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پزشکانیکهباجانبیماربازیمیکنند

دستگیری 60 کارچاق کن و دالل در 
ندانم کاری ها باید به پایان برسد دادگستری آذربایجان شرقی 

بازار چین فرصت بی نظیری برای 
شرکت های ایرانی است

جزییات پرداخت »وام« قرض الحسنه به 
بازنشستگان نیروهای مسلح

ــه  ــاره ب ــا اش ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
ــق  ــر رون ــری ب ــم رهب ــام معظ ــدات مق تأکی
ــای  ــای واحده ــه نیازه ــه ب ــا توج ــد و ب تولی
ــنهاد  ــردش پیش ــرمایه در گ ــه س ــدی ب تولی
ــر  ــر نظ ــژه ای زی ــای وی ــا گروه ه ــرد بانک ه ک
مدیرعامــل تشــکیل داده و واحدهــای نیازمنــد 

نقدینگــی را شناســایی و تأمیــن کننــد. 
دوره ای  جلســه  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــل  ــران عام ــا مدی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی

بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری در محــل بانــک 
مرکــزی برگــزار شــد؛ در این جلســه عبدالناصر 
همتــی بــا اشــاره بــه اقدامــات بانــک مرکــزی 
ــود  ــد بهب ــی از رون ــام بانک ــاح نظ ــرای اص ب
ــی،  ــود بانک ــوص س ــا درخص ــرد بانک ه عملک
و  اضافه برداشــت  از  اجتنــاب  و  تســهیات 
ــه به همــت عمــده  ــول ک ــازار پ ــز آرامــش ب نی
تــاش  از  اســت،  شــده  محقــق  بانک هــا 
مدیریــت و کارکنــان نظــام بانکــی تشــکر کــرد.

همتــی بــا اشــاره بــه اینکــه بانــک مهمتریــن 
نهــاد بــرای جــذب پــس  انــداز هــای مــردم 
ــای  ــذاران عمــده آن صندوق ه اســت و ســپرده  گ
ــرمایه   ــای س ــا، صندوق ه ــتگی و بیمه ه بازنشس
گــذاری و امثالهــم هســتند و ســهم ســپرده  گذاری 
ــه  ــل ماحظ ــیار قاب ــپرده ها را بس ــی در س مردم
دانســت و ارتقــا و اســتحکام بانک هــا را در راســتای 

اقتصــاد کان کشــور قلمــداد کــرد.
ــکر  ــن تش ــزی ضم ــک مرک ــس کل بان رئی

از  خــروج  در  بانک هــا  کــه  اقداماتــی  از 
ــد  ــداوم رون ــر ت بنگاهــداری انجــام می دهنــد ب
ــن  ــرد. وی همچنی ــد ک ــا تأکی ــن واگذاری ه ای
ــی  ــن مال ــا در تأمی ــش بانک ه ــت نق ــر اهمی ب
طرح هــای بــزرگ تصریــح کــرد و بــا توجــه بــه 
شــرایط اقتصــادی کشــور اهمیــت پشــتیبانی از 

ــرار داد. ــد ق ــورد تأکی ــد را م تولی
ــه  ــاره ب ــا اش ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
ــق  ــر رون ــری ب ــم رهب ــام معظ ــدات مق تأکی
ــای  ــای واحده ــه نیازه ــه ب ــا توج ــد و ب تولی
ــنهاد  ــردش پیش ــرمایه در گ ــه س ــدی ب تولی
ــر  ــر نظ ــژه ای زی ــای وی ــا گروه ه ــرد بانک ه ک
مدیرعامــل تشــکیل داده و واحدهــای نیازمنــد 

نقدینگــی را شناســایی و تأمیــن کننــد.
گفتنــی اســت؛ موضوعــات مختلفــی در 
ایــن جلســه از ســوی مدیــران عامــل بانک هــا 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــد و م ــرح ش مط

ــت. گرف

مدیـــر کل صنعـــت معـــدن و تجـــارت 
ـــتان  ـــدات اس ـــت: تولی ـــرقی گف ـــان ش آذربایج
ــی و  ــتاندارد های ملـ ــطح اسـ ــتی در سـ بایسـ

جهانـــی باشـــد . 
ـــوان،   ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
امیـــن زاده  مدیـــر کل صنعـــت معـــدن و 
تجـــارت اســـتان در مراســـم بزرگداشـــت روز 
ـــت  ـــه صنع ـــان اینک ـــا بی ـــتاندارد  ب ـــی اس جهان
ـــذاری  ـــه گ ـــور پای ـــه ۴۰ در کش ـــتان در ده اس
شـــد و پایـــه آن بـــه درســـتی پایـــه نهـــاده 
شـــده اســـت گفـــت: اعتقـــاد داریـــم بحـــث 
اســـتاندارد و رعایـــت آن یکـــی از ارکان ورود 
بـــه بازار هـــای جهانـــی و نیـــز کیفیـــت 
ــت  ــتی رعایـ ــه بایسـ ــت کـ ــوالت اسـ محصـ

شـــود.
او ادامـــه داد: تولیـــدات مـــا در اســـتان 
ــی و  ــتاندارد های ملـ ــطح اسـ ــتی در سـ بایسـ
ــای  ــم در بازار هـ ــا بتوانیـ ــد تـ ــی باشـ جهانـ
بین المللـــی ورود داشـــته باشـــیم، همچنیـــن 
ــم از  ــز می خواهیـ ــدگان عزیـ ــد کننـ از تولیـ
ـــد  ـــان در تولی ـــش بنی ـــرکت های دان ـــود ش وج
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــتفاده کنن ـــود اس ـــوالت خ محص
در نهادینـــه کـــردن صـــادرات اســـتان بهتـــر 

خواهـــد بـــود.
ــت  ــد صاحیـ ــی تاییـ ــز ملـ ــس مرکـ رئیـ
کشـــور  نیـــز در ایـــن مراســـم گفـــت: 
ـــدار انســـانیت  ـــن م ـــتاندارد فلســـفه و دکتری اس

ـــی  ـــه مل ـــه مطالب ـــت ک ـــداری اس ـــاق م و اخ
همـــه ماســـت.

ــرز  ــک مـ ــتاندارد یـ ــت: اسـ ــی گفـ  خاکـ
ــی  ــاق و تجلـ ــی، اخـ ــه نیکـ ــا بـ ــت تـ اسـ
جایـــگاه خداونـــد در مغـــز انســـان، چـــه در 
ــار  ــه در رفتـ ــت و چـ ــه در خدمـ ــد چـ تولیـ
باشـــد بـــه آن دســـت یابیـــم تـــا احســـاس 

ــد. ــت بدهـ ــا دسـ ــش مـ ــایش و آرامـ آسـ
ـــه  ـــه اینکـــه اســـتاندارد وظیف ـــا اشـــاره ب او  ب
ـــی  ـــت و هرجای ـــه اس ـــراد جامع ـــک اف ـــک ت ت
ـــم  ـــش و آســـایش داشـــتیم بدانی احســـاس آرام
اســـتاندار ها رعایـــت شـــده اســـت، تصریـــح 
کـــرد: اگـــر اندیشـــه ها متعالـــی باشـــد و 
ــد  ــد باشـ ــی خداونـ ــطح تجلـ ــر در سـ تفکـ
ایمـــان داشـــته باشـــید کـــه همـــه اتفاق هـــا 
و تولیـــدات اســـتاندارد های الزم را خواهـــد 

داشـــت.
او ادامـــه داد: انصافـــاً اســـتان آذربایجانشـــرقی 
ـــت و  ـــرح اس ـــیار مط ـــتاندارد بس ـــث اس در بح
واحد هـــای نمونـــه ملـــی نیـــز در آن وجـــود 
ـــزان  ـــن می ـــه ای ـــه توانســـته در کشـــور ب دارد ک

ـــد. ـــت یاب ـــت دس از موفقی
در ادامـــه جلســـه جهانگیـــری معـــاون 
ـــرقی  ـــان ش ـــتاندار آذربایج ـــادی اس ـــور اقتص ام
در خصـــوص اهمیـــت اســـتاندارد گفـــت: 
صنعتگـــران تبریـــز بـــا ســـابقه طوالنـــی 
کـــه در تولیـــد محصـــوالت دارنـــد بایســـتی 

ــوند  ــی شـ ــد معرفـ ــتاندارد های جدیـ ــا اسـ بـ
ــتاندارد  ــتان اسـ ــران اسـ ــد صنعتگـ ــذا بایـ لـ
بیـــن المللـــی و ملـــی را ارتقـــا داده و آن 
ــد  ــرار دهنـ ــود قـ ــده خـ ــم انداز آینـ را چشـ
و دولـــت آنچـــه دارد در خدمـــت بخـــش 

ــد داد. ــرار خواهـ ــی قـ خصوصـ
او افـــزود: راه توســـعه کشـــور و اســـتان از 

ــذرد. ــی می گـ ــش خصوصـ ــیر بخـ مسـ
فرشـــی  ابتـــدای جلســـه ساســـان  در 
ــت:  ــز گفـ ــتان، نیـ ــتاندارد اسـ ــرکل اسـ مدیـ
بـــا  امیدواریـــم  آینـــده  ســـال  بـــرای 
ــدادی  ــتان، تعـ ــئولین اسـ ــای مسـ حمایت هـ
ــه در ســـطح  ــا کـ ــای تولیـــدی مـ از واحد هـ
ملـــی جایـــزه خواهنـــد آورد بـــه بیـــش از ۴ 

ــد. ــی برسـ ــدد کنونـ عـ
یونـــس  مراســـم  ایـــن  در  همچنیـــن 
ژالـــه مدیـــر اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز گفـــت: 
کمک هـــای  بـــا  تولیـــدی  واحد هـــای 
مســـئولین توانســـتند محصـــوالت خوبـــی را 
ــای  ــوان واحد هـ ــه عنـ ــه بـ ــد کـ ــه دهنـ ارائـ
ــتاندارد  ــی اسـ ــن المللـ ــی و بیـ ــه ملـ نمونـ
ـــن بخـــش  ـــد در ای انتخـــاب شـــدندهمچنین بای
ــا  ــم بـ ــا بتوانیـ ــم تـ ــذاری کنیـ ــرمایه گـ سـ
ــم  ــت می آوریـ ــه دسـ ــه بـ ــی کـ کیفیت هایـ

ــویم. ــرح شـ ــا مطـ در دنیـ
ـــای  ـــدادی از واحد ه ـــم از تع ـــان مراس در پای

تولیدکننـــده کیفـــی برتـــر تجلیـــل شـــد.

شودتشکیلهابانکدرویژهکارگروههایاستانداردسطحدربایستیاستانتولیدات
باشدجهانیوملی

از  مجلـس  حقوقـی  کمیسـیون  عضـو  یـک 
برنامه ریـزی برخی بـرای آشـوب در مهرماه خبر 
داد و گفـت: قـرار بـود تعـدادی از زنـان نقـش 

اصلـی را بـر عهـده بگیرنـد. 
به گــزارش ایلنــا، ابوالفضــل ابوترابــی نماینده 
ــه دســتگیری »نیمــا زم«  ــا اشــاره ب مجلــس، ب
ــوز، از ســوی  ــی آمدنی ــال تلگرام ــبکه کان سرش
ــرویس  ــت: ۶ س ــپاه، گف ــات س ــازمان اطاع س
حمایــت  زم  آقــای  از  خارجــی  اطاعاتــی 
ایــن ســرویس های  محــور  کــه  می کردنــد 
ــود،  ــه ب ــی فرانس ــرویس اطاعات ــی، س اطاعات
البتــه زم پــس از بازداشــت ۴۸ ســاعت در تــور 
ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س اطاعات

بــوده و پــس از اســتخراج اطاعــات خبــر 
ــت. ــده اس ــر ش ــتگیری وی منتش دس

ــازی  ــال شبکه س ــه ۱۰ س ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای راه انــدازی آمدنیــوز انجــام شــده بــود، ادامه 
ــرویس  ــن ۶ س ــان ای ــر نمای ــا زم بازیگ داد: نیم
ــرویس  ــه س ــت صحن ــود و در پش ــی ب اطاعات
ــت  ــا محوری ــتی ب ــم صهیونیس ــی رژی اطاعات

ــتند. ــرار داش ــه ق ــات فرانس ــازمان اطاع س
مجلــس  در  نجف آبــاد  مــردم  نماینــده 
تصریــح کــرد: ایــن شبکه سازیســازی در ۱۰ 
ــدان،  ــان ورزشــکاران، هنرمن ســال گذشــته می
کارمنــدان دولــت، نظامیــان، قــوه مقننــه و حتی 
ــود، کــه قــرار  در قــوه قضائیــه شــکل گرفتــه ب
بــود از ایــن طریــق اتفاقــات ناگــواری امســال در 

ــد. ــدارک ببینن کشــور ت
عضـو کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس 
دربـاره وقـوع حـوادث ناگـوار در سـال جـاری، 
مهرمـاه  اوایـل  در  بـود  قـرار  داشـت:  اظهـار 
عـراق  و  لبنـان  در  ناآرامی هـا   بـا  هم زمـان 
اتفاقاتـی در کشـور مـا نیـز رخ دهـد و زم نیز در 
همیـن راسـتا بـه دنبال تشـکیل یـک تلویزیون 

اینترنتـی کـه مردم بـا موبایـل خـود برنامه های 
آن را دریافـت کننـد، بـود.

ایـن  مرکزیـت  بـود  قـرار  افـزود:  ابوترابـی 
تلویزیـون اینترنتـی نیـز در اسـرائیل باشـد و از 
طریـق آن به گفته خودشـان کار بزرگی را انجام 
دهند که اطاعات سـپاه با دسـتگیری سرشبکه 

آمـد نیـوز ایـن نقشـه ها را نقشـه بـر آب کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه قـرار بـود در اوایـل مهرماه 
آشـوب های اجتماعـی در ایـران نیـز راه انـدازی 
شـود، گفـت: همـراه بـا دسـتگیری زم اطاعـات 
سپاه کشـفیاتی در راسـتای راه اندازی آشوب های 
اجتماعـی داشـت کـه در یکـی از نمونه ها کشـف 
تولیـد هم زمان ۲۰ هزار کاه متحد الشـکل اسـت 

کـه از مشـهد در حـال انتقـال به تهـران بود.
نماینــده نجف آبــاد  در مجلــس تصریــح کــرد: 
ــود  ــده ب ــام ش ــه انج ــای ک ــق برنامه ریزی ه طب
ــود کــه خانم هــا در آشــوب های  ــر ایــن ب قــرار ب
بــا  بــود  قــرار  مهرمــاه  در  کــه  اجتماعــی 
محموریــت آمدنیــوز شــکل بگیــرد نقــش اصلــی 
داشــته باشــند همــان اتفاقاتــی کــه االن مــا در 
ــا  ــتیم و خانم ه ــاهد آن هس ــراق ش ــان و ع لبن
نقــش بســیار برجســته ای در ایــن اتفاقــات دارند.

عضـو کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس 
اضافـه کـرد: طبـق برنامه ریزی هـای کـه انجـام 
شـده بـود قـرار بـود تـا تعـدادی از خانم ها نقش 
تقسـیم پول در کف خیابان هـا را برعهده بگیرند 
و مـردم عـادی را تهیـج به برگزاری آشـوب های 

اجتماعـی کنند.

ابوترابی مطرح کرد: 

مهرماهاوایلخواستندمیایعده
کنندبرپاایراندراجتماعیهایآشوب
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کاریکاتور

داعشسرکردههالیوودیمرگ
خرجکارزارانتخاباتیترامپشد

خبــر کشــته شــدن ابوبکــر البغــدادی 
ــار  ســرکرده داعــش در روزهــای اخیــر دگرب
ــر  ــر س ــتی را ب ــک تروریس ــن گروه ــام ای ن
ــن باعــث شــد  ــا انداخــت و همچنی ــان ه زب
ــک  ــه نزدی ــه ب ــا توج ــپ ب ــد ترام ــا دونال ت
شــدن بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری 
۲۰۲۰ آمریــکا از ایــن موضــوع بــه نفــع 
ــد و آن را  ــی کن ــرداری سیاس ــره ب ــود به خ
ادامــه سیاســت هــای خارجــی موفــق خــود 

ــد. ــان ده نش
منبع:تسنیم

ـــرقی  ـــتری آذربایجان ش ـــس کل دادگس رئی
ـــه  ـــتی ب ـــر بازداش ـــه ۶۰ نف ـــک ب ـــت: نزدی گف
داللـــی،  کارچاق کنـــی،  همیـــن  خاطـــر 
ــتگیر  ــراد دسـ ــودجویی از افـ ــطه و سـ واسـ
شـــده اســـت، گفـــت: دو نفـــر را بنـــده بـــه 
خوبـــی در ذهـــن دارم کـــه االن در زنـــدان 
ـــی  ـــر عوام فریب ـــه خاط ـــه ب ـــتند ک ـــز هس تبری

دســـتگیر شـــده اند. 
ـــی  ـــی خلیل الله ـــارس، موس ـــزارش ف ـــه گ ب
رســـانه های  بـــا  خبـــری  نشســـت  در 
آذربایجان شـــرقی در پاســـخ بـــه ســـوال 
ـــا  ـــود دالل ه ـــر وج ـــی ب ـــارس مبن ـــگار ف خبرن
ــد کاری  ــرفت رونـ ــرای پیشـ ــطه ها بـ و واسـ
ـــر  ـــه ب ـــوه قضائی ـــس ق ـــد رئی ـــی و تاکی قضائ
ـــده  ـــرد: بن ـــار ک ـــرادی اظه ـــن اف ـــذف چنی ح
شـــخصا هـــر روز اربـــاب رجـــوع می بینـــم و 
حتـــی گاهـــا جلســـات را بـــه بعـــد از ظهـــر 
ـــر  ـــل ۳۰ نف ـــم حداق ـــا بتوان ـــرده ت ـــول ک موک
ــروز  ــی دیـ ــم و حتـ ــوع را ببینـ ــاب رجـ اربـ
ســـاعت ۴ بعـــد از ظهـــر اربـــاب رجـــوع 
ـــت  ـــن اس ـــخصی م ـــه ش ـــن روحی ـــت و ای داش
و طبـــق دســـتور رئیـــس قـــوه قضائیـــه در 
ـــاز  ـــوع ب ـــاب رج ـــه روی ارب ـــن همیش ـــاق م ات
ـــا  ـــک ت ـــده ی ـــه بن ـــدارد ک ـــکان ن ـــت و ام اس
ـــم.  ـــاص نده ـــاب اختص ـــه ارب ـــاعت را ب دو س
رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان افـــزود: 
طبـــق روال هـــر هفتـــه در روزهـــای سه شـــنبه 
ــورای  ــای شـ ــام اعضـ ــا تمـ ــه بـ ــر هفتـ هـ

ـــاق ماقـــات  ـــان و رئیـــس دادگســـتری ات معاون
ـــش از ۱۲۰  ـــت های بی ـــه درخواس ـــم و ب داری

ــود.  ــیدگی می شـ ــک رسـ ــر از نزدیـ نفـ
وی بیـــان کـــرد: حضـــور در مســـاجد 
ـــه ای  ـــه هفت ـــزو روی ـــز ج ـــریفات نی ـــدون تش ب
یکبـــار اســـت و تـــاش می شـــود تـــا بعـــد 
از مســـاجد تبریـــز  از حضـــور در یکـــی 
ـــی  ـــدار مردم ـــدون ســـخنرانی دی ـــه و ب بافاصل
ـــن  ـــب ای ـــی از ش ـــا پاس ـــا ت ـــم و گاه ـــاز کن آغ
ــراً در  ــه اکثـ ــه دارد و البتـ ــا ادامـ ماقات هـ
ـــرا  ـــم زی ـــور داری ـــوردار حض ـــم برخ ـــق ک مناط

ـــراد  ـــن اف ـــه ای ـــوه قضائی ـــس ق ـــول رئی ـــه ق ب
ــه  ــاز بـ ــتر نیـ زبـــان حقـــوق نـــدارد و بیشـ

حضـــور مـــا دارنـــد. 
در  حضـــور  گفـــت:  خلیل اللهـــی 
محـــات آناخاتـــون و بـــاغ معـــروف از ایـــن 
تـــاش  و  اســـت  مردمـــی  برنامه هـــای 
و  رفـــع  آنهـــا  تـــا مشـــکات  می شـــود 

رجـــوع شـــود. 
ــده، درب  ــر بنـ ــاوه بـ ــه داد: عـ وی ادامـ
دادســـتان تبریـــز نیـــز همیشـــه بـــه دیـــوار 
چســـبیده اســـت و الحمـــداهلل در تبریـــز اتفـــاق 

ـــا  ـــد ب ـــی می توانن ـــه راحت ـــردم ب ـــاده و م افت
مســـووالن قضائـــی بـــدون هیـــچ واســـطه  و 

سفارشـــی ارتبـــاط داشـــته باشـــند. 
رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان ابـــراز کـــرد: 
ــه  ــم کـ ــه می کنـ ــز  توصیـ ــردم عزیـ ــه مـ بـ
ـــا  ـــم ت ـــنا داری ـــه آش ـــل اینک ـــی از قبی حرف های
ـــتن  ـــای داش ـــا حرف ه ـــد و ی ـــی را ببینی قاض
ــتری،  ــردن در دادگسـ ــفارش کـ ــنا و سـ آشـ
کاهبـــرداری اســـت و مـــردم بـــاور نکننـــد، 
از رســـانه ها بـــرای فرهنگ ســـازی طلـــب 

ـــم.  ـــک داری کم
ــردم زود  ــی از مـ ــرد: برخـ ــه کـ وی اضافـ
بـــاور هســـتند و فریـــب افـــراد ســـودجو را 
می خورنـــد و بنـــده بـــه عنـــوان فـــردی 
کـــه ۲۵ ســـال پرونـــده قضائـــی مهـــم را را 
ـــم  ـــام می کن ـــت اع ـــا صراح ـــام  داده ام ب انج
کـــه حرف هـــای ایـــن افـــراد دروغ بـــوده و 
از صداقـــت مـــردم سوءاســـتفاده می کننـــد. 
اینکـــه  بـــر  اشـــاره  بـــا  خلیل اللهـــی 
ـــه ۶۰  ـــک ب ـــی نزدی ـــت ول ـــادم نیس ـــق ی دقی
ـــاق  ـــن کارچ ـــر همی ـــه خاط ـــتی ب ـــر بازداش نف
 کنـــی، داللـــی، واســـطه و ســـودجویی از 
ـــر  ـــت: دو نف ـــت، گف ـــده اس ـــتگیر ش ـــراد دس اف
ـــه االن  ـــن دارم ک ـــی در ذه ـــه خوب ـــده ب را بن
در زنـــدان تبریـــز هســـتند کـــه بـــه خاطـــر 

شـــده اند.  دســـتگیر  عوام فریبـــی 
وی متذکـــر شـــد: قبـــول داریـــم مـــردم 
مشـــکل دارنـــد ولـــی راه حـــل مراجعـــه 
باعـــث  ندانســـتن  ایـــن  و  نمی داننـــد  را 
ــراد  ــن افـ ــده و ایـ ــتفاده کنندگان شـ سوءاسـ
زودبـــاور را شـــکار می کننـــد در حالیکـــه 
کل   رئیـــس  عنـــوان  بـــه  مـــن  وقتـــی 
ـــه را  ـــای مراجع ـــم راه ه ـــتری و همکاران دادگس
ـــفارش  ـــه س ـــازی ب ـــه نی ـــم، چ ـــهل کرده ای س

ــت؟  ــران اسـ ــن از دیگـ ــد و تلفـ و تاکیـ

درداللوکنکارچاق60دستگیری
شرقیآذربایجاندادگستری

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی از 
ــاد  ــر جه ــی وزی ــود حجت ــای محم ــخ ه پاس
کشــاورزی در مــورد اعطــای مجــوز صیــد 
ــه کشــتی هــای چینــی در آب هــای خلیــج  ب
فــارس قانــع نشــدند و حجتــی از مجلــس 

گرفــت.  زرد  کارت 
ــر  ــی وزی ــود حجت ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
جهــاد کشــاورزی بــرای پاســخ بــه ســوال احمد 

ــت  ــورد عل ــاس در م ــده بندرعب ــرادی نماین م
اعطــای مجــوز صیــد بــه صــورت صنعتــی بــه 
کشــتی هایــی بــا مالکیــت چیــن در آب هــای 
ــور  ــس حض ــان در مجل ــارس در عم ــج ف خلی

ــت. یاف
در  بندرعبــاس  نماینــده  مــرادی  احمــد 
مجلــس در طــرح ســوال خــود اظهــار داشــت: 
ــوال از  ــن س ــاره ای ــل درب ــاه قب ــد م ــر چن وزی

ــتیم  ــار داش ــت و انتظ ــس کارت زرد گرف مجل
مســائل و مشــکات ایــن حــوزه برطــرف شــود 
امــا هنــوز ایــن مشــکات بــه قــوت خــود باقــی 

اســت.
وی افــزود: فانــوس ماهیــان جایــگاه مهمــی 
در زنجیــره غذایــی دریاهــا دارنــد و دیگــر 
ــش  ــد کاه ــی کنن ــه م ــا تغذی ــان از آن ه آبزی
ــر  ــی ب ــر مخرب ــان تاثی ــوس ماهی ــت فان جمعی
حیــات آبزیــان دریــا مــی زنــد، صیــد ایــن نــوع 
ماهــی در آب هــای ایــران بیشــتر از حــد مجــاز 

اســت.
ــد کــرد: یکــی از مشــکات پیــش  وی تاکی
روی صیــد غیــر از هــدف صیــد اســت ابــزار یــا 
روش صیــادی تــرال اســت ایــن روش مخــرب 
تریــن روش صیــادی اســت و بــه ذخایــر 
جانبــی در دریــا خســارات زیــاد و جبــران 
ــد در  ــزان صی ــت، می ــرده اس ــری وارد ک ناپذی

ــادی  ــر روش هــای صی ــن روش هشــتاد براب ای
ــت. ــول اس معم

مــرادی ادامــه داد: از مجمــوع کشــتی هــای 
ــی و در  ــت چین ــا مالکی ــد ب ــادی ۳۵ فرون صی
ــار  ــک در اختی ــرط تملی ــه ش ــاره ب ــب اج قال
شــرکت هــای ایرانــی بــوده اســت کــه برخــی 
مدیــران بازنشســته شــیات ایــن شــرکت هــا 
را در اختیــار دارنــد نحــوه صــدور مجــوز و 
تخلفــات در ایــن حــوزه بــه چــه صــورت بــوده 

اســت.
پــس از پاســخ هــای وزیر جهــاد کشــاورزی، 
ــای وی  ــخ ه ــه از پاس ــرد ک ــام ک ــرادی اع م
ــس  ــه رای مجل ــت و آن را ب ــده اس ــع نش قان
گذاشــت، نماینــدگان بــا ۴۰ رای موافــق، ۱۱۹ 
رای مخالــف و ۳ رای ممتنــع از ۱۹۴ نماینــده 
ــر  ــای وزی ــخ ه ــد از پاس ــام کردن ــر اع حاض
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ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــده مجل ـــک نماین ی
گفـــت: تصویـــب و یـــا عـــدم تصویـــب 
ــا  ــد تـ ــی بگذارنـ ــه همه پرسـ »FATF« را بـ

مـــردم نظـــر دهنـــد. 
ــایی،  ــرام پارسـ ــا، بهـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
خصـــوص  در  تصمیم گیـــری  دربـــاره 
مواضـــع  کـــردن  مشـــخص  و   »FATF«
لوایـــح  دربـــاره  تصمیم گیـــر  نهادهـــای 
چهارگانـــه بیـــان کـــرد: »FATF« بایـــد 

تکلیفـــش مشـــخص شـــود.
ــس  ــد مجلـ ــیون امیـ ــو فراکسـ ــن عضـ ایـ
دولـــت  داد:  ادامـــه  اســـامی  شـــورای 
ـــوه  ـــنهاد داد،  ق ـــس پیش ـــه مجل »FATF« را ب
ـــرد،  ـــری ک ـــوص آن تصمیم گی ـــه در خص مقنن
ـــد  ـــروز بای ـــرد؛ ام ـــان آن را رد ک ـــورای نگهب ش
در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام ایـــن 

باتکلیفـــی ســـرانجامش مشـــخص شـــود.
ـــف  ـــه مخال ـــتانی ک ـــرد: دوس ـــد ک وی تاکی
»FATF« هســـتند و قاطـــع آن را رد می کننـــد 
ـــد  ـــان می دانن ـــق ادعای ش ـــان طب ـــا اطمین و ب
ـــه مضـــر اســـت مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت  ک
ـــزی  ـــرا چی ـــد چ ـــام کنن ـــا را اع ـــامی آن ه اس

نمی گوینـــد؟
مجمـــع  اگـــر  پارســـایی  گفتـــه  بـــه 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام  نظـــرش را 
اعـــام نکنـــد و فرصـــت دیگـــری بـــرای مـــا 
ـــن  ـــر آن ای ـــود مقص ـــد نش در »FATF« تمدی

نهـــاد تصمیم گیـــر اســـت.
وی ادامـــه داد: رد »FATF« بـــا عـــدم 
اعـــام نظـــر کـــه منجـــر می شـــود کـــه مـــا 
ــاوت اســـت و معتقـــدم  ــویم متفـ ــو نشـ عضـ
ــام  ــت نظـ ــخیص مصلحـ ــع تشـ ــد مجمـ بایـ

ــرد.  ــئولیتش را بپذیـ مسـ
نماینـــده مـــردم شـــیراز بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــی  ـــدون کار کارشناس ـــه ب ـــه »FATF« ک اینک
ــت:  ــید، گفـ ــب نرسـ ــه تصویـ ــس بـ در مجلـ
ــی،  ــای امنیتـ ــی نهادهـ ــات غیرعلنـ در جلسـ
نظارتـــی، اقتصـــادی و کارشناســـان مشـــرف 
ــاعت ها  ــد. سـ ــت کردنـ ــوع صحبـ ــه موضـ بـ

ــورت  ــف صـ ــق و مخالـ ــان موافـ ــث میـ بحـ
گرفـــت تـــا بـــه تصویـــب برســـد.

 »FATF « وی ادامـــه داد: عـــدم تصویـــب
می توانـــد  وضعیـــت معیشـــتی، اقتصـــادی و 
مراوداتـــی بانکـــی مـــا را بـــا مشـــکل رو بـــه 

ـــد. رو کن
ــرات  ــه از نظـ ــان اینکـ ــا بیـ ــایی بـ پارسـ
تصویـــب  بـــرای  فراوانـــی  کارشناســـی 
ــد،  ــرده شـ ــره بـ ــس بهـ »FATF« در مجلـ
ـــت  ـــان صحب ـــی از کارشناس ـــرد: یک ـــوان ک عن
بســـیار خوبـــی کـــرد؛ او گفـــت علیرغـــم 
ــتن  ــد پیوسـ ــرح می کننـ ــراد مطـ ــه افـ اینکـ
بـــه »FATF« دارای تهدیداتـــی اســـت در 
ـــن  ـــتیم چنی ـــن هس ـــا مطمئ ـــه م ـــی ک صورت
ــد  ــرح می کننـ ــان مطـ ــه آقایـ ــی کـ تهدیداتـ
تـــا  کنیـــم  تصویبـــش  نـــدارد،  وجـــود 
مشـــکاتمان حـــل شـــود اگـــر بـــر فـــرض 
محـــال بـــه آن تهدیـــدات رســـیدیم از آن 
خـــارج شـــویم چیـــزی را کـــه از دســـت 
نمی دهیـــم امـــا اینکـــه از همـــان اول اعـــام 
 »FATF« ـــه ـــتن ب ـــا پیوس ـــا ب ـــه م ـــم ک کنی
ـــکاتی  ـــا مش ـــرای م ـــا ب ـــتیم قطع ـــف هس مخال

پیـــش خواهـــد آمـــد.

ــس  ــه مجلـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــع  ـــور قاط ـــه ط ـــرش را ب ـــامی نظ ـــورای اس ش
در خصـــوص پیوســـتن بـــه »FATF« بیـــان 
ـــف  ـــه مخال ـــرادی ک ـــت: اف ـــت، گف ـــرده اس ک
ـــع  ـــه در مجم ـــد ک ـــش را دارن ـــتند و توان هس
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام آن را رد کننـــد 
ــئولیتش را  ــد و مسـ ــان کننـ ــان را بیـ نظرشـ
هـــم بپذیرنـــد و اگـــر ندارنـــد کشـــور را در 

ایـــن وضعیـــت نگـــه ندارنـــد.
ــس  ــد مجلـ ــیون امیـ ــو فراکسـ ــن عضـ ایـ
ـــون  ـــه تاکن ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ش
ــا داده  ــه مـ ــت بـ ــن فرصـ »FATF« چندیـ
ــا داده  ــه مـ ــی بـ ــت: فرصت هایـ ــت، گفـ اسـ
ــی و  ــی دیپلماسـ ــل رایزنـ ــاال حاصـ ــد حـ شـ
فعالیت هـــای نیروهـــای مـــا بـــا ایـــن نهـــاد 
ـــت  ـــد فرص ـــر چن ـــز دیگ ـــا چی ـــت ی ـــوده اس ب
بـــه مـــا داده شـــد کـــه اگـــر دیگـــر تمدیـــد 
ـــن  ـــر و فعالی ـــان ام ـــه کارشناس ـــه گفت ـــود ب نش
ـــکل رو  ـــا مش ـــا ب ـــد م ـــادی تولی ـــوزه اقتص ح

بـــه رو خواهـــد شـــد.
وی در پاســـخ بـــه ســـوالی دیگـــر مبنـــی 
ـــرط  ـــش ش ـــا پی ـــور ب ـــن کش ـــه چندی ـــر اینک ب
بـــه »FATF« محلـــق شـــده اند آیـــا بهتـــر 

ـــرط  ـــش ش ـــتن پی ـــا گذاش ـــم ب ـــا ه ـــت م نیس
ـــش  ـــا پی ـــت: م ـــم، گف ـــاد بپیوندی ـــن نه ـــه ای ب
کـــه  آنچـــه  گذاشـــته ایم،  را  شـــرط هایی 
در مجلـــس تصویـــب شـــد دارای پیـــش 
ــد  ــه می توانـ ــت کـ ــادی اسـ ــرط های زیـ شـ
دغدغـــه مخالفیـــن را کامـــا برطـــرف کنـــد.

ـــن  ـــاره ای ـــه ســـوالی درب پارســـایی درپاســـخ ب
کـــه آیـــا بـــر ســـر تصویـــب »FATF« مـــا 
شـــاهد یـــک نـــوع لجبـــازی هســـتیم، بیـــان 
کـــرد: یـــک مقاومت هایـــی در حـــال صـــورت 
گرفتـــن اســـت کـــه بـــه نظـــر می رســـد بـــر 

ـــتند.  ـــا مس ـــد ت ـــت باش ـــاس ذهنی اس
وی بـــا اشـــاره بـــه جوســـازی برخـــی 
رســـانه ها اظهـــار کـــرد:  هنگامـــی کـــه 
برخـــی از رســـانه ها عنـــوان می کننـــد تنهـــا 
ـــی  بیســـت و هفـــت کشـــور عضـــو هســـتند یعن
ـــمالی و  ـــره ش ـــومالی، ک ـــر از س ـــه غی ـــه؟ ب چ
کنگـــو  کـــه وضعیت شـــان مشـــخص اســـت 
مابقـــی کشـــورها عضـــو »FATF« هســـتند.

مجلـــس  در  شـــیراز  مـــردم  نماینـــده 
پیشـــنهاد  داد:  اســـامی،ادامه  شـــورای 
ـــام  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــم مجم می کن
ـــار  ـــفاف در اختی ـــود را ش ـــرات و رأی خ مذاک

مـــردم قـــرار دهـــد. 
وی بـــا اشـــاره بـــه صحبت هـــای رئیـــس 
ـــوان  ـــی، عن ـــه پرس ـــوص هم ـــور در خص جمه
کـــرد: بـــه گفتـــه رئیـــس جمهـــور می تـــوان 

ـــت.  ـــردم گذاش ـــه رأی م ـــوع را ب ـــن موض ای
ـــت  ـــن فرص ـــرد: ای ـــان ک ـــایی خاطرنش پارس
مناســـبی اســـت کـــه اصـــل ۵۹ قانـــون 
ـــر  ـــی و ب ـــر طبیع ـــور غی ـــه ط ـــه ب ـــی ک اساس
ـــده  ـــو ش ـــک تاب ـــه ی ـــل ب ـــون تبدی ـــاف قان خ
ــس  ــای رئیـ ــدم آقـ ــکند. معتقـ ــت، بشـ اسـ
ـــوان  ـــه عن ـــد ب ـــرح را می توان ـــن ط ـــور ای جمه
مقدمـــه ای بـــرای اجـــرای ایـــن اصـــل کـــه 
ــی  ــون اساسـ ــی قانـ ــول مترقـ ــی از اصـ یکـ
ـــاع  ـــل دف ـــم قاب ـــا ه ـــه دنی ـــه در هم ـــت ک ماس
ـــر رأی  ـــی اگ ـــاورد حت ـــس بی ـــه مجل ـــت ب اس

نیـــاورد.
ــن  ــنهاد ایـ ــرد: آوردن پیشـ ــد کـ وی تاکیـ
کـــه بـــرای تصویـــب و یـــا عـــدم تصویـــب 
شـــود  گذاشـــته  گیـــری  رأی   »FATF«
می توانـــد تابـــو بـــه غلـــط شـــکل گرفتـــه در 
ـــته  ـــی شکس ـــون اساس ـــل ۵۹ قان ـــوص اص خص

شـــود.

را»FATF«دربارهخودمذاکراتتشخیصمجمع
دهدقرارمردماختیاردرشفاف

تعهداتکاهشچهارمگاماعالم
برجامیایرانازسویرییسجمهور

ــق  ــردا تزری رییس جمهــور اعــام کــرد: از ف
گاز بــه ۱۰۴۴ ســانتریفیوژ در فــردو آغــاز 

می شــود. 
ــن  ــام حس ــنا، حجت االس ــزارش ایس ــه گ ب
ــش  ــارم کاه ــاز گام چه ــام آغ ــا اع ــی ب روحان
تعهــدات برجامــی ایــران و بــا اشــاره بــه 
تعهــدات  کاهــش  بــرای  ایــران  اقدامــات 
برجامــی خــود اظهــار کــرد: مــن امــروز 
ــه از  ــم ک ــی می گوی ــرژی اتم ــازمان ان ــه س ب
ــی  ــدات برجام ــش تعه ــارم کاه ــردا گام چه ف
ــام  ــه ۱+۴ اع ــاپیش ب ــه پیش ــد. البت را بردارن
ــس  ــا نظــارت آژان ــا ب ــت م ــه فعالی ــم ک می کن
ــا  ــارم م ــود. گام چه ــد ب ــی خواه ــرژی اتم ان
ــت  ــت اس ــل بازگش ــر قاب ــه گام دیگ ــد س مانن
و اگــر آن هــا بــه تعهــدات خــود در اول ژانویــه 
۲۰۱۷ بازگردنــد مــا هــم بــه ایــن تاریــخ 

برمی گردیــم.
 ۱۰۴۴ برجــام  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
ــود  ــرار ب ــه ق ــم ک ــردو داری ــانتریفیوژ در ف س
ــق  ــا گاز تزری ــه آن ه ــا ب ــد ام ــا بچرخن آن ه
نکنیــم امــا از فــردا گازدهــی را در فــردو آغــاز 
ــل  ــرف مقاب ــیت های ط ــا حساس ــم. م می کنی
کــه  می دانیــم  همچنیــن  و  می دانیــم  را 
ممکــن اســت آن هــا ســروصدا کننــد امــا هــر 
وقــت آن هــا بــه تعهــدات خــود عمــل کردنــد 

ــود. ــد ب ــت خواه ــل بازگش ــا قاب ــن گام م ای
روحانــی بــا بیــان اینکــه مــا در عیــن 
پــرده  پشــت  مذاکــرات  تمــام  بــه  حــال 
متعهــد هســتیم، خاطــر نشــان کــرد: مــا 
مذاکــرات را ادامــه می دهیــم. البتــه چــون 
ــق نرســیدیم گام  ــه تواف ــر ب در هفته هــای اخی
ــده  ــاه آین ــا در دو م ــم ام ــارم را برمی داری چه
ــه  ــر هم ــم و اگ ــه می دهی ــرات ادام ــه مذاک ب
توانســتیم  مــا  و  برداشــته شــد  تحریم هــا 
ــای خــود  ــت را بفروشــیم و از ســود بانک ه نف
ــه شــرایط گذشــته  ــا هــم ب اســتفاده کنیــم م
ــتی  ــا راه درس ــدم م ــن معتق ــم. م بازمی گردی
انتخــاب کردیــم و دنیــا بایــد بدانــد کــه ملــت 
ایــران هــم مقــاوم اســت و هــم اهــل مذاکــره.

خیلیماندهبهخروجازبرجامبرسیم

ــرد:  ــد ک ــور تاکی ــر رئیس جمه ــس دفت رئی
برجــام ســرجای خــود قــرار دارد و خیلــی 
برجــام  از  پیــش  شــرایط  بــه  تــا  مانــده 

بازگردیــم.
بــه گــزارش مهــر، محمــود واعظــی رئیــس 
دفتــر رئیس جمهــور در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــی  ــات فن ــان اقدام ــه پای ــه ب ــا توج ــا ب ــه آی ک
ــت  ــن اس ــی، ممک ــدات برجام ــش تعه در کاه
ــم؟،  ــاز می گردی ــه شــرایط پیــش از برجــام ب ب
ــر  ــام س ــه برج ــا ک ــر. فع ــت: خی ــار داش اظه
جــای خــود قــرار دارد و فقــط آمریــکا بیــرون 

رفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا امــروز در گام ســوم 
ــم  ــز ک ــدات خــود را نی هســتیم و برخــی تعه
ــه آنجایــی  ــا ب ــده ت کردیــم، گفــت: خیلــی مان

ــیم. ــد برس ــما می گویی ــه ش ک
روز  صالحــی  علی اکبــر  اســت،  گفتنــی 
از  نطنــز  هســته ای  مجتمــع  در  گذشــته 
اقــدام ایــران در گازدهــی بــه زنجیــره ۳۰ 
از  و  داد  خبــر   IR۶ ســانتریفیوژهای  تایــی 

داد. خبــر   IR۷و  IR۹ ســانتریفیوژهای 

آمریکاتقاضایبههاترکرددست
دربارهنقضتحریمهایایران

ــه  ــیدگی ب ــرد رس ــام ک ــک اع ــک بان هال
ــوزه  ــران را در ح ــای ای ــض تحریم ه ــای نق ادع
اختیــارات دادســتانی نیویــورک نمی دانــد. 

بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از بلومبــرگ، یکی 
ــه از  ــه ک ــی ترکی ــای دولت ــن بانک ه از بزرگ تری
ــض  ــه نق ــکا ب ــورک آمری ــتانی نیوی ــرف دادس ط
ــت،  ــده اس ــم ش ــران مته ــی ای ــای مال تحریم ه
اعــام کــرد کــه قصــدی بــرای حضــور در دادگاه 
آمریــکا و پاســخگویی بــه آن دربــاره ایــن پرونــده 
ــه دادخواســتی  ــا ارائ ــک ب ــن بان ــدارد. وکیــل ای ن
بــه دادگاه فــدرال، درخواســت مجــوز مخصــوص 
بــرای حضــور نیافتــن در دادگاه را ارائه داده اســت. 
هالــک بانــک هــم چنیــن خواســتار تجدیــد نظــر 
در ایــن پرونــده از ســوی ریچــارد برمــان- قاضــی 

منطقــه نیویــورک - شــده اســت.
مقامـات آمریکایـی در پرونـده فـوق، ۹ نفر از 
جملـه مهمـت هـاکان آتیا- معـاون سـابق این 
بانـک - را متهـم بـه نقـض تحریم هـا کرده انـد. 
آتیا سـال گذشـته نیز به دلیل آنچه واشـنگتن 
»کمـک به تهران بـرای فروش نفـت« خواند، در 
نیویـورک محاکمه شـده بـود. او در مـاه ژوئیه از 

زنـدان آزاد شـده بود.
ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه هالـک بانـک 
می شـود.  متهـم  ایـران  تحریم هـای  نقـض  بـه 
پیش تـر و در جریـان رسـیدگی بـه پرونـده رضا 
ضـراب، نام هالک بانک مطرح شـده بـود. ضراب 
در سـال ۲۰۱۶ و در جریـان سـفرش بـه فلوریدا 

بـه اتهـام نقـض تحریم ها بازداشـت شـد.
ــن  ــات ای ــه اتهام ــوط ب ــد مرب ــده جدی پرون
بانــک در فاصلــه زمانــی ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۶ اســت 
و دادســتانی منهتــن، هالــک بانــک را متهــم بــه 
ــارات  ــران و ام ــه، ای ــبکه ای در ترکی ــاد ش ایج
ــق  ــت. طب ــرده اس ــا ک ــرای دور زدن تحریم ه ب
ــک  ــدت هال ــن م ــا، طــی ای ــای آمریکایی ه ادع
ایــران را  از وجــوه  بانــک ۲۰ میلیــارد دالر 

ــرده اســت. ــل ک منتق
کـه  اسـت  شـده  مدعـی  بانـک  هالـک 
رسـیدگی بـه ایـن ادعاهـا در حـوزه اختیـارات 
دادگاه آمریـکا نیسـت. انـدرو هروشـکا - وکیل 
ایـن بانـک - گفتـه اسـت از آنجـا کـه هالـک 
بانـک حضـور فیزیکی و یـا عملیاتـی در آمریکا 
نـدارد، آمریـکا صاحیـت رسـیدگی قضایـی به 

ایـن پرونـده را نـدارد.
هالـک بانـک هم چنین آمریـکا را متهم کرده 
بـا غرض ورزی هـای  ایـن پرونـده را  اسـت کـه 
سیاسـی مطـرح کـرده اسـت: از آنجایـی که این 
پرونـده بـه طـور گسـترده ای رسـانه ای شـده و 
جـو سـنگینی را در فضـای روابـط بیـن ترکیـه 
و آمریـکا پدیـد آورده اسـت، بایـد بـه ابهامـات 
درخصـوص بی طرفـی و بی غـرض بـودن  دادگاه 

پاسـخ مناسـب داده شـود.

امیرآبادی فراهانی خبر داد
مجلسدرقضاییهقوهازواحدیاستقرار
تأییدازبعدنمایندگاناموالثبتبرای

حراستمجلس

ــاره  ــس دربـ ــه مجلـ ــأت رئیسـ ــو هیـ عضـ
ـــت  ـــرای ثب ـــس ب ـــه در مجل ـــوه قضایی ـــتقرار ق اس
امـــوال نماینـــدگان گفـــت: منتظـــر تأییـــد امنیـــت 
ــوی  ــدگان ازسـ ــوال نماینـ ــت امـ ــامانه ثبـ سـ
ـــد از  ـــه بع ـــتیم و بافاصل ـــس هس ـــت مجل حراس

ایـــن تأییـــد، ســـامانه راه انـــدازی می شـــود. 
ـــادی  ـــد امیرآب ـــت، احم ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
فراهانـــی، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه قـــرار بـــود 
ـــته  ـــدگان روز گذش ـــوال نماین ـــت ام ـــامانه ثب س
ـــود  ـــرار ب ـــت: ق ـــود، گف ـــتقر ش ـــس مس در مجل
ـــورای  ـــس ش ـــته در مجل ـــامانه روز گذش ـــن س ای
ـــس  ـــت مجل ـــه حراس ـــود ک ـــتقر ش ـــامی مس اس
ـــام  ـــه اع ـــوه قضایی ـــه ق ـــه ای ب ـــال نام ـــا ارس ب
ـــرار  ـــد ق ـــورد تأیی ـــد م ـــن ســـامانه بای کـــرد کـــه ای
گرفتـــه و مســـئولیت حفـــظ اطاعـــات بـــر عهـــده 

ـــد. ـــوه باش ـــن ق ای
نماینـــده مـــردم قـــم در مجلـــس شـــورای 
ـــد  ـــرار ش ـــه ق ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــامی در ادام اس
قـــوه قضاییـــه بـــه زودی ایـــن موضـــوع را پیگیـــری 
ـــت  ـــرد: حراس ـــوان ک ـــد، عن ـــخ ده ـــرده و پاس ک
ــان  ــر زمـ ــت هـ ــرده اسـ ــام کـ ــس اعـ مجلـ
ـــه دســـت آمـــد کـــه اطاعـــات  اطمینـــان کامـــل ب
نماینـــدگان قابـــل هـــک شـــدن نبـــوده و مشـــکلی 
ـــازه داده  ـــن اج ـــد، ای ـــی آی ـــش نم ـــرای آن پی ب
ـــاوری  ـــت فن ـــای معاون ـــروی ه ـــا نی ـــود ت ـــی ش م
ـــه  ـــوند ک ـــتقر ش ـــس مس ـــه در مجل ـــوه قضایی ق
ـــا  ـــتقرار آنه ـــل اس ـــر مح ـــال حاض ـــی در ح حت

ـــت. ـــده اس ـــخص ش ـــز مش نی
ـــوه  ـــای ق ـــتقرار نیروه ـــد از اس ـــزود: بع وی اف
قضاییـــه در مجلـــس، نماینـــدگان بـــا مراجعـــه بـــه 
ـــد  ـــی توانن ـــد و م ـــی کنن ـــت م ـــدی دریاف ـــا ک آنه
از منـــزل و یـــا مجلـــس وارد ســـامانه شـــده و 

ـــد. ـــود را وارد کنن ـــات خ اطاع
ــورای  ــس شـ ــه مجلـ ــأت رئیسـ ــو هیـ عضـ
ـــوال  ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــان در پاس ـــامی در پای اس
کـــه آیـــا ایـــن موضـــوع بـــرای ســـامانه هـــای 
ــود دارد  ــا وجـ ــتگاه هـ ــایر دسـ ــتقر در سـ مسـ
یـــا خیـــر، خاطرنشـــان کـــرد: دســـتگاه هـــا و 
ـــورای  ـــد ش ـــز مانن ـــری نی ـــم دیگ ـــای مه نهاده
ـــز  ـــت نی ـــأت دول ـــرگان، هی ـــان، مجلـــس خب نگهب
قـــرار اســـت توســـط نیروهـــای قـــوه قضاییـــه 
ـــا در  ـــد آنه ـــتقرار واح ـــا اس ـــده و ب ـــیدگی ش رس
ـــه جمـــع آوری  ـــدام ب ـــن دســـتگاه هـــا اق محـــل ای

اطاعـــات مســـئوالن شـــود.
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22بهکشورمعدنیتولیداتارزش
میلیارددالرمیرسد

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
وزارت صمــت بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد 
ــاری  ــال ج ــت: در س ــی گف ــای معدن فعالیت ه
 ۲۲ کشــور  معدنــی  مــواد  تولیــدات  ارزش 

ــد.  ــد ش ــارد دالر خواه میلی
بــه گــزارش ایرنــا، جعفر ســرقینی در جلســه 
ــه  ــا اشــاره ب ــز ب ــی معــادن در تبری شــورای عال
اینکــه پارســال ۲۰ میلیــارد دالر ارزش تولیــدات 
ــن  ــزود: از ای ــود، اف ــور ب ــی کش ــع معدن صنای
 ۱۱ و  شــد  صــادر  دالر  میلیــارد   ۹ میــزان 
میلیــارد دالر آن در داخــل کشــور مصــرف شــد.

وی ادامــه داد: تــاش مــی کنیــم بــا وجــود 
ــی  ــواد معدن ــادرات م ــزان ص ــا می ــم ه تحری
تولیــدی کشــور را بــه ۱۰ میلیارد دالر برســانیم.

ــام  ــود تم ــا وج ــدن ب ــت: مع ــرقینی گف س
کمــی و کاســتی هــا و عــدم توجــه هایــی کــه 
بــا آن مواجــه بــوده، امــروز جایــگاه خوبــی دارد 
ــه  ــام ۶ ماه ــار و ارق ــم، آم ــرایط تحری و در ش
ــارد  ــادرات ۱۰ میلی ــه ص ــد ب ــی ده ــان م نش

ــید. ــم رس ــاری خواهی ــال ج دالری در س
وی اظهــار داشــت: بخــش عمــده ای از 
درآمــد نفتــی را مــی شــود بــا معــدن بــه 

آورد. بدســت  آن  فــرآوری  خصــوص 
معــاون امــور معــادن و صنایع معدنــی وزارت 
ــی  ــام فروش ــوع خ ــه موض ــاره ب ــا اش ــت ب صم
ــر  ــن ام ــرای ای ــی ب ــت: عوارض ــز گف ــدن نی مع
وضــع شــده و امــروز اگــر کســی نخواهــد مــواد 
معدنــی را فــراآوری کنــد، دیگــر صــادرات 
برایــش توجیهــی نخواهــد داشــت و مجبــور بــه 
ــا ارزش افــزوده آن در داخــل  فــراآوری اســت ت

ــد. ــی بمان کشــور باق

شرقیآذربایجانآمایشبرنامه
شدآماده

بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رییــس 
ــرد: اســناد و کتــب  آذربایجان شــرقی اعــام ک
ــال  ــش از ۳ س ــا بی ــتان ب ــش اس ــه آمای برنام
تــاش کارشناســان و متخصصــان مربوطــه در 
ــت.   ــده اس ــاده ش ــش آم ــج بخ ــد و پن ۲۷ جل
بــه گــزارش ایرنــا، داود بهبــودی در حاشــیه 
ــه  ــی برنام ــناد مطالعات ــی از اس ــن رونمای آئی
ــس  ــور ریی ــا حض ــرقی ب ــش آذربایجان ش آمای
مرکــز آمــار ایــران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــاختار  ــت و س ــل وضعی ــرد: تحلی ــا اظهارک ایرن
آذربایجــان شــرقی، اســتنتاج و تحلیــل یافتــه 
هــا، تبییــن چشــم انــداز و طراحــی ســناریوی 
و  پایــش  و  ریــزی  برنامــه  نظــام  فضایــی، 
ــای  ــه ه ــای و برنام ــت ه ــا و سیاس راهبرده
ــتانی  ــای شهرس ــه ه ــامل پهن ــه ش ــی ک اجرای
مــی شــود، پنــج بخــش مــدون رونمایــی شــده 
اســناد مطالعــات برنامــه آمایــش اســتان اســت. 
ــش  ــن آمای ــرای ای ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه داد: برنام ــود، ادام ــی ش ــاز م از امســال آغ
آمایــش اســتان در شــورای برنامــه ریــزی 
آذربایجــان شــرقی تصویــب شــده و ابــاغ آن به 
ــز در حــال انجــام اســت.  ــی نی نهادهــای اجرای
بهبــودی هــدف از تدویــن ایــن برنامــه 
آمایشــی را، تهیــه برنامــه و پیــش بینــی هــای 
ــاط  ــن نق ــی بی ــادل بخش ــعه ای، تع الزم توس
مختلــف اســتان، تعییــن نقــش و جایــگاه 
آذربایجــان شــرقی در عرصــه ملــی و بیــن 
ــرب  ــمال غ ــای ش ــتان ه ــن اس ــی و بی الملل

ــرد.  ــام ک ــور اع کش

معاون وزیر صمت خبر داد:
،کاالدالرمیلیارد۱0سازیداخلی
تاوارداتیاولیهموادوتجهیزات

۱400سال

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
ــاخت  ــت س ــوری نهض ــه مح ــه برنام ــاره ب اش
ــن  ــدف ای ــت: ه ــه گف ــن وزارتخان ــل ای داخ
برنامــه داخلی ســازی ۱۰ میلیــارد دالر کاال، 
ــال  ــا س ــی ت ــه واردات ــواد اولی ــزات و م تجهی

۱۴۰۰ در کشــور اســت. 
ــی در  ــر عال ــزارش ایســنا، محمــد باق ــه گ ب
مراســم افتتاحیــه هفتمیــن نمایشــگاه فنــاوری 
ــا بیــان ایــن  ــوآوری و رشــیدی در تبریــز ب و ن
ــک کان  ــه ی ــن برنام ــار کــرد: ای ــب، اظه مطل
ــی آن در  ــای عملیات ــه گام ه ــت ک ــه اس برنام
بخــش خــودرو و لــوازم خانگــی و غیــره واردات 
را بــه حداقــل تبدیــل می کنــد و رویکــرد 
وزارت صنعــت در ایــن خصــوص بــه طــور 

ــت. ــخص اس ــل مش کام
ــی  ــداد داخل ــون دو روی ــا کن ــت: ت وی گف
ســازی در صنعــت خــودرو اتفــاق افتــاده اســت 
ــه  ــت ب ــش صنع ــز در بخ ــوم نی ــداد س و روی

ــت. ــد پیوس ــوع خواه وق
ـــگاهی  ـــزاری نمایش ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش وی ب
نهضـــت  محـــوری  برنامـــه  خصـــوص  در 
ـــاه  ـــه م ـــگاه س ـــت: نمایش ـــل، گف ـــاخت داخ س
ــگاهی  ــن نمایشـ ــد و اولیـ ــزار شـ ــل برگـ قبـ
ــه  ــته هایمان را در آن عرضـ ــه نداشـ ــود کـ بـ

کردیـــم.
بــه گــزارش ایســنا، عالــی از تاســیس مرکــز 
ارائــه کننــده خدمــات ســاخت داخــل در 
وزارت صنعــت خبــر داد و افــزود: وزارت صمــت 
ــن شــرکت های  ــاط بی ــراری ارتب ســعی در برق
دانــش بنیــان و اســتارت آپ هــا بــا متقاضیــان 

ــاوری دارد. فن
وی گفـــت: فناوری هـــای داریـــم کـــه 
تبدیـــل بـــه کاال شـــده اند و نیـــاز بـــه بـــازار 
ــوارد  ــی مـ ــز در برخـ ــی نیـ ــد، از طرفـ دارنـ
ـــه  ـــدارد ک ـــود ن ـــد وج ـــرای تولی ـــاوری الزم ب فن
ـــوان و  ـــا از ت ـــم ت ـــاش می کنی ـــز ت ـــا نی اینج
دانـــش دانشـــگاه ها اســـتفاده کنیـــم، جایـــی 
ـــن  ـــاط بی ـــدارد، ارتب ـــود ن ـــش وج ـــه دان ـــم ک ه
صنعـــت و دانشـــگاه می توانـــد ایـــن مشـــکل 

ـــد. ـــل کن را ح
وی متذکــر شــد: وزارت صمــت هــم در 
حــوزه صنعــت و هــم در حــوزه معــدن و 
ــده و دارای  ــازماندهی ش ــاط س ــارت، ارتب تج
ــه  ــرده و ب ــروع ک ــئولیتی را ش ــوم و مس مفه

ــت. ــه اس ــت یافت ــم دس ــی ه نتایج
نوســازی  و  گســترش  ســازمان  رئیــس 
وزارت  کــرد:  خاطرنشــان  ایــران  صنایــع 
ــل اقتصــاد کشــور  ــدی را در تبدی صمــت، رون
ــه  ــده ب ــل ای ــه اقتصــاد دانــش بنیــان و تبدی ب
محصــول در پیــش گرفتــه اســت کــه کشــور را 

ــاند. ــی برس ــه خودکفای ب
وی متذکــر شــد: یکــی از سیاســت های 
ــت  ــی وزارت صم ــی عملیات ــردی و اصول راهب
ایــن اســت کــه بــا ابزارهــای تعرفــه ای و 
ــی  ــه خودکفای ــی ب ممنوعیــت کاالهــای واردات

ــیم. ــبی برس نس

 وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت جمهـوری 
اسـامی ایـران کـه بـه منظـور شـرکت در آییـن 
شـانگهای  واردات  نمایشـگاه  دومیـن  گشـایش 
و دیـدار و گفـت و گـو بـا مقامـات چیـن بـه این 
کشـور سـفر کـرده اسـت از بـازار چین بـه عنوان 
بـازاری بـی نظیر یـاد کـرد و گفت: شـرکت های 
ایرانـی بایـد بتواننـد سـهم خـود را از ایـن بـازار 

بـزرگ واردات چیـن کسـب کننـد. 
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی در حاشـیه سـفر 
به شـانگهای با اشـاره بـه اینکه نمایشـگاه واردات 
شـانگهای دومین نمایشـگاه چین در سطح کان 
اسـت گفـت: از آنجائیکـه چین سـاالنه بـاالی دو 
ایـن  برگـزاری  دارد  واردات  دالر  میلیـارد  هـزار 
نمایشـگاه فرصـت مهمـی بـرای حضـور جـدی 

شـرکت هـای ایرانی اسـت.
او ذگفت: متاسـفانه سـال گذشـته نمایندگان 
ایـران در ایـن نمایشـگاه حضـور نداشـتند امـا 
امسـال بـا دعوت وزارت بازرگانـی چین حدود ۲۰ 
شـرکت ایرانی حضور دارنـد و حدود ۵۰ محصول 

فناورانـه هـم عرضه خواهد شـد.
وی افزود: همچنین در حاشـیه این نمایشـگاه 
برنامـه های متنوعی از جمله افتتـاح پاویون ملی 
ایـران بـا هدف کسـب سـهم واقعی شـرکت های 
ایرانـی در بـازار بی نظیـر چین برگزار می شـود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسـامی 
ایـران با اشـاره به اینکه کاالهای ایرانـی در خیلی از 
حـوزه ها قابلیت بسـیار باالیـی برای صـادرات دارند 

گفت متاسفانه سـهم کاالهای ایرانی از واردات چین 
حتـی اگـر با نفت هم حسـاب کنیم به یـک درصد 
نخواهد رسـید و این رقم بـدون نفت هم چهار دهم 
درصد اسـت لذا این نمایشـگاه، ظرفیت و پتانسـیل 

بی نظیری بـرای حضور کاالهای ایرانی اسـت.
او بـا اشـاره به نشسـت خـود بـا اتـاق بازرگانی 
شـانگهای گفـت در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور 
و همـکاران  ایـران  اقتصـادی  و  تجـاری  فعـاالن 
سـفارت ایـران در چیـن و کنسـولگری ایـران در 
شـانگهای برگـزار شـد، مسـایل و مشـکات سـر 
راه توسـعه تجـارت میـان دو کشـور بررسـی شـد 

و امیـدوارم بتوانیـم بـا همـکاری یکدیگـر سـهم 
بیشـتری از بـازار چیـن را کسـب کنیـم.

رحمانـی گفـت: بایـد ایـن حساسـیت را در 
صـادر کننـدگان ایرانـی ایجـاد کنیـم کـه چیـن 
بـازار بزرگـی دارد بـه طـوری کـه بـرای شـرکت 
در آییـن گشـایش این نمایشـگاه تعـداد زیادی از 
سـران کشـورها در حد رییس جمهـوری و معاون 
رییـس جمهـوری حضور دارند کـه بیانگر اهمیت 

ایـن رویـداد اقتصادی اسـت.
جمهـوری  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
اسـامی ایـران اظهار کرد: جهت گیـری و راهبرد 

اساسـی دولـت جمهوری اسـامی ایـران صادرات 
اسـت و بـه عبارتـی، صـادرات پیشـران اقتصاد ما 
در کنـار نهضـت سـاخت داخـل، اسـت و اولویت 
مـا هـم در ایـن زمینـه، صـادارت بـه کشـورهای 
همسـایه مانند چین اسـت و یک نـگاه راهبردی، 
طـرف  از  موضـوع  ایـن  بـه  درازمـدت  و  کان 

مسـئوالن جمهـوری اسـامی خواهد شـد.
او همچنیـن بـه برنامـه های حاشـیه ای سـفر 
خود اشـاره کرد و گفت: دیدار با مسـئوالن سـایر 
کشـور از جملـه کشـورهای همسـایه از جملـه 

برنامـه هـای حاشـیه ای این سـفر اسـت.
رحمانـی گفت: نگاه مسـئوالن نظـام جمهوری 
اسـامی ایـران نسـبت بـه چیـن یـک سیاسـت 
راهبردی اسـت لذا برنامه ها و تفاهمات دو کشـور 
هم در چند سـال گذشـته در همین مسـیر است.

طـرح  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  صنعـت  وزیـر 
ابتـکاری »یـک کمربنـد یـک راه« هـم اظهـار 
کـرد جمهـوری اسـامی ایـران در جاده ابریشـم 
قدیـم محـور اصلـی بـوده اسـت لـذا اکنـون هم 
ایـران موقعیـت خوبـی دارد بـه طـوری کـه مـی 
توانـد چهـار راه منطقه باشـد و ارتباطـات تجاری 

کشـورهای اطـراف را تسـهیل کنـد.
بایـد بیشـتر در بحـث برنامـه هـای اجرایـی و 
حضـور بخـش خصوصـی در ایـن مسـیر حرکت 
کنیـم و تجـار و صـادر کنندگان ما به این مسـاله 
ورود کنـد و کار را بـه دسـت بگیرنـد و دولت هم 

حمایـت کند.

وزیر صنعت: 

بازارچینفرصتبینظیریبرایشرکتهایایرانیاست

افزایـش  فنـاوری  و  علـوم، تحقیقـات  وزیـر 
۱۲ هزارنفـر بـه ظرفیـت خوابگاه  دانشـگاه های 
دولتـی سراسـر کشـور در سـال تحصیلی جدید 
و رشـد ۶۷ درصـدی میـزان وام هـای شـهریه و 
ضـروری در مقاطع مختلـف را باوجود تنگناهای 
موجـود از مهم تریـن اقدامات ایـن وزارتخانه در 

خدمت رسـانی بـه دانشـجویان اعـام کرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، منصــور غامی در جلســه 
شــورای معاونــان وزارتخانــه افــزود: پرداخــت و 
توزیــع اعتبــارات کمکــی جهــت تغذیــه ویــژه 
ــری  ــران بخشــی از کس ــرای جب دانشــجویی ب
اعتبــارات تغذیــه دانشــجویان سراســر کشــور، 
پرداخــت اعتبــار کمکــی بــرای تجهیــز و 
دانشــجویی  خوابگاه هــای  ویــژه  تعمیــر 
ــارات  ــری اعتب ــی از کس ــران بخش ــت جب جه
خوابگاهــی دانشــجویان از جملــه اقدامــات 
ــای  ــش ظرفیت ه ــوم در افزای ــم وزارت عل مه

ــت. ــجویان اس ــتی دانش ــی و معیش رفاه
همچنیـن  بخـش،  ایـن  در  افـزود:  وی 
زنجیـره ای  هـای  فروشـگاه  بـا  ای  تفاهم نامـه 
اتـکا و شـرکت طبیعـت بـه منظـور ایجـاد خط 
اعتبـاری و اعمـال تخفیف مؤثـر در خرید اقام 
غذایـی رسـتوران های دانشـجویی منعقـد شـد.

تخصیصاعتباربرایارتقایخوابگاههاو
بهسازیآشپزخانههایدانشجویی

وزیــر علــوم ادامــه داد: اختصــاص حــدود 

بــرای  اعتبــار  ریــال  میلیــارد  هــزار  پنــج 
ــال  ــول س ــجویی در ط ــای دانش ــت وام ه پرداخ
پرداخــت  و  اختصــاص  جــاری،  تحصیلــی 
ــا،  ــور ارتق ــه منظ ــال ب ــارد ری ــغ ۹۶۰ میلی مبل
بهســازی، تعمیــر و تجهیــز ســراهای دانشــجویی 
دانشــگاه ها و اختصــاص و پرداخــت ۵۲۰ میلیارد 
ــا، بهســازی و صنعتــی ســازی  ــرای ارتق ــال ب ری
آشــپزخانه های دانشــجویی دانشــگاه ها از دیگــر 
اقدامــات در راســتای افزایــش ظرفیت هــای 

ــت. ــتی اس ــی و معیش ــجویی رفاه دانش
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت 
ــوم، غامــی خاطرنشــان کــرد: افزایــش وام  عل
ــگاه ها  ــهریه پرداز دانش ــجویان ش ــهریه دانش ش
ــت  ــه هف ــال ب ــون ری )کارشناســی از ۵.۵ میلی
میلیــون ریــال، کارشناســی ارشــد از ۱۲.۵ 
و  ریــال  میلیــون   ۱۵ بــه  ریــال  میلیــون 
دکتــری از ۲۵ میلیــون ریــال بــه ۳۵ میلیــون 
ــی(، افزایــش  ــم ســال تحصیل ــال در هــر نی ری
وام ضــروری ویــژه دانشــجویان دکتــری از ۱۰ 
میلیــون ریــال بــه ۳۰ میلیــون ریــال، افزایــش 
تنــوع در منــوی غــذای دانشــجویان بــا رویکــرد 
ــای  ــرو غذاه ــر س ــد ب ــه و تأکی ــش هزین کاه
پروتئین هــای  بــر  متکــی  و  ســامت محور 
ــت. ــده اس ــام ش ــات انج ــر اقدام ــاز دیگ گیاهی

آیین نامــه  بازنگــری  شــد:  یــادآور  وی 
ــراهای  ــر س ــارت ب ــیس و نظ ــاماندهی تأس س
دانشــگاه ها  بــه  غیردولتــی  دانشــجویی 

بخــش  ظرفیــت  از  بهره گیــری  به منظــور 
خصوصــی در اســکان دانشــجویان از دیگــر 
ــت. ــتا اس ــن راس ــده در ای ــام ش ــات انج اقدام

۳۵پروژهچمنمصنوعیدردانشگاههای
کشورآمادهبهرهبرداریاست

وزیر علوم »توسـعه فضاهای ورزشـی« را یکی 
از راهبردهای وزارت علوم در ارتقا میزان سامت 
و نشـاط دانشـجویان اعـام کرد و گفـت: در این 
زمینـه، آماده سـازی پـروژه چمـن مصنوعـی در 
۳۵ دانشـگاه، پیش بینـی بهره بـرداری تعداد ۲۵ 
پـروژه کف پـوش زمیـن روبـاز ورزشـی تـا پایان 
سـال ۱۳۹۸، کمک به تجهیـز و راه اندازی تعداد 
۷۱ مرکـز مشـاوره تندرسـتی در ۷۱ دانشـگاه 
کشـور، کمـک به تجهیـز و راه انـدازی ۱۰۷ اتاق 
تندرسـتی در ۱۰۷ دانشـگاه کشـور و بازدیـد از 
۷۰ دانشـگاه و ارزیابـی ۹۸ دانشـگاه به منظـور 
بهبـود کیفیـت خدمـات ورزشـی در آغـاز سـال 
تحصیلـی جدیـد بـرای دانشـجویان جدیدالورود 

از جملـه اقدامات اسـت.
غامـی درخصـوص اقداماتـی کـه در زمینـه 
شـده  انجـام  دانشـجویان  سـامت  و  مشـاوره 
اسـت، بـه اجـرای طـرح پایـش سـامت روان 
مقاطـع  دانشـجویان جدیدالـورود در  و جسـم 
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد بـه دانشـگاه ها 
 ۷۵ از  بیـش  )تاکنـون  الکترونیکـی  به صـورت 
هـزار دانشـجو در ایـن طـرح شـرکت کرده اند( 
 ۲۴ تـا   ۱۸( روان  سـامت  هفتـه  برگـزاری  و 

مهرمـاه سـال جـاری( اشـاره کـرد.
وی، اورژانــس یــار ویــژه همیــاران بهداشــت 
)تاکنــون ۱۵۰۰ نفــر از دانشــجویان فعــال 
و  نموده انــد(  مشــارکت  کانون هــا  ایــن  در 
به صــورت  آموزشــی  موضــوع   ۱۵ ارســال 
ــل  ــی و فای ــخه چاپ ــه در نس ــور و کتابچ بروش
ــد  ــرای دانشــجویان ورودی جدی الکترونیکــی ب
بــه دانشــگاه های سراســر کشــور از دیگــر 
ــاوره و  ــه مش ــده در زمین ــام ش ــات انج اقدام

ــرد. ــان ک ــجویان بی ــامت دانش س

وزیر علوم:

دانشجوییهایوام
6۷درصدافزایشیافت

نایـب رئیس مجلس شـورای اسـامی راهکار 
حل مشـکات موجود کشـور را ایجاد یک سـتاد 
و فرماندهـی واحـد اقتصـادی و اطاعـت تمامـی 

ارگان های کشـور از آن دانسـت. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، مسـعود پزشـکیان،  
در مـورد ضـرورت مدیریـت جنگ اقتصـادی در 
شـرایط فعلـی، گفـت: از دوسـال و نیم گذشـته 
و زمانـی کـه ترامـپ قـدرت را در دسـت گرفـت 
و جنـگ اقتصـادی را علیـه ایـران اعمـال کـرد 
پیشـنهاد تشکیل سـتاد جنگ اقتصادی را دادم.

بـا  اسـامی  مجلـس شـورای  رئیـس  نایـب 
تاکیـد بـر اینکـه جنگـی کـه ترامپ با ما شـروع 
کـرده بدتـر از جنـگ با عـراق اسـت، افـزود: در 
جنـگ ایـران و عـراق فرماندهـی و سـتاد جنگ 
داشـتیم و مجلـس، قـوه قضائیه، صدا و سـیما و 
تمامـی ارگان هـا از آن تبعیـت می کردنـد و همه 
متحـد و یکصـدا دنبالـه رو سیاسـت های ایـن 

بودند. سـتاد 
مشکالتموجودکشورناشیازنبودستاد

جنگاقتصادیاست
وی مشـکات موجـود کشـور را ناشـی از نبود 
سـتاد جنـگ اقتصـادی دانسـت و ادامـه داد: اگر 
بـه دنبـال تشـکیل سـتاد و رفـع ناهماهنگـی ها 
هسـتیم راهـی جـز ایـن اسـت کـه در مقابـل 
دشـمن یک یـک صـدا و در یک صف واحـد قرار 
گیریـم و همه برای اطاعت از سیاسـت های اتخاذ 

شـده از سـوی سـتاد جنگ هم قسـم شـویم.
ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
در مجلــس شــورای اســامی یــادآور شــد: 
ــگ  ــتاد جن ــه س ــگ ک ــان جن ــد زم ــد مانن بای
ــود  ــا وج ــه ه ــی محل ــی شــهرها و حت در تمام
داشــت ســتاد جنــگ اقتصــادی را تشــکیل 

ــم. ــش بروی ــاختار پی ــان س ــا هم ــم و ب دهی
پزشـکیان تصریح کرد: در حـال حاضر معاون 
اقتصـادی  فرمانـده سـتاد  رئیـس جمهـور  اول 
اسـت امـا حـرف ایشـان را هیـچ کسـی حتـی 
دولـت گـوش نمی دهـد بنابرایـن اگر قرار اسـت 

سـتاد جنگی وجود داشـته باشـد همـه باید تابع 
تصمیمـات فرمانـده باشـند و تـا زمانـی کـه بـه 
ایـن مهـم توجـه نشـود سـرگردانی و گرفتـاری 
یافـت  تـداوم خواهـد  هـای موجـود همچنـان 
بـه گـردن  را  تقصیرهـا  و مسـئوالن همچنـان 

همدیگـر خواهنـد انداخـت.
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
مشـکات  حـل  راهـکار  افـزود:  دهـم  مجلـس 
موجـود کشـور ایجـاد یـک سـتاد واحـد ماننـد 
سـتاد زمـان جنـگ، فرماندهـی واحـد و اطاعت 
تمامـی ارگان هـای کشـور از آن اسـت نـه اینکه 
مجلـس، دولـت، قـوه قضائیـه، صـدا و سـیما و 
ارگان هـا هـر کـدام خودمختـار عمـل  تمامـی 
کـردن  محکـوم  کار  ایـن  نتیجـه  زیـرا  کننـد 
همدیگـر و بـه تبـع آن بدتـر شـدن وضعیـت 

اقتصـادی مـردم اسـت.
اگردرجنگاقتصادیقرارداریمنیازبه

تشکیلستادجنگاقتصادیداریم
نایـب رییس مجلس شـورای اسـامی، یادآور 
شـد: اگـر در جنـگ اقتصـادی قـرار داریـم نیـاز 
بـه تشـکیل سـتاد جنگ اقتصـادی داریـم و اگر 
سـتاد جنگـی وجـود دارد نیـاز بـه فرماندهـی 
واحـد داریـم و همـه دسـتگاه ها بایـد یکصـدا و 

یـک مسـیر را طـی کنند.
هیچکسجوابگویصدماتاقتصادیوارد

شدهبهمردمنیست
وی افـزود: مـردم در حـال حاضـر گرفتارنـد 
و اگـر بـه دنبـال مقصـر هسـتیم همـه مـا بایـد 
بـه طریقـی جوابگـو باشـیم؛ در زمـان جنـگ به 
آسـیب دیدگان ناشـی از جنگ کمک هایـی ارائه 

می شـد امـا در حال حاضر هیچ کـس جوابگوی 
صدمـات اقتصـادی وارد شـده بـه مردم نیسـت.

نایـب رئیـس مجلس شـورای اسـامی یادآور 
شـد: هیـچ راهی از نظـر علمی وجود نـدارد و به 
طـور قطع نیـاز بـه یـک فرماندهی واحـد داریم 
و اختیـار بـه هـر فـردی کـه داده می شـود همه 
بایـد از او تبعیـت و اطاعـت کننـد در غیـر ایـن 
صـورت بـا ایـن روشـی کـه در پیـش گرفته ایـم 
فقـط به دنبال محکـوم کردن همدیگر هسـتیم.

مسئوالنیکدیگرراتخریبنکنند
ــا  ــم ب ــس ده ــد مجل ــیون امی ــو فراکس عض
بیــان اینکه مســئوالن نبایــد همدیگــر را تخریب 
کننــد، تصریــح کــرد: نبایــد خودتخریبــی کنیم؛ 
ــد و  ــا تحمیــل کردن ــر م ــب را دشــمنان ب تخری
مــا اگــر تــوان داریــم بایــد سیاســتی را مشــخص 
کنیــم و بــر آن پایبنــد باشــیم؛ اگــر قــرار اســت 
نماینــده ای از ایــران در عرصــه سیاســت خارجــی 

حضــور داشــته باشــد بایــد حمایتــش کنیــم.
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکیـد اینکـه حفظ 
وحدت و انسـجام داخلی مهمترین، کلیدی ترین 
و اساسـی تریـن اقدامی اسـت که زمـان جنگ ها 
بایـد در کشـورها مـورد توجه قـرار گیـرد، گفت: 
چـون در جنـگ اقتصـادی قـرار داریـم نبایـد به 
اختافـات دامـن بزنیـم بلکـه بایـد از دسـتورات 
اقتصـادی  از سـوی سـتاد جنـگ  اتخـاذ شـده 
اطاعـت و پیـروی کنیـم در واقـع در زمـان جنگ 
یـک نفر بایـد تصمیم بگیرد و همـه اطاعت کنند 

و هیـچ راهـی جـز ایـن وجود نـدارد.
طرفدارانقالب،حق،عدالتوانسانیت

هستیمنهدولت
ــاب،  ــدار انق ــه طرف ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت،  ــه دول ــت و انســانیت هســتیم ن حــق، عدال
ــان  ــه در زم ــعارهایی ک ــه ش ــرد: ب ــح ک تصری
انقــاب دادیــم پابنــد هســتیم و قــرار نیســت در 
مقابــل دشــمن ســرخم کنیــم و کوتــاه بیاییــم 
و بایــد بــرای کوتــاه نیامــدن یــد واحــده شــویم.

پزشکیان:

ستادنبودازناشیکشورمشکالت
جنگاقتصادیاست

اقتصاد

الحسنهقرض»وام«پرداختجزییات
بهبازنشستگاننیروهایمسلح

ــه  ــنه ب ــزار وام قرض الحس ــای ۲۰۰ ه اعط
بازنشســتگان نیروهــای مســلح کــه رونــد ثبــت 
ــا  ــده ت ــاز ش ــاه آغ ــع آن از تیرم ــام و توزی ن

ــد.  ــام می رس ــه اتم ــفند ۹۸ ب اس
وام  قرض الحسـنه  ایـن  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
سـازمان  طریـق  از  درصـدی  سـه  کارمـزد  بـا 
هـزار  بـه ۲۰۰  مسـلح  نیروهـای  بازنشسـتگی 

می شـود. اعطـا  شـرایط  واجـد  بازنشسـته 
ثبـت نـام این وام بـه صورت غیرحضـوری و از 
طریـق اینترنت انجام می شـود و تاکنون شـماری 
از واجدیـن شـرایط وام خـود را دریافـت کرده اند.

شـرایط دریافـت ایـن وام طبـق گفتـه دکتر 
محمـودزاده، رئیـس سـازمان تامیـن اجتماعـی 
نیروهـای مسـلح از ایـن جملـه اسـت کـه باید 
متقاضیـان  بازنشسـتگی  از  دوسـال  حداقـل 
تومـان  چهارمیلیـون  زیـر  حقـوق  گذشـته، 
دریافـت و توانایی بازپرداخت اقسـاط را داشـته 
باشـند. همچنیـن متقاضیـان تاکنـون نبایـد از 

ایـن نـوع وام اسـتفاده کـرده باشـند.
از  وام  ایـن  بـرای دریافـت  اطـاع رسـانی   
بـه  انجـام و ضرورتـی  پیامـک  ارسـال  طریـق 

نیسـت. حضـوری  مراجعـه 
بنـا بـر گـزارش پایگاه اطـاع رسـانی وزارت 
دفـاع و همچنیـن طبـق اعام سـردار گودرزی، 
رئیـس سـازمان بازنشسـتگان نیروهای مسـلح، 
در سـنوات گذشـته هـر سـاله بیـن ۴۰ تـا ۵۰ 
هـزار وام قـرض الحسـنه پرداخـت می شـد، اما 
امسـال اعتبـاری در سـقف ۱۰۰۰ میلیارد برای 

۲۰۰ هـزار بازنشسـته در نظـر گرفته شـد.
وام  ایـن  دریافـت  بـرای  افـزود:  گـودرزی 
بازنشسـتگان نیسـت و بـر  نیـازی بـه حضـور 
اسـاس میزان حقـوق بازنشسـتگان در خصوص 
میـزان وام تخصیـص یافتـه بـه آنـان پیامـک 
داده می شـود و اگـر بازنشسـته ای بـه هـر دلیل 
موفـق بـه ثبت نـام نشـود تـا پایـان سـال چند 

می پذیـرد. صـورت  اطاع رسـانی  بـار 
گـودرزی بـا تأکیـد بر اینکـه این وام به کسـانی 
تخصیـص یافتـه اسـت کـه تـا کنـون وام دریافـت 
نکرده انـد، اظهـار کرد: دیگـر وام هـای درنظر گرفته 
شـده بـرای بازنشسـتگان، وام کمک هزینـه خرید 
جهیزیـه بـرای فرزنـدان دختر بازنشسـته با سـقف 
۱۰ میلیـون تومـان و وام قرض الحسـنه درمـان بـا 
سـقف ۱۰ میلیـون تومـان در زمینه پیونـد اعضا و 
بیماری هـای گران اسـت. باید تمامی بازنشسـتگان 
یـک مرحلـه وام را دریافت کنند، ضمن آنکه تمامی 
وام هـا به صورت قرض الحسـنه و بیمه شـده اسـت.

وی ادامـه داد: اگـر در گذشـته بازنشسـته ای 
و  خدمـت  دریافـت  قصـد  و  ازدواج  دختـرش 
هدیـه ازدواج را داشـت باید به سـازمان مراجعه 
و مدارکـی را ارائـه می کـرد. خوشـبختانه ایـن 
فراینـد حـذف شـده و بـدون نیـاز بـه مراجعـه 
حضـوری و اتـاف وقـت به افـراد واجد شـرایط 

تسـهیات ارائـه می شـود.
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سـخنگوی شـورای شـهر تبریـز بـر موضـوع 
تعمـدی بـودن رد الیحـه و امتیازخواهی برخی 
می گویـد:  و  می گـذارد  شورانشـینان صحـه  از 
مشـکات شـخصی افـراد بـا ایـن شـرکت بـه 
امیدواریـم  نـدارد،  ربطـی  پرسـنل  و  کارگـران 
شـرکت  تکیلـف  تعییـن  زمـان  تـا  قـرارداد 

همشـهری تمدیـد شـود. 
بـه گـزارش تسـنیم، شـعارهای جذابـی بـا 
از  از حقـوق کارگـران، دفـاع  عنـوان حمایـت 
حقـوق کارکنـان، پرداخـت بـه موقـع مطالبات 
و... شـعارهایی اسـت کـه کاندیداهـای شـورای 
شـهر، بـه ویـژه منتخبیـن فعلـی شـورا در ایام 
سـربزنگاه،  در  ولـی  کردنـد  مطـرح  انتخابـات 

حتـی شـعارهای خـود را زیـر پـا گذاشـتند.
بـرای  بـود کـه شـهرداری  دیـروز یکشـنبه 
کارگـر   ۳۰۰۰ از  بیـش  مطالبـات  پرداخـت 
دو  الیحـه  همشـهری  شـرکت  زیرمجموعـه 
بـرای  کـه  بـرد  شـورا  صحـن  بـه  را  فوریتـی 
تصویـب آن نیـاز بـه ۸ رای اما بـا ۶ رای مخالف 
بـه  تـا  بـه ۶ رای موافـق فوریـت آن رد شـد 
کمیسـیون رفتـه و پرداخـت حقوق مهـر ماه تا 

آخـر آبـان مـاه در هالـه ای از ابهـام باشـد.
بـا وجـود طـرح بهانه هایـی از جملـه اتمـام 
قـرارداد شـرکت طـرف قـرارداد شـهرداری برای 
تامیـن نیـرو و حتـی تحقیـق و تفحـص از آن 
مطـرح شـده ولـی تصویـب دو فوریـت الیحـه 
افتـاده  عقـب  حقـوق  می توانسـت  شـهرداری، 
بیـش از ۳۰۰۰ کارگـر را پرداخـت کنـد که این 
پرداخـت بـا رد الیحه دوفوریـت، حداقل یک ماه 
و حداکثـر بـه مـدت نامعلـوم بـه تعویـق افتاد.

بازگشـایی  و  مناقصـه  برگـزاری  زمـان  تـا 
مناقصـه،  برنـده  شـدن  مشـخص  و  پاکت هـا 
بروکراسـی نامعلومـی در پیش اسـت و جمعیت 
۳۰ الـی ۴۰ هـزار نفـری خانواده ایـن کارگران، 

مدتـی دیگـر بـه باتکلیفـی رفتنـد.
عجیـب تـر اینکـه در جلسـه دیـروز شـورای 
شـهر تبریـز یـک الیحـه دو فوریتـی دیگـر هم 
رد. الیحـه ای کـه شـهرداری برای تامیـن منابع 
مالـی خود در این وانفسـای اقتصـادی با عنوان 
بـه  محلـی  عـوارض  تخفیـف  تشـویقی  طـرح 
شـورای شـهر بـرده بـود، رد شـد، طرحـی کـه 
سالهاسـت بـرای تامیـن منابـع مالی و تشـویق 

مـردم بـرای پرداخت عـوارض اجرا می شـود در 
یـک لجبـازی بین شـورا و شـهرداری رد شـد.

فوریـت  دو  الیحـه  بـه  کـه  شورانشـینانی 
شـهرداری مبنـی بـر پرداخـت حقـوق ۳۰۰۰ 
یـک  مـدت  بـه  همشـهری  شـرکت  کارکنـان 
مسـعودی ریحان،  آقایـان  دادنـد،  رای  مـاه 
و  صـادق زاده  اندیـش،  دبیـری،  نیکوخصلـت، 
الیحـه  ایـن  مخالفیـن  و  بودنـد  بابایی اقـدم 
فرج قلیـزاده،  بهشـتی،  تقی پـور،  آقایـان  نیـز 
اکبرنـژاد، محمـدزاده و آجـودان زاده بودنـد که 
بـا این تصمیـم، پرداخـت حقوق مهـر نیروهای 
طـرف قـرارداد ایـن شـرکت در هالـه ای از ابهام 
قـرار گرفتـه و منـوط به بررسـی در کمیسـیون 
و سـپس طـرح در جلسـه شـورا شـد کـه بـا 
ایـن اوصـاف، وضعیـت حقـوق آبـان مـاه هـم 

اسـت. نامشـخص 

روندپیگردحقوققانونیشهرداری
نبایدموجبآسیبرسیدنبهکارکنانو

گارگرانشهرداریباشد
در ایـن زمینـه با فریـدون بابایی اقـدم، یکی 
از موافقیـن ایـن الیحه در مـورد دالیل موافقت 
گفت وگـو  شـورا  صحـن  در  تصویـب  عـدم  و 

کردیم. 
بابایی اقـدم، می گویـد: چنـد مـاه اسـت کـه 
واگـذاری  اینکـه  مـورد  در  در شـورا صحبتـی 
بایـد بـا  ایـرادات قانونـی دارد کـه  همشـهری 

واگـذاری  بروکراسـی  کـه  آزادباشـد،  مناقصـه 
منتهـی بـه زمـان اتمام قرارداد همشـهری شـد 
و مناقصـه بایـد ۲۵ آبـان تجدیـد شـود، لـذا بـا 
رد ایـن الیحـه باتکلیفـی را متوجـه همـکاران 
تامیـن نیـروی همشـهری بابـت حقـوق و بیمه 
بـود،  ایـن  انتظـار  کـه  کردنـد  و...  ضمانـت  و 
الیحـه دو فوریتـی بـه تصویب برسـد و وضعیت 
معیشـتی کارکنـان در ایـن وضعیـت اقتصـادی 

مـورد توجـه قـرار گیـرد که نشـد.
موضـوع  یـا  تخلـف  اگـر  اسـت،  معتقـد  او 
تحقیـق و تفحـص از شـرکت همشـهری مطرح 
اسـت، این بایـد از مراجع قضایی پیگیری شـده 
و حـق مـردم در شـهرداری پیگرد قانونی شـود 
ولـی نبایـد این روند موجب آسـیب رسـیدن به 
کارکنـان و گارگـران باشـد، برخـی می گوینـد 
کـه این کارکنان قرارداد مسـتقیم با شـهرداری 
امضـا کننـد کـه ایـن هـم سـنگ بزرگـی بـه 
عامـت نـزدن اسـت. وقتـی نمی توانیـم همین 
بسـتن،  مسـتقیم  قـرارداد  بدهیـم،  را  حقـوق 

اسـت. غیرممکن 

آیا؟
این سـوال و شـائبه با رد ایـن دو الیحه مهم 
پیـش می آیـد کـه آیا تعمـدی بـرای رد هر نوع 
الیحـه از سـوی شوراسـت تـا سـدی از سـوی 
شـورای ایجـاد شـود و انجـام وظایـف قانونـی 
شـهرداری بـه ترمز شـورا بربخورد؟ آیـا موضوع 

گروکشـی ۳۰۰۰ نفـری و بـه عبارتـی ۴۰ هزار 
نفـری بـرای دریافـت امتیـازی مطـرح اسـت یا 
واقعـا بحـث کارشناسـی مطـرح اسـت کـه در 
هـر صورت ایـن تعویـق در پرداخت حقـوق امر 

نیسـت. مثبتی 
از طـرف دیگـر رای نیـاوردن الیحـه امـروز 
بـرای بخشـودگی و سیاسـت هـای تشـویقی و 
احـداث رمـپ یوسـف آباد کـه نیـاز بـه موافقت 
بـا  بایـد  شـهردار  شـد.  رد  داشـت،  شـورا 
همکارانشـان بنشـینند و بـا انتقال مشـکات به 

شـورا، همراهـی بیشـتری را جلـب کنـد.

مشکالتشخصیافرادبهکارگرانو
پرسنلربطیندارد

فراکســیون  رییــس  صــادق زاده،  کریــم 
ــه از  ــم ک ــز ه ــهر تبری ــورای ش ــری ش کارگ
ــتر  ــوق از بس ــت حق ــت موق ــان پرداخ موافق
شــرکت همشــهری بــرای حــل مشــکل ۳۰۰۰ 
نفــری بــود، معتقــد اســت کــه تبدیــل وضعیت 
ــطه  ــذف واس ــب ح ــهرداری موج ــای ش نیرو ه
و از بیــن رفتــن بســیاری از راه هــای فســاد زا 
ــل از  ــر را قب ــوق کارگ ــد حق ــود، بای ــد ب خواه
ــا  ــرد ام ــت ک ــرق آن پرداخ ــدن ع ــک ش خش
ــی  ــع قانون ــی موان ــل برخ ــه دلی ــهرداری ب ش
ــه  ــد ک ــت کن ــارا پرداخ ــوق ه ــد حق نمی توان

ــه. ــن زمین ــد در ای ــی کن ــورا همراه ــد ش بای
رد  بـودن  تعمـدی  موضـوع  بـر  صـادق زاده 
الیحـه و امتیازخواهـی برخـی از شورانشـینان 
مشـکات  می گویـد:  و  می گـذارد  صحـه 
شـخصی افـراد بـا ایـن شـرکت بـه کارگـران و 
پرسـنل ربطـی نـدارد، امیدواریـم قـرارداد تـا 
زمـان تعیین تکیلف شـرکت همشـهری تمدید 
شـود تـا کارگـران بتواننـد حقوق هـای خـود را 
دریافـت کرده و شـرمنده خانواده  خود نباشـند. 
حقـوق  بایـد  دارد  را  خـود  زمـان  هـرکاری 
کارگـران بـه موقـع پرداخت شـود تا مشـکات 
قـرار  تاثیـر  تحـت  را  آنهـا  زندگـی  اقتصـادی 
ندهـد. تقصیـر کارگـری کـه اقسـاط وام دارد یا 
بایـد اجـاره خانـه پرداخـت کنـد چیسـت، باید 

اعضـای شـورا پاسـخگو باشـند.
تبریـز  شـهر  اسـامی  شـورای  سـخنگوی 
تاکیـد دارد که بایسـتی حقـوق و مزایای قانونی 

کارگران، کارکنان رسـمی، قـرار دادی، پیمانی، 
همچنیـن  و  حجمـی  و  روزمـزدی  شـرکتی، 
پاکبانـان و سـبز بانـان به موقـع و در اول هرماه 
پرداخـت گردد. از شـهرداری تبریـز می خواهیم 
بـه وضعیت نیروهـای باتکلیف سـازمان ورزش 
هـم رسـیدگی کنندچراکـه بیش از ۶ ماه اسـت 

کـه حقـوق دریافـت نکـرده اند.

کمیسیونشورایشهرتمدیدسهماهه
قراردادراباشرکتتامیننیروتصویبکرد

بهشـتی، مخالف دو فوریت ایـن الیحه، علت 
می گویـد:  می کنـدو  بیـان  را  خـود  مخالفـت 
اشـکالی کـه به ایـن الیحـه وارد بود این اسـت 
کـه قرارداد شـهرداری بـرای تعییـن تکلیف دو 
بـار تمدید شـده، یکـی تا آخر خـرداد و دیگری 
تـا آخـر شـهریور کـه بایـد ایـن مسـئله حـل 

می شـد و بایـد بـه موقـع اقـدام می شـد.
او می افزایـد: مـن بـا الیحـه موافقـم ولـی با 
دوفوریتـش مخالفـم و قـرار شـد در کمیسـیون 
مطـرح شـود کـه کمیسـیون سـه مـاه دیگـر 
تمدیـد کـرد و بایـد صحـن شـورا هـم تصویب 
کنـد و تکلیـف را تاپایـان آبـان مشـخص کنند. 
و  می شـود  مطـرح  شـورا  جلسـه  در  یکشـنبه 
در صـورت تصویـب و طـی مراحـل قانونـی و 
تصویـب فرمانـداری می تواند پرداخت شـود که 

ممکـن اسـت تـا پایـان مـاه بیانجامد.
رئیس کمیسـیون بودجه شـورای شـهر ادامه 
ریشـه ای  بـه صـورت  بایـد  می دهد:شـهرداری 
کنـد،  حـل  را  شـرکتی  قراردادهـای  مشـکل 
اعتقـادم بـر این اسـت کـه باید از وزارت کشـور 
مجـوز الزم بـرای قـرارداد مسـتقیم را دریافـت 
کنـد و جـذب خـود شـهرداری کننـد چراکـه 
شـورا اختیـاری بـرای دادن مجوز جـذب ندارد.

باتکلیفـی ایـن حجم از کارگـران و کارکنان 
شـهرداری کـه جمعیت حـدود ۴۰ هـزار نفری 
را شـامل می شـود، در ایـن وضعیـت اقتصـادی 
اقـدام شایسـته ای نیسـت و ممکـن اسـت ایـن 
بـا مشـکات جـدی  را  قابـل توجـه  جمعیـت 
مواجـه کنـد. لـذا شورانشـینان برخـی مسـایل 
ایـن  فکـر  بـه  و  بگذارنـد  کنـار  را  حاشـیه ای 
خانواده هـا باشـد که خانـواده شـهرداری جزوی 

از ایـن شـهر هسـتند.

دارد؟شورانشینانبرایانتخاباتیمصرففقطکارگرحقوقازحمایتشعارآیا

معــاون بهداشــت و درمــان ســازمان پدافنــد 
غیرعامــل کشــور بــا اشــاره بــه وجــود ۶۰۰ نــوع 
ــر  ــت ه ــتان ها گف ــیمیایی در بیمارس ــاده ش م
ــه  ــا حادث ــور ب ــتان در کش ــک بیمارس ــه ی هفت

ــت.  ــه رو اس ــوزی روب آتش س
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد کریمی نیــا در 
ــالن  ــل در س ــد غیرعام ــروزه پدافن ــش یک همای
رازی دانشــکده داروســازی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــد  ــای پدافن ــه ماموریت ه ــان اینک ــا بی ــز ب تبری
ــوزش  ــازی و آم ــای فرهنگ س ــر مبن ــل ب غیرعام
عمومــی و تخصصــی، پایــش تهدیــدات، کاهــش 
آســیب پذیری ها، طبقه بنــدی و ســندی مراکــز و 
حوزه هــا سیاســتگذاری اســت، افــزود: مهم تریــن 
گام در موفقیــت و تحقــق پدافنــد غیرعامــل، 
فرهنگ ســازی و باورمنــد کــردن همگانــی اســت. 

وی اظهــار کــرد: آســیب پذیری در نظــام 
ســامت شــامل حــوزه تجهیــزات، قوانیــن، 
فضــای ســایبری و هوشمندســازی حــوزه هــای 
ــد و در  ــانی می باش ــرمایه انس ــاختی و س زیرس
حوزه هــای غــذا و دارو نیــز همــان قوانینــی کــه 
دهــه ۱۳۳۰ نوشــته شــده انــد، اجــرا می شــود. 
ــروزه متاســفانه  ــرد: ام ــا تشــریح ک کریمی نی
ــرای داروهــای هوشــمند در کشــور  ــا ب ــه تنه ن
اداره کلــی وجــود نــدارد، بلکــه حتی کارشــناس 

الزم نیــز در ایــن مــوارد وجــود نــدارد.
وی یــادآوری کــرد: در ســال جــاری ۲۵ 
ــرار  ــه ســیل مــورد خســارت ق اســتان در حادث
گرفــت و چندیــن واحــد درمانــی نیــز بــا 

خســارت های زیــادی روبــه رو شــدند. 
ــد  ــازمان پدافن ــان س ــت و درم ــاون بهداش مع

غیرعامــل کشــور ادامه داد: در ســرپل ذهــاب ۱۰۰ 
خانــه بهداشــت و یــک بیمارســتان نوســاز تخریب 
شــد کــه بایــد ســعی کنیــم زودتــر جبران شــوند. 
پدافنــد  در  تــاب آوری  تعاریــف  بــه  وی 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  غیرعامــل 
ــازگاری  ــوری، س ــای برآیندمح ــی پوی پیش بین
انعطاف پذیــری، جامعه نگــر،  برگشــت پذیری، 
مبتنــی بــر زمــان از ویژگی هــای تــاب آوری 
می باشــد و  راه هــای ایجــاد یــک سیســتم 
ــایی  ــز شناس ــاب آوری نی ــش ت ــاب آور و افزای ت
مناســب،  مکان یابــی  مهــارت  افزایــش 

اســت.  تمرکززدایــی  و  پراکنده ســازی 
ــعه  ــای توس ــام طرح ه ــرد: تم ــد ک وی تاکی
ــور  ــر کش ــرقی و سراس ــان ش ــه در آذربایج ک
انجــام می گیــرد، بایــد چهــار پیوســت از جملــه 
پیوســت پدافنــد غیرعامــل داشــته باشــند 
ــود، بســیاری از  ــق ش ــر محق ــن ام ــر ای ــه اگ ک

ــود.   ــی ش ــرف م ــور برط ــکات کش مش
کریمــی نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات 
نظــام ســامت، تائیــد تصــادف و تهدیــدات 
شــامل  را  زیســتی  تهدیــدات  و  ســایبری 
می شــود، گفــت: اخیــرا یــک ضــد بــاج افــزاری 
در کل جهــان رخ داد کــه ۵۰ کشــور از جملــه 

ــرد.  ــود ک ــر خ ــران را درگی ای
وی افــزود: اســتان آذربایجان شــرقی فعالیــت 

ــه  ــس دارد ک ــکن و عک ــاز، اس ــمه های ب چش
ــوی  ــرات پرت ــت خط ــن اس ــا ممک ــود آنه وج

داشــته باشــد. 
ــرقی  ــه آذربایجان ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
جــزو اســتانی مهــم در حــوزه هــای کشــاورزی 
ــوزه  ــه ح ــم ک ــت: نمی دان ــت، گف ــع اس و صنای
ــد  ــوص پدافن ــی در خص ــه کارهای ــامت چ س
غیرعامــل انجــام داده اســت و بــه عنــوان 
ــواد  ــل م ــر حم ــک تانک ــرده ی ــر خــدای ناک اگ
شــیمیایی در اســتان چــپ کنــد، آیــا تمهیداتی 
ــود دارد.  ــرات آن وج ــری از خط ــرای جلوگی ب
و  تهدیــدات  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
رخدادهــای عامدانــه در مراکــز درمانــی شــامل 
ــی،  ــه نظام ــر حمل ــب بیمارســتان ها در اث تخری
حملــه تروریســتی بــه بیمارســتان، تهدیــد 
ســایبری ویــژه تجهیــزات پزشــکی، حملــه 
ــه مراکــز درمانــی و بیمارســتان ها و  ســایبری ب

ــت. ــاران اس ــه بیم ــلحانه ب ــه مس حمل
ــد  ــش پدافن ــا و نق ــه تحریم ه ــا ب کریمی نی
ــاره  ــز اش ــا نی ــم ه ــور از تحری ــل در عب غیرعام
کــرد و گفــت: تحریــم آمــوزش و پژوهــش، 
تحریــم ســرمایه گذاری، تحریــم حمــل و نقــل، 
تحریــم انتقــال دانــش و فنــاوری تحریــم مالــی 
ــود  ــه وج ــواردی اســت ک ــه م ــی از جمل و بانک
دارد و مــا ســعی داریــم آنهــا را مدیریــت کنیــم. 

کشوردربیمارستانیکهفتههر
دچارآتشسوزیمیشود

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی معتقــد اســت؛ ارســال نامــه جمهــوری 
شــورای  عضــو  کشــورهای  بــه  اســامی 
ــح  ــاره طــرح »صل ــارس درب همــکاری خلیــج ف
کشــورهای  بــرای  مناســبی  هرمز«،فرصــت 

ــت.  ــه اس منطق
ــی   ــروز نعمت ــت، به ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه پیــام دولــت جمهــوری اســامی  ــا اشــاره ب ب
ــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری  ایــران ب
ــز«  ــح هرم ــرح »صل ــاره ط ــارس درب ــج ف خلی
گفــت: فکــر می کنــم کــه بــرای مــردم منطقــه 
خاورمیانــه و هــم بــرای اعــراب حاشــیه خلیــج 
فــارس و پادشــاهان منطقــه بــه عینــه تثبیــت 
ــد  ــه بای ــردم منطق ــود م ــه خ ــت ک ــده اس ش

ــه  باشــند. ــت منطق ــظ امنی حاف
وی افــزود: در هــر منطقــه ای کــه آمریکایــی 
ــت و  ــط مصیب ــد، فق ــدا کردن ــور پی ــا حض ه

ــد. ــه جــا گذاشــتند و رفتن ــی ب بدبخت
نماینــده مــردم تهــران، ری و شــمیرانات 
،اسامشــهر و پردیــس در مجلــس مطــرح کــرد: 
ــروز و امــروز را ببینیــد، ســوریه،  افغانســتان دی
ــورهای  ــی کش ــد و حت ــی را ببینی ــراق و لیب ع

آمریــکای التیــن؛ هرکجــا آمریکایــی هــا حضــور 
ــه جــز مصیبــت و بدبختــی چیــزی  داشــتند ب
باقــی نگذاشــته اند و خیلــی بدتــر اینکــه حتــی 
مســئولیت آن را هــم بــه عهــده نگرفتنــد. 
ــد و  ــی کنن ــود م ــورها را ناب ــد و کش ــی آین م
مســئولیت ایــن موضــوع را متقبــل نمــی شــوند. 
عضــو فراکســیون مســتقلین مجلــس بــا 

اشــاره بــه طــرح »صلــح هرمــز« و ارســال 
پیــام هــای جمهــوری اســامی بــه کشــورهای 
ــر  ــه نظ ــرد: ب ــرح ک ــارس، مط ــج ف ــوزه خلی ح
مــن طــرح »صلــح هرمــز« فرصــت بســیار 
خوبــی بــرای همفکــری همــه کشــورهایی کــه 
ــن اســت  ــه حضــور دارند،اســت. ممک در منطق
اختافاتــی بیــن کشــورهای دوســت و مســلمان 

ــا  ــرادر وجــود داشــته باشــد؛ ام و کشــورهای ب
ــث  ــه باع ــت ک ــق نیس ــدر عمی ــات آنق اختاف
ــو  ــت و گ ــره و گف ــم مذاک ــا باه ــه آنه ــود ک ش

ــد. نکنن
نعمتــی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم و محــوری 
ــرد:  ــان ک ــه، بی ــامی در منطق ــوری اس جمه
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه به مشــکاتی 
کــه در منطقــه وجــود دارد، اگــر در عــراق 
جمهــوری اســامی نبــود و کمــک نمــی کــرد؛ 
حتمــاً امــروز داعــش در آنجــا حضــور داشــت و 
دولــت عــراق مســتقر نمی شــد؛ در ســوریه اگــر 
نبودیــم هنــوز ســوریه بــا بحــران داعــش دســت 
ــم  ــتان ه ــرد، در افغانس ــی ک ــرم م ــه ن و پنج
ــواره  ــه را هم ــای منطق ــا ملت ه ــور .م همینط
ــا  ــم از م ــه ه ــردم منطق ــم و م ــک کرده ای کم

ــد. ــه ان ــن موضــوع را پذیرفت ای
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی تصریــح کــرد: بــه اعتقــاد مــن  ارســال 
نامــه جمهــوری اســامی بــه کشــورهای عضــو 
دربــاره  فــارس  خلیــج  همــکاری  شــورای 
ــرای  ــح هرمز«،فرصــت مناســبی ب پویــش »صل
کشــورهای منطقــه اســت و امیــدوارم کــه 
منتــج بــه نتیجــه شــود، البتــه شــیطنت هــای 
ــوز وجــود دارد  برخــی کشــورها در منطقــه هن
ــه را  ــردم منطق ــد م ــه بخواهن ممکــن اســت ک

ــد. ــن کنن ــا بدبی ــه کشــور م علی

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه رئیس جمهور به سران کشورهای حاشیه خلیج فارس:

طرحصلحهرمز،فرصتیبرایکشورهایمنطقهاست

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز :
)ایسنگدانه(ایاماسآسفالتاجرای
تبریزتندروهایاتوبوسمسیردر

مدیرعامـــل ســـازمان عمـــران شـــهرداری 
 SMA ـــه روش ـــفالت ب ـــرای آس ـــز از اج تبری
اتوبوس هـــای  مســـیر  در  ای(  )ســـنگدانه 
ـــه  ـــار و ب ـــن ب ـــرای اولی ـــهر ب ـــن ش ـــدرو ای تن

صـــورت پایلـــوت خبـــر داد. 
ــریفی در  ــا، بابـــک شـ ــزارش ایرنـ ــه گـ  بـ
ـــفالت  ـــزود: آس ـــگاران اف ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ گف
ـــاختار  ـــا س ـــفالت ب ـــوط آس ـــه مخل ـــت دان درش
ســـنگدانه ای درشـــت بـــا تمـــاس درشـــت دانـــه 
ـــا  ـــا ب ـــه در راه ه ـــت ک ـــه اس ـــت دان ـــه درش ب
ـــنگین  ـــوری س ـــار مح ـــاد و ب ـــد زی ـــد و ش آم

اســـتفاده می شـــود.
ــازمان عمـــران شـــهرداری  وی گفـــت: سـ
ــا  ــدد بـ ــات متعـ ــکیل جلسـ ــا تشـ ــز بـ تبریـ
ـــگاهی  ـــی و دانش ـــز علم ـــاتید مراک ـــور اس حض
و کارشناســـان معاونـــت عمرانـــی شـــهرداری 
ـــی  ـــی های ـــوع و خراب ـــل موض ـــوص ح در خص
ـــی  ـــیار افتادگ ـــدگی و ش ـــع ش ـــامل جم ـــه ش ک
ـــی در  ـــار جانب ـــر فش ـــفالت در اث ـــت آس و حرک
حـــد فاصـــل ایســـتگاه هـــا در مســـیر بـــی 
آر تـــی قابـــل مشـــاهده بـــود و بـــا در نظـــر 
ـــی  ـــی و فن ـــائل مال ـــا و مس ـــه ه ـــن هزین گرفت
پـــروژه، بـــرای حـــل موضـــوع تـــاش مـــی 

ـــد. کن
ــوژی در  ــن تکنولـ ــه داد: ایـ ــریفی ادامـ شـ
کارخانـــه تـــازه تاســـیس شـــده ۱۶۰ تنـــی 
ـــه دارای  ـــز ک ـــران شـــهرداری تبری ســـازمان عم
ـــن  ـــوژی نوی ـــا تکنول ـــفالت ب ـــد آس ـــکان تولی ام
ــز  ــری و نیـ ــر پلیمـ ــاح قیـ ــد و اصـ و تولیـ
ــلولزی  ــاف سـ ــاف و الیـ ــواد مضـ ــزودن مـ افـ
کـــه بـــا طراحـــی و تهیـــه دفترچـــه طـــرح 
ـــد  ـــه تولی ـــفالت SMA در کارخان ـــاط آس اخت

مـــی شـــود.
مدیرعامـــل ســـازمان عمـــران شـــهرداری 
ـــن  ـــار ای ـــن ب ـــرای اولی ـــرد: ب ـــام ک ـــز اع تبری
طـــرح در مســـیر بـــی آر تـــی حـــد فاصـــل 
ـــده  ـــتفاده ش ـــب اس ـــا خطی ـــن ت ـــدان راه آه می
ـــه  ـــش هزین ـــاهد کاه ـــتا ش ـــن راس ـــه در ای ک
هـــای تعمیـــر و نگهـــداری و افزایـــش عمـــر 
ــا  ــه بـ ــود و در مقایسـ ــم بـ ــفالت خواهیـ آسـ
ـــده  ـــرا ش ـــیر اج ـــه در مس ـــنتی ک ـــفالت س آس
اســـتحکام و مقاومـــت در برابـــر لغزندگـــی و 
تغییـــر شـــکل و دوام متمایـــز بـــوده و نیـــز 
ــی و  ــذف آب پیمایـ ــی و حـ ــت زهکشـ قابلیـ
کاهـــش میـــزان پاشـــش آب در روزهـــای 
ـــدگان  ـــد رانن ـــش دی ـــه افزای ـــی و در نتیج باران
ـــیر  ـــک مس ـــاده نزدی ـــن پی ـــن عابری ـــردد ام و ت

خواهـــد بـــود.

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف:جعفرشکوریان

ــه  ــدار ب ــد برن ــود را بلن ــای خ ــدم ه * ق
ــر  ــودش کمت ــو را از خ ــه ت ــی ک ــوی کس س
ــا تکبــر  ــه ب ــرای مقابل و کوچکتــر ببینــد و ب
او ارتبــاط خــودت را بــا وی قطــع کــن چــرا 
کــه عــزت نفــس انســان بــا حشــمت و جــاه 

ــد. ــری مــی کن پادشــاهی براب
حضرتعلي)ع(،اندیشهبزرگان،۳27
ــل از  ــث، قب ــس، آدم خبی ــان بدجن * زی

ــی رســد. ــه خــودش م همــه ب
سنتاگوستی

* خودپســندی، آدمــی را از دانــش جویــی 
ــکار حــق   ــه ناسپاســی و ان ــاز مــی دارد و ب ب

مــی خوانــد.
امامهادی)ع(،امپراطورگفتار،۵7

ــرق  ــت ف ــی و خس ــه جوی ــن صرف * بی
ــه از  ــی دارد ک ــان را وا م ــی انس ــت، اول اس
ــن  ــده اش را تأمی ــزد و آین ــی بپرهی ولخرج
ــود  ــود خ ــی ش ــب م ــی موج ــد و دوم کن

ــد. ــره برن ــان از آن به ــورد و وارث نخ
ناشناس

جهــان  دور  انســان  جســتجوی  در   *
ــم. ــودم یافت ــود خ ــدم و آن را در وج گردی
الیپنیتز

کــه  اســت  کســی  کامــل،  انســان   *
ــه دســت خــود بســازد. ــی خــود را ب زندگان
آرتورشوپنهاور

انســان  بــرای  معرفــت  بهتریــن   *
اســت. خودشناســی 

امامعلی)ع(،گنجینهحکمت،90
ــود  ــر خ ــرای بش ــا ب ــن نادانیه * بزرگتری

ــت. ــی اس ناشناس
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،4۵

ــرای  ــرد ب * وقتــی خــود خواهــی یــک ف
ــوس  ــون شــد فان ــه قان ــل ب ــه ای تبدی جامع
برداریــد و روز روشــن بدنبــال عدالــت و 

ــد. ــانیت بگردی انس
محبی

ــی  ــازد، نم ــودش را نس ــا خ ــان ت * انس
توانــد دیگــران را بســازد وتــا دیگران ســاخته 
نشــود، نمــی شــود کــه کشــور ســاخته شــود. 
؟

* خــود رأی مــی نبــاش کــه خــود رأیــی/ 
رانــد از بهشــت آدم و حــّوا را 

پرویناعتصامی
ــوال  ــاع و اح ــودي اوض ــت بهب ــا جه * م
خویــش هــر از چنــد گاهــي متوســل بــه تغییر 
ــت  ــوان گف ــي ت ــي م ــور کل ــویم بط ــي ش م
ــات  ــا بطــور ادواري، موجب ــر زدن کارته ــه ب ک
ســامت روانــي نــوع بشــر را فراهــم مــي آورد.
؟

ــکاب  ــه در ارت ــش، ک ــرور خوی * شــکن غ
ــی  ــرور م ــه آدم مغ ــک ب ــیطان کم ــرم/ ش ج
کنــد. اگــر بشــر از وقــت خــود خوب اســتفاده 
مــی کــرد هیچــگاه دچــار بــدی نمــی شــد.
اشتراوس

عمومیمجمعدعوتآگهی
صنفیانجمنالعادهفوقوعادی
مسافرتخدماتدفاترکارفرمایی
استانزیاتیوجهانگردیوهوایی
آذربایجانشرقی)نوبتدوم(

ــوق  ــادی و ف ــی ع ــع عموم ــه مجم جلس
مورخــه دوشــنبه  روز  مذکــور،   العــاده 

11/ ۰9 /98 در محــل تــاالر نســل فــردا 
ــل  ــروی هت ــان روب ــارراه ابرس ــع در چه واق
تبریــز برگــزار مــی گــردد. اعضــای محتــرم 
ــان  ــوری بازرس ــدا ت ــه کاندی ــل ب ــه تمای ک
ــخ  ــا تاری ــد ت ــی توانن ــد م ــن را دارن انجم
در  واقــع  انجمــن  دفتــر  بــه   98/۰9/۰7
ــه میــدان حکیــم  ــان آزادی نرســیده ب خیاب
ــه و  ــرد مراجع ــای زم ــب برجه ــی جن نظام
ــد. از  ــل دهن تقاضــای کتبــی خــود را تحوی
کلیــه اعضــای محتــرم دعــوت مــی شــود در 
موعــد مقــرر در جلســه مجمــع فــوق الذکــر 

ــانند. ــم رس ــور به حض
ــوق  ــی ف ــع عموم ــه مجم ــتور جلس دس
العــاده )از ســاعت 15 لغایــت 16 بعــد از ظهر( 

1- تغییر و اصالح اساسنامه انجمن
ــادی  ــی ع ــع عموم ــتور جلســه مجم  دس

)از ساعت 16 لغایت 17(
1- گــزارش عملکــرد هیــات مدیــره و 

ــازرس ب
علــی  و  اصلــی  اعضــای  انتخــاب   -۲

بازرســان البــدل 

هیاتمدیرهانجمنصنفی
کارفرماییدفاتر

خدماتمسافرتهواییوجهانگردیو
زیارتیاستانآذربایجانشرقی

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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ــا  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
اشــاره بــه فعالیــت ۴۶۰۰ شــرکت دانــش 
ــش  ــرکت های دان ــت: ش ــور گف ــان در کش بنی
ــوآوری و  ــق ن ــرای تزری ــر ب ــان، راه میانب بنی

ــتند.  ــور هس ــع کش ــه صنای ــاوری ب فن
بــه گــزارش تســنیم، علــی وحــدت در 
آییــن افتتــاح هفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
رینوتکــس ۲۰۱۹ تبریــز کــه در نمایشــگاه 
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار ش ــز برگ ــی تبری ــن الملل بی
ــان در  ــش بنی ــرکت دان ــت ۴۶۰۰ ش ــه فعالی ب
کشــور اظهــار داشــت: شــرکت های دانــش 
ــوآوری و  ــق ن ــرای تزری ــر ب ــان، راه میانب بنی

ــتند. ــور هس ــع کش ــه صنای ــاوری ب فن
ارتبــاط  چالش هــای  یــادآوری  بــا  وی 
ایــن  کــم  توفیــق  و  دانشــگاه  و  صنعــت 
همــکاری، گفــت: قبــا تــاش می کردیــم 
ــرای  ــگاه ب ــت و دانش ــاط صنع ــت ارتب از ظرفی
ــوآوری در صنعــت  ــاوری و ایجــاد ن ارتقــای فن
اســتفاده کنیــم ولــی اکنــون شــرکت های 
را  از خــاء  زیــادی  بنیــان بخــش  دانــش 

کرده انــد. جبــران 
رئیــس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی کشــور، 
از فعــال شــدن اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری 

ــل  ــرای تکمی ــزود: ب ــر داد و اف ــور خب در کش
ــد  ــاوری در کشــور بای ــره اکوسیســتم فن زنجی
از شــهرک های تخصصــی صنعتــی فناورانــه 
ــرقی را راه  ــان ش ــه آذربایج ــم ک ــت کنی حمای
انــدازی شــهرک تخصصــی الکترونیــک، در 

ــوده اســت. ــه پیشــگام ب ــن زمین ای
مالــی  تامیــن  ملزومــات  از  یکــی  وی 

ــم  ــهیات ک ــان را تس ــش بنی ــرکت های دان ش
بهــره صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی عنــوان کــرد 
ــدوق  ــک صن ــتان ی ــن اس ــت: در ای ــراز داش و اب
کوچــک بــه نــام »ارس« راه انــدازی کردیــم 
ولــی بایــد صنــدوق پژوهــش و نــوآوری در شــان 
ــان  ــوآوری در ش ــاوری و ن ــز فن ــتان و مرک اس
اســتان راه انــدازی شــود و مــا حاضریــم در ایــن 

زمینــه کمــک کنیــم تــا ایــن مرکــز بــه موتــور 
ــود. ــل ش ــرقی تبدی ــان ش ــرک آذربایج مح

آذربایجــان  تبدیــل  امــکان  وحــدت، 
شــرقی بــه »هــاب« صادراتــی محصــوالت 
دانــش بنیــان را مــورد اشــاره قــرار داد و 
ــت  ــی از مزی ــا، یک ــه مرزه ــی ب ــت: نزدیک گف
شــرکت های دانــش بنیــان ایــن اســتان اســت 
ــت  ــن ظرفی ــو از ای ــن نح ــه بهتری ــد ب ــه بای ک

ــود. ــری ش ــره گی به
بــه  اگــر صنایــع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــرکت های دانــش بنیــان اعتمــاد کننــد، 
کلیــه تضامیــن مالــی را تامیــن می کنیــم 
ــد  ــگ ۹ درص ــهیات لیزین ــرد: تس ــه ک اضاف
بنیــان می دهیــم  دانــش  بــه شــرکت های 
ــری  ــای خــود را در ســطح وســیع ت ــا ایده ه ت

کننــد.  تجاری ســازی 
ــا  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن رئی
بیــان اینکــه بــرای آذربایجــان شــرقی مشــکل 
تامیــن مالــی مســتقیم داریــم و بایــد صنــدوق 
ــا  ــه داد: موقت ــدازی شــود، ادام مســتقیم راه ان
۲۰ میلیــارد تومــان بــرای رفــع نیازهــای اولیــه 
تخصیــص می دهیــم ولــی بایــد صنــدوق قابــل 

قبولــی در اســتان راه انــدازی شــود.

کنندمیفعالیتکشوردربنیاندانششرکت4600

کارگــزار رســمی ســازمان حــج و زیــارت از 
توقــف اعــزام کاروان زیارتــی ایرانــی بــه عــراق 

تــا اطــاع ثانــوی خبــر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، مدیرعامــل شمســا )تنهــا 
ــه عتبــات عالیــات  مجــری ســفرهای زیارتــی ب
تحــت نظــارت ســازمان حــج و زیــارت( - گفــت: 
ــزام  ــد روزه ای در اع ــاء چن ــن خ ــس از اربعی پ
کاروان هــای زیارتــی پیــش آمــد کــه علــت آن 
ــی خدمــات و تجهیــزات در  بروزرســانی و بازیاب
عــراق بــود. وضعیــت هتل هــا و نــاوگان حمــل و 
نقــل ایــن کشــور بــرای پذیــرش زائــران ایرانــی 
ــون  ــی چ ــود ول ــاده ب ــاه آم ــم آبان م از یازده
شــرایط عــراق مســاعد نبــود و از ســویی، وزارت 
ــه  ــر ب ــی ب ــه ای مبن خارجــه کشــورمان اطاعی
ــن کشــور صــادر  ــه ای ــر انداختــن ســفر ب تاخی
ــم  ــز تصمی ــارت نی ــج و زی ــازمان ح ــرد، س ک
گرفــت اعــزام کاروان هــا را تــا اطــاع ثانــوی بــه 

تعویــق انــدازد.
ــرای  ــا ب ــت: م ــال گف ــن ح ــمی در عی قاس
ــل  ــی کام ــر آمادگ ــزار زائ ــه دو ه ــزام روزان اع
داریــم امــا شــرایط عــراق مهیــا نیســت. راه هــا 

در پشــت مرزهــای خســروی، مهــران، چزابــه و 
شــلمچه مســدود شــده اســت و زائــران امــکان 

ــد. ــا را ندارن ــردد در جاده ه ت
ــراق  ــافران ع ــتر مس ــرد: بیش ــار ک وی اظه
مشــمول شــرط ســنی هســتند، بــرای همیــن 
بایــد در آرامــش کامــل بــه عــراق برونــد. 
ــد  ــواره رص ــراق را هم ــل ع ــاع داخ ــا اوض م
ــن کشــور در  ــی ای ــر دولت ــا دوای ــم و ب می کنی
ارتبــاط مســتمر هســتیم. بایــد مدبرانــه اقــدام 

ــویم. ــه نش ــش مواج ــا چال ــه ب ــم ک کنی
او دربــاره وضعیــت زائرانــی کــه پیش تــر 
ــام  ــراق ثبت ن ــات ع ــات عالی ــفر عتب ــرای س ب
ــی آن  ــاع داخل ــر اوض ــه خاط ــا ب ــد ام کرده ان
کشــور سفرشــان بــه تعویق افتــاده اســت، گفت: 
نوبــت ســفر ایــن زائــران محفــوظ اســت. فقــط 
بــا توجــه بــه پایــان اعتبــار زمانــی ســفر بــدون 
ــرای زائرانــی کــه قبــا  ــه عــراق، بایــد ب ویــزا ب
ــاه  ــان م ــا پای ــود ت ــرار ب ــد و ق ــام کرده ان ثبت ن
ــا سفرشــان  ــزا اعــزام شــوند ام ــدون وی ــر ب صف
ــه  ــم. البت ــه کنی ــزا تهی ــاد، وی ــر افت ــه تاخی ب
ــود  ــت نمی ش ــزا دریاف ــت وی ــه ای باب ــه هزین ک

ــرای  ــزای عــراق ب و طبــق توافــق دو کشــور وی
ــگان اســت. ــی رای ــاع ایران اتب

بازگردانــدن  دربــاره  شمســا  مدیرعامــل 
ــی  ــه زائران ــات ب ــفر عتب ــام س ــت ن ــه ثب هزین
کــه از ایــن ســفر انصــراف می دهنــد، توضیــح 
داد : مــا هزینــه را کامــل بــه زائــران انصرافــی 
ــود  ــزد خ ــم ن ــال ه ــک ری ــم و ی برمی گردانی
ــرای  ــده ب ــز ش ــغ واری ــم. مبال ــه نمی داری نگ
ــت و  ــده اس ــه ش ــک بلوک ــفر در بان ــن س ای
ــل  ــه کام ــر، هزین ــر زائ در صــورت انصــراف ه

می شــود. برگردانــده 

ثبت نــام ســفر  هزینــه  کــرد:  اضافــه  او 
عتبــات عالیــات عــراق از ســوی زائــران ایرانــی 
ــارت  ــام ســازمان حــج و زی ــه ن ــه حســابی ب ب
ــوب  ــازمان از رس ــن س ــا ای ــود ام ــز می ش واری

ایــن پول هــا در بانــک بهــره ای نمی بــرد.
ــاش بســیاری  ــا ت ــرد: م ــد ک قاســمی تاکی
ــاره  ــای ایجــاد شــده درب ــه ابهام ه ــم ک کرده ای
مســائل مالــی روشــن شــود و حتــی در زمــان 
ــگان  ــود را رای ــات موج ــات خدم ــن امکان اربعی
ــا  ــم ت ــرار دادی ــران و خادمــان ق ــار زائ در اختی

شــبهه ای ایجــاد نشــود.

عراقبهایرانیزائراناعزامتوقف
تااطالعثانوی

ــن  ــه بنزی ــکل عرض ــل مش ــت از ح ــر نف ــه وزی ــی ک در حال
ــد  ــری از چن ــر داده، پیگی ــوخت خب ــای س ــوپر در جایگاه ه س
جایــگاه گویــای آن اســت کــه کمبــود ایــن فــرآورده نفتــی در 

ــت.  ــوس اس ــان محس ــا هم چن ــی جایگاه ه برخ
به گــزارش ایســنا، کمبــود بنزیــن ســوپر در جایگاه هــای 
ــت پیــش بحــث آن  ــد وق ــه از چن ســوخت موضوعــی اســت ک
ــن  ــل ای ــرای ح ــووالن ب ــد مس ــم تاکی ــده و علی رغ ــرح ش مط
ــی  ــرآورده نفت ــن ف ــه ای ــود عرض ــاهد کمب ــا ش ــوع بعض موض
ــرده  ــام ک ــت - اع ــر نف ــه - وزی ــژن زنگن ــه بی ــتیم. البت هس
ــه دلیــل تعمیــرات  ــن ســوپر چنــد روزی ب کــه در تامیــن بنزی
و نگهــداری در پاالیشــگاه نفــت امــام خمینــی )ره( شــازند 
ــن  ــا تامی ــردم حتم ــد ک ــه تاکی ــتیم ک ــود داش ــداری کمب مق
ــل  ــوع ح ــن موض ــده ای ــکل عم ــد مش ــن گفته ان ــه م ــود؛ ب ش

ــت. ــده اس ش
ــش  ــش در واکن ــش و پخ ــرکت پاالی ــز ش ــش نی ــدی پی چن

ــاره منتشــر شــد، اعــام کــرد کــه  ــن ب ــاری کــه در ای ــه اخب ب
ــد و در  ــان تولی ــگاه های اراک و اصفه ــوپر در پاالیش ــن س بنزی
کشــور توزیــع می شــود. طبــق قانــون شــرکت ملــی پاالیــش و 
ــه تولیــد و توزیــع بنزیــن  پخــش فرآورده هــای نفتــی مکلــف ب
ــا اســتاندارد یــورو ۴ اســت کــه هم اکنــون  معمولــی و بنزیــن ب
بیش تــر از میــزان تعهــد خــود بنزیــن بــا کیفیــت یــورو تولیــد 

ــد. ــع می کن ــور توزی و در کش
بــا  بنزیــن  بــر  اکنــون عــاوه  اســاس، هــم  ایــن  بــر 
ــه لحــاظ  ــد و ب ــز تولی ــن ســوپر نی ــورو ۴ و ۵، بنزی ــتاندارد ی اس
توزیــع  کشــور  در  انتقــال،  و  ذخیره ســازی  محدودیت هــای 
ــورو  ــا اســتاندارد ی ــی اســت کــه بنزیــن ب می شــود؛ ایــن در حال
ــن ســوپر  ــر از بنزی ــه مراتــب پاک ت از لحــاظ زیســت محیطــی ب
اســت، بــا ایــن وجــود بنزیــن ســوپر در کشــور تولیــد و بــه لحــاظ 
محدودیت هــای ذخیــره ســازی و انتقــال، توزیــع می شــود.

ایــن صحبت هــا در حالــی مطــرح شــد کــه عطاپــور - نایــب 

رئیــس و عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه جایــگاه داران ســوخت - 
ــر نفــت اعــام کــرده  ــن و قبــل از اظهــار نظــر وزی پیــش از ای
ــم  ــن ســوپر هســتند و علی رغ ــد بنزی ــا فاق ــر جایگاه ه ــود اکث ب
این کــه ســکوها و کارگــران آمــاده سوخت رســانی بنزیــن 
ســوپر هســتند امــا ایــن بنزیــن در اکثــر ســکوها وجــود نــدارد 
و ایــن در حالــی اســت کــه  هزینــه ســکو توســط جایــگاه داران 
پرداخــت می شــود امــا بنزیــن ســوپر بــه اکثــر جایگاه هــا 

ــرد. ــق نمی گی تعل
وی بــا بیــان این کــه وزیــر نفــت و مدیرعامــل شــرکت 
ــخی  ــاله پاس ــن مس ــرای ای ــد ب ــش بای ــش و پخ ــش و پاالی پخ
ــن  ــت این کــه چــرا بنزی ــود: عل ــار کــرده ب داشــته باشــند، اظه
ــون مطــرح نشــده و  ــود، تاکن ــا داده نمی ش ــه جایگاه ه ــوپر ب س
ــگاه داران تقاضــای بنزیــن  ــی اســت کــه بارهــا جای ایــن در حال

ــت. ــه اس ــق نگرفت ــا تعل ــه آن ه ــا ب ــد ام ــوپر را کرده ان س
ــگاه داران  ــه جای ــره اتحادی ــات مدی ــب رئیــس و عضــو هی نای
ــه ایســنا گفــت: امیــد مــی رود کــه  ــز ب ــه تازگــی نی ســوخت ب
ــر  ــن ســوپر همانطــور کــه وزی ــع و کیفیــت بنزی وضعیــت توزی
نفــت اعــام کــرده اســت، بهبــود یافتــه باشــد امــا بررســی ایــن 

ــان دارد. ــه زم ــاز ب مســاله نی

ــگاه  ــغلی دانشـ ــت شـ ــی و هدایـ ــز کارآفرینـ ــس مرکـ رئیـ
ـــجوی  ـــاب دانش ـــه انتخ ـــب آیین نام ـــی از تصوی ـــه طباطبای عام
کارآفریـــن برتـــر در ایـــن دانشـــگاه خبـــر داد و گفـــت:  بـــر اســـاس 
ـــده  ـــی ای ـــوزه کارآفرین ـــه در ح ـــجویانی ک ـــه دانش ـــن آیین نام ای
ـــده شـــده  ـــد، برگزی ـــدازی کنن داشـــته باشـــند و اســـتارتاپی راه ان
ـــی  ـــوزه کارآفرین ـــگاه در ح ـــفیر دانش ـــوان س ـــه عن ـــر اول ب و نف

ـــد.  ـــد ش ـــی خواه معرف
ــن  ــودرزی در چهارمیـ ــدی گـ ــنا، مهـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــکده  ــه در دانشـ ــکاوک« کـ ــی چـ ــداد کارآفرینـ دوره »رویـ
ــه  ــد، بـ ــزار شـ ــی برگـ ــه طباطبایـ ــگاه عامـ ــاد دانشـ اقتصـ
مهمتریـــن اهـــداف برگـــزاری ایـــن رویـــداد اشـــاره کـــرد و 
افـــزود: هـــدف اصلـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا برگـــزاری 
ـــب و کار  ـــح کس ـــم صحی ـــا مفاهی ـــجویان ب ـــداد دانش ـــن روی ای
ـــداد  ـــن روی ـــم در ای ـــاش داری ـــوند و ت ـــنا ش ـــی آش و کارآفرین
دانشـــجویان بـــا کمـــک مربیـــان و اســـاتید حوزه هـــای 
ـــوند،  ـــنا ش ـــی آش ـــر کارآفرین ـــی ام ـــث کیف ـــا بح ـــف ب مختل
ضمـــن اینکـــه بتواننـــد ایده هـــا و مفاهیـــم علـــم در حـــوزه 
علـــوم انســـانی،  اجتماعـــی و... را تـــا مرحلـــه تجاری ســـازی 

پیـــش ببرنـــد.
وی در ادامـــه بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه رویـــداد کارآفرینـــی 
ــزار  ــانی برگـ ــوم انسـ ــوزه علـ ــص حـ ــط مختـ ــکاوک فقـ چـ
ــم  ــاش داریـ ــداد تـ ــن رویـ ــرد: در ایـ ــد کـ ــود، تأکیـ نمی شـ
یـــک هـــم افزایـــی اساســـی بیـــن همـــه حوزه هـــای علـــوم 
ایجـــاد شـــود و ایـــن همگرایـــی در بیـــن مشـــاغل مختلـــف 
اتفـــاق بیفتـــد. ضمـــن اینکـــه گســـترش فرهنـــگ نـــوآوری 
و کارآفرینـــی بیـــن دانشـــجویان، اســـاتید و ... از دیگـــر 
رســـالت های اجتماعـــی دانشـــگاه در توســـعه کارآفرینـــی در 
ـــر  ـــن ام ـــدودی ای ـــا ح ـــداد ت ـــن روی ـــا ای ـــه ب ـــت ک ـــور اس کش

ــد. ــق می یابـ ــم تحقـ مهـ
ــگاه  ــغلی دانشـ ــت شـ ــی و هدایـ ــز کارآفرینـ ــس مرکـ رئیـ
ـــکاوک  ـــداد چ ـــرد: در روی ـــان ک ـــر نش ـــی خاط ـــه طباطبای عام
تـــاش داریـــم نوعـــی تیم ســـازی در بیـــن اســـتارتاپ ها 
و علـــوم مختلـــف اتفـــاق بیفتـــد، چـــرا کـــه امـــروزه مـــا بـــا 
ـــوان  ـــام فراخ ـــا اع ـــتیم و ب ـــه هس ـــم مواج ـــکیل تی ـــکل تش مش
بیـــن دانشـــگاه های ســـطح یـــک و همچنیـــن شـــرکت 
ــی  ــود نوعـ ــداد می شـ ــن رویـ ــاتید در ایـ ــجویان و اسـ دانشـ

ــرد. ــاد کـ ــی ایجـ ــازی و همگرایـ تیم سـ
بـــه گفتـــه وی در حـــال حاضـــر بســـیاری از دانشـــجویان 
بـــا ایـــن مشـــکل مواجـــه هســـتند کـــه نمی داننـــد رشـــته 
ــه  ــرد دارد و چـ ــی کاربـ ــه حوزه هایـ ــا در چـ ــی آن هـ تحصیلـ
آینـــده ای بـــرای آن هـــا متصـــور اســـت. در رویـــداد چـــکاوک 

ــود. ــاد می شـ ــادی ایجـ ــاالن اقتصـ ــا فعـ ــاط بـ ــن ارتبـ ایـ
ـــکاوک،  ـــی چ ـــداد کارآفرین ـــن دوره روی ـــی چهارمی ـــر علم دبی

خاطـــر نشـــان کـــرد: ایـــن رویـــداد ابتـــدا بـــه صـــورت ســـه 
ـــازی  ـــه تجاری س ـــا ب ـــل ایده ه ـــور تبدی ـــه منظ ـــی ب ـــه متوال هفت
ــا  ــا تـ ــن ایده هـ ــه ایـ ــد از ارائـ ــاه بعـ ــه مـ ــن سـ و همچنیـ
بهمن مـــاه برگـــزار می شـــود. در واقـــع مـــا در ایـــن رویـــداد 

منتظـــر بـــه ثمـــر رســـیدن ایده هـــا هســـتیم.
ـــاب  ـــوان »انتخ ـــت عن ـــه ای تح ـــن آیین نام ـــودرزی، از تدوی گ
ـــر داد و  ـــه« خب ـــگاه عام ـــر در دانش ـــن برت ـــجوی کارآفری دانش
ـــرکت  ـــر ش ـــجویان اگ ـــه دانش ـــن آیین نام ـــاس ای ـــر اس ـــت: ب گف
ـــه  ـــد، ب ـــدازی کنن ـــتارتاپی راه ان ـــم اس ـــا تی ـــد ی ـــیس کنن تأس
عنـــوان دانشـــجوی کارآفریـــن انتخـــاب می شـــوند و نفـــر اول 
عـــاوه بـــر دریافـــت جایـــزه بـــه عنـــوان ســـفیر کارآفرینـــی 
دانشـــگاه و مشـــاور رئیـــس دانشـــگاه در عرصـــه کارآفرینـــی 
معرفـــی می شـــود کـــه بودجـــه ای ســـاالنه دریافـــت خواهـــد 
ـــاده  ـــگاه پی ـــده ای را در دانش ـــاس آن ای ـــر اس ـــد ب ـــا بتوان ـــرد ت ک

ـــد. کن
وی تأکیـــد کـــرد:  آیین نامـــه فـــوق هفتـــه جهانـــی 
کارآفرینـــی یعنـــی هفتـــه ســـوم آبان مـــاه اجرایـــی می شـــود 
ـــم. ـــی می کنی ـــده را معرف ـــرات برگزی ـــده نف ـــال آین ـــان س و آب

ــگاه  ــغلی دانشـ ــت شـ ــی و هدایـ ــز کارآفرینـ ــس مرکـ رئیـ
ـــوزه  ـــی در ح ـــدارس تخصص ـــدازی م ـــی از راه ان ـــه طباطبای عام
شـــغلی، کارآفرینـــی و شـــتاب دهنده در دانشـــگاه عامـــه 
ـــن دانشـــگاه  ـــت: مدرســـه اشـــتغال ای ـــر داد و گف ـــی خب طباطبای
ــجویان  ــد و دانشـ ــد شـ ــدازی خواهـ ــال راه انـ ــاه امسـ از آذرمـ
ــدارس  ــز در ایـــن مـ ــه ناچیـ ــا پرداخـــت هزینـ ــد بـ می تواننـ

ثبت نـــام کننـــد.

پیگیری از جایگاه های سوخت نشان داد

عرضهبنزینسوپرهمچنانمحدوداست

راهاندازی3مدرسهتخصصیاشتغال

کلیاتطرحتقلیلمجازات
حبستعزیریتصویبشد

نماینــدگان  برخــی  درخواســت  از  پــس 
مجلــس در رد کلیــات طــرح تقلیــل مجــازات 
تقلیــل  طــرح  کلیــات  تعزیــری،  حبــس 
ــن  ــددا درصح ــری مج ــس تعزی ــازات حب مج
اســتماع  از  پــس  و  شــد  مطــرح  مجلــس 
ســخنان موافقیــن و موافقیــن، ایــن طــرح 

مجــددا تصویــب شــد. 
ایرنــا، در جلســه مجلــس  بــه گــزارش 
روز  مصوبــه  رد  موضــوع  اســامی  شــورای 
ــاره  ــامی درب ــورای اس ــس ش ــنبه مجل یکش
طــرح »تقلیــل مجــازات حبــس تعزیــری« 
اللهیــار  و  گرفــت  قــرار  بررســی  مــورد 
ملکشــاهی، حســینعلی حاجــی دلیگانــی و 
محمــد کاظمــی در ضــرورت لغــو مصوبــه 
ــی  ــوروزی، یحی ــن ن ــس و حس ــین مجل پیش
کمالــی پــور و محمدجــواد فتحــی بــه عنــوان 
ــد. ــت کردن ــه صحب ــن مصوب ــان رد ای مخالف

پــس از اتمــام نطــق هــای نماینــدگان 
موافــق و مخالــف، مســعود پزشــکیان ریاســت 
مجلــس، کلیــات طــرح »تقلیــل مجــازات 
نماینــدگان  رای  بــه  را  تعزیــری«  جبــس 
ــل  ــق در مقاب ــا ۱۱۵ رای مواف ــه ب ــت ک گذاش
۶۳ رای مخالــف و ۹ رای ممتنــع در حضــور 

۱۹۸ نماینــده مجلــس تصویــب شــد.
همچنیــن ریاســت مجلــس پــس از تصویــب 
ــه  کلیــات طــرح، مســئله ارجــاع ایــن طــرح ب
در  پیشــنهادات  اعمــال  بــرای  کمیســیون 
ــت،  ــدگان گذاش ــه رای نماین ــوای آن را ب محت
ــف،  ــا ۹۴ رای مخال ــم ب ــن پیشــنهاد ه ــه ای ک
ــع از ۱۹۷  ــق و ۳ ممتن ــر ۸۹ رای مواف در براب

ــاورد. ــر رای الزم را نی ــده حاض نماین
ــد دو  ــا قی ــرح ب ــن ط ــات ای ــن جزئی بنابرای
ــی  ــات علن ــی جلس ــات آت ــی جلس ــت ط فوری

ــد. ــد ش ــی خواه ــس بررس مجل
الزم بـــه ذکـــر اســـت در جلســـه روز 
یکشـــنبه نیـــز دو فوریـــت ایـــن طـــرح بـــا 
ــع  ــف و ۴ ممتنـ ــق، ۱۴ مخالـ ۱۸۰ رای موافـ
ــه در  ــود کـ ــده بـ ــب شـ ــس تصویـ در مجلـ
ــی  ــی دلیگانـ ــروز حاجـ ــه امـ ــدای جلسـ ابتـ
پیشـــنهاد کاهـــش فوریـــت ایـــن طـــرح بـــه 
ـــنهاد  ـــن پیش ـــه ای ـــت، ک ـــت را داش ـــک فوری ی

ــاورد. ــم رای الزم را نیـ هـ

متخلفموتورسوارانبابرخوردطرح
خوردکلید

پلیــس تهــران طــرح ســاماندهی موتــور 
ســواران را در دســتور کار قــرارداد. 

بــه گــزارش فــارس، نارضایتــی شــهروندان و 
مســووالن از موتورســواران پایتخــت و تخلفــات 
پلیــس  ترافیــک  کاربــران  از  دســته  ایــن 
ــا طــرح ســاماندهی  ــر آن داشــت ت تهــران را ب
موتورســیکلت ســواران را در دســتور کار خــود 

قــرار دهــد.
ســردار حســین رحیمــی فرمانــده انتظامــی 
پایتخــت از اجــرای ایــن طــرح خبــر داد و 
اظهــار داشــت: پلیــس مخالــف موتــور ســواران 
ــت  ــور نیس ــا موت ــطه کار ب ــه واس ــزاق ب و ارت
ــد  ــک بای ــران ترافی ــته از کارب ــن دس ــا ای ام

باشــند. قانون منــد 
وی بـــه تخلفـــات عمـــده برخـــی از موتـــور 
ســـواران پرداخـــت و تصریـــح کرد:حرکـــت در 
جهـــت مخالـــف در خیابان هـــا، حرکـــت در 
خطـــوط ویـــژه، حرکـــت در پیـــاده رو، عبـــور از 
چـــراغ قرمـــز، همـــراه نداشـــتن مـــدارک، نداشـــتن 
پـــاک، مخـــدوش بـــودن پـــاک و حـــرکات 
ــه  ــرخ زدن  از جملـ ــک  چـ ــز و تـ مخاطره آمیـ
ـــف و  ـــون، توقی ـــال قان ـــه اعم ـــت ک ـــواردی اس م
ــه پارکینـــگ را در  ــیکلت ها بـ ــال موتورسـ انتقـ

پـــی خواهـــد داشـــت.
فرمانـــده انتظامـــی پایتخـــت ادامـــه داد: اگـــر 
ـــام  ـــر را انج ـــوارد زی ـــواران م ـــیکلت س موتورس
ـــون و جریمـــه  ـــال قان ـــط شـــامل اعم ـــد فق دهن
شـــده و توقیفـــی در دســـتور کار نخواهـــد بـــود؛ 
ـــا  ـــاک ب ـــاندن پ ـــد از پوش ـــوارد عبارتن ـــن م ای
ـــم،  ـــق و امثاله ـــا طل ـــاک ب ـــاندن پ ـــل، پوش قف
ـــتفاده از  ـــدم اس ـــارف ، ع ـــای نامتع ـــل باره حم
ـــی اســـتاندارد و ایســـتادن روی خـــط  کاه ایمن
عابـــر پیـــاده. حـــال بایـــد منتظـــر مانـــد و  
ـــورد  ـــاماندهی و برخ ـــرح س ـــا ط ـــه آی ـــد ک دی
بـــا موتورســـواران متخلـــف مـــی توانـــد 
بهبـــودی در وضعیـــت تـــردد ایـــن دســـته از 
ــاماندهی  ــران ترافیـــک و همچنیـــن سـ کاربـ
وضعیـــت تـــردد در معابـــر پایتخـــت بـــه 
ــته  ــران داشـ ــزی تهـ ــر مرکـ ــوص معابـ خصـ

ـــد. باش

سالمت

،ناخنمشکلهر
داردبیمارییکازنشان

رنگناخنهایشما
مـوارد،  بیشـتر  در  زرد:  هـای  ناخـن   -۱
ناخـن هـای زرد نشـان دهنده عفونـت قارچی 
هسـتند. اگـر بـه موقـع درمـان نشـود، ایـن 
وضعیـت ممکن اسـت وخیم تر شـود و ممکن 
اسـت ناخـن های شـما حتـی یک رنـگ مایل 
به سـبز به دسـت بیاورند و فرو ریخته شـوند. 
از دیگـر دالیـل احتمالـی رنـگ زرد مـی توان 
به پیری ، مشـکات ریوی ناشـی از اسـتعمال 
هـای  ناخـن  از  مکـرر  اسـتفاده  و  دخانیـات 

اکریلیـک بـا کیفیـت پاییـن اشـاره کرد.
۲- ناخـن های سـفید: ناخن های سـفید با 
نـوار صورتـی در قسـمت بـاال )یا  ناخـن های 
تـری ( می تواند نشـانه نارسـایی احتقانی قلب 
، نارسـایی کلیـه ، دیابـت و برخـی مشـکات 

کبـدی مانند هپاتیت یا سـیروز باشـد. 
۳- ناخـن هـای کم رنـگ: اگـر ناخن های 
شـما بسـیار کم رنـگ اسـت ، احتمـاالً دچار  
کمبـود تغذیـه ای یـا مشـکل گـردش خـون 
هسـتید کـه مانـع از رسـیدن خـون بـه نوک 

انگشـتان شـما می شـود.
۴- ناخـن هـای قرمـز تیـره: ناخـن هـای 
دهنـده  نشـان  اسـت  ممکـن  تیـره  قرمـز 
بیمـاری قلبـی باشـد. اگـر قرمـزی بـه طرف 
ناخـن هـا و کوتیکـول هـای شـما گسـترش 
یابـد، ایـن ممکن اسـت نشـانه بیمـاری خود 

ایمنـی بـه نـام لوپـوس باشـد.
۵- بنفـش شـدن ناخنهـا: ناخن هـای مایل 
بـه آبـی یا بنفش معمـوالً بدان معنی اسـت که 
بدن شـما اکسـیژن کافـی دریافـت نمی کند. 

۶- رنـگ هـای دیگـر ناخـن : رنـگ هـای 
دیگـر ناخـن هـای شـما ممکـن اسـت نشـانه 
مشـکات مختلـف سـامتی باشـد. بـه عنوان 
مثـال ، اگـر ناخـن هـای شـما قهـوه ای مـی 
شـوند ، ایـن ممکـن اسـت نشـانگر  ابتـا بـه 
بیمـاری تیروئید یا مشـکات تغذیه ای باشـد.

بـا  معمـوالً  خاکسـتری  رنگـی  ناخنهـای 
نسـخه  بـدون  داروهـای  از  برخـی  مصـرف 
ماننـد قـرص ضـد ماالریـا ایجـاد می شـوند.

بافتناخنهایشما:
۱- ناخـن هـای تـرک خـورده معمـوالً بـا 
کـم کاری تیروئید مرتبط هسـتند ، شـرایطی 
کـه تیروئیـد شـما کم کار اسـت. ناخـن های 
خشـک و خرد شـده نیز ممکن اسـت نشانگر 
کمبـود ویتامین A ، C و ویتامین B7 باشـد 
کـه به عنـوان بیوتین نیز شـناخته می شـود. 
یکـی دیگـر از دالیـل احتمالـی ایـن مشـکل 
ناخـن اسـتفاده بیش از حد الک ناخن اسـت.

۲- خطهـای عمـودی معمـوالً مانند عائم 
چیـن و چـروک روی صـورت شـما عامـت 

طبیعـی پیری اسـت ..
۳- خطهـای افقـی معمـوالً نتیجـه ضربـه 
مسـتقیم بـه ناخن شـما هسـتند. با ایـن حال 
، اگـر آنهـا را همزمـان در بیـش از یـک ناخن 
مشـاهده کردید ، ممکن اسـت نشـانه بیماری 
جـدی ماننـد تب سـرخچه یا ذات الریه باشـد.

۴- ایجـاد حفـره روی ناخـن ممکن اسـت 
ماننـد  پوسـتی  مشـکات  دهنـده  نشـان 
باشـد.  درماتیـت  و  اگزمـا   ، پسـوریازیس 
همچنیـن ممکن اسـت نشـانه اولیه اختاالت 
بافـت همبنـد شـامل آرتـروز التهابی باشـد ، 
بیمـاری کـه بـر مفاصل شـما اثر می گـذارد.

رشدناخنهایشما:
۱- ناخـن هـای قاشـقی )یـا کولیونشـیا ( ، 
پدیده ای اسـت که ناخن های شـما مانند یک 
قاشـق بـه نظر می رسـد ، ممکن اسـت نشـانه 
ای از هموکروماتـوز باشـد ، اختالـی اسـت که 
وقتـی بدن شـما آهـن زیـادی تولید مـی کند.

۲- هنگامـی کـه ناخـن های شـما بلند می 
شـوند و ناخن های شـما به سـمت پایین خم 
مـی شـوند ایـن نـوع رشـد ناخـن مـی توانـد 
نشـانه کمبود اکسـیژن در خون شـما باشد که 
معمـوالً در اثـر بیمـاری ریه ایجاد می شـود. 

۳- ناخـن هایـی کـه از جـای خـود جـدا 
مـی شـوند ، معمـوالً نشـان دهنـده پـرکاری 
تیروئیـد اسـت ، شـرایطی کـه غـده تیروئیـد 
شـما هورمـون هـای زیـادی را بـه بـدن شـما 
منتقـل می کنـد. همچنین مـی توانند عفونت 
قارچی ، پسـوریازیس ، گـردش خون ضعیف یا  
آمیلوئیـدوز یا مقـدار اضافی پروتئیـن آمیلوئید 
در انـدام هـا و بافـت های شـما را نشـان دهند. 

سایرویژگیهایناخن:
۱- خطـوط عمـودی کـه از کوتیکـول تـا 
نـوک ناخـن شـما امتـداد دارد ممکـن اسـت 
نشـانه ای از  مانومـا زیرجلـدی باشـد ، یـک 

نـوع واقعـا خطرنـاک از سـرطان پوسـت. 
۲- اگرچـه اکثـر مـردم بـر ایـن باورنـد کـه 
نوارهـای سـفید به معنای کمبود کلسـیم اسـت 
، امـا در واقـع درسـت نیسـت. آن تغییـر رنگهای 
سـفید روی ناخـن های شـما معمـوالً حاکـی از 
عـدم تعـادل پروتئین اسـت. عـاوه بر ایـن ، آنها 
ممکن اسـت در نتیجه نارسایی کلیه ظاهر شوند.

۳- پوسـت قرمـز و بادکـرده اطـراف ناخـن 
شـما معموالً نشـان دهنده التهـاب چین های 
ناخـن اسـت. اگر التهـاب با تـورم زیـاد همراه 
باشـد ، این مـی تواند به دلیل عفونت موسـوم 
به پونیشـیا باشـد. از دیگر دالیل پوسـت قرمز 
اطـراف ناخن شـامل اختـاالت بافت همبند - 

بـه ویـژه بیماری لوپوس اسـت .
منبع:بیتوته
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آگهیمزایده

ــت  ــت مدیری ــای تح ــر دارد فضاه ــز در نظ ــه 3 تبری ــرورش ناحی ــوزش و پ اداره آم
ــی  ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــده و س ــق مزای ــی ( را از طری ــالنهای ورزش ــود) س خ
دولت)ســتاد( بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واحــد شــرایط بــه اجــاره واگــذار نمایــد.

ــراج 4-  ــی( 3- مع ــی ) تخت ــای ول ــان ( ۲- پوری ــده: 1- ) 13 آب ــوعمزای موض
ــه ــت الل معرف

محلدریافتاسنادمزایده:
www. نشــانی  بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه  درگاه 

setadiran.ir  الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 

ــازد. ــق س ــده محق در مزای
تاریخانتشاردرسامانهستاد: ساعت 1۲ روز پنجشنبه مورخه 98/۰8/16

مهلــتدریافــتاســنادمزایــدهازســامانهســتاد: از ســاعت 1۲/3۰ مورخــه 
98/۰8/16 لغایــت ســاعت 1۲/3۰ مورخــه 98/۰8/۲6

مهلــتبارگــذاریاســنادوقیمــتدرســامانهســتاد: از ســاعت 13 مورخــه 
98/۰8/16 لغایــت ســاعت 14 مورخــه 98/۰8/۲6

تاریــخبازگشــاییپاکــت)الــف( در حراســت اداره آمــوزش و پــرورش ناحیــه 3 
ســاعت 1۰ روز دوشــنبه مورخــه 98/۰8/۲7

اعتبارپیشنهادقیمت: 98/11/۲7
ــی  ــرایط عموم ــناد و ش ــا در اس ــده ه ــه مزای ــوط ب ــات مرب ــایراطالعات و جزئی س

ــود. ــد ب ــرارداد خواه ــک ق ــزء الینف ــه ج ــد ک ــی باش ــدرج م ــده من مزای
هزینه این آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.

ادارهآموزشوپرورشناحیه۳تبریز-امورپشتیبانی

فرهنگ و هنر

ــر  ــت: اگ ــز گف ــهر تبری ــورای ش ــو ش عض
بخواهیــم اقدامــات دوره پنجــم شــورای شــهر 
ــی  ــه تاریخ ــظ ابنی ــا حف ــه ب ــز را در رابط تبری
ــل  ــره قاب ــت نم ــوان گف ــم، نمی ت بررســی کنی

ــم.  ــی داری قبول
بــه گــزارش ایســنا، فــرج محمــد قلــی زاده 
ــهر  ــورای ش ــم ش ــه دوره پنج ــان این ک ــا بی ب
ــهری  ــی ش ــعه عمران ــتای توس ــز در راس تبری
عملکــرد موفقــی نــدارد، اظهــار کــرد: در 
صورتی کــه ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد، 
چیــزی بــرای گفتــن بــه مــردم نخواهیــم 

ــت. داش
وی ادامــه داد: البتــه ایــن دوره از شــورا در 
ــه  ــاد از جمل ــه فس ــوط ب ــث مرب ــوزه مباح ح
مقابلــه بــا ناهنجــاری هــا اقدامــات قابــل 
انجــام داده  و می توانیــم آن را بــه  توجهــی 
عنــوان کارنامــه موفــق ایــن دوره از شــورا بــه 

ــم. ــه دهی ــردم ارائ م
ــینی  ــت حاشیه نش ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
ــینی  ــیه نش ــت: حاش ــز، گف ــهر تبری در کانش
ــی  ــز یک ــهر تبری ــد در ش ــای ناکارآم و بافت ه
ــه  ــی رود؛ ب ــمار م ــه ش ــاس ب ــات اس از معض
ــن  ــر در ای ــزار نف ــش از ۴۰۰ ه ــه بی طوری ک

بافــت هــای ناکارآمــد ســاکن هســتند؛ از ایــن 
ــت  ــی دس ــه تمام ــن رابط ــت در ای رو الزم اس
انــدرکاران وارد عمــل شــده و گام هایــی را 
ــه  ــن رابط ــه در ای ــی ک ــا قدم های ــد، ام بردارن
برداشــته شــده اســت در البــه الی کاغــذ باقــی 
مانــده و در عمــل چیــزی بــرای گفتــن وجــود 

ــدارد. ن
ــوزه  ــه در حـ ــان این کـ ــا بیـ ــی زاده بـ قلـ
ـــرو  ـــوص در مت ـــه خص ـــی ب ـــل عموم حمل ونق
ـــام  ـــری انج ـــات موث ـــر اقدام ـــال اخی در دو س
شـــده اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: همچنیـــن 
ـــد از  ـــرد ۳۱ درص ـــرح زوج و ف ـــرای ط ـــا اج ب

ـــه  ـــش یافت ـــز کاه ـــهر تبری ـــز ش ـــک مرک ترافی
ـــت. اس

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر این کــه 
فعالیــت شــورای فعلــی را در مقایســه بــا 
شــورای قبلــی چگونــه ارزیابــی می کنیــد، 
گفــت: شــورای قبلــی در رابطــه بــا فســاد، بــی 
تفــاوت بــود؛ در حالــی  کــه شــورای پنجــم در 
ایــن رابطــه بســیار موفــق عمــل کــرده اســت، 
ــرای  ــن دوره از شــورا، ب ــن عملکــرد ای همچنی
ــا  ــه ب ــل مقایس ــی قاب ــوال عموم ــت از ام صیان
ــه بســیاری از  ــت؛ چراک ــی نیس شــورای قبل
ــهرداری  ــهم ش ــد س ــهرداری همانن ــوال ش ام
در مجتمــع اللــه پــارک، بــرج تجــارت جهانــی، 
پــروژه آیســان و ... در دوره قبــل فروختــه شــده 

اســت.
قلـــی زاده افـــزود: اکثریـــت پـــروژه هـــای 
بـــزرگ و کوچـــک در دوره قبلـــی بـــا تـــرک 
ــر  ــن امـ ــده اند و ایـ ــذار شـ ــریفات واگـ تشـ
ـــی و  ـــتم های دولت ـــاد در سیس ـــه فس ـــر ب منج
خصوصـــی می شـــود؛ ولـــی حساســـیت ایـــن 
دوره از شـــورا بـــه قـــدری بـــود کـــه هیـــچ 
ــرک  ــا تـ ــزرگ بـ ــای بـ ــروژه هـ ــدام از پـ کـ

تشـــریفات واگـــذار نشـــدند. 

عضو شورای شهر تبریز:

نمرهقابلقبولیدرحفظابنیهتاریخیشهرتبریزنداریم

ـــی  ـــز م ـــهر تبری ـــت: ش ـــز گف ـــهردار تبری ش
ــای  ــرف هـ ــی حـ ــع جهانـ ــد در مجامـ توانـ
ــا  زیـــادی بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــد امـ
ـــن  ـــای ای ـــاال، ج ـــیل ب ـــن پتانس ـــود ای ـــا وج ب
ــی  ــی خالـ ــت هایـ ــن موقعیـ ــهر در چنیـ شـ

اســـت.
بـــه گـــزارش مهـــر، ایـــرج شـــهین باهـــر 
در مراســـم تجلیـــل از دســـت انـــدرکاران 
همایـــش بیـــن المللـــی اوراســـیا بـــا بیـــان 
ـــادی  ـــای زی ـــاخص ه ـــت: ش ـــب، گف ـــن مطل ای
ـــد  ـــی توان ـــه م ـــود دارد ک ـــز وج ـــهر تبری در ش
در دنیـــا طـــرح موضـــوع کنـــد و در مجامـــع 

جهانـــی مطـــرح شـــود.
ـــش  ـــق همای ـــرای موف ـــه اج ـــاره ب ـــا اش او ب
ــار  ــز، اظهـ ــیا در تبریـ ــی اوراسـ ــن الملـ بیـ
ـــت  ـــش دس ـــن همای ـــه در ای ـــانی ک ـــرد: کس ک
ـــی  ـــز م ـــرای تبری ـــان ب ـــد، دلش ـــدرکار بودن ان
ـــهر  ـــرای ش ـــان و دل ب ـــه و ج ـــا عاق ـــد و ب تپ
ـــر  ـــل تقدی ـــان قاب ـــن کارش ـــه ای ـــد ک کار کردن

ـــت. اس
شـــهردار تبریـــز بـــا بیـــان اینکـــه بخـــش 
ـــرای  ـــردن ب ـــت و کار ک ـــن نی ـــم کار، حس مه
تبریـــز اســـت، گفـــت: مـــا بـــرای تبریـــز و بـــرای 
شـــهروندان کار مـــی کنیـــم و نمـــی گوئیـــم 
کـــه کار بـــه نـــام چـــه کســـی ثبـــت شـــود. 
مهـــم، اجـــرای خـــوب و حســـن انجـــام کار 

اســـت.
او دربـــاره توجـــه شـــهرداری تبریـــز بـــه 
ـــروژه  ـــرای پ ـــزود: ب ـــی، اف ـــای تاریخ ـــروژه ه پ
ـــت،  ـــی اس ـــت تاریخ ـــزو باف ـــه ج ـــال ک دو کم

ـــروژه  ـــرای پ ـــم و ب ـــاص داده ای ـــه اختص بودج
ـــته  ـــی گذاش ـــه کان ـــز هزین ـــعرا نی ـــره الش مقب
ــم.  ــنیده ایـ ــم شـ ــرف هـ ــه حـ ــم و البتـ ایـ
ـــچ  ـــهرداری هی ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــدارد.  ـــا ن ـــروژه ه ـــن پ ـــال ای ـــه ای در قب وظیف
بـــا ایـــن حـــال از نظـــر مـــا، رضایتمنـــدی 
مـــردم مهـــم اســـت و مـــا بـــرای مـــردم کار 
ـــرای  ـــا ب ـــم ت ـــی کنی ـــاش م ـــم و ت ـــی کنی م

شـــهر قـــدم هـــای خوبـــی برداریـــم.
ــور و فعالیـــت  ــر حضـ ــهین باهـ ــرج شـ ایـ
جوانـــان را در برگـــزاری موفـــق همایـــش 
اوراســـیا مهـــم و قابـــل تقدیـــر دانســـت 
ــی  ــاید نواقصـ ــش شـ ــن همایـ ــت: ایـ و گفـ
ـــزار  ـــی برگ ـــیار خوب ـــد بس ـــا در ح ـــت ام داش
شـــد و جـــای تقدیـــر دارد. در خروجـــی چنیـــن 
ـــد بحـــث آســـیب شناســـی  ـــی بای ـــش های همای
نیـــز جـــدی گرفتـــه شـــود و نقـــاط ضعـــف 
ـــه  ـــرات آن در جامع ـــده و اث ـــع ش بررســـی و رف

دیـــده شـــود.
او بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم معرفـــی هرچـــه 
بهتـــر و بیشـــتر تبریـــز در جامعـــه جهانـــی، 
ــز  ــداد تبریـ ــان رویـ ــد: در جریـ ــادآور شـ یـ
در  مهمـــی  اقدامـــات  شـــهرداری   ،۲۰۱۸
معرفـــی تبریـــز انجـــام داد و حداقـــل در 
ــیار  ــی بسـ ــن معرفـ ــا ایـ ــتان هـ ــز اسـ مراکـ
ـــه آن، ۷۰  ـــه در نتیج ـــه طوریک ـــود. ب ـــوب ب خ
درصـــد بـــه مســـافران و گردشـــگران تبریـــز 
ـــه  ـــافران ب ـــه مس ـــزان مراجع ـــد و می ـــه ش اضاف
ـــال  ـــرض دو س ـــز در ع ـــهر نی ـــای ش ـــل ه هت
ــت. ــدی داشـ ــش از ۱۰۰ درصـ ــش بیـ افزایـ

پخـــش  داد:  ادامـــه  تبریـــز  شـــهردار 
ــبکه بیـــن  ــز در شـ ــهر تبریـ گزارشـــی از شـ
ـــریال  ـــاخت س ـــن س ـــم و همچنی ـــی العال الملل
بـــی قـــراری توســـط شـــهرداری تبریـــز، در 
ـــادی دارد  ـــیار زی ـــر بس ـــهرمان تاثی ـــی ش معرف
ـــد  ـــال بع ـــک س ـــر آن ی ـــی بهت ـــاید خروج و ش

مشـــخص شـــود.
ایجـــاد  ضـــرورت  بـــه  اشـــاره  بـــا  او 
ـــاخت  ـــرزه ای در س ـــای ل ـــوژی جداگره تکنول
ســـازه هـــای شـــهری تبریـــز، عنـــوان کـــرد: 
ـــتم  ـــن هس ـــر ای ـــه پیگی ـــت ک ـــالی اس ـــد س چن
ـــار  ـــن ب ـــرای اولی ـــرزه ای را ب ـــای ل ـــا جداگره ت
ــد  ــی و قانونمنـ ــز اجرایـ ــران، در تبریـ در ایـ
کنیـــم. مـــا مـــی دانیـــم کـــه تبریـــز یـــک 
ـــار  ـــش از ۱۰ ب ـــت و بی ـــز اس ـــه خی ـــهر زلزل ش
ـــز  ـــتر در تبری ـــت ریش ـــاالی هف ـــای ب ـــه ه زلزل
اتفـــاق افتـــاده اســـت. موضـــوع جداگرهـــای 
ـــک  ـــا ی ـــه در دنی ـــت ک ـــال اس ـــرزه ای ۲۵ س ل
ـــت و  ـــا اس ـــازه ه ـــاخت س ـــی در س ـــر الزام ام
ـــالی  ـــد س ـــن چن ـــور ژاپ ـــال در کش ـــرای مث ب

ـــود. ـــی ش ـــرا م ـــه اج ـــت ک اس
شـــهردار تبریـــز ادامـــه داد: مـــردم ایـــن 
ـــگام  ـــوژی را هن ـــن تکنول کشـــورها خروجـــی ای
زلزلـــه دیـــده انـــد و خســـارت چندانـــی متوجـــه 
آنهـــا نشـــده اســـت و الزم اســـت تـــا ایـــن 
تکنولـــوژی در تبریـــز نیـــز اجرایـــی شـــود. 
ــرزه ای  ــای لـ ــوژی جداگرهـ ــرای تکنولـ اجـ
از نظـــر ریالـــی و اقتصـــادی نیـــز بـــه نفـــع 
ـــاخت و  ـــای س ـــه ه ـــت و هزین ـــهروندان اس ش
ـــوع، از  ـــن موض ـــد. ای ـــی ده ـــش م ـــاز را کاه س
ـــا  ـــه آنه ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــه مباحث جمل

پرداخـــت و مهـــم تلقـــی کـــرد.
اعضـــای  او در عیـــن حـــال حمایـــت 
شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز در مطـــرح 
کـــردن چنیـــن مباحثـــی را خواســـتار شـــد 
و افـــزود: افـــراد تنـــگ نظـــر و کوتـــه فکـــر، 
ـــاش  ـــت و پ ـــی را ریخ ـــن اقدامات ـــرای چنی اج
ـــورای  ـــرم ش ـــای محت ـــا از اعض ـــد ام ـــی دانن م
ـــن  ـــا از چنی ـــم ت ـــار داری ـــهر انتظ ـــامی ش اس
ـــورا،  ـــای ش ـــد. اعض ـــت کنن ـــی حمای موضوعات

ـــتگاه  ـــتند و دس ـــهر هس ـــردم ش ـــدگان م نماین
هـــای متولـــی در خصـــوص عملکـــرد خـــود 
ـــخگو  ـــردم پاس ـــدگان م ـــن نماین ـــه ای ـــد ب بای

باشـــند.
ـــردم  ـــان اینکـــه م ـــا بی ـــرج شـــهین باهـــر ب ای
ـــاد و  ـــر نه ـــای ه ـــئولیت ه ـــه مس ـــد متوج بای
دســـتگاهی باشـــند، گفـــت: شـــاید بخشـــی 
از مـــردم متوجـــه نباشـــند کـــه چـــه کاری، 
ـــای  ـــا اعض ـــت ام ـــتگاه اس ـــدام دس ـــه ک وظیف
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــا بـ ــهر کامـ ــورای شـ شـ
ـــزاری جلســـات  ـــا برگ ـــد ب ـــتند و بای ـــف هس واق
فـــوق العـــاده، از مدیـــران شـــهری گـــزارش 
ـــند. در  ـــش بکش ـــه چال ـــا را ب ـــد و آنه بخواهن
ـــود  ـــهری وج ـــد ش ـــت واح ـــه مدیری ـــی ک حال
ـــوزه  ـــام ح ـــا در تم ـــه کاره ـــد هم ـــدارد، نبای ن

ـــود. ـــم ش ـــهرداری خت ـــه ش ـــا ب ه
او بـــا گفتـــن ایـــن جملـــه کـــه »جـــای 
تبریـــز در مجامـــع جهانـــی خالـــی اســـت«، 
ـــع  ـــد در مجام ـــی توان ـــز م ـــرد: تبری ـــد ک تاکی
ـــن  ـــرای گفت ـــادی ب ـــای زی ـــرف ه ـــی ح جهان
ـــیل  ـــن پتانس ـــود ای ـــا وج ـــا ب ـــد ام ـــته باش داش
بـــاال، جـــای شـــهر مـــا در چنیـــن موقعیـــت 

ـــت. ـــی اس ـــی خال های
ـــی  ـــزه جهان ـــت جای ـــز دریاف ـــهردار تبری ش
ـــی  ـــوان علم ـــی از ت ـــی« را ناش ـــت طای »خش
بـــاالی متخصصـــان تبریـــزی دانســـت و 
ــابقه، طـــرح هایـــی از  گفـــت: در ایـــن مسـ
ــی  ــهر خارجـ ــامل ۳۰۰ شـ ــهر، شـ ۵۰۰ شـ
ــده  ــرکت داده شـ ــی شـ ــهر داخلـ و ۲۰۰ شـ
بودنـــد کـــه طـــرح ارائـــه شـــده از طـــرف 
معاونـــت شهرســـازی و معمـــاری شـــهرداری 
تبریـــز بـــا عنـــوان »حیـــات مدنـــی در 
ــزه  ــت جایـ ــز دریافـ ــهری« حائـ ــاط شـ حیـ

جهانـــی شـــد.
ـــان  ـــی نش ـــزه جهان ـــن جای ـــه داد: ای او ادام
ــای  ــوزه هـ ــز در حـ ــه تبریـ ــد کـ ــی دهـ مـ
ـــن  ـــرای گفت ـــادی ب ـــای زی ـــرف ه ـــی ح مختلف
ـــج  ـــا در هـــر پن ـــه م ـــاد دارم ک ـــن اعتق دارد و م
ـــی  ـــی م ـــت طای ـــی خش ـــزه جهان ـــور جای مح

ـــیم. ـــده باش ـــتیم برن توانس

شهردار تبریز:

هایحرفجهانیمجامعدرتبریز
زیادیبرایگفتندارد

وزیرازفارسیزبانکارگروهاعضای
گرفتندحکمارشاد

بـا حکـم سـیدعباس صالحـی وزیـر فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی، دکتراحمـد حسـنی رنجبـر، 
اسـماعیل آذر و افشـین عا عضـو کارگروه زبان 

شدند.  فارسـی 
بـه گزارش فـارس، کارگـروه زبان فارسـی با 
حضـور تعدادی از اسـاتید از جملـه دکتر احمد 
حسـنی رنجبـر، اسـماعیل آذر و افشـین عـا 
تشـکیل شـد. اعضـای ایـن کارگـروه بـه تازگی 
از سـوی سـیدعباس صالحـی وزیـر فرهنـگ و 

ارشـاد اسـامی حکـم دریافـت کرده انـد.
تازگـی  بـه  می کنـد،  اضافـه  گـزارش  ایـن 
در  فارسـی  زبـان  پاسداشـت  داخلـی  شـورای 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  در  معاونیـن  سـطح 
لوایـح  تـا  اسـت  شـده  تشـکیل  نیـز  اسـامی 

کننـد. اجـرا  وزارتخانـه  ایـن  در  را  مصـوب 
چندی پیش نیز از سـوی سـیدعباس صالحی، 
محمـود شـالویی به عنوان مشـاور وزیـر در حوزه 

پاسداشـت زبان فارسـی منصوب شـده بود.

آشپزی

پاپکیک

موادالزم:
کره                                          ۱۲۰ گرم
شکر دانه ریز                               ۱۵۰ گرم
اسانس وانیل                             ۱ قاشق چایخوری
تخـم مـرغ                           ۲ عـدد
آرد سلف رایزینگ                            ۱۸۰ گرم
شیر                               ۴ قاشق غذاخوری
کـره                                    ۸۰ گـرم
پنیر خامه ای                              ۴۰ گرم
پودر قند )شکر آیسینگ(                 ۲۰۰ گرم
اسانس وانیل                        ۱ قاشق چایخوری
شکات ذوب شده                     ۴۰۰ گرم
روغـن مایـع                       بـه میـزان الزم
چوب آبنبات                                ۲۰ عدد

۱- فـر را روشـن کنیـد و در دمـای ۱۸۰ 
درجه سـانتی گـراد تنظیم کنید تا گرم شـود.

۲- یـک قالـب کیـک دایـره ای بـه قطـر ۲۵ 
سـانتی متـر یـا بـه شـکل مربعی بـه اضـاع ۲۰ 
سـانتی متر بردارید. قالب کیـک را با کمی روغن 

چـرب کنیـد و روی آن مقـداری آرد بپاشـید.
۳- در ایـن مرحلـه از تهیـه پـاپ کیک باید 
یـک کاسـه بردارید. کـره را به همراه شـکر در 
آن بریزیـد. بـا همـزن برقی به مـدت ۵ دقیقه 
بهـم بزنیـد تـا مخلوطـی کـرم رنـگ بـا بافتی 
نـرم بـه دسـت بیایـد. حـاال اسـانس وانیـل را 

اضافـه کنیـد و بهـم بزنید.
۴- یکـی از تخـم مـرغ هـا را اضافـه کرده و 
خـوب با هـم مخلـوط کنید. سـپس تخم مرغ 
بعـدی را در کاسـه بریزیـد. نصـف آرد سـلف 
رایزینگ و نصف شـیر را به ظـرف اضافه کنید 
و تـا حـدی بهـم بزنیـد کـه خـوب مخلـوط 
شـوند. سـپس ایـن کار را بـرای مابقی شـیر و 

آرد تکـرار کنید.
۵- حـاال خمیـر کیـک را در قالبـی که قبا 
آمـاده کرده ایـد، بریزید. کیـک را به مدت ۳۵ 
تـا ۴۵ دقیقه در فـر بگذارید تا بپـزد. میتوانید 
بـرای اطمینـان از پخت کیک از خـال دندان 
کمـک بگیریـد. حـاال کیـک را از فـر خـارج 
کـرده و روی صفحـه خنک کننـده بگذارید تا 

کاما خنک شـود.
۱- بـرای تهیـه کـرم پنیـری پـاپ کیـک 
ابتـدا کـره ای کـه در دمـای اتـاق نـرم شـده 
را بـا پنیـر خامـه ای بـه کمـک همـزن برقـی 

مخلـوط کنیـد.
۲- حـاال پـودر قند و سـپس اسـانس وانیل 
را اضافـه کـرده و خـوب بهـم بزنیـد تـا نـرم و 

یک دسـت شـود.
۳- حـاال آن را در یخچـال بگذاریـد. کـرم 
پنیـری بایـد قبـل از اسـتفاده ۳۰ دقیقـه در 

یخچـال باشـد.
 حـاال کیـک را در یـک کاسـه بـزرگ خرد 
کنیـد. بـرای ایـن کار میتوانیـد از دسـت و یـا 
غذاسـاز کمـک بگیریـد. بخـش هـای سـفت 
کیـک را بـا یـک چاقـوی تیـز بـرش دهیـد تا 

خـرده کیـک هـا یـک دسـت باشـند.
در ایـن مرحلـه از تهیـه پـاپ کیـک باید تا 
حـد امـکان کیک را خـرد و ریز کنید. سـپس 
یـک قاشـق غذاخوری از کرم پنیـری که آماده 
کـرده ایـد را برداریـد و بـه آن اضافـه کنیـد. 
خـوب بهـم بزنید و بعد قاشـق بعـدی را اضافه 

کـرده و بـا دسـت ورز دهید.
هـر وقـت بافت پاپ کیک شـما مانند عکس 
زیـر نـرم و مرطوب شـد، دیگر نیازی بـه اضافه 
کـردن کـرم پنیری نیسـت. احتماال تمـام کرم 
پنیـری الزم نمـی شـود. پـس کـم کـم آن را 

اضافـه کنید تـا انـدازه آن رعایت شـود.
بـرای این کـه بفهمید بافت خمیر مناسـب 
اسـت یـا نـه، بخشـی از آن را برداریـد و در 
دسـت بـه شـکل گلولـه درآوریـد. اگـر کـرم 
پنیـری را زیـاد زده باشـید، خمیـر چسـبناک 
و مرطـوب اسـت. در این صورت سـنگین بوده 
و از چـوب آبنبـات جـدا خواهـد شـد. در عین 
حـال خمیـر نبایـد خیلی هم خشـک باشـد و 
در دسـت خـرد شـود یـا گلوله تـرک بـردارد. 
حـاال روی کاسـه را بـا سـلفون بپوشـانید. بـه 
مـدت حداقـل یـک سـاعت آن را در یخچـال 
بگذاریـد تـا بافـت آن محکـم شـده و بـرای 

شـکل دهی مناسـب شـود.
 حـاال یک تکـه کوچک از خمیـر بردارید و 
بـه آن شـکل دهیـد. آن را در کف دسـت رول 
کنیـد و بـه اندازه تـوپ پینگ پونـگ درآورید. 
نیـازی نیسـت دایـره ها بـی نقص باشـد. روی 
یـک سـینی کاغـذ روغنـی پهـن کنیـد و پاپ 
کیـک هـا را روی آن بچینیـد. سـینی را بـه 
مـدت ۱۵ تـا ۲۰ دقیقـه )یـا تـا زمانـی کـه 
منسـجم و محکم شـوند( در یخچـال بگذارید.

 شـکات سـفید را در ظـرف نشـکن بریزیـد 
یـک  حـدود  بگذاریـد.  مایکروویـو  در  را  آن  و 
دقیقه حـرارت مایکروویو را روی درجه متوسـط 
بگذارید تا شـکات سفید ذوب شـود. سپس آن 
را برداریـد، کمـی بهـم بزنیـد و سـی ثانیه دیگر 
مجـددا در مایکروویـو قـرار دهیـد. )میتوانید به 
جـای مایکروویو از بخار کتری، قابلمه یا سـماور 

هم بـرای ایـن کار اسـتفاده کنید.(
 یـک بار دیگـر ظـرف را از مایکروویو خارج 
کنیـد، بهـم بزنید و برای سـی ثانیـه نهایی به 
مایکروویـو برگردانید. اگر شـکات ذوب شـده 
بـه قـدر کافـی نـرم و روان نبـود، میتوانیـد به 
ازای ۴۰۰ گـرم، یـک یـا دو قاشـق غذاخـوری 

روغن بـه آن اضافـه کنید.
منبع:ایرانکوک

راهپیشرفتایران
گذردمیفناوریوعلممسیراز

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی بـــا تاکیـــد 
ـــرفت از  ـــرای پیش ـــا ب ـــور م ـــه راه کش ـــر اینک ب
مســـیر علـــم و فنـــاوری می گـــذرد، گفـــت: 
ــعه  ــیر توسـ ــته در مسـ ــال های گذشـ در سـ
ـــته  ـــی برداش ـــای بزرگ ـــاوری گام ه ـــی و فن علم
ـــم در  ـــد عل ـــی را در تولی ـــگاه مطلوب شـــد و جای

ـــم.  ـــا داری دنی
محمدرضـــا  تســـنیم،  گـــزارش  بـــه 
پورمحمـــدی در آییـــن افتتـــاح هفتمیـــن 
نمایشـــگاه بیـــن المللـــی رینوتکـــس ۲۰۱۹ 
تبریـــز کـــه در نمایشـــگاه بیـــن المللـــی 
تبریـــز برگـــزار شـــد، بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ــیر  ــرفت از مسـ ــرای پیشـ ــا بـ ــور مـ راه کشـ
علـــم و فنـــاوری می گـــذرد، اظهـــار داشـــت: 
ــعه  ــیر توسـ ــته در مسـ ــال های گذشـ در سـ
ـــته  ـــی برداش ـــای بزرگ ـــاوری گام ه ـــی و فن علم
ـــم در  ـــد عل ـــی را در تولی ـــگاه مطلوب شـــد و جای

دنیـــا داریـــم. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه ۱.۶ درصـــد دانـــش 
می کنیـــم،  تولیـــد  ایـــران  در  را  جهـــان 
ـــورد  ـــان را در م ـــه ۱۷ جه ـــران رتب ـــزود: ای اف
پیشـــرفت بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی بـــا اشـــاره 
بـــه یـــک واقعیـــت تلـــخ در بهـــره گیـــری 
ــت  ــم وضعیـ ــد علـ ــت: در تولیـ ــم، گفـ از علـ
خوبـــی داریـــم ولـــی در تبدیـــل فنـــاوری و 
علـــم بـــه ثـــروت جایـــگاه خوبـــی نداریـــم و 

بایـــد ایـــن خـــا را پـــر کنیـــم.
ـــازار را الزم  ـــن ب ـــت ف ـــدازی و تقوی وی راه ان
ــراز داشـــت: بایـــد  و ضـــروری دانســـت و ابـ
ـــه  ـــود را ب ـــوالت خ ـــد محص ـــا بتوانن ـــاوران م فن

ـــد.   ـــازی کنن ـــاری س ـــانند و تج ـــد برس تولی
ـــرایط  ـــه در ش ـــان اینک ـــا بی ـــدی ب پورمحم
ــا  ــر« تـ ــبب خیـ ــده سـ ــدو شـ ــم »عـ تحریـ
نیازهـــای خـــود را در داخـــل کشـــور تولیـــد 
کنیـــم، خاطـــر نشـــان کـــرد: در ســـال های 
ـــم  ـــاد تفاه ـــی در انعق ـــات خوب ـــته اقدام گذش
ایـــن  در  تجـــاری ســـازی  نامـــه هـــای 
امیـــدوارم  نمایشـــگاه صـــورت گرفـــت و 
توافقنامه هـــای بیشـــتری بـــرای تجـــاری 
ســـازی و ارتبـــاط علـــم و ثـــروت بـــه امضـــا 

ــانیم. برسـ

رئیس خانه معدن ایران:
باارتباطبدونآیندهتوسعهلمس

نیستممکندانشگاه

ـــت: لمـــس  ـــران گف ـــدن ای ـــه مع ـــس خان رئی
ـــگاه  ـــا دانش ـــاط ب ـــدون ارتب ـــده ب ـــعه آین توس
ـــرار دادن  ـــم ق ـــار ه ـــا در کن ـــت، ب ـــن نیس ممک
ســـرمایه هـــای ملـــی می توانیـــم بـــه ایـــن 

ـــم.  ـــدا کنی ـــت پی ـــعه دس توس
ایســـنا، محمـــد رضـــا  بـــه گـــزارش 
بهرامـــن در مراســـم افتتاحیـــه هفتمیـــن 
ـــیدی  ـــع رش ـــوآوری رب ـــاوری و ن ـــگاه فن نمایش
ــان  ــا بیـ ــز بـ )RINITEX ۲۰19( در تبریـ
ایـــن مطلـــب اظهـــار کـــرد: بایـــد از تـــوان 
تمـــام دانشـــگاه های سراســـر کشـــور بـــرای 
اســـتفاده  جدیـــد  نوآوری هـــای  توســـعه 

کنیـــم.
وی در ادامـــه گفـــت: ذخایـــر معدنـــی 
ـــی  ـــی مبتن ـــا نگاه ـــوده و ب ـــر نب ـــد پذی تجدی
ــن  ــم از ایـ ــای روز، می توانیـ ــر تکنولوژی هـ بـ
ـــن  ـــم. دانشـــجویان بهتری ـــتفاده کنی ـــت اس نعم
ـــوآوری هســـتند  ـــا ن ـــاط ب ـــرای ارتب ـــا ب ـــط م راب
کـــه می تواننـــد خواســـته ها و نیازهـــا را 
ـــرآورد  ـــور ب ـــدن کش ـــش مع ـــعه بخ ـــرای توس ب

ـــد. کنن
ـــای  ـــه صحبت ه ـــگاه ب ـــد: ن ـــر ش وی متذک
الهـــی بـــدون نـــگاه بـــه تکنولـــوژی، هـــدر 
دادن نعمت هـــای الهـــی اســـت. اقتصـــاد 
معدنـــی، بـــدون اقتصـــاد دانـــش بنیـــان 

ــدارد. ــی نـ مفهومـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، بهرامـــن بـــا بیـــان 
اینکـــه بســـیاری از معـــادن مـــا در مناطـــق 
محـــروم قـــرار گرفته انـــد، اظهـــار کـــرد: 
می تـــوان بـــا اســـتفاده از تکنولـــوژی، بهـــره 
ـــی  ـــرده و تمام ـــادن ک ـــری از مع ـــرداری بهت ب
ـــی  ـــت محیط ـــائل زیس ـــه مس ـــائل از جمل مس

معـــادن را حـــل کـــرد.
ـــافات  ـــروزه اکتش ـــرد: ام ـــان ک وی خاطرنش
ــام  ــوژی انجـ ــر تکنولـ ــه بـ ــا تکیـ ــی بـ معدنـ

می شـــود.
هفتمیـــن نمایشـــگاه فنـــاوری و نـــوآوری 
ربـــع رشـــیدی تبریـــز امـــروز آغـــاز بـــه کار 

کـــرد و تـــا روز جمعـــه ادامـــه دارد.
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پنج شنبه 16 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 607 ۷روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ گرجستان؛ 

عنوانتبریزشهرداریکارمند
کردکسبراقهرمانی

کارمنــد ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــی  ــوان قهرمان ــز عن ــهرداری تبری ــی ش ورزش
مســابقات  بین المللــی ۲۰۱۹ کیــک بوکســینگ 

ــرد.  ــب ک ــتان  را کس ــور گرجس در کش
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
کانشــهر تبریــز، مســابقات بین المللــی کیــک 
ــی  ــه میزبان ــتان )۲۰۱۹( ب ــینگ گرجس بوکس

ــد. ــزار ش ــس برگ تفلی
آریایی نـژاد،  افشـین  مسـابقات  ایـن  در 
کارمنـد سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی 
شـهرداری تبریـز توانسـت بـا پیـروزی مقابـل 
حریفـان خـود عنـوان قهرمانـی را کسـب کند. 
گفتنـی اسـت آریایی نـژاد بـه عنـوان مربـی 
کاس های آموزشـی کیک بوکسـینگ شهرداری 
در حـال فعالیت اسـت. این مسـابقات بـا حضور 
رزمی کارانـی  از کشـورهای مختلف برگزار شـد.

آذربایجانجامسواریاسبمسابقه
درمرندبرگزارمیشود

مرنـــد  جوانـــان  و  ورزش  اداره  رئیـــس 
ـــواری  ـــب س ـــابقه اس ـــن دوره مس ـــت: دومی گف
اســـتقامت اســـتانی »جـــام آذربایجـــان« بـــه 
ـــود.  ـــزار می ش ـــتان برگ ـــی ایـــن شهرس میزبان
بـــه گـــزارش ایرنـــا، امیرحســـین فقیهـــی 
افـــزود: ایـــن مســـابقه روز جمعـــه ۱۷ آبـــان 
ـــد  ـــوارکاری مرن ـــت س ـــکاری هیئ ـــا هم ـــاه ب م
و کمیتـــه اســـتقامت هیئـــت ســـوارکاری 
باشـــگاه  محـــل  در  شـــرقی  آذربایجـــان 

ــد. ــد شـ ــزار خواهـ ــر برگـ ــوارکاری کوثـ سـ
وی اعـــام کـــرد: ایـــن رویـــداد در ۳ 
ـــی  ـــزار م ـــر برگ ـــافت ۴۰، ۶۰ و ۸۰ کیلومت مس
ـــی  ـــتان م ـــر اس ـــدان از سراس ـــود و عاقمن ش
تواننـــد در ایـــن مســـابقات شـــرکت کننـــد.

مرنـــد  جوانـــان  و  ورزش  اداره  رئیـــس 
ـــب  ـــابقات اس ـــن دوره مس ـــرد: اولی ـــادآوری ک ی
ســـواری اســـتقامت شـــهریورماه امســـال بـــا 
ـــد  اســـتقبال خـــوب ســـوارکاران اســـتان در مرن

برگـــزار شـــد.
ــق  ــرد: طبـ ــان کـ ــه خاطرنشـ وی در ادامـ
برنامـــه ریـــزی هـــای صـــورت گرفتـــه و 
ـــن  ـــن حاضری ـــاط بی ـــور و نش ـــاد ش ـــت ایج جه
در محـــل باشـــگاه، همایـــش پیـــاده روی 
نیـــز همـــراه بـــا اهـــدای جوایـــز و همزمـــان 
بـــا مســـابقات ســـوارکاری در محـــل باشـــگاه 

برگـــزار مـــی شـــود.

مسابقاتهفتگیشطرنجتبریز

آســـای  بـــرق  شـــطرنج  مســـابقه 
گرامیداشـــت ســـیزده آبـــان و روز دانـــش 

گردیـــد. برگـــزار  آمـــوز 
ـــابقه  ـــن مس ـــا، ای ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
بـــا حضـــور ۵۴ نفـــر در ۹ دور بـــه روش 
ـــزار  ـــتان برگ ـــطرنج اس ـــالن ش ـــی در س سوئیس
ـــت. ـــر اس ـــرح زی ـــج آن بـــه ش ـــد و نتای گردی

جوایز اصلی:
مقام اول : صاحبعلی عطانژاد

مقام دوم :عرفان براتزان 
مقام سوم :سامان امیر پور

مقام چهارم :افشین مقدمیان
مقام پنجم: حمید رضا ابراهیمی

جوایز فرعی:
اول زیر ۲۰۰۰ :سینا سائمی

اول زیر ۱۸۰۰ :علی عباد زاده
اول زیر ۱۷۰۰ :صابر ولی پور

اول زیر ۱۶۰۰ :زهرا قربانی
اول زیر ۱۴۰۰ :احد شریفی

اول بانوان:
نسرین ممتازی

سرداور مسابقه:
 آقای شهرکی نژاد

با همکاری سرکار خانم عباسی

رییــس پیشــین ســازمان تربیــت بدنــی 
اعتقــاد دارد کــه فدراســیون فوتبــال نبایــد در 
ــل  ــراق منفع ــی ع ــم مل ــا تی ــدار ب موضــوع دی

ــد.  باش
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی هاشــمی 
ــات اخیــر در فوتبــال  ــه اتفاق ــا اشــاره ب ــا ب طب
ایــران اظهــار کــرد: مــن نمی دانــم فدراســیون 
تصمیــم  چگونــه  و  می شــود  اداره  چگونــه 
می گیرنــد. در بــازی بــا بحریــن، هنــگام پخــش 
ســرود ایــران وقتــی آن کارهــا را کردنــد بایــد 
ــم  ــه ناظــر فیفــا اعتــراض می کردی ــه ب بافاصل
ــری  ــک س ــم. در ی ــازی را ببازی ــه ب ــو اینک ول
ــان  ــت خودم ــرب مملک ــد ارج و ق ــائل بای مس
ــم  ــا باختی ــه نهایت ــا ک ــم. م ــر بگیری را در نظ
ــم  ــراض می کردی ــع اعت ــد همــان موق ــی بای ول
ــازی  ــد ب ــوب نمی ش ــرایط مطل ــی ش ــا وقت و ت
نمی کردیــم. گذاشــتند بــه مــا اهانــت کننــد و 

ــه زمیــن رفتیــم و باختیــم. بعــد هــم ب
ــازی  ــاره حواشــی ایجــاد شــده در ب وی درب
از  برخــی  اســتقال کــه در آن  و  تراکتــور 
هــواداران تراکتــور شــعارهای نژادپرســتانه داده 
ــازی را  ــد ب ــیون بای ــرد: فدراس ــان ک ــد بی بودن
قطــع می کــرد، باشــگاه ها بایــد خودشــان 

ــر  ــد براب ــر بای ــد. مگ ــع می کردن ــازی را قط ب
تماشــاچیان خطــاکاری کــه آن جــا بــه قــرآن، 
مملکــت و کردهــای ســرزمین مــا اهانــت 
می کننــد بایــد ســاکت باشــیم؟ همــان موقــع 
ــازی  ــه آیــات قــرآن اهانــت شــد بایــد ب کــه ب
را قطــع می کردنــد و تیم هــا بــه رختکــن 

می رفتنــد.
ــم  ــی می بینی ــم وقت ــرد: االن ه ــه ک او اضاف
شــرایط عــراق مناســب نیســت بایــد بــه 
ــراق را  ــرایط ع ــه ش ــد ک ــم بگوین ــا محک فیف
ــم.  ــم باختی ــم ه ــم. باختی ــب نمی بینی مناس
مــا نبایــد انقــدر منفعــل باشــیم و هــر بایــی 

کــه ســرمان آمــد تماشــاچی باشــیم. معتقــدم 
االن هــم اگــر ضــرورت احســاس شــد تیــم مــا 
نبایــد بــه عــراق برود.بایــد اطــاع بدهنــد کــه 
ایــن اتفاقــات افتــاده و شــرایط آن جــا بحرانــی 
اســت و نمی توانیــم بــه آن جــا برویــم. یــا 
ــران  ــه ای ــا ب ــا آن ه ــم ی ــث بروی ــه کشــور ثال ب
ــب  ــوی عق ــاع ثان ــا اط ــازی را ت ــا ب ــد ی بیاین
ــرد و  ــر ب ــم. مگ ــم باختی ــم ه ــد. باختی بیندازن
ــک  ــی ی ــت؟ در زندگ ــم اس ــدر مه ــت انق باخ
ملــت بــرد و باخــت ورزشــی چــه تاثیــری دارد؟

رییــس پیشــین ســازمان تربیــت بدنــی 
ــاگار  ــی در ورزشــگاه ی ــاره بنرهــای جنجال درب
ــار  ــم اظه ــی ه ــر امنیت ــود تدابی ــا وج ــام ب ام
کــرد:  اصــا بنــر را بــه داخــل ورزشــگاه بردنــد 
ــد. هــر اتفاقــی هــم  ــی بایــد آن هــا را بگیرن ول
می خواهــد بیفتــد. نمی شــود کــه همیشــه 
ــد.  ــه عصــا راه  برون مســامحه  کننــد و دســت ب
ــا  ــد و ب ــع کنن ــا را جم ــع و بنره ــازی را قط ب
هــر کســی کــه خــراب کار اســت برخــورد 
شــود. نمی شــود کــه بــه مملکــت در ورزشــگاه 
ضعیــف  خیلــی  مدیریــت  شــود.  توهیــن 
ــی  ــن وضعیــت عصبان ــدن ای ــا دی اســت. آدم ب

می شــود.

هاشمی طبا:

فدراسیونفوتبالنبایددرموردبازیباعراقمنفعلباشد

ــد  ــا تاکی ــور ب ــال تراکت ــم فوتب ــرمربی تی س
بــر اینکــه بــه تیــم خــودم اعتمــاد دارم،گفــت: 
ــل  ــان فص ــواه را در پای ــه دلخ ــداران نتیج طرف
خواهنــد دیــد و هــر چنــد ممکــن بعضــی بــازی 
هــا را هــم ببازیــم، امــا اکنــون جــزو تیم هــای 
بــاالی جــدول هســتیم و ۲ امتیــاز عقــب ماندن 

از تیــم صدرنشــین چنــدان مهــم نیســت. 
ــه  ــی ک ــی دنیزل ــا، مصطف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــم  ــن تی ــا تمری ــی ب ــل زمان ــل تداخ ــه دلی ب
در نشســت خبــری قبــل بــازی »ســپاهان 
- تراکتــور« حاضــر نشــد، دوشــنبه شــب 
در گفت وگویــی بــا رســانه رســمی باشــگاه 
ــرد:  ــار ک ــور، اظه ــی تراکت ــی - ورزش فرهنگ
ــا  ــابقات ب ــم مس ــه ده ــختی از هفت ــازی س ب
ســپاهان داریــم و ســپس اردوی تیم هــای 
ملــی آغــاز می شــود، بــازی ایــن هفتــه و 
ــا نتایــج خــوب  همچنیــن ادامــه رقابت هــا را ب

دنبــال خواهیــم کــرد تــا در پایــان نیــم فصــل 
ــیم. ــان باش ــورد نظرم ــگاه م اول در جای

وی ادامــه داد: نتایــج هفته هــای اخیــر، 
ــتقال  ــا اس ــازی ب ــا در ب ــت گل ه ــوع دریاف ن
ــا را  ــم م ــه، تی ــت رفت ــای از دس و موقعیت ه
ــرای رفــع نقــاط  ناراحــت کــرده و تاشــمان ب

ــت. ــم اس ــف تی ضع
ــب  ــال کس ــه دنب ــرد: ب ــد ک ــی تاکی دنیزل
موفقیــت در بــازی هــای پیــش رو بــرای 

هســتم. هــواداران  خوشــحالی 
وی گفــت: مــا در طــول هفتــه امــکان 
زیــرا  نداریــم،  خبــری  نشســت  برگــزاری 
ــس  ــروز پ ــت و ام ــرده اس ــان فش برنامه هایم
از اســتقرار در اصفهــان، بــه زمیــن تمریــن در 

فاصلــه ۱۰ کیلومتــری هتــل رفتیــم.
ــارج از  ــای خ ــا در بازی ه ــه داد: م وی ادام
ــه هســتیم و از  ــان مواج ــا مشــکل زم ــه ب خان

ایــن رو خبرنــگاران را بــرای برگــزاری نشســت 
خبــری قبــل بــازی بــه هتــل  دعــوت می کنیــم 
ــه  ــا برنام ــون م ــم همچ ــا ه ــا آن ه ــه گوی ک

ــد. ــرده دارن فش
وی تشــریح کــرد: امــکان دارد مــا در طــول 
فصــل شکســت خــورده و امتیــاز از دســت 
بدهیــم، امــا هیــچ وقــت هدفمــان را فرامــوش 

ــم  ــات خواهی ــن موضــوع را اثب ــم و ای نمی کنی
کــرد.

تیــم فوتبــال تراکتــور بــا ۱۷ امتیــاز در 
رتبــه دوم جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر 
فوتبــال کشــور قــرار دارد و امــروز در اصفهــان، 
میزبــان ســپاهان، بــه عنــوان صدرنشــین 

ــت. ــت هاس رقاب

سرمربی تراکتور: 

بهتیمخودماعتماددارم

روانشناسی

داروییگیاهانباافسردگیدرمان

ــه  ــوان ب ــردگی را می ت ــاد افس ــل ایج دالی
ــی تقســیم  ــی و درون دو دســته عوامــل بیرون
ــترس های  ــامل اس ــی ش ــل بیرون ــرد: عوام ک
ــاد  ــی زی ــی، مشــغله ذهن ــط کار و زندگ محی
و در کل قــرار گرفتــن در شــرایط ناخوشــایند 
ــد  ــم می توان ــی ه ــن بی تحرک ــت. همچنی اس
ــداد  ــده قلم ــتعد کنن ــل مس ــورت عام به ص

شــود. 
ــا داروهــای گیاهیــک  درمــان افســردگی ب
بــرای درمــان انــواع افســردگی ، ســالیان 
درازی اســت کــه از انــواع داروهــای ضــد 
ــود  ــی ش ــتفاده م ــیمیایی اس ــردگی ش افس
ولــی چــون درمــان افســردگی گاهــی چندین 
ــی کشــد  ــول م ــال ط ــن س ــا چندی ــاه و ی م
ــا  ــن داروه ــدگان ای ــرف کنن ــن مص ، بنابرای
همیشــه از عــوارض جانبــی آن ناراضــی و 
نگــران هســتند ، بــه همیــن دلیــل در دو ســه 
ــر روی  ــیعی ب ــات وس ــته تحقیق ــه گذش ده
گیاهــان دارویــی ضــد افســردگی ، آرام بخــش 
و ضــد درد صــورت گرفتــه و تعــدادی داروی 
گیاهــی موثــر و دارای حداقــل اثــرات جانبــی 
بــه بازارهــای جهانــی عرضــه شــده اســت کــه 
ــن  ــوارد ، جایگزی ــد دربســیاری از م ــی توان م
ــای شــیمیایی ضــد افســردگی شــود . داروه

 مخمــر َســنت جــان: گیــاه مخمــر ســنت 
جــان در اروپــا، غــرب آســیا و شــمال آفریقــا 
یافــت می شــود. ایــن گیــاه در ایــران بــا 
نام هــای علــف چــای یــا گل راعــی شــناخته 
ــاه  ــن گی ــوال از ای ــا معم ــود. اروپایی ه می ش
ــرای درمــان افســردگی اســتفاده می کننــد.  ب
متاســفانه FDA هنــوز ایــن دارو را بــرای 

ــد نکــرده اســت.  ــان افســردگی تأیی درم
ــث  ــان باع ــنت ج ــر س ــتفاده از مخم اس
می شــود.  بــدن  در  ســرتونین  افزایــش 
ســرتونین مــاده ای اســت کــه در مغــز ترشــح 
باعــث خوشــحالی  مــاده  ایــن  می شــود. 
ــردگی  ــه افس ــا ب ــراد مبت ــود. اف ــما می ش ش
داروی  چندیــن  دارنــد.  کمــی  ســرتونین 
ضدافســردگی هــم هســتند کــه همیــن 

عملکــرد را دارنــد.
ــی ســامت  ــق یافته هــای مؤسســه مل طب
)NIH( مخمــر ســنت جــان بــه انــواع خفیف 
افســردگی کمــک می کنــد. ولــی تأثیــرات آن 
ــد نشــده اند. در  ــی تأیی ــوز به صــورت قطع هن
ــش را روی  ــان ۲۸ آزمای ــال ۲۰۰۸، محقق س
ــد.  ــر ســنت جــان بررســی کردن ــر مخم تأثی
ــای  ــا داروه ــان را ب ــنت ج ــر س ــا مخم آنه
شــیمیایی مؤثــر در درمــان افســردگی خفیف 
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــد و ب مقایســه کردن
مخمــر ســنت  جــان همــان تأثیــر را بــا 
عــوارض جانبــی کمتــر دارد. از طــرف دیگــر، 
ــن  ــی و جایگزی ــای تکمیل ــی داروه ــز مل مرک
در NIH دو تحقیــق جداگانــه انجــام داد 
ــان  ــری روی درم ــچ تأثی ــاه هی ــن گی ــه ای ک

افســردگی نداشــت.
ــر  ــه مخم ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
ــی از دارو هــا ســازگاری  ــا خیل ســنت جــان ب
ــون را  ــه خ ــی ک ــا دارو های ــدارد. مخصوص ن
ــا  ــتند ی ــارداری هس ــد، ضدب ــق می کنن رقی
بــرای شــیمی درمانی اســتفاده می شــوند. 
بنابرایــن قبــل از اســتفاده از ایــن دارو حتمــا 

ــد.  ــورت کنی ــود مش ــک خ ــا پزش ب
بــرای  مناســب  تغذیــه ای  توصیه هــای 
کاهــش اســترس و افســردگی: از دیــدگاه طــب 
ســنتی غذاهــای گــرم و تــر بــرای افــراد دچــار 
اســترس و افســردگی بســیار مناســب اســت. 
ــراد  ــرای اف ــان نوشــیدنی های مناســب ب از می
افســرده و مضطــرب می تــوان بــه شــربت 
ــران، ماءالشــعیر،  ــربت ســیب و زعف ــو، ش لیم
ســکنجبین،  شــربت  خاکشــیر،  شــربت 
ماءالعســل، شــربت بیدمشــک و گاب، شــربت 

ــرد. ــاره ک ــج اش ــربت بهارنارن گل و ش
ــادام،  همچنیــن کاهــو ســکنجبین، مغــز ب
مغــز پســته، کشــمش، انجیــر همــراه بــادام و 
پســته، مغــز بــادام بــا نبــات، فنــدق بــا شــکر 
ــرای کاهــش اســترس  به عنــوان میان وعــده ب

و افســردگی بســیار مفیــد اســت.
ــاس،  ــی، آنان ســیب رســیده شــیرین، گاب
کاهــو،  شــیرین،  انــار  شــفتالو،  نارنگــی، 
تــوت، انجیــر و انگــور ســفید شــیرین نیــز از 
میوه هــای مفیــد بــرای افــراد دچــار اســترس 

ــت. ــب اس ــیار مناس ــردگی و بس و افس
هــل،  گشــنیز،  ریحــان،  ســرخ،  گل 
ــج،  ــران، نارن ــاع، زعف ــک، نعن ــک، زرش میخ
ــار، تمرهنــدی و دارچیــن از ادویه هــا و  رب ان
ســبزی های نشــاط آور اســت کــه بــه افزایــش 

ــد. ــک می کن ــراد کم ــاط اف نش
ــا اســفناج و  ــره ب ــا پاچــه ب ــره ی گوشــت ب
روغــن بــادام، جوجــه مــرغ بــا کــدو، آش ماش 
بــا مغــز بــادام و کــدو و اســفناج، پاچــه بــره با 
اســفناج و روغــن بــادام، حریــره جــو بــا روغن 
ــا  ــادام و شــکر، شــوربای گوشــت جوجــه ی ب
بزغالــه یــا بــره بــه رفــع یبوســت افــراد کمک 

می کنــد.
نکتــه بســیار بــا اهمیتــی کــه افــراد دارای 
افســردگی بایــد بداننــد ایــن اســت کــه درمان 
افســردگی احتیــاج بــه زمــان داشــته و بایــد 
امیــدوار باشــند که در صــورت درمــان صحیح 
، افســردگی آنهــا برطــرف شــده و مــی تواننــد 

زندگــی شــاد و خوبــی را دنبــال کننــد .
منبع:بیتوته

آرام کاالی سبالن آموزشگاه فکر برتر سهند

شطرنج دختران اندیشه سهند

نوجوانان آموزشی فکر برتر سهندقالیشویی آراز سهند

پلی نار

فرش ابریشم شجاعی سهند

لوازم خانگی بروات

ترتیــب صحیــح پیشــنهاد مســاوی بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــام  ــاوی را اع ــام داده و مس ــود را انج ــت خ ــن حرک ــدا بازیک ابت

ــد. ــی کن ــف م ــود را متوق ــاعت خ ــت س ــد و در نهای می کن
یعنــی بایــد در زمــان خــود پیشــنهاد داده شــود و حریــف هــم 
ــخ  ــنهاد پاس ــن پیش ــه ای ــود ب ــت خ ــت حرک ــد در نوب ــی توان م

دهــد.
ــد و  ــت ده ــخ مثب ــنهاد پاس ــن پیش ــه ای ــد ب ــی توان ــف م حری
یــا بــا رد پیشــنهاد و انجــام حرکــت جدیــد پیشــنهاد را رد کنــد.
حریـــف نمی توانـــد قبـــول تســـاوی را مشـــروط کنـــد بـــه 

ـــد. ـــخ ده ـــد پاس ـــت بع ـــد حرک ـــه چن ـــن ک ای
ـــاوی  ـــنهاد مس ـــرای پیش ـــاال، ب ـــطح ب ـــابقات س ـــی مس در برخ

مسئلهداوری:نحوهاعالمپیشنهادمساویبهحریف

معرفی تیم های 
شرکت کننده در 

لیگ شطرنج سال 98

ــی  ــرار داده مـ ــت قـ ــت حرکـ محدودیـ
ـــل  ـــدارد قب ـــق ن ـــن ح ـــًا بازیک ـــود مث ش
ـــد  ـــاوی ده ـــنهاد مس ـــت ۳۰ پیش از حرک
ولـــی بـــه طـــور معمـــول بازیکـــن در 
ـــن  ـــد ای ـــی توان ـــازی م ـــان از ب ـــر زم ه
ـــابقات  ـــد.در مس ـــرح کن ـــنهاد را مط پیش
ــر  ــد نظـ ــی توانـ ــن مـ ــی بازیکـ تیمـ
ــود و داور  ــا شـ ــم را جویـ ــان تیـ کاپیتـ
ـــان  ـــد و کاپیت ـــی خوان ـــرا م ـــان را ف کاپیت
ـــه  ـــواب بل ـــد ج ـــد در ح ـــی توان ـــط م فق

ـــد. ـــخ ده ـــر پاس ـــا خی ی
داور بین المللی سرکار خانم سید طراح

اختصاصی:       هیئت شطرنج  استان آذربایجان شرقی
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اوقات شرعی شهر تبریز

بیمــاران  اصلــی  نیازهــای  از  شــیمی درمانی یکــی 
ــتاندارد  ــا اس ــرایط کام ــد در ش ــه بای ــت ک ــرطانی اس س
ــت  ــدون رعای ــکان ب ــی از پزش ــا برخ ــرد، ام ــام گی انج
ــا در  ــد ت ــاب می کنن ــاران را مج ــتاندارد، بیم ــرایط اس ش

شــوند.  شــیمی درمانی  مطب شــان 
بــه گــزارش ایرنــا، بیمــاران ســرطانی عــاوه بــر درد و 
ــی همچــون هزینــه  ــا مشــکات گوناگون ــج بیمــاری، ب رن
ــن  ــن دارو و همچنی ــواری یافت ــان، دش ــاالی درم ــای ب ه
گیــج مانــدن در مطــب هایــی کــه شــیمی درمانــی را در 
ــد،  ــی دهن ــر اســتاندارد انجــام م ــای تنــگ و غی ــاق ه ات

مواجــه هســتند.
بیمارانــی کــه از کــم و کیــف شــرایط اســتاندارد بــرای 
ــه  ــص ب ــک متخص ــه پزش ــتند، از اینک ــان آگاه نیس درم
آنهــا پیشــنهاد مــی دهــد کــه در مطــب، شــیمی درمانــی 
ــی  ــی بیماران ــد، ول ــت مــی کنن ــراز رضای انجــام شــود، اب
ــان و حــق  ــای اصــول درم ــا و نبایده ــه بایده ــه آگاه ب ک
ــی  ــراز نارضایت ــن ســتم پزشــکان اب ــار هســتند، از ای بیم
ــد  ــی کنن ــت م ــک درخواس ــی از پزش ــد و وقت ــی کنن م
کــه بــرای درمــان، آنهــا را بــه مراکــز بیمارســتانی معرفــی 
کننــد، بــا برخــورد ناشایســت ایــن قبیــل پزشــکان مواجــه 
مــی شــوند بــه ایــن معنــا کــه بــه آنهــا گفتــه مــی شــود 
ــه  ــا ب ــا در مطــب انجــام دهیــد و  ی شــیمی درمانــی را ی

متخصــص دیگــری مراجعــه کنیــد.
بــا وجــود اینکــه شــیمی درمانــی در بیمارســتان هــای 
ــی و  ــهید مدن ــودکان، ش ــی، ک ــی طباطبای ــی قاض دولت
الزهــرا و در ســه بیمارســتان خصوصــی تبریــز انجــام مــی 
ــی  ــه در اقدام ــکانی ک ــی پزش ــتند برخ ــی هس ــود، ول ش
غیرانســانی و مغایــر بــا قســم نامــه پزشــکی، اصــرار دارنــد 
ــد  ــرار گیرن بیمارانشــان در مطــب هــای تحــت درمــان ق

کــه اســتانداردها در آنهــا رعایــت نمــی شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر مــواد شــیمی درمانــی در 
زمــان تهیــه در مطــب بــر زمیــن ریختــه شــود، عــوارض 
جبــران ناپذیــری بــه کادری کــه ایــن عمــل را انجــام مــی 
ــد،  ــور دارن ــب حض ــه در مط ــرادی ک ــی اف ــد و تمام دهن
ــه  ــورد توج ــم م ــن مه ــفانه ای ــه متاس ــد داشــت ک خواه

برخــی از پزشــکان قــرار نمــی گیــرد.
بــا مینــا کــه همــراه یکــی از بیمــاران ســرطانی اســت 
ــی  ــیمی درمان ــن دوره ش ــام چهارمی ــرای انج ــون ب و اکن
بــه بیمارســتان آمــده، در ایــن خصــوص گفــت و گــو مــی 
کنــم کــه مــی گویــد: وقتــی پــس از عمــل جراحــی خالــه 
ــه  ــوژی متوج ــش پاتول ــه آزمای ــه نتیج ــه ب ــا توج ام و ب
ــه اش را  ــرای اینکــه روحی بیمــاری ســرطان او شــدیم، ب
ــم و  ــه او ندادی ــاری اش ب ــی از بیم ــچ اطاع ــازد، هی نب
ــری از  ــش گی ــرای پی ــی ب ــل جراح ــس از عم ــم پ گفتی
ــن  ــه همی ــد، ب ــام ده ــی انج ــرم درمان ــد س ــت بای عفون
ــوژی  ــص انکول ــک متخص ــه پزش ــودم ب ــز خ ــل نی دلی

ــردم. ــه ک مراجع
ــار  ــرایط بیم ــام ش ــدا تم ــد: در ابت ــی ده ــه م وی ادام
ــه نظــر پزشــک کــه انتظــار  ــر شــرح دادم و ب ــه دکت را ب
داشــت در اتــاق کوچــک و تنــگ موجــود در مطبــش کــه 
ــیمی  ــال ش ــب در ح ــت نامناس ــا وضعی ــاران ب ــام بیم تم
ــود،  ــان ش ــا درم ــز در آنج ــه ام نی ــد، خال ــی بودن درمان
ــار  ــود بیم ــه خ ــل اینک ــه دلی ــم ب ــردم و گفت ــراض ک اعت

هیــچ اطاعــی از نــوع بیمــاری اش نــدارد مایــل نیســتم 
ــی انجــام شــود. در مطــب شــیمی درمان

مینــا اظهــار مــی کنــد: بــه پزشــک متخصــص تاکیــد 
کــردم کــه بیمــار اطاعــی از بیمــاری خــود نــدارد و مــی 
ــاق  ــه دارای ات ــا ک ــتان ه ــی از بیمارس ــم در یک خواهی
خصوصــی و بــه دور از ســایر بیمــاران اســت شــیمی 
ــب  ــد در مط ــت: »بای ــخ گف ــه در پاس ــود، ک ــی ش درمان
شــیمی درمانــی شــود در غیــر اینصــورت مــی توانیــد بــه 

ــد« . ــه کنی ــری مراجع ــک دیگ پزش
ــرطان  ــاری س ــار بیم ــرش دچ ــه همس ــز ک ــرا نی زه
اســت، مــی گویــد: قبــل از شــروع درمــان، تحقیقاتــی در 
خصــوص ایــن بیمــاری و نحــوه درمــان آن انجــام دادیــم 
و متوجــه شــدیم کــه شــیمی درمانــی، درمانــی ســنگین 
ــرد را  ــان، ف مــی باشــد کــه ممکــن اســت در طــول درم

ــد. ــار مشــکاتی بکن دچ
وی ادامــه مــی دهــد: شــنیده بــودم کــه حتــی ممکــن 
اســت در حیــن شــیمی درمانــی شــخص دچــار ناراحتــی 
ــم  ــم گرفتی ــا تصمی ــور م ــن منظ ــه همی ــود، ب ــی  ش قلب
جلســات شــیمی درمانــی را در یــک بیمارســتان و تحــت 

نظــر یــک کادر مجــرب انجــام دهیــم.
ــک  ــه پزش ــم اینک ــه رغ ــد: ب ــی کن ــار م ــرا اظه زه
انکولــوژی همســرم، اصــرار داشــت کــه شــیمی درمانی در 
مطــب ایشــان انجــام شــود، مــا جلســات شــیمی درمانــی 
ــام  ــهر انج ــی ش ــای تخصص ــتان ه ــی از بیمارس را در یک
ــر  ــور شــدیم دکت ــه مجب ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــم، البت دادی
ــم کــه  ــوژی را عــوض کنیــم و ســراغ پزشــکی بروی انکول
ــی در  ــیمی درمان ــات ش ــد جلس ــته باش ــراری نداش اص

ــود. ــام ش ــخصی اش انج ــب ش مط

شــرایط اتــاق و لبــاس کادر در زمــان تهیــه داروهــای 
شــیمی درمانــی بســیار مهــم و حســاس اســت

سرپرســتار بخــش آنکولــوژی بیمارســتان ولیغصــر 
ــش را  ــن بخ ــت در ای ــابقه فعالی ــال س ــه ۳۷ س ــز ک تبری
دارد، در ایــن خصــوص بــه ایرنــا مــی گویــد: داروی مــورد 
ــد  ــت و بای ــاک اس ــی، خطرن ــیمی درمان ــتفاده در ش اس
حیــن کار و تهیــه آن بســیار مراقــب بــود و اســتانداردها را 

ــه دقــت رعایــت کــرد. ب
ــد در  ــه دارو بای ــد: تهی ــی کن ــه م ــی اضاف ــا نوزمان لی
فضــای جداگانــه ای کــه دارای هــود و تهویــه اســت 
انجــام گیــرد و پرســتار نیــز حیــن تهیــه دارو کــه داروی 
ــه  ــاس »گان« ک ــد لب ــت، بای ــاک اس ــیمیایی و خطرن ش
ــت و  ــل اس ــاق عم ــنل ات ــوص پرس ــاس مخص ــی لب نوع

ــد. ــتفاده کن ــژه اس ــوی و وی ــک ق ــتکش و ماس دس
وی ادامــه مــی دهــد: متاســفانه در مطــب هــای 
پزشــکی، کادری کــه داروهــای شــیمی درمانــی را تهیــه و 
تزریــق مــی کنــد، در محیــط مناســب و دارای اســتاندارد 
ــی ماســک مناســب  ــد و حت ــن کار را انجــام نمــی ده ای

ــد. ــز اســتفاده نمــی کن نی
ــر مقـــداری از ایـــن دارو  نوزمانـــی مـــی گویـــد: اگـ
بـــه زمیـــن بریـــزد از ورود افـــراد بـــه آن اتـــاق تـــا ۲ 
ـــی  ـــی م ـــل ضدعفون ـــور کام ـــه ط ـــا ب ـــری و فض روز جلوگی
شـــود، زیـــرا مـــواد شـــیمیایی شـــوخی پذیـــر نیســـت 
و مـــی توانـــد عـــوارض جبـــران ناپذیـــری بـــر فـــرد و 
کســـانی کـــه در آن محـــل حضـــور دارنـــد وارد کنـــد؛ ایـــن 
ـــوع  ـــن موض ـــکان ای ـــب پزش ـــه در مط ـــت ک ـــی اس در حال
ـــه  ـــتیم ک ـــن هس ـــاهد ای ـــت و گاه ش ـــه نیس ـــورد توج م

ــی  ــام مـ ــتاندارد انجـ ــر اسـ ــرایط غیـ ــه دارو در شـ تهیـ
شـــود.

ــی  ــیمی درمان ــان ش ــدت زم ــد: م ــی کن ــه م وی اضاف
بایــد براســاس آنچــه کــه در نســخه پزشــک تجویــز شــده، 
بــرای مثــال ۴ ســاعت، ۶ ســاعت یــا ۱۰ ســاعت بــه طــول 
انجامــد، ولــی زمــان تزریــق در مطــب هــا رعایــت نمــی 

شــود.
ایــن سرپرســتار بخــش آنکولــوژی مــی گویــد: بــه ازای 
هــر ۵ بیمــار در بیمارســتان یــک پرســتار وجــود دارد تــا 
ــا دقــت پیگیــری  ــی و ب ــه خوب ــی بیمــار را ب ــد درمان رون

کنــد.
ــه  ــزات الزم از جمل ــد: تمــام تجهی ــد مــی کن وی تاکی
ــراف در  ــتگاه الکتروکاردیوگ ــتگاه دس ــوک و دس الکتروش
بیمارســتان هــا فراهــم اســت تــا در صــورت بــروز مشــکل 
ــاز  ــر نی ــود و اگ ــام ش ــروری انج ــات ض ــه اقدام بافاصل
باشــد فــورا بــه بخــش اورژانــس انتقــال داده مــی شــود.

ــای بیمارســتان و  ــاق ه ــد: ات ــی ده ــه م ــی ادام نوزمان
ــی  ــم ضدعفون ــه صــورت دای ــر روز و ب ــا ه دستشــویی ه
ــه  ــوع ب ــن موض ــکان ای ــب پزش ــی در مط ــود، ول ــی ش م

ــت نمــی شــود. ــی رعای خوب
ــت و  ــول نیس ــز پ ــه چی ــد: هم ــی کن ــد م وی تاکی
ــر درد  ــا وجــدان کار کــرد، ایــن بیمــاران عــاوه ب بایــد ب
ــی  ــی و مال ــراوان روح ــکات ف ــا مش ــاری ب ــج بیم و رن
روبــرو هســتند و کادر درمــان بایــد تــاش کنــد حداقــل 
ــرای  ــه ب ــه اینک ــند ن ــزان باش ــن عزی ــر درد ای ــی ب مرهم
ــا  دریافــت پــول آن هــا را در شــرایط غیــر اســتاندارد و ن

ــد. ــان کنن ــب درم مناس
سرپرســتار بخــش آنکولــوژی مــی گویــد: آمــوزش های 

ــوارض  ــش ع ــرای کاه ــات الزم ب ــان و اقدام ــن درم حی
ــه کادر  ــت ک ــی اس ــه موضوعات ــی از جمل ــیمی درمان ش
درمانــی در بیمارســتان مــورد توجــه قــرار مــی دهنــد و 

ــود. ــی ش ــار داده م ــه بیم ــای آموزشــی ب کتابچــه ه

فاصلــه ۱.۵ متــری بیــن تخــت هــای شــیمی درمانــی 
بایــد رعایــت شــود

ــت در  ــرطان وزرات بهداش ــه س ــی برنام ــر اجرای مدی
آذربایجــان شــرقی نیــز مــی گویــد: پزشــکان متخصصــی 
ــد،  ــی کنن ــب م ــی در مط ــیمی درمان ــه ش ــدام ب ــه اق ک
ــت و  ــوی وزارت بهداش ــه از س ــتانداردهایی را ک ــد اس بای
درمــان ابــاغ شــده، رعایــت کننــد، در غیــر ایــن صــورت 
ــر  ــه اگ ــی شــود ک ــی داده م ــر کتب ــه تذک ــا ســه مرحل ت
ــا فرصــت داده شــده،  ــه آنه ــه ب ــی ک ــای زمان ــازه ه در ب
ــد،  ــام ندهن ــازی را انج ــرای استاندرادس ــات الزم ب اقدام

ــی شــود. ــل و پلمــپ م مطــب تعطی
ــن  ــاس ای ــد: براس ــی کن ــه م ــی اضاف ــا طباطبای ژی
ــع از  ــد تخــت هــای بســتری ۱.۵ مترمرب اســتانداردها بای
هــر طــرف بــا هــم فاصلــه داشــته و وســایل احیــا همچون 
الکتــرو شــوک و کپســول هــای اکســیژن در مطــب 

ــد. ــود باش موج
ــی در  ــه داروی شــیمی درمان ــی ک ــه داد: اتاق  وی ادام
آن تهیــه مــی شــود، بایــد دارای هــود بــرای تهویــه هــوای 
ــه در مطــب  ــرادی ک ــر اف ــا پرســتار و دیگ ــاق باشــد ت ات
ــی  ــیمی درمان ــای ش ــر داروه ــت تاثی ــد، تح ــور دارن حض

ــد. ــرار نگیرن ق
طباطبایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد پزشــک متخصص 
حیــن شــیمی درمانــی بیمــاران در مطــب حضــور داشــته 
باشــد، گفــت: ضــروری اســت کادری کــه در مطب پزشــک 
فعالیــت مــی کنــد، دارای تجربــه فعالیــت در بخــش 
ــت  ــه الزم را دریاف ــی نام ــوده و گواه ــی ب ــیمی درمان ش

کــرده باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد: وجــود آسانســور و رمــپ در 
ــت . ــتاندارد اس ــن اس ــای ای ــد ه ــی از بای ــاختمان یک س

تمامــی مطــب هــا بایــد تــا پایــان ســال اســتانداردهای 
وزارت بهداشــت را رعایــت کننــد

رییــس اداره بیمــاری هــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
ــی فقــط در  ــد: شــیمی درمان در ایــن خصــوص مــی گوی
مطــب پزشــکان متخصــص انکولــوژی و رادیوتراپــی مــی 
توانــد انجــام شــود کــه بایــد شــرایط اســتاندراد را رعایــت 

کننــد.
ــه  ــد: ب ــی کن ــار م ــیدی اظه ــا جمش ــر محمدرض دکت
تمامــی متخصصانــی کــه در مطــب خــود شــیمی درمانــی 
ــا پایــان ســال شــرایط  انجــام مــی دهنــد، ابــاغ شــده ت
اســتاندارد را رعایــت کننــد، در غیــر ایــن صــورت برخــورد 

قانونــی انجــام خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در زمــان شــیمی درمانــی حضــور 
متخصــص و یــک پرســتار آمــوزش دیــده ضــروری اســت، 
گفــت: انجــام شــیمی درمانــی بایــد در مراکــزی بــا 
ــزات  ــب، دارای تجهی ــتاندارد و مناس ــی اس ــای فیزیک فض
ــده صــورت  و دســتگاههای تخصصــی و پرســنل دوره دی

گیــرد.

یــک مقــام بلنــد پایــه ترکیــه ای از بازداشــت 
خواهــر ســرکرده ســابق داعــش در شــمال 

ــر داد.  ــرب ســوریه خب غ
ــه  ــد پای ــام بلن ــک مق ــنا، ی ــزارش ایس ــه گ ب
ــورش  ــای کش ــه نیروه ــرد ک ــام ک ــه ای اع ترکی
دوشــنبه »رســمیه عــواد«، خواهر ابوبکر البغــدادی، 
ســرکرده ســابق داعــش کــه اخیــرا توســط آمریــکا 

ــه هاکــت رســید را بازداشــت کــرده اســت. ب
طبــق گفتــه ایــن منبــع کــه خواســت 
ــدادی ۶۵  ــر البغ ــود، خواه ــاش نش ــش ف نام
ســال ســن دارد و در عملیاتــی در روز دوشــنبه 
در کانتینــری نزدیــک شــهر »اعزاز« در شــمال 

ــوریه بازداشــت شــده اســت. ــرب س غ
ــدادی را  ــر البغ ــه ای  خواه ــام ترکی ــن مق ای
بــه »معــدن طــای اطاعــات« توصیــف کــرد و 
گفــت: آنچــه رســمیه دربــاره داعــش می دانــد 
ــتری از  ــر بیش ــتگیری عناص ــه دس ــد ب می توان

ایــن گــروه بــه مــا کمــک کنــد.
شــهر اعــزاز، یکــی از شــهرهای مــرزی واقــع 
در شــمال ســوریه اســت کــه در لحظــه حاضــر 
کنتــرل آن را نیروهــای ترکیــه برعهــده دارنــد.

رســمیه عــواد بــه هنــگام دســتگیری خــود 
ــه  ــت. گفت ــوده اس ــراه ب ــودک هم ــج ک ــا پن ب
ــدادی  ــر بغ ــروس خواه ــر و ع ــود همس می ش
نیــز دســتگیر شــده اند. بازجویــی از آن هــا 

ــاز شــده اســت. آغ
یــک مقــام ارشــد ترکیــه بــه خبرنــگار 
رویتــرز گفتــه اســت کــه تحقیقــات و بازجویــی 
ــری  ــات دقیق ت ــد اطاع ــراد می توان ــن اف از ای
پیرامــون چگونگــی فعالیــت و ســازماندهی 
داعــش در اختیــار مقامــات امنیتــی قــرار دهد.

خبرگــزاری رویتــرز در ادامــه گــزارش خــود 

ــزی  ــات بســیار ناچی ــه اطاع نوشــته اســت ک
دربــاره رســمیه عــواد موجــود اســت و از ایــن 
رو، خبرنــگار ایــن خبرگــزاری قــادر بــه تاییــد 
ســریع هویــت خواهــر بغــدادی نشــده اســت.

ــان  ــته در جری ــاه گذش ــدادی م ــر بغ ابوبک
ــک  ــکا در ی ــی آمری ــای نظام ــات نیروه عملی
تونــل اقــدام بــه خودکشــی کــرده بــود. داعــش 
ــته  ــر کش ــی خب ــام صوت ــک پی ــار ی ــا انتش ب
شــدن رهبــر خــود را تاییــد کــرده و در عیــن 
حــال اعــام کــرده بــود کــه از آمریــکا انتقــام 

ــت. ــد گرف خواه
ــه  ــر ارتباطــات ترکی ــون، وزی ــن آلت فرح الدی
دســتگیری خواهــر بغــدادی را نشــانه ای از 
ــه  ــود علی ــارزه خ ــداوم مب ــه در ت ــزم ترکی ع

ــت. ــرده اس ــام ک ــش اع داع
ــت  ــک پس ــار ی ــا انتش ــون ب ــن آلت فرح الدی
توییتــری اعــام کــرده کــه دســتگیری خواهــر 
ــرد  ــت از عملک ــال حکای ــن ح ــدادی در عی بغ
تروریســتی  ضــد  عملیــات  موفقیت آمیــز 

ــه دارد. ترکی
»تبلیغــات  از  خبــر  ایــن  انتشــار  بــا  او 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــه ترکی ــه علی ــمومی« ک مس
مبــارزه بــا داعــش منتشــر شــده را بــی اســاس 
ــت:  ــه اس ــه گفت ــات ترکی ــر ارتباط ــد. وزی خوان
»تردیــدی در همــکاری قدرتمنــد واحدهــای ضد 
تــرور ترکیــه بــا متحــدان خــود وجــود نــدارد.«

،البغدادیخواهردستگیریازترکیه
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس معدنطالیاطالعاتخبرداد

دربــاره دریافــت مالیــات از ســود ســپرده ها گفــت: 
ایــن بحــث، کامــا منتفــی اســت. اگــر بخواهیــم 
از ســود ســپرده ها در کشــورمان مالیــات بگیریــم 

پول هــا از سیســتم بانکــی خــارج مــی شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، غامرضــا تاجگــردون در 
گفــت و گــوی ویــژه خبــری بــا اشــاره بــه تاکیــد 
رهبــر معظــم انقــاب بــر اصــاح ســاختار بودجه 
افــزود: دولــت در ایــن مــدت، گزارش هــای 
متعــددی ارائــه کــرد و ایــن موضــوع در چندیــن 

جلســه مطــرح شــد.
وی اضافــه کــرد: برخــی مــوارد نیــاز بــه 
تصویــب قانــون دارد، امــا برخــی مــوارد را دولــت 

ــد. ــرا کن ــد اج ــا می توان راس
اصاحــات  اینکــه  بیــان  بــا  تاجگــردون 
ســاختاری در بودجــه هــم مطــرح اســت گفــت: 
تاکنــون چیــزی بــه عنــوان الیحــه اصــاح 

ــت. ــده اس ــب نش ــه، تصوی ــاختار بودج س
ــن موجــود کشــور در  ــرد: قوانی ــه ک وی اضاف
بخــش بودجــه، متعــارض و دســتگاه های متولــی 

هــم زیــاد هســتند.
تاجگــردون بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت، 
ــم الیحــه اصــاح  ــر در تقدی ــی تاخی ــت اصل عل
ــت:  ــت  گف ــس اس ــه مجل ــه ب ــاختاری بودج س
دولتمــردان بــرای ایــن اصــاح ســاختار، جــدی 

ــتند. نیس
ــه  ــددی ب ــارات متع ــت: اختی ــردون گف تاجگ
ــف داده  ــن مختل ــی در قوانی ــتگاه های اجرای دس
شــده اســت، امــا آن هــا بــه اصاحــات ســاختاری 

ــد. ــن نمی دهن ــف، ت ــی وظای و جابجای
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  رئیــس 
ــاره  ــامی درب ــورای اس ــس ش ــبات مجل محاس
ــی  ــی هماهنگ ــورای عال ــات ش ــوه تصمیم نح
ــدو ورود،  ــزود: در ب ــه اف ــاره بودج اقتصــادی درب
کارکــرد و تصمیمــات اقتصــادی ایــن شــورا 
ــاختار  ــاح س ــش اص ــا در بخ ــود، ام ــوب ب خ

بودجــه، مشــکاتی وجــود دارد.
ــم  ــاله ه ــه دو س ــن بودج ــاره تدوی وی درب
ــک ســاله  ــون، بودجــه، ی ــر اســاس قان ــت: ب گف
اســت و نمی تــوان آن را بــرای دو ســال تصویــب 
کــرد، امــا بودجــه را می تــوان بــه صــورت کلــی 
و افــق چشــم انــداز دو ســاله ارائــه کــرد ماننــد 

ــور. ــعه کش ــاله توس ــج س ــای پن برنامه ه
ــه  ــه بودج ــاره الیح ــزود: درب ــردون اف  تاجگ
نمی تــوان خــاف قانــون اساســی عمــل کــرد و 
ــا قانــون اساســی در مجلــس  مــوارد متعــارض ب

تصویــب نخواهــد شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفت: 
دولــت اختیــارات خوبی را بــه بانک مرکــزی داده 
اســت تــا سیاســت های بــازار بــاز را اعمــال کنــد 
و اگــر شــرایط را بــه گونــه ای دیــد کــه می توانــد 
ــه  ــد و آن را ب ــع کن ــول جم ــر و پ اوراق، منتش
دولــت بدهــد و ارز بــرای خــود بــردارد، ایــن کار 

ــد. ــام می ده را انج
ــاه  ــک مرکــزی در ۸ م ــزود: بان تاجگــردون اف
اخیــر بــا تدبیــر خوبــی عمــل و نــرخ ارز و تــورم 

را کنتــرل کــرد.
ــه اینکــه الیحــه بودجــه ۹۹،  ــا اشــاره ب وی ب
ــته  ــودی داش ــد رک ــرات ض ــد اث ــاد نمی توان زی
ــود  ــوان از رک ــی نمی ت ــه راحت ــت: ب ــد گف باش

ــه خــارج شــد. ــر جامع ــم ب حاک
ــا بیــان اینکــه کاهــش بدهــی   تاجگــردون ب
دولــت بــه بانک هــا بــه ســختی در حــال انجــام 
اســت، افــزود: بــازار تســویه در وزارت امــور 
اقتصــادی و دارایــی و خزانــه شــکل گرفته اســت.

ــورای  ــس ش ــه مجل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان مجــوز  ــارد توم ــا ۱۰۰ هــزار میلی اســامی ت
داد:  ادامــه  اســت .  داده  را  بدهی هــا  تســویه 

پارســال حــدود ۳۶ هــزار میلیــارد تومان تســویه 
ــزار  ــدود ۴۰ ه ــم ح ــال ه ــد و امس ــام ش انج
میلیــارد تومــان تســویه بدهی هــا انجــام خواهــد 

شــد.
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  رئیــس 
محاســبات مجلــس شــورای اســامی در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود گفــت: ســازمان امــور 
مالیاتــی بــا تحقــق نظــام جامــع مالیاتــی فاصلــه 
ــت. ــده اس ــده ش ــد و آزاردهن ــد، کن دارد و رون

ــای  ــد پایه ه ــه بای ــان اینک ــا بی ــردون ب تاجگ
جدیــد مالیاتــی تعریــف شــود، افــزود: برخی هــا 
افزایــش درآمد هــای  بــرای  فکــر می کننــد 
مالیاتــی  نرخ هــای  بایــد  حتمــا  مالیاتــی، 
افزایــش یابــد در حالــی کــه ایــن گونــه نیســت 

و معافیت هــای گســترده ای داریــم.
ــد  ــای زائ ــت، معافیت ه ــرد: دول ــه ک وی اضاف
مالیاتــی را بــه مجلــس شــورای اســامی اعــام 

کنــد تــا حــذف شــوند.
ــاره دریافــت مالیــات از ســود  تاجگــردون درب
ســپرده ها هــم گفــت: ایــن بحــث، کامــا 
منتفــی اســت. در کشــورمان کــه نــرخ تــورم ۴۰ 
درصــد اســت و ســود ســپرده حــدود ۱۵ تــا ۱۸ 
درصــد اســت اگــر بخواهیــم از ســود ســپرده ها 
از  پول هــا  بگیریــم  مالیــات  کشــورمان  در 
ــن ایــن  سیســتم بانکــی خــارج می شــود بنابرای

کار انجــام نمی شــود.

استمنتفیبانکیهایسپردهسودازمالیاتدریافت

پزشکانیکهباجانبیماربازیمیکنند

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفــت: اجــازه ندهیــم تــا بــا یــک ندانــم کاری 
ــد  ــورد تهدی ــه م ــک واحــد حســاس و جامع ی

ــرد.  ــرار گی ق
ــارس، محمدحســین صومــی  ــه گــزارش ف ب
ــالن  ــه در س ــل ک ــد غیرعام ــش پدافن در همای
رازی دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم 

ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــز برگ ــکی تبری پزش
ــه یکــی از وظایــف خــود در حــوزه  دانشــگاه ب

ــت.   ــام داده اس ــل را انج ــد غیرعام پدافن
وی بــا بیــان اینکــه بحران بــه عنــوان اتفاقاتی 
ــوان  ــدارد می ت ــش جــدی ن ــه بشــر در آن نق ک
ــل  ــد غیرعام ــر پدافن ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری نامی
ــزان خســارت های ناشــی از  ــوان می ــود، نمی ت نب

آن در جامعــه را مطــرح کــرد.  
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفــت: علــوم پزشــکی تبریــز پــای ثابــت همــه 
بحران هــای اجتماعــی، بهداشــت درمــان و 
ــر از  ــن  رو پیشــگیری را بهت ــره اســت، از ای غی
درمــان دانســته و بایــد کاری کــرد تــا هزینــه 

ــش داد.  ــات را کاه ــه خدم ارائ
ــد  ــه پدافن ــه ب ــرادی ک ــر شــد: اف وی متذک

ــوان  ــی می ت ــد به راحت ــراف دارن ــل اش غیرعام
ــد.  ــع کنن ــا را دف بحران ه

صومــی بــا اشــاره بــر اینکــه همــه واحدهــا 
و  دانشــجویی  درمــان،  بهداشــت  از جملــه 
در  بحــران  کنتــرل  در  نقشــی  معاونت هــا 
جامعــه دارنــد، افــزود: امــروز و بعــد از همایــش 
همــه مدیــران و مســووالن بــه واحدهــای 
ــد  ــا در پدافن ــرده و نقیصه ه ــی ک ــود نگاه خ

ــد.  ــا کنن ــل را احص غیرعام
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــو  ــض و ل ــرد مری ــک ف ــد ی ــرد: نبای ــان ک بی
ســرماخورده را بــه جاهایــی ماننــد آشــپزخانه، 
داد.  راه  بخش هــای حســاس  و  آبدارخانــه 

ــا یــک  ــا ب ــراز کــرد: اجــازه ندهیــم ت وی اب
ندانــم کاری یــک واحــد حســاس و جامعــه 

ــرد.  ــرار گی ــد ق ــورد تهدی م
صومــی در پایــان یادآور شــد: شــعار امســال 
پدافنــد غیرعامــل »مقاومــت و بازدارندگــی بــا 

رونــق تولیــد« بــه کار خــود ادامــه می دهــد. 
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