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امام جمعه تبریز:

سالیق فردی در تایید صالحیت 
نامزدهای انتخابات دخیل نباشد

منبع درآمدی نامشروع 
برای شهرداری ها! 

دشمن با تالش شبانه روزی در صدد نفوذ به مجلس، دولت و قوه قضائیه است
شورای نگهبان آرای مردم را از دستبرد صاحبان ثروت و قدرت مصون نگه می دارد

باید به فکر مدیریت اصولی و منطقی شهرها بود
درآمد این کمیسیون ماده 100 برای شهرداری ها مشروع نیست

تشکیل ۲000 پرونده در کمیسیون! 
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پارسایی:

طرح دو فوریتی برای تک نرخی شدن 
قیمت بنزین سیاسی نیست

دولت بدون حکم قضایی حق کنکاش 
حساب های بانکی مردم را ندارد

هر کدام از تحریم های اقتصادی 
می تواند دولتی را سرنگون کند

قدرت تکواندو آذربایجان را به 
کل کشور نشان داده ایم

بسیج ضامن دوام و بقای نظام 
اسالمی است

ــوزی  ــزی مهارت آمـ ــرارگاه مرکـ ــخنگوی قـ سـ
ــک  ــد یـ ــربازان بایـ ــه سـ ــه همـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ــد،  ــتغال زایی را فراگیرنـ ــه اشـ ــر بـ ــارت منجـ مهـ
گفـــت: از ســـال ۱۴۰۱ صـــدور کارت پایـــان 
ـــارت  ـــتن مه ـــدون داش ـــربازان ب ـــرای س ـــت ب خدم

ممنـــوع می شـــود.
ـــی« مشـــاور و ســـخنگوی  »ســـردار موســـی کمال
قـــرارگاه مرکـــزی مهـــارت آمـــوزی در گفت وگـــو 
بـــا خبرنـــگار ایلنـــا دربـــاره طـــرح هـــر ســـرباز 
یـــک امدادگـــر گفـــت: روز گذشـــته بـــا فرمانـــده 
قـــرارگاه مرکـــزی مهارت آمـــوزی ســـردار فرحـــی 
ــاع وزارت  ــی از وزارت دفـ ــن نمایندگانـ و همچنیـ
ـــه ای و  ـــی و حرف ـــازمان فن ـــرورش و س ـــوزش و پ آم
هالل احمـــر از مرکـــز آمـــوزش شـــهدای جوادنیـــا 

ـــم. ـــد کردی بازدی
ـــوزش  ـــیوه آم ـــن کارگاه ش ـــه داد: در ای وی ادام
در محیـــط واقعـــی کار اســـتاد شـــاگردی اجـــرا 

می شـــود.
ـــوزی  ـــارت آم ـــزی مه ـــرارگاه مرک ـــخنگوی ق س
بـــا اشـــاره بـــه بازدیـــد از چنـــد کارگاه فنـــی و 
حرفـــه ای ادامـــه داد: مقـــرر شـــده اســـت عـــالوه 
بـــر آموزش هـــای عمومـــی، اجتماعـــی و فنـــی و 
ـــز در  ـــی کار نی ـــط واقع ـــوزش در محی ـــه ای آم حرف
یگان هـــای نیروهـــای مســـلح راه انـــدازی شـــود.

 ســـردار کمالـــی بـــا اشـــاره بـــه طـــرح هـــر 

ـــداد  ـــرد: تع ـــان ک ـــر خاطرنش ـــک امدادگ ـــرباز ی س
۶۵۰ نفـــر از فراگیـــران ســـرباز کـــه آمـــوزش 
امـــدادی را طـــی کـــرده بودنـــد، گواهینامه هـــای 
ـــه  ـــرادی ک ـــوع اف ـــرده و مجم ـــت ک ـــود را دریاف خ
ـــه  ـــد ب ـــده ان ـــوزش دی ـــون آم ـــز تاکن ـــن مرک در ای

دو هـــزار و ۱۴۰ نفـــر رســـید.
ــن  ــرد: همچنیـ ــح کـ ــی تصریـ ــردار کمالـ  سـ
ـــه  ـــرق، برنام ـــی، ب ـــکاری، مکانیک ـــای جوش کارگاه ه
ـــز در حـــال  ـــر و فضـــای مجـــازی نی نویســـی کامپیوت
ـــت هســـتند و  ـــن کارگاه در حـــال فعالی حاضـــر در ای
ـــال  ـــی دو س ـــز در ط ـــن مرک ـــران ای ـــه فراگی مجموع

ـــت. ـــیده اس ـــر رس ـــه ۵۵۹۹ نف ـــته ب گذش

ـــی  ـــردار فرح ـــتور س ـــه دس ـــا ب ـــه داد: بن وی ادام
ــوزی از  ــارت آمـ ــزی مهـ ــرارگاه مرکـ ــده قـ فرمانـ
ـــرای  ـــت ب ـــان خدم ـــدور کارت پای ـــال ۱۴۰۱ ص س
مشـــموالن و ســـربازان بـــدون داشـــتن مهـــارت 

ــود. ــوع می شـ ممنـ
ـــوزی  ـــارت آم ـــزی مه ـــرارگاه مرک ـــخنگوی ق س
ـــوان رزم و  تصریـــح کـــرد: ســـربازان یکـــی از ارکان ت
ـــاع  ـــد و دف ـــی کشـــور هســـتند و در تولی ـــه دفاع بنی
ـــد،  ـــا می کنن ـــی ایف ـــش اساس ـــور نق ـــت کش از امنی
ـــربازی  ـــداف س ـــن اه ـــر از مهمتری ـــی دیگ ـــا یک ام
آمـــوزی کارکنـــان  و مهـــارت  توانمندســـازی 
وظیفـــه اســـت لـــذا همـــه ســـربازان بایـــد پنـــج 

ــداد و  ــی، امـ ــی، اجتماعـ ــوزش عمومـ ــوع آمـ نـ
ـــی،  ـــبک زندگ ـــی، س ـــب و کار و حقوق ـــات، کس نج
ـــه  ـــی و فضـــای مجـــازی کســـب و کار را فراگرفت مال
و ســـربازان بایـــد حداقـــل یـــک مهـــارت منجـــر 

ـــد. ـــرا گیرن ـــتغال را ف ـــه اش ب
ــربازان  ــدی سـ ــاره بهره منـ ــن دربـ وی همچنیـ
کـــه پـــس از فـــارغ التحصیلـــی از دانشـــگاه 
ــامل  ــجویان شـ ــت: دانشـ ــوند، گفـ ــرباز می شـ سـ
دو گـــروه می شـــوند یکســـری دانشـــجویان فنـــی 
ـــوزان  ـــش آم ـــد دان ـــه مانن ـــتند ک ـــه ای هس و حرف
ـــته  ـــه در رش ـــجویانی ک ـــا دانش ـــد. ام ـــکلی ندارن مش
هـــای نظـــری و پزشـــکی و مهندســـی تحصیـــل 
ــزی در  ــز برنامه ریـ ــا نیـ ــرای آنهـ ــد بـ ــی کننـ مـ
ـــت  ـــه اس ـــورت گرفت ـــان ص ـــوع کار ایش ـــا ن ـــه ب رابط

ــود. ــالم می شـ ــا اعـ و متعاقبـ
ــربازان از  ــتفاده سـ ــاره اسـ ــن دربـ وی همچنیـ
مشـــوق های امریـــه گفـــت: معاونـــت علمـــی 
ریاســـت جمهـــوری ســـهمیه های مشـــخصی 
بـــرای اســـتارتاپ هـــا دارد. وزارت صنعـــت و 
ـــز  ـــان نی ـــاپ، وزارت ورزش و جوان ـــرای ت ـــدن ب مع
ـــا دارد  ـــمن ه ـــرای س ـــهمیه ب ـــدودی س ـــداد مح تع
کـــه شـــامل تعـــداد محـــدودی می شـــود و ایـــن 
ــرادی  ــرای افـ ــه بـ ــوق هایی کـ ــا مشـ ــوع بـ موضـ
ـــب  ـــارت کس ـــوزی مه ـــارت آم ـــرارگاه مه ـــه در ق ک

ــت. ــاوت اسـ ــد، متفـ کرده انـ

 سردار کمالی خبر داد:

ممنوعیت صدور کارت پایان خدمت برای سربازاِن بی مهارت از سال ۱4۰۱
تازه های خبرتازه های خبر

وزیر صنعت: 
سال ۹8 حدود 2 هزار واحد صنعتی 

راکد به مدار تولید بر می گردند

ــت : در  ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــی  ــد صنعت ــزار واح ــدود دو ه ــاری ح ــال ج س
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــک س ــا کم ــد ب راک

ــد.  ــی گردن ــر م ــد ب ــدار تولی ــه م ــد ب تولی
ــی در حاشــیه  ــا، رضــا رحمان ــه گــزارش ایرن ب
تولیــد  صنعتــی  واحــد  نخســتین  افتتــاح 
محصــوالت آشــپزخانه و ســاختمانی بــا تکنولوژی 
نویــن کشــور در شــهرک صنعتــی نــکاء در شــرق 
ــزود:  ــگاران اف ــا خبرن ــدران در گفــت و گــو ب مازن
در حــال حاضــر تعــداد زیــادی از ایــن واحدهــای 
ــتان  ــد در اس ــه ۷۰ واح ــد از جمل ــی راک صنعت

ــد. ــده ان ــد ش ــدار تولی ــدران وارد م مازن
وی گفــت: بــا برنامــه ریــزی، بقیــه واحدهــای 
راکــد نیــز بــا همــکاری و مســاعدت ســتاد 
ــر مــی  ــه مــدار ب ــع تولیــد ب تســهیل و رفــع موان
گردنــد و ایــن کار باعــث بازگشــت نیــروی انســانی 

ــه اشــتغال مــی شــود. ب
ــای  ــدازی واحده ــزود: راه ان ــت اف ــر صنع وزی
صنعتــی و در مجمــوع فعالیــت اقتصــادی در 
شــرابط فعلــی بــه مثابــه جنــگ اقتصــادی و 
ــرد بســیجی  ــه و کارک ــای پیروزمندان ــات ه عملی
اســت و همــه مــا بایــد بــه کارآفرینــان بــه عنــوان 
ــادی  ــگ اقتص ــدم جن ــط مق ــن خ ــگامان ای پیش

ــم. ــک کنی کم
رحمانــی تشــکیل ســتاد تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد در اســتان هــای کشــور را راهــکاری 
مناســبی بــرای حمایــت از تولیــد و برگشــت 
ــان  ــد بی ــه تولی ــه چرخ ــکل دار ب ــای مش واحده

ــرد . ک
وزارتخانــه  کاری  اولویــت  صنعــت  وزیــر 
متبــوع خــود را در ســال جــاری رفــع مشــکالت 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــه خصــوص 
واحدهــای راکــد و نیمــه فعــال دانســت و از 
ــا  ــت ت ــی خواس ــانه مل ــه رس ــا از جمل ــانه ه رس
ــه  ــت ب ــه بازگش ــی را ک ــزرگ صنعت ــای ب واحده
ــه  ــه مــردم ب ــی ب تولیــد داشــتند در شــرایط فعل

ــد. ــی کنن ــان معرف ــوص جوان خص
رحمانــی گفــت: معرفــی ایــن واحدهــای فعــال 
بــه مــردم باعــث ایجــاد روحیــه نشــاط و امیــد در 

بیــن آنــان بویــژه جوانــان خواهــد شــد.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی: 
دولت برای تکمیل تصفیه خانه های 

آذربایجان شرقی همت کند

ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــب ریی نائ
ــرای  ــت بـ ــژه دولـ ــه ویـ ــزوم توجـ ــر لـ بـ
تکمیـــل تصفیـــه خانـــه هـــای آذربایجـــان 

شـــرقی تاکیـــد کـــرد. 
ـــر، مســـعود پزشـــکیان در  ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــرقی  ـــان ش ـــورای اداری آذربایج ـــت ش نشس
کـــه بـــا حضـــور رئیـــس جمهـــور همـــراه بـــود، 
ـــات  ـــه توقع ـــای اینک ـــه ج ـــت: ب ـــار داش اظه
زیـــادی از دولـــت داشـــته باشـــیم و هیـــچ 
ـــی  ـــح م ـــد، ترجی ـــه ای نرس ـــه نتیج ـــدام ب ک
ـــرعت  ـــزان س ـــا می ـــی را ب ـــداد کم ـــم تع دهی

ـــم. ـــه کنی ـــاال مطالب ـــی ب اجرای
وی ادامـــه داد: شـــاید حـــوزه هـــای 
درخواســـتی مهـــم در اســـتان مربـــوط بـــه 
ـــل  ـــه تکمی ـــد ک ـــوده باش ـــوزه راه و آب ب ح
ــه ایـــن  ــز از جملـ ــه- تبریـ راه آهـــن میانـ
خواســـته هـــا اســـت کـــه امیدواریـــم بـــا 
ـــره  ـــه به ـــده ب ـــال این ـــت در س ـــت دول عنای

بـــرداری کامـــل برســـد.
ـــه نیازمنـــدی هـــای  ـــا اشـــاره ب پزشـــکیان ب
ـــن  ـــت: بزرگتری ـــز گف اســـتان در حـــوزه آب نی
ـــه  ـــوط ب ـــز مرب ـــش نی ـــن بخ ـــته در ای خواس
ـــی  ـــا اندک ـــه ب ـــود ک ـــی ش ـــه م ـــه ارومی دریاچ
ـــای  ـــه ه ـــه خان ـــر روی تصفی ـــه بیشـــتر ب توج
ـــاهد  ـــم ش ـــی توانی ـــا م ـــام آن ه ـــتان و اتم اس
پیشـــرفت بـــاالی طـــرح احیـــای دریاچـــه 

ـــیم. ـــز باش ـــه نی ارومی
نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس 
ــزوم  ــر لـ ــد بـ ــا تاکیـ ــورای اســـامی بـ شـ
ـــئوالن  ـــردم و مس ـــن م ـــدت در بی ـــظ وح حف
گفـــت: امـــروز بیشـــتر از هـــر زمانـــی 
ــه  ــتیم کـ ــدت هسـ ــظ وحـ ــد حفـ نیازمنـ
طـــرف خطـــاب ایـــن مـــورد مـــی توانـــد 

ــند. ــردم باشـ ــئوالن و مـ مسـ
وی افـــزود: هـــر نغمـــه ای کـــه امـــروز 
ــد  ــدازد، هماننـ ــاف بینـ ــه اختـ در جامعـ
ــت  ــن اسـ ــمن ریختـ ــیاب دشـ آب در آسـ
کـــه همـــه مـــا وظیفـــه داریـــم در ایـــن 
ــاف  ــه اختـ ــر گونـ ــع از هـ ــت مانـ موقعیـ

افکنـــی شـــویم.

یــک فعــال بــازار زعفــران از راه انــدازی ســازمان 
جهانــی تولیــد و صــادرات زعفــران از ســوی ایــران 
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــت: ب ــار داش ــر داد و اظه خب
بهتــر تولیــد و صــادرات زعفــران، نیازمنــد ســازمانی 
ــق  ــا تحق ــه ب ــتیم ک ــک هس ــون اوپ ــی همچ جهان
ایــن رویــداد، ســهم ایــران از تجــارت جهانــی 

ــود. ــر می ش ــل ۱۰ براب ــران حداق زعف
ــوی  ــان مصطف ــید احس ــا، »س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــژاد« افــزود: سال هاســت کــه از ســوی مســووالن  ن
مختلــف کشــور اعــالم می شــود کــه از حــدود 
هشــت میلیــارد دالر ارزش تجــارت زعفــران در 
دنیــا، ســهم ایــران تنهــا ۴۰۰ تــا ۴۵۰ میلیــون دالر 

ــار اســت. ــار تاســف ب ــن آم ــه ای اســت ک
ــه داد:  ــران ادام ــه زعف ــده نمون ــن صادرکنن ای
ــران  ــهم ای ــش س ــکل و افزای ــن مش ــل ای ــرای ح ب
در تجــارت زعفــران بایــد یــک ســازمان باالدســتی 
همچــون اوپــک در بــازار نفــت بــرای زعفــران نیــز 
ــل  ــه دلی ــران ب ــد ای ــدون تردی ــه ب ــود ک ــاد ش ایج
ــن  ــی ای ــد متول ــران بای ــد زعف ســهم خــود در تولی

ــد. کار باش
ــودن  ــی ب ــر مل ــد ب ــا تاکی ــژاد ب ــوی ن مصطف
پــروژه راه انــدازی اوپــک زعفــران گفــت: راه انــدازی 
ــا  ــران ب ــادرات زعف ــد و ص ــی تولی ــازمان جهان س

ــی  ــام اختصــاری »اوســک« کــه از ســازمان جهان ن
اوپــک الگــو گرفتــه اســت، یــک پــروژه ملــی 
ایــران اســت و همــه فعــاالن و مســووالن در حــوزه 
ــهمی در آن  ــد س ــاورزی بای ــش کش ــران و بخ زعف
ــن  ــدازی ای ــرح راه ان ــن رو ط ــند. از ای ــته باش داش
ســازمان بــرای وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت 
ــه،  ــور خارج ــی، وزارت ام ــادی و دارای ــور اقتص ام
ــن تولیدکننــدگان و  نماینــدگان مجلــس و بزرگتری
صادرکننــدگان ارســال شــده تــا بــا اعــالم نظــر هــر 

ــود. ــاده ش ــی آم ــرح نهای ــا، ط ــک از آنه ی
ــران  ــازار زعف ــرای ب ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
اهــداف بزرگــی در ســر داشــته باشــیم تــا جایــگاه 
ــم،  ــت آوری ــت را بدس ــن صنع ــران در ای ــی ای واقع
گفــت: در زمینــه راه انــدازی ســازمان جهانــی 
ــدازی  ــز راه ان ــک نی ــی اوس ــک جهان ــک، بان اوس
خواهــد شــد کــه در ایــن زمینــه نیــز مذاکــرات بــا 
ــن  ــت، همچنی ــام اس ــال انج ــزی در ح ــک مرک بان
بــورس زعفــران نیــز جهانــی خواهــد شــد تــا 
قیمــت هــا و برندهــای زعفــران ایــران در کل دنیــا 

ــود. ــناخته ش ش

بــه گفتــه ایــن کارشــناس ارشــد بــازار زعفــران، 
ــی  ــه و فرامل ــر رفت ــا فرات ــا از مرزه ــروزه برنده ام
ــه  ــرای مثــال وقتــی ب ــه شــکلی کــه ب ــد ب شــده ان
برنــد ســونی، سامســونگ و ... نــگاه می کنیــم خیلی 
ــوالت  ــده محص ــور تولیدکنن ــی از کش ــراد حت از اف
ایــن برنــد اطالعــی ندارنــد امــا برنــد را بــه خوبــی 
ــا  مــی شناســند؛ در ایــن زمینــه بایــد زعفــران را ب
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــند ک ــا بشناس ــران در دنی ــام ای ن
ــه  ــران کشــور ب ــازار زعف ــاالن ب همــکاری همــه فع

ــد. ــکار کن ــاز ب ــی اوســک آغ زودی ســازمان جهان
ـــا راه  ـــود ب ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــه داد: پی وی ادام
ـــران  ـــهم ای ـــک، س ـــی اوس ـــازمان جهان ـــدازی س ان
ـــد  ـــدت چن ـــرف م ـــران ظ ـــی زعف ـــارت جهان از تج
ســـال ابتدایـــی از ۴۰۰ میلیـــون دالر بـــه چهـــار 
میلیـــارد دالر برســـد. همچنیـــن یکـــی دیگـــر از 
اقدامـــات ایـــران بـــرای رشـــد تجـــارت جهانـــی 
ـــازار  ـــول ب ـــورد قب ـــتاندارد م ـــن اس ـــران، تعیی زعف
بیـــن المللـــی اســـت بـــه طوریکـــه هـــم اکنـــون 
ـــول  ـــا را قب ـــتانداردهای م ـــی اس ـــورهای اروپای کش
ندارنـــد امـــا راه انـــدازی اوســـک ایـــن موضـــوع 

را نیـــز تســـهیل مـــی کنـــد و ســـبب می شـــود 
ایـــران بـــا اســـتاندارد مـــورد قبـــول دنیـــا نبـــض 
ـــورس  ـــرد، ب ـــت بگی ـــا را در دس ـــت ه ـــازار و قیم ب
ـــظ  ـــده را حف ـــرف کنن ـــاورز و مص ـــوق کش کاال حق

ـــد. ـــی کن م
ــورس  ــش ب ــه نق ــه ب ــژاد در ادام ــوی ن مصطف
ــی  ــت: یک ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــازار زعف کاال در ب
از اقداماتــی کــه هــم اکنــون در بــازار داخلــی 
زعفــران در حــال انجــام اســت، تکمیــل و توســعه 
ــا آمــوزش  زنجیــره ارزش زعفــران قبــل از تولیــد ب
ــت  ــده اس ــرف کنن ــورد از مص ــا بازخ ــاورزان ت کش
کــه یکــی از مهــم تریــن حلقــه هــای ایــن زنجیــره، 
ــی  ــا استانداردســازی، ارزیاب ــورس کاالســت کــه ب ب
ــروش و  ــد و ف ــفافیت در خری ــی، ش ــی و کم کیف
عرضــه و تقاضــا، حقــوق کشــاورز و مصــرف کننــده 

ــد. ــی کن را حفــظ م
توافقــی  خریــد  خصــوص  در  پایــان  در  وی 
ــی  ــد توافق ــت: خری ــت گف ــوی دول ــران از س زعف
زعفــران یکــی از موفــق تریــن پــروژه هــای دولــت 
در حــوزه حمایــت از بــازار زعفــران طــی ســال ۹۶ 
بــود کــه از زمــان آغــاز ایــن طــرح در ســال جــاری 
نیــز شــاهد بهبــود قیمــت زعفــران و شــرایط 

ــتیم. ــاورزان هس کش

اوپِک زعفران تشکیل می شود
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آگهی مزایده امالک مازاد 
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کاریکاتور

ما نیازمندیم 
ولی یارانه معیشتی نگرفتیم

منبع: تسنیم

نایب رئیــس مجلــس گفــت: نبایــد جمــالت 
متناقــص در دولــت گفتــه شــود زیــرا بــدون حکــم 
قضایــی حــق کنــکاش دارایی هــا و حســاب های 

ــم.  ــردم را نداری ــی م بانک
ــب  ــری نائ ــا مص ــارس، عبدالرض ــزارش ف ــه گ ب
ارتبــاط  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
تصویــری بــا برنامــه گفت وگــوی ویــژه خبــری 
ــیاری  ــی بس ــروه های ــت: گ ــیما گف ــبکه دوم س ش
ــران  ــه بگی ــی یاران ــک اطالعات ــه در بان ــتند ک هس
ــر از  ــه کمت ــزء ک ــاف ج ــد اصن ــد مانن ــی ندارن جای
۳ میلیــون تومــان درآمــد دارنــد و متاســفانه از آنهــا 

ــت. ــت نیس ــامانه ثب ــی در س اطالعات
تکلیــف دستفروشــان ســطح  داد:  ادامــه  وی 
شــهر یــا جســتجوگران زبالــه هــای شــهری درایــن 
ــران  ــدگان و کارگ ــت. رانن ــخص نیس ــامانه مش س
روزمــزدی کــه بیمــه نیســتند .ضمــن اینکــه کارگاه 
ــه  ــی ک ــرکت های ــدان ش ــه ، کارمن ــر بیم ــای غی ه
ماهانــه ۴۰۰ یــا ۵۰۰ هــزار تومــان دریافتــی دارنــد و 
بیمــه نیســتند و جــرأت شــکایت هــم ندارنــد هم در 

ــد . ایــن طــرح دیــده نشــده ان
نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بااشــاره 

ــه  ــیما ک ــدا و س ــه ص ــق الزحم ــدان ح ــه کارمن ب
کمتــر از یــک میلیــون تومــان در آمــد ماهانــه دارنــد 
افــزود: هیچکــدام ایــن کارمنــدان در هیــچ ســامانه 
ای ثبــت اطالعــات نشــده انــد لــذا متغیرهایــی کــه 
ســتاد مشــموالن حمایــت معیشــتی می گویــد 
درســت نیســت . ضمنــاً مــا بانــک اطالعاتی درســتی 
در کشــور نداریــم و فقــط شــعار مــی دهیــم، بانــک 

اطالعاتــی هزینــه ای کــه اصــال نداریــم.
مصــری گفــت: شــخصی را ســراغ دارم کــه 
کارمنــد بازنشســته اســت و ماهانــه ۵ میلیــون 
تومــان از محــل بازنشســتگی دریافــت مــی کنــد و 
نمایشــگاه خودرویــی هــم دارد کــه حــدودا ماهانــه 
۱۵ میلیــون تومــان درآمــد دارد و یارانــه هــم مــی 
گیــرد از ســوی دیگــر بــرادر همیــن فــرد بازنشســته 

نیســت و ماهانــه ۳ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان در 
ــه  ــا یاران ــگاه آزادی دارد ام ــه دانش ــد دارد ۲ بچ آم

ــرد. نمــی گی
عبدالرضــا مصــری گفــت: اگــر بانــک اطالعاتــی 
ــی اســت  ــس چــرا ۳ ســال متوال ــم پ درســتی داری
ــم  ــد را داری ــر در آم درخواســت حــذف ۳ دهــک پ
امــا ایــن اتفــاق نمــی افتــد، زیــرا بانــک اطالعــات در 

آمــدی جامعــی نداریــم.
ــی  ــه لطــف گران ــه ای ب ــر خان ــه داد: اگ وی ادام
ــک  ــه ی ــان ب ــون توم ــی از ۳۰۰ میلی ــای متوال ه
بایــد  آیــا  تکلیــف چیســت؟  میلیــارد رســیده 
ــدن  ــر ش ــه گی ــد یاران ــه قص ــه ب ــن خان ــب ای صاح

خانــه اش را بفروشــد؟ 
ــد جمــالت متناقــص  ــح کــرد: نبای مصــری تصری
در دولــت گفتــه شــود. مــا بــدون حکــم قضایــی حــق 
کنــکاش دارایــی هــا و حســاب هــای بانکــی مــردم 
ــت  ــه ســتاد مشــموالن حمای ــی ک ــم در حال را نداری
معیشــتی مــی گوینــد کــه اطالعــات آمــاری دقیقــی 

از دارایــی و در آمدهــای مــردم داریــم.
ــال  ــرد: درح ــح ک ــس تصری ــس مجل ــب ریی نای
ــغلی  ــروه ش ــه روز ۱۵ گ ــات ب ــق اطالع ــر طب حاض
در کشــور هیــچ گونــه اطالعاتــی در بانــک اطالعــات 
ایرانیــان ندارنــد . دارایــی نبایــد مــالک باشــد زیــرا 
ممکــن اســت شــخصی ۳ میلیــون یــا کمتــر حقــوق 
ــا  ــی ه ــه یمــن گران ــا ب ــد داشــته باشــد ام و در آم
ــاء  ــارد ارتق ــک میلی ــه ی ــی اش ب ــه ۳۰۰ میلیون خان
ــه  ــرد را از لیســت یاران ــن ف ــد ای ــد. نبای ــه باش یافت

بگیــری حــذف کــرد.

دولت بدون حکم قضایی حق کنکاش 
حساب های بانکی مردم را ندارد

ــأت  ــه هی ــرد ک ــان ک ــس بی ــده مجل ــک نماین ی
ــه  ــتیضاح جنب ــه اس ــت ک ــرده اس ــه کاری ک رئیس
ــی  ــر کارآی ــت داده و دیگ ــود را از دس ــی خ نظارت

ــدارد.  ن
ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  نجفــی  محمدرضــا 
ــه  ــا ک ــس از مدت ه ــا پ ــن  روزه ــه ای ــاره این ک دب
ــاهد  ــود ش ــری نب ــتیضاح وزرا خب ــس از اس در مجل
هســتیم اســتیضاح تعــدادی از اعضــای کابینــه اعالم 
ــه کمیســیون های تخصصــی ارجــاع  ــا ب وصــول و ی
داده می شــود، گفــت: معتقــدم اســتیضاح حــق 
ــی  ــزار نظارت ــک اب ــس اســت و ی ــدگان و مجل نماین
در شــرایط موجــود کــه بســیار هــم کارآمــد اســت.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــأت  ــه هی ــد ک ــرد: هرچن ــان ک ــالمی خاطرنش اس
رئیســه مجلــس شــورای اســالمی کارکــرد اســتیضاح 
ــت  ــرده اس ــاقط ک ــه و س ــی الزم انداخت را از کارآی
امــا بازهــم در مجمــوع یکــی از موثرتریــن ابزارهــای 

ــد. ــد باش ــی می توان نظرات
ــی از  ــه برخ ــول دارم ک ــه قب ــه داد: البت وی ادام
ــر  ــی و خی ــع مل ــای مناف ــه و مبن ــتیضاح ها پای اس

ــدارد. ــی ن جمع
ایــن عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 

شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: اگــر وزرا بیآینــد در 
صحــن و در مــورد مــوارد اســتیضاح پاســخ های 
ــه  ــه و جــدان پســند ارائ ــل، محکم ــده، عق قانع کنن
ــرون  ــون بی ــن آزم ــربلند از ای ــد س ــد می توانن کنن
بیاینــد و حتــی می تواننــد از ایــن فرصــت اســتفاده 
کننــد و در مــورد موضوعــات روز و مســائل جامعــه 
پشــت تریبــون مجلــس باتوجــه بــه اصــل شــفافیت 

صحبــت کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: پرســش و پاســخ و 
قضــاوت از ورزا بایــد بــر اســاس منافــع ملــی و 
خیــر جمعــی و بــه دور از تســویه حســاب های 
سیاســی باشــد و در عیــن حــال ابــزاری بــرای 
بهبــود عملکــرد، شــفافیت و ارتقــاع افــکار عمومــی 

. می شــود
اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــده  ایــن 
آن  بــرای  بایــد  مــا  البتــه  کــرد:  خاطرنشــان 
جنبه هــای مذمــوم کــه در اســتیضاح ها مطــرح 
می شــود ماننــد تســویه حســاب های سیاســی و 
ــاید  ــه ش ــیم ک ــری بیندیش ــا تدابی ــا البی گری ه ی
ــازی در  ــدا شفاف س ــه ابت ــت ک ــن کار آن اس بهتری

مــورد محورهــای اســتیضاح صــورت گیــرد.
ــت،  ــتیضاح وزرای نف ــه اس ــر اینک ــاره ب وی درب

کشــور و آمــوزش و پــروش در صحــن مجلــس 
مطــرح شــد کــه در خصــوص وزیــر آمــوزش و 
پــروش مــواردی در محورهــای اســتیضاح بــه چشــم 
می خــورد کــه خــود وزیــر بارهــا توضیــح داده اســت 
و تــازه هفتــه پیــش در دولــت بــه تصویــب رســیده 
ــن محورهاســت،  ــن وجــود جــز اصلی تری ــا ای ــا ب ام
خــب مشــخص اســت کــه چنیــن اســتیضاحی رنــگ 
ــخص  ــه مش ــرد: بل ــوان ک ــر دارد، عن ــوی دیگ و ب
ــت  ــد تحمــل و دق اســت کــه حتمــا جــا دارد و بای

ــرد. ــورت گی ــتیضاح ص ــن اس ــتری روی ای بیش
رصــد  می توانیــم  کــرد:  خاطرنشــان  نجفــی 
ــتیضاحی در  ــن اس ــردن چنی ــرح ک ــه مط ــم ک کنی
جهــت پیشــبرد منافــع ملــی و خــرد جمعــی هســت 

ــر . ــا خی ی
ــی در  ــوارد حت ــیاری از م ــه داد: در بس وی ادام
ــر  ــرورش اگ ــوزش و پ ــر آم ــتیضاح وزی ــورد اس م
ــه فرصــت  ــن ک ــه جــای ای ــائبه ای وجــود دارد ب ش
ــا از  ــرد ت ــورت گی ــی ص ــتان و الب ــده بس ــم ب دهی
ــی  ــی میرزای ــای حاج ــود از آق ــارج ش ــتور خ دس
می توانیــم بخواهیــم کــه در مــورد مــوارد اســتیضاح 
ــاره  ــد درب ــن بیاین ــه صح ــد و ب ــازی کنن شفاف س
دهنــد  توضیــح  برنامه هایشــان  و  اعتقــاد  بــاور، 
و تجربــه هــم نشــان داده اســت هنگامــی کــه 
وزیــری بــا صداقــت بــا مــردم و نماینــدگان صحبــت 
ــر  ــای وزی ــا حرف ه ــب ب ــاوت متناس ــد قض می کن

صــورت می گیــرد.
ــه  ــادن ادام ــع و مع ــن عضــو کمیســیون صنای ای
و  کشــور  نفــت،  وزرای  اســتیضاح  از  شــما  داد: 

آمــوزش و پــروش صحبــت کردیــد امــا یــک 
اســتیضاح را از قلــم انداختیــد و آن اســتیضاح وزیــر 
صمــت اســت کــه اولیــن اســتیضاحی بــود کــه بــه 
ــه  ــروز ن ــه ام ــا ب ــا ت ــید ام ــدگان رس ــاء نماین امض
ــالغ  ــیون اب ــه کمیس ــه ب ــده و ن ــول ش ــالم وص اع

ــت. ــده اس ش
ــد  ــی چن ــای رحمان ــه داد: اســتیضاح آق وی ادام
ده روز قبــل از اســتیضاح آقــای حجتــی امضــاء 
ــدگان  ــن هــم جــزء امضاءکنن شــده اســت خــود م
اســتیضاح آقــای رحمانــی هســتم امــا برایــم ســوال 
اســت کــه چــرا ایــن اســتیضاح اعــالم وصــول 

نمی شــود؟! یکــی  آن  می شــود 
نجفــی گفــت: شــما مشــاهده کردیــد همــان روز 
ــاء  ــور امض ــت و کش ــر نف ــتیضاح وزی ــرای اس ــه ب ک
ــیون  ــه کمیس ــان روز هــم ب ــود هم جمــع می ش
ــت  ــر صم ــرای وزی ــوز ب ــا هن ــوند ام ــاع می ش ارج
نشــانه  این هــا  اســت  نیفتــاده  اتفاقــی  چنیــن 
ــأت  ــم هی ــه گفت ــن اســت ک ــز ای ــا ج چیســت؟ آی
ــت؟ ــه اس ــتیضاح را از کار انداخت ــزار اس ــه اب رئیس

وی ادامــه داد: معتقــدم در مــورد آقــای حجتــی 
ــالق را  ــت و اخ ــوردش عدال ــم و در م ــم کردی ظل

ــم. ــت نکردی رعای
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی در 
ــای  ــا و ظلم ه ــن رفتاره ــرد: همی ــوان ک ــه عن خاتم
نارواســت کــه آدم را مجبــور می کنــد امضایــش 
ــچ  ــر هی ــرد و دیگ ــس بگی ــتیضاح پ ــای اس را از پ
ــم آن  ــرا فکــر می کن ــد زی اســتیضاحی را امضــا نکن

ــود. ــی نمی ش ــت اجرای ــد عدال ــه بای ــور ک ط

نجفی:

 برخی از استیضاح ها مبنای 
منافع ملی ندارد 

نوروزی:  
برگزاری اعتراضات آرام 

بدون مجوز امکان پذیر است

نماینــده مــردم ربــاط کریــم در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه »برگــزاری اعتراضــات آرام 
ــه  ــه ب ــت ک ــت«، گف ــر اس ــوز امکان پذی ــدون مج ب
خشــونت کشــیده شــدن برخــی اعتراضــات اخیــر در 

واقــع ایجــاد بحــران و ناامنــی بــوده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم حســن 
ــکالی  ــاد اش ــراض و انتق ــرد: اعت ــار ک ــوروزی، اظه ن
نــدارد و آزادی آن بــه رســمیت شــناخته شــده 
اســت ولــی بحــث ایــن اســت کــه در جریــان افزایش 
ــات از  ــهرها اعتراض ــی از ش ــن در خیل ــت بنزی قیم
حالــت اعتــراض و انتقــاد خــارج شــد و از بیــن بردن 
بانک هــا و مراکــز مختلــف را شــاهد بودیــم کــه در 

ــود. ــی ب ــی بحــران و ناامن ــع ایجــاد نوع واق
وی افــزود: مــا بــه عنــوان حکومــت یــک ضعــف 
در ایــن ماجــرا داشــتیم و آن ایــن بــود کــه پیــش از 

اعمــال گرانــی ملــت را توجیــه نکردیــم.
قضایــی  و  حقوقــی  کمیســیون  ســخنگوی 
ــل  ــر در وکی ــات اخی ــد: اعتراض ــادآور ش ــس ی مجل
ــی  ــد و در برخ ــام ش ــاعته تم ــم س ــهد نی ــاد مش آب
شــهرها آرام برگــزار شــد امــا آنچــه در ربــاط کریــم، 
ــاهد  ــاد و ش ــاق افت ــدس اتف ــالرد و ق ــتان، م بهارس
ــه آتــش کشــیدن برخــی اماکــن و بســتن جــاده  ب

ــود. ــت نب ــم درس ــا بودی ه
نــوروزی بــا بیــان اینکــه »خــالء قانونــی در 
ــت:  ــدارد«، گف ــات وجــود ن ــزاری تجمع ــه برگ زمین
ــازه  ــور اج ــد از وزارت کش ــم می توانن ــن ه معترضی
ــدون مجــوز اعتراضــات  ــد ب ــد و هــم می توانن بگیرن
ــی  ــرف راهپیمای ــا ص ــی ب ــند. کس ــته باش آرام داش
ــا االن  ــد، ت ــت نمی کن ــام مخالف ــاندن پی آرام و رس
هــم در ۴۰ ســال گذشــته مشــکلی در ایــن زمینــه 
نداشــتیم بلکــه مشــکل در جایــی بــود کــه اعتــراض 

ــه خشــونت کشــیده شــده اســت. ب

در پی تعرض به سرکنسولگری ایران در نجف؛
اعتراض شدید ایران 

به سفیر عراق در تهران ابالغ شد 

ــراز  ــن اب ــران ضم ــه ای ــخنگوی وزارت خارج س
انزجــار از تعــرض بــه سرکنســولگری ایــران در 
نجــف گفــت: مراتــب اعتــراض شــدید تهــران رســما 

ــالغ شــد.  ــراق اب ــه ســفیر ع ب
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــوی س ــاس موس عب
ــه سرکنســولگری  ــرض ب ــار از تع ــراز انزج ــن اب ضم
جمهــوری اســالمی ایــران در نجف اشــرف خواســتار 
برخــورد مســئوالنه، قاطــع و موثــر دولــت عــراق بــا 

عوامــل مخــرب و مهاجمــان شــد.
ــا  ــدام و ب ــن اق ــت ای ــن محکومی ــوی ضم موس
ــرای  یــادآوری مســئولیت و وظایــف دولــت عــراق ب
حمایــت از اماکــن دیپلماتیــک و دیپلمــات هــا، 
ــه  ــما ب ــران رس ــدید ای ــراض ش ــب اعت ــزود: مرات اف

ــد. ــالغ ش ــران اب ــراق در ته ــفیر ع س

صوفی: 
فرصت برای افزایش مشارکت مردم 

در انتخابات وجود دارد

دبیــر کل حــزب پیشــرو اصالحــات گفــت: یــک 
فرصــت بــرای افزایــش مشــارکت مــردم در انتخابات 
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه انتخابــات آزادتــر از 

گذشــته برگــزار شــود. 
ــاط  ــی، در ارتب ــی صوف ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــری در  ــارکت حداکث ــه مش ــه ب ــرورت توج ــا ض ب
انتخابــات پیــش رو عالرغــم وجــود نارضایتــی مــردم 
از وضعیــت اقتصــادی و سیاســی اظهــار کــرد: طبعــا 
ــه  ــم ب ــن ه ــی بنزی ــون گران ــر پیرام ــوادث اخی ح
اعتمــاد عمومــی آســیب زده هــم مشــکالت دیگــری 

ــرده اســت. در عرصــه سیاســی ایجــاد ک
ــرای  ــود ب ــی ب ــات فرصت ــه داد: اعتراض وی ادام
مخالفیــن و برانــدازان نظــام کــه از ایــن آب گل آلــود 
ــان اوج  ــات نش ــن اعتراض ــه ای ــد. البت ــی بگیرن ماه
ــه تصمیمــات اقتصــادی  نارضایتــی مــردم نســبت ب
بــوده کــه بــه نارضایتــی هــای انباشــته شــده قبلــی 

نیــز افــزوده اســت.
ــه  ــش رو اینگون ــات پی ــت: در انتخاب ــی گف صوف
پیش بینــی مــی شــود کــه شــاهد کاهــش مشــارکت 
مــردم بایــد بــود. در اثــر نارضایتــی گســترده و 
عمیــق مــردم بزرگ تریــن مســئله در انتخابــات 
آینــده مشــارکت مــردم اســت. در ایــن راســتا ایــن 
وظیفــه حاکمیــت اســت کــه فکــری برای مشــارکت 
حداکثــری مــردم اتخــاذ کنــد. بویــژه کــه همیشــه 
مشــارکت  انتخابات هــا،  در  نظــام  اســتراتژی 
ــته اند  ــت داش ــم صحب ــرا ه ــوده و اخی ــری ب حداکث
ــدی  ــارکت ۹۰درص ــرای مش ــذاری ب ــدف گ ــه ه ک

ــد. ــد باش ــات بای ــردم در انتخاب م
وی بــه نقــش شــورای نگهبــان در ایجــاد شــرایط 
حداکثــری حضــور مــردم در انتخابــات اشــاره کــرد 
ــه در  ــائلی ک ــد آن مس ــر می رس ــه نظ ــت: ب و گف
رد  و  تاییــد  در  اصالح طلبــان  بــرای  گذشــته 
صالحیــت هــا پیــش مــی آمــد بایــد برطــرف شــود.

الیحه بودجه ۹۹ 
یکشنبه تقدیم مجلس می شود 

ــس  ــت: رئی ــس، گف ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
ــه هیئــت  جمهــور روز یکشــنبه الیحــه بودجــه را ب

ــد.  ــه می کن ــس ارائ ــه مجل رئیس
ــژاد  ــر یوســف ن ــی اصغ ــزارش تســنیم، عل ــه گ ب
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی، بــا 
ــور  ــال ۹۹ کل کش ــه س ــه بودج ــه الیح ــان اینک بی
بــه مجلــس ارائــه می شــود، گفــت: حجــت االســالم 
روحانــی رئیس جمهــور در ایــن روز بــا حضــور 
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــه را ب ــه بودج ــس الیح در مجل

می کنــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پـــس از ارائـــه الیحـــه 
و  می شـــود  چـــاپ  الیحـــه  مجلـــس،  بـــه 
می گیـــرد،  قـــرار  نماینـــدگان  اختیـــار  در 
افزودپـــس از آن نماینـــدگان و کمیســـیون ها 
۱۵ روز، فرصـــت دارنـــد تـــا پیشـــنهادات خـــود 

ــد. ــرح کننـ را مطـ
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس تأکیــد کــرد: پــس 
از آن کمیســیون تلفیــق بودجــه تشــکیل می شــود 
کــه به مــدت یــک مــاه الیحــه را بررســی می کنــد.

یوســف نــژاد اضافــه کــرد: طبــق آئین نامــه 
در  الیحــه  بررســی  از  پــس  مجلــس،  داخلــی 
روز  نماینــدگان ۱۰  بودجــه  تلفیــق  کمیســیون 
ــرح  ــود را مط ــنهادات خ ــه پیش ــد ک ــت دارن فرص

ــد. کنن

در حالــی کــه ســخنگوی ســتاد شناســایی 
مشــموالن حمایــت معیشــتی از بررســی درخواســت 
ــتی  ــت معیش ــرح حمای ــمولین ط ــر مش ــای غی ه
ــت،  ــد اس ــس معتق ــس مجل ــب رئی ــر داده، نائ خب
بانــک اطالعاتــی جامــع بــرای شناســایی ثروتمنــدان 

ــم.  نداری
بــه گــزارش تســنیم، حســین میرزایــی در برنامــه 
گفتگــوی خبــری  گفــت: تــا اولیــن شــنبه آذرمــاه 
بــرای ۱۷ میلیــون و هفتصــد و بیســت هــزار خانــوار 
ــت معیشــتی  ــغ حمای ــر مبل ــون نف حــدود ۵۹ میلی

واریــز شــده اســت.
میرزایــی ادامــه داد: مکانیــزم USSD و وارد 
ــوار از طریــق کــد  کــردن کــد ملــی سرپرســت خان
ــا شــماره  ــم ب ــع آن ه ــتاره ۶۳۶۹ مرب دســتوری س
ــام سرپرســت  ــه ن ــه ب ــی ک ــن همراه ــری از تلف گی
ــت  ــت درخواس ــای ثب ــی از راه ه ــد یک ــوار باش خان
ــه شــرایط آن دســته از کســانی اســت  رســیدگی ب

ــد. ــره ماند ه ان ــی به ــتی ب ــت معیش ــه از حمای ک
ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن حمایــت 
ــداد  ــه از تع ــن لحظ ــا ای ــرد: ت ــح ک معیشــتی تصری
ــت  ــرح حمای ــره از ط ــی به ــر ب ــون نف کل ۷ میلی
معیشــتی حــدود ۴ میلیــون نفــر ثبــت درخواســت 

ــد. نمــوده ان
وی افــزود: افــراد پــس از ثبــت درخواســت بایــد 
منتظــر دریافــت پیامکــی باشــد کــه طــی آن چنــد 
ــد  ــد ش ــال خواه ــراد ارس ــرای اف ــک ب ــته پیام دس
فقــط یــک بــار سرپرســتان خانــوار مجــاز بــه ثبــت 
نــام مــی باشــند،  دســته بنــدی کســانی هســتند کــه 
ــد  ــری می شــوند و بای ــد رهگی ــت ک مشــمول دریاف
کــد ملــی کــد رهگیــری و کــد امنیتــی خــود را در 

ســامانه اینترنتــی
ــد.  www.hemayat.mcls.gov.ir وارد نماین
کلمــه  قالــب ۲۰۰  در  را  ســپس درخواستشــان 
ــا وارد ســیکل  ــد و درخواســت آنه ــی نماین ــت م ثب

ــد. ــد ش ــیدگی خواه رس
در  درخواســت  هــزار   ۶۰ ثبــت  از  میرزایــی 

ســامانه فــوق الذکــر خبــر داد.
زهــرا کاویانــی کارشــناس مســائل اقتصــادی 
ــه سیاســتهای  ــر گفتگــوی نســبت ب در ســوی دیگ
مطــرح شــده از ســوی دولــت بــرای ارزیابــی و 

گزینشــی یارانــه بگیــران گفــت: در ایــن گونــه 
ــر  ــه خــط کشــیها ب ــن اســت ک ــم ای گزینشــها مه
اســاس ویژگیهــای فــردی خانــوار باشــد نــه داراییهــا 
درآمــدی  وضعیــت  زیــرا  افــراد.  درآمدهــای  و 
دهکهــای ۶ - ۷ و 8 چنــدان تفاوتــی نــدارد و 
ــت  ــن وضعی ــت و ای ــک اس ــیار نزدی ــا بس فاصله ه
دهــک ۶ کــه قــرار اســت یارانــه نگیــرد بــا وضعیــت 
ــدان  ــرد چن ــه بگی ــت یاران ــرار اس ــه ق ــک ۷ ک ده

ــدارد. ــاوت ن تف
وی ادامــه داد: آنچــه در کشــور مــا بعنــوان 
تفــاوت درآمــدی مطــرح می شــود میــان ۲ صــدک 
بــاال و ۲ صــدک پاییــن جامعــه قابــل رویــت اســت.

عبدالرضــا مصــری نائــب ریئــس مجلــس شــورای 
اســالمی در همیــن رابطــه گفــت: گــروه هایــی 
ــه  ــی یاران ــک اطالعات ــه در بان ــتند ک ــیاری هس بس
ــه  ــزء ک ــاف ج ــد اصن ــد مانن ــی ندارن ــران جای بگی
کمتــر از ۳ میلیــون تومــان درآمــد دارنــد و متاســفانه 

ــت. ــت نیس ــامانه ثب ــی در س ــا اطالعات از آنه
وی ادامــه داد: تکلیــف دستفروشــان ســطح شــهر 
یــا جســتجوگران زباله هــای شــهری درایــن ســامانه 

ــزدی  ــران روزم ــدگان و کارگ مشــخص نیســت. رانن
کــه بیمــه نیســتند. کارگاه هــای غیــر بیمــه، 
ــا ۵۰۰  ــه ۴۰۰ ی ــه ماهان ــرکتهایی ک ــدان ش کارمن
ــتند و  ــه نیس ــد و بیم ــی دارن ــان دریافت ــزار توم ه
ــرح  ــن ط ــم در ای ــد ه ــم ندارن ــکایت ه ــرأت ش ج

ــد. ــده نشــده ان دی
نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
ــه  ــیما ک ــدا و س ــه ص ــق الزحم ــدان ح ــه کارمن ب
کمتــر از یــک میلیــون تومــان در آمــد ماهانــه دارنــد 
گفــت: هیچکــدام ایــن کارمنــدان در هیــچ ســامانه 
ای ثبــت اطالعــات نشــده اند پــس متغیرهایــی 
ــموالن  ــتاد مش ــخنگوی س ــی س ــای میرزای ــه آق ک
نیســت.  درســت  می گویــد  معیشــتی  حمایــت 
ضمنــاً مــا بانــک اطالعاتــی درســتی در کشــور 
ــی  ــک اطالعات ــم، بان ــط شــعار می دهی ــم و فق نداری

ــم. ــال نداری ــه اص ــه ای ک هزین
ــراغ دارم  ــخصی را س ــت: ش ــری گف ــای مص آق
کــه کارمنــد بازنشســته اســت و ماهانــه ۵ میلیــون 
تومــان از محــل بازنشســتگی دریافــت می کنــد 
کــه حــدودا  دارد  هــم  نمایشــگاه خودرویــی  و 

ــه  ــد دارد و یاران ــان درآم ــون توم ــه ۱۵ میلی ماهان
ــرد  ــن ف ــرادر همی ــر ب ــرد از ســوی دیگ ــم می گی ه
بازنشســته نیســت و ماهانــه ۳ میلیــون و ۴۰۰ هــزار 
تومــان در آمــد دارد ۲ بچــه دانشــگاه آزادی دارد امــا 

یارانــه نمی گیــرد.
ــای  ــه ه ــه گفت ــبت ب ــتودیو نس ــی در اس میرزای
ــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت:  نای
اجــرای طــرح ثبــت اطالعــات یارانــه بگیــران 
ــط  ــا فق ــده و م ــه ش ــه گرفت ــت ک ــی اس تصمیم
ــده  ــراد مشــمول طــرح را بعه ــه شناســایی اف وظیف
ــه ســاکن خــارج  ــن طــرح کســانی ک ــم، در ای داری
ــری  ــدی باالت ــا از ســطح در آم کشــور هســتند و ی
حــذف  بگیــران  یارانــه  لیســت  از  برخوردارنــد 

ند. شــده ا
عبدالرضــا مصــری در ادامــه ارتبــاط تصویــری بــا 
ــی درســتی  ــک اطالعات ــن برنامــه گفــت: اگــر بان ای
داریــم پــس چــرا ۳ ســال متوالــی اســت درخواســت 
ــن  ــا ای ــم ام ــد را داری ــر در آم ــک پ ــذف ۳ ده ح
ــدی  ــات در آم ــک اطالع ــرا بان ــد، زی ــاق نمی افت اتف

ــم. جامعــی نداری
وی ادامــه داد: اگــر خانــه ای بــه لطــف گرانیهــای 
ــارد  ــک میلی ــه ی ــان ب ــون توم ــی از ۳۰۰ میلی متوال
ــن  ــد صاحــب ای ــا بای ــف چیســت؟ آی رســیده تکلی
ــه اش را  ــدن خان ــر ش ــه گی ــد یاران ــه قص ــه ب خان

ــد؟ بفروش
جمــالت  نبایــد  داد:  ادامــه  مصــری  آقــای 
ــدون حکــم  ــا ب ــه شــود. م ــت گفت متناقــص در دول
قضایــی حــق کنــکاش دارایــی هــا و حســاب هــای 
بانکــی مــردم را نداریــم حاالچطــور آقــای میرزایــی 
مــی گوینــد کــه اطالعــات آمــاری دقیقــی از دارایــی 

ــم. ــردم داری ــای م و در آمده
ــق  ــر طب ــال حاض ــرد: درح ــح ک ــری تصری مص
اطالعــات بــه روز ۱۵ گــروه شــغلی در کشــور 
هیــچ گونــه اطالعاتــی در بانــک اطالعــات ایرانیــان 
ــن  ــرا ممک ــد زی ــالک باش ــد م ــی نبای ــد. دارای ندارن
ــوق و در  ــر حق ــا کمت ــون ی اســت شــخصی ۳ میلی
آمــد داشــته باشــد امــا بــه یمــن گرانیهــا خانــه ۳۰۰ 
میلیونــی اش بــه یــک میلیــارد ارتقــاء یافتــه باشــد. 
نبایــد ایــن فــرد را از لیســت یارانــه بگیــری حــذف 

کــرد.

نائب رئیس مجلس:

 بانک اطالعاتی جامع برای 
شناسایی ثروتمندان نداریم

ــن  ــنال بت ــرکت ش ــرات ش ــی تغیی آگه
ــت  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــیز س ش
ــه  ــی 10860088641 ب ــه مل 280 و شناس
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق 
تصمیمــات   1397/12/15 مــورخ  العــاده 
ذیــل اتخــاذ شــد : مــوارد زیــر بــه موضــوع 
ــاق  ــل الح ــرح ذی ــه ش ــرکت ب ــت ش فعالی
گردیــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصالح 
و آشــپزی   گردیــد: خدمــات آشــپزخانه 
)کترینــگ( ، فعالیــت در زمینــه دامــداری و 
باغــداری و صنایــع تبدیلــی ، تامیــن نیــروی 
انســانی مــورد نیــاز شــرکتهای خصوصــی و 
دولتــی ، احــداث سیســتم آبیــاری قطــره ای 
ــاز  ــپ و ب ــی و پلم ــور نویس ــی ، کنت و باران
ــهری  ــرق و گاز ش ــور آب و ب ــت کنت و بس
ــی  ــرورت قانون ــورت ض ــتایی . در ص و روس
ــذ  ــس از اخ ــت پ ــات فعالی ــام موضوع انج
ــت  ــوع فعالی ــت موض ــای الزم ) ثب مجوزه
ــه  ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــور ب مذک

ــت نمــی باشــد (.  فعالی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)674617(
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حمایت معیشتی:
بررسی اطالعات بانکی برای بسته 

معیشتی، موجب قطع یارانه نمی شود

ـــرح  ـــموالن ط ـــایی مش ـــتاد شناس ـــخنگوی س س
حمایـــت معیشـــتی وزارت رفـــاه بـــا بیـــان اینکـــه 
اینطـــور نیســـت کـــه اطالعـــات بانکـــی افـــراد را 
شـــخم بزنیـــم گفـــت: مـــردم نگـــران نباشـــند و 
درخواســـت بدهنـــد. ثبـــت درخواســـت رســـیدگی 
ـــی  ـــه بررس ـــت ک ـــا اس ـــه م ـــت و وظیف ـــق آنهاس ح
ــی  ــاب های بانکـ ــات حسـ ــی اطالعـ ــم. بررسـ کنیـ

ارتباطـــی بـــا یارانـــه نـــدارد. 
ــی، در  ــین میرزایـ ــنا، حسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
پاســـخ بـــه پرســـش برخـــی مخاطبـــان مبنـــی 
ــه  ــرادی کـ ــته از افـ ــر آن دسـ ــه »اگـ ــر اینکـ بـ
مشـــمول  امـــا  می کننـــد  دریافـــت  یارانـــه 
بســـته معیشـــتی نشـــده اند، اجـــازه بررســـی 
ــاه  ــه وزارت رفـ ــی را بـ ــاب های بانکـ ــز حسـ ریـ
ـــردش  ـــات گ ـــدن اطالع ـــخص ش ـــا مش ـــد، ب بدهن
مالـــی، احتمـــال حـــذف یارانه شـــان نیـــز وجـــود 
دارد یـــا خیـــر؟« اظهـــار کـــرد: مـــا حسابرســـی 
نمی کنیـــم، بلکـــه درخواســـتی را بـــه نظـــام 
ایـــن  و  می کنیـــم  ارســـال  کشـــور  بانکـــی 
درخواســـت بـــه صـــورت سیســـتمی بـــه بانـــک 

ــی رود. ــزی مـ مرکـ
وی ادامـــه داد: ایـــن ســـوال از بانـــک مرکـــزی 
ـــای  ـــوع در آمده ـــا مجم ـــه آی ـــرد ک ـــورت می گی ص
ـــت  ـــدی اس ـــر از ح ـــرد باالت ـــن ف ـــوار ای ـــای خان اعض
ـــی  ـــواب م ـــه ج ـــر؟ ک ـــا خی ـــم ی ـــن کرده ای ـــه تعیی ک
ـــن حـــد  ـــر«، و بررســـی در همی ـــا »خی ـــه« ی ـــد »بل آی

ـــت. اس
ـــرح  ـــموالن ط ـــایی مش ـــتاد شناس ـــخنگوی س س
حمایـــت معیشـــتی وزارت رفـــاه بـــا بیـــان اینکـــه 
اینطـــور نیســـت کـــه اطالعـــات بانکـــی افـــراد را 
شـــخم بزنیـــم گفـــت: مـــردم نگـــران نباشـــند و 
درخواســـت بدهنـــد. ثبـــت درخواســـت رســـیدگی 
ـــی  ـــه بررس ـــت ک ـــا اس ـــه م ـــت و وظیف ـــق آنهاس ح

کنیـــم.
میرزایـــی اضافـــه کـــرد: بررســـی اطالعـــات 
حســـاب های بانکـــی ارتباطـــی بـــا یارانـــه نـــدارد 
و مـــا در حـــال حاضـــر تنهـــا موضـــوع حمایـــت 

معیشـــتی را پیـــش مـــی بریـــم.

پارسایی:
طرح دو فوریتی برای تک نرخی 

شدن قیمت بنزین سیاسی نیست
ســـخنگوی کمیســـیون اصـــل ۹۰ قانـــون 
ـــی  ـــن طرح ـــه تدوی ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــی مجل اساس
دو فوریتـــی بـــرای تـــک نرخـــی شـــدن قیمـــت 
بنزیـــن گفـــت: ایـــن طـــرح سیاســـی نیســـت و 
نماینـــدگان از فراکســـیون های مختلـــف پـــای آن 

ــد.  ــاء کردنـ را امضـ
بهـــرام پارســـایی در گفت وگـــو بـــا خانـــه 
ـــی  ـــی دو فوریت ـــن طرح ـــه تدوی ـــاره ب ـــا اش ـــت ب مل
ــن،  ــت بنزیـ ــدن قیمـ ــی شـ ــک نرخـ ــرای تـ بـ
ـــن  ـــت بنزی ـــی قیم ـــش ناگهان ـــم افزای ـــت: تصمی گف
ـــت  ـــال داش ـــه دنب ـــیاری ب ـــکالت بس ـــرادات و مش ای
ـــرل  ـــون کنت ـــی همچ ـــق وعده های ـــدم تحق ـــه ع ک
بـــازار یکـــی از ایـــن مشـــکالت اســـت بنابرایـــن 
بـــه منظـــور جلـــب اعتمـــاد مردمـــی و اصـــالح 
ــنهاد  ــی پیشـ ــی دوفوریتـ ــن طرحـ ــت بنزیـ قیمـ
کردیـــم کـــه قیمـــت بنزیـــن بـــا قیمـــت۱۵۰۰ 

ــود. ــی شـ ــان تک نرخـ تومـ
نماینـــده مـــردم شـــیراز در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی ادامـــه داد: در صـــورت اجرایـــی شـــدن 
ایـــن طـــرح، بنزیـــن ۱۵۰۰تومانـــی، ســـاالنه ۱۷ 
ـــی  ـــت درآمدزای ـــرای دول ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ه
خواهـــد داشـــت همچنیـــن در ایـــن طـــرح 
پیشـــنهاد دادیـــم کـــه بـــه مـــوازات حـــذف 
ـــن  ـــتی بنزی ـــک  معیش ـــی، کم ـــزار تومان ـــن۳ ه بنزی
نیـــز حـــذف شـــود، چراکـــه ایـــن کمک هـــا 
در قانـــون نیـــز تعریـــف نشـــده اســـت، ضمـــن 
آنکـــه مـــردم می گوینـــد؛ نـــه کمـــک معیشـــتی 

ــران. ــن گـ ــه بنزیـ ــم نـ می خواهیـ
ــرار  ــت قـ ــت در اولویـ ــد براهمیـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــت  ـــول دوفوری ـــرح و قب ـــن ط ـــی ای ـــن بررس گرفت
آن ازســـوی مجلـــس، افـــزود: طـــرح دو فوریتـــی 
بـــرای تـــک نرخـــی شـــدن قیمـــت بنزیـــن 
ـــیون های  ـــدگان از فراکس ـــت و نماین ـــی نیس سیاس

مختلـــف پـــای آن را امضـــاء کردنـــد.
ـــرد  ـــدواری ک ـــراز امی ـــس اب ـــده مجل ـــن نماین ای
رئیـــس مجلـــس طـــرح دو فوریتـــی بـــرای تـــک 
نرخـــی شـــدن قیمـــت بنزیـــن را دراولویـــت 

دســـتور کارمجلـــس قـــرار دهنـــد.
پارســـایی معتقـــد اســـت طـــرح فـــوق مـــورد 
حمایـــت و اســـتقبال جامعـــه قـــرار خواهـــد 
ــاد  ــاء فسـ ــودن آن منشـ ــی بـ ــت و دو نرخـ گرفـ

اســـت.
ســـخنگوی کمیســـیون اصـــل ۹۰ قانـــون 
ــا  ــه نارضایتی هـ ــاره بـ ــا اشـ ــس بـ ــی مجلـ اساسـ
ـــار  ـــن، اظه ـــتی بنزی ـــک معیش ـــز کم ـــدم واری از ع
کـــرد: در پـــی اجـــرای ایـــن طـــرح کمـــک 
ــراد  ــه افـ ــا یارانـ ــذف امـ ــن حـ ــتی بنزیـ معیشـ
مشـــمول همچـــون روال قبـــل واریـــز می شـــود.

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــه  ــد بودج ــات جدی ــاختار و کلی ــده س ــه آین هفت
ــران  ــادی س ــی اقتص ــورای هماهنگ ــال ۹۹ در ش س

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــورد بررســی ق ــوا م ق
بــه گــزارش مهــر، حســین حســینی شــاهرودی،  
ــس  ــا رئی ــاد ب ــیون اقتص ــه کمیس ــورد جلس در م
ــه  ــن جلس ــت: در ای ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام س
ــای  ــث ه ــال ۹۹ بح ــه س ــاختار بودج ــورد س در م

ــی مطــرح شــد. کل
وی افــزود: طبــق گــزارش آقــای نوبخــت، الیحــه 
بودجــه ســال ۹۹ بــه گونــه ای تدویــن شــده اســت 

کــه کمتریــن وابســتگی را بــه نفــت داشــته باشــد.
نماینــده مــردم شــاهرود در مجلــس در خصــوص 
راهکارهــای جایگزیــن درآمدهــای نفتــی در الیحــه 
بودجــه ۹۹، اظهــار داشــت: طبــق گــزارش رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه، درآمــد حاصــل از بســته 
ــی، واگــذاری ســهام  ــرار مالیات شــدن راهکارهــای ف
شــرکت هــای دولتــی و فــروش دارایــی هــای 
ــی  ــای نفت ــن درآمده ــای جایگزی ــت، راهکاره دول

اســت.
آقــای  داشــت:  اظهــار  شــاهرودی  حســینی 
نوبخــت قــول داد کــه پایــه هــای مالیاتــی را بــرای 
ــاد  ــا ایج ــه ب ــد، بلک ــش نده ــود افزای ــان موج مؤدی
ممانعــت از فــرار مالیاتــی از طریــق اســتفاده از 
را  مالیاتــی  درآمدهــای  جدیــد،  هــای  ســامانه 

ــد. ــش ده افزای
ــروش  ــی و ف ــای دولت ــرکت ه ــذاری ش وی واگ

دارایــی هــای دولــت را بــه معنــای کوچــک ســازی 
دولــت خوانــد و گفــت: کوچــک ســازی دولــت 
موجــب کاهــش هزینــه هــای جــاری خواهــد شــد.

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
ــدان  ــوق کارمن ــد حق ــده بای ــان اینکــه ســال آین بی
ــان  ــرح همس ــه و ط ــش یافت ــتگان افزای و بازنشس
ــدام،  ــن دو اق ــزود: ای ســازی حقــوق اجــرا شــود، اف
ــی  ــل م ــت تحمی ــه دول ــادی را ب ــای زی ــه ه هزین
ــش  ــت و کاه ــازی دول ــک س ــا کوچ ــا ب ــد ام کن
هزینــه هــای جــاری، ایــن منابــع جایگزیــن خواهــد 

شــد.
ــالم  ــت اع ــای نوبخ ــرد: آق ــح ک ــینی تصری حس
کــرد کــه بودجــه ســال ۹۹ از حالــت دســتگاه 

محــوری خــارج شــده و بــه ســمت برنامــه محــوری 
ســوق یافتــه اســت، بــه ایــن معنــا کــه پیــش از ایــن 
هــر دســتگاهی اعتبــار خاصــی داشــت کــه ســاالنه 
ــا از ســال ۹۹  ــه مــی شــد ام ــار اضاف ــن اعتب ــه ای ب
ــا  ــت ه ــا مأموری ــی متناســب ب دســتگاه هــای دولت
ــارات را  ــد، اعتب ــه در دســت دارن ــی ک ــروژه های و پ

ــرد. ــد ک ــت خواهن دریاف
ــای  ــوز راهکاره ــت هن ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ــداده  ــه ن ــه ۹۹ ارائ ــرای بودج ــرای اج ــی ب عملیات
ــورد  ــت م ــت دول ــا در هیئ ــن راهکاره ــت و ای اس
ــاری  ــه ج ــت: هفت ــرد، گف ــی گی ــرار م ــی ق بررس
ــه  ــد بودج ــات جدی ــاختار و کلی ــده س ــه آین و هفت
ــران  ــادی س ــی اقتص ــورای هماهنگ ــال ۹۹ در ش س

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــوا م ق
ــم  ــه تصمی ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
دولــت بــرای خصوصــی ســازی از طریــق واگــذاری 
ســهام شــرکت هــای دولتــی و فــروش امــوال 
دولتــی گفــت: در بودجــه ســال ۹۹، مجلــس فقــط 
مجوزهایــی بــرای واگــذاری بــه دولــت مــی دهــد و 
در بودجــه قیــد مــی شــود کــه دولــت فــالن مقــدار 

ــد داشــت. ــد خواه ــا درآم ــذاری ه از محــل واگ
ــم  ــرد: مکانیس ــح ک ــاهرودی تصری ــینی ش حس
ــراد، قیمــت  ــت اف ــورد اهلی ــازی در م خصوصــی س
ــی  ــون خصوص ــاس قان ــر اس ــیط، ب ــذاری، تقس گ
ســازی خواهــد بــود کــه بایــد دولــت نظــارت 

ــد. ــته باش ــر آن داش ــی ب دقیق
ــد  ــاختار جدی ــت در س ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
اقتصــادی بایــد رویــه هــای چهــل ســال گذشــته را 
کنــار بگــذارد، اظهــار داشــت: اگــر دولــت بخواهــد 
ــن  ــه ای ــد ب ــه ده ــته ادام ــای گذش ــه ه ــه روی ب
ــته  ــط پوس ــال ۹۹ فق ــه س ــه در بودج ــت ک معناس
عــوض شــده اســت و ریشــه هــا و رویــه هــا همــان 
ــت  ــت. دول ــی اس ــای قدیم ــه ه ــا و روی ــه ه ریش
بایــد بــرای اصــالح تغییــر ســاختاری عمیــق برنامــه 

ــد. ــزی کن ری
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
ــس از  ــرد پ ــالم ک ــای نوبخــت اع ــرد: آق ــح ک تصری
ــدود ۲  ــت ح ــون دول ــن تاکن ــت بنزی ــش قیم افزای
هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان یارانــه پرداخــت کــرده 

ــت. اس

کلیات بودجه ۹۹ هفته آینده در شورای هماهنگی اقتصادی بررسی می شود

اســتاندار آذربایجــان شــرقی از افزایــش ۵۰ درصــدی صــادرات 
ــر داد.  ــته خب ــاه گذش ــت م ــول هش ــتان در ط ــی از اس غیرنفت

ــورای  ــت ش ــدی در نشس ــا پورمحم ــر، محمدرض ــزارش مه ــه گ ب
اداری آذربایجــان شــرقی کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور همــراه بــود، 
اظهــار داشــت: آذربایجــان روزهــای پرافتخــار فراوانــی داشــته اســت و 
ــد زده و  ــا پیون ــا ســختی ه ــار را ب ــکوه و افتخ ــار ش ــن دی ــان ای مردم
ــد و  ــده ان ــرون آم ــا روی ســفید بی ــک ب از گــذرگاه هــای ســخت تاری
روزهــای پرافتخــاری درکارنامــه مــردم ایــن خطــه ثبــت شــده اســت.

وی ادامــه داد: مــردم اســتان در بلــوای اخیــر کوچکتریــن همراهــی 
را بــا عوامــل آشــوب نداشــته بلکــه بــا ارشــادات نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان، پیشــگام همــه ملــت ایــران بــه مقابلــه بــا ایــن فتنــه برخاســتند.

ــر و  ــت تدبی ــات دول ــان از خدم ــردم آذربایج ــزود: م ــدی اف پورمحم
امیــد از جملــه احیــای دریاچــه ارومیــه قــدردان بــوده و امیــدوار هســتند 

بــا اتمــام برخــی دیگــر از پــروژه هــا وضعیــت دریاچــه بهتــر شــود.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه تحــول شــگرف در حــوزه 
ــس  ــط م ــه تغلی ــای دو و س ــاز ه ــی ف ــای اجرای ــت: کاره ــدن گف مع
ــم نفلیــن ســینیت  ــی معــدن عظی ــات اجرای ســونگون شــروع  و عملی

کــه ســال هــا رکــود داشــت، امــروز شــروع مــی شــود.
وی ادامــه داد: نهضتــی بــزرگ در حــوزه راهســازی اســتان بــه وقــوع 
ــن  ــوان آرزوی چندی ــه عن ــاد ب ــتان آب ــه بس ــن میان ــته و راه آه پیوس

ســاله مــردم امــروز افتتــاح شــد.
پورمحمــدی افــزود: تبریــز و آذربایجــان در گذشــته موقعیــت 
ترانزیتــی ویــژه ای داشــتند کــه امــروز ایــن موقعیــت را از دســت داده 
انــد کــه امیدواریــم بــا تکمیــل بزرگــراه هــا و آزادراه هــای ایــن اســتان، 

ــاره آذربایجــان شــرقی صاحــب ایــن مزیــت شــود. دوب
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه ویــژه بــه جــاده هــای اســتان گفــت: 
ــت  ــی در وضعی ــرایط اقلیم ــاظ ش ــه لح ــا ب ــای م ــاده ه ــی ج برخ

ــد. ــازی دارن ــه بازس ــاز ب ــته و نی ــرار داش ــامانی ق نابس

اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن از رئیــس جمهــور خواســت 
ــژه ای  ــاعدت وی ــز مس ــت تبری ــه دش ــال آب ارس ب ــوص انتق در خص

صــورت گیــرد.
ــت  ــوزه صنع ــواز تاســیس در ح ــزار ج ــش از دو ه وی از صــدور بی
ــواز  ــز ۷۰۳ ج ــاورزی نی ــوزه کش ــن در ح ــت: همچنی ــر داد و گف خب

ــده اســت. ــادر ش تاســیس ص
پورمحمــدی افــزود: میــزان صــادرات غیرنفتــی آذربایجــان شــرقی 

در هشــت مــاه گذشــته ۵۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد: 

افزایش 5۰ درصدی صادرات غیرنفتی
 از آذربایجان شرقی در 8 ماه گذشته

اقتصاد

آگهی مزایده امالک مازاد بانک صادرات استان آذربایجان شرقی

فروش  امالک مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی بانک صادرات ایران، مزایده  شماره ۹8/8 آگهی نوبت اول 
بانــك صــادرات ايــران - اســتان آذربايجــان شــرقی در نظــر دارد تعــدادي از امــاك مــازاد خــود را از طريــق مزايــده بــه فــروش برســاند. متقاضيــان مي تواننــد جهــت 
كســب اطاعــات بيشــتر، دريافــت اســناد مزايــده، مطالعــه مــدارك و بازديــد از امــاك مــورد نظــر خــود، همــه روزه از تاريــخ انتشــار آگهــي )غيــر از ايــام تعطيــل( از 
ســاعت 08:00 صبــح لغايــت 16:00 بــه دايــره ســاختمان مديريــت شــعب اســتان آذربايجــان شــرقی بــه آدرس تبريــز - دروازه تهــران پــل شــهيد باكــری بــرج بانــك 
ــا قبــل از ســاعت 15:00 روز  ــد خــود را ت ــد و پاكت هــاي حــاوي پيشــنهادات خري ــا تمــاس حاصــل نماين ــه و ي صــادرات طبقــه 12 و شــماره تلفــن  33297234، مراجع
چهارشــنبه مــورخ 98/09/20 بــه دايــره دبيرخانــه روابــط عمومــی مديريــت ايــن بانــك تســليم و رســيد اخــذ نماينــد. جلســه بازگشــايي پاكــت هــای پيشــنهادات خريــد 
شــركت كننــدگان در روز دوشــنبه مــورخ 98/09/25 رأس ســاعت 10 صبــح در ســاختمان مركــزی بانــك  واقــع در تبريــز- دروازه تهــران پــل شــهيد باكــری بــرج بانــك 
صــادرات طبقــه 17 بــا حضــور مســئولين ذيربــط مفتــوح و قرائــت خواهــد شــد. حضــور شــركت كننــدگان در مزايــده در جلســه بازگشــايي اختيــاري و منــوط بــه ارائــه 

ــه بانــك مي باشــد. رســيد تســليم پاكــت هــا ب

 پالك ثبتي آدرس ملک مشخصات ملک شناسه رديف
ميزان و نوع 

 مالكيت
 كاربري نوع ملک

 عرصه
 )مترمربع(

 اعيان
 )مترمربع(

 قيمت پايه مزايده
 )مبالغ به ريال(

سپرده توديعي جهت شركت 
 در مزايده )مبالغ به ريال(

 توضيحات پرداخت شرايط

 قطعه زمین کشتارگاه 1113 1
 -متری قره باغی  42 -ستارخان  -تبریز 

 نبش کوچه قره باغی
 فروش با وضع موجود * توضیحات ذیل جدول نقدی 5,554,000,000 524,500,000,000 0 5.184,4 مسکونی زمین ملکی ..4-5556..255

 فروش با وضع موجود -تخلیه در اختیار بانك  نقدی 000,.54,.5,56 000,000,.54,.52 118,6 225 سرقفلی اعیان، عرصه، تجاری ملکی 5436424 تبریز جاده ایل گولی نبش کوی ابریشم ایل گلي  محل جدید 2631 2

 ملك / حیاط مسکوني در مرند 2223 1
خیابان دارائی روبروی مدرسه  -مرند

 5.رشدیه پالک 
 هنوز تخلیه نشده است درصد نقد 54حداقل  450,000,000 2,400,000,000 164 156,8 عرصه و اعیان مسکونی ملکی 3555/./4

 ملك / حیاط مسکوني در مرند 2222 5
 روبروی باسکولخیابان جلفا  -مرند 

 44 پالک /4 باکری
 هنوز تخلیه نشده است درصد نقد 54حداقل  00,000.,450 2,450,000,000 131 188 عرصه و اعیان مسکونی ملکی 445.326

 .4-45-.4 فیروزه تبریز پل قاری جنب  بازار شعبه سابق ثقه االسالم 2632 4
4/-20-24 

 فروش با وضع موجود -تخلیه در اختیار بانك  درصد نقد 14حداقل  000,.2/,56. 000,000,/..,44 114 4 سرقفلی تجاری -بانك سرقفلی

 فروش با وضع موجود -تخلیه در اختیار بانك  درصد نقد 14حداقل  0,000..,2.. 50,000,000/,45 244,26 4 سرقفلی تجاری سرقفلی .…,-../4-5//4 خیابان دارائی نرسیده به چای کنار تبریز شعبه سابق صاحب االمر 1444 3

 شعبه سابق شهیدمطهری بناب 1258 2
شهریار اول  خ   بناب تقاطع مطهری و
 زرگران

 توسعه معبر -فروش با وضع موجود -تخلیه در اختیار بانك  درصد نقد 14حداقل  665,4.0,000 4.0,000,000,.5 213,11 522,8 اعیان عرصه، بانك ملکی 4225-5

 شعبه سابق خیابان پاستور 1245 8
خیابان شریعتی جنوبی اول خیابان  تبریز

 پاستور
 فروش با وضع موجود -تخلیه در اختیار بانك  درصد نقد44نقد یا  00,000.,46. 00,000,000.,.5 145,4 4 سرقفلی تجاری سرقفلی 4.56

 ملك / حیاط مسکوني در مرند 2228 6
خر خیابان امام حسین کوی آمرند 

 گلستان
 هنوز تخلیه نشده است درصد نقد 34حداقل  50,440,000. 54,052,000,000 262 638 اعیان عرصه، مسکونی تملیکی /446.35

 تملیکی 43525 سراب روستای کندوان محل تملیکي شرکت اجر فشاری سراب 6264 14
کشاورزی3 

 مزروعی
 فروش با وضع موجود -تخلیه در اختیار بانك  نقد و اقساط 50,200/,404 000,.40,..2,0 4 15.134 عرصه

 

 
* این ملک دارای مجوز تفکیک 19 قطعه مسکونی می باشد لطفا متقاضیان خرید قبل از تحویل اسناد حتمًا مدارک و اسناد مرتبط را مطالعه و کسب اطالع فرمایند.

تاریخ انتشار: 1398/09/09لطفا به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده که در مورخ 98/09/12 در روزنامه جام جم  منتشر می گردد توجه فرمائید.



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 09 آذر ماه 98- سال ششم - شماره 623 4

اتوبوس های برقی گرشگری در تبریز 
راه اندازی می شود

ــت  ــی هش ــی فرهنگ ــه تاریخ ــهرداری منطق ش
ــدازی  ــگری راه ان ــی گردش ــای برق ــز اتوبوس ه تبری

می کنــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، علـــی مدبـــر در جلســـه 
ــگری  ــازمان گردشـ ــل سـ ــا مدیرعامـ ــترک بـ مشـ
ـــاز  ـــت ممت ـــه موقعی ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــهرداری تبری ش
ـــزوم  ـــر ل ـــگری، ب ـــث گردش ـــت در بح ـــه هش منطق
اجـــرای برنامه هـــای فرهنگـــی هنـــری در معابـــر 
ــتار  ــرد و خواسـ ــد کـ ــه تاکیـ ــگری منطقـ گردشـ
اجـــرای برنامه هـــای مشـــترک گردشـــگری در 
ــی  ــاده راهـ ــر پیـ ــهر و معابـ ــی شـ ــت تاریخـ بافـ

منطقـــه شـــد.
وی بــا بیــان این کــه بــازار تاریخــی تبریــز 
ــیل های  ــن پتانس ــزرگ تری ــی از ب ــوان یک ــه عن ب
گردشــگری تبریــز مطــرح اســت، اظهــار کــرد: 
ــا کنــون حتــی ۱۰ درصــد از پتانســیل   متاســفانه ت
ــت،  ــده اس ــتفاده نش ــز اس ــازار تبری ــگری ب گردش
از ایــن رو بایــد بــا ایجــاد محیط هــای رفاهــی، 
ــه رســتوران و چایخانه هــا  گردشــگری از قبیــل کاف
و  تیمچه هــا  در   ســنتی  هــای  دمنوش کــده  و 
کاروانســراهای بــازار بــه همــراه اجــرای برنامــه هــای 
هنــری شــاد، گردشــگران داخلــی و خارجــی را بــه 

ــرد. ــذب ک ــی ج ــازار تاریخ ــن ب ای
ــرای  ــکاری ب ــرورت هم ــه ض ــاره ب ــا اش ــر ب مدب
در  گردشــگری  مشــترک  برنامه هــای  اجــرای 
معابــر و اماکــن گردشــگری منطقــه هشــت توســط 
الزم  هماهنگی هــای  گفــت:  مجموعــه،  دو  ایــن 
توســط منطقــه هشــت و ســازمان گردشــگری 
ــی  ــای برق ــدازی اتوبوس ه ــداری و راه ان ــرای خری ب

ــرد. ــی گی ــام م ــگری انج گردش
ــه تاریخــی  کالن شــهر تبریــز بیــش از ۴۰۰ خان

دارد و ظرفیــت هــای گردشــگری باالیــی دارد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
تبریز خبر داد

اجرای آزمایشی »آسفالت سرد« آماده 
مصرف برای نخستین بار در تبریز

ــهرداری  ــران شـ ــازمان عمـ ــل سـ ــر عامـ مدیـ
تبریـــز از اجـــرای آزمایشـــی آســـفالت ســـرد 
ـــر  ـــز خب ـــار در تبری ـــن ب ـــرای اولی ـــرف ب ـــاده مص آم

داد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بابـــک شـــریفی در ایـــن 
ـــن  ـــر ای ـــاه اخی ـــد م ـــی چن ـــرد: ط ـــار ک ـــه اظه رابط
 SMA نـــوع آســـفالت بعـــد از آســـفالت الیافـــی
ـــب  ـــه خطی ـــرا در مســـیر BRT راه آهـــن ب ـــه اخی ک

ـــد. ـــرا ش ـــی اج ـــورت آزمایش ـــه ص ب
شـــریفی ادامـــه داد: ایـــن اســـفالت نـــوع 
ـــت  ـــوژی روز دنیاس ـــا تکنول ـــفالت ب ـــدی از آس جدی
ـــز و  ـــهرداری تبری ـــران ش ـــازمان عم ـــط س ـــه توس ک
در قالـــب نهضـــت آســـفالت بـــه صـــورت پایلـــوت 
بـــا حضـــور معاونیـــن و مدیـــران ســـازمان هـــا و 
مناطـــق دهگانـــه شـــهرداری تبریـــز اجـــرا مـــی 

شـــود.
ـــز،  ـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــهرداری تبری ب
وی افـــزود: ایـــن نـــوع آســـفالت جهـــت بهبـــود 
کیفیـــت لکـــه گیـــری معابـــر و افزایـــش ایمنـــی 
ــرعت  ــیکلت در سـ ــودرو و موتورسـ ــدگان خـ راننـ
ــرد و  ــورت سـ ــه صـ ــه بـ ــود کـ ــد بـ ــاال خواهـ بـ
ـــن  ـــوان بهتری ـــه عن ـــود و ب ـــی ش ـــرف م ـــاده مص آم
گزینـــه بـــرای ترمیـــم دائمـــی چالـــه هـــای 
ـــوی  ـــرایط ج ـــهری و در ش ـــر ش ـــازی در معاب روس
بارندگـــی و هـــوای ســـرد مـــی توانـــد از ســـوی 
مناطـــق در ســـطح شـــهر مـــورد اســـتفاده قـــرار 

گیـــرد.

تعیین تکلیف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 
تا پایان آذرماه 

بــه گفتــه رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران، تــا پایــان آذرمــاه مشــخص 
خواهــد شــد کــه نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم از ســوی شــورای اقتصــاد 

ــه قیمــت ۲۵۵۰ تومــان می رســد یــا خیــر.  افزایــش می یابــد و ب
بــه گــزارش ایســنا، در هشــتم مهــر مــاه امســال نــرخ خریــد تضمینــی 
ــاد  ــورای اقتص ــه ش ــق مصوب ــی ۹۹-۹8 طب ــال زراع ــرای س ــدم ب گن
ــاورزان  ــت کش ــا مخالف ــده ب ــالم ش ــرخ اع ــد. ن ــالم ش ــان اع ۲۲۰۰ توم
ــی  ــاد مل ــد و بنی ــه ش ــاورزی مواج و تشــکل های خصوصــی بخــش کش
ــه ســازمان بازرســی کل  ــن زمینــه ب گندمــکاران شــکایت خــود را در ای

کشــور ارســال کــرد.
بــه گفتــه رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران، بــا ایــن نــرخ اعــالم شــده 
ــد و  ــت و در تولی ــد داش ــدم نخواهن ــت گن ــه کش ــی ب ــاورزان رغبت کش

ــه وجــود خواهــد آمــد. ــن محصــول مشــکالتی ب ــی ای خودکفای
اکنــون پــس از گذشــت حــدود دو مــاه از اعــالم نــرخ خریــد تضمینــی 
ــن  ــکاران - در ای ــی گندم ــاد مل ــس بنی ــمی - رئی ــااهلل هاش ــدم، عط گن
رابطــه بــه ایســنا گفــت: امیــدواری مــا نســبت بــه افزایــش نــرخ خریــد 
تضمینــی گنــدم بــه دلیــل ورود رئیــس قــوه قضاییــه بــه ایــن موضــوع 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــدوار هســتیم ک ــا ۶۰ درصــد امی ــه و ۵۰ ت ــش یافت افزای

عملــی شــود.
وی در ادامــه از کاهــش ســطح زیــر کشــت گنــدم خبــر داد و گفــت: 
ــی  ــد تضمین ــرخ خری ــودن ن ــن ب ــه پایی ــم ک ــرده بودی ــی ک ــا پیش بین م
ــر  ــای اخی ــود. در روزه ــت ش ــر کش ــطح زی ــش س ــب کاه ــدم موج گن
رئیــس انجمــن بذرهــای اصــالح شــده طــی یــک نامــه از ورشکســتگی 
شــرکت های ایــن انجمــن بــه مــا خبــر داد و گفــت کــه ایــن  شــرکت ها 
بــذر اصــالح شــده تولیــد کرده انــد امــا خریــدی در ایــن زمینــه صــورت 

نمی گیــرد.
ــال  ــه س ــبت ب ــدم نس ــت گن ــطح کش ــه س ــان اینک ــا بی ــمی ب هاش
ــه  ــرده اســت، ادام ــدا ک ــش پی ــا ۳۰ درصــد کاه ــادل ۲۰ ت ــته مع گذش
ــان  ــر کشت ش ــطح زی ــا س ــور تقریب ــی کش ــمال غرب ــتان های ش داد: اس
ــی در حــال کشــت هســتند و  ــا اســتان های جنوب ــان رســیده ام ــه پای ب
ــا تغییــر قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم،  تــا یــک مــاه فرصــت دارنــد ب
ــد. ــی را برطــرف کنن ــود ســطح کشــت در اســتان های شــمال غرب کمب

ــن  ــکاران ای ــی گندم ــاد مل ــنهاد بنی ــرد: پیش ــه ک ــان اضاف وی در پای
ــان( در  ــان )۲۵۵۰ توم ــرخ پیشــنهادی خودم ــه ن ــدم را ب ــه گن اســت ک
ــا  اختیارمــان بگذارنــد، تــا دیگــر الزم نباشــد از خــارج ایــن کمبــود را ب
واردات جبــران کنیــم؛ بلکــه مــا آمادگــی ایــن را داریــم کــه در صــورت 
ــود گنــدم را، از  ــن کمب ــا دو میلیــون ت ــم و ت اصــالح قیمــت، یــک و نی

ــق انبارهــای موجــود داخلــی جبــران کنیــم. طری

دستگیری 25 نفر از عوامل اصلی اغتشاشات سیرجان 

ــل  ــن از عوام ــتگیری ۲۵ ت ــان از دس ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
ــر در  ــای اخی ــی در ناآرامی ه ــوال عموم ــب ام ــی اغتشاشــات و تخری اصل

ــر داد.  شهرســتان ســیرجان خب
بــه گــزارش فــارس، ســردار عبدالرضــا ناظــری اظهــار داشــت: بــا توجه 
بــه اعتراضــات هفتــه گذشــته بــه افزایــش قیمــت بنزیــن و ســوء اســتفاده 
ــوال  ــب ام ــث تخری ــه باع ــگر ک ــب و اغتشاش ــراد فرصت طل ــی اف برخ
عمومــی و بــروز ناامنــی در ســطح شــهر ســیرجان شــده بــود دســتگیری 

ــرار گرفــت. عوامــل اصلــی ناامنی هــای اخیــر در دســتور کار ق
ــن از  ــترده، ۲۵ ت ــی گس ــا کار اطالعات ــوران ب ــرد: مام ــح ک وی تصری
عوامــل اصلــی و محــرک اغتشاشــات کــه ۵ نفــر از آنــان زن هســتند را 
ــی، متهمــان را در  ــس از هماهنگــی و اخــذ دســتور قضائ شناســایی و پ

ــد. ــتگیر کردن ــه در مخفیگاهشــان دس ــات جداگان عملی
ــاش  ــرار و اراذل و اوب ــزود: اش ــان اف ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
دســتگیر شــده کــه در تجمعــات اخیــر دســت بــه خرابــکاری و تخریــب 
امــوال عمومــی زده بودنــد بــا تغییــر چهــره قصــد پنهــان کــردن هویــت 
خــود را داشــتند کــه پــس از دســتگیری بــه جرائــم خــود اعتــراف کردند.

ــه  ــیدن ب ــا رس ــی ت ــتگاه قضائ ــه دس ــان ب ــی متهم ــری از معرف ناظ
مجــازات خــود خبــر داد و گفــت: همــکاری مــردم بــا پلیــس در معرفــی 

ــود. ــت ب ــز اهمی ــرار و اغتشاشــگران بســیار حائ و دســتگیری اش

کشف 28 هزار لیتر بنزین سوپر قاچاق در بناب 

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان بنـــاب از کشـــف ۲8 هـــزار لیتـــر 
ــی  ــتگاه تریلـ ــوپر از یـــک دسـ ــن سـ ــوع بنزیـ ــاق از نـ ــوخت قاچـ سـ

ــر داد.  ــش خبـ نفتکـ
بــه گــزارش فــارس، ســهراب شــفقی اظهــار داشــت: مأمــوران یــگان 
ــی از  ــوری در یک ــای عب ــرل خودروه ــت زنی و کنت ــگام گش ــداد هن ام
محورهــای مواصالتــی شهرســتان بــه یــک تریلــی  حمــل ســوخت 

ــد. ــف کردن ــکوک و آن را متوق مش
ــودرو در  ــردن خ ــف ک ــس از متوق ــوران پ ــزود: مأم ــه اف وی در ادام
بازرســی از ایــن تریلــی ۲8 هــزار لیتــر بنزیــن ســوپر کــه فاقــد بارنامــه 

ــد. ــود را کشــف کردن شــرکت نفــت ب
شــفقی بــا اشــاره بــه توقیــف تریلــی حمــل ســوخت خاطرنشــان کــرد: 

راننــده متخلــف پــس از تشــکیل پرونــده، تحویــل مراجــع قضائــی شــد.

شهر و شورا

رئیــس کمیتــه بودجــه و نظــارت مالــی 
ــیل  ــنه آش ــت : پاش ــران گف ــهر ته ــورای ش ش
ــه  ــت ک ــع اس ــن مناب ــران تامی ــهرداری ته ش
ــی  ــث م ــا باع ــوءمدیریت ه ــی س ــی برخ گاه
شــود منابــع مــورد انتظــار بــرای توســعه شــهر 

ــود .  ــن نش تامی
بــه گــزارش مهــر، مجیــد فراهانــی بــا اشــاره 
ــی متمــم بودجــه  ــارد تومان ــه الیحــه ۶ میلی ب
ــه  ــت : هزین ــران گف ــهرداری ته ــال ۹8 ش س
ــای  ــی ه ــه پیــش بین ــای شــهری نســبت ب ه
ــت   ــرده اس ــدا ک ــدی پی ــش ج ــته افزای گذش
ــوق و دســتمزد  ــال در بحــث حق ــه طــور مث ب
 ۱۰ افزایــش   مــا  بینــی  پیــش  کارکنــان 
درصــدی بــود، امــا در عمــل  بیــن ۲۰ تــا ۳۰ 
ــتیم. ــتمزد داش ــوق و دس ــش حق درصــد افزای

 وی ادامــه داد: در ســایر هزینــه هــای شــهر 
هــم از جملــه پیمانــکاری و پــروژه هــا افزایــش 

جــدی هزینــه هــا را شــاهد بودیــم.
دیگــر  موضــوع  کــرد:  اضافــه  فراهانــی 
انتظــاری اســت کــه شــورا از شــهرداری بــرای 
ــن  ــاال رفت ــدار دارد و ب ــای پای ــق درآمده تحق
ــا و  ــازمان ه ــق، س ــارات از مناط ــطح انتظ س
ــذاری  ــرمایه گ ــذب س ــرای ج ــا ب ــرکت ه ش
ــت،  ــهر اس ــعه ش ــرای توس ــع ب ــب مناب و کس

افزایــش ســقف  بنابرایــن شــورا پیشــنهاد 
بودجــه تــا ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان را مطــرح 
کــرد.  یعنــی حــدود ۶  میلیــارد تومــان 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــدا کن ــش پی ــه افزای بودج
ــی  ــه بررســی م ــه و بودج در کمیســیون برنام
شــود تــا مشــخص شــود شــهرداری تــا پایــان 
ســال چگونــه مــی توانــد ایــن انتظــار شــورا را 

ــد.   ــق کن محق
ــه  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــن عض  ای
شــورای شــهر تهــران در پاســخ بــه پرسشــی در 
خصــوص تاکیــد ایــن  کمیســیون بــر تصویــب 

ــه  ــن بودج ــت های تدوی ــات سیاس ــرح الزام ط
ســال ۹۹ شــهرداری بــا وجــود انتقادهــای 
ســایر اعضــا گفــت: بــه دلیــل محدودیــت 
ــن  ــد ای ــالش ش ــم ت ــه داری ــی ک ــای زمان ه
ــه  ــا ب ــی اعض ــد. برخ ــه برس ــه نتیج ــرح ب ط
ــق  ــای تحق ــت ه ــل مشــخص شــدن اولوی دلی
ــه  ــتند ک ــد داش ــیون تاکی ــر کمیس ــر ه پذی
ایــن اولویــت هــای ســه گانــه هــر کمیســیون 
ــد در سیاســت هــای بودجــه آورده شــود و  بای
بودجــه نویســی ســال آینــده بایــد بــر اســاس 
اولویــت هــای مشــخص شــده باشــد کــه ایــن 

ــود. ــده ب ــرح آم ــن ط ــوع در ای موض
وی ادامــه داد: محدودیــت زمانــی دلیــل 
ــرح  ــن ط ــف ای ــن تکلی ــرای تعیی ــری ب دیگ
ــا آخــر دی مــاه  ــود، زیــرا  شــهردار تهــران ت ب
بایــد الیحــه بودجــه ســال آینــده خــود را بــه 
شــورا  ارائــه کنــد، هــر چــه  الزامات و سیاســت 
ــه  ــالغ شــود ب ــه شــهرداری اب ــر ب ــا تاخی هــا ب
همــان میــزان تدویــن بودجــه بــا تاخیــر همراه 
ــا  ــنهادی ب ــرح پیش ــم ط ــت ه ــت  در نهای اس
اصالحاتــی مــورد موافقــت اعضــا قــرار گرفــت.

ــاوت  ــه تف ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام فراهان
هایــی کــه الیحــه بودجــه ســال ۹۹ بــا بودجــه 
هــای ســال هــای گذشــته دارد ،گفــت: در 
بودجــه ای کــه بــرای ســال آینــده شــهر 
تهــران تدویــن خواهــد شــد، بودجــه مجزایــی 
بــرای ســرمایه گــذاری هــا ارائــه خواهــد شــد 
و  بــه بودجــه محــالت و پــروژه هــای کوچــک 
مقیــاس محلــی توجــه ویــژه شــده کــه تحولــی 

ــه نویســی اســت. در بحــث بودج
وی تاکیــد کــرد: پاشــنه آشــیل شــهرداری 
تهــران تامیــن منابــع اســت. متاســفانه گاهــی 
ــذاری  ــرارت گ ــی شــود برخــی مق مشــاهده م
هــا و ســوء مدیریــت هــا باعــث مــی شــود کــه 
منابــع مــورد انتظــار بــرای توســعه شــهر چــه 
در مقیــاس پــروژه هــای محلــی و چــه پــروژه 
هــای بــزرگ مقیــاس تامیــن نشــود و مســائل 

ــه جــای مناســبی ختــم نمــی شــود. ب

کمیســیون مــاده ۱۰۰ اگــر به عنــوان منبــع 
ــود و  ــل ش ــهرداری ها تبدی ــرای ش ــدی ب درآم
هدفــش صرفــاً درآمدزایــی باشــد، هــم حقــوق 
ــدش  ــم درآم ــد و ه ــع می کن ــردم را تضیی م

مشــروع نخواهــد بــود. 
بــه گــزارش فــارس، کمیســیون مــاده ۱۰۰ 
کــه صدهــا پرونــده را در حــوزه شــهرهای 
اســتان ســمنان در طــول ســال در دســتور کار 
بررســی و صــدور رأی دارد، عمدتــاً بــه جریمــه 

ــود. ــم می ش ــردم خت م
ــور  ــاون ام ــه مع ــان ازجمل ــی کارشناس برخ
عمرانــی اســتاندار ســمنان عقیــده دارنــد: 
ــع  ــوان منب ــاده ۱۰۰ به عن ــیون م ــر کمیس اگ
ــود و  ــل ش ــهرداری ها تبدی ــرای ش ــدی ب درآم
هدفــش صرفــاً درآمدزایــی باشــد، هــم حقــوق 
ــدش  ــم درآم ــد و ه ــع می کن ــردم را تضیی م

ــود. ــد ب ــروع نخواه مش

با درآمدزایی از کمیسیون مخالفم
ــور  ــاون هماهنگــی ام ــر فخــری، مع منوچه
عمرانــی اســتاندار ســمنان نیــز در ایــن کارگاه 
برگــزاری  و  اجــرا  کــرد:  اظهــار  آموزشــی 
کالس هــای آموزشــی در خصــوص قوانیــن 
حائــز  بســیار   ۱۰۰ مــاده  و  شــهرداری ها 

ــت. ــت اس اهمی
وی تصریــح کــرد: حضــور تمــام شــهرداران 
ــی  ــای آموزش ــن دوره ه ــمنان در ای ــتان س اس
ــت و  ــورت غیب ــت و در ص ــروری اس ــری ض ام
عــدم حضــور مســتمر، قطعــاً در بحــث ارزیابــی 
شــهرداران ایــن کوتاهــی لحــاظ خواهــد شــد.

ــی اســتاندار  معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــی از  ــرافیت برخ ــدم اش ــه داد: ع ــمنان ادام س
کارشناســان مــا بــه قوانیــن و مقــررات، حلقــه 
مفقــوده ای در بحــث مدیریــت امــور شــهری و 
ــیون  ــا کمیس ــط ب ــث مرتب ــوص مباح به خص

ــاده ۱۰۰ اســت. م
ــا اصــل کمیســیون  ــرد: ب ــه ک فخــری اضاف
ــرای  ــدی ب ــع درآم ــوان منب ــاده ۱۰۰ به عن م
از  چراکــه  هســتم؛  مخالــف  شــهرداری ها 
نظــر بنــده درآمــد ایــن کمیســیون بــرای 

نیســت. مشــروع  شــهرداری ها 
ــاده  ــیون م ــات در کمیس ــه تخلف ــا جریم ب
تخلــف  ایــن  بــه  و مشروعیت بخشــی   ۱۰۰
از حقــوق ســایر  صــورت گرفتــه، بخشــی 

می شــود. تضییــع  شــهروندان 
ــذار  ــه قانون گ ــی ک ــرد: زمان ــح ک وی تصری
ُکــد درآمــدی بــه اســم کمیســیون مــاده ۱۰۰ 
بــرای شــهرداری ایجــاد می کنــد، به واقــع 
بــه شــهرداری ها اجــازه می دهــد بــا اخــذ 
ــرای  ــدی را ب ــع درآم ــات، منب جریمــه از تخلف

ــد. خــود ایجــاد کن
ــی اســتاندار  معــاون هماهنگــی امــور عمران
ســازوکاری  بایــد  کــرد:  اضافــه  ســمنان 
ــا ُکــد درآمــدی کمیســیون  اندیشــیده شــود ت
ــتثنا  ــهرداری اس ــای ش ــاده ۱۰۰ از درآمده م
کمیســیون  ایــن  ماهیــت  چراکــه  شــود؛ 
ــب  ــاز ترغی ــف در ساخت وس ــه تخل ــردم را ب م

. می کنــد
فخـــری بیـــان کـــرد: به واقـــع بـــا جریمـــه 
تخلفـــات در کمیســـیون مـــاده ۱۰۰ و مشـــروعیت 
 بخشـــی بـــه ایـــن تخلـــف صـــورت گرفتـــه، بخشـــی 
ـــود. ـــع می ش ـــهروندان تضیی ـــایر ش ـــوق س از حق

ــی  ــر کاف ــت نظ ــهرداران دق ــت: ش وی گف
داشــته باشــند تــا رأی هایــی کــه در ایــن 
بــر  منطبــق  می شــود،  صــادر  کمیســیون 

قوانیــن و دارای قابلیــت اجرایــی باشــند.

تشکیل ۲000 پرونده در کمیسیون! 
امــور  دفتــر  مدیــرکل  شــهاب،  راضیــه 
ــم  شــهری و شــوراهای اســتانداری ســمنان ه
ــاه ســال جــاری،  ــار کــرد: طــی هشــت م اظه
بالــغ بــر دو هــزار پرونــده در کمیســیون مــاده 

ــد. ــیدگی ش ــی و رس ــتان بررس ۱۰۰ اس
ــد از  ــر ۶۶ درص ــغ ب ــرد: بال ــح ک وی تصری
ــه دو  ــوط ب ــده مرب ــای مطرح ش ــن پرونده ه ای

ــت. ــوده اس ــاهرود ب ــمنان و ش ــتان س شهرس
ــوراهای  ــهری و ش ــور ش ــر ام ــرکل دفت مدی
ــد از  ــه داد: ۷۷ درص ــمنان ادام ــتانداری س اس
ــه صــدور رأی شــده کــه از  پرونده هــا منجــر ب

ایــن میــزان ۹۴ درصــد بــا صــدور رأی جریمــه 
ــه صــدور رأی  ــوده و مابقــی منجــر ب همــراه ب

تبصــره یــک شــده اســت.
ــون ۱۵ درصــد از  ــرد: تاکن ــان ک شــهاب بی
ــه صــدور رأی تبصــره  ــی کــه منجــر ب رأی های

یــک شــده اجرایــی نشــده اســت.
ــای  ــن پرونده ه ــد از ای ــر ۶۶ درص ــغ ب بال
مطرح شــده مربــوط بــه دو شهرســتان ســمنان 

ــوده اســت. و شــاهرود ب
از  درصــد  چهــار  کــرد:  تصریــح  وی 
پرونده هایــی کــه منجــر بــه صــدور رأی شــده، 
مــورد اعتــراض متقاضیــان قــرار گرفتــه اســت 
ــی و  ــور بررس ــت اداری کش ــوان عدال و در دی

ــد. ــد ش ــیدگی خواه رس
ــوراهای  ــهری و ش ــور ش ــر ام ــرکل دفت مدی
اســتانداری ســمنان گفــت: ایــن کارگاه در 
ــدات اســتاندار ســمنان در خصــوص  ــی تأکی پ
ایــن  کارشناســان  و  شــهرداران  آمــوزش 

ــت. ــده اس ــزار ش ــه برگ مجموع
ــال  ــت س ــه نخس ــزود: در ۶ ماه ــهاب اف ش
۹8، بیــش از ۲۷ دوره آموزشــی در حوزه هــای 
و  فنــی  مباحــث  آتش نشــانی،  شهرســازی، 
ــی ۵۹  ــزان تقریب ــه می ــهرداری ها ب ــن ش قوانی

ــزار شــده اســت. ــر ســاعت برگ هــزار نف

شهر باید مدیریت شوند
بــه هــر تقدیــر، شــهرداری های اســتان 
ــد  ــه عوای ــم ب ــه چش ــش از اینک ــمنان بی س
 ۱۰۰ مــاده  کمیســیون  جرائــم  از  حاصــل 
بــه فکــر مدیریــت  بایــد  باشــند،  داشــته 
ــا  ــوده و برنامه ه ــهرها ب ــی ش ــی و منطق اصول
ــد. ــه دهن ــدار ارائ ــدزای پای ــای درآم و طرح ه

ــپس  ــازها و س ــف در ساخت وس ــام تخل انج
بــردن پرونــده تخلفاتــی بــه کمیســیون و 
صــدور رأی جریمــه تنهــا اثــری کــه دارد، 
ــا  ــرای شهرداری هاســت؛ ام ــدی ب ــن درآم تأمی
حقــوق مــردم را نادیــده می گیــرد و در درونــی 

ــت. ــر نیس ــم بی تأثی ــف ه ــاختن تخل س

منبع درآمدی نامشروع برای شهرداری ها! 

افزایش پیش بینی نشده هزینه های شهر

حــدود ســه ســال از کلنگ زنــی نیــروگاه 
ســیریک کــه قــرار بــود بــا وام روس هــا ســاخته 
شــود گذشــته و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــی نشــده  وعــده هنــوز ازســوی روس هــا عملیات
امــا زمزمه هــا حاکــی از آن اســت کــه درنهایــت 
بــا آغــاز ســال جدیــد میــالدی ایــن قــرارداد بــه 

مرحلــه اجــرا مــی رســد. 
ــال ۱۳۹۵ و  ــر س ــنا، اواخ ــزارش ایس ــه گ ب
ــوان  ــان به عن ــد چیت چی ــان وزارت حمی در زم
ــق  ــه طب ــود ک ــم ب ــت یازده ــروی دول ــر نی وزی
ــران  ــور ای ــور دو کش ــای جمه ــات روس تصمیم
و روســیه، نیــروگاه ۱۴۰۰ مگاواتــی ســیریک 
ــروگاه  ــن نی ــا ای ــد ت ــی ش ــزگان کلنگ زن هرم
نیــز بــه لیســت چهــار  نیــروگاه دیگــر از جملــه 
نیــروگاه منتظرقائــم اصفهــان و نیــروگاه رامیــن 
ــود،  اهــواز کــه توســط روس هــا احــداث شــده ب
ــران و روســیه،  ــن ای ــرارداد بی ــق ق ــدد. طب بپیون
بنــا شــد نیــروگاه ســیریک بــا چهــار واحــد ۳۵۰ 
ــی روســیه  ــق تأمیــن مال ــی بخــار از طری مگاوات

ــود. ــداث ش اح

بی خبری دو ساله از سیریک
حـــدود یـــک ســـال بعـــد از آن، رضـــا 
ـــم -  ـــت دوازده ـــرو در دول ـــر نی ـــان - وزی اردکانی
ـــرای  ـــات اج ـــال ۱۳۹۷ عملی ـــرد : در س ـــالم ک اع
ــرد  ــری می گیـ ــرعت بیش تـ ــرح سـ ــن طـ ایـ
ـــا اســـتفاده از وام روســـیه ســـاخته خواهـــد  کـــه ب
ـــول  ـــرح، تح ـــن ط ـــرداری از ای ـــا بهره ب ـــد و ب ش
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــرژی ب ـــوزه ان ـــی در ح بزرگ
ـــاورزی  ـــت و کش ـــعه صنع ـــرای توس ـــا ب زیربناه
ـــن  ـــان، آخری ـــد. از آن زم ـــد ش ـــه خواه در منطق
وضعیـــت احـــداث ایـــن نیـــروگاه در ســـکوت 
خبـــری بـــود تـــا این کـــه اردکانیـــان در یـــک 
نشســـت خبـــری بـــا بیـــان این کـــه قـــرارداد 
ـــران  ـــن ای ـــال ۱۳۹۳ بی ـــیریک در س ـــروگاه س نی
ـــک  ـــزان ی ـــه می ـــت وام ب ـــرای دریاف ـــیه ب و روس
میلیـــارد و ۲۰۰ میلیـــون یـــورو امضـــاء شـــد، 
ـــک  ـــز ی ـــکار نی ـــرکت پیمان ـــه ش ـــرد ک ـــار ک اظه

ـــرارداد  ـــن ق ـــود کـــه اجـــرای ای شـــرکت روســـی ب
ـــه تعویـــق افتـــاده و طبـــق  از آن ســـال تاکنـــون ب
ـــیه  ـــرژی روس ـــر ان ـــا وزی ـــه ب ـــی ک ـــن توافق آخری
صـــورت گرفتـــه حداکثـــر تـــا دو مـــاه دیگـــر 
ـــروژه  ـــکار پ ـــن پیمان ـــه ای ـــود ک ـــخص می ش مش

ـــر. ـــا خی ـــرد ی ـــد ک ـــرا خواه را اج

پیگیری وضعیت سیریک
ــه  ــان ب ــه اردکانی ــفری ک ــس از آن، در س پ
ــن  ــان ای ــرد در جری ــالم ک ــت، اع ــیه داش روس
ســفر امضــای الحاقیــه بــه قــرارداد احــداث 
اســتان  ســیریک  مگاواتــی   ۱۴۰۰ نیــروگاه 
هرمــزگان بــا اســتفاده از وام دولــت روســیه مورد 
ــه  ــا س ــرف دو ی ــا ظ ــت و ت ــرار گرف ــی ق بررس
مــاه آینــده، حــدود ۲۲۰ میلیــون دالر از اعتبــار 
ــرمایه گذار  ــوی س ــروژه از س ــن پ ــاز ای ــورد نی م
ــه وی، هم چنیــن  ــه گفت تامیــن خواهــد شــد. ب
ــران  ــات روســای جمهــوری ای ــا پیــش از مالق ت
ــرای  ــا ب ــی امضاه ــز تمام ــکارا نی و روســیه در آن
الحاقیــه قــرارداد نیــروگاه ســیریک تکمیل شــده 
و ایــن مســئله در آن دیــدار مــورد بررســی قــرار 

ــت. ــد گرف خواه

اولتیماتوم ایران به روس ها
آخریــن اخبــار حاکــی از آن بــود  که  روســیه 
قــول داده ال ســی را آخــر مــاه نوامبــر بــاز کنــد. 
ــد کــه مشــکالت پرداخــت  ــا اعــالم کرده ان آن ه
وام کــه از طریــق روســیه وجــود داشــت، برطــرف 
شــده اســت و روســیه ضمانــت نامــه را تحویــل 
می دهــد. بــه گفتــه محســن طرزطلــب - مدیــر 
ــرق حرارتــی -،  عامــل شــرکت تولیــد نیــروی ب
ــغ  ــورو و مبل ــارد ی ــرارداد ۱.۴ میلی ــغ کل ق مبل
وامــی کــه قــرار اســت از طریــق روســیه تامیــن 
ــن  ــن آخری ــت. ای ــورو اس ــارد ی ــود، ۱.۲ میلی ش
فرصــت بــه روســیه اســت و در غیــر ایــن صــورت 

دولــت روســیه بایــد پیمانــکار را تغییــر دهــد.

آخرین وضعیت اعطای وام از سوی روس ها
ــر نیــروی  امــا در نهایــت هفتــه گذشــته، وزی
ایــران بــه همــراه هیاتــی از دســتگاه های مختلــف 
ــان  ــد. اردکانی ــیه ش ــت روس ــکو پایتخ وارد مس
کــه عنــوان رئیــس ایرانــی کمیســیون مشــترک 
همکاری هــای ایــران و روســیه را یــدک می کشــد 
بــا الکســاندر نــواک - وزیــر انــرژی و رئیس روســی 
کمیســیون مشــترک همکاری هــای دو کشــور - 

مالقــات کــرد. طبــق آخریــن اخبار پیشــنهادهای 
ایــران در مــورد اســتفاده از تمامــی وام پنــج 
ــران  ــت ای ــه دول ــت روســیه ب میلیــارد دالری دول
مــورد بررســی بــا دیــدگاه مثبــت قــرار گرفتــه و 
نشســت مذکــور بــا حضــور دســتگاه های مســئول 
ــی  ــه منظــور تنظیــم مســیر پیــش رو و عملیات ب

ــزار شــد. ــه برگ ــن موافقت نام ــردن ای ک
البتــه دولــت ایــران در جلســه یکشــنبه 
ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــته پروژه ه ــه گذش هفت
موضــوع را بــه تصویــب رســاند. دو پــروژه پیــش 
ــک  ــه ی ــده ک ــی ش ــا نهای ــق تقریب ــن تواف از ای
طــرح شــامل نیــروگاه ۱۴۰۰ مگاواتــی ســیریک 
هرمــزگان و طــرح دیگــر پــروژه برقی کــردن 

راه آهــن اینچه بــرون – گرمســار بــود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، اردکانیــان روز 
گذشــته در حاشــیه جلســه هیــات دولــت اعــالم 
ــد،  ــدان- بیرجن ــن زاه ــای راه آه ــرد: طرح ه ک
نیــروگاه بــرق آبــی گتونــد، تامیــن ۱۰۰۰ واگــن 
ــروگاه  ــازی نی ــهرها و بازس ــرای کالن ش ــار ب قط
ــاز  ــیه در آغ ــی روس ــا وام دولت ــواز ب ــن اه رامی

ــود. ــام می ش ــد انج ــالدی جدی ــال می س
ــد  ــل فراین ــه تکمی ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
برداشــت از وام پنــج میلیــارد دالری دولتــی 
روســیه، تأکیــد کــرد: اخیــراً بــا پیگیــری  موفــق 
شــدیم بــرای ۲.8 میلیــارد دالر باقــی مانــده برخی 
ــرح  ــار ط ــه چه ــیم ک ــق برس ــه تواف ــا ب طرح ه
بــه طــور مشــخص بــه توافــق رســیده کــه یکــی 
ــری  ــد، دیگ ــدان- بیرجن ــن زاه ــا راه آه از آن ه
نیــروگاه بــرق آبــی گتونــد و ســومین مــورد هــم 
ــهرها  ــرای کالن ش ــار ب ــن قط ــن ۱۰۰۰ واگ تامی
اســت و مــورد آخــر نیــز بازســازی نیــروگاه رامیــن 
ــزان ۱۶۰  ــه می ــت آن ب ــش ظرفی ــواز و افزای اه
مــگاوات کــه تبدیــل توافــق بــه قــرارداد در آغــاز 

ــود. ــام می ش ــد انج ــالدی جدی ــال می س

سه سال از کلنگ زنی نیروگاه سیریک گذشت

وعده روس ها باالخره اجرایی می شود؟

مقاله

ــس  ــارت، واژه ای ب ــی تج دادگاه تخصص
ــه  ــب. واژه ای ک ــیار غری ــا بس ــین ام دلنش
ــل  ــن المل ــه تجــارت بی ســال هاســت جامع
علــی الخصــوص صنعــت حمــل و نقــل بیــن 
المللــی کشــور منتظــر شــنیدن ایجــاد آن در 
پیکــره دســتگاه قضایــی کشــور مــی باشــد. 
نهــادی کــه بــا ایجــاد آن بســیاری مشــکات 
ــل  ــن المل ــارت بی ــه تج ــر جامع ــا ب ــه تنه ن
ــی  ــد دادرس ــه فراین ــد بلک ــد ش ــل خواه ح
ــان  ــز آس ــور نی ــی کش ــتم قضای ــر سیس را ب

ــد نمــود. خواه
ــی  ــن الملل ــای بی ــت ه ــه فعالی در عرص
ــاهد  ــی ش ــرا مل ــر ف ــود عنص ــل وج ــه دلی ب
دعــاوی بیــن المللــی هســتیم کــه نــه تنهــا 
قوانیــن داخلــی بعضــا پاســخگوی رفــع 
ــت  ــیدگی آن نیس ــی و رس ــکات قضای مش
ــف  ــن  مختل ــب قوانی ــا تصوی ــی ب ــه حت بلک
ــا  ــا ب ــر ی ــا یکدیگ ــارض ب ــا در تع ــه بعض ک
کنوانســیون هــای مختلــف مصوبــه قــوه 
مقننــه ایــران مــی باشــند کار را بــرای 
ــه تجــارت  ــی ســخت و جامع سیســتم قضای
بیــن المللــی علــی الخصــوص صنعــت حمــل 
و نقــل بیــن المللــی کشــور را ناراضــی 
کــرده اســت، مدیرانــی کــه تنهــا بــه دلیــل 
تعــارض قوانیــن مختلــف و عــدم وجــود 
دادگاه تخصصــی تجــارت، بــدون هیــچ فعــل 
ــد. ــده ان ــس ش ــل حب ــه ای متحم مجرمان

 حجت تولدی

لزوم ایجاد دادگاه تخصصی تجارت
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مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل ها:
در نیمی از جنگل های کشور امکان 
ثبت سند به نام اشخاص وجود ندارد

ــی  ــگاری اراض ــزی و حدن ــر ممی ــر کل دفت مدی
ســازمان جنگل هــا ضمــن اشــاره بــه اجــرای عملیــات 
حدنــگاری در نیمــی از جنگل هــای کشــور گفــت: بــا 
ایــن اقــدام در ایــن بخــش از اراضــی جنگلــی امــکان 

ثبــت ســند بــه نــام اشــخاص وجــود نــدارد. 
ــان  ــن بی ــی ضم ــرم توفیق ــنا، اک ــزارش ایس ــه گ ب
اینکــه در حــال حاضــر وســعت جنگل هــای کشــور ۱۶ 
میلیــون هکتــار اســت کــه تمــام آن ســند دولتــی بــه 
نمایندگــی ســازمان جنگل هــا و مراتــع دارد، اظهارکــرد: 
از ســال ۹۴ تاکنــون در ۵۰ درصــد ایــن جنگل هــا 
»کاداســتر« یــا عملیــات حدنــگاری انجــام شــده اســت.

ــی  ــگاری اراض ــزی و حدن ــر ممی ــر کل دفت مدی
ســازمان جنگل هــا بــا بیــان اینکــه در اراضــی 
باشــد  شــده  انجــام  حدنــگاری  عملیــات  کــه 
ــرد:  ــح ک ــدارد، تصری ــود ن ــواری وج ــکان زمین خ ام
ــر  ــگاری ب ــات حدن ــتر« و عملی ــه های کاداس »نقش
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــات جغرافیای ــاس مختص اس
چراکــه هــر نقطــه روی کــره زمیــن مختصــات 

منحصــر به فــرد خــود را دارد.
توفیقــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ۱۹ الیــه 
متفــاوت و در 8 میلیــون هکتــار از اراضــی جنگلــی 
از جملــه جنــگل، مرتــع مشــجر و غیــر مشــجر و... 
بــا هماهنگــی بــا ســازمان ثبــت امــکان ثبــت ســند 
ــال  ــت: در ح ــدارد، گف ــود ن ــخاص وج ــام اش ــه ن ب
ــات  ــز عملی ــی نی ــی مل ــد اراض ــر در ۴۰ درص حاض

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــتر« اراض »کاداس
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه در برخــی اراضــی 
ــگذاری  ــراد را ارزش ــتثنیات اف ــور، مس ــی کش جنگل
کــرده  و معــادل ارزش ریالــی آن از مراتــع غیــر 
ــه مالــکان ســند داده ایــم، گفــت: بــه هــر  مشــجر ب
حــال ایــن اتفــاق در بســیاری از نقــاط اراضــی 

ــت. ــاده اس ــور افت ــمال کش ــی ش جنگل

کارت سوخت به چند خودرو و موتورسیکلت 
فرسوده تعلق نمی گیرد؟

و  خودروهــا  کــه  کــرد  اعــالم  ناجــا  راهــور  پلیــس  رییــس 
نمی کننــد.  دریافــت  ســوخت  کارت  فرســوده  موتورســیکلت های 
به گزارســش ایســنا، ســردار ســید کمــال هادیانفــر دربــاره تعــداد خودروها 
و موتورســیکلت های فرســوده در کشــور اظهارکــرد:  درحــال حاضــر در کشــور 
مــا ۲۳ میلیــون و ۵۰۰هــزار خــودرو وجــود دارد کــه ۵۳۶ هزار دســتگاه آن در 
ســن فرســودگی اســت، یعنــی بــاالی ۲۵ ســال عمــر دارد و بــر اســاس مصوبه 

ســتاد ســوخت کشــور برایشــان کارت ســوخت صادر نمی شــود.
وی ادامــه داد:  از ۱۱میلیــون و ۵۰۰ هــزار دســتگاه موتورســیکلت نیــز 
۷میلیــون و ۲۰۰هــزار دســتگاه بــاالی ۱۰ ســال و ۱۵ ســال ســن دارنــد 
ــرای  ــا ب ــده اســت، ام ــا و ... مان ــا در پارکینگ ه ــه برخــی از آنه ــه البت ک

ایــن موتورســیکلت ها نیــز کارت ســوختی صــادر نخواهــد شــد.
رییــس پلیــس راهــور ناجــا در مــورد آلودگــی هــوا در کالنشــهرها نیــز 
گفــت: مســاله آلودگــی هــوا چنــد بخــش دارد، یکــی شــرایط جــوی و 
ــی دســت انســان نیســت.  ــاران و ... کــه خیل ــارش ب ــاد و ب عــدم وزش ب
یــک بخــش هــم مربــوط بــه خودروهــای فرســوده اســت کــه امیــدوارم 
بــا اســتفاده از قانــون و مقــررات موجــود بتــوان تــا حــدی زیــادی نیــز آن 

را حــل کــرده و ایــن مســاله را نیــز حــل کــرد. 
هادیانفــر در مــورد خودروهــای بــدون معاینــه فنــی اظهــار کــرد: تمام 
دوربین هــای مــا در سراســر کشــور بــه ویــژه در شــهرها بــه ازای هربــاری 
ــاس  ــد، براس ــور کن ــا عب ــوی دوربین ه ــودرو در روز از جل ــک خ ــه ی ک
مــاده 8 هــوای پــاک ۵۰ هــزار تومــان جریمــه اعمــال خواهــد کــرد و بــه 
همیــن دلیــل نیــز الزم اســت کــه راننــدگان خودروهــای فاقــد معاینــه 

فنــی حتمــا نســبت بــه دریافــت معاینــه فنــی اقــدام کننــد.
ــی  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــی از ن ــفانه بخش ــه داد: متاس وی ادام
ماننــد اتوبوس هــا و نیــز کامیون هــا و .. هــم در ســن فرســودگی هســتند 

کــه بایــد نســبت بــه نوســازی آن اقــدام شــود. 
ــوران  ــه مام ــان اینک ــا بی ــا ب ــی ناج ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی ریی
پلیــس بــه صــورت دســتی و سیســتمی در معابــر و ... نیــز اقــدام بــه کنتــرل 
و برخــورد بــا خودروهــای آالینــده می کننــد، گفــت: امیدواریــم بــا افزایــش 
قیمــت ســوخت، کاهــش تــردد خودروهــا و بــه تبــع آن کاهــش آلودگــی 
هــوا را هــم داشــته باشــیم، البتــه آمارهــای مــا از روزهــای نخســت ســهمیه 

بنــدی نشــان می دهــد کــه کاهــش تــرددی صــورت نگرفتــه اســت.
هادیانفــر افــزود:  در مــورد آلودگــی هــوا دیگر دســتگاه ها نیز مســئولیت هایی 
دارنــد کــه برخــی دراز مــدت و برخــی کوتــاه مــدت اســت کــه امیــدوارم انجــام 

شــود تــا در مجمــوع بتوانیــم ســبب کاهــش آلودگی هوا شــویم.

انهدام باند فیشینگ و کالهبرداری اینترنتی در قم

ــینگ و  ــره فیش ــد ۵ نف ــدام بان ــم از انه ــتان ق ــی اس ــده انتظام فرمان
ــر داد.  ــی خب ــرداری اینترنت کالهب

ــرد: در  ــار ک ــی، اظه ــا آقاخان ــردار عبدالرض ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــراً  ــی اخی ــم اینترنت ــا جرای ــا ب ــس فت ــورد پلی ــت و  برخ ــتای فعالی راس
اعضــای بانــد ۵ نفــره ای را شناســایی کردنــد کــه رده ســنی آنــان 
ــرقت از  ــرداری و س ــه کالهب ــت و در زمین ــال اس ــا ۲۳ س ــن ۱۷ ت بی

حســاب های بانکــی مــردم فعالیــت داشــتند.
ــا انجــام تبلیغــات دروغیــن تحــت عنــوان  وی افــزود: کالهبــرداران ب
ــراه اول،  ــل و هم ــای ایرانس ــارژ اپراتوره ــی، ش ــای صیغه یاب ــرم افزاره ن
ــات  ــال تبلیغ ــا ارس ــالل ب ــای ح ــگان و ازدواج ه ــای رای ــه اینترنت ه ارائ
ــی،  ــبکه های اجتماع ــای ش ــا و گروه ه ــترده در کانال ه ــورت گس ــه ص ب
ــت و  ــی هدای ــای جعل ــای پرداخت ه ــمت درگاه ه ــه س ــتریان را ب مش

ــد. ــک می کردن ــا را ه ــی آنه ــاب های بانک حس
ــبانه روزی  ــالش ش ــیاری و ت ــا هوش ــه داد: ب ــی ادام ــردار آقاخان س
کارشناســان پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامــی اســتان و حمایــت دســتگاه 
ــاً  ــم، نهایت ــوع جرای ــن ن ــراوان ای ــی ف ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــی و ب قضائ
موفــق شــدند کالهبــرداران را در اســتان های آذربایجــان غربــی، مرکــزی 

ــد. ــران شناســایی و دســتگیر کنن و ته
ــزار  ــدود ۴ ه ــون ح ــرد: تاکن ــه ک ــتان اضاف ــی اس ــده انتظام فرمان
ــت و  ــده اس ــتخراج ش ــان اس ــردم از متهم ــده م ــک ش ــماره کارت ه ش
ــزان وجــوه ســرقتی  ــان حســاب ها و می ــرای شناســایی صاحب بررســی ب

ــرار دارد. ــتان ق ــا اس ــس فت ــوران پلی ــتور کار مام در دس
وی بــا بیــان اینکــه اعضــای ایــن بانــد بیــش از یــک ســال اســت کــه 
ــت  ــور فعالی ــطح کش ــی در س ــرداری اینترنت ــینگ و کالهب ــر فیش در ام
دارنــد، گفــت: اقدامــات و اشــراف عملیاتــی بــه وســیله پلیــس فتــا اســتان 
ــاد شــده دســتگیر  قــم صــورت گرفتــه امــا متهمــان در اســتان هــای ی

شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان عنــوان کــرد: از متهمــان تجهیزاتــی ماننــد 
ــیم  ــاپ و س ــپ ت ــی، ل ــتم های اینترنت ــراه، سیس ــی های هم ــواع گوش ان
ــد،  ــتفاده می کردن ــه از آن اس ــال مجرمان ــام اعم ــرای انج ــه ب کارت ک

کشــف شــد.
ــه  ــبت ب ــردم نس ــرد: م ــه ک ــهروندان توصی ــه ش ــی ب ــردار آقاخان س
تبلیغــات فضــای مجــازی هوشــیار بــوده و توجــه ویــژه ای داشــته باشــند، 
ــاز اســت  ــوردار اســت و نی ــی خاصــی برخ ــی از پیچیدگ ــم اینترنت جرای
مــردم بــا کســب و ارتقــاء علــم و آگاهــی در ایــن زمینــه از افتــادن در دام 

کالهبــرداری و ســرقت اینترنتــی پیشــگیری کننــد.

ــرد  ــی از عملک ــده ناش ــوزش مع ــا س ــر دل ی ــوزش س س
نامناســب مــری اســت. گاهــی اوقــات عالئــم ســوزش ســر دل 
ــی  ــه قلب ــا حمل ــراد آن را ب ــر اف ــه اکث ــت ک ــوی اس ــدر ق آنق

اشــتباه می گیرنــد. 
ســوزش معــده می توانــد ناشــی از مشــکالت گوارشــی باشــد 
کــه مقصــر آن افزایــش تولیــد اســید اســت. بــا ایــن حــال یکــی 
ــای  ــه، انتخاب ه ــن عارض ــه ای ــال ب ــی ابت ــل اصل ــر از عل دیگ
ــوردن  ــم خ ــه ه ــث ب ــا باع ــی از غذاه ــت. برخ ــی شماس غذای

ــوند. ــیدیته می ش ــطح اس ــش س ــدن و افزای ــادل pH ب تع
لیستی از این مواد غذایی را در ادامه بخوانید:

ــت  ــوع گوش ــن ن ــد ای ــش از ح ــرف بی ــز: مص ــت قرم گوش
ســطح التهــاب بــدن را افزایــش می دهــد. گوشــت قرمــز 
ســطح اســیدیته بــدن را بــاال می بــرد و مشــکالت هضــم 

می کنــد. ایجــاد 
گوجــه فرنگــی: اگــر از بیمــاری بازگشــت اســید بــه مــری رنج 

می بریــد، بهتــر اســت از گوجــه فرنگــی و محصــوالت آن پرهیــز 
ــید، و  ــک اس ــیتریک، مالی ــار از اسیدس ــا سرش ــه  ه ــد. گوج کنی
ــری را  ــده و م ــد مع ــه می توانن ــتند ک ــید هس ــکوربیک اس آس
بیازارنــد. بــه محــض مصــرف ایــن اســیدها، معده شــروع بــه تولید 
ــل  ــه داخ ــد ب ــید می توان ــن اس ــد. ای ــاد می کن ــی زی ــید خیل اس
مــری خزیــده و ســبب احســاس ســوزش ناخوشــایندی در ســینه 
شــود. از گوجــه و محصــوالت آن، ماننــد ســس کچــاپ، پیتــزا بــا 
ســس گوجــه  فرنگــی، ســس پاســتا و ســس چیلــی پرهیــز کنید.

مرکبــات: مرکباتــی ماننــد پرتقــال، لیمــو، و گریــپ فــروت 
ــر دل را  ــا س ــده ی ــوزش مع ــس و س ــم رفالک ــد عالئ می توانن
ــه  ــه ب ــا چ ــن میوه ه ــرف ای ــن، از مص ــد. بنابرای ــدید کنن تش
صــورت کامــل و چــه بــه صــورت آب  میــوه خــودداری کنیــد. 
ــی  ــرای گوارش ــرای مج ــد و ب ــی دارن ــید فراوان ــات اس مرکب
ــل  ــبب ش ــات س ــاالی مرکب ــیدیته  ب ــتند. اس ــده هس آزاردهن
ــژه  ــه وی ــود، ب ــم می ش ــدید عالئ ــری و تش ــفنکتر م ــدن اس ش

ــی مصــرف شــوند. ــا معــده  خال ــه ب ــی ک وقت
شــکالت: اگــر عاشــق شــکالت هســتید و اغلــب از ســوزش 
ــه یکــی  ســر دل رنــج می بریــد، وقــت آن رســیده اســت کــه ب
ــه بگویــد. شــکالت بــه  از لذت هــای شــیرین و موردعالقه تــان ن
ســه دلیــل بــرای افــرادی کــه از رفالکــس اســید رنــج میبرنــد 
مضــر اســت. اول آن کــه شــکالت حــاوی کافئیــن و محرک هــای 
دیگــری ماننــد تئوبرومیــن اســت کــه باعــث رفالکس یا ســوزش 
معــده می شــوند. تئوبرومیــن نوعــی متیــل  گزانتیــن اســت کــه 
ــه  ــود و ب ــی می ش ــفنکتر تحتان ــه  اس ــدن ماهیچ ــع تنگ ش مان
ــدید  ــس ش ــال رفالک ــتقیم احتم ــکل مس ــه ش ــب ب ــن ترتی ای
اســید را افزایــش می دهــد. دوم آن  کــه شــکالت چربــی باالیــی 
ــرک  ــد مح ــت و می توان ــر اس ــم آن طوالنی ت ــی هض دارد، یعن
ــو  ــه کاکائ ــوم آن  ک ــد. و س ــده باش ــوزش مع ــا س ــس ی رفالک
ــری را  ــفنکتر م ــای، اس ــلولهای روده ــود س ــث ش ــد باع می توان

شــل کننــد و اجــازه دهــد اســید معــده زیــاد شــود.
ــات  ــوع ادویه ج ــن ن ــه ای ــن ک ــا ای ــد: ب ــات تن ــه ج ادوی
امــا  آنتــی اکســیدانی دارنــد،  التهابــی و  خاصیــت ضــد 
ــوب  ــز محس ــدن نی ــی ب ــتم ایمن ــان سیس ــد مهاجم می توانن
شــوند؛ بــه ویــژه زمانــی کــه بــه مــواد غذایــی تحریک کننــده 

ــر  ــا مقص ــن ادویه ه ــان ای ــد. در آن زم ــه می کنی ــا را اضاف آنه
اصلــی ســوزش ســر دل هســتند. ادویــه کاری و فلفــل تنــد از 

ــتند. ــات هس ــوع ادویه ج ــن ن ای
ــرژی  ــدرت و ان ــی ق ــرای بازیاب ــه ب ــرای کســانی ک ــوه: ب قه
ــد،  ــاب نمی کنن ــوه را انتخ ــیدن قه ــز نوش ــزی ج ــه، چی روزان
ــت  ــه خاصی ــوه اگرچ ــود دارد. قه ــی وج ــکل اساس ــک مش ی
آنتی اکســیدانی دارد، ولــی یکــی از منابــع اصلــی کافئیــن 
ــد  ــد، بای ــج می برن اســت و کســانی کــه از ســوزش ســر دل رن
از آن اجتنــاب کننــد. کافئیــن باعــث افزایــش اســیدیته  معــده 
و رفالکــس اســید می شــود. همچنیــن قهــوه فشــار را در 
ــد  ــه می توان ــد، ک ــش می ده ــده کاه ــی مع ــفنکتر تحتان اس
در افــراد مســتعد باعــث ســوزش ســر دل یــا وخامــت اوضــاع 
شــود. قهــوه فرآینــد تخلیــه  معــده را نیــز ســرعت می بخشــد 
ــه شــدت اســیدی  کــه ممکــن اســت باعــث شــود محتــوای ب
آن خیلــی ســریع تر از حالــت عــادی وارد روده  کوچــک شــود. 

ــت روده ای میشــود. ــر ســبب جراحــت باف ــن ام ای
ســیب زمینــی ســرخ کــرده: دشــمن شــماری از فرایندهــای 
ــل  گوارشــی و متابولیکــی اســت. غذاهــای ســرخ شــده از قبی
ــود  ــس را در خ ــای تران ــاالی چربی ه ــطوح ب ــیب زمینی س س

ــر  ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک ــیمیایی دارن ــواد ش ــد و م ــای داده ان ج
ــث  ــه باع ــد، بلک ــر می گذارن ــوارش تاثی ــتگاه گ ــرد دس عملک

ــوند. ــموم می ش ــور س ــید و حض ــد اس ــش تولی افزای
ــواد  ــی کنســرو شــده: سرشــار از م ــواد غذای سوســیس و م
مصنوعــی هســتند کــه باعــث ایجــاد بیــش از حــد اســید در 
خــون و معــده می شــوند. ایــن نــوع غذاهــا بــا چربــی بــاال بــر 
متابولیســم معــده شــما تاثیــر می گذارنــد. اضافــه کــردن ایــن 
غذاهــا بــه رژیــم روزانــه منجــر بــه بیماری هایــی ماننــد چاقــی 

ــی می شــود. ــاالی کلســترول و چرب و ســطوح ب
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ــت:  ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــالف و کشــتار و  ــس از ایجــاد اخت دشــمنان پ
تــرور، شــروع کردنــد بــه جنــگ بــزرگ علیــه 
ــه  ــای اقتصــادی ک ــم ه ــد از آن تحری ــا و بع م
ــا االن ادامــه دارد و هــر کــدام از اینهــا مــی  ت

ــد.  ــرنگون کنن ــی را س ــد دولت توانن
ــر نوبخــت در  ــه گــزارش ایســنا، محمدباق ب
ــه  ــان کمیت ــکن مددجوی ــذاری مس ــن واگ آیی
امــداد در اســتان بوشــهر عنــوان کــرد: در 
ــرژی  ــرای ان ــه ب ــدی ک ــوص ۱۰۰۰ واح خص
مــا  گرچــه  گرفتیــم،  نظــر  در  الکتریکــی 
بــا فرمانــده محتــرم بســیج و حــاج آقــای 
بختیــاری در شــنبه همیــن هفتــه در ســازمان 
برنامــه بودجــه موافــق نامــه ای تحــت عنــوان 
ــالوه  ــه ع ــم ک ــه کردی ــنایی مبادل ــاد روش جه
ــر ســهم اســتان، ۱۰۰۰ واحــد نیــز از ســوی  ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــت در نظ دول
وی افــزود: مــن فکــر مــی کــردم کــه چــرا 
ــل  ــه حداق ــن چهــل ســال گذشــته ک طــی ای
ســن امثــال مــن گواهــی مــی دهــد ۲۲ بهمــن 
ســال ۵۷ وقتــی انقــالب پیــروز شــد و مــا همــه 
ــه  ــد چ ــده ای گفتن ــا ع ــدیم ام ــند ش خرس
خرســندی و کــدام پیــروزی؟ ایــن انقــالب مــا 
نیســت و انقــالب مــا یــک چیــز دیگــر اســت 
کــه بایــد آن را انجــام دهیــم بــه همیــن جهــت 

مــا تحصــن هــا را شکســتیم و ســر کارهایمــان 
رفتیــم و آنهــا اعتصــاب هــا و ناآرامــی هایشــان 

را ادامــه دادنــد. 

رسانه های خارجی به فتنه اخیر امید 
بسته بودند

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه 
داد: خاطــرم هســت در اولیــن عیــد یعنــی ۲۲ 
ــی ۳8 روز،  ــاه یعن ــن م ــا اول فروردی ــن ت بهم
ــی  ــت اهلل طالقان ــوم آی ــتی و مرح ــهید بهش ش
روز عیــد را در کردســتان بودنــد تــا آنجــا را آرام 
ــات  ــد در اختالف ــالش کردن ــده ای ت ــد. ع کنن

ــازند  ــدی بس ــان نم ــرای کالهِ خودش ــی ب قوم
ــتان  ــن و خوزس ــرگان و ترکم ــمت گ و در قس
ــا  ــود آنه ــالف ب ــکان اخت ــه ام ــی ک ــر جای و ه
آمــاده بودنــد و بعــد کــه نشــد شــروع کردنــد به 
کشــتن و تــرور آن کســانی کــه ایــن وحــدت ها 
را ایجــاد کردنــد، مثــل شــهید بهشــتی و شــهید 
رجایــی و دوســتانی کــه در ایــن ایــام فــداکاری 
ــه جنــگ  ــد ب ــد و بعــد از آن شــروع کردن کردن
ــای  ــم ه ــد از آن تحری ــا و بع ــه م ــزرگ علی ب
ــا االن ادامــه دارد و هــر کــدام  اقتصــادی کــه ت
از اینهــا مــی تواننــد دولتــی را ســرنگون کنــد. 
ــن  ــا ای ــرا ب ــرد: چ ــد ک ــئول تاکی ــن مس ای

ــی  ــا انجــام م ــه م ــر علی ــه ب ــات ک ــه اتفاق هم
ــن  ــه آخری ــند ک ــی رس ــه نم ــه نتیج ــد ب دهن
موردشــان هــم کــه بــه آن امیــد بســته بودنــد 
و رســانه هــای خارجــی هنــوز آن را رهــا نمــی 
ــران شــلوغ  ــاًل ۴8 ســاعت در ای ــد کــه مث کنن

ــروز نشــدند؟ شــد؛ چــرا پی
ــی  ــاد م ــا اعتق ــن ب ــرد: م ــار ک ــت اظه نوبخ
ــادران  ــان م ــه از بی ــی ک ــا از دعاهای ــم آنه گوی
ــه  ــزرگ کمیت ــواده ب ــای خان ــان و اعض و پدرانم
حضــرت امــام مــی شــود احســاس خطــر کردند، 
ــت  ــد خدم ــن اخــالص آم ــا همی ــام ب ــون ام چ
کــرد و االن هــم کســانی کــه همــان راه امــام را 
مــی خواهنــد ادامــه بدهنــد بایــد همــان اخالص 
عمــل را داشــته باشــند تــا بتواننــد خدمــت کنند 
و ان شــاءاهلل ایــن کارهــا هــم انجــام خواهد شــد.

ــن  ــوان کــرد: ممکــن اســت همــه ای وی عن
ــورت  ــه ص ــم ب ــم و االن ه ــا بزنی ــا را م حرفه
نمادیــن کلیــد ایــن خانــه هــا را بــه نماینــدگان 
ــای لطفــی خواهــد  ــا آق ــم. ام آن شــهرها بدهی
ــده  ــه ش ــن چ ــور م ــن ژنرات ــره ای ــت باالخ گف
کــه قــول داده ایــم اگــر ایــن دفعــه بــرق قطــع 
شــد مــا ژنراتــور داشــته باشــیم. ایــن هــم هدیه 
ــما  ــه اداره ش ــام ب ــه حضــرت ام ــزان کمیت عزی
کــه ان شــاءاهلل ایــن مجموعــه کــه مــال همــه 
ــور شــود. ــه یــک ژنرات ــزان اســت مجهــز ب عزی

ــک روش  ــداع ی ــا اب ــپانیا ب ــه اس ــگاه الیکانت ــان دانش محقق
ــتیک های  ــردن پالس ــت ک ــل بازیاف ــرای قاب ــار ب ــد، از بخ جدی

ــد.  ــتفاده کردن ــو اس ــد ب ب
ــی  ــواد غذای ــواد شــیمیایی، م ــزارش ایســنا، اگرچــه م ــه گ ب
ــل  ــتیکی قاب ــروف پالس ــب در ظ ــو اغل ــواد دارای ب ــایر م و س
ــده  ــذب ش ــوی ج ــی ب ــا گاه ــوند، ام ــه می ش ــت فروخت بازیاف
توســط پالســتیک باعــث می شــود کــه بــرای بازیافــت نامناســب 

باشــند.
اکنــون محققــان دانشــگاه الیکانتــه)Alicante( اســپانیا ادعا 
ــوی  ــن ب ــردن ای ــن ب ــرای از بی ــدی ب ــه روش جدی ــد ک می کنن
بــد از پالســتیک ها و قابــل بازیافــت کــردن آنهــا بــا اســتفاده از 

بخــار آب ابــداع کــرده اســت.
ایــن روش توســط پروفســور »آنــدرس فوالنــا« و »آنــدره 
ــت و  ــده اس ــداع ش ــپانیا اب ــه اس ــگاه الیکانت ــس« از دانش کابان
ــرار)VOC( را  ــی ف ــات آل ــن روش ترکیب ــه ای ــه می شــود ک گفت
کــه توســط یــک محفظــه پالســتیکی ســاطع می شــوند و توســط 

ــرد. ــن می ب ــوند، از بی ــذب می ش ــری آن ج ــس پلیم ماتری
ــو از  ــع ب ــد دف ــر فرآین ــال حاض ــان، در ح ــه محقق ــه گفت ب
طریــق روش هــای معمــول شستشــو و بازیافــت غیرممکــن 

ــت. اس
ایــن روش بــا مرتــب ســازی، جداســازی و پیــش آماده ســازی 

ــتیک ها  ــس از آن، پالس ــود. پ ــاز می ش ــتیکی آغ ــروف پالس ظ
ــوص  ــون مخص ــک صاب ــا ی ــوند و ب ــرد می ش ــز خ ــه ذرات ری ب
ــا آب شســته می شــوند، ســپس  ــا مــواد شــیمیایی و ســپس ب ب
خشــک می شــوند. در مرحلــه آخــر ایــن مرحلــه »تقطیــر 
ــد. ــی را صــورت می ده ــوی واقع ــه حــذف ب ــاری« اســت ک بخ

تقطیــر بخــاری در واقــع شــامل عبــور بخــار از یــک مــاده در 
یــک ســتون اســت. بــا افزایــش جریــان بخــار، VOCهایــی کــه 
ــا بخــار همــراه می شــوند. ســرانجام  در مــواد موجــود هســتند ب
هنگامــی کــه بخــار متعاقبــاً درون یــک فالســک متراکــم 
ــع کــرد. ــع جــدا و آن را دف ــوان VOC را از مای می شــود، می ت

خاصــی  نــوع   )Steam distillation(بخــاری تقطیــر 

از تقطیــر بــرای مــواد حســاس بــه دمــا هماننــد خصلــت 
آروماتیکــی طبیعــی اســت. بســیاری از ترکیبــات آلــی تمایــل بــه 
تجزیــه در دماهــای بــاال دارنــد، بنابرایــن جداســازی بــه وســیله 
ــت  ــن جه ــه همی ــی نمی باشــد. ب ــه خوب ــی گزین ــر معمول تقطی
ــه  ــا بخــار آب اســتفاده می کننــد. ب ــر از آب ی در دســتگاه تقطی
ــات  ــوش ترکیب ــه ج ــار، نقط ــه بخ ــردن آب ب ــه ک ــیله اضاف وس
کاهــش می یابــد و امــکان تبخیــر در دمــای کمتــر فراهــم 
ــه در آن  ــت ک ــی اس ــر از دمای ــا کمت ــن دم ــه ای ــود ک می ش

ــود. ــه می ش ــل توج ــاده قاب ــدن م ــراب ش خ
ــه  ــرای ب ــد ب ــد همچنیــن می توان ــن فرآین ــه می شــود ای گفت
دســت آوردن محصــوالت مفیــد ماننــد روغن هــای مفیــد کــه از 

تقطیــر بــرگ گیاهــان حاصــل می شــوند، اســتفاده شــود.
ایــن روش محققــان دانشــگاه الیکانتــه اخیــراً ثبــت اختــراع 
شــده اســت و پنــج شــرکت هــم اکنــون عالقــه منــد بــه تجــاری 

ســازی ایــن فنــاوری هســتند.
ــد  ــه روش کارآم ــت ب ــه بازیاف ــاز ب ــد: نی ــس« می گوی »کاناب
و ســازگار بــا محیــط زیســت ضایعــات پالســتیکی بــرای 
اســتفاده های بعــدی بــه عنــوان مــاده اولیــه و همچنیــن 
ــه  ــه وجــود دارد ک ــن زبال ــای دف کاهــش حضــور آن در محل ه
ــزوده  ــش ارزش اف ــد و افزای ــه کاهــش هزینه هــای تولی منجــر ب

می شــود.  محصــول 

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی 
و امــام جمعــه گفــت: در تأییــد صالحیــت 
ــون،  ــه قان ــم عمــل ب ــی، مه ــای انتخابات نامزده
شــرع مقــدس اســالم و میــزان التــزام عملــی به 
نظــام اســالمی اســت و نبایــد ســالیق شــخصی 

ــل باشــد.  ــر دخی ــن ام در ای
و  االســالم  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
المســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم در 
همایــش توجیهــی و آموزشــی اعضــای هیئــت 
نظــارت بــر انتخابــات شهرســتان هــا در تبریــز 
از  را  مــردم  آرای  نگهبــان  شــورای  افــزود: 
دســتبرد صاحبــان ثــروت و قــدرت مصــون نگــه 

مــی دارد.
امــام جمعــه تبریــز تصریــح کــرد: دشــمن بــا 
تــالش شــبانه روزی در صــدد نفــوذ بــه مجلس، 
دولــت و قــوه قضائیــه اســت بــه ایــن علــت نباید 
در تأییــد صالحیــت نامزدهــا تســامحی صــورت 

گیــرد یــا ســالیق شــخصی اعمال شــود.
وی خطــاب بــه اعضــای هیئــت نظــارت بــر 
انتخابــات گفــت: ازنظــرات شــخصی خــودداری 
و بــا اخــالص در عمــل از باندبــازی و قــوم 
گرایــی دوری کنیــد و ماننــد یــک ناظــر واقعــی 
در شــورای نگبــان باشــید چــرا کــه نظــارت بــر 
ــان اســت و  ــده شــورای نگهب ــر عه ــات ب انتخاب
ــام  ــت نظ ــالمیت و جمهوری ــظ اس ــن حف ضام

ــن مرجــع اســت. ای
وی افــزود : آرای مــردم در نظــام جمهــوری 
اســالمی ایــران تعییــن کننــده و نقــش آفریــن 
ــام  ــا نظ ــام م ــن رو نظ ــی؛ از ای ــه زینت ــت ن اس
مردمســاالری دینــی اســت نــه دموکراســی بــی 

قیــد.
حجت االســالم والمســلمین آل هاشــم گفت 
:تحقــق مــردم ســاالری یــا همــان جمهوریــت به 
همــراه تحقــق اســالمیت در نظــام اســالمی بــر 
عهــده شــورای نگهبــان اســت کــه اگــر کوتاهــی 
ــر  ــه خط ــاالری ب ــث مردمس ــام از حی ــد نظ کن
مــی افتــد و امــکان سوءاســتفاده بــرای صاحبان 

قــدرت و ثــروت و دســت درازی بــه آرای تــوده 
هــای مــردم فراهــم مــی شــود.

وی افــزود : دفاترنظــارت اســتان نقــاط ثقــل 
ــد  ــه بای ــتند ک ــان هس ــورای نگهب ــی ش اجرای
ــایه  ــا درس ــند ت ــته باش ــص الزم را داش تخص
ارتبــاط اعضــای ایــن دفاتــر بــا شــورای نگهبــان 
صالحیــت کاندیداهــا بــه طــور مناســب بررســی 

شــود.
ــرقی  ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
نیــز در ایــن همایــش گفــت : ســتاد پیشــگیری 
از جرایــم انتخاباتــی بــا دســتورالعملهای الزم در 
اســتان تشــکیل شــده اســت و رویکــرد ســتاد 

نــه فقــط رصــد و پایــش مســتمر فعالیــت هــای 
ــات و  ــان انتخاب ــا بلکــه مجری ــی نامزده انتخابات
ــات  ــی اســت کــه ممکــن اســت از امکان مدیران
دولتــی بــرای مقاصــد انتخاباتــی ســوء اســتفاده 

کننــد.
دیگــر  رویکــرد   : افــزود  اللهــی  خلیــل 
ــگیرانه  ــر پیش ــاذ تدابی ــی اتخ ــتگاه قضای دس
ــرم  ــوع ج ــس از وق ــدام پ ــر اق ــت و منتظ اس
ــرده  ــد ک ــا را رص ــه فعالیته ــم بلک ــی مانی نم
و اشــتباهات را در وهلــه اول تذکــر قانونــی 
مــی دهیــم و بــرای بــار دوم باتشــکیل پرونــده 

ــم. ــی کنی ــی م ــدام قانون اق
وی همچنیــن بــه تشــکیل شــعبات تخصصی 
ــه جرایــم انتخاباتــی اشــاره کــرد و  رســیدگی ب
ــز و  ــراهای تبری ــژه در دادس ــعبات وی ــت :ش گف
شهرســتانها و دادگاه هــای بدوی تشــکیل شــده 

کــه مســلط بــه مســائل انتخاباتــی هســتند.
افــزود:  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــز از  ــی نی ــای قوم ــت ه ــری از ظرفی ــره گی به
جــرم هــای انتخاباتــی اســت و برخــی نامزدهــا 
ــزو  ــه ج ــد ک ــی دهن ــردم م ــه م ــی ب قولهای
خطــوط قرمــز نظــام اســت و برخــی بــه ســیاه 
ــام  ــتاوردهای نظ ــوه دادن دس ــد جل ــی و ب نمای
ــن  ــا ای ــی ب ــتگاه قضای ــه دس ــد ک ــی پردازن م
ــرد. ــد ک ــورد خواه ــاض برخ ــدون اغم ــوارد ب م

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

هر کدام از تحریم های اقتصادی می تواند دولتی را سرنگون کند

ابداع یک روش نوین در بازیافت پالستیک های بدبو

سالیق فردی در تایید صالحیت نامزدهای انتخابات دخیل نباشد
ــیز  ــن ش ــنال بت ــرکت ش ــرات ش ــی تغیی آگه
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ۲8۰ و شناســه 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــی ۱۰8۶۰۰88۶۴۱ ب مل
ــات  ــورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تصمیم ــره م ــت مدی هیئ
ــوان  ــته شیش ــادی خجس ــد : ه ــاذ ش ــل اتخ ذی
بــه کــد ملــی ۵۰۶۹۶۷۱۳۹۱ بــه ســمت رئیــس 
ــد  ــه ک ــی ب ــری خانیان ــرا اکب ــره زه ــت مدی هیئ
ــس  ــب رئی ــمت نای ــه س ــی ۵۰۶۰۰۲۵۰۱۲ ب مل
ــی  ــد مل ــه ک ــری ب ــی نه ــره مرتض ــت مدی هیئ
ــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره  ۵۰۶۹۶۷۴۶۲۵ ب
و مدیرعامــل تعییــن شــدند. کلیــه اوراق و اســناد 
بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ، ســفته 
، بــروات ، قراردادهــا و عقــود اســالمی بــا امضــای 
هــادی خجســته شیشــوان ) رئیــس هیئــت 
مدیــره ( و مرتضــی نهــری ) عضــو هیئــت مدیــره 
و مدیرعامــل ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر و 
اوراق عــادی و اداری بــا امضــای هــادی خجســته 
ــی  ــره ( و مرتض ــت مدی ــس هیئ ــوان ) رئی شیش
نهــری ) عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ( 

ــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. همــراه ب
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ـــن  ـــنال بت ـــرکت ش ـــرات ش ـــی تغیی  آگه
ـــت  ـــماره ثب ـــه ش ـــاص ب ـــهامی خ ـــیز س ش
ملـــی ۱۰8۶۰۰88۶۴۱  و شناســـه   ۲8۰
ـــی  ـــع عموم ـــه مجم ـــتناد صورتجلس ـــه اس ب
العـــاده مـــورخ  عـــادی بطـــور فـــوق 
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ 
ـــد  ـــه ک ـــوان ب ـــته شیش ـــادی خجس ـــد : ه ش
ـــه  ـــری ب ـــی نه ـــی ۵۰۶۹۶۷۱۳۹۱ مرتض مل
کـــد ملـــی ۵۰۶۹۶۷۴۶۲۵ زهـــرا اکبـــری 
خانیانـــی بـــه کـــد ملـــی ۵۰۶۰۰۲۵۰۱۲ 
بـــه عنـــوان اعضـــای هیئـــت مدیـــره بـــه 
مـــدت دو ســـال انتخـــاب شـــدند. فـــری 
ــی  ــد ملـ ــه کـ ــان بـ ــری خانیـ ــاز خیـ نـ
ـــه  ـــی ب ـــاد صیف ـــید فرش ۵۰۶۰۰۲۵۰۱۲ س
ــب  ــه ترتیـ ــی ۵۰۶۰۰۳۲۰۷8 بـ ــد ملـ کـ
بعنـــوان بـــازرس اصلـــی و علـــی البـــدل 
ـــاب  ـــی انتخ ـــال مال ـــک س ـــدت ی ـــرای م ب
شـــدند. روزنامـــه کثیـــر االنتشـــار عجـــب 
شـــیر جهـــت درج آگهـــی هـــای شـــرکت 

انتخـــاب گردیـــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)674616(



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 09 آذر ماه 98- سال ششم - شماره 623 فرهنگ و هنر6
آشپزی

قورمه سبزی به روش های مختلف 

 مواد الزم برای قورمه سبزی :
 گوشـــت ســـر دســـت بـــا مغـــز ران بـــدون 

اســـتخوان 
۵۰۰ گرم 
 پیاز سرخ کرده                           ۳ قاشق سوپخوری
 لیمو عمانی                               ۳تا ۴ عدد
 لوبیا قرمز                                                  ۵۰۰ گرم

 سبزی خورشتی                                            ۱ کیلوگرم 
نمک و فلفل و زردچوبه                     به مقدار الزم

طرز تهیه قورمه سبزی:
ـــدا  ـــبزی ابت ـــه س ـــورش قورم ـــت خ ـــرای پخ ب
گوشـــت هـــای خـــرد شـــده را همـــراه بـــا پیـــاز داغ 
ـــراه  ـــد هم ـــه کنی ـــه اضاف ـــد. زردچوب ـــت بدهی تف
بـــا آب و لوبیـــا قرمـــز بپزیـــد. پـــس از اینکـــه 
ـــتی  ـــای خورش ـــبزی ه ـــد س ـــز ش ـــم پ ـــت نی گوش
)تره،جعفری،گشـــنیز،کمی شـــنبلیله،چند پـــر 
ــا مقـــداری روغـــن  ــد بـ ــاع( را خـــرد کنیـ نعنـ

داخـــل گوشـــت بریزیـــد. و تفـــت بدهیـــد.
ـــه کنیـــد پـــس از چنـــد  نمـــک و فلفـــل را اضاف
جـــوش لیموعمانـــی را چنـــد ســـوراخ کنیـــد و  
ـــزد و  ـــورش بپ ـــد خ ـــد و بگذاری ـــل آن بریزی داخ
ـــه  ـــوره ب ـــداری آبغ ـــد مق ـــی توانی ـــد. م ـــا بیفت ج
ـــن  ـــس از پخت ـــورش پ ـــد. خ ـــه کنی ـــورش اضاف خ
ـــطح آن  ـــر س ـــن ب ـــد و روغ ـــا بیفت ـــاًل ج ـــد کام بای

ـــرد. ـــرار گی ق

مواد الزم برای قورمه سبزی بوشهری:
گوشت تازه گوسفند                              ۵/۱ کیلوگرم
 لوبیا چشم بلبلی                            ۴۰۰ گرم

 پیاز ریز خردشده                              ۲ عدد 
* سبزی خورشتی                      ۵/۱ کیلو
 گرد لیمو عمانی                           ۱۰۰ گرم
 آبلیمو ترش                                 نصف فنجان

نمک، فلفل و زردچوبه                          به مقدار الزم 
 

*ســبزی شــامل تره، جعفــری، گشــنیز و کمی 
ــم ــو نی ــک کیل ــم شــنبلیله: ی ــی ک شــوید و خیل

طرز تهیه خورش قورمه سبزی بوشهری:
ــهری،  ــبزی بوشـ ــه سـ ــت قورمـ ــرای پخـ بـ
ــاعت  ــد سـ ــدت چنـ ــه مـ ــا را بـ ــدا لوبیاهـ ابتـ
ــد. ــرد کنیـ ــا را خـ ــبزی هـ ــد. سـ خیـــس کنیـ

قابلمـــه ای را روی حـــرارت مالیـــم قـــرار 
دهیـــد و مقـــداری روغـــن داخـــل آن بریزیـــد 
ــده را  ــرد شـ ــاز خـ ــود. پیـ ــه داغ شـ زمانـــی کـ
داخـــل آن تفـــت دهیـــد تـــا رنـــگ آن روشـــن 
ـــه  ـــی ک ـــوند زمان ـــی ش ـــا طالی ـــر پیازه ـــود. اگ ش
ـــا  ـــد پیازه ـــی کنی ـــرخ م ـــا آن س ـــا را ب ـــت ه گوش

مـــی ســـوزند.
ســـپس گوشـــت هـــا را خـــرد کنیـــد و بـــه 
ـــن  ـــوند. در حی ـــرخ ش ـــا س ـــد، ت ـــه کنی ـــاز اضاف پی
ـــد  ـــه کنی ـــه آن اضاف ـــه را ب ـــت گوشـــت زردچوب تف
ـــل  ـــرد، داخ ـــر ک ـــت تغیی ـــگ گوش ـــی رن و  زمان
ـــرارت را  ـــد و ح ـــه آب بریزی ـــا ۴ پیمان ـــه ۳ ت قابلم

ـــد. ـــوش بیای ـــه ج ـــا آب ب ـــد ت ـــاال ببری ب
ـــس  ـــای خی ـــدن آب، لوبیاه ـــوش آم ـــد از ج بع
ـــد  ـــم کنی ـــرارت را ک ـــد و ح ـــه کنی ـــده را اضاف ش

ـــد. ـــی بپزن ـــه آرام ـــا ب ـــت و لوبی ـــا گوش ت
در ایـــن زمـــان داخـــل تابـــه ای روغـــن 
زیـــاد بریزیـــد و ســـبزی هـــا را داخـــل روغـــن 
ـــبزی  ـــید س ـــب باش ـــد مواظ ـــرخ کنی ـــابی س حس
ـــا  ـــبزی را ب ـــه س ـــا ثورم ـــی ه ـــوزند. جنوب ـــا نس ه
روغـــن زیـــاد حســـابی ســـرخ مـــی کننـــد بـــه 
صورتـــی کـــه قورمـــه ســـبزی آن هـــا خیلـــی 

تیـــره مـــی شـــود.
ـــدند،  ـــز ش ـــم پ ـــا نی ـــت ه ـــا و گوش ـــی لوبی وقت
ــورش  ــه خـ ــده را بـ ــرخ شـ ــای سـ ــبزی هـ سـ
ـــم  ـــعله مالی ـــا ش ـــا ب ـــد ت ـــد و بگذاری ـــه کنی اضاف

ـــد. ـــا بیفت ـــزد و ج ـــال بپ کام
در ۱۰ دقیقـــه آخـــر پخـــت، گـــرد لیمـــو را 
بـــه خـــورش قورمـــه ســـبزی اضافـــه کنیـــد و 
در آخریـــن مرحلـــه آبلیمـــوی تـــرش و کمـــی 
ـــد  ـــد و بع ـــه کنی ـــذا اضاف ـــه غ ـــل ب ـــک و فلف نم
از اینکـــه چنـــد جـــوش زد، خـــورش را از روی 

حـــرارت برداریـــد.
 

راز خوشمزگی »قورمه سبزی« :
ـــما  ـــبزی ش ـــه س ـــد قورم ـــی خواهی ـــر م -اگ
ــتفاده  ــز اسـ ــا قرمـ ــود از لوبیـ ــر شـ ــره تـ تیـ

کنیـــد.
بعضـــی افـــراد بـــرای خـــوش رنـــگ شـــدن 
ـــی  ـــه آن م ـــه ب ـــبزی رب گوج ـــه س ـــورش قورم خ

ـــد. زنن
ــبزی  ــه سـ ــن قورمـ ــن انداختـ ــرای روغـ -بـ
ـــن  ـــا روغ ـــده ی ـــرخ ش ـــی چ ـــت از چرب ـــر اس بهت

قلـــم اســـتفاده کنیـــد.
-اگـــر مـــی خواهیـــد قورمـــه ســـبزی تـــان 
تـــرش تـــر شـــود در آن پـــودر لیموعمانـــی 
بریزیـــد و اگـــر تـــرش دوســـت نداشـــتید 
ــد و  ــوراخ بزنیـ ــد سـ ــل چنـ ــی کامـ لیموعمانـ

ــد. ــتفاده کنیـ اسـ
منبع: بیتوته

طرح جدید دانشگاه آزاد
 برای سربازی پژوهشگران و نخبگان

مدیــر تســهیالت باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخبــگان دانشــگاه آزاد 
از طــرح جدیــدی بــرای بخشــودگی بخشــی یــا تمــام ســربازی نخبــگان 

و پژوهشــگران ایــن باشــگاه خبــر داد.
ــگاه آزاد  ــد دانش ــرح جدی ــی، از ط ــهاب خاقان ــر، ش ــزارش مه ــه گ ب
ــگران  ــگاه پژوهش ــای باش ــربازی اعض ــودگی س ــا بخش ــش ی ــرای کاه ب
ــرح  ــر ط ــال حاض ــت: در ح ــر داد و گف ــگاه خب ــن دانش ــگان ای و نخب
بخشــودگی ســربازی اعضــای باشــگاه در تفاهــم بــا نیروهــای مســلح در 
ــه نتیجــه نرســیده اســت و در  دســتور کار قــرار دارد کــه البتــه هنــوز ب

ــرار دارد. ــی ق ــه ابتدای مرحل
ـــگان  ـــت باشـــگاه پژوهشـــگران جـــوان و نخب ـــر تســـهیالت و حمای مدی
ـــا  ـــیاری از ارگان ه ـــرح در بس ـــن ط ـــه داد: ای ـــالمی ادام ـــگاه آزاد اس دانش
ـــر  ـــگاه آزاد در نظ ـــت و دانش ـــدن اس ـــرا ش ـــال اج ـــا در ح ـــازمان ه و س
ـــای  ـــم اعض ـــه ه ـــرا ک ـــاند؛ چ ـــرا برس ـــه اج ـــه مرحل ـــرح را ب ـــن ط دارد ای
ـــه  ـــه ب ـــه ک ـــای مربوط ـــازمان ه ـــم س ـــد و ه ـــد ش ـــع خواهن ـــگاه منتف باش
ـــی  ـــتند، نفع ـــگان هس ـــط نخب ـــود توس ـــای خ ـــش ه ـــام پژوه ـــال انج دنب

ـــرد. ـــد ب خواهن
وی ادامــه داد: بــه طــور مثــال طــرح هــای پژوهشــی از ســوی ســتاد 
نیروهــای مســلح و یــا ســازمان هــای وابســته بــه صــورت فراخــوان اعــالم 
ــه رشــته تخصصــی  ــا توجــه ب مــی شــود، پــس از آن اعضــای باشــگاه ب
ــد و  ــه دهن ــه و آن را ارائ ــوزال را تهی ــد پروپ ــی توانن ــود م ــی خ و توانای
در نهایــت در صــورت موافقــت، کار آغــاز و بخشــودگی بخشــی یــا تمــام 

ســربازی اعمــال مــی شــود.
ــگان ســما در بیــش از 8۰ واحــد  باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخب
در سراســر کشــور دارای دفتــر بــوده و بــه حمایــت از پژوهشــگران مــی 

پــردازد.

بــا درد شــدید در ناحیــه شــکم بــه بیمارســتان 
ــازمان  ــت س ــت زعام ــه تح ــز ک ــن تبری ۲۹ بهم

ــردم. ــه ک ــت مراجع ــی اس ــن اجتماع تامی
آپاندیس بود، بسیار زجرآور و نفس بر.

شــب بیمارســتان بــر خــالف تجربــه هــای 
ــاده  ــتان افت ــه بیمارس ــروکارم ب ــه س ــی ام ک قبل

ــود. ــروصدا ب ــلوغ و پرس ــی ش ــود، خیل ب
خنــده هــای بلنــد و هیاهــوی پرســتاران، کادر 
و نیروهــای خدماتــی بخــش مــرا بــه واکنــش وادار 
ــان را  ــی صدایش ــم، کم ــا اعتراض ــه ب ــا بلک ــرد ت ک
پاییــن آورنــد، ولــی دریــغ از اهمیتــی چنــد دقیقــه 
ــه  ــا ب ــت ت ــی گذش ــوال قبل ــر من ــاع ب ای؛ و اوض

وســیله مســکن، خوابیــدم و صبــح شــد.
پزشــک معالجــم صبــح آمــد بــر ســر بالینــم و 
معاینــه ام کــردم، فــورا بــه اتــاق عمــل رفتــم، بعــد 

از عمــل برگشــتم بــه بخــش.
حتمــا خیــال مــی کنیــد، امشــب دیگــر اثــری 
ــا  ــه، امشــب ب ــا ن ــود. ام ــوی بخــش نب از آن هیاه
شــدت بیشــتری نســبت بــه شــب گذشــته خنــده 
ــش،  ــرو بخ ــوت زدن در راه ــتاران، س ــای پرس ه

پرتــاب جــارو و لیــوان بــه همدیگــر و خلــق 
لحظاتــی شــاد ومفــرح در مکانــی کــه بایــد مایــه 

ــت. ــه داش ــد، ادام ــاران باش ــش بیم آرام
ایــن اوضــاع در هــر ۵ شــبی کــه مــن میهمــان 
بیمارســتان ۲۹ بهمــن تبریــز بــودم، ادامــه داشــت.

ــرای  ــوپروایزر ب ــه س ــم ک ــب ه ــک ش ــی ی حت
سرکشــی آمــده بــود، موضــوع را گفتــم ولــی هیــچ 

ــه ایجــاد نشــد. توفیــری در قضی
ــی  ــه مرخــص شــدیم ول ــا ک ــال، م ــر ح ــه ه ب
ــاران  ــال بیم ــه از ح ــی ک ــال درمانگران ــه ح ــدا ب ب
شــان غافلنــد و بیمــاران را بــه هیــچ نمــی انگارنــد.

ــازار شــام،  ــر اینکــه در شــب اول آن ب جالــب ت
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــئوالن دانش ــی از مس ــا یک ب
ــتم  ــان گذاش ــوع را در می ــم و موض ــاس گرفت تم
ــوپ را در زمیــن تامیــن اجتماعــی  ــی ایشــان ت ول
ــر بیمارســتان ۲۹  ــی ب ــا نظارت انداخــت و گفــت م

ــم. ــن نداری بهم
ــن  ــر تامی ــکی در براب ــام پزش ــول نظ ــی غ یعن
ــدارد؟! ــه و نظــارت ن ــرای مقابل ــی ب اجتماعــی توان
)محمد سلیمی(

ــی وزارت  نماینــده دفتــر تبلیغــات و بازاریاب
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــت: گردشــگری یکــی  ــانگهای گف ــران در ش ای
از حلقــه هــای اتصــال ایــران و چیــن اســت و 
بایــد از ایــن فرصــت بــه نحــو مناســبی بــرای 

تقویــت روابــط دو کشــور اســتفاده کــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، حســین خلیفــی در 
ــی گردشــگری  ــس بیــن الملل هفتمیــن کنفران
ــل  ــن المل ــگاه بی ــای در دانش ــت چ ــا محوری ب
ماکائــو در جنــوب چیــن افــزود: چیــن و ایــران 
ــد  ــوده ان ــم ب ــن راه ابریش ــای که ــدن ه از تم
ــژه در  ــه وی ــور ب ــط دو کش ــز رواب ــون نی و اکن
ــک  ــرح ی ــوب ط ــگری در چارچ ــه گردش عرص
ــه اســت. ــش یافت ــک جــاده افزای ــد - ی کمربن

ــا اشــاره بــه مصوبــه لغــو یــک طرفــه  وی ب
ــه در  ــدام ک ــن اق ــزود ای ــن اف ــا چی ــد ب روادی
راســتای تقویــت روابــط گردشــگری میــان دو 
کشــور صــورت گرفتــه اســت تاثیــر زیــادی در 
ــه ایــران  افزایــش تعــداد گردشــگران چینــی ب

ــس دارد و برعک
بازاریابــی  و  تبلیغــات  دفتــر  نماینــده 
وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــرد  ــد ک ــانگهای تاکی ــران در ش ــگری ای گردش
ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت در تمــام 

جهانگــردی  جاذبه هــای  دارای  کشــورهای 
ــوان  ــه عن ــز ب ــران نی ــت ای ــش اس ــه افزای رو ب
یکــی از کشــورهای مقصــد گردشــگران چینــی، 
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــادی ب ــای زی ظرفیت ه

در ایــن حــوزه دارد.
ــه جــذب گردشــگران  ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــای دفت ــی از برنامه ه ــران یک ــه ای ــی ب خارج
ــراث فرهنگــی  ــات ســازمان می ــی و تبلیغ بازاریاب
در شــانگهای اســت بــه ســرمایه گــذاران چینــی 
زمینــه  در  گــذاری  ســرمایه  داد  اطمینــان 

گردشــگری ایــران پربــازده و ســودآور خواهــد بود.
خلیفــی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــرد: توســعه گردشــگری کشــاورزی  ــح ک تصری
ــورهای  ــب در کش ــای مناس ــی از راهبرده یک
ــن  ــگر و همچنی ــذب گردش ــرای ج ــف ب مختل
ــد  تقویــت نواحــی روســتایی اســت و مــی توان
بــه عنــوان یکــی از عرصــه هــای تنــوع بخــش 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــتایی مدنظ ــاد روس اقتص
او از گردشــگری روســتایی بــه عنــوان یکــی 
ــگری  ــت گردش ــم در صنع ــای مه ــاخه ه از ش

یــاد کــرد و گفــت: در ایــران نیــز توســعه 
گردشــگری روســتایی در دســتور قــرار گرفتــه 
ــظ روســتاها شــده  ــم باعــث حف ــه ه اســت ک
ــم آوردن  ــرای فراه ــی را ب ــن فرصت و همچنی

ــت. ــرده اس ــم ک ــتایی فراه ــگری روس گردش
در  را  کشــاورزی  گردشــگری  خلیفــی 
ــی  ــت محیطی، اجتماع ــادی، زیس ــاد اقتص ابع
ــن  ــت: ای ــت و گف ــذار دانس ــی تاثیرگ و فرهنگ
ــنن  ــگ و س ــد فرهن ــگری می توان ــوع گردش ن
روســتایی را حفــظ نمایــد، وضعیــت اجتماعــی 
ــان کشــاورز را  کشــاورزان را بهبــود دهــد و زن

ــازد. ــد س توانمن
ــی وزارت  نماینــده دفتــر تبلیغــات و بازاریاب
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ایــران در چیــن در ادامــه بــه تاریخچــه کشــت 
ــرف آن  ــد و مص ــزان تولی ــران، می ــای در ای چ
و همچنیــن معرفــی انــواع چــای و شــیوه 

ــت. ــرف آن پرداخ مص
المللــی  بیــن  کنفرانــس  هفتمیــن 
گردشــگری چــای بــا همــکاری بنیــاد ماکائــو، 
ــگ  ــگ کن ــی هن ــج انجمــن دانشــگاه چین کال
ــا مشــارکت  ــو چیــن و ب و ماهنامــه مینــگ پائ
۲۰ کشــور آســیایی مســیر یــک جــاده - یــک 

ــد. ــزار ش ــه روز برگ ــدت س ــه م ــد ب کمربن

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  وزیــر 
گردشــگری جمهــوری اســالمی ایــران کــه بــه 
ــن  ــای که ــدن ه ــالس تم ــرکت در اج ــور ش منظ
بــه چیــن ســفر کــرده اســت گفــت: هدفگــذاری مــا 
ــا یــک و نیــم میلیــون  ــر ب جــذب یــک درصــد براب
گردشــگر چینــی بــه ایــران در یــک دوره چهــار تــا 

ــت.  ــاله اس ــج س پن
ــان« در  ــر مونس ــی اصغ ــا، »عل ــزارش ایرن ــه گ ب
ــع  ــن در جم ــرودگاه پک ــن در ف ــه چی ــدو ورود ب ب
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه بــا دعــوت همتــای 
ــدن  ــالس تم ــرکت در اج ــور ش ــه منظ ــی و ب چین
ــت:  ــت گف ــرده اس ــفر ک ــن س ــه چی ــن ب ــای که ه
ــران  ــگری ای ــدف گردش ــورهای ه ــزو کش ــن ج چی

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ــون گردشــگر  ــن ســاالنه ۱۵۰ میلی ــزود: چی او اف
ــوزه  ــر در ح ــورهای برت ــزو کش ــی دارد و ج خروج
گردشــگری اســت و جــزو بازارهــای هــدف مــا اســت.

ــط  ــه رواب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــان تصری مونس
تــالش کنیــم ســقف  بایــد  خــوب دو کشــور، 

گردشــگری دو کشــور ارتقــا پیــدا کنــد.
ــن  ــران از ای ــهم ای ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــازار بــزرگ بســیار انــدک اســت گفــت: بــا کمــک 

ــی  ــای مختلف ــروه ه ــن، گ ــران در چی ــفارت ای س
ــران  ــه ای ــی را ب ــروف چین ــای مع ــره ه ــامل چه ش
دعــوت کردیــم کــه نقــش زیــادی در جــذب 

گردشــگر دارد.
وی گفــت: در حاشــیه ایــن ســفر نشســت اژانــس 
هــای گردشــگری دو کشــور نیــز بــا هــدف معرفــی 

جذابیــت هــای ایــران برگــزار مــی شــود.
وزرای  المللــی  بیــن  اجــالس  در  شــرکت 
ــای کهــن در پکــن، شــرکت  گردشــگری تمــدن ه
ــور  ــا حض ــن ب ــران و چی ــگری ای ــت گردش در نشس
آژانــس هــای گردشــگری ایرانــی و چینــی و  گفت و 
گــو بــا تلویزیــون گردشــگری چیــن از جملــه برنامــه 

ــت. ــن اس ــه چی ــفر ب ــان در س ــای مونس ه
دیــدار و مالقــات بــا وزیــر فرهنــگ و گردشــگری 
ــان و گفــت  ــا وزیــر گردشــگری یون چیــن، دیــدار ب
ــا رســانه هــای چیــن از جملــه  و گوهــای خبــری ب
ــن و  ــی چی ــون دولت ــی وی« تلویزی ــی ت ــی س »س
روزنامــه هــای گلوبــال تایمــز و چاینــا دیلــی کالچــر 
ــه پکــن  ــه هــای مونســان در ســفر ب از دیگــر برنام

اســت.
گردشــگر  تامیــن  منبــع  مهم تریــن  چیــن 
بــه  نزدیــک  اســت در ســال ۲۰۱8  در جهــان 
ــن  ــای ای ــارج از مرزه ــه خ ــی ب ــون چین ۱۵۰ میلی
ــگ و گردشــگری  ــد وزارت فرهن کشــور ســفر کردن

ــد  ــداوم رش ــا ت ــت ب ــرده اس ــی ک ــن پیش بین چی
ــش درآمدهــای ســاالنه شــخصی،  اقتصــادی و افزای
ــارج از  ــه خ ــور ب ــن کش ــهروندان ای ــفر ش ــار س آم
ــون  ــه ۱۷8 میلی ــالدی ب ــا ســال ۲۰۲۲ می ــن ت چی
ــر در ســال برســد همچنیــن تخمیــن زده شــده  نف

ــون  ــن گردشــگران در مجمــوع حــدود ۱.۲ تریلی ای
ــد. ــه کنن ــوان« هزین »ی

ایــران از ســال ۲۰۱۱ بــه فهرســت مقاصــد 
ــز  ــال ۱۳۹۵ نی ــد و از س ــن وارد ش ــگری چی گردش
سیاســت  جــذب گردشــگران چینــی را در دســتور کار 
قــرار داد در ایــن راســتا هیــات وزیــران اوایــل تیرمــاه 
ــا  ــد ب ــه روادی ــک طرف ــو ی ــه لغ ــال ۱۳۹8 مصوب س
چیــن را صــادر کــرد و از ۲۵ تیرمــاه بــه اجــرا در آمــد 
بــر اســاس ایــن مصوبــه چینــی هــا بــه مــدت ۲۱ روز 

ــد. ــران ســفر کنن ــه ای ــد ب ــزا می توانن ــدون وی ب
 8۰۰ و  هــزار   ۵۲ میــالدی  گذشــته  ســال 
ــش  ــد پی ــفر کردن ــران س ــه ای ــن ب ــگر از چی گردش
بینــی تهــران ایــن اســت کــه بــا لغــو روادیــد شــمار 
ایــن گردشــگران بســرعت افزایــش یافتــه و در 
ــر  ــون نف ــک میلی ــه ی ــدان دور ب ــه چن ــده ای ن آین
برســد و ســفر »علــی اصغــر مونســان« وزیــر میــراث 
ــع دســتی جمهــوری  فرهنگــی، گردشــگری و صنای
ــده  ــام ش ــدف انج ــن ه ــا ای ــز ب ــران نی ــالمی ای اس

ــت. اس

گردشگری حلقه اتصال ایران و چین است

برای جذب ساالنه یک و نیم میلیون گردشگر چینی هدفگذاری کردیم

خنده های بلند و هیاهوی پرستاران

ـــی  ـــه کنون ـــت: »در عرص ـــه گف ـــد مراغ ـــالمی واح ـــگاه آزاد اس ـــس دانش رئی
حملـــه دشـــمنان در زمینه هـــای جنـــگ نـــرم، جنـــگ اقتصـــادی، سیاســـی 

و فرهنگـــی اســـت.«
بـــه گـــزارش آنـــا، محمدرضـــا ولیلـــو در نشســـت هم اندیشـــی بـــا عنـــوان 
تبییـــن ویژگی هـــای بیانیـــه گام دوم انقـــالب کـــه بـــا حضـــور فرماندهـــان 
ــجویی  ــتادان و دانشـ ــان، اسـ ــیج کارکنـ ــای بسـ ــورای پایگاه هـ ــای شـ و اعضـ
ـــار  ـــد، اظه ـــزار ش ـــهر برگ ـــن ش ـــالمی ای ـــگاه آزاد اس ـــه در دانش ـــتان مراغ شهرس
کـــرد: »بیانیـــه گام دوم انقـــالب فرصـــت خوبـــی بـــرای تبدیـــل تهدیـــدات و 

چالش هـــا بـــه فرصت هاســـت.«

ـــادالت  ـــی مع ـــدرت نظام ـــرد ق ـــگ  س ـــان جن ـــرد: » زم ـــان ک وی خاطرنش
ــر  ــود بـ ــر بـ ــه قدرتمند تـ ــر کـ ــرد و هـ ــف می کـ ــورها را تعریـ ــن کشـ بیـ
ضعیـــف غلبـــه می کـــرد؛ امـــا اکنـــون اقتـــدار بـــه نحـــو دیگـــری تعریـــف 

می شـــود.«
رئیـــس دانشـــگاه آزاد اســـالمی واحـــد مراغـــه افـــزود: »امـــروز اقتـــدار 
بـــه داشـــتن ســـالح و نیـــرو و تـــوان جنگـــی نیســـت، اقتـــدار بـــه نفـــوذ 
ــف  ــرح و تعریـ ــادی مطـ ــی و اعتقـ ــی، سیاسـ ــعه فرهنگـ ــا، توسـ در ملت هـ
ــت در  ــن امنیـ ــث تأمیـ ــران باعـ ــه ای ایـ ــوذ منطقـ ــی نفـ ــود، وقتـ می شـ
ــران  ــالمی ایـ ــوری اسـ ــدار جمهـ ــان دهنده اقتـ ــن نشـ ــت، ایـ فرادست هاسـ

اســـت.«
ـــم در  ـــر بتوانی ـــری اگ ـــم رهب ـــام معظ ـــش مق ـــر فرمای ـــه داد: »بناب ـــو ادام ولیل
ـــر دشـــمن  ـــدار ب ـــح بااقت ـــت صحی ـــاری و مدیری ـــر، بردب ـــا صب ـــگ اقتصـــادی ب جن

ـــت.« ـــترس نیس ـــالمی دور از دس ـــالب اس ـــعه انق ـــم، توس ـــه کنی غلب
وی گفـــت: »در بیانیـــه گام دوم انقـــالب، مقـــام معظـــم رهبـــری ســـطح 
ـــکل گیری  ـــران را در ش ـــش ای ـــد و نق ـــف کرده ان ـــی تعری ـــطح تمدن ـــالب را س انق

ـــناختند.« ـــارز ش ـــده و ب ـــالمی ارزن ـــن اس ـــدن نوی تم
ــر  ــرد: »دو برابـ ــان کـ ــه بیـ ــد مراغـ ــالمی واحـ ــگاه آزاد اسـ ــس دانشـ رئیـ
ـــا،  ـــی دنی ـــتاب علم ـــر ش ـــم، ۱۱ براب ـــم می کنی ـــد عل ـــورمان تولی ـــت کش جمعی
شـــتاب  داریـــم؛ امـــا  متأســـفانه در حلقـــه وصـــل علـــم بـــه ثـــروت نقـــص 
داریـــم؛ چراکـــه هنـــوز نتوانســـته ایم در حـــوزه علـــوم دانش بنیـــان و تبدیـــل 

علـــم بـــه ثـــروت گام هـــای اساســـی برداریـــم.«

ـــه  ـــد ک ـــاب ش ـــریالی انتخ ـــردان س ـــوان کارگ ـــه عن ـــرزل« ب ـــتین ک  »جاس
ـــک  ـــیری باری ـــام »مس ـــا ن ـــر ب ـــزه بوک ـــده جای ـــان برن ـــاس رم ـــر اس ـــت ب ـــرار اس ق

ـــود.  ـــاخته ش ـــمال« س ـــای ش ـــه ژرف ب
بـــه گـــزارش ایســـنا و بـــه نقـــل از هالیـــوود ریپورتـــر، رمـــان »مســـیری 
ــنده  ــاگان« )نویسـ ــارد فالنـ ــته »ریچـ ــمال« نوشـ ــای شـ ــه ژرفـ ــک بـ باریـ
ـــاص داد. ـــود اختص ـــه خ ـــر را ب ـــی بوک ـــزه ادب ـــال ۲۰۱۴ جای ـــترالیایی( در س اس

ـــه  ـــر«  ب ـــردان و »جـــو پورت ـــوان کارگ ـــه عن ـــرزل« ب ـــرار اســـت »جاســـتین ک ق
ـــند. ـــته باش ـــور داش ـــروژه حض ـــن پ ـــده در ای ـــوان تهیه کنن عن

ـــده  ـــر عه ـــریال را ب ـــن س ـــه ای ـــندگی فیلمنام ـــز نویس ـــت« نی ـــوان گرن »ش
ـــت. ـــد داش خواه

ـــود.  ـــد ب ـــریال خواه ـــاخت س ـــرزل« در س ـــه »ک ـــن تجرب ـــریال دومی ـــن س ای
ایـــن کارگـــردان در حـــال حاضـــر مشـــغول ســـاخت ســـریالی بـــا عنـــوان 

»شـــانتارام« اســـت.
ـــکاری  ـــه هم ـــن تجرب ـــمال« اول ـــای ش ـــه ژرف ـــک ب ـــیری باری ـــریال »مس س
»کـــرزل« و »گرنـــت« نخواهـــد بـــود. ایـــن دو پیـــش از ایـــن در ســـاخت دو 
ـــی اش  ـــران جهان ـــه اک ـــگ« ک ـــی گن ـــی کل ـــتان  واقع ـــه »داس ـــد از جمل ـــم بلن فیل
ـــکاری  ـــرد، هم ـــاز ک ـــو آغ ـــم تورنت ـــی فیل ـــتیوال جهان ـــپتامبر در فس ـــاه س را در م

داشـــته اند.
ـــمال«  ـــای ش ـــه ژرف ـــک ب ـــیری باری ـــریال »مس ـــاخت س ـــاره س ـــرول« درب »ک
بیـــان کـــرد، از اینکـــه »ریچـــارد فالنـــاگان« بـــرای زندگـــی بخشـــیدن بـــه 

ـــت. ـــحال اس ـــیار خوش ـــرده بس ـــاد ک ـــه او اعتم ـــاهکارش ب ش
»گرنـــت« نیـــز در این بـــاره بیـــان کـــرد: »رمـــان »مســـیری باریـــک بـــه 
ژرفـــای شـــمال« را چندیـــن ســـال پیـــش مطالعـــه کـــردم و آنقـــدر تحـــت 

ـــم.  ـــف کن ـــه ای آن را توصی ـــچ کلم ـــا هی ـــم ب ـــه نمی توان ـــم ک ـــرار گرفت ـــر ق تاثی
بســـیار خوشـــحالم کـــه قـــرار اســـت نوشـــتن فیلم نامـــه ایـــن ســـریال را بـــا 

ـــم.« ـــته باش ـــده داش ـــان برعه ـــن رم ـــاس از ای اقتب
ـــاگان«  ـــارد فالن ـــان »ریچ ـــمین رم ـــمال« شش ـــق ش ـــک در عم ـــاده باری »ج
ـــن  ـــط آه ـــداث خ ـــان اح ـــقانه  آن در زم ـــتان عاش ـــه داس ـــت ک ـــترالیایی اس اس
بیـــن تایلنـــد و برمـــه در جنـــگ جهانـــی دوم، کـــه بـــه خـــط آهـــن مـــرگ 
ـــگ  ـــان جن ـــاگان« از زندانی ـــدر »فالن ـــد. پ ـــاق می افت ـــود، اتف ـــده ب ـــروف ش مع
جهانـــی دوم در ژاپـــن و از کســـانی بـــود کـــه در ســـاخت ایـــن خـــط آهـــن 
ـــن  ـــتن ای ـــه نوش ـــت در روزی ک ـــالگی، درس ـــن ۹8 س ـــد. او در س ـــغول بودن مش

ـــت.  ـــید، درگذش ـــان رس ـــه پای ـــاب ب کت

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه:

دشمن به عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حمله کرده است

کارگردان سریال رمان برنده جایزه بوکر مشخص شد
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چگونه به کودکان مفهوم 
ارزشمندی را آموزش دهیم؟

مالکیت )موقت و دائمی / زمان مند و مکان مند(
»مـاِل من« از اولین مفاهیمی اسـت که  کودک 
بـا آن مواجـه اسـت. مامـاِن مـن، بابای مـن و… او 
بـه خوبی در بـدو زبان آمـوزی می توانـد مفهوم مال 
مـن و مـال تـو را ادراک کنـد. امـا فهـم  مالکیـت 
موقـت یـا دائمـی بـرای او دشـوار اسـت و نیازمنـد 
تکـرار مصادیق توسـط والدین اسـت. اینکـه تاب در 
پـارک تـا موقعی که روی آن نشسـته مال اوسـت و 
بعـد بایـد بـه کودکی دیگر بسـپارد اما تـوپ نارجی 
در اتاقـش همیشـه مـال اوسـت. یـا فهـم زمانـی 
مالکیـت مانند اسـتفاده موقت از جعبـه ابزار پدر در 
حضور او یا تبلت مادر در زمان تعیین شـده توسـط 
او. برخـی از والدیـن  منحصـرا بـه شـکل گیری فهم 
مالکیـت در کـودک بسـنده می کننـد اینکـه بدانـد 
پـدر و مـادرش چـه کسـانی هسـتند و ماشینشـان 
کدام اسـت یا اسـباب بازی هایش را بشناسـد. برای 
فهم ارزشـمندی داشـته ها، کـودک بایـد مالکیت و 

انـواع آن را خـوب تشـخیص بدهد. 
مراقبت

     از مفاهیـم همـراه امـا مسـتقلی اسـت کـه با 
تمریـن حیـن بازی ها می تـوان برای کودکان روشـن 
و درونـی نمـود. وقتـی بـه کـودک امـکان آزمایـش 
سـطح مقاومت اشـیا داده شـود مثال تشخیص بدهد 
بادکنـک نـازک اسـت و می ترکـد امـا تـوپ زخیم تر 
اسـت و بـه راحتـی نمی ترکد، شیشـه ها می شـکنند 
و پالسـتیک ها مقاومترنـد، نوع مواجهـه و مراقبت را 
تشـخیص می دهد، منع کردن های مسـتمر کودکان 
از تجربـه نـوع و جنس اشـیا پیرامون باعث می شـود 
کـه حـس مراقبت و حتـی کنجکاوی برای اکتشـاف 
و ارتباط بین اشـیا در آنها ضعیف باشـد، همزیسـتی 
بـا گیاهـان و حیوانـات خانگـی هـم موجـب تعمـق 

مفهـوم مراقبـت در کودکان می شـود.
مفهوم دسترسی زمان مند و مکان مند

برخـی از والدیـن تصـور می کنند مهیـا کردن هر 
چیـزی برای کودک از شـیر مرغ تا جـان آدمیزاد در 
اسـرع وقت باعث می شـود فرزندشـان بدون کمترین 
عقـده ناشـی از محرومیـت بـا اعتماد به نفـس موثر 
بتوانـد بـا جهـان پیرامـون مواجـه شـود، کـودک در 
دسـترس بودن هـر امری را عادی می پنـدارد و حتی 
تـوان ادراک محدودیت هـای زمانـی و مکانی و تصور 

موانـع برای برخـوردار شـدن را ندارد. 
 شراکت  

حریـم  مفهـوم  آمـوزش  کـه  انـدازه  همـان 
خصوصـی و مرزهای شـخصی از سـنین پایین الزم 
و ضروری اسـت، همزمان مفهوم شـراکت و »سـهم 
مسـاوی دیگـری« هـم جایگاه بسـیار مهمـی دارد. 
بـرای مراقبـت از شـکل گیری انحصـار طلبی هـای 
افراطـی کودکانه بهتر اسـت مفهم شـراکت و سـهم 
را در زندگـی روزمـره پـر رنـگ کنیـم: شـراکت در 
سـاندویچ، لگوهـای بـازی، غـذا دادن بـه پرنده های 
در پـارک و … را بـا کـودک تمرین کنیم. می شـود 
سـاده ترین چیزها را سـهم بندی کـرد و بین والدین 
و کودک به اشـتراک گذاشـت. سـهم امروز خانواده 
از آب دادن بـه گلدان هـا نفـری یـک گلـدان و …

محرومیت
نگـران نباشـید، محرومیـت همیشـه باعـث ایجاد 
گره هـای پیچیـده روانی نمی شـود، محرومیـت انگیزه 
ایسـت برای پیدا کردن راهی در رسـیدن به خواسته ها 
و تحقـق آرزوهـا، اگـر می خواهیـد کودکـی مبـدع و 
خالق داشـته باشـید بگذاریـد برخی از نیازهایـش را با 
ابتدایی تریـن ابزارهـا و لـوازم بسـازد، پس انـداز کردن و 
اولویت بنـدی بـرای خریـد مناسـب ترین وسـیله های 
مـورد نیـاز یـک مهـارت اسـت کـه بـدون تجربـه 

محرومیـت در کـودک ایجـاد نخواهد شـد.
صبر

عـدم تحمـل در سـنین پاییـن کودکـی کامـال 
طبیعـی اسـت چـون کـودکان فهـم زمانـی دقیقـی 
ندارنـد و نمی تواننـد گذشـت زمـان را بـه راحتـی 
ادراک کننـد امـا صبـور بودن و تحمل برای رسـیدن 
بـه خواسـته ها بایـد عالوه بر رشـد شـناختی کودک 
بـه او آمـوزش داده شـود، منتظر پایـان کالم دیگران 
باشـد و وسـط صحبت نپرد، برای این منظور کودک 
باید الگوهای صبوری داشـته باشـد؛ پدری که پشـت 
چـراغ قرمـز نـا آرام می شـود و مـادری کـه تحمـل 
ریخـت و پـاش و بـازی کـودک را نـدارد و بالفاصلـه 
دسـتور به جمع کـردن و تمیز کـردن می دهد نباید 
انتظار داشـته باشند کودکشـان مفهوم تحمل همراه 

بـا آرامـش را دریافـت و درونـی کند.
امانت / تعویض و جایگزینی

 از جملـه بازی هایـی که بین کودک خود و سـایر 
همسـن و سـال هایش می توانیـد برگـزار کنید امانت 
دادن اسـباب بازی و کتـاب بـه یکدیگـر از سـنین 
پایین اسـت و  تمرین مراقبت از اشـیا دیگران مانند 
وسـیله های شـخصی خود هم لذت داشتن چیزهای 
متنـوع  بـه شـکل موقت را بـه کودک می آمـوزد هم 
منتظـر بـودن بـرای بازگشـت وسـیله ای آنهـا را نزد 
صاحبـش ارزشـمندتر می کنـد، اگـر کـودک تـن به 
ایـن بـازی نـداد بالفاصلـه بـه او برچسـب خسـیس 
یـا خـود خـواه نزنیـد، او را در تجربـه امانـت دادن یا 
گرفتن و شـریک شـدن وسـیله خودتان با دیگری به 

عنـوان ناظر همـراه کنید. 
مسوولیت

مالکیت مسـوولیت دارد. همواره به او هدیه ندهید و 
بگذاریـد خـودش هم خرید کند؛ »وقتـی  خودت خرید 
می کنـی خـودت هـم هزینـه اش را از پـول توجیبی ات 
بپـرداز. خودت انتخاب کـن، خودت مراقبت کن«، نقش 
و جایـگاه کـودک را حیـن خریـد هر وسـیله ای روشـن 
کنیـد، از او بخواهیـد مـکان مناسـب و نحـوه نگهداری 

مسـووالنه در قبـال آن وسـیله را از پیش شـرح دهد.
  منبع: ایرنا

ــار دارم  ــت: انتظـ ــان گفـ ــر ورزش و جوانـ وزیـ
فدراســـیون های مختلـــف مســـابقات داخلـــی و 
بین المللـــی خـــود را منظـــم برگـــزار کننـــد تـــا 
ـــق  ـــه تزری ـــه جامع ـــتری ب ـــاط بیش ـــور و نش ـــم ش ه
شـــود و هـــم جلـــوی تبلیغـــات ســـوء دشـــمنان 

گرفتـــه شـــود. 
ــلطانی فر در  ــعود سـ ــا، مسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــیون های  ــای فدراسـ ــا روسـ ــترک بـ نشســـت مشـ
ــزاری  ــا برگـ ــردم بـ ــت: مـ ــار داشـ ــی، اظهـ ورزشـ
از  را  خـــود  صـــف  باشـــکوه  راهپیمایی هـــای 
ـــود  ـــاداری خ ـــد و وف ـــدا کردن ـــران ج ـــاش گ اغتش
ـــا  ـــور م ـــد. کش ـــان دادن ـــری نش ـــام و رهب ـــه نظ را ب
آمادگـــی و امنیـــت کامـــل بـــرای برگـــزاری هـــر 

ــی را دارد. ــداد ورزشـ رویـ
وزیـــر ورزش و جوانـــان ادامـــه داد: در چنیـــن 
ــف را  ــابقات مختلـ ــد مسـ ــی بایـ ــرایط حساسـ شـ
ـــور  ـــم ش ـــا ه ـــم ت ـــزار کنی ـــر برگ ـــه پرقدرت ت هرچ
ـــوی  ـــم جل ـــم و ه ـــردم بازگردانی ـــه م ـــاط را ب و نش
تبلیغـــات ســـوء بیگانه هـــا را در مـــورد شـــرایط و 

امنیـــت کشـــور بگیریـــم.
وی افـــزود: در حالـــی کـــه جـــام جهانـــی 
ــل در  ــت کامـ ــش و امنیـ ــا آرامـ ــیربازی بـ شمشـ
کشـــور برگـــزار شـــد، دو تـــا ســـه کشـــور بـــرای 
ــی در  ــتی فرنگـ ــی کشـ ــام جهانـ ــرکت در جـ شـ
ــه  ــه اتحادیـ ــد و کار بـ ــر آوردنـ ــا و اگـ ــران امـ ایـ
ـــبختانه  ـــه خوش ـــد ک ـــیده ش ـــتی کش ـــی کش جهان
ـــا  ـــدیم، ب ـــع ش ـــوع مطل ـــه از موض ـــض اینک ـــه مح ب
تمـــام قـــوا و اســـتفاده از ظرفیـــت دســـتگاه های 
ـــه  ـــه و کمیت ـــور خارج ـــه وزارت ام ـــف از جمل مختل
ــوع ورود  ــه موضـ ــع بـ ــه موقـ ــک بـ ــی المپیـ ملـ

کردیـــم.

ســـلطانی فـــر تاکیـــد کـــرد: ابتـــدا ســـفرای 
توســـط  را  ایـــران  در  کشـــور  چنـــد  ایـــن 
ـــم  ـــار کردی ـــه احض ـــور خارج ـــئوالن وزارت ام مس
ـــان  ـــه کشورهایش ـــران را ب ـــت ای ـــت امنی ـــا وضعی ت
منعکـــس کننـــد و ســـپس خـــودم بـــا ســـفرای 
ــم و  ــاس گرفتـ ــیه تمـ ــن و روسـ ــران در ژاپـ ایـ
ــران را  ــت ایـ ــب امنیـ ــتم مراتـ ــان خواسـ از آنـ
بـــه وزارت امـــور خارجـــه و فدراســـیون کشـــتی 
خودشـــان منعکـــس کننـــد. همچنیـــن بـــا 
ــن  ــه بیـ ــتی و کمیتـ ــی کشـ ــیون جهانـ فدراسـ
المللـــی المپیـــک مکاتبـــه و مذاکـــره شـــد تـــا 
ســـرانجام بـــا یـــک سلســـله اقدامـــات فشـــرده 
و پیگیری هـــای شـــبانه روزی موفـــق شـــدیم 
موافقـــت مجـــدد اتحادیـــه جهانـــی کشـــتی 
ــابقات  ــن مسـ ــران در ایـ ــی ایـ ــرای میزبانـ را بـ

ــم.   بگیریـ
بـــا  ســـپس  جوانـــان  و  ورزش  وزیـــر 
ــی  ــای غیرقانونـ ــه تحریم هـ ــه ادامـ ــاره بـ اشـ
ایـــن  گفـــت:  ایـــران  علیـــه  ناعادالنـــه  و 
بـــه  نســـبت  وســـیع تری  ابعـــاد  تحریم هـــا 
گذشـــته دارد و بـــا ایـــن شـــرایط ســـخت 
ضـــرورت دارد بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری 
در  را  هزینه هـــا  کنتـــرل  و  جویـــی  صرفـــه 

دســـتورکار قـــرار دهیـــم.
از  اظهـــار داشـــت: مـــردم  فـــر  ســـلطانی 
ـــت  ـــع موفقی ـــی توق ـــته های المپیک ـــان و رش قهرمان
ـــه  ـــا ب ـــه آنه ـــد ب ـــد و بای ـــدال در المپیـــک را دارن و م
ـــورت  ـــر ص ـــا در ه ـــود ام ـــیدگی ش ـــژه رس ـــور وی ط
تنگناهـــا وجـــود دارد و صرفـــه جویـــی بایـــد 
اولویـــت اول همـــه مـــا و مدیـــران فدراســـیون ها 

باشـــد.

سلطانی فر:

امنیت کامل برای برگزاری رویدادهای 
بین المللی در کشور فراهم است

اختصاصی:       هیئت همگانی استان آذربایجان شرقی

ــه یکــی از ورزش هــای مــدال  ــدو ب امــروز تکوان
آور و محبــوب ملــی و اســتانی تبدیــل شــده اســت، 
از چشــم انــداز هیــأت تکوانــدو اســتان بــرای ســال 

هــای آتــی بفرماییــد؟
از مهمتریـــن اهـــداف پیـــش رو اســـتفاده از پتانســـیل 
ــای  ــکل هـ ــب تشـ ــتان در قالـ ــدو اسـ ــاالی تکوانـ ــی بـ جمعیتـ
ـــتفاده از  ـــا و اس ـــته ه ـــه داش ـــع کلی ـــور تجمی ـــاد بمنظ ـــردم نه م

آن هـــا بـــه نفـــع تکوانـــدو کاران اســـتان خواهـــد بـــود.
حمایـــت بیشـــتر از تکوانـــدو کاران ملـــی پـــوش علـــی 
الخصـــوص قهرمانانـــی کـــه شـــانس کســـب ســـهمیه و مـــدال 
ـــا  ـــق ب ـــای منطب ـــه ه ـــه برنام ـــند، ادام ـــی باش ـــک را دارا م المپی
ـــنی  ـــای س ـــه رده ه ـــتر ب ـــه بیش ـــروری و توج ـــتعداد پ ـــل اس اص
پایـــه، تمرکـــز بیشـــتر بـــر روی اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در 
شهرســـتان هـــا و ارزیابـــی فنـــی عملکـــرد روســـای تکوانـــدو 
شهرســـتان هـــا، ادامـــه رونـــد ترویـــج و توســـعه تکوانـــدو در 
ــا هـــدف گـــذاری  ــاد همگانـــی و قهرمانـــی آن  بـ تمامـــی ابعـ
ـــزار  ـــه 50 ه ـــر ب ـــزار نف ـــدو کاران از 24 ه ـــداد تکوان ـــش تع افزای
ـــی  ـــای آموزش ـــاخت ه ـــعه زیرس ـــی و توس ـــای آت ـــال ه ـــر در س نف
ــای  ــدار هـ ــم انـ ــتان از چشـ ــای اسـ ــتان هـ در تمامـــی شهرسـ

اساســـی هیئـــت تکوانـــدو اســـتان اســـت.

ـــال  ـــه س ـــا س ـــد ت ـــث ش ـــی باع ـــزه و اهداف ـــه انگی چ
ـــتان  ـــدو اس ـــأت تکوان ـــس هی ـــوان رئی ـــه عن ـــش ب پی

ـــد؟ ـــئولیت نمائی ـــول مس ـــرقی قب آذربایجانش
ــزرگان  ــی از بـ ــرار جمعـ ــت و اصـ ــه درخواسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
تکوانـــدو اســـتان مبنـــی بـــر قبـــول مســـئولیت اینجانـــب در 

شـــرایط بحرانـــی کـــه در آن زمـــان برهیـــأت تکوانـــدو اســـتان 
ـــه ای  ـــق و عالق ـــه و عش ـــب وظیف ـــر حس ـــود ب ـــه ب ـــایه انداخت س
ـــئولیت  ـــن مس ـــان دارم ای ـــدو آذربایج ـــام تکوان ـــالی ن ـــه اعت ـــه ب ک
ـــه  ـــکالتی ک ـــائل و مش ـــا و مس ـــود ه ـــی کمب ـــم تمام ـــی رغ را عل
ـــزرگان  ـــدد ب ـــدا و م ـــف خ ـــه لط ـــداهلل ب ـــم و الحم ـــت پذیرفت داش
ــول  ــال قبـ ــد سـ ــی چنـ ــدو در طـ ــوز تکوانـ ــقان دلسـ و عاشـ

مســـئولیتم کارهـــای بـــزرگ و مانـــدگاری انجـــام شـــد.  

علـــت عمومـــی تـــر شـــدن ایـــن ورزش در چنـــد 
ـــد؟ ـــی بینی ـــه م ـــه را چگون ـــطح جامع ـــر در س ـــال اخی س

گســـترش زیـــر ســـاخت هـــای الزم، بـــاال بـــردن کیفیـــت 
ـــا،  ـــانه ه ـــا رس ـــر ب ـــاط موث ـــا، ارتب ـــون ه ـــزاری مســـابقات و آزم برگ
ـــای موجـــود در فضـــای مجـــازی  اســـتفاده مناســـب از پتانســـیل ه
ـــتان در  ـــدو کاران اس ـــای تکوان ـــت ه ـــع موفقی ـــه موق ـــکاس ب و انع
ـــعه  ـــث توس ـــه بح ـــژه ب ـــه وی ـــود و توج ـــای موج ـــه ه ـــی زمین تمام
ـــن  ـــوان از موثرتری ـــی ت ـــا را م ـــتان ه ـــدو در شهرس ـــی تکوان همگان

ـــمرد.  ـــر ش ـــدو ب ـــعه تکوان ـــدن توس ـــر ش ـــی ت ـــل عموم عوام

در رابطـــه بـــا قهرمانـــی تیـــم آقایـــان اســـتان در 
ـــه  ـــان ک ـــوری آقای ـــابقات کش ـــن دوره مس ـــل و یکمی چه
حاصـــل برنامـــه ریـــزی هوشـــمندانه و بلنـــد مـــدت 
ـــح  ـــت توضی ـــوده اس ـــتان ب ـــدو اس ـــأت تکوان ـــاء هی اعض

ـــد؟  بفرمائی
خداونـــد منـــان را شـــاکرم کـــه همـــواره لطفـــش را شـــامل 
ـــه  ـــی ک ـــزی های ـــه ری ـــبختانه برنام ـــوده اســـت و خوش ـــا نم ـــال م ح
ـــی و مســـاعدت  ـــا همدل ـــم  ب ـــد ســـال کـــرده بودی ـــن چن در طـــی ای

و همراهـــی کلیـــه مربیـــان و خانـــواده هـــای محترمشـــان بـــا 
ـــج  ـــت و نتای ـــته اس ـــل نشس ـــه عم ـــتان ب ـــأت اس ـــای هی ـــه ه برنام
ـــه  ـــک نتیج ـــه در ی ـــه ای ک ـــتیم بگون ـــاهد هس ـــی را ش ـــیار خوب بس
ـــای  ـــی رده ه ـــال 98 در تمام ـــم در س ـــته ای ـــی توانس ـــیار عال بس
ـــدو  ـــی تکوان ـــدرت واقع ـــیم و ق ـــی باش ـــکوی قهرمان ـــنی روی س س

ـــم.  ـــان دهی ـــور نش ـــه کل کش ـــان را ب آذربایج
ـــی  ـــتند در تمام ـــان توانس ـــردان آذربایج ـــیر م ـــال 98 ش در س
ـــات  ـــد و موجب ـــار کنن ـــب افتخ ـــر کس ـــرح زی ـــنی بش ـــای س رده ه

ـــازند. ـــم س ـــان را فراه ـــور آذربایج ـــردم غی ـــادی م ش
رده سنی بزرگساالن، قهرمان تیمی کشور 

رده سنی نوجوانان، نایب قهرمان تیمی کشور
رده سنی خردساالن، نائب قهرمان تیمی کشور

رده سنی نونهاالن، مقام چهارم کشور
ـــر ) از ســـال 95  ـــار ســـال اخی ـــن راســـتا در طـــی چه و در همی
تـــا آبـــان 98 ( تکوانـــدو کاران ایـــن اســـتان در هـــر دو بخـــش 
آقایـــان و بانـــوان بـــه تنهایـــی توانســـته انـــد در مجمـــوع 53 
ـــی  ـــن الملل ـــز بی ـــدال برن ـــره و 13 م ـــدال نق ـــال، 17 م ـــدال ط م
ـــدال  ـــوری 46 م ـــابقات کش ـــی و در مس ـــیایی و جهان ـــمی، آس رس
ـــات افتخـــار  ـــد و موجب ـــز را کســـب نماین ـــره و 82 برن طـــال، 34 نق
و غـــرور ملـــی و شـــادی مـــردم ایـــران و آذربایجـــان همیشـــه 

ـــد. ـــان گردن قهرم

ـــدو و  ـــر تکوان ـــم گی ـــرفت چش ـــما پیش ـــدگاه ش از دی
ـــی،  ـــابقات جهان ـــتانی در مس ـــدوکاران اس ـــور تکوان حض

ـــد ؟ ـــی کن ـــن م ـــن ورزش را تضمی ـــده ای آین
قطعـــا حضـــور تکوانـــدو کاران اســـتان در تیـــم هـــای ملـــی 

و شـــرکت در مســـابقات آســـیایی و جهانـــی باعـــث افتخـــار و 
ـــردن دوران  ـــپری ک ـــس از س ـــان پ ـــن قهرمان ـــت و ای ـــات اس مباه
ـــن  ـــده در میادی ـــب ش ـــمند کس ـــات ارزش ـــود تجربی ـــی خ قهرمان

بیـــن المللـــی را در اختیـــار جـــوان ترهـــا قـــرار خواهنـــد داد.

ـــه  ـــا چ ـــار ورزش ت ـــی در کن ـــالق پهلوان ـــگاه اخ جای
انـــدازه اهمیـــت دارد و آیـــا هیـــأت در ایـــن راســـتا 

عملکـــردی داشـــته اســـت؟
ـــت«  ـــدو »رقاب ـــی تکوان ـــته ورزش ـــای رش ـــی ه ـــی از ویژگ یک
ــت  ــرد اسـ ــه فـ ــرد بـ ــت فـ ــی رقابـ ــث اخالقـ ــت. در مباحـ اسـ
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــن رقاب ـــت دارد و در همی ـــت و محوری ـــه اهمی ک
ـــی  ـــم آهنگ ـــا و ه ـــی ه ـــی، توانای ـــمی و روح ـــای جس ـــارت ه مه
ـــی شـــوند و موجـــب رشـــد جســـمی و روحـــی  ـــع م ـــم جم ـــا باه ه

ـــود.  ـــی ش ـــکار م ـــک ورزش ی
اخـــالق و منـــش پهلوانـــی و ورزشـــکاری از اصـــول مهـــم 
ـــم را  ـــن مه ـــاتید ای ـــال اس ـــه ح ـــت و در هم ـــدو اس ـــته تکوان رش
ـــن  ـــی ای ـــود اخالق ـــد. نم ـــی کنن ـــه م ـــود توصی ـــاگردان خ ـــه ش ب
ـــی  ـــای اجتماع ـــت ه ـــور و فعالی ـــه حض ـــوان ب ـــی ت ـــوع را م موض
ـــه  ـــه حادث ـــی ک ـــته در مواقع ـــن رش ـــی ای ـــان مل ـــانی قهرمان و انس
ای طبیعـــی نظیـــر زلزلـــه و یـــا ســـیل اتفـــاق مـــی افتـــد و 
مـــردم بـــه کمـــک آن هـــا نیـــاز دارنـــد بـــه عینـــه مشـــاهده 

ـــود. نم

ــن  ــدگان ایـ ــب خواننـ ــرای ترغیـ ــه بـ ــک جملـ یـ
ــد؟ ــردن بفرمائیـ ــه ورزش کـ ــو بـ گفتگـ

ــروز  ــري ورزش امـ ــراي دوران پیـ ــداز بـ ــس انـ ــن پـ بهتریـ
شماســـت.

ــیر  ــتان در مسـ ــی اسـ ــای اجرایـ ــکاری نهادهـ همـ
ــابقات  ــزاری مسـ ــدو و برگـ ــعه تکوانـ ــد و توسـ رشـ

چگونـــه بـــوده اســـت؟
بـــا توجـــه بـــه افتخـــار آفرینـــی هـــای مکـــرر و قهرمانـــی 
ـــا  ـــدو تنه ـــه ورزش تکوان ـــه اینک ـــت ب ـــا عنای ـــته و ب ـــن رش در ای
مـــدال آور المپیکـــی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی مـــی باشـــد 
همـــکاری هـــا آنگونـــه کـــه بایـــد در خـــور شـــأن ایـــن رشـــته 
ـــانس  ـــی از ش ـــه یک ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــد نیس ـــی باش ورزش
ـــز در  ـــتان نی ـــک اس ـــدال المپی ـــن م ـــل دومی ـــیار محتم ـــای بس ه
رشـــته تکوانـــدو اســـت نیازمنـــد توجـــه ویـــژه مســـئولین امـــر 

ـــد. ـــی باش م

و اما سخن آخر.
ـــوتان  ـــی پیشکس ـــرای تمام ـــتی دارم ب ـــالمت و تندرس آرزوی س
ـــان و  ـــان صحـــت و ســـالمت جســـم و ج ـــد من ورزشـــی و از خداون
ـــتان  ـــدو کاران اس ـــی تکوان ـــرای تمام ـــزت را ب ـــا ع ـــوام ب ـــی ت زندگ

ـــدم. آرزومن

در مصاحبه اختصاصی با رئیس هیئت تکواندو آذربایجان شرقی مطرح شد:

قدرت تکواندو آذربایجان را به کل کشور نشان داده ایم
سید حسین زینالی 

تکوانــدو  هیــأت  رئیــس  پــور  رنجبــر  جعفــر 
آذربایجــان شــرقی، مربــی بیــن المللــی، داور 
ــات  ــدو دارای تحصی ــیون تکوان ــمی فدراس رس
و  کشــاورزی  و  بدنــی  تربیــت  کارشناســی 
کارشناســی ارشــد مدیریــت کشــاورزی اســت 
ــگاه  ــبز تفرج ــای س ــت فض ــون مدیری ــم اکن  و ه
عــون بــن علی تبریــز را نیــز برعهــده دارد. رئیس 
43 ســاله هیئــت تکوانــدو اســتان در طــی مــدت 
مدیریــت خــود عملکــرد بســیار خوبــی را داشــته 
تــا جایــی کــه امــروز شــاهد افتخــار آفرینــی 
ــتان در  ــدوکاران اس ــای تکوان ــی ه ــا و قهرمان ه

مســابقات کشــوری و بیــن المللــی هســتیم.
بررســی  چارچــوب  در  و  راســتا  همیــن  در 
عملکــرد و چشــم انــداز تکوانــدو اســتان گفــت 
ــام داده  ــان انج ــا ایش ــه ای را ب ــوی صمیمان و گ
ــز  ــن عزی ــم مخاطبی ــل آن را تقدی ــم و ماحص ای

ــم.  ــی نمائی م

داژبــال يــا همــان بــازی )وســطی( و بــه زبــان تركــی )آرادا گالــدی( 
ــازی هــای  ورزشــی  ســنتی  ايرانيــان اســت، كــه از زمــان  يکــی از ب
هــای قديــم در جــای جــای كشــور عزيزمــان ايــران بــه عنــوان يــك  
ــردم  ــف م ــار مختل ــن اقش ــی در بي ــاط و همگان ــی  پرنش ــازی ورزش ب

بســيار رايــج بــوده و هنــوز هــم هســت. 
ــا )  ــوم كاس ه ــان ق ــه در زب ــی دارای ريش ــان فارس ــال در زب داژب
ــای  ــه معن ــپين ( دارد، داژ ب ــه كاس ــی درياچ ــه  جنوب ــاكنين  جلگ س
دژ و بــال بــه معنــای دســت مــی باشــد. ايــن ورزش در عصــر كنونــی 
مخاطبيــن بســيار زيــادی در گــروه هــای ســنی دختــران و پســران بــه 

ــودن آن دارد. ــه ب ــم هزين ــی  وك ــك ورزش خانوادگ ــت ي جه
ايــن بــازی ورزشــی در مــدارس و دانشــگاه هــا و ادارات دولتــی هــم 
ــابقات  ــر  مس ــای اخي ــال ه ــه در س ــياری دارد، بطوريک ــان بس خواه
ــدارس،  ــای م ــی  در المپاده ــته ورزش ــن رش ــی اي ــم و قهرمان منظ
ــزار  ــاله برگ ــه س ــی هم ــا وادارات دولت ــان نهاده ــا وكاركن ــگاه ه دانش
ــا  مــی شــود. ايــن ورزش توانســته بــه عنــوان يــك ورزش پرنشــاط ب
ــعه  ــده و توس ــرح گردي ــی( مط ــرد قهرمان ــی و رويک ــت  همگان )ماهي

پيــدا كنــد. 
ورزش داژبال در استان آذربايجان شرقی

ايــن ورزش هماننــد كشــور هــای ديگــر اينــك در كشــور عزيزمــان 
و بــه خصــوص اســتان آذربايجــان شــرقی  در حــال توســعه مــی باشــد  
ــود.  ــی ش ــناخته م ــدی( ش ــام )آرادا گال ــا ن ــا ب ــان آذری ه و در مي
ــرمين  ــط ش ــال  توس ــن ورزش داژب ــال 1387 انجم ــبختانه  در س خوش
ــوری  ــی جمه ــت بدن ــازمان تربي ــد س ــه تائي ــيس و ب ــان تأس جباري

ــيد؛  ــران رس ــامی اي اس
كميتــه داژبــال اســتان بــا توجــه بــه رســالت خويــش در نظــر دارد 
بــا برگــزاری كاس هــای مربيگــری، داوری و كارگاه هــای آموزشــی در 
ــات   ــاط در مح ــن ورزش پرنش ــعه اي ــه توس ــبت ب ــتان نس ــطح اس س

فاطمه حوائی  رئیس کمیته داژبال استان آذربایجان شرقی

معرفی داژبال

ــك  ــه اين ــد. بطوريک ــدام نماي ــا اق ــارك ه و پ
در مســابقات قهرمانــی شهرســتان تبريــز 
ــه  ــم ب ــا 20 تي ــوان ب ــال بان ــابقات  داژب مس
ــال  ــامی و داژب ــر اس ــگاه هن ــی دانش ميزبان
آقايــان بــا 16 تيــم بــه ميزبانــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی  بــه مناســبت هفتــه بســيج در حــال 
ــت  ــا حماي ــت ب ــی اس ــت. بديه ــزاری اس برگ
آقــای صادقــی رياســت محتــرم هيــأت ورزش 
ــن كميتــه در نظــر دارد در  ــی اســتان اي همگان
ايــام دهــه فجــر مســابقات قهرمانــی اســتان را 
در دو بخــش بانــوان وآقايــان در دو شهرســتان 

ــد. ــزار نماي ــب برگ داوطل
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اوقات شرعی شهر تهران

ــگاران اســتان  ــا خبرن ــری ب رئیــس جمهــور در نشســت خب
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای فــراوان 
اقتصــادی و صنعتــی ایــن اســتان، بــر اســتفاده از ایــن 
ــاری  ــادی و تج ــای اقتص ــعه همکاریه ــرای توس ــا ب ــت ه ظرفی
بــا کشــورهای همســایه و تــالش همــه جانبــه بــرای توســعه و 

ــرد. ــد ک ــور تاکی ــتان و کش ــرفت اس پیش
حجت االســالم والمســلمین دکتــر حســن روحانــی در پایــان 
ــت  ــرقی در نشس ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ــک روزه ب ــفر ی س
خبــری بــا خبرنــگاران ایــن اســتان، تســریع در بازســازی 
ــده را مــورد  ــه دی ــه مــردم حادث ــه زده و کمــک ب مناطــق زلزل
تاکیــد قــرار داد و افــزود: در ایــن ســفر بــرای بازدیــد از مناطــق 
زلزلــه زده ســراب نیــز برنامــه ریــزی شــده بــود امــا بــه دلیــل 

ــن امــکان فراهــم نشــد. ــی ای ــد آب و هوای شــرایط ب
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکه مســئوالن تــالش هــای خوبی 
در ایــن مناطــق انجــام داده انــد و مــردم از خدمــات انجام شــده 
رضایــت دارنــد، ادامــه داد: تاکیــد مــردم بــر ایــن بــود کــه هــر 
چــه ســریع تــر بــه منــازل خــود بازگردنــد کــه همــه چیــز در 
ــرای پرداخــت خســارت  ــن مســیر مهیاســت، بودجــه الزم ب ای
مــردم زلزلــه زده تصویــب شــده و در ۷۲ ســاعت ابتدایــی بعــد 

از حادثــه ایــن مبالــغ واریــز شــد.
دکتــر روحانــی ادامــه داد: تمامــی نیروهــای مســلح، بســیج، 
ــاری  ــه ی ــه ب ســپاه ، ارتــش، علمــا و فرهیختــگان در ایــن زلزل
مــردم شــتافتند و ایــن نشــانگر آن اســت کــه مــردم در روزهــای 

شــادی و ســختی در کنــار یکدیگــر هســتند.
رئیــس جمهــور درخصــوص افتتــاح طــرح هــا و پــروژه هــای 
ــن  ــه داد: راه آه ــن ســفر ادام اســتان آذربایجــان شــرقی در ای
میانــه- بســتان آبــاد یکــی از مهــم تریــن طــرح هــای افتتاحــی 
ــه  ــاد ب ــار از بســتان آب ــن قط ــروز اولی ــود و ام ــفر ب ــن س در ای

مشــهد حرکــت کــرد.
ــدن  ــدا درآم ــه ص ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر روحان دکت
ــه  ــردم و مای ــادی م ــب ش ــتان موج ــر اس ــار در ه ــوت قط س
ــال  ــان س ــا پای ــاءاهلل ت ــت: انش ــت، گف ــت اس ــکرگزاری دول ش
آینــده ایــن مســیر ریلــی بــه تبریــز متصــل مــی شــود و مــردم 

ــند. ــی رس ــود م ــه مقاصــد خ ــر ب ــاه ت ــان کوت در زم
ــه-  ــه اینکــه مســیر ریلــی میان ــا اشــاره ب رئیــس جمهــور ب
ــرعت  ــا س ــار ب ــا قط ــد ت ــی ش ــه اجرای ــاد دو خط ــتان آب بس
مناســب و دو برابــر خــط قدیــم حرکــت کنــد، افــزود: ایــن مهــم 
باعــث شــد کــه بــا کوتــاه شــدن مســیر در وقــت مــردم صرفــه 

ــی شــود . جوی
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اعتراضــات و اغتشاشــات اخیــر 
در کشــور، از مــردم قهرمــان و وقــت شــناس آذربایجــان بــرای 
ــی و تاکیــد کــرد: مــردم  ــی باشــکوه قدردان برگــزاری راهپیمای

زنجــان و تبریــز همیشــه جــزء پیشــروهای انقــالب بودنــد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه مــردم نشــان دادنــد 
ــت و  ــم اس ــدازه مه ــه ان ــا چ ــان ت ــرای آن ــزت ب ــتقالل و ع اس
توطئــه دشــمنان نمــی توانــد ایــن ملــت را بــه زانــو دربیــاورد، 
تاکیــد کــرد: مــردم در عیــن اینکــه در فشــار اقتصــادی هســتند 

ــد. ــی دهن ــه م ــود را ادام ــوند و راه خ ــی ش ــلیم نم تس
ــز همــواره و در  ــا بیــان اینکــه مــردم تبری ــی ب دکتــر روحان

زمــان بــروز مشــکالت در ۵۰۰ ســال گذشــته در صحنــه بــوده 
ــروزی  ــازه پی ــه دشــمنان اج ــن خطــه ب ــردم ای ــت: م ــد، گف ان
ــود را  ــزت خ ــتقالل و ع ــان اس ــدن آن ــرون ران ــا بی ــد و ب ندادن
حفــظ کردنــد و امــروز نیــز بــا همیــن عــزت راه را ادامــه مــی 

دهنــد.
رئیــس جمهــور در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص تمهیــدات 
ــه  ــودن منطق ــرز ب ــم م ــت ه ــتفاده از مزی ــرای اس ــت ب دول
ــگاه  ــه جای ــایه، ب ــورهای همس ــی از کش ــا برخ ــان ب آذربایج
و  در صنعــت  شــرقی  آذربایجــان  قدرتمنــد  و  جغرافیایــی 
خدمــات اشــاره و تاکیــد کــرد: مــردم تبریــز در تجــارت ســرآمد 

ــتند. هس
دکتــر روحانــی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران بــا 
ــرارداد تجــاری موقــت امضــا کــرده اســت،  ــه اوراســیا ق اتحادی
تاکیــد کــرد: بــا اجــرای ایــن قــرارداد، تحــول بزرگــی در زمینــه 
ــی از  ــم کاالی صادرات ــود و 8۰۰ قل ــی ش ــاد م ــادرات ایج ص

تعرفــه گمرکــی معــاف مــی شــوند.
ــه کشــور  ــا بیــان اینکــه در ســفر اخیــر ب رئیــس جمهــور ب
آذربایجــان توافقــات خوبــی بــا ایــن کشــور انجــام شــده اســت، 
ــد  ــی یاب ــعه م ــور توس ــن کش ــا ای ــاری ب ــبات تج ــزود: مناس اف
و ایــران در کشــور آذربایجــان مراکــز مهــم داروســازی و 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــازی ایج خودروس
ــروگاه  ــی، نی ــای صنعت ــهرک ه ــاد ش ــی ایج ــر روحان دکت

ــوری  ــران در جمه ــای ای ــه ه ــر برنام ــازی را از دیگ ــد س و س
آذربایجــان برشــمرد و گفــت: روابــط جمهــوری اســالمی ایــران 
بــا کشــورهای آذربایجــان، ارمنســتان و ترکیــه صمیمانــه 
ــی  ــالم صادرات ــی اق ــز در برخ ــه نی ــا ترکی ــت و ب ــوب اس و خ
ــم و  ــرده ای ــه ای ایجــاد ک ــای تعرف ــف ه ــا و تخفی ــت ه معافی
ــرایط  ــه ای، ش ــررات تعرف ــادی و مق ــی ، اقتص ــاظ سیاس از لح

ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــایه ب ــورهای همس ــا کش ــی ب خوب
ــای ارتباطــی و  ــر ضــرورت توســعه راه ه ــور ب ــس جمه رئی
حمــل و نقلــی تاکیــد و خاطرنشــان کــرد: امــروز از طریــق راه 
آهــن، آســتارای ایــران بــه آســتارای آذربایجــان متصــل شــده 
اســت کــه بایــد ایــن خــط ریلــی در آینــده بــه رشــت متصــل 

شــود.
ــی  ــیر ریل ــاد مس ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان دکت
ــه  ــط تجــاری دو کشــور ب ــی در رواب ــه تحــوالت بزرگ ــا ترکی ب
ــی  ــای شــرقی و غرب ــت: آذربایجــان ه ــد آورد گف وجــود خواه
ــی  ــا صــادرات غیرنفت ــد ت ــرای صــادرات دارن ــی ب شــرایط خوب

ــد. ــا یاب ــارد دالر ارتق ــه ۳ میلی ب
رئیــس جمهــور در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص مخاطــرات 
ــای  ــه ه ــرقی و برنام ــان ش ــتان آذربایج ــتی اس ــط زیس محی
ــت  ــط زیس ــاله محی ــت مس ــر اهمی ــه، ب ــن زمین ــت در ای دول
ــفر  ــت: در س ــرد و گف ــد ک ــد تاکی ــر و امی ــت تدبی ــرای دول ب
قبلــی یــک طــرح محیــط زیســتی در پاالیشــگاه تبریــز اجرایــی 

ــن اســتان  ــردم ای ــرای ســالمت م ــی ب ــه حرکــت بزرگ شــد ک
ــود. ب

ــا از  ــده ه ــی آالین ــه ورود برخ ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان دکت
کشــورهای همســایه گفــت: در مالقــات بــا مقامــات ارمنســتان 
مســاله آلودگــی رودخانــه هــا یکــی از تاکیــدات دولــت بــود کــه 
ــده  ــورحاصل ش ــن دو کش ــی بی ــات خوب ــه توافق ــن زمین در ای

اســت.
ــری  ــدازه گی ــه ان ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
میــزان آالیندگــی رودخانــه هــا و راه انــدازی مرکــزی در ایــن 
ــکاری  ــور هم ــروی دو کش ــای نی ــه ه ــن وزارتخان ــوص بی خص
ــر  ــت وزی ــه داد: نخس ــت، ادام ــده اس ــام ش ــی انج ــای خوب ه
ارمنســتان قــول داده کــه ایــن رونــد ادامــه یابــد و دولــت تدبیــر 
ــوان موضوعــی مهــم  ــه عن ــد مســاله محیــط زیســت را ب و امی

دنبــال مــی کنــد.
دکتــر روحانــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه بانــک 
هــا در اســتان آذربایجــان شــرقی ســرمایه در گــردش و منابــع 
ــد،  ــی دهن ــرار نم ــدی ق ــات تولی ــار کارخانج ــی در اختی کاف
تاکیــد کــرد: امســال ۴۰ درصــد منابــع بانکــی بــه ســرمایه در 
گــردش بــرای صنایــع اختصــاص یافتــه اســت و وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت در ایــن زمینــه فعــال اســت.
ــع  ــن مناب ــت ای ــن اس ــرد: ممک ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
کافــی نباشــد امــا بــه اســتاندار آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرده 

ام مــوارد ضــروری را دنبــال کــرده و در صــورت وجــود مشــکل 
بــا وزیــر صمــت و در صــورت لــزوم بــا مــن در میــان بگــذارد.

ــه  ــی در منطق ــادن غن ــه وجــود مع ــا اشــاره ب ــگاری ب خبرن
ــادن ارزشــمند  ــورد مع ــت درم ــای دول ــه ه آذربایجــان از برنام
اســتان بــرای جایگزینــی درآمدهــای معدنــی بــه جــای درآمــد 
نفتــی ســوال کــرد کــه رئیــس جمهــور در پاســخ تاکیــد کــرد: 
ــور  ــتغالزایی در کش ــدی و اش ــزرگ درآم ــع ب ــادن از مناب مع

اســت.
دکتــر روحانــی از آزاد کــردن معــادن و اکتشــافات بــه عنوان 
دو اقــدام مهــم دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن زمینــه یــاد کــرد و  
افــزود: عــده ای در کشــور معــادن را بــرای اســتفاده در اختیــار 
ــه  ــد ک ــرداری نمــی کردن ــره ب ــد و از آن به ــه بودن خــود گرفت

دولــت در اولیــن گام ایــن معــادن را آزاد کــرد.
رئیــس جمهــور درخصــوص اقدامــات دولــت در زمینــه 
ــت  ــادن در دول ــف مع ــرد: کش ــح ک ــی تصری ــافات معدن اکتش
یازدهــم بیــش از کشــفیات در کل تاریــخ کشــور بــوده اســت و 
معــادن آهــن بزرگــی در شــرق کشــور کشــف شــد و در زمینــه 
نفــت نیــز معــدن بســیار بزرگــی بــا ظرفیــت ۵۳ میلیــارد بشــکه 
نفــت کشــف شــده اســت کــه درآمــد سرشــاری بــرای کشــور 

خواهــد بــود.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اقدامــات خــوب دولــت در ســفر 
ــن اســتان درمــورد معــدن ذوب مــس ادامــه داد:  ــه ای ــی ب قبل
ــاح شــد  ــا افتت ــد آلومین ــای طــرح تولی ــز احی ــن ســفر نی در ای
کــه بســیار اهمیــت داشــته و معــادن دیگــر نیــز بایــد در ایــن 

اســتان دنبــال شــود.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: اگــر ســرمایه گــذار داخلــی و 
خارجــی بــرای معــادن پیــدا شــود و از لحــاظ محیــط زیســتی 
ــذاری  ــکلی در واگ ــت مش ــد دول ــته باش ــود نداش ــکلی وج مش

ــدارد. معــادن ن
ــه  ــوص ادام ــوالی درخص ــه س ــخ ب ــی در پاس ــر روحان دکت
ــرای احیــای دریاچــه ارومیه،گفــت: ســطح دریاچــه  اقدامــات ب
ارومیــه در ســال گذشــته بــه حــدی رســید کــه خطــر خشــکی 
از بیــن رفــت و امســال نیــز وضعیــت بهتــری نســبت بــه ســال 
ــر  ــر باالت ــه یــک مت ــک ب ــراز دریاچــه نزدی ــم و ت گذشــته داری

ــر بیشــتر شــده اســت. ــه و وســعت آن ۱۰۰۰ کیلومت رفت
ــال آب و احــداث  ــه طــرح انتق ــا اشــاره ب ــور ب رئیــس جمه
ــی  ــزود: ۴ کیلومتــر پایان ــن دریاچــه، اف ــرای احیــای ای ــل ب تون
احــداث تونــل بــه زودی نهایــی مــی شــود کــه تحــول 

ــود. ــد ب ــه خواه ــه ارومی ــت دریاچ ــمگیری در وضعی چش
دکتــر روحانــی طــرح احــداث تصفیــه خانــه هــای فاضــالب 
ــه  ــن دریاچ ــای ای ــرای احی ــت ب ــای دول ــه ه ــر برنام را از دیگ
برشــمرد و افــزود: بــه مــردم آذربایجــان هــای غربــی و شــرقی 
اعــالم مــی کنــم مســاله دریاچــه همچنــان بــرای دولــت مهــم 
ــالش  ــواره ت ــوب هم ــه مطل ــه نقط ــیدن ب ــرای رس ــت و ب اس
ــی و  ــات ، درمان ــز باثب ــه مرک ــه ب ــن دریاچ ــا ای ــم ت ــی کنی م

ــردد. ــته بازگ ــگری گذش گردش
رئیــس جمهــور در پایــان ایــن نشســت خبــری بــا تبریــک 
بــه مناســبت هفتــه بســیج، ادامــه داد: بســیج همــواره نیرویــی 

عظیــم و پشــتوانه کشــور و انقــالب بــوده اســت.

رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران آذربایجان شرقی: 

تأکید بر استفاده از ظرفیت اقتصادی و صنعتی استان برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه 

شــهردار مراغــه بــا گرامیداشــت فرارســیدن 
ــی و  ــروی مردم ــن نی ــالت ای ــیج و رس ــه بس هفت
شــجره طیبــه درصیانــت از آرمان هــای انقــالب 
اســالمی، خاطرنشــان کــرد کــه بســیج حلقــه 
ــا  ــردم ب ــف م ــای مختل ــد طیف ه ــتحکم پیون مس

انقــالب و ارکان آن اســت.
ــه،  ــط عمومــی شــهرداری مراغ ــه گــزارش رواب ب
ــهرداری  ــان ش ــع کارکن ــدی در جم ــدس احم مهن
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای اســالم 
ــام  ــوح ام ــر فت ــر روح پ ــه ب ــار فاتح ــالب و نث و انق

شــهدا، فــرا رســیدن هفتــه بســیج را تبریــک گفــت.
شــهردار مراغــه در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــالگرد  ــت: س ــار داش ــور، اظه ــیج در کش ــش بس نق
تشــکیل بســیج، یــادآور خاطــرات دالور مــردان 
هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت کــه جــان و مــال 
خــود را بــرای حفاظــت از کیــان نظــام مقــدس فــدا 
کردنــد و امــروز بســیج بــه شــجره طیبــه ای تبدیــل 

شــده کــه در تمامــی عرصــه هــا پیشــقدم اســت.
تمامــی  در  بســیجیان  امــروز  گفــت:  وی 
عرصه هــای مختلــف حضــوری مقتدرانــه دارنــد 

 و ضامــن دوام و بقــای نظــام اســالمی هســتند.
احمــدی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ بســیجی در واقــع 
فرهنــگ اســتقامت اســت، افــزود: اتــکا بــه تفکــر و 
روحیــه بســیجی تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت 
ــا و  ــده ه ــی ای ــه تمام ــرا ک ــت، چ ــه اس در جامع
ــن مکتــب الهــی اندیشــیده شــده  برنامــه هــا در ای
ــه  ــر هم ــد ب ــی توان ــیجی م ــگ بس ــت و فرهن اس
تحــوالت ایــن کشــور فایــق بیایــد و حرکــت رو بــه 

ــد. ــن کن ــن کشــور را تضمی ــوی ای جل
وی در ادامـــه گفـــت: بســـیج بـــه مرحلـــه  ای 
رســـیده اســـت کـــه نـــه تنهـــا در حـــوزه  هـــای 
مختلـــف ماننـــد دفـــاع مقـــدس، جنـــگ نـــرم و 
جنـــگ اقتصـــادی نقـــش  آفریـــن بـــوده و کشـــور 
ـــده  ـــرب زن ـــرق و غ ـــای ش ـــدرت ه ـــل ابرق را در مقاب
نگـــه داشـــته اســـت بلکـــه شـــاهد صـــدور ایـــن 
ـــالمی  ـــورهای اس ـــایر کش ـــه س ـــیجی ب ـــه بس روحی

و منطقـــه هســـتیم.
شــهردار مراغــه تصریــح کــرد: امــروز دیگــر 
ــروزی  ــل پی ــه در اوای ــت ک ــی نیس ــیج آن نهال بس
انقــالب اســالمی شــکل گرفتــه بــود بلکــه بــه 
ــده  ــل ش ــاوری تبدی ــت تن ــه و درخ ــجره طیب ش
ــمندی  ــیار ارزش ــت بس ــن نعم ــع ای ــت و در واق اس

ــت. ــرده اس ــا ک ــب م ــد نصی ــه خداون ــت ک اس
ــای  ــه معن ــیج ب ــالگی بس ــل س ــزود: چه وی اف
بلــوغ فکــری، سیاســی و اجتماعــی ایــن نهــاد 

ــت. ــالب اس ــود انق مول

شهردار مراغه: 

بسیج ضامن دوام و بقای نظام اسالمی است
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