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

روابط ما با جمهوری آذربایجان به 
سمت راهبردی حرکت می کند

واعظی:

انواع و اقسام صداها از 
اصالح طلبان شنیده می شود 

جمهوری اسالمی ایران حضور فعال تری در اتحادیه های منطقه ای داشته
دشمنی  آمریکا نسبت به ملت بزرگ ایران از همیشه روشن تر و آشکارتر است

ما اآلن آنقدر گرفتاریم که وارد بحث انتخابات نشده ایم
رئیس جمهور کمیته ای را برای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی تشکیل داده

ما بحث عضویت در FATF را نداریم
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رئیس اتاق اصناف ایران:

تأمین مالی، مهم ترین دغدغه فعاالن
 صنفی و اقتصادی

تزریق ۲۷ هزار معلم به مدارس 
کشور

اصرار بر تولید خودروهای قدیمی 
ارتجاع است 

۱۱۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته 
امداد استان، شاغل شده اند

سهم اقتصادی آذربایجان شرقی فقط 
3/5 درصد از کل اقتصاد کشور است

مرکــز  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
جــدی  برخــورد  آذربایجان شــرقی  اســتان 
ــز  ــی و نی ــای قضای ــی و واحده ــروی انتظام نی
شــرکت های بیمــه اســتان بــا پدیــده و عامــان 
تصادفــات ســاختگی و صــوری را خواســتار شــد. 
بــه گــزارش ایلنــا، بابــک محبــوب علیلــو در 
ــی  ــئوالن نمایندگ ــران و مس ــا مدی ــتی ب نشس
آذربایجــان  اســتان  در  بیمــه  شــرکت های 
ــه  ــرای برخــورد و مقابل ــد کــرد: ب شــرقی تاکی
بــا ایــن قبیــل تصادفــات صــوری و جعلــی الزم 
ــر  اســت ضمــن آســیب شناســی، هرچــه زودت
طــرح کارشناســی پیشــگیری از تصادفــات 
ــای  ــرکت ه ــط ش ــرا توس ــت دادس ــا محوری ب
بیمــه و بــا همــکاری پلیــس راهنمایــی و 
رانندگــی فرماندهــی انتظامــی اســتان تدویــن 

ــود. ــی ش و عملیات
قانــون  متضمــن  رفتارهــای  افــزود:  وی 
ــزه ای  ــر انگی ــا ه ــتیزی ب ــون س ــزی و قان گری

بــه نفــع جامعــه نیســت و شــرکت هــای بیمــه 
ــه  ــت هرگون ــودداری از پرداخ ــن خ ــد ضم بای
خســارت بابــت تصادفــات صــوری و ســاختگی، 
ــه زیــان  در پرداخــت خســارت هــای واقعــی ب
ــریع  ــم تس ــاس آراء محاک ــر اس ــا و ب ــده ه دی
کننــد و هیچگونــه تعلــل در ایــن زمینــه قابــل 

ــود. ــول نخواهــد ب قب
ــتان  ــز اس ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ادامــه داد: تــا زمانــی کــه وضعیــت موجود آســیب 
شناســی و علــت افزایــش تصادفــات ســاختگی در 
شــهرهای اســتان ریشــه یابــی نشــود، اقدامــات و 

نســخه هــای کنونــی مثمــر ثمــر نخواهــد بــود.
علیلــو بــر ضــرورت ایجاد حساســیت نســبت 
بــه ایــن قبیــل تصادفــات )تصادفــات صــوری و 
جعلــی( در جامعــه تأکیــد و خاطرنشــان کــرد: 
ــوری  ــه و ص ــال باوج ــول و ایص ــه وص هرگون
در ایــن ارتبــاط غیرقانونــی بــوده و بــا افــراد و 
باندهایــی کــه تــاش دارنــد بــا صحنــه ســازی 

هــای ســاختگی از شــرکت هــای بیمــه اخــاذی 
کننــد بــه شــدت برخــورد خواهــد شــد.

ــان داد  ــه اطمین ــای بیم ــه شــرکت ه وی ب
کــه دادســتانی و واحدهــای قضایــی و انتظامــی 
اســتان از اقدامــات آنــان در مقابلــه بــا پدیــده 
تصادفــات ســاختگی حمایــت می کنــد و خــود 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــم بای ــه ه شــرکت های بیم

پیشــقدم باشــند.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز آذربایجان 
شــرقی همچنیــن بــه مــاده ۲۳ قانــون رســیدگی 
ــره ده  ــف تبص ــد ال ــی و بن ــات رانندگ ــه تخلف ب
ــای ۹۷ و  ــال ه ــه س ــون بودج ــاده واحــده قان م
۹۸ اشــاره و از اختصــاص نیافتــن وجــوه حاصلــه 

از آن هــا بــه اســتان انتقــاد کــرد.
ــات  ــا در جلس ــورد باره ــن م ــت: ای وی گف
مربوطــه  اجرایــی  مســئوالن  بــا  مشــترک 
اســتان درخواســت شــده، امــا تاکنــون نســبت 

ــت. ــده اس ــام نش ــرای آن اهتم ــه اج ب
ــل  ــتان از مح ــهم اس ــرد: س ــد ک وی تأکی
اعمــال مــاده و تبصــره مذکــور کــه بــه خزانــه 
ــذ و در  ــد اخ ــود بای ــی ش ــز م داری کل واری
ــتان از  ــای اس ــاخت ه ــعه زیرس ــتای توس راس
ــوادث  ــگیری ازح ــرای پیش ــا و ب ــه راه ه جمل

ــود. ــه ش ــی هزین رانندگ
مرکــز  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
فرهنــگ در جامعــه و نقــش آن در کاهــش 
ــی ضــرورت  ــی و ترافیک ــای اجتماع ــیب ه آس
توســعه فرهنــگ رانندگــی و نیــز اهتمــام 
ــوی  ــانی از س ــاع رس ــوزش و اط ــر آم ــه ام ب

شــرکت هــای بیمــه تأکیــد کــرد.
فرامــرز قهرمانــی رییــس شــورای هماهنگــی 
شــرکت هــای بیمــه اســتان آذربایجــان شــرقی 
ضمــن ارائــه گزارشــی از تــازه تریــن وضعیــت 
صنعــت بیمــه اســتان، خواســتار حمایــت هــای 
ــژه در  ــه وی ــه ب ــای بیم ــرکت ه ــی از ش قضای

برخــورد بــا تصادفــات ســاختگی شــد.

دادستان تبریز مطرح کرد: 

برخورد شدید با افراد و باندهای 
مرتبط با تصادفات ساختگی 

مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی 
بــا بیــان اینکــه ۱۱۰۰ خانــواده تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد اســتان شــاغل شــده اند، گفــت: 
ــه  ــامل کســانی هســتند ک ــا ش ــن خانواده ه ای
کمیتــه امــداد پــس از آمــوزش، آن هــا را وارد 

بــازار کار کــرده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، محمــد کامــی بــا 
بیــان اینکــه دو دســته از افــراد تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد قــرار دارنــد، اظهــار کــرد: دســته 
اول شــامل کســانی اســت کــه تمامــی خدمــات 
ــداد را  ــه ام ــر شــده در ۵۵ ســرفصل کمیت ذک
ماننــد مســتمری، دریافــت کــرده و متشــکل از 
ــواده )۱۰۱ هــزار نفــر( هســتند. ۷۶ هــزار خان

شــامل  دوم  دســته  کــرد:  اضافــه  وی   
ــات  ــد خدم ــی مانن ــه خدمات ــرادی اســت ک اف
درمانــی و جهیزیــه را از کمیتــه امــداد دریافــت 

. می کننــد
ــر دو دســته  ــا احتســاب ه ــه داد: ب  وی ادام
اول و دوم، ۱۱۰ هــزار خانــواده )۱۴۵ هــزار نفــر( 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد اســتان هســتند.

ــتر  ــز، شبس ــه تبری ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
و بســتان آباد نســبت بــه ســرانه جمعیتــی 
افــراد تحــت پوشــش را دارنــد،  کمتریــن 
اظهــار کــرد: شهرســتان های خاروانــا، هورانــد، 
خداآفریــن و کلیبــر، بیشــترین جمعیــت تحــت 
ــود  ــه خ ــتان را ب ــداد اس ــه ام ــش کمیت پوش

ــد. ــاص داده ان اختص
ــیوه های  ــه ش ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــت،  ــته اس ــاوت از گذش ــر، متف ــا فق ــارزه ب مب
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــر ب ــته تفک ــت: در گذش گف
ــه در  ــد آذوق ــر بای ــا فق ــارزه ب ــور مب ــه منظ ب

اختیــار افــراد تحــت پوشــش قــرار داد، از 
ــتغال  ــز از اش ــا نی ــتقبال خانواده ه ــن رو اس ای
و فعالیت هــای معطــوف بــه اشــتغال کــم بــود.

مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد آذربایجـــان 
شـــرقی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه امـــروزه 
ـــردن  ـــا ک ـــود کف ـــر خ ـــی ب ـــب متک ـــر غال تفک
ــان  ــت، بیـ ــداد اسـ ــه امـ ــان کمیتـ مددجویـ
کـــرد: تـــوان کار کـــردن افـــرادی کـــه وارد 
کمیتـــه امـــداد می شـــوند، احصـــا شـــده 
ـــواده  ـــزار خان ـــاس ۱۳ ه ـــن اس ـــر ای ـــت و ب اس
ـــد کـــه بخـــش عمـــده ای  ـــوان کار کـــردن دارن ت

از آن را بانـــوان تشـــکیل می دهنـــد.
ــده  ــت عم ــا باف ــه خانم ه ــان اینک ــا بی وی ب
می دهنــد،  تشــکیل  را  اســتان  مددجویــان 
ــوان شــامل خانم هــای همســر  ــن بان گفــت: ای

ــاً جــوان و  ــه عمدت ــوده ک ــه ب ــی و متعلق متوف
ــتند.  ــرده هس تحصیلک

وی بیــان کــرد: طبــق برنامــه ریزی هــا 
ــواده  تحــت پوشــش در  ــزار خان ــی ۱۳ ه تمام

طــول دو ســال، شــاغل می شــوند.
کامــی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
بــا اشــاره بــه طرح هــای دانــش بنیــان و 
کــرد:  بیــان  امــداد  کمیتــه  اســتارت اپی 
در  اســتان  امــداد  کمیتــه  توانمندی هــای 
عرصــه اشــتغال، آخــر آبــان مــاه ســال جــاری 
در نمایشــگاه ایــن نهــاد نمایــش گذاشــته 

. د می شــو
کامــی خاطرنشــان کــرد: ۹۰ درصــد از 
بــه خودکفایــی  امــداد  طرح هــای کمیتــه 

می شــود. منجــر 

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی:

11۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان، 
شاغل شده اند
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کاریکاتور

 »روح اهلل زم« از دو سال پیش
 در تور اطالعاتی سپاه بود

ــورده  ــای فریب خ ــی: نیروه ــردار توالی س
ــد . ــت بازگردن ــه آغــوش مل ب

 مســئول اشــراف دفتــر فرماندهــی کل 
ــت:   ــامی گف ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
نیروهــای اطاعاتــی مدت هــای مدیــدی 
ــر  ــرکات وی را زی ــه روح اهلل زم و تح ــود ک ب
نظــر داشــتند و تقریبــاً از دو ســال پیــش در 
تــور اطاعاتــی ســپاه پاســداران قــرار داشــت.
منبع: بیتوته

ــرقی  ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
امــام جمعــه تبریــز گفــت: تســخیرالنه  و 
جوانــان  ظلم ســتیزی  نشــانه  جاسوســی 
انقابــی ایــران اســامی بــود و بــه واســطه آن 

ــت.  ــکا شکس ــی آمری ــت ابرقدرت ب
حجت االســام  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــی آل هاشــم در  ــد عل والمســلمین ســید محم
ــزی  ــتگذاری و برنامه ری ــورای سیاس ــه ش جلس
بزرگداشــت چهلمیــن ســالروز شــهادت اولیــن 
ــی  ــی طباطبای ــت اهلل قاض ــراب آی ــهید مح ش
و گرامیداشــت یــوم اهلل ۱۳ آبــان روز ملــی 
مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی افــزود: در آن روز 
آمریــکا مرکــز اطاعاتــی و جاسوســی خــود را 

ــت داد. ــیا از دس در آس
ــزرگ و  ــان روز ب ــرد: ۱۳ آب ــادآوری ک وی ی
حساســی در تاریــخ انقــاب اســامی اســت کــه 
ــه  ــاده ک ــاق افت ــزرگ اتف ــه ب ــه حادث در آن، س
شــامل تبعیــد حضــرت امــام خمینــی )ره( بــه 
ترکیــه - کشــتار دانش آمــوزان روبروی دانشــگاه 
تهــران و دیگــری تســخیر النه جاسوســی آمریکا 
بــه دســت دانشــجویان پیــرو خــط امــام بــود که 
حضــرت امــام خمینــی از آن بــه عنــوان انقــاب 

دوم یــاد کردنــد.
روز  ایــن  افــزود:  تبریــز  جمعــه  امــام 
تاریخــی، امســال و در شــرایط کنونــی اهمیــت 
مضاعفــی یافتــه اســت و امیدواریــم در ۱۳آبــان 
امســال، خــروش مــردم انقابــی و دانــش 
ــرار  ــی تک ــتکبار جهان ــه اس ــر علی ــوزان ب آم

ــر  ــکا در سراس ــر آمری ــرگ ب ــاد م ــده و فری ش
اســتان آذربایجــان شــرقی و ایــران بلنــد شــود.

ــا  حجــت االســام و المســلمین آل هاشــم ب
ــه هــای دشــمنان و تحــرکات  ــه توطئ اشــاره ب
آمریــکا گفــت: اگــر امــروز تهدیــدات دشــمنان 
بــه مرحلــه عمــل نمــی رســد بــه دلیــل عــدم 

توانایــی آنهــا در برابــر اقتــدار ملــت ایران اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اظهــار کــرد: 
ــدار  ــری و اقت ــر رهب ــر تدابی ــه خاط ــمن ب دش
ــت  ــا مل ــی ب ــی رویاروی ــلح توانای ــای مس نیروه

ــدارد. ــران را ن ای
وی همچنیــن بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره 
ــان  ــت: در آذربایج ــراب گف ــهید مح ــن ش اولی
ــی  ــی طباطبای ــهید قاض ــود ش ــت وج ــه برک ب
شــعله هــای انقــاب اســامی شــعله ور شــد و 
حتــی بیــت ایشــان مامــن و پایــگاه مــردم بــود.

نقــش  داد:  ادامــه  تبریــز  جمعــه  امــام 
شــهید آیــت اهلل قاضــی طباطبایــی در ســرعت 
بخشــیدن بــه پیــروزی انقــاب و هدایــت 
ــود. ــل ب ــی بدی ــی ب ــان نقش ــردم آذربایج م

حجــت االســام رســول برگــی رئیــس 
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان 
هــم در ابتــدای جلســه گفــت: مراســم ســالروز 
ــی  ــی طباطبای ــهید قاض ــت اهلل ش ــهادت آی ش
ــح  ــی ۱۲ صب ــاعت ۱۰ ال ــان از س ــم آب دوازده
ــان  ــع ۱۳ آب ــز و تجم ــره تبری ــجد مقب در مس
تبریــز نیــز امســال در ســنگفرش ارک برگــزار 

ــی شــود. م

امام جمعه تبریز: 

تسخیر النه جاسوسی آمریکا حرکتی ظلم ستیزانه بود

عضــو کمیتــه بررســی الیحــه شــفافیت 
برخــی از انتقــادات و پیشــنهادات اســاتید 
و  تشــکل ها  نماینــدگان  دانشــگاهی، 
مردم نهــاد حاضــر در جلســه  ســازمان های 
بررســی الیحــه شــفافیت را مطــرح کــرد. 
ــه ملــت، محمــود صادقــی  ــه گــزارش خان ب
ــه  ــی الیح ــه بررس ــت کمیت ــریح نشس ــه تش ب
شــفافیت مجلــس پرداخــت و گفــت: ایــن 
ــاد  ــردم نه ــای م ــا حضــور تشــکل ه جلســه ب
مبــارزه بــا فســاد از جملــه دیــده بــان شــفافیت 
ــی  ــبکه مل ــت، ش ــکده مدیری ــت، دانش و عدال
ــا مفاســد اقتصــادی، ســازمان مــردم  مبــارزه ب
نهــاد ایــده پــردازان مشــارکت اجتماعــی، 
ســازمان مــردم نهــاد پایــش شــفافیت و ریشــه 
اندیشــکده  بازرگانــی،  اتــاق  فســاد،  کنــی 
شــفافیت بــرای ایــران، موسســه حفاظــت داده 
و شــفافیت اطاعــات، انجمــن حســابداری 
و حسابرســی ایــران، ســازمان مــردم نهــاد 
ســامت اداری و مرکــز پژوهــش هــای مجلــس 
برگــزار شــد تــا نظــرات ایــن ســمن ها دربــاره 

ــود. ــی ش ــت و بررس ــوق دریاف ــه ف الیح

دریافت اطالعات منوط به موافقت دارنده 
آن نشود

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 

اســامی بــا اشــاره بــه برخــی محورهــای مــورد 
تأکیــد عنــوان کــرد: تعریــف برخــی از واژگان 
و ابهــام آن، از نقدهایــی بــود کــه توســط ایــن 
ــن  ــود، همچنی ــه وارد ب ــه الیح ــان ب کارشناس
ضعــف ضمانــت اجــرای ایــن قانــون، نداشــتن 
ــاخص  ــودن ش ــخص نب ــی و مش ــی اجرای متول
هــای ســامت و صحــت اطاعــات ارائــه شــده 

ــود. ــادات وارده ب ــر انتق ــز از دیگ نی
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر برخــی بندهــا 
ــاده ۱۹  ــره م ــه در تبص ــی دارد از جمل ایرادات
الیحــه عبارتــی آمــده کــه دریافــت اطاعــات 
اطاعــات  دارنــده  موافقــت  بــه  منــوط  را 
ــد، موضــوع  ــن قی ــا ای ــه عمــا ب ــد ک ــی کن م

ــی رود. ــوال م ــر س ــفافیت زی ش
صادقـــی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه 
نهـــاد  مـــردم  ســـازمان های  نماینـــدگان 
ـــون  ـــت قان ـــر جامعی ـــه ب ـــن جلس ـــر در ای حاض
ــایر  ــا سـ ــا بـ ــتند تـ ــد داشـ ــفافیت تأکیـ شـ
قاوانیـــن تعـــارض و هـــم پوشـــانی نداشـــته 
ــر  ــال حاضـ ــت: در حـ ــار داشـ ــد، اظهـ باشـ
قوانیـــن مختلفـــی در ایـــن حـــوزه داریـــم از 
ـــایر  ـــا س ـــون ب ـــن قان ـــبت ای ـــد نس ـــن رو بای ای
ـــار آن  ـــده و در کن ـــه ش ـــر گرفت ـــن در نظ قوانی
ـــن  ـــل قوانی ـــتی مث ـــن باالدس ـــی قوانی ـــه برخ ب
مربـــوط بـــه کنوانســـیون مبـــارزه بـــا فســـاد 
ـــود. ـــه ش ـــت دارد توج ـــران در آن عضوی ـــه ای ک

نسبت سازمان ها، شوراها و ستادهای 
مبارزه با فساد با یکدیگر مشخص شود

ــن عضــو فراکســیون امیــد ادامــه داد: در  ای
ایــن الیحــه تشــکیل شــورای عالــی شــفافیت 
داشــتند  تأکیــد  کارشناســان  کــه  آمــده 
ــز  ــاد نی ــردم نه ــای م ــازمان ه ــدگان س نماین
بتواننــد بــه عضویــت ایــن شــورا درآینــد ضمن 
اینکــه شــوراها و ســتادهای دیگــری همچــون 
ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 
ــوراها و  ــا ش ــورا ب ــن ش ــبت ای ــه نس ــم ک داری

ــت. ــخص نیس ــوز مش ــر هن ــتادهای دیگ س
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه شــفافیت 
در حــوزه انتظامــی و امنیتــی بایــد تبیین شــود، 
ــدن  ــتثنا ش ــه اس ــان ب ــرد: کارشناس ــوان ک عن
ــه  ــن الیح ــی در ای ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
منتقــد و معتقــد بودنــد کــه ایــن موضــوع 
ــورا  ــن ش ــود و ای ــد ش ــان من ــد زم ــل بای حداق
بــا قیــد اســتثنا از شــمول قانــون خــارج نشــود.

صادقـی در ادامـه بـا بیـان اینکه برخـی مواد 
الیحـه شـفافیت با سیاسـت های کلـی اصل ۴۴ 
در تعـارض اسـت، یـادآور شـد: تعریف موسسـه 
عمومـی در ایـن الیحـه بـا برخـی قوانیـن بـه 
خصـوص قانـون خدمات کشـوری تعـارض دارد 
کـه باید برطرف شـود ضمن اینکـه نقش نظارت 
مردمـی در ایـن قانـون دیـده نشـده در حالـی 
کـه شـاید مهـم تریـن ضامـن شـفافیت و بـه 
تبـع آن مبـارزه بـا فسـاد، تقویـت نظـارت های 
مردمـی و همچنیـن نظارت احزاب، تشـکل ها و 
گزارشـگری هـای مردمی باشـد که بایـد در این 

قانـون بـه نحـوی از آنهـا حمایت شـود.

لوایح شفافیت و مدیریت تعارض منافع 
هم زمان بررسی شوند

ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای

ــع  ــارض مناف ــت تع ــه مدیری ــه الیح ــاره ب اش
کــه در حــال حاضــر در هیــأت دولــت بررســی 
مــی شــود، عنــوان کــرد: کارشناســان خواســتار 
ــه علــت  ــن دو الیحــه ب بررســی هــم زمــان ای
ــد  ــتند نبای ــاد داش ــوده و اعتق ــابهت آن ب مش
قانونگــذاری بــه صــورت جزیــره ای باشــد 
کــه در نهایــت قوانیــن پراکنــده شــده و خــود 

ــد شــد. ــون خواه ــرای اجــرای قان ــی ب مانع
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه در ایـن جلسـه 
بـر شـفافیت بودجـه سـاالنه تأکیـد شـد، ابـراز 
داشـت: کارشناسـان معتقـد بودنـد اجـرای این 
اسـتخدامی  اداری  سـازمان  بـه  نبایـد  قانـون 
موکول شـود چـرا کـه صاحیت حرفـه ای این 
سـازمان بـه خصوص در حوزه مفاسـد اقتصادی 
وجـود نـدارد و نظـر بـر ایـن بـود کـه سـازمان 

برنامـه و بودجـه متولـی ایـن موضوع شـود.
ــد  ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام صادق
ــد  ــه من ــر ضابط ــه ب ــن جلس ــران در ای حاض
ــاده ۲۳  ــه در م ــای احــزاب ک ــه ه شــدن یاران
الیحــه شــفافیت آمــده، گفــت: الزم اســت 
ــه  ــد ک ــزاب بیای ــون اح ــه ای در قان ــن نام آیی
مشــخص شــود چگونــه بودجــه پرداخــت مــی 
شــود همچنیــن در حــوزه پارلمانــی، شــفافیت 
نویــس الیحــه  نماینــدگان در پیــش  آرای 
ــان  ــده و کارشناس ــذف ش ــه ح ــوده ک ــده ب آم
درخواســت کردنــد شــفافیت آرا مجــددا در 
الیحــه قیــد شــود همچنیــن شــفافیت منابــع 
ــای  ــدگان و نامزده ــی نماین ــات انتخابات تبلیغ
ــود. ــه ش ــه اضاف ــه الیح ــوری ب ــت جمه ریاس

عضــو کمیتــه بررســی الیحــه شــفافیت 
مجلــس شــورای اســامی در پایان خاطرنشــان 
مجموعــه  پیشــنهادات  شــد  قــرار  کــرد: 
حاضــران بــه صــورت مکتــوب دریافــت و بــرای 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــه م ــاح الیح اص

صادقی در تشریح نظرات کارشناسان در نشست کمیته بررسی الیحه شفافیت:

شورای عالی امنیت ملی
 از شفافیت مستثنی نشود

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک می گویــد: 
احتمــال برگــزاری یــک رویــداد ورزشــی بیــن دو 

ــود دارد.  ــران و عربســتان وج کشــور ای
بــه گــزارش ایرنــا، دی مــاه کــه بشــود، ایــران 
ــط  ــن ســال قطــع رواب و عربســتان وارد پنجمی
ــینه  ــا پیش ــور ب ــوند؛ دو کش ــی می ش بین الملل
ــی کامــًا متفــاوت کــه ایــن ســال ها  تاریخ
بــه قدرت هــای اصلــی خاورمیانــه  تبدیــل 
ــول  ــان در ط ــه رابطه ش ــور ک ــده اند. دو کش ش
ســال های حکومــت خانــدان ســعودی بــر 
ســرزمین حجــاز در چنــد دهــه گذشــته، بارهــا 
بــا تنــش روبــه رو بــوده، فــراز و نشــیب داشــته 
ــال  ــار س ــن چه ــدازه ای ــه ان ــت ب ــا هیچ وق ام
روابــط دیپلماتیک شــان تیــره و تــار نبــوده. 
در ســال ۱۳۹۴، ابتــدا خبــر تعــرض دو مأمــور 
بازرســی فــرودگاه جــده بــه ۲ نوجــوان ایرانــی 
ــازم  ــره ع ــج عم ــی ح ــفر زیارت ــرای س ــه ب ک
عربســتان شــده بودنــد، خشــم ایرانی هــا را 
برانگیخــت و بعــد اتفاقــات حــج تمتــع همــان 
ســال، یعنــی ســقوط جرثقیــل در مســجدالحرام 
ــدن  ــته ش ــه کش ــر ب ــه منج ــا ک ــه من و فاجع
ده هــا زائــر ایرانــی شــد، روابــط بیــن دو کشــور 

ــرد. ــه ک را خصمان
دســت آخــر تأییــد حکــم اعــدام شــیخ 
نمــر، روحانــی مخالــف حکومــت عربســتان 
ــز  ــی داشــت، همــه چی ــران طرفداران کــه در ای
ــران  ــرد. در مشــهد و ته ــل ک ــر از قب را خراب ت
تظاهــرات شــد، عــده ای وارد ســفارت عربســتان 
ــم  ــتان ه ــه عربس ــور خارج ــر ام ــدند و وزی ش
چنــد روز بعــد اعــام کــرد کشــورش قصــد دارد 
تمامــی روابــط دیپلماتیکــش بــا ایــران را پایــان 

دهــد.
ــایعه ای  ــا، ش ــد از آن روزه ــال بع ــاال ۴ س ح
ــال   ــازی فوتب ــک ب ــاید ی ــه ش ــده ک ــر ش منتش
دوســتانه بیــن دو کشــور، گــره روابط ۲ همســایه 

ــاره  ــران و عربســتان دوب ــط ای ــاز کنــد و رواب را ب
ــه ۷۰  ــه در ده ــی ک ــابه اتفاق ــود. مش ــادی ش ع
میــادی بیــن چیــن و آمریــکا افتــاد و از آن بــا 
ــود.  ــاد می ش ــی« ی ــی پینگ پنگ ــام »دیپلماس ن
در آن ســال ها روابــط دیپلماتیــک ۲ کشــور قطع 
بــود و برگــزاری یــک دوره مســابقات تنیس روی 
ــکا  ــی آمری ــم مل ــوت از تی ــن و دع ــز در چی می
باعــث شــد تــا زمینــه برقــراری روابــط دو کشــور 
چیــده شــود. امــا شــایعه ای کــه دیــروز در فضای 
ــد  ــدازه می توان ــا چــه ان ــرال شــد، ت مجــازی وای
بــه واقعیــت تبدیــل شــود؟ شــاید بهتریــن 
ــر،  ــن خب ــب ای ــا تکذی ــد ی ــرای تأیی ــخص ب ش
ــه  ــس کمیت ــد؛ رئی ــری باش ــی امی ــا صالح رض
ــوذ  ــر نف ــران پ ــی المپیــک کــه یکــی از مدی مل

ــد.  ــه حســاب می آی ــی ب ــر روحان ــت دکت در دول
او در این بــاره بــه روزنامــه »ایــران ورزشــی« 
می گویــد: »مــا بــا عربســتان همســایه هســتیم. 
آنهــا هــم مثــل مــا یک کشــور اســامی هســتند 
و مهم تــر از اینهــا، حرمیــن شــریفین در کشــور 
ــا  ــم ت ــاً نمی توانی ــع شــده. طبیعت عربســتان واق
ابــد بــا آنهــا در حالــت قطــع رابطه باشــیم. ضمن 
اینکــه سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی هم 
ــایه هایش  ــا همس ــط ب ــترش رواب ــه گس همیش
بــوده. تقابــل ایــران و عربســتان بــه نفــع 
ــتی و  ــم صهیونیس ــز رژی ــت ج ــس نیس هیچ ک
ــپ  ــتراتژی ترام ــی از اس ــن بخش ــش. ای هواداران
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــا کس ــه م ــه در منطق ــت ک اس
ــرای گســترش هژمونــی  دوســت نباشــد. آنهــا ب

خــود بــه دنبــال تــداوم دشــمنی بــا ما هســتند.«
صالحــی امیــری کــه بــه دیپلماســی عمومــی 
بــرای حل ایــن مشــکل اعتقــاد ویــژه ای دارد، راه 
حــل عبــور از بحــران بــه وجــود آمــده در روابــط 
ــن  ــد: »اولی ــان می کن ــه بی ــور را اینگون دو کش
ــتمداران  ــگان و سیاس ــوی نخب ــل گفت وگ راه ح
ــم بحــث  ــد ه ــر اســت. بع ــا یکدیگ دو کشــور ب
ــه  ــد ک ــان می آی ــه می ــی ب ــی عموم دیپلماس
مشــخصاً می شــود بــه دیپلماســی ورزشــی 
اشــاره کــرد؛ مثــًا برگــزاری یــک رویداد ورزشــی 
ــرد  ــی راهب ــی ورزش ــور. دیپلماس ــن دو کش بی
خــروج از انســداد سیاســی بــا عربســتان اســت.« 
رئیــس کمیتــه المپیــک البتــه خبــری کــه روز 
چهارشــنبه در برخــی رســانه ها مبنــی بــر بــازی 
دوســتانه ایــران و عربســتان در تاریــخ ۲۸ آبــان 
ــا  ــد ام ــد نمی کن ــد را تأیی ــر ش ــال منتش امس
اعتقــاد دارد برگــزاری یــک رویــداد ورزشــی 
می توانــد پنجــره ای بــرای ورود بــه فضایــی تــازه 
ــط دو کشــور باشــد: »از فضــای موجــود  در رواب
ــور  ــم دو کش ــاش کنی ــد ت ــم. بای ــد بگذری بای
ــه وجــه  ــد ب ــک شــوند ... بای ــر نزدی ــه همدیگ ب
مشــترک برســیم.« او در مــورد اینکــه آیــا بــرای 
برگــزاری چنیــن رویــدادی، وزارت امــور خارجــه 
هــم قــرار اســت قدمــی بــردارد یــا نــه می گویــد: 
ــگ  ــف هماهن ــای ظری ــا آق ــه ب ــن زمین »در ای

هســتیم.«
در چنــد هفتــه گذشــته لحــن و ادبیــات 
ســران حکومــت عربســتان ســعودی نســبت بــه 
ــری از  ــر خب ــرده و دیگ ــر ک ــًا تغیی ــران کام ای
تهدیدهــای توخالــی چندســال گذشــته نیســت. 
ظاهــراً ورزش یــک بــار دیگــر می توانــد بــه 
ــن  ــی از پیچیده تری ــد و یک ــور بیای ــک کش کم
گذشــته  دهــه  دیپلماتیــک  پرونده هــای 
ــد.  ــازه کن ــی ت ــه را دســتخوش تغییرات خاورمیان

ــد. ــر مان ــد منتظ بای

دیپلماسی ورزشی راه حل عبور از 
بحران دیپلماتیک ایران و عربستان

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس:
کنفرانس امنیتی منامه فاقد ارزش 

سیاسی است 

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
برگــزاری  دارد  اعتقــاد  مجلــس  خارجــی 
محوریــت  بــا  بحریــن  امنیتــی  کنفرانــس 
تامیــن امنیــت خلیــج فــارس مصــداق »آب در 

ــت.  ــدن« اس ــاون کوبی ه
عاءالدیــن  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــس  ــزاری کنفران ــا برگ بروجــردی، در رابطــه ب
ــت تامیــن امنیــت  ــا محوری ــن ب امنیتــی بحری
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــت: ب ــارس، گف ــج ف خلی
بایــد نــام ایــن کنفرانــس را بــه ایجــاد ناامنــی 
در خلیــج فــارس تغییــر دهنــد زیــرا سیاســت 
ــان آنهــا  کشــورهایی ماننــد آمریــکا و همپیمان
ماننــد رژیــم صهیونیســتی همــواره ترویــج 

ــت. ــی اس ــش زای ــونت و تن خش

هدف ایجاد ائتالف نظامی، دوشیدن برخی 
دولت های عربی است

نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای 
اســامی در ایــن راســتا تصریــح کــرد: در 
ایــن بیــن نبایــد فرامــوش کــرد طــرح ایجــاد 
ــرای تامیــن امنیــت منطقــه  ائتــاف نظامــی ب
ــرح  ــفید مط ــوی کاخ س ــارس از س ــج ف خلی
ــاز  ــن امتی ــی آن گرفت ــدف اصل ــه ه ــده ک ش
ــروش  ــی، ف ــورهای عرب ــی کش ــتر از برخ بیش
ــت  ــیدن دول ــن دوش ــتر و همچنی ــاح بیش س

ــا اســت. ــای آنه ه
ــد اذعــان کــرد برگــزاری  وی ادامــه داد: بای
کنفرانــس امنیتــی بحریــن »آب در هــاون 
کوبیــدن اســت« و قطعــا هیــچ اثــر مثبتــی در 
تامیــن امنیــت منطقــه خصوصــا خلیــج فــارس 

نخواهــد داشــت.

کنفرانس امنیتی بحرین فاقد ارزش 
سیاسی- امنیتی است

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
ــارس  ــج ف ــت خلی ــظ امنی ــرد: حف ــار ک اظه
بــه هیــچ وجــه عملــی و  ایــران  منهــای 
ــده  ــاد ش ــس ی ــذا کنفران ــت ل ــر نیس امکانپذی

فاقــد ارزش سیاســی- امنیتــی اســت.
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس شــورای اســامی در خصوص 
حضــور هیــات رژیــم صهیونییتــی در کنفرانــس 
بحریــن، خاطرنشــان کــرد: رژیــم صهیونیســتی 
طــی ســال هــای گذشــته تــاش کــرده نفــوذ 
خــود در منطقــه را افزایــش دهــد از ایــن 
رو درصــدد بهــره بــردن از ضعــف برخــی 

ــارس اســت. ــج ف کشــورهای حاشــیه خلی

مهم ترین رویکرد پدافند غیرعامل 
حفظ جان مردم است

اینکــه  بیــان  بــا  عجب شــیر  فرمانــدار 
غیرعامــل  پدافنــد  در  رویکــرد  مهم تریــن 
حفــظ جــان مــردم اســت گفــت: پدافنــد 
کاهــش  و  امنیــت  تامیــن  در  غیرعامــل 
دارد.  نقــش مهمــی  آســیب پذیری جامعــه 
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل اصغرپــور در 
جلســه کارگــروه پدافنــد غیرعامــل شهرســتان 
افــزود:  رعایــت اصــول و ضوابــط پدافنــد 
غیرعامــل در احــداث و اجــرای تمامــی طــرح 
ــی و  ــای دولت ــتگاه ه ــط دس ــه توس ــای ک ه
ــت. ــروری اس ــود ض ــی ش ــرا م ــی اج خصوص

و  شــهر  وضعیــت  بررســی  گفــت:  وی 
آمایــش  نظــر  از  شهرســتان  روســتاهای 
ســرزمینی و دفاعــی و طــرح هــای توســعه ای، 
ارزیابــی تهدیــدات ســایبری و تبییــن وظایــف 
ــران از  ــرایط بح ــی در ش ــای اجرای ــتگاه ه دس

ــت. ــل اس ــد غیرعام ــرای پدافن ــداف اج اه
ــل در  ــد غیرعام ــه پدافن ــه ب ــور توج اصغرپ
ادارات را مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: ادارات 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــی مل ــای اجرای ــتگاه ه و دس
ــل هســتند. ــد غیرعام ــط پدافن اصــول و ضواب

وی افــزود: رعایــت پدافنــد غیرعامــل در 
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــی بای ــای عمران ــرح ه ط
ــدی  ــز ج ــی نی ــی و فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
ــا باورهــا، اعتقادهــا و فرهنــگ  گرفتــه شــود ت
ــات الزم برخــوردار باشــد. ــوام و ثب ــردم از ق م

اصغرپــور  همچنیــن از برگــزاری مانــور 
پدافنــد غیرعامــل در ایــن شهرســتان خبــرداد 
پدافنــد  هفتــه  در  مانــور  ایــن  گفــت:  و 
غیرعامــل )۸ تــا ۱۴ آبــان(  برگــزار مــی 
ــزاری  ــر برگ ــاوه ب ــه ع ــن هفت ــود و در ای ش
ــل در  ــر عام ــد غی ــی پدافن ــای آموزش دوره ه
مــدارس و ادارات، رعایــت اصــول پدافنــدی 
ــز  ــز مراک ــانی و تجهی ــات رس در ادارات، خدم
اســکان توســط دســتگاه هــای خدمــات رســان 
ــز  ــر نی ــه آســیب پذی ــاط حادث و شناســایی نق

ــود. ــی ش ــرا م اج

تاکید رییس مجلس بر معافیت 
کشاورزان و قالیبافان از مالیات بر 

ارزش افزوده
رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی در 
دیـــدار رییـــس ســـازمان امـــور مالیاتـــی بـــر 
ـــت اقشـــاری  ـــی و معافی ـــرار مالیات ـــا ف ـــه ب مقابل
همچـــون کشـــاورزان و قالیبافـــان از مالیـــات 

بـــر ارزش افـــزوده تاکیـــد کـــرد.
علـــی  دکتـــر  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ـــور  ـــازمان ام ـــس س ـــدار ریی ـــی در دی الریجان
مالیاتـــی گفـــت: درآمدهـــای مالیاتـــی بایـــد 
ــی  ــای نفتـ ــن درآمدهـ ــج جایگزیـ ــه تدریـ بـ
ـــای  ـــاس درآمده ـــور براس ـــه کش ـــده و بودج ش

مالیاتـــی تدویـــن شـــود.
وی در ایـــن نشســـت بـــا بیـــان ایـــن 
کـــه بایـــد ســـرمایه گـــذاری الزم در زمینـــه 
هوشمندســـازی امـــور مالیاتـــی صـــورت 
ـــان،  ـــرفته جه ـــورهای پیش ـــزود: کش ـــرد، اف گی
ـــد  ـــرده ان ـــمند ک ـــود را هوش ـــی خ ـــور مالیات ام
ــی  ــور نقشـ ــن امـ ــانی در ایـ ــروی انسـ و نیـ

نـــدارد.
رئیـــس مجلـــس همچنیـــن بـــر معافیـــت 
اقشـــاری از جامعـــه ماننـــد کشـــاورزان و 
ــر ارزش  ــات بـ ــت مالیـ ــان از  پرداخـ قالیبافـ

افـــزوده تاکیـــد کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم اقـــدام جـــدی 
ــت:  ــی گفـ ــرار مالیاتـ ــا فـ ــه بـ ــرای مقابلـ بـ
در ایـــن زمینـــه اقدامـــات فرهنگـــی بـــه 
کمـــک رســـانه ملـــی اهمیـــت فـــراوان دارد 
و همچنیـــن بـــا هوشمندســـازی مـــی تـــوان 
ـــب  ـــات جل ـــه مالی ـــردم را  در مقول ـــاد م اعتم

کـــرد.
ــه »معافیـــت  ــان این کـ ــا بیـ ــی بـ الریجانـ
ــی بایـــد متناســـب باشـــد«،  هـــای مالیاتـ
ادامـــه داد: طبـــق مـــاده ۱۶۹ مکـــرر قانـــون 
مالیـــات هـــای مســـتقیم،  اطاعـــات همـــه 
ـــور  ـــازمان ام ـــار س ـــد در اختی ـــا بای ـــتگاه ه دس

مالیاتـــی قـــرار گیـــرد.
وی همچنیـــن بـــر مقابلـــه  بـــا فســـاد و 

فـــرار مالیاتـــی تاکیـــد کـــرد.
ـــازمان  ـــس س ـــدار، رئی ـــن دی ـــدای ای  در ابت
ــا،  ــه هـ ــی از برنامـ ــی،  گزارشـ ــور مالیاتـ امـ
ســـازمان  هـــای  سیاســـت  و  عملکردهـــا 

مذکـــور ارائـــه  کـــرد.

انتخابات هیئت مدیره اتحادیه 
عینک سازان و عینک فروشان تبریز، 

برگزارشد

بــا برگــزاری انتخابــات، اعضــای جدیــد 
ســازان  عینــک  اتحادیــه  مدیــره  هیئــت 
حضــور  بــا  تبریزکــه  فروشــان  عینــک  و 
ــن  ــاالن ای ــه و فع ــن اتحادی ــا ای ــور اعض پرش
ــز  ــاف تبری ــاق اصن صنــف در محــل دائمــی ات

برگزارگردیــد.
عجــب  روزنامــه  گــزارش خبرنــگار  بــه 
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــات ب ــن انتخاب ــیر، ای ش
رضــا  آقایــان  اتحادیــه  ایــن  کاندیداهــای 
کاظمــی صــدر، علــی اصغــر جــداری خوشــباف 
ــارت  ــا نظ ــن ب ــدی آذر، همچنی ــدی واح و مه
ریاســت اتــاق اصنــاف، نماینــده اتــاق اصنــاف و 
ســازمان صنعــت و معــدن در ســامت و صحت 
کامــل انجــام شــد و بــه ترتیــب اکثریــت آراء: 
آقایــان افشــین واحــدی آذر )رئیــس اتحادیــه(، 
ناصــر ابراهیــم زاده کاشــف )نائــب رئیــس اول(، 
بهــزاد خلیــل زاده گاوگانــی )نائب رئیــس دوم(، 
ــم  ــر( و ابراهی ــرور )دبی ــی زاده هن ــد تق محم
فرشــباف  کامبیــز  و  دار(  )خزانــه  جعفــری 
ــاب  ــده و انتخ ــازرس( برگزی ــر) ب ــوش نظ خ

شــدند.
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گروه ماشین سازی تبریز با شرکت 

سوریه ای قرارداد 3۰ میلیون دالری بست

سرپرسـت شـرکت ماشین سـازی تبریز اعام 
کـرد: بزرگترین قـرارداد صادراتـی تاریخ فعالیت 
ایـن شـرکت بـه ارزش تقریبی ۳۰ میلیـون دالر 

بـا یک شـرکت سـوریه ای امضا شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا، ناصـر فـرج زاده در جمـع 
خبرنـگاران افزود: بر اسـاس این قـرارداد در طی 
۶ سـال شـرکت ماشـین سـازی تبریـز دسـتگاه 
هـای ابزار CNC به شـرکت سـوری تحویل می 

دهد.
سرپرسـت شـرکت ماشـین سـازی تبریـز بـا 
ابـراز خرسـندی از انعقـاد این قـرارداد صادراتی، 
اظهـار داشـت: ایـن قـرارداد بزرگ نقطـه عطفی 
در جهـت حرکت شـتابان ماشـین سـازی تبریز 
به سـوی روزهـای اوج این صنعت بـزرگ و مهم 
ملـی بـوده و اجـرای دیگـر پـروژه هـای صنعتی 
مهـم و بیـن المللـی را بـه دنبال خواهد داشـت.

قـرارداد  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  زاده  فـرج   
پـس از انجـام مذاکـرات فشـرده یـک هفتـه ای 
بـا حضـور جمعـی از مدیـران ایـن شـرکت مادر 
صنعـت در تهـران و تبریـز بـا حضور مقـام های 
ارشـد شـرکت سـوریه ای به امضا رسـیده است.

سـازی  ماشـین  گـروه  واگـذاری  دنبـال  بـه 
بـه صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد کشـور و تغییر 
مدیریـت و انتصـاب سرپرسـت شـرکت ماشـین 
سـازی تبریـز، گام های اساسـی برای پیشـرفت 
و رسـیدن بـه اوج و دوران طایـی شـروع شـده 
اسـت کـه عقد قـرارداد صادراتی نشـانگر این امر 

اسـت. مهم 
گـروه ماشـین سـازی تبریـز بـا بیـش از ۵۰ 
سـال قدمـت یکـی از بزرگتریـن کارخانه هـای 
شـهر تبریز واقـع در قراملـک و تولیدکننده انواع 
ماشـین های صنعتـی هماننـد انواع ماشـین ابزار، 
کمپرسـورهای صنعتـی، پمپ هـای آب، الکتـرو 
موتـور، لیفـت تـراک، انـواع موتورهـای دیزلـی، 
تـراش،  ماشـینهای  نسـاجی،  آالت  ماشـین 
ماشـینهای فـرز، ماشـین هـای متـه، قطعـات 

ریختـه و دسـتگاه های سـی ان سـی اسـت.
ایـن کارخانـه در سـال هـای اخیـر بـه دلیل 
واگذاری های نادرسـت با مشـکات متعددی در 

مسـیر فعالیـت خـود مواجه بوده اسـت.

اصرار بر تولید خودروهای قدیمی 
ارتجاع است 

ــت:  ــن گف ــازان همگ ــن قعطه س ــر انجم دبی
ــط  ــا توس ــروج خودروه ــدی خ ــه زمان بن برنام
ــام  ــه اع ــه وزارتخان ــایپا ب ــودرو و س ــران خ ای
شــده و اکنــون ســایپا فعالیت هــای خــود را بــر 
روی دو خــودروی جایگزیــن و ایــران خــودرو بــر 
ــرار اســت  ــاز کــرده اســت و ق یــک خــودرو آغ
ــه محــض توقــف تولیــد خودروهــای قدیمــی  ب

ــن آن شــوند.  ــد جایگزی خودروهــای جدی
ــر  ــژاد دبی ــا، آرش محبی ن ــزارش ایلن ــه گ ب
انجمــن قطعه ســازان همگــن در خصــوص 
توقــف تولیــد ۴ خــودرو تــا پایــان ســال جــاری 
ــازار خــودرو اســت  ــک اصــل در ب ــن ی گفت:ای
ــه  ــای قدیمــی ک ــا پلتفرم ه ــای ب ــه خودروه ک
ــتند و  ــب هس ــا عق ــتانداردهای روز دنی از اس
انتظــارات مشــتریان را بــرآورده نمی کننــد 
و بــه لحــاظ کیفیــت نیــز مــورد رضایــت 
و  خــارج  رده  از  بایــد  نیســتند  مشــتریان 
خودروهــای جدیــد جایگزیــن شــوند اصــرار بــر 
تولیــد خودروهــای قدیمــی یــک نــوع ارتجــاع 
اســت و حــذف خودروهــای قدیمــی جــزو 
ــی رود. ــه شــمار م ــای کان کشــور ب تصمیم ه

ــده  ــه بن ــی ک ــق اطاعات ــه داد: مطاب وی ادام
ــا  ــن خودروه ــدی خــروج ای ــه زمان بن دارم برنام
ــه  ــه وزارتخان ــایپا ب ــودرو و س ــران خ ــط ای توس
اعــام شــده و اکنــون ســایپا فعالیت هــای 
خــود را بــر روی دو خــودروی جایگزیــن و ایــران 
ــرار  ــرده و ق ــاز ک ــودرو آغ ــک خ ــر ی ــودرو ب خ
ــای  ــد خودروه ــف تولی ــض توق ــه مح ــت ب اس
قدیمــی خودروهــای جدیــد جایگزین آن شــوند.

ســه  روز  کــرد:  تصریــح  نــژاد  محبــی 
بــا  جلســه ای  قطعه ســازان  برخــی  شــنبه 
انــدازی  مدیــران ارشــد ســایپا جهــت راه 
ــات  ــد و سفارش ــزار کردن ــن برگ ــره تامی زنجی
ــه  ــد ب ــودرو جدی ــرای دو خ ــات ب ــن قطع تامی
ــد  ــا تولی ــه آی ــا اینک ــد ام ــازان داده ش قطعه س
ــودرو و  ــران خ ــوی ای ــودرو از س ــه خ ــن س ای
ســایپا در زمــان اعــام شــده محقــق شــود یــا 

ــد. ــر مان ــد منتظ ــر بای خی
ــاء  ــه خ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــه واســطه حــذف  ــه ب ــازار ک ایجــاد شــده در ب
ایــن ۴ خــودرو کــه از خودروهــای پرتیــراژ 
هســتند چگونــه پــر خواهــد شــد؟ اظهــار 
ــا  داشــت: قــرار اســت قســمتی از ایــن خــاء ب
ــا  ــد تیب ــراژ خودروهــای دیگــر مانن افزایــش تی
و کوییــک پــر شــود و بخشــی دیگــر بــا تولیــد 
خودروهــای جدیــد، ضمــن آنکــه برنامــه تولیــد 
خودروهــای دیگــر نیــز آمــاده اســت که توســط 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــاع رس ــازها اط خودروس

دردسر ساز شدن مقررات جدید نفتی 
برای فعاالن 

کرباسـیان گفـت: دغدغـه این روزهـای نفت 
کشـورمان تغییـر مقرراتـی اسـت که متاسـفانه 
داخلـی  کننـدگان  تولیـد  و  پیمانـکاران  بـرای 

ایجـاد مشـکل می کنـد. 
جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
مسـعود کرباسـیان مدیـر عامـل شـرکت ملـی 
نفـت ایـران، دربـاره مشـکات فعـاالن بخـش 
خصوصـی در حـوزه نفـت، اظهـار کـرد: عمـده 
زحمـات تولیـد، اسـتخراج، اکتشـاف و صادرات  
بـر دوش فعـاالن بخـش خصوصـی اسـت کـه 
شـرکت ملی نفـت ایران را در اجـرای طرح های 
مختلـف همراهـی می کنند. بدون شـک فعاالن 
ایـن حـوزه نیاز بـه تبـادل اطاعـات و راه های 
بررسـی حـل مشـکات بـرای بـاال رفتـن بهـره 

وری خواهنـد داشـت.
ــاالن  ــکات فع ــن مش ــی تری ــاره اصل او درب
حــوزه نفــت اظهــار کــرد: اصلــی تریــن دغدغــه 
ایــن روزهــای نفــت کشــورمان تغییــر مقرراتــی 
اســت کــه متاســفانه بــرای پیمانــکاران و 
مشــکل  ایجــاد  داخلــی  کننــدگان  تولیــد 
ایــن  از  بســیاری  مثــال  بــرای  می کنــد؛ 
ــرارداد واردات  ــته ق ــای گذش ــراد در دوره ه اف
قطعــه امضــا کرده انــد کــه در نهایــت بــه 
ــور  ــی در کش ــین آالت بوم ــی ماش ــد نهای تولی
ــه  ــه ارائ ــاز ب منجــر می شــود؛ ایــن موضــوع نی
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه ارزی دارد ک ــت نام ضمان

ــت. ــر نیس ــورمان میس ــی کش ــرایط فعل ش
کرباسـیان بیـان کـرد: تغییر ضمانـت نامه بر 
قـراردادی کـه پیش از این بسـته شـده بـود اثر 
گـذار اسـت؛ از طرفی مشـکات به وجـود آمده 
مـا را ملـزم بـه پاسـخگویی بـه مراجـع نظارتی 
می کنـد که عملکـرد این شـرکت را تحت تاثیر 
قـرار داده اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی 
ایجـاد اختیـارات ۲ طرفـه با انعطـاف الزم برای 

کارفرمـا و پیمانکار ضـرورت دارد.
مدیـر عامل شـرکت ملی نفت ایـران تصریح 
کـرد: مشـکات حـوزه نفتـی کشـور بایـد بـه 
سـرعت بـر طرف شـود و مسـئولیت انجـام این 
کار بـر عهـده تمـام فعـاالن حـوزه نفت اسـت؛  
و مسـئوالن  ایـن حـوزه  فعـاالن  بیـن  تعامـل 
آن می توانـد منجـر بـه تسـریع فرآینـد و رفـع 

مشـکات شـود.

ــران  ــوالد ایـ ــدگان فـ ــن تولیدکننـ  انجمـ
ـــال را  ـــت امس ـــه نخس ـــادرات ۶ ماه ـــزان ص می
ـــرد  ـــت ک ـــن ثب ـــزار ت ـــون و ۸۹۷ ه ـــج میلی پن
کـــه از ایـــن رقـــم ۶۱.۸ درصـــد اختصـــاص 
ــام )میانـــی( و ۱۸.۵ درصـــد  بـــه فـــوالد خـ

ــرد دارد.  میلگـ
بــه گــزارش ایرنــا، بــر پایــه جــداول آمــاری 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران، صــادرات 
ــه  ــزارش ب ــن گ ــوالدی در دوره ای ــدات ف تولی
ــید  ــن رس ــزار ت ــون و ۸۷۶ ه ــک میلی ــم ی رق
کــه نســبت بــه ۶ ماهــه ابتدایــی ۹۷ رشــد ۳۷ 

ــد. ــان می ده ــدی را نش درص
ــی  همچنیــن مجمــوع صــادرات فــوالد میان
)خــام( برابــر بــا چهــار میلیــون و ۲۱ هــزار تــن 
بــود کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال 

گذشــته ۴۳ درصــد افزایــش دارد.
زمــان  مــدت  در  آمــار  ایــن  پایــه  بــر 
تولیــد  امســال  شــهریورماه  تــا  فروردیــن 
ــه  ــوم ب ــت و بل ــب بیل ــوالدی در قال ــمش ف ش
رقــم ۲ میلیــون و ۹۶۷ هــزار تــن رســید که در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۸۸ درصــد 

افزایــش نشــان می دهــد.

ــم  ــه رق ــم ب ــوالدی ه ــلب ف ــادرات اس ص
ــه در  ــن رســید ک ــزار ت ــون و ۵۴ ه ــک میلی ی
ــن  ــزار ت ــون و ۲۳۸ ه ــک میلی ــا ی ــه ب مقایس
ــدی  ــت ۱۵ درص ــته، اف ــال گذش ــرد س عملک

ــت. یاف

ــای آن  ــور گوی ــاری جــداول مزب بررســی آم
ــز در  ــفنجی نی ــن اس ــادرات آه ــه ص ــت ک اس
ــن شــد کــه  دوره مــورد بررســی ۶۰۵ هــزار ت
در مقایســه بــا رقــم ۳۷۴ هــزار تــن مربــوط بــه 
۶ ماهــه نخســت ۹۷ رشــد ۶۲ درصــدی دارد.

ســهم آهــن اســفنجی از کل صــادرات ۶ 
ــس از  ــه پ ــه امســال ۹.۳ درصــد اســت ک ماه
ــوم را در  ــگاه س ــرد، جای ــی و میلگ ــوالد میان ف
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــادرات ب ــدول ص ج

ــت. اس
میــزان میلگــرد صادراتــی در نیمــه نخســت 
ــن  ــزار ت ــون و ۲۰۱ ه ــک میلی ــه ی ــال ب امس
ــن عملکــرد  ــه ۶۳۷ هــزار ت رســید و نســبت ب
ــد  ــته ۸۹ درصــد رش ــال گذش ــابه س دوره مش

دارد.
ــوالدی  ــل ف صــادرات مجمــوع مقاطــع طوی
ــایر  ــی و س ــی، ناودان ــرد، نبش ــن، میلگ )تیرآه
مقاطــع( در ۶ ماهــه امســال بــه یــک میلیــون 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــن رس ــزار ت و ۳۹۸ ه
۸۳۹ هــزار تــن عملکــرد دوره مشــابه پارســال 

ــش دارد. ــد افزای ۶۷ درص
ــوالدی  ــت ف ــع تخ ــوع مقاط ــدور مجم ص
ــز  ــدار( نی ــرد، ورق پوشش ــرم، ورق س )ورق گ
در دوره ایــن گــزارش بــه رقــم ۴۷۸ هــزار تــن 
رســید کــه در مقایســه بــا رقــم ۵۳۰ هــزار تــن 
ــه دوره مشــابه ســال گذشــته، افــت  ــوط ب مرب

ــدی دارد. ۱۰ درص

صادرات 6 ماهه فوالد بیش از 5.8 میلیون تن ثبت شد

مجلــس  عمــران  کمیســیون  ســخنگوی 
ــا  ــه ب ــت ک ــال آن اس ــه دنب ــت ب ــت: دول گف
اســتفاده از درآمدهــای مالیاتــی، بودجــه جاری 
کشــور را تأمیــن کنــد، امــا ایــن دغدغــه وجــود 
دارد کــه ایــن سیاســت هــا در نهایــت موجــب 
ــر مــردم و صنعــت  تشــدید فشــار اقتصــادی ب

ــود.  ــدگان نش ــران و تولیدکنن گ
ــدری  ــف ب ــت، صدی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
مجلــس،  عمــران  کمیســیون  ســخنگوی 
ــرای  ــت ب ــزی دول ــه ری ــه برنام ــاره ب ــا اش ب
اختصــاص درآمدهــای نفتــی بــه اجــرای طــرح 
ــی در الیحــه بودجــه  هــای نیمــه تمــام عمران
ســال ۹۹، گفــت: بــه نظــر مــن ایــن اســتراتژی 
مــی توانــد موجــب تحولــی شــگرف در اجــرای 

ــود. ــور ش ــی در کش ــای عمران ــروژه ه پ

حدود 76 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در 
کشور وجود دارد

نماینــده مــردم اردبیــل، نیــر، نمیــن و 

ــه  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــرعین در مجل س
داد: بــر اســاس آمارهــا، حــدود ۷۶ هــزار پــروژه 
نیمــه تمــام عمرانــی در کشــور وجــود دارد کــه 
اجــرای آن هــا هــزاران میلیــارد تومــان اعتبــار 
نیــاز دارد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی 
کشــور، اجــرا و تکمیــل ایــن پــروژه هــا، ده هــا 

ســال طــول مــی کشــد.
درســـت اســـت کـــه در شـــرایط کنونـــی 
میـــزان درآمدهـــای نفتـــی کشـــور کاهـــش 
ــای  ــام درآمدهـ ــاص تمـ ــا اختصـ ــه، امـ یافتـ
هـــای  پـــروژه  اجـــرای  بـــرای  موجـــود 
عمرانـــی، بســـیار قابـــل قبـــول و تأثیرگـــذار 

ــود. ــد بـ خواهـ
ـــرایط  ـــه در ش ـــت ک ـــت اس ـــت: درس وی گف
کنونـــی میـــزان درآمدهـــای نفتـــی کشـــور 
کاهـــش یافتـــه، امـــا اختصـــاص تمـــام 
درآمدهـــای موجـــود بـــرای اجـــرای پـــروژه 
هـــای عمرانـــی، بســـیار قابـــل قبـــول و 

ــود. ــد بـ ــذار خواهـ تأثیرگـ

تکیه بودجه جاری به درآمدهای مالیاتی 
نباید منجر به فشار اقتصادی به مردم شود

ــت  ــزی دول ــه برنامــه ری ــا اشــاره ب ــدری ب ب
ــرای تفکیــک درآمدهــای مالیاتــی و نفتــی و  ب
ــور  ــا در ام ــن درآمده ــه کــرد مجــزای ای هزین
جــاری و عمرانــی، گفــت: دولــت بــه دنبــال آن 
اســت کــه بــا اســتفاده از درآمدهــای مالیاتــی، 
ــا  ــد، ام ــن کن ــور را تأمی ــاری کش ــه ج بودج
ــت  ــن سیاس ــه ای ــود دارد ک ــه وج ــن دغدغ ای

هــا در نهایــت موجــب تشــدید فشــار اقتصــادی 
ــدگان  ــران و تولیدکنن ــت گ ــردم و صنع ــر م ب

نشــود.
ســـخنگوی کمیســـیون عمـــران مجلـــس 
ــت  ــزی دولـ ــه ریـ ــق برنامـ ــه داد: تحقـ ادامـ
ـــی،  ـــی و نفت ـــای مالیات ـــک درآمده ـــرای تفکی ب
مســـتلزم کاهـــش هزینـــه هـــا، کوچـــک 
ســـازی بدنـــه دولـــت و صرفـــه جویـــی 

ــت. ــادی اسـ اقتصـ

الیحه بودجه ۹۹ از نگاه بهارستان نشین ها

تکیه بودجه جاری به درآمدهای مالیاتی؛ 
نباید به مردم و صنعت فشار وارد شود

وزیــر اســبق اقتصــاد بــا بیــان اینکــه فنــاوری 
بیمــه  آینــده در حوزه هــای  باک چیــن در 
ــمند  ــاد هوش ــی اقتص ــور کل ــات و به ط و مالی
ــا افزایــش نفــوذ  ورود خواهــد داشــت، گفــت: ب
در  مرکــزی  بانکهــای  انحصــار  باک چیــن 
ــد.  ــد ش ــنتی شکســته خواه ــول س ــار پ انتش

ــمس الدین  ــید ش ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
در همایــش تخصصــی »زنجیــره  حســینی 
بلوکــی و رمزپولهــا؛ کاربــرد و تنظیــم مقــررات« 
کــه صبــح امــروز در مرکــز تحقیقــات راهبــردی 
ــد  ــر می رس ــت: به نظ ــد گف ــزار ش ــی برگ دفاع
در آســتانه انقــاب صنعتــی چهــارم قــرار 
گرفته ایــم کــه تحــوالت فراگیــر در عرصه هــای 
فناورانــه را در پــی خواهــد داشــت. ایــن انقــاب  
فناورانــه در امتــداد انقــاب ســوم اقتصــادی یــا 

ــرار گرفتــه اســت. ــال ق انقــاب دیجیت
یکــی  باک چیــن  حســینی،  به گفتــه 
از پدیده هــای مهــم عصــر انقــاب چهــارم 
پیشــرانهای  از  یکــی  کــه  اســت  صنعتــی 
هوشــمند  اقتصــاد  یــا  دیجیتــال  اقتصــاد 

می آیــد. به حســاب 
وزیــر پیشــین اقتصــاد بــا اشــاره بــه رویکــرد 
ــن  ــا بیت کوی ــول ی ــن رمزپ ــان مطرح تری مبدع
گفــت:  باک چیــن  فنــاوری  اســاس  بــر 
بیت کویــن بــا ادعــای مقابلــه بــا بانکهــای 
مرکــزی و انحصــار انتشــار پــول تولیــد و 
ــده  ــد در آین ــر می رس ــا به نظ ــد ام ــی ش معرف
نزدیــک در عرصه هایــی مثــل مالیــات و بیمــه 

نیــز باک چیــن نقش آفریــن باشــد.

وزیــر اقتصــاد دولــت دهــم بــا بیــان این کــه 
»زمانــی به دنبــال درک اقتصــاد برخــط بودیــم 
ــر تقاضــا مطــرح  ــا امــروز مفهــوم اقتصــاد ب ام
شــده« گفــت: در اقتصادهــای مبتنــی بــر 
فنــاوری انعطــاف بســیار زیــادی وجــود داشــته 

و شــغلها دیگــر پایــدار نیســتند.
ــع  ــال ۲۰۱۵ مجم ــزارش س ــزود، گ وی اف

ــد  ــد ۱۰ درص ــان می ده ــاد نش ــی اقتص جهان
تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان تــا ســال ۲۰۲۵ 

ــود. ــد ب ــن خواه ــوزه باک چی ــر ح درگی
ــاد  ــار اقتص ــه کن ــراز اینک ــا اب ــینی ب حس
مقابــل  مجــازی  پولهــای  امــروز  مجــازی، 
پول هــای واقعــی مطــرح شــده اند گفــت: ایــن 
ــار  ــار انتش ــول، انحص ــوزه رمزپ ــوآوری در ح ن

اســکناس از ســوی بانک هــای مرکــزی را از 
ــرد. ــد ب ــن خواه بی

وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر به ســرعت 
ــول  ــه پ ــول الکترونیکــی ب در حــال گــذار از پ

مجــازی هســتیم.
حســینی گفــت: در ســال ۲۰۱۲ بانــک 
ــول  ــول مجــازی و پ ــا پ ــه اروپ مرکــزی اتحادی
الکترونیکــی را بــا هــم مقایســه کــرد امــا 
ــه خــود را  تنهــا ســه ســال بعــد گــزارش اولی
اصــاح کــرد. در گــزارش جدیــد تأکیــد شــده 
بــود پولهــای مجــازی دیگــر محــدود بــه 
ــی  ــن واقعیت ــت، ای ــازی نیس ــای مج محیط ه
اســت کــه امــروز به خوبــی شــاهد آن هســتیم.

ــر پیشــین اقتصــاد در انتهــای مباحــث  وزی
ــی در  ــای حاکمیت ــرد نهاده ــه عملک ــود ب خ
برخــورد و مواجهــه بــا پولهــای مجــازی و 
ــال  ــک س ــت: ی ــرد و گف ــاره ک ــا اش رمزپوله
ــا پولشــویی اســتفاده  ــه ب پیــش شــورای مقابل
از رمزپولهــا را منــع کــرده بــود امــا دیدیــم کــه 
خیلــی ایــن مصوبــه اثرگــذار نبــود، در نهایــت 
ــاه قبــل شــورای عالی فضــای  ــه ۲ م نزدیــک ب
ــرر  ــن موضــوع ورود کــرد و مق ــه ای مجــازی ب
شــد ممنوعیــت قبلــی در خصــوص اســتفاده از 

ــود . ــته ش ــا برداش رمزپول ه
وی ادامــه داد، امــا پیــام اصلــی ایــن مصوبــه 
تنهــا بــه قیمــت بــرق مصرفــی اســتخراج 
ــم  ــای مه ــت و جنبه ه ــاره داش ــن اش بیت کوی
ــده  ــه دی ــور فناوران ــده نوظه ــن پدی ــادی ای نه

ــود. نشــده ب

ـــی از  ـــون یک ـــرد: اکن ـــان ک ـــران بی ـــاف ای ـــاق اصن ـــس ات رئی
اصلی تریـــن مشـــکات اصنـــاف بـــه ویـــژه در حـــوزه صنـــوف 
ـــن مشـــکل  ـــع ای ـــه رف ـــی اســـت ک ـــن مال ـــدی، موضـــوع تأمی تولی
از طریـــق اعطـــای تســـهیات بانکـــی کم بهـــره قابـــل جبـــران 

ـــت.  اس
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـعید ممبینـــی ضمـــن اشـــاره بـــه 
نتایـــج گزارشـــی دربـــاره پایـــش محیـــط کســـب وکار گفـــت: 
ـــج  ـــت، نتای ـــم اس ـــازار حاک ـــه در ب ـــبی ک ـــش نس ـــود آرام ـــا وج ب
ــال  ــتان سـ ــه ماهه تابسـ ــب و کار در سـ ــط کسـ ــش محیـ پایـ
ـــه  ـــت ک ـــی از آن اس ـــابه حاک ـــدت مش ـــا م ـــه ب ۱۳۹۸ در مقایس
فعـــاالن اقتصـــادی و صنفـــی کشـــور در ســـه حـــوزه اصلـــی 

دغدغه منـــد هســـتند.
وی نخســـتین نگرانـــی فعـــاالن صنفـــی را موضـــوع تأمیـــن 
ـــات  ـــی اتفاق ـــروز برخ ـــل ب ـــه دلی ـــح داد: ب ـــت و توضی ـــی دانس مال
ـــای  ـــطوحی از فعالیت ه ـــادی در س ـــداری اقتص ـــب ناپای ـــه موج ک

صنفـــی شـــده اســـت، تـــوان مالـــی واحدهـــای صنفـــی بـــه 
ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــی کاه ـــل توجه ـــزان قاب می

ـــان  ـــادی بی ـــاالن اقتص ـــکات فع ـــر مش ـــاره دیگ ـــی درب ممبین
ـــواد  ـــراوان م ـــانات ف ـــودن و نوس ـــی ب ـــل پیش بین ـــر قاب ـــرد: غی ک
اولیـــه و بی ثباتـــی سیاســـت ها و رویه هـــای ناظـــر بـــر کســـب 
ـــه  ـــائلی اســـت ک ـــه مس ـــز از جمل ـــرد نی ـــای متوســـط و خ و کاره
مشـــکات فراوانـــی را فـــراروی فعـــاالن اقتصـــادی و صنفـــی 

ـــت. ـــرار داده اس ق
ـــه نقـــش اصنـــاف تولیـــدی  ـــا اشـــاره ب ـــران ب رئیـــس اصنـــاف ای
ـــه  ـــاف و ب ـــه اصن ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــت: بای ـــتغال زایی گف در اش
ـــه ای  ـــه هزین ـــل هیچ گون ـــدون تحمی ـــدی ب ـــوف تولی ـــژه صن وی
ـــا  ـــور ایف ـــتغال زایی کش ـــر در اش ـــی کم نظی ـــت، نقش ـــرای دول ب

می کننـــد.
و  فعالیت هـــا  روزآمدســـازی  مســـئول،  مقـــام  ایـــن 
ـــادی  ـــون اقتص ـــای گوناگ ـــاف در عرصه ه ـــاق اصن ـــای ات برنامه ه

ـــت  ـــاق دانس ـــن ات ـــت ای ـــای فعالی ـــن محوره ـــی از اصلی تری را یک
ـــع کاال  ـــام توزی ـــود نظ ـــور بهب ـــه منظ ـــات ب ـــن اقدام ـــزود: ای و اف
ــال  ــوان مثـ ــه عنـ ــود؛ بـ ــام می شـ ــور انجـ ــات در کشـ و خدمـ
راه انـــدازی »هلدینـــگ اصنـــاف« از جملـــه برنامه هایـــی اســـت 
ـــد. ـــن ش ـــور تدوی ـــن منظ ـــه همی ـــران ب ـــاف ای ـــاق اصن ـــه در ات ک

ــن  ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــاف بـ ــرد: اصنـ ــح کـ ــی تصریـ ممبینـ
هلدینـــگ می تواننـــد از طریـــق تجمیـــع ســـرمایه های خـــرد، 
ـــع کشـــور  ـــر در نظـــام توزی ـــر و موثرت ـــب بهت ـــه مرات عملکـــردی ب
ـــر  ـــات در ه ـــش کاال و خدم ـــکان رصـــد و پای داشـــته باشـــند و ام

مرحلـــه از فرآینـــد توزیـــع مهیـــا و فراهـــم می شـــود.

وزیر اسبق اقتصاد:

 »رمزپول« انحصار بانکهای مرکزی 
در انتشار پول را خواهد شکست

رئیس اتاق اصناف ایران:

تأمین مالی، مهم ترین دغدغه 
فعاالن صنفی و اقتصادی

اقتصاد

تفاوت کیفیت بنزین در شهر های 
مختلف طبیعی است 

بهـرام نیـا گفـت: چـون بنزیـن در شـهر های 
مختلـف ماننـد اراک وبندرعباس توزیع می شـود 

بـه مراتـب کیفیـت آن هم متفاوت اسـت. 
جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
حسـن بهرام نیا عضوکمیسـیون انـرژی مجلس 
شـورای اسـامی،  بـا تائیـد موضـوع یکسـان 
نبـودن کیفیـت بنزیـن در شـهر های مختلـف, 
کشـور اظهـار کـرد: بنزین توزیعی در شـهر های 
مختلـف ماننـد اراک و بندرعبـاس بـه مراتب با 
کان شـهرها متفـاوت اسـت. توزیـع بنزیـن در 
برخـی شـهرها اسـتاندارد گـزارش شـده و در 

برخـی از شـهرها ایـن چنیـن نیسـت.
وی از دیگـر دالیـل یکسـان نبـودن کیفیـت 
بنزیـن در شـهر های مختلـف بـه کمبـود بنزین 
یـورو۴ اشـاره کـرد و گفـت: توزیع بنزیـن یورو 
اولویـت  پرتراکـم و پرمصـرف  ۴ در شـهر های 
شـهر های  در  بنزیـن  اینکـه  دلیـل  بـه  دارد، 

کوچـک اثـری بـر آلودگـی هوا نـدارد. 
شـهر های  در  اکنـون  هـم  اسـت  گفتنـی 

می شـود. عرضـه   ۴ یـورو  بنزیـن  بـزرگ 
بهـرام نیـا ادامـه داد: هرچـه کیفیـت بنزین 
باالتـر و خالص تـر باشـد تعـداد مصـرف کننـده 
ایـن کیفیـت  البتـه  آن هـم بیشـتر می شـود، 

بسـتگی بـه پاالیشـگاه ها هـم دارد.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چه کسـی 
مسـئول رسـیدگی بـه متفـاوت بـودن کیفیـت 
صاحـب  مرجـع  تنهـا  گفـت  اسـت؟  بنزیـن 
صاحیـت در ارزیابـی انطبـاق فـرآورده نفتی با 
اسـتاندارد مـورد نظـر، سـازمان ملی اسـتاندارد 
اسـت کـه بـا توجـه بـه اسـتاندارد های موجـود 

اجـازه تولیـد و صـادرات بدهـد.
در پایـان ایـن مقام مسـئول در خصوص تاثیر 
کیفیـت بنزیـن بر صـادرات آن توضیـح داد: هم 
اکنـون بنزیـن با کیفیـت باالیی صادر می شـود.
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آذربایجـان  ای  منطقـه  آب  مدیرعامـل   
شـرقی از شناسـایی یک هـزار کیلومتـر از نقاط 
حادثه خیـز در مسـیر رودخانه های اسـتان خبر 
داد و گفـت: آزادسـازی ۵۰۰ کیلومتـر از ایـن 
مسـیرها در سـال جـاری جـزو برنامه هـای این 

است.  شـرکت 
در  غفـارزاده  یوسـف  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
خطرپذیـری  جامـع  طـرح  کارگـروه  جلسـه 
سـیل آذربایجـان شـرقی افـزود: طـرح جامـع 
خطرپذیری سـیل اسـتان شـامل نقشـه برداری، 
تعییـن حـدود بسـتر و حریـم، روپرگـذاری و 
بازگشـایی و اصاح مسـیر رودخانه های اسـتان 

نیـز تدویـن شـده اسـت. 
وی اظهـار کـرد: ایـن طـرح پـس از تصویب 
در ایـن کارگـروه به شـورای برنامه ریزی اسـتان 

می شود. ارسـال 
اسـتاندار  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
بـا  جلسـه  ایـن  در  نیـز  شـرقی  آذربایجـان 
تأکیـد بـر اینکـه بازگشـایی حریـم رودخانه هـا 
بـدون تعـارف بایـد انجـام شـود، افـزود: همـه 
دسـتگاه های مسـئول موظـف بـه همـکاری در 

ایـن زمینـه هسـتند.
سـیل  کـرد:  تاکیـد  اظهـار  رحمتـی  جـواد 
در رفتـار طبیعـی خـود خطرسـاز نیسـت، ولی 
مداخـات انسـانی ماننـد تعـرض بـه حریـم و 
بسـتر رودخانه هـا باعث شـده اسـت کـه برخی 
از نقـاط در معـرض تهدیـد سـیل قـرار گیرنـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه قانـون نیـز حفـظ 

حریـم و بسـتر رودخانه ها و برخـورد با تخلفات 
را پیش بینـی کـرده اسـت، افـزود: عـدم رعایت 
قانـون و کوتاهـی برخـی سـازمان ها در انجـام 
وظایـف قانونـی خـود موجـب تعرض بـه حریم 

رودخانه هـا شـده اسـت.
تعییـن  مسـئولیت  کـرد:  اضافـه  رحمتـی 
و حفـظ حـدود حریـم و بسـتر رودخانه هـا بـا 

شـرکت آب منطقـه ای اسـت، امـا اکنـون ایـن 
موضـوع بـه یـک مسـأله اجتماعی تبدیل شـده 
کـه حـل آن از عهـده ایـن سـازمان بـه تنهایی 

برنمی آیـد.
معاون عمرانی اسـتاندار آذربایجان شـرقی با 
اشـاره بـه آسـیب ها و خسـارات سـیل در اوایل 
امسـال، گفـت: تردیـدی نیسـت که آزادسـازی 
همـه  و  شـود  انجـام  بایـد  رودخانه هـا  حریـم 
همـکاری  بـه  موظـف  مسـئول  دسـتگاه های 

. هستند
تهیـه  بـر  خصـوص  همیـن  در  رحمتـی 
نقشـه های پهنه بنـدی نقـاط خطرپذیـر سـیل 
اسـتان بـا اولویـت مراکز جمعیتـی تأکید کرد و 
گفـت: ایـن نقشـه ها بـه عنـوان طرح باالدسـت 
و پیوسـت پدافنـد غیرعامـل بـرای طرح هـای 

بعـدی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.
وی همچنیـن مشـاوران پروژه هـای عمرانـی 
را موظـف بـه تهیـه اطاعات خطرپذیری سـیل 
ایـن خصـوص  دانسـت و گفـت: مشـاوران در 
بـه اسـتعام از شـرکت آب منطقـه ای بسـنده 
می کننـد، در حالـی کـه طبـق قانـون مشـاور 
موظف اسـت به هـر نحوی اطاعـات الزم را در 

ایـن خصـوص تهیـه کند.
رحمتـی تأکیـد کـرد: ایـن موضـوع بایـد در 
عمرانـی  پروژه هـای  مشـاوران  خدمـات  شـرح 
پیش بینـی شـود تـا در صـورت بـروز خسـارات 
را  مشـاوران  بتواننـد  تـا دسـتگاه ها  احتمالـی، 

ملـزم بـه پاسـخ گویی کننـد.

5۰۰ کیلومتر نقطه حادثه خیز در رودخانه های 
آذربایجان شرقی آزاد می شوند

اختصـاص  از  شـرقی  آذربایجـان  و شهرسـازی  راه  مدیـرکل 
مالیـات پرداختـی شـرکت مـس سـونگون بـرای راه سـازی در 

آذربایجـان شـرقی خبـر داد . 
بـا  گفت وگـو  در  سـلطانی  ابوالقاسـم  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران از بسـته شـدن پرونـده مسـکن مهـر تـا پایـان سـال 
خبـر داد و اظهـار داشـت: پروژه هـای باقیمانـده که تـا ۸۰ درصد 
پیشـرفت دارنـد، تـا پایـان آذر و پروژه هـای مشـکل داری کـه 
بیـش از ۶۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارنـد تـا پایـان سـال بـا 

رفـع موانـع، تکمیـل و آمـاده تحویـل می شـوند.

وی محوطـه سـازی مجتمع هـای مسـاکن مهر را مـورد تاکید 
قـرار دارد و بـا بیـان اینکـه نبایـد بـدون محوطه سـازی مسـکن 
مهـر واگـذار شـود، گفـت: بـا برخـی از شـهرداری ها توافـق نامه 
محوطه سـازی مسـاکن مهر امضا شـده امـا برخی بـه توافق نامه 
امضـا کرده خـود تمکیـن نمی کنند چـرا که شـهرداری ها مدعی 
هسـتند کـه در حقوق پرسـنل مشـکل دارند و آغاز پـروژه جدید 

برایشـان غیرممکن اسـت.
مدیرکل راه و شهرسـازی آذربایجان شـرقی در ادامه با اشـاره 
بـه اینکـه سـازمان عمـران شـهر جدید سـهند قـرار بود تا شـش 

مدرسـه در ایـن شـهر احـداث کنـد، افـزود: سـه مدرسـه افتتاح 
شـده و سـه مدرسـه دیگـر در دسـت احـداث اسـت امـا علـی 
رغـم عـدم همراهـی سـازمان عمران شـهر جدید سـهند در سـه 
مدرسـه باقیمانـده، سـازمان نوسـازی و توسـعه مـدارس اسـتان 

بـرای احـداث و تکمیـل آن وارد شـده اسـت.
وی از اختصـاص مالیـات پرداختـی شـرکت مـس سـونگون 
بـرای راه سـازی در آذربایجـان شـرقی خبـر داد و گفـت: طبـق 
توافـق بـا وزارتخانـه، مقـرر شـد بـرای احـداث اتوبـان اتصـال به 
مرز ارمنسـتان، بخشـی از اعتبـار آن از محل مالیات این شـرکت 

شـود. تأمین 
سـلطانی خاطـر نشـان کـرد: ایـن امر به شـدت به نفع اسـتان 
اسـت چراکـه اعتبـار ۱۲۰ تـا ۱۳۰ میلیـارد تومانـی می توانـد به 
پیشـرفت ایـن پـروژه کمـک شـایانی کند لـذا فقـط صنایع مس 
از آن بهـره منـد نخواهـد شـد، بلکـه بـه مسـیر صادراتی اسـتان 

تبدیـل خواهد شـد.

اختصاص مالیات شرکت مس سونگون برای 
احداث و تکمیل اتوبان »تبریز ـ ارمنستان« 

رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تبریز:
تبدیل وضعیت پرسنل

 به صورت شفاف انجام شود 

شــورای  کارگــری  فراکســیون  رییــس 
ــل  ــد تبدی ــت: بای ــز گف ــهر تبری ــامی ش اس
وضعیــت پرســنل تامیــن نیــرو بصــورت شــفاف 

ــود.  ــام ش انج
ــزاده در  ــم صادق ــهریار، کری ــزارش ش ــه گ ب
جلســه فراکســیون  کارگــری شــورای اســامی 
ــدو تاســیس شــورای  ــت: از ب ــز گف شــهر تبری
پنجــم فعالیــت فراکســیون کارگــری آغــاز 
ــه صــورت مســتمر،  شــده و در حــال حاضــر ب
ــه  ــش ادام ــش از پی ــذار بی ــر گ ــداوم و تاثی م

دارد.
ــز  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
ــری  ــیون کارگ ــرد: در فراکس ــان ک ــر نش خاط
ــی  ــاش م ــز ت ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ش
بهبــود  و  رفــاه  بــرای  تصمیماتــی  شــود 
کارگــران  و  کارکنــان  کارگــران،  معیشــت 

شــهرداری تبریــز اتخــاذ شــود.
ــی اعضــای  ــه اصل ــه دغدغ ــان اینک ــا بی او ب
ــاق  ــهر احق ــورای ش ــری ش ــیون کارگ فراکس
حقــوق کارگــران شــهرداری تبریــز اســت 
ــیون در  ــن فراکس ــای ای ــت: اعض ــار داش اظه
ــس  ــچ ک ــا هی ــران ب ــوق کارگ ــوص حق خص

ــرد. ــد ک ــه نخواهن ــه و مصالح معامل
ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صادقــزاده 
فراکســیون طــی ســال هــای گذشــته اقدامــات 
مناســبی بــرای حفــظ امنیــت کاری کارگــران 
بــا هــدف پیگیــری و منســجم ســاختن حقــوق 
ــت:  ــار داش ــت اظه ــام داده اس ــراد انج ــن اف ای
ایــن فراکســیون بــه تاســی از فراکســیون 
ــس شــورای اســامی و  ــای موجــود در مجل ه
کانشــهرهای کشــور در شــهر تبریــز تشــکیل 

شــده اســت.
ــه موضــوع ســختی و  ــه داد: توجــه ب او ادام
ــت   ــاش درجه ــران، ت ــغل کارگ ــان آور ش زی
گســترش امکانــات رفاهــی بازنشســتگان و 
ــات  ــه اقدام ــری حقــوق کارگــران از جمل پیگی

ــت. ــیون اس ــن فراکس ــر ای دیگ
را  شــغلی  امنیــت  موضــوع  صادقــزاده 
مهمتریــن دغدغــه کارکنــان و کارگــران خوانــد 
و گفــت: در خصــوص تغییــر و تبدیــل وضعیــت 
تبریــز  شــهرداری  کارگــران  و  کارکنــان 
ــات مناســبی از ســوی شــورای اســامی  اقدام
شــهر، شــهردار تبریــز و مدیــران ارشــد شــهری 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
شــورای  کارگــری  فراکســیون  رییــس 
ــان  ــدی کارکن ــره من ــز به اســامی شــهر تبری
ــز،  ــهرداری تبری ــی ش ــش رفاه ــای بخ از مزای
فــوق العــاده ویــژه، ایثارگــران و ... را از حقــوق 
ــان شــهرداری دانســت و  ــی کارکن ــه تمام اولی
ادامــه داد: اجــرای دقیــق طــرح طبقــه بنــدی 
مشــاغل کارکنــان و کارگــران شــهرداری تبریــز 
از دیگــر خواســته هــای اکیــد فراکســیون 
کارگــری شــورای اســامی شــهر تبریــز اســت.

او بــا بیــان اینکــه خــروج از وضعیــت ابهــام 
موجــود در تبدیــل وضعیــت کارکنــان ضــروری 
اســت گفــت: وضعیــت ۹۵ نفــر از پرســنل 
ــز  ــی ورزشــی شــهرداری تبری ــازمان فرهنگ س
کــه مــدت شــش مــاه حقــوق دریافــت نکــرده 
ــم  ــزان ه ــن عزی ــز ای ــه ناچی ــق بیم ــد و ح ان

ــری شــود. ــد پیگی پرداخــت نشــده بای
کریــم صــادق زاده از طــرح ســاماندهی 
کارگــران ســاختمانی در ســطح شــهر تبریــز در 
قالــب عمــران ســرا خبــر داد و گفــت: خواســتار 
ــه  توجــه جــدی تمامــی اعضــای فراکســیون ب
مســائل کان و مهــم کارگــران و بازنشســتگان 

ــرون ســازمانی هســتیم. درون و ب
شــورای  فراکســیون کارگری  نشســت 
ــد  ــی چن ــا حضــور تن ــز ب ــهر تبری اســامی ش
ــز و  ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــای ش از اعض
ــد. ــزار ش ــهرداری برگ ــران ش ــدادی از مدی تع

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز:
برای اتمام پروژه متروی تبریز 1۰۰۰ 

میلیارد تومان اعتبار الزم است

ــز  ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
ــارد  ــر ۲۰۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــرف اعتب از ص
ــز در  ــروژه قطــار شــهری تبری ــرای پ ــان ب توم
ــت:  ــر داد و گف ــته خب ــال گذش ــول ۱۸ س ط
ــان،  ــارد توم ــص ۱۰۰۰میلی ــورت تخصی در ص

ــود. ــل می ش ــروژه تکمی پ
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی مولــوی اظهــار 
کــرد: خــط یــک متــروی تبریــز دارای ۱۸ 
ایســتگاه بــوده و در ســه فــاز کار شــده اســت، 
ــک نواقصــی  ــر ی ــا ۱۱ ه ــک ت ایســتگاه های ی
ــه  ــه ب ــد ک ــه دارن ــه و تهوی ــتن پل ــل نداش مث

ــرور در حــال برطــرف شــدن اســت. م
وی اضافــه کــرد: پــروژه بهره بــرداری از 
ــان  ــا زم ــوان ت ــوده و نمی ت ــر ب ــرو زمان ب مت
ــدن  ــرف ش ــا برط ــه ی ــل بودج ــص کام تخصی
تمامــی مشــکات پــروژه منتظــر مانــد، از 
ــه  ــج ب ــه تدری ــا ب ــوع از پروژه ه ــن ن ــن رو ای ای

می رســند. بهــره داری 
پایــان  تــا  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
ــه ایســتگاه  ــرو ب ــک مت ــاری، خــط ی ســال ج
پایانی )اللــه( برســد تــا همشــهریان غــرب 
ــوند. ــد ش ــرو بهره من ــت مت ــز از نعم ــز نی تبری

ــار  ــط دو قط ــه خ ــان اینک ــا بی ــوی ب مول
شــهری تبریــز نیــز در مرحلــه حفــاری اســت، 
گفــت: خــط دو از قــرا ملــک آغــاز شــده و بــا 
ــز  ــی تبری ــگاه بین الملل ــل نمایش ــور از مقاب عب

ــد. ــدا می کن ــان پی ــاوران پای ــهرک خ در ش
وی افــزود: خــط ســه هــم از ترمینــال 
ــی نســب  ــتام عال ــل بیمارس ــه مقاب ــروع و ب ش
تبریــز ختــم شــده و خــط چهــار نیــز از 
میــدان آذربایجــان آغــاز و بــه صــورت رینــک 

ــود. ــم می ش ــاد خت ــف آب ــه یوس ب
ــان،  ــز در پای مدیرعامــل قطــار شــهری تبری
ــه  ــردش را نقط ــر از عملک ــک مدی ــت ی رضای
ــد  ــد: بای ــر ش ــرد و متذک ــوان ک ــقوط او عن س
تــاش کنیــم تــا عملکــرد بهتــری در مقایســه 

ــیم. ــته باش ــان داش ــت کنونی م ــا وضعی ب

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــًا هماننــد خــودش  * انســان وقتــی کام
اســت کــه پویــا باشــد.

برتینی
* انســان بــرای خوشــبختی خــود تــاش 

نمــی کنــد.
نیچه

* تنهــا انســان اســت کــه هنــگام تفّکــر از 
خــود، آگاهــی دارد.

یاسپرس
هســتی،  کــه  بــاش  آن  انســان  ای   *

خــودت را پیــدا کــن.
زرتشت

و  کانــون  را  انســان همیشــه خــود   *
ــی  ــز م ــه چی ــنجۀ هم ــی و س ــور گیت مح
دانــد، خــود تصمیــم مــی گیــرد کــه اشــیاء 
چگونــه بایــد تجزیــه شــوند، شــناخته شــوند 

ــد.                                                                                    ــکل پذیرن ــی ش و حت
هیدگر

* انســان هیــچ نیســت مگــر آنچــه از 
ــازد. ــی س ــود م خ

سارتر
چــرا انســان خــودش را موفــق تصــّور 

ــد. نکن
؟

* آدمکــش همیشــه ســر خــود را بــا 
ــرد. ــی بُ ــنه م دش

ویکتور هوگو
ــۀ  ــت یافت ــی عینی ــود آگاه ــب خ * مذه
انســان اســت امــا طــرز فکــر مذهبــی چیــزی 

جــز خــود آگاهــی دروغیــن نیســت.
فویر باخ

* هــر گونــه تســلیم در برابــر غریــزه هــا، 
در برابــر ناخــود آگاهــی، انســان را بــه پســتی   

می کشاند.
نیچه

ــه  ــود غلب ــاز خ ــیلۀ نی ــه وس ــان ب * انس
بــر احســاس حقارتــش بــه جلــو رانــده مــی 
شــود و بــه وســیلۀ تمایلــش بــه برتــر بــودن 

ــي مــی رســد. ــه رشــد و تعال ب
آلفرد آدلر

* انسـان قادر است از طریق خود شناسی، 
بسـازد. خواهـد،  مـی  کـه  آنطـور  را  خـود 
جان دیوئی

* متأســفانه انســان از آن جوهــر مقــّدس 
ــان  ــود پنه ــب خ ــاق قل ــه در اعم ــزدی ک ای

ــا آگاه اســت. دارد، ن
دکتر تکمیل همایون

* چنانچــه بــر مــا روشــن شــد کــه نقطــه 
ــه آن  ــبت ب ــت نس ــی بایس ــم م ــف داری ضع
ــع  ــرده و درصــدد رف احســاس مســئولیت ک

ــم. آن برآئی
دکتر عیسی جاللی

رئیـس جمهـوری با بیـان اینکه روابـط ایران 
بـا جمهـوری آذربایجـان در طول ۶ سـال اخیر 
بسـیار به هم نزدیک شـده اسـت، گفـت: روابط 
دو کشـور بـه سـمت راهبردی حرکـت می کند. 
به گـزارش ایرنـا، حجت االسام والمسـلمین 
حسـن روحانـی پیـش از سـفر بـه جمهـوری 
آذربایجـان در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: 
ایـن سـفر بـرای شـرکت در هجدهمین اجاس 
کشـورهای عضـو جنبـش عـدم تعهد اسـت که 
بنـا به دعوت رئیـس جمهـوری آذربایجان الهام 

علـی اف صـورت می گیـرد.
مهـم  بسـیار  مـا  بـرای  داد:  ادامـه  وی   
اسـت در شـرایطی کـه آمریکایی هـا بـر طبـل 
یک جانبه گرایـی می زننـد و می خواهنـد در امـور 
همـه کشـورها مداخلـه کننـد و دشمنی هاشـان 
نسـبت به ملت بزرگ ایران از همیشـه روشـن تر 
و آشـکارتر اسـت مـا بایـد در همـه اجاس های 
سـازمان های  و  جهـان  سـطح  و  منطقـه ای 

بین المللـی حضـور فعـال داشـته باشـیم.
رئیـس جمهـوری افـزود: آمریکایی هـا از اول 
بـه دنبـال ایـن بودنـد کـه جمهـوری اسـامی 
ایـران را منـزوی کننـد تا کشـوری تنهـا بماند.

روحانـی تاکید کرد: روز بـه روز جایگاه ایران 
در میـان کشـورهای جهـان ملت هـای جهـان 
بیـش از گذشـته ارتقـا پیدا می کند امـروز دیگر 
تردیـدی باقـی نمانـده کـه جمهـوری اسـامی 
ایـران یـک کشـور بسـیار مهـم و تاثیرگـذار در 

ایـن منطقه اسـت.
وی بیـان کـرد: امـروز برای هیچکـس تردید 
باقـی نمانـده کـه ایـن ملـت بـزرگ در برابـر 
توطئه هـای دشـمنان بـه ویـژه آمریـکا تحریـم 
آنهـا  بـه زانـو بـه در نمی آیـد و راه خـودش را 

می دهـد. ادامـه 

شـرایط  ایـن  در  گفـت:  جمهـوری  رئیـس 
گفت وگـوی ما در این گونه اجـاس ها اهمیت آن 
از گذشـته بیشـتر است و خوشـحالم که جمهوری 
اسـامی ایران در سـال های اخیـر حضور فعال تری 

در اتحادیه هـای منطقه ای داشـته اسـت.
روحانـی یادآور شـد: اخیراً با اتحادیه اوراسـیا 
توافـق موقتـی را امضـا کرده و در اجاس سـران 
آنهـا در ارمنسـتان شـرکت کردیـم، در سـازمان 
همـکاری اقتصـادی )اکو( بودیم و حضـور داریم، 
در کنفرانـس اسـامی غیـر متعهدهـا همـواره 

حضـور فعـال داشـتیم و داریم.
روحانـی گفـت فعالیتهـای سـه جانبـه ای را  
در سـال هـای اخیـر شـروع کردیـم کـه قبـًا 
بـه ایـن صـورت نبـوده اسـت. اجـاس هایـی 

و  ترکیـه  ایـران،   میـان  رونـد  برمبنـای  کـه 
روسـیه تشـکیل می شـود یا اجاسـی کـه میان 
ایران،  آذربایجان و روسـیه سـه جانبه تشـکیل 
مـی شـود یـا اجـاس هایـی کـه بیـن ایـران 
و  می شـود  تشـکیل  افغانسـتان  و  هندوسـتان 
سـایر اجاس هـای که  در سـطح منطقـه داریم 
همـه بـر ایـن مبناسـت کـه جمهوری اسـامی 
ایـران بایـد حضـور فعال تـر در منطقه و سـطح 

باشـد. داشـته  جهان 
اجـاس  ایـن هجدهمیـن  یـادآور شـد  وی 
شـود  مـی  برگـزار  آذربایجـان  در  کـه  اسـت 
هفدهمیـن آن در ونزوئـا بـود و اجـاس قبلی 
آن در تهران برگزار شـد و از این تاریخ ریاسـت 
ایـن جنبـش را آذربایجـان بـر عهـده می گیـرد 

کـه مـن هـم  سـخنرانی خواهـم کـرد و هـم 
ماقات هـای دوجانبـه بـا روسـای کشـورهایی 
کـه در ایـن اجـاس شـرکت می کننـد خواهـم 
بـا کشـور  داشـت کـه البتـه امـروز اختصاصـاً 

میزبـان اسـت.
روحانـی ادامـه داد: بـا جمهـوری آذربایجـان 
بـه  بسـیار  سـال   ۶ ایـن  طـول  در  مـا  روابـط 
هـم نزدیـک شـده اسـت. آذربایجـان بـه غیـر از 
همسـایگی یکـی از سـه کشـور شـیعه در ایـن 
منطقـه اسـت، ایـران  عـراق و آذربایجان اسـت. 
بنابرایـن بـرای ما اهمیـت ویـژه ای دارد چرا که 
بـا آنها پیوند و ریشـه عمیق تاریخـی و فرهنگی 
داریـم و روابـط مـا بـا آذربایجـان به سـمت یک 
روابـط راهبـردی حرکـت مـی کنـد.  مـا هم در 
دریـای خزر توافقات بسـیار مهمی بـا آذربایجان 
بـه امضـا رسـانده ایـم و بایـد اجـرا و عملیاتـی 
شـود، در  عملیات مشترک اکتشـاف و استخراج  
نفـت و گاز و هـم در زمینه ترانزیت و راه ترانزیت 

همـکاری هـای خوبـی را آغـاز کـرده ایم.  
آسـتارا  آسـتارا-  گفـت:  جمهـوری  رئیـس 
وصـل شـده و پایانـه ای آنجـا تشـکیل شـده 
اسـت، همه تـوان خـود را برای اتصـال راه آهن 
رشـت به آسـتارا گذاشـته ایم و دنبال می کنیم 
چـرا کـه  ایـن راه ترانزیتی برای ما بسـیار مهم 
اسـت و هـم بـرای روابـط ما بـا روسـیه و اروپا، 
آذربایجـان و قفقـاز و هـم بـرای دیگـر کشـور 
هایـی کـه در ایـن مسـیر حضـور فعـال دارند،  
روحانـی گفـت: البتـه مـا روابـط خوبـی در 
زمینـه صنعتی و داروسـازی و علمی و پزشـکی 
بـا آذربایجـان داریـم بنابریـن امـروز بعدازظهـر 
بـا  دوجانبـه  دیدارهـای  بیشـتر  مـا  کار  همـه 
مقـام هـای آذربایجـان اسـت و فـردا عمدتـا بـا 

کشـورهای عضـو جنبـش عـدم تعهـد اسـت.

روحانی: 

روابط ما با جمهوری آذربایجان به 
سمت راهبردی حرکت می کند

دلنوشته
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سرنوشت !

)اکبر عظیم نیا(

ــاده  کارگاه توجیهــی کمیســیون بنــد ۲۰ م
ــه همــت ســازمان میادیــن و ســاماندهی  ۵۵ ب
بــا  و  تبریــز  شــهرداری  شــهری  مشــاغل 
ــت  ــط زیس ــیون محی ــس کمیس ــور رئی حض
و خدمــات شــهری شــورای شــهر تبریــز، 
ــق  ــور مناط ــین ام ــازمان، جانش ــل س مدیرعام
ــر  ــهری و دبی ــاغل ش ــاماندهی مش ــرکت س ش
ــران،  ــد ۲۰ شــهرداری ته کمیســیون هــای بن
جانشــین معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
تبریــز، اعضــای کمیســیون بنــد ۲۰ مــاده 
ــئولین  ــهری و مس ــات ش ــن خدم ۵۵، معاونی
ــن کارشناســان  تشــخیص مزاحمــت و همچنی
خدمــات شــهری مناطــق ۱۰ گانــه شــهرداری 

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری
بــه گــزارش امــور ارتباطــات ســازمان میادین 
و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری تبریز، 
ــل ســازمان ضمــن  ــم محمــدی مدیرعام ابراهی
ــوص  ــی در خص ــی، توضیحات ــدم گوی ــر مق خی
برگــزاری ایــن کارگاه بــرای حاضریــن داد و 
گفــت: امیدواریــم بــا تصویــب فراینــد تشــکیل  

ــون   ــاده ۵۵ قان ــد ۲۰ م ــز  بن ــه متمرک دبیرخان
ــز و  ــا توســط شــورای شــهر تبری شــهرداری ه
ابــاغ آن بــه مناطــق، در آینــده شــاهد اقدامــات 
موثــر  در امــر ســاماندهی مشــاغل مزاحــم 

شــهری باشــیم.
محمــدی در ایــن جلســه پیرامــون نحــوه ی 

عملکــرد و اجرایــی  کــردن  دبیرخانــه متمرکــز 
ارزیابــی مثبــت  مــوارد مطروحــه  ضمــن 
در ایــن کارگاه در جهــت آشــنایی اعضــای 
ــون  ــاده ۵۵ قان ــد ۲۰ م ــای  بن ــیون ه کمس
ــط  ــیون محی ــس کمیس ــا از رئی ــهرداری ه ش
ــورا درخواســت  ــات شــهری ش زیســت و خدم

ــتند . ــب آن را داش ــری و تصوی پیگی
وی در ادامــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
ــا  ــن کارگاه ب ــدد ای ــکیل مج ــت تش در خواس
همــکاری و حمایــت شــورای شــهر تبریــز 

ــت. ــیون را داش ــای کمیس ــرای اعض ب
ایـــن کارگاه توضیحـــات  همچنیـــن در 
ــن و  ــوص قوانیـ ــی در خصـ ــل و کاملـ مفصـ
فراینـــد بنـــد ۲۰  مـــاده ۵۵ شـــهرداری هـــا 
ــد ۲۰  ــای بنـ ــیون هـ ــر کمیسـ ــط دبیـ توسـ
ـــی  ـــم میرزائ ـــران خان ـــهر ته ـــهرداری کانش ش
ـــادل  ـــورد آن بحـــث و تب ـــت و در م ـــام گرف انج

نظـــر شـــد.
ـــاده  ـــد۲۰ م ـــیون بن ـــت کمیس ـــی اس گفتن
ـــا، کمیســـیونی اســـت  ـــون شـــهرداری ه ۵۵ قان
در راســـتای جلوگیـــری از ایجـــاد و تأســـیس 
ـــب  ـــق موج ـــر طری ـــه ه ـــه ب ـــی ک ـــه اماکن کلی
ـــف  ـــا مخال ـــاکنین ی ـــرای س ـــت ب ـــروز مزاحم ب
ـــق  ـــر طب ـــت. ب ـــت در شهرهاس ـــول بهداش اص
ـــت  ـــف اس ـــهرداری مکل ـــی ش ـــاده قانون ـــن م ای
از تاســـیس کارخانـــه هـــا، کارگاههـــا و گاراژ 
ـــا و  ـــا و دکان ه ـــر گاه ه ـــی و تعمی ـــای عموم ه
ـــی  ـــه م ـــواد محترق ـــه م ـــزی ک ـــن مراک همچنی
ــام مشـــاغل  ــازند و بـــه طـــور کلـــی تمـ سـ
و کســـب هایـــی کـــه ایجـــاد مزاحمـــت، 
ـــر و  ـــاء و س ـــوی از انح ـــر ننح ـــه ه ـــی ب آلودگ

ـــد..  ـــری نمای ـــد، جلوگی ـــی کنن ـــدا م ص

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز خبر داد؛

کارگاه توجیهی فرایند بند 2۰ ماده 55 قانون 
شهرداری ها در تبریز برگزار شد
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والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
مجلــس گفــت: قانــون بایــد مطابــق بــا نیازهــا 
ــه  ــع و هم ــم شــود و جام ــا تنظی ــت ه و اولوی
شــمول باشــد و مجلــس نیــز بایــد بــر ُحســن 

ــد.  ــارت کن ــن نظ ــن قوانی ــرای ای اج
ــیدمحمدجواد  ــت، س ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اهمیــت  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  ابطحــی 
موضــوع سیاســت هــای اباغــی قانونگــذاری از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری و پیشــقدم شــدن 
مجلــس در اجــرای ایــن سیاســت هــا، گفــت: 
ــد  ــی بای ــای اباغ ــت ه ــه سیاس ــه ب ــا توج ب
توجــه داشــت کــه ابتــدا مجلــس بایــد احتــرام 
بــه آن قانونــی کــه تصویــب مــی کنــد، بگــذارد 
ــد. ــی کنن ــم آن را اجــرا و عمل ــران ه ــا دیگ ت

عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلس 
افــزود: رهبــر معظــم انقــاب بــه درســتی 
ــد  ــی باش ــد راهکارهای ــد و بای ــاره می کنن اش
ــتگاه های  ــد دس ــس و بع ــود مجل ــه اول خ ک
دیگــر بــه رعایــت قانــون ملــزم شــوند و مقــام 
رهبــری در موضــوع احتــرام بــه قانــون اصــول 

ــان مــی کننــد. ــی را بی کل
ــس  ــی شــهر در مجل ــردم خمین ــده م نماین
شــورای اســامی تصریــح کــرد: مــردم قانونــی 
ــد،  ــت نباش ــرت و عدال ــا فط ــق ب ــه مطاب را ک
نمــی پذیرنــد و اگــر هــم در کام قبــول کننــد، 

در عمــل آن را زیــر پــا مــی گذارنــد.
تحقیقــات  و  آمــوزش  عضوکمیســیون 
ــق  ــد مطاب ــون بای ــان اینکــه قان ــا بی مجلــس ب
بــا نیازهــا و اولویــت هــا تنظیــم شــود، تاکیــد 
کــرد: قانــون بایــد جامــع و همــه شــمول 

ــل  ــیر و ُمجَم ــل تفس ــه قاب ــی ک ــد، قانون باش
باشــد و معــارض بــا قوانیــن دیگــر باشــد؛ 
درســت نیســت. بایــد پیــچ و خــم هــای نگارش 
ــل  ــی در عم ــفانه گاه ــم؛ متاس ــون را بدانی قان
نــگاه می کنیــم کــه قانــون نــه تنهــا بــه حــوزه 
ــر  ــای دیگ ــه حوزه ه ــد؛ بلک ــک نمی کن ای کم

ــرد. ــی ب ــن م را از بی

کیفیت عملکردی و کارشناسی مجلس 
باید در بعد قانون گذاری افزایش یابد

ـــی  ـــرای اجرای ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ابطح

ـــم  ـــام معظ ـــی مق ـــای اباغ ـــت ه ـــدن سیاس ش
رهبـــری در موضـــوع نظـــام قانـــون گـــذاری 
بایـــد کیفیـــت عملکـــردی و کارشناســـی 
مجلـــس در بعـــد قانـــون گـــذاری افزایـــش 
یابـــد، مطـــرح کـــرد: ماهیـــت قانـــون ایـــن 
اســـت کـــه بایـــد همـــه افـــراد را دربـــر 
ـــرای  ـــران ب ـــده و دیگ ـــازاده ، نماین ـــرد و آق بگی
ـــون  ـــرای قان ـــد و اج ـــی ندارن ـــذار تفاوت قانونگ
بایـــد نتایجـــی یکســـان بـــرای همـــه اقشـــار 

دربرداشـــته باشـــد.
ــارت  ــوع نظ ــت موض ــد براهمی ــا تاکی وی ب

بــر اجــرای قانــون در مجلــس شــورای اســامی 
تصریــح کــرد: اینکــه یــک قانونــی خــوب اســت 
و شــورای نگهبــان هــم آن را تاییــد کــرده ولــی 
ــر اجــرای  ــه نظــارت ب ــی نمــی شــود، ب اجرای
ــی  ــارت در جای ــوع نظ ــردد. موض ــی گ آن برم
ــی،  ــای نظارت ــتگاه ه ــس، دس ــود مجل ــه خ ب
بازرســی کل کشــور و بقیــه مربــوط مــی شــود، 
ــه  ــه موضــوع نظــارت عمــل شــود، هم ــر ب اگ

ــد. ــن می کنن ــون تمکی ــه قان ب
والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
مجلــس بــا بیــان اینکــه گاهــی  قانــون در یــک 
ــرای عــده خاصــی اجــرا می شــود و  بخشــی  ب
ــه  ــده خاصــی اجــرا نمــی شــود، ادام ــرای ع ب
داد: بطــور مثــال در یــک تــور ماهیگیــری 
ــای  ــت ج ــای درش ــی ه ــت ماه ــن اس ممک
ــرار  ــم از آن ف ــز ه ــای ری ــی ه ــد، ماه نگیرن
ــط در آن  ــای متوس ــی ه ــط ماه ــد و فق کنن
تــور گیــر کننــد. در رونــد اجــرای یــک قانــون 
ــن  ــد و ممک ــی آی ــش م ــن مشــکل پی ــم ای ه
ــی  ــار قوانین ــاده گرفت ــد س ــک کارمن ــت ی اس
شــود، امــا  آقــازاده در شــرایط مشــابه درگیــر 
ــی  ــا ماه ــه آنه ــرا ک ــود چ ــن نش ــان قوانی هم
هــای بــزرگ هســتند کــه در تــور جــای نمــی 
ــد از  ــد. در چنیــن شــرایطی مجلــس نبای گیرن

ــد. ــل باش ــود غاف ــی خ ــد نظارت بُع

ابطحی با اشاره به ابالغ سیاست های کلی قانوگذاری:

پیچ و خم های نگارش قانون باید رعایت شود

مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن گفــت: ۱۵ میلیــارد یــورو 
تســهیات از آغــاز بــه کار دولــت تدبیــر و امیــد بــه طــرح هــای 

خــرد و کان اقتصــادی پرداخــت شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، حســین مهــری اظهــار داشــت: از ابتــدای 
دولــت تدبیــر و امیــد بانــک صنعــت و معــدن در راه انــدازی ۵۱ 
نیــروگاه در مقیــاس کوچــک، متوســط و بــزرگ، خریــد هشــت 
هواپیمــای ای تــی آر و ســه ایربــاس، ســه آب شــیرین کــن بــا 
ــه  ــارس ب ــج ف ــال آب خلی ــاال، مشــارکت در خــط انتق حجــم ب
کشــور، ســاخت هشــت طــرح فــوالدی مشــهور، چندیــن طــرح 
ــان، لرســتان، بیدبلنــد و مســجد ســلیمان،  پتروشــیمی در کاوی
ــز  ــم - اصفهــان و نی ســریع الســیر کــردن راه آهــن تهــران- ق
برقــی کــردن راه آهــن دامغــان - اینچــه بــرون ســرمایه گذاری 

کــرده اســت.
ــه نتیجــه  ــا ب ــن طــرح ه ــرد: برخــی از ای وی خاطرنشــان ک

ــام هســتند. ــر در حــال اتم رســیده و بعضــی دیگ

مدیــر عامــل بانــک صنعــت و معــدن گفــت: حجــم ســرمایه 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــر دول ــه از عم ــالی ک ــا در ۶ س ــذاری م گ
ــع  ــس، مناب ــب فاینان ــورو در قال ــارد ی ــه ۱۵ میلی ــذرد ب می گ

ــت. ــیده اس ــزی رس ــک مرک ــی و بان ــعه مل ــدوق توس صن
مهــری بــه وجــود یــک هــزار طــرح نیمــه تمــام ایــن بانــک 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح هــا در زمینــه صنایــع گوناگــون 
در سراســر کشــور در حــال اجــرا اســت کــه بــا قــوت بــرای راه 

ــم. ــاش می کنی ــا ت ــدازی آنه ان
بــه گفتــه وی ایــن صنایــع بــه دلیــل شــرایط تحریــم موفــق 
ــان  ــین آالت و تجهیزاتش ــد، ماش ــوط تولی ــردن خط ــه وارد ک ب
ــه  ــرای رفــع مشــکل و ب ــه طــرق گوناگــون ب ــد کــه ب نشــده ان

ــرداری رسیدنشــان کمــک مــی کنیــم. بهــره ب
ــعی  ــت س ــای دول ــت ه ــا حمای ــرد: ب ــان ک ــری خاطرنش مه
ــا  ــاد شــده را ت ــای ی ــده ای از طــرح ه ــم بخــش عم ــی کنی م
پایــان ســال رونــق تولیــد بــه ثمــر برســانیم تــا مــردم از مواهــب 

آنهــا بهــره منــد شــوند.
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن بــا بیــان اینکــه بیــش از 
ــرای تقویــت تولیــد و اشــتغال و توســعه  ــوان خــود ب تعهــد و ت
ــن  ــه روی تامی ــرد: ب ــادآوری ک ــم ی ــته ای ــادرات گام برداش ص
ــع، تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام  ســرمایه در گــردش صنای

ــم. ــز و توجــه بیشــتری داری تمرک
وی روز چهارشــنبه در ســفر  خــود از هشــت طــرح صنعتــی 
ــه  ــدن ب ــت و مع ــک صنع ــا مشــارک بان ــه ب ــدان ک ــتان هم اس
مرحلــه تولیــد رســیده و یــا در حــال راه انــدازی هســتند دیــدن 

کــرد و بــرای توســعه آنهــا قــول مســاعد داد.

15 میلیارد یورو تسهیالت
 توسط بانک صنعت و معدن پرداخت شد

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــرقی از شهرنشــینی ۷۲ درصــد  ــان ش آذربایج
ــت  ــت: جمعی ــرداد و گف ــتان خب ــت اس جمعی
آذربایجــان شــرقی پنــج درصــد جمعیــت 
کل کشــور را شــامل می شــود امــا ســهم 
اقتصــادی اســتان فقــط ۳,۵ درصــد از کل 

ــت. ــور اس ــاد کش اقتص
بـــه گـــزارش ایســـنا، داود بهبـــودی در 
نشســـت هـــم اندیشـــی تبییـــن راهکارهـــای 
اتـــاق  در  شـــرقی  آذربایجـــان  توســـعه 
ـــت  ـــه جمعی ـــان این ک ـــا بی ـــز ب ـــی تبری بازرگان
ــماری  ــن سرشـ ــاس آخریـ ــر اسـ ــتان بـ اسـ
ســـال ۹۵، ســـه میلیـــون و ۹۰۹ هـــزار نفـــر 
ـــی  ـــد جمعیت ـــرد: نـــرخ رش ـــار ک اســـت، اظه
ـــال  ـــه س ـــی ب ـــاله منته ـــور در دوره ۱۰ س کش
ـــرای  ـــرخ ب ـــن ن ـــه ای ـــوده ک ۹۵، ۱,۲۵ درصـــد ب
ـــده ی  ـــش عم ـــود، بخ ـــد ب ـــتان ۰,۸۲ درص اس
پاییـــن بـــودن ایـــن نـــرخ رشـــد جمعیتـــی 

اســـتان مربـــوط بـــه مهاجـــرت اســـت.  
وی افــزود: ۷۰ درصــد جمعیــت اســتان 
ــنی ۶۴-۱۵  ــدوده س ــا مح ــرادی ب ــامل اف ش
ــای  ــق فض ــورت رون ــه در ص ــت ک ــاله اس س
ــه  ــی ب ــر جمعیت ــن قش ــتان، ای ــادی اس اقتص
عنــوان نیــروی انســانی فعــال عمــل می کننــد.

وی در خصــوص چالش هــای حــوزه زیســت 
محیطــی اســتان، اظهــار کــرد: مســئله ی 
ــا  ــن بحث ه ــی از مهم تری ــه یک ــه ارومی دریاچ
در ایــن خصــوص اســت کــه در دو ســال 
ــات  ــا و اقدام ــی ه ــل بارندگ ــه دلی ــته ب گذش
ارومیــه  دریاچــه  ارتفــاع  گرفتــه،  صــورت 
ــر  ــک مت ــته، ی ــال گذش ــه س ــه س ــبت ب نس
افزایــش یافتــه اســت امــا همچنــان بــه عنــوان 

ــت. ــرح اس ــش مط ــک چال ی
چالش هــای  دیگــر  از  افــزود:  بهبــودی 
ــه  ــوان ب ــتان می ت بخــش زیســت محیطــی اس
ــد کاهشــی  پیشــروی ســفره های آب شــور، رون
ــته،  ــال های گذش ــی س ــوری در ط ــارش کش ب
افــت آبخانه هــا و بــه خصــوص در دشــت 
در  انســانی  فعالیت هــای  گســترش  تبریــز، 
ارتفاعــات نزدیــک ســه هــزار متــر، افزایــش دمــا 
ــر  ــدها، حف ــداث س ــر،  اح ــای اخی ــه ه در ده
چاه هــای غیرمجــاز، مصــرف بــی رویــه آب 
ســدها، آبیــاری اراضــی زیرکشــت، اشــاره کــرد.

ــای  ــوازن الگوه ــدم ت ــه ع ــاره ب ــا اش وی ب
توزیــع جمعیتــی، گفــت: ۴۵ درصــد جمعیــت 
شــهر  دارنــد،  ســکونت  تبریــز  در  اســتان 
ــوان شــهر  ــه عن ــه ب تاریخــی و فرهنگــی مراغ
دوم اســتان جمعیتــی بالــغ بــر ۲۵۰هــزار نفــر 

ــدار  ــن مق ــه ای ــد ک ــای می ده ــود ج را در خ
ــت.  ــز اس ــت تبری ــم جمعی ــک هفت ی

وی متذکــر شــد: امکانــات، جمعیــت، صنعت 
و فعالیت هــای اقتصــادی در مرکــز اســتان 
وجــود دارد کــه باعــث تشــدید مهاجــرت 

می شــود. 
برنامه ریــزی  و  رئیــس ســازمان مدیریــت 
ــتان  ــهم اس ــا س ــه ب ــرقی در رابط ــان ش آذربایج
در حــوزه انــرژی، بیــان کــرد: آذربایجــان شــرقی، 
ســهم بســیار انــدک دو درصــدی در زمینــه تولید 
انــرژی بــرق و آب دارد، زیــر ســاخت شــبکه 
توزیــع بــرق اســتان دچــار محدودیت هایــی اســت 
کــه تهدیــدی جــدی در گســترش فعالیت هــای 

ــود.  ــوب می ش ــادی محس اقتص
وی بــا بیــان این کــه ســهم شــاغان اســتان 
در بخــش صنعــت و خدمــات در ســال های 
ــت:  ــوده، گف ــور ب ــد کش ــا رون ــق ب ــر مطاب اخی
بــه دلیــل رکــود صنعــت در اســتان ســهم 
ــز دارای  ــه اســت، تبری کشــاورزی افزایــش یافت
بیشــترین ذخایــر معدنی کشــور در حــدود  ۸,۵ 
ــرداری  ــا در حــوزه بهره ب ــوده ام ــن ب ــارد ت میلی
ــه  ــرقی، رتب ــان ش ــادن آذربایج ــتخراج مع و اس
ــادن  ــوزه مع ــه ح ــوری را دارد ک ــارم کش چه

ــد.  ــتان باش ــعه در اس ــور توس ــد مح می توان
ــازمان  ــادل در س ــدم تع ــک ع ــزود: ی وی اف
فضایــی جمعیتــی و ســکونتگاهی قســمت 
شــرق و غــرب اســتان وجــود دارد کــه برایــن 
اســاس، ۸۸درصــد جمعیت شهرنشــین اســتان 
در غــرب و ۱۲ درصــد در بخــش شــرق اســتان 
کلیبــر،  خدافریــن،  شهرســتانهای  شــامل 
هورانــد، اهــر، ورزقــان، هریــس، بســتان آبــاد، 

ــت.   ــاق اس ــترود و چاراویم ــه هش مبان
 ۲۷۵۰ وجــود  بــه  اشــاره  بــا  بهبــودی 

ــت: از  ــتان، گف ــاس اس ــک مقی ــتای کوچ روس
ــن تعــداد حــدود ۲۲۳۴ روســتا در قســمت  ای
ــرار  ــتان ق ــرب اس ــتا در غ ــرقی و ۹۶۶ روس ش
روســتای   ۲۸۳ حــدود  از  همچنیــن  دارد؛ 
ــاس اســتان، ۷۵ روســتا در شــرق  ــزرگ مقی ب
ــود دارد  ــی وج ــمت غرب ــتا در قس و ۲۰۷ روس
کــه ایــن ســاختار متعادلــی نبــوده و نیازمنــد 

ــت.   ــه اس مداخل
وی افــزود: اســتان از لحــاظ خدمــات ریلــی 
و پوشــش فرودگاهــی بســیار عقــب بــوده 
ــعه  ــی در توس ــه های ــود برنام ــد وج و نیازمن
و مــکان یابــی فرودگاهــی اســت، فــرودگاه 
ــد. ــی ندارن ــرواز آنچنان ــه هــم پ ســهند و مراغ

ــیتی در  ــری جنس ــه نابراب ــاره ب ــا اش وی ب
بــازار کار، اظهــار کــرد: نــرخ مشــارکت بانــوان 
در کار، ۱۵درصــد اســت کــه نســبت بــه 
ــان بســیار  ــاالی ۶۴ درصــدی آقای مشــارکت ب

ــت.  ــم اس ک
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــرات  ــه مخاط ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــن،  ــزش زمی ــش و ری ــد ران ــور مانن ــن مح زمی
ــی  ــرات اقلیم ــار از مخاط ــتان سرش ــت: اس گف
ــن راســتا محــل ســکونت  ــد در ای ــوده کــه بای ب
گزینــی جمعیــت و فعالیت هــای دیگــر بررســی 

ــود.  ش
وی بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی 
نســبتا مناســب مرکــز اســتان درخصــوص 
ــا  ــا ب ــا ســایر شــهرها، بیــان کــرد: ام ــه ب فاصل
ــی، دسترســی  ــت جغرافیای ــن موقعی ــود ای وج
ــا چالش هایــی  ــه شــبکه ریلــی و آزادراهــی ب ب

ــت.  ــه اس مواج
وی بــا اشــاره بــه تراکــم هفتــاد نفــری 
جمعیــت در تبریــز، افــزود: ایــن قطبیــت 

ــات و منابــع در ایــن شــهر  باعــث ایجــاد امکان
ــد  ــه من ــرمایه گذارها عاق ــی س ــده و تمام ش

ــد. ــت دارن ــه مرکزی ــی ب نزدیک
ــادل  ــع متع ــه توزی ــاره ب ــا اش ــودی ب بهب
اگــر  گفــت:  اســتان،  ســطح  در  معــادن 
ــا ایــن معــادن  ســرمایه گذاری هــا، متناســب ب
ــع  ــتغال، توزی ــاد اش ــث ایج ــود باع ــام ش انج
می شــود.  اســتان  در  توســعه  و  درآمــدی 

وی درخصــوص اهــداف بنیادیــن ســند 
ــه نقــش  ــش اســتانی، گفــت: دســتیابی ب آمای
تخصصــی فراملــی در ســطح بیــن المللــی بــه 
ــگاه  ــه جای ــیدن ب ــاز، رس ــوزه قفق ــژه در ح وی
ملــی در توســعه فعالیت هــای مزیــت دار و 
پایــداری محیــط زیســت از اهــداف گــردآوری 
بــا وجــود آن،  ســند آمایــش اســت کــه 
ــاف  ــی انعط ــی و طبیع ــای اقلیم محدودیت ه
پذیــری داشــته و باعــث افزایــش درجــه آزادی، 
ــود.  ــار می ش ــه اختی ــدرت دامن ــاب و ق انتخ
در  اســتان  رویکردهــای  درخصــوص  وی 
ســند آمایــش اســتانی، گفــت: اســتان در 
تخصصــی  و  اصلــی  دروازه  فراملــی  ســطح 
ــه  ــیا ب ــرق آس ــوب ش ــت از جن ــارت ترانزی تج
ــه  ــی ب ــه، در ســطح مل ــا و مدیتران حــوزه اروپ
ــی و  ــگری طبیع ــی کردش ــد اصل ــوان مقص عن
ــی  ــی، معدن ــای صتعت ــی فعالیت ه ــب مل قط
و کشــاورزی نویــن و در ســطح منطقــه و 
ــوان  ــا ت ــتانی ب ــوان اس ــه عن ــه ای، ب فرامنطق
زیســتی  محیــط  خودپاالیــی  و  پایــداری 
متعــادل در نظــام ســکونتگاهی و جریــان ســاز 
ــد نقــش  توســعه در منطقــه شــمال غــرب بای

ــد.   ــا کن ایف
وی افــزود: راهکارهــا و جهــت گیری هــای 
در  اســتانی  آمایــش  ســند  در  توســعه ای 
بخش هــای اساســی صنعــت، معــدن، کشــاورزی، 
خدمــات بازرگانــی، بهداشــت و درمــان، آمــوزش 
عالــی، ســکونتگاهی، محیــط زیســتی، انــرژی و 

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــگری پی گردش
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــی  ــرای یکپارچگ ــزود: ب ــرقی اف ــان ش آذربایج
ــا معیارهــای مختلــف  ســند آمایــش، اســتان ب
در ۱۱ منطقــه پهنــه بنــدی شــده اســت کــه 
جمعیــت، آبــادی هــا و مســاحت ایــن مناطــق 

در ســند آمایــش مطــرح شــده اســت.
ــتانی،  ــا اس ــرزمین ی ــش س ــور از آمای منظ
ــن  ــع ممک ــن توزی ــوب تری ــه مطل ــیدن ب رس
توزیــع  بهتریــن شــکل  توســط  جمعیــت، 
ــه  ــی در پهن ــادی و اجتماع ــای اقتص فعالیت ه

ــت. ــرزمین اس س

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

سهم اقتصادی آذربایجان شرقی فقط 3.5 درصد از کل اقتصاد کشور است

آغاز طرح ارتقاء کیفیت گوشت مرغ 
در آذربایجان شرقی 

طــرح ارتقــاء کیفیــت گوشــت مــرغ در 
اســتان همزمــان بــا سراســر کشــور، بــا هــدف 
ــک  ــی بیوتی ــزان آنت ــاندن می ــل رس ــه حداق ب
ــت  ــت گوش ــاء کیفی ــرغ و ارتق ــه م ــی ب تزریق

ــد.  ــاز ش ــایزبندی آن آغ ــز س ــرغ و نی م
ــوان،   ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بهــداد مدیــرکل دامپزشــکی اســتان آذربایجان 
شــرقی گفــت:در ایــن طــرح تمامــی مرغ هایــی 
ــرای مصــرف مــردم عرضــه می شــود در  کــه ب
 )A( ای- )A+( ــاس ــامل ای پ ــه ش ــه رتب س
و بــی )B( رتبــه بنــدی شــده و هــر ســه 
ــازمان دامپزشــکی کشــور  ــد س ــه تایی ــه ب رتب
ــه  ــا توج ــد ب ــردم می توانن ــت و م ــیده اس رس
ــت مشــخص شــده گوشــت دلخــواه  ــه کیفی ب

ــد. ــاب کنن ــود را انتخ ــی خ مصرف
او افــزود: از مزایــای اجــرای ایــن طــرح 
ــه کاهــش ۱۷ درصــدی اســتفاده از  ــوان ب میت
آنتــی بیوتیــک و واکســن در مرغ هــا - کاهــش 
ــه  ــبت ب ــد نس ــزان ۸ درص ــه می ــرغ ب وزن م
گــروه بــی - کاهــش ۲۰ درصــدی اســتفاده از 
ــرای پخــت مــرغ و نیــز حاصلخیــزی  ــرژی ب ان
ــا  ــن مرغ ه ــه از ای ــودی ک ــطه ک ــاک بواس خ

ــرد. ــاره ک ــود اش ــل می ش حاص
و  بهداشــتی  معــاون  طــرح  ایــن  در 
پیشــگیری ســازمان دامپزشــکی کشــور از خــط 

گشــتارگاه مــرغ آراز بازدیــد کــرد.

فعالیت هزارو 2۹۰ پایگاه ثابت 
وموقت برای اجرای طرح پیشگیری 
از تنبلی چشم درآذربایجان شرقی 

فعالیــت  از  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
ازاول  وموقــت  ثابــت  پایــگاه   ۲۹۰ هــزارو 
ــرای اجــرای طــرح  ــاری ب ــاه ســال ج ــان م آب
پیشــگیری از تنبلــی چشــم دراســتان خبــرداد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
آذربایجــان  بهزیســتی  مدیــرکل  ارشــدزاده 
شــرقی در مراســم طــرح پیشــگیری از تنبلــی 
چشــم در تبریــز بــه اجــرای طــرح پیشــگیری 
پایــگاه   ۲۹۰ درهــزارو  چشــم  تنبلــی  از 
ســنجش بینایــی ثابــت وموقــت دراســتان 
ــی  ــگیری تنبل ــرح پیش ــردو گفت:ط ــاره ک اش
ــان  ــی، همزم ــال متوال ــن س ــم در ۲۵ می چش
باسراســر کشــور دراســتان آذربایجــان شــرقی 
ســنجش  پایگاه هــای  کــه  می شــود  اجــرا 
ــاه ســال جــاری درهمــه  ــاه تاآذرم ازاول آبان م
ــای  ــک ومهد ه ــاد ژنتی ــتی، بنی ــز بهداش مراک
کــودک آمــاده ارائــه خدمــات بــه دانــش 

ــود. ــد ب ــوزان خواهن آم
او همچنیــن ازفعالیــت ۲۱۰ پایگاه ســنجش 
دائمــی تــا شــهریور مــاه ۹۹ درتمامــی مراکــز 

درمانــی خبــرداد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان افــزود: پارســال 
۱۶۸ هزارنفــر کــودک ۳ تــا ۶ ســال غربالگــری 
مــورد معاینــه بینایــی قــرار گرفتنــد کــه 
ــی  ــورد تنبل ــزارو ۲۹۰ م ــراد ه ــن اف ــن ای ازبی
چشــم تشــخیص داده شــد و بــه مراکزدرمانــی 
معرفــی شــده و تحــت درمــان قرارگرفتــه انــد.

غربالگــری  طــرح  اجــرای  در  گفــت:  او 
اســاس  بــر  بی بضاعــت  کــودکان  بینایــی 
هماهنگی هــای صــورت گرفتــه از کمک هزینــه 
ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــی برخ ــک و جراح عین

ــی  ــان تنبل ــرای درم ــن ب ــن س ــه بهتری او ب
چشــم زیــر پنــج ســالگی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــل  ــودک قب ــد ک ــکال دی ــه اش ــی ک در صورت
ــود،  ــان ش ــخیص و درم ــالگی تش ــج س از پن
حتــی اگــر چشــم در ایــن مــدت تنبــل شــده 
ــه  ــل ب ــی کام ــع بینای ــان به موق ــا درم باشــد ب
دســت می آیــد و هــر چــه درمــان چشــم 
ــه  ــه عقــب بیافتــد، احتمــال ب تنبــل بیشــتر ب
ــر می شــود،  ــی کامــل کمت دســت آوردن بینای
ــان  ــت ســالگی درم ــس از هف ــه پ به طــوری ک

ــد داشــت. ــی نخواه ــادی در بینای ــر زی تاثی
هــم چنیــن در پایــان مراســم از کتــاب 
ــوم اســتان  ــا ب ــق ب مهارت هــای زندگــی منطب
آذربایجــان شــرقی رونمایــی و از مولفیــن ایــن 

ــد. ــه عمــل آم ــل ب ــاب تجلی کت

سالمت

چربی احشایی چیست و چرا کاهش 
آن مهم است؟ 

ــاک  ــدر خطرن ــرا اینق ــایی چ ــی احش چرب
ــرای  ــع ب ــایی در واق ــوبات احش ــت؟  رس اس
بــدن مهــم هســتند ، زیــرا آنهــا از اندامهــای 
داخلــی در برابــر اثــرات محیــط داخلــی 
ــال ، کل  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی کنن ــت م محافظ
جــرم آنهــا نبایــد بیــش از ۱۰٪ -۱۵٪ از کل 

ــد.  ــدن باش ــای ب چربیه
بــه دســت آوردن چربــی احشــایی بیشــتر 
از حــد معمــول یــک مشــکل محســوب مــی 
ــی  ــد م ــش از ح ــایی بی ــی احش ــود. چرب ش

ــی ماننــد :  ــد بیمــاری های توان
ــد روی  ــش از ح ــار بی ــرا فش ــس ، زی واری

ــود دارد. ــا وج پاه
انفارکتــوس میــوکارد ، از آنجــا کــه قلــب 
بــا چربــی پوشــیده شــده و شــروع بــه از بیــن 
رفتــن مــی کنــد ، ایــن مــی توانــد منجــر بــه 

عواقــب فاجعــه آمیــز شــود.
بیماری های طبیعت شناسی.

اختاالت هورمونی؛
نقض فرآیندهای متابولیکی در بدن.

ــر  ــی زی ــا چرب ــایی ب ــی احش ــاوت چرب تف
ــر  ــی زی ــه چرب ــدن مــا ب پوســتی چیســت؟ ب
ــر کــردن  ــاره پ ــا دوب پوســتی احتیــاج دارد. ب
ذخایــر انــرژی بــدن ، بــه مــا ســرزندگی مــی 
بخشــد و هنــگام ســرد شــدن ، مــا را گــرم می 
ــا مصــرف  کنــد. همانطــور کــه مــی دانیــد ب
مــواد غذایــی چربــی در بــدن مــا ذخیــره مــی 
ــد  ــذا بخوری ــش از حــد غ ــر بی ــا اگ شــود. ام
ــه  ــی ن ــره چرب ــه ذخی ــدن شــما شــروع ب ، ب
ــتقیماً در  ــه مس ــتی، بلک ــر پوس ــه زی در الی
ــد.  ــی کن ــی م ــای داخل ــدام ه ــی ان نزدیک
چنیــن الیــه چربــی داخلــی، چربــی احشــایی 

نامیــده مــی شــود.
افزایــش چربــی در اطــراف معده ، کبد ، کیســه 
صفــرا ، روده هــا ، کلیــه هــا و دســتگاه تناســلی 
وجــود دارد. چربــی اضافــی احشــایی جریــان خون 
و لنــف را بــه انــدام هــای داخلــی مســدود می کند. 
تهویــه ریــه هــا بدتر مــی شــود و اکســیژن در بدن 
نامتــوازن مــی شــود ، کــه منجــر بــه مشــکل در 

تنفــس و خــواب مــی شــود.
ــت؟  ــده اس ــا آم ــایی از کج ــی احش چرب
ــایی  ــای احش ــع چربیه ــل تجم ــی از دالی یک
ژنتیکــی اســت. امــا روش زندگــی مــا نیــز در 
ایــن امــر نقــش مهمــی دارد. بــه عنــوان مثال 
، بســیاری مــی داننــد کــه مــردان )حتــی اگــر 
الغــر باشــند( اگــر بیــش از حــد آبجــو مصرف 
کننــد ، مــی توانــد باعــث شــکم بــزرگ شــود. 
ــی  ــی م ــر منف ــترون تأثی ــو روی تستوس آبج
گــذارد، کــه یــک هورمــون مردانــه اســت کــه 

باعــث کاهــش چربــی اضافــی مــی شــود.
پــس از یائســگی )صــرف نظــر از ســاختار 
شــکل بــدن و اســتعداد ژنتیکــی( تولیــد 
ــه شــدت کاهــش مــی  ــدن زن ب اســتروژن ب
ــه  ــایی ب ــت احش ــد باف ــال رش ــد و احتم یاب
ــد.  ــی یاب ــش م ــی افزای ــل توجه ــزان قاب می

بنابرایــن افــراد بــا عــدم تعــادل هورمونــی 
، اختــاالت متابولیــک و ســبک زندگــی بــی 

تحــرک بیشــترین احتمــال خطــر را دارنــد.
چگونــه مــی توانیــد میــزان چربی احشــابی 
را انــدازه گیــری کنیــد؟ بــرای تعییــن میــزان 
ــه  ــت ب ــر اس ــه بهت ــاک ، البت ــی خطرن چرب
ــام  ــکی انج ــه پزش ــد و معاین ــک بروی کلینی
ــرای  ــی ب ــراد تمایل ــا بســیاری از اف ــد. ام دهی

ــد. ــه پزشــک ندارن ــه ب مراجع
ــری  ــدازه گی ــود را ان ــر خ ــد کم ــدا بای ابت
کنیــد: اگــر انــدازه کمــر شــما در حــد 
معمــول پذیرفتــه شــده اســت ، دیگــر نیــازی 
بــه نگرانــی در مــورد اضافــی چربــی داخلــی 
نیســت. ایــن قاعــده بــرای زنــان حداکثــر ۳۵ 

ــت. ــال اس ــدود ۳۷ س ــردان - ح و در م
ســپس شــما ضریــب را محاســبه مــی 
کنیــد. باســن و دور کمــر را انــدازه بگیریــد و 
انــدازه کمــر را بــه انــدازه لگــن تقســیم کنید. 
بــرای زنــان ، بیشــتر از ۰,۸۸ و بــرای آقایــان 

ــش از ۰,۹۵ اســت . بی
چگونــه مــی توانیــد از شــر چربــی احشــایی 
ــد یــک  خــاص شــوید؟ اول از همــه ، شــما بای
رژیم غذایی ســالم داشــته باشــید. مصرف گیاهان 
را در غذاهــای خــود افزایــش دهیــد، یعنــی رژیــم 
ــه شــما بایــد از ۷۰ درصــد میــوه و  غذایــی روزان
ســبزیجات باشــد. مصــرف چربــی هــای حیوانــی 

و چربــی هــای گیاهــی را کاهــش دهیــد.
ــی  ــروبات الکل ــرف مش ــد مص ــعی کنی س
ــاده  ــفید س ــان س ــانید. ن ــل برس ــه حداق را ب
را بــا محصــوالت نــان تهیــه شــده از آرد 
کامــل جایگزیــن کنیــد. بــرای پاکســازی روده 
ــد.  ــد بخوری ــادی دارن ــر زی ــی کــه فیب غذاهای
ــات ،  ــک ، مرکب ــای خش ــوه ه ــل ، می آجی
ــن  ــات جایگزی ــوه ج ــام و می ــبزیجات خ س
ضــروری بــرای ســاندویچ هــای مضــر اســت.

و از همــه مهمتــر ، ســعی کنیــد بــه طــور 
ــا  ــایی را ب ــی احش ــد. چرب منظــم ورزش کنی
فعالیــت هــای بدنــی شــدید بســوزانید - یعنی 
ــازی  ــواری ، ب ــه س ــنا ، دوچرخ ــدن ، ش دوی
ــی  ــی چرب ــمن اصل ــس. دش ــا تنی ــال ی فوتب
داخلــی فعالیــت اســت. بیشــتر حرکــت کنیــد 
ــد و  ــروی کنی ــالم پی ــه س ــن تغذی و از قوانی
چربــی هــا روز بــه روز ماننــد بســتنی در روز 

ــوند. ــی ش تابســتان ذوب م
 منبع: بیتوته 

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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ـــل  ـــا ذی ـــت و امض ـــی 14008689720 ثب ـــه مل ـــه شناس ـــت 642 ب ـــماره ثب ـــه ش ـــخ 1398/07/21 ب ـــیر درتاری ـــب ش ـــت عج ـــر صنع ـــاص آذر پلیم ـــهامی خ ـــرکت س ـــیس ش  تاس
ـــاالت(  ـــن ترفت ـــی اتیل ـــی از pet )پل ـــول بازیافت ـــع گران ـــد و توزی ـــت :تولی ـــوع فعالی ـــردد. موض ـــی میگ ـــوم آگه ـــاع عم ـــت اط ـــر جه ـــرح زی ـــه ش ـــه آن ب ـــه خاص ـــده ک ـــل گردی دفاترتکمی
ـــزات  ـــه و تجهی ـــواد اولی ـــه م ـــن واردات کلی ـــن( و همچنی ـــی اتیل ـــی از pe )پل ـــرک بازیافت ـــن( – پ ـــی اتیل ـــی از pe )پل ـــول بازیافت ـــاالت(- گران ـــن ترفت ـــی اتیل ـــی از pet )پل ـــرک بازیافت – پ
ـــایر  ـــاالت و س ـــن ترفت ـــی اتیل ـــواد پل ـــد م ـــت و تولی ـــه - بازیاف ـــواد اولی ـــواع م ـــد ان ـــروش و تولی ـــد و ف ـــر – خری ـــوق الذک ـــده ف ـــاخته ش ـــوالت س ـــادرات محص ـــد و ص ـــط تولی ـــی خ مصرف
ـــوینده  ـــه ش ـــواد اولی ـــی م ـــرک ) نوع ـــود پ ـــد س ـــاز – تولی ـــورد نی ـــدات م ـــایر تولی ـــری و س ـــا بط ـــرم و ی ـــا پریف ـــا ورق و ی ـــول و ی ـــورت گران ـــو بص ـــواد ن ـــه م ـــل آن ب ـــری و تبدی ـــواد پلیم م
ـــدات  ـــروش تولی ـــد و ف ـــرکت – خری ـــت ش ـــوزه فعالی ـــین آالت در ح ـــواع ماش ـــادرات و واردات ان ـــرکتها- ص ـــا و ش ـــیمی ه ـــی از پتروش ـــو و ضایعات ـــتیکی ن ـــواد پاس ـــواع م ـــد ان (- خری
ـــز و شســـته شـــده  ـــی تمی ـــت بازیافت ـــرک پ ـــد پ ـــا و تولی ـــواع پاســـتیک ه ـــت ان ـــل مصـــرف – شستشـــو و بازیاف ـــه محصـــوالت قاب ـــی ب ـــواد بازیافت ـــواع م ـــل ان ـــت و تبدی ـــی – بازیاف بازیافت
ـــع  ـــی – جم ـــول بازیافت ـــد گران ـــری و تولی ـــواد پلیم ـــه م ـــک کلی ـــت اتوماتی ـــت بازیاف ـــی جه ـــره داری و مشـــارکت در کارخانجـــات و تاسیســـات صنعت ـــا شســـته نشـــده - تاســـیس ، به و ی
ـــه ، مشـــاوره ، صـــادرات ،  ـــات فناوران ـــه خدم ـــا مقصـــد- ارائ ـــدا ت ـــه از مب ـــا – تفکیـــک زبال ـــع آنه ـــدی وخشـــک و دف ـــی و تولی ـــی و غذای ـــه و پســـماندهای صنعت ـــواع زبال ـــت ان آوری و بازیاف
ـــزی و شـــیمیایی-  ـــت پســـماندهای فل ـــی – بازیاف ـــای مجـــاز بازرگان ـــه کااله ـــف و کلی ـــای مختل ـــد ه ـــا گری ـــواد شـــیمیایی ب ـــواع م ـــع و پخـــش ان ـــد ، توزی ـــروش ، تولی ـــد و ف واردات ، خری
ـــه اعـــم ازکاغـــذ و پاســـتیک و الســـتیک و شیشـــه - احـــداث  ســـاماندهی صنایـــع و مشـــاغل بازیافـــت الســـتیک ، پاســـتیک ، بطـــری هـــای پاســـتیکی - بازیافـــت ، تفکیـــک وامحـــا زبال
ـــه ســـوز – تولیـــد کـــود کمپوســـت – بازیافـــت پاســـتیک  ـــه و تاسیســـات زبال ـــه هـــای ســـاختمانی واحـــداث کارخان ـــه – بازیافـــت بطـــری هـــای پـــت وبازیافـــت نخال ـــه بازیافـــت زبال کارخان
ـــرم و  ـــول ن ـــواع گران ـــد ان ـــتیک – تولی ـــر والس ـــت تای ـــتیک – بازیاف ـــودر الس ـــد پ ـــول وتولی ـــد گران ـــرک وتولی ـــد پ ـــن – تولی ـــی پیلی ـــن وپل ـــی پروپیل ـــن وپل ـــی اتیل ـــده وپل ـــات زن از ضایع
ســـخت – تولیـــد گرانـــول عدســـی و گرانـــول رشـــته ای وشیشـــه ای – گرانـــول نایلـــون –تولیـــد محصـــوالت پلیمـــری وتولیـــد هرگونـــه محصولـــی کـــه مـــواد اولیـــه آن الســـتیک و پـــرک و 
ـــی و تولیـــدی و بیمارســـتانی و پســـماندهای  ـــی و غذای ـــه و پســـماندهای صنعت ـــواع زبال ـــت ان ـــه طـــرح هـــای بازیاف ـــره – اجـــرای کلی ـــاف و غی ـــد چکمـــه و الی ـــل تولی ـــول باشـــد از قبی گران
ـــه پســـماندهای شـــهری، ســـاختمانی  ـــادی از جمل ـــع پســـماندهای ع ـــردازش و دف ـــت و پ ـــل بازیاف ـــل و نق ـــازی و حم ـــازی و جداس ـــره س ـــع آوری و ذخی ـــاماندهی و جم ـــی – س الکترونیک
ـــرکت –  ـــت ش ـــوع فعالی ـــا موض ـــط ب ـــای مرتب ـــئولیت ه ـــل مس ـــرای تقب ـــته ب ـــات وابس ـــط و موسس ـــای ذیرب ـــهرداری ه ـــا ش ـــرارداد ب ـــاد ق ـــدا – انعق ـــک از مب ـــرد تفکی ـــا رویک ـــی ب و عمران
ـــوارد  ـــه و ســـایر م ـــت زبال ـــه هـــای مصـــوب – ســـرمایه گـــذاری درصنعـــت بازیاف ـــق طـــرح هـــا و برنام ـــل پســـماندها مطاب ـــع و تبدی ـــردازش، دف ـــت، پ احـــداث واحدهـــا و کارخانجـــات بازیاف
ـــر شـــبکه ای ،  ـــی غیرهرمـــی و غی ـــی – بازاریاب ـــروش کاالهـــای مجـــاز بازرگان ـــد و ف ـــدون آالیندگـــی- واردات و صـــادرات و خری ـــاک و ب ـــع پ زیســـت محیطـــی – ســـرمایه گـــذاری در صنای
ـــا اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی – اخـــذ هرگونـــه وام و ضمانتنامـــه از بانکهـــا و موسســـات مالـــی و اعتبـــاری داخلـــی و خارجـــی  ترخیـــص کاالهـــای شـــرکت از گمـــرکات – عقـــد قـــرارداد ب
ـــاط  ـــی و خارجـــی – ایجـــاد شـــعب در نق ـــه شـــرکت هـــای داخل ـــا اعطـــای نمایندگـــی ب ـــا اعـــم از دولتـــی و خصوصـــی – اخـــذ ی ـــده ه ـــام شـــرکت – شـــرکت در مناقصـــه هـــا و مزای ـــه ن ب
ـــخ  ـــت : از تاری ـــدت فعالی ـــط م ـــع ذیرب ـــای الزم از مراج ـــذ مجوزه ـــس از اخ ـــزوم پ ـــورت ل ـــی درص ـــی و خارج ـــای داخل ـــگاه ه ـــرکت در نمایش ـــور – ش ـــارج از کش ـــل و خ ـــف در داخ مختل
ـــی عجـــب شـــیر،  ـــادی شـــهرک صنعت ـــی ، آب ـــزی ، دهســـتان دیزجرودغرب ـــی: اســـتان آذربایجـــان شـــرقی ، شهرســـتان عجـــب شـــیر ، بخـــش مرک ـــز اصل ـــدت نامحـــدود مرک ـــه م ـــت ب ثب
ـــغ 1000000  ـــارت اســـت از مبل ـــی عب ـــاک 0، ق 122 ، طبقـــه همکـــف کدپســـتی 5548117813 ســـرمایه شـــخصیت حقوق ـــی، پ ـــان اصل ـــه شـــهرک صنعتـــی عجـــب شـــیر ، خیاب محل
ـــماره 52/5400/145  ـــی ش ـــی بانک ـــی گواه ـــال توســـط موسســـین ط ـــغ 1000000 ری ـــادی مبل ـــام ع ـــا ن ـــهم آن ب ـــداد 100 س ـــی تع ـــهم 10000 ریال ـــه 100 س ـــم ب ـــدی منقس ـــال نق ری
ـــی 0078549655و  ـــماره مل ـــه ش ـــان ب ـــا صادقی ـــم آیس ـــره خان ـــت مدی ـــا هیئ ـــت اعض ـــده اس ـــت گردی ـــد 5400 پرداخ ـــا ک ـــیر ب ـــعبه عجبش ـــارت ش ـــک تج ـــزد بان ـــورخ 1398/07/09 ن م
ـــه شـــماره ملـــی 5060049965و  ـــاد ب ـــان مهرآب ـــام صادقی ـــای بهن ـــه مـــدت 2 ســـال آق ـــره ب ـــه ســـمت عضـــو هیئـــت مدی ـــه مـــدت 2 ســـال و ب ـــره ب ـــه ســـمت نایـــب رئیـــس هیئـــت مدی ب
ـــه ســـمت عضـــو هیئـــت  ـــی 5069824163و ب ـــه شـــماره مل ـــان ب ـــای بهمـــن صادقی ـــه مـــدت 2 ســـال آق ـــه ســـمت مدیرعامـــل ب ـــه مـــدت 2 ســـال و ب ـــره ب ـــه ســـمت عضـــو هیئـــت مدی ب
ـــل چـــک ، ســـفته ،  ـــادار و تعهـــد آور شـــرکت از قبی ـــه اوراق و اســـناد به ـــدگان حـــق امضـــا : کلی ـــدت 2 ســـال دارن ـــه م ـــره ب ـــت مدی ـــه ســـمت رئیـــس هیئ ـــدت 2 ســـال و ب ـــه م ـــره ب مدی
ـــره (  ـــر عامـــل و عضـــو هیئـــت مدی ـــا ســـمت مدی ـــاد ) ب ـــان مهرآب ـــام صادقی ـــای بهن ـــرد آق ـــادی و اداری باامضـــاء منف ـــه هـــای ع ـــه نام ـــن کلی ـــود اســـامی و همچنی ـــا عق ـــروات ، قرارداده ب
ـــازرس  ـــه ســـمت ب ـــی 5060085619 ب ـــه شـــماره مل ـــای مهـــدی پناهـــی شـــورگل ب ـــر عامـــل : طبـــق اساســـنامه بازرســـان آق ـــارات مدی ـــر مـــی باشـــد اختی ـــا مهـــر شـــرکت معتب همـــراه ب
ـــر االنتشـــار  ـــی روزنامـــه کثی ـــه مـــدت یـــک ســـال مال ـــی البـــدل ب ـــازرس عل ـــه ســـمت ب ـــی 5069649914 ب ـــه شـــماره مل ـــور ب ـــای جعفـــر قاســـم پ ـــی آق ـــه مـــدت یـــک ســـال مال ـــی ب اصل

ـــی باشـــد. ـــت نم ـــه فعالی ـــه اخـــذ و صـــدور پروان ـــه منزل ـــور ب ـــت مذک ـــت موضـــوع فعالی ـــد. ثب ـــن گردی ـــای شـــرکت تعیی ـــی ه ـــت درج آگه ـــیر جه عجـــب ش
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر )640087(
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برگزیــدگان نخســتین جایــزه »کتــاب ســال 
تبریــز« همزمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه بیــن 

المللــی کتــاب تبریــز معرفــی شــدند. 
بــه گــزارش تســنیم، برگزیــدگان نخســتین 
ــا  ــان ب ــز« همزم ــال تبری ــاب س ــزه »کت جای
برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تبریــز 

معرفــی شــدند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، کتــاب »تاریخچــه 
ــات« نوشــته حســین ســیفلو در حــوزه  ریاضی
ــت  ــده شــد؛ کتــاب »دیاب ــوم خالــص برگزی عل
ــی« نوشــته عباســعلی گائینــی،  و فعالیــت بدن
اکبــر معیــن، علــی ضرخامــی خامنــه و راحلــه 
ولگــری شــرف در حــوزه هنــر )تربیــت بدنــی( 
ــرض  ــاب »جمجمــه ات را ق ــده شــد؛ کت برگزی
ــو در  ــرادر« نوشــته مرتضــی کربایــی ل ــده ب ب
ــد؛  ــده ش ــر( برگزی ــر معاص ــات )نث ــوزه ادبی ح
ــا  ــته لی ــردی؟« نوش ــدا ک ــرا ص ــاب »م کت
ــعر  ــات )ش ــوزه ادبی ــینی نیا در ح ــن حس مهی
»پارســی  کتــاب  شــد؛  برگزیــده  معاصــر( 
ســرایان آســیای صغیــر« ترجمــه اســداله 
واحــد در حــوزه ادبیــات )نقــد ادبــی( برگزیــده 
ــی  ــاب »ســرو ســربدار« نوشــته یحی شــد؛ کت
ــا  ــخ و جغرافی ــوزه تاری ــایش در ح ــا بخش آری
برگزیــده شــد و کتــاب »روی ســیم تــار« 
نوشــته حســین قربــان زاده در حــوزه برگزیــده 

شــد.

ــر هــم کتاب هــای  در بخــش شایســته تقدی
طیــف  اختــال  دارای  کــودکان  »آمــوزش 
ــه  ــاال« ترجم ــرد ب ــطح عملک ــا س ــم ب اوتیس
ــادی در حــوزه  ــرز فره ــی و فریب شــهروز نعمت
فلســفه و روانشناســی؛ »درمــان شــناختی-

ــان رویکــرد تنظیــم  ــان و جوان ــاری نوجوان رفت
در  قره آغاجــی  ســعید  ترجمــه  هیجــان« 
و  »بررســی  روانشناســی،  و  فلســفه  حــوزه 
تحلیــل روابــط و مناســبات امــام علــی )ع( بــا 

ــاس  ــدوی عب ــا مه ــته محمدرض ــار« نوش انص
آبــاد در حــوزه دیــن )ســیره معصومیــن(، 
محمدحســین  نوشــته  حقیقــی«  »آنالیــز 
فاروقــی و رضــا احمــدی در حــوزه علــوم 
خالــص )ریاضیــات( بــه عنــوان آثــار شایســته 

ــدند. ــی ش ــر معرف تقدی
همچنیــن کتــب »گــرده افشــانی و لقــاح در 
گل داران« نوشــته هوشــنگ نصرتــی در حــوزه 
علــوم خالــص )زیســت شناســی(، »انــرژی 

تــا  نظــری  مدل هــای  از  گرمایــی،  زمیــن 
روش هــای اکتشــاف و توســعه« نوشــته کمــال 
ــوزه  ــواری در ح ــد شهس ــم و محم ــیاه چش س
ــو  علــوم خالــص )زمیــن شناســی(، »مبانــی نان
تکنولــوژی و کاربــرد آن در درمــان بیماری هــای 
قلبــی و عروقــی و اعصــاب« نوشــته امیــر امیری 
ــکی(،  ــی )پزش ــوم عمل ــوزه عل ــان در ح صادق
در  انگلــی  بیماری هــای  شناســی  »آســیب 
ــر و  ــره خردادمه ــته منی ــی« نوش ــات اهل حیوان
ــی  ــوم عمل ــوزه عل ــی در ح ــت الله ــد نعم احم

ــدند. ــناخته ش ــر ش ــته تقدی ــکی( شایس )پزش
کشــاورزی  بــر  »مقدمــه ای  کتاب هــای 
دقیــق« نوشــته حســین نویــد در حــوزه علــوم 
خالــص )کشــاورزی(، »فیزیولــوژی ورزشــی 
نوشــته  قلب-عروقــی«  بیماری هــای  در 
بهــروز بقائــی در حــوزه هنــر )تربیــت بدنــی(، 
مهــدی  نوشــته  آلبالویــی«  »نعلین هــای 
ادبیــات )رمــان و  نورمحمــدزاده در حــوزه 
داســتان(، »گشــایش« نوشــته محمــد شــکری 
فــرد در حــوزه شــعر، »پرچــم صلــح« نوشــته 
شــهریار شــفیعی در حــوزه شــعر، »ســنگ 
و ســبو« نوشــته بهــروز عــزب دفتــری در 
ــمار  ــه روزش ــی ب ــی و »نگاه ــد ادب ــوزه نق ح
وقایــع تبریــز« نوشــته بهــروز رســتمی در 
حــوزه تاریــخ و جغرافیــا نیــز بــه عنــوان آثــار 

ــدند. ــی ش ــر معرف ــته تقدی شایس

برگزیدگان نخستین جایزه »کتاب سال تبریز« معرفی شدند

ـــار  ـــاره آم ـــان درب ـــگاه فرهنگی ـــس دانش ریی
معلمانـــی کـــه در ســـال تحصیلـــی جدیـــد 
ـــال  ـــت: امس ـــدند، گف ـــق ش ـــدارس تزری ـــه م ب
ـــور  ـــر کش ـــه سراس ـــم ب ـــزار معل ـــک ۲۷ ه نزدی
ـــده  ـــال آین ـــا س ـــم ت ـــا داری ـــم و بن ـــزام کردی اع
ـــر  ـــزار نف ـــش داده و ۳۷ ه ـــار را افزای ـــن آم ای

ـــانیم.  برس
ــر،  ــین خنیفـ ــا، حسـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
دربـــاره کمبـــود ۱۰۰ هـــزار نفـــری معلمـــان 
در مـــدارس سراســـر کشـــور گفـــت: مـــا 
می توانیـــم بـــا همـــت وزیـــر آمـــوزش و 
پـــرورش تـــا ســـال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشـــکل 
کمبـــود معلـــم را بـــه خوبـــی حـــل کنیـــم، 
زیـــرا هـــر ســـال نزدیـــک بـــه چهـــل هـــزار 
ـــم. ـــق می کنی ـــدارس تزری ـــه م ـــم ب ـــرو معل نی

ــام  ــر تمـ ــال حاضـ ــه داد: در حـ وی ادامـ
تاشـــمان را می  کنیـــم کـــه کســـری معلـــم 
ـــا  ـــم. ب ـــران کنی ـــرورش را جب ـــوزش و پ در آم
توجـــه بـــه اقدامـــات و برنامه هایـــی کـــه 
ـــان  ـــه کارم ـــای اولی ـــته ایم، االن در دوره ه داش
ـــتیم  ـــال هس ـــر در دوره نه ـــر دیگ ـــه تعبی ـــا ب ی
ـــد و  ـــد کن ـــه رش ـــی ک ـــا وقت ـــال ت ـــن نه و ای

میـــوه بدهـــد دو ســـال زمـــان می بـــرد.
رییــس دانشــگاه فرهنگیــان بــا بیــان اینکــه 
ــم  ــود معل ــوان ۸۰ درصــد مشــکات کمب می ت
را مرتفــع کــرد، توضیــح داد: ورودی هایــی 
ــم را  ــذب کردی ــال ج ــل و امس ــال قب ــه س ک
ــق  ــدارس تزری ــه م ــا ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ب ت
می کنیــم و مشــکل کمبــود معلــم تــا ۷۰ ، ۸۰ 

درصــد حــل خواهــد شــد.
ـــا  ـــه ب ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــر در پاس خنیف
ـــران کســـری  ـــه جب ـــه اهمیتـــی  کـــه ب توجـــه ب

ـــزان  ـــن می ـــه همی ـــا ب ـــد، آی ـــس دهی ـــرو م نی
ــد  ــز تاکیـ ــان نیـ ــن معلمـ ــت ایـ ــه کیفیـ بـ
ـــان و  ـــت در معلم ـــا کیفی ـــت: قطع ـــد؟ گف داری
ـــد  ـــوزش  ببینن ـــت آم ـــرار اس ـــه ق ـــی ک نیروهای
و بعـــد بـــه مـــدارس سراســـر کشـــور اعـــزام 
شـــوند بـــرای مـــا مهـــم اســـت. از ایـــن رو 
ـــری دروس،  ـــد بازنگ ـــه مانن ـــری برنام ـــک س ی
ــی  ــات علمـ ــذب هیـ ــا و جـ ــا محتواهـ ارتقـ
ـــان  ـــت در معلم ـــش کیفی ـــرای افزای ـــد را ب جدی

ـــم. ـــر داری ـــس را در نظ ـــازه نف ت
رییـــس دانشـــگاه فرهنگیـــان بـــا اعـــام 
ــت  ــت در جهـ ــرار اسـ ــه قـ ــر کـ ــن خبـ ایـ
ـــو  ـــده، عض ـــل آین ـــان نس ـــازی معلم ـــی س کیف
جدیـــد بـــه هیـــات علمـــی ایـــن دانشـــگاه 
ـــای  ـــش اعض ـــرای افزای ـــت: ب ـــود، گف ـــه ش اضاف
ـــتیم  ـــا وزارت داش ـــه ای ب ـــی جلس ـــات علم هی

ـــس را  ـــازه نف ـــی ت ـــات علم ـــو هی ـــا ۴۰۰ عض ت
ـــد  ـــدام می توان ـــن اق ـــا ای ـــم، قطع ـــذب کنی ج

ـــد. ـــک کن ـــت کم ـــا کیفی ـــه ارتق ب
ـــزار  ـــک ۲۷ ه ـــال نزدی ـــرد: امس ـــان ک وی بی
معلـــم بـــه سراســـر کشـــور اعـــزام کردیـــم و 
بنـــا داریـــم تـــا ســـال آینـــده ایـــن آمـــار را 
ـــا  ـــانیم. ام ـــر برس ـــزار نف ـــش داده و ۳۷ ه افزای
ــال ۱۴۰۰ و  ــا در سـ ــی مـ ــترین خروجـ بیشـ
ـــال ها  ـــن س ـــا ای ـــی ت ـــود یعن ـــد ب ۱۴۰۱ خواه
مشـــکات آمـــوزش و پـــرورش در زمینـــه 

کمبـــود معلـــم برطـــرف خواهـــد شـــد.
ــم  ــود معلـ ــه کمبـ ــش بـ ــر درواکنـ خنیفـ
ــه  ــه گفتـ ــور کـ ــق کشـ ــی از مناطـ در برخـ
می شـــد بعضـــی از کاس هـــا مهـــر را بـــدون 
معلـــم آغـــاز کرده انـــد، گفـــت: مســـاله 
ـــود  ـــن نب ـــتند ای ـــم نداش ـــه معل ـــی ک کاس های

ــم از  ــا نمی دانیـ ــم یـ ــم نداریـ ــا معلـ ــه مـ کـ
ـــث  ـــه بح ـــود بلک ـــن ش ـــم تامی ـــد معل ـــا بای کج
ـــار  ـــق دچ ـــن مناط ـــان در ای ـــازماندهی معلم س
ـــدای  ـــر در ابت ـــع اگ ـــود. در واق ـــده ب ـــر ش تاخی
ـــور  ـــی حض ـــا معلم ـــی از کاس ه ـــر در برخ مه
ـــوده  ـــا ب ـــازماندهی نیروه ـــت س ـــه عل ـــته ب نداش

ـــت. اس
ــاره تامیــن  رییــس دانشــگاه فرهنگیــان درب
نیــروی مناطقــی کــه روزهــای اول ســال 
تحصیلــی معلــم نداشــتند، گفــت: بعــد از 
ــکل  ــن مش ــان ای ــا و معلم ــازماندهی نیروه س
حــل شــد و تقریبــا مســاله ای در ایــن زمینــه 
ــود  ــدا ش ــی پی ــم جای ــد می دان ــم و بعی نداری

ــند. ــته باش ــم نداش ــه االن معل ک
ـــی  ـــه یعن ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
مناطـــق محـــروم کشـــور دیگـــری مشـــکل 
کمبـــود معلـــم ندارنـــد؟ گفـــت: بعیـــد 
می دانـــم کـــه اینطـــور باشـــد، امـــا اگـــر در 
مناطـــق مختلـــف در سراســـر کشـــور کاس 
درســـی بـــدون معلـــم باشـــد بایـــد بـــه مـــا 
ــا  ــم. مـ ــیدگی کنیـ ــا رسـ ــد تـ ــاع دهنـ اطـ
ـــرح  ـــن ط ـــه ای ـــه البت ـــم ک ـــی داری ـــک طرح ی
ـــه  ـــه هم ـــت ن ـــق اس ـــی از مناط ـــص برخ مخت
ـــن ترتیـــب کـــه در صـــورت مواجـــه  ـــه ای جـــا، ب
بـــا کمبـــود نیـــرو می توانیـــم از دانشـــجویان 
تـــرم آخـــر تربیـــت معلـــم اســـتفاده کنیـــم، 
ــم  ــال معلـ ــر حـ ــه هـ ــراد بـ ــن افـ ــرا ایـ زیـ
شـــده اند و تنهـــا یـــک تـــرم مانـــده تـــا 
ــرح را  ــن طـ ــوند.ما ایـ ــل شـ ــارغ التحصیـ فـ
ــان  ــل برازجـ ــتان ها مثـ ــی از شهرسـ در برخـ
اجرایـــی کردیـــم کـــه نتیجـــه بخـــش هـــم 

بـــوده اســـت.

رییس دانشگاه فرهنگیان: 

تزریق 2۷ هزار معلم به مدارس کشور

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو:
طرح حذف تدریس انحصاری زبان 
انگلیسی در این دوره از مجلس به 

نتیجه نمی رسد

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: طــرح حــذف 
ــن  ــی در ای ــان انگلیس ــاری زب ــس انحص تدری
دوره از مجلــس قطعــا بــه نتیجــه نخواهــد 

رســید.
حســین  محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــه  ــده ب ــه بن ــی ک ــرد: هدف ــار ک فرهنگــی اظه
عنــوان یکــی از امضاکننــدگان ایــن طــرح 
دارم، از بیــن بــردن انحصــار ایــن زبــان اســت؛ 
چــرا کــه بهتــر اســت افــراد بــر اســاس نیــاز در 
ــی  ــای گوناگون ــود زبان ه ــی خ ــته تخصص رش
را یــاد گرفتــه و حــق انتخــاب داشــته باشــند.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
گفــت: مقــرر شــده بــود کــه فرهنگســتان زبــان 
ترکــی آذربایجانــی در تبریــز راه انــدازی شــود، 
کــه ایــن فرهنگســتان بــه بنیــاد شــهریار 
ــی از  ــتان در یک ــن فرهنگس ــد؛ ای ــل ش تبدی
ــع  ــار واق ــیر چایکن ــی در مس ــای میراث خانه ه
شــده و هرســاله اعتبــار مختصــری در اختیــار 
ایــن بنیــاد قــرار می دهنــد ولــی در حــد 

ــت. ــار نیس انتظ
فرهنگســتان،  اهمیــت  خصــوص  در  وی 
اضافــه کــرد: زبــان ترکــی آذری نیازمنــد 
کشــف تاریخچــه و کلمــات ترکــی معــادل 
ــش  ــتر در بخ ــهریار بیش ــاد ش ــه بنی ــت ک اس

ــت. ــال اس ــه فع ــف تاریخچ کش

مشغول به کار 23۰۰ نفر از زنان 
سرپرست خانوار استان

 در قالب طرح مشاغل خانگی 

مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی گفــت: در حــال حاضــر 
ــوار  ــان سرپرســت خان حــدود 2300 نفــر از زن
اســتان در قالــب طــرح مشــاغل خانگــی، 

ــتند.  ــه کار هس ــغول ب مش
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــواده  ــوان و خان ــور بان ــرکل ام صــادق زاده مدی
اســتانداری آذربایجــان شــرقی گفــت: حضــور 
فرهنگــی،  عرصه هــای  تمامــی  در  بانــوان 
ــل  اجتماعــی، سیاســی، علمــی و آموزشــی قاب
ــاب  ــی کت ــگاه بین الملل ــت و نمایش ــه اس توج
ــت  ــتثنی نیس ــده مس ــن قائ ــز از ای ــز نی تبری
ــن  ــوان در ای ــگ بان ــر رن ــور پ ــاهد حض و ش

ــتیم. ــداد هس روی
او بــا اعــام این کــه اســتان آدربایجــان 
شــرقی در حــوزه فعالیت هــای مرتبــط بــا 
زنــان و خانــواده، حائــز رتبــه اول در بیــن 
اســت،  شــده  کشــور  اســتان های  تمامــی 
ــه افتخــار  ــا مای ــرای م ــن موضــوع ب ــزود: ای اف
و  مختلــف  دســتگاه های  قــدردان  و  اســت 
ــا هســتیم  ــوان فرمانداری ه ــور بان مشــاوران ام
ــن  ــه ای ــته ایم ب ــا توانس ــاش آن ه ــا ت ــه ب ک

ــم. ــت یابی ــم دس مه
صـادق زاده از برگـزاری نشسـت منطقـه ای 
شـکل ها و سـازمان های مـردم نهـاد در حوزه ی 
زنـان و خانـواده در 20 آبـان مـاه سـال جـاری 
در تبریـز خبـر داد و افـزود: ایـن نشسـت بـا 
حضـور معـاون امور بانـوان ریاسـت جمهوری و 
بـا حضـور 200 نفـر از اسـتان های آذربایجـان 

غربـی، اردبیـل و زنجـان برگـزار خواهـد شـد.
او در ادامــه بــر لــزوم همــکاری دســتگاه های 
مختلــف در راســتای اشــتغالزایی بــرای بانــوان 
تحصیــل کــرده تاکیــد کــرد و افــزود: دوره های 
ــوان تحصیــل کــرده  ــرای بان مهــارت آمــوزی ب
ــوان در  ــده و بان ــزار ش ــهرداری برگ ــط ش توس
ــورد  ــی را در م ــدت نکات ــاه م ــن دوره ی کوت ای

خــود اشــتغالی فراگرفتنــد.
صــادق زاده همچنیــن بــا بــه فعالیــت موثــر 
زنــان در زمینه هــای تجــاری و مدیریتــی، 
ــاط  ــان در ارتب ــن کارآفرین ــا ای ــا ب ــت: م گف
ــا  ــکلی، ب ــتن مش ــورت داش ــتیم و در ص هس
ــل الزم  ــه تعام ــازمان های مربوط ــا و س نهاد ه
ــم.  ــام می دهی ــان انج ــل مشکاتش ــرای ح را ب
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ــري،  ــدرت یادگی ــدن و ق ــارت در خوان مه
نقــش اساســي در داشــتن ارتبــاط هرشــخص 
بــا جوامــع را دارد. اصــوال مطالعــه وکتابخواني 
یکــي از معیارهــاي مهــم در جهــت شــناخت 
تاریــخ و فرهنــگ هــر منطقــه بــوده بــه 
ــه  ــردم آن منطق ــدازه م ــر ان ــه ه ــوري ک ط
ــث  ــد، باع ــتر باش ــان بیش ــه ش ــطح مطالع س
ــزون در  ــعه روز اف ــگ و توس ــترش فرهن گس

ــد شــد. ــف را خواه ــاي مختل ــه ه زمین
روزنامــه هــا و مجــات کــه از شــروع اولین 
نشــر آن در کشــورمان نزدیــک بــه یــک ونیــم 
قــرن مــي گــذرد، یکــي از وســیله هــاي مهــم 
ــوده  ــون ب ــاز تاکن ــر ب ــردم از دی ــي م ارتباط
اســت. در ادامــه بــا پیدایــش رســانه هــا 
ــواره  ــون، ماه ــو، تلویزی ــدرن همچــون رادی م
و اینترنــت، رســانه هــاي جمعــي شــکل 
وســیعتر بــه خــود گرفتــه و نقــش موثــري را 
در جــذب مخاطــب و افــکار عمومــي  داشــته، 
بــه طــوري کــه بخــش مهمــي از ماهیــت آن 

ــز شــکل داده اســت. را نی
ــي  ــا ط ــد، آی ــد دی ــان بای ــن می ــا در ای ام
ــدرن همیشــه در  ــدت رســانه هــاي م ــن م ای
جهــت مثبــت حرکــت کــرده و تاثیــرات خــود 
را تمامــي مقاطــع تــا چــه حــدي داشــته انــد؟

ــي  ــور یک ــه در کش ــرانه مطالع ــد س درص
از موضوعــات مــورد بحــث بــراي تحقیــق 
و پژ وهــش در میــان فعــاالن رســانه بــوده 
ــا نــگاه اجمالــي بــه آمارهــاي ســرانه  اســت. ب
مطالعــه در جهــان، در کمــال تاســف مشــاهده 
مــي شــود در ایــن چنــد ســال اخیــر ســرانه 
مطالعــه کشــورمان در مقایســه بــا کشــورهاي 
جهــان اول بــا افــت چشــمگیري مواجــه شــده 
اســت. بــه طــور حتــم دالیــل مختلفــي در این 
فرآینــد نقــش داشــته کــه یکــي ازمــواردي آن، 
پاییــن آمــدن ســطح مطالعــه و غلبــه فرهنــگ 
ــا  ــر فرهنــگ مکتــوب اســت کــه ب شــفاهي ب
مــرور زمــان باعــث شــده دانــش و اطاعــات، 
ــینه  ــه س ــینه ب ــول و س ــل ق ــا نق ــتر ب بیش
دریافــت شــود تــا اینکــه بــه جــاي آن فرهنگ 

ــد. کتابخوانــي گســترش یاب
ــي کــه در یــک جامعــه هیــچ الگــوي  زمان
مناســب در جهــت گســترش و ترویــج فرهنگ 
ــوان انتظــار بیــش از  مطالعــه نباشــد، نمــي ت
ایــن را داشــت. بــه طــور مثــال اگــر فرزنــدي 
ــتر  ــه بس ــود هیچگون ــواده خ ــط خان در محی
ــد،  ــه را نبین ــراي مطالع ــب ب ــاي مناس و فض
مطمعنــا در آینــده بــا آن بیگانــه خواهــد بــود.

از طرفـــي بـــا توســـعه و پیشـــرفت ارتباطـــات 
ــاي  ــبکه هـ ــري شـ ــکل گیـ ــاوري و شـ و فنـ
اجتماعـــي، فضـــاي مجـــازي رقیـــب جـــدي 
ـــع  ـــه طب ـــه ب ـــوده ک ـــي ب ـــه و کتابخوان مطالع
ـــده  ـــه ش ـــه مواج ـــرش مطالع ـــر نگ ـــا تغیی آن، ب
ـــاهده  ـــود، مش ـــل موج ـــي دالی ـــا بررس ـــم. ب ای
ـــش  مـــي شـــود نظـــام و سیســـتم آموزشـــي دان
محـــور نبـــوده و دانـــش آموختـــگان مـــا در 
اکثـــر مراکـــز آموزشـــي همچـــون دانشـــگاه 
ـــدن  ـــه خوان ـــا ب ـــه را تنه ـــدارس مطالع ـــا و م ه
ـــا جهـــت  ـــدور نمـــوده و صرف کتـــب درســـي مق
گرفتـــن نمـــره قبولـــي و از روي اجبـــار آن را 
ــه بایـــد  ــد، در حالـــي کـ ــام مـــي دهنـ انجـ
بســـترهاي مناســـب فراهـــم و فرهنـــگ مطالعـــه 
ــمت  ــه سـ ــد بـ ــاي جدیـ ــل هـ ــا و نسـ احیـ
ــود.  ــوق داده شـ ــي سـ ــم آگاهـ ــش علـ افزایـ
ـــا  ـــاب خصوص ـــدن کت ـــن خوان ـــور یقی ـــه ط ب
ـــر  ـــد، تاثی ـــرداري باش ـــق ب ـــا نط ـــراه ب ـــر هم اگ
ـــته  ـــي داش ـــطح آگاه ـــش س ـــتري در افزای بیش
و مغـــز ادراک بیشـــتري را موضـــوع خواهـــد 
داشـــت، در حالـــي کـــه مطالعـــه در شـــبکه 
ـــطح و  ـــازي س ـــاي مج ـــي و فض ـــاي اجتماع ه
ـــش  ـــه کاه ـــته و در نتیج ـــي را نداش ـــق کاف عم
ـــت.  ـــد داش ـــي خواه ـــات را در پ ـــت اطاع کیفی
ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه برخــي 
از افــراد در اکثــر موضوعــات و مســائل مختلــف 
خــود را صاحــب اندیشــه دانســته و در تمامــي 
مقاطــع صاحــب نظــر هســتند در حالــي کــه 
اگــر بنــا بــر آن باشــد در حــوزه یــا موضوعــي 
ــد،  ــث نماین ــع بح ــل و جام ــور مفص ــه ط ب

حرفــي بــراي گفتــن نخواهنــد داشــت.
بــا جمــع بنــدي مطالــب ذکــر شــده و نــگاه 
کلــي بــه آن، مســاله اي کــه بیشــتر از هرچیــز 
موضــوع را بغرنــج تــر مــی کنــد، بیگانه شــدن 
مطبوعــات بــا جامعــه کــه بــه نوعــي مظلــوم 
هــم واقــع شــده اســت چنانکــه کــه بــه عینــه 
مشــاهده مــي شــود در اکثــر مواقــع بــه جــاي 
ــریات و  ــب نش ــره وري از مطال ــتفاده و به اس
ــتر  ــذ آن بیش ــه، کاغ ــگ مطالع ــج فرهن تروی
از مطالــب خــود نشــریه مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه و بــه عبارتــي کاغــذ باطلــه آن کاربــرد 
بیشــتري دارد و در نهــات تاســف ارزشــمندتر 

تلقــي مــي شــود.
ــار  ــر انتظ ــئوالن ام ــال از مس ــن ح ــا ای ب
مــی رود بیــش از پیــش همــکاری هــای 
الزم را داشــته و تنهــا بــه برگــزاری چنــد روز  
نمایشــگاه و مراســمات ایــن چنینــی آن هــم 
ســالی یــک بــار معطــوف ننمــوده و راهکارهــا 
و برنامــه هــای مناســبی را بیاندیشــند، چراکــه 
بنیــان و اســاس هــر جامعــه شــناخت تاریــخ و 

ــه اســت. ــگ آن جامع فرهن

یونس امامی

به بهانه نمایشگاه مطبوعات:
روزنامه یا 

کاغذ باطله؟!!
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ــابقه اول  ــه در مس ــا اینک ــران ب ــال ای ــی هندب ــم مل تی
ــک  ــا ی ــا ب ــرد ام ــی را ب ــک کره جنوب خــود در مســیر المپی
باخــت و یــک تســاوی از رســیدن بــه مرحلــه دوم مســابقات 
بازمانــد و حــذف شــد تــا بــه طــور کامــل المپیــک ۲۰۲۰ 

را از دســت بدهــد.
بــه گــزارش ایرنــا، تیــم ملــی هندبــال ایــران در شــرایطی 
راهــی رقابت هــای انتخابــی المپیــک شــد کــه رســیدن بــه 
ــا  ــود ام ــن ب ــش غیرممک ــا برای ــزرگ تقریب ــداد ب ــن روی ای
شــاید کســی فکــر نمی کــرد تیــم ایــران حذفــی زود هنــگام 
ــرمربی  ــی س ــا حبیب ــه علیرض ــور ک ــد. همان ط ــته باش داش
تیــم ملــی ایــران گفتــه پیش بینی هــا بــر ایــن اســاس بــود 
کــه تیــم بــه جمــع چهــار تیــم مســابقات برســد امــا ایــن 
اتفــاق نیفتــاد. البتــه هندبــال ایــران در ســال های اخیــر بــا 
ــی  ــادی کــه دارد نتوانســته نتایــج خوب وجــود پتانســیل زی
کســب کنــد تــا جایــی کــه امســال هــم در ابتــدا تصمیمــی 
ــه انتخابــی المپیــک نداشــت امــا در نهایــت  ــرای اعــزام ب ب
ایــن تیــم بــا کادرفنــی ایرانــی جمــع شــد و بــه قطــر رفــت 

کــه نتیجــه ای نگرفــت.
ــط  ــا توس ــن روزه ــه ای ــی ک ــن دالیل ــی از اصلی تری یک
ــود،  ــرح می ش ــی مط ــم مل ــت تی ــاره باخ ــان درب کارشناس
عــدم هماهنگــی ملی پوشــان بــود. تیــم ایــران بــازی 
تدارکاتــی خاصــی بــرای انتخابــی المپیــک نداشــت و 
ــر  ــه قط ــد اردو ب ــزاری چن ــن و برگ ــا تمری ــان ب ملی پوش
ــازی  ــت ب ــابقات فرص ــروع مس ــل از ش ــا قب ــد و تنه رفتن
داشــتند. تــدارکات خاصــی بــرای تیــم ملــی انجــام نشــده 
ــرا  ــود چ ــان ب ــل آن نداشــتن زم ــن دلی ــه اصلی تری ــود ک ب
کــه تیــم اردیبهشــت مــاه کارش را در شــرایطی آغــاز 
کــرده بــود کــه انتخابــات فدراســیون تــازه برگــزار و رئیــس 
ــه  ــث شــد ک ــن موضــوع باع ــد مشــخص شــده بود. ای جدی
عــدم هماهنگــی تیــم بیــش از پیــش مشــهود شــود. شــاید 
ــا  ــک ب ــه المپی ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــم مل ــم تی ــانس ک ش
وجــود تیــم قدرتمنــد قطــر باعــث شــد کــه ایــن شــرایط 

ــود. ــاد ش ــی ایج ــال مل در هندب
در کنــار ایــن موضــوع نبــودن لژیونرهــا یــا دیــر اضافــه 
شــدن آنهــا بــه تیــم نیــز بــر ایــن عــدم هماهنگــی اضافــه 
کرده اســت. هنــوز مشــخص نیســت چــرا تیــم ملــی هندبــال 
ایــران در ایــن ســال ها نتوانســته بــه درســتی از لژیونرهــای 
ــا  ــا واقع ــه آی ــوال ک ــن س ــخ ای ــد. پاس ــتفاده کن ــود اس خ
باشــگاه های اروپایــی بــه ملی پوشــان اجــازه نمی دهنــد 

ــه  ــه گفت ــه ب ــا اینک ــه شــوند ی ــی اضاف ــم مل ــه تی ــر ب زودت
ــفر  ــه س ــد هزین ــیون نمی توان ــان فدراس ــی از کارشناس یک
ــه  ــزی ک ــا چی ــده ام ــخ مان ــی پاس ــد ب ــن کن ــا را تامی آنه
مشــهود اســت ایــن بــوده مشــخص نبــودن وضعیــت 

ــه زده اســت. ــال کشــور ضرب ــه هندب ــم، ب ــا در تی لژیونره
موضــوع دیگــر کــه البتــه موضوعــی کــه می توانــد 
اصلی تریــن دلیــل ضعــف هندبــال باشــد عــدم ثبــات 
ــران اســیر  ــال ای مدیریــت اســت. در ســال های اخیــر هندب
عــدم ثبــات مدیریتــی شــده و ایــن رشــته چندیــن رئیــس 
بــه خــود دیــده اســت. ایــن عــدم ثبــات مدیریتــی در کنــار 
بدهی هــای فدراســیون و البتــه مشــکات اقتصــادی باعــث 
ــجم  ــه منس ــک برنام ــد ی ــته نتوان ــن رش ــه ای ــود ک می ش
داشته باشــد. از زمانــی کــه علیرضــا پاکــدل وارد فدراســیون 
شــده بــا توجــه بــه نیــروی جوانــی ســعی کــرده گام بــه گام 
مشــکات هندبــال را از بیــن ببــرد و اعــام کــرده کــه نیــاز 
ــا شــرایط نشــان می دهــد کــه وضعیــت  ــان دارد ام ــه زم ب
هندبــال بــرای رســیدن بــه ســامان نیــاز بــه زمانــی نســبتا 
ــم مدیریتــی اش در  ــی پاکــدل و تی ــن یعن ــی دارد. ای طوالن
فدراســیون بایــد بیــش از پیــش و بــا توانــی مضاعــف بــرای 

ــال از بحــران تــاش کننــد. خــروج هندب
همانطــور کــه ســرمربی تیــم ملــی ایــران تاکیــد کــرده 
ــر  ــه لژیون ــتکی ک ــرم اس ــه اهلل ک ــان از جمل ــی بازیکن برخ
ــم  ــرای تی ــت ب ــود مصدومی ــا وج ــد ب ــاب می آی ــه حس ب
ــران،  ــال ای ــام گذاشــته اند. پتانســیل هندب ــی ســنگ تم مل
توانایــی لژیونرهــا و عملکــرد کادرفنــی تیــم ملــی مشــخص 
ــش  ــور بی ــال کش ــروز هندب ــد ام ــر می رس ــه نظ ــت و ب اس
از هرچیــز بــه یــک برنامــه ریــزی منســجم نیــاز دارد و بــا 
ــه  ــده برنام ــرای آین ــال ها ب ــن س ــات ای ــتفاده از تجربی اس
ــل  ــه دلی ــران ب ــال ای ــد. شــاید فدراســیون هندب ــزی کن ری
شــانس کــم تیــم ملــی در مســیر المپیــک نگاهــی ویــژه بــه 
ــادی  ــاه فرصــت زی ــا بهمن م ــا ت ــن مســابقات نداشــته ام ای
ــی ســریع خــودش را  ــی خیل ــم مل ــر تی ــده و اگ ــی نمان باق
ــی  ــرای جام جهان ــه ب ــدی ک ــداد بع ــد در روی ــع نکن جم

ــه مشــکل خواهــد خــورد. اســت ب
تیــم ملــی هندبــال ایــران بایــد کار خــود را ادامــه 

ــی  ــیا و انتخاب ــی آس ــای قهرمان ــرای رقابت ه ــا ب ــد ت ده
دســت  از   ۲۰۲۰ المپیــک  شــود.  آمــاده  جام جهانــی 
رفتــه امــا از پیــش مشــخص بــود کــه ایــران و بســیاری از 
ــا وجــود تیــم قدرتمنــد قطــر توانایــی  تیم هــای آســیایی ب
ــرایط  ــی ش ــا جام جهان ــد ام ــک را ندارن ــه المپی ــیدن ب رس
ــرای  ــد ب ــال بای ــیون هندب ــون فدراس ــی دارد. اکن متفاوت
رســیدن بــه جام جهانــی تــاش کنــد تــا تیــم بــدون 

ــود. ــیا ش ــی آس ــابقات قهرمان ــی مس ــه راه دغدغ
وضعیــت لژیونرهــا، برنامه ریــزی اردوهــا، دیدارهــای 
ــه  ــا از جمل ــر دغدغه ه ــاال و دیگ ــت ب ــا کیفی ــی ب تدارکات
ــه  ــت ک ــاله ای اس ــور مس ــرباز از کش ــان س ــروج بازیکن خ
تــا  بایــد توســط فدراســیون حــل شــود  خیلــی زود 
تیــم ملــی بــدون مشــکل خــودش را بــرای مســابقات 
ــی  ــابقات انتخاب ــل از مس ــاره قب ــه دوب ــد. اینک ــاده کن آم
جام جهانــی وضعیــت لژیونرهــا مشــخص نباشــد، بازی هــای 
تیــم ملــی پخــش زنــده نشــود، مشــکات مالــی گریبانگیــر 
ــود. مشــکات  برنامه ریزی هــا باشــد قابــل قبــول نخواهــد ب

پیــش  از  و بدهی هــای فدراســیون هندبــال  اقتصــادی 
مشــخص بــوده و ایــن روزهــا رئیــس فدراســیون بــا دعــوت 
ــش  ــی رقبای ــته و حت ــن رش ــه ای ــا تجرب ــراد ب ــام اف از تم
ــه  ــه مرتضــی حســن پور نشــان داده ب ــات از جمل در انتخاب
ــرای  ــد ب ــروز بای ــت و از ام ــال اس ــرفت هندب ــال پیش دنب
ــن صــورت در مســیر  ــر ای ــد در غی ــزی کن ــده برنامه ری آین
ــال  ــب هندب ــت نصی ــز شکس ــزی ج ــز چی ــی نی جام جهان

ــود. ــی ش ــور نم کش
خانــواده هندبــال منتظــر اســت تــا تیــم ملــی کشــورمان 
بــه  عملکــردی  جام جهانــی  انتخابــی  رقابت هــای  در 
ــم  ــا شــرایطی شایســته تی ــر داشــته باشــد و ب ــب بهت مرات
ــه  ــار ب ــن انتظ ــود. ای ــت ش ــابقات در کوی ــی مس ــی راه مل
حــق فقــط توســط فدراســیون بــرآورده می شــود و پاکــدل 
ــوان  ــران ج ــه مدی ــاد ب ــه اعتم ــد ک ــت کن ــد ثاب می توان
درســت اســت و نتیجــه و آینــده را باهــم در بــر می گیــرد. 
در غیــر ایــن صــورت بایــد گفــت هندبــال از بحــران خــارج 

نمی شــود.

شکست تلخ هندبال، اتفاقی که قابل پیش بینی بود

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش؛

همایش ورزش صبحگاهی بانوان برگزار شد

جشــنواره ورزش همگانــی بــا حضــور بیــش از ســه هــزار از 

بانــوان تبریــزی در اســتادیوم تختــی تبریــز در حــال برگــزاری 
. ست ا

ایــن همایــش همزمــان بــا هفتــه تربیــت بدنــی بــا شــعار 
تحصیــل، تهذیــب و ورزش بــا حضــور کلیــه گروه هــای ورزش 
ــکار و ورزش  ــوان ورزش ــز و بان ــتان تبری ــی شهرس صبحگاه

دوســت در اســتادیوم تختــی تبریــز برگــزار شــد.

ایــن همایــش همزمــان بــا هفتــه تربیــت بدنــی بــا شــعار 
تحصیــل، تهذیــب و ورزش بــا حضــور کلیــه گروه هــای ورزش 
ــکار و ورزش  ــوان ورزش ــز و بان ــتان تبری ــی شهرس صبحگاه
دوســت در اســتادیوم تختــی تبریــز برگزار شــد. لیــا جاویدان 
رییــس گــروه ورزش بانــوان اداره کل در جمــع ۵ هــزار نفــری 
ــت  ــه فعالی ــاز روز جامع ــت: نی ــتان گف ــکار اس ــوان ورزش بان

بدنــی و تحــرک اســت و بدیــن ترتیــب جایــگاه ورزش بیــش 
از پیــش بــه چشــم میایــد. بهتــاج مدیــرکل ورزش و جوانــان 
ــازان  ــگ س ــران را فرهن ــادران و دخت ــز، بانوان،م ــتان نی اس
ورزش دانســته گفــت: حضــور مــادران و بانــوان در ورزش همــه 
خانــواده وراوبــه ایــن ســمت ســوق میدهــد. مهیــن فرهــادی 
زاد معــاون وزیــر ورزش و جوانــان نیــز تاتیــر شــگرف بانــوان 
کشــور بــر ســامتی جامعــه را بی بدیــل دانســت. او ادامــه داد: 
از اینکــه در جمــع پرشــور بانــوان ورزشــکار تبریــزی حضــور 
دارم احســاس خوشــحالی کــردم و انتظــار دارم ایســتگاه هــای 
ورزش صبحگاهــی را افزایــش و تجهیــزات آنهــا را کامــل کنید. 

روانشناسی

چگونه با دیگران مودبانه صحبت کنیم 

طـرف  هـای  صحبـت  بـه  دادن  گـوش 
مقابـل: اگـر مـی خواهیـم مودبانـه صحبـت 
کنیـم یکـی از الزاماتـش ایـن اسـت کـه یک 
شـنونده خـوب باشـیم و بـه سـخنان طـرف 

مقابـل مؤثـر گـوش بدهیـم.
نـگاه کـردن به طـرف مقابـل: نـگاه کردن 
به طـرف مقابل هـم دقیقا ماننـد گوش دادن 
مؤثـر اسـت.اگر فـرد مقابـل در حـال صحبت 
اسـت و یـا اگر مـا در حـال صحبت کـردن با 
فـرد یـا افرادی هسـتیم می بایسـت بـا طرف 
مقابـل مـان یـک رابطه چشـمی مؤثـر برقرار 
کنیـم.در غیـر ایـن صـورت این موضـوع یک 

بـی احترامی اسـت.
سـخنی میتوانـد مودبانه باشـد که سـاده و 
روان باشـد: بـه ایـن معنی که من مـی خواهم 
از کسـی قدردانـی و سپاسـگذاری کنـم، پیش 
از اینکـه بـه ایـن موضوع فکـر کنم کـه از چه 
کلمـات و واژگانـی اسـتفاده کنـم کـه طـرف 
قـدردان وی  مقابـل متوجـه شـود کـه مـن 
هسـتم. در ابتـدا تـاش مـی کنـم نگـرش و 
نـگاه و ذهنـم را بـه مسـیر و جهتـی ببـرم که 
واقعـا می خواهـم قدردانی و تشـکر کنم. قصد 
دارم بـه وی بفهمانم که مدیون او هسـتم. می 
خواهـم بـه وی بگویم که واقعا از کار و زحمتی 
کـه در حـق مـن و یـا از رفتاری که بـرای من 

انجام داده اسـت، بسـیار سپاسـگذارم.
درسـت  و  صحیـح  کاربـرد  رعایـت  عـدم 
و  هـا  واژه  اشـخاص،  از  بسـیاري  کلمـات: 
الفاظـی را در سـخن و سـخنرانی خویش بکار 
مـی برنـد کـه از نظـر معنایـي و نـوع کاربرد، 
نادرسـت و اشتباه اسـت. این اشخاص معموالً 
ایـن واژه هـا و کلمات را از افراد دیگر شـنیده 
انـد و بدون بررسـی و تفکر و تامـل، به همان 
صـورت آنهـا را بـکار مـی برنـد. بـه عنـوان 
نمونـه توفیـق و توفیر را به جای هم اسـتفاده 
مـی کننـد؟ بـه عنـوان مثـال می گوینـد این 
دو کار بـا هـم توفیقـی ندارند. کلمه درسـتی 
کـه بایـد در ایـن جمله اسـتفاده شـود توفیر 
اسـت نه توفیـق. توفیـق یعنی موفقیـت پیدا 
کـردن، یعنـی وقوف بـر چیزی پیـدا کردن و 

توفیـر یعنـی تفـاوت، یعنـی تعدد.
اشـخاص مـودب زیـاد در مـورد خودشـان 
صحبـت نمـی کننـد: یـک شـخص بـاادب زیاد 
ازحـد دربـاره خود صحبت نمی کنـد. چه علتی 
دارد که همش در بین دوسـتان و اشـنایان “من 
مـن” کنیم.تنهـا دلیلـش این اسـت کـه ما یک 

انسـان مغرور و خودشـیفته هستیم.
وارد نشـدن بـه حریـم خصوصـی دیگـران: 
نکتـه ای کـه در ایـن بیـن حائز اهمیت اسـت 
این اسـت کـه بسـیاري از اشـخاص گمان می 
کننـد کـه هر چـه بیش تـر وارد حریـم فردی 
دیگران شـوند بـه این معناسـت که صمیمیت 

بیشـتری با شـخص موردنظـر دارند.
اشـخاص مـودب زشـت گویـی نمـی کنند: 
تنـدی  ، زشـت گویـی،  بـد صحبـت کـردن 
در گفتـار، بدزبانـی و بـی حرمتـی ، از آفـات 
کام بـه شـمار مـی آیـد. بسـیاري از دوسـتی 
هـای دیریـن و روابـط صمیمی، گاهـی بخاطر 
کامی نسـنجیده و اهانت امیـز و تحقیر کننده 
یـا دل ازار، بـر هـم مـی خـورد. درصورتـی که 
پاسـخ » هـای«،» هوی« اسـت، جواب سـخن 

مودبانـه هـم پاسـخ احتـرام آمیز اسـت.
حیـا  نیسـتند:  خجـول  مـودب  اشـخاص 
و شـرم و حیـا نسـبت بـه کارهـای کریـه و 
معصیـت، بسـی مقدس و عالی اسـت. ولی در 
خصـوص کارهـای برتـر و صحبت هـای عالی 
و سـؤال هـای موثر و جـواب هـای الزامی، نه 
بـی کـس عالی نیسـت، بلکه بازدارنـده خیر و 
باعـث محرومیت اسـت. ریشـه ایـن خجالت، 
یـا مـدل تربیـت اسـت، یـا حـس کوچکـی و 
کـم بـود اسـت، یـا نداشـتن تمریـن گذشـته 
اسـت، یا هـر عامل دیگـر. باید این مشـکل را 
بـه نحوی حـل کرد. داشـتن اعتمـاد به نفس 
و دل بـه دریـا نواختـن و سـد را شکسـتن، 
موفقیـت هـای بعـدی را در پی دارد. مشـقت 

در همـان» نوبت نخسـت« اسـت. 
اشـخاص مـودب پرحرفـی نمـی کننـد: » 
پرحرفـی«، گاهـی هـم سـر از» وراجـی« در 
مـی آورد. اگـر از پرحرفـی دیگـران خسـته 
مـی شـوید، البد افـراد دیگـر هـم از پرحرفی 
شـما دچـار خسـتگی میشـوند وبه سـتوه می 
آینـد. پـس، باید از تکرار مـال آور و پرحرفی 
آزار دهنـده پرهیـز کـرد و ظرفیـت طـرف و 

اشـتیاقش را بـرای شـنیدن در نظـر گرفـت.
سـر  پشـت  هیچوقـت  مـودب  اشـخاص 
دیگـران صحبـت نمـی کننـد: بعضـی وقـت 
هـا مقاومـت در برابـر حس غیبت سـخت می 
شـود. در مـورد کارهایـی کـه دیگـران کـرده 
انـد ، لطمـه هایـی کـه بـه شـما وارد آورده 
انـد، دلخـوری هایـی کـه پیـش آمـده و … 
معمـوالً در تمـاس هـای تلفنی از این دسـت 

موضوعـات مطـرح مـی شـوند.
همیشـه مـودب هسـتند: آن هـا تنها دفعه 
گـول  بـرای  اول  ماقـات  در  و  نخسـت  ی 
زدن شـما مـودب نیسـتند. اشـخاص بسـیار 
مـودب همیشـه مـودب هستند:بخشـی از آن 
هـم بدیـن دلیـل اسـت که نمـی تواننـد طور 
دیگـری باشـند و بخشـی هـم بـه ایـن دلیل 
کـه مـی داننـد نمـی تواننـد طـور دیگـری 

. شند با
 منبع: بیتوته

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در تازه تریــن 
رده بنــدی فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفا( در 
ــرار گرفــت.  ــگاه بیســت و هفتــم جهــان ق جای
ــدی  ــن رده بن ــا، تازه تری ــزارش ایرن ــه گ  ب
فیفــا امــروز ۲ آبــان )۲۴ اکتبــر ۲۰۱۹( اعــام 
شــد کــه تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا ۱۵۰۵ 
امتیــاز  در رده ۲۷ جهــان قــرار گرفــت. ایــن 
ــا  ــدی فیف ــن رده بن ــه آخری ــبت ب ــم نس تی

ــه ســقوط کــرده اســت. چهــار پل
همچنــان  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم 
بهتریــن تیــم آســیا بــه شــمار مــی رود.

فرانســه،  بلژیــک،  رده بنــدی،  ایــن  در 
برزیــل، انگلیــس و اروگوئــه بــه ترتیــب رتبــه 

ــد. ــرار دارن ــا ق ــم فیف ــا پنج اول ت

تیم هــای ژاپــن، کره جنوبــی، اســترالیا و قطــر 
در رده هــای دوم تــا پنجــم قــاره آســیا هســتند.

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در یــک مــاه 
گذشــته ۲ دیــدار در چارچــوب مســابقات 
مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر انجــام داده 
ــا نتیجــه ۱۴  ــازی نخســت ب ــران در ب اســت. ای
بــر صفــر تیــم ملــی فوتبــال کامبــوج را مغلــوب 
کــرد و در بــازی دوم در شــهر منامــه بــا یک گل 

مغلــوب تیــم ملــی فوتبــال بحریــن شــد.
ــی نخســت جــام  ــران در مقدمات ــال ای فوتب
جهانــی ۲۰۲۲ بــا در گــروه ســوم رقابت هــا بــا 
تیم هــای فوتبــال بحریــن، عــراق، هنگ کنــگ 
و کامبــوج هم گــروه اســت. ایــن تیــم در ســه 
ــگاه  ــرده و در جای ــب ک ــاز کس ــازی ۶ امتی ب
ســوم جــدول رده بنــدی گــروه خــود قــرار دارد. 
تیم هــای عــراق و بحریــن بــا ۷ امتیــاز در رده 

اول و دوم جــدول قــرار دارنــد.
تیــم ایــران بــا »مــارک ویلموتــس« بلژیکــی 
ــش از  ــی رود. پی ــود م ــان خ ــاف حریف ــا مص ب
ایــن »کارلــوس کــی روش« هشــت ســال نفــر 
نخســت کادر فنــی تیــم بــود و توانســت دو بــار 

متوالــی ایــران را بــه جــام جهانــی ببــرد.

ـــی  ـــگ قهرمان ـــای روئین ـــه رقابت ه در ادام
آســـیا ســـه قایقـــران دیگـــر کشـــورمان در 
مرحلـــه مقدماتـــی بـــه آب زدنـــد و راهـــی 

ـــدند.  ـــال ش فین
ـــگ  ـــابقات روئین ـــا، مس ـــزارش ایرن ـــه گ  ب
قهرمانـــی آســـیا کـــه از دیـــروز آغـــاز 
شـــده، صبـــح امـــروز ادامـــه پیـــدا کـــرد و 
ملی پوشـــان کشـــورمان در ســـه مـــاده بـــه 
ـــواز  ـــابقه ج ـــه مس ـــر س ـــه در ه ـــد ک آب زدن
ـــد. ـــال را کســـب کردن ـــه فین حضـــور در مرحل

ــره  ــگ تک نف ــابقه روئین ــزاری مس ــا برگ ب
ســبک وزن مــردان عاقــل حبیبیــان بــا زمــان 
۷:۳۰.۷۲ دقیقــه در گــروه خــود باالتــر از 
ــد و  ــو اول ش ــره و ماکائ ــد، ک ــان تایلن پاروزن

ــرد. ــدا ک ــال راه پی ــه فین مســتقیما ب
ـــره  ـــگ چهارنف ـــی روئین ـــابقه مقدمات در مس
ـــب  ـــا ترکی ـــران ب ـــم ای ـــردان تی ســـنگین وزن م
ســـیاوش ســـعیدی، میـــاد اله وردیـــان، 

امیرحســـین محمودپـــور و بهمـــن نصیـــری 
ـــق  ـــوان قای ـــه عن ـــه ب ـــان ۶:۰۸.۵۶ دقیق ـــا زم ب
اول گـــروه خـــود باالتـــر از تیم هـــای هنـــد، 
ازبکســـتان و ژاپـــن قـــرار گرفـــت و راهـــی 

ـــد. ـــال ش فین
برگـــزاری  بـــا  رقابت هـــا  ادامـــه  در 
ــار  ــگ چهـ ــط روئینـ ــن خـ ــابقه تعییـ مسـ
ــا  ــران بـ ــم ایـ ــان تیـ ــبک وزن زنـ ــره سـ نفـ
ترکیـــب شـــکیبا وقوفـــی، زینـــب نـــوروزی، 
ــا  ــا بـ ــم امیدی پارسـ ــا زارعـــی و مریـ کیمیـ
ـــن  ـــم ژاپ ـــس از تی ـــه پ ـــان ۶:۵۷.۵۵ دقیق زم

ــد. دوم شـ
ایـــن تیـــم در فینـــال بـــا تیم هـــای 
ـــاف  ـــگ مص ـــره و هنگ کن ـــام، ک ـــن، ویتن ژاپ

خواهـــد داشـــت.
ــورمان  ــان کشـ ــته ملی پوشـ در روز گذشـ
در ۶ مـــاده مســـابقه دادنـــد کـــه در هـــر ۶ 

رقابـــت راهـــی فینـــال شـــدند.

سقوط چهار پله ای فوتبال ملی 
ایران در رده بندی فیفا

سه فینالیست دیگر برای قایقرانی 
ایران در رقابت های روئینگ آسیا

ــز  ــه همــت هیئــت کشــتی تبری ایــن مراســم ب
اولیــا،  بــا حضــور پیشکســوتان، مربیــان،  و 
مســئولین و ورزشــکاران در ســالن کشــتی پهلوان 

ــد. ــزار ش ــروش برگ ــم ف ــم پش رحی
ــم  ــدای مراس ــا، در ابت ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــت  ــرد هیئ ــرت از عملک ــی نص ــوب بن ــر ای دکت
ــه  ــاره ب ــا  اش ــد و ب ــکر کردن ــز تش ــتی تبری کش
ــاس  ــا احس ــد ب ــی توانن ــکاران م ــه ورزش ــن ک ای
ــی  ــودرا ط ــی خ ــل ترق ــری مراح ــئولیت پذی مس
کننــد و بــا غــرور نمــی تــوان بــه موفقیــت دســت 
ــه احســاس  ــران را ب ــان و کشــتی گی یافــت، جوان

ــرد. ــویق ک ــری تش ــئولیت پذی مس
ــود  ــخنرانی خ ــایی در س ــر پاش ــه دکت  در ادام
ــخن  ــتی س ــی ورزش کش ــای پهلوان ــش ه از من
گفــت  و ســپس رئیــس هیئــت کشــتی تبریزآقــای 
ــران  ــتی گی ــرد کش ــی از عملک ــف خداکرم یوس

تجلیــل نمــوده و حمایــت همــه جانبــه از قهرمانان 
ــتار  ــوتان خواس ــئولین و پیشکس ــتی را از مس کش

شــد.
ــرت  ــی نص ــان داود بن ــم از آقای ــه مراس در ادام
کــه مقــام ســومی مســابقات پیشکســوتان جهــان 
ــه  ــوی ک ــین مصطف ــد، حس ــرده بودن ــب ک را کس
بــه مقــام دومــی و نقــی رضــوان بــه مقــام ســومی 
مســابقات قهرمــان کشــوری نایــل گردیــده بودنــد  

بــا اهــدا جوایــز تجلیــل و قدردانــی شــد.
در ایــن مراســم آقایــان حبیــب مقصــودی 
ــز  ــهر تبری ــان کالن ش ــس اداره ورزش و جوان رئی
ــتان  ــتی اس ــوت کش ــی پیشکس ــر حکمت و اکب

ــتند. ــور داش حض
از همــه  پایــان هیئــت کشــتی تبریــز  در 
عزیزانــی کــه در برگــزاری ایــن مراســم هیئــت را 
یــاری و حمایــت  کــرده بودنــد ابــراز تشــکر کــرد.

مراسم تجلیل از کشتی گیران مسابقات  
قهرمانی کشور و  پیشکسوتان جهان

اختصاصی:       هیئت کشتی تبریز
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
تاکیــد کــرد کــه تصمیــم گیــری در خصــوص 
تعطیلــی ســرویس های خدمــات ارزش  افــزوده 
ــا  ــزرگ ی ــه ب ــک کارخان ــی ی ــون تعطیل همچ
ــه  ــدی ب ــیب ج ــه آس ــت ک ــد اس ــع مول صنای

ــد. ــور وارد می  کن ــاد کش اقتص
بــه گــزارش ایســنا، زهــرا ســعیدی مبارکــه 
بــا اشــاره بــه نامــه اخیــر وزیــر ارتباطــات بــه 
ــات ارزش  ــا خدم ــه ب ــرای مقابل ــوا ب ــران ق س
ــه  ــت ک ــکی نیس ــت: ش ــا گف ــزوده اپراتوره اف
صنعــت خدمــات ارزش  افــزوده اپراتــوری تاثیــر 
مثبتــی بــر فرآینــد اقتصــادی کشــور دارد، امــا 
ــا برنامه ریــزی و مطالعــه دقیــق  ــد ب ــت بای دول
زمینــه را بــرای رشــد هرچــه بیشــتر ایــن نــوع 
کســب و کارهــا و بــه روز شــدن کســب و 
ــی مشــاغل  ــه  واســطه نوپای کارهــای ســنتی ب

ــی ایجــاد کنــد. دیجیتال
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت همســویی دولــت 
در مســیر رشــد و توســعه هرچــه بیشــتر کســب 
ــت  ــت از صنع ــزود: حمای ــن، اف ــای نوی و کاره
می توانــد  اپراتــوری  افــزوده  ارزش   خدمــات 
حرکــت بــه ســمت اقتصــاد جهانــی را تســهیل 
کنــد؛ کمــا اینکــه اشــتغال ایجاد شــده در بســتر 

ــی دارد. ــار باالی ــن آم ــای نوی کســب و کاره
بــه گفتــه ســعیدی تصمیــم گیــری در 
تعطیلــی ســرویس های خدمــات  خصــوص 
ارزش  افــزوده همچــون تعطیلــی یــک کارخانــه 
ــیب  ــه آس ــت ک ــد اس ــع مول ــا صنای ــزرگ ی ب

جــدی بــه اقتصــاد کشــور وارد می  کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد 
بــر  مبتنــی  کارهــای  و  کســب  ریل گــذار 
ــی   ــرای کــم کــردن تخلفــات احتمال فنــاوری ب
باشــد، در عیــن حــال گفــت: اگــر تخلفــی 
ــد  ــد بای ــروز کن ــا ب ــن کســب و کاره ــم از ای ه
برخوردهــای متناســب بــا تخلــف انجــام شــود؛ 
ــی  ــای مبتن ــن رو آسیب شناســی فعالیت ه از ای
بــر ســرویس های ارزش  افــزوده بــا کمــک 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــاالن و کارشناس ــن از فع گرفت
ــد یکــی از مهــم تریــن اقداماتــی باشــد  می توان
ــه ســمت آن حرکــت کنــد. کــه دولــت بایــد ب

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن  عض ای
در حــوزه  فعالیــت ۶۰۰ شــرکت خدماتــی 
صنعــت خدمــات ارزش  افــزوده را نشــان دهنــده 
فراگیــری ایــن صنعــت در آینــده نزدیــک 
دانســت و گفــت: دولــت بایــد از ظرفیــت 
ــش  ــرای کاه ــن ب ــای نوی ــب و کاره ــن کس ای

ــرد. ــره گی ــادی به ــکات اقتص مش
اگــر  کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  ســعیدی 
ــات  ــات »وس« و خدم ــه خدم ــات در ارائ تخلف
ارزش  افــزوده وجــود دارد دولــت بایــد بــا 
جهــت  مناســب  زیرســاخت های  توســعه 
ــی  ــت قانون ــه فعالی ــات و ادام ــا تخلف ــه ب مقابل
کنــد،  اقــدام  حــوزه  ایــن  کســب وکارهای 
ــی  ــا از تمام ــب و کاره ــوع کس ــن ن ــون ای چ
ــت  ــت دریاف ــوز فعالی ــاح مج ــع ذی ص مراج

نــد. کرده ا

سعیدی:

 حذف سرویس های خدمات ارزش 
افروزده به اقتصاد کشور آسیب می زند

رئیــس دفتــر رئیس جمهــور گفــت: مــا اآلن آنقــدر گرفتاریــم 
ــعه  ــدال و توس ــزب اعت ــده ایم. ح ــات نش ــه وارد بحــث انتخاب ک
ــان  ــورای عالی اصاح طلب ــت در ش ــاال هیچ وق ــا ح از روز اول ت

نبــوده  اســت. 
دفتــر  رئیــس  واعظــی  محمــود  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــع  ــت و در جم ــت دول ــه هیئ ــیه جلس ــور در حاش رئیس جمه
ــته ای  ــدات هس ــش تعه ــارم کاه ــاره گام چه ــگاران درب خبرن
اظهــار داشــت: اروپایــی هــا و دیگــران مرتبــاً پیــام می فرســتند 
و دربــاره اینکــه قبــل از اتمــام فرصــت دوماهــه ایــران بتوانیــم 
بــه یــک چارچــوب مشــترک برســیم صحبــت می کننــد و 

ــت. ــام اس ــال انج ــرات در ح مذاک
رئیس جمهــور  آقــای  نیــز  دیگــر  از ســویی  افــزود:  وی 
کمیتــه ای را بــرای گام چهــارم کاهــش تعهــدات برجامــی 
تشــکیل داده اســت. قطعــاً اگــر بــه چارچــوب دلخــواه نرســیم، 
ــدات  ــارم کاهــش تعه ــرای برداشــتن گام چه ــان خــود ب در زم
ــا  ــارم ت ــتن گام چه ــال برداش ــم. احتم ــدام می کنی ــی اق برجام

اآلن وجــود دارد.
 FATF دربــاره  همچنیــن  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
گفــت: موضــع دولــت دربــاره FATF روشــن اســت؛ مــا بحــث 
عضویــت در FATF را نداریــم بلکــه نکتــه مهــم ۴ الیحــه اســت 
ــه شــده  ــی گرفت ــه مراحــل آن طــی شــده و نظــرات مختلف ک
اســت. نکتــه مــورد توجــه دولــت نیــاز مــا بــه ایــن لوایــح اســت. 
ــح  ــن لوای ــه ای ــا پولشــویی ب ــه ب ــرای شفاف ســازی و مقابل ــا ب م
ــت  ــایعه حمای ــار ش ــری از انتش ــرای جلوگی ــم و ب ــاج داری احتی
ایــران از برخــی گروه هــا نیــاز اســت و موجــب تســهیل روابــط 

ــود. ــی می ش بانک
واعظــی تصریــح کــرد: متأســفانه برخــی ایــن لوایــح را 
بــا آن مخالفــت می کننــد.  سیاســی و جناحــی کردنــد و 
ــد مســئولیت مخالفــت خــود  ــان هرجــا کــه هســتند بای مخالف
را بــا FATF بپذیرنــد. دربــاره ایــن لوایــح در شــورای عالی 
ــه  ــن مباحــث ب هماهنگــی اقتصــادی بحــث شــده و نتیجــه ای
مقــام معظــم رهبــری نیــز اعــام شــده اســت. دولــت و مجلــس 

کار خــود را دراین بــاره انجــام داده انــد.
ــان  ــارات اصاح طلب ــاره اظه ــور درب ــر رئیس جمه ــس دفت رئی
ــرات  ــعه از مذاک ــزب توس ــون و ح ــی اعتدالی ــوص جدای درخص
انتخاباتــی مجلــس در شــورای عالی سیاســت گذاری اصاح طلبــان 
گفــت: مــا اآلن آنقــدر گرفتاریم کــه وارد بحــث انتخابات نشــده ایم. 
نــه ائتــاف را می شــود تأییــد کــرد نــه جدایــی را می شــود تأییــد 
کــرد. مــا در شــورای مرکــزی حــزب اعتــدال و توســعه هــم بحــث 
ــی  ــتند. ول ــال هس ــتان هایمان فع ــم و اس ــاد کرده ای ــات زی انتخاب
ــا  ــته ایم ت ــویم را گذاش ــم وارد ش ــه می خواهی ــا چگون ــه م اینک
ــز  ــان نی ــود اصاح طلب ــا از خ ــه م ــن اینک ــش رود، ضم ــی پی کم

ــنویم. ــدا نمی ش ــک ص ی
ــد،  ــرون می آی ــا بی ــا از آنج ــواع و اقســام صداه ــزود: ان وی اف
یعنــی اآلن تفرقــی کــه در اصولگرایــان هســت همیــن تفــرق در 
ــه باالخــره آن  ــم ک ــک خــرده ببینی ــا ی ــان اســت. م اصاح طلب

صــدای واحــد چیســت تــا بعــداً تصمیــم بگیریــم.
ــا در  ــه »آی ــه این ک ــخ ب ــور در پاس ــر رئیس جمه رئیس دفت
ــتید؟«  ــده می فرس ــد و نماین ــرکت می کنی ــورا ش ــات ش جلس
حــزب  یعنــی  مــا  نبوده ایــم.  هیچ وقــت  مــا  نــه.  گفــت: 
در  هیچ وقــت  حــاال  تــا  اول  روز  از  توســعه  و  اعتــدال 
ــات  ــع انتخاب ــا در مقط ــم. م ــان نبوده ای ــورای عالی اصاح طلب ش
ــات  ــا هــم کردیــم و البتــه در انتخاب مجلــس۹۴ یــک ائتــاف ب
ــورای  ــزو ش ــا ج ــم. م ــاف کردی ــم ائت ــا ه ــت جمهوری ب ریاس
ــد  ــر الزم باش ــم. اگ ــاف کردی ــا ائت ــتیم. م ــان نیس اصاح طلب
ــب  ــا مناس ــر فض ــم. اگ ــت می کنی ــم صحب ــا ه ــم ب ــاره ه دوب

ــرد. ــم ک ــن کار را خواهی ــد ای باش
واعظــی همچنیــن درخصــوص حضــور رئیس جمهــور در 
اجــاس کشــورهای عضــو جنبــش عدم تعهــد کــه فــردا انجــام 
خواهــد شــد تصریــح کــرد: جلســه وزرای کشــورهای عضــو ایــن 
ــورها  ــای کش ــم رؤس ــردا ه ــد و ف ــکیل ش ــروز تش ــش ام جنب
ــه  ــم جلس ــح ه ــه صب ــرد و روز جمع ــد ک ــدا خواهن ــور پی حض
اصلــی اجــاس ســران تشــکیل خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکه 
ــش  ــال در جنب ــیار فع ــورهای بس ــی از کش ــواره یک ــران هم ای
ــازمان  ــن س ــا ای ــی ب ــای مختلف ــوده و همکاری ه ــد ب عدم تعه
ــرایط  ــم در ش ــا ه ــی دارد و آنه ــف جهان ــات مختل در موضوع
خاصــی ماننــد دوران جنــگ و مســائل هســته ای بــا بیانیه هــای 
ــم  ــعی کرده ای ــواره س ــا هم ــد، م ــت کردن ــران حمای ــود از ای خ
ــا جنبــش عدم تعهــد داشــته و تــاش  ــر ب کــه ارتبــاط نزدیک ت
کنیــم انســجام ایــن جنبــش پایــدار بمانــد. از طــرف دیگــر یکــی 
ــفر  ــان در س ــور آذربایج ــتاده رئیس جمه ــته های فرس از خواس
ــن  ــاً در ای ــور حتم ــه رئیس جمه ــود ک ــن ب ــران ای ــه ای ــود ب خ
اجــاس شــرکت کنــد و عــاوه بــر دعوتنامــه ای کــه فرســتاده 
بــود، خواســت بــه وی وقتــی بــرای مذاکــرات دوجانبــه بدهــد.

ــان و  ــا آذربایج ــه ب ــرات دوجانب ــار مذاک ــه داد: کن وی ادام
اجــاس عدم تعهــد، تعــدادی ماقــات بــا رؤســای کشــورها هــم 
ــاعت و از  ــدت ۲۴ س ــفر به م ــن س ــده و ای ــه ش ــر گرفت در نظ

ــود. ــا جمعــه ظهــر خواهــد ب ظهــر پنجشــنبه ت
روسـیه  و  ترکیـه  بیـن  توافقنامـه  دربـاره  دولـت  سـخنگوی 
دربـاره شـمال سـوریه اظهـار داشـت: بحثـی در ایـن زمینـه در 
هیئـت دولـت صـورت نگرفـت ولـی موضـوع روشـن اسـت. مـا 
نگرانی هـای امنیتـی ترکیـه را در مـرز به رسـمیت می شناسـیم و 
معتقدیـم مسـائل بایـد به گونـه ای پیـش برود کـه ترکیـه نگرانی 
امنیتـی در مرزهـای خـود نداشـته باشـد و از طـرف دیگـر هـم 
معتقدیـم تمامیـت ارضی سـوریه بایـد حفظ شـود و این حمات 
و اقدامـات باعـث تجزیـه سـوریه نشـود. به نظـر می رسـد آنچـه 
دیـروز توافـق شـد بـه ایـن سـمت گام برمـی دارد و مـا از عـدم 
شـروع دوبـاره جنـگ اسـتقبال می کنیـم و هـم آقـای پوتیـن و 

هـم آقـای اردوغـان اعام کردنـد که بنـای گرفتن خاک سـوریه 
را ندارنـد و مـا نیـز از ایـن موضوع اسـتقبال می کنیـم و ایران به 

ایـن آتش بـس و پایـداری آن کمـک خواهـد کـرد.
ــور  ــی رئیس جمه ــار نارضایت ــاره اظه ــن درب ــی همچنی واعظ
ترکیــه از برخــی موضع گیری هــا داخــل ایــران علیــه حملــه بــه 
شــمال ســوریه گفــت: ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا موضــع دولــت 
ــت  ــی اس ــات و موضع گیری های ــاره تبلیغ ــت و درب ــران نیس ای
ــه در جــای  ــرد. رئیس جمهــور ترکی ــده انجــام می گی ــه پراکن ک
ــد  ــکر کردن ــران تش ــور ای ــری رئیس جمه ــری از موضع گی دیگ
ــط  ــه و رواب ــا ترکی ــی ب ــط بســیار خوب ــم رواب ــا ه ــدم م و معتق

بســیار خوبــی بــا ســوریه داریــم و بایــد مراعــات کنیــم.
ــه  ــل شــویم ک ــرای خــود قائ ــگاه و نقشــی ب ــت: جای وی گف
ــده  ــش آرامش دهن ــن زده نشــود و نق ــا دام ــن درگیری ه ــه ای ب
ــداری  ــد مق ــز بای ــانه ها نی ــیم. رس ــته باش ــه داش و میانجی گران

موضــوع را مدنظــر قــرار دهنــد.
ــه ســؤالی  ــر رئیس جمهــور در ادامــه در پاســخ ب رئیــس دفت
دربــاره نفــوذ در دولــت پــس از دســتگیری مدیــر کانــال 
ضدانقــاب آمدنیــوز گفــت: آنهــا بــا ایــن قبیــل ادعاهایــی کــه 
ــانی  ــد. کس ــو می کنن ــه جل ــرار ب ــع ف ــرد در واق ــورت می گی ص
کــه اســم آنهــا درآمــده از خــود آنهــا هســتند و ایــن شــایعات 
را بــه ایــن دلیــل درســت می کننــد کــه خیلــی از آنهایــی کــه 
ــر قاطــی شــوند. خوشــبختانه  ــراد دیگ ــا اف دســتگیر شــده اند ب
به انــدازه ای کــه مــن اطــاع دارم دولــت، دولــت پاکــی اســت و 

ــت شــفاف اســت. ــای دول همــه کاره
واعظــی ادامــه داد: همان طــور کــه قبــًا هــم گفتــه ام 
می خواهیــم مدعی العمــوم بیایــد و بــا کســانی کــه اتهــام 
می زننــد برخــورد کنــد کــه آنهــا براســاس چــه ســند و مدرکــی 
ــام  ــه اع ــزی را ک ــا چی ــد. م ــان می کنن ــا را بی ــن حرف ه ای
ــود،  ــاده ب ــی نیفت ــچ اتفاق ــم و هی ــی کردی ــد بررس ــرده بودن ک
دیــروز هــم ســخنگوی قــوه قضائیــه ایــن را اعــام کــرد، به نظــر 

ــا شــایعه اســت. ــن اینه م

انواع و اقسام صداها از اصالح طلبان شنیده می شود 


