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دادستان کل کشور مطرح کرد؛

انفصال چند قاضی فاسد 
از دستگاه قضا

موسوی:

 ایران آماده حفظ و گسترش 
 همکاری متقابل با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی است

وظیفه دستگاه قضا است که با هرنوع فسادی برخورد کند
مردم انتظار دارند فرآیند دادرسی و رسیدگی به حکم خیلی طوالنی نباشد

اهمیت این نهاد در حوزه همکاری های هسته ای صلح آمیز کشورمان با سایر 
کشور های عضو

نقش منحصر به فرد آژانس در ارتباط با جنبه های هسته ای برجام
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رئیس قوه قضائیه: 

مبارزه با مفاسد اقتصادی را باید 
در عمل نشان دهیم

 ۸۰ میلیون  ایرانی دارای پرونده 
الکترونیک سالمت شدند

 اقدامات قوه قضائیه امید را به 
جامعه بازگردانده است

شرط »مالکیت خصوصی« برای ثبت نام 
در طرح ملی مسکن حذف شد 

شهرداری عالقه ای به همکاری با 
نهادهای دیگر ندارد

ــگاه داران  ــن نمایش ــده بی ــاد ش ــات ایج اختالف
اتومبیــل و خریــداران در اتحادیــه چگونــه حــل و 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــش ش ــردد و نق ــل می گ فص

در ایــن بیــن چیســت؟ 
بــا توجــه بــه اینکــه صنــف مــا یکــی از صنــوف جــرم 
خیــز محســوب می گــردد لــذا دقــت و هوشــیاری و رعایــت 
قوانیــن معامالتــی و حقوقــی از طــرف متصدیــان واحدهای 
صنفــی را می طلبــد. شــورای حــل اختــالف اتحادیــه، هــر 
ــن مشــکالت  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــک روز را جه ــه ی هفت
تعییــن کــرده کــه انجــام می پذیــرد و بیــش از 80 درصــد 
پرونده هــای حــل اختــالف در اتحادیــه بررســی و بــه 
ــه  ــن مختوم ــت طرفی ــا رضای ــا ب نتیجــه می رســد و نهایت
ــع  ــع و تاب ــه حــق خــود قان می گــردد. اعضــا صنــف مــا ب
قوانیــن هســتند ولــی متاســفانه برخــی شــکایات هســتند 
کــه خــارج از واحدهــای صنفــی مجاز و در ســایر ســایت ها 
ــل  ــت ح ــه هیئ ــد ک ــی رخ می ده ــای خودروی وکانال ه
اختــالف اتحادیــه در ایــن مــورد نمی توانــد اظهــار نظــر و 
رســیدگی نمایــد. جــا دارد از رئیــس هیئــت حــل اختــالف 
و ســایر اعضــاء آن هیئــت کــه بــا جدیــت و بــی طرفانــه 
ــوده  ــالش نم ــای شــاکیان ت ــه در حــل پرونده ه و خالصان
ــی  ــم قضای ــه محاک ــا ب ــاع پرونده ه ــدم ارج ــب ع و موج

ــژه داشــته باشــم. ــد تشــکر وی می گردن

ــه  ــز اتحادی ــه ج ــما همیش ــه ش ــرا اتحادی چ
ــداران  ــا خری ــای آن ب ــه اعض ــد ک ــی می باش های

ــت؟  ــت  چیس ــد عل ــر می خورن ــکل ب ــه مش ب
همــان طــوری کــه عــرض کــردم صنــف نمایشــگاه 
و  بــوده  خیــز  جــرم  شــغل های  جملــه  از  داران 
مســئولیت حقوقــی ســنگینی دارد ولــی بــه ظاهــر 
خیلــی آســان و پــر ســود جلــوه می کنــد. برخــی افــراد 
ــد نمایشــگاه دار چــکار کــرده؟  هســتند کــه ادعــا دارن
ــول  ــغ پ ــالن مبل ــه نوشــته و ف ــه نام ــرگ مبایع ــک ب ی
گرفتــه... ولــی از تبعــات حقوقــی آن خبــر ندارنــد کــه 
ــه  ــان چ ــی چن ــون تومان ــد میلی ــه یکص ــک معامل در ی
بــه شــکل حقوقــی از جملــه شــماره موتــور یــا شاســی 
ــکل  ــه مش ــره ب ــالک و غی ــند و پ ــتی س ــا بازداش و ی
ــه اخــذ نمــوده  ــال کمســیونی ک ــد در قب برخــورد کنن
ارزش چندانــی نــدارد. در نوســانات بــازار کــه افزایــش 
قیمــت را شــاهد هســتیم اختالفــات زیــادی بــه چشــم 
می خــورد چــرا کــه بــه عنــوان مثــال، خودرویــی 
ــاال  ــا ب ــد قیمت ه ــد روز بع ــده و چن ــه ش ــروز معامل ام
ــد  ــه و فروشــنده از امضــاء ســند خــودداری می کن رفت
ــه فروشــنده هســت را  ــا خــرج ســند کــه متعلــق ب و ی
ــا  ــت ی ــگاه دار اس ــد نمایش ــا مقص ــردازد. اینج نمی پ
ــد؟ در  ــل نمی کن ــود عم ــد خ ــه تعه ــه ب ــنده ک فروش
ــگاه دار  ــوی نمایش ــه س ــام ب ــت اته ــه انگش ــی ک حال

ــی رود.  ــانه م نش

ســامانه ثبــت معامــالت یکــی از فــوری تریــن 
نیازهــای ایــن اتحادیــه می باشــد آیــا راه انــدازی 

شــده یــا بــه کجــا انجامیــده اســت؟ 
در انتخابــات اتحادیــه کشــوری صنــف نمایشــگاه داران 
ــور  ــطح کش ــب رای اول در س ــا کس ــده ب ــال 89 بن در س
انتخــاب شــدم و یکــی از مــواردی کــه مــورد نیــاز و حائــز 
ــی  ــالت خودروی ــت معام ــامانه ثب ــث س ــود بح ــت ب اهمی
بــود کــه بــرای معرفــی و شناســایی ایــن طــرح بــه اکثــر 
شــهرهای میهــن اســالمی مــان رفتیــم و حتــی نامــه ای 
در ایــن خصــوص بــه کمســیون اقتصــادی مجلــس ارســال 
ــکوت  ــرح مس ــن ط ــی ای ــه دالیل ــفانه ب ــی متاس ــد ول ش

مانــد.
ــاز  ــروز نی ــه ام ــت ک ــادی داش ــد زی ــرح فوای ــن ط ای
ــردن و  ــروز ک ــود، ب ــوب می ش ــا محس ــف م ــی صن اصل
شــفافیت معامــالت و همچنیــن از لحــاظ امنیتــی و 
ــالت از  ــی از معام ــی ناش ــکالت حقوق ــری از مش جلوگی
مزایــای ایــن طــرح بــود، چــرا کــه در ایــن طــرح تعویــض 
پــالک بــه شــرط ارائــه مبایعــه نامــه نمایشــگاه دار انجــام 
می پذیرفــت و تمامــی معامــالت چــه در واحدهــای 
صنفــی مجــاز و چــه خــارج از واحدهــا ملــزم بــه تنظیــم 
ــوده  مبایعــه نامــه در یکــی از واحدهــای صنفــی مجــاز ب
ــی اختصــاص  ــر واحــد صنف ــه ه ــه ب ــز ورودی ک ــا رم و ب
ــه ســایت ورود و تنظیــم مبایعــه نامــه انجــام  می یافــت ب
ــرای تعویــض پــالک صــورت  ــه آن ب می شــد و نهایتــا ارائ

می گرفــت و بــی شــک وجهــه نمایشــگاه دار ارتقــاء 
ــام  ــون نظ ــه در قان ــود ک ــی خ ــوق قانون ــه و از حق یافت
ــت  ــا عنای ــد. ب ــوردار می گردی ــده برخ ــف ش ــی تعری صنف
ــه یقیــن 80 درصــد معامــالت امــروز  ــه اینکــه قریــب ب ب
در کانال هــا و ســایت های خودرویــی انجــام می گیــرد 
ــازار،  ــدی ب ــم برکن ــود حاک ــت از رک ــرون رف ــا راه ب . تنه
راه انــدازی ســامانه ثبــت معامــالت می باشــد کــه جهــت 
پیگیــری ایــن موضــوع بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا 
ــه  ــران ب ــه ای در ته ــور جلس ــر کش ــای سراس اتحادیه ه
زودی تشــکیل خواهــد شــد کــه امیــد مــی رود بــا نتایــج و 
دســت آوردهــای مطلــوب گــزارش عملکــرد جلســه را بــه 

ــم. ــالم نمای ــف اع اعضــاء صن

ــرد کاری  ــر عملک ــی ب ــه اثرات ــازار چ ــود ب  رک
اعضــا اتحادیه شــما داشــته اســت لطفــا بفرمائید؟

اعضــاء ایــن صنــف در ســال 1397 رکــود تورمــی 
ــق  ــود مطل ــال رک ــت امس ــد و از اردیبهش ــه کردن را تجرب
ــن  ــر ســر ای ــه ب ــانات ناشــی از اوضــاع اقتصــادی ک و نوس
صنــف ســایه افکنــده را بــه خوبــی لمــس کردنــد. بــه یقین 
می تــوان گفــت درآمــد اعضــاء نســبت بــه ســال های قبــل 
ــال  ــد و در قب ــان می ده ــت را نش ــد اف ــش از 50 درص بی
ــوق  ــاره، حق ــه اج ــاری از جمل ــای ج ــش هزینه ه آن افزای
کارکنــان ، مالیــات و هزینه هــای روزمــره و... همگــی ایــن 
ــت  ــن وضعی ــاء از ای ــدادی از اعض ــده تع ــث ش ــل باع عوام

دلســرد شــوند، چــرا کــه درآمــد و هزینــه هیــچ گونــه هــم 
خوانــی نــدارد و افــرادی هــم ناچــارا جهــت حفظ آبــرو وکم 
نیــاوردن پیــش همــکاران و بــه امیــد بهبــود اوضــاع مجبــور 
بــه تحمــل و ادامــه فعالیــت هســتند ولــی واحدهــای اجــاره 
ای کــه قــادر بــه تامیــن مخــارج خــود نیســتند عطایــش 
را بــه لقایــش بخشــیده و اقــدام بــه تعطیلــی می نماینــد . 
مالیــات، یکــی از هزینه هــای اصلــی در هــر واحــد صنفــی 
ــرعی و  ــه ش ــات وظیف ــت مالی ــی رود. پرداخ ــمار م ــه ش ب
قانونــی ماســت ولــی ای کاش اخــذ مالیــات بــر درآمــد بــود 
نــه بــر ســابقه مالیاتــی . اعضــاء صنــف مــا هــر ســال مجبور 
بــه توافــق 5-9-15 درصــد هســتند ولــی آیــا عملکرد ســال 
97 بــا 96 یکــی اســت؟.آیا افزایــش داشــته؟ مســلما جــواب 
منفــی اســت؟ ولــی در پرداخــت مالیــات بــا افزایــش مبلــغ 
روبــرو هســتیم و یــا در خصــوص مالیــات ارزش افــزوده کــه 
ــه  ــم بگویــم اعضــا صنــف مــا مبلغــی ب ــه جــرات می توان ب
عنــوان ارزش افــزوده نمی تواننــد از مشــتری دریافــت کننــد 
ولــی در پرداخــت مالیــات، مبلــغ مالیــات ارزش افــزوده از 

عملکــرد هــم گاهــا بیشــتر اســت.

ــادی  ــا انتق ــا ی ــط تقاض ــئولین ذیرب ــر از مس اگ
ــد؟   ــا بفرمائی ــد لطف داری

ــت  ــگی ریاس ــت همیش ــم از حمای ــود الزم می دان برخ
ــمی و  ــاب هاش ــتان جن ــز اس ــاف مرک ــاق اصن ــرم ات محت
هیــات رئیســه، بازرســی اتــاق و ریاســت محترم کمســیون 
نظــارت و رئیــس اداره امــور اصنــاف، آقــای مهنــدس بابایی 
کــه همــواره حامــی اصنــاف بــوده و همچنیــن دکتــر امین 
زاده ریاســت محتــرم ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان، کمــال تشــکر و قــدر دانــی را می نمایــم. شایســته 
اســت انتصــاب مجــدد ســبزپوش صدیــق و تالشــگر 
ــس  ــت پلی ــه ریاس ــی ب ــرگرد قربان ــاب س ــی جن مردم
ــه و  ــک گفت ــتان را تبری ــی اس ــن عموم ــر اماک ــارت ب نظ
ــه از  ــی ک ــل و رهنمودهای ــکاری تعام ــت از هم ــد اس امی
ــداوم  ــواره ت ــم هم ــاد داری ــه ی ــان ب ــل از ایش ــنوات قب س
ــرای  ــی و اج ــکالت صنف ــل مش ــتای ح ــته و در راس داش

ــم. ــون بهــره منــد گردی قان

 سخن آخر...؟
بــا صلــوات بــر روح کبیــر بنیانگــذار جمهوری اســالمی، 
ــر  ــر رهب ــول عم ــالمتی و ط ــدر، آرزوی س ــهدای گرانق ش
ــوری  ــام جمه ــق نظ ــئولین صدی ــالب و مس ــم انق معظ
اســالمی ایــران از تمامــی اعضــاء کــه ایــن دوران پــر فــراز 
ــپری  ــل و س ــازار را تحم ــود ب ــم و رک ــیب و پرتالط و نش
ــف  ــن صن ــالی ای ــرو و اعت ــظ آب ــب حف ــد و موج نمودن
گردیدنــد،  قدردانــی و تشــکر نمــوده، حمایت و پشــتیبانی 
اعضــاء را  در حــل مشــکالت صنــف ارج نهــاده و از ایــزد 
یکتــا آرزوی ســالمتی، عاقبــت بــه خیــری، برقــراری 
آرامــش، ثبــات بــازار و کســب روزی حــالل را خواســتارم. 

در گفتگوی اختصاصی با نائب رئیس اول اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تبریز مطرح شد: 

هوشیاری، رعایت قوانین معامالتی و حقوقی از واجبات صنفی ما است
حامد پورمند

خودروســازی بیشــترین ســهم را در رشــد 
اقتصــادی کشــور در بخــش صنعــت دارد و 
طــی ســال های اخیــر بــه نوعــی یــک موتــور 
محــرک بــرای آن بــوده اســت بــه همیــن 
دلیــل نقــش اساســی ایــن صنعــت در تولید 
ناخالــص ملــی هــر کشــور و نقــش آن در 
فعــال ســازی زنجیره هــای تولیــد بســیار 
اهمیــت دارد، اثــرات کیفیــت تولیــدات 
ــه ســزایی در  خودروســازی کشــور نقــش ب
رونــق بــازار خریــد و فــروش خــودرو، و 

جایــگاه نمایشــگاه داران اتومبیــل دارد.
ــان دانشــجوی کارشناســی  ــم مددی ابراهی
ــس  ــب رئی ــی، نائ ــت بازرگان ــد مدیری ارش
اول اتحادیــه نمایشــگاه داران اتومبیــل 
تبریــز کــه ســالیان  متمــادی دارای تجــارب 
فــراوان بازرگانــی و اقتصــادی می باشــد 
و در حــدود 30 ســال، در ایــن حرفــه و 
صنعــت خدمــت نمــوده اســت در گفتگــوی 
بیــان  بــه  مــا  خبرنــگار  بــا  اختصاصــی 
ــکالت  ــائل و مش ــریح مس ــا، تش ــدگاه ه دی
انــد کــه  حــوزه صنفــی خــود پرداختــه 
راهکارهــای ایشــان بــه خواننــدگان فهیــم 
روزنامــه عجــب شــیر تقدیــم می گــردد: 
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کاریکاتور

 عکس یادگاری اوباما و ترامپ با 
بن الدن و البغدادی

گروهــک  ســرکرده  بــن الدن،  اســامه 
ســرکرده  البغــدادی،  ابوبکــر  و  القاعــده 
داعــش دو تروریســت شــاخصی هســتند 
کشــته  خبــر  اخیــر  ســال های  در  کــه 
شــدن آن هــا توســط ارتــش آمریــکا منتشــر 
می شــود و بالفاصلــه پــس از آن روســای 
ــاالت متحــده نیــز ایــن عملیــات  جمهــور ای
را دســتاورد دولــت خــود در مبــارزه بــا 
ــالم  تروریســم و سیاســت خارجــی خــود اع
می کننــد. آن هــم یــک ســال مانــده بــه 

انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا!  
منبع: تسنیم

ــورد از  ــت: ۵۰۰ م ــه گف ــوه قضائی ــس ق رئی
کارگاه هــا و تولیــدی در ســطح کشــور بــا اقــدام 

ســریع قــوه قضائیــه مشکالتشــان رفــع شــد. 
بــه گــزارش فــارس، آیــت اهلل ســید ابراهیــم 
صنعت گــران،  بــا  نشســت  در  رئیســی 
تولیدکننــدگان و کارآفرینــان آذربایجان شــرقی 
ــام  ــک ای ــا تبری ــود، ب ــک روزه خ ــفر ی در س
خوبــی  جلســه  کــرد:  اظهــار  ربیــع االول 
بــود و در محضــر امــام جمعــه و اســتاندار 
شــاهد  و  شــده  حاضــر  آذربایجان شــرقی 
ــاً  ــه قطع ــم ک ــران بودی ــای صنعت گ صحبت ه

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــورد توج م
وی بــا بیــان اینکــه نــکات ارائــه شــده قابــل 
توجــه و بررســی اســت، گفــت: نکتــه اول 
ــور  ــه در کش ــت ک ــون اس ــرای قان ــئله اج مس
ــور  ــای کش ــتگاه ها و بخش ه ــه دس ــد هم بای
موظــف عمــل بــه قانــون هســتند زیــرا قانــون 

ــت.  ــریفات نیس ــر تش ــرای ام ب
ــرای  ــر اج ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
قانــون کســب و کار، بیــان کــرد: اگــر در قانــون 
ــع  ــا مناب ــد بانک ه ــد ۴۰ درص ــه بای ــه ک گفت
خــود را بدهنــد، بایــد اجــرا شــود و اگــر در قانون 
آمــده اســت کــه ایــن درصــد در اختیــار رونــق 

ــد انجــام گیــرد.  ــرار گیــرد، بای کشــاورزی ق
وی افــزود: احــکام بــرای بهبــود فضــای 
کســب و کار، حمایــت از کشــاورز و تولیــد 

به طــور جــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
آیــت اهلل رئیســی متذکــر شــد: کاهــش 
ــه  ــه ب ــرای توج ــکاری ب ــه راه واردات بی روی
تولیــد داخلــی اســت به طوریکــه نبایــد اجــازه 
دهیــم تــا بــا واردات بی رویــه و قاچــاق، تولیــد 
تهدیــد شــود کــه بایــد دســتگاه های مختلــف 

ــد.  ــن کار را انجــام ده ای
وی، بــه موضوعــات مالیــات و ضــرورت 
ــرد و اذعــان داشــت:  بازنگــری آن اشــاره ک
بحث هــای بیمــه و مالیــات مهــم اســت و 
ــتاندار  ــرد و از اس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای

ــژه  ــن موضــوع توجــه وی ــه ای خواهشــمندیم ب
ــند. ــته باش داش

رئیــس قــوه قضائیــه خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــیدگی ب ــی رس ــع تخصص ــز مجتم در مرک
تخلفــات را ایجــاد کردیــم به طوریکــه مــا 
کارشناســان اقتصــادی امینــی داریــم کــه 
می تواننــد مشــاوران خوبــی بــرای قضــات 
ــا  ــم ت ــا از قضــات درخواســت داری باشــند و م
بــا کار مستشــاری متخصصــان اســتفاده کننــد. 
جزئــی  مســائل  اگــر  کــرد:  ابــراز  وی 
کشــاورزی در جمــع و صنــف حــل شــود و بــه 
قــوه  قضائیــه نیایــد بســیار خــوب خواهــد شــد 
و موجــب کاهــش پرونده هــای ورودی خواهــد 

ــود. ب
آیــت اهلل رئیســی توضــح داد: اگــر خان هــای 
و  صنعت گــران  راه  جلــوی  شــده  ایجــاد 
تولیدکننــدگان موجــب تاخیــر شــود و از قبــل 
مشــخص شــده اســت موضــوع معمــول اســت 

ــه مشــکلی باشــد. ــدون توجی ــر ب ــی اگ ول
ــی اداری  ــام بروکراس ــرد: نظ ــح ک وی تصری
پیچیــده موجــب رشــوه می شــود وگرنــه کــدام 
صنعتگــر آمــاده رشــوه دادن نیســت ولــی وقتی 

وضعیــت بــه امــر پیچیــده اداری تبدیــل شــود 
ــا  و کار ســه روزه در ســی روزه انجــام گیــرد ب
پــول و رابطــه ناســالم دســت بــه کار می زننــد. 
ــر  ــهیل ام ــت: تس ــه گف ــوه قضائی ــس ق رئی
تولیــد، شفاف ســازی تســهیل اخــذ مجــوز 
ــط ناســالم را  امــری بســیار مهــم اســت و رواب

کاهــش می دهــد. 
وی بــه برخــی خان هــا اشــاره کــرد کــه بــا 
مشــکالتی روبــه  رو کــرد، گفــت: تمــام تــالش 
ــا در جهــت  ــی ایــن اســت ت در دســتگاه قضای
ــه هیــچ وجــه  ــم و ب ــالش کنی ــد ت ــق تولی رون
ــه ای را  ــچ کارگاه و کارخان ــی هی ــازه تعطیل اج

نمی دهیــم. 
ــش از ۳۲  ــح داد: بی ــت اهلل رئیســی توضی آی
مــورد از کارخانجــات مشــکل دار در اســتان 
ــکالت  ــل مش ــا ح ــی ب ــتگاه قضای ــط دس توس

ــت.  ــده اس ــه  رو ش روب
و  کارگاه هــا  از  مــورد   ۵۰۰ افــزود:  وی 
ــریع  ــدام س ــا اق ــور ب ــطح کش ــدی در س تولی

قــوه قضائیــه مشکالتشــان رفــع شــد. 
جلوه هــای  ماشین ســازی  گفــت:  وی 
یــک  بــا  ولــی  اســت  کشــور  در  صنعــت 

ــا مشــکالت زیــادی روبــه  رو  واگــذاری غلــط ب
ــدارد و آورده ای  ــت ن ــه اهلی ــردی ک ــد و ف ش
نداشــت بــا وارد کــردن ۳۰۰ هــزار دالر و 
فــروش آنهــا در بــازار ارز کارخانــه را بــا مشــکل 

ــت.  ــرده اس ــه ک مواج
وی متذکــر شــد: اگــر ظرفیــت کامــل 
ماشین ســازی احیــا شــود، هماننــد نگیــن 
ــا  ــداهلل االن حقوق ه ــید و الحم ــد درخش خواه

بــه موقــع پرداخــت می شــود. 
وی بــه مشــکالت تولیــد چنــد نرخــی 
ــاد  ــدات و ایج ــش تولی ــرخ ارز در بخ ــودن ن ب
ــرار داد و  ــاره ق ــج اش ــع ه ــه تب ــای ب پرونده ه
گفــت: امیــد اســت ثبــات و آرامــش بــا کمــک 
همــه صنعت گــران بــه نحــوی پیــش رود 
ــه تبدیــل شــدن تــک نرخــی بــودن ارز  کــه ب
برویــچ زیــرا ایــن موضــوع پــر پرونــده در قــوه 

ــت.  ــه اس قضائی
رئیســی ابــراز کــرد: االن بــه اســتقالل تولید 
ــی  ــد تضمین ــد خری ــه بای ــدم رســیده ایم ک گن
گنــدم را در سراســر کشــور مــورد بررســی قــرار 
ــه  ــن ارائ ــه م ــت ب ــن باب ــی از ای داد و گزارش
دهنــد تــا بلکــه امنیــت غذایــی تهدیــد نشــود. 
ــاختمان  ــرو، راه و س ــعه در نی ــه توس وی ب
ــه  ــه ب ــوق عام ــد حق ــی بای ــرورت دارد ول ض
ــت:  ــود، گف ــع ش ــی ضای ــعه یافتگ ــر توس خاط
نبایــد بــه خاطــر ایــن در جایــگاه قــدرت 
ــرا چنیــن  ــم از آن سوءاســتفاده کنیــم زی داری
پایمــال کــردن و تهدیــد   بــرای  اجــازه ای 

کــردن حقــوق عامــه نمی دهیــم. 
وجــود  بــا  کــه  کاری  گفــت:  رئیســی 
انجــام  کشــور  در  دشــمن  تهدیدهــای 
ــی  ــد ول ــان دارن ــان اذع ــه خودش ــرد ک می گی
ــد و  ــه دارن ــت در جامع ــاط و فعالی ــردم نش م
ــد  ــت از تولی ــو، حمای ــای ن ــر کاره ــری ب رهب
رعایــت اقتصــاد مقاومتــی و عدالــت اقتصــادی 
ــه  ــان از روزن ــی نش ــار حاک ــد، آم ــد دارن تاکی

افزون تــر اســت.  امیــد 
ــدم  ــط مق ــران در خ ــه داد: تولیدگ وی ادام
جبهــه اقتصــادی دارنــد ولــی بــا وجــود 
ــم و  ــاک می بینی ــده را تابن ــا آین ــکالت م مش
ــر آن اســت،  ــت، نظــام و مســووالن ب اراده دول
قــوه قضائیــه نیــز همــه ظرفیــت  خــود را پــای 
کار آورده اســت و تــالش بــر مبــارزه بــا مفاســد 
ــد در عمــل و اجــرا  ــی بای ــم ول اقتصــادی داری

ــم. ــز کار کنی نی

رئیس قوه قضائیه: 

مبارزه با مفاسد اقتصادی را باید در 
عمل نشان دهیم

ــران  ــوان ای ــران ج ــت آبادگ ــرکل جمعی دبی
ــا در حــال  ــان اینکــه »بعضی ه ــا بی اســالمی ب
آوردن  بدســت  بــرای  جریان هایــی  ایجــاد 
ــت:  ــتند«، گف ــم هس ــس یازده ــت مجل ریاس
ایــن احتمــال مــی رود کــه علــی الریجانــی بــه 
دلیــل انتقادهــای جــدی اصولگرایــان از نحــوه 
مدیریــت ایشــان در انتخابــات مجلــس یازدهــم 

ــد.  شــرکت نکن
بــه گــزارش ایســنا، حســن بیــادی بــا بیــان 
اینکــه »مــن تاکنــون در مــورد محمدباقــر 

ــود را بــرای  ــنیده ام کــه وی خ قالیبــاف نش
ــد«،  ــاده کن ــس آم ــات مجل ــور در  انتخاب حض
اظهــار کــرد: امــا ایــن کار اقــدام پســندیده ای 
ــب و  ــرای ترغی ــاف ب ــال قالیب ــه امث ــت ک اس
ــات  ــارکت در انتخاب ــرای مش ــردم ب ــویق م تش
ــق  ــن ح ــد و ای ــی کنن ــش آفرین ــد نق بتوانن
ــات  ــه در انتخاب ــت ک ــی اس ــر کس ــی ه قانون
می توانــد شــرکت کنــد و ظرفیــت مدیریتــی و 
اجرایــی آقــای قالیبــاف اگــر بیشــتر از ســایرین 

ــت. ــان نیس ــر از آن ــد، کمت نباش

وی ادامــه داد: بعضی هــا در حــال ایجــاد 
جریان هایــی بــرای بدســت آوردن ریاســت 
مجلــس یازدهــم هســتند، در حالیکــه ریاســت 
ــرای  ــی. ب ــه انتصاب ــت ن ــی اس ــس انتخاب مجل
ــرا  ــت؛ زی ــم اس ــس توه ــت مجل ــی ریاس برخ
ــف ریاســت  ــزار نشــود، تکلی ــات برگ ــا انتخاب ت

مجلــس مشــخص نمی شــود.
ایــن فعــال سیاســی اصولگــرا در پاســخ 
ــا در  ــن جریان ه ــا ای ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ب
داخــل اصولگرایــان هســتند؟، تصریــح کــرد: در 
ایــن موضــوع میــان جناحیــن فرقــی نیســت و 
ایــن معضــل توهــم و تمامیــت خواهــی در بیــن 
اصالح طلبــان هــم وجــود دارد. در مجلــس 
ــان  ــه اصالح طلب ــم ک ــاهده نمودی ــی مش کنون
اعــالم کردنــد در انتخابــات مجلــس دهــم 
پیــروز غالــب هســتند، در حالــی کــه نتوانســتند 
ــیون های  ــی از کمیس ــس و بعض ــت مجل ریاس

ــد. ــت آورن ــس را بدس ــم مجل مه
ــاره تمایــل برخــی  ایــن فعــال سیاســی درب
ــرای جداکــردن علــی الریجانــی  اصولگرایــان ب

بیــان کــرد: مــن ایــن جریــان مقابلــه را فقــط 
ــه  ــی ب ــدارم، ول ــان قبــول ن ــورد اصولگرای در م
صــورت طبیعــی بــا جریان هایــی کــه بــه 
دلیــل عــدم مدیریــت صحیــح در مجلــس 
را  الریجانــی  حضــور  شــده  ایجــاد  دهــم 
ــن احتمــال وجــود دارد  ــر کــرده و ای کمرنگ ت
کــه خــود ایشــان در انتخابــات شــرکت نکنــد.

ایــن  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  بیــادی 
پرســش کــه نامــزد نشــدن الریجانــی بــه 
ــرر  ــه ض ــا ب ــود ی ــد ب ــان خواه ــع اصولگرای نف
آنهــا؟ ابــراز عقیــده کــرد: فرقــی نمی کنــد. بــا 
ــی  ــات، فرق ــتباه انتخاب ــاختار اش ــه س ــه ب توج
ــا  ــس و ی ــس مجل ــی رئی ــه کس ــد چ نمی کن
رئیــس جمهــور و یــا شــورای شــهر باشــد. تــا 
وقتــی احــزاب فراگیــر ســر کار نیایــد و نظــام 
انتخابــات حزبــی نشــود، هــر کســی بــرای هــر 
پســت پارلمانــی انتخــاب شــود، وضــع همیــن 
اســت و بــا ایــن پدیــده روزمره گــی در مدیریت 
اجــرای کشــور و فســاد خانمــان  برانــداز اداری 
نتیجــه ای بهتــر از ایــن حاصــل نخواهــد شــد.

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان:

بعضی  فقط به دنبال بدست آوردن 
ریاست مجلس یازدهم هستند

دادســـتان کل کشـــور گفـــت: در همیـــن 
ـــی  ـــا ۶ قاض ـــده ۵ ی ـــه پرون ـــر ب ـــه اخی دو هفت
فاســـد رســـیدگی و آن هـــا را از دســـتگاه 

قضایـــی منفصـــل کردیـــم. 
خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  بـــه 
جـــوان، حجـــت االســـالم و المســـلمین 
ـــان  ـــور در جری ـــتان کل کش ـــری دادس منتظ
ســـفر آیـــت اهلل رئیســـی بـــه اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی بـــه عنـــوان نماینـــده 
رئیـــس قـــوه قضاییـــه در جمـــع قضـــات و 
کارکنـــان دادگســـتری شهرســـتان مراغـــه 
حاضـــر شـــد و سیاســـت قـــوه قضاییـــه در 
ایـــن ســـفر ها را شـــنیدن نقطـــه نظـــرات 

ــت. ــئوالن دانسـ مسـ
او بـــا اشـــاره بـــه انتظـــار مقـــام معظـــم 
رهبـــری در زمینـــه تحـــول در دســـتگاه 
ـــور  ـــا حض ـــتا ب ـــن راس ـــزود: در ای ـــی، اف قضای
رئیـــس قـــوه قضاییـــه، تحـــول در ایـــن 
دســـتگاه در دســـتور کار قـــرار گرفـــت و 
ــه  ــورت گرفتـ ــم صـ ــی هـ ــون اقداماتـ تاکنـ

ــت. اسـ
ــات  ــئول عالـــی قضایـــی اقدامـ ایـــن مسـ
قضـــات و کارکنـــان دادگســـتری را یکـــی 
از جلوه هـــای بـــروز و ظهـــور تحـــول در 
دســـتگاه قضایـــی عنـــوان کـــرد و بیـــان 
ـــه  ـــوه قضایی ـــه ق ـــول در بدن ـــر تح ـــت: اگ داش
صـــورت نگیـــرد طبیعتـــاً تحـــول واقعـــی در 

ــود. ــم بـ ــاهد نخواهیـ ــه را شـ ــوه قضاییـ قـ
حجـــت االســـالم و المســـلمین منتظـــری 
ــد  ــد فرآینـ ــار دارنـ ــردم انتظـ ــه داد: مـ ادامـ
ــی  ــم خیلـ ــه حکـ ــیدگی بـ ــی و رسـ دادرسـ

طوالنـــی نباشـــد و مهم تـــر اینکـــه احکامـــی 
ــود. ــرا شـ ــود اجـ ــادر می شـ ــه صـ کـ

شـــد:  یـــادآور  کشـــور  کل  دادســـتان 
تحولـــی کـــه مـــورد نظـــر و دســـتور مقـــام 
ــه  ــوه قضاییـ ــس قـ ــری و رییـ ــم رهبـ معظـ
ـــاد  ـــردم ایج ـــدی در م ـــت امی ـــت در حقیق اس

کـــرده اســـت.
او در ادامـــه بـــه اشـــاره بـــه برخـــورد 

قاطـــع بـــا فســـاد، ادامـــه داد: طبیعتـــاً 
ـــوع  ـــا هرن ـــه ب ـــت ک ـــا اس ـــتگاه قض ـــه دس وظیف
فســـادی برخـــورد کنـــد و از ســـوی دیگـــر 
ـــه  ـــبت ب ـــت نس ـــم اس ـــی مصم ـــتگاه قضای دس
ـــه  ـــورد توج ـــات الزم را م ـــود اقدام ـــالمت خ س

قـــرار دهـــد.
ـــه اراده  ـــان اینک ـــا بی دادســـتان کل کشـــور ب
ـــدی  ـــورد ج ـــی برخ ـــتگاه قضای ـــم دس و تصمی

ــت،  ــا اسـ ــتگاه قضـ ــد درون دسـ ــا مفاسـ بـ
ــر  ــه اخیـ ــی دو هفتـ ــن یکـ ــت: در همیـ گفـ
ـــه  ـــد را در محکم ـــی فاس ـــا ۶ قاض ـــده ۵ ی پرون
عالـــی رســـیدگی و آن هـــا را از دســـتگاه 
ـــه  ـــروز ک ـــن ام ـــم. همی ـــل کردی ـــی منفص قضای
بـــا دادســـتان انتظامـــی قضـــات کـــه دبیـــر 
ـــت  ـــت صحب ـــم هس ـــی ه ـــیون کارشناس کمیس
می کـــردم گفـــت کـــه حـــدود هفـــت الـــی 
ـــیدگی در دادگاه  ـــاده رس ـــر آم ـــده دیگ ده پرون

ـــت. ـــی اس عال
ــه  ــم کـ ــار می کنیـ ــرد: افتخـ ــد کـ او تاکیـ
ـــی  ـــا قاض ـــم ب ـــالم نمایی ـــد اع ـــدای بلن ـــا ص ب
فاســـد برخـــورد خواهیـــم کـــرد و برخـــورد 

می کنیـــم.
حجـــت االســـالم و المســـلمین منتظـــری 
از دســـتگاه های دولتـــی و اجرایـــی خواســـت 
ــد  ــورد کننـ ــد برخـ ــران فاسـ ــا مدیـ ــه بـ کـ
ــان را  ــه خودمـ ــم کـ ــه داریـ و گفـــت: وظیفـ
ــا  ــم تـ ــر کنیـ ــی تطهیـ ــوع آلودگـ ــر نـ از هـ
ـــم. ـــارزه کنی ـــه مب ـــاد در جامع ـــا فس ـــم ب بتوانی

ـــه در دادگســـتری  ـــات صـــورت گرفت او اقدام
ـــرد و  ـــی ک ـــوب ارزیاب ـــه را خ ـــتان مراغ شهرس
گفـــت: انتظـــار همـــه مســـئوالن قضایـــی از 
ـــالمت  ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــوه قضایی ـــه ق بدن
ـــه صـــورت جـــدی  ـــد و ب ـــت کنن خـــود را مراقب
ــادی  ــوع فسـ ــر نـ ــا هـ ــارزه بـ ــای مبـ در پـ

ـــتند. بایس
در ادامـــه ایـــن جلســـه دادســـتان کل 
ـــات  ـــرات قض ـــه نظ ـــتماع نقط ـــه اس ـــور ب کش
و کارکنـــان دادگســـتری شهرســـتان مراغـــه 

ــت. پرداخـ

دادستان کل کشور مطرح کرد؛

انفصال چند قاضی فاسد از 
دستگاه قضا

ضرورت برخورد با عوامل انتصاب 
متخلفان 

ــرا  ــت: چ ــز گف ــی تبری ــاق بازرگان ــو ات عض
بایــد برخــورد بــا متخلفــان فقــط باشــد و کاری 
بــا احــکام انتصابــان و عوامــل آن مشــکالت هر 

ــش نباشــد.  ــد در ســال های پی چن
ــه گــزارش فــارس، ابوالفتــح ابراهیمــی در  ب
نشســت بــا صنعت گــران، تولیدکننــدگان و 
ــک  ــفر ی ــرقی در س ــان آذربایجان ش کارآفرین
ــار  ــتان اظه ــه اس ــه ب ــوه قضائی ــس ق روزه رئی
کــرد: تیــم فعلــی بــازوان توانمنــد از صنعــت و 
تولیــد هســتند زیــرا در کارنامــه آنهــا احیــای 
ــود دارد  ــادی وج ــته زی ــات ورشکس کارخانج
ــده  ــر ش ــزاران نف ــتعال ه ــه اش ــر ب ــه منج ک

اســت.
مدیرعامــل کارخانــه تراکتورســازی بــا تاکید 
ــر از  ــدگان فرات ــه مشــکالت تولیدکنن ــر اینک ب
ایــن حرف هاســت، گفــت: اهتمــام بــه قوانیــن 
ــا از  ــی بانک ه ــدم همراه ــده، ع ــکوت مان مس

دیگــر مشــکالت اســت. 
وی بـــا اشـــاره بـــر اینکـــه حضـــور قـــوه 
قضائیـــه می توانـــد ایـــن مشـــکالت را حـــل 
ــاورد،  ــرا در بیـ ــه اجـ ــن را بـ ــد و قوانیـ کنـ
ــط  ــور محیـ ــک کشـ ــد یـ ــرا بایـ ــت: چـ گفـ
زیســـت مستمســـکی بـــرای کارخانجـــات 
موتورســـازی  و درب کارخانه هـــای  باشـــد 
دیزلـــی را ببندیـــم و منتظـــر واردات تســـت 
موتـــور هســـتیم در حالـــی کـــه آمریـــکا بـــه 
واســـطه ایجـــاد اشـــتغال از معاهده هـــای 

اروپایـــی خـــارج می شـــود. 
ــا و  ــه از برخــی تحریم ه ــا گالی ــی ب ابراهیم
ــا  ــت: ت ــات گف ــد قطع فشــارهای آن روی تولی
کــی بایــد کارگــران و صنعت گــران شــاهد 
ــات  ــت زحم ــود و هدررف ــوق خ ــع حق تضیی
خــود از ســوی مجامــع بین المللــی باشــند 
ولــی امیدواریــم  شــاهد اقدامــات قــوه قضائیــه 
ــا  ــن تخلف ه ــه های ای ــردن ریش ــک ک در خش

باشــیم. 
ــا  ــورد ب ــد برخ ــرا بای ــد: چ ــر ش وی متذک
متخلفــان فقــط باشــد و کاری بــا احــکام 
انتصابــان و عوامــل آن مشــکالت هــر چنــد  در 

ســال های پیــش نباشــد؟
ابراهیمــی بیــان کــرد: از شــما می خواهیــم 
تــا برگــزاری دادگاه هــای تخصصــی بــرای 
ــه  ــوه قضائی ــت ق ــزو اولوی ــران را ج صنعت گ

ــد.  باش

موسوی:
 ایران آماده حفظ و گسترش 

همکاری متقابل با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است 

ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: ایــران 
ــکاری  ــل و هم ــظ و گســترش تعام ــاده حف آم
ســازنده تــوام بــا حســن نیــت و احتــرام 
متقابــل بــا آژانــس بــر مبنــای دقــت حرفــه ای 

و بی طرفــی ایــن نهــاد اســت. 
ــوان،   ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســید عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت امــور 
ــا تبریــک انتخــاب آقــای  خارجــه کشــورمان ب
ــد  ــرکل جدی ــوان مدی ــه عن ــل گروســی ب رافائ
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی، بــرای 
آرزوی  خطیــر  مســئولیت  ایــن  در  ایشــان 

ــرد. ــق ک توفی
ــا اشــاره  ــور خارجــه ب  ســخنگوی وزارت ام
بــه نقــش بســیار حســاس و مهمــی کــه 
ــع  ــوزه خل ــاد در ح ــن نه ــو ای ــور های عض کش
ســالح و عــدم اشــاعه هســته ای و نیــز توســعه 
همکاری هــای صلــح آمیــز هســته ای بــر دوش 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی نهــاده انــد، 
ــن  ــاد بی ــن نه ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی اب
المللــی در دوره مســئولیت آقــای گروســی 
ــه  ــری ب ــه ای گ ــی و حرف ــی طرف ــت ب در نهای
المللــی  بیــن  یت هــای  مامــور  و  وظایــف 

ــد. ــل نمای ــود عم ــر خ خطی
موســوی بــا تاکیــد بــر نقــش منحصــر 
ــای  ــا جنبه ه ــاط ب ــس در ارتب ــرد آژان ــه ف ب
ــاد  ــن نه ــت ای ــز اهمی ــام، و نی ــته ای برج هس
در حــوزه همکاری هــای هســته ای صلــح آمیــز 
کشــورمان بــا ســایر کشــور های عضــو، تصریــح 
کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران آمــاده حفــظ 
ــوام  ــل و همــکاری ســازنده ت و گســترش تعام
ــا آژانــس  ــا حســن نیــت و احتــرام متقابــل ب ب
ــن  ــی ای ــه ای و بی طرف ــت حرف ــای دق ــر مبن ب

نهــاد اســت.

موضع ایران در قبال انتخاب مدیرکل 
جدید آژانس اتمی 

ــع  ــاره موضـ ــادی دربـ ــب آبـ ــم غریـ کاظـ
ایـــران در قبـــال انتخـــاب مدیـــرکل جدیـــد 
ـــت:  ـــی، گف ـــرژی اتم ـــی ان ـــن الملل ـــس بی آژان
ـــری، اســـتقالل  ـــه ای گ ـــر حرف ـــران همـــواره ب ای
ـــت. ـــرده اس ـــد ک ـــس تاکی ـــی آژان ـــی طرف و ب

بـــه گـــزارش مهـــر بـــه نقـــل از صـــدا و 
ــم  ــده دائـ ــفیر و نماینـ ــن، سـ ــیما از ویـ سـ
ـــی  ـــن الملل ـــازمان های بی ـــزد س ـــورمان ن کش
در ویـــن، درخصـــوص موضـــع ایـــران در 
قبـــال انتخـــاب مدیـــرکل جدیـــد آژانـــس بیـــن 
المللـــی انـــرژی اتمـــی، گفـــت: جمهـــوری 
ـــری،  ـــه ای گ ـــر حرف ـــواره ب ـــران هم اســـالمی ای
ــد  ــس تاکیـ ــی آژانـ ــی طرفـ ــتقالل و بـ اسـ
ـــرد در  ـــن رویک ـــه ای ـــار دارد ک ـــرده و انتظ ک
هـــر شـــرایطی توســـط آژانـــس و مقامـــات 
ـــز از  ـــو نی ـــورهای عض ـــردد و کش ـــظ گ آن حف
ـــودداری  ـــدا خ ـــس ج ـــه آژان ـــار ب ـــال فش اعم

کننـــد.
ـــورمان  ـــفیر کش ـــادی، س ـــب آب ـــم غری کاظ
ـــواره  ـــز هم ـــران نی ـــار ای ـــزود: سیاســـت و رفت اف
ـــول  ـــن اص ـــت ای ـــن رعای ـــج و همچنی ـــر تروی ب
ــداوم و  ــت تـ ــی اسـ ــوده و بدیهـ ــتوار بـ اسـ
ـــس،  ـــط آژان ـــوق توس ـــول ف ـــظ اص ـــت حف تقوی
ــب  ــی از جانـ ــت و تعاملـ ــت مثبـ ــا رهیافـ بـ

ایـــران مواجـــه خواهـــد شـــد.
غریـــب آبـــادی تاکیـــد کـــرد بـــا توجـــه 
بـــه مســـوولیت آژانـــس در راســـتی آزمایـــی 
اجـــرای برجـــام، مدیـــرکل جدیـــد نیـــز 
ـــس  ـــم آژان ـــش مه ـــود، نق ـــلف خ ـــد س همانن
در حفـــظ توافـــق هســـته ای را بـــه درســـتی 

ایفـــاء نمایـــد.
ــی  ــات آرژانتینـ ــی دیپلمـ ــل گروسـ رافائـ
ــار  ــت و چهـ ــب بیسـ ــا کسـ ــته بـ روز گذشـ
ــورای  ــای شـ ــج رای اعضـ ــی و پنـ رای از سـ
ــس  ــد آژانـ ــرکل جدیـ ــوان مدیـ ــکام بعنـ حـ
بیـــن المللـــی انـــرژی اتمـــی انتخـــاب شـــد. 
ـــرژی  ـــی ان ـــن الملل ـــس بی ـــی آژان دوره مدیرکل

اتمـــی چهـــار ســـال اســـت.

تاریخ انتشار: 98/08/11  
 م الف: 429

آگهي تحدید حدود اختصاصي

ايــن کــه تحديــد حــدود  بــه  نظــر 
ششــدانگ اعیانــی يکبــاب خانــه واقــع 
 2525 پــاک  تحــت  آبــاد  درســعید 
اصلــي   19 از  فرعــي   1753 از  مفــروز 
داداش  آقــای  ملکــي  مراغــه  ده  بخــش 
صبحــی رازيــان کــه برابــر راي شــماره 
ــیدگي  ــات رس 9860304003000137 هی
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــند  ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
ــت  ــد مالکی ــرده تايی ــق نامب ــمي در ح رس
ــه  ــح مورخ ــاعت 9 صب ــت در س ــده اس ش
98/08/26 روز يکشــنبه  بعمــل خواهــد 
آمــد. مراتــب بدينوســیله بــه مالکیــن و 
ــاعت  ــردد در روز و س ــاغ میگ ــن اب مجاوري
مقــرر در ايــن آگهــي در محــل حضــور بهــم 
ــوق  ــدود و حق ــر ح ــراض ب ــانند و اعت رس
ــت از  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــي مطاب ارتفاق
ــدت 30 روز  ــه م ــدود ب ــد ح ــخ تحدي تاري

ــد. ــد ش ــه خواه پذيرفت
بابک داداشي - ثبت اسناد و امالک 

عجب شیر
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معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 

وزارت علوم اعالم کرد:
ضرورت تخصیص 5۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار برای تسویه کامل با 
بازنشستگان سال ۹۷ 

معـاون اداری، مالـی و مدیریـت منابـع وزارت 
بـر اسـاس  علـوم، تحقیقـات و فنـاوری گفـت: 
بررسـی های صـورت گرفته اعتبار مـورد نیاز برای 
تسـویه کامل پـاداش پایان خدمت بازنشسـتگان 
هیئـت علمـی و غیرهیئـت علمـی سـال ۱۳۹۷ 
و  آموزشـی  موسسـات  و  مراکـز  دانشـگاه ها، 
پژوهشـی و پارک هـای علم و فنـاوری به اعتباری 

معـادل ۵۰۰ میلیـارد ریـال نیـاز اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر محمدتقـی نظرپور 
ضمـن بیـان این مطلب اظهار داشـت: بر اسـاس 
اسـناد و مـدارک دریافـت شـده از دانشـگاه ها، 
و  پژوهشـی  و  آموزشـی  موسسـات  و  مراکـز 
ایـن وزارت موفـق  فنـاوری  و  پارک هـای علـم 
پـاداش  از  توجهـی  قابـل  بخـش  پرداخـت  بـه 
و  علمـی  هیئـت  بازنشسـتگان  خدمـت  پایـان 
غیرهیئـت علمـی سـال ۱۳۹۷ به تعـداد ۱۱۷۸ 
نفـر گردیـده اسـت. لیکـن بـرای تسـویه کامـل 
بـا سـایر بازنشسـتگان سـال گذشـته بـه مبلغی 
معـادل ۵۰۰ میلیـارد ریال نیاز اسـت کـه از این 
مبلـغ ۳۸ میلیـارد ریـال آن متعلق بـه ۴۷ نفر از 
کارکنـان بازنشسـته دانشـگاه پیام نور می باشـد.

معــاون اداری، مالــی و مدیریــت منابــع وزارت 
علــوم گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع 
تلقــی  متبــوع  وزارت  نگرانی هــای  از  یکــی 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــردد، وزی می گ
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــا رئی ــه ای ب ــی مکاتب ط
بودجــه کشــور ضمــن قدردانــی از حمایت هــای 
ــص  ــر تخصی ــی ب ــازمان مبن ــش آن س ثمربخ
ــان  ــاداش پای ــه منظــور پرداخــت پ ــارات ب اعتب
ــای به حــق  ــه پیگیری ه ــت بازنشــتگان، ب خدم
و مکــرر وی نیــز اشــاره کــرد و خواســتار 
ــت. ــده اس ــده گردی ــاد ش ــار ی ــص اعتب تخصی

تاکنـون پاداش پایان خدمت ۲۵۱ نفر عضو هیئت 
علمـی و ۹۲۷ نفر از کارکنان غیر هیئت علمی سـال 

۱۳۹۷ توسـط وزارت علوم انجام شـده است.

بانک ها خریدار ارز نیستند 

ــت:  ــز گفـ ــیمی تبریـ ــل پتروشـ مدیرعامـ
نیســـتند.  ارز  بانک هـــا خریـــدار 

ــارس، ســیاوش درخشــی در  ــزارش ف ــه گ ب
نشســت بــا صنعت گــران، تولیدکننــدگان و 
ــوه  ــس ق ــا رئی ــرقی ب ــان آذربایجان ش کارآفرین
ــت  ــکالت در صنع ــه مش ــاره ب ــا اش ــه ب قضائی
ملــی اظهــار داشــت: دومیــن منبــع ارز کشــور 
ــروش  ــرا در ف ــرا اخی ــت زی از پتروشیمی هاس
ــا  ــتیم و بانک ه ــه رو هس ــکالتی روب ــا مش ارز ب

ــتند. ــدار ارز نیس خری
ــام  ــادرات انج ــه ص ــرای اینک ــزود: ب وی اف
گیــرد، بــه خاطــر تحریــم بــه صــورت مســتقیم 
انجــام  کار  پتروشــیمی  شــرکت  نــام  بــا 
ــام  ــن کار انج ــطه ای ــا واس ــه ب ــم بلک نمی دهی
ــا  ــی م ــوق مال ــه از مش ــی ک ــود در حال می ش

می شــویم.  محــروم 
ــت  ــل، نف ــال های قب ــت: در س ــی گف درفش
ــد  ــادر می ش ــراق ص ــه ع ــی ب ــورت ریال ــه ص ب
ولــی بــه علــت نبــود سیســتم بانکــی مناســب 
در عــراق، ایــن صــادرات بــه صــورت ارزی 
پذیرفتــه نمی شــود ولــی صــادرات ریالــی 
حــذف شــده  و ایــن منجــر بــه از دســت رفتــن 

ــت.  ــده اس ــراق ش ــازار ع ــزرگ ب ــش ب بخ
مهم تریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
طرح هایــی کــه دنبــال آن بودیــم، توســعه 
طــرح ای ســی ال اســت کــه خــوراک آن قبــال 
ــن  ــی ای ــده ول ــی داده ش ــات مال ــه موسس ب
ــروز  ــه ام ــا ب ــوده و مجــوز ت ــال نب ــا فع طرح ه

بــه پتروشــیمی داده نشــده اســت. 
گفــت:  تبریــز  پتروشــیمی  مدیرعامــل 
ــت  ــکالت اس ــر مش ــرک از دیگ ــکالت گم مش
کــه االن ۶ مــاه اســت مــواد اولیــه در گمــرک 

باقیمانــده و نمی تــوان کاری کــرد.

احتمال تصویب مالیات سود سپرده 
بانکی با نرخ صفر 

معـاون وزیر اقتصـاد با بیان اینکـه پیش نویس 
مالیـات بـر مجمـوع درآمـد تـا پایـان پاییـز بـه 
دولـت ارائـه می شـود، گفـت: بـا توجـه بـه نظـر 
سیاسـت گذار اقتصـادی احتمـال دارد مالیـات بـا 
نـرخ صفـر برای سـود سـپرده بانکی لحاظ شـود. 
به گــزارش تســنیم، محمدعلی دهقــان دهنوی، 
بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر پیش نویــس اولیــه 
اصــالح قانــون مالیات هــای مســتقیم بــه معاونــت 
اقتصــادی وزارت اقتصــاد ارجاع شــده اســت گفت: تا 
کنــون بخشــهای ابتدایــی پیش نویــس ارائه شــده از 
ســوی ســازمان مالیاتی در معاونت اقتصادی بررسی 
شــده امــا تا امــروز هیچ بحثــی در خصــوص موضوع 
ضرایــب جدیــد مالیــات بــر مجمــوع درآمــد قطعی 

ــده است. نش
وی افـزود: آنچـه در برخـی سـایتها منتشـر 
قابـل  غیـر  و  اولیـه  پیش نویـس  یـک  شـده 
بعـدی  مراحـل  در  قطعـاً  کـه  اسـت  اسـتناد 

داشـت. خواهـد  زیـادی  تغییـرات 
معـاون وزیـر اقتصـاد، بـا اشـاره بـه تشـکیل 
ایـن معاونـت جهـت بررسـی  کمیتـه ویـژه در 
پیش نویـس الیحـه مالیـات بـر مجمـوع درآمـد، 
گفـت: بـرآورد اولیـه مـا ایـن بـود کـه در پایـان 
مالیاتهـای  قانـون  اصالحیـه  بررسـی  مـاه  مهـر 
مسـتقیم تکمیل شـود اما با توجه به پیچیدگی و 
ظرافتهای بررسـی این موضـوع، احتماالً تا انتهای 
پاییـز بررسـی های معاونت اقتصـادی در خصوص 

پیش نویـس الیحـه قانـون بـه اتمـام برسـد.
 دهقـان بـا بیـان اینکـه مالیـات بـر مجموع 
الیحـه  اصالحیـه  پیش نویـس  در  درآمـد 
مالیات هـای مسـتقیم گنجانـده شـده گفت: در 
بحـث مالیـات بـر مجمـوع درآمد بایسـتی همه 
از  از جملـه درآمـد حاصـل  افـراد  درآمدهـای 
سـود سـپرده بانکـی، امـالک، دارایی هـا و کلیه 
درآمـد ناشـی از شـغل و به طور کلـی هر چیزی 
کـه منجـر به درآمد و سـود شـود احصا  شـود.

و  اقتصـادی  سیاسـت گذار  ایـن  افـزود:  وی 
در نهایـت مجلـس شـورای اسـالمی اسـت کـه 
تعییـن می کند کـدام درآمدهـا از مالیات معاف 
شـده و برای کـدام درآمدهـا نرخ هـای پایین یا 

باالتـر مالیاتـی لحاظ شـود.
بنابرایـن مباحـث   دهقـان دهنـوی گفـت: 
از  مالیـات  دریافـت  خصـوص  در  مطرح شـده 
سـود سـپرده های بانکـی صحـت نـدارد و هنوز 

هیـچ چیـز در ایـن خصـوص قطعـی نیسـت.
به گفتـه معـاون وزیـر اقتصـاد بعـد از تکمیـل 
بررسـیها در معاونت اقتصـادی پیش نویس مربوطه 
بـه دولـت ارجـاع می شـود و احتمـاالً بررسـیهای 
مربوطـه در دولـت زمـان خـود را نیـز به همـراه 
داشـته باشـد امـا بـا توجـه بـه اینکـه در معاونـت 
اقتصـادی از نظـر صاحب نظـران مختلف اسـتفاده 
کوتاه تـری  بـازه  در  می شـود  پیش بینـی  شـده 

بررسـی الیحـه در دولـت بـه سـرانجام برسـد.

مســوول بســیج ســازمان کارخانجــات و 
بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی  تولیدکننــدگان 
اینکــه یکــی از مشــکالت اســتان موضــوع 
واگذاری هــای قبیلــه ای، سیاســی و خانوادگــی 
ــا در  ــرای م ــا ب ــن واگذاری ه ــت: ای ــت، گف اس
ــد  ــه بای ــد ک ــاد می کن ــکالتی ایج ــتان مش اس
ــا آن دســت بــه گریبــان  چندیــن هــزار نفــر ب

ــند.  باش
ــه گــزارش فــارس، مســعود عقلمنــدی در  ب
نشســت بــا صنعت گــران، تولیدکننــدگان و 
ــک  ــفر ی ــرقی در س ــان آذربایجان ش کارآفرین
ــار  ــتان اظه ــه اس ــه ب ــوه قضائی ــس ق روزه رئی
ــم،  ــرار داری ــه ق ــادی ک ــگ اقتص ــرد: در جن ک
ــادی  ــه اقتص ــدم جبه ــط مق ــران در خ تولیدگ
قــرار دارنــد ولــی انتظاراتــی از قبیل پشــتیبانی 
ــد تــا ســربلند شــوند.  از ســوی مســووالن دارن
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت 
قبیلــه ای،  واگذاری هــای  موضــوع  اســتان، 
سیاســی و خانوادگــی اســت، گفــت: ایــن 
ــکالتی  ــتان مش ــا در اس ــرای م ــا ب واگذاری ه
ــر  ــن هــزار نف ــد چندی ــد کــه بای ایجــاد می کن

ــند. ــان باش ــه گریب ــت ب ــا آن دس ب
مســوول بســیج ســازمان کارخانجــات و 
ــوق  ــت و حق ــه معیش ــدگان در ادام تولیدکنن
کارگــران را مــورد اشــاره قــرار داد و ادامــه داد: 
ــرای ۱۰ روز آنهــا هــم کافــی  ایــن حقوق هــا ب

نیســت. 

ــدم  ــا و ع ــف قرارداده ــواع مختل ــه ان وی ب
وجــود امنیــت شــغلی هــم گریــزی زد و گفــت: 
انتصــاب مدیــر یکــی از مطالبــات ماســت زیــرا 

تاثیــر مســتقیم روی ســفره کارگــران دارد. 

متولیان صنعت برای رفع تکلیف کار 
می کنند

ــز  ــده صنعــت دارو در تبری ــی، نماین خوارزم
نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد: کشــور 
و  تحریم هاســت  شــدیدترین  معــرض  در 
دشــمنان اذعــان دارنــد تحریم هــای علیــه 

ــا  ــن تحریم ه ــر ای ــوده و اگ ــابقه ب ــران بی س ای
بــرای روســیه و ترکیــه اعمــال می شــد، وضــع 
ــتیم،  ــا توانس ــی م ــد ول ــم می ش ــی حاک فجیع

ــتیم. بایس
ــا اســتناد  ــز ب نماینــده صنعــت دارو در تبری
ــت از  ــر حمای ــی ب ــری مبن ــدات رهب ــه تاکی ب
ــا  ــه م ــتت: جبه ــوان داش ــی عن ــد داخل تولی
ــفانه  ــی متاس ــت ول ــی اس ــه نظام ــک جبه ی
ارگان هایــی کــه بایــد صنعت گــران را حمایــت 
ــش  ــته پی ــال های گذش ــه س ــا روی ــد، ب کنن
ــف اســت.  ــع تکلی ــی رف ــه نوع ــه ب ــد ک می رون

ــی  ــی، صادرات ــه داد: مســائل گمرک وی ادام
ــی  ــت و کس ــکالتی روبه روس ــا مش ــد ب و تولی
ــر از ســرباز  پاســخگو نیســت و ادارات ســعی ب

ــد.  کــردن مــا را دارن
ــک کارگــروه  ــد ی ــراز کــرد: بای خوارزمــی اب
عملــی شــکل گیــرد تــا مشــکالت حــل شــود، 
نــه اینکــه رفــع تکلیــف شــود و تولیدگــران را 

در ســایه ای از ابهــام قــرار دهنــد. 

دل  جامعه کارگری آذربایجان شرقی پردرد 
است

کارگــری  کانون هــای  عضــو  هاشــمی، 
ــه  ــن جلس ــه ای ــز در ادام ــرقی نی آذربایجان ش
ــتان  ــری اس ــه کارگ ــا جامع ــد: م ــر ش متذک
ــر از درد اســت و مســووالن زحمــت  دلمــان پ

می کشــند ولــی جوابگــو نیســتند. 
وی، عــدم اجــرای صحیــح قانــون واگــذاری 
بــدون رعایــت اهلیــت و در نظــر گرفتــن 
ــران  ــغلی کارگ ــت ش ــران، امنی ــت کارگ امنی
قــراردادی، عــدم کفــاف حقــوق کارگــران، 
در  کارگــر  هــزار   ۳  ( آینده ســاز  صنــدوق 
ایــن صنــدوق وجــود دارد کــه در آســتانه 
ــه دلیــل قوانیــن  ــی ب بازنشســتگی هســتند ول
تخلــف  شــوند(،  بازنشســته  نمی تواننــد 
کارفرمایــان بــا مســوولیت در دســتگاه های 
دولتــی و سوءاســتفاده از قــدرت خــود از جملــه 

ــت. ــکالت اس مش

انتقاد از واگذاری های قبیله ای و خانوادگی در آذربایجان شرقی 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــال  ــور س ــه کش ــی ب ــای مصرف واردات کااله
گذشــته نســبت بــه ســال ماقبــل آن ۳۱ 

درصــد کاهــش یافــت. 
رضـــا رحمانـــی در جمـــع خبرنـــگاران 
زنجانـــی یکـــی از مهمتریـــن برنامه هـــای 
ـــل  ـــاخت داخ ـــه س ـــه ب ـــه را توج ـــن وزارتخان ای
ــه  ــدی بـ ــه جـ ــزود: توجـ ــرد و افـ ــان کـ بیـ
تولیـــد داخـــل اقالمـــی کـــه از خـــارج وارد 
می شـــود از رویکردهـــای ایـــن وزارتخانـــه در 

ســـال جـــاری اســـت.
اســاس  همیــن  بــر  شــد:  یــادآور  وی 
رشــته های مختلــف صنعــت احصــا شــده 
ــارد دالر  ــه ۱۰ میلی ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب و بن
واردات کاال در برنامه هــای تعریــف شــده ای 
ــل  ــی تبدی ــاخت داخل ــه س ــال ۱۴۰۰ ب ــا س ت

ــود. ش
رحمانــی اظهــار داشــت:در ایــن برنامــه 
ــکل  ــه مش ــد ک ــدی راک ــد تولی ــزار واح ۲ ه
ــه  ــه چرخ ــده و ب ــال ش ــد فع ــی ندارن بازاریاب

تولیــد بازخواهنــد گشــت.
از  بخشـــی  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی   
ظرفیت هـــای ایـــن بخـــش بـــه دلیـــل 
ــت،  ــی اسـ ــی خالـ ــن نقدینگـ ــدم تامیـ عـ
ــن  ــدن ایـ ــال شـ ــا فعـ ــرد: بـ ــح کـ تصریـ
و  اشـــتغال  ملـــی،  تولیـــد  ظرفیت هـــا 
افزایـــش  کارخانه هـــا  کاری  شـــیفت 
ــت  ــی تثبیـ ــه معنـ ــن بـ ــه ایـ ــد کـ می یابـ

شـــغل موجـــود و اشـــتغال جدیـــد اســـت 
ـــمن  ـــه دش ـــادی ک ـــگ اقتص ـــان جن و در زم
انتظـــار داشـــت کارخانه هـــای مـــا تعطیـــل 
ــح و  ــود، فتـ ــاد شـ ــکاری ایجـ ــوج بیـ و مـ

می شـــود.  محســـوب  پیـــروزی 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت الــزام 
ــا را  ــا دنی ــت ب ــت و رقاب ــعه صنع ــد و توس رش
قــرار گرفتــن در مســیر دانــش خوانــد و گفــت: 
امســال یکــی از محورهــای ایــن وزارتخانــه اتکا 
بــه دانــش و شــرکت های دانــش بنیــان اســت.

رحمانــی افــزود: امســال بــا دانشــگاه ها 
ــد  ــوان داده ش ــاد و فراخ ــی ایج ــط خوب رواب
ــش  ــرکت های دان ــا ش ــاط ب ــذر ارتب و از رهگ
بنیــان بســیاری از اقــالم حتــی اقــالم حیاتــی 
ــم  ــد و ه ــن ش ــتیم تامی ــتگی داش ــه وابس ک
اکنــون بــه ســمت بــی نیــازی از واردات پیــش 

می رویــم.
اینکــه یکــی از صنایعــی  بــا بیــان  وی 
ــت  ــه اصالحــات دارد صنع ــاز ب ــه بیشــتر نی ک
بــه  زمــان  طــول  در  کــه  اســت  خــودرو 
ــرای   مشــکالتی خــورده اســت، تاکیــد کــرد: ب
ــت  ــه صنع ــان ب ــش بنی ــرکت های دان ورود ش
ــی  ــش بین ــی پی ــه اصالح ــز برنام ــودرو نی خ

ــت. ــده اس ش
رحمانـــی گفـــت: بیـــش از ۱۰ محـــور 
ـــاز  ـــه س ـــاز و قطع ـــودرو س ـــرای خ ـــی ب اساس
ـــن اســـت  ـــت آن ای ـــاه بی ـــه ش ـــن شـــده ک تدوی
ـــاز  ـــه س ـــه قطع ـــد ب ـــا بای ـــاز م ـــه س ـــه قطع ک
ـــی  ـــکاری های ـــی هم ـــود حت ـــل ش ـــی وص جهان
ــن  ــات بیـ ــرکتها و موسسـ ــی شـ ــا برخـ را بـ
المللـــی آغـــاز کردیـــم و کارهـــای جدیـــدی  
ـــور  ـــوان در کش ـــن ت ـــت و ای ـــده اس ـــروع ش ش

ــود دارد. وجـ
وی تصریــح کــرد: در صنعــت خــودرو بایــد 
برخــی  برویــم،  ســراغ محصــوالت جدیــد 
تولیــد  از خــط  بایــد  محصــوالت قدیمــی 
خــارج شــود و ایــن مســیر بــا توجــه بــه 
بایــد ادامــه یابــد. توانمندی هــای داخــل 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

واردات کاالهای مصرفی 
3۱ درصد کاهش یافت

ــرقی  ــتانداری آذربایجان شـ ــی اسـ ــی امنیتـ ــاون سیاسـ معـ
گفـــت: کشـــورهایی مثـــل آمریـــکا نمی خواهنـــد کشـــورهای 
ـــد  ـــادی قدرتمن ـــر اقتص ـــه از نظ ـــران و ترکی ـــرادر، ای ـــت و ب دوس

ـــد.  ـــکاری کنن ـــر هم ـــا یکدیگ ـــند و ب باش
ــود و  ــن نـ ــتگو در جشـ ــار راسـ ــا، علیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــل الل ـــه در هت ـــوری ترکی ـــیس جمه ـــالگرد تاس ـــمین س شش
پـــارک تبریـــز بـــا بیـــان اینکـــه مقامـــات عالـــی دو کشـــور 
دوســـت و همســـایه جمهـــوری اســـالمی ایـــران و جمهـــوری 
ــزم  ــا عـ ــه را بـ ــط دو جانبـ ــق روابـ ــعه و تعمیـ ــه توسـ ترکیـ
سیاســـی قـــوی دنبـــال می کننـــد، افـــزود: ایـــن مناســـبات 
ـــیاری  ـــا هوش ـــا ب ـــت ت ـــن رو الزم اس ـــز دارد از ای ـــی نی بدخواهان

مســـیر را بـــرای تقویـــت مناســـبات هموارتـــر کنیـــم.
وی ادامـــه داد:  دیدارهـــای متقابـــل مقام هـــای عالـــی 
ــوب  ــط خـ ــر روابـ ــر، بیانگـ ــال های اخیـ ــی سـ ــور طـ دو کشـ
ــعه  ــرای توسـ ــا بـ ــان آنهـ ــل میـ ــاد متقابـ ــی و اعتمـ سیاسـ

می باشـــند. همکاری هـــا 
ــیون  ــت کمیسـ ــن نشسـ ــت و هفتمیـ ــزاری بیسـ وی برگـ

مشـــترک اقتصـــادی و نیـــز کارگروه هـــای مختلـــف را نشـــان 
ـــور  ـــبات دو کش ـــت مناس ـــرای تقوی ـــرف ب ـــدی دو ط ـــزم ج از ع

ـــد. خوان
راســـتگو ادامـــه داد: حســـن همجـــواری و تنـــش زدایـــی 
ــا  ــران بـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــن سیاســـت های جمهـ از مهمتریـ
ـــت  ـــته اس ـــون توانس ـــورمان تاکن ـــوده و کش ـــود ب ـــایگان خ همس
ـــادی آن  ـــد زی ـــا ح ـــود ت ـــدار خ ـــی و پای ـــت های اصول ـــا سیاس ب

ـــد. ـــق کن را محق
معــاون سیاســی اســتانداری آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــک  ــای ی ــل تحریم ه ــه در مقاب ــت ترکی ــی دول ــرد منطق رویک
ــر آن،  ــت در براب ــدا و مخالف ــران از ابت ــه ای ــپ علی ــه ترام جانب
ــن  ــه همی ــوده  اســت ب ــران ب ــر کشــور ای ــورد تقدی ــواره م هم
ــه  ــت های خصمان ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت ب ــروری اس ــل ض دلی
ــرای  ــردی ب ــاز و کاری راهب ــور، س ــه دو کش ــبت ب ــکا نس آمری
مقابلــه بــا تحریم هــای موجــود و همــکاری بیشــتر دو کشــور در 

ــرد. ــکل گی ــه ش ــورد عالق ــای م حوزه ه
بـــا  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتان  افـــزود:  راســـتگو 

ظرفیت هـــای متنـــوع و فراوانـــی کـــه در حوزه هـــای مختلـــف 
اســـتان های  بـــرای  مطمئنـــی  شـــریک  می توانـــد  دارد 

ــد. ــه باشـ ــف ترکیـ مختلـ
ـــران و  ـــان تجـــار، صنعتگ ـــون می ـــاط اکن ـــن ارتب ـــت: ای وی گف
ســـرمایه گـــذاران دو کشـــور وجـــود دارد و آمادگی هـــای الزم 

ـــت. ـــا اس ـــط مهی ـــترش رواب ـــرای گس ب
ـــان  ـــرقی در پای ـــان ش ـــتانداری آذربایج ـــی اس ـــاون سیاس مع
ـــه  ـــعه هم ـــت و توس ـــک گف ـــه را تبری ـــوری ترکی ـــی جمه روز مل
ـــتار  ـــه را خواس ـــران و ترکی ـــور ای ـــای دو کش ـــه همکاری ه جانب

ـــد. ش

قائـــم مقـــام ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی شـــرایط بازنشســـتگی 
ـــرد و  ـــریح ک ـــی را تش ـــن اجتماع ـــابقه در تامی ـــال س ـــا ۱۰ س ب
گفـــت: اگـــر فـــردی بـــا بهره منـــدی از شـــرایط ســـنی، زیـــر 
۱۰ ســـال ســـابقه داشـــته باشـــد می توانـــد کســـری ســـابقه 

ـــرد.  ـــال بخ ـــا ۱۰ س ـــود را ت خ
صفحـــه  در  زدا  محمدحســـن  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
اینســـتاگرامی خـــود مطالبـــی ویدئویـــی تحـــت عنـــوان 
»دانســـتنی های تامیـــن اجتماعـــی« منتشـــر می کنـــد و بـــه 

مـــرور برخـــی قوانیـــن تامیـــن اجتماعـــی می پـــردازد.
ـــابقه در  ـــال س ـــا ۱۰ س ـــتگی ب ـــرایط بازنشس ـــاره ش وی درب
ـــن  ـــال س ـــا ۶۰ س ـــردان ب ـــرد: م ـــار ک ـــی اظه ـــن اجتماع تامی

و زنـــان بـــا ۵۵ ســـال ســـن در صـــورت برخـــورداری از ۱۰ 
ســـال ســـابقه بیمـــه پـــردازی می تواننـــد بـــا ۱۰ روز حقـــوق 

بازنشســـته شـــوند.
قائـــم مقـــام ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ادامـــه داد: اگـــر  
فـــردی بـــا بهـــره منـــدی از شـــرایط ســـنی، زیـــر ۱۰ ســـال 
ـــا  ـــود را ت ـــابقه خ ـــری س ـــد کس ـــد می توان ـــته باش ـــابقه داش س
۱۰ ســـال بخـــرد، ولـــی مـــا توصیـــه می کنیـــم کـــه افـــراد 
ـــری  ـــوق بهت ـــا حق ـــا ب ـــد ت ـــه دهن ـــود را ادام ـــردازی خ ـــه پ بیم

ـــند. ـــته باش ـــری داش ـــتمری بهت ـــده و مس ـــته ش بازنشس
ـــی  ـــدگان متقاض ـــه ش ـــته از بیم ـــنا، آن دس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــن  ــال سـ ــل ۶۰ سـ ــه دارای حداقـ ــتمری کـ ــت مسـ دریافـ
تمـــام بـــرای مـــردان و ۵۵ ســـال ســـن تمـــام بـــرای زنـــان 
ـــق  ـــت ح ـــابقه پرداخ ـــام س ـــال تم ـــن ۱۰ س ـــند و همچنی باش
ـــی  ـــن اجتماع ـــه تأمی ـــتمری بیم ـــند، از مس ـــته باش ـــه داش بیم

ــد. ــد شـ ــد خواهنـ بهره منـ
ـــابقه  ـــال س ـــر از ۱۰ س ـــی کمت ـــده متقاض ـــه ش ـــه بیم چنانچ
پرداخـــت حـــق بیمـــه داشـــته باشـــد؛ بـــا پرداخـــت یـــک 
ـــد  ـــال، می توان ـــا ۱۰ س ـــری ت ـــنوات کس ـــه س ـــق بیم ـــای ح ج

از مزایـــای ایـــن قانـــون بهره منـــد شـــود.
همچنیـــن طبـــق مـــاده ۷۸ قانـــون تأمیـــن اجتماعـــی کارفرمـــا 
می توانـــد بازنشســـتگی بیمـــه شـــدگانی کـــه حداقـــل پنـــج 
ـــن  ـــرر در ای ـــتگی مق ـــن بازنشس ـــه س ـــیدن ب ـــس از رس ـــال پ س
ـــد. ـــازمان تقاضـــا کن ـــد را از س ـــه داده ان ـــه کار خـــود ادام ـــون ب قان

بـــر ایـــن اســـاس کارفرمـــا می توانـــد بازنشســـتگی بیمـــه 
ـــن  ـــال س ـــا ۶۰ س ـــن و زن را ب ـــال س ـــا ۶۵ س ـــرد را ب ـــده م ش
ــرط  ــه شـ ــد )بـ ــا کنـ ــی تقاضـ ــن اجتماعـ ــازمان تأمیـ از سـ
ـــام  ـــال تم ـــه ۳۰ س ـــخاصی ک ـــر(. اش ـــابقه موردنظ ـــتن س داش
ـــت  ـــازمان پرداخ ـــه س ـــه را ب ـــه مربوط ـــق بیم ـــد و ح کار کرده ان
ــال و  ــه ۵۰ سـ ــردان بـ ــه ســـن مـ ــد، در صورتـــی کـ کرده انـ
ـــای  ـــد تقاض ـــد، می توانن ـــام برس ـــال تم ـــه ۴۵ س ـــان ب ـــن زن س

بازنشســـتگی کننـــد.
ـــال  ـــاس ۳۰ س ـــر اس ـــدگان ب ـــه ش ـــه از بیم ـــتمری اینگون مس
ســـابقه محاســـبه و پرداخـــت خواهـــد شـــد. در ایـــن حالـــت 
ـــرد  ـــق ف ـــا از طری ـــتگی تنه ـــت بازنشس ـــی درخواس ـــور کل ـــه ط ب
ـــازمان  ـــرف س ـــتگی از ط ـــرایط بازنشس ـــراز ش ـــده و اح ـــه ش بیم

ـــود. ـــد ب ـــرش خواه ـــل پذی قاب

آمریکا چشم دیدن دوستی ایران و ترکیه را ندارد

شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه چیست؟

اقتصاد

وزیر نیرو:
صنعت برق به بودجه نفتی

 متکی نیست

وزیــر نیــرو از گــردش ۲۳ هــزار میلیــاردی 
صنعــت بــرق کشــور خبــر داد و گفــت: متکــی 

بــه بودجــه نفتــی نیســتیم. 
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا اردکانیــان در 
حاشــیه نوزدهمیــن نمایشــگاه صنعــت بــرق در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: نمایشــگاه امســال بــا 
حضــور وزیــر بــرق ســوریه و مقاماتــی از عــراق 

ــد. ــاح ش ــتان افتت و ارمنس
ــزود: بیــش از ۴۶۰ شــرکت تولیــد  وی اف
ــی از ۱۳  ــرکت خارج ــی و ۳۶ ش ــده ایران کنن
کشــور در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد و 
ــرکت ها  ــی ش ــن باق ــیه و چی ــر روس ــالوه ب ع

ــتند. ــی هس ــورهای اروپای از کش
وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه شــاهد رشــد 
ــه  ــی باشــیم ادام ــن صنعــت زیربنای ــق ای و رون
ــرژی  ــرق و ان ــت ب ــدرکاران صنع ــت ان داد: دس

ــد. حضــور فعالــی در بازارهــای منطقــه دارن
ــتانه  ــران در آس ــه ای ــر داد ک ــان خب اردکانی
تحقــق یکــی از مهمتریــن تحــوالت در ارتبــاط 
بــا بازســازی و توســعه صنعــت بــرق عراق اســت.

ایــن  از  امیدواریــم  گفــت:  نیــرو  وزیــر 
فرصــت بــرای ارتبــاط نزدیکتــر و توســعه 
پایــدار منطقــه کــه پیــش شــرط صلــح پایــدار 

ــیم. ــت برس اس
اردکانیــان در خصــوص برنامــه وزارت نیــرو 
بعــد از کاهــش وابســتگی بودجــه بــه نفــت بــه 
ــی کــه بودجــه  ــگاران گفــت: حتــی زمان خبرن
ــی  ــا متک ــد م ــته می ش ــت نوش ــه نف ــر پای ب
ــزار  ــدود ۲۳ ه ــم؛ ح ــی بودی ــع داخل ــه مناب ب
ــور  ــرق کش ــت ب ــی صنع ــردش مال ــارد گ میلی
اســت و ایــن صنعــت متکــی بــه منابــع خــود و 

ــزات مهندســی اســت. صــادرات تحهی
بازارهــای منطقــه  اردکانیــان گفــت: در 
باعــث می شــود  داریــم و همیــن  جایــگاه 
نگرانــی از بابــت بودجــه نداشــته باشــیم.

از  نیــرو  وزارت  ســهم  خصــوص  در  وی 
بــازار اوراســیا نیــز گفــت: توجــه و تمرکــز مــا 
روی ۸۶۲ قلــم کاالیــی اســت کــه از تخفیــف 
ــه  ــت و ب ــوردار اس ــه ای برخ ــت تعرف و معافی
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــتیم ک ــن هس ــال ای دنب
تجــار و تولیدکننــده ایرانــی بتوانــد بــه صــورت 
ــازار اوراســیا نقــش آفرینــی  راحــت تــری در ب

ــد. کن
اردکانیــان گفــت: بــازار ۱۹۰ میلیــون نفــری 
کشــورهای عضــو اوراســیا بایــد تولیدکننــدگان 
ــود  ــامل ش ــم ش ــران را ه ــی ای ــزات برق تجهی
کــه البتــه در صــورت ارائــه محصــول بــا 
کیفیــت و قابــل رقابــت می تواننــد از ایــن 

ــد. ــتفاده کنن ــاز اس امتی
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گــذاری  ســرمایه  و  اقتصــادی  معــاون 
منطقــه آزاد ارس گفــت: در هفــت مــاه امســال 
۸۱ هــزار تــن بــه ارزش ۲۴۸ میلیــون دالر کاال 
از منطقــه صــادر و در مقابــل هشــت هــزار تــن 
کاال بــه ارزش ۳۰ میلیــون دالر وارد شــده 

اســت. 
 بــه گــزارش ایرنــا، صفــر شاســفند در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: یکــی از اهــداف مهــم 
ــده  ــرکت های وارد کنن ــت از ش ــازمان حمای س
بــرای ورود بــه عرصــه تولیــد و صــادرات اســت 
کــه در ایــن زمینــه موفقیت هــای خوبــی 

کســب کــرده ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان واردات بــه ارس 
غیــر قابــل قیــاس بــا صــادرات از ایــن منطقــه 
ســرمایه  طرح هــای  ارزش  افــزود:  اســت، 
ــه در  ــن منطق ــده در ای ــب ش ــذاری تصوی گ
ــارد  ــزار و ۶۶۰ میلی ــال ۲ ه ــاه امس ــت م هف

ــت.   ــان اس توم
شاســفند خاطرنشــان کــرد: متاســفانه از 
ــروج از  ــوارض خ ــل ع ــال قب ــاه س ــهریور م ش
کشــور بــه حســاب خزانــه واریــز شــد کــه بــا 
تــالش و همــکاری مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد ارس و دادســتان شهرســتان جلفــا عــوارض 
بــه حســاب ارس بازگشــت تــا پروژه هــای 
عمرانــی و زیربنایــی بــدون مشــکل اجــرا شــود.

معـــاون اقتصـــادی و ســـرمایه گـــذاری 
ــود  ــخنان خـ ــری از سـ ــش دیگـ ارس در بخـ
ـــه  ـــه اتحادی ـــران ب ـــتن ای ـــه پیوس ـــاره ب ـــا اش ب
اوراســـیا و نقـــش مهـــم ارس در روابـــط تجـــاری 
ــارت  ــت: تجـ ــه، گفـ ــورهای منطقـ ــا کشـ بـ

ترجیحـــی بیـــن ایـــران و کشـــورهای عضـــو 
ــم  ــامل ۵۰۲ قلـ ــه شـ ــیا کـ ــه اوراسـ اتحادیـ
ـــران  ـــه ای ـــیا ب ـــی اوراس ـــات اعطای کاال ترجیح
ـــه  ـــا ب ـــی م ـــات اعطای ـــم ترجیح ـــم ه و ۳۶۰ قل
ـــرای  ـــی ب ـــر خوب ـــت، خب ـــیا اس ـــه اوراس اتحادی
ــاالن  ــوص فعـ ــه خصـ ــران و بـ ــان ایـ بازرگانـ

اقتصـــادی منطقـــه آزاد ارس اســـت.
وی گفــت: عــالوه بــر موفقیت هــای تجــاری 
ــه آزاد ارس  ــاق منطق ــر، الح ــای اخی در ماه ه
ــه  ــتن ب ــن پیوس ــن و همچنی ــع ایم ــه جوام ب
پیمــودن  و  گردشــگری  جهانــی  ســازمان 
ــارک ارس  ــی ژئوپ آخریــن مراحــل ثبــت جهان
ــد  ــاق خواه ــده اتف ــال آین ــه س ــکو ک در یونس
ــرای  ــن ب ــده ای روش ــش آین ــد بخ ــاد، نوی افت

ــت. ــف اس ــای مختل ــه در عرصه ه ــن منطق ای
ــژه  ــگاه وی ــان اینکــه ارس ن ــا بی شاســفند ب
ای بــه تحقــق اهــداف و سیاســت های اقتصــاد 
مقاومتــی دارد، گفــت: تــالش مــا تبدیــل 
ــی در  ــه صنعت ــک منطق ــوی ی ــه الگ ــدن ب ش

ــت. ــور اس کش
وی از توســعه متــوازن بخش هــای مختلــف 
در ارس خبــر داد و گفــت: توســعه متــوازن در 
ــگری  ــاورزی، گردش ــی، کش ــای صنعت بخش ه
ــی ارس  ــای فعالیت و فرهنگــی و ســایر بخش ه
مشــهود اســت کــه ایــن امــر ارس را نســبت بــه 
ســایر مناطــق کشــور بــرای ســرمایه گــذاری و 
فعالیت هــای اقتصــادی داخلــی و بیــن المللــی 

حائــز اهمیــت کــرده اســت.

ــر  ــفر اخی ــت: در س ــان گف ــفند در پای شاس
ســفیر جمهــوری آذربایجــان بــه ارس موضــوع 
احــداث پــل دوســتی بیــن ایــران و آذربایجــان 
در محــدوده قلــی بیگلــو ایــن منطقــه و ایجــاد 
منطقــه آزاد تجــاری مشــترک را بررســی کــرده 

و بــه توافقــات اولیــه رســیدیم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا همــکاری 
ــوه و  ــای بالق ــف، ظرفیت ه ــتگاه های مختل دس
کــم نظیــر منطقــه آزاد ارس در مســیر کمــک 

ــی شــود. ــی عملیات ــه اقتصــاد مل ب
ــل  ــش منفصـ ــه آزاد ارس در ۴ بخـ منطقـ
در شـــمالغرب ایـــران و نقطـــه صفـــر مـــرزی 
در مجـــاورت بـــا کشـــورهای ارمنســـتان، 
ـــوان  ـــار نخج ـــوری خودمخت ـــان و جمه آذربایج
و کنـــار رود مـــرزی ارس اســـتقرار یافتـــه 

اســـت.
موقعیــت راهبــردی منطقــه آزاد ارس در 
ــزار  ــعت ۵۱ ه ــا وس ــور ب ــرب کش ــمال غ ش
بــا  بــودن  هم مــرز  دلیــل  بــه  هکتــاری 
جمهــوری آذربایجــان، ارمنســتان و جمهــوری 
ــی آن  ــن نزدیک ــوان همچنی ــار نخج خودمخت
ــت  ــراق و درنهای ــه و ع ــورهای ترکی ــه کش ب
 CIS ــورهای ــا کش ــی ب ــواری جغرافیای هم ج
 ۶۰۰ بــازار  هدف گــذاری  بــا  درمجمــوع 
میلیــون نفــری منجــر بــه ایجــاد ظرفیت هــای 
ــرای ایــن منطقــه  اقتصــادی بســیار مناســب ب

ــت. ــده اس ــور ش ــق آزاد کش ــن مناط در بی
ــون دالر  ــال ۹۷، ۲۵۱ میلی ــه س در ۱۲ ماه
صــادرات از منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی ارس 

انجــام شــد.

24۸ میلیون دالر کاال از منطقه آزاد ارس صادر شد

تاهـل،  داشـتن  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
سـابقه سـکونت و عـدم بهره منـدی از امکانـات 
و تسـهیالت دولتـی را سـه شـرط ثبت نـام در 
طـرح ملـی مسـکن اعـالم کرد. بـه ایـن ترتیب 
مالکیـت خصوصـی از شـروط نام نویسـی طـرح 

مذکـور حـذف شـده اسـت. 
ــا  ــالمی ب ــد اس ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
 ۱۸۰ اجرایــی  عملیــات  این کــه  یــادآوری 
هــزار واحــد در طــرح ملــی مســکن آغــاز شــده 
اســت، افــزود: تمامــی تــالش در طــرح اقــدام 
ــردم  ــن اســت کــه زندگــی م ــی مســکن ای مل
ــان  ــالت ش ــکونی و در مح ــای مس در واحده

ــد. ــوب باش ــب و مطل مناس
وی ادامـه داد: سـامانه ای طراحـی شـده که 
اسـالمی  انقـالب  مسـکن  بنیـاد  آن  محوریـت 
اسـت و بـه صورت پایلـوت ثبت نام طـرح اقدام 
ملی مسـکن در این سـامانه و در اسـتان کرمان 
انجـام شـد کـه غربالگـری در ایـن خصـوص به 

پایان رسـیده اسـت.
وی سـه شـرط اصلـی ثبـت نـام در طـرح 
اقـدام ملی مسـکن را شـروط قانون سـاماندهی 
زمیـن و مسـکن  اعـالم کـرد و گفـت: تاهـل، 
سـابقه سـکونت در شـهر مورد تقاضای مسـکن 
و عـدم بهـره منـدی از امکانـات و تسـهیالت 
دولتـی در خریـد واحدهـای مسـکونی از جمله 

شـروط ثبـت نـام در ایـن طـرح اسـت.
ایـن   از  پیـش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
محمـود محمودزاده سرپرسـت معاونت مسـکن 
و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی بـا بیـان 

این کـه طبـق قانـون سـاماندهی و حمایـت از 
ثبت نـام  متقاضیـان  مسـکن  عرضـه  و  تولیـد 
مسـکن ملـی بایـد دارای چهـار شـرط اصلـی 
باشـند، تصریـح کرده بـود: تأهل، فاقـد مالکیت 
امکانـات دولتـی  از  اسـتفاده  خصوصـی، عـدم 
از قبیـل زمیـن، آپارتمـان یـا تسـهیالت ویـژه 
یارانـه دار و داشـتن سـابقه سـکونت در شـهر 

مـورد تقاضـا از جملـه ایـن شـرایط اسـت.
سـاختمان  و  مسـکن  معاونـت  سرپرسـت 
این کـه  بـر  بـا تأکیـد  وزارت راه و شهرسـازی 
مالکیـت  سـابقه  دارای  افـراد  ثبت نـام  امـکان 
در طـرح ملـی مسـکن وجود نـدارد گفتـه بود: 
بـرای متقاضیـان دارای موارد خـاص مکانیزمی 
بـرای بررسـی این مـوارد در حال طراحی اسـت 
امـا اولویـت بـا کسـانی اسـت کـه چهار شـرط 

اصلـی را داشـته باشـند.
ــاز  ــرد: آغ ــه ک ــازی اضاف ــر راه و شهرس وزی
ــکن در ۱۰  ــی مس ــدام مل ــرح اق ــام ط ــت ن ثب
اســتان کشــور و همچنیــن معرفــی ســامانه بنــا 
بــر وعــده ای کــه اعــالم شــد در ۱۵ آبــان انجام 
آغــاز  پذیــرش   روز  همــان  در  و  می شــود 

خواهــد شــد.
ــد  ــادآور شــد: در شــهرهای جدی اســالمی ی
ــدام  ــزار واحــد طــرح اق ســاخت حــدود ۶۷ ه
ملــی آغــاز شــده اســت. در ایــن شــهرها 
ــی  ــدام مل ــرح اق ــروژه ط ــار پ ــن در اختی زمی
ــن طــرح  ــه هــدف ای ــا جامع ــرد ت ــرار می گی ق
ــع  ــوص رف ــدی الزم را در خص ــد بهره من بتوانن

ــند. ــته باش ــکن داش ــاز مس نی

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مجمـوع اقدامـات 
تولیـد  بـا هـدف جریـان سـازی  اشـاره شـده 
مسـکن و کسـب اطمینان و اعتماد مـردم برای 
تولیـد مسـکن در مناطق شـهری اسـت، گفت: 
احـداث ۴۰۰ هزار واحد مسـکونی در سـال های 
۹۸ و ۹۹ و همچنیـن سـاالنه ۲۰۰ هـزار واحـد 
مسـکن روسـتایی از جملـه برنامـه هایی اسـت 
کـه در دسـتور کار قـرار دارد. در نظـر داریـم تا 
ایـن تعـداد را بـه رقـم ثابـت در سـال برسـانیم 
و در دولت هـای آینـده ایـن طـرح ادامـه یابـد.

وی افــزود: تــالش شــده تــا پروژه هــای 
ــاط مســتعد  ــی مســکن در نق ــدام مل طــرح اق
هرچــه ســریع تر و توســط خــود مــردم و 
ــز  ــط نی ــود. ضواب ــاز ش ــی آغ ــش خصوص بخ
ــتعد،  ــاط مس ــه در نق ــت ک ــه اس ــن گون بدی
پروانه هــای  صــدور  در  و  عرضــه  زمیــن 
ســاختمان تســریع ایجــاد می شــود بــه نحــوی 
ــدان  ــار واج ــن در اختی ــهولت زمی ــا س ــه ب ک
شــرایط قــرار بگیــرد و عملیــات ســاخت وســاز 
ــود. ــاز ش ــکونی آغ ــای مس ــداث واحده و اح

ــا در  وی همچنیــن گفــت: در نظــر اســت ت
ــه صــورت  برخــی از مناطــق مســتعد زمیــن ب
ــرد  ــرار گی ــان ق ــار متقاضی ــی در اختی گروه
تــا آنهــا خــود بــه صــورت گروهــی اقــدام بــه 

ــد. ســاخت و ســاز کنن

کارگران در زمین های دولتی خانه دار می شوند
وزیـر راه و شهرسـازی یـادآور شـد: همزمان 
بـا اجـرای طـرح اقدام ملـی مسـکن، چند طرح 
دیگر همزمان در دسـتور کار قـرار دارد. احداث 
نیروهـای  بـرای  مسـکونی  واحـد  ۱۰۰هـزار 
مسـلح، طبـق تفاهمنامه امضا شـده بین وزارت 
راه و وزارت دفـاع در دسـتور کار قـرار دارد. در 
ایـن طـرح، در مناطقـی کـه وزارت دفـاع خـود 
زمیـن دارد اقدامـات احـداث شـروع شـده و در 
مناطـق دیگـر بـا کمـک وزارت راه، زمین هـای 
بـرای  مسـلح  نیروهـای  اختیـار  در  موردنیـاز 

احـداث واحدهـای مسـکونی قـرار می گیـرد.
و  راه  وزارت  اقدامـات  دیگـر  اسـالمی 

امضـای  مسـکن،  بخـش  در  را  شهرسـازی 
امـام  فرمـان  اجرایـی  سـتاد  بـا  تفاهمنامـه 
خمینـی )ره( برشـمرد و گفـت: هـم اکنـون آن 
سـتاد، حـدود ۸۰۰ واحـد را آغاز کرده اسـت و 
در آینـده نزدیـک در پـروژه ای کـه کلنگ زنـی 

کـرد. خواهیـم 
بـزرگ«  »پـروژه ای  آغـاز  از  همچنیـن  وی 
تـا پایـان سـال خبـر داد و در  این بـاره گفـت: 
واحـد  هـزار   ۵۰ کـه  مناطقـی  و  محیط هـا 
احـداث  بـرای  تفاهمنامـه  موضـوع  مسـکونی 
نهایـی و قطعـی خواهنـد شـد و کار  هسـتند 
می رسـد. سـرانجام  بـه  واحدهـا  ایـن  احـداث 

وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه امضـای 
تفاهمنامـه بـا بنیـاد مسـتضعفان و آغـاز پروژه 
مشـترک بـا آن بنیـاد، اظهـار کـرد: بـا وزارت 
کار نیـز برای مسـکن کارگـران و بازنشسـتگان 
تامیـن اجتماعـی تفاهمنامـه ای امضـا شـد. بـر 
ایـن اسـاس در حـال مذاکره بـا ایـن وزارتخانه 
هسـتیم تـا بتوانیـم زمیـن را در اختیـار آنهـا 
و  کارگـری  جامعـه  بتواننـد  تـا  دهیـم  قـرار 
و  طـرح  ایـن  پوشـش  تحـت  را  بازنشسـتگان 

تامیـن مسـکن قـرار دهنـد.
ــوزش  ــا وزارت آم ــه ب ــای تفاهمنام وی امض
ــرج  ــق ط ــات تحق ــر اقدام ــرورش  را از دیگ و پ
اقــدام ملــی وزارت راه و شهرســازی بــرای خانــه 
دار شــدن فرهنگیــان برشــمرد و افــزود: جامعــه 
ــای  ــتگان و نیروه ــان، بازنشس ــزرگ فرهنگی ب
ــه در  ــتند ک ــی هس ــه بزرگ ــه جامع ــلح، س مس
ــال  ــا در ح ــده و ی ــد ش ــای منعتق تفاهمنامه ه
ــازی  ــه وزارت راه و شهرس ــورد توج ــاد، م انعق

بوده انــد.
اســالمی بیــان کــرد: وزارت راه و شهرســازی 
نامه هــای  تفاهــم  قالــب  در  دارد  آمادگــی 
ــا  ــا، ب ــا و نهاده ــا وزارتخان ه ــده ب ــد ش منعق
ســایر دســتگاه ها و وزارتخانه هــا در صــورت 
ــه  ــرح، تفاهمنام ــن ط ــرای ای ــه اج ــل ب تمای
و  برســاند  امضــا  بــه  مشــترک  همــکاری 
حمایــت و پشــتیبانی الزم را بــرای صاحبخانــه 

ــد. ــم کن ــی فراه ــدان دولت ــدن کارمن ش

شرط »مالکیت خصوصی« برای 
ثبت نام در طرح ملی مسکن حذف شد 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
گفــت: امســال صــادرات ۱۲ میلیــون تــن 
فــوالد پیش بینــی شــده کــه در نیمــه نخســت 
۹۸ بــا صــدور ۶ میلیــون تــن فــوالد، ۵۰ 

ــت.  ــق یاف ــه تحق ــد برنام درص
بــه گــزارش ایرنــا، جعفــر ســرقینی در 
نمایشــگاه  پانزدهمیــن  گشــایش  مراســم 
بین المللــی معــدن و صنایــع معدنــی، ماشــین 
آالت  ماشــین  معدنــی،  تجهیــزات  و  آالت 
ــته در  ــع وابس ــاختمان و صنای ــازی و س راهس
محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللــی 
ــزود: امســال  ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــران ب ته
دســتیابی ۲۸ میلیــون تــن فــوالد خــام پیــش 
بینــی شــده کــه در ۶ ماهــه ۹۸، بــه رقــم ۱۳ 

میلیــون و ۲۰۰ هزارتــن رســیده ایم.
وی یــادآور شــد: وزارت صنعــت بــرای ســال 
جــاری هــدف ۹ میلیــارد دالری را پیش بینــی 
کــرده کــه بــا عملکــرد ۶ ماهــه انتظــار مــی رود 
صنایــع  و  معــدن  بخــش  صــادرات  ارزش 
ــر رود. ــده فرات ــی ش ــم پیش بین ــی از رق معدن

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
وزارت صنعــت اضافــه کــرد: امــروز در شــرایط 
تحریــم انتظــار نمی رفــت بخــش معــدن و 
ــاد  ــی در اقتص ــش چندان ــی نق ــع معدن صنای
کشــور داشــته باشــد، امــا امــروز ارزبــری فــوالد 
از هرتــن ۱۰۰ دالر بطــور متوســط بــه ۷۰ تــا 

ــت. ــیده اس ۷۵ دالر رس
ــدی  ــوع کلی ــاف را موض ــوع اکتش وی موض
ــت و  ــی دانس ــع معدن ــدن و صنای ــش مع بخ
ــذاری در  ــرمایه گ ــه س ــت اینک ــت: واقعی گف
ــا  ــه بخش ه ــا بقی ــراز ب ــاف همت ــوزه اکتش ح
فعالیــت  بایــد  عرصــه  ایــن  در  و  نیســت 

ــود. ــام ش ــتری انج بیش
سـرقینی تصریـح کـرد: امـروز مجموعه هایی 
مانند سـازمان ایمیدرو، سـازمان زمین شناسی و 
اکتشـافات معدنی کشـور، شـرکت تهیـه و تولید 
مـواد معدنـی ایـران، کنسرسـیوم بـزرگ بخـش 
خصوصـی در تدویـن نقشـه راه معـدن و صنایع 
معدنـی حضور موثری دارنـد و وزارت صنعت هم 
از هـر اقدامـی در ایـن ارتبـاط حمایـت می کند.

ــوارض از صــادرات  ــون موضــوع ع وی پیرام
مــواد معدنــی کــه مــورد پرســش فعــاالن بــود، 
گفــت: کارگروهــی متشــکل از وزیــران صنعــت، 
ــاورزی،  ــاد کش ــی، جه ــادی و دارای ــور اقتص ام
رئیــس کل بانــک مرکــزی و رئیــس اتــاق 
ایــران در ایــن زمینــه تصمیــم می گیــرد و 
ــر و  ــاه )مه ــدت ۲ م ــت در م ــرار اس ــون ق اکن
آبــان(  آثــار مثبــت و منفــی وضــع عــوارض از 
صــادرات مــواد معدنــی پایــش شــود و ســپس 

ــرد. ــری صــورت گی ــم گی تصمی
بــه گفتــه ســرقینی، باوجــود حضــور رئیــس 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع،   معــادن و کشــاورزی 
ایــران در کار گــروه مزبــور، اواخــر آبــان از 
تشــکل های بخــش خصوصــی هــم دعــوت 
تــا در نشســت تصمیم گیــری در  می شــود 
ــر صــادرات مــواد  ــا وضــع عــوارض ب ارتبــاط ب
معدنــی حاضرشــوند تــا بــا اطالعــات جدیــد و 

ــم شــود. ــق اتخــاذ تصمی دقی
پیــش از ســخنان ســرقینی، محمدرضــا 
بهرامــن رئیــس خانــه معــدن ایــران هــم 

ــش  ــادرات بخ ــته ارزش ص ــال گذش ــت: س گف
معــدن و صنایــع معدنــی بــه رقــم ۹.۲ میلیــارد 
ــم  ــرایط تحری ــم در ش ــن مه ــید و ای دالر رس
انجــام شــد و گویــای توانمنــدی و نقــش 

ــت. ــش اس ــن بخ ــذار ای اثرگ
وی ضمــن یادآوری مشــارکت ۲۰۰ شــرکت 
داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه امســال گفــت: 
نمایشــگاه پانزدهــم از نظــر فضــا ۴۰ درصــد و 
۱۰۰ درصــد از نظــر تعــداد شــرکت کننــدگان 
نســبت بــه پارســال رشــد دارد و امســال 
ــه نمایشــگاه  ــی ب ــر مربع ــزار مت فضــای ۱۷ ه

اختصــاص یافتــه اســت.
ــان  ــی ها نش ــرد: بررس ــح ک ــن تصری بهرام
می دهــد ۲۰ ســال گذشــته بخــش معــدن 
کامــال منــزوی بــود، امــا امــروز بــا ایــن 
اثبــات می کنــد کــه تحــرک و  نمایشــگاه 

دارد. مناســبی  پویایــی 
پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی معــدن 
ــزات  ــین آالت و تجهی ــی، ماش ــع معدن و صنای
معدنــی، ماشــین آالت راهســازی و ســاختمان 
ــاه جــاری از  ــان م ــا ۱۲ اب ــع وابســته ت و صنای
ــرای  ــر پذی ــا ۱۷ بعدازظه ــح ت ــاعت ۹ صب س
ــن  ــگاه های بی ــی نمایش ــل دائم ــوم در مح عم

ــی تهــران اســت. الملل

معاون وزیر صنعت: 

دستیابی به صادرات ۱2 میلیون تنی فوالد برنامه امسال ماست

معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز:
آغاز عملیات الیروبی گسترده کانال ها 
و آبروهای تبریز در آستانه فصل بارش 

معـــاون خدمـــات شـــهری و اجرایـــی 
ــی  ــرای الیروبـ ــاز اجـ ــز از آغـ ــهردار تبریـ شـ
ســـطح  آبروهـــای  و  جوب هـــا  کانال هـــا، 
شـــهر در راســـتای جلوگیـــری از آبگرفتگـــی 
و آلودگی هـــای زیســـت محیطـــی خبـــر داد. 
ــان  ــزارش شــهریار، محمدرضــا قربانی ــه گ ب
تبریــزی بــا اشــاره بــه آمادگــی کامــل نیروهای 
معاونــت خدمــات شــهری و اجرایــی شــهرداری 
ــرف اظهــار  ــاران و ب ــارش ب ــع ب ــز در مواق تبری
داشــت: در راســتای جلوگیــری از آبگرفتگی هــا 
و بــه حداقــل رســاندن حــوادث و مشــکالت در 
ــهر،  ــرف در ســطح ش ــاران و ب ــارش ب ــان ب زم
ــا  ــترده کاناله ــی گس ــته الیروب ــه گذش از هفت
ــده  ــاز ش ــز آغ ــهر تبری ــطح ش ــای س و آبروه

اســت.
او ادامــه داد: بــه همــت نیروهــای زحمتکش 
معاونــت خدمــات شــهری در مناطــق دهگانــه 
شــهرداری تبریــز، عملیات الیروبی و پاکســازی 
کانالهــا و آبروهــای ســطح شــهر تبریــز کــه از 
هفتــه گذشــته آغــاز شــده اســت تــداوام دارد.

اجرایــی  و  شــهری  خدمــات  معاونــت 
ــتان  ــل زمس ــتانه فص ــز در آس ــهرداری تبری ش
و احتمــال بــارش بــاالی نــزوالت آســمانی 
تمهیــدات گســترده ای را در راســتای بــه 
ــا  ــاندن مشــکالت و آب گرفتگی ه ــل رس حداق

ــت. ــرده اس ــاذ ک اتخ
الیروبــی کانال هــا و آبروهــا، تجهیــز ماشــین 
بازدیدهــای  و  زمســتانی  تجهیــزات  و  آالت 
ــهر  ــطح ش ــای س ــا و آبروه ــی از کانال ه میدان
از جلمــه اقدامــات معاونــت خدمــات شــهری و 
ــل  ــتانه فص ــز در آس ــهرداری تبری ــی ش اجرای

ــوده اســت. ــارش ب ب

بازدید میدانی ایرج شهین باهر از 
اقدامات مرمتی بازار تبریز

شهردار تبریز پیگیر امور مرمتی
 بازار تاریخی تبریز 

ـــای  ـــور در بخش ه ـــا حض ـــز ب ـــهردار تبری ش
ـــی آن  ـــات مرمت ـــز، از اقدام ـــازار تبری ـــف ب مختل

ـــرد.  ـــد ک بازدی
بــه گــزارش شــهریار، بــه منظــور نظــارت و 
ــز،  ــازار تاریخــی تبری پیگیــری امــور مرمتــی ب
ایــرج شــهین باهــر، شــهردار تبریــز بــه همــراه 
ســعید نیکوخصلــت، عضــو شــورای شــهر 
ــه ۸، از  ــهردار منطق ــر، ش ــی مدب ــز و عل تبری
ــد  ــازار بازدی ــازی ب ــی و کفس ــات مرمت اقدام
کــرده و در جریــان امــور مرمتــی قــرار گرفــت.

در ایــن بازدیــد شــهردار تبریــز ضمــن 
رضایــت بخــش خوانــدن ســرعت عمــل پــروژه 
ــه  ــی ب ــت بخش ــتار هوی ــازار، خواس ــی ب مرمت
ــازار و ایجــاد امکانــات فرهنگــی، گردشــگری  ب
ــازار  ــا و کاروانســراهای ب ــی در تیمچه ه و رفاه

تاریخــی شــد.
ـــه  ـــهردار منطق ـــر، ش ـــی مدب ـــه عل ـــه گفت ب
۸ تبریـــز، ۶۰ تـــا ۷۰درصـــد کل مســـیرهای 
ــده  ــازی شـ ــف سـ ــز کـ ــازار تبریـ ــی بـ اصلـ
اســـت و تـــالش می شـــود تـــا پایـــان ســـال 
ــازار کـــف  ــی بـ ــیرهای اصلـ ــده کل مسـ آینـ

ســـازی می شـــود.
ــته  ــازی راس ــف س ــات ک ــن عملی همچنی
بــا  تبریــز  بــازار  کفاشــان  و  دوزان  یمــن 
ــام  ــال انج ــد درح ــی ۷۰درص ــرفت فیزیک پیش

ــت. اس
ــن  ــروز همچنیـ ــر امـ ــهین باهـ ــرج شـ ایـ
احیـــا  و  مرمـــت  وضعیـــت  آخریـــن  از 
ـــه در  ـــز ک ـــازار تبری ـــی ب ـــی قاپیل ـــرای ایک س
ـــق  ـــار حری ـــاری دچ ـــال ج ـــاه س ـــت م اردیبهش

شـــده بـــود، بازدیـــد کـــرد.

شهردار منطقه ۱ تبریز خبر داد:
پیشرفت ۸۰ درصدی

 پروژه بوستان هفت تیر

ــرفت ۸۰  ــز از پیش ــه ۱ تبری ــهردار منطق ش
ــز  ــر تبری ــت تی ــتان هف ــروژه بوس ــدی پ درص

ــر داد. خب
ــا  ــاد ب ــاک نه ــزارش شــهریار، رضــا پ ــه گ ب
ــداف  ــتای اه ــزود: در راس ــر اف ــن خب ــالم ای اع
منطقــه مبنــی بــر اقدامــات زیربنایــی و محلــه 
محــوری و همچنیــن توســعه فضاهــای ســبز، 
چنــد پــروژه مهــم در ایــن حوزه هــا اجرایــی و 
در دســتور کار منطقــه قــرار گرفتــه اســت کــه 
یکــی از آنهــا پــروژه بوســتان محلــه ای هفــت 
تیــر اســت کــه در کوچــه شــهید لطفعلــی زاده 
آغــاز و هــم اکنــون بــا ســرعت در حــال تــداوم 

ایــن پــروژه هســتیم.
جهــت  بــه  گفــت:   ۱ منطقــه  شــهردار 
بــرای آرامــش  ایجــاد بســترهای مناســب 
فضاهــای  در  خانواده هــا  امنیــت  ایجــاد  و 
ــژۀ  ــرح وی ــی، ط ــای تفریح ــهری و مکان ه ش
ــه از  ــن محل ــه ای در چندی ــتان های محل بوس
جملــه هفت تیــر، یوســف آبــاد، گلــکار، کوچــه 
حســن و... در حــال اجــرا اســت کــه بــا تســریع 
ــام و  ــاهد اتم ــه زودی ش ــا ب ــن پروژه ه در ای

ــود. ــم ب ــا خواهی ــرداری از آنه ــره ب به
ــرفت ۸۰  ــه پیش ــن ب ــاد همچنی ــاک نه  پ
درصــدی پــروژه بوســتان هفــت تیــر اشــاره و 

ــر داد. ــداوم آن خب از ت

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تبریز:

پارکینگ داران موظف به ارائه 
خدمات ایمنی و رفاهی هستند

ــد  پارکینــگ داران خصوصــی و عمومــی بای
در مقابــل مبلغــی کــه از شــهروندان اخــذ 

ــد. ــه دهن ــات ارائ ــد، خدم می کنن
بــه گــزارش شــهریار، اصغــر آدی بیــگ، 
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــازمان حم ــل س مدیرعام
شــهرداری تبریــز بــا بیــان مطلــب فــوق، گفــت: 
طبــق اساســنامه شــرح وظایــف ســازمان حمــل 
ــه  ــز و مصوب ــهرداری تبری ــک ش ــل و ترافی و نق
ــم از  ــگ داران اع ــام پارکین ــهر، تم ــورای ش ش
ــه مبلغــی  خصوصــی و عمومــی بایــد نســبت ب
ــه دهنــد. کــه دریافــت می کننــد، خدمــات ارائ

او افــزود: تعرفــه و نرخــی کــه تصویب شــده 
ــال  ــد، در قب ــذ می کنن ــگ داران اخ و پارکین
ــی و  ــی، امنیت ــی، ایمن ــات رفاه ــد خدم آن بای

اخــالق مــداری را رعایــت کننــد.
چنانچـــه  کـــرد:  عنـــوان  بیـــگ  آدی 
ــهروندان در  ــه شـ ــده بـ ــه شـ ــات ارائـ خدمـ
ـــا  ـــد، ب ـــوب نباش ـــی مطل ـــغ دریافت ـــال مبال قب
ـــر  ـــئولیتی ب ـــه مس ـــهروندان هرگون ـــکایت ش ش

ــت. ــگ دار اسـ ــده پارکینـ عهـ
او بــا اشــاره بــه تعــداد پارکینگ هــای فعــال 
در ســطح شــهر، یــادآور شــد: هــم اکنــون ۲۰۰ 
پارکینــگ در ســطح شــهر فعــال اســت کــه ۱۱ 
پارکینــگ در اختیــار شــهرداری اســت و بقیــه 

زیرنظــر بخــش خصوصــی اداره می شــود.

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــه  ــت ک ــادر را داش ــارت ن ــن جس * او ای
گهــگاه خــود را در بوتــۀ آزمایــش بنشــاند و 
ــت آن را داشــت  ــا و صداق ــر، صف از آن نادرت
ــی  ــط و معمول ــانی متوس ــود را انس ــه خ ک

ــد. بدان
اوژن فرومانتن 
ــری، در  ــه دیگ ــودن و ن ــود ب ــا خ * تنه
دنیایــی کــه شــب و روز نهایــت ســعی خــود 
ــرد دیگــری  ــا شــما را ف را صــرف می کنــد ت
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــن معن ــازد بدی بس
ــر  ــدۀ ه ــه از عه ــردی ک ــن نب ــخت تری س
ــز  ــد و هرگ ــدام ورزی ــد، اق ــر می آی ــری ب بش

ــتاد. نایس
ای.ای کامینگر

ــود را  ــای خ ــی نیروه ــودن یعن ــاور ب * ب
دراختیــار مقــام باالتــر از خــود قــرار نــدادن و 
فقــط درراه مقاصــد خــود بــه کار بــردن، بــه 
ــره  ــوم بخشــیدن و باالخ ــود مفه هســتی خ

انســان بــودن اســت.
اریک فروم

* بــه مــن بگو بــرای چــه شــخصی احترام 
ــتی  ــانی هس ــه انس ــم چگون ــا بدان ــی ت قائل
چــه ایــن بــه مــن نشــان می دهــد کــه چــه 
تصــوّری دربــارۀ انســانیت داری و خود نشــان 
آن هســتی کــه چگونــه انســانی بشــوی.
 کارالیل

ــه  ــد عالی ــه مقاص ــد همیش ــان بای * انس
ــش ســاخته، رســیدن  ــۀ همــت خوی را وجه

ــد. ــته باش ــر داش ــّد نظ ــا را در م بدانه
؟

* مســئله در ایــن نیســت کــه انســان چــه 
ــرده و  ــز کســب ک ــد. چــه چی ــدازه می دان ان
چگونــه پــرورش یافتــه بلکــه در آن اســت که 
دانســتۀ خــود را چگونــه بــکار بــرد و خــودش 

ــد. ــد بکن چیســت و چــه می توان
؟

انســان  یــک  خــودم  از  می خواهــم   *
ــوم در  ــق ش ــن کار موف ــر در ای ــازم و اگ بس

هــر کار دیگــر کامیــاب می شــوم.
گارینلد

از  را  خشــم  ریشــه  کــه  کــس  آن   *
ــود  ــس خ ــه نف ــد و ب ــش برکن ــرزمین دل س
ــت. ــی آدم اس ــي بن ــود از بزرگان ــره ش چی
حضرت محمد)ص(،رهنمون،290

مگــر  نمی شناســد  را  خــود  انســان   *
هنــگام فقــر و بدبختــی.

آلفرد دوموسه
* انســان هــر وقتــی از پیــش آمــد آتیــه 
دربــاره خــود اندیشــید و از آن بیــم. هــراس 
ــر او را  ــر زودت ــانید آن خط ــرش نش در خاط

ــد. ــب می کن تعقی
ابن سینا

ــه  ــخنرانی را ک ــان و س ــد بی ــاد گیری * ی
ــن راه  ــان از ای ــار پای ــه چه ــری انســان ب برت
ــه  ــید ب ــزاوار باش ــد س ــر بخواهی ــت. اگ اس
ــید. ــاذق باش ــود ح ــار خ ــانّیت، در گفت انس
؟
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وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
تحــت  در کشــور  نفــر  میلیــون   ۹ گفــت: 
از  و  دارنــد  قــرار  بیمــه ســالمت  پوشــش 

می کننــد.  اســتفاده  آن  خدمــات 
بــه گــزارش تســنیم، ســعید نمکــی در 
ــت،  ــوزه بهداش ــکالت ح ــی مش ــه بررس جلس
ــا  ــالن ب ــتان گی ــکی اس ــوم پزش ــان و عل درم
اشــاره بــه اینکــه پرونــده الکترونیــک ســالمت 
در برنامــه ششــم پیش بینــی شــده بــود اظهــار 
داشــت: امــروز ۸۰ میلیــون نفــر ایرانــی دارای 

ــتند.  ــالمت هس ــک س ــده الکترونی پرون
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــی  ــش برخ ــود کاه ــا وج ــه ب ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــوده ام ــج ب ــته رای ــه در گذش ــا ک بیماری ه
ــدی  ــای جدی ــکالت و بیماری ه ــا مش ــروز ب ام
در ســطح جامعــه روبــه رو هســتیم گفــت: انواع 
ســرطان ها، مشــکالت فشــار خــون و حــوادث 
مختلــف جــاده ای از جملــه مشــکالتی هســتند 
کــه بایــد اقدامــات پیشــگیرانه ای در رابطــه بــا 

ــا انجــام داد. آن ه
نمکــی بــا بیــان اینکــه در راســتای اجــرای 
طــرح ملــی غربالگــری فشــار خــون در کشــور، 
نفــر غربالگــری  ۳۰ میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
فشــار  معــرض  در  کــه  افــرادی  و  شــدند 
ــدند  ــایی ش ــز شناس ــتند نی ــاال هس ــون ب خ
اظهــار داشــت: بیــش از ۱۰ میلیــون نفــر نیــز 
شناســایی شــدند کــه در مــرز فشــار خــون بــاال 

ــد. بودن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه ۱۰۰ هــزار 
نفــر در کشــور بــر اثــر فشــار خــون بــاال جــان 
خــود را از دســت می دهنــد خاطرنشــان کــرد: 
امــروز اکثــر مراکــز بهداشــتی و درمانــی کشــور 
از داروهــای اساســی برخــوردار هســتند و هیــچ 

ــن کشــور از وجــود  ــه داروســازی در ای کارخان
ــه دارو محــروم نمی شــود. ــواد اولی م

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــان  ــه اجــرای طــرح بهداشــت ده ــا اشــاره ب ب
ــوان کــرد: در  و درمــان در مــدارس کشــور عن
ــرای  ــان، ب ــیب های ده ــش آس ــتای کاه راس
ــوز،  ــر دانش آم ــزار نف ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ی

ــوق در مــدارس کشــور اجــرا شــد. طــرح ف
از احــداث ۴۰۰ خانــه بهداشــت  نمکــی 
عشــایری در کشــور خبــر داد و گفــت: شــرایط 
ــترده کاری  ــه از گس ــد ک ــم می کن ــی حک فعل
پرهیــز شــود و تنها به تأســیس بیمارســتان های 
کوچــک در نقــاط مختلــف اکتفــا نکنیــم 
بــه  پزشــک محور  و  درمان محــور  تنهــا  و 
موضــوع ســالمت نــگاه نکنیــم بلکــه بایــد 

کنیــم. حرکــت  پیشــگیری محور 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــا بیــان اینکــه ۹ میلیــون نفــر از مــردم 

کشــور تحــت پوشــش بیمــه ســالمت هســتند 
ــده  ــف ش ــی تعری ــرد: برنامه های ــان ک خاطرنش
کــه طبــق آن هیــچ یــک از مــردم فاقــد 

ــند. ــه نباش ــش بیم پوش
ــه امســال یکــی  ــه اینک ــا اشــاره ب نمکــی ب
ــس از انقــالب اســالمی  از ســال های ســخت پ
شــرایط  وجــود  بــا  کــرد:  تصریــح  اســت 
مختلــف امــا بــه دشــمن ثابــت می کنیــم 
کــه جمهــوری اســالمی ایــران هرگــز در برابــر 
ــد و تســلیم نمی شــود. ــو نمی زن ــان زان زورگوی

ــتان  ــاوت اس ــه اوضــاع متف ــاره ب ــا اش وی ب
گیــالن در حــوزه بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
مشــکالت  حجــم  کــرد:  بیــان  پزشــکی 
ــاد  ــالن زی ــتان گی ــی در اس ــتی و درمان بهداش
کاهــش  بــرای  جــدی  گام  بایــد  و  اســت 
ظرفیت هــای  از  و  برداشــت  آن  مشــکالت 

ــرد. ــره ب ــه به ــن زمین ــز در ای ــف نی مختل
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

بــا بیــان اینکــه اســتان گیــالن نیازمنــد 
ــان  ــت بی ــی اس ــزار تخت خواب ــتان ه بیمارس
ــی و  ــز درمان ــام مراک ــتا تم ــن راس ــرد: در ای ک
بیمارســتان های کــه در گیــالن بــاالی ۷۰ 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد بایــد در 
ــانیم. ــرداری برس ــه بهره ب ــان ب ــریع ترین زم س

تمــام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نمکــی 
تخصیــص  نیازمنــد  کــه  بیمارســتان هایی 
بــه زودی  را  اعتبــار الزم هســتند  و  منابــع 
بــه بهره بــرداری می رســانیم تصریــح کــرد: 
بخــش خصوصــی  از  بایــد  کــه  معتقدیــم 
حمایــت کنیــم و واگــذاری کار بــه بخــش 
ــرای  ــت ب ــت های دول ــز از سیاس ــی نی خصوص

کاهــش مشــکالت اســت.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
ــن  ــز در ای ــالن نی ــتری کل  گی ــرم دادگس ج
ــه  ــزوم توجــه جــدی ب ــه ل ــا اشــاره ب جلســه ب
ــت:  ــار داش ــی اظه ــی و تربیت ــای درمان نهاده
نهادهــای درمانــی و تربیتــی می تواننــد منشــأ 

ــند. ــهروندان باش ــرای ش ــش ب آرام
احمــد آقایــی بــا بیــان اینکــه اســتان 
و  اعتبــارات  تخصیــص  مســتلزم  گیــالن 
و  بهداشــت  بخــش  در  ویــژه  بودجه هــای 
درمــان اســت تصریــح کــرد: اســتان گیــالن در 
حــوزه بهداشــت و زیســت محیطــی همــواره بــا 
مشــکالت و چالش هــای جــدی روبــه رو اســت.

ــجویان  ــط دانش ــکی توس ــه پزش وی مداخل
ــت و  ــرم دانس ــاران را ج ــرار بیم ــای اس و افش
خاطرنشــان کــرد: برخــی پزشــکان در معاینات 
پزشــکی، پایبنــد بــه اخــالق پزشــکی نیســتند 
یــا بــه صــورت دســته جمعــی بیمــار را معاینــه 
می کننــد و یــا راز دار بیمــار نیســتند کــه بایــد 

جلــوی ایــن رفتارهــا را گرفــت.

وزیر بهداشت:

 ۸۰ میلیون  ایرانی دارای پرونده الکترونیک سالمت شدند

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اســالمی  شــورای 
ــی  ــت ۵۰۰ میلیون ــردن جمعی ــای اداره ک ادع
ــام  ــر تم ــت: اگ ــت، گف ــی اس ــا خام اندیش تنه
ــل و  ــاد ح ــل فس ــی و معض ــکالت مدیریت مش
ــد  ــط می توان ــور فق ــع کش ــوند، مناب ــل ش فص
پاســخگوی جمعیــت ۱۰۰ میلیونــی باشــد. 
بـه گـزارش ایلنا، معصومـه آقاپور علیشـاهی 
اقتصـادی مجلـس شـورای  )عضـو کمیسـیون 
اظهـارات  برخـی  بـه  واکنـش  در   ،) اسـالمی 
می توانـد  تنهـا  نـه  »کشـور  اینکـه  بـر  مبنـی 
نفـر  میلیـون  بلکـه ۵۰۰   کنـد،  اداره  را  خـود 
بـه  گفـت:  کنـد«،  مدیریـت  می توانـد  نیـز  را 
هیـچ عنـوان امـکان مدیریـت ایـن جمعیت در 
بفهمـم  نمی توانـم  مـن  نـدارد.  وجـود  کشـور 
بـر اسـاس چـه شـاخصه هایی ایـن صحبت هـا 
می توانـد  فقـط  کشـور  می شـود.منابع  مطـرح 
پاسـخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشـد و نکته 
این اسـت؛ همیـن میزان جمعیت هم اگر رشـد 
اقتصـادی تحقـق نیابـد، محقـق نخواهـد شـد.

وی تصریــح کــرد: کنتــرل جمعیــت در 
ــدت و  ــاه م ــای کوت ــه برنامه ه ــاز ب ــور نی کش
ــاه مــدت  بلنــد مــدت دارد. الزم اســت در کوت
مشــکالت شهر نشــینان بــه صــورت جــدی 
ــاه  ــی رف ــرایط کنون ــه در ش ــود، البت ــع ش رف

ــت.  ــم نیس ــم فراه ــردم ه ــبی م نس

اداره کردن جمعیت ۵00 میلیونی تنها 
خام اندیشی است

ادعـای  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  علیشـاهی 
تنهـا  میلیونـی   ۵۰۰ جمعیـت  کـردن  اداره 
خام اندیشـی اسـت، گفـت: اگـر تمام مشـکالت 
مدیریتـی و معضـل فسـاد حـل و فصل شـوند، 
پاسـخگوی  می توانـد  فقـط  کشـور  منابـع 
آنچـه  امـا  باشـد،  میلیونـی   ۱۰۰ جمعیـت 
مطـرح می  کننـد؛ یعنی جمعیـت ۵۰۰ میلیونی 
افـراد  ازایـن  بایـد  نمی افتـد.  اتفـاق  هیـچ گاه 
بپرسـیم بـا چـه دیدگاهـی امـکان مدیریت این 

می کنـد.  توجیـه  را  جمعیـت 

تا زمان تحقق رشد اقتصادی، حرف زدن 
از جمعیت مطلوب توهم است

وی در تشــریح تنهــا راهــکاری کــه می توانــد 
بــه جمعیــت مطلــوب منجــر شــود، گفــت: تــا 
زمانــی کــه رشــد و توســعه اقتصــادی محقــق 
نشــود، نمی توانیــم بــه جمعیــت مطلــوب 
برســیم و تــا آن موقــع حــرف از جمعیــت 
ــورد آن، در  ــزی  در م ــر برنامه ری ــوب  و ه مطل

ــی اســت.  ــک توهــم توخال حــد ی

بچه دار نشدن از شروط ضمن عقد در عقدنامه!
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
بیـان اینکـه زوج هـا رغبتـی بـه بچـه دار شـدن 
ندارنـد، گفـت: یـک مـورد خـاص کـه دوسـال 
اسـت شـیوع یافتـه، ذکـر شـرط زوجیـن برای 
عـدم بچـه دار شـدن در عقدنامه  اسـت. مـا باید 
واقعیت هـا را و همچنیـن این فاجعـه را ببینیم. 
طـی دوسـال گذشـته ایـن موضـوع بـه صورت 
یـک فرهنـگ درآمده اسـت. بنـا بر این شـرط، 
هـر کـدام از زوجیـن تقاضـای بچـه دار شـدن 
هیـچ  بـدون  می توانـد  مقابـل  طـرف  بکننـد، 

بگیـرد.   پیش شـرطی طـالق 

رسیدن به جمعیت 100 میلیونی هم بعید است  
ســال  بــرای  افــزود:  ادامــه  در  آقاپــور 
۱۴۰۴ پیش بینــی ۱۰۰ میلیــون نفــر را در 
ــن  ــت همی ــد اس ــی بعی ــد. حت ــر گرفته ان نظ
ــار  ــر نســبت آم ــق شــود. اگ ــزی محق برنامه ری
ــه مــرگ و  ــد ب ــار موالی ــه ازدواج  و آم طــالق  ب
ــود  ــخص می ش ــم، مش ــر بگیری ــر را در نظ می
چــرا جمعیــت مطلــوب محقــق نمی شــود.

مردم در برخی روستاها 
ناِن نسیه ای می خرند

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در کوتـاه مـدت و 
اقتصـادی  زیرسـاخت  های  بایـد  سـرعت  بـه 
فراهـم شـوند، گفـت:  بایـد یـک پوسـت اندازی 
اقتصادی صورت بگیرد و فسـاد اداری متالشـی 
شـود. بایـد تمـام اطالعات بـه صـورت آنالین و 

کامـال شـفاف در اختیـار تمـام مسـئوالن قـرار 
بگیـرد و در نهایـت بـا در نظر گرفتـن واقعیات ، 
درآمـد  وضعیـت  شـود.اگر  گرفتـه  تصمیم هـا 
خانواده هـا در بخـش روسـتائی و شهرسـتان  ها 
بهبـود پیـدا نکنـد، هیچ امیدی بـه تحقق هدف 

نیسـت.  مناسـب  جمعیت 
در  مجلــس  اقتصــاد  کمیســیون  عضــو 
ــت: االن  ــور گف ــی کش ــت کنون ــریح وضعی تش
عمــق فاجعــه فقــر در بخــش روســتائی کشــور 
اســت. مــا در برخــی روســتاها و شهرســتان های 
کوچــک، در نانوائی هــا حســاب دفتــری داریــم؛ 

ــد.  ــیه می خرن ــان  را نس ــراد ن ــی اف یعن

باید نگاه واقع گرایانه در مورد جمعیت 
کشور داشته باشیم

وی بـا بیـان اینکـه بایـد در مـورد جمعیـت 
و  باشـیم  داشـته  واقع گرایانـه  نـگاه  کشـور 
جمعیـت سـالمند پیـش رو را نیـز مدنظـر قرار 
دهیـم، گفـت: هزینه هـای درمانـی و هزینه های 
بیمه هـای تکمیلـی از جمله این عوامل هسـتند 
و ایـن درحالـی اسـت کـه بیمه هـای تکمیلی و 
بیمه هـای درمانـی ظاهـرا تـا ۱۰ سـال دیگـر 
ورشکسـت خواهنـد شـد، زیـرا هزینه هـای آنها 
همچنیـن  نـدارد.  مطابقـت  درآمدهایشـان  بـا 
هزینـه نگهـداری افراد سـالمند نیز بسـیار مهم 

اسـت و بایـد مدنظـر قـرار گیرد.

جمعیت قشر جوان رو به کاهش است
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
ــت   ــی جمعی ــت: از طرف ــالمی گف ــورای اس ش

ــه کاهــش اســت. توجــه  قشــر جــوان مــا رو ب
ــد.  ــان می ده ــش را نش ــن کاه ــا ای ــه آماره ب
از ســال پیــش در منطقــه ۳ شــهر تهــران 
ــوز  ــش آم ــرا دان ــد، زی ــل ش ــه منح ۱۱ مدرس
نداشــتند. یــا دانشــگاه آزاد اســالمی هم اکنــون 

ــی دارد.  ــی خال ــزار صندل ۵۷ ه

تاثیر منفی نارضایتی هاِی مردم بر رشد 
جمعیت 

نبـوغ  مـا  کشـور  در  افـزود:  ادامـه  در  وی 
رشـد  بـه  نسـبت  نبـوغ سیاسـی  و  اجتماعـی 
اقتصـادی شـکاف فاحشـی دارد. بـه ایـن معنـا 
کـه کشـور در بخش  هـای فرهنگـی، اجتماعـی 
داشـته   مالحظـه ای  قابـل  پیشـرفت  علمـی  و 
اسـت، امـا رشـد اقتصـادی قابلـی  نداشـته  ایم. 
درحالـی کـه الزم بـود اقتصـاد همـگام بـا دیگر 
ابعـاد پیشـرفت رشـد کنـد. ایـن شـکاف باعث 
شـد، انتظـارات مـردم با رفـاه اجتماعـی فاصله 
بسـیاری پیـدا کنـد کـه ایـن موضـوع ایجـاد 
در  اسـت؛  مسـلم  آنچـه  و  می کنـد  نارضایتـی 
نخسـتین وهلـه ایـن نارضایتـی، بـر کنتـرل یـا 

می گـذارد.   تاثیـر  رشـد جمعیـت 
در  مجلـس  در  شبسـتر  مـردم  نماینـده 
پایـان گفـت: سـریعا بایـد در کشـور تصمیمات 
قاطـع و دگردیسـی اقتصـادی صـورت بگیرد تا 
مانـع تبعـات آینـده بـرای کشـور شـویم. برای 
اصـالح سـاختار اقتصـادی باید به تیـغ جراحی 
سیاسـی متوسـل شـویم. ایـن موضوعی نیسـت 
کـه امـکان یا عـدم امـکان آن را بررسـی کنیم، 

قطعـا بایـد اتفـاق بیافتد. 

نماینده مجلس: 

اداره کردن جمعیت 5۰۰ میلیونی 
فقط توهم و خام اندیشی است

گفـــت:  آذربایجان شـــرقی  اســـتاندار 
قـــوه  اخیـــر  برنامه هـــای  و  فعالیت هـــا 
ــی  ــاد عمومـ ــه اعتمـ ــن اینکـ ــه ضمـ قضائیـ
ــود  ــه را بهبـ ــی جامعـ ــده قبلـ ــیب دیـ آسـ
ـــم در  ـــد را ه ـــی امی ـــه نوع ـــت ب ـــیده اس بخش

ــت.  ــرده اسـ ــده کـ ــور زنـ کشـ
محمدرضـــا  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
پورمحمـــدی در نشســـت صاحبـــان صنایـــع 
ـــه  ـــوه قضائی ـــس ق ـــا ریی ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
ـــاه گذشـــته  ـــار داشـــت: در ۱۱ م ـــز اظه در تبری
ـــی و  ـــی،  فرهنگ ـــرح عمران ـــش از ۱۵۰۰ ط بی
اجتماعـــی را در آذربایجـــان شـــرقی افتتـــاح 
ـــره  ـــم در چه ـــاد تبس ـــا در ایج ـــت ام ـــده اس ش

مـــردم چنـــدان موفـــق نبـــوده ایـــم.  

ــرایطی  ــن شـ ــرد: در چنیـ ــادوری کـ وی یـ
ــه  ــوه قضائیـ ــد قـ ــرد جدیـ ــات و رویکـ اقدامـ
ـــا  ـــدی و ناامیدی ه ـــه رضایتمن ـــا را ب نارضایتی ه

را بـــه امیـــد تبدیـــل کـــرده اســـت.
ـــی  ـــا قدردان ـــرقی ب ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
از ســـفر رییـــس قـــوه قضائیـــه بـــه اســـتان 
ــا  ــا بســـیار بـ گفـــت: ایـــن ســـفر بـــرای مـ
ــال  ــه در ۲۰ سـ ــون کـ ــت چـ ــت اسـ اهمیـ
ـــه  ـــوه قضائی ـــای ق ـــک از روس ـــچ ی ـــته هی گذش

بـــه ایـــن اســـتان ســـفر نکـــرده انـــد.  
وی بـــا اشـــاره بـــه برنامه هـــای راهبـــردی 
ـــوی  ـــدس رض ـــتان ق ـــی در آس ـــت اهلل رییس ای
ـــرد صاحـــب اندیشـــه  ـــک ف ـــوان ی ـــه عن از وی ب
یـــاد کـــرد و اظهـــار امیـــدواری کـــرد ایـــن 

ـــدرت  ـــا ق ـــه ب ـــوه قضائی ـــد در ق ـــرد و رون رویک
ـــد.   ـــداوم یاب ـــتر ت بیش

ــه  ــرقی بـ ــان شـ ــدی از آذربایجـ پورمحمـ
عنـــوان یـــک اســـتان صنعتـــی یـــاد کـــرد و 
ـــای  ـــترین واحده ـــه بش ـــود اینک ـــا وج ـــت: ب گف
ــن  ــاله دار را در ایـ ــدی مسـ ــی و تولیـ صنعتـ
اســـتان داریـــم امـــا بـــه همـــت کارفرمایـــان 
و  حواشـــی  کمتریـــن  گـــران  صنعـــت  و 

مشـــکالت را داشـــته ایـــم.  
ـــات  ـــرقی از انتصاب ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ــی  ــتان قدردانـ ــه در اسـ ــوه قضائیـ ــر قـ اخیـ
کـــرد و گفـــت: ایـــن انتخاب هـــای شایســـته 

بـــا اقبـــال عمومـــی مواجـــه شـــده اســـت.  
پورمحمـــدی گفـــت: تحـــول در قـــوه 

ــه کـــه توســـط آیـــت اهلل رییســـی  قضائیـ
شـــروع شـــده اســـت در بـــاب گســـترش 
ـــیار  ـــاد بس ـــم و فس ـــا ظل ـــارزه ب ـــت و مب عدال

ــت.   ــوده اسـ ــذار بـ تاثیرگـ
در ایـــن جلســـه تعـــدادی از کارفرمایـــان، 
صنعتگـــران و تولیدکننـــدگان بـــه بیـــان 

ــد.   ــکالت پرداختنـ ــایل و مشـ مسـ
ـــروزه  ـــفری یک ـــه در س ـــوه قضایی ـــس ق ریی
ــردم  ــان مـ ــرقی میهمـ ــان شـ ــه آذربایجـ بـ

تبریـــز بـــود.  

استاندار آذربایجان شرقی:

 اقدامات قوه قضائیه امید را به جامعه بازگردانده است

سارقان 6۰ فقره سرقت خودرو و 
قطعات آن در تبریز دستگیر شدند

ــت:  ــز گف ــی کالنشــهر تبری ــده انتظام فرمان
ــتان  ــی اس ــس آگاه ــوران پلی ــالش مام ــا ت ب
ســارقان خــودرو دســتگیر و بــه ۶۰ فقــره 

ــد.  ــراف کردن ــرقت اعت س
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ فرهنــگ 
ــرد:  ــار ک ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــوروزی ب ن
مامــوران کالنتــری ۲۴ ســردرود، دو ســارق 
را حیــن ســرقت شناســایی و دســتگیر کردنــد 
کــه در بازجویی هــای انجــام شــده بــه ۶۰ 
ــر  ــر دیگ ــک نف ــا همدســتی ی ــره ســرقت ب فق

ــد. ــراف کردن اعت
از مخفیــگاه  بازرســی  در  داد:  ادامــه  وی 
و  متهمــان ۳ دســتگاه خــودروی ســرقتی 
امــوال مســروقه شــامل  فقــره  تعــداد ۵۷ 
قطعــات خــودرو و لــوازم داخــل خــودرو کشــف 

ــد. ش

سالمت

چه کسی دچار بیرون زدگی دیسک 
کمر میشود؟ 

معمـــوال وقتـــی بیمـــاری را بـــه دلیـــل 
ـــم  ـــت میکن ـــیاتیک ویزی ـــر و درد س درد کم
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــک کم ـــی دیس ـــرون زدگ و بی
علـــت درد بیمـــار تشـــخیص داده شـــده و 
ـــن  ـــود، اولی ـــع میش ـــاری مطل ـــن بیم او از ای
ســـوالی کـــه از مـــن بـــه عنـــوان پزشـــک 
ـــتون  ـــاب و س ـــز و اعص ـــراح مغ ـــج و ج معال
ــرا  ــت: »چـ ــن اسـ ــد ایـ ــرات می پرسـ فقـ

دیســـک مـــن بیـــرون زده؟!«
سالهاســـت کـــه علـــت خشـــک شـــدن 
ـــردن آن توســـط  ـــر و دیســـک گ دیســـک کم
ــه  ــرا کـ ــود؛ چـ ــی میشـ ــن بررسـ محققیـ
ــان  ــایعی در انسـ ــیار شـ ــای بسـ بیماری هـ
ـــد زندگـــی  ـــه راحتـــی فـــرد را از رون ـــوده و ب ب
ــا  ــاید تـ ــا شـ ــد. امـ ــارج میکنـ ــادی خـ عـ
ــد  ــت نتوانیـ ــن یادداشـ ــر ایـ ــه آخـ مطالعـ
حـــدس بزنیـــد کـــه مهمتریـــن علـــت آن 

ــت. چیسـ
نقـــش  فیزیکـــی  فشـــارهای  قطعـــا 
ـــتن  ـــد؛ نشس ـــوع دارن ـــن موض ـــزایی در ای بس
طوالنـــی روی صندلـــی محـــل کار یـــا 
ــم  ــی هـ ــر صندلـ ــا اگـ ــل خصوصـ اتومبیـ
ــد، خـــم و راســـت شـــدن  نامناســـب باشـ
ـــام  ـــردن اجس ـــد ک ـــرای بلن ـــژه ب ـــرر بوی مک
ســـنگین، خوابیـــدن بـــه شـــکم در طـــول 
شـــب، اضافـــه وزن و کـــم تحرکـــی را 
ـــن  ـــی از ای ـــال های ـــوان مث ـــه عن ـــوان ب میت

فشـــارها ذکـــر کـــرد.
 ســـن شـــایع ابتـــال بـــه ایـــن بیمـــاری 
ــرا  ــالگی اســـت زیـ ــا ۵۰ سـ حـــدود ۳۰ تـ
در ســـن کمتـــر معمـــوال دیســـکها هنـــوز 
خشـــک نشـــده اند و در ســـن باالتـــر هـــم 
ـــن  ـــک از بی ـــادی از دیس ـــم زی ـــوال حج معم
ـــی رخ  ـــل توجه ـــی قاب ـــرون زدگ ـــه و بی رفت
ـــار  ـــی فش ـــت نوع ـــا الزم اس ـــد داد. ام نخواه
ــالهای اخیـــر باعـــث  فیزیکـــی کـــه در سـ
ابتـــالی جوانـــان بـــه ایـــن عارضـــه شـــده 
ــه  ــب کـ ــم: ورزش نامناسـ ــرح کنیـ را مطـ
ـــام  ـــی در انج ـــی احتیاط ـــت ب ـــه عل ـــب ب اغل
حـــرکات ویـــا عـــدم وجـــود اطالعـــات 
کافـــی در مـــورد نحـــوه و شـــدت اجـــرای 
ــد  ــازی میتوانـ ــگاه های بدنسـ ــا در باشـ آنهـ

آســـیب رســـان باشـــد.
کمـــی عجیـــب بـــه نظـــر میرســـد امـــا 
مصـــرف ســـیگار در بـــروز ایـــن بیمـــاری 
ـــار  ـــا فش ـــیگاری ب ـــراد س ـــر دارد و اف ـــم اث ه
فیزیکـــی کمتـــری دچـــار بیـــرون زدگـــی 
ـــک  ـــه دیس ـــرا ک ـــوند چ ـــر میش ـــک کم دیس
ـــود را  ـــران آب خ ـــر از دیگ ـــراد زودت ـــن اف ای

از دســـت میدهـــد.
آقایـــان بیشـــتر از خانمهـــا در معـــرض 
خطـــر بیـــرون زدگـــی دیســـک کمـــر 
ـــر  ـــر، ه ـــش دیگ ـــر بخ ـــور اث ـــتند و فاکت هس
ـــاد روی  ـــی ح ـــار ناگهان ـــا فش ـــه ی ـــوع ضرب ن
ـــا  ـــاع ی ـــقوط از ارتف ـــل س ـــرات مث ـــتون فق س

تصـــادف اســـت.
 امـــا عامـــل خطـــری کـــه در ســـالهای 
ـــال  ـــت ابت ـــن عل ـــوان مهمتری ـــه عن ـــر ب اخی
ـــناخته  ـــر ش ـــک کم ـــی دیس ـــرون زدگ ـــه بی ب
شـــده، فاکتـــوری اســـت کـــه از بـــدو تولـــد بـــا 
ـــواده  ـــم خان ـــواه آن ه ـــک!!! گ ـــت: ژنتی ماس
ـــا  ـــز ب ـــما نی ـــاال ش ـــه احتم ـــتند ک ـــی هس های
آنهـــا برخـــورد داشـــته ایـــد و بیماریهـــای 
ـــادی را  ـــراد زی ـــر، اف ـــک کم ـــا دیس ـــط ب مرتب
ـــود  ـــار خ ـــر و گرفت ـــا درگی ـــن خانواده ه در ای
ـــت  ـــن اس ـــوع ممک ـــن موض ـــه ای ـــرده. گرچ ک
ســـبب نگرانـــی شـــود ولـــی بهتـــر اســـت 
بـــا اطـــالع از آن بـــرای مراقبـــت از خـــود، 
ـــه  ـــم؛ ب ـــرار دهی ـــر ق ـــد نظ ـــگیری را م پیش
ایـــن معنـــی کـــه اگـــر در خانـــواده شـــما 
ـــک  ـــی دیس ـــرون زدگ ـــه بی ـــال ب ـــابقه ابت س
کمـــر و بخصـــوص جراحـــی آن وجـــود 
دارد، شـــما بیشـــتر از افـــراد دیگـــر نیـــاز 
ـــه  ـــی، اضاف ـــارهای فیزیک ـــز از فش ـــه پرهی ب
ــح و  ــد و ورزش صحیـ ــیگار داریـ وزن و سـ
منظـــم بایـــد بخـــش جداناپذیـــر زندگـــی 
ــن  ــبختانه ایـ ــر خوشـ ــد؛ و اگـ ــما باشـ شـ
ـــر اســـت از  ـــد بهت ـــی را نداری ـــابقه خانوادگ س
ـــت  ـــا رعای ـــرده و ب ـــتفاده ک ـــت اس ـــن فرص ای
ـــود  ـــدن خ ـــار ش ـــع گرفت ـــوق، مان ـــوارد ف م

ـــوید. ـــاری ش ـــن بیم ـــا ای ب
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ايــن کــه تحديــد حــدود  بــه  نظــر 
ششــدانگ يکبــاب ســاختمان تجــاری و 
ــال  ــیر در ح ــب ش ــع درعج ــکونی واق مس
از  پــاک 9925 مفــروز  احــداث تحــت 
1219 فرعــي از 17 اصلــي بخــش ده مراغــه 
ملکــي خانــم فاطمــه روزگاری آذر کــه برابــر 
راي شــماره - هیــات رســیدگي موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند 
ــت  ــد مالکی ــرده تايی ــق نامب ــمي در ح رس
ــه  ــح مورخ ــاعت 9 صب ــت در س ــده اس ش
98/08/23 روز پنــج شــنبه  بعمــل خواهــد 
آمــد. مراتــب بدينوســیله بــه مالکیــن و 
مجاوريــن ابــاغ مــي گــردد در روز و ســاعت 
مقــرر در ايــن آگهــي در محــل حضــور بهــم 
ــوق  ــدود و حق ــر ح ــراض ب ــانند و اعت رس
ــت از  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــي مطاب ارتفاق
ــدت 30 روز  ــه م ــدود ب ــد ح ــخ تحدي تاري

ــد. ــد ش ــه خواه پذيرفت
بابک داداشي - ثبت اسناد و امالک 

عجب شیر
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ايــن کــه تحديــد حــدود  بــه  نظــر 
زمیــن  قطعــه  يــک  اعیانــی  ششــدانگ 
تحــت  آبــاد  در ســعید  واقــع  مزروعــی 
 15 از  فرعــي   - از  مفــروز   215 پــاک 
اصلــي بخــش ده مراغــه ملکــي آقــای 
ــر راي شــماره  ســید علــی ســامی کــه براب
رســیدگي  هیــات   860304003000551
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــند  ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
ــت  ــد مالکی ــرده تايی ــق نامب ــمي در ح رس
ــه  ــح مورخ ــاعت 9 صب ــت در س ــده اس ش
ــد  ــل خواه ــنبه بعم 98/08/22 روز چهارش
آمــد. مراتــب بدينوســیله بــه مالکیــن و 
ــاعت  ــردد در روز و س ــاغ میگ ــن اب مجاوري
مقــرر در ايــن آگهــي در محــل حضــور بهــم 
ــوق  ــدود و حق ــر ح ــراض ب ــانند و اعت رس
ــت از  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــي مطاب ارتفاق
ــدت 30 روز  ــه م ــدود ب ــد ح ــخ تحدي تاري

ــد. ــد ش ــه خواه پذيرفت
بابک داداشي - ثبت اسناد و امالک 

عجب شیر
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طعام
مادران
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ايام

بارداری 
اثبات

کرده ،
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را ،
مادران

چه طعامی
خورده اند ،

که
اينگونه 

فرزندان ،
غارت کرده اند

شهر را !

)اکبر عظیم نیا(
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رییـــس کل دادگســـتری آذربایجان شـــرقی 
ـــه  ـــال از حادث ـــه س ـــت س ـــد از گذش ـــت: بع گف
ـــی  ـــوز هـــم حکـــم نهای قطـــار تبریز-مشـــهد هن
در ایـــن رابطـــه صـــادر نشـــده و خواســـته مـــردم 
ــتورات  ــدور دسـ ــتان، صـ ــتری اسـ و دادگسـ
الزم جهـــت اعـــالم حکـــم نهایـــی و قطعـــی 
ـــت.  ـــه اس ـــن رابط ـــان در ای ـــازات متخلف و مج
ــی  ــی خلیل الله ــنا، موس ــزارش ایس ــه گ ب
ــات و  ــا قض ــه ب ــوه قضائی ــس ق ــدار رئی در دی
همــکاران دســتگاه قضایــی اســتان اظهــار 
کــرد: تبریــز در کارنامــه درخشــان خــود، 
وقایــع بســیاری را دارد و در ســال ۸۸ نیــز 
ــا در  ــرد و تبریزی ه ــق ک ــری خل ــن دیگ اولی
مقابلــه بــا فتنه گــران بــه میــدان آمــده و 

حماســه آفریدنــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات دادگســـتری 
ــارزه بـــا مظاهـــر مختلـــف  ــتان در مبـ اسـ
ـــت:  ـــادی، گف ـــد اقتص ـــژه مفاس ـــه وی ـــاد ب فس
بـــا توجـــه بـــه مطالبـــه مـــردم در راســـتای 
ـــوه  ـــس ق ـــدات ریی ـــاد و تاکی ـــا فس ـــارزه ب مب
ـــه  ـــن رابط ـــتان در ای ـــتری اس ـــه، دادگس قضائی
ـــژه ای  ـــع وی ـــرده و مجتم ـــدی ورود ک ـــور ج بط
مفاســـد  پرونده هـــای  بررســـی  بـــرای  را 

اقتصـــادی اختصـــاص داده اســـت.
 وی در ایــن خصــوص افــزود: تــا کنــون ۴۷ 
پرونــده در حــوزه اخــالل در نظــام اقتصــادی، 
ارتشــا، اختــالس، قاچــاق حرفــه ای ارز و... 
ــرای ۴۰  ــتا ب ــن راس ــم و در ای ــکیل داده ای تش
نفــر محکومیــت صــادر کــرده و بیــش از ۲۲۰ 
ــده  ــاده ش ــال اع ــه بیت الم ــان ب ــارد توم میلی
ــه بیــش از  اســت، در مجمــوع نیــز متهمــان ب

ــوم شــدند. ــس محک ــال حب ۱۰۰ س
اقدامــات دادگســتری  بــا  وی در رابطــه 
و  تولیــد  از  حمایــت  راســتای  در  اســتان 
ــان  ــی، بی ــاد مقاومت ــق اقتص ــتغال و تحق اش
ــا  ــتگاه قض ــدی دس ــای ج ــا پیگیری ه ــرد: ب ک
ــادی  ــم اقتص ــد مه ــن واح ــی چندی از تعطیل
رخــش  کــف،  تبریــز  »شــرکت  همچــون 
ــز،  ــازی تبری ــین آالت تراکتورس ــودرو، ماش خ

ســراب بافــت و...« جلوگیــری و از بیــکاری 
۱۴۶۰ کارگــر ممانعــت شــده اســت.

این کـــه  بیـــان  بـــا  خلیل اللهـــی 
ــت  ــتای حفاظـ ــتان در راسـ ــتری اسـ دادگسـ
از اراضـــی ملـــی و منابـــع طبیعـــی اقدامـــات 
ـــاده  ـــت: اع ـــت، گف ـــام داده اس ـــدی را انج متع
۱۹ هکتـــار از بهتریـــن اراضـــی و همچنیـــن ۱۵ 
هکتـــار از اراضـــی تبریـــز، اعـــاده ۹۱ هکتـــار 
از اراضـــی بنـــاب، پیگیـــری و صـــدور ســـند 
ــه  ــم در مراغـ ــای مهـ ــی از پالک هـ ــه یکـ بـ
بـــه مســـاحت ۱۶۴ هکتـــار، اجـــرای طـــرح 
ــزی  ــدان مرکـ ــر در زنـ ــفا و غدیـ ــی شـ قرآنـ
ـــی در  ـــش از ۱۸۰۰ زندان ـــرکت بی ـــز و ش تبری
ایـــن طرح هـــا، رفـــع آلودگی هـــای مربـــوط 
بـــه ســـوخت مـــازوت در نیـــروگاه حرارتـــی 
تبریـــز و بنـــاب، آزادســـازی حریـــم و بســـتر 
رودخانه هـــا و... از جملـــه اقدامـــات بـــوده 

اســـت.
وی افــزود: طــی شــش مــاه اول ســال 
ــدود و  ــاه مس ــه چ ــداد ۴۶۷ حلق ــاری، تع ج
ــده  ــا آزاد ش ــم رودخانه ه ــر از حری ۲۲ کیلومت
و همچنیــن تعــداد پرونده هــای مســن اســتان 
نیــز تــا پایــان مهــر ۹۸ بــه ۱۵۲ فقــره کاهــش 

ــه اســت. یافت
وی در خاتمــه گفــت: احــداث مجتمــع 
ــن احــداث  ــز و همچنی ــواده در تبری ــژه خان وی
و  فرهنگــی  رفاهــی،  خدماتــی،  مجتمــع 
ــی از  ــتگاه قضای ــکاران دس ــرای هم ــی ب ورزش
جملــه نیازمندی هــای دادگســتری اســتان 

ــت. اس

چهـــار جایـــزه، دســـتاورد نماینـــدگان 
ایـــران در ســـی و هفتمیـــن جشـــنواره 
ــود  ــالن بـ ــی میـ ــای ورزشـ ــی فیلم هـ جهانـ
و بـــر ایـــن اســـاس »صفـــر تـــا ســـکو« بـــه 
ـــده  ـــزه برگزی ـــی جای ـــحر مصیب ـــی س کارگردان
ــه  ــز« بـ ــتطیل قرمـ ــتند، »مسـ ــش مسـ بخـ
ــی  ــین صیدخانـ ــن و حسـ ــی حسـ کارگردانـ
ــتانی  ــد داسـ ــش بلنـ ــده بخـ ــزه برگزیـ جایـ
ــاد  ــی عبـ ــه کارگردانـ ــه« بـ ــش خونـ و »شـ
ـــاه  ـــش کوت ـــده بخ ـــزه برگزی ـــور جای ـــب پ ادی
ـــز  ـــد؛ روز گذشـــته نی داســـتانی را کســـب کردن
ــزه  ــمی جایـ ــیما در مراسـ ــبکه ورزش سـ شـ
ـــم  ـــی فیل ـــژه ســـال ۲۰۱۹ فدراســـیون جهان وی
ـــود.  ـــرده ب ـــت ک ـــی را دریاف ـــون ورزش و تلویزی
ـــه  ـــم اختتامی ـــنا، در مراس ـــزارش ایس ـــه گ ب

جهانـــی  جشـــنواره  هفتمیـــن  و  ســـی 
ــا  ــالن ایتالیـ ــی ۲۰۱۹ میـ ــای ورزشـ فیلم هـ
ــا  ــان ۹۸( بـ ــب )۸ آبـ ــنبه شـ ــه چهارشـ کـ
ـــا از  ـــرح ایتالی ـــی و مط ـــات دولت ـــور مقام حض
ـــگری،  ـــگ و گردش ـــر فرهن ـــاون وزی ـــه مع جمل
شـــهردار میـــالن، ورزشـــکاران بین المللـــی، 
ـــه  ـــد، س ـــزار ش ـــینماگران برگ ـــدان و س هنرمن
ـــده  ـــم برگزی ـــع ۶ فیل ـــه جم ـــی ب ـــم ایران فیل
ــا  ــد و در آن بخش هـ ــش راه یافتنـ ــر بخـ هـ

برگزیـــده شـــدند.
ــوی،  ــیدمجتبی علـ ــم سـ ــن مراسـ در ایـ
ــران  ــی ایـ ــای ورزشـ ــنواره فیلم هـ دبیرجشـ
و احســـان شـــیعه، مدیـــر شـــبکه ورزش 
ســـیما و رئیـــس شـــورای سیاســـتگذاری 
ایـــران،  ورزشـــی  فیلم هـــای  جشـــنواره 

ـــم  ـــه فیل ـــن س ـــوح تقدیرای ـــن و ل ـــدال بلوری م
ـــو  ـــل از فرانک ـــی از عوام ـــه نمایندگ ـــی را ب ایران
ـــم  ـــی فیل ـــیون جهان ـــس فدراس ـــکانی، رئی آس
و تلویزیـــون ورزشـــی )Ficts(، دریافـــت 
کردنـــد. در مراســـم اختتامیـــه داریـــوش 
ـــز  ـــالن نی ـــران در می ـــول ای ـــت، سرکنس صول
ـــتند. ـــور داش ـــی حض ـــات ایران ـــراه هی ـــه هم ب

در ایــن دوره ۱۱ اثــر از ایــران در بخش های 
مختلــف جشــنواره میــالن حضــور داشــت کــه 
ــر، ۴  ــد دوره اخی ــار در چن ــتین ب ــرای نخس ب
جایــزه در بخش هــای مختلــف بــه نماینــدگان 
ــر  ــال های اخی ــه در س ــد ک ــا ش ــران اعط ای

ــت. ــوده اس ــابقه ب بی س
جشـــنواره فیلم هـــای ورزشـــی ایـــران، 
نماینـــده انحصـــاری فدراســـیون جهانـــی 

فیلـــم و تلویزیـــون ورزشـــی )FICTS( اســـت. 
ــت  ــا اسـ ــالن ایتالیـ ــر FICTS در میـ مقـ
ــیون  ــن فدراسـ ــو ایـ ــور عضـ ــه ۱۲۰ کشـ کـ
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــران ب ـــنواره ای ـــتند. جش هس
از ۱۶ پایـــگاه جهانـــی و میزبـــان ۲۸ کشـــور 
ـــنواره  ـــه جش ـــرای ورود ب ـــه ب ـــیایی و منطق آس
ـــازان و  ـــه فیلمس ـــورد توج ـــالن م ـــی می جهان
ســـینماگران ایـــن کشورهاســـت و آثـــاری از 
ـــز  ـــورها نی ـــر کش ـــی و دیگ ـــورهای اروپای کش

مهمـــان ایـــن رویـــداد هســـتند.
ــی  ــنواره بین المللـ ــن دوره جشـ دوازدهمیـ
 ۱۶ تـــا   ۱۱ ایـــران  ورزشـــی  فیلم هـــای 
ــت  ــه همـ ــم بـ ــران و قشـ آذر ۱۳۹۸ در تهـ
ــام در  ــر خیـ ــه هنـ ــه فرهنگـــی خانـ موسسـ

بخـــش خصوصـــی برگـــزار می شـــود.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

خواستار صدور حکم نهایی و مجازات متخلفان 
»قطار تبریز-مشهد« هستیم 

سینمای ایران در جشنواره فیلم های ورزشی میالن برگزیده شد

آشپزی

خورش سیر انار

مواد الزم:
دانه انار                                                      ۱ پیمانه
ــه ســیر                                   ۳ حب
پیــاز                                     ۱ عــدد
ــدد ــردو                                  ۲ ع گ
شکر                              به میزان الزم
نمک و زردچوبه                          به میزان الزم
روغن                             برای سرخ کردن

ــه  ــه ک ــده باش ــوال ش ــون س ــاید برات ش
ــذای کجاســت؟ خــورش ســیر  ــار غ ســیر ان
انــار یــه خــورش خوشــمزه مازندرانی هســت. 
ــای  ــب دونه ه ــذاب از ترکی ــورش ج ــن خ ای
ــه  ــیر تهی ــوش س ــم خ ــر و طع ــا عط ــار ب ان
ــم  ــا و طع ــارش ادویه ه ــه در کن ــه. البت میش
ــه  ــه اون اضاف ــم ب ــی ه ــای مختلف دهنده ه
ــاردون و خورشــت  میشــه. مثــل خورشــت ن
انــار؛ خــورش ســیر انــار بــا مــرغ و ماهــی یــا 
ــه ایــن صــورت کــه  گوشــت ســرو میشــه. ب
شــما مــرغ و گوشــت رو جــدا تفــت میدیــن 
ــا طعــم  ــن ت ــن خــورش می پزی ــا ای و بعــد ب
بگیــره. یــا میتونیــن اون هــا رو جــدا بپزیــن و 

ــن. ــار هــم ســرو کنی فقــط در کن
البتــه از حــق نگذریــم خــورش ســیر انــار 
ــا  ــی خوشــمزه میشــه. ی ــم خیل ــا اردک ه ب
ــچ  ــا اون هی ــه دوســت نداشــته باشــین ب اگ
ــن روی اون  ــن، می تونی ــرو کنی ــتی س گوش
تخــم مــرغ بشــکنید و بــا برنــج میــل کنیــن. 
ــال  ــه اون کام ــرو و تهی ــرای س ــوع ب در مجم
دســتتون بــازه و هیــچ وقــت ناامیدتــون 
ــه  ــا ب ــه ت ــم اگ ــنهاد می کن ــه. پیش نمی کن
ــمزه  ــی خوش ــورش مازندران ــن خ ــال ای ح
ــه کار  ــا دســت ب ــن، حتم ــان نکردی رو امتح

ــین. بش
 

طرز تهیه سیر انار
مرحله اول: تفت دادن پیاز

ــرارت  ــد و آن را روی ح ــه برداری ــک تاب ی
بگذاریــد. داخــل تابــه روغــن بریزیــد تــا داغ 
ــرد  ــی خ ــکل خالل ــه ش ــا را ب ــود. پیازه ش
کنیــد. ســپس در تابــه بریزیــد. خــوب بهــم 

ــا ســرخ شــده و ســبک شــوند. ــد ت بزنی
مرحله دوم: تفت دادن دانه انار

ــه خورشــت ســیر  ــه از تهی ــن مرحل در ای
ــیر را  ــای س ــد حبه ه ــی بای ــار مازندران و ان
بــه صــورت خاللــی بــرش بزنیــد. بــه پیازهــا 
اضافــه کنیــد و بــا هــم تفــت دهیــد. کمــی 

ــد. ــه بریزی ــار را در تاب ــای ان ــد دانه ه بع
مرحله سوم: پخت خورش

ــه  ــه تاب ــده را ب ــرد ش ــای خ ــز گردوه مغ
ــه  ــه ب ــی زردچوب ــپس کم ــد. س ــه کنی اضاف
ــد  ــه بریزی ــواه در تاب ــای دلخ ــراه ادویه ه هم
ــازه  ــد اج ــاال بای ــد. ح ــت دهی ــم تف ــا ه و ب
ــازی  ــوند. نی ــرم ش ــار ن ــای ان ــد دانه ه دهی
بــه اضافــه کــردن آب نیســت چــون انــار آب 

می انــدازد.
مرحله چهارم: سرو

ــق  ــد مطاب ــرم ش ــار ن ــای ان ــی دانه ه وقت
ــا شــکر و  ــان و ترشــی اناره ــه خودت ــا ذائق ب
ــیر  ــت س ــاال خورش ــد. ح ــه کنی ــک اضاف نم
ــار مازنــدران شــما آمــاده اســت. آن را بــه  ان

ــوش جــان. ــد. ن ــو ســرو کنی همــراه پل

نکات کلیدی تهیه خورش سیر انار
- اگــر دوســت داریــد خورشــت شــما 
طعــم و غلظــت بیشــتری داشــته باشــد 
ــه رب  ــد حــدودا یــک چهــارم پیمان می توانی
انــار بــه آن اضافــه کنیــد. انتخــاب نــوع ترش 
یــا ملــس بــودن رب انــار بــه ذائقــه خودتــان 
ــش دادن  ــا افزای ــد ب ــتگی دارد. می توانی بس
ــاب  ــورش را ب ــن خ ــم ای ــکر طع ــزان ش می
ــی  ــد. در صورت ــم کنی ــان تنظی ــل خودت می
ــی  ــم کم ــت و طع ــما غلظ ــار ش ــه رب ان ک
ــک  ــا ی ــار را ت ــزان رب ان ــد می دارد می توانی

ــد. ــش دهی ــه افزای دوم پیمان
- بــرای تهیــه خــورش ســیر انــار بــا مــرغ 
ــه و  ــرغ را جداگان ــدا م ــد ابت ــا اردک( بای )ی
ــد.  ــت دهی ــن تف ــا روغ ــی ب ــدون افزودن ب
ســپس خــورش ســیر و انــار را تهیــه کنیــد و 
وقتــی در حــال جــوش اســت مــرغ را بــه آن 
اضافــه کنیــد تــا بــا هــم بپزنــد. بــرای پخــت 
کامــل خــورش حــدود یــک ســاعت زمــان و 

حــرارت مالیــم نیــاز اســت.
ــد  ــا ماهــی بای - در تهیــه ایــن خــورش ب
ماهــی را بــه صــورت جداگانــه بــا مــواد 
دلخــواه مثــل نمــک، فلفــل، پیــاز، آب لیمــو 
ــن  ــا روغ ــپس ب ــد. س ــم دار کنی و … طع
ــیر و  ــت س ــار خورش ــد و در کن ــت دهی تف

ــد. ــل کنی ــدران می ــار دون مازن ان
ــن پخــت خــورش  ــه حی ــی ک - در صورت
ــرم  ــار ن ــای ان ــار خشــک شــد و دانه ه آب ان
ــه خــورش  ــداری آب ب ــد مق ــود بای نشــده ب
ــا  ــد ت ــه را بگذاری ــد. درب قابلم ــه کنی اضاف
ــا  ــی انار ه ــد. وقت ــم بپزن ــا ه ــواد ب ــوب م خ

ــاده اســت. ــرم شــدند خــورش آم ن
ــن  ــیر ای ــم س ــد طع ــت داری ــر دوس - اگ
خــورش شــمالی زیــاد باشــد می توانیــد 

ــد. ــه کنی ــه آن اضاف ــیر ب ــودر س ــی پ کم
ــردو را  ــد گ ــل می توانی ــورت تمای - در ص

از مــواد ایــن خــورش حــذف کنیــد.
منبع: ایران کوک

ارتزاق ۸ میلیون نفر از صنعت فرش 

رئیــس اتحاديــه تولیدکننــدگان و بافنــدگان 
آذربايجان شــرقی بــا بیــان اينکــه بیــش از 
600 هــزار نفــر در اســتان از فــرش دســتباف 
ارتــزاق می کننــد، گفــت: تولیدکننــدگان ايــن 
ــه ايجــاد  ــد بلک ــک نمی کن شــغل ايجــاد ترافی

ــد.  ــت می کنن ــتغال و امنی اش
ــی در  ــماعیل چمن ــارس، اس ــزارش ف ــه گ ب
نشســت بــا صنعت گــران، تولیدکننــدگان و 
ــوه  ــس ق ــا رئی ــرقی ب ــان آذربايجان ش کارآفرين
ــت  ــی صحب ــت: از صنعت ــار داش ــه اظه قضائی
ــاله دارد، در  ــزار س ــابقه 3 ه ــه س ــم ک می کن
ــت  ــر صنع ــر از هن ــون نف ــا 8 میلی ــور م کش
فــرش ارتــزاق می کننــد کــه عینیــت بــا 

ــی دارد.  ــاد مقاومت اقتص
ــزار  ــش از 600 ه ــه بی ــان اينک ــا بی وی ب
نفــر در اســتان از فــرش دســتباف ارتــزاق 
ــغل  ــن ش ــدگان اي ــزود: تولیدکنن ــد، اف می کنن
ايجــاد  بلکــه  نمی کننــد  ترافیــک  ايجــاد 

می کننــد.  امنیــت  و  اشــتغال 
چمنــی توضیــح داد: تمــام قالیبافــان طبــق 
قالیبافــی  بیمــه  از  بايــد  مجلــس  مصوبــه 
اســتفاده  کننــد ولــی از 600 هــزار نفــر به 300 
ــز از 90  ــا نی ــتان م ــه در اس ــیديم ک ــزار رس ه
ــوار رســیده ايم.  ــه 45 هــزار خان ــوار ب هــزار خان
اصلـی  موضـوع  اشـتغال  داد:  ادامـه  وی 
مشـکات مـا در ايـن صنعـت اسـت به طوريکه 
بـا 20 میلیـون تومان بـرای هر نفـر می توان به 

اشـتغال در ايـن صنعـت دسـت يافـت. 
رئیــس اتحاديــه تولیدکننــدگان و بافنــدگان 
ــه  ــاخت: البت ــان س ــرقی خاطرنش آذربايجان ش
ــر شــدن قیمــت مــواد خــام و اولیــه  پنــج براب
از مشــکات فــرش بــوده همچنیــن تســهیات 
ــی  بانکــی 10 میلیونــی پرداخــت نمی شــود ول
ــا پرداخــت می شــود.  ــرای برخــی  میلیارده ب

وی متذکــر شــد: نــرخ ارز را دولــت تعییــن 
تعییــن  تقاضــا  و  عرضــه  بلکــه  نمی کنــد 
ــا  ــر م ــای متغی ــن نرخ ه ــن رو اي ــد، از اي می کن
را بــا مشــکات زيــادی روبــه رو کــرده اســت. 
چمنی گفت: متاسـفانه مالیـات را به جای مبنای 
درآمد بر مبنای سـابقه می گیرند که انصاف نیسـت.

ــو  ــه تابل ــه نظــر شــما نقــش اتحادی ب
ســازان و تابلــو نویســان در زیبــا ســازی 

فضــای شــهری چیســت؟
بــه نظــر بنــده نقــش تابلوســازان در مقولــه 
زیباســازی شــهر از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــه عنــوان  ــواع آن ب ــو و ان ــرا کــه تابل اســت، زی
راهنمــا و معــرف واحدهــای مختلــف صنفــی، 
تجــاری و اداری می باشــد و در عیــن حــال 
زیبایــی خاصــی بــه چشــم انــداز شــهری 
ــی  ــت تخصص ــازی کاریس ــو س ــد. تابل می بخش
کــه اگــر بــا اصــول صحیــح خــودش اجرا شــود 

ــود.  ــد ب ــواز خواه ــی روح ن ــواز و حت ــم ن چش
ــی  ــت تخصص ــیس جه ــدو تاس ــه از ب اتحادی
نمــودن ایــن حرفــه قدمهــای مثبتــی برداشــته 
ــد  ــه: ایجــاد کالســهای آموزشــی،  بازدی از جمل
از نمایشــگاه های داخلــی، خارجــی و اشــاعه 
تکنولــوژی جدیــد در ایــن عرصــه توســط اعضای 
اتحادیــه، فرهنــگ ســازی کاربــران ایــن صنف در 
ــه روز شــدن، کنــار زدن روش ســنتی،  جهــت ب
تبدیــل شــدن به صنعتــی کــه نتیجــه اش ایجاد 

ــر می باشــد.  ــت باالت ــوع بیشــتر وکیفی تن

وضعیــت فعــاالن ایــن صنــف در 
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــز را چگون تبری

وضیعــت فعــاالن ایــن صنــف در تبریــز 
ــق  ــد. )طب ــر نمی رس ــه نظ ــوب ب ــدان مطل چن
بررســی های متعــدد( وآن هــم بــه دلیــل 
ــده  ــر عه ــر ب ــن ام ــاماندهی اعضــا، ای ــدم س ع
ی اتحادیــه تابلــو ســازان و تابلــو نویســان 
ــکاری  ــدم هم ــل  ع ــه دلی ــی ب ــد ول می باش
ارگان هــای مربــوط و نارســایی های قانونــی 
در زمینــه ســاماندهی ایــن طــرح همیشــه 
عقیــم مانــده اســت، چــون عــده ای از فعــاالن 
ایــن صنــف در محــل هایــی غیــر مجــاز و یــا 
ــه  ــد و ب ــت می کنن ــه صــورت ســرپایی فعالی ب
ــط  ــازمان های مرتب ــارت س ــف نظ ــت ضع عل
افــراد ســودجو از ایــن موقعیــت ســو اســتفاده 
ــد  ــه دلشــان می خواه ــر طورک ــد و ه می نماین
کار می کننــد و بــا ایــن کارشــان فعــاالن 

نجیــب و حرفــه ای ایــن صنــف را بــه تمســخر 
هایــی  نابســامانی  موجــب  و  می گیرنــد  
در زمینــه قیمــت وکیفیــت کار بــه وجــود 
می آورنــد کــه دودش بــه چشــم همــه فعــاالن 

ــی رود. ــه م ــن عرص در ای

لطفــا بفرمائیــد مشــکالت اصلــی 
ــان  ــو فروش ــازان و تابل ــف تابلوس صن

تبریــز چــه می باشــد؟
و  تابلوســازان  صنــف  اصلــی  مشــکالت 
ــز نبــود محــل کار ثابــت  تابلوفروشــان تبری
می باشــد کــه اکثــرا در محل هــای اجــاره 
مشــغول بــه کار هســتند مشــکل مهــم دیگــری 
کــه گریبانگیــر ایــن صنــف می باشــد نداشــتن 
ــل  ــه دلی ــم ب ــی آن ه ــن اجتماع ــه تامی بیم
ــاال  ــه ب ــق بیم ــی و ح ــک دولت ــتن کم نداش
ــت آن  ــه پرداخ ــادر ب ــرا ق ــه اکث ــد ک می باش
ــات  ــورد مراجع ــن م ــه در ای ــند، البت نمی باش
و مذاکــرات مکــرر بــا مســئولین مربوطــه 
طــی ســالیان متمــادی صــورت گرفتــه و 
ــس  ــه مجل ــه و مصوب ــد بودج ــه ان ــا گفت نهایت
ــا تــالش دوســتان حــدود  می خواهــد، البتــه ب
بیمــه  توســط  صنــف  اعضــاء  از  نفــر   50

ــد. ــرار گرفتن ــش ق ــت پوش ــاورزی تح کش

ــا  ــما ب ــه ش ــاط اتحادی ــش و ارتب نق
شــهرداری کالن شــهر تبریــز در جهــت 

ــت؟ ــه اس ــهری چگون ــازی ش ــا س زیب

متمــادی  ســال های  طــول  در  اتحادیــه 
ــهرداری  ــا ش ــت ب ــوده اس ــالش نم ــعی و ت س
ــرده  و  ــرار ک ــاط برق ــز ارتب ــهر تبری کالن ش
در خصــوص ســاماندهی تابلوهــای شــهری 
ــرح  ــن ط ــال چندی ــه ح ــا ب ــد.  ت ــل نمای تعام
ــده  ــه ش ــهرداری ارائ ــه ش ــوص ب ــن خص در ای
ــوط  ــا مســئولین مرب اســت و طــی جلســاتی ب
بــه تفاهــم رســیده ایــم ولکــن در مرحلــه اجــرا 
ــه نظــر  شــهرداری همــکاری ننمــوده اســت، ب
ــکاری  ــه هم ــه ای ب ــهرداری عالق ــد ش می رس

ــدارد.   ــر را ن ــای دیگ ــا نهادی ه ب

ــرای  ــکاری ب ــا راه ــنهاد ی ــه پیش چ
ــای  ــکالت اعض ــل مش ــع و ح ــع موان رف

ــد؟ ــف داری ــن صن ای
زمانـــی موانـــع و مشـــکالت ایـــن صنـــف 
حـــل می شـــود کـــه اوال همـــه فعـــاالن 
ـــا  ـــد و ثانی ـــه  قرارگیرن ـــش اتحادی ـــت پوش تح
ـــائل  ـــا مس ـــوزش ب ـــون آم ـــی چ ـــه های ـــا مقول ب
تخصصـــی ایـــن صنـــف آشـــنا گردنـــد و 
ـــت  ـــه فعالی ـــن حرف ـــد ای ـــول و قواع ـــق اص طب
ــعه کار  ــه جهـــت توسـ ــا اینکـ ــد، دومـ نماینـ
ســـرمایه کافـــی توســـط بانک هـــا بـــا ســـود 
ـــار اعضـــا  ـــان در اختی ـــه شـــکل آس ـــول و ب معق
ـــه  ـــد بیم ـــای فاق ـــرد و اعض ـــرار گی ـــه ق اتحادی
ـــه روش  ـــم ب ـــه ای آن ه ـــش بیم ـــت پوش تح
ـــره  ـــای آن به ـــه و از مزای ـــرار گرفت ـــری ق راحتت

ـــد.  ـــد گردن من

ــودن  ــره ب ــر مخاط ــه پ ــه ب ــا توج ب
ــه  ــاء اتحادی ــا اعض ــغلی آی ــن رده ش ای
ــد  ــره من ــه ای به ــات بیم ــما از خدم ش

ــتند؟ هس
ــع  ــف در وض ــای صن ــه اعض ــت بیم وضعی
اعضاءاکثریــت  و مثــل  نمی باشــد  مطلوبــی 
ــی  ــال راهکارهای ــه دنب ــال 92 ب ــوف از س صن
در ایــن زمینــه بودیــم کــه متاســفانه بــه 
ــه  ــازمان های مربوط ــکاری س ــدم هم ــل ع دلی

ــت. ــده اس ــل نش ــی حاص موفقیت

ــو دارد و  ــد عض ــما چن ــه ش  اتحادی
اعضــای فعــال ایــن صنــف چنــد نفرنــد 
و بــرای رفــاه آنهــا چــه خدماتــی ارائــه 

می کنیــد؟
ــو  ــر450 عض ــال حاض ــا در ح ــه م  اتحادی
ــند و  ــال می باش ــوش فع ــه 300  عض دارد ک
ــه  ــن حرف ــالی ای ــت اعت ــیم جه ــا در تالش م
ــی  ــای مثبت ــود قدم ه ــی خ ــگاه اصل ــه جای ب
ــته از  ــالهای گذش ــه در س ــا اینک برداریم،کم
جملــه کارهایــی کــه صــورت گرفتــه برگــزاری 
همایــش درســال 1392 و اعطــای مجــوز 
ــوزش  ــر از آم ــه 30  نف ــو روان ب ــاخت تابل س
معرفــی  و  مربوطــه  درکالســهای  دیده هــا 
همــکاران نمونــه، برگــزاری همایــش در ســال 
ــد از  ــز 2018 و بازدی ــوان تبری ــا عن 1396 ب
اســتامبول  شــهر  خارجــی  نمایشــگاه های 
از   25 همــراه  و96   95 ســال  در  ترکیــه 
ــن  ــت و همچنی ــورت گرف ــال ص ــای فع اعض
ــا  ــعه کارگاه ب ــت توس ــا در جه ــویق اعض تش
اســتفاده از تکنولــوژی بــه روز دنیــا، خدمــات 
و  کاری  مشــکالت  مــورد  در  ای  مشــاوره 
صنفــی اعضــا توســط اعضــای هئیــت مدیــره 
ــای  ــاع از پرونده ه ــدان، دف ــتان حقوق و دوس
مالیاتــی اعضــاء در کمســیونهایی مالیاتــی، 
ــتری و  ــا مش ــا ب ــکایت اعض ــه ش ــیدگی ب رس
ــه کســب  ــان، صــدور پروان ــات آن حــل اختالف

ــر.  ــا کمت ــه ی ــرض دو هفت ــر در ع معتب

سخن آخر... ؟ 
 حمایــت ارگان هــای مرتبــط از اصنــاف 
کــه  هنرمنــد  همــکاران  الخصــوص  علــی 
ــوف  ــی صن ــهر و معرف ــری ش ــی بص در زیبای
ــه روز کمرنــگ  مختلــف ســهیم هســتند روز ب
تــر می شــود و ایــن رویــه درســتی نمی باشــد.

ـــدن  ـــت، مع ـــرم صنع ـــولین اداره محت از مس
اســـتان خواســـتارم حمایـــت  تجـــارت  و 
ـــه  ـــاف ک ـــش اصن ـــر زحمتک ـــان را از قش خودش
ـــان  ـــی از آن ـــم جزئ ـــه ه ـــن اتحادی ـــای ای اعض
می باشـــند بیشـــتر کننـــد و روشـــی اتخـــاذ 
ــکالت  ــع مشـ ــتای رفـ ــه در راسـ ــد کـ نماینـ

ایـــن عزیـــزان باشـــد.
خدایا چنان کن سرانجام کار
 تو خشنود باشی و ما رستگار

در گفتگوی اختصاصی با  ریاست اتحادیه تابلو سازان و تابلو نویسان تبریز مطرح شد : 

شهرداری عالقه ای به همکاری با نهادهای دیگر ندارد
حامد پورمند

شـــهر، یـــک اثـــر هنـــری بـــزرگ 
ـــه وســـعت  ـــی ب ـــه آفرینّدگان اســـت ک
ــا و  ــالم، زیبـ ــهر سـ ــود دارد و شـ خـ
توســـعه یافتـــه، شـــهری اســـت کـــه 
ــاد  ــعه و ایجـ ــد، توسـ ــن رشـ در حیـ
فضاهـــای جدیـــد ارتبـــاط منطقـــی و 
ـــرار  ـــا برق ـــن آن فضاه ـــجمی بی منس
هویـــت  و  یکپارچگـــی  و  نمـــوده 
شـــهر را حفـــظ وتقویـــت نمایـــد. 
طراحـــی و ســـاخت کالبـــد شـــهری 
زیبـــا، اثـــرات فرهنگـــی، جامعـــه 
ـــی  ـــناختی فراوان ـــی و روان ش شناس
در هویـــت بخشـــی بـــه شـــهر دارد 
ــد آفرینـــش  ــازی، فراینـ ــا سـ و زیبـ
ـــی در  ـــت زندگ ـــاء کیفی ـــری و ارتق هن
ـــازد،  ـــان می س ـــهری را نمای ـــط ش محی
ـــت  ـــی اس ـــا، فضای ـــهری زیب ـــط ش محی
ـــر جســـمی و  ـــه هـــر شـــهروند از نظ ک
ـــش  ـــت و آرام ـــاس امنی ـــی احس روح

نمایـــد.
ـــت  ـــاور ریاس ـــوری زاده دیب ـــد ن احم
تابلـــو  و  تابلوســـازان  اتحادیـــه 
ــال  ــالیان سـ ــه سـ ــان تبریزکـ نویسـ
و  هنـــری   ، فرهنگـــی  درحـــوزه 
اقتصـــادی فعالیـــت دارد و دارای 
تجـــارب ارزنـــده ای در ایـــن حرفـــه 
و صنعـــت می باشـــد، در گفتگـــوی 
اختصاصـــی بـــا خبرنـــگار مـــا بـــه 
ـــائل  ـــریح مس ـــا، تش ـــدگاه ه ـــان دی بی
ــه  و مشـــکالت ایـــن صنـــف پرداختـ
انـــد کـــه صحبت هـــا و راهکارهـــای 
فهیـــم  خواننـــدگان  بـــه  ایشـــان 
تقدیـــم  شـــیر  عجـــب   روزنامـــه 

می گردد:
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با کمک همدیگر باید تراکتور را قهرمان این فصل کنیم

مالــک و مدیــر عامــل باشــگاه تراکتــور از دهمیــن دوره 
خبــری  پایگاه هــای  و  خبرگزاری هــا  مطبوعــات،  نمایشــگاه 
آذربایجــان شــرقی بازدیــد کــرده و بــر لــزوم حمایــت همــه جانبه 

ــد. ــد نمودن ــاری تاکی ــل ج ــور در فص ــانه ها از تراکت رس
بــه گــزارش خبرنگارمــا، مهنــدس زنــوزی در بازدیــد از نمایشــگاه 
مطبوعــات تبریــز، اظهــار کــرد: بایــد همگــی دســت بــه دســت هــم بدهیــم 
تــا امســال مشــکلی بــرای تراکتــور بــه وجــود نیایــد. ســال گذشــته یــک 
ــه  ــک جلس ــا را  ی ــواداران م ــد و ه ــاد ش ــم ایج ــرای تی ــی ب ــری حواش س
ــات  ــای و زحم ــا تالش ه ــت ب ــن محرومی ــه ای ــه البت ــد ک ــروم کردن مح

ــع شــد. ــان رف ــدس صادقی مهن
مالــک باشــگاه تراکتــور بــا بیــان اینکــه نبایــد اجــازه دهیــم تیــم مــان را 
از حضــور هوادارانــش در بــازی خانگــی محــروم کننــد ادامــه داد: همــه باید 
دســت بــه دســت هــم بدهیــم تــا تیم مــان در آخــر فصــل جــام قهرمانــی 

را بــاالی ســر ببــرد.

صحنه های قهرمانی برای بانوان ورزشکار 
کشورمان مهیا می باشد

ــوان وزارت ورزش و  ــور بان ــاون ورزش ام ــادی زاد، مع ــن فره مهی
جوانــان بــه همــراه ایــوب بهتــاج بــا حضــور در دهمیــن نمایشــگاه 
مطبوعــات و خبرگزاری هــای اســتان آذربایجــان شــرقی از اهمیــت 
ــوان در  ــت بان ــردم و فعالی ــرای م ــگ ب ــاد فرهن ــگاه در ایج نمایش

ــت. ــخن گف ــی س ــی و قهرمان ــف همگان ــای مختل بخش ه
ــوان وزارت ورزش و  ــور بان ــاون ورزش ام ــا، مع ــزارش خبرنگارم ــه گ ب
ــت:  ــاب گف ــار نمایشــگاه کت ــانه ها در کن ــان در خصــوص حضــور رس جوان
حضــور رســانه در کنــار افــراد جامعــه و بــه خصــوص مســئولین بســیار امــر 
ارزشــمندی اســت، در بخــش بانــوان بــه شــدت حمایــت می کنــم از اینکــه 
ــد  ــانه ها بای ــا، رس ــار آن ه ــم در کن ــا ه ــند و م ــا باش ــراه م ــانه ها هم رس
شــرایط را بــرای حضــور بانــوان در فضاهایــی کــه جــزو ضــرورت زندگیشــان 

بشــمار مــی رود را فراهــم نماینــد.
وی همچنیــن از دیگــر برنامه هــای حــوزه معاونــت ورزش بانــوان وزارت، 
ــا فرهنــگ ســازی و ایجــاد فضــای  ــه اجــرای طرح هــای ملــی کــه عمدت ب

مناســب بــرای حضــور فعالیت هــای ورزشــی بانــوان اســت اشــاره کــرد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــوان وزارت ورزش و جوان ــعه ورزش بان ــاون توس مع
گســترش روزافــزون ورزش بانــوان اظهــار داشــت: بانــوان ایــران اکنــون در 
ــی  ــای قهرمان ــد و صحنه ه ــرزی دارن ــت برون م ــی، فعالی ــته ورزش ۴۸ رش

ــد. ــا می باش ــورمان مهی ــکار کش ــوان ورزش ــرای بان ب
ــان  ــوان در آذربایج ــت ورزش بان ــان وضعی ــادی زاد در پای ــن فره مهی
شــرقی را خــوب توصیــف کــرده و اضافــه نمــود: ایــن اســتان از نظــر ورزش 

ــرار دارد. ــوان در رتبــه دوم کشــوری ق بان

برای برخورداری همه شهروندان از زندگی 
سالم و شاد تالش می کنیم

مدیــر کل اداره ســالمت و امــور اجتماعــی شــهرداری کالن شــهر 
ــیر در  ــب ش ــری عج ــه سراس ــه روزنام ــور در غرف ــا حض ــز ب تبری
دهمیــن نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگزاری هــای اســتان آذربایجــان 
شــرقی در راســتای ایجــاد محیط هــای مناســب بــرای ورزش 

ــام داد. ــی را انج ــوی کوتاه ــت و گ ــزی گف ــهروندان تبری ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــد حســین حســن زاده ب ــا، محم ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
لــزوم برخــورداری شــهروندان تبریــز از زندگــی ســالم اظهــار کــرد: تــالش 
ــد  ــی می کنن ــز زندگ ــهر تبری ــه در ش ــهروندانی ک ــی ش ــم تمام می کنی
دارای محیطــی ســالم، آرام و دنــج باشــند و از مســیری کــه انتخــاب کــرده 

انــد لــذت بــرده و شــاد زندگــی کننــد.
نماینــده ســازمان های مــردم نهــاد در هیئــت نظــارت اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: شــهروندان مــا بــرای داشــتن زندگــی ســالم 
ــاب  ــگ و لع ــه رن ــاد ب ــند و زی ــته باش ــالمی داش ــه س ــد تغذی ــا بای حتم
خوراکی هــا توجــه نکننــد و در کنــار آن تحــرک کافــی داشــته باشــند کــه 

ــی ورزش اســت. ــت بدن ــن بســتر تحــرک و فعالی ــی تری اصل
رئیــس هیئــت اســکواش آذربایجــان شــرقی اضافــه کــرد: قطعــا مدیریــت 
ــت ورزش  ــبی را جه ــای مناس ــن و فضاه ــا اماک ــه دارد ت ــهری وظیف ش
ــازمان  ــا و س ــرف م ــه از ط ــن زمین ــه در ای ــد ک ــم نمای ــهروندان فراه ش
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری فضاهایــی بــرای تفریــح و ورزش شــهروندان 
ــای  ــرد فضاه ــم ک ــعی خواهی ــه س ــت و البت ــده اس ــم ش ــزی فراه تبری

ــم.  ــعه دهی ــن توس ــتر از ای ــی را بیش ــی ورزش فرهنگ

ورزش  اداره  رئیــس  مقصــودی،  حبیــب 
و جوانــان کالن شــهر تبریــز بــا حضــور 
در دهمیــن نمایشــگاه مطبوعــات و خبــر 
شــرقی  آذربایجــان  اســتان  گذاری هــای 
ــاد  ــر ی ــخ بش ــات در تاری ــت مطبوع از اهمی
ــتر  ــاد بس ــزوم ایج ــت ل ــا محوری ــرده و ب ک
ــا کمــک اصحــاب رســانه  مناســب ورزشــی ب
ــری  ــه سراس ــه روزنام ــردم در غرف ــرای م ب

ــت. ــو پرداخ ــت و گ ــه گف ــیر ب ــب ش عج
ــس اداره ورزش  ــا، رئی ــگار م ــر ن ــزارش خب ــه گ ب
ــه ارزش  ــاره ب ــا اش ــز ب ــهر تبری ــان کالن ش و جوان
گــذاری رســانه و مطبوعــات اظهــار کــرد: اگــر 
ــه  ــود ک ــد ب ــم نخواه ــی ه ــد تاریخ ــات نباش مطبوع
ــی از  ــش بزرگ ــم، بخ ــت کنی ــم از آن صحب بخواهی
ــود و  ــداری می ش ــات نگه ــیله مطبوع ــه وس ــخ ب تاری
ــاپ  ــه چ ــر روز از روزنام ــه ه ــی ک ــر ورق ــع ه درواق

ــت. ــته اس ــخ نوش ــک تاری ــود ی می ش
ــر  ــا ه ــت و ی ــر، صنع ــه داد: ورزش، هن  وی ادام
ــر آن را  ــش اول و آخ ــد نق ــه باش ــری ک ــز دیگ چی
رســانه بــر عهــده دارد، امــروز بیــش تــر از هــر زمــان 
دیگــری مطبوعــات رشــته اولیــه فعالیــت و ارتقــا هــر 

ــه و موضوعــی اســت. مقول
ــارات  ــا انتظـ ــه بـ ــودی در رابطـ ــب مقصـ حبیـ
ـــل  ـــی عوام ـــز از تمام ـــهر تبری ـــه ورزش کالن ش جامع
ـــالمتی  ـــه س ـــردم ب ـــروز م ـــت: ام ـــان داش ـــانه بی رس
ـــا  ـــه آن ه ـــتری ک ـــه بس ـــد ب ـــاز دارن ـــد، نی ـــاز دارن نی
را از میـــان فشـــارها و مشـــکالت موجـــود جامعـــه 

ـــن  ـــد و ای ـــوق ده ـــاطی س ـــالم و پرنش ـــط س ـــه محی ب
ـــه آن  ـــه ب ـــت ک ـــان ورزش اس ـــط هم ـــتر و محی بس
بیشـــتر از همیشـــه نیـــاز داریـــم و می بینیـــم کـــه 
بـــاز هـــم نقـــش پـــر اهمیـــت مطبوعـــات در ایـــن 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــا ب ـــورد ت ـــم می خ ـــه چش ـــه ب قضی
ـــه  ـــم ک ـــالم کن ـــت اع ـــز الزم اس ـــد و نی ـــک کن کم
مـــن از بخـــش ســـیمای ســـازمان صـــدا و ســـیما 

اســـتان گالیـــه دارم.

وی افــزود: انتشــار اخبــار صحیــح، نقــد رویداد هــا 
ــز  ــا را از اصحــاب رســانه شــهر تبری ــی انتقاد ه و حت
خواســتاریم و در مقابــل مــا هــم بایــد جوابگــو 
ــح  ــار صحی ــد اخب ــم بای ــیم و ه ــانه باش ــل رس عوام
را در اختیــار شــما قــرار دهیــم و پذیــرای انتقــادات 

ــه شــما باشــیم. منصفان
ریاســت ورزش و جوانــان شــهر تبریــز بــا بیــان ایــن 
کــه مطبوعــات و خبرگذاری هــای فضــای مجــازی 

مثــل دو دســت یــک پیکرنــد امــا جــای مطبوعــات را 
هیــچ چیــزی نمی توانــد پــر کنــد خاطــر نشــان کــرد: 
فکــر می کنــم مطبوعــات و خبرگذاری هــا مکمــل 
ــاوت  ــم متف ــا باه ــذاری آن ه ــا ارزش گ ــد ام یکدیگرن
اســت بــرای مثــال رســانه وقتــی در قالــب یــک روزنامه 
ــا  ــرد می دهــد ت ــه ف ــن فرصــت را ب ــد ای ــی می بای تجل
ــگاه  ــک ن ــا ی ــم آن روز ب ــای مه ــار و رویداد ه از اخب
کلــی اطــالع پیــدا کنــد امــا فضــای مجــازی نیازمنــد 

ــرای ایــن کار اســت. گذاشــتن زمــان بیشــتری ب
ــورهایی  ــه کش ــت: از جمل ــان داش ــودی بی مقص
کــه بیشــترین روزنامــه را اســتفاده می کننــد کشــور 
ــهرداری های  ــد ش ــب اســت بدانی ــه اســت، جال ترکی
ــات ۵۰  ــران خــود تخفیف ــرای رفتگ ــه ب کشــور ترکی
ــرد.  ــر می گی ــه در نظ ــد روزنام ــرای خری ــدی ب درص
ــات  ــا مطبوع ــه ب ــم ک ــرادی داری ــردم اف ــن م در بی
ــی کــه  ــل ســالخورده های ــد، مث ــده ان عجیــن ش
گرچــه خوانــدن و نوشــتن می داننــد امــا نمی تواننــد 
و یــا نمی خواهنــد از فضــای مجــازی اســتفاده کننــد 
ــه آســانی تهیــه کــرده و اوقــات  و یــک روزنامــه را ب
شــان را بــا آن ســپری می کننــد و یــا در بحــث 
ــیار  ــا بس ــرای خیلی ه ــه ب ــیو ک ــتن آرش ــه داش نگ
ــه  ــا را نگ ــی از روزنامه ه ــه بعض ــت ک ــمند اس ارزش

ــد. ــان دهن ــدی نش ــل های بع ــرای نس ــته و ب داش

اگر مطبوعات نباشد تاریخ هم نخواهد بود

ـــال  ـــت فوتب ـــس هیئ ـــگالنی، رئی ـــواد شش ج
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در دهمیـــن 
ــان  ــتان آذربایجـ ــات اسـ ــگاه مطبوعـ نمایشـ
ـــانه و  ـــات و رس ـــت مطبوع ـــاره اهمی ـــرقی درب ش
وضعیـــت فرهنـــگ ســـازی جامعـــه ورزش و علـــی 
الخصـــوص فوتبـــال در غرفـــه روزنامـــه سراســـری 

ـــت. ـــو نشس ـــت و گ ـــه گف ـــیر ب ـــب ش عج
ــت  ــس هیئـ ــا، رئیـ ــگار مـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
فوتبـــال اســـتان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه اگـــر 
ـــرون  ـــردم بی ـــب را از دل م ـــد مطال ـــات بتوان مطبوع
ـــد  ـــانی کن ـــالع رس ـــه اط ـــت جامع آورده و در عمومی
یقینـــا منجـــر توســـعه و پیشـــرفت ورزش خواهـــد 
ـــوزه  ـــط در ح ـــه فق ـــات ن ـــرد: مطبوع ـــار ک ـــد اظه ش
ــیار  ــش بسـ ــوف نقـ ــی صنـ ــه در تمامـ ورزش بلکـ
موثـــری را دارد و اگـــر بتوانـــد بـــه عنـــوان زبـــان 
ـــد در  ـــش نمای ـــای نق ـــردم و مســـئولین ایف ـــای م گوی
ـــد  ـــازنده ای را خواه ـــت و س ـــذاری مثب ـــع تاثیرگ واق

داشـــت.
ـــروز در  ـــه داد: ام ـــال اســـتان ادام پیشکســـوت فوتب
ـــم  ـــازی کنی ـــفاف س ـــتر ش ـــدر بیش ـــر چق ـــال ه فوتب
مســـائل را بهتـــر پیـــش خواهیـــم بـــرد، مـــا یـــک 
ـــم و متاســـفانه  ـــان در ورزش داری ســـری مســـائل پنه
ـــچ  ـــه هی ـــده ک ـــانی نش ـــالع رس ـــم اط ـــردم ه ـــه م ب
بلکـــه بعضـــا اشـــتباه هـــم اطـــالع رســـانی شـــده 
ـــر ورزش  ـــا در ام ـــای م ـــیاری از خانواده ه ـــت، بس اس

ـــا  ـــد، خیلی ه ـــده ان ـــرر ش ـــال متض ـــژه فوتب ـــه وی و ب
ـــر  ـــه اگ ـــد ک ـــکایت دارن ـــرده و ش ـــه ک ـــا مراجع ـــه م ب
ـــائل  ـــن مس ـــه ای ـــی ب ـــورت تخصص ـــه ص ـــات ب مطبوع
ـــش  ـــم باشـــد جلوی ـــر فســـادی ه ـــد اگ ـــدا کن ورود پی

ـــد. ـــد ش ـــه خواه گرفت
جـــواد ششـــگالنی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 

کـــه بـــا ورود نـــگاه ســـرمایه داری بـــه ورزش 
از جایـــگاه اخـــالق در فوتبـــال دور شـــده ایـــم 
ــا  و چگونـــه می تـــوان ایـــن خـــال را پـــر کـــرد بـ
ـــگ  ـــث فرهن ـــه بح ـــئله ب ـــن مس ـــه ای ـــن ک ـــان ای بی
ســـازی مـــا بـــاز می گـــردد و یـــک بعـــد از ورزش 
امـــروز بعـــد اقتصـــادی آن اســـت پاســـخ داد: مـــا 

ـــاف  ـــی را در اصن ـــر اخالق ـــائل غی ـــه مس ـــور ک همانط
ـــف ورزش  ـــائل در صن ـــن مس ـــم ای ـــف می بینی مختل
ـــادات  ـــه اعتق ـــمتی از آن ب ـــه قس ـــود دارد ک ـــم وج ه
ـــت  ـــث مدیری ـــا بح ـــردد و تنه ـــاز می گ ـــرد ب ـــک ف ی
ـــا  ـــراه ارزش ه ـــه هم ـــت ب ـــر مدیری ـــت، اگ ـــی نیس کاف
ـــد  ـــم ش ـــکل خواهی ـــار مش ـــد دچ ـــادات نباش و اعتق
ـــال  ـــار خ ـــورد دچ ـــن م ـــروز در ای ـــم ام ـــه می بینی ک
شـــده ایـــم و نـــه تنهـــا ایـــن فضـــا را پـــر نکـــرده 
ـــم. ـــه ای ـــه گرفت ـــم از آن فاصل ـــر روز ه ـــه ه ـــم بلک ای

وی اضافـــه کـــرد: بـــه اعتقـــاد مـــن مدیرهایـــی 
ــر  ــار امـ ــه در کنـ ــند کـ ــر روی کار باشـ ــد بـ بایـ
ــی  ــه باالیـ ــادی در درجـ ــاظ اعتقـ ــت از لحـ مدیریـ

ــد. ــان کار نکننـ ــرای خودشـ ــط بـ ــند و فقـ باشـ
ششـــگالنی افـــزود: بـــه هـــر حـــال ایـــن 
ـــه  ـــود و الزم ـــل ش ـــد ح ـــود دارد و بای ـــکالت وج مش
ـــه  ـــت ب ـــب و مدیری ـــازی مناس ـــگ س ـــر فرهن ـــن ام ای
ـــران  ـــم مدی ـــر بتوانی ـــت، اگ ـــدی اس ـــراه قانونمن هم
ـــار آورده  ـــه ب ـــارا ب ـــه ارزش ه ـــد ب ـــد و پایبن قانونمن
و مســـئولیتی را برایشـــان تعییـــن کنیـــم مطمئنـــا 
مســـائل موجـــودی کـــه گریبـــان گیـــر فوتبـــال و 
ـــد. ـــد ش ـــالح خواه ـــت اص ـــده اس ـــه ورزش ش جامع

مطبوعات باید در امر شفاف سازی ورزش به ما کمک کنند

دکتـــر علـــی نیـــک رزم رئیـــس هیئـــت 
ــه  ــرقی بـ ــان شـ ــدام آذربایجـ ــرورش انـ پـ
همـــراه مهنـــدس ســـید وحیـــد میـــرزاده 
ـــرقی  ـــان ش ـــطرنج آذربایج ـــت ش ـــس هیئ رئی
ـــن نمایشـــگاه مطبوعـــات و  ـــور در دهمی ـــا حض ب
ـــش  ـــا نق ـــه ب ـــتان در رابط ـــای اس خبرگزاری ه
ـــعه ورزش در  ـــه ورزش، توس ـــات در جامع مطبوع
ـــه  ـــی ب ـــت تخصص ـــه پرداخ ـــردم و الزم ـــن م بی
ـــه  ـــتان در غرف ـــی اس ـــکاران بوم ورزش و ورزش
ـــت و  ـــه گف ـــیر ب ـــب ش ـــری عج ـــه سراس روزنام

ـــتند. ـــو نشس گ
ــت  ــس هیئـ ــا، رئیـ ــگار مـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ـــورد  ـــدام اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در م ـــرورش ان پ
نقـــش مطبوعـــات در جامعـــه ورزش اظهـــار کـــرد: 
قطعـــا اگـــر هرچیـــزی کـــه در مـــورد آن اطـــالع 
رســـانی نشـــود حتـــی اگـــر در بهتریـــن شـــرایط 
ـــت و  ـــد داش ـــبی نخواه ـــورد مناس ـــاز خ ـــد ب ـــز باش نی
ـــن  ـــه از ای ـــات جامع ـــه موضوع ـــل هم ـــم مث ورزش ه

قضیـــه مســـتثنی نیســـت.
ــا بخـــش  ــه داد: خصوصـ ــک رزم ادامـ ــی نیـ علـ
ـــالمت  ـــوزه س ـــا ح ـــتقیمی ب ـــاط مس ـــه ارتب ورزش ک
جامعـــه دارد بایـــد بیشـــتر بـــا مطبوعـــات تعامـــل 
ـــرای  ـــر ب ـــار یکدیگ ـــی در کن ـــا همگ ـــد ت ـــته باش داش

ـــم. ـــدم برداری ـــالم ق ـــه ای س ـــتن جامع داش
وی درمـــورد تعامـــل میـــان جامعـــه ورزش و 
اصحـــاب رســـانه اضافـــه کـــرد: انتظـــار مـــی رود 
تمامـــی اصحـــاب رســـانه و علـــی الخصـــوص 
مطبوعـــات در بازتـــاب اخبـــار و رویداد هـــای 

ـــند  ـــه ورزش باش ـــار جامع ـــتان در کن ـــی اس ورزش
ـــود. ـــرار ش ـــتری برق ـــاط بیش ـــن دو ارتب ـــن ای و بی

ــان  ــتان آذربایجـ ــطرنج اسـ ــت شـ ــس هیئـ رئیـ
ــت: از دو  ــان داشـ ــتا بیـ ــن راسـ ــرقی در همیـ شـ
منظـــر متفـــاوت بایـــد نقـــش مطبوعـــات بررســـی 

ـــتان  ـــات در اس ـــش مطبوع ـــه نق ـــن ک ـــردد، اول ای گ
مـــا بســـیار ضعیـــف اســـت زیـــرا امـــروز شـــاهد 
هســـتیم کـــه عالقمنـــدی جامعـــه و جوانـــان بـــه 
مطبوعـــات علـــی الخصـــوص در زمینـــه ورزشـــی 

بســـیار کـــم شـــده اســـت.
ـــکار  ـــن ورزش ـــه داد: م ـــرزاده ادام ـــد می ـــید وحی س
ــود  ــار خـ ــم اخبـ ــی می خواهـ ــئول وقتـ ــا مسـ یـ
را عمومـــی کنـــم ســـراغ رســـانه ای مـــی روم کـــه 
ـــاس  ـــد. احس ـــذاری کن ـــر ارزش گ ـــد آن را بهت بتوان
می کنـــم بهتـــر از این هـــا بایـــد در بخـــش رســـانه 
ــان  ــی و قهرمانـ ــای بومـ ــه ورزش هـ ــود و بـ کار شـ

اســـتانی بیشـــتر اهمیـــت داده شـــود.
میـــرزاده در رابطـــه بـــا رســـالت مطبوعـــات 
ــر  ــم اگـ ــر می کنـ ــرد: فکـ ــان کـ ــتان خاطرنشـ اسـ
ـــط  ـــی فق ـــانه های مل ـــل رس ـــم مث ـــتان ه ـــانه اس رس
ـــتان  ـــه ورزش اس ـــردازد ب ـــی بپ ـــوزه ورزش مل ـــه ح ب
ـــار  ـــم در کن ـــا ه ـــه ب ـــر هم ـــت، اگ ـــرده اس ـــت ک خیان
یکدیگـــر نتوانیـــم ورزش و ورزشـــکار اســـتانمان را 
معرفـــی کنیـــم در حقیقـــت کـــم لطفـــی کـــرده 

ـــم. ای

انتظار داریم اصحاب رسانه بیش تر در کنار جامعه ورزش استان باشند 

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را در کانال

تلگرامی ما مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper



روزنامه سراسری فرهنگی ـ اقتصادی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جعفر شکوریان

طراحی: موسسه پژواک کتاب آذربایجان
سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری

مدیر اجرایی: امید شکوریان
چاپ: پرنیان

آدرس: تبریز - خیابان دارایی )شهید مدنی( - روبروی مسجد 
شهید آیت ا... مطهری - پالک 99 - طبقه دوم - واحد 3

تلفن دفتر: 35258222-041  فاکس: 041-35259756
تلفن همراه: 09143010573

پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر پرس

توانمندی در دانایی و آگاهی است.
رسانه ها ابزار آگاهی و دانایی اند.

www.ajabshirpress.ir  /Ajabshirdaily
/Ajabshirnewspaper

     www.shakourian.com
j.shakourian@gmail.com

شنبه 11 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 603
عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح

05:23:4806:51:2912:08:22

نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

17:25:1517:44:4323:24:32

اوقات شرعی شهر تبریز

بازدید مسئولین از غرفه روزنامه عجب شیر در نمایشگاه مطبوعات


