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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

مدیریت پدیده نوظهور زباله گردی 
نیازمند برنامه عملیاتی و همکاری بین 

دستگاه هاست

سید احسان قاضی  زاده هاشمی، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما :

شکایات نمایندگان از صدا و 
سیما رسیدگی می شود

همتی:

 دنبال دور زدن تحریم نیستیم، در 
حال تجارت بدون تحریم هستیم

توجه جدی دستگاه های مسئول نسبت به مدیریت بهینه
باید برای هر یک از ابعاد این پدیده، برنامه عملیاتی ارائه شود

قانون و شرع، بی حرمتی و تهمت زنی را جرم مجرمانه می شمارد

بانک مرکزی را تحت عنوان یک سرفصل دیگر تحریم کرده اند

نظر شورای نظارت برای صداوسیما الزم االجرا است

یورو را به عنوان مبنای تبدیل در نظر گرفته ایم

از جایگاه مجلس در شورای نظارت دفاع خواهیم کرد

اکنون در حال انجام تجارت بدون تحریم هستیم
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 جزئیات بازداشت مدیران رشوه بگیر 
در قوه قضائیه با افشاگری رئیس دستگاه قضا

ایران و عربستان می توانند با مذاکره 
امنیت را به منطقه برگردانند

کارخانه ذوب مس تا 3 سال 
آینده به بهره برداری می رسد

هر تهدید دشمن به فرصتی راهبردی 
برای نظام تبدیل می شود

دستگاه قضایی در مبارزه با فاسد 
و مفسد کوتاه نمی آید 

ــران و ۱+۴ در  ــه ای ــران خارج ــت وزی نشس
ــاد و  ــیه هفت ــل و در حاش ــازمان مل ــل س مح
ــازمان  ــی س ــع عموم ــن نشســت مجم چهارمی

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــورک آغ ــل در نیوی مل
ــاده  ــت فوق الع ــنا،  نشس ــزارش ایس ــه گ ب
روز  صبــح   ۴+۱ و  ایــران  خارجــه  وزیــران 
چهارشــنبه بــه وقــت محلــی در اتــاق مشــورتی 

ــد. ــاز ش ــل آغ ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
 ۴+۱ گــروه  و  ایــران  خارجــه  وزیــران 
ــن(  ــیه و چی ــس، روس ــه، انگلی ــان، فرانس )آلم
بــه همــراه فدریــکا موگرینــی، رییــس سیاســت 
ــان  ــراه معاون ــه هم ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی خارج
وزیــران خارجــه در ایــن نشــت حضــور دارنــد.

ایــن نشســت در حالــی برگــزار می شــود کــه 
ایــران در ســومین گام خــود در راســتای کاهــش 
تعهــدات برجامــی اش گازدهی به ســانتریفیوژهای 

نســل جدیــد خــود را در ســطح تحقیق و توســعه 
در ۱۶ شــهریور آغــاز کــرده اســت.

برابــر  چنــد  جدیــد  ســانتریفیوژهای 
ســانتریفیوژهای فعلــی ظرفیــت دارنــد کــه 
ســانتریفیوژ IR6s یکــی از آنهــا اســت. هم چنین 
ــز  ــی IR4 و IR6 نی ــره ۲۰ تای ــدازی زنجی راه ان
ــی  ــن گازده ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــام ش انج
زنجیــره ۱۰ تایی ســانتریفیوژهای IR5s در پایان 

مهلــت گام ســوم انجــام می شــود.
گام ســوم کاهــش تعهــدات هســته ای ایــران 
ــران  ــرات ای ــه مذاک ــد ک ــام ش ــس از آن انج پ
ــه  ــت فرانس ــا محوری ــی ب ــورهای اروپای و کش
ــد در  ــه بتوان ــی ک ــه توافق ــیدن ب ــرای رس ب
ــای  ــت پول ه ــران و دریاف ــت ای ــروش نف آن ف
حاصــل از فــروش آن بــه دســت ایــران برســد 

ــد ــی نتیجــه مان ب

فرانســه در حاشــیه مجمــع  تاش هــای 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد و در حالــی کــه 
ــه  ــورک ب ــز در نیوی ــی نی ــور روحان رییس جمه
ــرد ادامــه داشــت امــا ایــن کشــورها  ســر می ب
ــان  ــرای تعهداتش ــه اج ــن ب ــای پرداخت ــه ج ب
یــا تــاش بــرای وادار کــردن آمریــکا بــه 
اجــرای معافیت هــای نفتــی و مالــی تنهــا 
ــران و  ــور ای ــان جمه ــات رییس ــر روی ماق ب
آمریــکا متمرکــز شــدند. ایــن در حالــی اســت 
ــات دو  ــه ماق ــورمان هرگون ــات کش ــه مقام ک
جانبــه بــا رییس جمهــور آمریــکا را رد کــرده و 
ماقــات در چارچــوب برجــام را منــوط بــه لغــو 
ــد. ــران اعــام کردن تمامــی تحریم هــا علیــه ای

آغاز نشست وزیران خارجه ایران و 
۱+4 در نیویورک

وزیــر ارتباطــات بــا بیــان اینکــه مــن یــادم 
نمی آیــد کــه ۲۰۰ لــپ تــاپ بــه هیئــت 
دولــت داده باشــم، گفــت: دســتور دادم در ایــن 

ــه شــود. ــورد گزارشــی ارائ م
بــه گــزارش مهــر، محمــد جــواد آذری 
جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری ارتباطــات 
روز)چهارشــنبه( در حاشــیه جلســه دولــت و در 
جمــع خبرنــگاران در خصــوص مطالــب مطــرح 
ــوی  ــاپ از س ــه ۲۰۰ لپ ت ــاره هدی ــده درب ش
ــت:  ــت گف ــت دول ــه هیئ ــات ب وزارت ارتباط
مــن یــادم نمی آیــد کــه ۲۰۰ لــپ تــاپ 
ــد  ــادم می آی ــوب ی ــا خ ــم ام ــه داده باش هدی
ــده و  ــران آم ــه ته ــهد ب ــه از مش ــرادری ک ب
ــای  ــد، چیزه ــا را می کن ــن فعالیت ه ــرا ای اخی
ــرات  ــه ســال ۸۸ مخاب ــد ک ــادم می آی ــر ی دیگ
ــل  ــد و از مح ــذار کردن ــس واگ ــه ثمن بخ را ب
ــد. ــش را دادن ــای خــودش قســط های درآمده

ــج  ــوز پن ــه هن ــد ک ــادم می آی ــزود: ی وی اف
ــردم  ــای م ــول ه ــان از پ ــارد توم ــزار میلی ه
آنجاســت و هنــوز تعییــن تکلیــف نشــده 
ــود  ــی ش ــد بررس ــی بای ــر موضوعات ــت، اگ اس
ــاپ  ــپ ت ــوع ۲۰۰ ل ــورد موض ــت. در م اینهاس

ــد. ــه دهن ــی ارائ ــتم گزارش ــم خواس ه
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــات در ادام ــر ارتباط وزی
ــه  ــوط ب ــکاالت مرب ــی اش ــده ایران ــد کنن تولی
ــرده  ــع ک ــل را رف ــاخت داخ ــراه س ــن هم تلف

اســت، اظهــار کــرد: ایــن تولیــد کننــده، ۲ روز 
ــود را  ــراه خ ــن هم ــخه تلف ــن نس ــل آخری قب
بــرای مــن فرســتادند کــه بســیار خــوب اســت. 
ایــن تلفــن همــراه ارتقــا پیــدا کــرده و قیمــت 
تمــام شــده آن دو میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان 
ــی  ــه خارج ــا نمون ــت ب ــل رقاب ــه قاب ــوده ک ب

ــی دارد. ــت باالی ــن آن کیفی ــت و دوربی اس
ــن  ــن تلف ــرد: ای ــد ک ــی تاکی آذری جهرم
ــی دارد.  ــردازش بســیار باالی ــراه ســرعت پ هم
مــا بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی و وزیــر 
صمــت تفاهــم کردیــم کــه یــک خــط اعتبــاری 
ــازار  ــرای تحریــک ب ــی را ب ۲۰۰ میلیــارد تومان

ــد. ــاص دهن اختص
آذری جهرمــی در خصــوص از دســترس خــارج 
شــدن ۳۰ هــزار دســتگاه تلفــن همــراه نیــز گفت: 
ــت  ــر صم ــتیم و از وزی ــی نداش ــاره اطاع در این ب
ــن مســئله پرســیدم. ایشــان هــم  ــاره ای هــم درب
چیــزی نمی دانســت کــه ایــن تعــداد گوشــی تلفن 
ــارج  ــترس خ ــاز و کاری از دس ــه س ــا چ ــراه ب هم
شــده اند. امــا احتمــال می دهیــم ایــن مســئله بــا 
ــا قاچــاق کاال و ارز  ــارزه ب هماهنگــی در ســتاد مب
صــورت گرفتــه اســت. در صــدد ایــن هســتیم کــه 

دلیــل اصلــی ایــن مســئله را پیــدا کنیــم.
طــرح  خصــوص  در  ارتباطــات  وزیــر 
ــن  ــون در ای ــه اکن ــکاتی ک ــتری و مش رجیس
ــن  ــت ای ــت: واقعی ــود دارد گف ــوص وج خص

ــن ســاز و کار وجــود  ــرادی در ای اســت کــه ای
دارد.

از  روز  یــک  افــراد  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
اســتفاده  مســافران  و  حجــاج  پاســپورت 
نــام  بــه  روز ســیم کارت  یــک  می کننــد، 
پرداخــت  بــا  و  می کننــد  صــادر  دیگــران 
ــا  ــپورت آن ه ــت پاس ــان معافی ــزار توم ۳۰۰ ه
را می خرنــد. در حــال حاضــر هــم مراســم 
ــش از ۳  ــه بی ــم ک ــش داری ــن را در پی اربعی

رد می شــوند. مــرز  از  نفــر  میلیــون 
ــز  ــا نی ــرد: تازگی ه ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــه مــدت  شــنیده ام کــه افــرادی از لــب مــرز ب
ــا  ــرز ت ــرف م ــه آن ط ــد ب ــف روز می رون نص
ــوان  ــه عن ــورده و ب ــر خ ــا مه ــپورت آنه پاس
مســافر، گوشــی ثبــت می کننــد. بــاز هــم 
ــن  ــودن اربعی ــش ب ــا در پی ــم ب ــد می کن تاکی
حســینی، بایــد در ایــن خصــوص اساســی 
صحبــت کــرد و تصمیــم گرفــت. از وزیــر 
اقتصــاد خواســتم بــا تشــکیل کارگروهــی 
ــم. ــح کنی ــود دارد را تصحی ــه وج ــی ک ایرادات

تســهیات  ایــن  گفــت:  جهرمــی  آذری 
ــن  ــه ای ــده ن ــه ش ــر گرفت ــافر در نظ ــرای مس ب
ــن حــق  ــت. ای ــرای ران ــی باشــد ب ــه چارچوب ک
مســافر اســت، بتوانــد گوشــی کــه از ســفر آورده 
را رجیســتر کنــد. اگــر ایــن قانــون از بیــن برود، 

ــع خواهــد شــد. ــردم ضای ــا حــق م قطع

آذری جهرمی در حاشیه جلسه دولت:

یادم نمی آید 2۰۰ لپ تاپ هدیه داده باشم
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کاریکاتور

 از کمبود سیم خاردار تا تولید 
پهپادپیشرفته  و رادار! 

منبع: تسنیم

یادداشت

ســه روز پیــش  یکــم مهرمــاه بــود، روز 
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد. بــدون هیــچ 
مقدمــه ای  بایــد گفــت هرســاله بــا شــروع 
ــا  ــه ای قدیمــی ام ــی، دغدغ ســال تحصیل
ــادر  ــی متب ــان عموم ــه اذه ــونده ب ــو ش ن
مــی گــردد، موضوعــی بنــام زبــان مــادری 
ــی  ــون اساس ــتن آن. قان ــه داش ــده نگ و زن
ایــران   مــردم  ملــی  میثــاق  بعنــوان 
ــال و  ــق آم ــرای تحق ــروع ب ــی مش ومبنای
ــارغ  ــی ف ــاد شــهروندان ایران ــای آح آرزوه
ــژاد و مذهــب شــان، در اصــل  از رنــگ و ن
15 خــود،  ایــن امــر مهــم و نحــوه تحقــق 
ــه  ــوده اســت. ناگفت ــی نم ــش بین آن را پی
ــان  ــتن زب ــه داش ــده نگ ــه زن ــت ک پیداس
مســتلزم  صیانــت از آن و نیــز انتقــال 
ــازی  ــت و نی ــی اس ــای آت ــل ه ــه نس آن ب
ــات  ــوزش ادبی ــه آم ــدارد ک ــح ن ــه توضی ب
ــان  ــت زب ــرای نگهداش ــزار ب ــن اب مهمتری

اســت. 
در مذاکــرات مربــوط بــه تصویــب قانــون 
ــخ  ــر بهشــتی در پاس ــهید دکت اساســی ش
بــه ســئوال نماینده سیســتان و بلوچســتان 
ــام  ــت اع ــه صراح ــن ، ب ــورای تدوی در ش
ــادری  ــان م ــه زب ــس ب ــد ، تدری ــی کن م
ــر  ــهروندان غی ــه ش ــی و اولی ــق طبیع ح
شــورای  رییــس  اســت.  زبــان  فــارس 
ــر از  ــی فرات ــی ، حت ــون اساس ــن قان تدوی
ــن  ــت موضــوع و همچنی ــرای تثبی ــن، ب ای
ثبــت در تاریــخ نظــام جمهــوری اســامی 
ــت موظــف  ــاً اعــام مــی کنــد دول صراحت
ــی  ــق عموم ــن ح ــن ای ــرای تامی ــت ب اس
ــای  ــاخت ه ــات و زیرس ــهروندان ، امکان ش
ــم و  ــاب، معل ــل کت ــی الزم  از قبی آموزش
.. را نیــز بــرای مناطــق غیــر فــارس زبــان 

ــد. ــا نمای مهی
شــاید بــرای روشــن تــر شــدن موضــوع، 
پاســخ بــه این پرســش  ضــروری باشــد که، 
چــرا در ســالهای اخیــر مطالبــه تحصیــل به 
زبــان مــادری اینقــدر پر رنگ شــده اســت؟ 
ــر  ــح مختص ــوان دو توضی ــی ت ــرم م الج
ــک  ــه نمــود. نخســت اینکــه حســب ی ارائ
 ،)j قانــون جامعــه شــناختی  )منحنــی
همــراه بــا پیشــرفت هــای مــادی در یــک 
ــی   ــنفکری، فرهنگ ــات روش ــه، مطالب جامع
و مدنــی بیشــتری طــرح مــی گــردد و صــد 
البتــه توقعــات از حاکمیــت نیــز بــاال مــی 

رود.
ــون صــادق  ــن قان ــز ای ــا نی در کشــور م
هــای  مهــری  بــی  اینکــه  دوم  اســت. 
صــورت گرفتــه در طــول ســالیان دراز 
و عــدم تحقــق وعــده هــای انتخاباتــی 
ــه را در  ــن مطالب ــف، ای ــت هــای مختل دول
ــی  ــتی آزمای ــام راس ــری بن ــراخ ت ــره ف دای
مســئولین اجرایــی کشــور قــرار داده اســت. 
در واقــع مــردم دلیــل عــدم تحقــق مطالبــه 
مشــروع خــود را در ترازهــای سیاســی و نــه 

ــد. ــی جوین ــی م اجتماعی_آموزش
بــاری، اگــر زبــان کــه  نخســتین مجرای 
اجتماعــی شــدن افــراد یــک جامعــه بــوده 
ــت اجتماعــی  ــه ســوی هوی و پنجــره ای ب
آنــان اســت، مــورد غفلــت قــرار گیــرد  نــه 
ــت  ــود را از دس ــوص ( خ ــا اصالت)خل تنه
ــی  ــای اجتماع ــه، پیامده ــد داد بلک خواه
سیاســی و امنیتــی نیــز بــرای همــه جامعه 
البتــه ناگفتــه نمانــد  خواهــد داشــت. 
هفتــه پیــش اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
اعــام نمــود در طــول هفتــه در مــدارس، 
یــک ســاعت آمــوزش ترکــی بــرای دانــش 
آمــوزان  انجــام خواهــد پذیرفــت امــا  بایــد 
ــدام  ــن اق ــد ای ــاخت هرچن ــان س خاطرنش
مــی توانــد قــدم خوبــی بــرای شــروع 
تحقــق مطالبــه مشــروع مــردم باشــد امــا 
یقینــا تــا نقطــه مطلــوب و ایــده آل مــورد 
ــه  ــور فاصل ــان کش ــرک زب ــه ت ــر جامع نظ

ــده اســت. ــی مان ــادی باق زی

غالمرضا منصوری

زبان مادری 

ــد  ــیون امی ــی فراکس ــه سیاس ــس کمیت رئی
مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــچ  ــران در هی ــامی ای ــوری اس ــون جمه تاکن
مذاکــره ای بــرای گســترش روابــط و تعامــات 
ویــژه  بــه  بــا کشــورهای همســایه  خــود 
عربســتان کوتاهــی نکــرده اســت، گفــت: ایــران 
ــور از گذشــته  ــا عب ــد ب ــی توانن و عربســتان م
ــائل  ــره مس ــق مذاک ــده از طری ــه آین ــگاه ب و ن
ــه  ــه منطق ــت را ب ــرده و امنی ــل ک ــود را ح خ

ــد. بازگردانن
ــا  ــی، ب ــال میرزای ــنا، ج ــزارش ایس ــه گ ب
اشــاره بــه پیشــنهاد ایــران بــرای نادیــده 
برقــراری  و  گرفتــن خطاهــای همســایگان 
کــرد:  بیــان  آنــان،  بــا  دوســتانه  روابــط 
ــاب  ــدای انق ــران از ابت ــامی ای ــوری اس جمه
ــی مهــری همســایگان خــود  اســامی مــورد ب
ــوزه  ــورهای ح ــتان و کش ــت. عربس ــرار گرف ق
ــورهایی  ــه کش ــارس از جمل ــج ف ــوب خلی جن
بودنــد کــه در دوران جنــگ تحمیلــی بــه 

ــک کردنــد. عــراق کم
ــس از  ــی پ ــرد: حت ــار ک ــه اظه وی در ادام
ــام  ــارات تم ــز عربســتان و ام ــگ نی ــان جن پای
ــط  ــا در رواب ــه کار گرفتنــد ت تــاش خــود را ب
ــاد  ــال ایج ــی اخت ــورهای اروپای ــران و کش ای

کننــد. در مذاکــرات هســته ای کــه بــه برجــام 
منتهــی شــد، عربســتان و امــارات از هیــچ 
ــرات را  ــن مذاک ــا ای ــد ت ــغ نکردن ــی دری تاش

ــد. ــم زنن بره
مجلــس  در  ایــام  مــردم  نماینــده 
ــی  ــوازات الب ــه م ــز ب ــروز نی ــرد: ام ــح ک تصری
ــز  ــی ســعودی نی ــکا، الب صهیونیســتی در آمری

ــه  ــران ب تمــام تــاش خــود را علیــه منافــع ای
کار می گیــرد. اکنــون نیــز  برخــی از مقامــات 
عربــی اظهــار نظرهایــی داشــته انــد تــا آمریــکا 
را بــه ســمت حملــه نظامــی علیــه ایــران ســوق 
دهنــد. امــا ایــن مســائل در خاطــر ملــت ایــران 
خواهــد مانــد. امــا بــا وجــود همــه ایــن مســائل 
جمهــوری اســامی در تمامــی مذاکــرات ســعی 

کــرده تــا منافــع ایــن کشــورها را نیــز درنظــر 
گیــرد.

ــس در  ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــن عض ای
ــور  ــی کش ــون اساس ــه قان ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
بــا  روابــط  گســترش  اولویــت  بــر  مبنــی 
ــرد:  ــد ک ــلمان، تاکی ــوار مس ــورهای همج کش
ــچ  ــران در هی ــامی ای ــوری اس ــون جمه تاکن
مذاکــره ای بــرای گســترش روابــط و تعامــات 
خــود با کشــورهای همســایه بــه ویژه عربســتان 
کوتاهــی نکــرده اســت. امــروز زمــان آن شــده 
کــه آن هــا بــه خودشــان بیاینــد و پیشــنهادات 
ایــران را جــدی بگیرنــد. موضــع گیــری مقامات 
آمریکایــی در خصــوص عربســتان باید بــرای آن 

ــود. ــی ش ــا درس عبرت ه
ــران و  ــرد: ای ــد ک ــه تاکی ــی در ادام میرزای
ــد.  ــی بمانن ــته باق ــد در گذش ــتان نبای عربس
ــه  ــوص حادث ــران در خص ــه ای ــور ک ــان ط هم
ــی در  ــا اخال ــه ای عمــل کــرد ت ــه گون ــا ب من
ــش  ــدا پی ــه خ ــه خان ــران ب ــد زائ ــت و آم رف
ــا  ــته ه ــد در گذش ــز نبای ــتان نی ــد، عربس نیای
بمانــد. ایــران و عربســتان مــی تواننــد بــا عبــور 
از گذشــته و نــگاه بــه آینــده از طریــق مذاکــره 
ــه  ــرده و امنیــت را ب مســائل خــود را حــل  ک

ــد.  ــه بازگردانن منطق

میرزایی: 

ایران و عربستان می توانند با مذاکره امنیت را به منطقه برگردانند

ــا  ــورا ب ــپاه عاش ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
ــش  ــام راهبردهای ــکا در تم ــه آمری ــان اینک بی
علیــه ایــران اســامی بــا شکســت مواجــه شــده 
ــا  ــوت م ــدرت و ق ــه ق ــیده ک ــن رس ــه یقی و ب
ــگ  ــاط تنگاتن ــی و ارتب ــم مردم پشــتوانه عظی
ــه اســت، گفــت:  ــت فقی ــا نظــام و والی ــان ب آن
ــه  ــمن ب ــرف دش ــدی از ط ــر تهدی ــروز ه ام
ــل  ــام تبدی ــرای نظ ــردی ب ــت راهب ــک فرص ی

می شــود. 
ــا، حجــت االســام حســن  ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــت هفت ــم گرامیداش ــرد در مراس ــی ف کامل
ــاد و خاطــره ۷۵  ــاع مقــدس و همچنیــن ی دف
ــی  ــرت ول ــه حض ــوزه علمی ــه ح ــهید طلب ش
ــه  ــرد: ب ــاب اظهارک ــتان بن ــج( شهرس عصر)ع
برکــت روحیــه اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری 
ــای  ــم ه ــر تحری ــگ ۸ ســاله ب ــان در جن جوان
دشــمنان غلبــه و آنــان را مأیــوس و تمــام 

ــم. ــل کردی ــت تبدی ــه فرص ــا را ب ــم ه تحری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ۲۵۰ ســال 
گذشــته هیــچ زمانــی مثــل امــروز ایــران 

ــوده اســت، گفــت:  اســامی مســتقل و آزاد نب
امــروز اگــر مکتــب عاشــورا بیــش از هــر زمــان 
ــه  ــت، ب ــربلند اس ــدر و س ــز، مقت ــری عزی دیگ

ــت. ــون شهداس ــت خ برک
حجــت االســام کاملــی فــرد افــزود: امــروز 
در ســایه خــون شــهدای عزیــز و در ســایه 
ــز  ــردم عزی ــت م ــتادگی و مقاوم ــال ایس ۸ س
ــری در  ــی نظی ــی ب ــدرت بازدارندگ ــک ق از ی
منطقــه برخــوردار هســتیم و مــا از تهدیدهــای 
صــورت گرفتــه فرصــت هــای شــیرینی را 

ــم. ــرده ای ــاد ک ایج
ــورای  ــپاه عاش ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
ــه  ــران ب ــرد: ای ــادآوری ک آذربایجــان شــرقی ی
ــر از  ــت فرات ــادر اس ــه ق ــرده ک ــت ک ــا ثاب دنی
ــا  ــگ ب ــرد و جن ــه نب ــی ب ــای جغرافیای مرزه
دشــمنان اســام بپــردازد و ایــن مســئله باعــث 
ــی  ــتکبار جهان ــکا و اس ــم آمری ــی و خش نگران

ــت. ــده اس ش
حجــت االســام کاملــی فــرد بــا بیــان 
اینکــه هیــچ زمانــی مثــل امــروز مکتــب تشــیع 

ــارت)ع(  ــت و طه ــت عصم ــل بی ــب اه و مکت
ــت:  ــت؛ گف ــوده اس ــذار نب ــد و تأثیرگ قدرتمن
امــروز مشــکل تــورم و مشــکل اقتصــادی 
ــل  ــخ قاب ــای تل ــت ه ــن واقعی ــی ای ــم ول داری
حــل اســت و هیــچ کــدام از آن هــا بــه انــدازه 
ــت و  ــدس نیس ــاع مق ــال دف ــکات ۸ س مش
تاکنــون از مشــکات بســیار ســخت و دشــوارتر 

ــم. ــرده ای ــور ک ــز عب ــن نی از ای
ــاوری  ــاد و خودب ــا اعتم ــرد: ب ــد ک وی تأکی
ــه  ــی شــود ب ــای ناممکــن را م ــی از کاره خیل
ممکــن تبدیــل کــرد و یکــی از فرصــت هــای 
ــدادادی  ــای خ ــت ه ــی از نعم ــردی و یک راهب
مــا مقــام معظــم رهبــری اســت و بــا تدابیــر و 
ــر  ــوان ب ــه ایشــان مــی ت رهنمودهــای حکیمان

ــق آمــد. تمامــی مشــکات فائ
مدیــر حــوزه علمیه حضــرت ولــی عصر)عج( 
ــه  ــا گرامیداشــت هفت ــز ب ــاب نی شهرســتان بن
دفــاع مقــدس گفــت: یــادواره شــهدای روحانی 

و طلبــه بســتری مناســب بــرای انتقــال فرهنگ 
جهــاد، ایثــار و شــهادت بــه نســل جــوان امــروز 

اســت.
ــیخ  ــاج ش ــلمین ح ــام والمس ــت االس حج
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــری بناب ــد باق عبدالمجی
ــتری  ــه بس ــی و طلب ــهدای روحان ــادواره ش ی
ــار  ــاد، ایث ــگ جه ــال فرهن ــرای انتق مناســب ب
ــه نســل جــوان امــروز اســت؛  و پیــام شــهدا ب
افــزود: طــاب حــوزه علمیــه بایــد توجــه 
بیشــتری بــه پیــام شــهدا کــه وصیــت نامــه آن 
هــا موجــود اســت، داشــته باشــند و از ســیره 

ــد. ــو بگیرن ــه الگ ــی و طلب ــهدای روحان ش
ــم  ــه مراس ــزارش، در ادام ــن گ ــه ای ــر پای ب
یــادواره گرامیداشــت ۷۵ شــهید طلبــه حــوزه 
ــی عصر)عــج( بنــاب ذاکــر  علمیــه حضــرت ول
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( حــاج مهدی 
ــی  ــه خوان ــی و نوح ــه مداح ــان ب ــادم آذری خ

ــت. پرداخ
شهرســتان ۱۴۰ هــزار نفــری بنــاب در ۱۱۰ 
ــتان آذربایجــان  ــز اس ــوب مرک ــری جن کیلومت
شــرقی واقــع شــده و هــم اکنــون حــدود 
ــرادر در حــوزه علمیــه  ۷۰۰ طلبــه خواهــر و ب
ــتان  ــن شهرس ــج( ای ــر )ع ــی عص ــرت ول حض
مشــغول فراگیــری علــوم دینــی هســتند و 
تاکنــون ۷۵ طلبــه و روحانــی از ایــن حــوزه بــه 

ــد. ــده ان ــل آم ــع شــهادت نائ درجــه رفی

هر تهدید دشمن به فرصتی 
راهبردی برای نظام تبدیل می شود

دادسـتان کل کشـور گفت: برای نظام و مردم 
غیـر قابـل قبـول اسـت کـه مـا شـاهد اینگونـه 
تصاویـر از دادگاه هـا باشـیم. دسـتگاه قضایی در 
مبـارزه با فاسـد و مفسـد کوتـاه نمی آیـد و خط 

قرمـزی در ایـن راسـتا ندارد. 
االسـام  حجـت  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
والمسـلمین محمدجعفر منتظری در آیین تکریم 
و معارفـه دادسـتان تبریـز که در تـاالر اجتماعات 
دادگسـتری برگـزار شـد، منشـا اقدامـات قضائی 
اخیـر را مطالبـه جـدی مقـام معظـم رهبـری از 
دسـتگاه قضایـی دانسـت و اظهـار داشـت: مقـام 
معظـم رهبـری در سـند قـوه قضاییـه و حکـم 
ریاسـت قـوه این مطالبـات را مطرح کـرده اند لذا 
مطالبـات مـردم از زبان مقام معظـم رهبری بوده 

و خواسـتار تحـول در قـوه هسـتند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه انتظـار تحـول انتظار 
بـه حقـی اسـت و بایـد در همه قـوای سـه گانه 
شـود،  محقـق  تحـول  اجرایـی  دسـتگاه های  و 
افـزود: در نظام اسـامی باید کارگـزاران نظام در 
چارچـوب نظـام اسـامی و بـرای اعتـای ایران 
اسـامی تـاش کننـد وگرنـه بایـد به شـهدایی 
کـه بـرای ایـن انقـاب جانفشـانی کـرده انـد، 

باشیم. پاسـخگو 
دادسـتان کل کشـور بـا بیـان اینکه اسـامی 
که به دسـت من و شـما رسیده، بسـیار هزینه ها 
داده شـده اسـت، گفـت: مـا هـر چـه در طبـق 
اخـاص گذاشـته و هزینـه دهیـم، نمی توانیـم 
گوشـه ای از آن را بدهیـم. هزینـه اسـام خـون 
سـید الشـهدا، امیرالمومنین و میلیون ها شـهید 
بـوده اسـت کـه بایـد از ایـن دیـن و کشـور بـه 

شـدت حفاظـت و صیانـت کنیـم.
کـه  آنهایـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  دینـی  ارزش هـای  و  انقـاب  دسـتاوردهای 
اخاقـی را زیـر سـئوال ببرنـد، بداننـد کـه ره به 
گورسـتان می برنـد، اضافـه کـرد: اتفاقـات برخی 
از ورزشـگاه ها و ماجـرای سـه شـنبه های بـدون 
خـودرو را شـنیدم، نبایـد جـوری اقـدام کرد که 
دل دشـمن شاد شـود. در حضور نامناسب بانوان 
در برنامه هایـی بـه بهانـه سـه شـنبه های بـدون 
خـودرو باید مراقب باشـیم که ارزش هـای ما زیر 

سـوال نـرود و دشـمن شـاد کـن نشـویم.
منتظـری وظیفـه ذاتـی دسـتگاه قضایـی را 
برخورد با فسـاد و مفسـد دانسـت و خاطر نشان 
کـرد: وظیفـه همکاران مـا در این دوره سـنگین 

تـر اسـت چراکـه انتظـارات رهبـری و مـردم و 
ریاسـت قـوه از همکاران ما بیشـتر شـده اسـت.

وی بـا تاکید بر اینکه دسـتگاه قضایی خودش 
بایـد خالی از فسـاد باشـد و کوچک ترین حرکت 
ناسـالم قابـل قبـول نیسـت گفـت: بـا دسـتمال 
کـرد.  تمیـز  را  آلـوده  شیشـه  می تـوان  تمیـز 
همـه موظفنـد در راسـتای صیانـت و مراقبت از 
دسـتگاه قضایی تمـام تاش خود را بـه کار برند 
تـا مردم به دسـتگاه قضایی امید داشـته باشـند. 
دادسـتان کل کشـور با بیـان اینکه مبـارزه با 
فسـاد را نباید از دسـتگاه قضایی بخواهیم افزود: 
قـوه قضائیـه تنهـا در مقطعـی وظیفـه مجـازات 
فاسـد و مفسـد را دارد ولـی دولـت بایـد همـه 

منافـذ بـروز فسـاد و خاسـتگاه فسـاد را ببندد.
را  اجرایـی  مسـئوالن  از  مـردم  انتظـار  وی 
شناسـایی و بسـتن همـه راه هـای بـروز فسـاد 
دانسـت و گفـت: بـرای نظـام و مـردم غیـر قابـل 
قبـول اسـت کـه مـا شـاهد اینگونـه تصاویـر از 
دادگاه هـا باشـیم. دسـتگاه قضایـی در مبـارزه بـا 
فاسـد و مفسـد کوتـاه نمی آید و خـط قرمزی در 
ایـن راسـتا نـدارد. نباید بـه مرحله ای برسـیم که 
مدیران ما به عنوان فاسـد محاکمه شـوند، چقدر 
بـرای مدیر شـدن یک فرد هزینـه کرده ایم؟ نباید 
اجـازه دهیـم سـرمایه ها اینگونـه از دسـت بروند.

 منتظـری با اشـاره به اینکه بر اسـاس آمار در 
سـطح کشـور می گویـم، چنیـن تصور نشـود که 
همـه مدیـران ما فاسـد هسـتند، مدیران فاسـد 
بسـیار کم اسـت، ابراز داشـت: دشـمن کاری که 
می کنـد، ایـن اسـت کـه القـا کنـد ایـن نظـام، 
نظـام فاسـدی اسـت و اذهـان مـردم را هدایـت 

می کننـد تـا اعتمادمـردم بـه نظام کاهـش یابد. 
وی تاکیـد کـرد: مـردم بایـد بدانند کـه غالب 
مسـئوالن قضایـی و اجرایـی میلیون هـا خدمت 
انجـام می دهنـد کـه در کنـارش برخـی فسـاد 

ایجـاد می کننـد کـه برخـورد می کنیـم. 
ایـن مقـام ارشـد قضائـی کشـور، خواسـتار 
نقش آفرینـی موثـر مردم در مبارزه با فسـاد شـد 
و گفـت: عامـه مـردم چنانچـه مبارزه با فسـاد را 
مطالبـه جـدی خـود عنـوان کننـد، و هم کمک 
کنند، ریشـه فساد خشکانده می شـود. اطاعاتی 
کـه مـردم می تواننـد بـه مـا برسـانند می توانـد 
بسـیار موثـر باشـد. در برخـی از پرونده های مهم 
کـه امـروز مطرح اسـت، کلیـد اصلـی آن را یک 
اطاعـات مردمی زده اسـت، لذا مـردم می توانند 

ریشـه فسـاد را بخشکانند.
وی افـزود: مـردم نبایـد کنـار گـود بنشـینند 
و بگوینـد لنگـش کـن! هـم مطالبـه گـر و هـم 
اطاعـات دهنده از فسـاد باشـند. اگرفـردی برای 
انجـام کاری مطالبـه رشـوه می کنـد، بایـد اطاع 
داده شـود. اگـر یک مسـئول و مدیر فاسـد ببیند 
کـه این فرهنگ ضد فسـاد در جامعـه روال یافته 
و اهـداف شـومش لو می رود، ایـن کار را نمی کند. 
اگـر فردی ببیند با سـنگ اندازی می تواند رشـوه 
بگیـرد، ادامـه می دهـد. در شـرع مقـدس اسـام 
گفتـه شـده کـه راشـی و مرتشـی، یعنـی رشـوه 
دهنـده و رشـوه گیرنـده هـر دو جایگاهشـان در 

آتـش اسـت و بایـد ایـن را بـاور کنیم.
دادسـتان کل کشور، در سـفارش به دادستان 
جدیـد تبریـز، این مسـئولیت را بسـیار سـنگین 
اسـت  زیـاد  مـردم  انتظـارات  چراکـه  دانسـت، 

افـزود: دادسـتان مدعـی العمـوم اسـت و بایـد 
از طـرف مـردم بـه دنبـال احقـاق حقوق باشـد.  
بسـیاری از امـورات امـروز مـا در جامعـه مدعـی 
خـاص نـدارد و بایـد مدعی عـام از حقـوق مردم 
صیانـت کند. احیـا، حفاظت و صیانـت از حقوق 
قانـون  در  اسـت کـه  دادسـتان  مـردم وظیفـه 

اساسـی بـر آن تاکید شـده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: اگرجایی جـاده خراب 
اسـت، وظیفه دادسـتان ترمیم جاده نیسـت ولی 
اگـر اداره راه بـه وظیفـه خـود عمل نکـرد و جان 
مـردم بـه خطـر افتـد، وظیفـه دادسـتان ورود به 
ایـن موضـوع اسـت. در موضوع بهداشـت عمومی 
مـردم، اگرمخاطـره ای ببیند، بـرای احقاق حقوق 
عامـه ورود بـه ایـن موضـوع ضـرورت دارد. لـذا 
دادسـتانی بایـد با اهتمـام ویژه به احیـای حقوق 
عامـه اقدام کند و با حساسـیت ویژه دنبال شـود.

منتظـری افـزود: بسـیاری از مردم یـا از توان 
و قـدرت مالـی الزم برخوردار نیسـتند که وکیل 
بگیرنـد، یـا ارتبـاط بـا مدیـران قضایـی ندارند و 
یـا آشـنایی بـا حقـوق خـود ندارنـد کـه در این 
موقـع، وظیفـه داریـم نسـبت بـه ایـن قشـر از 

جامعـه توجه بیشـتری داشـته باشـیم.
وی در ۱۰ توصیه به مسـئوالن قضائی اسـتان، 
بـه ویـژه دادسـتان تبریـز گفـت: مردم دار باشـید 
و بـا مـردم ارتبـاط تنگاتنـگ و چهـره بـه چهـره 
در  رجـوع حتـی  اربـاب  تکریـم  باشـد،  داشـته 
مواجهـه با مجرمین اهمیت دارد، نظارت مسـتمر 
و مدیریـت شـده بـر دادسـرای مرکـز و سراسـر 
اسـتان داشته باشـید،  صیانت الزم از حقوق عامه 
صورت گیـرد، نظارت بر زنـدان و زندانیان تقویت 
شـود، اختافـات مردم قبل از رسـیدن بـه دادگاه 
بـا صلـح و سـازش حل شـود و در شـرایط جنگ 
اقتصـادی، بـا دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بدون 
دخالـت در مسـئولیت های اجرایـی، تـاش کنید 

کـه مشـکات اقتصادی کاهـش و رفع شـود.
دادسـتان کل کشـور ادامـه داد: اهتمـام بـه 
تامین امنیت در شـهرهای اسـتان از اهمیت ویژه 
ای برخـوردار اسـت چراکه افزایش نگـران کننده 
آمـار سـرقت در کشـور این موضع را بـا اهمیت تر 
کـرده اسـت. همـه نهادها بـرای کاهش سـرقت و 
بـرای ایجـاد امنیـت بـرای مـردم تاش کننـد. با 
سـارق و سـارقان طبـق قانون با شـدت بیشـتری 
برخـورد شـود، چراکـه نبایـد امنیـت مـردم بـه 
دسـت یـک مشـت دزد و سـارق به خطـر بیافتد.

وی خاطـر نشـان کرد: در جهـت باز اجتماعی 
و  کنیـد  تـاش  مجرمیـن  و  زندانیـان  کـردن 
صیانـت و حفاظت از قضـات و کارکنان قضائی را 

به صـورت جـدی پیگیـری کنید.

دادستان کل کشور: 

دستگاه قضایی در مبارزه با فاسد و مفسد کوتاه نمی آید 

 نقوی حسینی:
غربی ها منجر به آتش افروزی 

و ناامنی در منطقه شده اند 

ســـخنگوی کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
محورهـــای  از  یکـــی  گفـــت:  مجلـــس 
ـــل،  ـــازمان مل ـــور در س ـــس جمه ســـخنرانی رئی
امنیـــت منطقـــه اســـت چـــرا کـــه غربی هـــا 
ـــده اند.  ـــا ش ـــه م ـــی در منطق ـــه ناامن ـــر ب منج
ـــوی  ـــین نق ـــید حس ـــر، س ـــزارش مه ـــه گ ب
ــس  ــه رئیـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــینی، بـ حسـ
ـــی  ـــع عموم ـــنبه در مجم ـــور روز چهارش جمه
ســـازمان ملـــل  متحـــد ســـخنرانی مـــی 
کند،گفـــت: عـــدم انجـــام تعهـــدات اروپایـــی هـــا 
ـــخنرانی  ـــی س ـــای اصل ـــی از محوره ـــا یک قطع
ــه  ــرا کـ ــود چـ ــد بـ ــور خواهـ ــس جمهـ رئیـ
ـــد  ـــادی دادن ـــوچ زی ـــای پ ـــا وعده ه ـــی ه اروپای
امـــا در تصمیـــم گیـــری در برابـــر آمریـــکا، 
ـــاً  ـــد و قطع ــان دادن ــود را نشـ ــی خـ ناتوانـ
ـــرد  ـــورد عملک ـــی در م ـــور نقدهای ـــس جمه رئی

آنهـــا خواهـــد داشـــت.
وی افـــزود: تحریم هـــای ظالمانـــه آمریـــکا 
علیـــه ملـــت ایـــران قطعـــا یکـــی دیگـــر از 
محورهـــای صحبـــت هـــای رئیـــس جمهـــور 
ـــک  ـــدد بان ـــکا مج ـــراً آمری ـــود و اخی ـــد ب خواه
مرکـــزی را تحریـــم کـــرد کـــه ایـــن اقـــدام 
نشـــان دهنـــده اوج اســـتیصال آنهـــا از بـــه 
ـــران  ـــر ای ـــار ب ـــم و فش ـــیدن تحری ـــه نرس نتیج

ـــت. اس
ــی و  ــت ملـ ــیون امنیـ ــخنگوی کمیسـ سـ
سیاســـت خارجـــی مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه احتمـــاالً رئیـــس جمهـــور در مـــورد 
ــرح  ــخنانی را مطـ ــم سـ ــه هـ امنیـــت منطقـ
ــه  ــا بـ ــی هـ ــت: غربـ ــار داشـ ــد، اظهـ می کنـ
ــای  ــری هـ ــه گـ ــا مداخلـ ــکا بـ ــژه آمریـ ویـ
خودشـــان منجـــر بـــه ناامنـــی و آتـــش 

ــد. ــده انـ ــه شـ ــروزی در منطقـ افـ
نقـــوی حســـینی بیـــان کـــرد: پیشـــنهاد 
ابداعـــی رئیـــس جمهـــور مبنـــی بـــر ایجـــاد 
ـــم  ـــارس ه ـــج ف ـــز و خلی ـــه هرم ـــح در تنگ صل
ـــت  ـــی اس ـــائل مهم ـــر از مس ـــی دیگ ـــا یک قطع
ـــد. ـــد ش ـــرح خواه ـــخنرانی وی مط ـــه در س ک

ــی  ــدات برجامـ ــش تعهـ ــت: کاهـ وی گفـ
ـــوم آن  ـــه گام س ـــران ک ـــامی ای ـــوری اس جمه
ـــیار  ـــائل بس ـــی از مس ـــد یک ـــته ش ـــم برداش ه
مهـــم اســـت و قطعـــا از محورهـــای اصلـــی 
ســـخنان رئیـــس جمهـــور در ســـازمان ملـــل 

متحـــد خواهـــد بـــود.

حجت االسالم پورمحمدی:
مقاومت در برابر دشمنان و حفظ 

عزت ملی از اجزای حیات طیبه است

ـــرقی  ـــتان آذربایجـــان ش ـــردم اس ـــده م نماین
در مجلـــس خبـــرگان رهبـــری مقاومـــت در 
برابـــر دشـــمنان و حفـــظ عـــزت ملـــی را از 

ـــمرد. ـــر ش ـــه ب ـــات طیب ـــزای حی اج
بـــه گـــزارش مهـــر، حجـــت االســـام 
ــردم  ــده مـ ــدی، نماینـ ــی پورمحمـ محمدتقـ
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در مجلـــس 
ـــاس  ـــن اج ـــه در هفتمی ـــری ک ـــرگان رهب خب
رســـمی دوره پنجـــم ایـــن مجلـــس ســـخن 
ـــام  ـــه مق ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــت، ب ـــی گف م
ــامی  ــاب اسـ ــدف انقـ ــری هـ ــم رهبـ معظـ
ــته  ــامی دانسـ ــن اسـ ــدن نویـ ــاد تمـ را ایجـ
ـــای  ـــن نیازه ـــه در تامی ـــت مدرنیت ـــد، شکس ان
ـــن  ـــر را بهتری ـــان معاص ـــوی انس ـــی و معن روح
ـــرآن و  ـــارف ق ـــور مع ـــرح ظه ـــرای ط ـــت ب فرص
ـــن  ـــدن نوی ـــاد تم ـــت و ایج ـــل بی ـــن اه همچنی

اســـامی بـــر شـــمرد.
ـــرقی  ـــتان آذربایجـــان ش ـــردم اس ـــده م نماین
ـــه  ـــات طیب ـــری، حی ـــرگان رهب ـــس خب در مجل
را نتیجـــه حرکـــت طیبـــه دانســـت کـــه 
ـــرای  ـــت ب ـــت از حرک ـــارت اس ـــای آن عب معن

ـــی. ـــای عال ـــه هدفه ـــیدن ب رس
حجـــت االســـام پورمحمـــدی، اســـتقال، 
ـــزت  ـــظ ع ـــمنان و حف ـــر دش ـــت در براب مقاوم
ـــمرد  ـــر ش ـــه ب ـــات طیب ـــزای حی ـــی را از اج مل
ــگاهی  ــوزوی و دانشـ ــگان حـ ــه نخبـ و وظیفـ
ــای  ــه ظرفیتهـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــت کـ دانسـ
موجـــود در کشـــور، زیـــر خیمـــه رهبـــری و 
والیـــت فقیـــه در تـــداوم انقـــاب اســـامی 

نقـــش آفریـــن باشـــند.
ـــرقی  ـــتان آذربایجـــان ش ـــردم اس ـــده م نماین
در خاتمـــه اظهـــار امیـــدواری کـــرد کـــه در 
ــی  ــای سیاسـ ــروه هـ ــات گـ ــتانه انتخابـ آسـ
ـــه  ـــات ب ـــه انتخاب ـــد ک ـــل کنن ـــوی عم ـــه نح ب
ـــه  ـــکاف در جامع ـــاف و ش ـــرای اخت ـــی ب عامل

ـــود.  ـــل نش تبدی
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* اشــخاص اســاطیري باشــندگان انســاني 
ــرده و  ــردم آن را ســتایش ک ــه م هســتند ک

بــه مقــام خدایــي رســانده انــد.
اروهمره

ــی،  ــدا کش ــی خ ــگاری یعن ــت ان * نیس
ــر  ــای عص ــان ه ــدا در درون انس ــون خ چ

ــد.      ــته ش ــه کش مدرنیت
نیچه

* خدایـا در راه فضیلـت سـدهایی از رنـج و 
درد بـر پـا کـرده انـد امـا از طـرف دیگـر وقتی 
آدمـی بـر ایـن مشـکات فائـق آمد و از سـدها 
گذشـت فضیلت بدسـت آمده کار آسانی است.
افالطون

* هــر قدمــی کــه از خداونــد دور شــوی، 
ده قــدم از بشــریت دور شــده ای.

ایوان پاولوف
* بشــر را خداونــد کامــل آفریــده اســت، 
اگــر نقصــی هســت در بینــش خــود ماســت.
آندره ژید

* اولیــن اختراعــات بشــر بایــد بــه خــدا و 
اولیــاء خــدا باشــد.

جان اشتین بک
* خداونــد بوســیله نیکــی بــا پــدر و 

مادرعمــر انســان را افــزون مــی کنــد.
حضرت محمد)ص(،نهج الفصاحه،۶۵

* خــدا از رگ گــردن بــه انســان نزدیکتــر 
. ست ا

ناشناس
* پرهیــزکار بــاش و اوامــر خــدا را اطاعــت 

کــن تا بــه کمــال انســانیت برســی.
سلیمان نبی)ع(،حدیث تربیت،32

* انســان واقعــی جــز بــه راه خــدا گام بــر 
نمــی دارد.

جبران خلیل جبران
ــود داشــته  ــد دو معب * انســان نمــی توان

ــال. باشــد، یکــی خــدا و دیگــری م
حضرت عیسی)ع(،حدیث تربیت،71

* مــن بــه منظــور تتمیــم و تکمیــل 
از طــرف خداونــد  مــکارم اخــاق بشــر 

ام. شــده  برگزیــده 
رسول اکرم)ص(،اندیشه بزرگان،97

کســی کــه مفهــوم خداونــد را ابــداع کــرد. 
ــدی بود. انســان خردمن

اوریپید

خودروهای باری موظف به رعایت 
محدوده زوج و فرد شدند 

بــا تصویــب اعضــای کمیتــه فنــی مشــترک 
ــاری  ــای ب ــتان، خودروه ــک اس ــورای ترافی ش
موظــف بــه رعایــت محــدوده طــرح زوج و فــرد 

شــدند. 
بــه گــزارش شــهریار، طــرح بررســی انطبــاق 
طــرح محدودیــت زمانــی و مکانــی تــردد 
خودروهــای بــاری بــا محــدوده زوج و فــرد 
ــترک  ــی مش ــه فن ــت کمیت ــن نشس در پنجمی
شــورای ترافیــک اســتان مطــرح شــد و بعــد از 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــاری مل ــای ب بررســی، خودروه

ــدند. ــرد ش ــدوده زوج و ف ــرح مح ط
در ایــن نشســت همچنین موضوع بازگشــایی 
ــردد  ــر جهــت ت ــاده راه صاحــب االم ــداد پی امت
ــه  ــه ب ــا توج ــرح و ب ــواری مط ــای س خودروه
ــق  ــاد رون ــاری و ایج ــای تج ــری ه ــود کارب وج
اقتصــادی، مقــرر شــد ایــن طــرح بعــد از 
بررســی هــای کارشناســانه توســط مشــاور 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــرح و م مط
بررســی انطبــاق طــرح محدودیــت زمانــی و 
ــا محــدوده  ــاری ب ــای ب ــردد خودروه ــی ت مکان
ــده  ــرح ش ــرح مط ــر ط ــرد، دیگ ــرح زوج و ف ط
در ایــن نشســت بــود کــه مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و بــا توجــه بــه محــدود بــودن ســاعات 
طــرح زوج و فــرد و لــزوم ســاماندهی بــار 
ــرر  ــاری، مق ــای ب ــا ه ــردد خودروه ــا و ت اندازه
شــد خودروهــای بــاری نیــز از ایــن طــرح 

ــد.  ــروی کنن پی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری آذربایجان شرقی:

مدیریت پدیده نوظهور زباله گردی 
نیازمند برنامه عملیاتی و همکاری 

بین دستگاه هاست 

فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور  مدیــرکل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتانداری آذربایج اس
در  زباله گــردی  پدیــده  و گســترش  ظهــور 
تبریــز و برخــی از شــهرهای اســتان، ایــن 
ــهری  ــت ش ــرای مدیری ــی ب ــوع را چالش موض
ــتار  ــرد و خواس ــوان ک ــط عن ــت محی و بهداش
ــبت  ــئول نس ــتگاه های مس ــدی دس ــه ج توج

ــد. ــده ش ــن پدی ــه ای ــت بهین ــه مدیری ب
بــه گــزارش ایســنا، بــدر شــکوهی در جلســه 
ــده  ــت پدی ــه بررســی راهکارهــای مدیری کمیت
نوظهــور زباله گــردی کــه بــا حضــور مســئوالن 
ــزار  ــی  برگ ــتگاه های اجرای ــان دس و کارشناس
شــد، اظهــار کــرد: گزارش هــا نشــان می دهــد 
ــت، مهاجــرت از روســتاها  ــش جمعی ــه افزای ک
ــادی و  ــکات اقتص ــهرها، مش ــیه ش ــه حاش ب
ــت  ــل بازیاف ــماندهای قاب ــت پس ــش قیم افزای
عامــل ظهــور و گســترش ایــن پدیــده اســت.

وی تاکیــد کــرد: الزم اســت بــرای هــر یــک 
ــه  ــی ارائ ــه عملیات ــده، برنام ــن پدی ــاد ای از ابع
ــی  ــی و اجتماع ــروه فرهنگ ــا در کارگ ــود ت ش
ــف  ــه و وظای ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــتان م اس

ــود. ــخص ش ــتگاه ها مش دس
تبعــات  و  عواقــب  همچنیــن  شــکوهی 
نامناســب در حــوزه بهداشــتی شــهرها را از 
ــده بیــان  ــن پدی دیگــر مشــکات گســترش ای
کــرد و گفــت: بــرای جلوگیــری از انتشــار 
پســماندها  از  ناشــی  آلودگی هــای  مجــدد 
بــه منــازل و ســکونت گاه های حاشیه نشــین 
بایــد تدبیــر شــود کــه در ایــن حــوزه نیــاز بــه 
همــکاری جــدی متولیــان بهداشــت محیــط بــا 

شهرداری هاســت.
ســعید نیکوخصلــت، عضــو شــورای اســامی 
ــاره  ــا اش ــه ب ــن جلس ــم در ای ــز ه ــهر تبری ش
در  توســعه یافته  کشــورهای  تجربیــات  بــه 
ــدی  ــه ج ــتار توج ــماندها، خواس ــت پس مدیری
ــد  ــش تولی ــت کاه ــازی در جه ــه فرهنگ س ب
ــهر و  ــورای ش ــی ش ــر آمادگ ــد و ب ــه ش زبال
ــای  ــرای راهکاره ــرای اج ــز ب ــهرداری تبری ش
ــرد. ــد ک ــردی تاکی ــده زباله گ ــت پدی مدیری

در ایــن جلســه مقــرر شــد تــا حصــول 
ــده  ــت پدی ــرای مدیری ــع ب ــم اندازی جام چش
ــی،  ــنهادهای عملیات ــه پیش ــردی و ارائ زباله گ

ــد. ــه یاب ــه ادام ــن کمیت ــات ای جلس

شهردار تبریز:
آموزش صحیح و بهینه مدیریت 

پسماند برای دانش  آموزان تبریزی 

از آمـــوزش صحیـــح  تبریـــز  شـــهردار 
ــوزان  ــش آمـ ــرای دانـ ــماند بـ ــت پسـ مدیریـ
تبریـــزی خبـــر داده و گفـــت: ایـــن موضـــوع 
ــهروندی  ــای شـ ــال در قالـــب آموزش هـ امسـ
ــوزش  ــز آمـ ــطح تبریـ ــه سـ در ۲۲۴۹ مدرسـ

می شـــود.  داده 
ـــر  ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
ــت:  ــار داشـ ــب اظهـ ــن مطلـ ــام ایـ ــا اعـ بـ
ـــز  ـــه در تبری ـــن زبال ـــل ۱۲۰۰ ت ـــه حداق روزان
ـــای  ـــد زباله ه ـــه ۵۷درص ـــود ک ـــی ش ـــد م تولی
تبریـــز تـــر و ۴۳ درصـــد آن خشـــک اســـت.

او بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم تفکیـــک زبالـــه و 
ـــی آن، افـــزود: موضـــوع تفکیـــک  مدیریـــت اصول
زبالـــه از مبـــدا بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت 
کـــه خانواده هـــا نیـــز می تواننـــد بـــا تفکیـــک 
ـــماندها  ـــت پس ـــت مدیری ـــزل، جه ـــه در من زبال

یاری گـــر مدیریـــت شـــهری باشـــند.
شـــهردار تبریـــز از دانـــش آمـــوزان و 
توانـــای  بـــازوان  بـــه عنـــوان  کـــودکان 
مدیریـــت شـــهری نـــام بـــرده و خاطرنشـــان 
کـــرد: بـــی شـــک تحقـــق عنـــوان »تبریـــز 
شـــهر همیشـــه تبریـــز« در مرحلـــه نخســـت 
و بیـــش از هـــر موضوعـــی تنهـــا و تنهـــا بـــا 
مشـــارکت فعـــال ایـــن قشـــر امـــکان پذیـــر 

خواهـــد بـــود.
اظهــار  همچنیــن  باهــر  شــهین  ایــرج 
امیــدواری کــرد بــا  اجــرای موفــق طــرح 
در  مــدارس  در  شــهروندی  آموزش هــای 
ــان،  ــه و زم ــل هزین ــرف حداق ــا ص ــده ب آین
ــی  ــارکت های اجتماع ــرفت در مش ــاهد پیش ش

باشــیم. شــهروندان در مدیریــت شــهری 
او در پایـــان یـــادآور شـــد: ۳۴۰ هـــزار 
ـــژه  ـــده وی ـــن ش ـــهروندی تدوی ـــب ش ـــد کت جل
ــزارو  ــال در دو هـ ــهروندی امسـ ــوزش شـ آمـ
۲۴۹ مدرســـه تبریـــز و ۱۳ هـــزار کاس توســـط 
ـــوزش  ـــده آم ـــوزش دی ـــان آم ـــان و معلم مربی
ــش  ــه دانـ ــز بـ ــهرداری تبریـ ــرورش و شـ پـ

آمـــوزان ارائـــه خواهـــد شـــد.

آذربایجــان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
شــرقی از احتمــال بهره بــرداری از راه آهــن 
ــا  ــاه ب ــان مهــر م ــا پای ــاد« ت »میانه-بســتان آب
توجــه بــه پیشــرفت ۹۵ درصــدی آن خبــر داد 
و گفــت: اگــر آســفالت ریزی مســیر ایســتگاه راه 
آهــن بســتان آبــاد تــا داخــل شــهر بــه پایــان 
ــود. ــرداری می ش ــاده بهره ب ــروژه آم ــد، پ برس

بــه گــزارش ایســنا، محمــد وحدتــی هــان 
در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: بــه دنبــال 
رئیــس  و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  بازدیــد 
ســازمان برنامــه و بودجــه از پــروژه خــط 
ــد  ــتور اکی ــاد« و دس ــتان آب ــن »میانه-بس آه
ــه  ــر چ ــرداری ه ــرای بهره ب ــور ب ــس جمه رئی
ــی در  ــای خوب ــروژه، کاره ــن پ ــریع تر از ای س

ــت. ــده اس ــام ش ــوص انج ــن خص ای
ــار  ــر قط ــال حاض ــرد: در ح ــه ک وی اضاف

ــکلی در  ــد و مش ــردد می کن ــیر ت ــن مس در ای
ــتگاه  ــدارد و ایس ــود ن ــار وج ــد قط ــت و آم رف
نیــز تکمیــل بــوده و تنهــا قســمتی از راه تــردد 
ــص اســت  ــا داخــل شــهر ناق ــن ایســتگاه ت بی
ــه  ــده ب ــا ۱۵ روز آین ــاد ت ــه احتمــال زی ــه ب ک

ــام می رســد. ــه اتم ــل ب طــور کام
از  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
قــول مســاعد رئیــس ســازمان مدیریــت و 
ــرای کمــک  ــزی آذربایجــان شــرقی ب برنامه ری
اســتانی  پروژه هــای  برخــی  تکمیــل  بــه 
ــت:  ــر داد و گف ــاد خب ــتان آب ــتان بس شهرس
ــتای  ــهری و روس ــی ش ــای ارتباط ــروژه راه ه پ
شهرســتان از جملــه پــروژه چهــار بانــده کــردن 
راه شــیبلی بــه تبریــز، پــروژه راه تیکمــه داش 
ــه طــول  ــز« ب ــه ســمت آزاد راه »تهران-تبری ب
۱۵ کیلومتــر، پــروژه راه روســتای بــاش کنــد و 

پــروژه پــل اوجــان از پروژه هایــی هســتند کــه 
ــه  ــار ب ــن اعتب ــه تامی ــا ب ــرر شــده اســت ت مق

ــود. ــک ش ــا کم ــل آن ه ــور تکمی منظ
ــس  ــا رئی ــه ای ب ــی جلس ــه داد: ط وی ادام
ــان  ــزی آذربایج ــت و برنامه ری ــازمان مدیری س
ــن بخشــی  ــرای تامی ــا ب ــرر شــد ت شــرقی، مق

از اعتبــارات پروژ   هــای ملــی ماننــد پــروژه پــل 
اوجــان و راه »تیکمــه داش-آزاد راه« از تهــران 
ــا  ــز ب ــای اســتانی نی ــم و پروژه ه کمــک بگیری
تغییــر و جابه جایــی اعتبــار و پرداخــت بخشــی 
پروژه هــای  محــل  از  پیمانــکاران  طلــب  از 

ــد.  ــدا می کنن ــه پی ــت ادام ــی دول قبل

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی:

احتمال بهره برداری از راه آهن 
»میانه-بستان آباد« تا پایان مهر ماه

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی کار ب ــورای عال ــران در ش ــده کارگ نماین
ــرای  ــا ب ــتگاه ه ــنهادات دس ــده پیش ــه آین ــا دو هفت ــد ت ــرر ش مق
تأمیــن مســکن کارگــران در شــورای عالــی کار بررســی شــود گفت: 
گســترش تعاونــی هــای مصــرف و مســکن را بررســی خواهیــم کرد. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، نهـــم مردادمـــاه امســـال دویســـت 
و هشـــتاد و چهارمیـــن جلســـه شـــورای عالـــی کار بـــا چنـــد 
ـــتور کار ایـــن  ـــد کـــه مهمتریـــن دس ـــکیل ش دســـتور کار تش
نشســـت »ترمیـــم قـــدرت خریـــد کارگـــران« بـــا توجـــه بـــه 
تـــورم شـــدید ســـال گذشـــته و امســـال بـــود و مقـــرر شـــد 
ـــی  ـــری و کارفرمای ـــدگان کارگ ـــی نماین ـــی یعن ـــرکای اجتماع ش
ــدی  ــش غیرنقـ ــرای افزایـ ــود را بـ ــوب خـ ــنهادات مکتـ پیشـ
ـــدی  ـــه بع ـــا در جلس ـــد ت ـــه دهن ـــران ارائ ـــد کارگ ـــدرت خری ق

شـــورای عالـــی کار بررســـی شـــود.
ــا وجــود اینکــه نماینــدگان کارگــری پیشــنهادات خــود را  ب
طــی هفتــه هــای گذشــته بــه دبیرخانــه شــورای عالــی کار ارائــه 
داده انــد و یــک مــاه از تشــکیل آخریــن نشســت شــورای عالــی 
کار  گذشــت، خبــری از برگــزاری جلســه نبــود. باالخــره بعــد از 
پیگیــری هــای فــراوان ایــن جلســه  بــا دســتورکار راهکارهــای 

تأمیــن مســکن و تأمیــن کاالی اساســی برگــزار خواهــد شــد.
ــا  ــی کار ب ــورای عال ــن جلســه ش دویســت هشــتاد و پنجمی
دســتور کار »بررســی راهکارهــای تقویــت تعاونــی هــای مســکن 
ــا  ــایر ظرفیت ه ــری س ــی بکارگی ــران و چگونگ ــرف کارگ و مص
ــا حضــور معــاون امــور تعــاون وزارت متبــوع«  در ایــن راســتا ب
ــران  ــارکتی کارگ ــکن مش ــن مس ــای تامی ــی راهکاره ، » بررس
بــا حضــور معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزارت متبــوع« و » 

بررســی راهکارهــای تامیــن کاالهــای اساســی کارگــران توســط 
ــخ ۹۸.۰۷.۰۲ در  ــوارد در تاری ــایر م ــع« و س ــای توزی تعاونی ه

ــه برگــزار شــد. ــن وزارتخان ســالن جلســات ای
ــا  ــی کار ب ــرای در شــورای عال ــده کارگ ــی، نماین ــی خدای عل
ــن تکالیــف در  ــه اینکــه مقــرر شــد در اســرع وقــت ای اشــاره ب
دولــت مــورد بررســی قــرار گیــرد گفت:جلســه روز گذشــته بــه 
ــور  ــر در ام ــن وزی ــط کار و معاونی ــور رواب ــاون ام ــت مع ریاس

ــزار شــد. ــاون برگ ــور تع ــی و ام اجتماع
 وی بــا بیــان اینکــه پیشــنهادات نماینــدگان کارگــری 
ــاون  ــت: مع ــد، گف ــرح ش ــران مط ــکن کارگ ــث مس ــرای بح ب
ــاره تعاونــی هــای مســکن گــزارش هــا و  امــور تعــاون نیــز درب

ــد. ــه کردن ــنهاداتی را ارائ پیش
ــات  ــی از مصوب ــت: یک ــه گف ــات جلس ــاره مصوب ــی درب  خدای
ایــن نشســت اصــاح آییــن نامه هــای تبصــره۲ مــاده ۱۴۹و ۱۵۳ 
قانــون کار در حــوزه تأمیــن مســکن کارگــران بــود کــه ایــن آیین 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــاد اســت و ب ــه هفت ــه ده ــوط ب ــا مرب نامه ه
ســاختارها تغییــر کردنــد قابلیــت اجرایــی ندارنــد؛ لــذا مقــرر شــد 
حداکثــر در دو هفتــه آینــده ایــن آیین نامه هــا در شــورای عالــی 
ــز  ــران  نی ــأت وزی ــده در هی ــاه آین ــا یکم ــود و ت ــی ش کار نهای
مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا مســئولیت  دســتگاه های مختلــف 

در حــوزه تأمیــن مســکن کارگــران را مطالبــه کنیــم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی کار ب ــورای عال ــران در ش ــده کارگ  نماین
ــی  ــق تعاون ــان از طری ــکن ش ــران مس ــد کارگ ــراز ۴درص کمت
ــا  ــد ب ــرر ش ــه داد: مق ــود ادام ــی ش ــن م ــکن تأمی ــای مس ه
ــری،  ــای کارگ ــکل ه ــاون و اداره کل تش ــت تع ــکاری معاون هم
گســترش تعاونــی هــا و اصــاح ســاختار تعاونــی هــای موجــود 

ــم. ــرار دهی ــتور کار ق را در دس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نشســت بعــدی شــورای عالــی کار دو 
هفتــه آینــده اســت گفــت: پیشــنهادات در حــوزه آمــاده ســازی 
ســاختارهای تأمیــن مســکن کارگــری و گســترش تعاونــی هــای 
ــورد  ــورا م ــن ش ــده در ای ــه آین ــا دو هفت ــکن ت ــرف و مس مص

بررســی قــرار مــی گیــرد.
حاتــم شــاکرمی، معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ، کار و 

ــن  ــتاد و پنجمی ــت و هش ــات دویس ــز مصوب ــی نی ــاه اجتماع رف
نشســت شــورای عالــی کار را کــه ســه شــنبه دوم مهــر بــا حضــور 
ــین  ــی ، » حس ــری و کارفرمای ــای کارگ ــکل ه ــدگان تش نماین
کمالــی » مشــاور وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ، » ابراهیــم 
صادقــی فــر » معــاون فرهنگــی ، اجتماعــی وزارت تعــاون ،کار و 
رفــاه اجتماعــی و »محمــد کبیــری » معــاون امــور تعــاون وزارت 

ــاه اجتماعــی برگــزار شــد ، تشــریح کــرد . تعــاون ، کار و رف

هوشمندسازی شبکه های توزیع تعاونی های مصرف
 شــاکرمی گفــت : تاییــد پیشــنهاد اصــاح آییــن نامــه تبصره 
ــی کار  در  ــورای عال ــای ش ــاق آراء اعض ــه اتف ــاده ۱۴۹ ب ۲ م
راســتای افزایــش نقــش دولــت در توانمنــد ســازی تعاونــی هــای 
مســکن و مصــرف کارگــران بــا مشــارکت وزارت راه و شهرســازی 
ــا(  ــهرداری ه ــور )ش ــی و وزارت کش ــن اجتماع ــازمان تامی ، س
ــود .  درایــن جلســه مصــوب  ــات ایــن نشســت ب یکــی از مصوب
ــای  ــی ه ــع تعاون ــای توزی ــبکه ه ــازی ش ــمند س ــد هوش ش
مصــرف و ســاماندهی تعاونــی هــای مســکن کارگــری بــه روش 

هــای نویــن انجــام شــود . 

افزایش نقش دولت در توانمند سازی تعاونی های مسکن 
و مصرف کارگران

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی اضافه 
ــت  ــوی  معاون ــده از س ــه ش ــات ارائ ــتفاده از محتوی ــرد : اس ک
ــی در  ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف ــی وزارت تع ــی ، اجتماع فرهنگ
ــورد نظــر و مشــارکت جــدی تشــکل  ــه م ــن نام ــه آیی اصاحی
هــای کارگــری و کارفرمایــی در ایــن اصاحیــه از دیگــر 

ــمارمی رود .  ــه ش ــت ب ــن نشس ــات ای مصوب
 معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــاون  ــور تع ــت ام ــه معاون ــم نام ــرد: در خصــوص تفاه ــح ک تصری
ــرر شــد  نشســتی مشــترک  ــز مق ــاون  نی ــک توســعه تع ــا بان ب
ــا حضــور »کبیــری« معــاون امــور تعــاون ، وزارت تعــاون ، کار  ب
ــان برگــزار  ــاه اجتماعــی  و نماینــدگان کارگــران و کارفرمای و رف

شــود.

بحث داغ »مسکن کارگران« در شورای عالی کار

ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
آذربایجــان شــرقی از برگــزاری برنامه هــای متنــوع هفتــه 
ــوزش،  ــای آم ــر ارتق ــز ب ــا تمرک گردشــگری آذربایجان شــرقی ب

ــر داد.  ــتغال خب ــارت و اش مه
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی آبــدار در جمــع خبرنــگاران گفت: 
ــا هفتــه جهانــی گردشــگری برنامــه هــای متنوعــی  همزمــان ب
ــر اســاس شــعار ســال ۲۰۱۹ »گردشــگری و مشــاغل، آینــده  ب

ای بهتــر بــرای همه«بــا محوریــت آمــوزش، مهــارت و اشــتغال 
در اســتان برگــزار خواهــد شــد.

ــگری  ــه گردش ــای هفت ــه ه ــریح برنام ــا تش ــه ب  وی در ادام
در اســتان،  گفــت: طــی هفتــه گردشــگری در آذربایجــان 
ــی  ــت روز جهان ــم گرامیداش ــزاری مراس ــاهد »برگ ــرقی ش ش
ــی«،  ــن غبارروب ــهدا و آیی ــزار ش ــور در گل ــگری«، »حض گردش
»افتتــاح چنــد پــروژه گردشــگری و صنایــع دســتی«، »نواختــن 
زنــگ گردشــگری در مــدارس«، برگــزاری »ســمینارها و کارگاه 
ــفر  ــات س ــتاد خدم ــات س ــزاری جلس ــی« و »برگ ــای آموزش ه

ــود. ــم ب ــی« خواهی اجرای
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان، در ادامــه بــه برنامــه هــای 
متنــوع گردشــگری در تبریــز، اشــاره کــرد و گفــت: طــی هفتــه 
گردشــگری »تورهــای آشناســازی« و »نشســت هــای تخصصــی 
بــا بخــش خصوصــی گردشــگری« از دیگــر برنامــه هــای تدویــن 

شــده توســط اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی 
ــه داد:  ــز، ادام ــر در تبری ــکاری دانشــگاه هن ــا هم ــگری ب گردش
ــگری،  ــی گردش ــت مل ــگری، دوره امنی ــه گردش ــول هفت در ط
ســمینار آموزشــی مدیریــت بازاریابــی بــا رویکــرد برنــد ســازی، 
مســابقه عکاســی از جاذبــه هــای گردشــگری تبریــز همــراه بــا 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاد برگ ــردم نه ــای م ــن ه انجم
آبــدار بــا بیــان اینکــه بخــش دیگــر برنامــه هــا بــا مشــارکت 
ــزار  ــزی و برگ ــه ری ــا برنام ــتان ه ــی از شهرس ــکاری برخ و هم
خواهــد شــد، گفــت: در ادامــه برنامــه هــای هفتــه گردشــگری، 
ــای  ــای اســتان، کارگاه آموزشــی اســتارتاپ ه در شهرســتان ه
گردشــگری و کاس هــای آموزشــی بــوم گــردی برگــزار 
و همچنیــن آییــن پاکســازی طبیعــت و همچنیمــن طــرح 
پیمایــش جــاده ابریشــم بــا محوریــت شــعار امســال گردشــگری 
ــرا  ــاد اج ــردم نه ــای م ــن ه ــکاری انجم ــارکت و هم ــا مش ب

ــد شــد. خواه
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان همچنیــن از افتتــاح 
چندیــن پــروژه گردشــگری و صنایــع دســتی همزمــان بــا 
ــان  ــل آپارتم ــرد:  »هت ــام ک ــر داد و اع ــگری خب ــه گردش هفت
گیلبرتــون«، »هتــل آپارتمــان اریکــه ارس« و کارگاه صنایــع 
دســتی در شهرســتان جلفــا بــا حضــور مســئولین اســتانی افتتــاح 

ــد. ــد ش خواهن
روز جهانــی  بــا ۲۷ ســپتامبر  برابــر  مــاه  پنجــم مهــر 
ــز از ۵  ــورمان نی ــت و در کش ــده اس ــذاری ش ــردی نام گ جهانگ
تــا ۱۲ مهــر بــه عنــوان هفتــه گردشــگری گرامــی داشــته مــی 

ــود.   ش

برنامه های هفته گردشگری با تمرکز بر ارتقای آموزش، 
مهارت و اشتغال برگزار می شود

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن اصناف عجب شیر

بدیــن وســیله از کلیــه اعضــای شــرکت تعاونــی مســکن اصنــاف عجــب شــیر بــه شــماره ثبــت ۲۰۰ و شناســه ملــی 1۰۸۶۰۳51۳۸۷ دعــوت میشــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده ) نوبــت دوم ( ایــن تعاونــی کــه راس 
ســاعت 1۷ عصــر روز ســه شــنبه مورخــه 1۳9۸/۰۷/1۶ در محــل قانونــی شــرکت واقــع در اســتان آذربایجــان شــرقي ، شهرســتان عجــب شــیر ، بخــش مرکــزي ، شــهر عجــب شــیر، میــدان بســیج ، میــدان شــریعتي ، بزرگــراه عجــب شــیر تبریــز ، 

پــاک ۰ ، طبقــه همکــف   بــه کــد پســتی : 5541۸55419 تشــکیل مــی گــردد ، حضــور بهــم  رســانند . 
توجــه: در صورتیکــه هــر یــک از اعضــا نتوانــد در مجمــع عمومــی فــوق حضــور یابــد مــی توانــد اســتفاده از حــق خــود را بــرای حضــور و اعمــال رای در مجمــع عمومــی بــه یــک نماینــده تــام االختیــار واگــذار کنــد .تعــداد آراء وکالتــی هــر عضــو 
حداکثــر ســه رای و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای خواهــد بــود ، الزم بــه ذکــر اســت تاییــد نماینــده  تــام االختیــار حداقــل بــا یــک نفــر بــازرس یــا دونفــر عضــو هیئــت مدیــره خواهــد بــود . بدیــن منظــور عضــو متقاضــی اعطــای نمایندگــی 
، بایــد حداکثــر ظــرف 1۰ روز از انتشــار ایــن آگهــی بــه همــراه نماینــده خــود و بــا در دســت داشــتن مــدرک مویــد عضویــت در تعاونــی و کارت شناســایی معتبــر در محــل دفتــر شــرکت تعاونــی حاضــر تــا پــس از احــراز هویــت طرفیــن ) عضویــت 

متقاضــی و اهلیــت نماینــده( برگــه نمایندگــی مربــوط توســط مقــام مذکــور تاییــد و ورقــه ورود بــه مجمــع بــرای نماینــده صــادر گــردد
دستور جلسه :  

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت                                       - طرح و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد شرکت طی سال مالی منتهی به ۲9 اسفند ماه سال 1۳9۷   
- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی               - فروش اثاث و اموال مازاد شرکت    

- تصمیم گیری در خصوص آغاز اجرای فاز سوم و ادامه فعالیت شرکت             - تصمیم گیری در مورد خروج اعضای فاز دوم       - انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت ) اصلی و علی البدل(
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مدارک مربوطه را به انظمام تکمیل فرم داوطلبی در سمت مورد نظر را به هیئت مدیره تحویل نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اصناف عجب شیر
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ــه  ــت: ب ــرقی، گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــاد  ــی، ایج ــام فروش ــری از خ ــور جلوگی منظ
ــرای چندیــن  ارزش افــزوده و اشــتغال زایــی ب
هــزار نفــر کارخانه هــای فــاز ۳ تغلیــظ، ذوب و 
دیگــر طرح هــای توســعه مــس تــا چنــد ســال 

ــود.  ــدازی می ش ــان راه ان ــده در ورزق آین
محمدرضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــع  ــد از مجتم ــور بازدی ــه منظ ــدی ب پورمحم
معدنــی مــس ســونگون بــه شهرســتان ورزقــان 
ــمت های  ــد از قس ــن بازدی ــرده و ضم ــفر ک س
بــا  گفت وگــو  در  معــدن  ایــن  مختلــف 
خبرنــگاران، از بازگشــت تجهیــزات مــورد نیــاز 
ــراز  ــدن اب ــن مع ــعه ای ــای توس ــرای طرح ه اج

ــرد.  ــندی ک خرس
ــل  ــره قاب ــش ذخی ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
اســتخراج معــدن مــس ســونگون ورزقــان 
ــه  ــن ب ــون ت ــر از ۴۰۰ میلی در اکتشــافات اخی
بیــش از یــک میلیــارد تــن، اظهــار داشــت: بــر 
ــار نظــر مســئولین شــرکت مــس  اســاس اظه
پیــش بینــی می شــود ذخیــره قابــل اســتخراج 
ــه بیــش از ۲ میلیــارد تــن نیــز  ایــن معــدن ب

ــد.  ــش یاب افزای
ــح کــرد:  اســتاندار آذربایجــان شــرقی تصری
ــره  ــه ذخی ــل توج ــش قاب ــه افزای ــه ب ــا توج ب
معــدن، اجــرا و تکمیــل طرح هــای توســعه 
مجتمــع مــس ســونگون در حداقــل زمــان 
ــق  ــن طری ــا از ای ــت؛ ت ــروری اس ــن ض ممک
منطقــه بتوانــد از نعمــات ایــن معــدن حداکثــر 

ــد.  ــته باش ــتفاده را داش اس
وی راه انــدازی فــاز تغلیــظ مــس را بــا 
تــن  هــزار   ۱۵۰ ســاالنه  تولیــد  ظرفیــت 
راســتای  ارزشــمند در  اقدامــی  کنســانتره، 
مــس  معــدن  در  تولیــد  زنجیــره  تکمیــل 
بــرای  کــرد:  اظهــار  و  دانســت  ســونگون، 

ــدازی واحــد ذوب ۱۰۰ هــزار تنــی مــس  راه ان
ــزان  ــه می ــوا ب ــس محت ــت م ــد می بایس کات
ــدار  ــه از مق ــود ک ــن ش ــن تامی ــزار ت ۴۵۰ ه
ــای  ــب فازه ــون در قال ــن هم اکن ــزار ت ۳۰۰ ه
۱ و ۲ تغلیــظ تولیــد می شــود؛ کــه متاســفانه 
ــود.  ــارج می ش ــتان خ ــام از اس ــورت خ ــه ص ب
ــن  ــد ســاالنه ۳ هــزار ت پورمحمــدی از تولی
ــع  ــده در مجتم ــاه آین ــا ۱۸ م ــد ت ــس کات م
ــه  ــن س ــزود: ای ــر داد و اف ــونگون خب ــس س م
هــزار تــن در قالــب کارخانــه هیــپ لیچینــگ 
ــد  ــت می توان ــه نخس ــده و در مرحل ــد ش تولی
نیــاز اســتان را تامیــن کنــد. البتــه بــرای 
ــول  ــرای محص ــتر ب ــزوده بیش ــاد ارزش اف ایج
ــی  ــی تخصص ــهرک صنعت ــه زودی ش ــس ب م
مــس در ورزقــان راه انــدازی خواهــد شــد کــه 
در ایــن راســتا از ســرمایه گذاران عاقمنــد بــه 
ایــن حــوزه بــرای ســرمایه گــذاری در شــهرک 

صنعتــی تخصصــی مــس ورزقــان دعــوت 
می نمایــم. 

وی از ســوء مدیریــت صــورت گرفتــه مبنــی 
ــدن مــس  ــای توســعه مع ــی طرح ه ــر تعطیل ب
ســونگون در ســال ۹۲ بــه شــدت انتقــاد کــرد 
ــه در ماه هــای گذشــته  ــی ک ــزود: تجهیزات و اف
بــه ایــن معــدن منتقــل شــد و امــروز در اینجــا 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــود، بخ ــاهده می ش مش
ــداری شــده  ــزات در ســال ۹۲ خری ــن تجهی ای
بودنــد ولــی بنــا بــه دالیلــی مســیر دیگــری را 
پیمــوده بودنــد کــه بــه لطــف خــدا بــه منطقــه 
بازگشــتند و امیدواریــم ایــن اقدامــات در ســه 
ــاز ۳  ــه ف ــدازی کارخان ــا راه ان ــده ب ــال آین س
تغلیــط، ذوب مــس و دیگــر طرح هــای توســعه 

منجــر بــه نتیجــه شــود. 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی مــس ســونگون 
را پتانســیل بزرگ اســتان دانســت و خاطرنشان 

کــرد: تــا امــروز نتوانســته ایم آن طــور کــه 
بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه منطقــه و 
اســتان بهــره ببریــم ولــی بســیار امیدواریــم بــا 
اقدامــات صــورت گرفتــه در چنــد ســال آینــده 
ــن  شــاهد ایجــاد هــزاران فرصــت شــغلی از ای

ــرای اســتان باشــیم.  رهگــذر ب
ــوزه  ــونگون در ح ــس س ــات م وی از اقدام
تعهــدات اجتماعــی تشــکر کــرد و افــزود: 
ــا  ــان - آقاباب ــه - ورزق ــراه خواج ــداث بزرگ اح
هــزار   ۶ ســرمایه گذاری  بــا  هم اکنــون 
میلیــارد ریالــی شــرکت مــس در دســت اجــرا 
ــس در  ــرکت م ــات ش ــر اقدام ــت و از دیگ اس
بــه  می تــوان  اجتماعــی  تعهــدات  بحــث 
همکاری هــای ایــن مجتمــع در زمینه هــای 
ــانی  ــزرگ آب رس ــرح ب ــتایی، ط ــران روس عم
ــایر  ــان و س ــتان ورزق ــتای شهرس ــه ۶۵ روس ب

طرح هــا نــام بــرد. 
اســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
ــب  ــت تمامــی جوان آذربایجــان شــرقی از رعای
مــس  مجتمــع  توســط  زیســت محیطی 
ــن  ــت: ضم ــار داش ــر داد و اظه ــونگون خب س
آلودگــی  هیچ گونــه  مجتمــع  ایــن  اینکــه 
اقــدام  نــدارد  منطقــه  در  زیســت محیطی 
چشــم گیری بــرای احیــای منابــع طبیعــی 
ــا  در قالــب درخــت کاری و ســایر اقدامــات را ب
ــی انجــام می دهــد.  نظــارت دســتگاه های متول
ــاس  ــر اس ــت: ب ــان گف ــدی در پای پورمحم
قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه کشــور، 
ــده  ــادن عم ــع و مع ــاب های صنای ــام حس تم
بایــد بــه اســتان محــل فعالیــت منتقــل شــود 
کــه در ایــن راســتا بخــش عمــده حســاب های 
مــس ســونگون بــه اســتان منتقل شــده و 
ــرای  ــس ب ــرکت م ــت اندرکاران ش ــن از دس م

ــم. ــکر می کن ــه تش ــن زمین ــکاری در ای هم

استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از مس سونگون:

کارخانه ذوب مس تا 3 سال آینده به بهره برداری می رسد

رئیــس گــروه بیمــه صاحبــان حــرف و 
مشــاغل آزاد و بیمــه اختیــاری ســازمان تامیــن 
اجتماعــی ضمــن تشــریح نحــوه محاســبه 
ــه ایــن  حــق بیمــه مشــاغل آزاد و اختیــاری ب
ــق  ــرخ ح ــش ن ــکان افزای ــا ام ــه ای ــش ک پرس
بیمــه در ۲ ســال آخــر بیمــه پــردازی امــکان 

ــخ داد. ــر؟ پاس ــا خی ــت ی ــر اس پذی
بــه گــزارش ایســنا، محمــود علــی بخشــی، 
تامیــن  در  خویش فرمــا  بیمــه  جزئیــات 
ــه طــور  اجتماعــی را تشــریح و اظهــار کــرد: ب
کلــی در مقــررات تامیــن اجتماعــی ســه روش 
جهــت پرداخــت حــق بیمــه پیــش بینــی شــده 
ــات و  ــاغل در موسس ــراد ش ــت اف ــت؛ نخس اس
کارگاه هــای مشــمول قانــون تامیــن اجتماعــی 
ــا  ــری ب ــزد بگی ــتخدامی و م ــه اس ــه رابط ک
طبــق  صــورت  ایــن  در  دارنــد.  کارفرمــا 
ــد  ــاغل  مکلف ان ــخص ش ــا و ش ــون کارفرم قان
هرکــدام ســهم حــق بیمــه خــود را بــه تامیــن 
اجتماعــی بپردازنــد و بــه عبارتــی ایــن قبیــل 
ــاری« هســتند. ــراد مشــمول، »بیمــه اجب از اف

وی افــزود: در نــوع دوم، فــرد مدتــی در 
قانــون  مشــمول  کارگاه هــای  و  موسســات 
تامیــن اجتماعــی اشــتغال بــه کار داشــته امــا 
ــاز خریــد و ...   ــه دالیلــی از جملــه اســتعفا، ب ب
ارتبــاط اســتخدامی وی بــا کارفرمــا قطــع 
ایــن صــورت فــرد می توانــد  می شــود. در 
ــی خــود نســبت  ــار ســابقه بیمــه قبل ــه اعتب ب
»بیمــه  قالــب  در  بیمه پــردازی  ادامــه  بــه 

ــد. ــدام کن ــاری« اق اختی
رئیــس گــروه بیمــه صاحبــان حــرف و 
مشــاغل آزاد و بیمــه اختیــاری اداره کل امــور 
فنــی بیمــه شــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی 

ــن  ــرد ممک ــز ف ــوم نی ــه داد: در روش س ادام
ــر  ــی ب ــد ول ــه باش ــابقه بیم ــد س ــت فاق اس
ــتغال  ــه در آن اش ــغلی ک ــه و ش ــاس حرف اس
ــررات  ــوب مق ــد در چارچ ــه کار دارد  می توان ب
ــا  ــاغل آزاد« ب ــرف و مش ــان ح ــه صاحب »بیم
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــا نس ــرارداد راس ــاد ق انعق

ــد. ــدام کن ــه اق ــق بیم ح
علــی بخشــی افــزود: در مقــررات بیمــه 
امــکان  آزاد؛  مشــاغل  و  حــرف  صاحبــان 
ــامل  ــدت ش ــد م ــدات بلن ــدی از تعه بهره من
ــان  ــی و درم ــوت، از کارافتادگ ــتگی، ف بازنشس
ــی  ــد انتخاب ــا تعه ــا متناســب ب ــود دارد ام وج
ــرد.  ــی را پرداخــت ک ــد حــق بیمــه متفاوت بای
در بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد ســه 
ــرخ حــق بیمــه ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصــد داریــم  ن
کــه البتــه دو درصــد نرخ هــای پرداخــت حــق 

ــت. ــرده اس ــل ک ــت تقب ــه را دول بیم
ــه ۱۴  ــق بیم ــت ح ــرخ پرداخ ــزود: ن وی اف
درصــد شــامل تعهــد بازنشســتگی و فــوت 
بعــد از بازنشســتگی اســت. نــرخ پرداخــت 
ــتگی  ــامل بازنشس ــد ش ــه ۱۶ درص ــق بیم ح
ــرخ  ــتگی و ن ــد از بازنشس ــل و بع ــوت قب و ف
پرداخــت حــق بیمــه ۲۰ درصــد شــامل تعهــد 

ــت. ــی اس ــوت و ازکارافتادگ ــتگی، ف بازنشس

نحوه محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد و 
اختیاری

رئیــس گــروه بیمــه صاحبــان حــرف و 
کل  اداره  اختیــاری  بیمــه  و  آزاد   مشــاغل 
ــن  ــازمان تامی ــدگان س ــه ش ــی بیم ــور فن ام
ــق  ــن ح ــبه ای ــوه محاس ــاره نح ــی درب اجتماع
ــاس  ــر اس ــه ب ــق بیم ــزان ح ــت: می ــه گف بیم

نــرخ پرداخــت حــق بیمــه و دســتمزد مبنــای 
تعییــن  و  بیمــه محاســبه  پرداخــت حــق 
ــر  ــه کمت ــرادی ک ــط اف ــق ضواب ــود. طب می ش
ــه  ــق بیم ــت ح ــابقه پرداخ ــال س ــج س از پن
دارنــد مختــار هســتند بیــن حداقــل دســتمزد 
حداکثــر  تــا  کار  عالــی  شــورای  مصــوب 
ــر  ــت براب ــادل هف ــه مع ــتمزد مصــوب  )ک دس
ــای  ــتمزد مبن ــت( دس ــتمزد اس ــل دس حداق
ــد  پرداخــت حــق بیمــه خــود را انتخــاب کنن
کــه در ایــن صــورت نرخ هــای انتخابــی ســهم 
ــد در  ــامل ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درص ــده ش ــه ش بیم
دســتمزد ماهانــه مبنــای پرداخــت حــق بیمــه 
ــه  ــاه ب ــک م ــه ی ــق بیم ــود و ح ــرب می ش ض

دســت می آیــد.
علــی بخشــی ادامــه داد: هرچقــدر دســتمزد 
ــد،  ــش یاب ــه افزای ــق بیم ــت ح ــای پرداخ مبن
میــزان حــق بیمــه نیــز افزایــش می یابــد. 
ــر مقــررات مربوطــه چنانچــه بیمــه  ــه براب البت
ــا رعایــت مقــررات مربوطــه دســتمزد  شــده  ب
ــاال  ــود را ب ــه خ ــق بیم ــت ح ــای پرداخ مبن
ــطح  ــبت از س ــن نس ــه همی ــد ب ــاب کن انتخ
باالتــری از تعهــدات بلنــد مــدت ســازمان 
شــامل بازنشســتگی و از کار افتادگــی و فــوت 

برخــور دار می شــود.
وی دربــاره میــزان حــق بیمــه افــراد بــا بیش 
از پنــج ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نیــز 
گفــت: اگــر متقاضــی پنــج و یــا بیــش از پنــج 

ــای  ســال ســابقه داشــته باشــد، دســتمزد مبن
ــر اســاس میانگیــن  پرداخــت حــق بیمــه وی ب
ــه  ــل از تقاضــا ب ــن ۳۶۰ روز قب دســتمزد آخری

انتخــاب متقاضــی خواهــد بــود.
رئیــس گــروه بیمــه صاحبــان حــرف و 
مشــاغل آزاد و بیمــه اختیــاری اداره کل امــور 
فنــی بیمــه شــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی 
در پاســخ بــه اینکــه برخــی تصــور می کننــد بــا 
افزایــش دســتمزد مبنــای پرداخــت حــق بیمــه 
ــردازی می تواننــد از  در دو ســال آخــر بیمــه پ
ــوان  ــوند عن ــوردار ش مســتمری بیشــتری برخ
ــای پرداخــت حــق بیمــه  کــرد: دســتمزد مبن
ــاره شــد  ــه آن اش ــه ب ــر اســاس ضوابطــی ک ب

تعییــن مــی شــود.
ــان  ــزود: طبــق مقــررات بیمــه صاحب وی اف
ــش از  ــه بی ــرادی ک ــاغل آزاد اف ــرف و مش ح
پنــج ســال ســابقه بیمــه دارنــد مختار نیســتند 
کــه هــر مبلغــی را بــه عنــوان دســتمزد مبنــای 
پرداخــت حــق بیمــه انتخــاب کننــد. بنابرایــن 
ــان  ــدگان صاحب ــه ش ــه بیم ــوع ک ــن موض ای
ــر  ــال آخ ــد دو س ــاغل آزاد بتوانن ــرف و مش ح
ــتری را  ــه بیش ــق بیم ــتگی ح ــل از بازنشس قب
بپردازنــد شــدنی و امــکان پذیــر نیســت؛ زیــرا 
ــت  ــای پرداخ ــتمزد مبن ــزان دس ــاب می انتخ
ســابقه  میــزان  بــه  بســتگی  بیمــه  حــق 
پرداخــت حــق بیمــه متقاضــی در زمــان عقــد 

ــه دارد.  ــرارداد بیم ق

افزایش نرخ حق بیمه 2 سال قبل از 
بازنشستگی امکانپذیر است؟

ــات  ــیون آمـــوزش و تحقیقـ ــو کمیسـ عضـ
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــاه  ـــور در روز اول مهرم ـــس جمه ـــارات ریی اظه
گفـــت: بـــه نظـــر بنـــده در حـــوزه آمـــوزش 
ـــه  ـــح ب ـــت و صحی ـــات درس ـــرورش اطاع و پ
ـــد  ـــد و نبای ـــی دهن ـــور نم ـــس جمه ـــای ریی آق
ـــازی  ـــان ب ـــا روان معلم ـــا ب ـــت ه ـــن صحب ـــا ای ب

ـــم.  کنی
ـــدی  ـــم احم ـــت، قاس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــور در  ـــس جمه ـــارات ریی ـــاره اظه الشـــکی درب
ـــدای  ـــه از ابت ـــر اینک ـــی ب ـــاه مبن روز اول مهرم
ـــا  ـــم ه ـــوق معل ـــم حق ـــت یازده ـــت دول فعالی
ـــدا  ـــش پی ـــر افزای ـــط چهاربراب ـــور متوس ـــه ط ب
کـــرده اســـت، گفـــت: بـــه نظـــر بنـــده در حـــوزه 
آمـــوزش و پـــرورش گـــزارش خـــوب و درســـتی 
ـــود؛  ـــی ش ـــور داده نم ـــس جمه ـــای ریی ـــه آق ب
ــان در  ــای ایشـ ــت هـ ــه صحبـ ــرای نمونـ بـ
ـــورای  ـــس ش ـــه مجل ـــه ب ـــم بودج ـــدای تقدی ابت
ــا  ــاماندهی نیروهـ ــوص سـ ــامی در خصـ اسـ
نشـــان از نداشـــتن اطاعـــات الزم بـــود و 
تبصـــره ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ را حـــذف کردیـــم 

ـــود. ـــی نب ـــه عقان چراک

 اطالعات روحانی در حوزه آموزش و 
پرورش محدود است

در  چالــوس  و  نوشــهر  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی افــزود: روحانــی روز 

اول مهرمــاه گفــت کــه حقــوق معلــم هــا بــه 
طــور میانگیــن ۴ برابــر افزایــش یافتــه اســت 
و بنــده متاســف هســتم کــه انقــدر اطاعــات 
ایشــان محــدود  اســت، چراکــه حتمــا مطلــع 
اســت کــه ســال گذشــته چنــد ده هــزار 
ــان  ــا همچن ــد ام ــرده ان ــس ک ــم  تدری معل
ــرده  ــت نک ــود را دریاف ــل خ ــال قب ــوق س حق
انــد و معلــم هــای حــق التدریســی داریــم کــه 
ــان  ــی ۷۰۰ هزارتوم ــا ماهــی حــدود ۶۰۰ ال ب

درس مــی دهنــد یــا هنــوز حقــوق مشــخصی 
ــد. ندارن

ــد  ــی دهـ ــان مـ ــا نشـ ــت هـ ــن صحبـ ایـ
ـــا را  ـــم ه ـــی از معل ـــش خاص ـــوق بخ ـــه حق ک
ـــه  ـــن آن را ارائ ـــد و میانگی ـــی کنن ـــبه م محاس
ـــوق،  ـــن حق ـــن میانگی ـــا ای ـــا آی ـــد، ام ـــی دهن م

ـــت؟  ـــی اس واقع
وی ادامـــه داد: ایـــن صحبـــت هـــا نشـــان 
مـــی دهـــد کـــه حقـــوق بخـــش خاصـــی از 

ـــم هـــا را محاســـبه مـــی کننـــد و میانگیـــن  معل
آن را ارائـــه مـــی دهنـــد، امـــا آیـــا ایـــن میانگیـــن 
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــت؟ آم ـــی اس ـــوق، واقع حق
ـــم دارد،  ـــدل معل ـــن م ـــر چندی ـــال حاض در ح
شـــاید ایـــن میانگیـــن حقـــوق بـــرای معلـــم 
هـــای رســـمی و مشـــخص، درســـت باشـــد کـــه 
ـــی  ـــم های ـــا معل ـــم؛ ام ـــی دان ـــد م ـــم بعی آن ه
ـــن  ـــدند میانگی ـــتخدام ش ـــال ۸۸ اس ـــه در س ک
ـــس  ـــد مجل ـــون جدی ـــا قان ـــوق امسالشـــان ب حق
مبنـــی بـــر افزایـــش ۴۰۰ هزارتومانـــی، بـــه 
حـــدود ۲ میلیـــون تومـــان مـــی رســـد. امـــا 
ــزار  ــدود  ۶۰ هـ ــوق حـ ــن حقـ ــا میانگیـ آیـ
ـــی ۸۰۰  ـــه ۶۰۰ ال ـــی ک ـــق التدریس ـــم ح معل
ـــد،  ـــی کنن ـــت م ـــوق دریاف ـــان حق ـــزار توم ه

ـــود؟ ـــی ش ـــان م ـــون توم ۲میلی

بازی با روان معلم ها
ــات  ــیون آمـــوزش و تحقیقـ ــو کمیسـ عضـ
ـــا بیـــان چنیـــن  ـــد ب مجلـــس عنـــوان کـــرد: نبای
صحبـــت هایـــی در روز اول مهرمـــاه بـــا روان 
ـــن اظهـــار نظـــر  ـــازی کنیـــم و از ای ـــم هـــا ب معل
ــتم  ــار داشـ ــتم؛ انتظـ ــف هسـ ــیار متاسـ بسـ
آقـــای رییـــس جمهـــور در روز اول مهرمـــاه 
مـــژده خوبـــی بـــه معلـــم هـــا مـــی داد تـــا 
ـــروز  ـــت ام ـــزه الزم داشـــته باشـــند و وضعی انگی
ـــم و  ـــه معل ـــن نباشـــد ک ـــرورش ای ـــوزش و پ آم
ـــند. ـــته باش ـــزه الزم را نداش ـــوز انگی ـــش آم دان

افزایش 4 برابری حقوق معلمان صحیح نیست

3۰۰هزار تن سیب در مراغه
 برداشت می شود

 مدیــر جهــاد کشــاورزی مراغــه از برداشــت 
ــیب در  ــول س ــن محص ــزار ت ــدود ۳۰۰ ه ح
ــزار  ــت: ۲۰ ه ــرداد و گف ــتان خب ــن شهرس ای
ــی  ــورت زیردرخت ــه ص ــزان ب ــن می ــن از ای ت

برداشــت و عرضــه می شــود.
ــل  ــماعیل کریمی اص ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: وضعیــت جــوی و برداشــت ســنتی 
ــیب  ــول س ــی محص ــیب دیدگ ــه آس ــر ب منج
و در نتیجــه عرضــه آن بــه عنــوان ســیب 
زیردرختــی و قیمــت پاییــن در بــازار مــی 

ــود. ش
وی در مــورد انباشــته شــدن ســیب در 
ــب  ــه از قط ــت: مراغ ــا گف ــاده ه ــیه ج حاش
هــای تولیــد ایــن محصــول در کشــور اســت و 
بــا توجــه بــه اغــاز فصــل برداشــت و ضــرورت 
جداســازی ســیب هــای زیردرختــی از محصول 
باکیفیــت، ســیب هــای زیردرختــی در حاشــیه 
ــا قیمــت پاییــن  جــاده هــا انباشــته شــده و ب

ــی رســد. ــروش م ــه ف ــری ب ت
ــه افزایــش  ــا توجــه ب ــزود: ب کریمی اصــل اف
شــدید برخــی نهــاده هــای کشــاورزی از جملــه 
قیمــت ســبدهای بســته بنــدی ســیب و عــدم 
ــش  ــداران، بخ ــیاری از باغ ــی بس ــی مال تونای
مهمــی از محصــول درجــه یــک ســیب تولیدی 
ایــن شهرســتان بــه ســیب زیردرختــی تبدیــل 

مــی شــود.
وی افــزود: انباشــته شــدن ســیب زیردرختی 
ــر  ــاز منظ ــه س ــا، زمین ــاده ه ــیه ج در حاش
نامناســب، ســو برداشــت هــا و ایجــاد حاشــیه 
بــرای ایــن محصــول در ایــن شهرســتان شــده 
از ایــن رو بــا تشــکیل اکیــپ هــای ویــژه،  آگاه 
ســازی باغــداران و جلوگیــری از عــدم انباشــت 
ســیب در حاشــیه جــاده هــا راه انــدازی شــده 
و بــه دنبــال راهــکاری اساســی در ایــن مــورد 

هســتیم.

ابالغ 23 میلیارد ریال اعتبار برای 
شهرک های صنعتی میانه در سال جاری

و  آذربایجــان  شــرقی  اســتاندار  معــاون 
ــت: در  ــه گف ــتان میان ــژه شهرس ــدار وی فرمان
ــرای  ــال ب ــارد ری ــغ ۲۳ میلی ســال جــاری مبل
ــاغ  ــتان اب ــن شهرس ــی ای ــهرک های صنعت ش

ــت.  ــده اس ش
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا مشــایخی در 
ــل  ــر عام ــد مدی ــور نیرومن ــا حض ــه ای ب جلس
ــث  ــت بح ــتان در جه ــی اس ــهرکهای صنعت ش
صنعتــی  شــهرکهای  مشــکات  بررســی  و 
مبلــغ ۸  ایــن  از  اعــام کــرد:  شهرســتان 
محــل  از  ریــال  میلیــون   ۵۰۰ و  میلیــارد 
 ۵۰۰ و  میلیــارد   ۱۴ و  اســتانی  اعتبــارات 
ــوازن در  ــارات ت ــل اعتب ــال از مح ــون ری میلی

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
وی بــه مشــکل آب ۵ شــهرک صنعتــی 
شهرســتان شــامل ۲ شــهرک صنعتــی در 
ــرک  ــای، ت ــی ترکمانچ ــهرک صنعت ــه، ش میان
ــت: کمبــود  ــرد و گف ــاره ک و کاغذکنــان اش
شــدید آب در ایــن شــهرک هــا ســبب برخــی 
ــوارد  ــی م ــزات و در برخ ــه تجهی ــارات ب خس
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــت ب ــدم رغب ــبب ع س

ــت. ــده اس ــا ش ــهرک ه ــن ش ای
ــتان  ــه شهرس ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
از  کشــوری  تقســیمات  لحــاظ  بــه  میانــه 
جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت، گفــت: 
مدیــر شــهرک صنعتــی شهرســتان میانــه بایــد 
ــتان  ــی در شهرس ــارات مدیریت ــاظ اختی از لح
تقویــت شــده و بتوانــد مشــکات را رفــع کنــد.

ــای  ــاری ه ــف حف ــن تکلی ــایخی تعیی مش
موجــود در شــهرکهای صنعتــی، رســیدگی بــه 
ــنایی  ــهرکها و روش ــی ش ــت راه دسترس وضعی
آنهــا، تکمیــل روشــنایی اساســی شــهرک 
ــی، آب،  ــه، راه دسترس ــماره ۲ میان ــد ش جدی
ــتار شــد  ــن شــهرک را خواس ــن ای ــرق و تلف ب
و افــزود: دســتگاههای اجرایــی و خدماتــی 
شــرکت  بــا  همــکاری  آمــاده  شهرســتان 
شــهرکهای صنعتــی اســتان در راســتای حــل 
ــه نقطــه ایــده  ــا ب مســائل شــهرکها هســتند ت

ــیم.  آل برس

تقاضا در بورس همچنان بیشتر از عرضه 

ــروز  ــورس ام ــاخص کل ب ــش ش ــد افزای رون
ــهم در  ــت ۲۴۸ س ــت در نهای ــه یاف ــز ادام نی
ــد  ــا رش ــورس ب ــهم در فراب ــورس و ۳۲۶ س ب
ــا  ــن مجموع ــدند. همچنی ــه ش ــت مواج قیم
ــا  ــران ب ــورس ای ــورس و فراب ــهم در ب ۱۶۰ س

ــدند. ــرو ش ــت روب ــش قیم کاه
بــه گــزارش ایســنا، شــاخص کل بــازده 
ــران  ــادار ته ــورس اوراق به ــی ب ــدی و قیمت نق
بــا رشــد ۲۲۰۲ واحــدی روبــرو شــد و بــه رقــم 

ــید. ــدی رس ــزار و ۴۰۹ واح ۳۱۴ ه
ــا  ــز ب ــوزن نی ــاخص کل هم ــن ش همچنی
رشــد ۱۱۱۹ واحــد توانســت تــا رقــم ۹۱ هــزار 
و ۵۵۰ رشــد کــرد. در کنــار ایــن شــاخص آزاد 
شــناور نیــز ۳۷۸۸ واحــد رشــد کــرد و بــه تــراز 

۳۶۳ هــزار و ۲۱۳ رســید.
شــاخص بــازار اول نیــز بــا رشــد ۱۷۸۸ 
ــدی را  ــزار و ۶۶۵ واح ــم ۲۲۸ ه ــدی رق واح
ــازار  ــاخص ب ــال ش ــن ح ــرد در عی ــه ک تجرب
دوم  بــا رشــد ۳۶۳۷ واحــد تــا عــدد ۶۳۸ 
هــزار و ۶۵۰ بــاال رفت.ســرمایه  گــذاری غدیــر، 
ــدوق  ــذاری صن ــرمایه  گ ــارگاد، س ــک پاس بان
بازنشســتگی و کشــتیرانی جمهــوری اســامی 
ایــران هر کــدام بــه ترتیــب ۱۸۹، ۱۴۶، ۱۳۲ و 
۱۰۹ واحــد تاثیــر افزایشــی روی شــاخص های 

ــازار داشــتند. ب
امــا پاالیــش نفــت اصفهــان، فــوالد آلیــاژی 
ایــران، پتروشــیمی پــارس و ملــی صنایــع 
مــس ایــران هرکــدام بــه ترتیــب ۱۱۴، ۵۳، ۴۷ 
ــری  ــازار تاثی ــاخص های ب ــد روی ش و ۴۲ واح

کاهشــی داشــتند.
امــروز در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات 
شــاهد معاملــه ۷۶۸ میلیــون ســهم و اوراق 
مالــی بــه ارزش بیــش از ۲۲۱ میلیــارد تومــان 
بــود بدیــن ترتیــب ایــن گــروه بیشــترین ارزش 

ــه خــود اختصــاص داد. معامــات را ب
گروه هــای بانــک و موسســات اعتبــاری، 
شــیمیایی، فلــزات اساســی و ســیمانی ها پــس 
ــه خــود  از گــروه خــودرو بیشــترین ارزش را ب

ــد. اختصــاص دادن
بــه  بــورس تهــران  ارزش کل معامــات 
ــن  ــان رســید کــه ای ــارد توم ــم ۲۱۵۳ میلی رق
رقــم ناشــی از دســت بــه دســت شــدن بیــش 
ــود.  ــی ب ــهم و اوراق مال ــارد س ــش میلی از ش
ــم  ــازار رق ــن ب ــات ای ــداد معام ــن تع همچنی

ــرد. ــه ک ــزار و ۴۵۴ را تجرب ۵۰۷ ه
ــهم  ــوع ۲۴۸ س ــران در مجم ــورس ته در ب
بــا رشــد قیمــت و ۱۰۴ ســهم بــا افــت قیمــت 
ــران تعــداد  ــورس ای ــرو شــدند، امــا در فراب روب
نمادهــای مثبــت ۴۸ و تعــداد نمادهــای منفــی 

ــد. ــه کردن ۱۰۴ را تجرب
ــد  ــدود ۳۰ واح ــد ح ــا رش ــز ب ــس نی آیفک
بــه رونــد افزایشــی خــود ادامــه داد و بــه تــراز 
۴۱۶۸ رســید. ارزش معامــات فرابــورس ایــران 
ــرد و  ــه ک ــان را تجرب ــارد توم ــم ۸۸۵ میلی رق
حجــم معامــات بــه رقــم ۱.۷ میلیــارد ســهم و 

ــی رســید. اوراق مال

موافقت مجلس با تشکیل وزارت 
تجارت و خدمات بازرگانی 

ــات  ــا کلی ــس ب ــردم در مجل ــدگان م نماین
و خدمــات  تجــارت  وزارت  تشــکیل  طــرح 

بازرگانــی موافقــت کردنــد. 
ـــس  ـــدگان مجل ـــزارش  تســـنیم، نماین ـــه گ ب
شـــورای اســـامی در نشســـت قـــوه مقننـــه 
بـــا کلیـــات طـــرح تشـــکیل وزارت تجـــارت 
و خدمـــات بازرگانـــی بـــا ۱۳۲ رأی موافـــق، 
ـــوع  ـــع از مجم ـــف و ۸ رأی ممتن ۷۸ رأی مخال
ــت  ــن موافقـ ــر در صحـ ــده حاضـ ۲۲۳ نماینـ

کردنـــد.
ـــاری  ـــید انص ـــزارش جمش ـــن گ ـــاس ای براس
ـــور در  ـــتخدامی کش ـــازمان اداری اس ـــس س رئی
ـــرای تشـــکیل  ـــت ب ـــل اصـــرار دول تشـــریح دالی
وزارت تجـــارت و خدمـــات بازرگانـــی گفـــت: 
ــکیل  ــا تشـ ــان بـ ــل مخالفـ ــه دالیـ ــر چـ اگـ
در  بازرگانـــی  خدمـــات  و  تجـــارت  وزارت 
ـــروزه  ـــا ام ـــت، ام ـــت اس ـــادی درس ـــرایط ع ش
ــمن  ــت؛ دشـ ــادی نیسـ ــور عـ ــرایط کشـ شـ
ـــرار داده  ـــختی ق ـــیار س ـــرایط بس ـــا را در ش م

اســـت.
ـــم  ـــرای تنظی ـــر ب ـــال حاض ـــزود: در ح وی اف
ـــع  ـــاص مناب ـــا، اختص ـــت ه ـــرل قیم ـــازار، کنت ب
محـــدود، تامیـــن کاالهـــای اساســـی مـــورد 
ـــه  ـــادی را تجرب ـــای زی ـــد راه ه ـــردم بای ـــاز م نی
کنیـــم. در واقـــع بایـــد ســـازوکار متفاوتـــی 
ماننـــد تشـــکیل وزارت بازرگانـــی بـــرای 

ســـاماندهی بـــازار در نظـــر گرفتـــه شـــود.
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مبلغ مالیات  نوع برگ شماره و تاریخ  برگ مودینام  کالسه 
 مهلت منبع مالیاتی عملکرد )ریال(

 مراجعه
 روز 34 مشاغل 3381 0404330803 تشخیص 33/40/83- 3333 علی تبریزی 056  1

 روز 34 مشاغل 3381 2600010334 تشخیص 34/40/83- 1012 پیمانکاری فخری 663  2

 روز 34 مشاغل 3381 100330644 تشخیص 34/40/83- 1603 صابر پور نادر 661  3

 روز 34 مشاغل 3381 604340444 تشخیص 34/40/83- 1033 یاور پورجمال 663  4

 روز 34 مشاغل 3381 3302040014 تشخیص 34/40/83- 1602 غالمحسین پوراحمد 660  5

 روز 34 مشاغل 3381 800060031 تشخیص 34/40/83- 1003 فرزانه پور رفاهی 660  6

 روز 34 مشاغل 3381 000320604 تشخیص 34/40/83- 1064 مهدی پورحسن جانقور 666  7

 روز 34 مشاغل 3381 000310103 تشخیص 34/40/83- 1061 اکرم پورباقر فرساد 662  8

 روز 34 مشاغل 3381 000310103 تشخیص 34/40/83- 1664 مریم پناهی ندرخانلو 663  9

 روز 34 مشاغل 3381 002330321 تشخیص 34/40/83- 1661 شیرین پاکدامن 668  11

 روز 34 مشاغل 3381 2303330043 تشخیص 34/40/83- 1660 حسن بیرامی 624  11

 روز 34 مشاغل 3381 3008260411 تشخیص 34/40/83- 1662 لیال بهمنجه 623  12

 روز 34 مشاغل 3381 000310103 تشخیص 34/40/83- 1624 نهند حمید بهشتی 621  13

 روز 34 مشاغل 3381 3304300331 تشخیص 34/40/83- 1621 نادر بهرام زاده دهخواقانی 623  14

 روز 34 مشاغل 3381 004340830 تشخیص 34/40/83- 1626 بازرگانی بنایی 620  15

 روز 34 مشاغل 3381 208130014 تشخیص 34/40/83- 1623 حسن برومند 620  16

 روز 34 مشاغل 3381 600310444 تشخیص 34/40/83- 1633 شروین برزه کار 626  17

 روز 34 مشاغل 3381 3601310304 تشخیص 34/40/83- 1633 برق گستر برزگری 622  18

 روز 34 مشاغل 3381 3100060444 تشخیص 34/40/83- 1636 قدیر بذلی 623  19

 روز 34 مشاغل 3381 002880434 تشخیص 34/40/83- 3410 حکیمه بدلی قورقچی 628  21

 روز 34 مشاغل 3381 604340444 تشخیص 34/40/83- 3411 ریحان باقری 634  21

 روز 34 مشاغل 3381 604340444 تشخیص 34/40/83- 3438 اصغر باقرپور قزلجه میدان 633  22

 وزر 34 مشاغل 3381 002880434 تشخیص 34/40/83- 3432 طال اکبری حامد 631  23

 روز 34 مشاغل 3381 3406630034 تشخیص 34/40/83- 3433 رقیه اورنگی عصر 630  24

 روز 34 مشاغل 3381 603240064 تشخیص 34/40/83- 3440 نصیبه اهلی خطیبی 630  25

 روز 34 مشاغل 3381 203120324 تشخیص 34/40/83- 3441 بیوک امینی 636  26

 روز 34 مشاغل 3381 3103400144 تشخیص 34/40/83- 1883 حسن امیری کلو 632  27

 روز 34 مشاغل 3381 002880434 تشخیص 34/40/83- 1880 علی اسدزاده 633  28

 روز 03 مشاغل 2062 090669383 تشخیص 03/30/68- 2662 امیر احتشام نیا 986  92

 روز 03 مشاغل 2062 2090699223 تشخیص 03/30/68- 2686 ابوالفضل رزاقی 963  03

 روز 03 مشاغل 2062 090669383 تشخیص 03/30/68- 2689 ی حق رواسمعیل ابراهیم 962  03

 روز 03 مشاغل 2062 2092969303 تشخیص 03/30/68- 2680 حامد امینی 962  09

 روز 03 مشاغل 2062 090669383 تشخیص 03/30/68- 2682 حسن آقاجانی 960  00

 روز 03 مشاغل 2062 2098339633 تشخیص 03/30/68- 0396 شبستری شبستری 960  03

 روز 03 مشاغل 2062 092089823 تشخیص 03/30/68- 0390 علی عاملی 960  03

 روز 03 مشاغل 2062 2090939920 تشخیص 03/30/68- 2600 ابراهیم طبرستانی 969  03

 روز 03 مشاغل 2062 098069203 تشخیص 03/30/68- 2600 مهدی قربانزاده 960  03

 روز 03 مشاغل 2062 0092209333 تشخیص 03/30/68- 2603 مهدی مردی 968  03

 روز 03 مشاغل 2062 092999093 تشخیص 03/30/68- 0303 مجید بقایی 966  02

 روز 03 مشاغل 2062 23692089923 تشخیص 03/30/68- 0300 رحیمی رحیمی 033  33

 روز 03 مشاغل 2062 0090069033 تشخیص 03/30/68- 0303 بابایی بابایی 032  33

 روز 03 مشاغل 2062 090089393 تشخیص 03/30/68- 0329 حسین زرابی 032  39

 روز 03 مشاغل 2062 2092209923 تشخیص 03/30/68- 2600 مرتضی نوری زاده لیل آبادی 030  30

 روز 03 مشاغل 2062 0892089803 تشخیص 03/30/68- 2600 منوچهر رسولی 030  33

 وزر 03 مشاغل 2062 2092099023 تشخیص 03/30/68- 2692 شهالیی شهالیی 030  33

 روز 03 مشاغل 2062 2998009223 تشخیص 03/30/68- 2602 اسد شیری 039  33

 روز 03 مشاغل 2062 2290369003 تشخیص 03/30/68- 2690 رسولیان رسولیان 030  33

 روز 03 مشاغل 2062 0690229293 تشخیص 03/30/68- 2696 پورجمالی پورجمالی 038  33

 روز 03 مشاغل 2062 0090029803 تشخیص 03/30/68- 2602 کربالیی نجف پور 036  32

 روز 03 مشاغل 2062 2290299903 تشخیص 03/30/68- 2600 فروشگاه جواد ایمانی 023  33

 روز 03 مشاغل 2062 0090009303 تشخیص 03/30/68- 2600 الیاس شاطری 022  33

 روز 03 مشاغل 2062 2890009933 تشخیص 02/30/68- 0290 حسین عیدی 022  39

 روز 03 مشاغل 2062 098209233 تشخیص 03/30/68- 2600 سف زادهابراهیم یو 020  30

 روز 03 مشاغل 2062 092269300 تشخیص 03/30/68- 2606 علی گلچین 020  33

 روز 03 مشاغل 2062 2098299602 تشخیص 03/30/68- 2900 رامین محمدیان 020  33

 وزر 03 مشاغل 2062 0090009866 تشخیص 03/30/68- 2900 قاسم عباسی 002  33

 روز 03 مشاغل 2062 698069023 تشخیص 03/30/68- 2909 صاحب عطری صاحب عطری 000  33

 روز 03 مشاغل 2062 0096939828 تشخیص 03/30/68- 2900 روحی حسین روحی حسین 000  33

 روز 03 مشاغل 2086 6962206550 تشخیص 03/30/89- 6722 هاشم آبادگر 577  95

 روز 03 مشاغل 2086 063386722 خیصتش 03/30/89- 6209 مالک ایوبی 572  06

 روز 03 مشاغل 2086 862276965 تشخیص 02/30/89- 0677 علی علی 575  06

 روز 03 مشاغل 2086 6760966665 تشخیص 03/30/89- 6203 اکبر صمد زاده 579  06

 روز 03 مشاغل 2086 6060826022 تشخیص 02/30/89- 0659 آقای شجری 578  06

 روز 03 مشاغل 2086 2268296030 تشخیص 02/30/89- 0086 بندگان بندگان 523  06

 روز 03 مشاغل 2086 2068686399 تشخیص 02/30/89- 0082 بیوک شغلی 522  09

 روز 03 مشاغل 2086 5666056222 تشخیص 03/30/89- 6977 ابراهیم ولی زاده 526  00

 روز 03 مشاغل 2086 2762886975 تشخیص 02/30/89- 0033 محمدرضا حکیمی 520  06

 روز 03 مشاغل 2086 6966706993 تشخیص 03/30/89- 6983 شیخی شیخی 520  06

 روز 03 مشاغل 2086 762206585 تشخیص 02/30/89- 0030 جعفر لیقوانی 522  05

 روز 03 مشاغل 2086 762206585 تشخیص 02/30/89- 0035 هادی مارال باش 525  66

 روز 03 مشاغل 2086 668206620 تشخیص 02/30/89- 0060 توسل صمدی زنگنه 529  66

 روز 03 مشاغل 2086 2660066998 تشخیص 02/30/89- 0065 موسی یدالهی 528  66

 روز 03 مشاغل 2086 2262636766 تشخیص 02/30/89- 0003 عباس خلیلی 553  66

 روز 03 مشاغل 2086 069366257 تشخیص 02/30/89- 0002 سلیم ولی پور 552  66

 روز 03 مشاغل 2086 6268076632 یصتشخ 02/30/89- 0003 علی علیزاده 556  69

 روز 03 مشاغل 2086 2263006707 تشخیص 02/30/89- 0308 محمد یعقوبی 550  60

 روز 03 مشاغل 2086 260026700 تشخیص 02/30/89- 0306 حسین حاجی پور 550  66

 روز 03 مشاغل 2086 0060928688 تشخیص 02/30/89- 0307 حسین محمدپور 557  66

 روز 03 مشاغل 2086 0060926888 تشخیص 02/30/89- 0308 علی کاشفی 552  65

 روز 03 مشاغل 2086 7266706296 تشخیص 02/30/89- 0377 حوریه کرم زاده 555  66

 روز 03 مشاغل 2086 0362926202 تشخیص 02/30/89- 0327 محمدرضا اکبرزاده 559  66

 روز 03 مشاغل 2086 2065966625 تشخیص 02/30/89- 0238 سعید تاجمنش 558  66

 روز 03 مشاغل 2086 8060556668 تشخیص 03/30/89- 6973 مشتریان دفتر فروش تبریز 593  66

 روز 03 مشاغل 2086 0962006733 تشخیص 03/30/89- 6909 فتاح موسوی 592  66

 روز 03 مشاغل 2086 2367756578 تشخیص 02/30/89- 0220 روح االمین نمکی 596  69

 روز 03 مشاغل 2086 0969026597 تشخیص 03/30/89- 6907 اصغر عابدینی 590  60

 روز 03 مشاغل 2086 0560926926 تشخیص 03/30/89- 6823 مهدی موسی زاده 590  66

 روز 03 مشاغل 2086 2068796628 تشخیص 03/30/89- 6825 یوسف باقری 597  66

 روز 84 مشاغل 6884 008400444 تشخیص 86/40/88- 8768 رضا صبوری 687  98

 روز 84 مشاغل 6884 6807880468 تشخیص 86/40/88- 8870 حمید سلطانی 686  89

 روز 84 مشاغل 6884 4406880476 تشخیص 84/40/88- 4840 پرویز رضایی 688  89

 روز 84 مشاغل 6884 808640688 تشخیص 86/40/88- 8877 حسن وظایف 688  89

 روز 84 مشاغل 6884 6806440876 تشخیص 86/40/88- 8878 باروقی باروقی 684  89

 روز 84 مشاغل 6884 46808880078 تشخیص 84/40/88- 4878 مشتریان مشتریان 688  89

 روز 84 مشاغل 6884 6706640884 تشخیص 86/40/88- 8866 آقازاده آقازاده 680  89

 روز 84 مشاغل 6884 8808680048 تشخیص 84/40/88- 4878 نادر حیدری 688  89

 روز 84 مشاغل 6884 6407800684 تشخیص 84/40/88- 4876 محمد منصوری 687  89

 روز 84 مشاغل 6884 0400480688 تشخیص 84/40/88- 4846 وهاب جدیری 686  89

 روز 84 مشاغل 6884 804880846 تشخیص 86/40/88- 8868 قاسم استادی 688  88

 روز 84 مشاغل 6884 4604480648 تشخیص 84/40/88- 4878 حقیقت حقیقت 688  999

 روز 84 مشاغل 6884 8880864 تشخیص 86/40/88- 8886 یاشار عبداهلل زاده 055  999

 روز 84 مشاغل 6884 0640687 تشخیص 86/40/88- 0484 یاشار عبداهلل زاده 846  999

 روز 84 مشاغل 6884 806870646 تشخیص 86/40/88- 0480 علی عباسی 844  999

 روز 84 مشاغل 6884 806860644 تشخیص 86/40/88- 0486 وحید پرزادی 848  999

 روز 84 مشاغل 6884 8604840488 تشخیص 86/40/88- 8668  یلی م مشیرآبادیعین اهلل 847  999

 روز 84 مشاغل 6884 706770646 تشخیص 86/40/88- 0406 زری حسینی سبحانی 848  999

 روز 84 مشاغل 6884 807680888 تشخیص 86/40/88- 0488 علی صدفی 866  999

 روز 84 مشاغل 6884 8804800876 تشخیص 86/40/88- 0488 رحیم صحتی 868  999

 روز 84 مشاغل 6884 8808480604 تشخیص 86/40/88- 0478 سید محسن صالحی 868  998

 روز 84 مشاغل 6884 806860644 تشخیص 86/40/88- 8688 صادق زاده 866  999

 روز 84 مشاغل 6884 68606860884 تشخیص 86/40/88- 8848 غبض لی کریمی 868  999

 روز 84 مشاغل 6884 4708760788 شخیصت 86/40/88- 8760 رضا شیخ زاده 844  999

 روز 84 مشاغل 6884 8607660686 تشخیص 86/40/88- 8778 زیباسازی تبریز 840  999

 روز 84 مشاغل 6884 64408080668 تشخیص 86/40/88- 8776 رضا شریفی 848  999

 روز 84 مشاغل 6884 806860644 تشخیص 86/40/88- 0466 رضا شاه ماری خیابانی 847  999

 روز 84 مشاغل 6884 8006880488 تشخیص 86/40/88- 8766 ن عبدالهیحس 846  999

 روز 84 مشاغل 6884 008400488 تشخیص 86/40/88- 0484 سهند شاندیز 848  999

 روز 84 مشاغل 6884 6708480406 تشخیص 86/40/88- 8864 ابراهیم شامخی 848  999
 روز 35 مشاغل 3382 097879355 تشخیص 33/58/84- 8544 سید مهدی سید شماری 035  111

 روز 35 مشاغل 3382 298589782 تشخیص 33/58/84- 3400 ابراهیم سلیمانپور 032  121

 روز 35 مشاغل 3382 3498229350 تشخیص 33/58/84- 8338 انبار سلمان 033  121

 روز 35 مشاغل 3382 293229753 تشخیص 33/58/84- 8337 ملیحه سقزچی 038  122

 روز 35 مشاغل 3382 3492479843 صتشخی 33/58/84- 8323 سحر سحر 037  121

 روز 35 مشاغل 3382 3298559588 تشخیص 33/58/84- 8328 شهرام ستاوند 038  121

 روز 35 مشاغل 3382 0709804 تشخیص 33/58/84- 8327 بهزاد ستاوند 085  121

 روز 35 مشاغل 3382 839832 تشخیص 33/58/84- 8328 اکبر ستارزاده اقدم 083  121

 روز 35 مشاغل 3382 3592249524 تشخیص 33/58/84- 8355 صلاعظم ساسانی ا 082  121

 روز 35 مشاغل 3382 2449253 تشخیص 33/58/84- 3422 فرهاد زینالی 083  121

 روز 35 مشاغل 3382 097879355 تشخیص 33/58/84- 8382 عالیه زین العابدین رنجبر 088  121

 روز 35 غلمشا 3382 3093709473 تشخیص 33/58/84- 8545 محمد رضایی 088  111

 روز 35 مشاغل 3382 397589534 تشخیص 33/58/84- 3822 علی رضایی رخساری 005  111

 روز 35 مشاغل 3382 2295089744 تشخیص 33/58/84- 3483 حوریه رضایی اسفهالن 043  112

 روز 35 مشاغل 3382 298209522 تشخیص 33/58/84- 3482 رضا زیوری 042  111

 روز 35 مشاغل 3382 88293209770 خیصتش 35/58/84- 2733 رسول شاهی 048  111

 روز 35 مشاغل 3382 2290889555 تشخیص 35/58/84- 2734 رضا رزمی 040  111

 روز 35 مشاغل 3382 3294889307 تشخیص 35/58/84- 2722 محمد رزمی 042  111

 روز 35 مشاغل 3382 43898729278 تشخیص 35/58/84- 2728 ابوالفضل رزاقی 047  111

 روز 35 مشاغل 3382 48898389827 تشخیص 35/58/84- 2777 علیقلی رحیمی 048  111

 روز 35 مشاغل 3382 8493289780 تشخیص 35/58/84- 2427 حسین رحیم زاده 085  111

 روز 35 مشاغل 3382 2393309323 تشخیص 33/58/84- 3803 رحیم حمزه خلیفانی 083  111

 روز 35 مشاغل 3382 08398879258 تشخیص 35/58/84- 2483 کلثوم رحیم پور کهنه شهری 082  111

 روز 35 مشاغل 3382 08398879258 تشخیص 33/58/84- 3834 ابوالحسن رحیمی ترکاشوند 088  112

 روز 35 مشاغل 3382 3095029533 تشخیص 33/58/84- 3832 پری ناز راسخی عزمی ثابت 080  111

 روز 35 مشاغل 3382 3398889324 تشخیص 33/58/84- 3347 شاهین ذاکری 082  111

 روز 35 مشاغل 3382 3397389203 تشخیص 33/58/84- 3340 حمید دیزه جی 087  111

 روز 35 مشاغل 3382 3895429545 تشخیص 33/58/84- 3034 حمید دیزه جی 084  111

 روز 35 مشاغل 3382 3798529338 تشخیص 33/58/84- 3085 یعقوب دهقانی 088  111

 روز 35 شاغلم 3382 297829885 تشخیص 33/58/84- 3082 علی دانافر 253  111

 روز 35 مشاغل 3382 794859838 تشخیص 33/58/84- 3082 داروخانه دکتر گروسی 252  111

 روز 20 مشاغل 3283 3046004903 تشخیص 23/06/89- 2643 محمد خوش قیافه باسمنج 406  151 روز 35 مشاغل 3382 4892229357 تشخیص 33/58/84- 3084 سعید خیری 253  111

 روز 20 مشاغل 3283 3942424022 تشخیص 23/06/89- 2603 حامد خلیلی 406  151

 روز 20 مشاغل 3283 3046044336 تشخیص 23/06/89- 2692 شکوفه خلیل پور میاندوآب 404  151

 روز 20 مشاغل 3283 3942424022 تشخیص 23/06/89- 2694 رحیم خسروی حسین آباد 400  151

 روز 20 مشاغل 3283 3046004903 تشخیص 23/06/89- 2680 سیامک خداوندی 408  155

 روز 20 مشاغل 3283 3046004903 تشخیص 23/06/89- 2686 محمد خدایی 430  151

 روز 20 مشاغل 3283 643334046 تشخیص 23/06/89- 2684 کالله ناصریان 433  151

 روز 20 مشاغل 3283 96642364632 تشخیص 23/06/89- 2400 حمیدرضا پیکان پور فرد 432  151

 روز 20 مشاغل 3283 34643644366 تشخیص 23/06/89- 2469 کاملیا حمایتی 436  151
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فرمانـــدار اهـــر از تشـــکیل پایـــگاه ملـــی 
بقعـــه )بـــاغ مـــزار (شـــیخ شـــهاب الدیـــن 
و تمهیـــد مقدمـــات الزم بـــرای تشـــکیل 
ـــمند  ـــه ارزش ـــن مجموع ـــرای ای ـــا ب ـــات امن هی

تاریخـــی خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، زاهـــد محمـــودی 
اظهـــار داشـــت: بـــرای پیگیـــری مطالبـــات 
ـــن  ـــگاه  ای ـــاء جای ـــوص ارتق ـــی  در خص مردم
ــه  ــی منطقـ ــاخص تاریخـ ــم  و شـ ــر مهـ اثـ
بـــرای  متعـــددی  جلســـات   ارســـباران 

توســـعه حریـــم بقعـــه و آزاد ســـازی زمیـــن 
ــت  ــده تحـ ــام  شـ ــی انجـ ــات قبلـ و احداثـ
تصـــرف ادارات  در محوطـــه بقعـــه بتوانیـــم 
ــارکت ادارات   ــا مشـ ــا بـ ــازی آنهـ در آزادسـ

اقـــدام عملـــی کنیـــم.
ـــزود: اخیـــرا نیـــز در راســـتای تحقـــق  وی اف
ـــس  ـــر رئی ـــر جلســـه ای در محـــل  دفت ـــن ام ای
ـــور  ـــا حض ـــز ب ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــس دانشـــگاه  ـــی، رئی ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ــر و  ــردم اهـ ــده مـ ــکی، نماینـ ــوم پزشـ علـ

هریـــس و جمعـــی از مســـووالن شهرســـتان 
ــکاری و  ــا همـ ــه انصافـ ــم کـ ــکیل دادیـ تشـ
همراهـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  
ـــازی   ـــون  آزادس ـــقدمی پیرام ـــتان در پیش اس
ــتادی  ــاختمان  سـ ــه سـ ــه کـ ــم بقعـ حریـ
ــز در  ــر نیـ ــان اهـ ــت و درمـ ــبکه بهداشـ شـ
ایـــن محوطـــه قـــرار دارد در خـــور تقدیـــر 

اســـت.
ــزار  ــاغ مـ ــه و بـ ــاء بقعـ ــودی ارتقـ محمـ
شـــیخ شـــهاب الدیـــن بـــه پایـــگاه  ملـــی 
اقدامـــی  اهـــری  شـــهاب الدین   شـــیخ 
مبـــارک و در خـــور تحســـین از ســـوی 
و  مســـووالن دســـت اندرکار ذکـــر کـــرد 
گفـــت: در صـــورت موافقـــت و اخـــذ مجـــوز 
ـــف  ـــایش  ردی ـــاهد گش ـــر ش ـــن ام ـــرای  ای ب
اعتبـــاری و اختصـــاص  بودجـــه ســـاالنه 
بـــرای  تقویـــت و توســـعه ایـــن مجمـــوع و 

ــود. ــم بـ ــی خواهیـ ــمند تاریخـ ــر ارزشـ اثـ
میـــراث  اداره کل  موافقـــت  از  وی 
ــات  ــی هیـ ــرای معرفـ ــتان بـ ــی اسـ فرهنگـ
امنـــا متشـــکل از افـــراد حقیقـــی، حقوقـــی 
و افـــراد متخصـــص و صاحب نظـــر و صـــدور 
ــراث  ــه میـ ــوی وزارتخانـ ــکام الزم از سـ احـ
گردشـــگری  و  صنایع دســـتی  فرهنگـــی، 
ــا عملیاتـــی شـــدن   خبـــر داد  و افـــزود: بـ
ایـــن امـــر زمینـــه تســـهیل بـــرای فعالیـــت 
و پیگیـــری امـــور اداری و اجرایـــی فراهـــم 

. د می شـــو
فرمانـــدار شهرســـتان اهـــر اظهـــار امیـــدواری 
ـــی،  ـــوولیت جمع ـــاس مس ـــا احس ـــه ب ـــرد ک ک
ـــردم  ـــه ادارات و م ـــی هم ـــکاری و همراه هم
ـــن  ـــی در شناســـاندن ای ـــم گام هـــای عمل بتوانی
اثـــر ملـــی و زمینه ســـازی بـــرای ثبـــت 

جهانـــی  آن برداریـــم. 

ـــد  ـــی تولی ـــه حواش ـــش ب ـــی در واکن صالح
فیلـــم »مســـت عشـــق« گفـــت: بـــه طـــور 
طبیعـــی مســـیر اســـتفتاء از مراجـــع تقلیـــد 
ـــن  ـــا قوانی ـــت، ام ـــر آنهاس ـــب نظ ـــیر کس مس

کشـــور مســـیر خـــود را طـــی می کنـــد.
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــر فرهنـــگ و  ــید عبـــاس صالحـــی، وزیـ سـ
ـــت  ـــه هیئ ـــیه جلس ـــامی در حاش ـــاد اس ارش
دولـــت دربـــاره حواشـــی ایجـــاد شـــده 
ـــت  ـــینمایی »مس ـــم س ـــاخت فیل ـــون س پیرام
عشـــق« اظهـــار کـــرد: پروانـــه ســـاخت 
فیلم هایـــی کـــه در داخـــل کشـــور ســـاخته 
ــادر  ــاد صـ ــوی وزارت ارشـ ــوند از سـ می شـ

ــب  ــس از کسـ ــا پـ ــن فیلم هـ ــود و ایـ می شـ
ـــپس  ـــد و س ـــه تولی ـــه مرحل ـــای الزم ب مجوزه

نمایـــش می رســـند.
ـــت:  ـــامی گف ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
دربـــاره فیلـــم »مســـت عشـــق« چـــون ســـاخت 
آن در داخـــل ایـــران اتفـــاق نمی افتـــد، 
ــل  ــه در داخـ ــی کـ ــه فیلم هایـ ــیری کـ مسـ
ســـاخته می شـــود را نیـــز طـــی نمی کنـــد و 
ـــه  ـــی فیلمنام ـــرای بررس ـــکان ب ـــن ام ـــا ای طبع
ـــینمایی  ـــازمان س ـــات آن در س ـــایر جزئی و س

فراهـــم نمی شـــود.
ــی  ــر برخـ ــام نظـ ــاره اعـ ــی دربـ صالحـ
ـــت  ـــم »مس ـــاخت فیل ـــه س ـــبت ب ـــع نس مراج

ــرات  ــه نظـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــق« بـ عشـ
ـــرد:  ـــح ک ـــت، تصری ـــرام اس ـــل احت ـــع قاب مراج
بـــه طـــور طبیعـــی مســـیر اســـتفتاء مســـیر 
کســـب نظـــر مراجـــع اســـت و طبعـــا نیـــز 
قابـــل احتـــرام اســـت امـــا قوانیـــن کشـــور 

ــد. ــی می کنـ ــود را طـ ــیر خـ مسـ
او گفـــت: پیـــش از ایـــن ســـریال ها و 
در  صداوســـیما  در  متعـــددی  فیلم هـــای 
و  شـــمس  شـــخصیت های  بـــا  ارتبـــاط 

ــت. ــده اسـ ــاخته شـ ــا سـ موالنـ
وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در پاســـخ 
بـــه ایـــن پرســـش کـــه نـــگاه وزیـــر ارشـــاد 
نســـبت بـــه ســـاخت ایـــن اثـــر ســـینمایی 
ـــد  ـــرد: چـــون مســـیر تأیی ـــح ک چیســـت، تصری
ــده  ــی نشـ ــق« طـ ــت عشـ ــه »مسـ فیلمنامـ
اســـت هـــر گونـــه قضـــاوت دربـــاره آن 
قضـــاوت زودهنـــگام اســـت. ســـاخت ایـــن 
فیلـــم در داخـــل کشـــور اتفـــاق نیفتـــاده و 
ـــات  ـــا از آن اطاع ـــز م ـــل نی ـــن دلی ـــه همی ب

کافـــی نداریـــم.

ــون  ــه تاکن ــی ک ــزود: موضوع ــی اف صالح
مطــرح شــده بازیگــر ایفــا کننــده نقــش 
موالنــا اســت کــه پیــش از ایــن مطــرح شــده 
بــود یــک شــخصیت تــرک ایفاگــر ایــن نقــش 
اســت امــا ایــن موضــوع منتفــی شــده و قــرار 
ــر  ــا ه ــران نقــش شــمس و موالن اســت بازیگ

ــند. ــی باش دو ایران
وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در 
ــا وزارت  ــه آیـ ــوال کـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ پاسـ
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بـــا مراجـــع 
ــی  ــاره موضوعاتـ ــی دربـ ــد گفت وگوهایـ تقلیـ
از ایـــن دســـت دارد، تأکیـــد کـــرد: مـــا 
حتمـــا بـــا مراجـــع محتـــرم تقلیـــد همـــواره 
در گفت وگـــو هســـتیم. همچنیـــن از ســـوی 
ــد  ــد رونـ ــع تقلیـ ــتفتاء از مراجـ ــر اسـ دیگـ
هـــر کـــس  و  دارد  را  طبیعـــی خـــودش 
ــوال  ــود سـ ــد خـ ــع تقلیـ ــد از مرجـ می توانـ
ــر اســـاس  ــز بـ بپرســـد؛ مراجـــع تقلیـــد نیـ
ــه  ــود را عرضـ ــرات خـ ــی نظـ ــائل فقهـ مسـ

. می کننـــد

تشکیل پایگاه ملی در باغ مزار شیخ 
شهاب الدین اهری کلید خورد

در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح شد؛

توضیح وزیر فرهنگ و ارشاد درباره 
تولید فیلم »مست عشق« 

قاضــی زاده هاشــمی تصریــح کــرد شــورای 
نظــارت بــر صــدا و ســیما بــه هــر نــوع اتهــام 
زنــی، افتــرا، توهیــن و تهمــت و هتــک حرمــت 
ــات  ــس و مقام ــدگان مجل ــه نماین ــا ب ــه تنه ن
بلکــه نســبت بــه آحــاد مــردم رســیدگی 
می کنــد و ایــن مــوارد را مذمــوم می دانــد؛ 
ــراه  ــا تمســخر و اســتهزا هم ــر  ب ــژه اگ ــه وی ب

باشــد. 
ــان  ــید احس ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
قاضــی زاده هاشــمی  ســید احســان قاضــی زاده 
هاشــمی بــا اشــاره بــه ســخنان پیــش از 
ــاره  ــی درب ــی الریجان ــر عل ــروز دکت دســتور ام
ضــرورت ورود شــورای نظــارت بــر صدا و ســیما 
بــه موضــوع توهیــن و افتــرا علیــه نماینــدگان 
ــر  ــارت ب ــورای نظ ــرد: ش ــار ک ــس، اظه مجل
صــدا و ســیما بــه هــر نــوع اتهــام زنــی، افتــرا، 
توهیــن و تهمــت و هتــک حرمــت نــه تنهــا بــه 
نماینــدگان مجلــس و مقامــات بلکــه نســبت به 
آحــاد مــردم رســیدگی می کنــد و ایــن مــوارد 
را مذمــوم می دانــد؛ بــه ویــژه اگــر  بــا تمســخر 

و اســتهزا همــراه باشــد.

نباید به شأن نمایندگی توهین شود
ســرخس،  فریمــان،  مــردم  نماینــده 
بخش هــای احمدآبــاد و رضویــه در مجلــس 
ــد  ــد نبای ــان اینکــه نق ــا بی شــورای اســامی ب
ــبت  ــرا و نس ــت ، افت ــن،  تهم ــا توهی ــوأم ب ت
بیــن  در  داد:  ادامــه  باشــد،  نــاروا  هــای 
نماینــدگان مجلــس   دیدگاه هــای متکثــر 
ــه  ــچ وج ــه هی ــا ب ــود دارد  ام ــی وج مختلف
ــا  ــی ی ــس و نمایندگ ــت مجل ــه کلی ــد  ب نبای
جایــگاه و شــأن آن توهیــن شــود. اگــر  نســبت 
بــه عملکــرد یــک نماینــده نقــدی وجــود دارد، 
ــوع موضع گیــری او و  ــاره ن بایــد ایــن نقــد درب

ــد. ــی باش ــت و هتاک ــه  اهان ــه دور از  هرگون ب

از جایگاه مجلس در شورای نظارت دفاع 
خواهیم کرد

عضـو شـورای نظـارت بـر صداوسـیما ادامـه 
داد: در همیـن راسـتا قطعـا شـورای نظـارت بر 
صداوسـیما از کلیت مجلس و کیـان نهاد قانون 
گـذاری دفـاع خواهـد کـرد و تـا بـه حـال نیـز 
ایـن دفـاع صورت گرفته اسـت و این مسـئله را 
وظیفـه خود بـه عنوان شـورای نظـارت بر صدا 

و سـیما می دانـم.
ــأن و  ــا ش ــه قطع ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
جایــگاه مجلــس بایــد محتــرم شــمرده شــود، 

ــتاویز  ــس دس ــأن مجل ــر ش ــرد: اگ ــه ک اضاف
ــرار  ــی ق ــی و گروه ــردی، جناح ــات ف ماحظ
گیــرد، فــردا روزی کــه افــراد و جریاناتــی 
ــر ســر کار آینــد، مجلــس  دیگــر در مجلــس ب
ــت و  ــد داش ــته را نخواه ــأن گذش ــر  ش دیگ

ــت. ــده اس ــته ش ــس شکس ــگاه مجل جای

قانون و شرع، بی حرمتی و تهمت زنی را 
جرم مجرمانه می شمارد

اضافـه  عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس 
کـرد: بر اسـاس مبانی قانونی، حقوقی و شـرعی 
بـی حرمتـی، هتاکی ،بـی احترامی، بـی ادبی و 
تهمـت زنـی  عنوان مجرمانـه دارد و قانون  این 

مسـئله را بـه هیـچ وجـه نمی پذیرد.

شورای نظارت بر اساس مصوبه مجمع 
تشخیص مصلحت به شکایات افراد 

رسیدگی می کند
قاضـی زاده هاشـمی ادامـه داد: اگر شـخصی 
از نماینـدگان بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه بـه او 
تهمت، افترا یا نسـبت خاف واقعی داده شـده، 
مـی توانـد ایـن موضـوع را بـه شـورای نظـارت 
منعکـس کنـد. شـورای نظـارت بـر صداوسـیما 
بـرای رسـیدگی بـه شـکایات افـراد، سـازوکار 
مشـخصی دارد کـه  بـر اسـاس مصوبـه مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام اسـت. هرچنـد کـه 
قانـون مشـخصی در ایـن زمینـه در مجلـس به 
تصویب نرسـیده اسـت، اما شـورا بر اسـاس این 

مصوبـه بـه شـکایات رسـیدگی می کنـد.

نظر شورای نظارت برای صداوسیما الزم 
االجرا است

ایـن  بـه  رسـیدگی   نحـوه  داد:  ادامـه  وی 
و  موضـوع  طـرح  از  پـس  کـه  اسـت  صـورت 
شـکایات، ابتدا از سـازمان صداوسـیما گزارشـی 
دریافـت می کنیـم و  پس از بررسـی مسـتندات 
بـه سـازمان صداوسـیما اعام نظـر می کنیم که 
ایـن نظـر بـرای صداوسـیما  الزم االجرا اسـت.

قاضـی زاده یـادآور شـد: پیـش از ایـن نیـز 
اشـخاص حقوقی و تشـکل های صنفی شـکایات 
خـود از صدا و سـیما را به شـورای نظـارت ارائه 
کـرده انـد کـه به ایـن مـوارد رسـیدگی و مقرر 
شـد  صداوسـیما مکلف به موارد مد نظر اسـت.

بـر  نظـارت  شـورای  در  مجلـس   نماینـده 
صداوسـیما  در پایـان تأکیـد کـرد: امـا در عین 
حـال شـورای نظارت بر صداوسـیما وظیفه دارد 

از کیـان همـه نهادهـا حمایـت کند.

سید احسان قاضی  زاده هاشمی، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما :

شکایات نمایندگان از صدا و سیما 
رسیدگی می شود

آشپزی

خورشت بادمجان

مواد الزم:
بادمجــان                           ۶ عــدد
پیــاز بــزرگ                            ۲ عــدد
رب گوجه فرنگی                  ۲ قاشق غذاخوری

گوشت خورشتی گوسفندی یا گوساله
 ۵۰۰ گرم
نمک، زردچوبه، فلفل                به میزان الزم

  
طرز تهیه:

 مرحلــه اول: پیــاز را خــرد و ریــز کنیــد. 
ــد و  ــرار دهی ــرارت ق ــه روی ح ــک قابلم ی
داخــل آن روغــن بریزیــد. وقتــی روغــن داغ 
ــا طایــی رنــگ  شــد پیــاز را تفــت دهیــد ت
ــن  ــد در ای ــل میتوانی شــود. در صــورت تمای
مرحلــه ســیر هــم تفــت داده و بــا پیــاز 

ــد. ــوط کنی مخل
مرحلــه دوم: حــاال بایــد زردچوبــه، فلفــل 
ــه قابلمــه  ــر را ب ــای دلخــواه دیگ ــه ه و ادوی
اضافــه کنیــد. گوشــت گوســفندی یا گوســاله 
کــه مخصــوص خورشــت اســت را در قابلمــه 

ــا پیازهــا تفــت دهیــد. بریزیــد و ب
رنــگ  کــه  هنگامــی  ســوم:  مرحلــه 
ــد  ــه کنی ــرد، آب را اضاف ــر ک ــت تغیی گوش
و درب قابلمــه را بگذاریــد. اجــازه دهیــد 
ــا  ــاعت ب ــدوداً دو س ــدت ح ــه م ــت ب گوش

حــرارت مایــم بپــزد.
مرحلـه چهـارم: در ایـن مرحلـه از تهیـه 
خورشـت بادمجـان نوبـت بـه آمـاده کـردن 
بادمجـان هـا میرسـد. در حالـی کـه گوشـت 
مـی پـزد، بادمجـان هـا را بشـویید و پوسـت 
بگیریـد. سـپس به شـکل دلخواه بـرش بزنید 
و در مخلـوط آب نمـک قـرار دهید هم چنین 
میتوانیـد روی آن هـا را نمـک بپاشـید. اجازه 
دهیـد بادمجـان هـا به مـدت ۳۰ دقیقـه الی 
تـا  بمانـد  نمکـی  مخلـوط  در  سـاعت  یـک 

تلخـی آن هـا گرفته شـود.
مرحلــه پنجــم: حــاال بادمجــان هــا را آب 
ــذی  ــه کاغ ــک حول ــرده و روی ی ــی ک کش

ــه شــود. ــا آبشــان گرفت ــد ت ــز بگذاری تمی
در  روغــن  مقــداری  ششــم:  مرحلــه 
ــا  ــان ه ــد و بادمج ــری بریزی ــه دیگ ماهیتاب
ــاد  ــد زی ــا نبای ــان ه ــد. بادمج ــرخ کنی را س
ــره  ــی تی ــد خیل ــده و نبای ــرم ش ــد ن از ح
ــل  ــی مای ــی طای ــه کم ــن ک ــوند. همی ش
ــه  ــا را از ماهیتاب ــدند، آن ه ــوه ای ش ــه قه ب
خــارج کــرده و روی حولــه کاغــذی تمیــزی 
ــود. ــه ش ــا گرفت ــن آن ه ــا روغ ــد ت بگذاری

مرحلـه هفتـم: حـاال کـه گوشـت خـورش 
بادمجـان تقریبـا آمـاده شـده، میتوانیـد رب 
گوجـه فرنگـی را بـه خـورش اضافـه کنیـد. 
بعـد  و  بریزیـد  خورشـت  در  نمـک  کمـی 
بادمجان های سـرخ شـده را بـه آن بیافزایید.

مرحلـه هشـتم: اگـر آب خورشـت خیلـی 
کم باشـد میتوانید در ایـن مرحله کمی آن را 
اضافـه کنیـد. درب قابلمـه را بگذاریـد و صبر 
کنیـد خـورش بادمجـان نیـم سـاعت دیگـر 
بپـزد. خـورش را در ظـرف سـرو بکشـید و به 
همـراه پلـو زعفرانـی، ترشـی زیتون، سـبزی 

تـازه و سـاالد فصـل نـوش جـان کنید.
  

نکات کلیدی تهیه خورشت بادمجان
- خورشـت بادمجـان با گوجـه فرنگی تازه 
هـم تهیـه مـی شـود. میتوانیـد گوجـه هـا را 
بـا روغـن کمـی تفـت دهیـد و بعد بـه همراه 
بادمجـان بـه خـورش اضافـه کنیـد. در ایـن 
روش میتـوان از گوجه گیاسـی بـرای تزیین 

خورشـت بادمجـان مجلسـی اسـتفاده کرد.
- بـرای تهیـه خـورش بادمجـان بـا مـرغ 
اسـتفاده  مـرغ  سـینه  یـا  ران  از  میتوانیـد 
کـرده و همـان مراحـل گفتـه شـده را تکـرار 
کنیـد. اگر بـه راهنمایی بیشـتری نیـاز دارید 
مسـما  غـوره  خورشـت  مطلـب  از  میتوانیـد 
بـدون  بادمجـان  خـورش  بگیریـد.  کمـک 
گوشـت هم تهیه می شـود کـه در آن صورت 
میتوانیـد مراحـل مربـوط به گوشـت را حذف 
کنیـد. در ایـن روش خورش سـریع تـر آماده 

شـد. خواهد 
- طـرز تهیه خورشـت بادمجان شـمالی با 
رب انـار اسـت. رب انـار را بـه میزانـی کـه بـا 
ذائقـه تـان تناسـب دارد، بـه همـراه بادمجان 
و قبـل از جـا افتـادن خورشـت، اضافـه کنید.

خـورش  ایـن  بـرای  کـه  هایـی  ادویـه   -
اسـتفاده مـی شـود معمـوال دارچیـن، ادویـه 
سـیر  پـودر  و  سـیاه  فلفـل  آویشـن،  کاری، 

اسـت.
- بـرای کم کـردن مصرف روغـن میتوانید 
گوشـت و پیـاز را به جای تفـت دادن، از ابتدا 
بـا مقـداری آب بپزیـد. هـم چنیـن میتوانیـد 
خورشـت بادمجـان بـا بادمجـان کبابـی تهیه 

کنیـد کـه غذای شـما کامـًا رژیمی باشـد.
ــا  ــمزه را ب ــوراک خوش ــن خ ــی ای - برخ
طعــم تــرش مــی پســندند. در ایــن صــورت 
ــو و  ــراه بادمجــان، آب لیم ــه هم ــد ب میتوانی
ــه کنیــد.  ــه خــورش اضاف ــا گوجــه ســبز ب ی
البتــه خورشــت بادمجــان بــا غــوره یــا 

ــیاری دارد. ــت بس ــم محبوبی ــوره ه آبغ
قلقلــی،  گوشــت  بــا  خــورش  ایــن   -
ــرده  ــرخ ک ــت چ ــه و گوش ــت ماهیچ گوش

هــم قابــل تهیــه کــردن اســت.
منبع: ایران کوک

نمایشگاه آثار عکاسی سوگواره بغض 
نگاه در تبریز گشایش یافت

پنجمیـــن  عکاســـی  آثـــار  نمایشـــگاه 
بـــا حضـــور  نـــگاه«  بغـــض  »ســـوگواره 
حـــوزه  فعـــاالن  و  اســـاتید  از  جمعـــی 
عکـــس در نگارخانـــه »مـــاه« حـــوزه هنـــری 

یافـــت.  گشـــایش  آذربایجان شـــرقی 
ـــری  ـــوزه هن ـــس ح ـــا، رئی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
آذربایجان شـــرقی در مراســـم گشـــایش ایـــن 
نمایشـــگاه بـــا بیـــان اینکـــه حـــرارت عشـــق 
بـــه امـــام حســـین )ع( در روح و جـــان 
ـــت:  ـــت، گف ـــدگار اس ـــدی و مان ـــدان اب هنرمن
هـــر کـــس رهـــرو واقعـــی سیدالشـــهداء 

باشـــد، رســـتگار مـــی شـــود.
ــان اینکــه  ــا بی سیدمحمدحســین باغــی، ب
ــر  ــتفاده از هن ــا اس ــر ب ــگ و هن ــی فرهن اهال
ــرض  ــین )ع( ع ــام حس ــتان ام ــه آس ــود ب خ
ــیار  ــای بس ــس ه ــزود: عک ــد، اف ارادت می کنن
ارزشــمندی از عــزاداری هــای حســینی در 
ــوگواره  ــن س ــه ای ــه دبیرخان ــتان ب ــر اس سراس
ــار،  ــن آث ــان ای ــه از می ــود ک ــده ب ــال ش ارس
کارهــای فاخــری برگزیــده و در ایــن نمایشــگاه 

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ـــس  ـــوگواره پ ـــن س ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
از مدت هـــا بـــرای بـــار دیگـــر در حـــوزه 
هنـــری آذربایجـــان شـــرقی از ســـر گرفتـــه 
شـــده اســـت، اظهـــار داشـــت: امیـــد اســـت 
ــر  ــده پـ ــال های آینـ ــوگواره در سـ ــن سـ ایـ

ــود. ــزار شـ ــر برگـ رونق تـ
ــاح  ــه افتتـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی، بـ باغـ
ـــل  ـــتان، فص ـــری اس ـــوزه هن ـــاه ح ـــه م نگارخان
ـــگاهی را در  ـــای نمایش ـــت ه ـــدی از فعالی جدی
ـــه  ـــت، ادام ـــرده اس ـــاز ک ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
داد: امیدواریـــم نمایشـــگاه آثـــار اســـاتید 
عرصـــه هـــای مختلـــف هنـــری بـــه ویـــژه 
ـــگاه  ـــن نمایش ـــی در ای ـــار عکاس ـــگاه آث نمایش

برپـــا شـــود.
پنجمیـــن  عکاســـی  آثـــار  نمایشـــگاه 
ســـوگواره بغـــض نـــگاه از تـــا هشـــتم مهـــر 
در مجموعـــه هنـــری مهـــر و مـــاه پردیـــس 
ــر  ــز دایـ ــدس تبریـ ــینمایی قـ ــی سـ فرهنگـ
ــاعت  ــد از سـ ــدان می تواننـ ــوده و عاقمنـ بـ
ـــد. ـــد کنن ـــگاه بازدی ـــن نمایش ـــا ۱۹ از ای ۱۶ ت

ـــه  ـــه دبیرخان ـــده ب ـــال ش ـــار ارس ـــن آث از بی
ـــاب  ـــا انتخ ـــکاس ب ـــر از ۱۵ ع ـــوگواره، ۳۰ اث س
ـــرده  ـــدا ک ـــگاه راه پی ـــش نمایش ـــه بخ داوران ب

ـــت. اس

رییس دانشگاه تبریز:
8 سال دفاع مقدس به الگویی برای 

مبارزات ملت های آزاده علیه استکبار 
جهانی تبدیل شده است

رییـــس دانشـــگاه تبریـــز بـــا تاکیـــد بـــر 
ــز از  ــا نیـ ــورها و ملت هـ ــایر کشـ ــه سـ اینکـ
رزمنـــدگان کشـــورمان بـــه دلیـــل مقاومـــت 
ـــال  ـــت س ـــتگی در دوران هش ـــان گذش و از ج
دفـــاع مقـــدس بـــه نیکـــی یـــاد می کننـــد، 
گفـــت: هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس بـــه 
ــای آزاده  ــارزات ملت هـ ــرای مبـ ــی بـ الگویـ
علیـــه اســـتکبار جهانـــی تبدیـــل شـــده 

اســـت.
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر میـــر رضـــا 
مجیـــدی در آییـــن گرامیداشـــت ســـی و 
نهمیـــن ســـال دفـــاع مقـــدس و تجلیـــل از 
ــار  ــز اظهـ ــگاه تبریـ ــده دانشـ ــاتید رزمنـ اسـ
کـــرد: دوران دفـــاع مقـــدس ســـند افتخـــار 
و غـــرور ملـــت ایـــران بـــوده و برگـــزاری 
کوچـــک  گامـــی  برنامه هایـــی،  چنیـــن 
بـــرای یـــادآوری رشـــادت ها، فداکاری هـــا 
و افتخـــاران آن دوران بـــرای نســـل امـــروز و 

فـــردا اســـت.
ـــاد و  ـــتن ی ـــه داش ـــده نگ ـــه داد: زن وی ادام
ـــگان  ـــه هم ـــروز، وظیف ـــر ام ـــهدا در عص ـــام ش ن
بـــوده و ایـــن حرکـــت بایـــد الگـــوی نســـل 

ـــد. ـــده باش ـــروز و آین ام
ـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه های  وی در ادامـــه ب
از  مختلـــف  عرصه هـــای  در  کشـــورمان 
ــکار و  ــه راهـ ــرای ارائـ ــی بـ ــیل باالیـ پتانسـ
ــی و  ــکات علمـ ــل مشـ ــت حـ ــه جهـ برنامـ
ـــگاهیان   ـــت: دانش ـــتند، گف ـــه هس ـــری جامع فک
وظیفـــه دارنـــد بـــا درک صحیـــح از شـــرایط 
ـــای  ـــتفاده از مفزه ـــا اس ـــورمان و ب ـــاص کش خ
متفکـــر در رشـــته ها و گرایش هـــای مختلـــف 
علـــوم، بـــا اریـــه طرح هـــا و برنامه هـــای 
ـــور  ـــکات کش ـــل مش ـــتای ح ـــب در راس مناس
ــا  ــادی بـ ــگ اقتصـ ــه جنـ ــته و بـ گام برداشـ

دشـــمن برونـــد. 

صنایــع  دالری  میلیــارد  دو  صــادرات 
دســتی از جملــه برنامه هــای مــورد نظــر 
مونســان وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری 

و صنایــع دســتی اســت. 
خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  بـــه 
ـــت  ـــس هیئ ـــاری رئی ـــین بختی ـــوان، حس ج
ملـــی  مجمـــع  مدیرعامـــل  و  مدیـــره 
هنرمنـــدان و صنعتگـــران صنایـــع دســـتی، 
بـــه  در خصـــوص چگونگـــی دســـتیابی 
ـــتی  ـــع دس ـــارد دالری صنای ـــادرات ۲ میلی ص
بســـیاری  ظرفیـــت  کشـــورمان  گفـــت: 
خوبـــی در حـــوزه تولیـــد صنایـــع دســـتی 
دارد؛ اگـــر دســـتگاه متولـــی دارای برنامـــه 
ریـــزی و اهـــداف از پیـــش تعییـــن شـــده 

ــادرات صنایـــع  ــای ســـطح صـ ــرای ارتقـ بـ
ــال آن تعامـــل  ــه دنبـ ــور و بـ دســـتی کشـ
و همـــکاری خـــوب بـــا بخـــش غیردولتـــی 
باشـــد.  بایـــد بتـــوان بـــا یـــک خـــرد 
ـــات  ـــت  و مطالب ـــه خواس ـــه ب ـــی و توج جمع
مهـــم  ایـــن  بـــه  مختلـــف  بخش هـــای 

ــاند. ــل پوشـ ــه عمـ جامـ
ــا  ــم ت ــا می توانی ــه تنه ــا ن ــه داد: م او ادام
ــارد دالری  ــادرات ۲ میلی ــه ص ــال ۱۴۰۴ ب س
ــا  ــه ب ــیم، بلک ــتی برس ــع دس ــوزه صنای در ح
ظرفیــت بســیار خوبــی کــه در حــوزه صنایــع 
دســتی و فــرش دســتباف وجــود دارد، چشــم 
ــرای آن  ــوان ب ــارد دالری می ت ــداز ۱۰ میلی ان

متصــور شــد.

زیرســاخت های  خصــوص  در  بختیــاری 
ضــروری بــرای صــادرات صنایــع دســتی 
گفــت: صــادرات ۲ میلیــارد دالری مشــروط 
و  جمعــی  خــرد  تعامــل،  همــکاری،  بــه 
در  الزم  زیرســاخت های  بــه  پرداخــت 
زمینــه بازرگانــی و صــادرات صنایــع دســتی 

ــت.  اس
رئیـــس هیئـــت مدیـــره و مدیرعامـــل 
مجمـــع ملـــی هنرمنـــدان و صنعتگـــران 
ـــق  ـــل رون ـــرد: حاص ـــان ک ـــتی بی ـــع دس صنای
تولیـــد و شـــکوفایی بازرگانـــی می توانـــد 
صـــادرات چنـــد میلیـــارد دالری باشـــد. 
ــه  ــر گفتـ ــا بـ ــل بنـ ــال قبـ ــن سـ در چندیـ
مســـئوالن، ۶۸۰ میلیـــون دالر صـــادرات 

صنایـــع دســـتی داشـــته ایم، امـــا بـــا ســـوء 
ــون  ــادرات ۶۸۰ میلیـ ــان صـ ــت همـ مدیریـ
دالری بـــه زیـــر ۱۰۰ میلیـــون دالر رســـید. 
ــعار  ــا شـ ــه و بـ ــدون برنامـ ــروز بـ ــر امـ اگـ
ـــه  ـــه نتیج ـــم، ب ـــری کنی ـــه را پیگی ـــن مقول ای

نمی رســـیم.  مطلـــوب 
او در پایــان گفــت: خوشــبختانه بــا تبدیــل 
ســازمان میــراث فرهنگــی بــه وزارتخانــه، 
منظــم  ســازماندهی  و  بهتــر  برنامه هایــی 
تــری در حــوزه صــادرات صنایــع دســتی 
صــورت می گیــرد. البتــه اگــر برنامه هــای 
در  صادراتــی  ســاختار  ایجــاد  بــرای  الزم 
ــم و  ــن و تنظی ــتی تدوی ــع دس ــوزه صنای ح

ــود. ــرا ش اج

در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح شد؛

چگونه به صادرات 2 میلیارد دالری صنایع دستی دست پیدا می کنیم؟ 
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وزنه برداری قهرمانی جهان – تایلند؛
ناکامی بزرگ کیانوش رستمی

 در مسابقات جهانی

کیانــوش رســتمی بــا انداختــن وزنــه هــای 
خــود در حرکــت یکضــرب دســته ۹۶کیلوگــرم 
رقابتهــای قهرمانــی جهانــی از جــدول حرکــت 

ــد. ــوع اوت ش ــرب و مجم یک ض
دســته  پیکارهــای  مهــر،  گــزارش  بــه 
۹۶ کیلوگــرم وزنه بــرداری قهرمانــی جهــان 
ــی  ــه مدع ــد ک ــاز ش ــد آغ ــی تایلن ــه میزبان ب
کشــورمان در همــان ابتــدای کار بــا اوت کردن 
ــرب از  ــت یکض ــود در حرک ــه خ ــه وزن ــر س ه

ــد. ــوع اوت ش ــدول مجم ج
در  گام  نخســتین  در  رســتمی  کیانــوش 
را  کیلوگــرم  وزنــه ۱۸۰  یکضــرب  حرکــت 
انتخــاب کــرد امــا ســه بــار متوالــی ایــن وزنــه 

را انداخــت.
ــتین  ــی در نخس ــتمی در حال ــوش رس کیان
ــرای زدن  ــه ب ــد ک ــاکام مان ــود ن ــت خ حرک
اولیــن حرکــت روی تختــه آمــد امــا بــه دلیــل 
ــا در سیســتم جــدول مســابقات،  ناهماهنگی ه

ــد. ــه مان ــادی را روی تخت ــان زی زم
ــاره در  ــم دوب ــت دوم ه ــوش در حرک  کیان
ــد و از  ــاکام مان ــرم ن ــه ۱۸۰ کیلوگ ــار وزن مه
ــتمی در  ــد.  رس ــار درد ش ــج دچ ــه آرن ناحی
حرکــت ســوم هــم بــا همیــن ناکامــی همــراه 

ــد. ــت اوت ش ــود و در نهای ب
رســتمی سالهاســت کــه بــا روشــی عجیــب 
ــن  ــی تمری ــه تنهای ــرداری ب ــه ب ــای وزن در دنی
مــی کنــد و بارهــا بــه خاطــر ایــن موضــوع بــا 
ــش  ــری و چال ــی درگی ــیون و کادر فن فدراس
ــوان  ــود کــه مــی ت داشــته اســت. او مدعــی ب
بــا همیــن تمرینــات هــم بــه موفقیــت رســید.

مقایسه جنجالی ژاوی بین
 قطر و اسپانیا 

ــلونا،  ــابق بارس ــتاره س ــدس، س ژاوی هرنان
ــر  ــی قط ــتم سیاس ــه سیس ــت ک ــد اس معتق

ــد. ــی کن ــل م ــپانیا عم ــر از اس بهت
بــه گــزارش »ورزش ســه«، ژاوی امســال در 
ــه ای پرافتخــارش  ــه دوران حرف ــالگی ب ۳۹ س
بــه عنــوان  پایــان داد و در حــال حاضــر 
ســرمربی باشــگاه قطــری الســد فعالیــت مــی 

ــد. کن
ــه  ــپانیا در س ــی اس ــم مل ــا تی ــه ب ژاوی ک
تورنمنــت پیاپــی، یــورو ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و جــام 
ــار  ــید، ۱۲ ب ــی رس ــه قهرمان ــی ۲۰۱۰، ب جهان
ــن  ــه ت ــا را ب ــی کاتالونی ــم مل ــن تی ــز پیراه نی
ــت  ــن ایال ــی ای ــان جدای کــرد و یکــی از موافق
از اسپانیاســت و بــا مقایســه سیســتم سیاســی 
ایــن کشــور بــا قطــر، بــار دیگــر جنجــال ســاز 

شــد.
او بــه خبرنــگاران گفــت:« مــن در یــک 
ــا  ــم ام ــی کن ــی نم ــک زندگ ــور دموکراتی کش
معتقــدم کــه سیســتم اینجــا بهتــر از اســپانیا 
کار مــی کنــد. البتــه مــن بایــد در مــاه نووامبــر 
در انتخابــات سراســری اســپانیا شــرکت کنــم. 
ــودم و  ــده خ ــرای آین ــا را ب ــن ه ــن بهتری م
فرزندانــم مــی خواهــم و متاســفانه، مــی بینــم 
کــه اســپانیا بــه بهتریــن شــکل کار نمــی کنــد.

مــا اینجــا آرامــش خاطــر و امنیــت داریــم. 
ــدارد. مــی توانیــد اتومبیــل  ــه مــا کلیــد ن خان
تــان را روشــن بگذاریــد و دنبــال کارتــان 
ــت  ــن گف ــه م ــر ژاوی[ ب ــا ]همس ــد. نوری بروی
بــرای  بمانیــم،  اینجــا  بتوانیــم  اگــر  کــه 
فرزنــدان مــان بهتــر خواهــد بــود. هــر دو 
ــر  ــد. در قط ــا آمدن ــه دنی ــا ب ــان اینج فرزندم

مــردم خوشــحال هســتند.
درســت اســت کــه رژیــم دموکراتیکــی 
ــحال  ــردم خوش ــا م ــت ام ــم نیس ــا حاک اینج
ــی  ــلطنتی راض ــواده س ــا از خان ــتند. آنه هس
هســتند؛ آنهــا عکــس خانــواده ســلطنتی را در 
ــه شــهروندان  ــد. پادشــاه ب ماشــین شــان دارن

ــد.« ــی ده ــل م اتومبی
ــا ۲۰۱۵،  ــای ۱۹۹۸ ت ــال ه ــن س ژاوی بی
۷۶۷ بــازی بــرای بارســا انجــام داد و ۱۳۳ 

بــازی ملــی در کارنامــه دارد.

ــود  ــل کمب ــه دلی ــور ب ــال تراکت ــم فوتب تی
بازیکــن ۶ دانــگ در خــط دفــاع در ادامــه 
ــود.  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــم ب ــگ نوزده لی
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
تیــم فوتبــال تراکتــوردر ۴ بــازی اخیــر در 
ــوق  ــرد ف ــر عملک ــگ برت ــن دوره لی نوزدهمی
العــاده ای در خــط دفاعــی داشــته و هنــوز گلی 

ــت. ــرده اس ــت نک دریاف

معضل بزرگ در خط دفاعی
زوج ســلیمی و خانــزاده در خــط دفــاع 
تراکتــور جــواب داده اســت و سرخپوشــان 
برابــر  حســاس  بازی هــای  در  تبریــزی 
دریافــت  گلــی  آهــن  ذوب  و  پرســپولیس 
نکردنــد کــه ایــن نشــان از عملکــرد درخشــان 

مدافعــان ایــن تیــم در لیــگ برتــر دارد.
ـــاع،  ـــوب دف ـــرد خ ـــن عملک ـــل ای ـــه مقاب البت
ــزرگ در  ــل بـ ــک معضـ ــا یـ ــا بـ تراکتوری هـ
خـــط دفاعـــی روبـــه رو هســـتند و در غیـــاب 
ـــی  ـــت دنیزل ـــده اس ـــدوم ش ـــه مص ـــزاده ک خان
مدافـــع ۶ دانـــگ دیگـــری نـــدارد کـــه بـــه 
ـــال  ـــی در ح ـــتد. دنیزل ـــابقه بفرس ـــن مس زمی

حاضـــر بایـــد بازیکنانـــی هماننـــد رضـــا 
ـــن  ـــتند جایگزی ـــته هس ـــد پس ـــه چن ـــدی ک اس
خانـــزاده مصـــدوم کنـــد. تراکتوری هـــا نیـــاز 
ـــا  ـــد و ب ـــط دارن ـــاع وس ـــذب دف ـــه ج ـــرم ب مب
وجـــود اینکـــه گزینه هـــای مختلفـــی بـــرای 

حضـــور در ایـــن تیـــم تبریـــزی مطـــرح 
ــه جمـــع  ــوز دنیزلـــی بـ ــا هنـ ــود، امـ می شـ
ـــد  ـــن م ـــاب بازیک ـــرای انتخ ـــی ب ـــدی نهای بن

نظـــرش نرســـیده اســـت.
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه باشــگاه 

ــور در فصــل نقــل و انتقــاالت تابســتانی  تراکت
بــا وجــود هزینه هــای زیــادی کــه بــرای 
جــذب بازیکنــان شــاخص کــرد، امــا مســئوالن 
ایــن تیــم در بــه خدمــت گرفتــن دفــاع وســط 

ــد. غفلــت کردن
ــر شــده اســت  لیســت بازیکنــان تراکتــور پ
و فقــط ایــن تیــم می توانــد یــک بازیکــن آزاد 
داخلــی در خــط دفــاع جــذب کنــد و، امــا تــا 
ایــن لحظــه بازیکــن شــاخصی از ســوی دنیزلی 

تاییــد نشــده اســت.
نکتـــه مثبـــت خرید هـــای تراکتـــور در 
ـــی از  ـــه برخ ـــت ک ـــن اس ـــاالت ای ـــل و انتق نق
بازیکنـــان جدیـــد ایـــن تیـــم می تواننـــد در 
ـــن  ـــود بازیک ـــد و کمب ـــازی کنن ـــت ب ـــد پس چن
ـــر  ـــه ه ـــد. ب ـــش بدهن ـــاع را پوش ـــط دف در خ
ــان  ــت مدافعـ ــت و محرومیـ ــال مصدومیـ حـ
تراکتـــور می توانـــد بـــرای ایـــن تیـــم در 
ـــرا  ـــود چ ـــاز ش ـــر س ـــده دردس ـــای آین بازی ه
ـــن  ـــت ای ـــط رزروی روی نیمک ـــع وس ـــه مداف ک
تیـــم وجـــود نـــدارد تـــا در مواقـــع ضـــروری 
جایگزیـــن بازیکنـــان مصـــدوم یـــا محـــروم 

ـــود. ش

استراتژی اشتباه تراکتوری ها در نقل و انتقاالت تابستانی

ــه  ــی دوچرخ ــور بین الملل ــی وچهارمین ت س
 ســواری ایــران- آذربایجــان بــا حضــور ۱۵ تیــم 

از ۱۱ کشــور برگــزار می شــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانان 
ــن  اســتان آذربایجــان شــرقی، ســی  و چهارمی
ــران-  ــواری ای ــه س ــی دوچرخ ــن الملل ــور بی ت
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــاده س ــان در ج آذربایج
شــرقی، آذربایجــان غربــی و اردبیــل از ۱۰ تــا 

ــورد.  ــتارت می خ ــز اس ــاه از تبری ــر م ۱۴ مه
۱۵ تیــم از ۱۱ کشــور در ایــن تورنمــت 
ــار  ــران چه ــور ای ــه کش ــد ک ــرکت می کنن ش
ــیه،  ــورهای روس ــم و کش ــزی دو تی ــم، مال تی
ــی، هنــگ  قزاقســتان، بحریــن، آفریقــای جنوب
کنــگ، چیــن، بــاروس، ترکیــه و بلژیــک هــر 
ــابقات  ــن دوره از مس ــه ای ــم ب ــک تی ــدام ی ک

معرفــی کرده انــد.
روز نخســت، ســاعت ۱۰ صبــح از محــل 
ــهری  ــای سبز ش ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س س
تبریــز  گولــی  ائــل  پــارک  در  شــهرداری 

اولیــن مرحلــه تــور اســتارت می خــورد و 
کیلومتــری   ۱۴۸ مســیر  دوچرخه ســواران 
تبریز-منطقــه آزاد ارس را طــی کــرده و در 
مقابــل هتــل ایمپریــال جلفــا، واقــع در جــاده 

کلســیا بــه پایــان می رســانند. 
ورزشــکاران در مرحلــه دوم، مســیر ۱۸۰ 
ــی  ــوی را ط ــه آزاد ارس-خ ــری منطق کیلومت
کــرده و در پــارک ملــت پایــان می دهنــد و در 
مرحلــه ســوم، مســیر ۱۶۳ کیلومتــری ارومیــه-

تبریــز را طــی می کننــد و در محــل کــوه عــون 
ــان  ــه پای ــی ب ــب داغ گول ــز جن ــی تبری ــن  عل  ب

می رســانند. 
از  دوچرخه ســواران  چهــارم،  مرحلــه  در 
تبریــز مســیر ۱۹۸ کیلومتــری ســرعین را 
اســتارت می زننــد و در محــل مقابــل مجتمــع 
ــان  می رســانند کــه  ــه پای ــی ایرانیــان ب آبدرمان
در مرحلــه پنجــم و آخــر ایــن تورنمــت، مســیر 
۱۸۸ کیلومتــری ســرعین-تبریز را برگشــته 
اتمــام  بــه  تبریــز  الله پــارک  مقابــل  در  و 

می رســانند.
ــدای  ــا اه ــراه ب ــه هم ــر مرحل ــان ه در پای
جوایــز نفــرات برتــر، چهــار پیراهــن طایی)نفر 
اولــی کــه بــا کمتریــن زمــان بــه خــط پایــان 
ــه  ــه ب ــی ک رســیده(، ســفید)جوان ترین رکابزن
ــر ۲۵ ســال اســت(،  ــان رســیده و زی خــط پای

نقــاط  بــا  قرمــز  و  امتیــازی(  ســبز)برنده 
ســفید) نفــر اولــی کــه زودتــر از همــه مســیر 
ســخت کوهســتان را بــه پایــان رســانده( اهــدا 

می شــود.
ــکاران  ــال ورزش ــت، امس ــر اس ــه ذک الزم ب
۸۷۷ کیلومتــر در مجمــوع رکاب می زننــد.

لیونــل مســی توانســت تــوپ طــای فیفــا را 
از آن خــود کنــد تــا نشــان دهــد اروپــا حداقــل 
یــک قهرمانــی دیگــر در لیــگ قهرمانــان بــه او 

بدهــکار اســت. 
بــه گــزارش مهــر، لیونــل مســی موفــق شــد 

جایــزه تــوپ طــای فیفــا را از آن خــود کنــد 
تــا دوبــاره از رقیــب دیرینــه اش رونالــدو پیــش 
بیفتــد. امــا بعــد از رســیدن بــه ایــن عنــوان و 
جایــزه اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن می رســد 
ایــن اســت کــه فوتبــال بــه ســتاره آرژانتینــی 
لیــگ  در  دیگــر  قهرمانــی  یــک  حداقــل 

ــت. ــکار اس ــان بده قهرمان
در ۸ دوره اخیــر بارســا تنهــا یــک بــار 
ــار در  ــک ب ــده و ی ــا ش ــن رقابت ه ــان ای قهرم
۸ بــار بــرای تیمــی کــه بهتریــن بازیکــن دنیــا 

را دارد کافــی نیســت. ایــن یعنــی اروپــا بــدون 
شــک یــک قهرمانــی بــه مســی بدهــکار اســت. 
ــام را  ــن ج ــته ای ــار توانس ــه ۴ ب ــی ک بازیکن

ــرد. ــاالی ســر بب ب
ــان  ــا قهرم ــا بارس ــی ب ــه مس ــار ک ــن ب اولی
اروپــا شــد ســال ۲۰۰۶ بــود کــه هدایــت 
تیمشــان را فرانــک ریــکارد بــه عهــده داشــت. 
نقــش  قهرمانــی مســی  البتــه کــه در آن 
فینــال  در  حتــی  و  نداشــت  چشــم گیری 
ــن  ــرد. دومی ــازی نک ــم ب ــنال ه ــل آرس مقاب

و ســومین قهرمانــی در ســال های ۲۰۰۹ و 
۲۰۱۱ بــود و چهارمیــن و آخریــن آن در ســال 
ــوارس  ــار س ــی در کن ــه مس ــی ک ۲۰۱۵  زمان
ــا را  ــناک بارس ــی ترس ــث هجوم ــار مثل و نیم

. ختند می ســا
ـــه  ـــز ب ـــچ چی ـــا هی ـــد ام ـــه بع ـــان ب از آن زم
جـــز ناامیـــدی بـــه مســـی نرســـیده اســـت، 
ـــم  ـــن تی ـــر ای ـــال اخی ـــه در دو س ـــا ک مخصوص
ـــول  ـــل رم و لیورپ ـــی مقاب ـــت های عجیب شکس
داشـــته اســـت. در مقایســـه بـــا کریـــس 
ـــا  ـــه ام ـــووه رفت ـــه ی ـــد ب ـــه از مادری ـــدو ک رونال
اوضـــاع بـــرای مســـی اصـــا خـــوب نبـــوده 
و رقیـــب پرتغالـــی اش بـــه مراتـــب وضعیـــت 

بهتـــری داشـــته اســـت.

در حالـی کـه یـک هفتـه از تعلیـق جودوی 
ایـران گذشـته این سـؤال همچنان پابرجاسـت 
کـه چـرا فدراسـیون درخواسـت اعـزام داده و 
شـورای بـرون مـرزی وزارت ورزش و جوانـان با 

ایـن سـفر موافقـت کرده اسـت. 
اتفاقـات  دنبـال  بـه  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
مسـابقات جهانی جودو و سـناریوی طراحی شده 
فدراسـیون جهانـی این رشـته  که منجـر به عدم 
بازگشـت سـعید مایـی بـه ایران شـد، جـودوی 
ایران در تاریخ ۲۸ شـهریورماه تعلیق شـد. اتفاقی 
کـه بعـد از پایـان مسـابقات جهانـی پیش بینـی 
می شـد. موضـوع مهـم امـا این اسـت کـه اگرچه 
ایـن اتفـاق از سـوی فدراسـیون جهانـی طراحی 
شـده بـود ولی مـا در ایـران وارد بازی آنها شـدیم 

و خودخواسـته بـه سـمت تعلیـق پیـش رفتیم.
پیش تـر و در مطلبـی بـه ایـن نکتـه اشـاره 
کردیـم که پیش از فدراسـیون جهانی و »ویزر« 
رئیـس ایـن فدراسـیون، افـرادی کـه در ایـران 
مجـوز سـفر مایـی را صـادر کردنـد مقصرنـد؛ 
چـرا کـه پیـش از اعـزام قابـل پیش بینـی بـود 
کـه مایـی بایـد در فینال بـه مصاف ورزشـکار 

برود.  رژیـم صهیونیسـتی 
فدراسـیون  تعلیـق  اعـام رسـمی خبـر  بـا 
جـودو، ایـن انتظـار وجـود داشـت کـه ضمـن 
اعـام مقصـران اتفاقـات پیش بینی شـده اعزام 
سـعید مایی بـه مسـابقات جهانی، با مسـببان 
ایـن موضـوع برخـورد شـود. انتظـاری کـه تـا 
امـروز محقـق نشـده و همچنـان هیچ واکنشـی 
از سـوی مسـئوالن ورزش کشـور را بـه همـراه 

است. نداشـته 
سـفر مایـی به ژاپن در شـرایطی انجام شـد 
که شـورای برون مـرزی وزارت ورزش و جوانان 
بـا ایـن اعـزام موافقت کـرده بـود؛ شـورایی که  

موظف اسـت بـا در نظر گرفتن مصالـح و منافع 
ورزش کشـور در خصـوص اعزام هـای ورزشـی 
اتفاقـات  جریـان  در  امـا  کنـد،  تصمیم گیـری 
جـودو بـه خوبـی مشـخص شـد کـه مرتکـب 

کوتاهی شـده اسـت.
 در ایـن شـرایط بایـد از اعضای شـورای برون 
مـرزی و شـخص وزیـر ورزش کـه این شـورا زیر 
نظـر او اداره می شـود سـؤال کـرد کـه اسـتدالل 
آنهـا بـرای موافقـت بـا اعـزام سـعید مایـی بـه 
مسـابقات جهانـی چه بوده اسـت؟ اینکـه عنوان 
شـود این شـورا با شـنیدن توضیحات و اطمینان 
خاطـر رئیـس فدراسـیون جـودو با اعزام سـعید 
مایـی موافقـت کرده، تنهـا پاک کـردن صورت 
مسـئله اسـت و چیـزی از بار تقصیـرات مقصران 
ایـن اتفـاق کـم نخواهد کرد. شـورایی کـه بدون 
توجـه به وظیفه خود پازل مسـئوالن فدراسـیون 
جهانـی را تکمیـل و زمینـه را بـرای رقم خوردن 

ایـن فاجعه فراهـم کرد.
در وهلـه اول فدراسـیون جودو باید پاسـخگو 
باشـد که چـرا برای ایـن اعزام درخواسـت داده 
و هیـچ تاشـی بـرای عدم اعـزام مایـی نکرده 
و در درجـه دوم ایـن وزارت ورزش اسـت کـه 
بایـد اعـام کنـد بـه چـه دلیلـی بـا ایـن سـفر 
موافقـت کـرده اسـت. مسـعود سـلطانی فر بـه 
عنـوان وزیـر ورزش و جوانـان بایـد پاسـخگوی 

عملکـرد زیرمجموعـه اش باشـد.
اسـتعفا  و  عذرخواهـی  فرهنـگ  کـه  حـاال 
در بیـن مسـئوالن ورزش ایـران جـا نیفتـاده، 
حداقـل انتظار این اسـت کـه توصیحات الزم در 
ایـن بـاره داده و مشـخص شـود چه کسـانی در 
تعلیـق فدراسـیون جـودو نقـش داشـته اند؛ اگر 
چـه شـواهد موجود بیانگـر کوتاهی فدراسـیون 

و وزارت ورزش اسـت.

ملی پوش دسـته سـنگین وزن جـودو نابینایا 
و کـم بینایـان بـا غلبـه بـر تمامـی حریفـان بـه 
مـدال طـای رقابت هـای گرند پری ازبکسـتان 

رسید. 
 بـه گـزارش ایرنـا، در اولیـن روز از رقابت های 
گرنـد پـری جـودوی نابینایـان و کـم بینایان که 
در ازبکسـتان در حال برگزاری اسـت، محمدرضا 
خیـراهلل زاده جـودوکار سـنگین وزن کشـورمان 
در دور اول اسـتراحت داشـت، در دور دوم رقابت 
خـود بـا رقیب ترکیـه ای وارد تاتامی شـد و وی 
را ضربـه فنـی کرد. وی سـپس حریف انگلیسـی 

خـود را مغلـوب کـرد و راهی فینال شـد.

وی در مرحلـه فینـال با رقیبی از گرجسـتان 
کـه  پـس از خیـراهلل زاده رنگینـگ  ۲ جهـان را 
دارد، رقابـت کـرد و با برتری برابـر این جودو کار 

به مـدال طا رسـید.
وحیـد نـوری دیگر نماینـده کشـورمان نیز در 
وزن ۹۰کیلوگـرم در دور اول نماینـده ای از کـره 
را ضربـه فنـی کـرد، در دور دوم حریـف ازبکـی 
را شکسـت داد و در نیمـه نهایـی جـودوکاری از 
فرانسـه را مغلـوب خود کرد و به فینـال راه یافت.

طـا  مـدال  کسـب  بـرای  نـوری  وحیـد   
از  جـودوکاری  مصـاف  بـه  دیگـر  لحظـات  تـا 

مـی رود. گرجسـتان 

سی وچهارمین تور بین المللی دوچرخه سوای ایران-آذربایجان: 

تور سی و چهار آماده برگزاری

بدهی قاره سبز به »لیونل مسی«

عذرخواهی که نمی کنید؛
 حداقل توضیح دهید

جودوکار نابینای ایران قهرمان گرندپری ازبکستان شد

روانشناسی

 غـرور کاذب چیست و راهکارهای 
غلبه بر غرور کاذب کدامند؟ 

منشا غرور کاذب:
فـرد  قلبـی  اعتقـاد  یعنـی  ؛  جهالـت   -۱
بـه اینکـه عمـل وی خیـر و صـاح اسـت، در 

حالـی کـه در واقـع چنیـن نیسـت.
از  پیـروی  شـیطانی،  وسوسـه  هـای   -۲

شـهوات. و  نفـس  هـوای 
۳- پیروی از خشم و انتقام جویی 

۴- دوستی دنیا و دنیا طلبی.
 ممکـن اسـت فـردی مغـرور باشـد ولـی 
از  بعـد  و  نگـردد  کاذب  غـرور  دچـار  اصـا 
قابلیت هـای خویـش، آن هـا  و  ارزیابـی  هـا 
را فضـل و رحمتـی از جانـب خـدا بدانـد و 
عامـل اساسـی آنـرا بـه خدا نسـبت دهـد در 
اینصـورت دیگر هوای نفسـی باقـی نمی  ماند 

تـا دچـار غـرور کاذب شـود.
اگـر انسـان بـا بهـره منـدی از توانایـی ها 
اعمالـی راانجـام دهـد و آن اعمـال را بزرگتـر 
از آنچـه کـه هسـت عنـوان نمایـد و انجـام 
داده هـا را بیـش از آنـی کـه بـوده نمایـان 
آنـی  از  قادرتـر  را  سـازد و همـواره خویـش 
بدانـد کـه هسـت هیچوقـت بخـود واقعـی و 
سـپس خویـش حقیقـی دسـت نیافتـه و در 
بند شـیطان مسـیر هـوای نفسـانی را پی می 

گیـرد و دچـار غـرور کاذب میشـود .
دانسـتم انسـان هرقدر به معرفـت دریافت 
هایـش رسـیده باشـد کـم تـر دچـار غـرور 
دربافـت  بـه  تنهـا  هرقـدر  و  میگـردد  کاذب 
درک  در جهـت  هیچوقـت  و  اندیشـیده  هـا 
دریافـت حرکت ننماید در مسـیر غرور کاذب 
حرکـت نموده و این حرکـت وی را از خویش 

حقیقـی دور و دورتـر مـی نمایـد.
 والدیـن وسواسـی، متوقـع و عیـب جـو، 
معمـوالً ورزشـکارانی بـا غـرور کاذب تربیـت 
مـی کننـد. این والدیـن بعدهـا در قالب مربی 
هـم مـی تواننـد خودنمایـي کننـد. در واقع ، 
مربیـان پرتوقـع هـم مـی توانند ورزشـکاران 

مغـرور پـرورش دهند.
روان شناسـان بـا توجه بـه عوامل مختلف، 

بـه سـه جنبه  غـرور کاذب اشـاره می کنند:
غـرور خودمـدار: ایـن جنبـه، همان اسـت 
کـه در تعریـف هـای اولیـه روی آن تاکیـد 
خـود  مـورد  در  ورزشـکار  یعنـی  کردیـم، 
توقعـات باالیی دارد و از شکسـت می ترسـد.

 غـرور دیگرمـدار: اشـخاص مغـرور معموالً 
نـه تنهـا خودشـان، بلکه سـایرین را هـم آزار 
مـی کننـد. یک مربی یـا یک کاپیتـان مغرور 
و متوقـع مـی توانـد بـا ارزیابـی های سـخت 
گیرانـه اش، عـزت نفـس تمـام بازیکنـان را 

خدشـه دار کنـد.
ایـن  اجتمـاع:  توسـط  شـده  القـا  غـرور   
شـرایط، بیـش تر بـه مطبوعات و تفکـر عامه 
مـردم در توقـع از یـک ورزشـکار یـا یک تیم 
بـر می گـردد. در واقع ، ورزشـکاران مغروریی 
کـه در یـک جامعه پرتوقع زندگـی می کنند، 
تاییـد نشـدن توسـط مطبوعـات و  از  مـدام 

افـکار عمومی در هراسـند.
  

راهکارهای غلبه بر غرور کاذب
ممکن هسـت همـان طور که بیـان کردیم 
الگوبـرداری  علـت  بـه  اشـخاص  از  بعضـی 
اشـتباه از والدیـن دچـار غرور و خودپسـندی 
شـوند و به مـرور زمان با دور شـدن اطرافیان 
خویـش  در  اشـتباه  رفتـار  متوجـه  خویـش 
باشـند و بـه دنبـال راه هایـی بـراي از بیـن 
بـردن ایـن خصوصیـت  اخاقـی اشـتباه در 

خویـش باشـند.
 پذیـرش رفتـار در خـود: باید بـراي ایجاد 
تغییـر در خویش شـخص بدانـد و بخواهد که 
ایـن رفتـار را در خویـش تغییـر دهـد افرادی 
و  میداننـد دچـار غـرور کاذب هسـتند  کـه 
سـعی دارنـد تـا مانـع آن شـود در کاهـش 
ایـن رفتار موفق هسـتند و در نتیجـه افرادی 
کمـال گرا و انسـان دوسـت هسـتند. پذیرش 
ایـن عـادت نادرسـت در خویش زمینـه ایجاد 
و شـکوفایی رفتارهـای درسـت را در شـخص 

ایجـاد میکند .
تـاش در جهـت حل رفتار: ریشـه مواردی 
را کـه باعـث ایجـاد غـرور در شـما میشـود را 
دچـار  کـه  مواقـع  چنیـن  در  و  و  بیابیـد 
غـرور یـم شـوید ایـن عوامـل ایجـاد کننـده 
را تحـت کنتـرل و هدایـت خـود درآوریـد و 
آنهـا را سـرکوب کنیـد و رفتارهـای مثبـت را 

جایگزیـن آن کنیـد.
انتقـام   یادگیـری بخشـش: غـرور نوعـی 
، تنفـر، حسـادت و خودپسـندی هسـت کـه 
در قالـب اعتمـاد بـه نفـس باال و غـرور کاذب 
دیـده میشـود افـرادی کـه یـاد می گیـرد در 
در برابـر رفتارهای دیگران ببخشـند و بگذرند 
افـرادی بزرگمنـش و بـا کمـاالت انسـاني باال 
هسـتند. یکـی دیگر از راه هـای رهایی از غرور 
افزایـش اعتمـاد بـه نفـس اسـت کـه باعـث 

درک درسـت از توانایـی هـا میشـود .
صبـور بودن :غرور و بـی اعتنایی به دیگران 
از مـواردی اسـت کـه در بیشـتر برخوردارها و 
دعـوا هـا دیـده میشـود سـعی کنیـد در بحث 
بـا  باشـید و در رفتـار  هـای خویـش صبـور 

دیگـران هـم صبر بیشـتری داشـته باشـید.
یـادآوری اصـل و پایان خویش یکـی از راه 

هـای درمان غرور کاذب  اسـت.
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اوقات شرعی شهر تبریز

در حالـی عـدم همراهی برخی از دسـتگاه ها 
در ارائـه اطاعـات خـود بـه سـامانه حقـوق و 
مزایـا ادامـه دارد کـه یـک اقتصـاددان معتقـد 
می توانـد  همراهی هـا  عـدم  ایـن  علـت  اسـت 
حاکـی از وجـود تخلفـات یـا مشـکاتی در این 

باشـد. دسـتگاه ها 
بـه گـزارش ایسـنا، علی رغـم الـزام قانونـی و 
فشـار افـکار عمومـی به دولـت بـرای راه اندازی 
سـامانه حقـوق و مزایا و ایجاد شـفافیت نسـبی 
در حقوق هایـی کـه بـه کارمندان خـود می دهد 
سـامانه  ایـن  راه انـدازی  از  خبـری  هنـوز  امـا 
نیسـت. بـا ایـن حـال پیـش از ایـن نیـز رئیس 
سـازمان امـور اسـتخدامی  از عـدم همـکاری 
برخـی از دسـتگاه های عمومـی خبـر داده بـود.

مجلـس در قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۸ بـه 
صراحـت دولت را ملـزم به راه اندازی سـامانه ای 
بـرای شـفاف کردن حقـوق و مزایـای پرداختـی 
و  حـال  ایـن  بـا  اسـت  کـرده  کارمنـدان  بـه 
علی رغـم ضرب العجلـی کـه برای دولـت تعیین 
شـده اسـت امـا بـه نظـر می رسـد هنوز مسـیر 
راه انـدازی  قانـون  کامـل  اجـرای  تـا  زیـادی 
سـامانه شفاف سـازی حقـوق و مزایـا باقی مانده 
اسـت. در ایـن رابطـه یـک اسـتاد دانشـگاه بـه 
در  برخـی دسـتگاه ها  مقاومـت  علـت  بررسـی 
شفاف سـازی حقـوق و مزایـا پرداختـه اسـت.

قانون باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد
میثـم موسـایی - عضو هیئت علمی دانشـگاه 
کـردن  توصیـف  ضـروری  ضمـن   - تهـران 
دولتـی  کارمنـدان  حقوق هـای  شفاف سـازی 
کـرد:  اظهـار  فسـاد  بـروز  از  جلوگیـری  بـرای 
نکتـه مهم این اسـت کـه این الـزام قانونـی باید 
ضمانـت اجرایـی هم داشـته باشـد و بـرای مثال 
دسـتگاه هایی که بـه این قانون گـردن نمی نهند 

پرداخـت حقوق شـان مختـل شـود.
او به مقایسـه شفاف سـازی حقوق هـا در ایران 
و دیگـر کشـورهای توسـعه یافته هـم پرداخت و 

گفـت: در دیگـر کشـورها میـزان حقوق ها معلوم 
اسـت، بنابرایـن هـم مـردم و هـم دسـتگاه های 
نظارتـی ماننـد سـازمان  مالیاتـی می داننـد کـه 
هـر فـردی در سیسـتم دولتـی چقـدر حقـوق 
می گیـرد. ایـن شـفافیت حتـی شـامل مقامـات 

باالتـر و افـراد خـاص هـم می شـود.

حقوق ها شفاف شود عدالت هم ایجاد می شود
موسـایی بـه ضـرورت شفاف سـازی حقوق ها 
نیـز  اداری  سیسـتم   در  عدالـت  ایجـاد  بـرای 
و  کـه حقوق هـا  زمانـی  و گفـت:  کـرد  اشـاره 
مزایـا شـفاف شـود آنگاه مشـخص خواهد شـد 
کـه آیا هـر فرد متناسـب با شایسـتگی و تاش 
خـود حقـوق می گیرد یـا نه؛ در چنیـن اوضاعی 
بگیرنـد  نامتناسـب  حقوق هـای  افـرادی  اگـر 
فشـار افـکار عمومـی و رسـانه ها می توانـد آن 

را اصـاح کنـد.
او بـا بیـان اینکـه دسـتگاه هایی کـه در برابر 
ارائـه اطاعـات حقوقـی خود مقاومـت می کنند 
احتمـاال دارای مشـکات و تخلفاتـی هسـتند 
گفـت کـه قـوه مجریـه بایـد بتوانـد از طریـق 
فشـارهای اجرایـی و عملیاتـی ایـن دسـتگاه ها 

را ملـزم بـه همـکاری کنند.

اگر ریگی به کفش ندارند حقوق ها را اعالم کنند

مــا  گفــت:  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
به دنبــال دور زدن تحریــم نیســتیم، اکنــون در 
ــم هســتیم.  ــدون تحری حــال انجــام تجــارت ب
بــه گــزارش فــارس، عبدالناصــر همتــی 
ــه  ــان جلس ــزی در پای ــک مرک ــس کل بان رئی
ــاره  ــگاران درب ــع خبرن ــت در جم ــات دول هی
مبــاالت بانکــی و تجــاری بــا ترکیــه و روســیه 
ــا  ــی گفــت: اکنــون ب ــول هــای مل ــق پ از طری
ایــن کشــورها بــا دالر تعامــل تجــاری نداریــم. 
اگــر برخــی مواقــع نیــز از یــورو نــام مــی بریــم، 
در واقــع یــورو را بــه عنــوان مبنــای تبدیــل در 
ــا اگــر پــول ملــی دو کشــور  نظــر گرفته ایــم ت
افــت و خیــز داشــته باشــد، طــرف مقابــل ضــرر 

نکنــد.
رئیــس بانــک مرکــزی  بــا بیــان اینکــه مــا 
بــا روســیه بــا روبــل و ترکیــه بــا لیــر در حــال 
مبادلــه هســتیم، افــزود: ایــن رونــد بــه تدریــج 
ــد،  ــذف می کن ــادالت ح ــه مب دالر را از چرخ
بســیاری از کشــورها اکنــون تمایــل دارنــد کــه 
بــا پــول ملــی خــود مبادلــه تجــاری کننــد تــا 
آمریــکا بــر رونــد مبادالتشــان نظــارت نداشــته 
ــا  ــا ب ــی م ــادالت مال ــه مب ــون هم ــد. اکن باش
ــدود  ــت، ح ــی اس ــول مل ــق پ ــیه از طری روس
۳۰  تــا ۴۰ درصــد مبــادالت بــا ترکیــه نیــز بــا 
پــول ملــی انجــام می شــود و بقیــه آن نیــز بــا 

یــورو در حــال انجــام اســت.
مجــدد  تحریــم  بــه   واکنــش  در  وی 
را  بانــک مرکــزی  بانــک مرکــزی، گفــت: 
ــم  ــر تحری ــرفصل دیگ ــک س ــوان ی ــت عن تح
کرده انــد کــه البتــه ایــن اقدامــات از نظــر مــا 
ــت  ــن اس ــت ای ــه واقعی ــت. البت ــی اس تبلیغات
کــه مشــکات جــدی بــرای مــا از نظــر روابــط 
بانکــی ایجــاد کــرده امــا مــا راه هــای دیگــری 
ــا  ــم. م ــرای اجــرای کارهــای خــود یافته ای را ب
ــون در  ــم  نیســتیم، اکن ــال دور زدن تحری دنب
ــم هســتیم. ــدون تحری حــال انجــام تجــارت ب

همتــی ادامــه داد: دیــروز کویــت بــودم کــه 
ــای  ــای بانک ه ــیاری از روس ــا بس ــا ب در آنج
ــم.  ــره کردی ــه مذاک ــزی کشــورهای منطق مرک

ــا  ــزی ب ــک مرک ــم مجــدد بان ــرم تحری ــه نظ ب
هــدف ایجــاد یــک جــو روانــی اســت و اتفــاق 
جدیــدی رخ نمــی دهــد و مــا در حــال انجــام 

ــتیم.  ــود هس ــای خ کاره
رئیــس کل بانــک مرکــزی تصریــح کــرد: در 
ــی  ــی و بانک ــاری و مال ــط تج ــز رواب ــده نی آین
را بــا اســتفاده از روش هایــی جــدا از روش 
ــی  ــرار م ــت برق ــر آمریکاس ــه مدنظ ــی ک های
ــداده  ــا رخ ن ــرای م ــون ب ــم. مشــکلی تاکن کنی
ــم  ــا را تحری ــز م ــر نی ــار دیگ ــار ب ــر چه و اگ
کننــد تاثیــر جدیــدی نخواهــد داشــت. همــان 
ــد مــا پیــش بینــی  ــم کردن ــار اول کــه تحری ب
هایــی کردیــم تــا خــارج از مقرراتــی کــه آنهــا 
در نظــر گرفتــه بودنــد بتوانیــم کارهــای خــود 

ــم. ــش ببری را پی
وی دربــاره انتشــار اوراق جدیــد در عملیــات 
ــد  ــن اوراق را بای ــع ای ــت: در واق ــاز گف ــازار ب ب
مــردم خریــداری کننــد. خزانــه داری ایــن 
ــازار  ــرای کســری بودجــه خــود در ب اوراق را ب

مــی فروشــد.
ــک  ــاز ی ــازار ب ــات ب ــزود: عملی ــی اف همت
ابــزار سیاســت پولــی اســت و قــرار نیســت بــا 
عملیــات بــازار بــاز هــر چــه دولــت اوراق مــی 
فروشــد را مــا خریــداری کنیــم. مــا بــا دخالــت 
ــازار اوراق، اجــاره نمــی دهیــم کــه  خــود در ب
ــا در حــد اصــاح و  ــد. م ــش یاب ــرخ آن افزای ن
کنتــرل نــرخ بهــره دخالــت مــی کنیــم و بقیــه 

ــداری خواهنــد کــرد. ــا مــردم خری اش را م
وی بیان داشـت: در سـال های بعد که وضع 
دولـت بهتـر شـود، اوراق را پس می گیـرد. این 
یـک روش عـادی در دنیاسـت که خزانـه داری 
اوراق منتشـر مـی کنـد و بانـک هـای مرکـزی 
نیـز از طریـق عملیـات بـازار بـاز، نـرخ بهـره را 
بانـک  تورمـی  اهـداف  تـا  کنتـرل مـی کننـد 

مرکـزی لطمـه نبیند.
ادعـای  دربـاره  مرکـزی  بانـک  کل  رئیـس 
اینکـه ثبـات نـرخ دالر در هفتـه هـای اخیـر 
آرامـش قبـل توفان اسـت، گفت: کنتـرل کامل 
بـر بـازار ارز برقـرار اسـت. رونـد صـادرات غیـر 

نفتـی ادامـه دارد و عرضه مـداوم ارز در نیما در 
حـال انجام اسـت. ادعـای آرامش قبـل از توفان 
کـه مطـرح شـده فقـط باعـث خالی کـردن دل 
مـردم مـی شـود. اکنـون رونـد خوبـی حاکـم 
شـده و در آینـده بهتـر نیـز می شـود. هدف ما 
تامیـن ارز مـورد نیـاز کاالهـای ضروری اسـت.

ــا بیــان اینکــه برخــی می گوینــد کــه  وی  ب
بانــک مرکــزی تقاضاهــای ارزی را محــدود کرده 
ــادی و  ــگ اقتص ــرایط جن ــزود: در ش ــت، اف اس
فشــارهای ســنگین اقتصــادی قــرار نیســت کــه 
واردات کاالهــای لوکــس و غیــر ضــروری را آزاد 
بگذاریــم یــا خــروج ســرمایه از کشــور را مجــاز 
کنیــم. بنابرایــن دنبــال محــدود کــردن مصــرف 
ــم.  ــوده ای ــروری ب ــر ض ــای غی ــش ه ارز در بخ
اکنــون کنتــرل کامــل بــر بــازار داریــم و نگرانــی 
ــات  ــن ثب ــده ای ــم و در آین ــت نداری ــن باب از ای

ادامــه مــی یابــد.
ــر  ــاره تغیی ــزی درب ــک مرک ــس کل بان رئی
جایــگاه ماشــین آالت وارداتــی از گــروه یــک بــا 
دو و خســارت وارده بــه ســرمایه گــذاران، گفــت: 
اینهــا تصمیماتــی اســت کــه دولــت مــی گیــرد 
ــی  ــز بحــث م ــه در کمیســیون اقتصــادی نی ک
ــه  ــم توجی ــی کنی ــر م ــه فک ــواردی ک ــود. م ش
ــی  ــم م ــه ه ــین آالت ب ــادی واردات ماش اقتص
ــی  ــته و مصوبات ــی داش ــد نظرهای ــورد. تجدی خ
داشــتیم کــه برخــی از ایــن ماشــین آالت را از 

ایــن قضیــه معــاف کــرده انــد.
وی دربـاره گایـه بانـک ها از بانـک مرکزی 
بانـک  از  کـه  قرضـی  بابـت  اینکـه  بـر  مبنـی 
مرکـزی مـی گیرند سـود مـی دهند امـا دولت 
نـه طلـب و نه سـود ایـن بانک هـا را نمی دهد، 
گفـت: دولت سـود معمـول بانک ها را محاسـبه 
مـی کنـد، البتـه اکنـون نیـز بانـک مرکـزی به 

بانـک هـا چندان قـرض نمـی دهد.
رئیـس کل بانـک مرکـزی درباره رقـم دقیق 
بدهـی دولـت بـه بانک هـا، گفت: اختـاف نظر 

اسـت و سـازمان حسابرسـی بایـد تعیین کند.

همتی:

 دنبال دور زدن تحریم نیستیم، در 
حال تجارت بدون تحریم هستیم

نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی گفت: 
به بهانه سـه شـنبه های بدون خودرو که پویشـی 
خـوب و مـورد قبـول اسـت دوچرخـه سـواری 
نشـود،  بـاب  مرکـز شـهر  در  بانـوان  نامتعـارف 
دادسـتان جدیـد تبریـز بـه مسـائل اجتماعـی و 

اخاقی حساسـیت بیشـتری داشـته باشـد 
به گزارش فارس، حجت االسـام والمسـلمین 
سـیدمحمدعلی آل هاشـم در مراسـم تکریـم و 
معارفـه دادسـتان جدیـد عمومی و انقـاب تبریز 
بـا بیـان اینکه رویکـرد جدید دسـتگاه قضایی در 
همـه فصول، تحـول، مردمی بـودن، انقابی بودن 
و ضـد فسـاد بـودن در دوره جدیـد قابـل لمـس 
اسـت اظهـار داشـت: مـردم از پیگیـری مفاسـد 
اقتصـادی و اجتماعـی ناامیـد شـده بودنـد امـا 
راهبردهـای اباغی از سـوی رهبـر معظم انقاب 

در دوره جدیـد جامـه عمل پوشـیده اسـت.
امام جمعه تبریز افزود : اقدامات شایسـته صورت 
گرفته در رابطه با سـامت نیروی انسـانی و سامت 
قضـات و عـدم ماحظـه ایـن و آن در رسـیدگی ها 

حتی به تخلفات داخلی کاما مشـهود اسـت.
وی در ادامه با اشـاره به سـپردن مسـئولیت 
هـا بـه جوانـان در دسـتگاه قضـا ادامـه داد : در 
دوره جدیـد جوانـان مومـن و انقابـی و کاربلد 
در داخـل قوه قضاییه مسـئولیت گرفتـه اند که 
منشـا اثـرات و بـرکات مهمـی در جهـت تحول 

دسـتگاه قضایـی خواهـد بود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در 
ادامـه بـا تاکید بـر اینکه مسـئوالن دسـتگاه قضا 
در اسـتان بایـد در مسـائل اجتماعـی و اخاقـی 
حساسـیت بیشتری داشته باشـند تصریح کرد به 

دنبـال حذف نام شـهدا از معابر، طرحـی با عنوان 
سـه شـنبه هـای بـدون خـودرو مدتـی اسـت در 
سـطح شـهر تبریـز اجـرا می شـود اما عـده ای با 
ایـن بهانه اقدام بـه رفتارهای نامتعـارف کرده اند.

امـام جمعـه تبریز با بیان اینکـه به هیچ عنوان 
مخالف دوچرخه سـواری بانوان در شـهر نیسـتیم 
اظهـار داشـت: اجـازه نمی دهیم در وسـط شـهر 
بـا وضعیتـی کـه دیـروز در میـدان سـاعت تبریز 
حاکـم بـود دوچرخه سـواری بانوان انجـام گیرد.

وی بـا توصیـه به اسـتفاده از حمل و نقل عمومی 
و دوچرخه سـواری تاکید کـرد : ضرورتی ندارد بانوان 

در وسـط شـهر اقدام به دوچرخه سـواری بکنند.
و  عمومـی  دادسـتان جدیـد  از  هاشـم  آل   
انقـاب تبریـز خواسـت نسـبت به ایـن موضوع 
نـه بـا خشـم بلکه با حلـم و عطوفـت ورود کند.

ــا  ــارزه ب ــدی از مب ــاد جدی ــا ابع ــتگاه قض ــس دس رئی
ــرد.  ــا ک ــه را افش ــوه قضائی ــاد در ق فس

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، درســت همان 
زمــان کــه وکیــل هــادی رضــوی در دفتــر خــود از تــاش 
ــت، در  ــگاران می گف ــه خبرن ــال ب ــرای رد م ــش ب موکل

ــس  ــی، رئی ــام رئیس ــت االس ــهر، حج ــوی ش ــر س دیگ
دســتگاه قضــا در حــال تشــریح اقدامــات فســاد ســتیزانه 
ــرگان اساســی  ــس خب ــرای اعضــای مجل ــه ب ــوه قضائی ق

بــود.
رئیــس دســتگاه قضــا کــه ایــن روز هــا در میــان مــردم 

تبدیــل بــه نمــاد فسادســتیزی شــده اســت، از همــان روز 
کــه بــر مســند ریاســت قــوه قضائیــه تکیــه زد تمــام هــم 
ــا فســاد را  ــارزه ب ــا فســاد. او مب ــارزه ب و غمــش شــد مب
ــدش  ــد روز بع ــرد و چن ــاز ک ــه آغ ــوه قضائی ــان ق از هم
بــود کــه خبــر دســتگیری اکبــر طبــری، معــاون اجرایــی 

حــوزه ریاســت قــوه قضائیــه بــه گــوش رســید.
رســمی  غیــر  اخبــار  انتشــار  از  زمانــی  انــدک 
بــود کــه  نگذشــته  بازداشــت طبــری  در خصــوص 
قضــا  دســتگاه  ســخنگوی  اســماعیلی،  غامحســین 
در یکــی از نشســت های خبــری خــود ایــن خبــر را 
ــده ۱۵ نفــر  تائیــد کــرد و در ادامــه گفــت: در ایــن پرون

هســتند. بازداشــت 
ــی  ــایعات مختلف ــار و ش ــده اخب ــن پرون ــورد ای در م
ــروز حجــت االســام  ــا اینکــه ام ــه گــوش می رســید ت ب
ــت:  ــرگان گف ــس خب ــای مجل ــه اعض ــاب ب ــی خط رئیس
ــم، در  ــزی نداری ــچ خــط قرم ــا فســاد، هی ــارزه ب »در مب
خــود قــوه قضائیــه بــا مــواردی مواجــه و متوجــه شــدیم، 
ــت؛ از  ــت آور اس ــه به ــت ک ــده اس ــذ ش ــوه هایی اخ رش
ــای ۴۰۰۰  ــا ویا ه ــه ت ــری گرفت ــای ۶۰۰ مت آپارتمان ه
ــر اســت.  ــوع خــود کــم نظی ــه در ن ــری در شــمال ک مت
البتــه متهمــان بازداشــت و امــوال نامشــروع آن هــا ضبــط 

شــده اســت.«
مبــارزه بــا فســاد در قــوه قضائیــه بــه همیــن جــا ختــم 
ــا تعــدادی  ــت از برخــورد شــدید ب نشــد و خبر هــا حکای
ــف  ــات متخل ــداد قض ــه تع ــت. گرچ ــف اس ــی متخل قاض
ــا ایــن  انــدک اســت، امــا همیــن قاطعیــت در برخــورد ب

تعــداد انــدک متخلفــان موجــب دلگرمــی مــردم شــد.
امـــا نکتـــه مهـــم دیگـــری کـــه در هفتـــه گذشـــته 
ـــادی  ـــران زی ـــود و کارب ـــده ب ـــازی داغ ش ـــای مج در فض
ـــت  ـــرای بازگش ـــد، ماج ـــان داده بودن ـــش نش ـــه آن واکن ب
ـــت  ـــه بی ـــی ب ـــوال عموم ـــان از ام ـــارد توم ـــزار میلی ۳۰ ه

ـــود. ـــال ب الم
ـــن  ـــه در آخری ـــوه قضائی ـــخنگوی ق ـــه س ـــی ک موضوع
ـــا  ـــود: »ب ـــه ب ـــورد آن گفت ـــود در م ـــری خ ـــت خب نشس
ـــی در ۵  ـــرار مالیات ـــوزه ف ـــه در ح ـــوه قضائی ـــری ق پیگی
ــارد و  ــزار و ۹۷۴ میلیـ ــال ۴۲ هـ ــت امسـ ــه نخسـ ماهـ
ـــول  ـــات وص ـــال مالی ـــزار و ۶۵۱ ری ـــون ۳۷۸ ه ۳۳۰ میلی
ـــات  ـــر کل مالی ـــم ۴ براب ـــن رق ـــد. ای ـــول ش ـــده، وص نش
وصـــول شـــده ســـال ۹۷ اســـت. در حـــوزه بازگشـــت 
ـــغ  ـــاحتی بال ـــران مس ـــر از ته ـــتان غی ـــی در ۲۰ اس اراض
ـــه  ـــاز گرفت ـــواران ب ـــن خ ـــار از زمی ـــزار هکت ـــر ۱۷۸ ه ب
شـــد. ارزش ایـــن زمین هـــا حـــدود ۱۱ هـــزار میلیـــارد 

ـــزار  ـــک ه ـــر ی ـــغ ب ـــران بال ـــتان ته ـــت. در اس ـــال اس ری
هکتـــار زمیـــن بـــه ارزش تقریبـــی ۴۸ هـــزار میلیـــارد 

ـــد.« ـــه ش ـــس گرفت ـــواران پ ـــن خ ـــال از زمی ری
ــا  ــور آری ــده امیرمنص ــماعیلی در پرون ــه اس ــه گفت ب
تاکنــون ۶۰۰ میلیــارد تومــان جــزای نقــدی واصــل 
ــت.  ــده اس ــال ش ــان رد م ــارد توم ــده و ۱۷۰۰ میلی ش
ــک  ــور باب ــل کش ــوال داخ ــان از ام ــارد توم ۱۸۰۰ میلی
ــده  ــت. در پرون ــده اس ــت ش ــل وزارت نف ــی تحوی زنجان
فرخــزاد، کارخانــه ماشــین ســازی تبریــز بــه ارزش ۶۸۸ 
ــی از  ــال بازگشــت. در یک ــت الم ــه بی ــان ب ــارد توم میلی
ــک  ــن و بان ــران زمی ــک ای ــه بان ــط ب ــای مرتب پرونده ه
ــم  ــه مته ــل از محاکم ــان قب ــارد توم ــینا ۶۰۰ میلی س
ــده دیگــر کــه هنــوز  ــده شــد. در پرون ــه بانــک برگردان ب
ــان از  ــارد توم ــزار میلی ــش از ۳ ه ــه بی ــه دادگاه نرفت ب
ــت  ــه دول ــن بدهــکاران بانکــی ب ــوال یکــی از بزرگتری ام
ــش  ــوی بی ــتان رض ــده بیمارس ــد. در پرون ــده ش برگردان
از ۵۰ ملــک از زمیــن خــواران پــس گرفتــه شــد. ارزش 

ــت. ــان اس ــارد توم ــش از ۸۰۰ میلی ــوال بی ام
هــم اکنــون نیــز دادگاه هــای گــروه جهانبانــی، گــروه 
ــات  ــدادی از موسس ــت زاده، تع ــبنم نعم ــدری، ش دیوان
ــران ســایپا،  ــی و اعتبــاری غیــر مجــاز، تخلفــات مدی مال
ــه صــورت همزمــان  ــازار ارز ب پتروشــیمی و اخالگــران ب
در دســت رســیدگی اســت و پرونده هــای مهــم دیگــری 
ــت  ــران بازداش ــات مدی ــن و تخلف ــکه ثام ــد س ــز مانن نی

ــود. ــیدگی می ش ــزودی رس ــز ب ــودرو نی ــده ایرانخ ش

انتقاد از رفتارهای نامتعارف عده ای به بهانه سه شنبه های بدون خودرو در تبریز 

جزئیات بازداشت مدیران رشوه بگیر در قوه قضائیه با افشاگری رئیس دستگاه قضا


