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معاون وزیر کار:

 سهم کارآفرینان در اشتغال های 
جدید 3۰ درصد است

حسینی مطرح کرد:

قانون بخشش جرایم و سود وام های 
بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان 

در اکثر بانک ها اجرا می شود

پیشکسوتان فرهنگ و هنر
 مشتاقان این عرصه را راهنمایی 

می کنند

 کارآفرینان راهوران اقتصاد هستند
بر اساس داده های مرکز آمار ۱۱۴ هزار اشتغال جدید روستایی ایجاد شده

قانون بخشش جرایم تا ۱00 میلیون تومان در حال اجرا در اکثر بانک ها 

پیشکسوتان حلقه وصل نسل های پیشین با نسل جدید و جوان هستند

۴0هزار میلیارد تومان؛ حجم سود و جریمه کل وام های زیر ۱00میلیون 

مردم طالب آثار فاخر، گران سنگ و باکیفیت هستند

وام های مسکن روستایی در اولویت نخست بخشش 

نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر، ستون خیمه این حوزه هستند
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رئیس کل گمرک:

حدود 3 هزار خودروی وارداتی 
متروکه می شوند 

نباید هر حرفی که می شنویم، 
آن را بیان کنیم

آمریکا آغازکننده جنگ در منطقه 
باشد پایان بخش آن نخواهد بود 

افزایش وام خرید مسکن به 
تشدید گرانی منجر می شود 

کشتی تبریز روزهای پر افتخاری 
در پیش دارد
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کاریکاتور

 اندر احواالت رفیق با مرام 
آل سعود!!؟

منبع: تسنیم

اســتاندار  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
آذربایجان شــرقی ضمــن تأکیــد بــر حفــظ 
بیــن مــردم و  انســجام بیشــتر  وحــدت و 
مســئوالن گفــت: در شــرایط فعلــی نبایــد هــر 
حرفــی کــه می شــنویم، آن را بیــان کنیــم 
بایــد در راســتای حفــظ وحــدت و همبســتگی 

ــم.  ــاش کنی ــتر ت بیش
بـــه گـــزارش فـــارس، علیـــار راســـتگو در 
ـــاز  ـــه خیرس ـــاب مدرس ـــاح  دو ب ـــم افتت مراس
ـــاز  ـــت آغ ـــا گرامیداش ـــاب ب ـــتان بن در شهرس
ـــی  ـــه همزمان ـــاره ب ـــدس و اش ـــاع مق ـــه دف هفت
آن بـــا بازگشـــایی ســـال تحصیلـــی جدیـــد 
اظهـــار  دانشـــگاهی  و  آموزشـــی  مراکـــز 
داشـــت: هفتـــه دفـــاع مقـــدس فرصـــت 
مغتنمـــی اســـت کـــه می توانیـــم گوشـــه ای 
ــران  ــانی  های ایثارگـ ــادت ها و جانفشـ از رشـ
را بـــه نســـل جـــوان منتقـــل کنیـــم و 
ضـــروری اســـت کـــه بـــه ایـــن موضـــوع در 

ایـــن ایـــام توجـــه شـــود.
وی بــر همــکاری بیــن بخشــی و مشــارکت 
و  اســتان  ســطح  در  دســتگاه ها  همــه 
ــزاری هرچــه باشــکوه تر  ــرای برگ شهرســتان ب

ــرد. ــد ک ــا ارزش تأکی ــیار ب ــه بس ــن هفت ای
خصمانــه  تحریم هــای  ســپس  راســتگو 
ــگ  ــده جن ــروع کنن ــکا را ش ــه آمری و ظالمان
تمــام عیــار در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، 
ــی، رســانه ای و دیپلماســی  فرهنگــی، اجتماع
خارجــی دانســت و تصریــح کــرد: در ایــن برهه 

از زمــان نیازمنــد همبســتگی و اتحــاد بیشــتر 
هســتیم تــا هماننــد زمــان جنــگ 8 ســاله کــه 
ــن  ــاع از میه ــرای دف ــور ب ــار کش ــام اقش از تم
اســامی در جبهه هــا حضــور می یافتنــد، از 

ــم. ــاع کنی کشــورمان دف
اســتاندار  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
از  یکــی  کــرد:  اضافــه  آذربایجان شــرقی 
سیاســت های راهبــردی آمریــکا در شــرایط 
ــی ایجــاد شــکاف بیــن اتحــاد و انســجام  کنون
طریــق  از  کــه  اســت  مــردم  و  مســئوالن 
گروه هــای تکفیــری آن را دنبــال می کنــد 

ــن  ــی در بی ــبکه های اجتماع ــق ش ــا از طری ت
مــردم ناامیــدی ایجــاد کنــد.

ــظ وحــدت  ــر حف ــد ب ــن تأکی راســتگو ضم
و انســجام بیشــتر بیــن مــردم و مســئوالن 
خاطرنشــان کــرد: در شــرایط فعلــی نبایــد هــر 
حرفــی کــه می شــنویم، آن را بیــان کنیــم 
بایــد در راســتای حفــظ وحــدت و همبســتگی 

ــم. ــاش کنی بیشــتر ت
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ضمــن تکریــم از خیریــن اظهــار کــرد: خیریــن 
ــتند  ــور هس ــاالی کش ــای ب ــی از ظرفیت ه یک

کــه در تمــام حوزه هــا حضــور پررنگــی دارنــد 
ــث  ــن در بح ــت خیری ــت از ظرفی ــرار اس و ق

ــم. ــز اســتفاده کنی امنیــت نی
برپایــه ایــن گــزارش، ضیــاءاهلل اعــزازی 
نماینــده مــردم بنــاب در مجلــس شــورای 
اســامی نیــز در ایــن مراســم از زحمــات 
خیریــن  ســاز،  مدرســه  خیریــن  اعضــای 
ــاد  ــر ایج ــتان بخاط ــدار شهرس ــز و فرمان عزی
هماهنگــی و پیگیــری طــرح هــای آمــوزش و 

پــرورش تقدیــر و تشــکر کــرد.
و  فنــی  مدرســه 18 کاســه هنرســتان 
ــر  ــاب کــه توســط خی ــه ای شهرســتان بن حرف
مدرســه ســاز نیــکان کاوه تکمیــل شــده بــود، 

بــه بهره بــرداری رســید.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن مدرســه 18 
کاســه در زمینــی بــه مســاحت 22 هــزار 
ــا زیربنــای 3 هــزار و 48 مترمربــع  ــع ب مترمرب
در 3 طبقــه احــداث شــده کــه شــرکت نیــکان 
ــر 30  ــغ ب ــروژه بال ــن پ ــل ای ــرای تکمی کاوه ب

ــه کــرده اســت. ــال هزین ــارد ری میلی
همچنیــن طــی مراســمی مدرســه 6 کاســه 
ــه مســاحت  ــام صــدرا در زمینــی ب دیگــری بن
2 هــزار مترمربــع بــا زیربنــای یــک هــزار و 38 
ــرداری قــرار  ــع افتتــاح و مــورد بهــره ب مترمرب
ــر  ــط خی ــز توس ــه نی ــن مدرس ــه ای ــت ک گرف
ــره  ــرای به ــده و ب ــل ش ــاز تکمی ــه س مدرس
بــرداری از آن 15 میلیــارد ریــال هزینــه شــده 

اســت.

نباید هر حرفی که می شنویم، آن را بیان کنیم

ــه در آذربایجــان شــرقی  ــی فقی نماینــده ول
ــئوالن در  ــردم و مس ــی م ــروز تمام ــت: ام گف

ــم صــدا هســتند. ــران ه ــاط ای ــی نق تمام
و  االســام  حجــت  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــم در رژه  ــیدمحمدعلی آل هاش ــلمین س المس
ــه  ــا تبریــک هفت ــز ب نیروهــای مســلح در تبری
ــل  ــس از چه ــروز پ ــت: ام ــدس گف ــاع مق دف
ــه  ــت ن ــردم، مل ــز م ــات افتخارآمی ــال حی س
تنهــا خنجــر تحریــم اقتصــادی را بــا شمشــیر 

تولیــد و خوداتکایــی شکســتند بلکــه شمشــیر 
در  و  کــرده  خــارج  غــاف  از  را  مقاومــت 
سرتاســر مرزهایــی جغرافیایــی و حتــی منطقــه 

ــد. ــرود آوردن ف
وی ادامــه داد: امــروز در تمامــی ایــران، 
تمامــی مــردم و مســئوالن یــک صــدا هســتند 

ــت. ــت اس ــدای مقاوم ــز ص ــدا نی ــه آن ص ک
ــر  ــوده رهب ــه فرم ــاره ب ــا اش ــم ب آل هاش
ــکا در  ــا آمری ــروز ب ــت: ام ــاب گف ــم انق معظ

ــروز  ــود، ام ــی ش ــره نم ــطحی مذاک ــچ س هی
ــده  ــی گرایی ــه خاموش ــازش ب ــای س ــه ه نغم
و ملــت مــا در جمهــوری عــزت، زندگــی 
شــرافتمندانه و شــجاعانه ای را دنبــال مــی 

ــد. کنن
ــه داد:  ــتان ادام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــگ  ــای جن ــن روزه ــرایط اولی ــه ش ــی ب نگاه
ــد و  ــه خداون ــکا ب ــا ات نشــان مــی دهــد جــز ب
ــی مســلح،  ــان نیروهای ــی در می ــگ دفاع فرهن
نیروهــای نظامــی، بســیج و مــردم امــکان 

ــود. ــگ نب ــروزی در جن پی
وی افــزود: صــدام در برابــر وعــده بــرق آســا بــه 
ایــران حملــه کــرده و قصــد مانــدن در خورســتان 
و مــرز را نداشــته و از طرفــی هــم انتظــار مقاومت 
از ســوی مــردم را نداشــت و فکــر مــی کــرد خاک 

ایــران بــه عــراق ملحــق می شــود.
ــا  حجــت االســام والمســلمین آل هاشــم ب
ــی  ــگ دفاع ــور فرهن ــن تبل ــه دومی ــان اینک بی
ــران  ــردم ای ــی م ــیج همگان ــری بس ــکل گی ش
بــود، گفت:حضــور بســیجیانی از اقشــار مختلف 
ــتگی را  ــار و از خودگذش ــه ایث ــی، روحی مردم
ــهرها  ــل ش ــید. در داخ ــق بخش ــی عمی مفهوم

ــی  ــی، امنیت ــای امنیت ــه نیروه ــاز ب ــدون نی ب
ــی ایجــاد شــد. ــی و فیزیک ــی و روان عموم

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان افــزود: 
جنــگ تحمیلــی نشــان داد کــه ابرقــدرت هــا 
ــاله  ــت س ــگ هش ــند، جن ــی ترس ــام م از اس
ــای  ــه ه ــه هزین ــر چ ــران اگ ــت ای ــه مل علی
مــادی فراوانــی را بــه ملــت تحمیــل کــرد امــا 
بــرکات زیــادی را بــرای ملــت ایــران و جهــان 

ــت. ــراه داش ــام هم اس
ــا از  ــردم تنه ــاع م ــه دف ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــول، آرم ــاع از اص ــه دف ــوده بلک ــاک نب خ
هــا، ارزش هــای اســامی و انجــام تکلیــف 
ــدار  ــی پای ــن امنیت ــت: تامی ــود، گف ــی ب اله
تهدیــدات  برابــر  در  ایــران  کشــور  بــرای 
نظامــی، امنیتــی و سیاســی دشــمنان یکــی از 

ــت. ــوده اس ــردم ب ــم م ــتاوردهای مه دس
بــرای  تــاش  داد:  ادامــه  هاشــم  آل 
تامیــن  ســمت  بــه  رفتــن  و  خودکفایــی 
از  بخشــی  بــه  نیــاز  مــورد  تجهیــزات 
راهبردهــای نظــام اســامی تبدیــل شــده کــه 
ــاش  ــوص ت ــن خص ــه در ای ــه و هم ــد هم بای

کننــد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

مردم و مسئوالن هم صدا هستند

ـــاب  ـــت: ب ـــس گف ـــه مجل ـــه و بودج ـــیون برنام ـــو کمیس عض
ـــه در  ـــارت ک ـــون تج ـــد در قان ـــای جدی ـــل ه ـــر فص ـــدن س ش
دنیـــای اقتصـــاد وجـــود دارد؛ امـــروز بـــه دلیـــل پیشـــرفت 
ـــای هوشـــمند  ـــک و نظـــام ه ـــای الکترونی اقتصـــادی دســـتگاه ه
ــت و  ــر داده اسـ ــم تغییـ ــا را هـ ــگاه هـ ــرد بنـ ــی عملکـ بانکـ
ایســـتگاه هـــای جدیـــدی بـــا  کارکردهـــای جدیـــد بوجـــود 
ـــا  ـــری ،ب ـــطه گ ـــی و واس ـــای نظارت ـــن فیلتره ـــن بی آورده در ای

لفـــظ دالالن همـــه بـــه روز رســـانی شـــده اســـت. 
ـــورد  ـــرزاده  در م ـــی جعف ـــت، غامعل ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــارت، رگ  ـــون تج ـــت: قان ـــارت گف ـــون تج ـــه قان ـــب الیح تصوی
حیاتـــی اقتصـــاد کشور اســـت تـــا جایـــی کـــه محدودیـــت در 
قانـــون تجـــارت و امـــور تجـــاری می توانـــد اقتصـــاد را فلـــج 
کنـــد قانـــون تجـــارت در ایـــران بـــه عنـــوان قانـــون مرجـــع 
در امـــور تجـــاری، بخـــش وســـیعی از تجـــارت و معامـــات 

ـــود. ـــی ش ـــوب م محس
ـــزود:  ـــس شـــورای اســـامی اف ـــردم رشـــت در مجل ـــده م نماین
پیشـــرفت تکنولـــوژی و الکترونیکـــی شـــدن نظـــام بانکـــی و 
نظـــام قراردادهـــا و هوشـــمند شـــدن امضاهـــای الکترونیکـــی 
ـــون  ـــاس  قان ـــن اس ـــر همی ـــر داد ب ـــاری را تغیی ـــای تج روش ه
هـــای متقـــن و محکـــم اقتصـــاد و تجـــارت قبـــل از انقـــاب 
ـــوژی،  ـــرفت تکنول ـــا پیش ـــب ب ـــی متناس ـــود ول ـــده ب ـــع ش وض
ـــا  ـــد ت ـــاد میش ـــی ایج ـــد ضرورت ـــود؛ بای ـــدن نب ـــی ش الکترونیک
ـــوص  ـــوژی بخص ـــرفت تکنول ـــا پیش ـــب ب ـــارت متناس ـــون تج قان
ـــت  ـــد حرک ـــون من ـــد و قان ـــای الکترونیکـــی نظـــام من ـــامانه ه س
کننـــد، بنابرایـــن بازنگـــری در قانـــون تجـــارت کار درســـت و 

ـــود . ـــی ب ـــه و منطق عاقان

خالء های قانونی تجارت باعث ایجاد مشکالتی در تجارت 
و اقتصاد شد

ـــزود:  ـــس شـــورای اســـامی اف ـــردم رشـــت در مجل ـــده م نماین
ـــه  ـــت ک ـــود داش ـــیاری وج ـــای بس ـــاء ه ـــارت خ ـــون تج در قان
ـــده  ـــاد ش ـــارت و اقتص ـــوزه  تج ـــکاتی در ح ـــاد مش ـــث ایج باع
بـــود، در ایـــن میـــان بـــازرگان و تجـــار از ایـــن کمبودهـــا و 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــی کردن ـــی بســـیار شـــکایت م ـــای قانون خاءه
ـــزو  ـــارت ج ـــون تج ـــری در قان ـــه، بازنگ ـــادی جامع ـــرایط اقتص ش
الویـــت هـــای اقتصـــادی و تجـــاری کشـــور محســـوب شـــد، 
بنابرایـــن کمیســـیون اقتصـــادی بـــا هماهنگـــی دولـــت ایـــن 

الیحـــه را ترتیـــب داد .
ـــی همچـــون   ـــن الیحـــه دارای ابهامات ـــه داد: ای ـــرزاده ادام جعف
ـــای  ـــیوه ه ـــا وش ـــه ه ـــارف« و »روی ـــای متع ـــه قرارداده »رابط
معلـــول« و »تصمیـــم متعـــارف«  اســـت ماهـــم منکـــر ایـــن 

ــر ایـــن  ــور را بـ ــم تصـ ــتم ولـــی نمـــی توانیـ ــات نیسـ ابهامـ
ـــر در  ـــاف نظ ـــود در آن اخت ـــب ش ـــی تصوی ـــه قانون ـــم ک بگذاری

آراء حقوقـــی و کارشناســـی  آن وجـــود نداشـــته نـــدارد.

وسواس زیاد باعث مسکوت ماندن قانون الیحه تجارت شد
ــرد: در  ــح کـ ــم تصریـ ــس دهـ ــردم در مجلـ ــده مـ نماینـ
قانـــون تجـــارت حـــدود چهـــار یـــا هشـــت کتـــاب نوشـــته 
شـــده اســـت و نظـــرات کارشناســـی زیـــادی در ایـــن 
حـــوزه وجـــود دارد کـــه هـــر کـــدام از ایـــن کتـــاب هـــا در 
دانشـــگاهها  مـــی توانـــد چنـــد واحـــد درســـی باشـــد بایـــد 
بکوشـــیم آن را بـــه حداقـــل ممکـــن برســـانیم  تصـــور مـــن 
ـــان  ـــوان حقوقدان ـــادی از ت ـــیون اقتص ـــه کمیس ـــت ک ـــن اس ای
جامعـــه بطـــور کامـــل اســـتفاده نکـــرده اســـت بخصـــوص از 
ــاتید و پژوهشـــگران اقتصـــادی کـــه اعتـــراض فراوانـــی  اسـ
در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد؛ البتـــه بـــه اعتقـــاد دوســـتان  
ـــون  ـــن قان ـــدن ای ـــکوت مان ـــث مس ـــد باع ـــش از ح ـــواس بی وس
بـــه مـــدت دو ســـال در مجلـــس شـــده و بـــازی بـــا الفـــاظ 
ـــرار  ـــه ق ـــک مرحل ـــت؛ در ی ـــرده اس ـــر ک ـــی ت ـــن کار را طوالن ای
ـــه  ـــون ب ـــن قان ـــرات ای ـــدی نظ ـــع بن ـــا جم ـــه ب ـــد ک ـــن ش برای
تصویـــب برســـد؛ در ایـــن بیـــن بـــدون شـــک یـــک برنامـــه 
ـــوزه  ـــه در ح ـــانی ک ـــبه و کس ـــار ،کس ـــان ،تج ـــا بازرگان ـــر ب دیگ
ـــارت  ـــون تج ـــا قان ـــرد ت ـــم ک ـــزار خواه ـــتند برگ ـــاد هس اقتص

را ارتقـــا دهیـــم.

بحث قانون تجارت مبحثی کارشناسی وحقوقی است
ـــال  ـــه در س ـــی ک ـــرد: قوانین ـــد ک ـــه تاکی ـــرزاده در ادام جعف
ـــت  ـــود اس ـــان خ ـــه زم ـــوط ب ـــت مرب ـــده اس ـــب ش 1330 تصوی
در آن زمـــان تکنولـــوژی پیشـــرفت نداشـــت، امـــا در حـــال 
ـــتر  ـــت؛ بیش ـــه اس ـــان را دربرگرفت ـــدن کل جه ـــی ش الکترونیک
ـــی  ـــورت الکترونیک ـــه ص ـــاری را ب ـــر تج ـــاری و غی ـــدارک تج م
ـــده  ـــون آم ـــای قان ـــن کج ـــد، ای ـــی دهن ـــاع م ـــر ارج ـــه یکدیگ ب
اســـت؟ بحـــث قانـــون تجـــارت یـــک مبحـــث کارشناســـی 
وحقوقـــی اســـت و نمـــی توانیـــم ادعـــا کنیـــم کاری را کـــه 
ـــرام  ـــن احت ـــدارد؛ ضم ـــی ن ـــر مخالف ـــچ نظ ـــم هی ـــام داده ای انج
ـــن  ـــاش الزم در ای ـــن ت ـــه نظـــر م ـــان ب ـــه نظـــر همـــه حقوقدان ب
ـــورت  ـــتری ص ـــواس بیش ـــر وس ـــت و اگ ـــده اس ـــام ش ـــوزه انج ح
ـــد. ـــد ش ـــب نخواه ـــده تصوی ـــال آین ـــا س ـــون  ت ـــن قان ـــرد ای بگی

باب شدن سر فصل های جدید در قانون تجارت
جعفـــرزاده یـــادآور شـــد: بـــاب شـــدن ســـر فصـــل هـــای 
ـــای اقتصـــاد وجـــود دارد؛  ـــه در دنی ـــون تجـــارت ک ـــد در قان جدی

ـــه دلیـــل پیشـــرفت اقتصـــاد دســـتگاههای الکترونیـــک و  امـــروز ب
ـــر  ـــا را هـــم تغیی نظـــام هـــای هوشـــمند بانکـــی عملکـــرد بنگاهه
ـــد  ـــای جدی ـــا  کارکرده ـــدی ب ـــتگاههای جدی ـــت و ایس داده اس
بوجـــود آورده  در ایـــن بیـــن فیلترهـــای نظارتـــی و واســـطه 
ـــت. ـــده اس ـــانی ش ـــه روز رس ـــه ب ـــظ دالالن هم ـــا لف ـــری ،ب گ

وی در خصـــوص مفاهیـــم کهنـــه  الفـــاظ »داللـــی« و 
»حـــق العمـــل کاری« گفـــت: مفاهیمـــی همچـــون داللـــی و 
ـــوز در  ـــارت  هن ـــون تج ـــده در قان ـــد ش ـــل کاری قی ـــق العم ح
ادبیـــات بـــازار تجـــارت وجـــود داشـــته و کاربـــرد دارد و مـــا 
ـــم و  ـــازی کنی ـــابه س ـــرده و مش ـــذف ک ـــم آن را ح ـــی توانی نم
ـــی  ـــعی م ـــم و س ـــق کنی ـــازار تزری ـــه ب ـــدی را ب ـــی جدی فرهنگ
کنیـــم متناســـب بـــا قواعـــد روز قانونـــی وضـــع کنیـــم کـــه 
ـــیاری  ـــای بس ـــد انتقاده ـــروز باش ـــازار ام ـــه ب ـــخگوی جامع پاس
ـــل کاری  ـــق العم ـــون ح ـــی همچ ـــردن کلمات ـــه کارب ـــوزه ب در ح
و داللـــی وجـــود دارد؛مـــن هـــم تاییـــد مـــی کنـــم ولـــی در 
بـــازار وجـــود دارد و بعضـــی از افـــراد بـــا شـــغل داللـــی  بـــه 
ـــوان  ـــر لی ـــش پ ـــد بخ ـــا بای ـــد ؛ م ـــی کن ـــارت ورود م ـــازار تج ب
ـــن  ـــم؛ ای ـــاهده نکنی ـــی ان را مش ـــه خال ـــط نیم ـــم و فق را ببینی
ـــت  ـــده اس ـــب نش ـــه تصوی ـــت ک ـــم اس ـــال و نی ـــک س ـــون ی قان
مـــا حـــدودا 330 مـــاده از 1800 مـــاده را بـــه روز کردیـــم و 

ـــت. ـــوده اس ـــی ب ـــیار خوب ـــاق بس ـــن اتف ای

حذف خالء های قانونی الیحه  قانون تجارت 
ــرد: در  ــد کـ ــه تاکیـ ــه و بودجـ ــیون برنامـ ــو کمیسـ عضـ
ـــود  ـــده بوج ـــای تســـهیل کنن ـــه ه ـــط کســـب و کار مجموع محی
ـــتیبان و  ـــده و پش ـــهیل کنن ـــام تس ـــوان نظ ـــت و بعن ـــده اس آم
ـــا  ـــد و م ـــود دارن ـــب و کار وج ـــازار کس ـــده در ب ـــات دهن خدم
بایـــد متناســـب بـــا شـــرایط روز نظـــام کســـب و کار، نظـــام 
اقتصـــادی و نظـــام بـــازار قانـــون مـــی نوشـــتیم و در جایـــی 
ـــرد و  ـــح ک ـــی تنقی ـــه عبارت ـــم  ب ـــذف کردی ـــود ح ـــاء ب ـــه خ ک
ـــر  ـــی تغیی ـــیوه معادالت ـــن ش ـــودن قوانی ـــه روز ب ـــا ب ـــب ب متناس

ـــت . ـــرده اس ک

جعفرزاده خبر داد:

ورود سرفصل های جدید به قانون تجارت

دیوان عالی کشور در قتل عمدی 
میترا استاد تردید کرد 

رئیــس دیــوان عالــی کشــور گفــت: دیــوان 
عالــی محمدعلــی نجفــی را قاتــل مرحــوم 
میتــرا اســتاد می دانــد، امــا در نــوع قتــل 

ــت.  ــرده اس ــد ک تردی
حجت االســام  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــس  ــدم ریی ــوی مق ــد مرتض ــلمین احم والمس
دیــوان عالــی کشــور در بــاره اینکه چه بخشــی از 
حکــم محمدعلــی نجفــی شــهردار اســبق تهــران 
ــت؟  ــده اس ــض ش ــور نق ــی کش ــوان عال در دی
افــزود: پرونــده ای کــه در دیــوان رســیدگی شــده 
ماننــد همــه پرونده هــای قتــل پرونــده ای عــادی 
ــغول  ــی را مش ــکار عموم ــون اف ــا چ ــت، ام اس
کــرده بــود بایــد زودتــر تعییــن تکلیــف می شــد.

وی گفــت: پرونده هــای قتــل دو جنبــه 
ــه خصوصــی  ــی دارد و جنب خصوصــی و عموم
ــای دم  ــام شــده اســت و اولی ــده تم ــن پرون ای

ــد. ــت دادن رضای
 مرتضــوی مقــدم گفــت: اکنــون بایــد جنبــه 
عمومــی جــرم تعییــن و تکلیــف شــود کــه اگــر 
ــا 10 ســال مجــازات دارد و  قتــل عمــد باشــد ت
اگــر غیرعمــدی باشــد در مجــازات تخفیــف داده 
می شــود و مــا بایــد نــوع قتــل را مشــخص کنیم 
تــا جنبــه عمومــی جــرم را بتوانیــم رأی بدهیــم. 
رئیــس دیــوان عالــی کشــور افــزود: دیــوان 
ــوع قتــل تردیــد کــرده اســت، امــا آقــای  در ن
ــری  ــک س ــد ی ــد و بای ــل می دان ــی را قات نجف

ــود. ــرف ش ــا برط ــا و نقض ه ابهام ه
وی گفـت: عمـده ابهامـی کـه در ایـن پرونده 
بـوده، این اسـت که گلوله ای کـه در بدن مقتوله 
یافت شـده تغییر شـکل پیدا کرده و این شـائبه 
مطرح اسـت که شـاید گلولـه به دیوار خـورده و 
کمانـه کـرده و سـپس به بـدن مقتوله برگشـته 
باشـد کـه اگـر ایـن نقـض اثبـات شـود قتـل 
غیـر عمـد محسـوب و به لحـاظ مجـازات جنبه 

عمومـی جـرم تخفیـف داده می شـود.
ــوان،  ــر دی ــت: از نظ ــدم گف ــوی مق مرتض
رســیدگی دادگاه ناقــص اســت و مــا در عمــدی 

ــم. ــد داری ــل تردی ــودن قت ب
وی افــزود: البتــه ایــن موضــوع هیــچ ارتباطی 
ــاص  ــث قص ــرم و بح ــی ج ــه خصوص ــه جنب ب
نــدارد و آن بحــث تمــام شــده و تصمیــم مــا در 

خصــوص جنبــه عمومــی جــرم اســت.

تشکیل ستاد مبارزه با جرایم 
انتخاباتی در آذربایجان شرقی

رییــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی 
از تشــکیل ســتاد مبــارزه بــا جرائــم انتخاباتــی 
ــس در  ــاه مجل ــات اســفند م در آســتانه انتخاب
ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن ســتاد در 
ــذار  ــیار تاثیرگ ــم بس ــر ه ــای دیگ انتخابات ه
بــوده و دســتورالعمل های آن از امــروز بــه 

ــد شــد.  ــه خواه ــف ارائ ــای مختل نهاده
ــی  ــل الله ــی خلی ــا، موس ــزارش ایرن ــه گ ب
جرائــم  از  پیشــگیری  شــورای  جلســه  در 
ــت  ــش جمعی ــزود: کاه ــرقی اف ــان ش آذربایج
کیفــری از جملــه برنامــه هــای تحولــی در 
کنــار مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اجتماعــی 
ــی  ــان م ــا نش ــبختانه آماره ــه خوش ــت ک اس
ــد  ــه رون ــن زمین ــا در ای ــتان م ــه اس ــد ک ده

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــش ب کاه
تــاش  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ــرای  ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــه قضای مجموع
کاســتن از جمعیــت کیفــری اضافــه کــرد: 
در5 مــاه امســال جمعیــت کیفــری ورودی 
بــه دادگاه هــای اســتان چهــار درصــد کاهــش 

ــت. ــته اس داش
ــم  ــش جرائ ــه افزای ــی در زمین ــل الله خلی
ــن  ــت: ای ــر 1۹ســال اســتان هــم گف ــراد زی اف
ــم  ــت جرائ ــز و الزم اس ــل برانگی ــش تام افزای
ــوع، ســن و مناطــق، شناســایی  ــه تفکیــک ن ب
و مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا پیشــگیریهای 

ــود. ــام ش الزم انج
محبــوب بابــک علیلــو، دادســتان تبریــز هــم 
ــار  ــردی از آم ــه عملک ــا ارائ ــن نشســت ب در ای
جرائــم و ورودی هــای دادگســتری اســتان 
ــان  ــای زندانی ــد از ورودی ه ــت : 20 درص گف
اســتان در 5 مــاه گذشــته مربــوط بــه ســرقت 
و 12 درصــد مربــوط بــه مــواد مخــدر و مــواد 

ــوده اســت. ــردان ب روان گ

شفافیت آرای نمایندگان می تواند مانع 
تناقض در اظهارنظر و عملکردها شود

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
نماینــدگان  آرای  شــفافیت  اینکــه  بیــان 
می توانــد مانــع تناقــض در اظهــار نظرهــا 
شــود، گفــت: بــا تصویــب ایــن طــرح در 
ــده و  ــن ش ــدگان روش ــع نماین ــس، مواض مجل
همگرایــی خاصــی بیــن اظهارنظــرات نماینــده 
ــه  در کمیســیون، مجلــس و حــوزه انتخابیــه ب

ــد. ــد آم ــود خواه وج
بــه گــزارش فــارس، علی اکبــر کریمــی عضــو 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: متأســفانه بــه آفتــی دچــار شــده ایم کــه 
خیلــی از اوقــات در هنــگام موضع گیری هایمــان 
بــا  دارد  وجــود  انتخابیــه  حــوزه  در  کــه 
موضع گیری هایــی کــه در مجلــس و کمیســیون 

گرفتــه می شــود متفاوت هایــی وجــود دارد.
وی افــزود:  مــردم و مجلــس بــه دلیــل 
و  نماینــدگان  موضع گیری هــای  در  تناقــض 
ــا  ــده اند ام ــکل ش ــار مش ــا دچ تصمیم گیری ه
طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان می توانــد 

ــد. ــم کن ــات را ک معض
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
ــدگان  ــفافیت آرای نماین ــا ش ــرد: ب ــح ک تصری
و  شــده  روشــن  و  یکســان  آنهــا  مواضــع 
همگرایــی خاصــی بیــن اظهارنظــرات نماینــده 
ــه  در کمیســیون، مجلــس و حــوزه انتخابیــه ب

ــد. ــد آم ــود خواه وج
ــرایط  ــفانه در ش ــت: متأس ــار داش وی اظه
فعلــی همگرایی خاصــی در نظرات فراکســیونی 
و حزبــی حاکم نیســت، چراکــه آرایی کــه افراد 
می دهنــد بــا تصمیمــات جمعــی فراکســیون ها 
در مجلــس یکســان نیســت و برهمیــن اســاس 
ممکــن اســت افــراد از تصمیم گیــری  یــک 

فراکســیون تبعیــت نکننــد.
ــردم از  ــه م ــناختی ک ــا ش ــت: ب ــی گف کریم
نماینــدگان خــود پیــدا می کننــد می تواننــد 
آرای وکیــل خــود را در مجلــس مبنــا قــرار 
نــوع  و  فــرد  آن  عملکــرد  مــورد  در  و  داده 
آرای  و  تصمیم گیری هایــش  و  موضع گیری هــا 
آینــده تصمیم گیــری کــرده و بــه شــناختی 

ــند. ــتند برس ــق و مس دقی
وی خاطرنشـان کـرد: متأسـفانه برخـی افـراد 
در حـوزه انتخابیـه شـعار و اظهارنظـری می کنند 
کـه بـا عمـل آن نماینـده در کمیسـیون و صحن 
متفـاوت اسـت و عمـًا زیـر حرف هایـش می زند 
اما شـفافیت آرای نمایندگان منجـر به آن خواهد 
شـد کـه مـردم بـا شـناختی دقیـق و مسـتند به 

نماینـدگان خـود در قـوه مقننـه رأی بدهند.

آمریکا آغازکننده جنگ در منطقه 
باشد پایان بخش آن نخواهد بود 

ــا  ــه ب ــران در مصاحب ــور خارجــه ای ــر ام وزی
ــدار داد  ــی هش ــری آمریکای ــبکه خب ــک ش ی
ــی کــه واشــنگتن آغازکننــده جنــگ  در صورت
ــور  ــن کش ــد ای ــیا باش ــرب آس ــه غ در منطق

ــود.  ــد ب ــگ نخواه ــن جن ــش ای پایان بخ
جــواد  »محمــد  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ظریــف« وزیــر امــور خارجــه ایــران در مصاحبه 
بــا شــبکه آمریکایــی ســی بی اس کــه بخشــی از 
ایــن مصاحبــه شــامگاه شــنبه منتشــر شــده و 
روز یکشــنبه مشــروح آن منتشــر خواهــد شــد 
ــی را در  ــر واشــنگتن جنگ ــه اگ هشــدار داد ک
ــگ  ــن جن ــد، پایان بخــش ای ــاز کن ــه آغ منطق

ــود. ــد ب ــکا نخواه آمری
ــا  ــه ب ــری از مصاحب ــش دیگ ــف در بخ ظری
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــاره خ ــی بی اس درب س
گفــت کــه »فــرض کنیــد، شــما یــک خانــه ای 
ــد،  ــک ســال بع ــا ی ــن می فروشــید ام ــه م را ب
کســی کــه از شــما ایــن خانــه را بــه ارث بــرده 
می آیــد و می گویــد کــه »به انــدازه کافــی 
پــول نــداده ای« و خواســتار توافقــی بهتــر 
بــرای خــودش و بدتــر بــرای مــن می شــود. در 
کجــای تاریــخ کســی ایــن موضــوع را پذیرفتــه 

اســت؟!«.
ــه  ــخ ب ــران در پاس ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
ــا صــدور  ــاره کــه آی ــن ب ســؤال دیگــری در ای
ــت  ــور در نشس ــت حض ــرای او جه ــد ب روادی
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در نیویــورک بــا 
ــودن وی، نشــانه ای از تمایــل  وجــود تحریــم ب
ــف  ــه ظری ــد ک ــره می دان ــت مذاک ــکا جه آمری
ــه الزامــا! چــون آمریــکا مجبــور  پاســخ داد: »ن
ــل  ــازمان مل ــر س ــان مق ــوان میزب ــت به عن اس
ــد  ــرای ]هیأت هــای[ کشــورهای عضــو روادی ب

صــادر کنــد«.
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* آدم هنگامــي کــه زاده مــي شــود، مــي 
ــد: »جهــان از آن مــن اســت« و مشــت  گوی
ــي  ــون م ــد؛ و چ ــي کن ــره م ــش را گ های
ــور  ــزي در گ ــچ چی ــد: »هی ــي گوی ــرد، م می
ــي  ــاز م ــش را ب ــت های ــرم« و  دس ــي ب نم

ــد! کن
موسویان

* امــروزه در جهــان، توســعه انســانی 
مهمتریــن عامــل توســعه بــه شــمار می آیــد 
ــع اقتصــادی در مراحــل  ــوژی و مناب و تکنول

ــد. ــرار گرفته ان ــدی ق بع
از کتاب انسان و توسعه

* اگــر جهــل بشــر نبــود ایــن همــه 
خيانــت و جنایــت بشــر نيــز نبــود.

راکفلر
ــز  ــدارد ج ــوان ن ــا حي ــی ب ــل فرق * جاه
ایــن کــه حيــوان شــعور نــدارد و بشــر شــعور 

دارد.
امام محمد غزالی

* بزرگتریــن تــاش بشــر بــرای پيشــرفت 
مبــارزه بــا جهــل، اشــاعه دانــش اســت.

توماس مور
را  آدمــی  کــه  عملــی  بــه  جهــل،   *
طلبکارتــر، خودخــواه تــر و ســنگين تــر کنــد 
و بــه او غــرور و ُعجــب بيشــتر ببخشــد، 

شــرف و فضيلــت دارد.
؟

ــی  ــه جای ــان راه ب ــه انس ــن ک ــرای ای * ب
جهــل  از  حــدی  تــا  اســت  الزم  ببــرد، 

هوشــمندانه بهــره منــد باشــد.                                                                          
کترنیگ

* انســان همانقدرکــه از تمجيد و تحســين 
ــرم و رام مــی شــود، همانقــدر از  و احتــرام ن
ــزد و  ــی گری ــر م ــی و تزوی ــق و چاپلوس تملّ

منزجــر مــی گــردد. 
دیل کارنگی

* از چاپلوســی و تملّــق بپرهيــز، زیــرا 
ــت. ــان  نيس ــای انس ــن دو از مزای ای

امام علی)ع(،اندیشه بزرگان،3۱7
ــز  ــه ج ــه ب ــی ک ــه جای ــی ب ــد آدم * رس
خــدا نبينــد/  بنگــر کــه تــا چــه حــد اســت 

ــت. ــکان آدمي م
سعدی

* اگــر بشــر در همــه عمــر نيــز شــکر خدا 
ــت. ــرده اس ــل نک ــکر کام ــم ش ــاز ه ــد ب کن
بایزید بسطامی

* اوليــن اختراعــات بشــر بایــد بــه خــدا و 
اوليــاء خــدا باشــد.

جان اشتاین بک

مدیرکل امور شهری استانداری:
 ضرورت برخورد با متجاوزان به 

حریم رودخانه ها

اســـتانداری  شـــهری  امـــور  مدیـــرکل 
ـــی  ـــرورت صرفه جوی ـــر ض ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
ـــه  ـــاوزان ب ـــا متج ـــورد ب ـــرف آب و برخ در مص

ــرد. ــد کـ ــا تاکیـ ــم رودخانه هـ حریـ
ـــی در  ـــی علیخان ـــنا، مرتض ـــزارش ایس ـــه گ ب
دومیـــن جلســـه شـــورای حفاظـــت از منابـــع 
آب اســـتان در ســـال جـــاری بـــا تاکیـــد بـــر 
ضـــرورت فرهنگ ســـازی بـــرای صرفه جویـــی 
در مصـــرف آب اظهـــار کـــرد: همگـــی بایـــد 
بـــرای صرفـــه جویـــی و بهبـــود اســـتفاده از 
ایـــن نعمـــت خـــدادادی، دســـت بـــه دســـت 
ـــم  ـــون ک ـــکاتی همچ ـــاهد مش ـــا ش ـــم ت دهی

آبـــی و خشکســـالی در کشـــور نباشـــیم.
بســـتر  و  حریـــم  بـــه  تجـــاوز  از  وی 
روخانه هـــا در برخـــی از روســـتاها و اماکـــن 
گردشـــگری اســـتان، انتقـــاد کـــرد و گفـــت: 
در  رودخانه هـــا  حریـــم  در  ویاســـازی 
ـــیده  ـــدی رس ـــه ح ـــتان ب ـــاط اس ـــی از نق برخ
ـــده  ـــاوز ش ـــز تج ـــه نی ـــتر روخان ـــه بس ـــه ب ک

اســـت.
وی متذکـــر شـــد: در صـــورت بی توجهـــی 
بـــه ایـــن موضـــوع و عـــدم برخـــورد بـــا خاطیـــان 
شـــاهد  مســـئول،  دســـتگاه های  توســـط 
ـــوع  ـــگام وق ـــه هن ـــادی ب ـــیار زی ـــارات بس خس
حـــوادث و بایـــای طبیعـــی همچـــون ســـیل 

در ایـــن مناطـــق خواهیـــم بـــود.
ـــرکت آب  ـــل ش ـــارزاده، مدیرعام ـــف غف یوس
ــه از  ــن جلسـ ــز در ایـ ــتان نیـ ــه ای اسـ منطقـ
ـــی  ـــازن آب ـــت مخ ـــدی وضعی ـــود 25 درص بهب
ـــه  ـــبت ب ـــاری نس ـــال ج ـــتان در س ـــدهای اس س
ـــار  ـــر داد و اظه ـــل خب ـــال قب ـــابه س ـــدت مش م
ـــتان  ـــی اس ـــر زمین ـــای زی ـــت آب ه ـــرد: وضعی ک
ـــه  ـــتان رو ب ـــتراتژیک اس ـــع اس ـــوان مناب ـــه عن ب
بهبـــود بـــوده و شـــیب منفـــی آن در حـــدود 
ـــه  ـــش یافت ـــز کاه ـــب نی ـــر مکع ـــون مت ۹ میلی
ـــت  ـــال حرک ـــت در ح ـــراز مثب ـــمت ت ـــه س و ب

ـــت. اس

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد:
بتن ریزی عرشه و احداث رمپ های 

دومین پل اتوبان والیت سرعت گرفت

شــهردار منطقــه 5 تبریــز از آغــاز بتــن 
ــت  ــان والی ــل اتوب ــن پ ــه دومی ــزی عرش ری

خبــر داد.
ــر  ــی اصغ ــر عل ــهریار، می ــزارش ش ــه گ  ب
ــل  ــن پ ــزود: ای ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع نســاج ب
ــه رود واقــع شــده، خــود  کــه در داخــل مهران
ــکیل  ــول تش ــا 216 مترط ــا ب ــل جمع از دو پ

ــت. ــه اس یافت
وی در ادامــه تصریــح کــرد: دو پــل بــا ۹6 و 
120 متــر طــول در حــال احــداث هســتند کــه 
در صــورت بهره بــرداری کوی هــای ســپهر و 
نصــر را بــه خیابــان رودکــی متصــل می کننــد.

ــزی  ــن ری ــروع بت ــه ش ــن ب ــاج همچنی نس
عرشــه پــل اول ۹6 متــری اشــاره کــرد و 
اظهــار داشــت: بتــن ریــزی 20 متــر از عرشــه 
ایــن پــل بــه پایــان رســیده اســت و بــا نصــب 
زیــر پل هــای جدیــد بــزودی بتــن ریــزی 
عرشــه قســمت های باقیمانــده نیــز شــروع 

ــد. ــد ش خواه
وی در رابطــه بــا عملیــات عمرانــی پــل دوم 
ــی و  ــت: پی کن ــز گف ــه رود نی ــع در مهران واق
شــمع کوبی ایــن پــل بــا 120 متــر طــول 

شــروع شــده اســت.
ادامــه  در  تبریــز   5 منطقــه  شــهردار 
ســخنانش در خصــوص اجــرای کانالیزاســیون و 
ــا گفــت:  ــر پل ه ــع در زی ــاری واق باندهــای کن
ــال  ــر کان ــک کیلومت ــل ی ــن دو پ ــر ای در زی
احــداث مــی شــود کــه تاکنــون 300 متــر آن 

ــت. ــده اس ــرا ش اج
بــه گفتــه وی، باندهــای کنــاری مهرانــه رود 
نیــز یــک کیلومتــر طــول دارد کــه 400 متــر 

آن احــداث شــده اســت.
نســاج اجــرای رمپ هــای دسترســی بــه 
کــوی ســپهر، نصــر و دوکمــال را از دیگــر 
رمپ هــای  افــزود:  و  شــمرد  بــر  اقدامــات 
ــال  ــز در ح ــا نی ــردان ه ــی و دوربرگ دسترس

ــتند. ــرا هس اج
شــهردار منطقــه 5 تبریــز در پایــان هزینــه 
اجــرای ایــن پــروژه را250  میلیــارد ریــال 

ــرد. ــام ک اع
شهردار تبریز خبر داد:

اختصاص اعتبار الزم برای تکمیل 
محتوای موزه دفاع مقدس

شـــهردار تبریـــز از اختصـــاص اعتبـــار 
الزم بـــرای تکمیـــل محتـــوای مـــوزه دفـــاع 

ــر داد. ــدس خبـ مقـ
ـــر  ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
ــه  ــت هفتـ ــی بزرگداشـ ــه هماهنگـ در جلسـ
دفـــاع مقـــدس آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 
ــوای  ــل محتـ ــرای تکمیـ ــه بـ ــن مجموعـ ایـ
مرکـــز فرهنگـــی دفـــاع مقـــدس آذربایجـــان 
شـــرقی آمـــاده بـــوده و اقدامـــات الزم در 
ایـــن راســـتا مراحـــل پایانـــی خـــود را طـــی 

. می کنـــد
وی بـــا بیـــان اینکـــه مرکـــز فرهنگـــی و 
مـــوزه دفـــاع مقـــدس جـــزو پارک هـــای 
موضوعـــی اســـت، اظهـــار داشـــت: ایـــن 
ـــت و  ـــردم اس ـــوم م ـــه عم ـــق ب ـــه متعل مجموع
ـــه در  ـــد ک ـــی  دان ـــود م ـــه خ ـــهرداری وظیف ش

ــا باشـــد. تجهیـــز و تکمیـــل آن کوشـ
ـــز از  ـــزود: شـــهرداری تبری ـــز اف شـــهردار تبری
ـــوا  ـــل محت ـــز، تکمی ـــرای تجهی ـــده ب ـــال آین س
ـــف  ـــمند ردی ـــه ارزش ـــن مجموع ـــداری ای و نگه

ـــرد. ـــر می گی ـــی در نظ ـــه اختصاص بودج
ـــار  ـــاص اعتب ـــر از اختص ـــهین باه ـــرج ش ای
ـــز فرهنگـــی  ـــوای مرک ـــل محت ـــرای تکمی الزم ب
و مـــوزه دفـــاع مقـــدس تبریـــز خبـــر داد و 
ـــوا،  ـــل محت ـــا تکمی ـــم ب ـــر داری ـــت: در نظ گف
ایـــن مجموعـــه را بـــه طـــور کامـــل جهـــت 
آمـــاده  عمومـــی  فرهنگـــی  بهره بـــرداری 

کنیـــم

تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
مــدارس آذربایجــان شــرقی پروژه هــای در 
ــا بیــان اینکــه  دســت اجــرا را یــادآور شــد و ب
ــرداری  ــاده بهره ب ــاه آم ــروژه در اول مهرم ۷1 پ
می شــود گفــت: مدرســه 24 کاســه طالقانــی 
تبریــز، هنرســتان 18 کاســه مراغــه و مرنــد از 

مهمتریــن پروژه هــای اداره کل اســت. 
ــی،  ــام صدقـ ــنیم، پیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــاختمان  ــه 5۹00 سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
آموزشـــی فیزیکـــی در آمـــوزش و پـــرورش 
آذربایجـــان شـــرقی داریـــم اظهـــار داشـــت: 
ـــم  ـــداد، 24000 کاس درس داری ـــن تع در ای
و بقیـــه ســـاختمان های آمـــوزش و پـــرورش 
ـــی  ـــاختمان های اداری و رفاه ـــه س ـــوط ب مرب

اســـت.
ــی را  ــاختمان های آموزش ــتحکام س وی اس
ــد  ــت: 44 درص ــرار داد و گف ــاره ق ــورد اش م
ایــن ســاختمان ها مســتحکم و بقیــه نــا ایمــن 
هســتند کــه 30 درصــد آنهــا نیازمنــد تخریــب 

ــه مقــاوم ســازی دارنــد. و 26 درصــد نیــاز ب
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
ــود 151۹  ــرقی از وج ــان ش ــدارس آذربایج م
ــتان  ــدارس اس ــنگی در م ــت و س ــازه موق س
خبــر داد و افــزود: اولویــت ســازمان نوســازی، 
ــی،  ــتی و گل ــاختمان های خش ــع آوری س جم

ــت. ــی اس ــپس کانکس ــنگی و س ــپس س س
وی بــا بیــان اینکــه 31 درصــد کاس هــای 
مــدارس آذربایجــان شــرقی در ســاختمان های 
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــزار می ش ــت برگ موق
4۹ درصــد دیگــر در مــدارس بــا ســازه پیــش 
ســاخته و 21 درصــد در مــدارس ســنگی 

اســت.

ــبختانه  ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صدق
ــم  ــتان نداری ــی در اس ــتی و گل ــدارس خش م
امــا ســاختمان ســنگی در ســال ۹8 در اولویــت 
جمــع آوری قــرار دارد، ابــراز داشــت: مــدارس 

ــت. ــامل 300 کاس درس اس ــنگی ش س
ــی  ــات گرمایش ــازی تاسیس وی استانداردس
را از اولویت هــای جــدی اداره کل نوســازی 

مــدارس عنــوان کــرد و اضافــه کــرد: 88 
درصــد ســاختمان های آموزشــی از اســتاندارد 
ــا  ــد و 12 درصــد بقیــه ت گرمایشــی برخوردارن
کمتــر از یکســال آینــده اســتاندارد ســازی 

می شــود. 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
ــف سیســتم  ــرقی تعری ــدارس آذربایجــان ش م
گرمایشــی اســتاندارد را یــادآور شــد و بــا 
ــا  ــی ی ــر اینکــه سیســتم بخــاری نفت ــد ب تاکی
گازی یــا برقــی را غیــر اســتاندارد مــی دانیــم، 
اظهــار داشــت: 2۷8۹ کاس هنــوز از بخــاری 
گازی و نفتــی و برقــی اســتفاده می کننــد 
ــات  ــد تاسیس ــی ۹۹ بای ــال تحصیل ــا س ــه ت ک
ــتاندارد  ــده اس ــای باقیمان ــی کاس ه گرمایش

ــود. ش
ــادآور  ــروژه هــای در دســت اجــرا را ی وی پ
شــد و بــا بیــان اینکــه ۷1 پــروژه در اول مهــر 
ــت:  ــود، گف ــرداری می ش ــره ب ــاده به ــاه آم م
ــز، مدرســه  ــی تبری مدرســه 24 کاســه طالقان
ــتان 18  ــز، هنرس ــهر تبری ــه ویاش 12 کاس
ــد  کاســه مراغــه و هنرســتان 18 کاســه مرن
از مهمتریــن پروژه هــای اداره کل نوســازی، 
ــز مــدارس آذربایجــان شــرقی  توســعه و تجهی
ــا  ــرداری از آنه ــره ب ــاه به ــه در مهرم ــت ک اس

آغــاز خواهــد شــد.

7۱ پروژه نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی 
در اول مهرماه بهره برداری می  رسد

فرمانـدار تبریـز در تشـریح حوزه شهرسـتان 
تبریـز بـه ریزش کوه در منطقه باغمیشـه گفت: 
برخـی  از طـرف مـن گفت وگـو زده بودنـد کـه 
علـت ریـزش کـوه آب اسـت در حالـی کـه من 
چنیـن حرفـی نـزده بـودم و اصـا بیـان علـت 

ریـزش در حیطـه کارشناسـان امر اسـت. 
بـه گـزارش فارس، بهـروز مهدوی در حاشـیه 
نشسـت خبری با عنوان »بررسـی نقش رسانه ها 
در توسـعه مشارکت سیاسـی - اجتماعی بانوان« 
در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه فرارسـیدن 
اول مهرمـاه اظهـار کـرد: هیـچ مشـکلی بـرای 
نـدارد و  بازگشـایی مـدارس در اسـتان وجـود 

تمهیدات الزم اندیشـیده شـده اسـت. 
فرمانـدار تبریـز در تشـریح حوزه شهرسـتان 
تبریـز به ریزش کوه در منطقه باغمیشـه اشـاره 
کـرد و گفت: برخـی  از طرف مـن گفت وگو زده 
بودنـد کـه علت ریـزش کوه آب اسـت در حالی 
کـه مـن چنین حرفـی نزده بـودم و اصـا بیان 

علـت ریـزش در حیطه کار من نیسـت. 
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـر اینکـه شـیب کوه 
در آن منطقـه بـاالی 65 درصـد اسـت و اصـوالً 
کارهـای عمرانی و زیرسـازی ها شـیب کوه نهایت 
45 درصـد می شـود، آن را هـم بایـد ترانس بندی 

و ترانشـه بندی می کردنـد کـه نشـده اسـت. 

فرمانـدار تبریز افزود: سـابقه منطقه به سـال 
۷۹ برمی گـردد و نبایـد شـهرداری وقـت اجـازه 

سـاخت و سـاز می داد. 
مهـدوی تصریـح کـرد: نزدیکـی بـه کـوه بـا 
شـیب بسـیار تنـد و نـوع جنـس خـاک )نـرم( 
منجـر شـده تـا سـنگ ها پوسـته پوسـته شـده 
و هوازدگـی مابیـن الیه های رسـوبی و بارندگی 

فصلـی منجـر بـه ریـزش کوه شـود.
وی توضیـح داد:  در حـال حاضـر سـاکنان 
بعـد از سـه روز تـرک منـازل خـود، بـه خانـه 
خـود بازگشـته اند ولـی ما حضـور آنهـا را تائید 
بایـد  کارشناسـان  نظریـه  طبـق  و  نمی کنیـم 
سـنگ بـاالی کوه برداشـته شـود، چراکـه علت 

بود.    ریـزش همـان 
مهـدوی خاطرنشـان کرد: گسـل بـزرگ تبریز 
دقیقـا از روی کـوه عینالـی و باغمیشـه می گذرد و 
جـای تعجـب دارد کـه چـرا بایـد اجازه سـاخت و 

سـاز در ایـن مناطـق داده می شـد. 
فرمانـدار تبریـز تاکیـد کـرد: گسـل تبریـز 
گسـل بزرگی اسـت و حاال سـوال اینجاست که 
چه کسـی روی گسـل و نزدیکی بـه آن را برای 

شـهرک مسـکونی مصـوب کرده اسـت؟ 

وی یادآور شـد: در سـاخت اتوبان  پاسـداران 
اتوبـان هیچ گونـه  باالدسـت  تـا در  بـود  مقـرر 
ولـی  نمی گرفـت  صـورت  سـازی  و  سـاخت 
بعد از اتوبان شـهرک شـهید بهشـتی، رشـدیه، 

باغمیشـه تشـکیل شـده اسـت. 
مهـدوی تصریـح کـرد: بـه جـای دلسـوزی 
بـرای حاشیه نشـینی در وقتـش بایـد عملکـرد 
خوبـی داشـتیم، چراکـه ترحـم بی جا غیـر قابل 
قبـول اسـت و حاشیه نشـین محصـول همـان 
دلسـوزی اسـت کـه اجـازه سـاخت داده شـد. 
فرمانـدار تبریـز با بیـان اینکه قصـور موضوعی 
اسـت که هیچ کسـی بـر عهـده نمی گیـرد و باید 
کمیسـیون ماده 100 دسـتور قلـع و قمع می داد، 
گفـت: االن بایـد برزن هایـی که روزی چشـم های 
خود را در منطقه بهشـتی بسته و شاهد گسترش 

ایـن خانه ها شـده اند، پاسـخ بدهند. 
 500 حاضـر  حـال  در  شـد:  متذکـر  وی 
هـزار نفـر در مناطـق کم برخـوردار و نامناسـب 
زندگـی می کننـد و در خـود کـوی بهشـتی که 
سـال گذشـته در اثـر بـارش و بـه علـت نمناک 
شـدن، دچـار ریـزش شـد هیـچ اصـول فنی در 

آن رعایـت نشـده بـود. 

انتقاد از صدور مجوز برای 
ساخت و ساز روی گسل تبریز

مدیـر دفتـر منطقه ای سـتاد احیـای دریاچه  
ارومیـه بارش نزوالت آسـمانی، مدیریـت منابع 
آبـی و کنتـرل روان آب هـا را عامل افزایش تراز 

آب دریاچـه ارومیه عنـوان کرد.
بـه گـزارش مهـر، خلیـل سـاعی در جمـع 
خبرنـگاران گفـت: بـا همـکاری کمیتـه امـداد 
معیشـت   سـازی  توانمنـد  درصـدد  اسـتان 
روسـتائیان اطـراف دریاچـه  ارومیـه هسـتیم تا 
بـا ایجـاد اشـتغال هـای کمتـر وابسـته بـه آب 
در زمینـه صرفه جویـی  حداقلـی تـاش کنیـم.

وی با اشـاره به اینکه کشـور ما در منطقه ای 
شده اسـت،  واقـع  خشـک  نیمـه  و  خشـک 
 35 کشـور  کل  جمعیـت  زمانـی   بیان کـرد: 
میلیـون  نفـر بود و پتانسـیل آبـی 134 میلیارد 
متـر مکعـب وجـود داشـت امـا امـروز جمعیت 
کشـور 80 میلیـون نفـر و پتانسـیل آبی کشـور 
88 میلیارد متر مکعب شـده اسـت و این یعنی 
کاهـش 46 میلیـارد متـر مکعبی پتانسـیل آبی 
بـا افزایـش 45 میلیـون نفـری جمعیـت همراه 

اسـت. بوده  
دریاچـه   احیـای  سـتاد  مقـام  تریـن  عالـی 
گفـت:  شـرقی  آذربایجـان   اسـتان  در  ارومیـه  
بسـیار  و  اجتماعـی  موضوعـی  آب  موضـوع 
پراهمیـت اسـت کـه بایـد بـا نگاهی وسـیع تر و 

آینـده  نگرانـه  بـه آن توجـه شـود.
سـاعی بـا اشـاره به اینکـه بارش هـای خوب 
سـال گذشـته موجب افزایش آب هـای ورودی 
تنهـا  داشـت:  بیـان  ارومیـه  شـد  دریاچـه   بـه 
بـارش نزوالت آسـمانی دلیـل افزایش تـراز آب 
دریاچـه ارومیـه نیسـت بلکـه مدیریـت منابـع 
آبـی و کنتـرل روان آب ها و بسـیاری از فعالیت 
هـای فرهنگـی و عمرانـی سـتاد احیـا و توجـه 
دولـت بـه ایـن دریاچـه  بود کـه در کنـار بارش 

هـا موجـب افزایـش تـراز دریاچه شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه با وجـود افزایش تراز، 
مقـداری از برنامـه احیـا عقـب هسـتیم، گفـت: 
تنهـا 42 درصـد از بودجـه  هـای مصوب سـتاد 
احیـای دریاچه  ارومیـه اختصاص یافتـه که اگر 
بودجـه مصـوب بـه صـورت کامـل اختصـاص 
اجـرا  های عمرانـی   پـروژه  برخـی  و  می یافـت 
تهیـه  برنامـه  براسـاس  می توانسـتیم   می شـد 

شـده پیـش  برویم.
مدیـر دفتـر منطقه ای سـتاد احیـای دریاچه  
ارومیـه  با اشـاره بـه اینکه تـراز دریاچـه ارومیه 
در 26 شـهریور مـاه بـه 32/12۷1 رسـیده کـه 
سـه روز اسـت دیگـر کاهـش نمی یابـد و ثابـت 

اسـت. مانده 
وی ادامـه داد: تـراز دریاچـه در مدت مشـابه 

پارسـال2۷/12۷0 بـود کـه رشـد یـک متـر و 
یـک سـانتی متـری  را شـاهد هسـتیم.

خلیـل سـاعی با اشـاره بـه برکات بـاال آمدن 
آب دریاچـه ارومیه گفت: در سـال های گذشـته 
بـا پاییـن  آمـدن سـطح آب و خشـکی دریاچـه  
ارومیـه صنعـت گردشـگری مناطـق سـاحلی از 
بیـن رفتـه بـود کـه خوشـبختانه دوباره شـاهد 
حضـور انبـوه گردشـگران در سـواحل دریاچـه  

هسـتیم. ارومیه 
دریاچـه   احیـای  سـتاد  مقـام  تریـن  عالـی 
دو  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان  در  ارومیـه  
برابـری وسـعت دریاچه  ارومیه نسـبت به سـال 
اکنـون  هـم  دریاچـه  وسـعت  گفـت:  گذشـته 
پارسـال  کـه  هسـت  مربـع  کیلومتـر   2843
و وسـعت دریاچـه  بـود  1۷22کیلومتـر مربـع 

دوبرابـر شـده اسـت.
وی ادامـه داد: حجـم آب موجـود در دریاچه 
مکعـب  متـر  میلیـون  ارومیـه 3میلیـارد 4۹0 
اسـت کـه پارسـال 1 میلیـارد و 5 میلیـون متر 
مکعـب بـود کـه ایـن نشـان دهنـده افزایش 2 

میلیـارد و 440 میلیـون مترمکعبـی اسـت.
مدیـر دفتـر منطقه ای سـتاد احیـای دریاچه  
ارومیـه  در آذربایجـان شـرقی گفـت: بـا وجـود 
افزایـش بارش هـا کـه عمدتـا آب های شـیرین  

اسـت موجـب انحـال نمک در آب شـده و کف 
دریاچـه را پاییـن  می بـرد کـه ایـن کار موجـب 

کاهـش تبخیـر آب از دریاچه  اسـت.
بـاالی  بـه حجـم  اشـاره  بـا  خلیـل سـاعی 
تبخیـر آب از دریاچـه ارومیـه گفـت: در سـال 
آبـی امسـال بیـش از 1 میلیـارد متـر مکعـب 
تبخیـر آب داشـتیم کـه عمدتا در ماه تابسـتان 

می شـود. انجـام  
سـاعی بـا اشـاره بـه افزایـش سـطح آگاهـی 
مـردم در زمینـه کمبـود آب بیان کـرد: با توجه 
بـه افزایـش آگاهـی مـردم در زمینـه مدیریـت 
مصـرف آب از سـال گذشـته تولیـد و پـرورش 
گیاهـان دارویـی با اسـتفاده از بودجـه فرهنگی 
و اجتماعـی دریاچـه کلیـد خورده اسـت که در 
11 شهرسـتان بـه صـورت پایلـوت و محـدود با 

همـکاری جهـاد دانشـگاهی انجـام می شـود.

عضـو کمیسـیون عمران مجلـس گفت: افزایـش وام خرید 
مسـکن موجـب بـاال رفتـن قـدرت خریـد می شـود، امـا در 
عیـن حـال ایـن اقدام، زمینه تشـدید تـورم و گرانـی در بازار 

را فراهـم خواهـد کرد. 
بـه گـزارش خانه ملـت، مجیـد کیانپـور عضو کمیسـیون 
عمـران مجلـس، بـا اشـاره بـه برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه 
بـرای افزایـش تسـهیات خریـد مسـکن، گفـت: در شـرایط 
کنونـی مدیـران بانـک عامـل مسـکن به دنبـال افزایـش وام 
خرید مسـکن تا 150 میلیون تومان هسـتند، این تسـهیات 
قـرار اسـت از محـل اعتبـار صنـدوق جوانـان پرداخت شـود.

افزایش تسهیالت خرید با قدرت مالی کنونی مردم و 
گرانی مسکن بی اثر است

نماینـده مـردم دورود و ازنـا در مجلـس شـورای اسـامی 

ادامـه داد: امـروز بـازار مسـکن بـا افزایـش چشـمگیر قیمت 
روبـه رو اسـت، وضعیتی که مـردم به ویژه جوانان با سـرمایه 
هـای کنونـی نمـی توانند اقـدام به خرید مسـکن کنند، حال 
بـه نظـر مـن بـا افزایـش 150 میلیونـی تسـهیات، بـاز هم 

قـدرت مالـی خریـداران آنچنان بـاال نمی رود.

افزایش تسهیالت خرید مسکن شمشیر دو لبه است
وی تصریـح کـرد: افزایش تسـهیات خرید مسـکن یکـی از راه 
کارهـای موجـود بـرای رونق بخشـی به بازار مسـکن اسـت، اما این 
رویکـرد در کنار آثار مثبت، تبعات منفی را به دنبال خواهد داشـت.

تشدید تورم و گرانی نتیجه افزایش وام خرید مسکن
کیانپـور ادامـه داد: درسـت اسـت کـه افزایـش وام خریـد 
مسـکن موجـب بـاال رفتـن قـدرت خریـد می شـود، امـا در 
عیـن حـال ایـن اقدام، زمینه تشـدید تـورم و گرانـی در بازار 
را فراهـم خواهـد کـرد، از ایـن رو پیش از افزایش تسـهیات 

بایـد مسـائل دیگـر مورد توجـه قـرار گیرد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ادامـه داد: امـروز 
بـازار مسـکن درگیـر رکـود سـنگینی اسـت، از ایـن رو بایـد 
زمینـه رونق بخشـی بـه آن فراهم شـود، یکـی از مولفه های 
اصلـی ایـن حوزه، افزایش تسـهیات سـاخت مسـکن اسـت 

تـا از ایـن طریق سـازندگان به تولید بیشـتر مسـکن ترغیب 
. ند شو

عضـو کمیسـیون عمـران مجلس ادامـه داد: بـه طور حتم 
بـا تولیـد انبوه مسـکن و افزایـش عرضه و کاهـش تقاضا می 
تـوان سیاسـت های راهبـردی دیگـری را نیـز عملیاتی کرد، 
بـه طـور مثال زمانـی که تقاضـا کاهش یافته و مسـکن برای 
عرضـه بـاال بـرود، مـی تـوان بـه افزایـش تسـهیات خریـد 
مسـکن بـرای افزایـش قـدرت خریـداران فکـر کـرد، در آن 
زمـان بـه دلیـل متعـادل بـودن بـازار، تبعـات منفـی آن نیز 

کاهـش خواهـد یافت.

مدیر دفتر منطقه ای ستاد احیای دریاچه  ارومیه عنوان کرد:

مدیریت منابع آبی و نزوالت آسمانی عامل افزایش تراز دریاچه ارومیه

افزایش وام خرید مسکن به تشدید گرانی منجر می شود 
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ــتغال  ــی و اشـ ــعه کارآفرینـ ــاون توسـ معـ
ــا  ــی بـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــر تعـ وزیـ
ــش  ــر بخـ ــال های اخیـ ــه در سـ ــان اینکـ بیـ
قابـــل توجهـــی از اشـــتغال کشـــور توســـط 
کارآفرینـــان انجـــام می شـــود، گفـــت: ســـهم 
کارآفرینـــان در اشـــتغال های جدیـــد کشـــور 

30 درصـــد اســـت. 
ــوری،  ــی منصـ ــا، عیسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــوران  ـــان راه ـــه کارآفرین ـــه اینک ـــاره ب بـــا اش
ــا  ــا آن هـ ــی بـ ــتند و همراهـ ــاد هسـ اقتصـ
منجـــر بـــه توســـعه اشـــتغال در کشـــور 
مـــی شـــود، افـــزود: ایـــن وزارتخانـــه بســـته 
ــژه ای  ــویقی ویـ ــی و تشـ ــتی، حمایتـ سیاسـ
ـــه  ـــرو ارای ـــان پیش ـــت از کارآفرین ـــرای حمای ب
ــب و در  ــد از تصویـ ــه بعـ ــت کـ ــرده اسـ کـ
مرحلـــه اجـــرا بـــه عـــزت و کرامـــت آنـــان 

توجـــه مـــی شـــود.
بســـته  ایـــن  در  داشـــت:  اظهـــار  وی 
مســـئوالن  بـــه  کارآفرینـــان  دسترســـی 
تســـهیل مـــی شـــود، بـــه آن هـــا ویـــزا 
ـــمیت  ـــه رس ـــارج ب ـــورهای خ ـــادر و در کش ص
شـــناخته مـــی شـــوند، بـــه لحـــاظ قانونـــی 
ـــرای ورود کاال  ـــی ب ـــبز گمرک ـــیرهای س از مس
ـــا  ـــی ب ـــه راحت ـــد، ب ـــتفاده کنن ـــد اس ـــی توانن م
ـــا حـــد مشـــخصی وام  ـــن کارت ت اســـتفاده از ای
دریافـــت مـــی کننـــد، مکانیـــزم هـــای ضمانتـــی 
ـــه  ـــاز ب ـــا نی ـــود ت ـــی ش ـــال م ـــا فع ـــرای آن ه ب
ــته باشـــند، ســـرمایه گـــذاری  وثیقـــه نداشـ
ـــه  ـــود و بیم ـــی ش ـــر م ـــت ت ـــا راح ـــرای آن ه ب
ـــام  ـــی انج ـــزم خاص ـــا مکانی ـــا ب ـــی آن ه مالیات

مـــی شـــود.
ــتغال  ــی و اشـ ــعه کارآفرینـ ــاون توسـ معـ
ـــت:  ـــی گف ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
ــیون  ــون در کمیسـ ــم اکنـ ــته هـ ــن بسـ ایـ
اقتصـــادی دولـــت مطـــرح اســـت کـــه بعـــد 
ـــت  ـــات دول ـــن آن، در هی ـــدن مت ـــی ش از نهای

تصویـــب مـــی شـــود.
ـــال  ـــه امس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــوری، ب منص
نیـــز مســـیر اســـتانی و ملـــی شناســـایی 
ـــت  ـــن معاون ـــوی ای ـــرو از س ـــان پیش کارآفرین

ـــر آن  ـــاوه ب ـــه داد: ع ـــود، ادام ـــی ش ـــام م انج
ـــرای  ـــت ب ـــن معاون ـــه خاصـــی از ســـوی ای برنام
توســـعه خاقیـــت و کارآفرینـــی در مرحلـــه 
مهدکـــودک و پیـــش دبســـتانی بـــا ســـازمان 
پـــرورش  و  آمـــوزش  وزارت  و  بهزیســـتی 

شـــروع شـــده اســـت.
وی یـــادآوری کـــرد: بـــا همـــکاری وزارت 
ــان  ــگاه کارآفرینـ ــرورش، باشـ ــوزش و پـ آمـ
جـــوان و نوجـــوان راه انـــدازی و برنامـــه 
کارورزی دانـــش آموختـــگان دانشـــگاهی بـــه 
ــا  ــرا مـــی شـــود و بـ صـــورت پودمانـــی اجـ
ـــای  ـــی واحده ـــوزش عال ـــا وزارت آم ـــق ب تواف
ـــی  ـــام م ـــر انج ـــان ت ـــان آس ـــی کارآفرین انتخاب

شـــود.
ــتغال  ــی و اشـ ــعه کارآفرینـ ــاون توسـ معـ
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، نـــرخ 
بیـــکاری کشـــور را 10.۷ درصـــد و نـــرخ 
ـــرد  ـــام ک ـــد اع ـــور را 40 درص ـــارکت کش مش
ــزار  ــدود 464 هـ ــال ۹۷ حـ ــت: در سـ و گفـ
ـــز  ـــای مرک ـــاس داده ه ـــد براس ـــتغال جدی اش
آمـــار ایجـــاد شـــده کـــه ایـــن تعـــداد بـــر 

اســـاس آمـــار مســـتند ایـــن معاونـــت 4۷2 
هـــزار نفـــر اســـت.

منصـــوری، بـــا بیـــان اینکـــه بخشـــی از 
ـــه  ـــرای برنام ـــه اج ـــوط ب ـــتغال مرب ـــن اش ای
ـــه  ـــن وزارتخان ـــتایی ای ـــتغال روس ـــعه اش توس
اســـت، افـــزود: بـــر اســـاس داده هـــای 
مرکـــز آمـــار 114 هـــزار اشـــتغال جدیـــد 
روســـتایی ایجـــاد شـــده کـــه ایـــن تعـــداد 
براســـاس داده هـــای ایـــن معانـــت 143 

هـــزار نفـــر اســـت.
ــای ۹2  ــال هـ ــت: در سـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــتغال  ـــتایی از اش ـــتغال روس ـــهم اش ـــا ۹6 س ت
ــدود 3  ــور حـ ــده در کشـ ــاد شـ ــد ایجـ جدیـ
ـــزان در ســـال  ـــن می ـــه ای ـــود ک ـــم درصـــد ب ده
ـــتاورد  ـــن دس ـــید و ای ـــد رس ـــه 25 درص ۹۷ ب
نشـــان از اثرگـــذاری برنامـــه هـــای اشـــتغال 

روســـتایی اســـت.
ــتغال  ــی و اشـ ــعه کارآفرینـ ــاون توسـ معـ
ـــت:  ـــی گف ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
ـــمی  ـــتغال غیررس ـــا اش ـــادی از آن ه ـــش زی بخ
بـــوده و بیمـــه ندارنـــد، بنابرایـــن پایـــداری و 

ـــئوال  ـــل س ـــد مح ـــی توان ـــا م ـــت آن ه کیفی
ـــد. باش

منصـــوری یـــادآوری کـــرد: هـــم اکنـــون 
تـــاش مـــی شـــود پوشـــش بیمـــه ای 
حداکثـــری بـــرای آن هـــا ایجـــاد شـــود 
تـــا ثبـــات و پایـــداری شـــغل در آن هـــا 
روی دهـــد و در ایـــن راســـتا برنامـــه ویـــژه 
ای بـــرای همـــکاری بـــا نهادهـــای مرتبـــط 
ــتاییان  ــاورزان و روسـ ــه کشـ ــوزه بیمـ در حـ
ــب،  ــورت تصویـ ــه در صـ ــده کـ ــی شـ طراحـ
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــتاوردهای خوب ـــت دس دول

ایجـــاد مـــی شـــود.
کارگاه  برگـــزاری  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــرای  ـــرقی ب آموزشـــی 2 روزه در آذربایجـــان ش
ـــط  ـــدرکار و مرتب ـــنایی مســـئوالن دســـت ان آش
ــعه  ــوزه توسـ ــد در حـ ــای جدیـ ــا روش هـ بـ
اقتصـــاد و اشـــتغال روســـتایی در کشـــور، 
ـــار در  ـــن ب ـــرای اولی ـــن کار ب ـــار داشـــت: ای اظه
ـــتان  ـــن اس ـــود و ای ـــی ش ـــام م ـــوزه انج ـــن ح ای
بـــه عنـــوان پایلـــوت انتخـــاب شـــده اســـت.

ــتغال  ــی و اشـ ــعه کارآفرینـ ــاون توسـ معـ
ـــا اشـــاره  ـــاه اجتماعـــی ب ـــر تعـــاون، کار و رف وزی
بـــه اینکـــه بیـــش از 1.5 ســـال اســـت کـــه 
ـــتایی از  ـــتغال روس ـــه اش ـــوط ب ـــهیات مرب تس
ـــود،  ـــی ش ـــت م ـــه پرداخ ـــن وزارتخان ـــوی ای س
گفـــت: ایـــن کار راه حـــل نیســـت و امـــری 
ــای وام  ــرا پیـــش از اعطـ ــت، زیـ ــی اسـ فرعـ
ـــعه ای  ـــات توس ـــه اقدام ـــادرت ب ـــه مب ـــاز ب نی

در روســـتاها اســـت.
ـــال  ـــو از س ـــن الگ ـــه داد: ای ـــوری ادام منص
ـــوت  ـــورت پایل ـــه ص ـــتا ب ـــته در 128 روس گذش
اجـــرا شـــد و دســـتاوردهای مهمـــی داشـــت 
از قبیـــل اینکـــه ریالـــی وام پرداخـــت نشـــد 

ـــاد. ـــاق افت ـــتا اتف ـــه روس ـــت ب ـــی بازگش ول
وی یـــادآوری کـــرد: در ایـــن الگـــو فهـــم 
ــتا  ــب و کار روسـ ــک کسـ ــاد و دینامیـ اقتصـ
ـــر  ـــز ب ـــا تمرک ـــپس ب ـــود، س ـــی ش ـــل م تحلی
نیازهـــا، حـــل مشـــکات و توســـعه ظرفیـــت 
ــام  ــتایی انجـ ــتغال روسـ ــود اشـ ــای موجـ هـ

مـــی شـــود.

معاون وزیر کار:

 سهم کارآفرینان در اشتغال های جدید 3۰ درصد است

ــود  ــوری خـ ــران در جمهـ ــول ایـ سرکنسـ
ــدگاه  ــه دیـ ــاره بـ ــا اشـ ــوان بـ ــار نخجـ مختـ
ـــوری  ـــن جمه ـــهروندان ای ـــت و ش ـــت دول مثب
خـــود مختـــار در زمینـــه گســـترش روابـــط 
ــز  ــت: تبریـ ــورمان، گفـ ــا کشـ ــه بـ دو جانبـ
افزایـــش  بـــرای  مناســـبی  زمینه هـــای 

دارد.  همکاری هـــا 

بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـیداحمد حســـینی 
ـــز  ـــی تبری ـــاق بازرگان ـــس ات ـــا رئی ـــدار ب در دی
ـــات  ـــتمر هی ـــور مس ـــکان حض ـــد ام ـــت: بای گف
هـــای تجـــاری و اقتصـــادی دو کشـــور در تبریـــز 
و نخجـــوان بـــا هـــدف گســـترش همـــکاری 
ـــود. ـــا ش ـــش مهی ـــش از پی ـــه بی ـــای دو جانب ه

یونـــس ژائلـــه رئیـــس اتـــاق تبریـــز هـــم 

بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت همـــکاری هـــای دو 
ـــایه از  ـــت و همس ـــورهای دوس ـــا کش ـــه ب جانب
ـــران در جمهـــوری خـــود مختـــار  سرکنســـول ای
ــوان خواســـت بـــه منظـــور گســـترش  نخجـ
ـــن  ـــا ای ـــتان ب ـــاری اس ـــادی و تج ـــط اقتص رواب
ـــرای دیدارهـــای  ـــترهای الزم ب ـــوری بس جمه
ـــدف  ـــا ه ـــاری ب ـــز تج ـــاد مرک ـــه و ایج دو جانب
عرضـــه محصـــوالت تولیـــدی اســـتان در آن 

ـــد. ـــا کنن ـــوری مهی جمه
رضـــا کامـــی دبیـــر هیـــات رئیســـه 
اتـــاق تبریـــز هـــم بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
تجـــاری  و  اقتصـــادی  روابـــط  گســـترش 
ـــوان،  ـــار نخج ـــود مخت ـــوری خ ـــتان و جمه اس
اظهـــار امیـــدواری کـــرد: بـــا حمایـــت همـــه 
جانبـــه دســـتگاه دپیلماســـی کشـــور امـــکان 
ـــط اقتصـــادی و تجـــاری اســـتان  گســـترش رواب
آذربایجـــان شـــرقی و جمهـــوری خودمختـــار 

نخجـــوان بیـــش از پیـــش مهیـــا شـــود.
ــن  ــی بیـ ــیرهای ترانزیتـ ــای مسـ وی احیـ
ــان  ــوری آذربایجـ ــران و جمهـ ــور ایـ دو کشـ
را از دیگـــر مـــوارد قابـــل تامـــل مســـئوالن 
ـــد  ـــادی خوان ـــاالن اقتص ـــور و فع ـــد دو کش ارش
و خاطرنشـــان کـــرد: اســـتفاده از مســـیرهای 
ــد در  ــی توانـ ــوری مـ ــن جمهـ ــی ایـ ترانزیتـ
توســـعه اقتصـــادی اســـتان و کشـــور نقـــش 

موثـــری داشـــته باشـــد.
ســـید احمـــد حســـینی بـــه تازگـــی بـــه 
عنـــوان سرکنســـول کشـــورمان در جمهـــوری 
ـــار نخجـــوان منصـــوب شـــده اســـت. خـــود مخت

وی پیـــش از شـــروع ماموریـــت خـــود 
در جمهـــوری خـــود مختـــار نخجـــوان در 
ـــت  ـــیه ماموری ـــتان و روس ـــورهای قرقیزس کش
معاونـــت  و  داشـــته  دیپلماتیـــک  هـــای 
ـــت. ـــوده اس ـــه ب ـــورمان در اله ـــی کش نمایندگ

سرکنسول:

 زمینه های مناسبی برای گسترش 
روابط تبریز و نخجوان وجود دارد

حدود 3 هزار خودروی وارداتی متروکه می شوند 
رئیـس کل گمـرک بـا بیـان اینکـه 2 تـا 3 
هـزار خـودرو در حـال متروکه شـدن هسـتند، 
گفـت: موجـودی کاال در بنـادر در حـال کاهش 
اسـت و ارزش کاالهـای صادراتی بـه تازگی 35 

درصـد تعدیـل شـده اند. 
میراشـرفی  مهـدی  فـارس،  گـزارش  بـه 
رئیـس کل گمـرک ایـران بـا اشـاره بـه تعدیل 
قیمـت پایـه کاالهـای صادراتـی اظهارداشـت: 
طبـق تبصـره مـاده 22 آییـن نامـه قانـون امور 
گمرکـی هـرگاه ارزش پایـه صادراتـی توسـط 
گیـرد  قـرار  اعتـراض  مـورد  صادر کننـدگان 
کارگروهـی متشـکل از گمـرک، وزارت صمـت، 
ذی نفـع و وزارتخانـه متبـوع و اتـاق بازرگانـی 
پایه هـای صادراتـی را بررسـی و تعدیـل کننـد.

رئیـس کل گمـرک ایـران افـزود: بـا توجـه 
بـه اینکـه تاکنـون پیمان سـپاری ارزی وجـود 
نداشـت و اکنـون در یـک و نیم سـال اخیر این 
موضـوع ایجـاد شـده، ارزش کاالهـای صادراتی 
مـورد اعتـراض صادرکننـدگان قـرار گرفـت. بـا 
وجـود آنکه این اطاعـات قیمت هـای صادراتی 
توسـط خـود صادرکننـدگان بـه ثبـت رسـیده 
وجـود  اعتراض هـا  کـه  سـالی  یـک  در  اسـت 
داشـت موضـوع را در کارگـروه رسـیدگی شـد.
 کاهش 35 درصدی ارزش کاالهای صادراتی

وی بـا بیـان اینکـه ارزش کاالهـای صادراتی 
در حـال حاضـر 30 تـا 35 درصـد کاهـش پیدا 
کرده اسـت،  بیان داشـت: حتی بـا وجود تعدیل 
ارزش کاالی صادراتـی در 5 ماهـه امسـال 1۷ 
میلیـارد و 800 میلیـون دالر صـادرات وجـود 
داشـت کـه 5 میلیـارد دالر نسـبت بـه سـال 

گذشـته افزایـش یافته اسـت.
معـاون وزیـر اقتصـاد با اشـاره به اینکـه این 

موضـوع بـه خاطـر صادرکننـدگان بـه منظـور 
کاهـش فشـار تحریم هـا و هزینـه هـای بیمـه، 
حمـل و نقـل و برگشـت بـا ریسـک پـول در 
نظـر گرفتـه شـد، عنـوان کـرد: تـراز تجـارت 
خارجـی بـه نفع صـادرات مثبت اسـت کـه این 
نشـان دهنده پویایـی خـوب در تولیـد قلمـداد 
می شـود. ارزش  کاالهـای صادرایـت اکنـون در 
سـامانه TSC  ثبـت و مبنای عمـل گمرکات و 

صـادر کننـدگان قـرار گرفته اسـت.
رئیـس کل گمـرک در پاسـخ به این سـوال که 
طی بخشـنامه ای عنـوان شـد کـه ارزش کاالهای 
وارداتـی بـه صـورت متمرکـز نباشـد در گمرکات 
قیمـت ارزش هـای ایـن کاالهـا را ثبت کننـد، آیا 
ایـن موضـوع منجر بـه ثبت قیمت های سـلیقه ای 
نخواهـد شـد، گفت: تمرکـز ثبت قیمـت  کاالهای 
وارداتـی از سـامانه ارزش گـذاری کاال بیـرون نمی 
آیـد. کارهـا در دنیـا بـه نحـوی پیـش مـی رود که 
ادارات اجرایـی مباحـث اجرا را انجام دهند و سـتاد 
در  بخـش نظـارت و کنترل فعالیت داشـته باشـد.

نظارت بر تعیین ارزش کاالهای وارداتی
کـم  تصمیـم  ایـن  بـا  اینکـه  مـورد  در  وی 
کاالهـا  ارزش  در  اظهـاری  بیـش  را  اظهـاری 
ایجـاد نخواهـد شـد، بیان داشـت: وقتـی ارزش 
اجرایـی  گمـرکات  سـامانه  در  کاال  قمیـت  یـا 
تعیین شـود، بخش های نظارتی سـتاد روی آن 
نظـارت و کنتـرل خواهند داشـت. نبایـد تمرکز 
در یـک جـا وجـود داشـته باشـد کـه موجـب 
کنـدی یـا عدم سـامت شـود. بنابرایـن ادارات 
اجرایـی قیمـت کاالهـای وارداتـی را بـرآورد و 
 TSC ثبـت می کننـد و این موضوع در سـامانه
بـا نظـارت بخش هـای مختلـف همـراه اسـت و 
مجـددا در سـتاد بازنگـری و بررسـی می شـود.

توقف ترخیص ۱500 خودرو 
ترخیـص خودروهـای  مـورد  در  میراشـرفی 
وارداتـی نیـز گفـت: طـی ماههای اخیـر ۷500 
و 1500  ترخیـص شـده  گمـرکات  از  خـودرو 
خـودرو نیز تشـریفات گمرکـی را انجـام داده و 
در درب خـروج گمـرکات متوقـف هسـتند چرا 
کـه هنـوز مصوبـه دولـت بـرای ترخیـص آنهـا 
تمدیـد نشـده اسـت. در حـال حاضـر حـدود 2 

تـا 3 هـزار خـودرو متروکـه وجـود دارد.
 مناطق مسئول متروکه اعالم کردن خودروها

رئیـس کل گمـرک در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
کـه از زمـان حضـور ایـن خودروهـا در گمرکات 
چندیـن مـاه گذشـته؛ چـه کسـی بایـد آنهـا را 
متروکـه اعام کند، تصریـح کرد: این کار برعهده  
مناطق ویـژه اقتصادی مانند بندر شـهید رجایی 
و منطقـه سـلفچگان اسـت کـه هـر کـدام را که 
اعـام کننـد بافاصلـه متروکه می شـود و اکنون 
نیـز ایـن کار در حـال انجـام اسـت. فعـًا امکان 
ورود ایـن خودروهـا به داخل کشـور وجود ندارد 

مگـر آنکـه مصوبـه دولت تمدید شـود.
 کاهش موجودی کاال در بنادر

وی در مـورد کاهـش کانتینرهـای موجـود در 
گمـرکات بیـان داشـت: در رابطـه بـا 8 پیشـنهاد 
و پـس از آن 12 پیشـنهاد  گمـرک بـه منظـور 
جلوگیـری از رسـوب کاال در گمـرکات، اقدامـات 
خوبـی انجـام شـده و قسـمت عمـده ایـن کاالها 
ترخیـص شـده اند. همچنیـن یـک مصوبـه پیـرو 
بازدیـد وزیـر اقتصـاد از گمـرک شـهید رجایـی 
بندرعبـاس وجـود داشـت کـه مربـوط بـه تفاوت 
وزن و ارزش کاالهـا اسـت کـه هفتـه آینـده اباغ 
می شـود. آنچه در گمرکات موجود اسـت رسـوب 

نبـوده و موجـودی کاال محسـوب مـی شـود.

خانواده ها در خصوص سالمندان 
آموزش ببیند

ــش و  ــت: نق ــه گف ــدار مراغ ــاون فرمان  مع
جایــگاه ســالمندان بــر کســی پوشــیده نیســت 
ــازمان های  ــی و س ــتگاه ها اجرای ــی دس و تمام
بــه  احتــرام  فرهنــگ  بایــد  نهــاد  مــردم 

ــد. ــه کنن ــه نهادین ــالمندان را در جامع س
بــه گــزارش ایرنــا، موســی شــعفی در جلســه 
شــورای ســالمندان شهرســتان اظهــار داشــت: 
ــالمندان و  ــوص س ــد در خص ــا بای ــواده ه خان
وضعیــت و مشــکات آنهــا آمــوزش هــای الزم 

را فــرا گیرنــد.
ــتگاه  ــرای دس ــه ب ــن زمین ــزود: در ای وی اف
هــای مختلــف وظایفــی تعریــف شــده و  آنهــا 
بایــد طبــق آن وظایــف اقدامــات مــورد نیــاز را 

انجــام دهنــد.
ــه ســالمندان در  ــه فرهنــگ احتــرام ب وی ب
هــر جامعــه ای اشــاره کــرد و گفــت: ســالمندی 
ــن  ــه بهتری ــد ب ــی اســت و بای بخشــی از زندگ
ــه  ــتیابی ب ــودکه دس ــپری ش ــن س ــو ممک نح
ــد و  ــای کارآم ــه ه ــه برنام ــاز ب ــم نی ــن مه ای

ــا دارد. ــر ســاخت ه ــت زی تقوی
هویــت  احیــای  کــرد:  اضافــه  شــعفی 
فرهنگــی، اســتفاده از تجربیــات ســالمندان 
در زمینــه هــای مختلــف و توانایــی بخشــیدن 
ــای  ــه ه ــر برنام ــه ب ــا تکی ــالمندان ب ــه س ب
فرهنگــی مــی توانــد در خودبــاوری ســالمندان 
و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس آنهــا و جلوگیــری 
از ســالمندآزاری تاثیــر بســزایی داشــته باشــد.

رییــس اداره بهزیســتی مراغــه نیــز در ایــن 
ــا هفتــه  ــان ب ــزود: امســال همزم جلســه اف
ــاه(  ــر م ــم مه ــا نه ــوم ت ــالمند )س ــی س جهان
ــای  ــتگاه ه ــا و دس ــازمان ه ــکاری س ــا هم ب
شهرســتان برنامــه هــای متنوعــی برگــزار مــی 

شــود.
ــه در  ــن هفت ــزود: در ای ــی اف ــهین صادق ش
مراکــز توانبخشــی بهزیســتی تمامــی خدمــات 

ــگان اســت. ــرای ســالمندان رای ب
از  نفــر  هــزار   15 حــدود  اکنــون  هــم 
ــتی در  ــی بهزیس ــی و حمایت ــات اجتماع خدم

مراغــه برخــوردار هســتند

تامین مسکن و کاالهای اساسی 
کارگران

ــن  ــنبه ایـ ــی کار روز سه شـ ــورای عالـ شـ
ـــه  ـــکیل جلس ـــتور کار تش ـــه دس ـــا س ـــه ب هفت
می دهـــد کـــه تامیـــن مســـکن یکـــی از 

دســـتور کارهـــای آن اســـت.
ــتاد  ــر، دویســـت و هشـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
و پنجمیـــن نشســـت شـــورای عالـــی کار 
روز ســـه شـــنبه )دوم مهرمـــاه( بـــا حضـــور 
نماینـــدگان کارگـــری، کارفرمایـــی و دولـــت 

برگـــزار مـــی شـــود.
ـــاه  ـــم مردادم ـــزارش، نه ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
دویســـت و هشـــتاد و چهارمیـــن جلســـه 
شـــورای عالـــی کار بـــا چنـــد دســـتور 
تشـــکیل جلســـه داد کـــه مهمتریـــن آن 
ـــه  ـــا توج ـــران« ب ـــد کارگ ـــدرت خری ـــم ق »ترمی
بـــه تـــورم شـــدید ســـال گذشـــته و امســـال 
بـــود و مقـــرر شـــد شـــرکای اجتماعـــی 
ــی  ــری و کارفرمایـ ــدگان کارگـ ــی نماینـ یعنـ
ـــش  ـــرای افزای ـــود را ب ـــوب خ ـــنهادات مکت پیش
ــه  ــران ارائـ ــد کارگـ غیرنقـــدی قـــدرت خریـ
ـــی  ـــورای عال ـــدی ش ـــه بع ـــا در جلس ـــد ت دهن

ــود. ــی شـ کار بررسـ
ــدود 50 روز،  ــت حـ ــا گذشـ ــرانجام بـ سـ
ـــی  ـــورای عال ـــدی ش ـــت بع ـــت نشس ـــرار اس ق
کار ســـه شـــنبه ایـــن هفتـــه برگـــزار شـــود. 
ـــن  ـــتور کار تعیی ـــه دس ـــت س ـــن نشس ـــرای ای ب
شـــده اســـت. بررســـی راهکارهـــای تقویـــت 
ــران،  ــرف کارگـ ــکن و مصـ ــای مسـ تعاونی هـ
مســـکن  تامیـــن  راهکارهـــای  بررســـی 
ــن  ــن تامیـ ــران و همچنیـ ــارکتی کارگـ مشـ
ــوان  ــه عنـ ــران بـ ــی کارگـ ــای اساسـ کاالهـ
ـــد. ـــن شـــده ان ـــن نشســـت تعیی ـــتورهای ای دس

ــوت وزارت کار از  ــه دعـ ــاس نامـ ــر اسـ بـ
نماینـــدگان کارگـــری و کارفرمایـــی دســـتور 
ــه  ــی کار بـ ــورای عالـ ــت شـ ــای نشسـ کارهـ

شـــرح زیـــر اســـت: 
بررســـی راهکارهـــای تقویـــت تعاونـــی 
و  کارگـــران  مصـــرف  و  مســـکن  هـــای 
ــا در  ــایر ظرفیت هـ چگونگـــی بکارگیـــری سـ
ـــاون  ـــور تع ـــاون ام ـــور مع ـــا حض ـــتا ب ـــن راس ای

وزارت
بررســـی راهکارهـــای تامیـــن مســـکن 
ــاون  ــور معـ ــا حضـ ــران بـ ــارکتی کارگـ مشـ

محتـــرم فرهنگـــی اجتماعـــی
ــای  ــن کاالهـ ــای تامیـ ــی راهکارهـ بررسـ
تعاونی هـــای  اساســـی کارگـــران توســـط 

ــع توزیـ
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دنبـــال حمایـــت همـــه جانبـــه  بـــه 
ـــز از سیســـتم  شـــهرداری و شـــورای شـــهر تبری
ـــی، در بودجـــه ســـالجاری  ـــل عموم حمـــل و نق
قـــرارداد خریـــد 62 دســـتگاه مینـــی بـــوس 
ــن  ــتگاه از ایـ ــه 20 دسـ ــده کـ ــد شـ منعقـ
مینـــی بـــوس هـــا در هفتـــه دفـــاع مقـــدس 

راه انـــدازی مـــی شـــود. 
جالــی  فــرخ  شــهریار،  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل ایــن شــرکت در مصاحبــه بــا 
برنامــه تبریزیــم شــبکه اســتانی ســهند ضمــن 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و آغــاز 
ــه دانــش آمــوزان  ســال تحصیلــی و تبریــک ب
و دانشــجویان، بــه تشــریح اهــم اقدامــات 
آســتانه  در  شــرکت  ایــن  هــای  برنامــه  و 

پرداخــت. مــدارس  بازگشــایی 
ــاوگان  ــت ن ــن وضعی ــه آخری ــدا ب وی در ابت
ــر از کل  ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ــاره ک اش
ــداد 635  ــاوگان، تع ــوس ن ــتگاه اتوب ۷80 دس
دســتگاه فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد 485 
دســتگاه در بخــش خصوصــی و 150 دســتگاه 
ــا  ــف ب ــیرهای مختل ــی در مس ــش دولت در بخ
جابجایــی روزانــه 650 هــزار نفــر مســافر 

ــد. ــی کنن ــانی م ــات رس خدم
جالــی در خصــوص نوســازی نــاوگان و 
ــر  ــا عم ــوس ب ــتگاه اتوب ــودگی 334 دس فرس
بــاالی 10 ســال، بــه وضعیــت اقتصــادی 
ــال  ــی س ــدات ط ــق تعه ــدم تحق ــت و ع دول

هــای اخیــر بــرای خریــد اتوبــوس جدیــد 
اشــاره کــرد و افــزود: بــه دنبــال حمایــت همــه 
ــه شــهرداری و شــورای شــهر در بودجــه  جانب
ســالجاری قــرارداد خریــد 62 دســتگاه مینــی 
ــن  ــه 20 دســتگاه از ای ــد شــده ک ــوس منعق ب
ــاع مقــدس راه  ــه دف ــا در هفت ــوس ه ــی ب مین

ــود. ــی ش ــدازی م ان
ــرانی از  ــد اتوبوس ــرکت واح ــل ش مدیرعام
ــیدگی  ــزی و رس ــگ آمی ــه، رن ــازی بدن بازس
ــش از 150 دســتگاه  ــی بی ــت داخل ــه  وضعی ب

اتوبــوس بخــش دولتــی و خصوصــی، رفــع 
دودزایــی 20 دســتگاه اتوبــوس، نظافــت کلیــه 
ــوس هــا  ــان هــای ســطح شــهر و اتوب ســایه ب
بــه صــورت شــبانه روزی در آســتانه بازگشــایی 
مــدارس خبــر داد و گفــت: امیدواریــم بتوانیــم 
تبریــز  فهیــم  مــردم  شــان  در  خدماتــی 
بخصــوص دانــش آمــوزان و دانشــجویان عزیــز 

ــم. ــه کنی ارائ
جالــی بــا اشــاره بــه خدمــات رایــگان 
ــاوگان شــرکت واحــد اتوبوســرانی در مســیر  ن

تنــدرو در روز اول مهــر اظهــار کــرد: خدمــات 
تکریــم  راســتای  در  مهــر  اول  در  رایــگان 
شــهروندان، دانشــجویان، دانــش آمــوزان و 
فرهنگیــان بــه منظــور ترویــج و نهادینــه 
ســازی فرهنــگ اســتفاده از حمــل و نقــل 
ــار ترافیکــی،  عمومــی و بــه تبــع آن کاهــش ب
ــاف وقــت در  آلودگــی هــوا و جلوگیــری از ات
ــش  ــه افزای ــا توجــه ب ســفرهای درونشــهری ب
بازگشــایی  ایــام  در  شــهر  ترافیکــی  بــار 

ــود. ــی ش ــام م ــدارس، انج م
وی همچنیــن در خصــوص اقدامــات انجــام 
یافتــه در مســیر تنــدرو، یــادآور شــد: بــا اتمــام 
ــی  ــزی ســه ایســتگاه باق ــن ری زیرســازی و بت
ــط  ــی توس ــای آت ــیر در روزه ــن مس ــده ای مان
ــکل  ــز، مش ــهرداری تبری ــران ش ــازمان عم س
ــدرو  ــیر تن ــای مس ــتگاه ه ــاله ایس ــن س چندی
ــل  ــه کام ــا روی ــتگاه ه ــی ایس ــرف و تمام برط

مــی شــود.
اتوبوســرانی  واحــد  شــرکت  مدیرعامــل 
ضمــن تشــکر از عوامــل راهنمایــی و رانندگــی، 
ــدرو و  ــیر تن ــی در مس ــود ۹1 بریدگ ــه وج ب
تــردد موتورســوارها و دوچرخــه در ایــن مســیر 
اشــاره و خواســتار همــکاری نهادها و مســئوالن 
ــا و  ــی ه ــن بریدگ ــش ای ــت کاه ــه جه مربوط
فرهنگســازی در خصــوص رعایــت حــق تقدم و 
عــدم تــردد وســایط نقلیــه و جلوگیــری از بروز 

ــن مســیر شــد ــوار در ای حــوادث ناگ

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

2۰ دستگاه مینی بوس خریداری شده
 توسط شهرداری تبریز بزودی راه اندازی می شود 

و  آمـوزش  قلـب  گفـت:  حاجی میرزایـی 
پـرورش در دانشـگاه فرهنگیـان اسـت، میـزان 
موفقیـت نظـام تعلیـم و تربیت در این دانشـگاه 

می شـود. زده  رقـم 
جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
و  آمـوزش  وزیـر  میرزایـی  حاجـی  محسـن 
پـرورش در گردهمایی مشـترک مدیران ارشـد 
سـتادی و اسـتانی دانشـگاه فرهنگیان در مرکز 
شـهید بهشـتی اظهـار کـرد: قلـب آمـوزش و 
پـرورش در دانشـگاه فرهنگیـان اسـت و میزان 
همیـن  در  تربیـت  و  تعلیـم  نظـام  موفقیـت 

می شـود. زده  رقـم  دانشـگاه 
او ادامـه داد: بـار سـنگین تحـول در نظـام 
تعلیـم و تربیـت و اجـرای دقیـق و سـنجیده 
سـند تحـول بنیادیـن کـه مـورد تاکیـد مقـام 
دانشـگاه  دوش  بـر  اسـت،  رهبـری  معظـم 

بـود. خواهـد  فرهنگیـان 
وزیـر آمـوزش و پـرورش با اشـاره به هشـت 
تحقـق  بـرای  شـده  گرفتـه  نظـر  در  محـور 
اهـداف در آمـوزش و پـرورش گفـت: نیمـی از 
دانشـگاه  بـا  تنگاتنگـی  ارتبـاط  محورهـا  ایـن 
فرهنگیـان دارد و مهم تریـن وظیفـه آن تربیـت 
و  آمـوزش  بـراز  نیـاز  مـورد  انسـانی  نیـروی 

اسـت. پـرورش 
حاجـی میرزایی بیان کـرد: جایگاه دانشـگاه 
فرهنگیـان الزاماتـی را بـرای مـا ایجـاد کـرده 
اسـت و بایـد ببینیـم دانشـگاه فرهنگیـان چـه 
معلمـی تربیـت می کنـد؛ معلـم در تـراز سـند 

تحـول بنیادیـن یـک اسـوه و هدایـت کننـده 
اسـت کـه موثر تریـن عنصـر در اهـداف تعلیم و 
تربیت اسـت، او جانشـین همه نداشتن هاسـت.

او ادامـه داد: بایـد توجـه عمیق و بایسـته ای 
کار  دسـتور  در  اسـتاندارد  معلـم  تربیـت  بـه 
باشـد، نظـام آموزشـی مـا زمانی دسـت به یک 
انتخـاب مهـم زد تـا چتـر آمـوزش در سراسـر 
کشـور گسـترش داده شـود امـا چـون منابـع 
کافـی نبـود، کیفیت را قربانی کرد، در دانشـگاه 
فرهنگیـان بـه هیـچ عنوانـی آن را جایـز نمـی 

نیم. دا
کـه  کسـی  کـرد:  بیـان  میرزایـی  حاجـی 
دانش آموختـه دانشـگاه تربیت معلم اسـت، باید 
ویژگـی منحصـر بـه فرد کسـب و توانمنـدی را 
داشـته باشـد و صرفـا  شـرط قطعـی تاسـیس 

دانشـگاه داشـتن هیئـت علمـی خبـره اسـت.
وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه اینکه 
اعتبـار دانشـگاه فرهنگیان را خود این دانشـگاه 
بایـد حفظ کند، گفت: در سـند تحـول بنیادین 
بـه سـاحت های متنـوع تربیتی بسـط پیـدا می 
کنیـم، معلمـی کـه می توانـد ایـن سـاحت ها را 
ایجـاد کنـد بایـد ویژگـی هـای الزم را داشـته 

باشد.
او ادامـه داد: معلمی کارمندی یا دانشـجویی 
کـه  باشـد  الگـو  انسـانی  بایـد  معلـم  نیسـت، 
رفتـارش الهـام بخـش باشـد، کثـرت گرایـی ما 
را بـه عـدول از اسـتانداردهای مهم نباید سـوق 

. دهد

کـرد:  تاکیـد  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
بـر  بابـد  فرهنگیـان  دانشـگاه  اعضـای  مـدام 
داشـته  تاکیـد  دانشـگاه  ایـن  اسـتانداردهای 
و  سیاسـی  جریانـات  از  دور  بـه  بایـد  باشـند، 
شـود،  توجـه  دانشـگاه  تاسـیس  بـه  هیجانـی 
اکنون در آسـتانه انتخابات هسـتیم و شـاید هر 
کسـی بخواهد دانشـکاه تاسـیس کنـد، معلمان 
مـا نیازمنـد آمـوزش هسـتند، اگـر بخواهیم در 
هـر جزئـی از نظام تعلیـم و تربیـت تغییر ایجاد 

کنیـم، زمـان الزم داریـم.
او بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه فرهنگیـان 
اتفاقـی جدید اسـت، گفت: از روسـای دانشـگاه 
فرهنگیـان  دانشـگاه  از  می خواهـم  فرهنگیـان 
مراقبـت کننـد و ایـن دانشـگاه آدم هایـی را در 

تـراز سـند تحـول بنیادیـن تربیـت کند.
محیـط  در  کـرد:  بیـان  میرزایـی  حاجـی 
ایزولـه نمی تـوان انسـانی موفـق تربیـت کـرد، 
معلـم بایـد نسـل نـو را در برابر خطراتـی که در 

جامعـه وجـود دارد مصـون نگـه دارد.
دانشـگاه  رئیـس  ادامـه حسـین خنیفـر  در 
انسـانی  نیـروی  تامیـن  دربـاره  فرهنگیـان 
بـرای آمـوزش و پـرورش گفـت: 138 نشـریه 
دانشـجویی و 12۹0 تشـکل دانشـجویی داریم.

بـه  اشـاره  بـا  فرهنگیـان  دانشـگاه  رئیـس 
اینکـه امسـال ۷0 هـزار دانشـجو در دانشـگاه 
داریـم، گفـت: بـا توجه بـه نیـاز مبرم بـه معلم 
بازنشسـتگی  بـرای  پیش بینی هـا  براسـاس  و 
دو سـوم معلمـان، گام هایـی انجـام دادیـم کـه 
شـامل تحصیـل 100 هـزار معلـم در دانشـگاه 

اسـت. فرهنگیـان 
او بیـان کـرد: امسـال 28 هـزار 855 معلـم 
مهـر مـاه در آموزش و پـرورش مشـغول به کار 
می شـوند، همچنین 1۷ هزار 560 دانشجومعلم 

از طریـق مـاده 28 جذب می شـوند.
او ادامـه داد: سـال 1404 اولیـن سـال بـی 

نیـازی از معلمـان خواهـد بـود.

وزیر آموزش و پرورش:

بار سنگین تحول آموزش و پرورش 
بر دوش دانشگاه فرهنگیان است

یـک تحلیلگـر اقتصـاد سیاسـی بـا تشـریح 
تاثیـر تحریـم هـای جدیـد آمریـکا علیـه بانک 
مرکـزی ایـران گفـت: اگر چـه ایـن محدودیت 
هـا خللـی در تامیـن غـذا و دارو بوجـود نمـی 
آورد امـا بایـد کانال هـای واردات را متنوع کرد.

بـه گـزارش مهر، مجیـد شـاکری در خصوص 
اعمـال تحریـم اخیر آمریـکا علیه بانـک مرکزی 
جمهـوری اسـامی ایـران گفـت: اینکـه بانـک 
مرکـزی بـر اسـاس تحریـم هـای جدیـد در چه 
حـوزه ای می تواند فعالیت کـرده و از حرکت در 
چـه مسـیری منع شـده اسـت مربوط بـه قواعد 
بسـیار متاخرتـر از قانـون سـال 2000 میـادی 
اسـت. در NDAA بـا وجـود اینکـه تـگ بانک 
مرکـزی ، تـگ ایـران اسـت ) معنـی تـگ ایران 
ایـن اسـت کـه بانـک مرکـزی کشـورمان صرفـا 
گرفتـار تحریـم هـای اولیه اسـت و نمـی تواند با 
امریـکا کار کنـد( ، اما بـه جز آن، بانـک مرکزی 
در قانـون NDAA 2012  یـک قانونی مختص 
بـه خـود دارد کـه براسـاس آن بانـک مرکـزی 

ایـران مشـمول تحریم هـای ثانویه اسـت. 
افزود:بنابرایـن  اقتصـادی  مسـائل  تحلیلگـر 
اگـر تصـور کنیـم کـه تـا قبـل از وضـع تحریم 
جدیـد،  بانـک  مرکزی مشـمول تحریـم ثانویه 

نبـوده ، تصـوری اشـتباه اسـت. 
 NDAA وی تصریـح کرد: تحریم های ذیل
2012 بـا برجام رفع شـد و پـس از آن با خروج 
آمریـکا از برجـام، طبق دسـتور اجرایـی ترامپ 
مجـدد بازگشـت. پـس بانـک مرکـزی پیـش از 
ایـن هـم مشـمول تحریـم ثانویـه بـوده اسـت. 

ایـن تحریـم ثانویـه بـه طور خـاص غـذا، دارو و 
مـوارد بشردوسـتانه را از حیطـه محدودیـت ها 

معـاف کـرده بود .
شـاکری ادامـه داد: بـا تحریـم تـازه امریـکا 
علیـه بانـک مرکزی ، وقتـی بانـک مرکزی تگ 
SDGT خـورده ، بـه موجـب یـک تفسـیریه 
ای کـه اوفـک در آبـان سـال ۹6 زمـان اعمـال 
کاتسـا داده بود، نوشته اسـتثناها)معافیت(هایی 
کـه در NDAA2012 هسـت، لزومـا در تگ 
SDGT مطـرح نیسـت. امـا نگفتـه کـه حتمـا 

ایـن اسـتثناها و معافیـت هـا وجود نـدارد. 
ایـن تحلیگـر اقتصـاد سیاسـی گفـت: پـس 
اینکـه تصـور کنیـم بـا تحریـم تـازه آمریـکا و 
الصـاق برچسـب SDGT بـه بانـک مرکـزی، 

لزومـا غـذا و دارو هـم مشـمول تحریـم خواهد 
شـد، غلط اسـت چـرا که موضـوع را به تفسـیر 

اوفـک واگذشـته اسـت. 
شـاکری ادامـه داد: اما موضوعی کـه در اجرا 
وجـود دارد ایـن اسـت: علیرغـم اینکـه تـا بـه 
امـروز آمریکایـی هـا اعـام می کردند کـه بانک 
مرکـزی ایـران از تحریم غذا و دارو معاف اسـت 
امـا وزارت خزانـه داری آمریـکا در عمـل بر سـر 
راه تجـارت ایـران بـا غیرآمریکایـی ها بخصوص 
اروپایـی ها انواع سـنگ انـدازی را انجام می داد 
بـه نحـوی کـه از نتایـج ایـن سـنگ انـدازی، 
افزایـش میـزان خریدهـای غذایـی ایـران مثـل 
سـویا و نهـاده هـای دامـی از مبداء آمریـکا بود.

ــن  ــا از ای ــی ه ــع آمریکای ــزود: در واق وی اف

روش اســتفاده مــی کردنــد تــا علیرغــم اینکــه 
ظاهــرا ایــران تحریــم مــواد غذایــی و دارو 
ــکاری  ــع هم ــان مان ــا خودش ــا عم ــت ام نیس
ســایر کشــورها بــا ایــران مــی شــدند و از 
طــرف دیگــر، تحــت کانــال هــای مــورد 
نظــارت خودشــان، خریدهــای ایــران در حــوزه 
مــواد اولیــه و نهــاده هــا را ســامان مــی دادنــد.

تحریـم  در  اکنـون  کـرد:  تصریـح  شـاکری 
هـای تـازه آمریکا بر علیـه بانک مرکـزی ایران، 
قـرار  هـدف  دارو  و  غـذا  کـه  نیسـت  اینطـور 
گرفتـه شـده باشـد چراکـه موضـوع به تفسـیر 
اوفک واگذار شـده اسـت؛ در ثانـی آمریکایی ها 
مـی داننـد کـه ایـران در زمینه غـذا و دارو تنها 
گزینـه اش امریـکا نیسـت. بنابراین بایـد مابین 
اینکـه »معافیـت هـای آمریـکا برای غـذا و دارو 
را تمدیـد نکـرده وکانـال هـای در اختیـار خود 
را بسـوزانند و نظـارت بـر جریـان غـذا و داروی 
وارداتـی از سـوی ایـران را از دسـت بدهنـد« یا 
اینکـه »ایـن معافیـت را در حـدی حفـظ کنند 
و ایـن مسـیر ادامـه پیـدا کند« یکـی را انتخاب 
کننـد. کـه انتخاب  معقـول بـرای آمریکایی ها،  
ایـن اسـت کـه ایـن کانال هـا را بـاز نگـه دارند 

کـه بتواننـد بـر آن نظـارت کنند.
وی گفـت: پـس اینکـه بگوییـم در صحنـه 
داد،  خواهـد  رخ  ای  تـازه  اتفـاق  لزومـا  اجـرا 
اینطـور نیسـت. هرچنـد در هر شـرایطی متنوع 
سـازی کانـال هـای تامیـن مـواد غذایـی و دارو 
راهبـردی اسـت کـه مـا را از هـر خطـری در 

آینـده مصـون مـی دارد.

تحریم جدید بانک مرکزی بر واردات غذا و دارو تاثیری ندارد

آغاز آمارگیری از زنبورستان های 
آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور 

ــازمان  ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــرقی از  ــان ش ــتان آذربایج ــاورزی اس جهادکش
آغــاز آمارگیــری از زنبورســتان های اســتان 
همزمــان بــا سراســر کشــور از هفتــه دوم 

ــر داد.  ــتان خب مهرمــاه ســال ۹8 در اس
ــریفیان در  ــب ش ــنا، حبی ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــان ای ــن بی ــگاران ضم ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــات  ــه اطاع ــرای دســتیابی ب ــزود: ب ــب اف مطل
مــورد نیــاز از راندمــان تولیــد کلنی هــا و 
بــرآورد دقیــق تعــداد و نــوع کندوهــای زنبــور 
عســل اســتان و شــاغلین در ایــن بخــش 
بــه  اســتان  زنبورســتان های  از  آمارگیــری 
مــدت 14 روز از ششــم مهرمــاه ســال جــاری 
مهرمــاه  نوزدهــم  دوشــنبه  روز  پایــان  تــا 
همزمــان بــا کل کشــور در ســطح اســتان 
پهنه بنــدی  شــبکه  کارشناســان  توســط 
اتحادیــه  همــکاری  بــا  و  جهادکشــاورزی 
ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــتان و ش ــورداران اس زنب

گیــرد. انجــام  زنبــورداری شهرســتان ها 
اطاعــات  و  آمــار  قــراردادن  وی گفــت: 
برنامه ریــزان  اختیــار  در  صحیــح  و  کامــل 
و سیاســتگذاران بخــش، منجــر بــه اتخــاذ 
ــح  ــزی صحی ــه ری ــع و برنام ــه موق ــر ب تدابی
می شــود کــه عــاوه بــر افزایــش درآمــد 
ــرای توســعه  ــرداران، بســتر مناســبی ب بهــره ب
ــرای  ــتغال ب ــاد اش ــورداری و ایج ــت زنب صنع

جوانــان در منطقــه خواهــد بــود.
شـریفیان ادامـه داد: بـا توجه بـه اینکه یکی 
و  برنامه ریـزی  اولیـه  نیازهـای  اصلی تریـن  از 
سیاسـتگذاری بـرای هـر بخـش، داشـتن آمـار 
و اطاعـات صحیـح از وضعیـت کمـی و کیفـی 
و دسـتیابی آسـان و سـریع بـه ایـن اطاعـات 
درخواسـت  زنبـورداران  کلیـه  از  لـذا  هسـت؛ 
آمارگیـری  ایـن  در  شـرکت  جهـت  می شـود 
اسـکان  محـل  دقیـق  آدرس  ارائـه  بـر  عـاوه 
کارشناسـان  بـا  خـود،  زنبورعسـل  کندوهـای 
پهنـه بنـدی همـکاری الزم را کـرده و در زمان 
سرشـماری کندوهـا در زنبورسـتان خـود با در 
دسـت داشـتن دفترچه زنبورداری و کارت ملی 

حضـور داشـته باشـند.
ــد  ــورداران می توانن ــت زنب ــر اس ــایان ذک ش
ــت  ــا مدیری ــتر، ب ــات بیش ــذ اطاع ــت اخ جه
امــور طیــور ســازمان جهادکشــاورزی اســتان از 
ــق شــماره های 344۹4114-3443۹560  طری

تمــاس حاصــل نماینــد.     

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن خبر داد
آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی 
و ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری

معـاون مسـکن شـهری بنیاد مسـکن از آغاز 
عملیـات اجرایـی طـرح جدیـد اقـدام ملـی و 
سـاخت 100 هـزار واحـد مسـکن شـهری در 

کشـور خبـر داد.
در  شـناس   جوادحـق  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
واحـدی   312 دوقلـوی  بـرج  افتتـاح  آییـن 
بهـاران سـراب اظهـار کـرد: سـاخت 200 واحد 
مسـکونی نیـز در شهرسـتان سـراب پیش بینی 
شـده کـه اگر زمیـن آن توسـط سـازمان زمین 
بـا  و مسـکن و راه وشهرسـازی فراهـم شـود، 
شناسـایی و تقاضـای متقاضیـان و معرفی افراد 
بـه بانک جهـت بهـره گیـری از وام ۷5 میلیون 
تومانـی، نسـبت بـه احـداث آن اقدام می شـود.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ضـرورت بازنگـری 
نقشـه طـرح هـادی در روسـتاهای مهاجـر پذیـر، 
گفت: روسـتاهای شهرستان سـراب جمعیت پذیر 
هسـتند، بازنگری مجـدد طرح هـادی و در صورت 
تامیـن اعتبار عملیات اجرای طـرح هادی به دلیل 

مهاجـرت معکـوس روسـتاها، انجام خواهد شـد.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن آذربایجـان شـرقی 
برج هـای  کـرد:  اظهـار  مراسـم،  ایـن  در  نیـز 
شهرسـتان  مسـکن  بنیـاد  بهـاران  دوقلـوی  
سـراب بـا312 واحـد مسـکونی و 50 واحـدی 
مسـاحت  بـه  درزمینـی  در16طبقـه  تجـاری 
35000مترمربـع و به مسـاحت مفیـد 24000 
متـر مربـع، هرواحـد مسـاحت تقریبـی 60 متر 
الـی 150 متـر مربـع بـه بهـره بـرداری رسـید. 
حافـظ باباپـور درخصوص اعتبار هزینه شـده 
بـرای برج وپـروژه دوقلوی بهاران، افـزود: پروژه 
دوقلـوی بهـاران سـراب با اعتبـاری بالـغ بر40 
میلیـارد تومـان کـه مبلـغ 12 میلیـارد تومـان 
آن درقالـب تسـهیات مسـکن مهـر با سـود 4 
درصـد ومابقـی اعتبارات آن نیـز از طریق آورده 

هـای مردم احداث شـده اسـت.
شهرسـتان  مـردم  نماینـده  داودی  یوسـف 
سـراب درمجلس شوراسـی اسـامی نیز در این 
مراسـم از عوامـل اجرایـی بـرج دوقلـوی بهاران 
سـراب بـه ویـژه بنیـاد مسـکن، قدردانـی کرد.

ثقفـی، فرمانـدار شهرسـتان سـراب زحمـات 
بنیـاد مسـکن دراحـداث ایـن پـروژه رابسـیار 
سـتودنی اعام کـرد و گفت: طـی بازدید از این 
پـروژه ، کارشناسـان وهمـکاران بنیـاد مسـکن 
تـاش  بسـیار  عظیـم  پـروژه  ایـن  دراجـرای 
کردنـد، از زحمـات آن هـا قدردانـی می کنـم.

سالمت

همه چیز درمورد ارتودنسی نامرئی 

ــا  ــد ، ام ــی خواهن ــی م ــد خوب همــه لبخن
ــه  ــه آنجــا ب ــرای رســیدن ب ــا ب بســیاری از م
ــا  ــردم ب ــدادی از م ــم. تع ــاز داری ــک نی کم
ارتودنســی نامرئــی کــه اینویزیایــن نیــز 
نامیــده مــی شــود موفــق بــه داشــتن لبخنــد 

ــوند. ــی ش ــا م زیب
ــد  ــی کن ــتفاده م ــی اس ــس از براکتهای بری
ــا  ــد ت کــه توســط ســیم هــا متصــل شــده ان
دنــدان هــا را بــه حرکــت تشــویق کنــد. امــا 
اینویزیایــن یــک ســری از دندانهــای باریــک 
و سفارشــی هســتند کــه روی دنــدان هــا قرار 

مــی گیرنــد.
ــرای  ــی( ب ــی نامرئ ــن )ارتودنس اینویزیای
ــا دندانپزشــک  همــه نیســت. ارتودنتیســت ی
بــه شــما کمــک مــی کنــد تصمیــم بگیریــد 
کــه چــه چیــزی بــرای شــما مناســب اســت. 
ــا  ــه ب ــا معالج ــا آنه ــه آی ــد ک ــا بخواهی از آنه
افــراد دارای ارتودنســی نامرئــی تجربــه کــرده 
ــه مراجــع  ــد یــا خیــر. در مــورد بیمــاران ب ان
ــود  ــاران خ ــد از بیم ــل و بع ــر قب ــا تصاوی ی

ــد. ــه کنی مراجع
اینویزیایــن )ارتودنســی نامرئی( چیســت؟ 
اینویزیایــن )ارتودنســی نامرئــی( یــک درمان 
ارتودنســی نوآورانــه اســت کــه جایگزیــن 
سیســتم هــای براکــت و ســیم ســنتی اســت. 
اینویزیایــن از یک ســری ترازهای پاســتیکی 
شــفاف بــرای صــاف کــردن دندانهــا اســتفاده 
مــی کنــد. ایــن ترازهــا بــرای دندانهــای شــما 
بصــورت سفارشــی ســاخته شــده و هــر کیــت 
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــه اس ــدت دو هفت ــه م ب
ســپس بــا کیــت بعــدی ایــن ســری جایگزین 

مــی شــود.
چــه کســی مــی توانــد از ارتودنســی نامرئی 
اســتفاده کنــد؟ از آنجــا کــه ارتودنســی نامرئی 
سفارشــی ســاخته شــده هســتند ، بــرای 
ــتند.  ــن هس ــان بهتری ــا نوجوان ــاالن ی بزرگس
ــر  ــده ت ــودک پیچی ــدان ک ــردن دن ــاف ک ص
ــال  ــوز در ح ــان هن ــان و دهانش ــت. جوان اس
رشــد و توســعه اســت. پزشــک بایــد هنــگام 
تنظیــم درمــان بــه ایــن موضــوع فکــر کنــد.

 ارتودنســی نامرئــی بــه طــور معمــول برای 
ــورت  ــه ص ــا ب ــای آنه ــه دندانه ــی ک بیماران
ــا  ــتند ی ــم هس ــط  نامنظ ــا متوس ــف ی خفی
ــتند  ــه هس ــی در فاصل ــکات جزئ دارای مش
اســتفاده مــی شــود. ممکــن اســت بیمارانــی 
کــه مشــکات نامنظمــی یــا فاصله ای شــدید 
دارنــد - یــا کمبــود شــدید زخمهــا ، اوربیــت 
ــه  ــت ب ــن اس ــت - ممک ــراس بای ــا ک ــا ی ه
ــاز داشــته باشــند. ــری نی ــان پیچیــده ت درم

   ارتودنسـی نامرئـی چطـور کار می کنند؟ 
هنگامـی که یک دندانپزشـک یا ارتودنتیسـت 
تصمیـم گرفـت کـه چگونـه دندانهای شـما را 
اصـاح کنـد ، آنهـا بـرای منظم کـردن دندان 
هـای شـما برنامـه ای را تهیـه می کننـد. اگر 
از ارتودنسـی نامرئـی اسـتفاده کنیـد ، بـرای 
کـه  بـود  خواهیـد  مناسـب  نسـخه  چندیـن 
تنظیمـات جزئـی بـرای جابجایی دنـدان های 

خـود در طـول زمـان درمـان دارند.
مــاده  یــک  از  نامرئــی  ارتودنســی 
ــاخته  ــفاف س ــک ش ــا آکریلی ــتیکی ی پاس
ــرار  ــا ق ــدان ه ــم روی دن ــد و محک ــده ان ش
مــی گیرنــد ، امــا مــی توانیــد بــرای خــوردن 
، مســواک زدن و نــخ دنــدان را خــارج کنیــد. 
بــرای ادامــه حرکــت دنــدان هــا بــه وضعیــت 
مــورد نظــر ، هــر چنــد هفتــه یــک ارتودنســی 

ــرد. ــد ک ــت خواهی ــد دریاف ــی جدی نامرئ
ــا اســتفاده  ــا ب ــردن دندانه ــرای صــاف ک ب
از ارتودنســی نامرئــی چــه مــدت زمــان 
الزم اســت؟ زمــان درمــان بــا ارتودنســی 
ــاز  ــزان نی ــاس می ــا براس ــدان ه ــی دن نامرئ
بــه جابجایــی یــا چرخــش دنــدان هــا اســت. 
هرچــه دنــدان هــای شــما کــج تــر یــا بیشــتر 
فاصلــه داشــته باشــد ، مــدت زمــان بیشــتری 
طــول خواهــد کشــید. درمــان معمــوالً بیــن 
ــر  ــا اگ ــی کشــد. ام ــاه طــول م ــا 24 م 10 ت
شــما یــک بزرگســال هســتید کــه در زمــان 
کودکــی دارای بریــس هســتید و در طــی 
ســالها دندانهایتــان کمــی تغییــر کــرده اســت 
، ممکــن اســت حداقــل بــه مــدت 10 هفتــه 
بــه ارتودنســی نامرئــی احتیاج داشــته باشــید. 
از آنجــا کــه ارتودنســی نامرئــی بــه انــدازه 
بریــس هــای ســنتی دقیــق نیســتند ، ممکــن 
ــتفاده از  ــرای اس ــاران ب ــی از بیم ــت برخ اس
ــاح«  ــه »اص ــاه ب ــد م ــرای چن ــا ب ــس ه بری
دنــدان هــای خــود احتیــاج داشــته باشــند تــا 
در پایــان درمــان ، ســایر تنظیمــات کوچکتــر 

انجــام شــود.
  مزایــای ارتودنســی نامرئــی چیســت؟ 
فلــزی بــودن ارتودنســی ســنتی تنهــا دلیــل 
ــت.  ــی نیس ــی نامرئ ــک ارتودنس ــاب ی انتخ
برخــاف بریــس،  ارتودنســی نامرئــی را مــی 
تــوان خــارج کــرد و مســواک زدن و نــخ 
دنــدان را راحــت تــر مــی کنــد. کــه بــه حفظ 

ــد. ــی کن ــان کمــک م ــی ده ســامت کل
 مضــرات ارتودنســی نامرئــی چیســت؟ 
تنهــا اشــکال واقعــی ارتودنســی نامرئــی دامنه 
درمانهایــی اســت کــه در واقــع مــی توانــد آن 
را پوشــش دهــد. ارتودنســی نامرئــی در مــوارد 
ــی را  ــج بســیار خوب ــا متوســط نتای خفیــف ی

ــه مــی دهــد. ارائ
منبع: بیتوته
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اینجانــب  التحصيلــی  فــارغ  مــدرک 
ــه  ــز ب ــد پروی ــبلوئی فرزن ــی ش ــا خليل لي
ــی 1381050621  ــنامه / مل ــماره شناس ش
کارشناســی  مقطــع  در  تبریــز  صــادره 
ــرم  ــر ن ــی کامپيوت ــته مهندس ــته رش پيوس
ــز  ــگاهی تبری ــد دانش ــادره از واح ــزار ص اف
بــه شــماره و تاریــخ ثبــت در ســازمان 
مفقــود   88/10/10  -  138810202361
ــی باشــد.  ــار م ــد اعتب ــده اســت و فاق گردی
ــدرک  ــی شــود اصــل م ــده تقاضــا م از یابن
ــز  ــد تبری ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش را ب
واقــع در دو کيلومتــری جــاده تبریــز - 
تهــران مجتمــع آموزشــی دانشــگاه آزاد 
ــاختمان اداری - اداره  ــز - س ــامی تبری اس
ــد. ــال نماین ــان ارس ــارغ التحصي ــور ف ام

فرهنگ و هنر

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
و  نخبــگان  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  
پیشکســوتان فرهنــگ و هنــر ماننــد دیده بانــی 
ــه دســت مشــتاقان ایــن عرصــه را در  چــراغ ب

می کننــد.  راهنمایــی  مســیر  ایــن 
ــور در  ــد محمدپ ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر  ــوت هن ــاتید پیشکس ــل از اس ــم تجلی مراس
ــان اینکــه  ــا بی موســیقی آذربایجــان شــرقی ب
هنــر،  و  فرهنــگ  پیشکســوتان  و  نخبــگان 
ــزود:  ــتند، اف ــوزه هس ــن ح ــه ای ــتون خیم س
ــه  ــن عرص ــراد در ای ــن اف ــور ای ــت حض اهمی
امــری صــوری و نمــادی نیســت بلکــه اساســی 

ــت. ــردی اس و راهب
بــه  گذاشــتن  ارج  داشــت:  اظهــار  وی 
اعتــای  و  پیشــرفت  راه  در  کــه  بزرگانــی 
فرهنــگ و هنــر متعالــی ایــن مــرز و بــوم  
ــوده  ــد، ضــروری ب ــی کنن ــاش م دلســوزانه ت
و ایــن جلســه نیــز بــا همیــن رویکــرد برگــزار 

ــت. ــده اس ش
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ــلی  ــت نس ــاع و گسس ــرقی، انقط آذربایجان ش
را از آســیب های حــوزه  فرهنــگ و هنــر اعــام 
کــرد و گفــت: پیشکســوتان حلقــه وصــل 
ــوان  ــد و ج ــا نســل جدی نســل های پیشــین ب

ــتند. هس

محمدپــور، ادامــه داد: اگــر در حــوزه  فرهنگ 
ــوزه  ــن ح ــد، ای ــود بیای ــتی بوج ــر گسس و هن
دچــار آســیب می شــود، زیــرا اگــر نســل جــوان 
نســبت بــه تاریــخ و تمــدن خویــش نــاآگاه و از 
ــد،  ــر باش ــدن بی خب ــگ و تم ــارات فرهن افتخ
درســتی  بــه  را  آینــده  مســیر  نمی توانــد 

ــد. بپیمای
وی یــادآوری کــرد: نســل جــوان بایــد بدانــد 

کــه گذشــتگان ایــن مــرز و بــوم چــه تــاش ها 
ــن  ــد و ای ــی را آفریده ان ــه افتخارات ــرده و چ ک
ــه  ــرای رســیدن ب افتخــارات را چــراغ راهــی ب

قلــه هــای افتخــار قــرار دهنــد.
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
بــه  مــا  آذربایجــان شــرقی گفــت: همــه  
ــتیم  ــون هس ــورمان مدی ــر کش ــگ و هن فرهن
ــا  ــیال و پوی ــان س ــن جری ــد در ای ــه بای و هم

اثرگــذار باشــند.
محمدپــور، موســیقی را هنــری ارزشــمند و 
نــدای درونــی انســان دانســت که از احساســات 
زالل هنرمنــدان ایــن حــوزه نشــات می گیــرد و 
افــزود: ایــن هنــر در روح و جــان انســان ها اثــر 
مــی گــذارد و اگــر نتوانیــم آرمــان هــا، آرزوهــا، 
ــان ایــن هنــر  ــا زب تاریــخ و گذشــته خــود را ب
فاخــر و اصیــل بیــان کنیــم موســیقی وارداتــی 

آن را بــه ســمت نابــودی ســوق خواهــد داد.
وی اظهــار داشــت: مــردم طالــب آثــار 
هســتند  باکیفیــت  و  گران ســنگ  فاخــر، 
ــف  ــته های مختل ــدان در رش ــن هنرمن بنابرای
ــب  ــت مخاط ــه و خواس ــخگوی ذائق ــد پاس بای

ــند. ــز باش نی
محمدپــور بــا تاکیــد بــر جایــگاه ویــژه 
آذربایجــان در عرصــه  فرهنــگ و هنــر در 
ــه  ــیقی، ادام ــژه موس ــه وی ــا ب ــه ه ــام زمین تم
داد: توســعه و پیشــرفت جوامــع بــدون توســعه 
فرهنگــی و هنــری تحقــق پیــدا نمــی کنــد و 
ــگان و  ــر دوش نخب ــی ب ــعه فرهنگ ــن توس ای
ــریت  ــراغ راه بش ــه چ ــت ک ــی اس ــان های انس

ــتند. هس
در ایــن نشســت پیشکســوتان هنر موســیقی 
ــل در اســتان و راه  ــه بررســی موســیقی اصی ب

ــد. ــر شــدن آن پرداختن هــای بالنده ت

پیشکسوتان فرهنگ و هنر
 مشتاقان این عرصه را راهنمایی می کنند

رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا صــدور پیــام آغاز 
ســال تحصیلــی ۹۹ - ۹8 و تبریــک آن بــه 
ــجویان  ــژه دانش ــه وی ــگاهیان و ب ــی دانش تمام
بــا  از دانشــجویان خواســت  جدیدالــورود،  
ــزم  ــش و ع ــر پژوه ــی ب ــِی متک ــرأت علم ج
راســخ در جهــت توســعه علمــی و کارآمــد 
کشــور و رفــع مطالبــات جامعــه در حــوزه 

ــد. ــادرت ورزن ــف مب ــای مختل ه
بــه گــزارش ایســنا، متــن کامــل پیــام دکتــر 

میررضــا مجیــدی، بــه شــرح زیــر اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جدیــد،  تحصیلــی  ســال  رســیدن  فــرا 
همــواره ســرآغازی دوبــاره بــرای  پویایــی 
و رشــد فعالیــت هــای علمــی، آموزشــی و 
پژوهشــی تــوام بــا شــکوفایی فرهنگــی و 
ــار  ــاره، به ــه دگرب ــک ک ــت و این ــوی اس معن
ــن  ــت، ضم ــیده اس ــت از راه رس ــم و تربی عل
تبریــک بــه اســاتید توانمنــد و متعهــد و کلیــه 
کارکنــان پرتــاش دانشــگاه، شــادمانی خــود را 
ــژه  ــه وی ــز ب ــدار مجــدد دانشــجویان عزی از دی
ــا موفقیــت در  پذیرفتــه شــدگان جدیــد کــه ب
آزمــون سراســری ســال تحصیلــی، بــه خانــواده 

ــراز  ــد، اب ــی پیوندن ــز م ــگاه تبری ــزرگ دانش ب
ــم. ــی نمای م

عزیزاِن من!
چنانچــه مــی دانیــد آذربایجــان در درازنــای 
تاریــِخ پــر فــراز و فــرود خــود، از دیرینــه 
ــی از  ــواره یک ــا، هم ــا روزگاِرم ــار ت ــن اعص تری
کانــون هــای درخشــان معنویّــت و دانــِش 
ــدوزی  ــوده و گســتره دانــش ان ــران زمیــن ب ای
ــدای  ــه بلن ــار، ب ــن دی ــوزی در ای ــم آم و عل
ــدگار و شــکوهمند  ــع مان ــخ اســت. مجتم تاری
ربــع رشــیدی از هــزار تــوِی تاریــخ، بــه عنــوان 
یــادگاری ارزشــمند، از دِل قــرون و اعصــاِر 
دانایــی اســت کــه از پرتــو ذوق ســاکناِن 
ــمندان  ــدن دانش ــل گردآم ــه اش، مح فرهیخت
ــود و نظــر  ــران و جهــاِن اســام ب از سراســر ای
هــر بیننــده صاحــب ذوقــی را بــه خــود جلــب 

ــرد. ــی ک م
دانشــگاه تبریــز در ســال تحصیلــی گذشــته، 
و  شــریف  همــکاران  تــاش  و  همــت  بــا 
دانشــجویان در همــه بخش هــا، ســال موفقــی 
ــام  ــر انج ــاوه ب ــت و ع ــر گذاش ــت  س را پش
شایســته وظایــف معمــول خــود، توانســت 

در رتبه بندی هــای معتبــر جهانــی جایــگاه 
ــق  ــن افتخــار، متعل ــود بخشــد. ای خــود را بهب
ــگاه  ــزرگ دانش ــواده ب ــای خان ــه اعض ــه هم ب
تبریزاســت. همــه مــا در دانشــگاه تبریــز بایــد 
ایــن جایــگاه را مغتنــم بدانیــم و بــرای حفــظ و 

ــیم. ــای آن بکوش اعت
ارتقــای هرچــه بیشــتر جایــگاه جهانــی 
ــز، توســعه تعامــات دانشــگاه و  دانشــگاه تبری
جامعــه و مشــارکت جــدی دانشــگاه در فراینــد 
ــور،  ــوری کش ــای مح ــل چالش ه ــعه و ح توس
ــی  ــی  و بین الملل ــای علم ــترش همکاری ه گس
بــا دانشــگاه های معتبــر جهــان در قالــب 
دوره هــای مشــترک، تبــادل دانشــجو و اســتاد 
ســرانجام،  و  مشــترک  طرح هــای  انجــام  و 
ــوزش،  ــه کیفیت بخشــی در آم توجــه جــدی ب
از  دانش آموختــگان،  اشــتغال  و  پژوهــش 
جملــه موضوعاتــی اســت کــه دانشــگاه تبریــز 
ــای جــدی و  ــا، گام ه ــق آن ه ــرای تحق ــد ب بای

ــردارد. ــی ب محکم
دانشجویان عزیز!

توســعه  میــزان  بــه  استقال کشــورها 
فنــاوری و توانایی هــای آنــان در رفــع نیازهــای 
صنعتــی، اقتصــادی و اجتماعــی وابســته اســت 
و ارتبــاط دانشــگاه ها بــا صنعــت و جامعــه 
ــری دارد.  ــن اســتقال نقــش موث در میــزان ای
ظرفیت هــای  فعل رســاندن  بــه  و  شــناخت 
ــه  ــای جامع ــای نیازه ــر مبن ــش ب ــه دان نهفت
بســتر  فراهم کــردن  و  آمــوزش  درفرآینــد 
و  اجتماعــی  عرصه هــای  در  مشــارکت 
ــت و  ــا اس ــه م ــی هم ــه اصل ــادی وظیف اقتص
ــرای علم انــدوزی و اندیشــه ورزی نیــز  تــاش ب
مهم تریــن وظیفــه دانشــجویان و نخبــگان 

علمــی و دانشــگاهی بــه ویــژه در خطــه مهــم 
ــت. ــز اس ــی تبری ــهر تاریخ ــان و ش آذربایج

بـــاری آغـــاز بهـــار علـــم و دانـــش را بـــا 
ـــداهلل  ـــرت اباعب ـــام آزادگان؛ حض ـــه ام ـــی ب تاس
الحســـین)ع( درحالـــی آغـــاز می کنیـــم کـــه 
ـــری  ـــان دیگ ـــر زم ـــش از ه ـــورعزیزمان بی کش
گوناگـــون  نامایمت هـــای  درمحاصـــره 
ـــران  ـــردم ای ـــه و م ـــرار گرفت ـــتکبار ق ـــان اس جه
ـــن و آزادگـــی خـــود،  ـــرای حفـــظ دی اســـامی ب
راه ناهمـــواری را در ســـنگاخ تحریمهـــای 
بنابرایـــن  کننـــد.  مـــی  ظالمانـــه طـــی 
ـــز، در  ـــگاهیان عزی ـــه دانش ـــت ک ـــح اس پرواض
ـــی  ـــای جهان ـــد مرزه ـــاس، بای ـــه حس ـــن بره ای
دانـــش را طـــی کننـــد و الگویـــی روشـــن از 
ــه  ــی بـ ــامی و ایرانـ ــدن اسـ ــگ و تمـ فرهنـ
نمایـــش بگذارنـــد و ســـبک زندگـــی ایرانـــی 
ــی  ــت زدگـ ــه دور از سیاسـ ــامی را بـ و اسـ

طنیـــن انـــداز نماینـــد.
اینجانــب، در برابــر الطــاف سرشــار و بیکران 
پــروردگار متعــال، پیشــانی فروتنــی و ســپاس 
ــی  ــرو م ــّدس ف ــرزمین مق ــن س ــاِک ای ــر خ ب
ــه  ــگان قافل ــه روان رفت ــار درود ب ــا نث ــم و ب نه
ــه  ــتعانت از ارواح طّیب ــا اس ــش، ب ــم و دان عل
ــه عنــوان  شــهیداِن ســرافراز دانشــگاه تبریــز ب
ــاز  ــران، آغ ــای ای ــگاه ه ــهدای دانش مشهدالّش
ســال تحصیلــی جدیــد را تبریــک مــی گویــم 
ــز  ــگاه تبری ــزرگ دانش ــواده ب ــای خان از اعض
ــی  ــِی متک ــرأت علم ــا ج ــه ب ــم ک ــی خواه م
ــر پژوهــش و عــزم راســخ در جهــت توســعه  ب
علمــی و کارآمــد کشــور و رفــع مطالبــات 
جامعــه در حــوزه هــای مختلــف مبــادرت 

ــد. ورزن

رئیس دانشگاه تبریز:

دانشجویان جهت رفع مطالبات جامعه 
در حوزه های مختلف مبادرت ورزند

عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس بـا اشـاره بـه 
تخلـف رخ داده در پذیـرش دختـری به عنوان دانشـجو در رشـته 
دندان پزشـکی، عنـوان کرد: تخلـف در نظام آموزشـی قابل رویت 
اسـت و نظارت هـا در رشـته هایی کـه بـا جـان مـردم سـر و کار 

دارد بایـد دو چندان شـود. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، فرهـاد فاحتـی با اشـاره بـه موضوع 
دانشـکده  در  یک سـال  کـه  دختـری  دانشـجوی  دسـتگیری 
دندانپزشـکی دانشـگاه شـهید بهشـتی مشـغول تحصیـل بـوده 
ولـی ناگهـان دسـتگیر و معلـوم می شـود او اصـًا کنکـور نـداده 
اسـت، گفـت: ضـرورت دارد در ایـن زمینه مسـئوالن وزارت علوم 
و مسـئوالن آموزشـی وزارت بهداشـت توضیـح دهنـد کـه چـرا 

چنیـن اتفاقـی رخ داده و بایـد بـا متخلفـان برخـورد شـود.
نماینـده مـردم قائنـات و زیرکـوه در مجلـس دهـم شـورای 
اسـامی تصریـح کـرد: بـرای اصـاح ایـن رویـه نیـاز اسـت کـه 
سـاختار اصـاح شـود و بـا ایـن رونـد بـه هیـچ نمی تـوان عنوان 
کـرد کـه این اتفـاق آخرین مـورد رخ داده غیرقانونی بوده اسـت.

نباید به خاطر یک مورد پدیده فروش صندلی در 
دانشگاه ها را همه  گیر و رایج بدانیم 

ــه  ــان نام ــدرک و پای ــل م ــوع جع ــه موض ــاره ب ــا اش وی ب
ــتفاده ها را از  ــوء اس ــن س ــی بدتری ــرد: برخ ــه ک ــی، اضاف فروش
ــه  ــه هم ــورد را ب ــن م ــد ای ــا نبای ــد ام ــی می  برن ــدرک جعل م
دانشــگاه ها بســط بدهیــم و نمی تــوان گفــت کــه صندلــی 
فروشــی در دانشــگاه ها پدیــده ای همه گیــر و رایــج اســت 
ــا  ــیده ت ــان آن رس ــورد زم ــن م ــه همی ــه بهان ــروز ب ــی ام ول
ســازمان ســنجش بــا اصــاح ســاختاری خــود جلــوی ایــن ســوء 

اســتفاده ها را بگیــرد.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس بـا بیـان اینکه تقلـب در نظام 
آموزشـی بـا توجـه بـه اطاعاتـی در نظـام آمـوزش و پـرورش و 
نظام آموزشـی عالی کشـور وجـود دارد، قابل رویت اسـت؛ افزود: 
سیسـتم های نظارتـی  نبایـد اجـازه سـوء اسـتفاده و تقلـب را 

بدهنـد و ایـن نظارت هـا بایـد همـه جانبه باشـد.

نظارت ها بر رشته هایی که با جان مردم سر و کار دارند، 
دو چندان شود

ــازی  ــا جــان مــردم ب ــد ب ــر اینکــه نبای ــا تأکیــد ب فاحتــی ب
ــول وارد  ــوه و پ ــا رش ــرادی ب ــه اف ــرد: اینک ــح ک ــرد، تصری ک
ــر و  ــردم س ــان م ــا ج ــه ب ــوند ک ــکی ش ــوم پزش ــته های عل رش
ــا را  ــد نظارت ه ــت بای ــن باب ــای تأســف دارد و از ای کار دارد، ج

ــود. ــدان ش دوچن

ضرورت برخورد مراجع قضایی با متخلفان
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس تأکیــد کــرد: 

برخــورد بــا افــراد خاطــی در ایــن موضــوع ماننــد ســایر مفاســد 
بایــد از طریــق مراجــع قضایــی بــه صــورت جــدی باشــد چراکــه 
بــه راحتــی متخلفــان در ایــن حــوزه قابــل شناســایی هســتند.

ــر در یکــی از  ــن دخت ــی حضــور ای ــه فاحت ــر اســاس گفت ب
ــن  ــه ای ــود ک ــب ش ــد تعقی ــز بای ــیما نی ــدا و س ــبکه های ص ش
ــه ســازمان صــدا و ســیما  ــا افــرادی ب فــرد توســط چــه فــرد ی
معرفــی شــده اســت. البتــه کســانی کــه مســئول دعــوت مهمــان 
در صــدا و ســیما هســتند نیــز بایــد اســتعامات الزم از مراجــع 
ــی  ــی ب ــانه مل ــق رس ــن طری ــا از ای ــد ت ــب کنن ــمی را کس رس

ــد. ــان خــودش را از دســت نده ــار نشــود و مخاطب اعتب

فالحتی با هشدار درباره نبود نظارت ها بر فرآیند پذیرش دانشجو:

تخلف در نظام آموزشی قابل رویت است

آشپزی

ساندویچ هات داگ

مواد الزم:
برای سس پیاز:

روغن مایع                          2 قاشق غذاخوری
پیاز متوســط                              2 عدد
عسل                          2 قاشق غذاخوری
دارچین                            2/1 قاشق چایخوری
پودر چیلی                       2/1 قاشق چایخوری
کچاپ                                       4/1 پیمانه
آب                                      2/1 پیمانه
سس تند                             1 قاشق چایخوری
نمک                                   2/1 قاشق چایخوری
فلفل سیاه                         4/1 قاشق چایخوری

برای ساندویچ:
سوسیس هات داگ                             8 عدد
نان ساندویچ                                 8 عدد
سس خردل تند                         به میزان الزم

ســاندویچ هــات داگ چیســت؟ هــات داگ 
ــه  ــه ک ــوب آلمانی ــاندویچ محب ــوع س ــه ن ی
ــدا  ــدار پی ــان طرف ــطح جه ــی زود در س خیل
ــاد  ــن زی ــه در روغ ــات داگ رو میش ــرد. ه ک
ــط  ــرد. فق ــاده ک ــر آم ــا در ف ــرد و ی ســرخ ک
نکتــه مهــم در تهیــه کردنــش اینــه کــه 
سوســیس هــا مغــز پخــت بشــن. بــه همیــن 
ــیس  ــه ی سوس ــه روی بدن ــت ک ــل هس دلی
بــرش هــای عرضــی زده میشــه. بــه جــز ایــن 
نکتــه، ایــن کــه مــواد تشــکیل دهنــده هــات 
ــوی  ــون ت ــه چ ــم مهم ــه ه ــی باش داگ چ
خوشــمزگی ســاندویچتون تاثیــر زیــادی داره.

ــم در  ــا ه ــراره ب ــتور ق ــن دس ــوی ای ــا ت م
مــورد طــرز تهیــه ســاندویچ هــات داگ بــدون 
فــر صحبــت کنیــم. در واقــع بــه مهــم تریــن 
قســمتش یعنــی ســس مخصــوص هــات داگ 
مــی پردازیــم. ایــن ســس کــه بــه ســس پیــاز 
معروفــه طعــم فــوق العــاده ای بــه هــات داگ 
دســت ســاز شــما میــده و شــما رو شــیفته ی 
خــودش مــی کنــه. اگــر هــم دوســت داشــته 
باشــین انــواع هــات داگ رو تســت کنیــن مــا 
هــات داگ بــا گوجــه و هــات داگ مــدل مــار 
رو پیشــنهاد میدیــم. اگــه فکــر مــی کنیــن به 
خاطــر سوســیس و مضــرات هــات داگ بایــد 
کا بیخیــال ایــن غــذای هیجــان انگیز بشــین 
ــاره داره!  ــم چ ــه اون ه ــم ک ــرض کن ــد ع بای
شــما میتونیــن بــه کمــک دســتور سوســیس 
خانگــی و یــا سوســیس پنیــردار خودتــون رو 
ــاز  ــی نی ــاده ب ــای آم ــیس ه ــد سوس از خری
کنیــن. حــاال اگــه آمــاده باشــین، شــما رو بــه 
تهیــه یــک ســاندویچ هــات داگ خوشــمزه و 

مرغــوب دعــوت مــی کنــم.
 

طرز تهیه:
ــاندویچ از  ــه س ــروع کار تهی ــرای ش 1- ب
ــاز  ــل را آغ ــاز مراح ــس پی ــازی س ــاده س آم
کنیــد. بــرای تهیــه ســس پیــاز ابتــدا بایــد در 
یــک قابلمــه ی شــیر جــوش، مقــداری روغــن 
بریزیــد و شــیر جــوش را روی حــرارت مایــم 
قــرار دهیــد. صبــر کنیــد تــا روغــن داغ شــود.

2- پیازهــا را از وســط نصــف کنیــد و بعــد 
ــد.  ــرش بزنی ــک ب ــای باری ــکل نواره ــه ش ب
وقتــی روغــن داغ شــد، آن را در قابلمــه 
ــدی  ــا ح ــا را ت ــد. پیزاه ــم بزنی ــد و به بریزی

ــوند. ــبک ش ــرم و س ــه ن ــد ک ــت دهی تف
ــه  ــی را ب ــودر چیل ــن و پ ــل، دارچی 3- عس
پیازهــا اضافــه کنیــد و خوب بهــم بزنیــد. اجازه 

دهیــد ایــن مــواد یــک دقیقــه بــا هــم بپزنــد.
4- حــاال در ایــن مرحلــه از تهیه ســاندویچ 
هــات داگ بایــد بــه قابلمــه آب، ســس 
کچــاپ، ســس تنــد، نمــک و فلفــل ســیاه را 

ــد. ــه کنی اضاف
ــم  ــا ه ــواد ب ــن م ــا ای ــد ت ــر کنی 5- صب
ــوص  ــاز مخص ــس پی ــواد س ــوند. م ــرخ ش س
هــات داگ بایــد بــه قــدری بپزنــد کــه ســس 
غلیــظ شــود. بــرای ایــن کار حــدودا 10 الــی 

ــی اســت. ــان کاف ــه زم 15 دقیق
6- ســپس مخلــوط ســس پیــاز را بــه یــک 
کاســه منتقــل کنیــد و در کنــاری قــرار دهیــد تا 
خنــک شــود. ایــن ســس را میتوانیــد در ظــرف 
دربســته تــا دو روز در یخچــال نگــه داری کنیــد.

۷- حــاال بایــد سوســیس هــای مخصــوص 
ــرای  ــد. ب ــاده کنی ــات داگ را آم ــاندویچ ه س
ایــن کار در ســطح سوســیس هــا بــرش 
ــن  ــه روغ ــپس در ماهیتاب ــد. س ــی بزنی عرض
بریزیــد و وقتــی روغــن داغ شــد سوســیس را 
در آن قــرار دهیــد. میتوانیــد هــات داگ را در 

ــو هــم آمــاده کنیــد. ــا ماکرووی فــر ی
8- هــات داگ هــا را در نــان ســاندویچ 
ــردل،  ــس خ ــا س ــد و روی آن ه ــرار دهی ق
ــر  ــد و ه ــرده ای ــاده ک ــه آم ــازی ک ــس پی س
نــوع ســس دلخــواه دیگــر بریزیــد. ســاندویچ 
را بــا ســیب زمینــی ســرخ کــرده و نوشــیدنی 

ــوش جــان. ــد. ن ــک ســرو کنی خن
منبع: ایران کوک

راه اندازی سامانه صدور مجوز 
چاپ کتاب در آذربایجان شرقی

دولــت  برنامــه  تحقــق  راســتای  در 
ــاپ و  ــوز چ ــدور مج ــامانه ص ــک، س الکترونی
ــرقی راه انــدازی  ــر کتــاب در آذربایجان ش نش

ــد.  ش
ــر اســاس راهبردهــای  ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
دولــت و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
بــرای اجــرای برنامــه دولــت الکترونیــک و 
ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی خدمــات دولــت، 
توســط کارشناســان دفتــر توســعه کتــاب 
فــن آوری اطاعــات  و کتابخوانــی و مرکــز 
و  فرهنــگ  وزارت  دیجیتــال  رســانه های  و 
ارشــاد اســامی، ســامانه صــدور مجــوز چــاپ و 
نشــر کتــاب در آذربایجــان  شــرقی بــه عنــوان 
ســومین اســتان بعــد از خراســان رضــوی و قــم 

ــد. ــدازی ش راه ان
بــر اســاس ایــن برنامــه، کارگــروه آموزشــی 
و راه انــدازی ســامانه وزارتخانــه بــه مــدت یــک 
هفتــه در اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــه  ــده و در س ــتقر ش ــرقی مس ــان ش آذربایج
ــرای  ــی ب ــی آموزش ــات تخصص ــطح،  جلس س
کارشناســان اداری،  کارشناســان بررســی کتــاب 
ــن ناشــرین اســتان را برگــزار کــرد. و همچنی

از مزیت هــای ایــن ســامانه می تــوان بــه 
حــذف کاغــذ در مراحــل صــدور مجــوز و عــدم 
ــاب توســط ناشــرین،  ــت کت ــه پیــش پرین ارای
عــدم لــزوم مراجعــه ناشــران بــرای مجــوز بــه 
اداره کل،  اطاع رســانی پیامکــی بــه ناشــران از 
نتیجــه مجــوز کتــاب،  افزایــش ســرعت صــدور 
ــودت  ــا ع ــال و ی ــدم ارس ــاظ ع ــه لح ــوز ب مج
بــه کارشناســان بررســی  پیــش  نویس هــا 

اشــاره کــرد.
ــرای  ــد ب ــان می توانن گفتنــی اســت متقاضی

اســتفاده از ایــن ســامانه بــه آدرس
 ketab.samandehi.ir مراجعه نمایند.

ــر  ــاپ و نش ــر چ ــرقی از نظ ــان ش آذربایج
ــم و  ــران، ق ــای ته ــتان ه ــد از اس ــاب بع کت
خراســان رضــوی، رتبــه چهــارم کشــور را دارد 
ــوان  ــزار و 500عن ــک ه ــش از ی ــال بی و پارس

ــد. ــر ش ــتان منتش ــن اس ــاب در ای کت

همایش کودک کالس اولی من
 در مراغه برگزار شد

 همایـش »کودک کاس اولـی من« با هدف 
ویژگی هـای  از  دانش آمـوزان  اوليـای  آگاهـی 
جسـمی و روحـی فرزنـدان و آگاهـی از اصـول 
آمـوزش در مقطـع ابتدایـی و تعامـل آنهـا بـا 

مدرسـه در مراغـه برگـزار شـد.
به گزارش ایرنا، سرپرسـت آمـوزش و پرورش 
ایـن  در  اینکـه  بيـان  بـا  یکشـنبه  روز  مراغـه 
همایـش اوليـای دانش آمـوزان پایـه اول ابتدایی 
مـدارس شـهری و روسـتایی شهرسـتان حضـور 
داشـتند گفـت: آشـنایی اوليـای دانـش آمـوزان 
کاس اولـی بـا ویژگـی هـای رشـد کـودک در 
اوليـن سـال ورود به مدرسـه از اهـداف برگزاری 

ایـن همایـش فرهنگـی و اجتماعـی اسـت.
محمـود رضایـی افزود: ایجـاد تعامل مثبت و 
سـازنده بين خانه و مدرسـه، افزایـش معلومات 
عمومـی و تخصصـی والدیـن و آشـنایی والدین 
با مشـکات ویـژه یادگيری از دیگـر اهداف این 

همایـش بود.
وی افـزود: روانشناسـی رشـد کودک، شـيوه 
نظـام  در  ارزشـيابی  و  آمـوزش  جدیـد  هـای 
یادگيـری،  ویـژه  تشـریح مشـکات  آموزشـی، 
انتظـارات معلـم کاس اولـی از والدیـن و دانش 
بازگشـایی  از  قبـل  اوليـا  اقدامـات  و  آمـوزان 
مـدارس، حين بازگشـایی و بعد از بازگشـایی از 
مباحـث های مطرح شـده در ایـن همایش بود.

رضایـی اضافـه کـرد: این همایش در آسـتانه 
بازگشـایی مدارس با شـرکت سـه هـزار و 5۹۹  
نفـر از اوليـای دانـش آمـوزان کاس اولـی در 

قالـب هفـت برنامـه بـه اجـرا در آمد.
حـدود ۴8 هـزار دانـش آموز و 3 هـزار کادر 
فرهنگـی در 550 مدرسـه دولتـی و غير دولتی 

مراغـه در حـال تحصيل و تدریس هسـتند.
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علیرضا کریمی نایب قهرمان جهان شد

ـــا شکســـت  ـــران ب ـــی کشـــتی ای ـــم مل ـــرم تی آزادکار وزن ۹2 کیلوگ
ــی 201۹  ــای جهانـ ــره رقابتهـ ــدال نقـ ــه مـ ــال بـ ــدار فینـ در دیـ

قزاقســـتان بســـنده کـــرد.
ـــال وزن ۹2  ـــدار فین ـــی در دی ـــا کریم ـــر، علیرض ـــزارش مه ـــه گ ب
کیلوگـــرم رقابتهـــای کشـــتی آزاد قهرمانـــی جهـــان کـــه در شـــهر 
ـــس  ـــی دن کاک ـــاف ج ـــه مص ـــد ب ـــزار ش ـــتان برگ ـــلطان قزاقس نورس
آمریـــکا رفـــت. کریمـــی در ایـــن دیـــدار بـــا نتیجـــه 4 بـــر صفـــر 

ـــید. ـــان رس ـــره جه ـــدال نق ـــه م ـــت و ب باخ
در پایـــان رقابت هـــای مقدماتـــی چهـــار وزن دوم کشـــتی 
آزاد قهرمانـــی جهـــان و گزینشـــی المپیـــک کـــه امـــروز در شـــهر 
نورســـلطان قزاقســـتان برگـــزار شـــد علیرضـــا کریمـــی در دیـــدار 
ـــت و  ـــیه رف ـــل اف از روس ـــان جبرائی ـــاف علیخ ـــه مص ـــی ب ـــه نهای نیم

ـــید. ـــال رس ـــه فین ـــد و ب ـــروز ش ـــر پی ـــه صف ـــه 10 ب ـــا نتیج ب
ــتراحت در دور اول، در دور  ــس از اسـ ــته پـ ــی روز گذشـ کریمـ
دوم روبایـــف از مولـــداوی را 12 بـــر یـــک شکســـت داد و ســـپس 
لوبومیـــر ســـاگالیوک از اوکرایـــن را بـــا نتیجـــه 12 بـــر 2 مغلـــوب 
ـــیه را  ـــل اف از روس ـــم علیخـــان جبرائی ـــی ه ـــه نهای ـــرد. وی در نیم ک

ـــید. ـــال رس ـــه فین ـــت داد و ب ـــر شکس ـــه صف ـــه 10 ب ـــا نتیج ب
ـــتی آزاد  ـــی کش ـــم مل ـــز تی ـــدال برن ـــتین م ـــی نخس ـــس امام یون

ـــود. ـــه ب ـــردن آویخت ـــر گ ـــابقات را ب ـــن مس ـــران در ای ای

مسابقات شطرنج گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس تبریز برگزار گردید

مســـابقات شـــطرنج ریتـــد )ســـریع( گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع 
ـــای  ـــروه ه ـــدان گ ـــر از عاقمن ـــور 64  نف ـــا حض ـــز  ب ـــدس تبری مق

ـــد. ـــزار گردی ـــتان برگ ـــطرنج اس ـــت ش ـــالن هیئ ـــنی آزاد در س س
بـــه گـــزارش خبـــر نـــگار مـــا، ایـــن مســـابقات بـــا حضـــور 64 
ـــا 85  ـــال ت ـــنی آزاد از 6 س ـــای س ـــروه ه ـــازان گ ـــطرنج ب ـــر از ش نف
ـــده و  ـــروع ش ـــاعت 11 ش ـــه ۹8/6/2۹ از س ـــه مورخ ـــال روز جمع س

ـــت. ـــه یاف ـــر ادام ـــاعت 1۹ عص ـــا س ت
ـــازان  ـــطرنج ب ـــا ش ـــود ت ـــی ب ـــه ی خوب ـــدس بهان ـــاع مق ـــه دف  هفت
ـــد  ـــود را محـــک بزنن ـــد خ ـــه و بتوانن ـــر پرداخت ـــا یکدیگ ـــت ب ـــه رقاب ب
ـــهرکی  ـــای ش ـــرداوری آق ـــابقه و س ـــزاری مس ـــه برگ ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک

ـــد. ـــل ش ـــر حاص ـــن ام ـــژاد ای ن
نتایج نهایی مسابقات به شرح زیر می باشد:    

 جوایز اصلی:

مقام اول : صاحبعلی عطا نژاد
مقام دوم : محرم احمدیان

مقام سوم : ناصر پور اسمعیل
مقام چهارم : رحیم نظری

مقام پنجم : حمید رضا ابراهیمی
جوایز فرعی:

اول زیر 2000 : احمد غفاری
اول زیر 1800 : مهدی عدالت خواه

اول زیر 1600 : آریا جلیلی
اول زیر 1400 : ایدین ملک نیا

اول پیشکسوتان : جلیل نعمت ابادی
اول زیر 10 سال : محمد امین پینو

دوم زیر 10 سال : طاها ساالریان
اول بانوان : سمین سلمانی
دوم بانوان : عطرین دالور

صدرنشینی تیم تبریز در دوره اول 
لیگ برتر اسکیت هاکی

ماهــور صدرنشــین دور اول دوازدهمیــن لیــگ برتــر اســکیت 
ــد.                             ــان ش ــی آقای ــن هاک اینای

ــه گــزارش مســئول کمیتــه اســکیت هاکــی اســتان آذربایجــان  ب
ــز( در  ــایمان تبری ــور )س ــرش ماه ــی ف ــکیت هاک ــم اس ــرقی، تی ش
قالــب مســابقات لیــگ برتــر اســکیت هاکــی بــا ســه پیــروزی قاطــع 
ــه ورزشــی  ــه در مجموع ــی ک ــر اســکیت هاک ــگ برت در دوره اول لی

ــت. ــرار گرف انقــاب تهــران برگــزار شــد در صــدر جــدول ق
وی اضــاف کــرد: در مســابقات لیــگ برتــر اســکیت هاکــی ۹ تیــم 
از شــهرهای تهــران، تبریــز، شــیراز، قــم، مشــهد و شــهر ری حضــور 

داشــتند.

ــال  ــی والیب ــیون جهان ــایت فدراس س
ــا  ــار ب ــومین ب ــرای س ــران ب ــت: ای نوش
ــور  ــترالیا و در حض ــل اس ــروزی مقاب پی
بیــش از 10 هــزار تماشــاگر، قهرمــان 

ــد. ــیا ش آس
ســایت  تســنیم،  گــزارش  بــه 
از  پــس  والیبــال  جهــان  فدراســیون 
ــران در  ــال ای ــی والیب ــم مل ــی تی قهرمان
مســابقات قهرمانــی آســیا نوشــت: ایــران 
ــل  ــروزی مقاب ــا پی ــار ب ــومین ب ــرای س ب
اســترالیا و در حضــور بیــش از 10 هــزار 

تماشــاگر، قهرمــان آســیا شــد.
اســترالیا پیــش از بــازی فینــال، تنهــا 
ــود. دو  ــدون شکســت مســابقات ب تیــم ب
ــم  ــا ه ــم ب ــی ه ــه مقدمات ــم در مرحل تی
ــروس«  ــه »والی ــد ک ــده بودن ــه رو ش روب

ــود. ــرده ب ــر یــک ب ــازی را 3 ب ــن ب ای
امیــر غفــور در بــازی فینــال 20 امتیــاز 
ــش  ــد حمات ــرد و در ۷3 درص ــب ک کس
موفــق بــود. تیــم ایــران نیــز در 56 درصد 

از حماتــش موفــق ظاهــر شــد.
 ،201۹ ســال  در  ایــران  قهرمانــی 
ــم در  ــن تی ــت ای ــوان نخس ــومین عن س
ملی پوشــان  بــود.  44 ســال گذشــته 
والیبــال ایــران در ســال های 2011 و 
ــدال طــای مســابقات  ــه م ــز ب 2013 نی

ــد. ــیده بودن رس
هشــت تیــم برتــر ایــن مســابقات 
المپیــک  انتخابــی  راهــی رقابت هــای 
ــز در  ــر نی ــم برت ــدند و 10 تی 2020 ش
مســابقات قهرمانــی آســیای ســال 2021 

ــود. ــد ب ــر خواهن حاض

رییــس فدراســیون بین المللــی فوتبــال 
)فیفــا( در جریــان همایشــی اعــام کــرد 
کــه مقامــات ایــران بابــت حضــور زنــان در 
ورزشــگاه بــرای دیــدار دهــم اکتبــر ایــن 
تیــم در انتخابــی جــام جهانــی 2022، بــه 

فیفــا »اطمینــان« داده انــد.
بــه گــزارش ایرنــا، مقامــات فیفــا از چنــد 
ــون  ــده و هم اکن ــران ش ــی ای ــش راه روز پی
ــوص  ــر در خص ــادل نظ ــث و تب ــرای بح ب
ــدار  ــرای دی ــور ب ــن کش ــازی های ای آماده س
10 اکتبــر )18 مهــر( مقابــل کامبــوج در 

ــد. ــران حضــور دارن ته
در این بین، »جیانی اینفانتینو« در جریان 
کنفراسـی بـا موضـوع فوتبـال زنـان اظهـار 
داشـت: بایـد زنـان را در ورزشـگاه ها داشـته 
باشـیم؛ باید با حفظ حرمت امـا قوی و قاطع 

بـرای فراهم شـدن این امـکان فشـار آورده و 
بیـش از ایـن نمی توانیم منتظـر بمانیم.

وی ادامـه داد: بـه ما اطمینان داده شـده 
اسـت کـه از بـازی بعـدی تیـم ملی ایـران، 
زنـان مجـاز بـه حضـور در ورزشـگاه های 
فوتبال ایران هسـتند؛ این مسئله از اهمیت 
زیـادی برخـوردار اسـت؛ به جز چنـد مورد 
اسـتثنا، 40 سـال اسـت که چنیـن چیزی 
محقـق نشـده امـا قدم برداشـتن به سـوی 

مرحلـه بعدی بسـیار اهمیـت دارد.
فیفــا امــروز  اعــام کــرد کــه ایــن نهــاد 
جهانــی در راســتای گســترش و پیشــرفت 
برنامه هــای ایــران بــه منظــور فراهــم 
کــردن شــرایط ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها 
در مســابقات لیــگ داخلــی این کشــور، در 

حــال همــکاری بــا تهــران اســت.

 بازتاب قهرمانی والیبال ایران در سایت 
فدراسیون جهانی والیبال

ایران بابت حضور زنان در ورزشگاه 
به ما »اطمینان« داده است

روانشناسی

مشاوره مدارس چه وظایفی دارد
 و یک مشاوره موفق مدرسه 

چه کسی است  

مشـاوره در مدارس برنامه ای مهم اسـت که 
در عرصـه تعلیـم وتربیـت جهـان از سـال های 
دور مـورد توجه قرار گرفته اسـت. مشـاور یکی 
از ارکان مدرسـه اسـت و آغـاز کار موفق وی در 
شـروع سـال تحصیلی میتواند سـالی شادمان و 
پرغرور را براي مدرسـه و حوزه مشـاوره آن رقم 
بزند. در شـروع، رابطه مناسـب با مدیر مدرسـه 
و دیگر عوامـل) معاونان و کادر اجرایی( میتواند 

بسـیار تأثیرگذار باشد.
چنانچـه بتوانیـم مدیر مدرسـه را بـا برنامه 
هاي مشـاوره مدرسـه همراه کنیـم، جای پای 
محکمـی براي خـود و برنامه هاي مشـاوره ای 
در نظـام مدرسـه بـاز خواهیـم کرد. مدیـر، ما 
را در تمـام تصمیـم گیـری هـای خـود دخیل 
مدرسـه  معـروف،  قـول  بـه  و  کـرد  خواهـد 
مشـاوره محـور خواهـد شـد. بالعکـس ، اگـر 
کادر اجرایـی مدرسـه را با خود همـراه نکنیم، 
دردسـرهای زیـادي در طـول سـال تحصیلـی 

انتظـار مـا را خواهند کشـید!
 

بخشی از وظایف یک مشاور مدرسه براي 
گروه دانش آموزان بصورت زیر است:

ارائـه امـوزش در مورد مسـایل روانشـناختی 
اجتماعـي: مشـاور ممکـن اسـت در مـورد  و 
بـا  اموزشـی  کاسـهاي  جنسـیتی  مسـایل 
مباحـث بهبـود مهارت هـای اجتماعـي، مقابله 
بـا خشـونت، حـوادث و اسـیب های مربـوط به 
مدرسـه یـا جامعـه برپـا کنـد، نـوع ارتباطات و 
رفتـار هـای اجتماعي مناسـب را در مدرسـه و 
جامعـه را بـراي دانـش آمـوزان تشـریح کند یا 
سـمینارهایی مربوط به مهـارت های تحصیلی، 

عـادات مطالعـه و مدیریـت زمـان ارائـه دهـد.
بـا  مدرسـه  مشـاور  شـغلی:  راهنمایـي 
شناسـایی منافـع، قـوت هـا و قابلیـت هـا از 
طریـق ارزیابـی بـه امادگـی تحصیلـی دانـش 
آمـوزان و انتخـاب رشـته مناسـب بـا حفـظ 
اهـداف  تعییـن  و  علمـی  اسـتانداردهای 

. میکننـد  کمـک  تحصیلـی  موفقیـت 
در  اغلـب  مدرسـه  مشـاوران  مشـاوره: 
خصـوص اختافـات بـا همسـاالن، معلمان یا 
والدیـن مشـاوره تخصصـی می دهنـد و ایـن 
خدمـات درمانـی را در طول سـاعات مدرسـه 

. می دهنـد  ارائـه 
مداخله زودهنگام: مشـاوران عـاوه بر اموزش 
هایی در خصوص مشـکات یادگیـری و نگرانی 
هـای روانشـناختی کـه معمـوالً در کـودکان و 
نوجوانان اشـکار میشـود ، میتواننـد در خصوص 
نگرانی های سـامت روان، ارجـاع، توصیه هایی 

در بیشـتر امـوزش بـه والدین ارائـه دهند.
در ایـن مقالـه خصوصیـت هـای غالبی که 
هر مشـاور مدرسـه موفق باید داشـته باشد را با 

شـما به بحث خواهیم گذاشـت. 
بودن:نخسـتین  خـوب  شـنونده  یـک   -
خصوصیـت کـه با شـنیدن نام مشـاور مدرسـه 
مـی توانـد بـه حافظـه هـر کسـی خطـور کند 
واقـع  در  اسـت.  بـودن  خـوب  شـنونده  یـک 
اغلـب زمان مشـاور در مدرسـه صرف شـنیدن 
و تحلیـل حـرف هـای دانـش آمـوزان، اولیـاء و 
دیگـر همکاران مي شـود. به یاد داشـته باشـید 
کـه باید اول گوش کنید و بعد سـوال بپرسـید.

چنانچـه در زمینـه ای برایتـان ابهـام وجـود 
داشـت، سـوال کنید ولی در عین حال مطمئن 
باشـید که با بیـان جزئیاتی از آنچـه که مراجع 
کننـده قبـا بیـان کـرده، بـه شـنونده خـود 
ایـن اطمینـان را بدهیـد کـه بصـورت کامل در 
جریان روند صحبت هسـتید. بـدون تردید یک 
شـنونده خوب بـودن اساسـی ترین خصوصیت 
تمام مشـاوران موفـق در هر زمینه مشـاوره ای 
اسـت. یـک مشـاور موفـق نـه تنهـا قادر اسـت 
گفته های مراجع را بشـنود، بلکه قادر اسـت از 
طریـق حاالت صورت و زبان بـدن، ناگفته های 

مراجـع خود را بشـنود.
- توانایـی ارزیابی:قسـمتی از نقـش سـازنده 
هـر مشـاور در زندگـی دانـش آمـوز بـه توانایی 
ارزیابـی دقیـق مشـاور از دانـش آموزانش برمی 
گـردد. ایـن ارزیابـی بـراي آمـاده کـردن دانش 
بعـداز مدرسـه ضـروری  بـراي زندگـی  آمـوز 
مینماید. چنانچه شـما مشـاور مدرسـه در یک 
ارزیابـی مخصوصـا  ایـن  دبیرسـتان هسـتید، 
شـامل ارزیابـی دقیـق موفقیت ها و کـم کاری 
هـای دانـش آمـوز در زمـان حسـاس انتخـاب 
رشـته، انتخاب رشـته دانشـگاه و کمـک به آن 
هـا در سـازمان دهـی بـه فهرسـت بلنـد باالی 
انتخـاب های ممکن بـراي انها مي شـود. انجام 
دقیق این محاسـبه ها و قابلیـت گزارش نتیجه 
بـه اولیـاء و دیگـر همـکاران از قسـمت هـای 

اساسـی کار مشـاوره است.
- داشـتن مهـارت ارتباطی موفق:قـادر بودن 
بـه تبـادل ایـده هـا، افـکار و البتـه احساسـات 
هـای  از خصوصیـت  یکـی  کامـی،  بصـورت 
مشـاور اسـت که امکان نـدارد از دید اشـخاص 
پنهـان بمانـد. در اکثـر مـوارد شـما بایـد افکار 
را در ذهـن دانـش آمـوز طـوری حاجی کنید 
کـه وی بتوانـد در نتیجـه یک تصمیم اساسـی 
بـراي زندگی خـود بگیرد. یـا در وضعیت بحث 
جّدي بیـن دانش آموز و اولیاء مدرسـه، توانایی 
گـزارش دادن از وضعیـت دانش آموز بی شـک 

حیاتـی مینماید.
منبع: بیتوته

ــه  ــا ب ــد ت ــث ش ــی باع ــزه و اهداف ــه انگی چ
ــول  ــز قب ــتی تبری ــت کش ــس هیئ ــوان رئی عن

ــد؟ ــئولیت نمایی مس
ادای دیــن بــه ورزش کشــتی و شــرایط خــاص و نیــاز 
آن بــه ســامان دهــی و اعتبــار بخشــی بــه عنــوان ورزش 
ــز  ــی کشــتی تبری ــا کیف ــت و ارتق ــود وضعی ــی و بهب مل
ــده در  ــئولیت بن ــول مس ــور و قب ــی حض ــل اصل از دالی

ــز اســت. هیئــت کشــتی تبری
جوانــان زیــادی در جامعــه هســتند کــه علیرغــم 
ــه آن  ــرای تخلی ــبی ب ــتر مناس ــاال، بس ــرژی ب ــتن ان داش
در اختیــار ندارنــد و بعضــا عــدم آگاهــی و نبــود محیــط 
ــد باعــث ایجــاد انحرافاتــی در جامعــه  مناســب مــی توان
شــود. مــن متعقــدم وجــود ورزش، برنامــه ریــزی و 
بسترســازی مناســب بــرای آن مــی توانــد از آســیب هــای 

ــد. ــری نمای ــی جلوگی اجتماع

ــت  ــای هیئ ــذاری ه ــت گ ــداف و سیاس  اه
ــرار دارد؟ ــیری ق ــه مس ــز درچ ــتی تبری کش

ــوان  ــی تـ ــت مـ ــداف هیئـ ــن اهـ ــاخص تریـ از شـ
بـــه اعتبـــار بخشـــیدن بـــرای کشـــتی تبریـــز کـــه در 
ســـال هـــای اخیـــر بســـیار کـــم رنـــگ شـــده بـــود و 
همچنیـــن قـــوت بخشـــیدن بـــه آن و ارتقـــا و تغییـــر 
ــن ورزش  ــه ایـ ــبت بـ ــی نسـ ــکار عمومـ ــرش افـ نگـ
ـــتی  ـــط کش ـــه محی ـــا ب ـــواده ه ـــاد خان ـــی و اعتم پهلوان
ـــی  ـــا و همگان ـــتعداد ه ـــذب اس ـــذاری و ج ـــرمایه گ و س
ـــاالن و  ـــاالن، نونه ـــرد س ـــن خ ـــتی بی ـــردن ورزش کش ک

نوجوانـــان اشـــاره کـــرد.

 از نتایــج شــاخصی کــه بــا توجــه بــه اهــداف 
هیئــت بدســت آمــده اســت بیــان بفرماییــد.

ــده  ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج ب
شــاهد رشــد حــدود 4 برابــری کشــتی گیــران نوجــوان 
ــه  ــان ب ــدی جوان ــذب و عالقمن ــزی و ج ــال تبری و نونه
ــتیم. ــل هس ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــتی نس ورزش کش

ــه  ــنی پای ــای س ــه رده ه ــژه ب ــه وی ــن توج همچنی
منجــر قهرمانــی در اســتان و قهرمانــی نونهــاالن در 

ــت.  ــده اس ــور ش کش

امکانــات موجــود در شــهر تبریــز بــرای 
ــوب در  ــی و محب ــته ی مل ــن رش ــدان ای عالقمن

ــرار دارد؟ ــطحی ق ــه س چ
ــن ورزش،  ــه ای ــدان ب ــش عالقمن ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــا  ــن ب ــل تمری ــودن مح ــدود ب ــات و مح ــود امکان کمب
ــا حــدودی بهبــود  ــرورش ت همــکاری اداره آمــوزش و پ
ــزاری ســالن هــا نســبتا در  ــات ســخت اف ــه و امکان یافت

ــرار دارد. ــی ق ــرایط خوب ش
ــن زمینــه ســالن هــای کشــتی موجــود در  ــا در ای م
ســطح شــهر را مــورد بررســی و در صــورت نیــاز امکانات 

ســخت افــزاری آن هــا را تهیــه کــرده ایــم.

جایــگاه کشــتی و ســطح کیفــی کشــتی 
ــت؟ ــه اس ــز چگون ــروز تبری ــران ام گی

امــروز کشــتی تبریــز بــا در اختیــار داشــتن مربیــان 
ــی رو  ــی و کیف ــاظ کم ــه روز از لح ــی و ب ــواد، فن باس
بــه رشــد قــرار دارد و ان شــاهلل بــا برنامــه ریــزی هــای 
ــور  ــطح کش ــی در س ــج خوب ــاهد نتای ــه ش ــام یافت انج

ــود.  ــم ب خواهی

ــه چنــدان  کشــتی آذربایجــان در ســال های ن
دور بــه عنــوان یکــی از قطب هــای کشــور 
ــرای  ــدازی ب ــم ان ــا چش ــد، آی ــی ش ــناخته م ش
ــگاه  ــه جای ــت ب ــن ورزش و بازگش ــعه ی ای توس

ــت؟ ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی آن در نظ حقیق
ورزش کشــتی جــزو ســخت تریــن ورزش هــای دنیــا 
ــش  ــان گرای ــی جوان ــل مختلف ــه دالی ــروز ب ــت و ام اس
ــد  ــی دهن ــان م ــن ورزش نش ــه ای ــری را نســبت ب کمت
ایــن وضعیــت بــا تاریــخ کشــتی تبریــز ســازگار نیســت 
ــا هــدف گــذاری حتمــا  ــادی دارد کــه ب ــه ی زی و فاصل
بــه جایــگاه الیــق شــأن کشــتی تبریــز خواهیــم رســید.

برنامــه ریــزی هــای هیئــت کشــتی تبریــز در همیــن 
راســتا قــرار دارد و ســعی خواهیــم کــرد تــا اعتبــار الیــق 
ــا کشــتی  ــم، مطمئن ــه آن برگردانی شــأن شــهرمان را ب

ــر افتخــاری را در پیــش دارد. ــز روزهــای پ تبری

ارزیابــی شــما از علــل عــدم پیشــرفت 
ــاال و ویژگــی  ــه پتانســیل ب ــا توجــه ب کشــتی ب
هــای اســتان آذربایجــان شــرقی چگونــه اســت؟ 
متاســفانه امــروز شــاهد حضــور افــراد غیــر ورزشــی 
در ورزش هســتیم کــه رزومــه ورزشــی مشــخصی 
نداشــته و بــا اعمــال نفــوذ و در نبــود قهرمانــان مطــرح 
ــی  ــه ی مدیریت ــد، در بدن ــن ســمت دســت یافتن ــه ای ب

کشــتی اســتان مــا هســتند افــرادی کــه مــدت طوالنــی 
در ســمتی قبــول مســئولیت کــرده انــد بــدون اینکــه بــا 
ــای کشــتی آشــنایی داشــته باشــند و درنتیجــه  ــف ب ال
بــه جــز حفــظ ســمت هیــچ برنامــه ای بــرای پیشــرفت 

کشــتی ارائــه نمــی شــود.
ــن شــرایط هیئــت کشــتی شهرســتان  ــا وجــود ای  ب
ــن  ــه خواســته ناحــق ت ــچ شــرایطی ب ــز تحــت هی تبری
نــداده و نخواهــد داد و فقــط در مســیری قــدم خواهیــم 
ــتی  ــالح ورزش و کش ــت و ص ــه مصلح ــه ب ــت ک برداش

شــهرمان باشــد.

بــه عنــوان پیشکســوت ورزش پهلوانــی 
ــمی  ــرات جس ــت ورزش و تاثی در مــورد اهمی
ــه ای  ــه توصی ــان چ ــرای جوان ــی آن، ب و روح

ــد؟ داری
داشــتن روح و روان ســالم در گــرو داشــتن جســمی 
ســالم امــکان پذیــر اســت، علــی الخصــوص کــه کشــتی 
ورزشــی پهلوانــی مــی باشــد و پــرورش روح و جســم را 

در کنــار یکدیگــر توصیــه مــی کنــد.
توصیــه مــی کنــم ورزش را بــه عنــوان جــزوی جــدا 
ــا در آینــده  ــم ت ــر از زندگــی خــود در نظــر بگیری ناپذی
متحمــل هزینــه هــای جبــران ناپذیــر جســمی و روحــی 

نشــویم.

ــب  ــون کس ــا کن ــه ت ــی ک ــورد عناوین در م
ــای  ــه دنی ــان ب ــی ورودت ــد و چگونگ ــرده ای ک

ــد.  ــت کنی ــتی صحب کش
مــن در ســال 67 بــه صــورت تصادفــی و ناخــودآگاه 
ــه مســابقات آموزشــگاهی رفتــم و از  ــا تیــم مدرســه ب ب
آن جــا جــذب و شــیفته کشــتی شــدم، چندیــن ســال 
ــان و  ــی قهرمــان اســتان در رده هــای ســنی جوان متوال
ــی و  ــم مل ــی تی ــوم انتخاب ــر س ــودم و نف ــاالن ب بزرگس

ــوان دار کشــوری مــی باشــم. عن
 

 و اما سخن آخر...
ـــاج  ـــر بهت ـــای دکت ـــاب آق ـــژه ای دارم از جن تشـــکر وی
مدیـــر کل ورزش و جوانـــان اســـتان و جنـــاب آقـــای 
ـــه  ـــز ک ـــان تبری ـــت اداره ورزش و جوان ـــودی ریاس مقص
در ایـــن چنـــد ســـال یـــار و یـــاور هیئـــت کشـــتی 
ـــرده  ـــرم ک ـــا را دلگ ـــژه م ـــه وی ـــا توج ـــوده و ب ـــز ب تبری
ـــم از  ـــی کن ـــی م ـــدر دان ـــپاس و ق ـــن س ـــد و همچنی ان
مربیـــان فخیـــم و پهلوانـــان بـــی ادعـــا کـــه در ایـــن 

ـــد. ـــرده ان ـــاری ک ـــارا ی ـــر م ام

در مصاحبه اختصاصی با ریاست هیئت کشتی شهر تبریز مطرح شد:

کشتی تبریز روزهای پر افتخاری در پیش دارد
سید حسین زینالی

و  پیشکســوت  خداکرمــی،  یوســف 
یکــی از ورزشــکاران مطــرح کشــتی 
اســتان کــه در ســال هــای نــه چنــدان 
دور شــاهد عناویــن ورزشــی او بــوده 
ایــم بــه عنــوان رئیــس هیئــت کشــتی 
ــی  ــه م ــام وظیف ــز انج ــهر تبری کالن ش
خــود  کاری  ســوابق  در  وی  نمایــد. 
ســازان  انبــوه  انجمــن  در  عضویــت 
شــهر تبریــز را دارد و هــم اکنــون 
مــی  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
باشــد، خداکرمــی بــا مــدرک تحصیلــی 
 46 و  بدنــی  تربیــت  کارشناســی 
ــل  ــرد قاب ــته عملک ــن توانس ــال س س
ــعه  ــد و توس ــه رش ــی را در زمین قبول
ی ورزش کشــتی تبریــز ایفــا نمایــد 
کــه بــا توجــه بــه ایــن موضــوع گفــت و 
گــوی صمیمانــه ای را بــا ایشــان انجــام 
تقدیــم  را  ماحصــل آن  و  ایــم  داده 

خواننــدگان روزنامــه مــی نماییــم. 

دانش آموز نمونه صدرا نهری 
از دبستان بعثت 

کســب معــدل 20 در پایــه دوم را بــه 
پســر عزیزمــان تبریــک مــی گوئیــم. 
ــا و  ــي رس ــن، قلم ــده اي روش آین
اندیشــه اي ژرف برایــت خواســتاریم.
از طرف: پدر و مادر

تبریکـــــــ
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــود  ــورد کمب ــارت در م ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــی از  ــت: بخش ــی، گف ــای داخل ــی خودروه ــات یدک قطع
ایــن کمبودهــا بــا داخلی ســازی قطعــات جبــران خواهــد 

شــد. 
بــه گــزارش فــارس، برخــی مخاطبــان فــارس بــا ثبــت 
ســوژه ای تحــت عنــوان »کســری قطعــه ایــران  خــودرو« 
در فــارس  مــن خواســتار پیگیــری موضــوع حــذف برخــی 
ــده بودند.  ــرکت ش ــن ش ــوالت ای ــات از روی محص قطع
ایــن موضــوع را در پرسشــی از وزیــر صنعــت جویــا 

شــدیم.
ــازمان  ــاالنه س ــع س ــیه مجم ــی در حاش ــا رحمان رض
توســعه معــادن در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار اقتصــادی 
ــت  ــه وزارت صنع ــوص برنام ــارس در خص ــزاری ف خبرگ
بــرای حــل مشــکل کســری قطعــات یدکــی خودروهــای 

ــن  ــل ای ــای ح ــی از راه ه ــت: یک ــار داش ــی، اظه داخل
ــاخت  ــه س ــت البت ــات اس ــازی قطع ــکل، داخلی  س مش
ــش  ــت و بخ ــان اس ــد زم ــات نیازمن ــن قطع ــل ای داخ

ــت. ــده اس ــن ش ــق واردات تأمی ــز از طری ــری نی دیگ
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا راهکارهایــی کــه پیگیری 
ــای  ــی خودروه ــات یدک ــود قطع ــکل کمب ــود، مش می ش

داخلــی برطــرف شــود. 

کاهش خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان
ــارس  ــگار ف ــه ســؤال دیگــر خبرن ــی در پاســخ ب رحمان
ــف  ــود در ک ــص موج ــای ناق ــت خودروه ــورد وضعی در م
پارکینــگ شــرکت های خودروســاز نیــز بــه فــارس گفــت: 
ــای  ــورد خودروه ــز در م ــات نی ــود قطع ــی از کمب بخش
ــازان  ــه خودروس ــوری ک ــه ط ــود ب ــاده ب ــاق افت ــر اتف صف

ــودروی  ــتگاه خ ــزار دس ــش از 150 ه ــش بی ــاه پی دو م
ــا در حــال حاضــر  ــص در کــف پارکینــگ داشــتند ام ناق
ــه کاهــش اســت و طبــق  تعــداد خودروهــای ناقــص رو ب
صحبتــی کــه صبــح امــروز بــا مدیــر یکــی از شــرکت های 
خودروســاز داشــتم، مشــخص شــد کــه تعــداد خودروهــای 
ناقــص موجــود در کــف پارکینــگ ایــن خودروســاز از 80 

ــه 30 هــزار دســتگاه رســیده اســت.  هــزار دســتگاه ب
ــه  ــد ک ــن موضــوع نشــان می ده ــرد:  ای ــح ک وی تصری
راهــی بــرای تکمیــل خودروهــای ناقــص پیدا شــده اســت. 

 آخرین وضعیت هپکو
ــش  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــت در ادام ــر صنع وزی
ــور  ــی در  کش ــرح معدن ــان ط ــارد توم ــزار میلی از 60 ه
ــی  ــر معدن ــادن و ذخای ــت: مع ــت، گف ــاح اس ــل افتت قاب
یکــی از جایگزین هــای مناســب بــرای درآمدهــای نفتــی 

ــتند.  هس
وی در مــورد وضعیــت شــرکت هپکــو نیــز گفــت: ایــن 
ــت و  ــازی اس ــازمان خصوصی س ــار س ــرکت در اختی ش
تعییــن تکلیــف ســهامدار آن در حــوزه وزارت اقتصــاد و 
ــت.  ــدی اس ــت جمع بن ــازی در دس ــازمان خصوصی س س
ــور  ــهیل ام ــتاد تس ــز در س ــا نی ــرد: م ــح ک وی تصری
ــک  ــق بان ــی از طری ــا منابع ــتیم ت ــه ای داش ــد مصوب تولی
ملــی بــه ایــن شــرکت اختصــاص یابــد کــه هــم مشــکل 
پرداخــت حقــوق کارگــران برطــرف شــود و هــم تأمیــن 
ــفارش گیری  ــرد و س ــورت گی ــرکت ص ــدی ش ــاز تولی نی

تولیــد انجــام شــود.

ــه گفتــه رحمانــی، در حــال حاضــر تعییــن تکلیــف  ب
ــرکت در  ــن ش ــد ای ــدازی تولی ــو و راه ان ــهامدار هپک س

ــت.  ــری اس ــت پیگی دس
ــا بیــان اینکــه مدیرعامــل جدیــد هپکــو انتخــاب  وی ب
شــد، افــزود: مســئوالن بانــک ملــی نیــز اعــام کردنــد کــه 
مشــکلی بــرای تأمیــن مالــی ایــن شــرکت ندارنــد و مراحل 

اداری بانکــی ایــن مســئله در حــال طــی شــدن اســت. 

در مورد عوارض صادرات مواد خام معدنی 
نمی توانیم مطابق خواست یک عده عمل کنیم

وزیـــر صنعـــت در ادامـــه در واکنـــش بـــه برخـــی 
ــوارض  اعتراضـــات مطـــرح شـــده در مـــورد وضـــع عـ
ـــار  ـــز اظه ـــی نی ـــواد معدن ـــادرات م ـــر ص ـــدی ب 25 درص
ـــی  ـــواد معدن ـــی م ـــد خام فروش ـــده ای معتقدن ـــت: ع داش
اتفـــاق می افتـــد و بایـــد بـــا وضـــع عـــوارض از ایـــن 
نیـــز  عـــده ای  و  شـــود  جلوگیـــری  خام فروشـــی 
می گوینـــد وضـــع عـــوارض باعـــث تعطیلـــی معـــادن 
می شـــود کـــه بـــه نظـــر مـــا هـــر دوی ایـــن نظـــرات 
ـــه  ـــه ب ـــک زاوی ـــدام از ی ـــر ک ـــرا ه ـــت، زی ـــت اس نادرس

ــد.  ــگاه می کننـ ــوع نـ موضـ
از  جلوگیــری  مــا  وظیفــه  کــرد:  تصریــح  وی 
خام فروشــی و در عیــن حــال تــاش بــرای ادامــه تولیــد 
ــر اســاس  ــم را ب ــن تصمی ــای موجــود اســت و ای واحده
ــه طــوری کــه  مطالعــات انجــام شــده اتخــاذ کرده ایــم ب
ــد و در  ــیب نبینن ــود آس ــای موج ــم واحده ــعی کردی س

ــود. ــری ش ــز جلوگی ــی نی ــال از خام فروش ــن ح عی

بــه گفتــه رحمانــی، طــی ســه ســال قبــل 23 میلیــون 
ــی  ــت در حال ــورت می گرف ــنگ آهن ص ــادرات س ــن ص ت
کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته بــه کمتــر از 8 میلیــون تن 
رســید و در حــال حاضــر نیــز رونــد نزولــی را طــی می کنــد 
و بــه ســمت ایجــاد ارزش افــزوده در حــال حرکت هســتیم. 
ــق  ــم مطابـ ــه نمی توانیـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تأکیـ وی بـ
خواســـت یـــک عـــده عمـــل کنیم، گفـــت: هـــر کجـــا 
ـــورد  ـــدی م ـــی تولی ـــاده معدن ـــم م ـــخیص دهی ـــه تش ک
ـــادرات  ـــوارض ص ـــاً ع ـــت، حتم ـــل نیس ـــع داخ ـــاز صنای نی

را اصـــاح خواهیـــم کـــرد. 

بازنگری در صدور یک شبه بخشنامه ها
وی در مـــورد دلیـــل تأخیـــر در برگـــزاری مجمـــع 
ـــازمان  ـــن س ـــع ای ـــت: مجم ـــز گف ـــترش نی ـــازمان گس س
ـــزار  ـــون برگ ـــا کن ـــی ت ـــورد حسابرس ـــک م ـــت ی ـــه عل ب

ـــد.  ـــد ش ـــزار خواه ـــاً برگ ـــی قطع ـــده ول نش
رحمانـــی همچنیـــن در مـــورد دلیـــل صـــدور 
یـــک شـــبه  برخـــی بخشـــنامه ها نیـــز گفـــت: ایـــن 
ـــی در  ـــت ول ـــل اس ـــال های قب ـــه س ـــوط ب ـــوع مرب موض
ـــدی گرفتیـــم و  ـــوع را ج ـــال جـــاری مـــا ایـــن موض س
ــی و  ــای تخصصـ ــورت انجمن هـ ــا مشـ ــنامه ها بـ بخشـ

تشـــکل ها صـــادر می شـــود.
وی تأکیـــد کـــرد: صـــدور یـــک شـــبه بخشـــنامه ها 
در هـــر جـــا کـــه امـــکان داشـــته کاهـــش یافتـــه و در 
عیـــن حـــال، امـــکان بازنگـــری بخشـــنامه ها نیـــز 

ــود دارد.  وجـ

وعده وزیر صنعت برای تأمین کسری قطعات یدکی خودروها

ــک  ــد: بان ــس می گوی ــه مجل ــیون بودج ــو کمیس عض
ــون حــذف ســود  ــرای اجــرای »قان ــت ب مرکــزی ۷ اولوی
ــون  ــر 100میلی ــه زی ــای معوق ــرد وام ه ــه دیرک و جریم
تومــان« مشــخص کــرده کــه وام هــای مســکن روســتایی 

ــتند.  ــا هس ــن اولویت ه ــه ای ازجمل
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد حســینی  درخصوص 
ــه  ــود و جریم ــذف س ــون ح ــرای »قان ــف اج ــم و کی ک
ــان«،  ــون توم ــر 100میلی ــه زی ــای معوق ــرد وام ه دیرک
ــر 100میلیــون تومــان  گفــت: تســویه ســود وام هــای زی
در تبصــره 5 قانــون بودجــه ســال ۹5 کل کشــور لحــاظ 
ــال ۹8  ــرار و در س ــای ۹6 و ۹۷ تک ــال ه ــده و در س ش
نیــز بــه اســتناد بنــد)ل( تبصــره 16 ایــن قانــون شــرایط 
بهتــری پیــدا کــرد، همچنیــن بانــک مرکــزی در راســتای 
ــاری  ــال ج ــاه س ــت م ــم  20اردیبهش ــن حک ــرای ای اج
بخشــنامه ای را بــه بانک هــای مشــمول ایــن قانــون 

ارســال کــرد.
در  فراهــان  و  آشــتیان  تفــرش،  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه تمــام بانک هــا 
مشــمول اجــرای »قانــون حــذف ســود و جریمــه دیرکــرد 
ــان« نمی شــوند،  ــون توم ــر 100میلی ــه زی ــای معوق وام ه
ــاورزی،  ــی، کش ــت، مل ــادرات، مل ــای ص ــزود: بانک ه اف
تجــارت، پســت بانــک، توســعه تعــاون و مســکن ازجملــه 

ــتند. ــون هس ــن قان ــمول ای ــی مش ــای اصل بانک ه

بانک های خصوصی مشمول قانون بخشش جرایم و 
سود وام های بانکی تا ۱00 میلیون تومان نمی شوند  
بانک هــای  افــرادی کــه در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خصوصــی همچــون پارســیان، پاســارگاد و... وام زیــر 100 

میلیــون گرفته انــد مشــمول حکــم قانونــی حــذف ســود 
ــون  ــر 100میلی ــه زی ــای معوق ــرد وام ه ــه دیرک و جریم
ــا توجــه  ــک مرکــزی ب ــه داد: بان ــان نمی شــوند، ادام توم
ــتور  ــت را در دس ــود، ۷ اولوی بــه محدودیت هــای موج
ــه  ــرار داده ک ــون ق ــن قان ــرای ای ــرای اج ــا ب کار بانک ه
ــوان  ــه ت ــت ک ــف اس ــار ضعی ــع اقش ــه نف ــتر آن ب بیش

بازپرداخت شــان را ندارنــد.

7 اولویت بانک مرکزی برای اجرای »قانون حذف 
سود و جریمه دیرکرد وام های معوقه زیر ۱00میلیون 

تومان« چیست؟
بــه گفتــه حســینی ۷ اولویــت مشــخص شــده توســط 
ــود و  ــذف س ــون ح ــرای »قان ــرای اج ــزی ب ــک مرک بان
جریمــه دیرکــرد وام هــای معــوق زیــر 100میلیــون 
ــد و  ــرا ش ــا اج ــا یکج ــی بانک ه ــط برخ ــان« توس توم
برخــی دیگــر ابتــدا اولویت هــای 1 و 2 را اجــرا و درصــدد 

ــرور هســتند. ــه م ــتورات ب ــی دس ــرای مابق اج

وام های مسکن روستایی در اولویت نخست بخشش 
ــت  ــه اولوی ــادآوری اینک ــا ی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــوی بان ــده ازس ــخص ش ــت مش نخس
ــون حــذف ســود و جریمــه  بانک هــا جهــت اجــرای »قان
دیرکــرد وام هــای معــوق زیر 100میلیــون تومان« بیشــتر 
ــه  ــتایی اســت، اضاف ــای مســکن روس ــر وام ه مشــتمل ب
ــت خشکســالی ها  ــه عل ــه ب ــی ک ــن وام های ــرد: همچنی ک
ســبب تاخیــر پرداخــت یــا عــدم پرداخــت آن هــا توســط 
ــخص  ــت مش ــت نخس ــمول اولوی ــده مش ــاورزان ش کش

ــک مرکــزی اســت.   شــده ازســوی بان

افرادی که به دلیل عدم پرداخت معوقات وام های 
خود در زندان به سر می بردند در اولویت بخشش

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس ادامــه داد: 
همچنیــن افــرادی کــه به دلیــل عــدم پرداخــت معوقــات 
ــد در اولویــت  ــه ســر می بردن ــدان ب وام هــای خــود در زن
ایــن بخشــش قــرار گرفتــه و بخشــش معوقــات وام هــای 
ــا  ــط دادگاه ه ــه توس ــان ک ــون توم ــقف 50میلی ــا س ت
ــر  ــده از دیگ ــادر ش ــده ص ــرای وام گیرن ــی ب ــم قضای حک

ــت. ــنامه اس ــن بخش ــده در ای ــر ش ــای ذک اولویت ه
ــه  ــود و جریم ــذف س ــون ح ــرای قان ــینی از اج حس
دیرکــرد وام هــای معــوق زیــر 100میلیــون تومــان 
ــر داد و  ــور خب ــر کش ــای در سراس ــر بانک ه ــط اکث توس
افــزود: حجــم وام هــای زیــر 100میلیــون تومــان و میــزان 
ــی اســت  ــداد و ارقام ــش از اع ــا بی ــه آن ه ســود و جریم
ــت از محــل مربوطــه ســهمیه داده  ــه دول کــه مجلــس ب

اســت.

۴0هزار میلیارد تومان؛ حجم سود و جریمه کل 
وام های زیر ۱00میلیون 

ــوی  ــده ازسـ ــخص شـ ــغ مشـ ــه وی مبلـ ــه گفتـ بـ
ـــه  ـــود و جریم ـــون حـــذف س ـــرای »قان ـــرای اج ـــس ب مجل
ـــان«  ـــون توم ـــر 100میلی ـــه زی ـــای معوق ـــرد وام ه دیرک
ـــه  ـــی ک ـــت در حال ـــان اس ـــارد توم ـــزار و 400میلی ۷3ه
ـــون  ـــر 100میلی ـــای زی ـــه کل وام ه ـــود و جریم ـــم س حج
تمـــام در سراســـر کشـــور 40هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ـــا  ـــه ه ـــش معوق ـــد در بخش ـــا بای ـــذا بانک ه ـــود ل می ش

ــد. ــدی کننـ اولویت بنـ

قانون بخشش جرایم و سود وام های بانکی تا ۱00 
میلیون تومان در حال اجرا در اکثر بانک ها 

ایــن نماینــده مجلــس متذکــر شــد: براســاس بنــد)ل( 
تبصــره 16 قانــون بودجــه ســال ۹8، تمامــی وام هایــی کــه 
ــا پایــان ســال ۹5 اســت مشــمول ایــن  سررســید آن هــا ت
ــاده 33  ــد)خ( م ــق بن ــن مطاب ــوند، همچنی ــم می ش حک
ــت  ــای پرداخ ــور؛ وام ه ــعه کش ــم توس ــه شش ــون برنام قان
ــم  ــخ یک ــروری از تاری ــاورزی و دامپ ــش کش ــده در بخ ش
مهرمــاه ســال ۹6، مشــمول ایــن حکــم خواهنــد شــد، البته 
اینکــه دریافــت کننــده   وام دچار خســارت شــده  بایــد مورد 
تاییــد کمیتــه ای متشــکل از فرمانــدار، جهــاد کشــاورزی و 

رئیــس بانــک کشــاورزی شهرســتان قــرار گیــرد.

خالء قانونی حذف سود و جریمه دیرکرد وام های 
معوقه زیر ۱00میلیون تومان« چیست؟

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس همچنیــن 
خبــر داد: در ایــن بیــن وام های زیــر 100 میلیــون تومانی 
ــد)خ(  ــه بن ــد)ل( و ن ــه مشــمول بن ــه ن ــد ک ــود دارن وج
ــراد از  ــری از اف ــع یکس ــوند، درواق ــه می ش ــون بودج قان
ــا یــک مهرمــاه ســال  تاریــخ یــک فروردیــن ســال ۹6 ت
۹6 سررســید دارنــد امــا مشــمول قانــون نمی شــوند لــذا 
ــکات  ــن مش ــی از اصلی تری ــه یک ــی ب ــاء قانون ــن خ ای
مراجعه کننــدگان بــه بانک هــا تبدیــل شــده و امیداســت 
ــت  ــس و دول ــط مجل ــی توس ــنوات آت ــاء در س ــن خ ای

برطــرف شــود.

حسینی مطرح کرد:

قانون بخشش جرایم و سود وام های بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان در اکثر بانک ها اجرا می شود


