـــدنی اســـت.
روحانـــی بـــا بیـــان اینکـــه امکان پذیـــر نیســـت ملت هایـــی را کـــه 
خـــود را بـــرای مقاومـــت آمـــاده کـــرده  و ســـال ها از کشـــور خـــود 
ـــان  ـــر نش ـــم، خاط ـــت بازداری ـــد ، از مقاوم ـــت کرده ان ـــت و حفاظ حراس
ـــن  ـــدرت ای ـــوز ق ـــه هن ـــمنان منطق ـــه دش ـــت ک ـــن اس ـــب ای ـــرد: عجی ک

ــد. ــت را درک نکرده انـ مقاومـ
رئیــس جمهــور افــزود: آنهــا بــه جــای اینکــه اعتــراف کننــد حــزب اهلل 
ــش  ــاظ دان ــم از لح ــی ه ــای باالی ــا و قدرت ه ــان دارای توانمندی ه لبن
علمــی و نظامــی و هــم از نظــر شــهامت در میــدان اســت و یا قبــول کنند 
بخشــی از جوانــان و ملــت رشــید عــراق تحــت عنــوان حشدالشــعبی بــه 
میــدان آمــده و تروریســت ها را بیــرون رانــده و شــهرهای شــمالی عــراق 
ماننــد موصــل، الرمــادی، فلوجــه و کرکــوک را آزاد کردنــد و بــه جــای 
ــر ســوریه و یمــن؛  ــی نظی ــای بزرگ ــی ملت ه ــه رشــد و بزرگ ــراف ب اعت
ــن  ــد، پشــت ای ــالم کنن ــی اع ــا اتهام زن ــه ب ــن هســتند ک ــال ای ــه دنب ب

ــا چــه کســانی هســتند. ملت ه
روحانــی بــا بیــان اینکــه پشــتوانه ملت هــای مقــاوم و فــداکار منطقــه 
رحمــت و نصــرت خداونــد اســت، خطــاب بــه بدخواهــان مــردم منطقــه 
گفــت: بایــد قــدرت ملت هــا را بــاور کنیــم و بــه جــای اینکــه همــواره بــه 
دنبــال ایــن باشــید کــه کــدام دولــت را متهــم کنیــد، بدانیــد کــه هیــچ 

دولتــی در کار نیســت و ایــن ملت هــا هســتند کــه بــه پــا خاســته اند.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه کشــتار مــردم بی گنــاه یمــن و بمبــاران 
ــمنان  ــت: دش ــور، گف ــن کش ــدارس در ای ــا و م ــتان ها، خانه ه بیمارس
منطقــه می خواهنــد در برابــر ایــن آتش افروزی هایــی کــه ایجــاد 
کردنــد، هیــچ ملتــی نباشــد کــه پاســخ آنهــا را بدهــد و ایــن در حالــی 

ــزرگ، هوشــیار و بیــدار اســت. اســت کــه ملــت یمــن، ملتــی ب
ــز  ــران هرگ ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب روحان
خواهــان درگیــری در منطقــه نبــوده و نخواهــد بــود، تصریــح کــرد: بایــد 
ــه عربســتان  ــد، بلک ــا نبودن ــر درگیری ه ــن آغازگ ــت یم ــه مل ــم ک بدانی
ــم  ــی و رژی ــورهای اروپای ــی کش ــا، برخ ــارات، آمریکایی ه ــعودی، ام س
صهیونیســتی بودنــد کــه در منطقــه جنــگ را بــه راه انداختــه و یمــن را 

ــد. ــران کرده ان وی
رئیــس جمهــور افــزود: چگونــه اســت کــه وقتــی مــردم یمــن مــورد 
حملــه قــرار گرفتــه و ســیل اســلحه و مهمــات بــه منطقــه روانه می شــود، 
هیچ کــس نبایــد ســخنی بگویــد؟ چطــور وقتــی رئیــس جمهــور آمریــکا 
اعتــراف می کنــد کــه عربســتان ســال گذشــته ۴۰۰ میلیــارد دالر پــول 
در آمریــکا خــرج کــرده هیچ کــس نبایــد حــرف بزنــد، امــا وقتــی مــردم 
ــان داده و  ــی نش ــک عکس العمل ــاوز، ی ــه تج ــن هم ــر ای ــن در براب یم

نقطــه ای را زدنــد، ایــن همــه ناراحتــی و عصبانیــت ایجــاد می شــود.
ــازار را  ــا ب ــا، مدرســه، بیمارســتان ی ــار داشــت: یمنی ه ــی اظه روحان
مــورد اصابــت قــرار ندادنــد، بلکــه بــه یــک مرکــز صنعتــی حملــه کردنــد 

تــا بــه دشــمنان خــود هشــدار دهنــد.
ـــن  ـــد از ای ـــه بای ـــمنان منطق ـــه دش ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــس جمه رئی
ـــگ در  ـــش جن ـــردن آت ـــوش ک ـــال خام ـــه دنب ـــه و ب ـــدار درس گرفت هش
منطقـــه باشـــند تـــا مـــردم در آزادی و رفـــاه قـــرار بگیرنـــد، خطـــاب 
بـــه آنـــان گفـــت: سیاســـت شـــما در منطقـــه همـــواره بـــر مبنـــای 
ـــا  ـــر ج ـــون ه ـــته تاکن ـــال گذش ـــت و از ۱۹ س ـــوده اس ـــروزی ب جنگ اف
ـــج  ـــه خلی ـــوریه و منطق ـــتان، س ـــراق، افغانس ـــه در ع ـــه از جمل در منطق

ـــد. ـــود آورده ای ـــا خ ـــی را ب ـــد ، ناامن ـــارس آمدی ف
ــه  ــای منطق ــرای ملت ه ــم ب ــار ه ــک ب ــد ی ــه داد: بیایی ــی ادام روحان
بــاروت  منطقــه  ملت  هــای  بــرای  همــواره  چــرا  بیاوریــد؛  صلــح 
می فرســتید و بــه آنــان کمــک نمی کنیــد و پــس از آن بــه دیگــر 
ــس  ــه هیچ ک ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــی می کنی ــورها اتهام زن کش

ایــن اتهــام را بــاور نمی کنــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه واقعیــت ایــن اســت کــه بدخواهــان 
بایــد قــدرت ملــی ملت هــای منطقــه را پذیــرا بــوده و بــه ســمت صلــح 
و آرامــش بازگردنــد، گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران همانطــور کــه بــا 
ــرب، روابطــی دوســتانه،  همــه همســایگان خــود در شــمال، شــرق و غ
ــایگان  ــا همس ــتانه ب ــط دوس ــان رواب ــی دارد، خواه ــه و صمیم برادران

جنوبــی خــود نیــز اســت.
روحانــی اظهارداشــت:  ایــران هیــچ گاه آغازگــر قطــع روابــط و برهــم 
ــا  ــد و پ ــا را پــس گذاشــته اند، بیاین ــی کــه پ ــوده و همان های ــا نب زدن ه
پیــش بگذارنــد، چــرا کــه مــا عالقمندیــم بــا همــه ملت هــای منطقــه و 

همســایگان خــود روابــط خوبــی داشــته باشــیم.
ــیه  ــه و در حاش ــه ترکی ــفر ب ــت: در س ــار داش ــور اظه ــس جمه رئی
ــا  ــی ب ــیار خوب ــرات بس ــیه مذاک ــه و روس ــران، ترکی ــران ای ــالس س اج
روســای جمهــور روســیه و ترکیــه انجــام شــد کــه در آن، رونــد پیشــرفت 

ــد. ــرور ش ــر م ــای اخی ــا در ماه ه ــط و همکاری ه رواب
روحانــی ادامــه داد: امــروز خوشــحالیم روابــط بانکــی ایــران بــا برخــی 
ــی غربی هــا  ــدون اســتفاده از ســوئیفت انجــام می شــود؛ زمان کشــورها ب
ــت  ــوئیفت اس ــای س ــه معن ــی ب ــط بانک ــک و رواب ــد بان ــور می کردن تص

ــهیالت  ــط و تس ــد، رواب ــروم کنن ــن مح ــوری را از ای ــی کش ــر زمان و اگ
بانکــی بــرای آنهــا از بیــن خواهــد رفــت امــا امــروز جایگزیــن ســوئیفت 
پیــدا شــده و روابــط مــا بــا روســیه و ترکیــه و در آینــده بــا کشــورهای 
ــا را  ــکاری ه ــق، هم ــن طری ــم از ای ــورها می توانی ــر کش ــیا و دیگ اورآس

تقویــت کنیــم.
ــاری و  ــط تج ــراری رواب ــرد: برق ــان ک ــر نش ــور خاط ــس جمه رئی
اقتصــادی بــا اســتفاده از پــول ملــی بــا ترکیــه و روســیه و دیگــر کشــورها 
ــد بســیاری از مشــکالت را در توســعه مناســبات از  ماننــد عــراق می توان

ــردارد. میــان ب
روحانــی تأکیــد کــرد: امــروز در ســطح جهــان یــک مبــارزه جــدی بــا 
دالر در حــال شــکل گیری اســت و بــا ادامــه ایــن رونــد، ســلطه آمریــکا 
ــف  ــی تضعی ــتم های بانک ــی و سیس ــی جهان ــی و مال ــای پول ــر بازاره ب

شــده و از بیــن خواهــد رفــت.
ــط، همکاری هــا و  ــن ســفر رواب رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: در ای
ــی،  ــف علم ــای مختل ــر در بخش ه ــور دیگ ــا دو کش ــران ب ــبات ای مناس
ــر دو  ــا ه ــبختانه ب ــد و خوش ــی ش ــته ای بررس ــی و هس ــاوری، دفاع فن
کشــور عــالوه بــر بررســی مســایل مربــوط بــه ســوریه و رونــد آســتانه، 
ــن  ــات فیمابی تفاهمــات و پیشــرفت های حاصــل شــده در اجــرای توافق

نیــز بررســی شــد.
ــار فشــار  ــد آث ــد بدانن ــا بای ــه آمریکای ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب روحان
ــه  ــت: البت ــان اســت، گف ــه پای ــران رو ب ــت ای ــه مل ــا علی ــری آنه حداکث
ایــن اعمــال فشــار بــر زندگــی مــردم زحمــت وارد کــرده امــا ایــن فشــار 

ــه نقطــه اوج خــود رســیده و آمــاده ســرنگونی اســت. حداکثــری ب
رئیــس جمهــور افــزود: در ماه هــای اخیــر علیرغــم آنکــه آمریکایی هــا 
ســنگین ترین فشــارها را علیــه ایــران اعمــال کردنــد، امــا شــرایط 
ــای  ــه معن ــن ب ــود اســت؛ ای ــه بهب ــت آن رو ب اقتصــادی کشــور و حرک
ــه  ــد ک ــان می ده ــاخص ها نش ــا ش ــت، ام ــردم نیس ــکالت م ــل مش ح
ملــت، دولــت و مســئوالن کشــور قــادر هســتند تــا شــرایط را در مســیری 

قــرار دهنــد کــه منجــر بــه کاهــش مشــکالت شــود.
ــا بیــان اینکــه آمــار اعــالم شــده از ســوی بانــک مرکــزی  روحانــی ب
ــت  ــدون نف ــاد ب ــه در اقتص ــد ک ــان می ده ــال نش ــه اول امس در ۳ ماه
شــاهد اولیــن حرکــت رشــد مثبــت بوده ایــم، گفــت: ایــن بســیار حائــز 
اهمیــت اســت چــرا کــه ســال گذشــته رشــد منفــی داشــتیم و دشــمنان 

ــد و  ــدا می کن ــه پی ــد منفــی ادام ــن رون ــه امســال ای ــد ک فکــر می کردن
اینکــه امــروز شــاهدیم در زمینــه رشــد اقتصــادی اولیــن قــدم مثبــت را 
برداشــتیم بــه معنــای آن اســت کــه مســیر را درســت انتخــاب کرده ایــم.

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه در زمینــه تــورم، اشــغال و تولیــد در 
حوزه هــای مختلــف، کشــاورزی، صنعــت، خدمــات نیــز عالئــم مثبــت و 
ــاد  ــزارش وزارت جه ــت: براســاس گ ــو را شــاهد هســتیم، گف ــه جل رو ب
ــزا ۴  ــد کل ــور مانن ــی در کش ــای روغن ــی دانه ه ــد برخ ــاورزی تولی کش
ــر شــده و صــادرات در بخــش کشــاورزی هــم میــزان قابــل قبولــی  براب

را دارد.
روحانــی افــزود: در بخــش صنعــت نیــز شــاهد پیشــرفت هایی 
هســتیم، بــه گونــه ای کــه صــادرات در فــوالد و ســایر محصــوالت معدنــی 
رونــد مثبتــی داشــته اســت؛ صــادرات محصــوالت و فرآورده هــای نفتــی 
و پتروشــیمی نیــز در شــرایط بهتــری قــرار دارد و ایــن نشــان می دهــد 

کــه مســیر درســتی انتخــاب شــده اســت.
ــار  ــا فش ــد ب ــا نمی توانن ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
ــه  ــرد: ب ــد ک ــد، تأکی ــدا کنن ــت پی ــود دس ــداف خ ــه اه ــری ب حداکث
ــری  ــار حداکث ــا فش ــره ب ــه مذاک ــم ک ــالم می کن ــی  اع ــات آمریکای مقام
ــره  ــال مذاک ــه دنب ــد و ب ــت می گویی ــما راس ــر ش ــت و اگ ــن اس ناممک

ــود. ــف ش ــران متوق ــه ای ــه فشــارها علی ــد هم هســتید، بای
ــد کــه مذاکــره در  ــا می دانن ــه اینکــه همــه دنی ــا اشــاره ب ــی ب روحان
ــه  ــر ب ــوری حاض ــچ کش ــت: هی ــت، گف ــه معناس ــه چ ــار ب ــرایط فش ش
گفتگــو در شــرایط فشــار حداکثــری نیســت. بلکــه مســئوالن آمریکایــی 
ــه  ــرای توب ــد ب اگــر واقعــاً حســن نیــت داشــته و پشــیمان شــده اند، بای
ــزرگ  ــه مــردم ب ــم و فشــار ب واقعــی صداقــت خــود را نشــان داده و ظل

ــان برســانند. ــه پای ایــران را ب
رئیــس جمهــور ادامــه داد: دولتمــردان آمریــکا امــروز بــه جــای اینکــه 
ــادی را  ــی و اقتص ــار روان ــه فش ــرایطی ک ــد، در ش ــت کنن ــا را مثب فض
علیــه ملــت ایــران روا داشــته اند، می خواهنــد بــا اتهام زنــی فشــار 
ــای  ــا حرف ه ــد و ب ــال کنن ــران اعم ــه ای ــری را علی ــی حداکث تهمت زن
ــارج از  ــل و خ ــدار در داخ ــدون خری ــا و ب ــاس و بی معن ــه و اس بی پای

ــد. ــش گرفته ان ــه را پی ــن روی ــران ای ای
ـــی و  ـــح، دیپلماس ـــت صل ـــران مل ـــت ای ـــه مل ـــان اینک ـــا بی ـــی ب روحان
مذاکـــره اســـت، افـــزود: آن کســـی کـــه می خواهـــد از طریـــق فشـــار 
ـــن  ـــد ای ـــد بای ـــران زور بگوی ـــت ای ـــه مل ـــاد ب ـــی و اقتص ـــی، سیاس روان

ـــد. ـــف کن ـــار را متوق فش
رئیـــس جمهـــور تأکیـــد کـــرد: ایـــران هنـــوز هـــم بـــه تعهـــدات 
ـــز  ـــس در مراک ـــم ناظـــران آژان ـــوز ه ـــوده و هن ـــد ب خـــود در برجـــام پایبن

هســـته ای ایـــران حضـــور داشـــته و بـــه نظـــارت ادامـــه می دهنـــد.
روحانـــی افـــزود: ایـــران گام ســـوم خـــود را در کاهـــش تعهـــدات برجـــام 
ـــررات  ـــوب مق ـــا در چارچ ـــه م ـــد ک ـــد بدان ـــا بای ـــا دنی ـــرده، ام ـــاز ک آغ
بین المللـــی، پادمـــان و ان پی تـــی در حـــال ادامـــه فعالیت هـــای 
خـــود هســـتیم و امیدواریـــم ســـایر کشـــورها و طرف هـــای ایـــران در 
ـــر و  ـــرایط امن ت ـــرده و ش ـــل ک ـــود عم ـــدات خ ـــه تعه ـــز ب ـــرات نی مذاک

ـــیم. ـــاهد باش ـــان ش ـــه و جه ـــری را در کل منطق بهت
ــار  ــیدن به ــرا رس ــک ف ــا تبری ــز ب ــود نی ــخنان خ ــدای س وی در ابت
علــم و دانــش و روزهــای پرنشــاط دانش آمــوزی در کشــور، گفــت: فــرا 
ــرای همــه معلمیــن و  گرفتــن علــم و دانــش و ایجــاد فرصــت جدیــد ب
ــژه در شــرایطی  اندیشــمندان در راســتای تحــول علمــی در کشــور بوی

ــژه ای دارد. ــم، اهمیــت وی ــرار داری کــه در فشــار دشــمنان ق
ــور،  ــده و اداره کشـ ــه آینـ ــدواری بـ ــزود: امیـ ــور افـ ــس جمهـ رئیـ
ــای  ــایه تالش هـ ــه در سـ ــگ جامعـ ــاء فرهنـ ــد و ارتقـ ــش تولیـ افزایـ
نســـل جـــوان قـــرار دارد و بی تردیـــد امـــروز مســـئولیت بســـیار 
ســـنگینی برعهـــده آمـــوزش و پـــرورش، آمـــوزش عالـــی، حوزه هـــای 
ـــل  ـــری نس ـــه فراگی ـــه در زمین ـــت ک ـــتگاه هایی اس ـــه دس ـــه و هم علمی
ـــی و  ـــی، اجتماع ـــئولیت های اجرای ـــن مس ـــر دوش گرفت ـــرای ب ـــوان ب ج

مدیریتـــی تـــالش مـــی کننـــد.
دانش آمـــوزان،  می کنیـــم  آرزو  داشـــت:  اظهـــار  روحانـــی 
ـــه و  ـــا روحی ـــده ب ـــه آین ـــور هفت ـــان کش ـــان و معلم ـــجویان، جوان دانش
ـــود  ـــی خ ـــی و علم ـــنگین فرهنگ ـــیار س ـــئولیت بس ـــازه مس ـــاطی ت نش

ــد. ــر دوش بگیرنـ را بـ
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مذاکره با فشار حداکثری ناممکن است


