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افراد فاقد بیمه تا 6 ماه آینده 
به صورت اجباری تحت پوشش 

بیمه سالمت قرار می گیرند

جهانگیری: 

استمرار برجام تنها با برخورداری 
کشورمان از مزایای اقتصادی 

آن مقدور خواهد بود

الهوتی مطرح کرد:

خروجی نامناسب سازمان تعزیزات 
و وزارت صمت در زمینه 

کنترل قیمت ها

۱۰ درصد از کل جمعیت کشور فاقد هرگونه پوشش خدمات بیمه ای هستند
 ۳۴ میلیون نفر به صورت رایگان از خدمات درمانی بیمه سالمت بهره مند هستند

جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژه ای برای همکاری های منطقه ای قائل است

ضرورت قطع کردن دست سوداگران و سودجویان برای مقابله با گرانی ها 
دلیل گرانی ها؛ عدم نظارت و عمل نکردن وزارت صمت به وظیفه قانونی

جهان ما با مسائل پیچیده، جدید و خطیری روبروست
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استخدام غیر قانونی بیش از 3۰۰ نفر 
در شهرداری تبریز

مبارزه با مفاسد، اعتماد و حمایت 
مردم را به دنبال دارد

مبارزه با فساد و رونق تولید
دو روی یک سکه هستند

پرونده مسکن مهر شهر جدید 
سهند آذر ماه بسته می شود

صدا وسیما انتخابات را به سطح 
قطبی سازی های کاذب و غیرضرور 

تقلیل می دهد
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کاریکاتور

مرگ البغدادی و نمایش  تکراری 
آمریکا برای تصرف میادین نفت سوریه

پیشــنهاد دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
آمریــکا بــرای اینکــه اکســون موبیــل یــا هــر 
شــرکت نفــت دیگــر آمریــکا میادیــن نفتــی 
ــی از  ــث اعتراضات ــد، باع ــوریه را اداره کن س

ــرژی شــد.  ــی و ان ســوی متخصصــان قانون
منبع: تسنیم

بـر  اشـاره  بـا  نماینـده مجلـس دهـم  یـک 
هزینه کردهـای  در  شـفافیت  ایجـاد  ضـرورت 
بـر  انتخابـات،  زمـان  در  کاندیداهـا  انتخاباتـی 
در  نگهبـان  شـورای  و  کشـور  وزارت  وظایـف 

تاکیـد کـرد.  ایـن شـفافیت  ایجـاد 
بـه گـزارش ایلنا، جلیـل رحیمـی جهان آبادی، 
هزینه  کردهـای  در  شـفافیت  ضـرورت  دربـاره 
انتخاباتـی کاندیداها در زمـان انتخابات گفت: اصل 
شـفافیت مالی در انتخابات الزم اسـت، در کشور ما 
هـم کسـی که به صـورت فردی یا حزبـی  فعالیت 
سیاسـی می کنـد باید مشـخص شـود  کـه منابع 
مالـی کـه در تبلیغـات  و فعالیـت سیاسـی هزینه  

می کنـد از کجـا تامین شـده اسـت؟
حقوقـی  و  قضایـی  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
مجلـس بیـان کـرد: این حـق نهادهـای نظارتی 
و امنیتـی و نهادهـای مجـری انتخابـات اسـت 
کـه از کاندیداهـا بپرسـند کـه منابـع مالی تـان 
چقـدر اسـت و از کجـا تامیـن کرده ایـد؟ ایـن 
می توانـد جلـوی خیلـی  و  دارد  امـر ضـرورت 
ایـن کار  بـا  بگیـرد.  را  از مسـائل و مشـکالت 
مشـخص می شـود کـه هزینه هـا از چـه منابعی 

می شـود. تامیـن 
داد:  ادامـه  دهـم  مجلـس  نماینـده  ایـن 
لحـاظ سیاسـی  از  از کشـورها کـه  در خیلـی 

دارای قدمـت و سـابقه و پیشـینه دموکراسـی 
ثبـت می شـود،  ایـن هزینه هـا حتـی  هسـتند 
حتـی میـزان کمک هـای داوطلبانـه مـردم بـه 
احـزاب یـا کاندیداهـا هـم ثبـت می شـود. در 
کشـور مـا هـم ضـرورت دارد کـه دقـت باالیی 
روی مسـاله هزینه هـای انتخابـات و منابع مالی 
کاندیداهـا چـه در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
چـه در شـوراها و چـه در مجلـس انجـام شـود. 
اگـر منابـع مالی شناسـایی نشـود امـکان اینکه 

پول هـای غیرقانونـی اسـتفاده شـود و بعـد هم 
اثـرات سـویی بگـذارد، وجـود دارد.

ــن  ــه ای ــخ ب ــادی در پاس ــی جهان آب رحیم
ــا حــاال شــفافیت  ــی کــه ت ســوال کــه از آنجای
ــات کمتــر شــاهد  ــی کاندیداهــا را در انتخاب مال
ــا  ــن روزه ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــم و ب بوده ای
بحــث شــفافیت در کشــور بیــش از پیــش 
ــن  ــت در ای ــدر الزم اس ــود چق ــه می ش مطالب
انتخابــات بــر ایــن موضــوع تاکیــد کنیــم؟ 

گفــت: بــه نظــر مــن نهــاد مجــری انتخابــات که 
دولــت و وزارت کشــور اســت، می تواننــد منابــع 
ــات  ــی کــه وارد عرصــه انتخاب ــی کاندیداهای مال

ــرد. ــق بگی ــورت دقی ــه ص ــوند را ب می ش
حقوقـی  و  قضایـی  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
مجلـس تصریـح کـرد: دولـت و وزارت کشـور 
می تواننـد در خـالل انتخابات هزینه هـا را رصد 
کننـد و هـر کجـا کـه نیـاز بـود ایـن نظـارت 
نگهبـان  شـورای  همچنیـن  کننـد.  اعمـال  را 
کـه نهـادی نظارتـی اسـت و بـر اجـرای قانـون 
مسـائل  می توانـد  می کنـد،  نظـارت  انتخابـات 
را  کاندیداهـا  انتخاباتـی  هزینه هـای  و  مالـی 
بررسـی کنـد و دقـت کنـد کـه از چـه منابعـی 

می شـود. هزینـه  چقـدر  و  می شـود  تامیـن 
مجلـس  نماینـده  وقتـی  کـرد:  تاکیـد  وی 
و شـورا حقـوق مشـخصی می گیـرد و درآمـد 
هزینـه  تومـان  میلیاردهـا  و  دارد  مشـخصی 
می کنـد بایـد مشـخص شـود کـه اوال بـه چـه 
هدفـی چنیـن پولـی را هزینه می کنـد، در ثانی 
بایـد مشـخص شـود کـه از چـه منابعـی تامین 
کـرده اسـت. در انتخابات ریاسـت جمهوری هم 
بـه نظر مـن نیاز بـه این دقـت و نظـارت وجود 
دارد کـه نهادهـای نظارتی و مجـری این نظارت 

را داشـته باشـند.

رحیمی جهان آبادی: 

باید مشخص شود نامزدهای انتخابات با حقوق مشخص 
چگونه و به چه هدفی میلیاردها تومان هزینه می کند

ــور و  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــو کمیس عض
شــوراها بــا اشــاره بــه اصــالح قانــون انتخابــات 
مجلــس، گفــت: بــا توجــه بــه مخالفت شــورای 
ــورد  ــه در م ــام گرفت ــات انج ــان اصالح نگهب
شــفافیت مالــی تبلیغــات نامزدهــا قابــل اجــرا 
ــس نیســت.  ــات مجل ــم انتخاب در دوره یازده

بــه گــزارش خانــه ملــت، ابوالفضــل ابوترابــی 
بــا اشــاره بــه اصــالح قانــون انتخابــات مجلــس 
بــر مبنــای سیاســت های کلــی انتخابــات، 

ــه  ــات ب ــی انتخاب ــت های کل ــت: در سیاس گف
ــورای  ــس، ش ــف مجل ــاره وظای ــی درب مباحث
ــی مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــان و حت نگهب
نظــام پرداختــه شــده اســت. همچنیــن در مورد 
شــفافیت مالــی تبلیغــات انتخاباتــی به مســائلی 
ــا  ــا آنه ــد متناســب ب ــون بای ــه قان ــه ک پرداخت

اصــالح شــود.
نماینــده مــردم نجــف آبــاد، تیــران و کــرون 
ــرد:  ــح ک ــالمی، تصری ــورای اس ــس ش در مجل

متاســفانه قانــون انتخابــات مجلــس هنــوز 
ــون را  ــالح قان ــرح اص ــرا ط ــی دارد. زی نواقص
شــورای نگهبــان رد کــرده لــذا اصالحــات ایــن 
قانــون را نمی تــوان در انتخابــات دوره یازدهــم 

ــرد. ــی ک ــس عملیات مجل
وی افـــزود: در ارتبـــاط بـــا شـــفافیت 
انتخاباتـــی  نامزدهـــای  تبلیغـــات  مالـــی 
پیشـــنهادهایی در کمیســـیون امـــور داخلـــی 
کشـــور و شـــوراها مطـــرح شـــد، در قانـــون 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــز ب ـــویی نی ـــا پولش ـــارزه ب مب
اشـــاره شـــده اســـت. اصـــالح ایـــن بخـــش 
از قانـــون بـــا توجـــه بـــه تاکیـــد رهبـــری در 

سیاســـت ها الزامـــی اســـت.
ــالح  ــاس اص ــر اس ــد: ب ــادآور ش ــی ی ابوتراب
صــورت گرفتــه در کمیســیون کاندیداهــا بایــد 
مشــخص کننــد کــه منابــع مالیبــرای تبلیغــات 
را بــه چــه میــزان و چگونــه هزینــه می کننــد، 
ــات  ــور و هی ــه وزارت کش ــزارش ب ــپس گ س

ــه کننــد. نظــارت شــورای نگهبــان ارای

ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
اســالمی، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه رد 
طــرح اصــالح قانــون انتخابــات مجلــس، خــالء 
قانونــی همچنــان پــا برجاســت امــا مــا تــالش 
ــفافیت  ــق بررســی الیحــه ش ــم از طری می کنی
کــه در دســتور کار مجلــس اســت، کاندیداهــا 
ــا  ــم ت ــی کنی ــه شــفافیت مال ــف ب ــد مکل را بای
بتوانیــم اصالحــات را در ایــن دوره از انتخابــات 

ــم. لحــاظ کنی
ــور و  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــو کمیس عض
شــوراها در مجلــس شــورای اســالمی، معتقــد 
ــه  ــز ب ــات نی ــع انتخاب ــه جام ــت: در الیح اس
موضــوع شــفافیت مالــی پرداختــه شــده امــا در 
ــک شــکل  ــه ی ــات ب ــام انتخاب ــن الیحــه تم ای
ــات  ــس انتخاب ــه جن ــی ک ــده در حال ــده ش دی
و  جمهــوری  ریاســت  شــوراها،  مجلــس، 
خبــرگان رهبــری متفــاوت اســت بنابرایــن در 
جریــان بررســی الیحــه جامــع بایــد تفاوت هــا 

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ

سرنوشت »سیاست های کلی انتخابات«، سه سال پس از ابالغ - ۳

خالء قانونی هنوز پابرجاست

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی:
مبارزه با مفاسد، اعتماد و حمایت 

مردم را به دنبال دارد

رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجان شــرقی 
بــا تاکیــد بــر این کــه بــا ریاســت حجت االســالم 
رئیســی در قــوه قضائیــه اقداماتی شــروع شــده 
ــت،  ــده اس ــران دمی ــت ای ــد را در مل ــه امی ک
ــا مفاســد، اعتمــاد و حمایــت  گفــت: مبــارزه ب

مــردم را بــه دنبــال دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، محمــد وحدتــی در 
حضــور  در  اســتان  اداری  شــورای  جلســه 
ــا  رئیــس قــوه قضائیــه، اظهــار کــرد: مبــارزه ب
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــادی و آس ــد اقتص مفاس
ــروز  ــوده و ام ــری ب ــد رهب ــورد تاکی همــواره م
نیــز حرکت هایــی در قــوه قضائیــه آغــاز شــده 
ــن  ــرکات، ای ــن ح ــتمرار ای ــم اس ــه امیداوری ک

ــد. ــع کن ــالت را رف معض
ــدی در  ــزود: مفاس ــوص اف ــن خص وی در ای
کشــور وجــود دارد کــه موجــب رنجــش خاطــر 
از  بســیاری  در ســال ۹۶  مــردم می شــود، 
ــی ورشکســت شــده و صنــدوق  موسســات مال
ــه مشــکل برخــورد، اگــر  ذخیــره فرهنگیــان ب
ــد  ــه اســتمرار یاب ــوه قضائی ــس ق ــات رئی اقدام

ــود. ــارزه می ش ــد مب ــن مفاس ــا ای ب
وحدتــی در خاتمــه از اقدامــات دادگســتری 
و  مفاســد  بــا  مبــارزه  حــوزه  در  اســتان 
ــرد و  ــی ک ــرم قدردان ــوع ج ــگیری از وق پیش
ــتان های  ــزو اس ــرقی ج ــان ش ــت: آذربایج گف
ــالش  ــه ت ــم در نتیج ــن مه ــوده و ای ــن ب ام
ــق  ــا و.. محق ــتگاه قض ــلح، دس ــای مس نیروه

ــت. ــده اس ش

۱3 آبان روز اتحاد و همبستگی
 و زیر سلطه نرفتن است

عضــو خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه 
ــاد و  ــادآور اتح ــان ی ــت: روز ۱۳ آب ــه گف مراغ
همبســتگی و عــدم قبــول ســلطه بــر دشــمنان 
ــاهد  ــز ش ــروز نی ــت و ام ــالمی اس ــران اس ای
همــان اتحــاد و همبســتگی ملــت والیت مــدار 

ــتیم.  ــالمی هس ــران اس ای
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل محمدتقــی 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــه ه ــدی در خطب پورمحم
مراغــه افــزود: در حــال حاضــر تکلیــف انقالبــی 
ملــت ایــران، مقاومــت در برابــر زیــاده خواهــی 
ــو  ــالمی و الگ ــوری اس ــمنان جمه ــای دش ه

ــت.  ــان اس ــوم اهلل ۱۳ آب ــرار دادن ی ق
مکتــب  شــاگردان  مــا  گفــت:  وی 
ــار  ــر ب ــع زی ــچ موق سیدالشــهدا هســتیم و هی

رفــت. نخواهیــم  ناعدالتــی  و  ظلــم 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۳ آبــان مــاه 
ــخ انقــالب  فرهنــگ استکبارســتیزی را در تاری
اســالمی نهادینــه کــرد اســت، افــزود: امســال 
هــم ملــت بصیــر ایــران در ایــن روز بــه 
ــرد  ــد ک ــت خواه دشــمنان نظــام اســالمی ثاب
ــای شــکوهمند  ــد گذشــته از ارزش ه ــه مانن ک

انقــالب اســالمی پاســداری می کنــد.
ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب امــام جمعــه مراغــه ب
ــا  ــف را تنه ــرد: وق ــان ک ــف خاطرنش ــه وق ده
در اطعــام خالصــه نکنیــم و خیــران وقــف هــا 
ــه ســوق  ــای روز جامع ــع نیازه ــه رف ــد ب را بای

ــم.  دهی
ــه  ــک ب ــت: کم ــدی گف ــت اهلل پورمحم آی
بیمــاران نیازمنــد، ازدواج جوانــان و دانــش 
آمــوزان نیازمنــد از جملــه مــواردی اســت کــه 
بایــد مــورد توجــه خیــران وقــف قــرار گیــرد.

وی اضافــه کــرد: ایجــاد شــرایط و فرهنــگ 
ــه در  ــای جامع ــف و شــناخت نیازه ســازی وق

ایــن دهــه ضــروری اســت.
وی گقــت: خوشــبختانه مراغــه در موضــوع 
وقــف عملکــرد قابــل قبولــی دارد و امیدواریــم 

همیــن رونــد ادامــه داشــته باشــد.

ترامپ: 
استیضاح من، حمله به خود 

دموکراسی است! 

ــالش  ــر ت ــار دیگ ــکا ب ــور آمری رئیس جمه
بــرای اســتیضاحش را توطئــه ای مخفــی از 
ــت.  ــود دانس ــرات خ ــان دموک ــوی مخالف س

به گـــزارش خبرنـــگاران جـــوان، دونالد 
ترامپ، رئیـــس جمهور آمریـــکا در همایش 
انتخاباتـــی خـــود در شـــهر توپلـــو ایالت 
تحقیقـــات  کـــرد  اعـــالم  می سی ســـی پی 
از سوی  توطئه ای مخفی  او،  اســـتیضاح  برای 

مخالفـــان دموکرات اســـت.
ــتیضاح را  ــرای اس ــات ب ــن تحقیق او همچنی
کــه فراینــدی کامــال مطابــق بــا قانــون اساســی 
ــه خــود دموکراســی«  ــه ب ــی »حمل اســت نوع

عنــوان کــرد.
ــروز  ــا دی ــت: دموکرات ه ــپ گف ــد ترام دونال
ــی را  ــون آمریکای ــود، آرای ۶۳ میلی ــا رای خ ب
ــا ایــن کار خــود را از ارزش  نادیــده گرفتنــد. ب
انداختنــد و شــرم را بــرای مجلــس نماینــدگان 
ــان  ــا از زم ــد. آن ه ــراه آوردن ــه هم ــکا ب آمری
ــرای  ــزی ب ــرح ری ــال ط ــن در ح ــروزی م پی

ــد. ــوده ان ــات ب ــدازی انتخاب بران
ترامــپ همچنیــن برخــی از چهره هــای 
ــه نانســی پلوســی، نماینــده  دموکــرات از جمل
دیگــر  شــیف،  آدام  کالیفرنیــا؛  دموکــرات 
نماینــده دموکــرات کالیفرنیــا؛ و آل گریــن، 
نماینــده دموکــرات تگــزاس را بــه همــکاری بــا 
رســانه های جعلــی متهــم و اعــالم کــرد آن هــا 
ــا پیــش کشــیدن اســتیضاح، توهمــات خــود  ب

را دنبــال می کننــد.
ترامــپ قرمــز شــدن تابلــوی بــورس و 
ســقوط ناگهانــی ســهام را نیــز نتیجــه تــالش 
دانســت. اســتیضاحش  بــرای  دموکرات هــا 

ــکا در بخــش دیگــری  رئیــس جمهــور آمری
ــدن،  ــو بای ــه ج ــر ب ــار دیگ ــخنرانی اش ب از س
ــور  ــس جمه ــاون رئی ــا و مع ــزد دموکرات ه نام
ــکا اشــاره کــرد و اظهــار داشــت  پیشــین آمری
مســئله فســاد مالــی او و پســرش هانتــر بایــدن 

بایــد مشــخص شــود.
او در ایــن ســخنرانی مدعــی شــد خروجــش 
ــال  ــام[ و انتق ــران ]برج ــته ای ای ــق هس از تواف
ســفارت آمریــکا از تــل آویــو بــه قدس اشــغالی 
از بهتریــن تصمیماتــش در طول دوران ریاســت 

جمهــوری بــوده اســت.

نماینده مردم شبستر در مجلس:
زنان ایرانی زندانی در خارج کشور 

شرایط مناسبی ندارند

نماینـده مـردم شبسـتر در مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا تاکید بـر این که زنان ایرانـی زندانی 
در خارج کشـور شـرایط مناسـبی ندارند، گفت: 
خواسـتار انتقـال زنـان زندانـی به داخل کشـور 
هسـتیم تـا دوران محکومیـت خـود را در ایران 
سـپری کننـد، چراکه شـرایط نامناسـبی دارند. 
بــه گــزارش ایســنا، معصومــه آقاپــور در 
جلســه شــورای اداری اســتان بــا حضــور رئیــس 
ــال  ــت انتق ــا اهمی ــه ب ــه، در رابط ــوه قضایی ق
زنــان زندانــی ایرانــی در ســایر کشــورها، اظهــار 
ــا ۲۵  ــرد: در کشــور آذربایجــان ۱۳ زن ۱۸ ت ک
ســاله طــی ســالهای ۹۷ تــا ۹۸ بــه علــت حمــل 
ــفانه در  ــده اند، متاس ــتگیر ش ــدر دس ــواد مخ م
کشــورهای خارجــی در بخــش زندانیــان زن بــه 
ایرانیــان ظلــم بســیاری می شــود و شــرایط 
خوبــی ندارنــد، از ایــن رو پیگیــری  جهــت 

ــتاریم. ــان را خواس ــن زندانی ــال ای انتق
کــه  خواســتاریم  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ــریعا  ــده و س ــالم ش ــت اع ــه درش ــکار دان بده
مجــازات شــوند تــا نوعــی پاکســازی در شــاخه 

ــود. ــام ش ــکاران انج بده
آقاپــور در بخــش دیگــری از ســخنانش 
گفــت: حــل و فصــل پرونــده بخــش صوفیــان 

از دیگــر درخواســت های ماســت.

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: اســتمرار 
برجــام تنهــا بــا تعــادل در اجــرای تعهــدات از 
ســوی تمــام طرف هــا و برخــورداری جمهــوری 
ــدور  ــام مق ــای اقتصــادی برج اســالمی از مزای

خواهــد بــود. 
بــه گزارش فــارس، اســحاق جهانگیــری معاون 
اول رئیــس جمهــور در هجدهمیــن اجــالس 
ــران ســازمان همــکاری شــانگ های  نخســت وزی
ــت:  ــزار شــد، گف ــی تاشــکند برگ ــه میزبان ــه ب ک
جهــان مــا بــا مســائل پیچیــده، جدیــد و خطیری 
روبروســت. نظــام جهانــی ناگزیــر اســت در 
مواجهــه بــا مســائل نوظهــور اقلیمی، بیــن المللی 
و منطقــه ای برپایــه چندجانبه گرایــی و همکاری 
ــی  ــه جهان ــه اعضــای جامع ــای مشــترک کلی ه
عمــل کند. ضــرورت دارد همه کشــورها براســاس 
مســئولیت خــود بــرای حفــظ صلــح و امنیــت و 
نظــم پایــدار بین المللــی در مقابــل هرگونــه اقــدام 

ــد. ــت  کنن ــه مقاوم یکجانبه گرایان
ــن اســاس، جمهــوری  ــر ای ــه داد: ب وی ادام
بــرای  ای  ویــژه  جایــگاه  ایــران  اســالمی 
ــت. از  ــل اس ــه ای قائ ــای منطق ــکاری ه هم
آنجایــی کــه ســازمان هــای منطقــه ای نقــش 
مهمــی در پیشــبرد رویکــرد چنــد جانبــه 
گرایانــه در نظــام بیــن الملــل دارنــد، ســازمان 
همــکاری شــانگهای مــی توانــد در ایــن مســیر 

ــد. ــگام باش پیش
ــت:  ــان داش ــور بی ــس جمه ــاون اول رئی مع
همکاری هــای  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی را ب ــه ای و بین الملل منطق
تروریســم و تضمیــن صلــح و امنیــت بین المللی 
حائــز اهمیــت مــی دانــد و بــر مقابلــه جمعــی 
ــا ایــن پدیــده مجرمانــه تأکیــد دارد و تعهــد  ب
مبــارزه بــا تروریســم و تــالش بــرای دســتیابی 
بــه جهانــی عــاری از خشــونت و افراطــی گــری 

ــد. ــود می دان ــت خ ــت مل ــول خواس را محص
جمهــوری  دولــت  کــرد:  تصریــح  وی 
اســالمی ایــران متأســف اســت کــه تحــت 
ــکا  ــت آمری ــه دول ــر سیاســت های زورگویان تأثی
در  موثــر  و  رســمی  ســازمان های  برخــی 
مبــارزه بــا تروریســم در کشــورهای مســتقل در 
ــرار  ــودن ق ــاروای تروریســتی ب معــرض اتهــام ن
می گیرنــد و مشــمول معیارهــای دوگانــه در 

سیاســت  هــای مبــارزه بــا تروریســم می شــوند.
جهانگیــری خاطــر نشــان کــرد: برجــام یــک 
الگــوی کارآمــد و موفــق دیپلماســی چندجانبه 
ــوار و  ــرات دش ــوب مذاک ــه در چارچ ــت ک اس
طوالنــی ایــران بــا شــش قــدرت موثــر جهــان 
ــه نتیجــه رســید و قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای  ب
ــتوانه  ــز پش ــد نی ــل متح ــازمان مل ــت س امنی
آن شــد امــا دولــت فعلــی آمریــکا در اقدامــی 
بــی ســابقه از توافقنامــه برجــام خــارج شــد و 
ــم هــای  ــا اعمــال تحری ــد کــه ب درصــدد برآم
ــوژی  ــی و تکنول ــن داخل ــی، قوانی ــی، بانک مال
تمامــی  اقتصــادی  همــکاری  راه  خــود، 
ــد  ــای متعه ــه اعض ــان از جمل ــورهای جه کش

ــدد. ــران ببن ــه روی ای ــام را ب ــه برج ب
معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: 
اقدامــات زورمدارانــه و یــک جانبــه آمریــکا در 
ــت  ــه مل ــه علی ــای ظالمان ــم ه ــال تحری اعم
ــادی و  ــم اقتص ــارز تروریس ــداق ب ــران، مص ای
ــل و  ــن المل ــوق بی ــول حق ــش اص ــض فاح نق
منشــور ملــل متحــد اســت و از ایــن رو جامعــه 
بین المللــی در ایــن زمینــه مســئولیت دارد. 
جمهــوری اســالمی ایــران پــس از خــروج 
اعــالم  برجــام، همــواره ضمــن  از  آمریــکا 
ــا  ــا ب ــه گفت وگوه ــرای ادام ــود ب ــی خ آمادگ
ــال  ــس از یکس ــام، پ ــر برج ــای دیگ ــرف  ه ط
رونــد توقــف اجــرای تعهــدات هســته ای را 
طبــق برجــام آغــاز و اعــالم داشــته اســت، در 

صــورت عمــل طرف هــای مقابــل بــه تعهــدات 
ــود را  ــته ای خ ــدات هس ــرای تعه ــود، اج خ
ــت.  ــد گرف ــر خواه ــدداً از س ــام مج ــق برج وف
جهانگیــری تصریــح کــرد: اســتمرار برجــام 
ــا تعــادل در اجــرای تعهــدات از ســوی  تنهــا ب
جمهــوری  برخــورداری  و  طرف هــا  تمــام 
ــدور  ــام مق ــای اقتصــادی برج اســالمی از مزای

ــود. ــد ب خواه
وی ادامــه داد: امنیــت دریانــوردی بــه عنوان 
اصــل شــناخته شــده حقــوق بیــن الملــل 
همــواره مــورد تاکیــد جمهــوری اســالمی ایران 
بــوده اســت. نظــام دریانــوردی در تنگــه هرمــز 
ــناورها،  ــی ش ــرر تمام ــی ض ــور ب ــه عب ــر پای ب
ــالمی  ــوری اس ــوده و جمه ــض ب ــدون تبعی ب
هرگونــه اقــدام الزم جهــت حفاظــت از امنیــت 
ایــن تنگــه و حراســت از مرزهــای آبــی خــود 
ــد  ــود می دانن ــی خ ــوق حاکمیت ــزو حق را ج
ــازی  ــی  س ــت امنیت ــدام در جه ــه اق و هرگون

ــرد. ــی پذی ــوردی آزاد را نم دریان
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــط  ــه توس ــز« ک ــح هرم ــکاری »صل ــرح ابت ط
رییــس جمهــوری اســالمی ایــران در اجــالس 
ــل متحــد  ــازمان مل ــی س ــر مجمــع عموم اخی
ــرح  ــن ط ــرد: ای ــان ک ــر نش ــد، خاط ــه ش ارائ
ــح  ــه صل ــتیابی ب ــرای دس ــبی ب ــت مناس فرص
جمعــی  مشــارکت  و  همــکاری  پایــدار، 
ــال  ــت انتق ــن امنی ــه، تضمی ــورهای منطق کش

انــرژی و کشــتیرانی و تبــادالت تجــاری جهــان 
بــا منطقــه اســت کــه انتظــار حمایــت جامعــه 
بین المللــی و ســازمان  هــای منطقــه  ای از 

ــم. ــرح را داری ــن ط ای
ــالمی  ــوری اسـ ــزود: جمهـ ــری افـ جهانگیـ
ـــعه  ـــه راه توس ـــت ک ـــاور اس ـــن ب ـــر ای ـــران ب ای
و رفـــاه کشـــورهای منطقـــه از مســـیر همـــکاری 
ـــران  ـــذرد و ای ـــاری می گ ـــای اقتصـــادی و تج  ه
ـــه  ای در  ـــکارات منطق ـــا ابت ـــا ب ـــت ت ـــاده اس آم
ـــد. ـــته باش ـــکاری الزم را داش ـــه هم ـــن زمین ای

ایــران  وی گفــت: موقعیــت جغرافیایــی 
ــف  ــی کشــورهای مختل ــکان اتصــال ترانزیت ام
در غــرب و شــرق و شــمال و جنــوب را فراهــم 
ــت  ــن موقعی ــم از ای ــا عالقمندی ــازد و م می س
ــدار و  ــعه پای ــه توس ــرای کمــک ب ــردی ب راهب
رشــد کشــورمان و همگرایــی اقتصــادی ســایر 
کشــورهای منطقــه بــه بهتریــن نحــو اســتفاده 

کنیــم.
جهانگیــری در ادامــه افــزود: در همین راســتا 
بــا ســرمایه گــذاری هــای عظیــم، کریدورهــای 
ــاده ای و  ــت ج ــل و ترانزی ــل و نق ــف حم مختل
ریلــی نظیــر کریــدور شــمال – جنــوب، کریدور 
خلیــج فــارس – دریــای ســیاه، کریــدور شــرق 
ایــران بــا محوریــت توســعه بنــدر چابهــار، 
ــو و  ــوب اک ــی مص ــاده ای و ریل ــای ج کریدور ه
ــرای تســهیل  ــی ب ــن کریدورهــای هوای همچنی

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج ــل ترانزیت حمل ونق
ــرد:  ــد ک ــور تاکی ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــارت  ــات تج ــت ترتیب ــه موق ــراً موافقتنام اخی
آزاد بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
بــه امضــا رســیده اســت کــه بــا اجرایــی شــدن 
ــی  ــارت ترجیح ــات تج ــه اول آن، ترتیب مرحل
برقــرار  اتحادیــه  اعضــای  و  ایــران  بیــن 
ــمت  ــه س ــک ب ــده ای نزدی ــود و در آین می ش
تجــارت آزاد منطقــه ای حرکــت خواهیــم کــرد.

وی اضافــه کــرد: بــه یقین تعامل و مشــارکت 
جمهــوری اســالمی ایــران در چارچوب ســازمان 
همــکاری شــانگهای موجــب تقویت ایــن ائتالف 
ــتی  ــح و همزیس ــاء صل ــرای ارتق ــی ب بین الملل
ــد  ــای جدی ــق فرصت ه ــب و خل ــدار و کس پای
ــت  ــایش و رضای ــطح آس توســعه و ارتقــاء س

ــود. ــان می ش ــو و جه ــورهای عض ــردم کش م
کــرد:  تصریــح  خاتمــه  در  جهانگیــری 
موقعیــت ژئوپلتیــک و ژئواکونومیــک جمهــوری 
اســالمی ایــران و پتانســیل ممتــاز آن در منابــع 
انســانی و مــادی بویــژه انــرژی عناصــری موثر و 
اعتباربخــش بــه هــر گونــه همــکاری و ائتــالف 
ــت. ــترک اس ــع مش ــن مناف ــی و تأمی بین الملل

جهانگیری: 

استمرار برجام تنها با برخورداری کشورمان از مزایای 
اقتصادی آن مقدور خواهد بود

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما
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سه تحریم تازه آمریکا تکراری
 و غیراثربخش است 

بیــان  بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
ــراری و  ــکا تک ــازه آمری ــم ت ــه تحری ــه س اینک
غیراثربخــش اســت، گفت:اقتصــاد ایــران مســیر 
تجــارت در شــرایط تحریمــی و رشــد صــادرات 

ــد.  ــی کن ــی م ــی را ط ــر نفت ــی و غی نفت
بــه گــزارش مهــر، عبدالناصــر همتــی، رییس 
کل بانــک مرکــزی در صفحــه اینســتاگرام خــود 
نوشــت: اخبــار تحریــم هــای جدیــد علیــه ایران 
در پــی فشــار حداکثــری در دو روز گذشــته 

شــامل:
برایــان هــوک: صــادرات نفــت ایران بــه ۱۲۰ 
ــم  ــکا تحری ــید؛ آمری ــکه در روز رس ــزار بش ه
هــای جدیــدی در مــورد واردات و صــادرات 
ــح ســاخت و ســاز وضــع  ــوازم و مصال برخــی ل
ــه  ــور منطق ــکاری ۶ کش ــا هم ــکا ب ــرد؛ آمری ک
۲۵ شــخص حقیقــی و حقوقــی را مــورد تحریــم 

ــرار داد. ق
ــن  ــت عناوی ــز تح ــال نی ــزاره قب ــه گ ــر س ه
ــزاره اول  ــر گ ــود. اگ ــده ب ــالم ش ــف اع مختل
ــر بخشــی  ــه اث ــود شــاید مــی شــد ب درســت ب
دو گــزاره دیگــر نیــز اعتنــا کــرد. اقتصــاد ایــران 
ــد  ــی و رش ــرایط تحریم ــارت در ش ــیر تج مس
صــادرات نفتــی و غیــر نفتــی را طــی مــی کنــد. 

امروز انجام می شود؛
عرضه ۷۹ هزار تن فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی در بورس کاال

تـــاالر فرآورده هـــای نفتـــی و پتروشـــیمی 
ــه ۷۹  ــان عرضـ ــران میزبـ ــورس کاالی ایـ بـ
ــاده  ــوم )مـ ــوم باتـ ــن وکیـ ــزار و ۶۱۵ تـ هـ
اولیـــه تولیـــد قیـــر و نفـــت کـــوره(، قیـــر، 
ــرد و  ــواد پلیمری،گوگـ ــیمیایی، مـ ــواد شـ مـ

ــت.  ــوب کات اسـ لـ
ــا، چهــار هــزار و ۴۰۰ تــن  بــه گــزارش ایرن
ــرد،  ــبد میلگ ــن س ــزار و ۶۰۰ ت ــن، ۶ ه تیرآه
ــدی  ــن شــمش هــزار پون ــک هــزار و ۵۰۰ ت ی
در  ســرب  شــمش  تــن   ۵۰ و  آلومینیــوم 
ــه  ــی عرض ــی و معدن ــوالت صنعت ــاالر محص ت

می شــود.
ــزار و  ــت، ۸۰ ه ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
۶۷۰ تــن قیــر، ۱۱۰ تــن عایــق رطوبتــی و ۱۰ 
ــورس  ــی ب ــاالر صادرات ــرد در ت ــن گوگ ــزار ت ه

ــود. ــه می ش ــران عرض کاالی ای
ــز در  ــران نی ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فرع ب
ــخ  ــن ن ــزار و ۸۱۶ ت ــک ه ــه ی ــن روز عرض ای

ــد. ــه می کن ــتر را تجرب ــی اس پل

صادرات ۷۶ هزار تن قیر و عایق رطوبتی 
از بورس کاالی ایران

ــران، روز  ــورس کاالی ای ــی ب ــاالر صادرات ت
ــتد ۷۵  ــان دادوس ــان(  میزب ــنبه )۸ آب چهارش
هــزار و ۹۳۰ تــن قیــر و ۴۶۶ تــن عایــق 

ــود. ــی ب رطوبت
در ایـــن روز و در تـــاالر فرآورده هـــای 
ـــزار  ـــز ۱۶ ه ـــورس نی ـــیمی ب ـــی و پتروش نفت
و ۶۴۱ تـــن مـــواد شـــیمیایی، ۶۸۰ تـــن 
ـــرد و ۴۶  ـــن گوگ ـــزار و ۳۷۵ ت ـــک ه ـــر، ی قی
هـــزار و ۹۰۰ تـــن وکیـــوم باتـــوم معاملـــه 

ـــد. ش
مــس  تــن  اســت، ۱۹۵  ذکــر  بــه  الزم 
مفتــول، ۸ هــزار و ۹۹۸ تــن میلگــرد، ۲ هــزار 
ــوم و ۱۲  ــدی آلومینی ــزار پون ــمش ه ــن ش ت
ــاالر  ــا در ت ــب ه ــزات گران ــانتره فل ــن کنس ت
محصــوالت صنعتــی و معدنــی بــه فــروش 

ــید. رس
ــی  ــازار فرع ــت، ب ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
ــورس کاالی ایــران شــاهد معاملــه ۶ هــزار و  ب

ــود. ــی ب ــدد بشــکه خال ۴۲۰ ع

موسوی در واکنش به تحریم بخش عمرانی: 
آمریکا به جای تحریم های تکراری، 

تعهداتش در برجام را اجرا کند

امــور خارجــه گفــت:  وزارت  ســخنگوی 
آمریــکا بــه جــای تحریم هــای تکــراری، از 
ــات  ــتر در توهم ــه بیش ــدن هرچ ــه ور ش غوط
ــرای  ــه اج ــته و ب ــت برداش ــاخته دس ــود س خ

ــردد. ــاز گ ــام ب ــود در برج ــدات خ تعه
ــوی  ــاس موس ــید عب ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنــش بــه 
تحریــم بخــش عمرانــی ایــران توســط آمریــکا 
اظهــار داشــت: اینگونــه اقدامــات نشــانه ضعــف 
و ناکارآمــدی ایــن کشــور در دیپلماســی اســت.

افــزود:  امــور خارجــه  ســخنگوی وزارت 
متاســفانه دســتگاه دیپلماســی آمریــکا ناتــوان 
از انجــام ابتــکار و راهکارهــای دیپلماتیــک 
ــه زور و  ــا ب ــکاء آنه ــا ات ــوده و تنه ــول ب و معق

تروریســم اقتصــادی اســت.
ــه  ــدر مآبان ــی قل ــزود: دیپلماس ــوی اف موس
ایــاالت متحــده کــه در ارتبــاط بــا ســایر 
کشــورها و حتــی ســازو کارهــای بیــن المللــی 
و چنــد جانبــه نیــز بــکار گرفتــه مــی شــود بــه 

ــده اســت. ــل ش ــی تبدی ــک معضــل جهان ی
اظهــار  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 
ــای  ــده بج ــاالت متح ــت ای ــر اس ــت: بهت داش
تحریم هــای تکــراری و غوغــا ســاالری کــه 
ــه اهدافشــان نخواهــد رســاند،  قطعــا آنهــا را ب
از غوطــه ور شــدن هرچــه بیشــتر در توهمــات 
ــرای  ــه اج ــته و ب ــت برداش ــاخته دس ــود س خ

ــردد. ــاز گ ــام ب ــود در برج ــدات خ تعه

مدیــر کل دفتــر حقوقــی وزارت علــوم از 
ارســال فهرســت جدیــدی از متخلفــان علمــی 
بــه دانشــگاه هــا خبــر داد و گفــت: بــه تازگــی 
اطالعــات حــدود ۳۰۰ دانشــجو بــرای مــا احراز 

شــده اســت.
ــاره  ــی، درب ــه گــزارش مهــر، حســین آقابابای ب
آخریــن وضعیــت رســیدگی بــه تخلفــات علمــی 
ــش  ــدی پی ــا چن ــت: م ــا، گف ــری آن ه و پیگی
دانشــجویانی کــه  از  از آن دســته  فهرســتی 
ــه منظــور  ــل بررســی داشــتند را ب ــات قاب اطالع
ــزوم  ــورت ل ــق و در ص ــی دقی ــری و بررس بازنگ
ــال  ــا ارس ــگاه ه ــه دانش ــی، ب ــورد انضباط برخ
ــا  ــگاهها از م ــی دانش ــا برخ ــه متعاقب ــم ک کردی
اطالعــات تکمیلــی خواســتند و مــا نیز در پاســخ، 
هــر آنچــه در دســت داشــتیم؛ شــامل قراردادهــا و 
مســتندهای تکمیلی مجدداً برایشــان فرســتادیم.  
مدیــر کل دفتــر حقوقــی وزارت علــوم افزود: 
در ادامــه، فهرســت دیگــری را نیــز بــه ســازمان 
ســنجش ارســال و درخواســت کردیــم تــا 
اطالعــات مرتبــط بــا اســامی ارســالی را برایمان 
اســتخراج کننــد. در ایــن میــان، اطالعاتــی کــه 
ــت،  ــرار گرف ــا ق ــار م ــق در اختی ــن طری از ای
کامــل نبــود و احتمــاال حســب احتیــاط، امکان 
ارســال همــه مــوارد بصــورت صریــح از جانــب 
ــا  ســازمان ســنجش، وجــود نداشــته اســت، ب
ایــن وجــود امــا اطالعــات حــدود ۳۰۰ نفــر را 
بــرای مــا احــراز کردنــد کــه ایــن مــوارد را هــم 
ــه  ــگاه ک ــا )۱۰ دانش ــگاه ه ــه دانش ــی ب بتازگ

ــم. ــا در تهــران هســتند( ارســال کردی غالب

وی ضمــن تشــکر از بعضــی دانشــگاه هــای 
ــی  ــور، از برخ ــام ن ــگاه پی ــل دانش ــخگو مث پاس
دیگــر بــه دلیــل بــی توجهــی و رفتــار منفعالنــه 
در ایــن ارتبــاط، گفــت: متاســفانه برخــی 
ــا بخــش عمــده تخلفــات  دانشــگاهها کــه اتفاق
ــگاه  ــان دانش ــجویان هم ــه دانش ــوط ب ــز مرب نی
هاســت، اقدامــی صــورت نــداده انــد و تاکنــون 

ــم. ــه ای ــا نگرفت ــچ بازخــوردی از آنه ــا هی م

آقابابایــی در واکنــش بــه اینکــه برخــی 
ــالی  ــای ارس ــه ه ــا از نام ــگاه ه ــای دانش روس
بــی  اظهــار  علــوم  وزارت  حقوقــی  دفتــر 
اطالعــی کــرده انــد، گفــت: در ایــن بــاره بایــد 
ــه بخــش  ــا ب متذکــر شــوم کــه نامــه هــای م
حقوقــی دانشــگاه هــا ارســال شــده و روســای 
ــت حقوقــی  محتــرم هــم مــی تواننــد از معاون
ــا از خــود  ــوده و ی ــر ب دانشــگاه مربوطــه پیگی

ــد.   ــو کنن ــرس و ج ــاره پ ــن ب ــا، در ای م
ــا  ــوم ب ــی وزارت عل ــر حقوق ــر کل دفت مدی
ــه  ــال نام ــاه از ارس ــد م ــه چن ــر اینک ــد ب تاکی
و فهرســت هــای اولیــه بــه ایــن دانشــگاه 
ــه  ــز ب ــامی نی ــری دوم اس ــته و س ــا گذش ه
تازگــی برایشــان فرســتاده شــده اســت، افــزود: 
فهرســت اول شــامل اســامی حــدودا یک هــزار 
ــامی ۳۰۰  ــاوی اس ــز ح ــت دوم نی ــر و لیس نف
ــده  ــال ش ــه، ارس ــه نام ــت. البت ــوده اس ــر ب نف
و از آنجــا کــه فهرســت اســامی محرمانــه 
ــرده  ــت ک ــه درخواس ــان نام ــی هم ــت، ط اس
ــه  ــاره ب ــورد اش ــده دانشــگاه م ــه نماین ــم ک ای
ــه  ــت لیســت اســامی، حضــورا ب منظــور دریاف

ــد.   ــه کن ــه مراجع وزارتخان
آقابابایــی بــا بیــان اینکــه چــون دفتــر 
حقوقــی وزارت علــوم، راســا مرجــع رســیدگی 
بــه ایــن تخلفــات نیســت، ادامــه داد: بــه 
دنبــال ایــن اقدامــات، حســب قانــون، مــا نیــز 
ــا اعــالم  ــه دانشــگاه ه ــی را ب ــات تکمیل اطالع
ــطه  ــه واس ــق و ب ــا از آن طری ــم ت ــی کنی م
بررســی در کارگــروه اخــالق در پژوهــش و 
ــای  ــات ه ــه هی ــاع ب ــزوم، ارج ــورت ل در ص
ــورد  ــی م ــائل حقوق ــات، مس ــات موسس تخلف

ــرد. ــرار بگی ــری ق پیگی

یک مقام مسئول در وزارت علوم:

3۰۰ متخلف جدید علمی شناسایی شدند

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس، گفــت: مبــارزه بــا فســاد، فقــر و 
یــک  روی  دور  تولیــد  رونــق  و  بی عدالتــی 
ســکه هســتند در مقابــل یکدیگــر قــرار ندارنــد. 
بــه گــزارش خانــه ملت، علــی محمد شــاعری 
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون کشــاورزی، آب، 
منابــع طبیعــی و محیط زیســت مجلس شــورای 
ــی  ــری از تعطیل ــوص جلوگی ــالمی، در خص اس
ــا فســاد،  ــان مبــارزه ب واحدهــای تولیــد در جری
گفــت: مبــارزه بــا فســاد اگــر بــه خوبــی صــورت 
ــا  ــی کارخانه ه ــه تعطیل ــر ب ــا منج ــرد الزام بگی
نمی شــود و می توانــد واحدهایــی کــه بــه دلیــل 
ــرار  ــتگی ق ــتانه ورشکس ــت در آس ــوء مدیری س
دارنــد و دارای بدهــی بانکــی هســتند را مجــددا 

احیــاء کنــد.
ــکاء و گلــوگاه در  نماینــده مــردم بهشــهر، ن
ــان اینکــه در  ــا بی ــس شــورای اســالمی ب مجل
ــه بســیاری  ــاهد هســتیم ک ــر ش ــای اخی ماه ه

بــا  مشــکل  دچــار  تولیــدی  واحدهــای  از 
ــه  ــه چرخ ــه ب ــوه قضایی ــت ق ــت و حمای دخال
ــکالت  ــع مش ــاهد رف ــد و ش ــد بازمی گردن تولی
ــا  آنهــا هســتیم ، تصریــح کــرد: اگــر مبــارزه ب
فســاد بــه صــورت اصولــی انجــام شــود منجــر 
ــی  ــدی و صنعت ــای تولی ــی واحده ــه تعطیل ب
ــتغالزایی و  ــتای اش ــی در راس ــود و گام نمی ش

ــردد. ــوب می گ ــد محس ــق تولی رون
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
اســالمی بــا تاکیــد بــر اینکــه  در حــال حاضــر 
بســیاری از واحدهــای صنعتــی بــه دلیــل 
بدهــی هــای ســنگین و عــدم پرداخــت اقســاط 
سررســید شــده در آســتانه ورشکســتگی هستند 
و مدیــران عامــل آنهــا بــه دلیــل ســوء مدیریت 
ــرار  ــب ق ــت تعقی ــب تح ــا مناس ــای ن و رفتاره
ــس  ــتور رئی ــه دس ــرد: ب ــوان ک ــد، عن می گیرن
ــه  ــه ای را ب ــچ کارخان ــد هی ــه نبای ــوه قضایی ق
دلیــل بدهــی و ســوء مدیریت مدیــران تعطیــل 

کننــد و ایــن رویکــرد جدیــد جــای تشــکر دارد 
ــای  ــی از واحده ــات حمایت ــم اقدام و امیدواری
ــه  ــر ب ــوه منج ــن ق ــدی در ای ــی و تولی صنعت

ــی شــود. ــد داخل شــکوفایی تولی
ــران  ــد کارگ ــه نبای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــت، ب ــال ران ــن ح ــوند و در عی ــرر ش متض
ــی واحدهــای  ــی و فســاد موجــب تعطیل عدالت
ــورای  ــس ش ــه داد: مجل ــود، ادام ــی ش صنعت
اســالمی از اقدامــات قــوه قضاییــه در راســتای 

و  می کنــد  حمایــت  فســاد  بــا  مبــارزه 
امیدواریــم رونــد فعلــی ادامــه داشــته باشــد و 

ــیم. ــد باش ــق تولی ــاهد رون ش
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون کشــاورزی، 
آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس 
شــورای اســالمی، در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
ــق  ــی و رون ــر و بی عدالت ــا فســاد، فق ــارزه ب مب
تولیــد دور روی یــک ســکه هســتند در مقابــل 

یکدیگــر قــرار ندارنــد.

شاعری:

مبارزه با فساد و رونق تولید
دو روی یک سکه هستند

رئیــس پلیــس پایتخــت از انهــدام یــک بانــد 
آدم ربایــی در پایتخــت خبــر داد. 

حســین  ســردار  ایســنا،  گــزارش  بــه 
رحیمــی در حاشــیه اجــرای طــرح برخــورد بــا 
ــگاران  ــع خبرن ــور در جم ــا حض ــان ب آدم ربای
ــه  ــوران پلیــس آگاهــی پایتخــت ب گفــت: مأم
ــری در خصــوص فعالیــت  ــت خب ــال دریاف دنب
ــه موضــوع را در  ــا رســیدگی ب ــدی آدم روب بان
ــرار داده و ســرانجام  ــژه کار خــود ق دســتور وی
بــا تحقیقاتــی پیچیــده و در عملیاتــی پلیســی 

ــد. ــتگیر کردن ــراد را دس ــن اف ای
رئیــس پلیــس پایتخــت بــا بیــان اینکــه ایــن 
افــراد بــا جعــل عنــوان و ســوء اســتفاده از برخــی 
ــرده  ــی ک ــه آدم ربای ــدام ب ــاص اق ــن خ از عناوی
بودنــد، گفــت: آدم ربایــان در ازای آزادی قربانیان 
خــود درخواســت مبالــغ کالن داشــتند بــه 
طــوری کــه در آخریــن مــورد ایــن پرونــده کــه 
مربــوط بــه ۴۸ ســاعت گذشــته اســت از نزدیکان 
فــرد ربــوده شــده در خواســت ۱۵ میلیــون دالر 
ارز و ۱۰ میلیــارد تومــان پــول نقــد کــرده بودنــد 

کــه البتــه ایــن افــراد دســتگیر شــدند.
رحیمــی تعــداد اعضــای ایــن بانــد را ۸ 
نفــر اعــالم کــرد و افــزود: در تحقیقــات انجــام 
ــورد  ــار م ــه چه ــون ب ــا کن ــراد ت ــن اف شــده ای

آدم ربایــی اعتــراف کرده انــد.
رئیــس پلیــس پایتخــت در ادامــه بــا اشــاره 

ــت:  ــان گف ــن آدم ربای ــیوه ای ــریح ش ــه تش ب
ــان  ــدام مجرمانه ش ــن اق ــان در آخری آدم ربای
شــاکی را مــورد آزار و اذیــت قــرار داده بودنــد 
و در محــل بســیار نامناســبی در حاشــیه شــهر 
تهــران نگــه داشــته بودنــد. آدم ربایــان اقــدام 
ــوده شــده کــرده  ــرد رب ــه فیلمــی از ف ــه تهی ب
ــال  ــرد ارس ــن ف ــواده ای ــرای خان ــم را ب و فیل
کــرده بودنــد. در ایــن فیلــم فــرد ربــوده شــده 
مجبــور شــده بــود کــه بــه خانــواده اش بگویــد 
ــوده و  ــی او را رب ــای امنیت ــی از نهاده ــه یک ک

ــد. ــد مبالغــی را پرداخــت کنن بای
ســردار رحیمــی در مــورد فعالیــت ســابق 
ــون  ــرد: تاکن ــار ک ــز اظه ــد نی ــن بان ــای ای اعض
۷ عضــو ایــن بانــد بــه همــراه سرکرده شــان 
ــرد ۶۰  ــد ف ــن بان دســتگیر شــدند ،  ســرکرده ای
ــتگیری و  ــابقه دس ــورد س ــه ۵ م ــت ک ــاله اس س
زنــدان جرایمــی نظیــر جعــل، کالهبــرداری، مواد 
ــده  ــود دارد. و پرون ــده اش وج ــدر و ... در پرون مخ

ــت. ــیدگی اس ــال رس ــز در ح ــراد نی ــر اف دیگ
وی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد تعــداد 

آدم ربایــی در پایتخــت نیــز اظهــار کــرد: 
ــس  ــه پلی ــی اســت ک ــزو جرائم ــی ج آدم ربای
ــورد  ــوان آن را م ــام ت ــا تم ــژه و ب ــه طــور وی ب
ــل   ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرار می ده ــیدگی ق رس
نیــز ۱۰۰ درصــد پرونده هــای آدم ربایــی از 
ــه کشــف  ــون منجــر ب ــا کن ــدای امســال ت ابت
ــوده شــدگان بــدون هیــچ مشــکلی  شــده و رب
ــان  ــواده هایش ــه خان ــل ب ــالمتی کام و در س

ــتند. بازگش
رییــس پلیــس پایتخــت شــمار پرونده هــای 
آدم ربایــی از ابتــدای امســال تاکنــون را ۹ 
مــورد اعــالم و تصریــح کــرد: در تمامــی ایــن 
ــود  ــواده خ ــه خان ــده ب ــوده ش ــرد رب ــراد ف اف
بازگشــته اســت البتــه الزم اســت خانــواده 
ــا  ــی را ب ــکاری کامل ــده هم ــوده ش ــراد رب اف
پلیــس داشــته باشــند. کمــا ایــن کــه در 
ــرد  ــواده ف ــوب خان ــکاری خ ــر هم ــده آخ پرون
ــه موقــع  ــا پلیــس در  کشــف ب ــوده شــده ب رب

ــت. ــوده اس ــر ب ــم موث ــن جرای ای
ربایــان  آدم  از  گفــت:  رحیمــی  ســردار 
و  آالت  قبضــه  چندیــن  شــده  دســتگیر 
ــک  ــاب، ماس ــی، نق ــی و پلیس ــزات نظام تجهی

و ... کشــف و ضبــط شــده اســت.
ــه   ــن طمع ــس آخری ــالم پلی ــاس اع و براس
ــرکت های  ــی از ش ــل یک ــر عام ــد مدی ــن بان ای

ــت. ــوده اس ــور ب ــروف در کش مع

گفــت:  اصفهــان  آهــن  ذوب  مدیرعامــل 
براســاس برنامــه امســال دســتیابی بــه صــادرات 
یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن واحــد صنعتــی 
هــدف گــذاری شــده کــه تــا پایــان هفــت ماهــه 
بــا صــدور ۶۷۵ هــزار تــن، بیــش از ۵۶ درصــد از 

برنامــه تحقــق یافتــه اســت . 
ــزود:  ــزدی زاده اف ــه گــزارش ایرنا، منصــور ی ب
ــوب  ــد مطل ــا رون ــود ب ــی ش ــی م ــش بین پی
ــت  ــده دس ــی ش ــدف طراح ــه ه ــادرات، ب ص

ــم. یابی
وی خاطرنشــان ســاخت: چنانچــه ذوب آهــن 
نســبت بــه صــدور یــک میلیــون و ۵۰ هــزار تــن 
هــم تــا پایــان امســال برســد، نیــاز ارزی خــود را 
تامیــن کــرده و در ایــن زمینــه مشــکلی نخواهد 

داشت.
یــزدی زاده پیرامــون پرســش دیگــر ایرنــا در 
ارتبــاط بــا وضعیــت مطالبــات فعاالن زغالســنگ 
کــه نیازهــای ذوب آهــن را تامیــن مــی کننــد، 
ــم  ــه کــرد: ســال گذشــته براســاس تصمی اضاف

کمیتــه پشــتیبانی زغالســنگ کــه بــه ریاســت 
ــه در  ــن کمیت ــد، ای ــزار ش ــت برگ ــر صنع وزی
۱۵ دیمــاه ۹۷، قیمــت خریــد کنســانتره زغــال 
ســنگ توســط شــرکت ذوب آهــن را بــر مبنــای 
۲۶.۵ درصــد قیمــت شــمش فــوالد خوزســتان 
در بــورس کاال و بــر پایــه مشــخصات فنــی 
ــم  ــه از یک ــود ک ــه ب ــدول مربوط ــدرج در ج من
آذر ۹۷ ) یــک مــاه جلوتــر(  شــکل اجرایــی بــه 

خــود گرفــت.
یــزدی زاده گفــت: امــروز بزرگتریــن تامیــن 
کننــده زغــال ذوب آهــن میــزان مطالباتــش بــه 
ــی  یــک چهــارم رســیده و پرداخــت هــای خوب
ــد  ــن واح ــنگ ای ــدگان زغالس ــن کنن ــه تامی ب
انجــام شــده و امســال برخالف ســالهای گذشــته 
کــه بــرای تعییــن قیمــت چانــه زنــی داشــتیم، 

مشــکلی نبــود.
مدیرعامــل ذوب آهــن در ارتبــاط بــا موضــوع 
ــنگ  ــادرات س ــرای ص ــدی ب ــوارض ۲۵ درص ع
آهــن موضــوع پرســش یکــی از خبرنــگاران 

توضیــح داد: براســاس اعــالم معــاون امــور 
معــادن وصنایــع معدنــی وزارت صنعــت، اعمــال 
عــوارض ۲۵ درصــدی بازدارنــده نبــوده و اکنــون 
روزانــه ۲ تــا ســه فرونــد کشــتی حامــل ســنگ 
آهــن بــه مقصــد مربوطــه از آبهــای ســرزمینی 

کشــورمان خــارج مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد: مادامــی کــه فوالد ســازیهای 
کشــور نیــاز به ســنگ آهــن داخلــی دارنــد، باید 
توســط تولیــد کننــدگان تامیــن شــود و دولــت 
نمــی توانــد مانــع صــادرات شــود، امــا بــا اعمــال 
تعرفــه مــی توانــد ایــن موضــوع را مدیریــت کند 
و ایــن مســاله امــروز مشــکل ذوب آهــن نیســت، 
ــد  ــزرگ، واح ــازان ب ــوالد س ــر ف ــالوه ب ــه ع بلک
ــا مشــکل تامیــن ســنگ  هــای کوچــک هــم ب

آهــن مــورد نیــاز روبــرو شــده انــد.
ــعه  ــازمان توس ــرد: س ــح ک ــزدی زاده تصری ی
ــران )  ــی ای ــع معدن ــادن وصنای ــازی مع و نوس
ایمیــدرو ( امســال تامیــن یــک میلیــون و ۷۰۰ 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــن را م ــنگ آه ــن س ــزار ت ه

ــاز  ــد نی ــع ۴۰ درص ــم در واق ــن رق ــا ای داده، ام
ــرد. ــی گی ــن را در برم ذوب آه

وی در ارتبــاط بــا ســوال یکــی از خبرنــگاران 
پیرامــون مشــخصات فنــی ریــل راه آهــن 
تولیــدی در ذوب آهــن هــم گفــت: امــروز تولیــد 
ریــل در ایــن واحــد برابــر با اســتاندارد هــای روز 
و منطبــق بــر نیــاز راه آهــن و وزارت راه وشــهر 
ســازی تولیــد مــی شــود و زمانــی کــه در کشــور 
تولیــد انحصــاری از ســوی ایــن واحــد انجــام می 
شــود، نیــازی بــه برگــزاری مناقصــه و تشــریفات 

بروکراســی نــدارد.
مدیرعامــل ذوب آهــن در ارتبــاط بــا تشــدید 
تحریــم هــا و اینکــه بــر رونــد تولیــد موثــر بــوده 
ــری  ــگار دیگ ــوال خبرن ــورد س ــه م ــر ک ــا خی ی
بــود، توضیــح داد: تحریــم هــا مــدت ۴۰ ســال 
ــرای تولیــد کشــور نقــش آفرینــی مــی کنــد  ب
ــود  ــن وج ــا ای ــت و ب ــدی نیس ــوع جدی و موض
ــاز از ســهم  ــورد نی ــزان واردات زغالســنگ م می
۳۵ تــا ۴۰ درصــدی بــه ۲۵ تــا ۳۰ درصــد 
ــا صــادرات  کاهــش یافتــه اســت و در ارتبــاط ب
ــی  ــم انجــام م ــن مه ــع، ای ــا وجــود موان ــم ب ه
ــش داده اســت.    ــا را افزای ــه ه ــا هزین شــود، ام

سردار رحیمی خبر داد

انهدام باند آدم ربایی در پایتخت

56 درصد هدف صادرات فوالدی امسال تحقق یافت 

اقتصاد

مدیرعامل شرکت عمران سهند:
پرونده مسکن مهر شهر جدید سهند 

آذر ماه بسته می شود

ـــت:  ـــران ســـهند گف ـــل شـــرکت عم مدیرعام
ـــر  ـــاکن مه ـــد مس ـــزار و ۶۰۰ واح ـــام ۳۵ ه تم
شـــهر جدیـــد ســـهند آذر مـــاه امســـال 

تحویـــل داده می شـــوند. 
ــوی  ــاس مصطفـ ــا، عبـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
اظهـــار کـــرد: آســـفالت و عملیـــات محوطـــه 
ـــهر  ـــر ش ـــاکن مه ـــد از مس ـــازی ۲۵۰۰ واح س
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــی مان ـــهند باق ـــد س جدی

زودی بـــه پایـــان مـــی رســـد .
وی همچنیـــن گفـــت: آزاد راه ســـهند- 
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــده ب ـــال آین ـــار س ـــز به تبری

اولیـــه مـــی رســـد. 
ـــن آزاد  ـــازی ای ـــه داد: زیرس ـــوی ادام مصطف
ـــات  ـــد و اقدام ـــی رس ـــان م ـــه پای ـــال ب راه امس
ـــه آن انجـــام  ـــرداری اولی ـــره ب ـــورد به الزم در م

ـــت.  ـــده اس ش
ــر  ــه دیگـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ وی همچنیـ
ـــهند  ـــد س ـــهر جدی ـــی در ش ـــات عمران اقدام
ـــهند  ـــازی در س ـــه س ـــت مدرس ـــت: نهض گف
ــاده  ــه آمـ ــده و ۶ مدرسـ ــاز شـ ــز آغـ تبریـ
شـــده کـــه البتـــه ســـه مدرســـه هـــر 
ـــا ۲۱  ـــوع ب ـــا ۱۲ کالس و در مجم ـــدام ب ک
ــته  ــاه گذشـ ــر مـ ــان در مهـ ــارد تومـ میلیـ

افتتـــاح شـــد. 
وی ادامـــه داد: و ۲ مدرســـه بـــا ۲۴ کالس 
ـــز  ـــاخت نی ـــه در دســـت س ـــه مدرس درس از س
ـــی  ـــرداری م ـــره ب ـــه به ـــال ب ـــر امس ـــه فج ده
ـــال  ـــاه س ـــر م ـــز مه ـــر نی ـــه آخ ـــد و مدرس رس
ــی  ــرورش مـ ــوزش و پـ ــل آمـ ــده تحویـ آینـ

ـــود.  ش
ــهند  ــران سـ ــرکت عمـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
ـــه  ـــی و کتابخان ـــع فرهنگ ـــرد: مجتم ـــار ک اظه
ـــمال  ـــی ش ـــع فرهنگ ـــن مجتم ـــهند بزرگتری س
ـــه و دارای  ـــار طبق ـــز در چه ـــور نی ـــرب کش غ
ــر  ــه فجـ ــر دهـ ــی تئاتـ ــای آمفـ ــالن هـ سـ

امســـال بـــه بهـــره بـــرداری مـــی رســـد. 
مصطفـــوی همچنیـــن گفـــت: نهضـــت 
ــز  ــهند نیـ ــد سـ ــهر جدیـ ــبز شـ ــای سـ فضـ

ــود.  ــی شـ ــاز مـ ــده آغـ ــال آینـ سـ

ایران خودرو مذاکره برای ساخت 
کارخانه در ترکیه را تکذیب کرد 

اعـالم کـرد:  ایـران خـودرو  گـروه صنعتـی 
هیـچ گونـه مذاکـره ای بـرای راه انـدازی سـایت 
ایـران  خـودرو در کشـور  تولیـدی محصـوالت 

ترکیـه صـورت نگرفتـه اسـت. 
انتشـار خبـری  پیـرو  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
مبنـی بـر مذاکره مدیران ایران خـودرو برای راه 
اندازی سـایت تولیـدی محصوالت این شـرکت 
در کشـور ترکیـه در برخـی سـایت های خبـری 
فضـای  و  اجتماعـی  شـبکه های  و  خارجـی 
مجـازی، پایـگاه اطالع رسـانی ایران خـودرو در 

اطالعیـه ای ایـن خبـر را تکذیـب کـرد.
برمبنـای ایـن گزارش،  در خبر منتشـر شـده 
ادعـا شـده کـه مذاکـرات اولیـه بـرای احـداث 
در  ایران خـودرو  محصـوالت  تولیـد  کارخانـه 
ترکیـه صـورت گرفتـه، در صورتـی کـه هیـچ 
گونـه دیـدار و یـا مذاکـره ای توسـط مدیـران 
ترکیـه ای  مقامـات  بـا  خـودرو  ایـران  ارشـد 

صـورت نگرفتـه اسـت.
یـادآور می شـود،  بـا توجـه بـه تالطـم هـای 
متعـددی که صنعت خودرو پشـت سرگذاشـته 
اسـت ،  ضـروری اسـت ،رسـانه ها از هرگونـه 
شـایعه پراکنـی پرهیـز نمایـد و قبـل از انتشـار 
از  آن   و سـقم  از صحـت    ، اخبـاری  چنیـن 
مراجـع رسـمی اخبـار ایـران خـودرو، اطمینان 
حاصـل کننـد تـا خبرهـای واقعـی و صحیح  به 

جامعـه اطالع رسـانی شـود.
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ــر  ــال اخی ــت: درچندس ــز گف ــهردار تبری ش
بــر اســاس تالش هــای بی شــائبه دســتگاه 
ــرم کل  ــت محت ــژه ریاس ــتان به وی ــی اس قضای
دادگســتری و دادســتان محتــرم تبریــز احــکام 
ــی و  ــوال عموم ــظ ام ــت حف ــری در جه موث
ــورت  ــز ص ــهرداری تبری ــوق ش ــترداد حق اس
گرفتــه کــه مراتــب امتنــان و قدردانــی خــود و 

ــی دارم.  ــالم م ــهرداری را اع ــه ش مجموع
ــهین باهر  ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ  ب
ــا  ــه ب ــرقی ک ــان ش ــورای اداری آذربایج در ش
حضــور آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی، رئیــس 
قــوه قضائیــه برگــزار شــد، گفــت: اجــرای 
بی دریــغ  حمایت هــای  و  قوانیــن  صحیــح 
قضــات و پرســنل خــدوم دادگســتری در جهت 
انجــام وظایــف و تکالیــف فــراوان شــهرداری ها 
و صیانــت از امــوال عمومــی، مایــه دلگرمــی و 
ــردم  ــزاران م ــات خدمت گ ــود خدم ــث بهب باع

ــت. ــهرداری  اس در ش
او بــا اشــاره بــه گســتردگی حــوزه عملکــرد 
شــهرداری ها و ازدیــاد پرونده هــای شــهرداری، 
از رئیــس قــوه قضائیــه خواســت کــه بــا 
ــال  ــه س ــون بودج ــد ۱۳۲ قان ــه بن ــت ب عنای
۱۳۹۰کشــور مبنــی بــر معافیــت شــهرداری ها 

ــن  ــی، در تدوی ــای دادرس ــت هزینه ه از پرداخ
ــه صراحــت  ــی، ب قوانیــن بودجــه  ســال های آت
ــود. ــالغ ش ــن و اب ــهرداری ها تدوی ــت ش معافی

از  دیگــری  بخــش  در  تبریــز  شــهردار   
صحبت هــای خــود، عــدم رعایــت مقــررات 
قانونــی شهرک ســازی را یکــی از معضــالت 
کالن شــهر تبریــز خوانــد و افــزود: عــدم احداث 
توســط  عمومــی  کاربری هــای  و  ســرانه ها 

ــدد  ــاوی متع ــرح دع ــث ط ــازها باع شهرک س
ــهرک های  ــی از ش ــی در برخ ــری و حقوق کیف
جدیــد االحــداث در حومــه تبریــز شــده اســت.

ــتری  ــس کل دادگس ــی از رئی ــا قدردان  او ب
اســتان بابــت پیگیــری ایــن مســئله، افــزود: از 
ــمندیم  ــه خواهش ــوه قضائی ــرم ق ــس محت رئی
ــزام شهرک ســازها  دســتورات الزم در جهــت ال
ــکیل  ــادر و تش ــی ص ــف قانون ــام تکالی ــه انج ب

ــعب  ــص ش ــا تخصی ــژه ی ــی وی ــت قضای هیئ
بــه  مربــوط  پرونده هــای  درمــورد  ویــژه 

شــهرک ها در دســتور کار قــرار بگیــرد.
ــن  ــن از عالی تری ــهین باهر همچنی ــرج ش  ای
ــت  ــه جه ــت ک ــور خواس ــی کش ــام قضائ مق
ــیدگی بــه موضوعــات تملــک اراضــی و  رس
امــالک، شــعب قضایــی ویــژه تخصیــص یافتــه 
ــات قضــات متخصــص و متبحــر در  و از تجربی

شــود. بهره گیــری  این زمینــه 
ــن  ــدم شناســایی ماموری ــز ع  شــهردار تبری
شــهرداری بــه عنــوان ضابــط قضایــی در 
موضــوع مــاده صــد را مانــع انجــام ایــن وظیفــه 
ــاختمانی  ــات س ــری از تخلف ــر و جلوگی خطی
ــر  ــه الیحــه اخی ــا توجــه ب ــت: ب دانســت و گف
ــت  ــد، از ریاس ــاده ص ــه م ــنهادی اصالحی پیش
محتــرم قــوه قضائیــه تقاضــا دارد حمایت هــای 
قانونــی و قضایــی کافــی از ماموریــن شــهرداری 

بــه عمــل آیــد.
او در پایـان خطـاب بـه آیت اهلل رئیسـی اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه تاکیـد حضرتعالـی مبنـی بـر 
اسـتفاده از احکام جایگزین حبس، قضات محترم 
می تواننـد در موضوع درختکاری و توسـعه فضای 

سـبز وخدمات شـهری رای صـادر نمایند.

شهردار تبریز در حضور رئیس قوه قضائیه عنوان کرد؛

استرداد میلیاردهاتومان از اموال شهرداری با کمک دستگاه قضا 

عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس می گویـــد: ایـــران 
از ظرفیـــت صـــادرات بـــرق بـــه عـــراق بـــه تناســـب 
ــت  ــرده اسـ ــدی کـ ــتفاده مفیـ ــود اسـ ــاخت های موجـ زیرسـ
ـــش  ـــا بخ ـــرارداد ب ـــاد ق ـــل انعق ـــد درمقاب ـــرو نبای ـــا وزارت نی ام

ــد.  ــت کنـ ــروگاه مقاومـ ــداث نیـ ــت احـ ــی جهـ خصوصـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــداهلل قره خان ـــت، اس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
فرصـــت ایـــران بـــرای بهره بـــرداری از تمدیـــد معافیت هـــای 
ـــی  ـــب توانای ـــه تناس ـــته ب ـــران توانس ـــت: ای ـــرق، گف ـــادرات ب ص
ـــد  ـــتفاده کن ـــراق اس ـــه ع ـــرق ب ـــادرات ب ـــت ص ـــود، از فرص خ
ـــور  ـــن کش ـــه ای ـــز ب ـــادرات گاز نی ـــه ص ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

ــود. ــام می شـ انجـ
ایران متناسب با ظرفیت موجود به عراق برق

 صادر کرده است
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــردم علی آب ــده م نماین

ــراق  ــه ع ــود، ب ــت موج ــا ظرفی ــران متناســب ب ــه ای ــان اینک بی
بــرق صــادر کــرده اســت، افــزود: اگرچــه ایراداتــی ماننــد 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــی از تفاهم نامه ه ــدن برخ ــی ش ــدم عملیات ع
احــداث نیــروگاه در عــراق وجــود دارد امــا در کل ایــران از تمــام 
ــرای صــادرات  ــه زیرســاخت ها ب ــا توجــه ب ظرفیت هــای خــود ب

ــه عــراق اســتفاده کــرده اســت. ــرق ب ب
عدم وجود اراده همکاری با بخش خصوصی برای احداث 

نیروگاه های جدید در وزارت نیرو 
از  اســتفاده  بــا  بایــد  نیــرو  وزارت  کــرد:  تاکیــد  وی 
ســرمایه گذاری های جدیــد تفاهم نامــه و قراردادهــای امضــاء 
شــده را عملیاتــی کنــد تــا مــدت طوالنــی در ســطح کاغــذ باقــی 
نماننــد، امــا متاســفانه اراده همــکاری بــا بخــش خصوصــی بــرای 

احــداث نیروگاه هــای جدیــد در وزارت نیــرو وجــود نــدارد.
 صادرات برق به عراق بسط و گسترش داده شود 

قره خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات بــرق بــه کشــورهای 
ــم  ــته حج ــال گذش ــزود: در س ــی دارد، اف ــر ارزآوری خوب دیگ
ــه عــراق صــادر شــده اســت و از آنجــا  ــرق ب ــی از ب بســیار خوب
ایــن کشــور بــه دلیــل آب و هــوای خشــک و بــارش کمــی کــه 
دارد نیازمنــد واردات بــرق اســت لــذا ایــران می توانــد صــادرات 

بیشــتری بــه ایــن کشــور داشــته باشــد.
بــه گفتــه عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی 
افغانســتان یکــی دیگــر از کشــورهایی اســت کــه نیازمنــد واردات 
ــرای  ــری ب ــه جامع ت ــد برنام ــران بای ــن ای ــت بنابرای ــرق اس ب

صــادرات بــرق بــه ایــن کشــور داشــته باشــد.

قره خانی تشریح کرد

کم و کیف بهره برداری ایران از فرصت تمدید 
معافیت های صادرات برق به عراق

ـــرقی  ـــه در آذربایجان ش ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــر س دبی
ـــرو  ـــه را ف ـــراز دریاچ ـــر از ت ـــک مت ـــش ی ـــی از افزای ـــدف اصل ه
رفتـــن ۹۰ درصـــد کانون هـــای تولیـــد ریزگردهـــای نمکـــی 
ـــن ۹۰  ـــرو رفت ـــا ف ـــون ب ـــت: تاکن ـــت و گف ـــر آب دانس ـــه زی ب
درصـــد کانون هـــای تولیـــد ریزگـــرد نمکـــی، منشـــا تولیـــد 

ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــه خنث ـــی دریاچ ـــای نمک ریزگرده
ــراز  ــه ت ــان این ک ــا بی ــاعی، ب ــل س ــنا، خلی ــزارش ایس ــه گ ب
آبــی دریاچــه ارومیــه در نیمــه نخســت آبــان ماه ســال گذشــته، 
۱۲۷۰.۲۲ متــر بــود، گفــت: تــراز آبــی دریاچــه ارومیــه در نیمــه 
ــیده  ــر رس ــه ۱۲۷۱.۲۴مت ــاری، ب ــال ج ــاه س ــان م ــت آب نخس
ــته،  ــال گذش ــابه س ــان مش ــدت زم ــه م ــبت ب ــه نس ــت ک اس

حــدود یــک متــر و دو ســانتی متــر افزایــش یافتــه اســت.
وی بـــا بیـــان این کـــه امســـال وســـعت دریاچـــه ارومیـــه 
حـــدود ۱۱۴۰ کیلومتـــر مربـــع افزایـــش یافتـــه اســـت، 
ـــی  ـــت، در حال ـــع اس ـــر مرب ـــی ۲۷۸۵ کیلومت ـــعت کنون گفت:وس
ـــر  ـــته، ۱۶۴۵ کیلومت ـــال گذش ـــابه س ـــان مش ـــدت زم ـــه در م ک

ـــود. ـــع ب مرب
ــرقی  ــه در آذربایجان ش ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــر س دبی
ــه  ــاری را، س ــال ج ــاه س ــه در مهرم ــه ارومی ــم آب دریاچ حج
میلیــارد و ۳۶۰ میلیــون متــر مکعــب عنــوان کــرد و گفــت: حجم 
آب دریاچــه در مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته، ۹۶۰میلیــون 
مترمکعــب بــود کــه امســال نســبت بــه ســال گذشــته، دو میلیارد 

و ۳۰۰میلیــون متــر مکعــب آب آن افزایــش یافتــه اســت.
وی ادامـــه داد: طبـــق پیـــش بینی هـــای هواشناســـی اگـــر 

ـــش از حـــد نرمـــال باشـــد،  ـــتان بی ـــزان بارندگی هـــا در اس می
ــه ۱۲۷۲  ــال بـ ــه امسـ ــراز دریاچـ ــود تـ پیـــش بینـــی می شـ

ـــد. ـــر برس مت
وی بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن وضعیـــت پروژه هـــای ســـتاد 
ـــدود ۳۰  ـــون ح ـــرد: تاکن ـــار ک ـــه، اظه ـــه ارومی ـــای دریاچ احی
ــه  ــه دریاچـ ــال آب کانی ســـیب بـ ــروژه ی انتقـ ــر از پـ کیلومتـ
ـــن  ـــر از ای ـــج کیلومت ـــدود پن ـــیده و ح ـــان رس ـــه پای ـــه ب ارومی
پـــروژه تـــا اتمـــام کامـــل آن باقـــی مانـــده اســـت، بـــا بهـــره 
ـــب  ـــر مکع ـــون مت ـــاالنه ۶۲۳ میلی ـــروژه، س ـــن پ ـــرداری از ای ب

ــود. ــه وارد می شـ ــره ی دریاچـ ــه پیکـ آب بـ
از  کیلومتــر   ۱۴۲ تاکنــون  این کــه  بیــان  بــا  ســاعی 
ــی  ــا الیروب ــت: ب ــی شــده اســت، گف مســیل های اســتان الیروب
مســیل ها، آب بارش هــا نیــز بــدون پراکندگــی در دشــت ها 
ــه می شــود. ــره ی دریاچــه ی ارومی ــه طــور مســتقیم وارد پیک ب

وی ادامـــه داد: پیـــش بینـــی می شـــود، پـــروژه ی انتقـــال 
ـــه  ـــل ب ـــور کام ـــه ط ـــال ۹۹ ب ـــتان س ـــا تابس ـــیب ت ـــی س آب کان

ـــد. ـــرداری برس ـــره ب به
وی بـــا بیـــان این کـــه از دانشـــگاهیان نیـــز خواســـتار 
ـــه  ـــر آب دریاچ ـــش تبخی ـــای کاه ـــه ی راهکاره ـــکاری و ارائ هم
شـــده ایم، گفـــت: اگـــر بـــرای جلوگیـــری از تبخیـــر آب 
ـــل  ـــزان قاب ـــوان می ـــود می ت ـــه ش ـــی ارائ ـــکار علم ـــه راه دریاچ
ــا و  ــه بـــه دلیـــل شـــدت گرمـ ــر آب را کـ توجهـــی از تبخیـ

شـــوری آب رخ می دهـــد، کاهـــش داد.
ـــه در آذربایجـــان شـــرقی  ـــای دریاچـــه ارومی ـــر ســـتاد احی دبی
بـــا بیـــان این کـــه برنامـــه ی ســـتاد احیـــا اصـــالح الگـــوی 
کشـــت در حوضـــه ی آبریـــز دریاچـــه ارومیـــه اســـت، گفـــت: 
ـــز  ـــه ی آبری ـــت در حوض ـــوی کش ـــالح الگ ـــرح اص ـــرای ط ـــا اج ب
ـــری  ـــی جلوگی ـــرف آب ـــر مص ـــوالت پ ـــت محص ـــه، از کش دریاچ

ـــا  ـــن آن ه ـــی را جایگزی ـــرف آب ـــم مص ـــوالت ک ـــرده  و محص ک
می شـــود کـــه ایـــن اقـــدام نیـــز نیازمنـــد فرهنـــگ ســـازی و 
ـــرای تولیـــد محصـــوالت  ـــن کـــردن اقتصـــاد و معیشـــت ب جایگزی

ـــت. ـــاورزان اس ـــی کش قبل
وی افـــزود: کشـــاورزان از طریـــق کشـــاورزی امرارمعـــاش 
می کننـــد اگـــر بتوانیـــم اشـــتغال و معیشـــت جایگزیـــن 
ـــی  ـــداد عظیم ـــوان تع ـــا می ت ـــم قطع ـــف کنی ـــاورزان را تعری کش
ـــم  ـــوق دهی ـــر س ـــر آب ب ـــتغال های غی ـــه اش ـــاورزان را ب از کش
ـــه  ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــای س ـــزو برنامه ه ـــز ج ـــر نی ـــن ام ـــه ای ک

ـــت. ـــر اس ـــان ب ـــدودی زم ـــوده و تاح ـــه ب ارومی
ـــه ی  ـــه خان ـــروژه تصفی ـــد اجـــرای پ وی گفـــت: توقفـــی در رون
ـــه  ـــده ب ـــه ش ـــالب تصفی ـــال فاض ـــت انتق ـــز جه ـــالب تبری فاض
ـــه  ـــدی ب ـــی کن ـــط کم ـــت، فق ـــداده اس ـــه، رخ ن ـــه ارومی دریاچ
ـــارات ایجـــاد شـــده و در حـــال حاضـــر  ـــن اعتب ـــدم تامی ـــل ع دلی

ـــداوم دارد. ـــروژه ت ـــن پ ـــی ای ـــات اجرای ـــز عملی نی
ـــرقی  ـــه در آذربایجان ش ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــر س  دبی
در خصـــوص انتشـــار مطالبـــی مبنـــی بـــر توقـــف عملیـــات 
ـــن  ـــرد: ای ـــار ک ـــز، اظه ـــالب تبری ـــه ی فاض ـــه خان ـــی تصفی اجرای
ـــه  ـــه خان ـــن تصفی ـــع ای ـــش مای ـــوده و بخ ـــان ب ـــروژه در جری پ

ـــد. ـــرداری می رس ـــره ب ـــه به ـــال ۹۹ ب ـــل س ـــا اوای ت
ــه  ــای دریاچـ ــتاد احیـ ــار سـ ــه اعتبـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ارومیـــه ســـاالنه در نیمـــه ی دوم ابـــالغ می شـــود ولـــی 
ـــت:  ـــت، گف ـــده اس ـــال نش ـــا ارس ـــرای م ـــه ای ب ـــون ابالغی تاکن
ـــارات  ـــل اعتب ـــه از مح ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی ـــارات س اعتب
ـــت و  ـــی دول ـــررات مال ـــی از مق ـــم بخش ـــون تنظی ـــاده ۱۰ قان م
ـــور  ـــران کش ـــت بح ـــازمان مدیری ـــکیل س ـــون تش ـــاده ۱۲ قان م
ابـــالغ می شـــود، اعتبـــارات ســـتاد احیـــای دریاچـــه بســـیار 

محـــدود اســـت.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی:

۹۰ درصد از کانون های تولید ریزگردهای 
نمکی دریاچه ارومیه زیر آب است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای:
بازگشایی ۱5۰۰ کیلومتر از

 مسیل های حادثه خیز آذربایجان شرقی

منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
طــول  این کــه  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی 
اســتان حــدود  در  و مســیل ها  رودخانه هــا 
۲۵ هــزار کیلومتــر اســت کــه دو هــزار و ۵۰۰ 
ــز اســت،  ــاط حادثه خی ــر آن شــامل نق کیلومت
ــیل های  ــر از مس ــزار و ۵۰۰ کیلومت ــت: ه گف
حادثه خیــز اســتان را بازگشــایی و اصــالح 

کرده ایــم. 
ــارزاده در  ــف غف ــنا، یوس ــزارش ایس ــه گ ب
حضــور  در  اســتان  اداری  شــورای  جلســه 
این کــه  بیــان  بــا  قضاییــه،  قــوه  رئیــس 
اقــدام  حادثه خیــز  مســیل های  آزادســازی 
بســیار مهمــی اســت، اظهــار کــرد: بــر حســب 
ــدود  ــم ح ــاالنه می توانی ــود س ــارات موج اعتب
آســیب پذیر  مســیل های  از  کیلومتــر   ۴۰
ــیل  ــارت س ــری از خس ــتای جلوگی را در راس
ــن  ــدام چندی ــن اق ــه ای ــم ک ــازی کنی آزادس
ــن  ــن رو تامی ــد، ازای ــول می انجام ــه ط ــال ب س
ــن رابطــه امــری ضــروری اســت. ــار در ای اعتب

زیربنــای  آب،  این کــه  بیــان  بــا  وی 
حیــات و توســعه اســت، اظهــار کــرد: در 
ــری از  ــیالب و جلوگی ــت س ــا مدیری ــه ب رابط
ــی  ــیار خوب ــات بس ــیل اقدام ــارت های س خس
شــده کــه آزادســازی بســتر رودخانه هــا از 

جملــه آن اســت.
ابتــکار  بــه  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
اســتانداری در فرودیــن ســال جاری تمامــی 
ماشــین آالت در راســتای بازگشــایی بســتر 
شــدند،  بســیج  مســیل ها  و  رودخانه هــا 
ــر  ــاه حــدود ۱۳۰ کیلومت ــک م ــت: طــی ی گف

شــد. بازگشــایی  مســیل ها  از 
ــر این کــه در حاشــیه  ــا تاکیــد ب غفــارزاده ب
باعــث  رود  عرضــی  نیــز  شــیب  ارس  رود 
شســته شــدن خــاک و تغییــر جهــت رودخانــه 
ــت: در  ــود، گف ــده ب ــورمان ش ــاک کش در خ
ــر ســاحل ســازی  ــز ۶۰ کیلومت ــن رابطــه نی ای
ــار از  ــزار هکت ــده و ه ــام ش ــاماندهی انج و س
ــار  ــه دراختی ــد ک ــا ش ــورمان احی ــی کش اراض
ــرار  ــت و زرع ق ــک کش ــین جه ــی مرزنش اهال

می گیــرد.
وی در ادامــه بیــان کــرد: بــه برکــت بارش هــای 
ــده،  ــام ش ــی انج ــات حفاظت ــل و اقدام ــال قب س
تــراز آب هــای زیرزمینــی اســتان در ســال جاری 
نســبت به ســال گذشــته بــا ۶۰ میلیــون میانگین 

دارای تــراز مثبتــی شــده اســت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی
بازگشت 2۰۰۰ هکتار اراضی ملی 

در شهرستان میانه

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان  شــرقی بــا تاکیــد بــر وظیفــه ایــن 
نهــاد در رابطــه بــا حراســت از اراضــی زراعــی، 
ــزار  ــدود دو ه ــتانی ح ــا ورود دادس ــت: ب گف
ــت  ــی بازگش ــی مل ــه اراض ــه ب ــار در میان هکت

داده شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، اکبــر فتحــی در جلســه 
ــوه  شــورای اداری اســتان در حضــور رئیــس ق
قضاییــه، بــا اشــاره بــه جلســات برگــزار شــده 
در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در دادگســتری 
اســتان، اظهــار کــرد: علــی رغــم ســخت بــودن 
ســال، بســیاری از مشــکالت بخــش کشــاورزی 
اســتان در ایــن جلســات رفــع شــده و در 
ســال جاری نــه تنهــا کاهــش تولیــد در حــوزه 
کشــاورزی نداریــم، بلکــه تولیــدات ایــن بخــش 

افزایــش داشــته اســت.
تولیــدات  این کــه میــزان  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــون ت ــج میلی ــدو پن ــتان ح ــاورزی اس کش
افــزود: جهــاد کشــاورزی، وظیفــه  اســت، 
حراســت از اراضــی کشــاورزی و جلوگیــری 
ــز دارد و  ــی را نی ــای اراض ــر کاربری ه از تغیی
ــا  ــداد پرونده ه ــز تع ــر نی ــک ســال اخی طــی ی
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــی نس ــکام اجرای و اح

ــت. ــته اس ــی داش ــاوت فاحش تف
ــدن  ــدار ش ــتار پای ــه خواس ــی در ادام فتح
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی در مــورد رود 
ــت  ــق ای ــی از طری ــت: اعتبارات ارس شــد و گف
صنــدوق تخصیــص داده شــده و ســال پایانــی 
آن اســت، امــا نتوانســته ایم زیرســاخت های 
الزم بخــش کشــاورزی را در ایــن حــوزه ایجــاد 
کنیــم از ایــن رو تقاضــا داریــگ اعتبــارات 

ــد. ــرار باش ــدار و برق ــرزی ارس پای م
ــن  ــرای تامی ــرد: ب ــان ک ــه بی وی در خاتم
ــود،  ــاظ نمی ش ــاری لح ــم اعتب ــع و ق ادوات قل
خواســتار لحــاظ شــدن اعتبــارات در ایــن 
رابطــه هســتیم تــا در ایــن بخــش موفــق 

ــم. ــل کنی عم

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تغییر نام 
امالک برخی مسؤوالن پیش از اعالم 

به قوه قضائیه اطالع دارد 

نایـب  رئیـس کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس 
گفـت: اطالعاتـی دربـاره تغییـر نـام امـالک و 
بـرای  مسـؤوالن  برخـی  دارایی هـای  فـروش 
از  پـس  کـه  شـده  فرسـتاده  کمیسـیون  ایـن 
راسـتی آزمایی برای قـوه قضائیه ارسـال خواهد 

 . شد
به گـزارش فـارس، امیر خجسـته نایب رئیس 
کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس شـورای اسـالمی 
گفـت: اطالعاتـی در خصـوص تغییر نـام امالک 
ایـن  بـرای  افـراد  برخـی  دارایی هـا  فـروش  و 
کمیسـیون ارسال شـده که پس از راستی آزمایی 

بـرای قـوه قضائیـه ارسـال خواهد شـد. 
قـوه  و  امنیتـی  نهادهـای  از  افـزود:  وی 
انتقـاالت  و  نقـل  تمامـی  می خواهـم  قضائیـه 
یـک سـال اخیر افـراد مشـمولی که بایـد اموال 
و دارایی شـان را در سـامانه قـوه قضائیـه ثبـت 
کننـد را مورد بررسـی همـه جانبه قـرار دهد تا 
شـفافیت بـه معنـا واقعـی در نتایج ایـن آمارها 

نشـان داده شـود. 
نایـب رئیـس کمیسـیون اصـل ۹۰ مجلـس 
غیرمنقـول،  امـوال  کلیـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
حقـوق دارای ارزش مالـی، مطالبـات و دیـون، 
موجـودی  بهـادار،  اوراق  سـرمایه گذاری ها، 
حسـاب های مختلـف در بانک هـا و هرگونه منبع 
درآمـدی مسـتمر، بایـد از سـوی مسـئوالن در 
سـامانه ثبـت امـوال و دارایی اعالم شـود تصریح 
کـرد: در ایـن قانون دیده شـده که اگر مسـئولی 
بـه هر عنـوان دارای دیـون، اوراق بهـادار و حتی 
پـول نقـدی مـی باشـد بایـد آن را اعـالم نماید. 
خجسـته اظهـار داشـت: اگـر در آینـده بـه هر 
صـورت این پول به صـورت دارایی هـای منقول در 
آمـده و یـا در جایـی توسـط وی و وابسـتگان خود 
سـرمایه گذاری شود توسط قوه قضائیه بازخواست 
شـده تا بگوید از کجا آورده و اگر داشـته اسـت چرا 

و بـه چه دلیلـی آن را اعـالم نکرده اند. 

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* تاکــی مــی خواهیــد اســیر محنــت ایــام 
ــوی  ــد در ک ــی خواهی ــی م ــا ک ــید؟ ت باش
نامــرادی آواره بگردیــد؟ آیــا روح تاریــک 
ــا  ــدارد ت ــم ن ــن ه ــره روش ــک پنج ــما ی ش
شــما را از ایــن ورطــه هولنــاک برهانــد؟ آیــا 
حقیقتــاً امــکان دارد شــما کــه یــک انســان 
ــت و  ــدر پس ــن ق ــتید، ای ــق هس ــک خال و ی
ــه صــورت خــاک  ــون شــده باشــید کــه ب زب
اره در آییــد؟ بــه خــود تــکان دهیــد از زیــر 
گــرد و غبــار یــأس ســر در آوریــد. آن وقــت 
ــت  ــه الزم نیس ــن ک ــه ای ــد ب ــي بری ــي م پ
تیــره روز باشــید. الزم نیســت پســت و زبــون 

باشــید.
مهرداد مهرین 
* مــا همــه در تلــه هــای خــود گرفتاریــم 
و چهــار دســت و پــا درآن گیرکــرده ایــم تــا 
ــویم،  ــالص ش ــم خ ــی توانی ــر نم ــر عم آخ
ــی  ــگ م ــیم و چن ــی کش ــول م ــاً پنج دائم
اندازیــم اّمــا بــه هــوا و بــه آدم هــاي دیگــر، 
ــي  ــال م ــان و خی ــة خودم ــوار تل ــه دی ــه ب ن
کنیــم موفــق مــي شــویم اّمــا بــه انــدازۀ یــک 

وجــب هــم تــکان نمــی خوریــم.
نورمن بیتس

ــا تســلیم نمــودن خــود  ــا ب ــی تنه * آدم
ــت  ــش اس ــردن خوی ــران ک ــدا و وی ــه خ ب
کــه مــی توانــد بــه هســتی واقعــی خویــش 
ــت و  ــان عظم ــدا از آن چن ــد. خ ــت یاب دس
شــکوهی برخــوردار اســت کــه عقــل و ادراک 
ــط  ــد و فق ــد او را درک کن ــی نمــی توان آدم
بایــد بــا دیــده دل و دریافــت درونــی او را در 

خــود یافــت.
کارل یا سپری

* ای انســان از چیســت کــه خــود را 
چنیــن تســلیم نالــه و زاری نمــوده ای و 
ــان و  ــه فغ ــو را ب ــرگ اینطــور ت از چــه رو م
گریــه انداختــه اســت. اگــر زندگــی تاکنــون 
ــر از  ــت و اگ ــیده اس ــوارا رس ــرت گ ــه نظ ب
مزایــا و محســنات آن حداکثــر، اســتفاده 
ــل  ــس چــرا نمــی خواهــی مث ــرده ای پ را ب
مهمانــی کــه از خــوان نعمــت بــه حد اشــباع 
تنــاول کــرده از سرســفره زندگــی برخیــزی.
اپیکور

* انســان همیشــه بــا توجــه بــه آنچــه در 
بــاره خــود و محیطــش درســت مــی پنــدارد، 

عمــل مــی کنــد.
؟

ــو  ــب ت ــوب غض ــرد مغل ــه خ ــگاه ک * آن
اســت خــود را از افــراد انســان حســاب مکــن.
زیمقراطین

ــر  ــد ب ــه بای ــت ک ــودی اس ــر موج * بش
ــد. ــه کن ــود غلب خ

نیچه

شــرکت آب و فاضــالب روســتائی اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد پــروژه ذیــل را پیمــان واگــذاری کنــد لــذا از کلیــه 
شــرکتهای واجــد شــرایط و صالحیــت دار کــه تمایــل بــه شــرکت درمناقصــه را دارنــد دعــوت مــی شــود از تاریــخ ۹۸/۰۸/۱۳ تــا 

۹۸/۰۸/۱۸ بــرای دریافــت اســناد صرفــا بــه ســامانه ســتاد مراجعــه نماینــد.
) از مراجعه حضوری خودداری شود(

تهیــه مصالــح و اجــرای شــبکه توزیــع و مخــزن ۵۰ مترمکعبــی مجتمــع قــوری چــای) روســتای بوکــت( شهرســتان عجــب 
شــیر )مبلــغ بــرآورد اولیــه: ۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴ ریــال    مبلــغ تضمیــن:  ۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریــال   رتبــه آب: (

آخرین مهلت ارائه اسناد مناقصه در سامانه ستاد، مورخ ۹۸/۰۸/۲۸ می باشد.
اسناد واصله در ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۸/۰۸/۲۹ با ارائه حتی یک قیمت توسط مناقصه گر، افتتاح خواهد شد.

ضمنا هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه جواهد بود.
شرکت آب و فاضالب روستائی استان آذربایجان شرقی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
»با صرفه جوئی امروزآب از سراب فردا جلوگیری کنیم«

شرکت آب و افضالب روستائی  استان آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: ۶۴9۷۷9
تاریخ انتشار نوبت اول:

۱۳98/۰8/۱2 
)روزنامه عجب شیر(

روزنامه سراسری 
 عجب شیر 

از شهر های سراسر 
کشور نماینده 
فعال می پذیرد

 ۰۴۱۳5258222 
موبایل: ۰9۱۴۳۰۱۰5۷۳
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امـام جمعـه تبریـز تکـرار همیشـگی شـعار 
مـرگ بر آمریـکا را طنیـن صـدای مظلومان در 

بسـتر تاریخ دانسـت. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، حجت 
االسـالم و المسلمین سـید محمدعلی آل هاشم 
شـرقیدر  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده، 
خطبه هـای نمـاز جمعـه تبریـز با گرامی شـعار 
مظلومـان  صـدای  طنیـن  آمریـکا،  بـر  مـرگ 
جهـان داشـت روز ۱۳ آبـان روز ملی مبـارزه با 
اسـتکبار جهانی افـزود: این روز بزرگ، شـوکت 
امپریالیسـم آمریـکا را در هـم شکسـت و اوج 
خفـت ایـن رژیم را به همگان آشـکار سـاخت و 
امـروز هم شـعار مـرگ بر امریـکا، خـوار کننده 

است. مسـتکبران 
او ادامـه داد: سـیزدهم آبـان در تاریخ معاصر 
کشـورمان بسـتر حـوادث مختلف اسـت که در 
شـکل گیـری انقـالب اسـالمی نقش سرنوشـت 
امـام  تبعیـد حضـرت  اسـت  کـرده  ایفـا  سـاز 
خمینـی )ره(، شـهادت جمـع زیـادی از دانـش 
آمـوزان و دانشـجویان در سـال ۵۶ و همچنیـن 
سـال  در  آمریـکا  جاسوسـی  النـه  تسـخیر 
تاریخـی  روز  ایـن  رویداد هـای  مهمتریـن   ۵۸

سرنوشـت سـاز بـود.
خطیـب نمـاز جمعه تبریز با اشـاره به حضور 
و سـخنرانی فرمانـده معظم کل قوا در دانشـگاه 
افسـری پدافنـد هوایی ارتش گفـت: همان طور 
کـه آیـت اهلل العظمـی امـام خامنـه ای عزیز در 
جمـع افسـران، دانـش آموختـگان و فرماندهان 
پدافنـد هوایـی ارتش با اشـاره به اتفاقـات اخیر 
در کشـور های عـراق و لبنـان گفتنـد آمریـکا 
و سـرویس های اطالعاتـی غربـی بـا پشـتیبانی 
پـول برخی کشـور مرتجـع منطقـه می خواهند 
امنیـت را در همسـایگان ایـران از بین ببرند که 

بزرگتریـن لطمه از ناحیه دشـمنان اسـت.
حفـظ  بـا  مسـلح  نیرو هـای  بایـد  افـزود:  او 
هوشـیاری، بصیـرت و خـوش بیـن نبودن سـاده 
لوحانـه به دشـمنان، همه تحرکات آن هـا را رصد 
کننـد و از طرفـی هـم نبایـد دشـمن را حقیـر و 
ناتـوان بداننـد و در برابر پیروزی ها مغرور نشـوند.

هاشـم  آل  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
تصریـح کـرد: مـردم ایـران اسـالمی در برابـر 
توطئه هایـی کـه اسـتکبار در روز هـای اخیر، در 

لبنـان و عـراق ایجـاد کـرده ایسـتاده اسـت.
نماینـده، ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی در 
بخـش دیگـری از خطبه هـا بـا اشـاره بـه سـفر 
رئیـس قـوه قضائیـه و هیئـت همـراه به اسـتان 
گفـت: بعداز گذشـت ۹ ماه از فعالیت های فسـاد 
سـتیزانه آیـت اهلل ریئسـی در دسـتگاه قضایـی، 

مـردم بـه آینده کشـور امیـدوار شـده اند.
خطیـب نمـاز جمعه تبریز ادامـه داد: آیت اهلل 
رئیسـی بـه مطالبـات مـردم در برابـر مبـارزه با 

فسـاد، اختالس و احتـکار توجه ویـژه ای دارد و 
کار هـای بزرگـی انجـام داده و با افراد فاسـد در 
قـوه قضائیـه برخـورد کـرده اسـت و مـا آرزوی 
موفقیـت و سـالمتی در راه مبـارزه بـا فسـاد و 
بی عدالتـی بـرای رئیس دسـتگاه قضایـی داریم.

او در ادامـه خطبه هـا ضمـن تذکـر انتخاباتی 
بـه نامزد های احتمالی مجلس شـورای اسـالمی 
اضافـه کـرد: سـاده زیسـتی یکـی از موضوعات 
مهمـی اسـت که افـرادی کـه از طـرف ملت در 

مجلـس حضـور می یابنـد باید توجـه کنند.
امـام جمعـه تبریز با بیـان اینکه اگـر نماینده 
بـی  بـه فکـر  نباشـد نمی توانـد  سـاده زیسـت 
چاره ها باشـد گفت: داشـتن اعتماد بـه نفس باال 
بـرای دفـاع از حقوق مـردم از دیگـر ویژگی یک 
نماینده اصلح در مجلس شـورای اسـالمی است.

هاشـم  آل  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
قاضـی  اهلل  آیـت  شـهادت  سـالگرد  چهلمیـن 
طباطبایـی را گرامـی داشـت و گفـت: آیـت اهلل 

قاضـی طباطبایـی طالیـه دار شـهدای محـراب 
بـود و مـردم تبریـز اعالمیه هـا و حرکت هـای 
انقالبـی ایـن عالـم با تقوا را در مسـجد شـعبان 
و مسـجد مقبـره کـه پایگاه هـای انقـالب بـود 

فرامـوش نخواهنـد کـرد.
نماینـده، ولـی فقیـه در اسـتان از آیـت اهلل 
قاضـی بـه عنـوان خمینـی آذربایجان یـاد کرد 
مرکـز  و  انقـالب  پایـگاه  وی  منـزل  گفـت:  و 

بـود. انقالبـی  فعـاالن  فعالیت هـای 
حجـت االسـالم و المسـلمین آل هاشـم بـا 
تسـلیت سـالروز شـهادت امـام حسـن عسـکری 
گفـت: ایشـان مظلومیت مضاعفی نسـبت به ائمه 
معصومیـن داشـتند و بـه دلیـل شـرایط سـخت 
سیاسـی و حصر شـدید که دشمنان اسـالم برای 
ایشـان ایجـاد کـرده بودنـد باعـث ایجـاد شـک و 

تردیـد در امامـت در شـیعیان شـده بـود.
او بـا اشـاره بـه کینـه زیـاد طاغـوت از امـام 
حسـن عسـکری بیـان کـرد: همـه می دانسـتند 
کـه حضـرت مهـدی موعود )عـج( کوبنـده همه 
طاغوت هـا، فرزند بالفصل امام یازدهم شـیعیان 
جهـان اسـت بـه ایـن دلیـل مصمـم بودنـد این 
امـام بزرگـوار را در حصـر نگه دارند تـا به امامت 

ائمـه اطهـار علیهم السـالم خاتمـه دهند.
خطیـب نماز جمعـه تبریز بـه دوران طوالنی 
حبس امام حسـن عسـکری علیه السـالم اشاره 
کـرد و افزود: ایـن امام بزرگوار به دلیل شـرایط 
سـخت سیاسـی ۱۵ سـال از عمر شریفشـان را 
در حصـر بودنـد و در مواقعـی هـم در همـان 

شـرایط حصر بـه زنـدان منتقل می شـدند.
هاشـم  آل  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
خاطرنشـان کـرد: مطالعـه و عمـل بـه سـیره 
عملـی ائمـه اطهـار علیهـم السـالم از وظایـف 

اسـت. معصـوم  امامـان  پیـروان  و  شـیعیان 

شعار مرگ بر آمریکا، طنین صدای مظلومان جهان 

ــه  ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــی  ــت بررس ــی در دس ــی ان قانون ــرح وی پ ط
ــی  ــت: دسترس ــت، گف ــگ اس ــه فیلترین کمیت
ــر مقتضیــات  ــدون فیلتــر بنــا ب ــت ب ــه اینترن ب
شــغلی و اجتماعــی کاربــران از دالیــل اجــرای 

ــن طــرح اســت. ای
بــه گــزارش مهــر، حمیــد فتاحــی، بــا 
ــش از  ــی پی ــرح VPN قانون ــه ط ــان اینک بی
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــوی ش ــن از س ای
مطــرح شــده بــود و هــم اکنــون ایــن شــرکت 
ــم  ــت: ه ــدارد گف ــاره ن ــن ب ــئولیتی در ای مس
ــوای  ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی ــون کارگ اکن
مجرمانــه طبــق تقســیم کاری کــه مرکــز ملــی 
فضــای مجــازی انجــام داده، متولــی و مســئول 

ــن موضــوع اســت. ای
وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن طــرح آن 
ــزی صــورت  ــه ری ــه نحــوی برنام ــه ب اســت ک
بگیــرد تــا اقشــار مختلــف مــردم کــه بــا 
ــه شــرایط شــغلی و اجتماعــی شــان،  توجــه ب
نیازمنــدی هایــی بــرای دسترســی بــه اینترنــت 
بــدون فیلتــر دارنــد بتواننــد از ایــن دسترســی 

ــد. اســتفاده کنن
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
ــرح  ــن ط ــق ای ــال طب ــرای مث ــح داد: ب توضی
ــگاران و  ــکان، خبرن ــگاهی، پزش ــاتید دانش اس
اقشــار مختلــف جامعــه مــی تواننــد دسترســی 
هــای خــاص خودشــان را بــه اینترنــت داشــته 

باشــند.
فتاحــی اضافــه کــرد: هــم اکنــون کارگــروه 
در  محرمانــه  محتــوای  مصادیــق  تعییــن 
ــن موضــوع اســت و شــرکت  حــال کار روی ای
 VPN ارتباطــات زیرســاخت مســئول و متولــی

ــت. ــی نیس قانون
ــرورت  ــاره ض ــات درب ــر ارتباط ــاون وزی مع
اجــرای ایــن طــرح گفــت: شــاید VPN قانونی 
عبــارت درســتی نباشــد و عبــارت درســت تــر 
ــه  ــی ب ــاد دسترس ــم ایج ــه بگویی ــت ک آن اس
اینترنــت بــدون فیلتــر بنــا بــر مقتضیــات 

ــغلی. ش
فتاحــی گفــت: بــه عنــوان مثــال یک اســتاد 
دانشــگاه نیــاز بــه دسترســی بــه یــک ســری از 
ســایتهای علمــی دارد کــه بــه دلیــل آنکــه مــا 

را تحریــم کردنــد و یــا بنابــر هــر دلیلــی فیلتــر 
ــد از ســایتهای مــورد  شــده اســت و نمــی توان
ــاز  ــک پزشــک، نی ــا ی ــد و ی نظــر اســتفاده کن
ــه  ــب مدنظــر پزشــکی ب ــر مطال ــه خاط دارد ب

ســایت یوتیــوب دسترســی داشــته باشــد.
ــرای کل  ــم ب ــه بخواهی ــه داد: اینک وی ادام
اینترنــت کشــور یــک قاعــده یکســان بگذاریــم 
ــا یــک  و دسترســی یــک کــودک ۸ ســاله را ب
ــول  ــن اص ــم ای ــان کنی ــگاه یکس ــتاد دانش اس
ــت  ــاز اس ــاس نی ــن اس ــت. برای ــی نیس منطق
ســاماندهی دسترســی بــه اینترنــت بــه نحــوی 

ــات و  ــاس مقتضی ــراد براس ــا اف ــود ت ــام ش انج
ــی  ــای متفاوت ــی ه ــد دسترس ــان بتوانن نیازش

ــت داشــته باشــند. ــه اینترن ب
ــه  ــن زمین ــه در ای ــان اینک ــا بی ــی ب فتاح
ــدی  ــه بن ــر و طبق ــرای تغیی ــی ب ــا ابالغ ــه م ب
دسترســی کاربــران نشــده و فعــال موضــوع در 
ــت،  ــگ اس ــروه فیلترین ــی کارگ ــت بررس دس
ــن طــرح  ــی ای ــرد: ســازوکار فن خاطرنشــان ک
بایــد پیــش بینــی شــود و پــس از آن در 
صــورت ابــالغ از ســوی زیرســاخت انجــام مــی 

ــود. ش

معاون وزیر ارتباطات:

VPN قانونی در کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه بررسی می شود

معــاون برنامه ریــزی و مدیریــت توســعه 
منابــع انســانی ســازمان بیمــه ســالمت ایــران 
از جمعیــت کل  گفــت : ۴۰ میلیــون نفــر 
ــرار  ــالمت ق ــه س ــش بیم ــت پوش ــور تح کش
ــر ۳۴ میلیــون  ــغ ب داشــته و از ایــن تعــداد بال
نفــر به صــورت کامــال رایــگان از خدمــات 
درمانــی بیمــه ســالمت بهره منــد هســتند. 
در  رامـزی  شـاهرخ  فـارس،  گـزارش  بـه 
دیالیـز  مرکـز  بزرگتریـن  از  بازدیـد  حاشـیه 
شـمال غرب کشـور اظهـار داشـت : بـا توجه به 
اهمیـت بیمـه خدمـات درمانی و تحت پوشـش 
قـرار دادن تمـام افـراد جامعـه تـا ۶ مـاه آینده 
فاقـد  از کل جمعیـت کشـور کـه  ۱۰ درصـد 
هیچ گونه پوشـش خدمـات بیمه ای هسـتند، به 
صـورت اجبـاری تحـت پوشـش بیمـه سـالمت 

ایـران قـرار خواهنـد گرفـت.
معـاون سـازمان بیمـه سـالمت ایـران افـزود: 
بـر همیـن اسـاس افرادی کـه باید تحت پوشـش 
اجبـاری بیمه سـالمت ایران قـرار بگیرند به چهار 
دهک تقسـیم شده و براسـاس میزان درآمد افراد 
حـق بیمـه پرداخت خواهنـد کرد و افـرادی که از 
دهک هـای کـم آسـیب پذیر و کم درآمد شـناخته 
شـده باشـند، به صـورت کامـال رایـگان خدمـات 

بیمـه ای درمانـی دریافـت خواهند کرد.
رامـزی در خصـوص بیمـه خدمات پرسـتاری 
در منـزل گفت: ایـن موضوع در قالـب یک طرح  
بـه صـورت پایلـوت در ۶ اسـتان در حـال اجـرا 
می باشـد و بـه محـض حصـول نتایج به شـورای 
عالـی بیمـه پیشـنهاد داده خواهد شـد و پس از 

تصویـب ابـالغ و بـه اجرا گـذارده خواهد شـد.

معـاون برنامه ریـزی و مدیریت توسـعه منابع 
انسـانی سـازمان بیمـه سـالمت ایران بـا تاکید 
بـر اینکـه بایـد بدهـی سـازمان بیمـه سـالمت 
ایـران بـه مراکـز درمانـی بایـد بـه روز باشـد، 
تصریـح کـرد: در تالشـیم تا بدهی خـود را بروز 
نگـه داریـم و بـرای همیـن منظـور نیز از سـال 
۹۸ بدهـی بـه مراکـز درمانـی نداشـته و فقـط 
حـدود سـه مـاه و ۱۰ روز از سـال ۹۷ به مراکز 

درمانـی بدهـی معـوق داریم.
بیمـه  بدهـی  مجمـوع  داد:  ادامـه  رامـزی 
سـالمت ایـران به مراکز دولتـی و خصوصی فقط 
بـرای سـال ۹۷ حـدود ۳ هـزار میلیـارد تومـان 
بدهـی داریـم و در تالش برای پرداخت هسـتیم.

جـزو  را  خـاص  بیمـاران  از  حمایـت  وی، 
اولویت هـای اصلی این سـازمان دانسـته و اضافه 

کـرد: مجموعـاً بیش از ۶۷ هزار نفـر بیمار خاص 
در کشـور تحـت پوشـش بیمـه سـالمت ایـران 
بـوده و بالـغ بـر یک هـزار و ۱۰۰ میلیـارد تومان 

در سـال بـرای ایـن بیمـاران هزینـه می شـود.
رامـزی بـا اشـاره بـه هفتـه بیمـه سـالمت 
سـازمان  ایـن  قریب الوقـوع  اقدامـات  از  ایـران 
خبـر داده و اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه تاکیـد 
شفاف سـازی  بـر  مبنـی  کشـوری  مقامـات 
ارائـه خدمـات الکترونیکـی در ایـن سـازمان در 
تالشـیم تـا در ۶ مـاه آینـده بیـش از ۸۰ درصد 
خدمـات بیمـه ای ایـن سـازمان را بـه صـورت 

ارائـه کنیـم. الکترونیکـی 

افراد فاقد بیمه تا 6 ماه آینده به صورت اجباری تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند

معاون فنی وعمرانی شهردار تبریز عنوان کرد:

اهتمام ویژه شهرداری منطقه4 تبریز برای اجرای 
پروژه های مسیرگشایی

تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر ساخت 
نیروگاه های تجدیدپذیر مرتفع شد 

رئیــس ســازمان ســاتبا بــا تاکیــد بــر 
ــرای  ــا ب ــرمایه گذاری در دنی ــت س ــه قیم اینک
ــش  ــد کاه ــر ۵۰ درص ــای تجدیدپذی نیروگاه ه
ــرمایه  ــت س ــش قیم ــت، گفت:کاه ــه اس یافت
ــد  ــرخ خری ــدی ن ــش ۳۰ درص ــذاری و افزای گ
ــی  ــر منف ــا تاثی ــرق تجدیدپذیره ــی ب تضمین

ــد.  ــی کن ــران م ــرخ ارز را جب ــش ن افزای
بــه گــزارش فــارس، ســیدمحمد صــادق زاده 
در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه همچنــان 
نیروگاههــای  احــداث  گــذاران  ســرمایه 
تجدیدپذیــر از تاثیــر افزایــش نــرخ ارز در 
ــالغ  ــد هســتند گفت:اب ــه من ــن بخــش گالی ای
ــرق  ــی ب ــرخ تضمین ــش ن ــدی افزای ۳۰ درص
بــا کاهــش قیمــت  تجدیدپذیرهــا همــراه 
بــه  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  جهانــی 
خصــوص نیروگاه هــای خورشــیدی و بــادی 
خبــر خوشــحال کننــده ای بــرای ســرمایه 

نیروگاههــای تجدیدپذیــر اســت. گــذاران 
قیمــت  داد:کاهــش  ادامــه  وی 
ــزان  ــه می ــی ب ــازار جهان ــرمایه گذاری در ب س
۵۰ درصــد و نیــز ابــالغ ۳۰ درصــدی افزایــش 
ــد تضمینــی تصــور می کنــم بخــش  ــرخ خری ن
ــران  ــرخ ارز را جب ــش ن ــی از افزای ــل توجه قاب
قیمــت  کاهــش  عامــل  دو  یعنــی  کنــد، 
تضمینــی  نــرخ  افزایــش  و  ســرمایه گذاری 
خریــد بــرق بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش 

نــرخ ارز را جبــران کــرد.
از  کرد:خوشــبختانه  تاکیــد  زاده  صــادق 
ــد را  ــای جدی ــرو نرخ ه ــر نی ــه وزی ــی ک زمان
ــدی در  ــوش جدی ــب و ج ــد جن ــالغ کردن اب
ــیس  ــه تأس ــدور پروان ــا و ص ــادل قرارداده تب

ــت.  ــده اس ــروع ش ش
ــن  ــه ای ــاتبا در پاســخ ب ــس ســازمان س رئی
ــت  ــزان ظرفی ــر می ــال حاض ــه در ح ــؤال ک س
ــدر  ــر چق ــای تجدیدپذی ــرق نیروگاه ه ــد ب تولی
اســت، گفــت: در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد 
ــگاوات  ــر ۸۵۰ م ــای تجدیدپذی ــرق نیروگاه ه ب
ــداث  ــال اح ــز در ح ــگاوات نی ــت و ۳۰۰ م اس
بــا  می شــود  پیش بینــی  بنابرایــن  داریــم، 
حــال  در  جدیــدی  مــوج  جدیــد  ابالغیــه 
ــال  ــتان س ــا تابس ــه ت ــت ک ــکل گیری اس ش
نیروگاه هــای  از  بیشــتری  مقــدار  آینــده 

ــیم.  ــته باش ــدار داش ــر در م تجدیدپذی

شریعتمداری: 
همکاری خوبی بین دولت و قوه قضائیه 

برای آزادی کارگران صورت گرفت 

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تاکیـد 
کـرد: در پیگیـری خواسـته های کارگران پشـت 

ایسـتاده ایم.  آنـان 
شـریعتمداری،  محمـد  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
دربـاره اینکـه ایـن روزهـا شـاهد آزادی کارگران 
بازداشـتی هسـتیم و اخیراً هم اسـماعیل بخشی 
آزاد شـد آیـا بـا آنهـا دیـداری خواهیـد داشـت 
یـا خیـر گفـت: بسـیار طبیعـی اسـت مرجعـی 
کـه ایـن افـراد بایـد مراجعـه کننـد تـا بتواننـد 
مطالباشـان را بـا همـکاران ما در میـان بگذارند، 

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـت.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تاکیـد 
کـرد:  اگـر مـوردی وجـود داشـته کـه نیـاز بـه 
حضـور مـا باشـد حتمـا مداخلـه خواهیـم کرد.

وی بـا اشـاره بـه آزادی کارگـران بازداشـت 
عنـوان  اخیـر،  اعتراض هـای  جریـان  در  شـده 
می دهـد  نشـان  کارگـران  آزادسـازی  کـرد: 
دسـتگاه  و  دولـت  بیـن  خوبـی  همکاری هـای 
قضایـی صـورت گرفتـه و رونـد بسـیار مطلوبی 

را طـی کـرده اسـت.
شـریعتمداری خاطرنشـان کرد: باید بپذیریم 
زمینـه  در  اسـت  کارگـر  یـک  طبیعـی  حـق 
اعتـراض  کاری اش  حـوزه  بـه  مربـوط  مسـائل 
الزم را از طریـق قانونـی بیـان کنـد.  بایـد بـه 
نماینـدگان کارگـران در شـوراها و کانون هـای 

اسـالمی امنیـت شـغلی بدهیـم. 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تاکیـد 
کرد: در شـوراها و کانون هـا نمایندگان کارگران 
بایـد بـه خاطـر دفـاع از حقـوق کارگـران نظیر 
مذاکـره دربـاره تامیـن امنیـت شـغلی، از بیـن 
به کارگیـری  عـدم  سـفید،  قراردادهـای  بـردن 
قراردادهـای  بـا  دائـم  کارهـای  در  اشـخاص 
موقـت کـه حقـوق اساسـی کارگران اسـت پای 

بایسـتند. کار 
وی در پاسـخ بـه سـوالی دیگـر مبنـی بـر 
این کـه در پیگیـری ایـن مـوارد وزارت کار کجا 
قـرار دارد، گفـت: وزارت کار پشـت کارگران در 

تمامـی ایـن موارد ایسـتاده اسـت.

سالمت

درمان افسردگی با گیاهان دارویی 

مشـکالت و مسـائل دنیای ماشـینی باعث 
شـده کـه روز به روز افسـردگی در میان افراد 
بیـش تـر شـود . متاسـفانه ایـن پدیـده بـه 
صـورت خفیـف ، متوسـط و یا شـدید نه تنها 
در افراد مسـن و میان سـال بلکه در بسـیاری 
از جوانـان نیـز دیـده می شـود، بـرای درمان 
شـیمیایی  داروهـای  از  بیشـتر  افسـردگی 
اسـتفاده مـی کند ولـی داروهـای گیاهی هم 
بـرای درمـان افسـردگی موثـر اسـت کـه در 

ادامـه راجـع بـه آن صحبـت میکنیـم. 
مشـکالت  و  افسـردگی  کلـی  طـور  بـه 
روحـی - روانـی می توانـد از طریق اختالالت 
هورمونـی باعث یائسـگی زودرس ، مشـکالت 
قاعدگـی ، چاقی ، الغری ، مشـکالت پوسـت 
، ریـزش مـو و .... شـود. بیشـتر ایـن افـراد ، 
انـزوا طلبـی ، افـکار نادرسـت ، خسـتگی و 
بـی حالـی ، تـرس و دلهـره ، نـا امیـدی در 
زندگـی و ... را در خـود احسـاس مـی کننـد 
. خوشـبختانه افسـردگی قابـل درمـان بوده و 
شـخص مـی توانـد بـا درمـان هـای دارویی و 
غیـر دارویـی درمان شـده و به صـورت فردی 

طبیعـی ، فعـال و خـوش بخـت درآیـد .
  

دالیل ایجاد افسردگی را می توان به دو 
دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم کرد:

عوامـل بیرونی شـامل اسـترس های محیط 
کار و زندگـی، مشـغله ذهنـی زیـاد و در کل 
قـرار گرفتـن در شـرایط ناخوشـایند اسـت. 
همچنیـن بی تحرکـی هـم می توانـد به صورت 

عامـل مسـتعد کننـده قلمداد شـود.
 

درمان افسردگی با داروهای گیاهی
، سـالیان  افسـردگی  انـواع  بـرای درمـان 
ضـد  داروهـای  انـواع  از  کـه  اسـت  درازی 
افسـردگی شـیمیایی اسـتفاده می شـود ولی 
چـون درمـان افسـردگی گاهی چندیـن ماه و 
یـا چندیـن سـال طـول مـی کشـد ، بنابراین 
از  همیشـه  داروهـا  ایـن  کننـدگان  مصـرف 
عـوارض جانبـی آن ناراضـی و نگران هسـتند 
، بـه همیـن دلیـل در دو سـه دهـه گذشـته 
تحقیقـات وسـیعی بـر روی گیاهـان دارویـی 
ضد افسـردگی ، آرام بخش و ضد درد صورت 
گرفتـه و تعـدادی داروی گیاهی موثر و دارای 
حداقـل اثـرات جانبـی بـه بازارهـای جهانـی 
عرضه شـده اسـت کـه مـی تواند دربسـیاری 
از مـوارد ، جایگزیـن داروهـای شـیمیایی ضد 

افسـردگی شـود . 
بـا توجـه بـه اینکـه بـه طـور اساسـی و به 
علـت شـرایط آب وهوایـی ، گیاهـان دارویـی 
ایـران دارای مرغوبیـت خاصـی مـی باشـند ، 
لـذا علف چـای ایـران دارای بهتریـن کیفیت 
بـوده و داروی سـاخته شـده از آن ) هایپیران 
( نیـزاز کیفیت و اسـتاندارد باالیـی برخوردار 

 . است 
مشـکالت  انـواع   ، افسـردگی  در  دارو  ایـن 
عصبـی ، میگـرن ، پـر خوابـی ، مشـکالت و 
 ، دلهـره  و  تـرس   ، قاعدگـی  دوران  دردهـای 
افسـردگی دوران کهولت ، شـب ادراری کودکان 
و وزوز گوش اسـتفاده می شـود . هایپیران دارای 
عـوارض جانبی نبوده و فقـط در موارد محدودی 
کـه ممکـن اسـت تداخالتـی بـا داروهـای دیگر 
ایجـاد کنـد در راهنمـای دارو ذکـر شـده اسـت 
. ایـن دارو قابـل مصـرف درسـنین مختلـف می 
باشـد ) از کـودکان ، جهـت شـب ادراری تـا 

افسـردگی سـنین کهولـت (
 

مخمر َسنت جان
باعـث  جـان  سـنت  مخمـر  از  اسـتفاده 
افزایش سـرتونین در بدن می شـود. سرتونین 
مـاده ای اسـت کـه در مغـز ترشـح می شـود. 
ایـن مـاده باعـث خوشـحالی شـما می شـود. 
افـراد مبتـال بـه افسـردگی سـرتونین کمـی 
هـم  ضدافسـردگی  داروی  چندیـن  دارنـد. 

هسـتند کـه همیـن عملکـرد را دارنـد. 

توصیه های تغذیه ای مناسب برای کاهش 
استرس و افسردگی

از دیـدگاه طـب سـنتی غذاهـای گـرم و تـر 
بـرای افـراد دچار اسـترس و افسـردگی بسـیار 
مناسـب اسـت. از میان نوشـیدنی های مناسـب 
می تـوان  مضطـرب  و  افسـرده  افـراد  بـرای 
زعفـران،  و  لیمـو، شـربت سـیب  بـه شـربت 
ماءالشعیر، شـربت خاکشیر، شربت سکنجبین، 
ماءالعسـل، شـربت بیدمشـک و گالب، شـربت 

گل و شـربت بهارنارنـج اشـاره کـرد.
همچنیـن کاهـو سـکنجبین، مغـز بـادام، 
مغـز پسـته، کشـمش، انجیـر همـراه بـادام و 
پسـته، مغـز بـادام بـا نبـات، فنـدق بـا شـکر 
به عنـوان میان وعـده بـرای کاهش اسـترس و 

افسـردگی بسـیار مفیـد اسـت.
سـیب رسـیده شـیرین، گالبـی، آنانـاس، 
نارنگـی، شـفتالو، انـار شـیرین، کاهـو، تـوت، 
انجیر و انگور سـفید شـیرین نیـز از میوه های 
مفیـد بـرای افراد دچار اسـترس و افسـردگی 

و بسـیار مناسـب است.
هـل،  گشـنیز،  ریحـان،  سـرخ،  گل 
نارنـج،  زعفـران،  نعنـاع،  زرشـک،  میخـک، 
رب انـار، تمرهنـدی و دارچیـن از ادویه هـا و 
سـبزی های نشـاط آور اسـت کـه بـه افزایـش 

می کنـد. کمـک  افـراد  نشـاط 
 منبع: بیتوته

جلســه ارزیابــی عملکــرد عمرانــی شــهرداری 
منطقــه ۴ تبریــز بــا حضــور معــاون فنی وعمرانی 

شــهردار تبریــز برگــزار شــد. 
بــه گزارش شــهریار، محمد حســین اســحقی 
در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه رعایــت اصــول 
ــر بســزایی در  ــاده رو تأثی ــی مســیرهای پی ایمن
ــرد:  ــه ک ــاده دارد، اضاف ــن پی ــی عابری دسترس

در  انســان محور  طراحی هــای  بــه  توجــه 
فضاهــای شــهری دارای اهمیــت فراوانــی اســت.

او افــزود: در همیــن راســتا، اجــرای کف پــوش 
ترافیکــی در بازارچــه گجیــل، خیابــان شــریعتی 
جنوبــی تــا چهــارراه هفده  شــهریور و مغــازه های 

ســنگی تــا والمــان در دســت بررســی اســت.
تبریــز  شــهردار  فنی وعمرانــی  معــاون 
بــا اشــاره بــه اهمیــت تعمیــر و نگهــداری 
تاکیــد  عمومــی،  بهداشــتی  ســرویس های 

کــرد: وجــود ســرویس بهداشــتی مناســب جــزو 
ــد در  ــاه اجتماعــی اســت و بای شــاخصه های رف

ــود. ــه ش ــه آن پرداخت ــت ب اولوی
اســحقی اقدامــات معاونــت فنی وعمرانــی 
ــرد  ــی ک ــوب ارزیاب ــه۴ را مطل شــهرداری منطق

ــرد. ــد ک ــد تاکی ــن رون ــداوم ای ــر ت و ب
در ادامــه ایــن جلســه، اکبــر امجدی شــهردار 
ــهرداری  ــه ش ــان اینک ــا بی ــز ب ــه۴ تبری منطق
طرح هــای  اجــرای  در  پیشــتاز  منطقــه۴، 

ــون  ــرد: هم اکن ــان ک ــت، بی ــایی اس مسیرگش
مسیرگشــایی شــهید میالنــی و شــهید خلیلــی 
ــه  در دســت اجــرا اســت و در آینــده نزدیــک ب

بهره بــرداری خواهنــد رســید.
ــا  ــته، ب ــال گذش ــت: در دو س ــار داش او اظه
وجــود اینکــه تنگناهــای مالــی گریبان گیــر 
شــهرداری ها بــوده؛ بــا ایــن حــال، خــدا را 
ــای  ــی و طرح ه ــای عمران ــه پروژه ه شــاکریم ک
ــه دارد. ــه ادام ــق برنام ــه۴، طب ــی منطق خدمات
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تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
دربــاره حــذف  اســالمی  مجلــس شــورای 
اشــعار و داســتان های غنــی از ادبیــات فارســی 
ــن اســت  ــان ای ــراد نظرش ــر برخــی اف گفت:اگ
کــه دانش آمــوزان بایــد بــا اشــعار جدیــد و یــا 
برخــی شــعرای امــروزی آشــنا شــوند ایــرادی 
ــه  ــد ک ــا نباش ــه آن معن ــن ب ــی ای ــدارد، ول ن
نویســندگان و شــعرای فاخــر از کتــاب درســی 

ــود.  ــذف ش ــی ح ــات فارس ادبی
ــو  ــی )عض ــد قم ــا، محم ــزارش ایلن ــه گ ب
مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
شــورای اســالمی(، در واکنــش بــه حــذف 
برخــی مباحــث درســی از جملــه رباعیــات 
ــا، اشــعار  ــره االولی ــام، داســتان حــالج تذک خی
ــی  ــیج و جایگزین ــا یوش ــاب و داروگ نیم مهت
آنهــا بــا اشــعار فاضــل نظــری و امیری اســفندقه 
گفــت: بعضــی از شــعرا و افــراد سرشــناس مانند 
ســعدی، حافــظ، خیــام و... در ادبیــات مــا یــک 
برنــد ادبــی محســوب می شــوند و مطــرح 
هســتند. اشــعار و ســروده های ایــن دســت 
ــاوی  ــواره ح ــوده و هم ــو ب ــه ن ــعرا همیش از ش

ــت. ــی اس ــب عمیق ــا و مطال پیام ه
ــه امــروز  ــا ب ــه نظــر مــن ت وی ادامــه داد: ب
ــات  ــعر و ادبی ــاظ ش ــه لح ــته ب ــی نتوانس کس
فارســی بــه ســطح اشــعار ســعدی و حافــظ یــا 
ــه چــه نیتــی  فردوســی برســد، حــاال اینکــه ب

شــعرا  داســتان های  و  اشــعار  می خواهنــد 
ــی را  ــات فارس ــناس ادبی ــندگان سرش و نویس
ــن  ــری را جایگزی ــعار دیگ ــد و اش ــذف کنن ح
کننــد، مشــخص نیســت. البتــه بــرای آشــنایی 
ــروزی اشــکالی  ــا شــعرای ام ــوزان ب ــش آم دان
نــدارد کــه یــک یــا دو مــورد از اشــعار شــاعران 
ــی  ــا لزوم ــد، ام ــی باش ــب درس ــد در کت جدی

ــد. ــی را حــذف کنن ــعار قبل ــدارد اش ن
تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل

ــان  ــران هم ــا در ای ــی م ــات فارس ــل ادبی اص
اشــعار ســعدی، حافــظ، فردوســی و خیــام 
اســت، گفــت: ایــن شــعرا همیشــه بایــد زنــده 
باشــند و آثــار آنهــا مــورد توجــه قــرار بگیــرد، 
زیــرا اصــل ادبیــات فارســی در کشــور مــا ایــن 
اشــخاص برجســته هســتند. مقــام معظــم 
ــی و  ــات فارس ــر ادبی ــواره ب ــز هم ــری نی رهب
ــعاری  ــا اش ــته اند. م ــد داش ــه آن تاکی ــه ب توج
ــر  ــا محتوات ــلیس  تر و ب ــر، س ــر، عمیق ت قوی ت
ــرای  از ایــن اشــعار نداریــم و بچــه هــای مــا ب

اینکــه بــا ادبیــات و اُدبــای ایــران آشــنا شــوند، 
ــه  ــن شــاعران برجســته را مطالع ــار ای ــد آث بای

ــد. کنن
قمــی تاکیــد کــرد: در ایــن میــان اگــر برخی 
ــن اســت کــه دانش آمــوزان  ــراد نظرشــان ای اف
ــعرای  ــی ش ــا برخ ــد و ی ــعار جدی ــا اش ــد ب بای
امــروزی آشــنا شــوند ایــرادی نــدارد، ولــی ایــن 
بــه آن معنــا نباشــد کــه نویســندگان و شــعرای 
فاخــر از کتــاب درســی ادبیــات فارســی حــذف 
ــران  ــی ای ــات فارس ــات ادبی ــرا اُمه ــود. زی ش
ــام،  ــون خی ــته ای چ ــعرای برجس ــعار ش در اش
ســعدی، حافــظ خالصــه می شــود، پــس بایــد 
ایــن شــعرای بــزرگ همیشــه زنــده بماننــد تــا 
ــان فارســی  ــات فارســی  و زب ــرو آن ادبی در گ

زنــده بمانــد.
وی توضیــح داد: حتــی افــرادی کــه در 
کشــورهای دیگــر می خواهنــد بــا ادبیــات 
ایــران آشــنا شــوند، حتمــا دنبــال اشــعار خیام، 
ــان  ــتند و در کشورش ــظ و... هس ــعدی،  حاف س
اشــعار آنهــا را بــه روش هــای مختلــف  آمــوزش 
می دهنــد. مــا بایــد در راســتای جهــت ترویــج 
ایــن ادبیــات بــا تمــام قــوا بکوشــیم، از طرفــی 
بــه جهــت اینکــه مــدارس و دبیرســتان ها 
ــکل  ــا ش ــوزان در آنج ــش آم ــری دان ــه فک پای
می گیــرد، بایــد در ایــن مســاله کوشــا باشــند 
و دانش آمــوزان مــا بایــد بــه ایــن ادبیــات 
مســلط شــوند و اســتخوان بنــدی و چارچــوب 

ــد. ــق بیاموزن ــن طری ــات فارســی را از ای ادبی
تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
ــت:  ــان گف ــالمی در پای ــورای اس ــس ش مجل
اگــر می خواهیــم دانش آموزانمــان شــاعران 
ــه  ــدارد امــا ن امــروزی را بشناســند، اشــکالی ن

ــام و .... ــعار خی ــذف اش ــت ح ــه قیم ب

نیت نامعلوم مسئوالن در حذف آثاِر شعرا 
و نویسندگان نامی کشور

ــل  ــد غیرعام ــده انجمــن علمــی پدافن نماین
ــود  ــروزه، کمب ــت: ام ــمالغرب گف ــران در ش ای
ســواد رســانه ای و ســواد مجــازی از بزرگ تریــن 

تهدیدهــا در حــوزه خانــواده اســت. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـردار احمـــد 
جهانســـری بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب اظهـــار 
کـــرد: امـــروزه بســـیاری از خانواده هـــا در 
ـــی بـــرای  صـــورت تصمیـــم بـــه خریـــد گوش
فرزندانشـــان، گوشـــی را می خرنـــد کـــه 
یـــک اســـتاد دانشـــگاه هـــم از آن اســـتفاده 
ــد  ــرد بایـ ــر فـ ــه هـ ــی کـ ــد، در حالـ می کنـ
ــغلش را  ــن و شـ ــا سـ ــب بـ ــی متناسـ گوشـ

داشـــته باشـــد، ذهـــن کـــودکان پویـــا و 
ــرار دادن  ــار قـ ــا در اختیـ ــوده و بـ ــال بـ فعـ
پیشـــرفته،  و  هوشـــمند  گوشـــی های 
فضاهایـــی در دســـترس کـــودکان قـــرار 
ــد. ــت ندارنـ ــن دوسـ ــه والدیـ ــرد کـ می گیـ

وی گفــت: قانــون فضــای مجــازی بــه 
گونــه ای اســت کــه امــکان ارائــه یــک ســرویس 
بــدون دریافــت ســرویس دیگــری از شــما 
وجــود نــدارد. معتقــد هســتم هــر کســی کــه 
گوشــی هوشــمند دارد و از انــواع دسترســی آن 

ــرده اســت. ــدارد، ضــرر ک ــی ن اطالع
جهانســری گفــت: ۴۰ نــوع بالیــای طبیعــی 

ــا  ــی ب ــچ خصومت ــه هی ــت ک ــده اس ــر ش ذک
بشــر ندارنــد، خصلــت بالیــای طبیعــی عــوض 
نشــده اســت و دانــش بشــری توانســته آن هــا را 
مهــار کنــد. بایــد دیــد بــرای مبــارزه بــا هشــت 
حــوزه پدافنــد غیــر عامــل چــه تدابیــری 
اندیشــه شــده اســت و چقــدر آمادگــی داریــم.

ــل در  ــد غیرعام ــه پدافن ــان اینک ــا بی وی ب
کشــور مــا موضــوع جدیــدی بــوده و بخشــی از 
آن حاکمیتــی و بخشــی نیــز مربــوط بــه مــردم 
اســت، اظهــار کــرد: در بخــش حاکمیتــی، 
ــی  ــور اقدامات ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن س
اندیشــه،  محتــوا،  تولیــد  خصــوص  در  را 
ــی انجــام  ســرفصل های آمــوزش و تربیــت مرب

ــت. داده اس
 نماینــده انجمــن علمــی پدافنــد غیرعامــل 
ــطح  ــرد: در س ــه ک ــمالغرب اضاف ــران در ش ای
اداره کل پدافنــد غیرعامــل  نیــز  اســتان ها 
کــردن  اجرایــی  راســتای  در  اســتانداری، 
سیاســت های ســازمان پدافنــد غیــر عامــل 

کشــور عمــل می کنــد.
ــات انجمــن علمــی  ــه اقدام ــا اشــاره ب وی ب
پدافنــد غیرعامــل، گفــت: انجمن هــای علمــی 

ــای  ــام کاره ــرای انج ــگاه ها  ب ــطح دانش در س
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی و پژوهش ــی آموزش علم
ــدازی  ــجویان راه ان ــاتید و دانش ــک اس ــه کم ب
پدافنــد  علمــی  انجمــن  دفتــر   شــده اند. 
ــگاه  ــور در دانش ــرب کش ــمال غ ــل ش غیرعام
ــن  ــخه هایی در ای ــوده و نس ــتقر ب ــز مس تبری

ــود. ــز می ش ــه تجوی زمین
امــروز هیــچ  ایــن کــه  بیــان  بــا   وی 
ــران را  ــه ای ــردن ب ــه ک ــرات حمل کشــوری، ج
ــه مــدد ارتــش، ســپاه،  ــدارد، افــزود: ایــران ب ن
بســیج و مدرن تریــن ســالح های دفاعــی و 
ــوغ  ــه بل ــل ب ــاع عام ــه دف ــرزداران در زمین م
ــه  ــا در زمین ــد آی ــد دی ــا بای رســیده اســت، ام
تهدیدهــای زیســتی کاربــردی و ســایبری نیــز 
ــن  ــزان در ای ــه می ــیده ایم؟، چ ــوغ رس ــه بل ب

کرده ایــم؟. کار  زمینه هــا 
جهانســری بــا بیــان اینکــه امــروزه ۸۰ 
درصــد از جمعیــت کشــور مــا بــا فضــای 
ــا  ــرد: آی ــرح ک ــد، مط ــر و کار دارن ــازی س مج
ایــن افــراد از تهدیدهــای فضــای ســایبری 
ــای  ــاخت های فض ــا زیرس ــد؟، آی ــالع دارن اط

ــتند؟. ــل هس ــد داخ ــازی تولی مج

نماینده انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران در شمالغرب:

کمبود سواد رسانه ای و سواد مجازی از 
بزرگ ترین تهدیدها در حوزه خانواده است

رئیــس  اجتماعــی  ارتباطــات  دســتیار 
ــرد:  ــد ک ــت تاکی ــخنگوی دول ــوری و س  جمه
متأســفانه بازنمایــی ضعیفــی کــه رســانه ملــی 
بــرای جایــگاه انتخابــات و نقــش آن در ارتقــای 
ــه می کنــد فاقــد آن رویکــرد  قــدرت ملــی ارائ
وعمدتــاً  ماســت  ملــت  جمهــور  تکاملــی 
قطبی ســازی های  ســطح  بــه  را  انتخابــات 

کاذب و غیرضــرور تقلیــل می دهــد. 
بــه گــزارش ایلنا، علــی ربیعی در یادداشــتی 
ــه  ــی رئیس جمهــوری ب نوشــت:  رویکــرد تکامل
ــه  ــس اول ریش ــوی مجل ــه الگ ــات و ارائ انتخاب
در همیــن ضــرورت انکارناپذیــر مقاومــت ملــی 
در مقابــل زورگویــی امریــکا داشــت. متأســفانه 
ــرای  ــی ب ــانه مل ــه رس ــی ک ــی ضعیف بازنمای
ارتقــای  نقــش آن در  و  انتخابــات  جایــگاه 
ــه می کنــد فاقــد آن رویکــرد  قــدرت ملــی ارائ
وعمدتــاً  ماســت  ملــت  جمهــور  تکاملــی 
قطبی ســازی های  ســطح  بــه  را  انتخابــات 

کاذب و غیرضــرور تقلیــل می دهــد.
ــم  ــرار گرفته ای ــی ق ــون در موقعیت ــا اکن م
کــه چیــزی بــه مراتــب بیشــتر از آنچــه 
ــرار داده  ــی ق ــع مل ــراروی مناف ــام ف ــه برج ک
بخواهیــم. چیــزی کــه شایســته جایــگاه ایــران 
در جهــان امــروز اســت. مــا نمی خواهیــم 
ــدا از  ــده و ج ــره ش ــره محاص ــران آن جزی ای
ــب آن  ــدت طال ــکا بش ــه امری ــد ک ــان باش جه
اســت و تحریم هــا و عملیــات موســوم بــه 
»فشــار حداکثــری« را تبدیــل بــه پشــتوانه آن 

جزیره ســازی کــرده اســت.
مــا بــه مثابــه یــک ملــت نمی خواهیــم 
ــم.  ــران بمانی ــم ای ــویم، می خواهی ــره ش جزی
اکنــون ایــران در آســتانه انتخابــات مجلــس در 
ــر از هــر  ــه کــه نیرومندت ــرار گرفت شــرایطی ق
ــا اگــر برجــام را  ــد. م ــران بمان ــان دیگــر ای زم
حداقلــی می دانیــم و چیــز بیشــتری از امریــکا 
ــه  ــان را متوج ــگاه خودم ــد ن ــم، بای می خواهی
ــیس گر  ــده و تأس ــوده آگاه رأی دهن ــل و ت داخ
نظــام جمهــوری اســالمی بکنیــم و بــه فرمــول 

ــم. ــتر« روی آوری ــت بیش »جمهوری
و  حــدی  محصــول  بالتردیــد  برجــام 
درجــه ای از جمهوریــت جمهــوری اســالمی 
ــات  ــت در انتخاب ــن مل ــارکت ای ــه مش ــود ک ب

ــر  ــا اگ ــور درآورد. م ــه ظه ــه منص ۹۲ آن را ب
ــه مراتــب بیشــتر از برجــام  خواهــان چیــزی ب
هماهنگــی  یــک  برمبنــای  بایــد  هســتیم 
ــی  ــرای انتخابات ــرایط را ب ــه ش ــه قوه ای هم س
و  مشــارکتی تر  باشــکوه تر،  مراتــب  بــه 
پیشــین  انتخابات هــای  همــه  از  فراگیرتــر 
فراهــم کنیــم بــه نحــوی کــه قلمــرو پوشــش 
آن همــه ملــت بــا همــه ســالیق و ســبک های 
ــا  ــات فرهنگــی و سیاســی را ب زیســتی و تنوع
ــد معــرف آن  ــی کــه می توانن همــه کاندیدا های

ــود. ــامل ش ــند ش ــی باش ــم مل ــوع عظی تن
بــه  رئیس جمهــوری  تکاملــی  رویکــرد 
ــه  ــس اول ریش ــوی مجل ــه الگ ــات و ارائ انتخاب
در همیــن ضــرورت انکارناپذیــر مقاومــت ملــی 
در مقابــل زورگویــی امریــکا داشــت. متأســفانه 
ــرای  ــی ب ــانه مل ــه رس ــی ک ــی ضعیف بازنمای
ارتقــای  نقــش آن در  و  انتخابــات  جایــگاه 
ــه می کنــد فاقــد آن رویکــرد  قــدرت ملــی ارائ
وعمدتــاً  ماســت  ملــت  جمهــور  تکاملــی 
قطبی ســازی های  ســطح  بــه  را  انتخابــات 

تقلیــل می دهــد. کاذب و غیرضــرور 

به عنــوان مثــال داســتانی کــه اخیــراً رســانه 
ــه  ــود ب ــرده ب ــاژ ک ــم« مونت ــرای »ات ــی ب مل
ــف فاحــش از  ــک تحری ــر ی ــیانه ب ــرزی ناش ط
نقــش انتخابــات اســتوار شــده بــود. در بخشــی 
از ایــن داستان نویســی انتخاباتــی اوبامــا را 
می بینیــم کــه بخشــی گزینشــی از یکــی 
تلویزیــون  صفحــه  بــر  ســخنرانی هایش  از 

جمهــوری اســالمی اکــران می شــود.
ــه بخشــی از  ــراز خطــاب ب ــن ف اوبامــا در ای
امریکایی هایــی کــه فــرق میــان احمدی نــژاد و 
روحانــی را ســطحی می پندارنــد نهیــب می زنــد 
و می گویــد آن هــا آن شــیفت و تغییــری را 
کــه در پیامــد انتخابــات ۹۲ در سیاســت ایــران 
رخ داده نمی فهمنــد و دســت کم گرفته انــد. 
ــا  ــور اوبام ــخنرانی مذک ــش س ــول و نمای نقل ق
ــم و  ــا خت ــن ج ــه همی ــم« ب ــتان ات در »داس
جملــه بعــدی او قیچــی می شــود کــه در ادامــه 
ــی بخشــی اســت از  ــود اگرچــه روحان ــه ب گفت
ــک  ــرد ایدئولوژی ــام و رویک ــخت نظ ــته س هس
ــا  ــکا دارد، ام ــرائیل و امری ــه اس ــود ب و خصم آل
از ســوی دیگــر او شــوق ایرانیــان بــرای تغییــر 

ــه امریــکا  ــه مثاب را نمایندگــی می کنــد و مــا ب
نبایــد ایــن تغییــر در رویکــرد مــردم ایــران بــه 

ــم. ــده بگیری ــان را نادی ــا جه ــی ب تعامل جوی
ایــن بخــش از همــان فــراز ســخنان اوبامــا 
ــود  ــذف می ش ــادار ح ــاًل معن ــرزی کام ــه ط ب
و  ایرانــی  انســان  انتخاباتــی  عاملیــت  تــا 
جهانــی  تعامل جویــی  تأثیرگــذاری  نحــوه 
ایرانیــان بــر کاخ ســفید بــه محــاق رود و 
مــورد پرده پوشــی قــرار گیــرد. در گــذر از 
اوبامــا بــه ترامــپ شــاهد آن گسســت بزرگــی 
ــات و  ــه مســأله انتخاب ــگاه ب ــه در ن هســتیم ک
ــکا  ــران در امری ــت ای ــی مل ــوع نمایندگ موض
رخ می دهــد: ترامــپ از همــان لحظــه روی 
ضددولتــی  عملیــات  امتــداد  در  کارآمــدن 
برخــی جریان هــای نــاآگاه داخلــی، اصــل 
دموکراســی و انتخابــات در ایــران را بالمــره 
ایــن  ترامــپ  آدم هــای  و  می شــود  منکــر 
ــران را  پرســش را کــه »بواقــع چــه کســانی ای
ــه پیــش می کشــند و  ــد« ب نمایندگــی می کنن
ــات  ــدوق انتخاب ــرون از صن ــخ آن را در بی پاس

ینــد. می جو
ــی نشــده  ــد پیش بین ــاه ۹۶ و در پیام دی م
آن خــروج امریــکا از برجــام درســت در نقطــه 
کم خردی هــای  آن  همســویی  و  تالقــی 
ضدبرجامــی  عقالنیــت  آن  و  داخلــی 
صهیونیســتی رخ می دهــد. ســخن آخــر اینکــه 
ــم و ببینیــم  ــر عــراق را بنگری رخداد هــای اخی
ــه  ــات چگون ــا امیــدی از صنــدوق انتخاب کــه ن
می توانــد مطالبــات برحــق مردمــی را مســتعد 
ــی  ــامانه انتخابات ــوی س ــه فراس ــمت گیری ب س
نمایــد. در ایــران خوشــبختانه آن ائتــالف اعالم 
ــر  ــای تنگ نظ ــی جریان ه ــان برخ ــده می نش
هوشــیاری  و  داخلــی  منفعت جویــی  بــا 
شــیطانی صهیونیســتی نتوانســته امیــد مــردم 
را تــرور کنــد و مــردم را از صنــدوق انتخابــات 
مأیــوس و برکنــار ســازد. جمهوریــت بیشــتر و 
بــا معناتــر ســاختن انتخابــات همچنــان کــه در 
پیامــد اصلــی و بالفصــل آن بــر عیــار مقاومــت 
ــی  ــد بیرون ــد در پیام ــل می افزای ــی در داخ مل
ــب بیشــتری از  ــز بــه مرات ــی آن چی و جهان
ــع  ــد مناف ــام عای ــی برج ــتاورد های حداقل دس

ــرد. ــد ک ــی خواه مل

علی ربیعی: 

صدا وسیما انتخابات را به سطح قطبی سازی های 
کاذب و غیرضرور تقلیل می دهد

آشپزی

گالب جامون

مواد الزم: 
پودر شیر                                   ۱ پیمانه
آرد همه منظوره                         ۳ قاشق غذاخوری
جـوش شـیرین                        کمـی
کره صاف شده                         ۱ قاشق چایخوری
کمـی نمـک           
ماست                              ۲ قاشق غذاخوری
روغن برای سرخ کردن              به میزان الزم

برای شربت:
شـکر                         ۱ و ۲/۱ پیمانـه
آب                                  ۲ پیمانـه
پودر هل                               ۱ قاشق چایخوری
گالب                                 چند قطره
زعفـران                       بـه میـزان الزم

امـروز قـراره بـا هـم یـه دسـر هنـدی بـه 
مـن  کنیـم.  تهیـه  رو  جامـون  گالب  اسـم 
کـه خیلـی هیجـان زده هسـتم. چـون ایـن 
دسـر هنـدی طعـم خیلـی عالـی ای داره. و 
طـرز تهیـه اون بـه صورتیـه کـه با هر سـطح 
مهارتـی در آشـپزی، میشـه خیلـی راحـت از 
پسـش براومـد. این دسـر کـه از ترکیب آرد و 
پـودر شـیر و جـوش شـیرین تهیه میشـه رو 
بایـد در روغن سـرخ کنین. بعدش با شـربتی 
کـه کنـارش تهیه می کنین سـرو میشـه. که 
ایـن شـربت بافـت نـرم و خوشـایندی بهـش 

. ه مید
اگـه توی آشـپزی تـازه کار هسـتین خوبه 
کـه یـادآوری کنم پودر شـیر با شـیر خشـک 
متفاوتـه و نبایـد اشـتباه گرفتـه بشـه. تـوی 
اسـتفاده میشـه  زعفـران هـم  از  ایـن دسـر 
کـه نیـازی نیسـت دم بشـه. فقـط بـه صورت 
خشـک اون رو بـه شـربت اضافـه مـی کنیـن 
تـا رنـگ بـده. دیگـه گفتنـی هـا رو گفتـم. 
فقـط مونـده یـه نکتـه. اگـه دوسـت داریـن 
غـذای هنـدی یـاد بگیریـن و کنار این دسـر 
جـذاب سـرو کنین پیشـنهاد من به شـما پلو 
سـبزیجات، بریانی قارچ، خـوراک مرغ و بادام 
و نـان هندی هسـت. امیـدوارم از آشـپزی به 
سـبک هنـدی هـا و از طعم خوراکی هاشـون 

حسـابی لـذت ببرین.
طرز تهیه: 

همـه  آرد  خشـک:  مـواد  کـردن  الـک 
منظـوره، پـودر شـیر، نمـک و جوش شـیرین 
را در یـک الک بریزید. سـپس بـا هم مخلوط 

و الـک کنیـد.
اضافـه کـردن ماسـت و کره: حـاال مخلوط 
الـک شـده را در یک کاسـه بریزید. ماسـت و 

کـره را اضافـه کنیـد. خوب بهـم بزنید.
نیـاز  صـورت  در  خمیـر:  سـازی  آمـاده 
ماسـت بیشـتری اضافـه کنیـد. حـاال خمیـر 
بـه دسـت آمـده را خـوب ورز دهیـد تـا نـرم 
و چسـبناک شـود. اجـازه دهیـد خمیر گالب 
جامـون به مـدت ۵ دقیقه اسـتراحت کند. در 

ایـن حیـن شـربت را تهیـه کنیـد.
تهیـه کـردن شـربت: ۱- یک تابـه کوچک 
یـا شـیر جوش را روی حـرارت بگذارید. آب و 
شـکر را در آن بریزیـد. اجـازه دهید به جوش 
بیاینـد. صبـر کنیـد تـا مخلـوط آب و شـکر 
بـه مـدت ۵ تـا ۸ دقیقـه بجوشـد تـا نسـبتا 

شـود.  غلیظ 
۲- حـاال گالب، پـودر هـل و زعفـران را 
اضافـه کنیـد و خـوب بهم بزنید. حاال شـربت 
شـما آماده اسـت. آن را در کنـاری قرار دهید 
تـا بقیه مراحـل گالب جامـون را انجام دهید.

شـکل دادن به خمیـر: تکه کوچکی از خمیر 
برداریـد. آن را در کـف دسـت خود قـرار دهید 
و به شـکل گلوله درآورید. دقت داشـته باشـید 
کـه گلولـه خمیر کامال نرم و یک دسـت باشـد. 
ایـن کار را بـرای تمـام خمیـر ادامـه دهیـد. 

سـپس آن هـا را در کاسـه ای بچینید.
سـرخ کـردن گالب جامون: تابـه ای را روی 
حـرارت بگذاریـد. به عمق یکی دو سـانتی متر 
در آن روغـن بریزیـد. بـرای ایـن کـه مطمئن 
شـوید روغـن داغ شـده، یکـی از گلولـه هـا را 
در آن بیندازید. اول گلوله ته نشـین می شـود 
و بعـد بـاال مـی آیـد. حـاال چنـد گلولـه دیگر 
اضافـه کنیـد. آن هـا را بـا حـرارت کـم سـرخ 
کنیـد تـا طالیی رنگ شـوند. سـپس به کمک 
یـک کفگیـر آن هـا را از روغن خـارج کنید. و 

در ظـرف دیگـری قـرار دهید.
اضافـه کـردن شـربت به دسـر: بایـد گلوله 
هـای جامـون سـرخ شـده بـا شـربت گالب 
اسـت  الزم  کار  ایـن  بـرای  شـود.  مخلـوط 
شـربت کامـال داغ باشـد. پـس اگـر شـربت 
شـما سـرد شـده، آن را روی حرارت بگذارید 
تـا بـه جوش بیاید. سـپس گلوله هـا را در آن 
بیندازیـد. بـه مـدت ۲ سـاعت اجـازه دهید تا 

جامـون هـا در شـربت خیـس بخورنـد.

نکات کلیدی تهیه گالب جامون
- در تهیـه ایـن دسـر می توانید ماسـت را 

حـذف کرده و شـیر را جایگزیـن آن کنید.
- اگـر بـه پـودر هـل دسترسـی ندارید می 

توانیـد از ۴ عـدد دانـه هل اسـتفاده کنید.
- در ایـن دسـتور هـر پیمانه معـادل ۲۴۰ 

میلـی لیتر اسـت.
- بـه جـای گالب می توانیـد از چند قطره 

اسـانس گل رز در شـربت استفاده کنید.
منبع: ایران کوک

کارگاه آموزش فضای مجازی و 
خانواده در تبریز برگزارشد

ــل،  ــد غیرعام ــه ی پدافن ــا هفت ــان ب همزم
کارگاه آمــوزش فضــای مجــازی و خانــواده 
بــا همــکاری اداره کل پدافنــد غیرعامــل و 
ــتانداری  ــواده اس ــوان و خان ــور بان اداره کل ام
از  بــا حضــور جمعــی  آذربایجــان شــرقی 
مربیــان پرورشــی، مدیــران مــدارس، مشــاوران 
و مدیــران دســتگاه های اجرایــی در ســالن 
آذربایجــان شــرقی  اســتانداری  اجتماعــات 

برگزارشــد. 
ــوان  ــور بان ــرکل ام ــه گــزارش ایســنا، مدی ب
ــرقی در  ــان ش ــتانداری آذربایج ــواده اس و خان
کارگاه آمــوزش فضــای مجــازی و خانــواده 
این کــه پدافنــد غیرعامــل  بــر  بــا تاکیــد 
ــان  ــا پای ــد ت ــدو تول ــا از ب ــی زمان ه در تمام
عمــر هــر انســانی وجــود دارد، اظهارکــرد: آگاه 
ــوص  ــن خص ــازی در ای ــگ س ــازی و فرهن س
اهمیــت باالیــی داشــته کــه در راســتای کاهش 
ــزی  آســیب های اجتماعــی نیازمنــد برنامــه ری

ــت. ــدی اس ــازی ج ــد س و توانمن
ــدات  ــزود: برخــی تهدی ــه صــادق زاده اف رقی
ــه  ــه جامع ــمن ب ــوی دش ــاز و از س ــان س انس
ــران  ــت از آن جب ــه غفل ــود ک ــل می ش تحمی
ناپذیــر بــوده و نیازمنــد هوشــیاری کامــل 

ــت. اس
ــر اهمیــت بحــث مدیریــت  ــا تاکیــد ب وی ب
پدافنــد غیرعامــل در جامعــه، بیــان کــرد: بایــد 
ــای  ــمن، هماهنگی ه ــدات دش ــل تهدی در مقاب
الزم و جــدی از ســوی مســئوالن و برنامــه 
ریــزی و مدیریــت امــور توســط خانواده هــا بــه 
خصــوص بــرای قشــر جــوان ایجــاد شــود تــا بــا 
نهادینــه کــردن فرهنــگ خودحفاظتی از ســوی 
آمــوزش و پــرورش کشــور و خانواده هــا جامعــه 

از تهدیــدات در امــان باشــد.

فراخوان ششمین جشنواره تئاتر 
دانشجویی آذربایجان شرقی منتشر شد

ــاون فرهنگــی ســازمان جهاددانشــگاهی  مع
ــار  ــوان آث ــار فراخ ــرقی، از انتش ــان ش آذربایج
ــر  ــنواره تئات ــمین جش ــرکت در شش ــرای ش ب
ــوزش  ــات آم ــگاه ها و موسس ــجویی دانش دانش

ــرداد.  ــی اســتان خب عال
ــد  ــی بلن ــد حاج ــنا، اح ــزارش ایس ــه گ ب
ــر  ــطح تئات ــا س ــور ارتق ــه منظ ــرد: ب ــار ک اظه
دانشــجویی، جهــاد دانشــگاهی آذربایجــان 
ــات  ــگاه ها و موسس ــکاری دانش ــا هم ــرقی ب ش
ــزاری   ــه برگ ــدام ب ــتان اق ــی اس ــوزش عال آم
دانشــجویی  تئاتــر  جشــنواره  ششــمین 

. می کنــد
وی اضافــه کــرد: آداب، رســوم و باورهــای بومی 
و محلــی، حقــوق شــهروندی، زندگــی و فرهنــگ 
دانشــجویی، دانشــجو و آســیب هــای اجتماعــی، 
دانشــجو و فضــای مجــازی، ترویــج فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت و حمایــت از رونــق تولیــد از محورهای 

آثــار در ایــن جشــنواره اســت.
حاجــی بلنــد، گفــت: ایــن جشــنواره در دو 
بخــش مســابقه و جنبــی برگــزار می شــود کــه 
ــی و  ــورت رقابت ــه ص ــه ای آن ب ــش صحن بخ
بخــش جنبــی بــه شــکل غیــر رقابتــی برگــزار 

خواهــد شــد.
رئیــس ســتاد برگــزاری ششــمین جشــنواره 
ــزود:  ــرقی، اف ــر دانشــجویی آذربایجــان ش تئات
ــه  ــا توج ــد ب ــدان می توانن ــجویان عالقمن دانش
ــنواره  ــوان جش ــرکت در فراخ ــرایط ش ــه ش ب
آثــار خــود را تــا آبــان مــاه امســال بــه دبیرخانه 
ــز- ســازمان  ــع در دانشــگاه تبری جشــنواره واق
ــی  ــت فرهنگ ــتان – معاون ــگاهی اس جهاددانش
ــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــی  ارســال و ب
ــا شــماره تلفــن 33339711 تمــاس  تواننــد ب

حاصــل کننــد.
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حضرت قلی زاده، گرمسیری و آمویان 
برترین های لیگ کشتی

آسانســور  تیم هــای  از  کشــتی گیر  ســه 
و پله برقــی بهــران )پــاس تهــران(، هیــات 
در  ایــذه  و ســیناصنعت  کشــتی ســیرجان 
ــگ کشــتی  ــه لی ــن هفت ــای ای صــدر برترین ه

ــد.  ــرار گرفتن ق
بـه گـزارش ایرنـا، بعـد از پایان هفتـه پنجم 
و ششـم لیگ برتـر کشـتی فرنگـی و برگزاری ۲ 
دیـدار از هفتـه دوم لیگ برتـر کشـتی آزاد کـه 
و پنجشـنبه هفتـه  طـی روزهـای چهارشـنبه 
گذشـته برگـزار شـد، برتریـن کشـتی گیران از 
نـگاه کارشناسـان سـازمان لیگ معرفی شـدند.

بــا  لیگ برتــر  دوره  نوزدهمیــن  در 
برنامه ریــزی ســازمان لیــگ هــر هفتــه برتریــن 
ــتان و  ــنجی از سرپرس ــا نظرس ــتی گیران ب کش
ــی  ــه فن ــد کمیت ــا تایی ــابقات و ب ــران مس ناظ

ســازمان لیــگ معرفــی می شــوند.
آزاد  کشــتی  لیگ برتــر  ســوم  هفتــه  در 
کشــتی گیر  حضرت قلــی زاده«  »داریــوش 
ــی  ــور و پله برق ــم آسانس ــرم تی وزن ۶۱ کیلوگ
بهــران )پــاس تهــران( کــه در بجنورد توانســت 
ــی  ــایی »احمدنب ــتی تماش ــک کش ــه ی ــا ارائ ب
گوارزاتیلــوف« کشــتی گیر اهــل جمهــوری 
آذربایجــان از تیــم اتــرک خراســان شــمالی را 
شکســت دهــد، بــه عنــوان برتریــن کشــتی گیر 
ــا  ــرایطی ب ــتی در ش ــن کش ــد. ای ــاب ش انتخ
ــی زاده  ــود حضرت قل ــه س ــر ۴ ب ــه ۱۰ ب نتیج
اکثــرا پیش بینــی  پایــان رســید کــه  بــه 
ــز  ــدال برن ــده م ــوف، دارن ــد، گوارزاتیل می کردن
جهــان بتوانــد حریــف خــود را شکســت دهــد. 
در هفتـه پنجـم لیگ برتـر کشـتی فرنگـی، 
تیـم  ترکیـب  در  کـه  گرمسـیری«  »رسـول 
مقابـل  دارد،  هیـات کشـتی سـیرجان حضـور 
»سـجاد فرج پـور« از خراسـان جنوبـی در یـک 
دسـت  پیـروزی  بـه   ۲ بـر   ۳ سـخت  کشـتی 
یافـت. گرمسـیری در وزن ۷۷ کیلوگـرم کشـتی 
حساسـی را با پیروزی سـپری کـرد و حتی عصر 
همـان روز هـم »مهـدی مشـهدی« از شـهدای 
مدافـع حـرم قـم را هم ۹ بـر صفر مغلـوب کرد. 
عنـوان  بـه  کارشناسـان  سـوی  از  گرمسـیری 
برتریـن کشـتی گیر هفتـه پنجـم انتخـاب شـد. 
در هفتـه ششـم و پایانـی لیگ برتـر کشـتی 
کشـتی گیر  آمویـان«  »مالخـاز  نیـز  فرنگـی 
عنـوان  ایـذه  سـیناصنعت  تیـم  ارمنسـتانی 
برتریـن فرنگـی کار را از آن خـود کـرد. ایـن 
فرنگـی کار در وزن ۷۲ کیلوگـرم رقیـب خود در 
تیم دانشـگاه آزاد به نام »محمدسـعید عزیزی« 
را بـا نمایشـی قابل تحسـین در شـرایطی که ۴ 
بـر صفـر پیـش بـود، بـا ضربـه فنـی شکسـت 
داد. آمویـان صبـح همـان روز هـم بـا اقتـدار 
توانسـته بـود از سـد »مرتضـی پورعیسـی« از 

تیـم رعدپدافنـد نوشـهر عبـور کنـد.

ــگاه  ــی باش ــگ قهرمان ــابقات پاورلیفتین مس
هــای اســتان بــا حضــور ۲۸۰ ورزشــکار از اســتان 
ــل و آذربایجــان  هــای آذربایجــان شــرقی، اردبی
ــم از  ــن مراس ــی ای ــد و در ط ــزار ش ــی برگ غرب
ــل  ــه عم ــل ب ــتان تجلی ــوت ورزش اس پیشکس

آمــد.
جشــنواره  مــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــتان  ــای اس ــگاه ه ــی باش ــگ  قهرمان پاورلیفتین
بــه نــام جــام پیامبــر اعظــم، بزرگداشــت 
هفتــه تربیــت بدنــی و گرامیداشــت اســتاد 
ــا  ــدت دو روز  ب ــه م ــی ب ــن ضیغم محمدحس
شــرکت  ورزشــکارانی از سراســر اســتان و اســتان 
هــای همجــوار و باحضــور مســئولین اجرایــی و 
انتظامــی اســتان، پیشکســوتان، داوران و روســای 
ــح  ــالن فت ــی در س ــای ورزش ــت ه ــایر هیئ س

ــد. ــزار ش ــز برگ ــر تبری خیب
ــمی  ــزاری مراس ــا برگ ــابقات ب در روز اول مس
ــن  ــد حس ــتاد محم ــاله اس ــات چندس از زحم
ــان  ضیغمــی پیشکســوت ورزش اســتان، قهرمان
جهانــی، آســیایی و بیــن المللــی پاورلیفتینــگ با 
ــر و جوایزنقــدی توســط دکتــر  ــوح تقدی اهــدا ل
ــرورش  ــازی وپ ــت بدنس ــس هیئ ــک رزم رئی نی
انــدام اســتان تجلیــل گردیــد و در پایــان از 
ــداء  ــابقات بااه ــر مس ــای برت ــم ه ــرات و تی نف

ــد. ــر ش ــی تقدی ــدال و کاپ قهرمان ــم، م حک
ــان  ــدام آذربایج ــرورش ان ــت پ ــس هیئ رئی
ــابقات  ــن مس ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــرقی ب ش
ــی  ــه قهرمان ــده و ب ــاب گردی ــر انتخ ــرات برت نف

ــتقبال  ــا اس ــت: ب ــوند گف ــی ش ــزام م کشــور اع
بســیار خوبــی مواجــه شــده ایــم و نزدیــک ۲۸۰ 
شــرکت کننــده از ۱۶ شهرســتان مختلف اســتان 
و اســتان هــای همجــوار نظیــر آذربایجــان غربــی 

ــد. ــم در مســابقات حضــور دارن ــل ه و اردبی
علــی نیــک رزم بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
مســابقات بــه نــام جــام پیامبــر اعظــم و 
ــی  ــن ضیغم ــد حس ــتاد محم ــت اس گرامیداش
ــرد: اســتاد ضیغمــی  ــار ک نامگــذاری شــده اظه
انــدام  پــرورش  ورزش  پیشکســوتان  جــزو 

کشــورمان مــی باشــند و بــاالی ۳۰ ســال اســت 
ــد. ــیده ان ــت کش ــته زحم ــن رش ــه در ای ک

ــده را عشــق  ــوان زن ــه پهل ــان جمل ــا بی وی ب
وظیفــه  خودمــان  بــرای  داد:  ادامــه  اســت 
ــر و  ــتان تقدی ــوت اس ــه از پیشکس ــتیم ک دانس

تشــکر کوچکــی را انجــام داده باشــیم.
دکتــر نیــک رزم درمــورد اهــداف هیئــت 
ــابقاتی  ــن مس ــزاری چنی ــدام از برگ ــرورش ان پ
اضافــه کرد: در مرحلــه اول ترویــج ورزش و روحیه 
ــان  ــویق جوان ــه و تش ــی در جامع ــاط ورزش بانش

بــرای حضــور در صحنــه هــای ورزشــی کــه باعث 
تقویــت ســالمت جامعــه مــی گــردد و در مرحلــه 
دوم هــدف مــا توســعه ورزش قهرمانــی می باشــد 
کــه بــا برگــزاری ایــن مســابقات اســتعداد هــای 
درخشــانی را کــه داریــم شناســایی کــرده و از آنان 
ــه  ــا در صحن ــم ت ــت کنی در حــد توانمــان حمای

هــای بیــن المللــی نیــز حضــور یابنــد.
ــا  ــابقات ب ــه مس ــی ک ــن ضیغم ــد حس محم
نــام گرامیداشــت ایشــان برگــزار گردیــد، بــاالی 
ــتان  ــه ورزش اس ــه در صحن ــت ک ــال اس ۳۰ س
ــور  ــری حض ــای داوری و مربیگ ــت ه ــا فعالی ب
داشــته اســت. وی در دهــه هفتــاد در مســابقات 
وزنــه بــرداری دانشــجویان ایــران، رشــته پرورش 
انــدام و پــاور لیفتینــگ به مقــام قهرمانی رســیده 
اســت و در حــال حاضــر تنهــا مربــی بیــن المللی 
ــدام اســتان  ــاور لیفتینــگ و پــرورش ان رشــته پ
مــی باشــد کــه ســابقه چندیــن ســال مربیگــری 

ــز دارد. در روســیه را نی
ــور  ــابقات حض ــالن مس ــه در س ــی ک ضیغم
داشــت در گفــت و گــوی کوتاهــی بــا خبرنــگار 
مــا اظهــار کــرد: از هیئــت پــرورش انــدام اســتان 
تشــکر مــی کنــم، شــاید ایــن اولیــن بــار اســت 
ــورد  ــات م ــان حی ــکار را در زم ــک ورزش ــه ی ک

تقدیــر قــرار مــی دهنــد.

ــا  ــتان بـ ــطرنج اسـ ــگ شـ ــن دوره لیـ اولیـ
ـــن  ـــور ۲۰۴ بازیک ـــا حض ـــت و ب ـــام والی ـــام ج ن
در قالـــب ۳۴ تیـــم در رده هـــای ســـنی ۶ 
الـــی ۸۶ ســـال آقایـــان و بانـــوان بـــا حضـــور 
ـــرقی و  ـــان ش ـــطرنج آذربایج ـــت ش ـــس هیئ رئی

سرپرســـتان تیـــم هـــا آغـــاز گردیـــد.
ـــت  ـــس هیئ ـــا، رئی ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ــش  ــه افزایـ ــاره بـ ــا اشـ ــتان بـ ــطرنج اسـ شـ
تعـــداد تیـــم هـــای شـــرکت کننـــده نســـبت 
ـــال  ـــت: امس ـــار داش ـــل اظه ـــای قب ـــال ه ـــه س ب
بـــا افزایـــش شـــرکت کننـــدگان و تیـــم هـــا 
مواجهیـــم، در ایـــن دوره دو تیـــم از دانشـــگاه 
ـــا و  ـــه ه ـــم از کارخان ـــد تی ـــتان و چن ـــای اس ه
ـــد.  ـــده ان ـــه ش ـــابقات اضاف ـــه مس ـــا ب ـــرکت ه ش
هـــر تیـــم متشـــکل از ۶ نفـــر مـــی باشـــد و 
ـــگ  ـــن دوره لی ـــاز در ای ـــطرنج ب ـــدود ۲۰۰ ش ح
بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت خواهنـــد پرداخـــت 
ـــوان و  ـــت آن حضـــور بان ـــر اهمی ـــه قســـمت پ ک
ـــت  ـــده اس ـــرکت کنن ـــان ش ـــاالی نوجوان ـــار ب آم
ـــد  ـــتان خواهن ـــطرنج اس ـــازان ش ـــده س ـــه آین ک

ـــود. ب
ـــز  ـــه داد: تمرک ـــرزاده ادام ـــد می ـــید وحی س
ـــا ان  ـــت ت ـــان اس ـــر روی نوجوان ـــتر ب ـــا بیش م
شـــاهلل بتوانیـــم بعـــد از آقـــای اصغـــر قلـــی 
زاده بازهـــم اســـتاد بـــزرگ تحویـــل جامعـــه 
ــه  ــن زمینـ ــم و در ایـ ــتان دهیـ ــطرنج اسـ شـ

مســـتعد هســـتیم.
ــداز  ــم انـ ــه چشـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ــان را  ــمالغرب و آذربایجـ ــام شـ ــزاری جـ برگـ
داریـــم بیـــان داشـــت: بـــا برنامـــه ریـــزی ش 
ــام  ــد جـ ــال بعـ ــاهلل سـ ــده ان شـ ــام شـ انجـ

ــرد. ــم کـ ــزار خواهیـ ــمالغرب را برگـ شـ
ــان ایـــن کـــه  ــا بیـ ــرزاده بـ مهنـــدس میـ
ـــان،  ـــل آذربایج ـــا مث ـــوار م ـــای همج ـــور ه کش
ـــطرنج  ـــای ش ـــب ه ـــه از قط ـــتان و ترکی ارمنس
ـــد گفـــت: متاســـفانه  ـــه حســـاب مـــی آین ـــا ب دنی
مـــا در ایـــن زمینـــه غافـــل بـــوده ایـــم و از 
ـــم  پتانســـیل موجـــود اســـتفاده الزم را نکـــرده ای
ـــزاری  ـــت در برگ ـــزی و مداوم ـــه ری ـــا برنام ـــا ب ام
مســـابقات مختلـــف مـــی توانیـــم شـــطرنج بـــازان 
ـــه  ـــیه را ب ـــی روس ـــایه و حت ـــای همس ـــور ه کش
تبریـــز دعـــوت کـــرده و مســـابقات بیـــن المللـــی 

را نیـــز برگـــزار نمائیـــم کـــه ایـــن موضـــوع جـــزو 
برنامـــه هـــای مـــا بـــوده و هســـت امـــا بـــه 
ـــق  ـــه تعوی ـــی و ارزی آن را ب خاطـــر شـــرایط مال

ـــم. ـــه ای انداخت
ـــخ  ـــتان در پاس ـــطرنج اس ـــت ش ـــس هیئ رئی
بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا حمایـــت هـــای 
مناســـبی در جهـــت برگـــزاری لیـــگ انجـــام 
ـــطرنج  ـــت ش ـــرد: هیئ ـــوان ک ـــت عن ـــده اس ش
ـــود  ـــر خ ـــت و اگ ـــتان اس ـــطرنج اس ـــی ش متول
ـــرای  ـــد ب ـــزار نمای ـــابقه را برگ ـــک مس ـــد ی نتوان
ـــه  ـــا ب ـــد، م ـــی باش ـــول نم ـــل قب ـــن قاب ـــود م خ
ـــا  ـــا قطع ـــم ام ـــته ای ـــدم برداش ـــان ق ـــدر توانم ق
ـــای  ـــه ج ـــاید ب ـــدیم ش ـــی ش ـــت م ـــر حمای اگ
ـــاهد ۶۰  ـــتیم ش ـــی توانس ـــود م ـــم موج ۳۰ تی

ـــیم. ـــده باش ـــرکت کنن ـــم ش تی
ـــی  ـــت های ـــتر حمای ـــروز بیش ـــزود: ام وی اف
ــار سیاســـی دارد  ــام مـــی شـــود بـ کـــه انجـ
وهمانطـــور کـــه دیدیـــد مـــا هیـــچ یـــک از 
ـــرده  ـــوت نک ـــابقات دع ـــرای مس ـــئولین را ب مس
ـــرمان  ـــاج س ـــان ت ـــه آن ـــه هم ـــن ک ـــا ای ـــم ب ای
ـــه  ـــرکات کلیش ـــه ح ـــادی ب ـــند اعتق ـــی باش م
ـــم در راســـتای خـــود  ـــم و دوســـت داری ای نداری
شـــطرنج و توســـعه آن قـــدم برداریـــم، فکـــر 
مـــی کنـــم سیاســـت را بایـــد از ورزش جـــدا 
کنیـــم تـــا ورزش بتوانـــد بـــا داشـــته هـــای 

خـــود رشـــد نمایـــد.
اضافـــه  پایـــان  در  میـــرزاده  وحیـــد 
کـــرد: امـــروز دغدغـــه بیشـــتر والدیـــن روی 
بحـــث تیزهوشـــان و تســـت زنـــی و کنکـــور 
ــد از  ــده انـ ــل شـ ــت و غافـ ــان اسـ فرزندانشـ
ــتر  ــی بیشـ ــد خیلـ ــی توانـ ــه مـ ــائلی کـ مسـ
ذهـــن و فکـــر فرزندانشـــان را رشـــد داده 
ــم ورزش  ــی کنـ ــر مـ ــد، فکـ ــرورش دهـ و پـ
ـــوزد و در  ـــی آم ـــه انســـان م ـــر را ب شـــطرنج تفک
ـــانه  ـــه کمـــک اصحـــاب رس ـــد ب ـــه بای ـــن زمین ای
ـــا  ـــردم را ب ـــرده و م ـــانی ک ـــالع رس ـــتر اط بیش
ـــی الخصـــوص شـــطرنج  ـــا و عل ـــی ورزش ه تمام

بیشـــتر و درســـت تـــر آشـــنا نمائیـــم.
ــابقات  ــت دور دوم مسـ ــر اسـ ــه ذکـ الزم بـ
ــح  ــاعت ۱۰ صبـ ــاه سـ ــان مـ ــه ۱۷ آبـ جمعـ
در ســـالن شـــطرنج هیئـــت اســـتان برگـــزار 

ــد. ــد گردیـ خواهـ

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان به کار خود پایان داد بررسی چشم انداز شطرنج استان 
با شروع جام والیت

اقــدام  کــردن  محکــوم  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتاندار   
ــت  ــم پرســپولیس تهــران و اهان ــه تی تماشــاگرنمای منتســب ب
آنــان بــه خانــواده معظــم شــهیدان خطیبــی در جریــان دیــدار 
بــا ماشین ســازی تبریــز، خواســتار برخــورد قاطــع مراجــع 

ــد.  ــت ش ــاق ناشایس ــن اتف ــان ای ــا خاطی ــط ب ذی رب
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا پورمحمــدی در آییــن افتتــاح 
بــاغ شــهر تبریــز اظهــار داشــت: ورزش عرصــه همدلــی و 
ــت و  ــه اس ــراد جامع ــن اف ــتی ها بی ــت دوس ــتگی و تقوی همبس
نبایــد در میادیــن ورزشــی شــاهد حــرکات ناشایســت و مغایــر 

ــیم. ــالمی باش ــی و اس ــگ ایران ــا فرهن ب
وی افــزود: اهانــت بــه خانــواده ای کــه ۲ شــهید در راه امنیــت 
ــم اســالم و انقــالب  ــردم و کشــور تقدی و آرامــش و آســایش م
کــرده اســت، بــه هیــچ عنــوان قابــل گذشــت نیســت و مراجــع 
مربوطــه بــه ویــژه دســتگاه قضایــی و فدراســیون فوتبــال بایــد 

بــا خاطیــان ایــن جریــان برخــورد کننــد.

ــت  ــال در محکومی ــیون فوتب ــه فدراس ــه بیانی ــدی ب پورمحم
ایــن اتفــاق اشــاره و اضافــه کــرد: بــه اداره کل ورزش و جوانــان 
آذربایجــان شــرقی دســتور داده ام تــا شــکواییه ای در ایــن 

ــد. ــم کن ــپولیس تنظی ــم پرس ــه تی ــوص علی خص
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا قدردانــی از تالش هــای 
ــز،  ــهری تبری ــبز ش ــای س ــعه فض ــرای توس ــه ب ــورت گرفت ص
ــه فضــای  ــری مســکونی ب ــر فضــای کارب ــه تغیی ــان اینک ــا بی ب
ــت:  ــر اســت، گف ــی اقتصــاد کشــور هن ــت کنون ســبز در وضعی
متاســفانه برخــی ضرورت هــای شــهری و غفلت هــا در گذشــته 

ــود. ــود ش ــز ناب ــای تبری ــیاری از باغ ه ــه بس ــده ک ــث ش باع
پورمحمــدی بــه افزایــش فضــای ســبز و جنــگل کاری در تفرجگاه 
ــن تفرجــگاه  ــی و هزینه هــای ناشــی از نگهــداری و توســعه ای عینال
ــارک در جــای جــای  ــزود: ایجــاد فضــای ســبز و پ اشــاره کــرد و اف
تبریــز حاکــی از توجــه شــهرداری تبریــز به عدالــت در توزیــع امکانات 

شــهری اســت.

وی از شــهروندان تبریــزی درخواســت کــرد در حفــظ، 
نگهــداری و توســعه فضــای ســبز و مکان هــای عمومــی و 
تفریحــی تــالش و ایــن مراکــز را بــه مکان هایــی بــرای توســعه 

ــد. ــل کنن ــی تبدی ــاط اجتماع ــالق و نش اخ
ــک  ــش از ی ــعت بی ــه وس ــی ب ــز در زمین ــهر تبری ــاغ ش ب
هکتــار بیــن چهــارراه نصــف راه و چهــارراه خطیــب در منطقــه 
۶ شــهرداری تبریــز واقــع شــده، بــرای تملــک آن ۳۴ میلیــارد 
ــده  ــه ش ــان هزین ــارد توم ــداث آن ۲ میلی ــرای اح ــان و ب توم

اســت.

استاندار آذربایجان شرقی خواستار برخورد با 
تماشاگرنماهای پرسپولیس شد

تاریخ انتشار: 98/۰8/۱2  
 م الف: ۴۳۰

آگهي تحدید حدود اختصاصي
نظــر بــه ایــن کــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری و مســکونی واقــع 
ــي  ــي از 17 اصل ــروز از 1219 فرع ــالک 9925 مف ــت پ ــداث تح ــال اح ــیر در ح ــب ش درعج
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 رســمي 
در حــق نامبــرده تاییــد مالکیــت شــده اســت در ســاعت 9 صبــح مورخــه 98/09/12 روز ســه 
شــنبه  بعمــل خواهــد آمــد. مراتــب بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن ابــالغ مي گــردد در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــي در محــل حضــور بهــم رســانند و اعتــراض بــر حــدود و حقــوق 
ــه  ــه مــدت 30 روز پذیرفت ــد حــدود ب ــخ تحدی ــون ثبــت از تاری ــاده 20 قان ــق م ارتفاقــي مطاب

خواهــد شــد.
بابک داداشي - ثبت اسناد و امالک عجب شیر

تاریخ انتشار: 98/۰8/۱2  
 م الف: ۴۳۱

آگهي تحدید حدود اختصاصي
نظــر بــه ایــن کــه تحدیــد حــدود ششــدانگ اعیانــی یــک قطعــه زمیــن مزروعــی واقــع در 
ســعید آبــاد تحــت پــالک 215 مفــروز از - فرعــي از 15 اصلــي بخــش ده مراغــه ملکــي آقــای 
ــر راي شــماره 860304003000551 هیــات رســیدگي موضــوع  ســید علــی ســالمی کــه براب
ــد ســند رســمي در حــق  ــاختمانهاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
نامبــرده تاییــد مالکیــت شــده اســت در ســاعت 9 صبــح مورخــه 98/09/11 روز دوشــنبه بعمــل 
ــه مالکیــن و مجاوریــن ابــالغ مــي گــردد در روز و ســاعت  خواهــد آمــد. مراتــب بدینوســیله ب
مقــرر در ایــن آگهــي در محــل حضــور بهــم رســانند و اعتــراض بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــي 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.

بابک داداشي - ثبت اسناد و امالک عجب شیر

تاریخ انتشار: 98/۰8/۱2  
 م الف: ۴29

آگهي تحدید حدود اختصاصي
نظــر بــه ایــن کــه تحدیــد حــدود ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانــه واقــع درســعید آبــاد تحــت 
پــالک 2525 مفــروز از 1753 فرعــي از 19 اصلــي بخــش ده مراغــه ملکــي آقــای داداش صبحی 
ــون  ــوع قان ــیدگي موض ــات رس ــماره 9860304003000137 هی ــر راي ش ــه براب ــان ک رازی
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي در حــق نامبــرده 
تاییــد مالکیــت شــده اســت در ســاعت 9 صبــح مورخــه 98/09/10 روز یکشــنبه  بعمــل خواهــد 
آمــد. مراتــب بدینوســیله بــه مالکیــن و مجاوریــن ابــالغ میگــردد در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 
آگهــي در محــل حضــور بهــم رســانند و اعتــراض بــر حــدود و حقــوق ارتفاقــي مطابــق مــاده 20 

قانــون ثبــت از تاریــخ تحدیــد حــدود بــه مــدت 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.
بابک داداشي - ثبت اسناد و امالک عجب شیر

مراســم تجلیــل از مربیــان بــا حضــور اعضــای هیئــت کشــتی 
ــز و  ــدای جوای ــا اه ــد و ب ــزار گردی ــار برگ ــتی ایث ــالن کش ــز در س تبری

ــد. ــه عمــل آم ــل ب شــاخه ای گل از ایشــان تجلی
ــگار مــا، یوســف خداکرمــی رئیــس هیئــت کشــتی  ــه گــزارش خبرن ب
تبریــز بــا اشــاره بــه ارزش مربیگــری اظهــار کــرد: معنــای واقعــی کلمــه 
مربــی، عشــق اســت و ورزشــکاران همــه چیزشــان را از مربیــان خــود مــی 
آموزنــد، خــود مــا و جوانانــی کــه امــروز ورزش مــی کننــد همگــی مــرام 

پهلوانــی، ورزش و معنــای زندگــی را از مربیــان خــود آموختــه ایــم.
علــی نصیریــان یکــی از مربیانــی کــه در ایــن مراســم از ایشــان تجلیــل 
شــد، گفــت: فکــر مــی کنــم بعضــی اوقــات مربــی بــرای یــک ورزشــکار از 
پــدر هــم برایــش نزدیــک تــر اســت، زمانــی کــه بــا ورزشــکار زندگــی مــی 
کنــد، بــا باخــت او ناراحــت مــی شــود  و بــا بــرد او مــی خنــدد، امــا اغلــب 
بــه خاطــر غــرور و عــزت جایــگاه مربیگــری نمــی توانــد ایــن را بــروز دهد 
و یــا وقتــی ورزشــکاری آســیب مــی بینــد، مشــکل مالــی دارد و یــا هــر 

مشــکل دیگــری مربــی برایــش خــون دل مــی خــورد.
نصیریــان دربــاره مســائل امــروز کشــتی ادامــه داد: شــاید اگــر 
بودجــه ای کــه بــرای یــک بازیکــن فوتبــال تراکتــور صــرف مــی شــود 
ــی در ســطح  ــوان نفرات ــی ت ــق شــود م ــز تزری ــت کشــتی تبری ــه هیئ ب
المپیــک را تحویــل جامعــه داد، مــا امــروز بــا مشــکالت پیــش پــا افتــاده 
ای در کشــتی مواجهیــم، تامیــن مســائل مالــی یــک کشــتی گیــر حرفــه 
ای مهــم اســت کــه شــاید خیلــی از کشــتی گیــران اگــر فقــط یــک کار 
مناســبی داشــته باشــند مــی تواننــد در ســطح جهــان و المپیــک نقــش 

شایســته ای را ایفــا نماینــد.
ــل  ــه دلی ــا ب ــران م ــتی گی ــب کش ــفانه اغل ــت: متاس ــان داش وی بی
ــه  ــی ک ــر زمان ــتند و عص ــر کار هس ــح س ــی از صب ــائل مال ــن مس تامی

ــد. ــی آین ــن م ــر تمری ــه س ــل رفت ــان تحلی ــرژی ش ان
ــور را  ــومی کش ــام س ــرا مق ــه اخی ــوان ک ــی رض ــی نق ــان مرب نصیری
بدســت آورده خاطــر نشــان کــرد: رضــوان جــزو کشــتی گیــران عالــی 
امــا بــد شــانس اســت و در بیشــتر مســابقاتی کــه اعــزام شــده بــا آســیب 

ــن  ــا ای ــا ب ــت ام ــوده اس ــراه ب ــی هم دیدگ
حــال بســیار بــا اســتعداد و بــا غیــرت اســت، طــی 
مدتــی کــه بــا او کار کــرده ام تمریــن را هیچوقــت 
تعطیــل نکــرده و در مســابقات اخیــر حقــش اولــی 
ــال را از  ــای فین ــتی پ ــاداوری، کش ــا ن ــه ب ــود ک ب

دســت داد.
نقــی رضــوان کشــتی گیــر جــوان وزن ۵۷ کیلــو 
شــهر تبریــز نیــز دربــاره ســطح مســابقات قهرمانــی 
کشــور و کســب عنــوان ســومی بیــان داشــت: 
ــن  ــد، م ــزار گردی ــی برگ ــطح خوب ــابقات در س مس
پــای فینــال در حالــی بــازی را واگــذار کــردم کــه 
ــه  ــود، البت ــل ب ــر دخی ــن ام ــم در ای ــاداوری ه ن
ــم امــا  ــازی در ایــن مــورد اعتــراض کردی بعــد از ب

ــی نرســید. ــه جای متاســفانه ب
ــان  ــای نصیری ــا دارد از آق ــه داد: ج رضــوان ادام
ــا  ــار م ــات کن ــه همیشــه در تمرین ــم ک تشــکر کن
ــی  ــران م ــتی گی ــا کش ــی م ــه دلگرم ــوده و مای ب
باشــند، تنهــا کاری کــه از دســتم بــر مــی آیــد ایــن 
ــا پیشــرفت و کســب عنــوان زحمــات  اســت کــه ب

ــی پاســخ نگــذارم. ایشــان را ب
کشــتی گیــر آینــده دار تبریــزی در پایــان اضافــه 
ــه  ــکارانی ک ــه ورزش ــم هم ــی کن ــر م ــرد: فک ک
ــی رســیده و  ــه ســطح قهرمان زحمــت کشــیده و ب
زندگــی خــود را وقــف ورزش کــرده اند از مســئولین 
ــم از تامیــن شــغل مناســب و مســائل  ــی اع توقعات
ــای  ــرا کاره ــد، اخی ــات ورزشــی دارن ــی و امکان مال
خوبــی از ســوی هیئــت کشــتی انجــام مــی شــود 
مثــل مراســم تجلیــل کــه دلگرمــی خاصــی را بــرای 

مــا ایجــاد مــی کنــد.
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اوقات شرعی شهر تبریز

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
بیــان کــرد: ســازمان تعزیــزات و وزارت صمــت 
بــا وجــود داشــتن نقــش اساســی تر در زمینــه 
کنتــرل قیمت هــا امــا تاکنــون خروجــی و 

عملکــرد مناســبی نداشــته اســت. 
ــوج  ــرداد بائ ــت، مه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــا انتقــاد از افزایــش تدریجــی قیمــت  الهوتــی ب
ــت  ــدن قیم ــت ش ــود ثاب ــی باوج ــالم خوراک اق
ــات قیمــت  ــه واســطه ثب ــت: اگرچــه ب دالر، گف
التهــاب و گرانی هــای لحظــه ای از بــازار  ارز 

به ویــژه بــازار کاالهــای اساســی دور شــده اســت 
امــا هنــوز شــاهد گرانــی تدریجــی قیمــت اقــالم 
ــه  ــیر و... هســتیم ک ــان، ش اساســی همچــون ن
ــوان ناشــی از عــدم نظــارت  ــی را می ت ایــن گران
ــازار دانســت. ــر ب ــی ب ــتگاه های نظارت ــر دس موث

نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: ســازمان تعزیــزات و وزارت 
صمــت در زمینــه کنتــرل قیمت هــا نقــش 
ــی و  ــون خروج ــا تاکن ــد ام ــی تری دارن اساس
ــن  ــس از ای ــته و مجل ــبی نداش ــرد مناس عملک
بابــت نقدهــای بســیاری بــه آن هــا وارد کــرده 
اســت، همچنیــن نماینــدگان خواهــان توضیــح 
وزارت  ازســوی  کم کاری هــا  ایــن  دلیــل 

ــتند. ــارت هس ــدن و تج ــت، مع صنع

ضرورت قطع کردن دست سوداگران و 
سودجویان برای مقابله با گرانی ها 

ســازمان  همچنیــن  داد:  توضیــح  وی 
و  واقعــی  را  قیمت هــا  بایــد  تعزیــرات 

ــی  ــر روی تمام ــد ب ــزود: بای ــد، اف ــتند کن مس
ــرایط  ــن ش ــود در ای ــذاری ش ــا قیمت گ کااله
ــت  ــه قیم ــاس را ب ــد اجن ــنده نمی توان فروش
خودســاخته بــه فــروش رســاند البتــه ماجــرای 
گرانــی در کشــور بســیار عمیق تــر از ایــن 
ــارت  ــد نظ ــذا نیازمن ــت ل ــا اس قیمت گذاری ه
ــردن  ــع ک ــع و قط ــا توزی ــد ت ــه تولی از مرحل

دســت ســوداگران و ســودجویان اســت.

دلیل گرانی ها؛ عدم نظارت و عمل نکردن 
وزارت صمت به وظیفه قانونی

و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
محاســبات در مجلــس شــورای اســالمی اضافــه 
ــه  ــبت ب ــدیدی نس ــراض ش ــردم اعت ــرد: م ک
ــد،  ــان و شــیر دارن ــی ن افزایــش قیمــت و گران
هرچنــد گرانی هــای بی دلیــل کنونــی بــه 
عــدم نظــارت موثــر و عمــل نکــردن وزارتخانــه 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه وظیفــه قانونــی 

ــاط دارد.   ــودش ارتب خ

الهوتی مطرح کرد:

خروجی نامناسب سازمان تعزیزات و
 وزارت صمت در زمینه کنترل قیمت ها

در دو ســال گذشــته بیــش از ۳۰۰ اســتخدام 
غیرقانونــی در شــهرداری تبریــز صــورت گرفتــه 

 . ست ا
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
ــا تاکیــد  ــز، ب ایــرج شــهین باهــر شــهردار تبری
ــری  ــه کارگی ــهرداری در بحــث ب ــه ش ــر اینک ب
ــت: ورود  ــخصی دارد، گف ــوب مش ــرو چارچ نی
نیــرو بــه شــهرداری، چــه »فامیــل مــن« 
باشــد، چــه بــرادرزاده عضــو شــورا یــا هــر کــس 
ــررات  ــط و مق ــاس ضواب ــر اس ــه ب ــر، هم دیگ
ــوارد  ــن م ــدام از ای ــرد و هیچ ک ــورت می گی ص

ــت. ــوده اس ــی نب غیرقانون
ــهرداری  ــا در ش ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــت:  ــار داش ــم، اظه ــی نداری ــتخدام غیرقانون اس
طریــق  از  را  خــود  نیرو هــای  شــهرداری 
نیــرو می کننــد،  تامیــن  شــرکت هایی کــه 
ایــن  اســتخدام  نحــوه  می کنــد.  جــذب 
ــه  ــر این گون ــت، اگ ــی اس ــز قانون ــرکت ها نی ش
ــر  ــراد ناظ ــط و اف ــاً مراجــع ذی رب نباشــد، قطع

می کننــد. رســیدگی 
ــاد  ــا ی ــهرداری از آن ه ــه ش ــرکت هایی ک ش
می کنــد، بدیهــی اســت کــه صرفــاً نقــش 
ــن  ــق ای ــه از طری ــرادی ک ــد، اف ــطه دارن واس
شــهرداری  در  می شــوند  جــذب  شــرکت ها 
ــهرداری  ــم ش ــان را ه ــد و حقوق ش کار می کنن
اســتخدام  در  عمــاًل  افــراد  ایــن  می دهــد، 
ــطه. ــرکت واس ــه آن ش ــتند، ن ــهرداری هس ش

ــت  ــی اس ــبه دولت ــاد ش ــک نه ــهرداری ی ش
ــه  ــی ک ــا توجیه ــی ب ــتخدام در آن )حت و اس
بایــد  آقــای شــهین باهر عنــوان می کنــد(، 
باشــد.  اســتخدامی  قوانیــن  چارچــوب  در 
ــح  ــتخدامی تصری ــای اس ــذار در بحث ه قانون گ
ــل  ــی مراح ــد ط ــتخدام« بای ــه »اس ــرده ک ک
مشــخصی از جملــه نیازســنجی پســت های 
ــزاری  ــی، برگ ــی عموم ــار آگه ــاز، انتش موردنی
آزمــون اســتخدامی، برگــزاری مصاحبه هــای 

تخصصــی، گزینــش و ... باشــد.
وقتــی چنیــن پروســه ای در شــهرداری تبریز 
صــورت نگرفتــه، شــهرداری چطــور مدعــی 
اســت، فامیــل خــود را در چارچــوب قانــون وارد 
ــت  ــی صحب ــه وقت شــهرداری کرده اســت؟! البت
از فامیــل می شــود، زیــاد ذهنتــان متوجــه 
ــوی  ــد. موضــوع بحــث، اخ ــل دور« نباش »فامی
ــا  ــز جنــاب شــهردار اســت کــه همزمــان ب عزی
مســوولیت شــهین باهر، در دوران کهولــت ســن، 
ــد! ــز در آمده ان ــهرداری تبری ــتخدام ش ــه اس ب

عجیــب اینکــه، شــهردار تبریــز در توجیــه 
اســتخدام فامیــل خــود از دســتگاه های نظارتی مایه 
گذاشــته و می گویــد »اگــر ورود نیرو هــا غیرقانونــی 

ــد!« ــط، رســیدگی می کنن باشــد، مراجــع ذی رب
بخــش  یــک  در  همچنیــن  شــهین باهر 
از ســخنانش، بــدون اشــاره بــه نــام فــرج 
محمد قلیــزاده عضــو منتقــد شــورا گفــت: 
افــرادی کــه ایــن بحث هــا را مطــرح می کننــد، 
ــتند. ــازی هس ــدن و خبرس ــرح ش ــال مط دنب

تبریــز،  شــهردار  اظهــارات  دنبــال  بــه 
ــهر،  ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــزاده عض محمدقلی
ــا از اســتخدام ها  کــه در دو ســال گذشــته بار ه
در  غیرقانونــی  وضعیت هــای  تبدیــل  و 
ــر  ــار دیگ ــه، ب ــخن گفت ــز س ــهرداری تبری ش
ــه در دو ســال گذشــته بیــش  ــرده ک ــد ک تاکی
از ۳۰۰ اســتخدام غیرقانونــی در شــهرداری 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
او متذکــر شــد: ایــن تعــداد مــواردی اســت 
ــان دارم  ــدرک در موردش ــند و م ــده س ــه بن ک
و چــه بســا آمــار اســتخدام های غیرقانونــی 

ــد. ــن باش بســیار بیشــتر از ای
قلیــزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه منصــب 
خدمتگــزاری شــهردار تبریــز یــک جایــگاه 
مترقــی و ارزشــمند اســت، ادامــه داد: از آنجا که 
عالقمنــد نیســتم این جایــگاه آلوده بــه »دروغ« 

باشــد، از شــهردار تبریــز می خواهــم مجــوز 
قانونــی اســتخدام فامیل هــای خــود را رســانه ای 
ــا کمــال میــل  ــده ب ــن صــورت بن ــد. در ای کنن
از ایشــان و مــردم عــذر خواهــم خواســت، امــا 
اگــر اوضــاع این گونــه نبــود، امیــدوارم شــهردار 

ــد. ــی کن ــردم عذرخواه ــد از م بتوانن
اســتخدام فامیــل نزدیــک شــهردار تبریــز بــه 
غیــر از اســتخدام ها و تبدیــل وضعیت هایــی 
اســت کــه در چند منطقــه ســازمان همچنین در 
طبقــه هفتــم ســاختمان ابوریحــان یعنــی حــوزه 
دفتــر شــهردار تبریــز صــورت گرفتــه و منتســب 
ــی از اعضــای شوراســت. ــهین باهر و برخ ــه ش ب

نیســت  متوجــه  گویــا  تبریــز  شــهردار 
فــرض  بــه  حتــی  فامیلــی  اســتخدام های 
محــال، اگــر مجــوزی هــم داشــته باشــند، عامل 
بی اعتمــادی و نارضایتــی عمومــی و زمینه ســاز 
قبح زدایــی از تبعیــض و پارتی بــازی اســت.

ــتخدام  ــر اس ــت اگ ــی اس ــهین باهر، مدع ش
فامیلــی هــم بــوده، براســاس قانــون بــوده 
ــن  اســت، حــال ســوال اینجاســت کــه چــرا ای
قانــون نصیــب کارگرانــی کــه بــرای ماهــی یــک 
ــا  ــا شــب کار ســر پ میلیــون تومــان از صبــح ت
ــدارک  ــا م ــه ب ــرادی ک هســتند، نمی شــوند؟ اف
کارشناســی، بیــش از ۲۰ ســال نیــروی شــرکتی 
ــد؟ هســتند چــرا ســهمی از ایــن قوانیــن ندارن
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چهــل و یکمیــن جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران 
ســه قــوه بــا حضــور اعضــاء و ســران ســه قــوه تشــکیل شــد. 

بــه گــزارش ایســنا،  در ادامــه مباحــث پیرامــون اصالحــات ســاختاری 
بودجــه، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گزارشــی از اقدامــات صــورت 

گرفتــه مطــرح نمــود.
ــش  ــر افزای ــی ب ــی مبتن ــام مالیات ــاختار نظ ــالح س ــت های اص سیاس
ــع  ــن مناب ــی و تأمی ــص مل ــد ناخال ــا درآم ــی و نســبت آن ب ــه مالیات پای
پایــدار و جهت گیری هــای مالیاتــی در حمایــت از افزایــش تولیــد و 
حمایــت از اقشــار کــم درآمــد، در ایــن جلســه مــورد بحــث و بررســی 

ــرار گرفــت. ق
ــی، در  ــور بازرگان ــدن و تجــارت در ام ــت، مع ــر صنع ــام وزی ــم مق قائ
ــوزه واردات  ــه در ح ــن وزارتخان ــرد ای ــی از عملک ــه گزارش ــه جلس ادام

و صــادرات ارایــه نمــود و مقــرر شــد ورود کاالهایــی کــه امــکان 
ــت از  ــازار وجــود دارد، در حمای ــای ب ــن نیازه ــی آن و تأمی ــد داخل تولی

ــود. ــوع ش ــتغال ممن ــش اش ــی و افزای ــران داخل تولیدگ

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛

سیاست های اصالح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر 
افزایش پایه مالیاتی بررسی شد


