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وزیر آموزش و پرورش:

بودجه ۵۶۰۰ میلیارد تومانی 
نوسازی مدارس در سال آینده

برخی با طرح »مجلس بی خاصیت« 
به دنبال ناامید کردن مردم از 

حضور در انتخابات هستند

۱۸ درصد مدارس کشور نیاز به مقاوم سازی دارند
آموزش و پرورش در قبال تغییرات پرشتاب هزاره سوم ایجاد می کند، مسوول است

 نباید این طور باشد که یک جریان سیاسی از حاال لیست خود را بسته باشد

 ما برای انتخابات رقابتی چند شرط داریم

کل حقوق های نجومی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان نبود
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مصاحبه اختصاصی با نائب رئیس خانه احزاب آذربایجان شرقی:

الزمه توسعه سیاسی، توسعه احزاب است

 باید به دغدغه های معترضان 
گوش داد 

 خالقیت و توانمندی بانوان 
زمینه ساز بهره وری

انجام ثبت سفارش واردات بزودی
 از سامانه جدید وزارت صمت

نماینده شدن چقدر آب 
می خورد؟
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کاریکاتور

اولویت ارزی 
واردات کمپوت آناناس!!!

منبع: تسنیم

ــزان اقالمــی  ــوع و می ــت گفــت: ن ســخنگوی دول
کــه بتوانــد بــرای منطــق مــرزی ســودآوری داشــته 
باشــد و همچنیــن درمــورد صــد قلــم کاالیــی کــه در 
نظــر گرفتــه شــده بــود اقــالم جدیــدی بــه آن اضافــه 
شــد و ایــن اقــالم تصمیم گیــری اش توســط کمیتــه  

مربوطــه خواهــد بــود. 
بــه گــزارش ایلنــا، علــی ربیعــی در حاشــیه 
خبرنــگاران  جمــع  در  دولــت  هیئــت  نشســت 
بــا اشــاره بــه ســوق دادن جاذبه هــا بــه ســمت 
بازارچه هــای مــرزی شــرق کشــور گفــت: ثبــت 
ــه  ــی ب ــد یعن ــفارش ش ــت س ــن ثب ــاری جایگزی آم
ــتری  ــهولت بیش ــا س ــا ب ــل در بازارچه ه ــور کام ط
کاال وارد خواهــد شــد و اقــالم گســترش پیــدا کــرد. 
ــی در  ــان غرب ــتان و آذربایج ــرزی کردس ــق م مناط

ــت. ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــت م دول
ــزان اقالمــی  ــوع و می ــت گفــت: ن ســخنگوی دول
کــه بتوانــد بــرای منطــق مــرزی ســودآوری داشــته 
باشــد و همچنیــن درمــورد صــد قلــم کاالیــی کــه در 
نظــر گرفتــه شــده بــود اقــالم جدیــدی بــه آن اضافــه 
شــد و ایــن اقــالم تصمیم گیــری اش توســط کمیتــه  

مربوطــه خواهــد بــود.
ــه  ــی ک ــزان اقالم ــدود و می ــه ح ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای  ــت: ب ــود، گف ــد وارد ش ــه می توان ــر بازارچ از ه
ــه  بازارچه هــای مــرزی گمرکــی کــه اخــذ می شــد ب

میــزان ۱۵ درصــد ســود بازرگانــی تخفیــف داده شــد.
ربیعــی گفــت: امــروز موضــوع ســاماندهی مرزهــا 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  و   مرزنشــینان  و 
ــد مشــارکت  ــت و بخــش خصوصــی بتوانن ــه دول ک
کننــد مــورد بحــث قــرار گرفــت. ایــن موضــوع بــه 
ــاماندهی  ــث س ــه بح ــت ک ــاد رف ــیون اقتص کمیس
مرزنشــین ها بــه طــور کلــی در اینجــا مــورد بحــث 

ــرد. ــرار بگی ق
وی گفــت: پنــج هــزار میلیــارد تومــان در اختیــار 
بانــک مســکن خواهــد بــود کــه امیدواریــم بــا 
طرح هــای مســکنی کــه وزارت مســکن دارد بتواننــد 
ــار  ــد در اختی ــاخت می توان ــد و س ــرای خری ــه ب چ
)متقاضیــان( قــرار بگیــرد. کســانی کــه فاقــد مســکن 
ــت و  ــد گرف ــرار خواهن ــن وام ق ــمول ای ــند مش باش
ــان در تهــران و ۴۰  ــون توم ســقف آن هــم ۵۰ میلی

ــود. ــد ب ــتان ها خواه ــان در اس ــون توم میلی
ربیعــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
ــد؛  ــرح ش ــروز مط ــه ام ــی ک ــق گزارش ــت: طب گف
خوشــبختانه تــراز تجــاری کشــور بــار دیگــر مثبــت 
اســت لــذا در هیــات وزیــران کمــاکان تاکیــد کردنــد 
کــه در خصــوص بخشــی از واردات کــه بــه ســاخت 
ــددی  ــزی مج ــه ری ــد برنام ــک می کن ــی کم داخل
داشــته باشــیم و دائــم ایــن موضــوع را دنبــال کنیــم.

ســخنگوی دولــت گفــت: در ۹ ماهــه امســال ۳۱ 

میلیــارد و ۹۰۲ میلیــون دالر صــادرات و ۳۱ میلیــارد 
ــی از  ــه حاک ــتیم ک ــون دالر واردات داش و ۸۳۶ میلی

تــراز تجــاری مثبــت کشــور اســت.
وی چگونگــی فــروش امــوال و امــالک مــازاد 
دولــت در اســتان ها را یکــی دیگــر از محور هــای 
ــزود:  ــد و اف ــران خوان ــات وزی ــروز هی ــای ام گفتگو ه
ــز  ــور متمرک ــه ط ــاد ب ــا وزارت اقتص ــد ت ــرر ش مق
نیــز  اســتان ها  در  و  کنــد  پیگیــری  را  موضــوع 
ــی  ــن تمهیدات ــود، همچنی ــکیل ش ــی تش کمیته های
بــرای شناســایی امــالک برخــی از دســتگاه هایی 
کــه نســبت بــه واگــذاری تمایلــی ندارنــد، اندیشــیده 
شــود تــا وزارت اقتصــاد ایــن امــالک را انتخــاب کرده 

ــاند. ــروش برس ــه ف و ب
ــد  ــر محم ــارات مهاتی ــه اظه ــن ب ــی همچنی ربیع
نخســت وزیــر مالــزی پــس از ســفر رییــس جمهــور 
ــه ایــن کشــور اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اظهــارات  ب
ــز اهمیــت بــود؛ آقــای مهاتیــر محمــد  بــرای مــا حائ
پــس از ایــن اجــالس اقــدام بــرای تعیین ارز مشــترک 
ــد  ــزی را اعــالم کردن بیــن ایــران، ترکیــه، قطــر و مال
کــه جــزو برنامه هــای مــا بــوده اســت و از آن اســتقبال 
ــرای دالر  ــی ب ــم جایگزین ــم بتوانی ــم. امیدواری می کنی

ــم. ــن کشــور ها ایجــاد کنی ــن ای ــادالت بی در تب
علــی ربیعــی در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در 
ــه  ــن پرســش ک ــه ای ــگاران در پاســخ ب جمــع خبرن

آمــار اعــالم شــده توســط رویتــرز دربــاره کشــته های 
ــرد:  ــار ک ــت دارد؟ اظه ــدر واقعی ــر چق ــوادث اخی ح
اینهــا ســازمان های شــناخته شــده و دروغگویــی 
هســتند کــه بــه انتشــار ایــن دروغ هــا عــادت دارنــد. 

ــد. ــه ای می کنن ــگاه فل ــان ها ن ــه انس ــا ب آنه
وی ادامــه داد: شــاید اشــکال از ماســت کــه بایــد 
ــه ســرعت آمــار تفکیــک شــده و اســامی را اعــالم  ب
ــا  کنیــم. ایــن کار در حــال انجــام اســت امــا بایــد ب

دقــت باشــد. ایــن آمــار اعــالم خواهــد شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در اعــالم 
ایــن آمــار تاخیــر بیــش از حــدی انجام نشــده اســت، 
تصریــح کــرد: مــن در جریــان تفکیــک آمــار نیســتم 
و نمی دانــم چــه مشــکلی وجــود دارد امــا ایــن 
آمــاری کــه اعــالم شــده بســیار غلوآمیــز اســت و من 

ــم. ــب می کن ــه شــدت تکذی آن را ب
ســخنگوی دولــت همچنیــن بــا اشــاره بــه بیانیــه 
حقــوق بشــری اتحادیــه اروپــا در قبــال ایــران اظهــار 
کــرد: مــا دولتــی نیســتیم کــه مســائل داخلی خــود را 
کتمــان کنیــم. ابعــاد حادثــه آبــان مــاه معلــوم خواهد 
ــه  ــت های دوگان ــم سیاس ــازمان ها ه ــا آن س ــد، ام ش

ــات را اصــال نمی بیننــد. رئیــس  ــد و برخــی اتفاق دارن
جمهــور آمریــکا در قبــال کشــته شــدن یــک خبرنگار 
در یــک کشــور دیگــر گفــت کــه چیــز مهمــی 
نیســت امــا مــا دربــاره ایــن مســائل از آن ســازمان ها 
ــور  ــه در ام ــه را مداخل حســاس تر هســتیم و آن بیانی
داخلــی خــود می دانیــم. جــاری شــدن خــون از بینــی 

حتــی یــک ایرانــی درد همــه ماســت.
ســخنگوی دولــت بــا تاکیــد بــر موضع دولــت مبنی 
ــع  ــه FATF در مجم ــوط ب ــح مرب ــب لوای ــر تصوی ب
تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: خوشــحالیم کــه این 
لوایــح در کمیســیون مشــترک مجمــع در حال بررســی 

اســت و از دســتور کار خــارج نشــده اســت.
علــی ربیعــی در حاشــیه نشســت امــروز دولــت و 
در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــته  ــال گذش ــر س ــت اواخ ــه اس ــی گفت ــد توکل احم
رییــس جمهــور از طریــق وزیــر اقتصــاد پیامــی 
در خصــوص FATF بــه مجمــع ارســال کــرده 
اســت، تصریــح کــرد: موضــع دولــت در ایــن بــاره از 
ســوی آقایــان ظریــف و دژپســند و همچنیــن خانــم 

ــود. ــالم می ش ــدی اع جنی
وی افــزود: مــا کمــاکان مصرانــه معتقدیــم تصویب 
ایــن لوایــح بــه بهبــود وضــع ایــران کمــک می کنــد و 
ــک  ــه ی ــر گذشــت چ ــه از س ــای »آب ک ــا تئوری ه ب

وجــب چــه صــد وجــب« کامــال مخالــف هســتیم.
ربیعــی ادامــه داد: دولــت تصویــب دو الیحــه 
مربــوط بــه FATF را بــه مصلحــت کشــور می دانــد 
ــه  ــز ب ــت نی ــخیص مصلح ــع تش ــم مجم و امیدواری

ــد. ــه کن ــه توج ــن زمین ــت در ای ــای دول دیدگاه ه

ربیعی در جمع خبرنگاران: 

 با تئوری  »آب که از سر گذشت« کامال مخالفیم

مطهری:
مخالف تحریم انتخابات هستم؛ مشارکت 
باالی مردم در انتخابات افراد کارآمد 

را راهی بهارستان می کند

ــت  ــد اس ــس معتق ــد مجل ــیون امی ــو فراکس عض
ــته  ــور بس ــالح ام ــات راه اص ــم انتخاب ــا تحری ــه ب ک
ــه  ــرد ک ــویق ک ــردم را تش ــد م ــذا بای ــود، ل می ش

ــند.  ــته باش ــی داش ــارکت باالی مش
ــا  ــری ب ــی مطه ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه طــرح تحریــم انتخابــات از ســوی برخــی 
ــم  ــف تحری ــده مخال ــت: بن ــب گف ــاالن اصالح طل فع

ــتم. ــات هس انتخاب
وی در ادامــه افــزود: مــا بایــد مــردم را بــه حضور 
ــم؛ چــرا  ــات تشــویق کنی ــال و پرشــور در انتخاب فع
کــه هــر مقــدار مشــارکت مــردم بیشــتر باشــد افــراد 
ــالح  ــه اص ــد ب ــوند و امی ــاب می ش ــر انتخ کارآمدت
ــود در  ــگاه خ ــه جای ــس ب ــدن مجل ــور و بازگردان ام

ــد. ــدا می کن ــش پی ــون اساســی افزای قان
شــمیرانات  و  ری  تهــران،  مــردم  نماینــده 
ــاالن  ــات از ســوی برخــی فع ــم انتخاب ــاره تحری درب
اصالح طلــب اظهــار کــرد: آنهــا نظــر شــخصی خــود 
ــار  ــبب اظه ــه س ــود ب ــد و نمی ش ــان کرده ان را بی

ــرد. ــاد ک ــراد انتق ــن اف ــه ای ــر ب نظ

کولیوند مطرح کرد:
جزئیاتی از تصمیم جدید شورای 

نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات الکترونیکی

و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  رئیــس 
شــوراهای مجلــس جزئیاتــی از تصمیــم جدیــد 
ــزاری  ــرای برگ ــور ب ــان و وزارت کش ــورای نگهب ش

انتخابــات الکترونیــک ر ا مطــرح کــرد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد جــواد کولیونــد 
در خصــوص انتخابــات الکترونیکــی، اظهــار داشــت: 
در جلســاتی کــه اخیــرا بین وزارت کشــور و شــورای 
نگهبــان برگــزار شــده، مقــرر شــد کــه شناســایی و 
ــوان گام اول  ــه عن ــدگان ب ــت رأی دهن ــراز هوی اح
ــن دوره از  ــات، در ای ــردن انتخاب ــی ک در الکترونیک
ــه صــورت الکترونیکــی برگــزار  ــات مجلــس ب انتخاب

شــود.
و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــالمی بی ــورای اس ــس ش ــوراهای مجل ش
یکــی از ایراداتــی کــه شــورای نگهبــان نســبت 
ــه الکترونیکــی کــردن انتخابــات وارد می کنــد،  ب
ــا  امنیــت و صیانــت از آراء مــردم اســت کــه بایــد ب
ــب  ــه جوان ــاخت های آن، هم ــردن زیرس ــم ک فراه

بررســی شــده و دغدغه هــا برطــرف شــود.
ــات  ــل جلس ــه ماحص ــی ک ــزود: در صورت وی اف
بیــن مجلــس، شــورای نگهبــان و وزارت کشــور 
بــرای بررســی ابعــاد برگــزاری انتخابــات بــه صــورت 
برســد،  قطعــی  بنــدی  بــه جمــع  الکترونیــک 
ــل  ــور کام ــه ط ــس، ب ــم مجل ــات دوره یازده انتخاب
ــن  ــر ای ــد، در غی ــد ش ــزار خواه ــی برگ الکترونیک

ــت. ــی اس ــر منتف ــن ام ــورت، ای ص
کولیونــد گفــت: برگــزاری انتخابــات بــه صــورت 
کامــال الکترونیکــی بــه نظــر شــورای نگهبــان 
ــان  ــد شــورای نگهب بســتگی دارد و در صــورت تایی
ــه صــورت اســتانی برگــزار  ــات را ب می توانیــم انتخاب

ــم. کنی

سردار کمالی:
ستاد کل نیروهای مسلح فعال 

برنامه ای برای سربازی بانوان ندارد

مشـــاور عالـــی قـــرارگاه مرکـــزی مهـــارت 
ـــال  ـــلح فع ـــای مس ـــتاد کل نیروه ـــت: س ـــوزی، گف آم

برنامـــه ای بـــرای ســـربازی بانـــوان نـــدارد.
بـــه گـــزارش مهـــر، ســـردار موســـی کمالـــی، 
ـــون  ـــه اکن ـــر اینک ـــی ب ـــوالی مبن ـــه س ـــخ ب در پاس
ـــت و  ـــط رزم نیس ـــته فق ـــل گذش ـــربازی مث ـــه س ک
ـــده  ـــه ش ـــن دوره اضاف ـــه ای ـــم ب ـــوزی ه ـــارت آم مه
ــربازی  ــث سـ ــه بحـ ــکان دارد کـ ــا امـ ــت، آیـ اسـ
ـــرد:  ـــار ک ـــود، اظه ـــرح ش ـــم مط ـــا ه ـــرای خانم ه ب
ـــرای  ـــه ای ب ـــای مســـلح برنام ـــتاد کل نیروه ـــاًل س فع

ـــدارد. ـــوع ن ـــن موض ای
وی افـــزود: چـــون حـــوزه ای کـــه مـــا شـــروع 
ـــه  ـــا جامع ـــوزه ب ـــک ح ـــوزی( ی ـــارت آم ـــم )مه کردی
ــرای  ــه ای بـ ــاًل برنامـ ــت و فعـ ــاال اسـ ــاری بـ آمـ
خانم هـــا نداریـــم و اولویـــت بـــا نهادینـــه کـــردن 

مهـــارت آمـــوزی اســـت.
ســـخنگوی قـــرارگاه مهـــارت آمـــوزی گفـــت: 
ـــربازهایی  ـــوزی س ـــارت آم ـــر مه ـــا در ام ـــت م اولوی
و  می آینـــد  خدمـــت  بـــرای  کـــه  هســـتند 
بعـــد بایـــد ســـراغ کســـانی برویـــم کـــه معـــاف 
ـــم  ـــرار دهی ـــش ق ـــت پوش ـــا را تح ـــوند و آنه می ش
ـــت؛  ـــی اس ـــاری باالی ـــه آم ـــک جامع ـــود ی ـــن خ و ای
ـــه  ـــن رابط ـــوان در ای ـــرای بان ـــه ای ب ـــاًل برنام ـــذا فع ل

نداریـــم.

از عملکــرد احــزاب در کشــور، علــی 
شــرقی  آذربایجــان  اســتان  الخصــوص 
ــی  ــاد مل ــری و اتح ــدت فک ــاد وح در ایج

بفرماییــد. توضیحاتــی 
ــم  ــن کنی ــد تبیی ــا بای ــوال م ــن س ــواب ای در ج
ــت؟   ــی چیس ــه ایران ــزاب در جامع ــگاه اح ــه جای ک
ــته  ــی داش ــدگاه تاریخ ــه آن دی ــیدن ب ــرای رس ب
باشــیم. رجــوع کنیــم بــه گذشــته و ببینیــم کــه در 
دنیــای غــرب کــه احــزاب بــه وجــود آمــده و فضــای 
سیاســی آن هــا را رشــد داده، در جامعــه ایرانــی تــا 
ــه همیــن  ــذا ب ــر بگــذارد. ل چــه حــد توانســته تاثی
منظــور نگاهــی از ۱۰۰ســال پیــش داشــته باشــیم و 
ــرای درک  ــخ مشــروطیت و ب ــع قبــل  از تاری در واق
ــه چنــد دهــه قبــل از آن  ــد ب تحــوالت آن دوره بای
برگردیــم. طبعــاً ایــن کــه مغــرب زمیــن و جامعــه 
غربــی بــر جوامــع شــرقی در ایــن بــاب تأثیــر 
ــد آن را  ــت و بای ــکار اس ــاًل آش ــت کام ــته اس گذاش
قبــول کــرد. بعــد از مشــروطه کــه احــزاب مختلــف 
بــر ســر کار آمدنــد و در ادامــه، دوره قاجاریــه و دوره 
ــف  ــای مختل ــا دوره ه ــف ب ــع مختل ــوی و مقاط پهل
انســداد سیاســی مواجــه هســتیم.  بنابرایــن از 
ــزاب  ــد اح ــی رش ــداد های سیاس ــرف انس ــک ط ی
ــرده  ــه ک ــا آن مقابل ــی ب ــه نوع ــده و ب ــع ش را مان
اســت از طــرف دیگــر اگــر بخواهیــم نگاهــی آســیب 
ــه در  ــی ک ــه احزاب شناســانه داشــته باشــیم از جمل
عرصــه سیاســی ایــران، بالخــص در دوره پهلــوی بــه 
ویــژه در دوره پهلــوی دوم در ســال ۱۳۲۰ تــا ۱۳۳۲ 
فعالیــت داشــته اســت کــه مصــادف بــا وقــوع جنــگ 
جهانــی و هــم زمــان بــا رفتــن رضــا شــاه و دررأس 
روی کار آمــدن محمــد شــاه و اوایــل ســلطنت 
ــت  ــده اس ــت، ش ــاله اس ــع ۱۲ س ــک مقط ــه ی اوک
ــازی،  بعــد از اســتبداد دوره رضاشــاه یــک فضــای ب
وجــود داشــت. لــذا احــزاب در ایــن مقطــع مقــداری 
رشــد داشــته اســت و در ایــن فضــا احزابــی چــون 
ــد کــه  ــا زحمتکشــان برآمــده و رشــد کردن ــوده ی ت
تاثیــر گــذاری آنهــا بعــد از ســال ۳۲ نیــز کمابیــش 
ــه  ــی ب ــن احزاب ــن وابســتگی چنی ــه، لک ــه یافت ادام
ــزب  ــوروی و ح ــه ش ــوده ب ــزب ت ــه، ح دول بیگان
ــر منفــی در جــذب  ــه انگلیــس، تاثی زحمتکشــان ب
ــری و توســعه  ــه شــکل گی ــردم نســبت ب ــان م اذه
احــزاب داشــته اســت، بعــد از گذشــت چنــد دهــه 
ــن  ــود دارد بنابرای ــان وج ــی همچن ــد منف ــن دی ای
ــت زدودن  ــتی در جه ــا بایس ــت م ــی از فعالی بخش
ــت  ــاد فعالی ــزب نم ــد. ح ــی باش ــدگاه منف ــن دی ای

سیاســی اســت و اصــوالً هــر فعــال سیاســی بایــد بــا 
پرچــم و قالــب حزبــی فعالیــت نمایــد ایــن از یــک 
ــب  ــت و از جان ــدی اس ــتای قانونمن ــت در راس جه
دیگــر در جهــت ایجــاد ارتبــاط بــا مــردم و مطالبــه 
گــری مــردم اســت، بــر ایــن اســاس خانــه احــزاب 
ــارکت  ــا مش ــال ۹7 ب ــاه س ــهریور م ــتان از ش اس
ــه  ــه ک ــکل گرفت ــف ش ــالیق مختل ــا س ــی ب احزاب
ــگ  ــترش فرهن ــاً گس ــت آن طبع ــی از فعالی بخش

ــه اســت. ــی در جامع حزب

 رابطــه بیــن  مدیــران اقتصــادی تبریــز و 
ــی  ــه ارزیاب ــتان را چگون ــزاب اس ــاالن اح فع

می کنیــد؟
ــا مدیــران در وهلــه اول قطعــاً  ارتبــاط احــزاب ب
ــا مدیــران سیاســی خواهــد بــود کــه ایــن بخــش  ب
هــم مربــوط می شــود بــه اســتانداری و بــه تبــع آن 
ــاده ۱۱۰  ــق م ــون طب ــد. چ ــور می باش وزارت کش
احــزاب، اعضــای خانــه احــزاب  بــه طــور مســتقیم 
ــه دنبــال آن  ــا وزارت کشــور در ارتبــاط اســت و ب ب
اســتانداری ها و فرمانداری هــا هــم درقالــب ایــن 
ارتبــاط جــای دارنــد. خوشــبختانه در مــورد فعالیــت 
احــزاب اخیــراً قانونــی مصــوب شــده و باعــث شــده 
ــدودی  ــا ح ــود وت ــالح ش ــزاب اص ــون اح ــه قان ک
شــفافیت داشــته باشــد و وزارت کشــور هــم در 
ــه همــراه اســتانداری ها کمــک  چنــد ســال اخیــر ب
کــرده اســت ودر تشــکیل خانــه احــزاب  در اســتان، 
اســتانداری و معاونــت سیاســی ایشــان کمــک 

ــد. شــایانی کــرده ان

 بــه عنــوان فــردی تحصیــل کــرده، 
ــات  ــه انتخاب ــت در عرص ــن رقاب ــاوت بی تف
ــان  ــاح طلب ــان و اص ــول گرای ــن اص را بی

ــد. ــح دهی توضی
مــا در خانــه احــزاب بــا افــراد اصــول گــرا در یک 
ــیم.  ــترک برس ــکات مش ــه ن ــا ب ــینیم ت ــا می نش ج
ــرفت و  ــان پیش ــدف ش ــه ه ــگرانی ک ــه کنش کلّی
ــن  ــیدن ای ــان رس ــت و قصدش ــران اس ــعه ای توس
کشــور بــه رفــاه عمومــی اســت و برقــراری آرامــش 
و امنیــت جامعــه را خواســتارند و بــه نّیــت توســعه 
فرهنــگ، سیاســت و اقتصــاد کشــور گام برمــی 
دارنــد بــا هــر ســلیقه ای کــه باشــند دارای ارزشــی 
ویــژه هســتند. ایــن در کل دنیــا هــم حاکــم 
ــون  ــلیقه های گوناگ ــف و س ــرات مختل ــت، تفک اس
ــه  ــا را در جامع ــن  روش ه ــاوت تری ــه، متف در جامع
ــت اســت،  ــاً نوعــی رقاب معرفــی می کننــد کــه طبع
لــذا مــا هــم بایــد از ایــن نگــرش در عرصــه رقابتــی 
ــی  ــرای تعال ــم ب ــش رو داری ــه پی ــی را ک و انتخابات
ــا اصــول  ــه تنه ــن ن ــم. بنابرای ــه اســتفاده کنی جامع
ــف  ــلیقه های مختل ــه س ــب بلک ــالح طل ــرا و اص گ

بایــد در عرصــه انتخابــات، ایــده هایشــان را مطــرح 
ــد  ــت نماین ــون حرک ــوب قان ــار چ ــد و در چ نمای
ــرات  ــد تفک ــم بای ــدن ه ــد ش ــون من ــرای قان و ب
مختلــف، بایــد بــا تابلــوی احــزاب فعالیــت سیاســی 
کننــد. گاهــاً دیــده می شــود کــه تعــدادی در 
ــچ  ــد  و هی ــاً فعالیــت می کنن عرصــه سیاســی موقت
ــون  ــه قان ــد و در نتیج ــی ندارن ــوی حزب ــه تابل گون
ــد از  ــم نمی توانن ــردم ه ــذا م ــتند ل ــم نیس ــد ه من

ــد. ــواب بگیرن ــا ج این ه

  در بحــث انتخابــات و موفقیــت یــک 
ــر  ــتر تاثی ــاد را بیش ــش اقتص ــدا، نق کاندی
گذارمــی دانیــد یــا تخصــص و مهــارت فــرد 
ــًا  ــردم را،  لطف ــه م ــانی ب ــت رس در خدم

ــد. ــرح دهی ش
در ایــن جــا مــورد مهمــی کــه وجــود دارد، مــا 
بایــد تدقیــق کنیــم نســبت بــه اینکــه وظایــف یــک 
نماینــده در مجلــس چیســت؟ متأســفانه مــردم 
خودشــان هــم،  نماینــده را از مســیر اصلــی خــودش 
دیــده  وقت هــا  بعضــی  می ســازند.  منحــرف 
ــف  ــتای وظای ــردم در راس ــته های م ــود خواس می ش
ــن خاطــر  ــه همی ــس نیســت ب ــی  در مجل نمایندگ
اکثــر نماینــده گان مجلــس هــم، بیشــتر وقــت شــان 
ــف  ــارج از وظای ــه خ ــد ک ــائلی می گذارن ــر مس را ب
نمایندگــی  اســت. نماینــده مجلــس دو وظیفــه 
ــارت. در  ــذاری، دوم نظ ــون گ ــی دارد: اول قان اصل
بحــث قانــون گــذاری نــگاه جزئــی تــری بــه ســاختار 
ــه  ــم ک ــخصاً می بینی ــیم مش ــته باش ــس داش مجل
ــم  ــه از مه ــود دارد ک ــی وج ــیون های مختلف کمس
ــت  ــه اس ــه و بودج ــیون برنام ــا، کمیس ــن آن ه تری
عــالوه بــرآن  اقتصــادی، کمیســیون صنایــع و معادن 
و غیــره می باشــند کــه اگــر نــگاه ریــزی بــه این هــا 
ــای  ــه در تخصص ه ــم ک ــیم در می یابی ــته باش داش
مختلفــی نیــاز داریــم کــه در مجلــس فعــال باشــند 
نــه فقــط اقتصــادان یــا حقوقــدان،  بلکــه در 
زمینه هــای گوناگــون تخصصــی از افــراد بایــد بهــره 
جســت. طبیعتــاً از نیــروی جــوان هــم الزم اســت در 
ــی  ــراد قبل ــه اف ــی تجرب مجلــس اســتفاده شــود  ول
کــه ســابقه نمایندگــی هــم دارنــد قطعــاً بــه افــراد 
ــف  ــد انتخــاب شــده ، درراســتای ایفــای وظای جدی

ــرد. ــد ک ــایانی خواه ــی شــان کمــک ش نمایندگ

ــه از  ــی ک ــا،  تعاریف ــی م ــه کنون  در جامع
اصــاح طلــب و اصــول گــرا بیــان می شــود 

چیســت؟
اصولگرایــی در صــدد حفــظ وضــع موجود اســت، 
در مقابــل اصــالح طلبــی بــا نگاهی آســیب شناســانه 
ــا و  ــه ضعف ه ــع نقط ــال رف ــه ای بدنب ــی پروس ط
ــالح  ــت. اص ــور اس ــری ام ــالح گ ــتی ها و اص کاس

طلبــی و اصالحــات در جامعــه ایرانــی قدمتــی 
بیــش از یکصــد ســاله دارد، مشــروطه نیــز جنبشــی 
ــان اصــالح  ــن جری اصالحــی محســوب میشــود، ای
خواهــی در طــول ســالیان جــاری و ســاری، بــوده و 

ــر شــد. ــوان منک ضــرورت وجــودی آن را نمیتت

 نظــر شــما در خصــوص عملکــرد دولــت و 
ارتبــاط آن بــا انتخابــات چیســت؟

ــی  ــت را بررس ــرد دول ــم عملک ــر بخواهی ــا اگ م
کنیــم بایســتی آن را بــه دو مقطــع تقســیم نماییــم، 
ــد،  ــه بع ــع دوم ۹۶ ب ــا ۹۶ و مقط ــش اول ۹۲ ت بخ
ابتــدا نقبــی میزنــم بــه ســالهای قبــل از ۹۲، آنچــه 
ــل  ــد عام ــکیل داد چن ــات ۹۲ را تش ــه انتخاب نتیج
ــود، انســداد سیاســی  داشــت. عامــل اول سیاســی ب
ســالهای ۸۴ تــا ۹۲، دوم عامــل اقتصــادی بــود 
رکــود تورمــی ناشــی از تحریم هــای خارجــی و 
داخلــی، اجــرای نادرســت هدفمنــدی یارانه هــا 
و آســیب دیــدن بخــش تولیــد و روشــهای نــا 
ــات  ــت مطالب مناســب سیاســت خارجــی، در حقیق
ــه اوالً  ــود ک ــن ب ــال ۹۲ ای ــردم در س ــته م و خواس
ــود،  ــا ش ــده ره ــش آم ــی پی ــود تورم ــه از رک جامع
ــرار  ــور ها برق ــایر کش ــا س ــاط ب ــل و ارتب ــاً تعام دوم
گــردد، ســوماً فضــای سیاســی مناســب و رفــع 
خصــوص  در  پیشــین  دولــت  محدودیت هــای 
ــرار  ــام ق ــورد اهتم ــانه ها م ــزاب و رس ــت اح فعالی
ــا ۹۶ از  ــالهای ۹۲ ت ــول س ــه در ط ــه ک ــرد آنچ گی
عملکــرد دولــت میتــوان ارزیابــی کــرد نمــره قبولــی 
و رضایــت نســبی اســت مویــد آن نیــز رأی مجــدد 
ــا  ــت اّم ــال ۹۶ اس ــات س ــی در انتخاب و ۲۴ میلیون
ــه بعــد حکایــت دیگــری دارد، عوامــل  مقطــع ۹۶ ب
داخلــی و خارجــی دســت در دســت هــم دادنــد تــا 
ــم  ــدید تحری ــد، تش ــته باش ــی نداش ــام، فرجام برج
ــورم  ــش ت ــتی، افزای ــادی و معیش ــار اقتص ــا، فش ه
ــری  ــات اقتصــادی و آســیب پذی ــدم ثب ــود، ع و رک
بخــش تولیــد، آســیب های اجتماعــی همــه و همــه 
دالیلــی هســتند بــر افزایــش نارضایتــی مــردم 
ــت  ــم  واز دول ــردم بدهی ــه م ــتی ب ــق را بایس و ح
ــا تغییــر اساســی و جــدی در رویه هــای  بخواهیــم ب
جــاری در پــی اصــالح مســائل پیــش آمــده باشــد. 
پیــش بینــی مــن از انتخابــات آتــی کاهــش میــزان 

ــت. ــارکت اس مش

ــه عنــوان یــک اصــاح طلــب مســئول   ب
ــزاب  ــی اح ــت فعل ــزاب، وضعی ــه اح در خان

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــتان را چگون اس
ــه احــزاب اســتان دارای ســاختاری اســت و  خان
ــا و  ــق بیانیه ه ــزاب از طری ــه اح ــع خان ــاً مواض طبع
ســخنگوی خانــه احــزاب تبییــن میشــود، الکــن بــه 
ــد و  ــه بای ــده احــزاب آنطــوری ک نظــر شــخصی بن

ــه  ــی شــکل می یافــت ، نیافت شــاید در جامعــه ایران
اســت. هیــچ امــری بــدون مشــارکت مــردم محقــق 
ــق  ــوردی موف ــم در م ــر بخواهی ــا اگ ــود م نمی ش
شــویم بایــد مشــارکت مردمــی درآن محقــق شــود، 
بایــد ایــن ذهنیــت کــه فعالیــت سیاســی لزومــاً باید 
ــطح  ــد در س ــی باش ــنامه حزب ــو و شناس دارای تابل
ــزاب  ــی اح ــت فعل ــردد، در حال ــه گ ــه نهادین جامع
جایــگاه بایســتهه خــود را نیافتــه انــد، لــذا توســعه 
ــواده  ــاد خان ــاً بایســتی در نه ــی ابتدائ ــگ حزب فرهن
ــا  ــر ب ــن ام ــرد و ای ــرورش شــکل گی ــوزش و پ و آم

ــود. ــدور خواهــد ب ــوزش مق آم

 نقــش احــزاب در پیشــبرد منافــع ملــی را 
تبییــن فرمایید.

وقتــی احــزاب در مناطــق مختلــف رشــد و 
ــی و  ــدگاه مل ــرم دارای دو دی ــعه می یابندالج توس
منطقــه هســتند، احــزاب عــالوه بــر مطالبــات ملــی 
کــه می توانــد بیــن مناطــق مختلــف مشــترک 
باشــد، بایســتی مطالبــات منطقــه ای را نیــز احصــاء 
ــا را  ــری آنه ــی پیگی ــع مل ــرده و در راســتای منف ک
ــرده  ــتفاده ک ــت اس ــد. از فرص ــرار ده ــت ق در اولوی
در خصــوص مطالبــات منطقــه ای، مطلبــی را ذکــر 
می کنــم، در خــرداد مــام ســال۹۲، رئیــس جمهــور 
منتخــب در ســفر تبلیغاتــی بــه تبریــز در خصــوص 
مطالبــات منطقــه ای دو مــورد را ذکــر کردنــد، 
احیــاء دریاچــه ارومیــه و تاســیس فرهنگســتان 
زبــان ترکــی، اولیــن مصوبــه در اولیــن جلســه 
هئیــت دولــت در خصــوص احیــاء در یاچــه ارومیــه 
بــود، حــال ارزیابــی عملکــرد ســتاد احیــائ را 
متخصصیــن بابــد انجــام دهنــد. متأســفانه تأســیس 
فرهنگســتان بــا مخالفتهایــی در شــورایعالی انقــالب 
فرهنگــی بــا مخالفــت هایــی از جانــب برخــی اعضــاء 
آن از جملــه رئیــس فرهنگســتان زبــان فارســی 
ــه  ــی ک ــری های ــا پیگی ــه ب ــه در ادام ــرو شــد ک روب
شــد بنیــاد فرهنــگ و ادب آذربایجــان شــکل گرفــت 
کــه بایــد اذعــان کــرد افــکار فّعالیــن منطقــه ای را 
ــرد  ــر عملک ــر ب ــرف دیگ ــت، از ط ــرده اس ــاع نک اقن
ایــن بنیــاد و انتخــاب هئیــت مدیــره آن نیــز 
انتقاداتــی وارد اســت، تــا آنجایــی کــه بنــده اطــالع 
دارم ایــن اعضــا از جانــب اســتانداران چهــار اســتان 
تــرک زبــان معرفــی می شــوند، حــال ســوأل و نقــد 
بجایــی کــه وجــود دارد حضــور چنــد دکتــری زبــان 
فارســی در ترکیــب هئیــت مدیــره بنیــاد فرهنــگ و 

ــت. ــان اس ادب آذربایج

ــن  ــا مخاطبی ــی ب ــر مطلب ــان اگ  در پای
ــد. ــد، بفرمایی ــانه داری رس

مجـــدداً عـــرض می کنـــم توســـعه سیاســـی در 
کشـــور یـــک راه دارد و آن نیـــز توســـعه احـــزاب 
ـــود  ـــی راه و روش خ ـــر حزب ـــم ه ـــه کن ـــت، اضاف اس
ـــد  ـــه کن ـــردم عرض ـــه م ـــفافیت ب ـــا ش ـــتی ب را بایس
و طبعـــاً اقبـــال مـــردم در صنـــدوق رأی نمایـــان 
ــت  ــتیم جهـ ــر هسـ ــذا ناگزیـ ــد، فلـ ــد شـ خواهـ
ــی را  ــگ حزبـ ــعه فرهنـ ــی، توسـ ــعه سیاسـ توسـ
در اولویـــت قـــرار دهیـــم، و مطلـــب آخـــر در 
ـــه  ـــردی ک ـــوان ف ـــه عن ـــم ب ـــت میخواه ـــن فرص ای
ــال  ــه در سـ ــت چـ ــن دولـ ــدن ایـ در روی کار آمـ
۹۲ و چـــه در ســـال ۹۶ تـــالش فراوانـــی انجـــام 
داده ام انتقـــاد مـــردم را بـــه دولتمـــردان انتقـــال 
ــردش  ــه عملکـ ــت کـ ــق اسـ ــی موفـ ــم. دولتـ دهـ
مـــردم  مطالبـــات  و  خواســـته ها  راســـتای  در 
باشـــد، حتـــی اگـــر تالشـــها منتـــج بـــه نتیجـــه 
ـــد  ـــالش خواهن ـــدردان آن ت ـــردم ق ـــد م ـــم نباش ه
بـــود. متأســـفانه در دو ســـال اخیـــر بـــا افزایـــش 
تنش هـــای بیـــن المللـــی و برگشـــت تحریمهـــا و 
ایجـــاد رکـــود تورمـــی و وضعیـــت بـــد اقتصـــادی 
ــکاف  ــدن شـ ــر شـ ــق تـ ــث عمیـ ــتی باعـ معیشـ
ــته  ــت، خواسـ ــده اسـ ــت شـ ــت و ملـ ــن دولـ بیـ
ام از ریاســـت جمهـــوری و هئیـــت دولـــت ایـــن 
اســـت کـــه شـــکاف ایجـــاد شـــده بایـــد ترمیـــم 
شـــود و خواســـته های ملـــت تحقـــق یابـــد چـــون 
ــادی  ــاظ اقتصـ ــان از لحـ ــش رویمـ ــای پیـ روزهـ
ـــن  ـــه همی ـــت ب ـــد داش ـــی خواهن ـــت نامطلوب وضعی
ـــد و از  ـــش یاب ـــتی افزای ـــی بایس ـــجام مل ـــل انس دلی
طـــرف دیگـــر دولـــت از مشـــورتهای کارشناســـان 

ــد. ــتفاده نمایـ ــف اسـ ــای مختلـ ــا تخصص هـ بـ

مصاحبه اختصاصی با نائب رئیس خانه احزاب آذربایجان شرقی:

الزمه توسعه سیاسی، توسعه احزاب است
جعفر شکوریان - فیروز صفری

دکتــر حســن  پورعظیــم )نیــک(، دانش 
ــگاه  ــکی از دانش ــته پزش ــه رش آموخت
فعالتریــن  از  یکــی  اســت.  تهــران 
چهره هــای سیاســی ســال های اخیــر 

ــت.   ــرقی اس ــان ش ــتان آذر بایج اس
احــزاب اســتان،  نائــب رئیــس خانــه 
ــاح  ــورای  اص ــه ش ــت رئیس ــو هئی عض
طلبــان اســتان، عضــو هیئــت ســه نفــره 
خانــه  اساســنامه  تدویــن  و  موســس 
در  روحانــی  ســتاد  معــاون  احــزاب، 
اســتان و ریاســت ســتاد شهرســتان هــا، 
ــورتی  ــع مش ــه مجم ــت رئیس ــو هئی عض
توســعه اســتان و نائــب رئیــس شــورای 
مشــورتی اصــاح طلبــان اســتان بخشــی 
از مســئولیت ها و فعالیت هــای نامبــرده 

در ســال های اخیــر اســت. 
ــادی  ــه اقتص ــت در زمین ــان فعالی ایش
یــک  انــدازی  راه  بــا  هــم  را  خــود 
ــه  ــده در منطق ــیار ارزن ــتوران بس رس
ولیعصــر تبریــز، کــه موجبــات اشــتغال 
 بیــش از 60 نفــر شــده اســت، ادامــه 
ــه  ــر روزنام ــا وی در دفت ــد. ب ــی ده م
کــه  دادیــم  ترتیــب   گفتگویــی 

می خوانید: 
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ــوالت  ــادرات محص ــه از ص ــرک مراغ ــس گم ریی
صنعتــی و کشــاورزی بــه ارزش ۴۳ میلــون دالر 
بــه کشــورهای خارجــی در  ایــن شهرســتان  از 

ســالجاری خبــرداد. 
ــزود:  ــالل زاده اف ــدر ج ــا، حی ــزارش ایرن ــه گ ب
از ابتــدای ســالجاری ۲۰ نــوع کاال شــامل انــواع 
صنعتــی  و  کشــاورزی  شــیمیایی،  محصــوالت 
ــن  ــرک ای ــن  از گم ــزار و ۵۰۰ ت ــزان 7۵ ه ــه می ب
ــه خــارج از کشــور صــادر شــده اســت. شهرســتان ب

وی بــا بیــان اینکــه ایــن محصــوالت بــه ۳۰ 
ــه داد: ارزش  ــان صــادر شــده اســت ادام کشــور جه
ریالــی ایــن کاالهــای صادراتــی حــدود ۱۸۰ میلیــارد 

ــوده اســت. ــان ب توم
ایـن  از  صـادرات  میـزان  کـرد:  اضافـه  زاده  جـالل 
شهرسـتان نسـبت به مدت مشـابه سال گذشـته، از نظر 
وزنـی ۴۰ و از نظـر ارزش ۱۳۲ درصد افزایش یافته اسـت.

ــات ســدیم  ــواع شیشــه جــام، کربن ــت: ان وی گف
و خرمــا از عمــده تریــن تریــن محصــوالت صادراتــی 

ایــن شهرســتان بــه خــارج از کشــور بــوده اســت.
وی افــزود: بیشــترین میــزان محصــول صادراتــی 
مراغــه نیــز بــه کشــورهای عــراق، ترکیه و ارمنســتان 

صــادر شــده اســت.
گمــرک مراغــه از آذرمــاه ۱۳7۵ و بــه  منظــور 
ــکبار  ــادرات خش ــی و ص ــریفات گمرک ــریع در تش تس
مراغــه و شهرســتان های مجــاور کار خــود را آغــاز کــرد.  

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی مجلس:
ضرورت افزایش اعتبار

 استان های مرزی

عضو فراکسـیون امیـد مجلس با تاکید بـر افزایش 
اعتبـارات اسـتان های مـرزی، گفـت: منافـع مـرز باید 
به خود مرزنشـین ها برسـد متاسـفانه مسـئوالن درک 

درسـتی از تاثیر توسـعه نیافتگی مـرز ندارند. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، جلیــل رحیمــی 
جهان آبــادی در توضیــح وضعیــت بودجــه مرزبانــی، 
ــای  ــار آب ه ــرای مه ــارات ب ــه و اعتب ــت: بودج گف
ــا و ایجــاد اشــتغال  ــی، امنیــت مرزه ــرزی، مرزبان م
ــی  ــه خوب ــاری ب ــال ج ــرای س ــرز ب ــدار در م پای
تخصیــص یافــت و تــا حــدودی تاثیرگــذار بــود بــه 
ــاالی ۱۱۰  ــتغالزایی ب ــوزه اش ــال در ح ــوان مث عن
میلیــارد بــرای حــوزه انتخابیــه خــود بــرای تقویــت 
ــد  ــص داده ش ــتایی تخصی ــی و روس ــاغل خانگ مش
امــا عمــق فاجعــه آنقــدر وســیع اســت کــه مســائل 

ــود. ــده ش ــر دی ــد جدی ت ــرز بای م
نماینــده مــردم تربــت جــام، تایبــاد و باخــرز در 
ــع  ــرد: مناف ــح ک ــالمی، تصری ــورای اس ــس ش مجل
ــه خــود مرزنشــین ها برســد، در حــال  ــد ب ــرز بای م
ــرزی  ــه برخــی از مناطــق م ــا وجــود اینک حاضــر ب
ــع آن  ــل شــده، مناف ــه مناطــق آزاد تجــاری تبدی ب
ــری آن  ــی رود و کارگ ــینان م ــب غیرمرزنش ــه جی ب

ــد. ــی می مان ــینان باق ــرای مرزنش ــا ب تنه
ــد  ــز تاکی ــری نی ــم رهب ــام معظ ــزود: مق وی اف
ــکالت  ــختی و مش ــین س ــی مرزنش ــه وقت ــد ک دارن
مــرز را بــه دوش می کشــد بایــد از منافــع مــرز هــم 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــفانه بخ ــود. متاس ــد ش بهره من
ــرمایه گذاری  ــرای س ــادی ب ــی و اقتص ــل امنیت دالی

ــوند. ــگام نمی ش ــرزی پیش ــق م در مناط
ــئوالن  ــد: مس ــادآور ش ــادی ی ــی جهان آب رحیم
از  درســتی  درک  محلــی  و  اســتانی  ابعــاد  در 
توســعه نیافتگــی مناطــق مــرزی و تاثیــر منفــی آن 
ــگاه  ــئوالن ن ــیاری از مس ــد، بس ــور ندارن ــرای کش ب
جزیــره ای دارنــد و هــر اداره و دســتگاهی بــه دنبــال 
افزایــش آمــار و ارقــام خــود اســت و نمی داننــد کــه 

ــد. ــر ســر مرزنشــینان آوردن ــی ب چــه بالی
ــد  ــم، معتق ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
اســت: توســعه نیافتگــی در مرزهــای شــرقی بیــداد 
می کنــد و بــه تبــع آن فقــر و بیــکاری بیــداد 
می کنــد، ایــن مســئله آســیب های بســیاری را 

ــد زد. ــم خواه ــه رق ــور ب ــرای کش ب
عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس 
شــورای اســالمی، تصریــح کــرد: شــرایط مــرز و 
مرزنشــینان ایجــاب می کنــد بــرای ســال ۱۳۹۹ 
بودجــه مناســبی بــرای توســعه اشــتغال پایــدار 
روســتایی، افزایــش امکانــات روســتاهای مــرزی و 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــص یاب ــی تخصی مرزبان
ــتان  ــرخس در اس ــارون س ــق آزاد دوغ ــاد مناط ایج
ــد از  ــور بع ــرقی کش ــمال ش ــای ش ــان و مرزه خراس
ــد  ــاد خواه ــی را ایج ــول بزرگ ــالب تح ــروزی انق پی
کــرد. اگــر بــه ایــن مناطــق توجــه شــود، درآمــد ارزی 
خوبــی بــرای کشــور ایجــاد می  شــود زیــرا تنهــا دروازه 
ــود. ــد ب ــتان خواه ــه افغانس ــران ب ــادرات کاالی ای ص

ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در  ــم مقــام وزی قائ
ــتری  ــش بیش ــه بخ ــان اینک ــا بی ــی ب ــور بازرگان ام
ــکیل  ــی تش ــای غیرنفت ــران را کااله ــادرات ای از ص
دالر  میلیــارد  مجمــوع ۶۵  در  گفــت:   می دهــد، 

ــت.  ــوده اس ــور ب ــارت کش تج
ــی   ــه گــزارش تســنیم، حســین مــدرس خیابان ب
در کارگــروه توســعه صــادرات اســتان خراســان 
ــور  ــادرات کش ــروز ص ــت: ام ــار داش ــی اظه جنوب
جــز اولویت هــای اصلــی دولتمــردان شــده  و نقطــه 

ــت. ــادرات اس ــه ص ــژه ب ــه وی ــور توج ــکای کش ات
وی بــا اشــاره بــه صــادرات انجام شــده در کشــور 
گفــت: طــی ۹ ماهــه امســال بالــغ بــر ۳۲ میلیــارد 
ــه کشــورهای  ــایر ب ــه س ــادرات در کشــور ب دالر ص
جهــان انجــام شــده و حــدود همیــن مبلــغ نیــز در 

واردات بــوده اســت.
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در  ــم مقــام وزی قائ
ــا بیــان اینکــه بخــش بیشــتری از  امــور بازرگانــی ب
صــادرات نیــز کاالهــای غیرنفتــی تشــکیل می دهــد 
افــزود: در مجمــوع ۶۵ میلیــارد دالر تجــارت کشــور 

بــوده اســت.
بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  خیابانــی  مــدرس 
بخــش  در  و  هــدف  بازارهــای  در  متنوع ســازی 
کاالیــی صادراتــی ایجــاد شــود تصریــح کــرد: دولــت 
ــد و  ــدگان ســنگ اندازی کن ــوی صادرکنن ــد جل نبای

ســنگ ها را از جلــوی پــای صادرکننــدگان بردارنــد.
وی ادامــه داد: بایــد موضوعــات صــادرات در 
بازرگانــی خارجــی مشــابه بازرگانــی داخلــی در 
قالــب کارگــروه ارائــه دهیــم؛ در بحــث بــازار 
ــز  ــی تمرک ــم کاالی ــد قل ــور روی چن ــادرات کش ص

ــم. ــی داری خاص
قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی 
ــرد: وزارت صمــت در خصــوص ورود  خاطرنشــان ک
ــی  ــرای تعاون ــا ب ــی خودروه ــات یدک ــن قطع تامی

مرزنشــین اعــالم آمادگــی می کنــد.
ــر  ــروز ه ــه ام ــان اینک ــا بی ــی ب ــدرس خیابان م

کــدام از اســتان های مــرزی بــرای خــود جــاده 
ــار  ــتند اظه ــارت هس ــمت تج ــه س ــده ب ــار بان چه
ــه ویــژه خراســان  ــرای اســتان های مــرزی ب کــرد: ب
جنوبــی فایــل تخصصــی بــاز کــرده و بــرش اســتانی 

ایجــاد می کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه از موقعیــت ترانزینــی کشــور 
نــام می بریــم امــا از ظرفیــت ترانزیتــی ایــران 
ــف  ــال تخفی ــه دنب ــزود: ب ــم اف ــتفاده نمی کنی اس
ــنگ های  ــی و س ــع معدن ــی صنای ــوارض صادرات ع

ــتیم. ــتان هس ــی در اس گرانیت
ــی از  ــور بازرگان ــت در ام ــر صم ــام وزی ــم مق قائ

ــی تخصصــی در خراســان  ــه صادرات ــدازی پایان راه ان
ــاخت های  ــن زیرس ــت: تامی ــر داد و گف ــی خب جنوب
ــه،  ــای حاصل ــل درآمده ــرزی از مح ــای م بازارچه ه
راه انــدازی آزمایشــگاه اســتاندارد در مــرز از جملــه 

ــت. ــرز اس ــرای م ــا ب برنامه ه
مــدرس خیابانــی بــا بیــان اینکــه بــا تفویــض میز 
زرشــک و عنــاب در اســتان فرصــت مناســبی بــرای 
ــود  ــم می ش ــاورزی فراه ــوالت کش ــادرات محص ص
ــردم  ــت م ــتغال و معیش ــظ اش ــرد: حف ــح ک تصری
ــا  ــد تحریم ه ــد از تهدی ــت و بای ــم اس ــرز مه در م
ــادرت  ــد و ص ــرای تولی ــت ب ــک فرص ــوان ی ــه عن ب

ــرد. ــتفاده ک اس
وی بــا بیــان اینکــه خراســان جنوبــی بایــد 
ــود  ــری ش ــون کولب ــن در قان ــرار گرفت ــمول ق مش
عنــوان کــرد: همچنیــن درآمدهــای حاصــل از 
ــاخت های  ــعه زیرس ــرای توس ــرزی ب ــای م بازارچه ه

ــود. ــه ش آن هزین
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در  ــم مقــام وزی قائ
امــور بازرگانــی گفــت: نگرانــی کمبــود مــرغ و تخــم 
ــتان  ــدارد و اس ــود ن ــی وج ــان جنوب ــرغ در خراس م
ــت  ــور اس ــده کش ــن کنن ــن تامی ــاظ پروتئی از لح
ــرغ و  ــت، م ــتانی، آرد، گوش ــج پاکس ــهمیه برن و س
لــوازم خانگــی تنظیــم بــازار بــرای خراســان جنوبــی 

اختصــاص می یابــد.

قائم مقام وزیر صنعت خبر داد:

 تجارت 65 میلیارد دالری ایران در سال جاری 

مســئول پروژه هــای پاییــن دســت اداره پژوهــش 
ــت خیــز جنــوب  ــق نف و فنــاوری شــرکت مناط
چابک ســازی  عنــوان  تحــت  را  گفــت: طرحــی 
ــه  ــم ک ــر گرفته ای ــت در نظ ــت نف ــای صنع پروژه ه
در پــی آن، ســرعت و کیفیــت اجــرای پروژه هــا 

ارتقــا می یابــد. 
بــه گــزارش ایســنا، محســن صفاریــان بــا تأکیــد 
ــش  ــوزه پژوه ــی را در ح ــه مفصل ــه برنام ــر اینک ب
ــت در  ــت نف ــای صنع ــازی پروژه ه ــرای چابک س ب
نظــر گرفته ایــم، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه این کــه 
ــوا  ــه محت ــه ب ــی باتوج ــای پژوهش ــوال پروژه ه معم
ــت  ــک درخواس ــه ی ــی ک ــتند، از زمان ــر هس زمان ب
بــه ســمت مــا می آیــد تــا زمانــی کــه وارد مرحلــه 

ــود. ــرف می ش ــادی ص ــان زی ــود، زم ــی ش اجرای
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه این کــه اجــرای 
پروژه هــا بــه دلیــل تــازه بــودن ممکــن اســت زمــان 
ــادی را صــرف خــود کنــد، تصریــح کــرد: طــرح  زی
پــروژه  تــا  کــرد  کمــک خواهــد  چابک ســازی 
مرحلــه  وارد  و  امضــا  آن  قــرارداد  جامع ســازی، 

اجرایــی شــود کــه تنهــا در ایــن شــرایط نتایــج آن 
ــود. ــد ب ــردی خواه کارب

صفاریــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه 
ــه نظــر می رســد کــه  ــم، ب در بخــش پژوهــش داری
ــد زمــان اجــرای پروژه هــا  پــروژه چابک ســازی بتوان
ــد. انجــام و  ــع را دور بزن ــاه و بســیاری از موان را کوت
اجــرای پروژه هــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و 
ــی اجــرای  ــن کیفیــت ممکــن هــدف اصل ــا بهتری ب

ایــن طــرح اســت.
مســئول پروژه هــای پاییــن دســت اداره پژوهــش 
جنــوب  نفت خیــز  مناطــق  شــرکت  فنــاوری  و 
برخــی  بــا  را  تفاهم نامه هایــی  کــرد:  تصریــح 
ــتانی  ــگاه های درون اس ــژه دانش ــه وی ــگاه ها، ب دانش
ــز  ــت از مراک ــا حمای ــدف م ــم و ه ــد کرده ای منعق
تحقیقــات و دانشــگاه ها در اســتان اســت. البتــه 
تفاهم نامه هــای دیگــری نیــز آمــاده شــده کــه 
منتظــر امضــا هســتند. اگــر بتوانیــم ایــن تعامــل را 
ــت. ــد یاف ــا کار توســعه خواه ــم، قطع ــش دهی افزای

ــاره بومی ســازی تولیــدات صنعــت  ــان درب صفاری

نفــت نیــز گفــت: در صنعــت نفــت و گاز تجهیــزات 
ــرد کــه  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــادی م بســیار زی
تاکنــون از کشــورهای دیگــر تأمیــن می شــد امــا در 
شــرایط فعلــی اگــر نگوییــم واردات ایــن تجهیــزات 
ــن  ــه واردات ای ــم ک ــد بگویی ــت، بای ــن اس غیرممک
ــی بســیار ســخت اســت  ــرایط فعل ــزات در ش تجهی
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه  ــه همیــن دلیــل ب و ب

ــم. ــه ســمت بومی ســازی حرکــت کنی ــد ب بای
مســئول پروژه هــای پاییــن دســت اداره پژوهــش 
ــا  ــوب ب ــز جن ــق نفت خی ــرکت مناط ــاوری ش و فن
بیــان این کــه بومی ســازی تجهیــزات صنعــت نفــت 
چندیــن ســال اســت کــه آغــاز شــده، اظهــار کــرد: 

در ایــن رابطــه قراردادهایــی را بــا مراکز دانشــگاهی، 
ــانده ایم و  ــه امضــا رس ــان ب ــش بنی شــرکت های دان
هــر زمــان کــه نیازهایــی بــه مــا ارجــاع داده شــود، 

در پــی رفــع آن نیــاز خواهیــم رفــت.
وی بــا بیــان این کــه توانســتیم توربینــی را 
می شــد،  تولیــد  توســط  آمریــکا  تاکنــون  کــه 
ــادی  ــر زی ــئله تأثی ــن مس ــم و ای ــازی کنی داخلی س
را در صنعــت نفــت و حتــی صنایــع دیگــر گذاشــته 
ــکان  ــد ام ــش از ۶۰ درص ــرد: بی ــار ک ــت، اظه اس
بومی ســازی تجهیــزات صنعــت نفــت در بخــش 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــل کش ــت در داخ ــن دس پایی
امیدواریــم ایــن عــدد در ســال های بعــد ارتقــا یابــد.

چابک سازی
 پروژه های صنعت نفت کلید خورد

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: 
امنیــت شــرایط الزم بــرای هــر پیشــرفت و توســعه 
ــول  ــذاری و تح ــرمایه گ ــد س ــی تردی ای اســت و ب
و رشــد اقتصــادی کشــور نیازمنــد اســتقرار امنیــت 

پایــدار در کشــور اســت.
ــی در  ــرتیپ حاتم ــر س ــر، امی ــزارش مه ــه گ ب
بازدیــد از مجتمع هــای کشــاورزی، دامپــروری و 
ــراز  ــا اب ــن ب ــکا در ورامی ــازمان ات ــی س ــن کش روغ
خرســندی از حضــور در ایــن شهرســتان کــه طالیــه 
دار و پیشــگام قیــام خونیــن ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ 
بــود، اظهــار داشــت: مــردم مومــن و انقالبــی 
ــالب  ــردن انق ــر گ ــی ب ــن شهرســتان، حــق بزرگ ای
ــواره  ــا هم ــد و م ــان دارن ــت عزیزم ــالمی و مل اس
ــار  ــن دی ــان ای ــام طاغــوت ســتیز مردم ــدردان قی ق

ــتیم. ــدار هس ــت م والی
ــر و  ــه مســئولیت خطی ــاره ب ــا اش ــاع ب ــر دف وزی
حســاس دولــت، نظــام اســالمی و  نیروهــای مســلح 
ــت  ــرد: امنی ــح ک ــی، تصری ــت مل ــن امنی در تامی
شــرایط الزم بــرای هــر پیشــرفت و توســعه ای 
ــول و  ــذاری و تح ــرمایه گ ــد س ــی تردی ــت و ب اس
ــت  ــتقرار امنی ــد اس ــور نیازمن ــادی کش ــد اقتص رش

ــت. ــور اس ــدار در کش پای
و  اصلــی  پایه هــای  حاتمــی  ســرتیپ  امیــر 
ــه امنیــت را ۲ مؤلفــه نیــروی انســانی  اســاس مقول
و تجهیــزات و تســلیحات دفاعــی برشــمرد و افــزود: 
محــور اصلــی امنیــت، نیروهــای مســلح جــان 
برکــف، بــا انگیــزه، مومــن، بصیــر و ایثارگــری اســت 
ــدات دشــمنان قســم  ــال تهدی ــه کشــور را در قب ک

ــه  خــورده حفاظــت و حراســت می کننــد و امــروز ب
ــده معظــم کل  ــه فرمان ــای حکیمان برکــت هدایت ه
قــوا امــام خامنــه ای ایــران اســالمی دارای نیروهــای 
مســلح مقتــدر، انقالبــی ، مجــرب و آمــوزش دیــده 

ــی نظیــر اســت. ــا ب ای اســت کــه در دنی
وزیــر دفــاع در تبییــن و تشــریح وظایــف و 
در  دفــاع  وزارت  قانونــی  خطیــر  مأموریت هــای 
ــم  ــیار مفتخری ــت: بس ــلح، گف ــای مس ــال نیروه قب
ــدی از  ــره من ــا به ــاع ب ــه وزارت دف ــه در مجموع ک
خیــل عظیــم متخصصیــن، دانشــمندان، محققیــن و 

پژوهشــگران مومــن و انقالبــی، خــادم و خدمتگــزار 
نیروهــای مســلح آمــاده و پــا در رکاب هســتیم کــه 
ــی  ــدرت بازدارندگ ــدار و ق ــت، اقت ــده امنی تولیدکنن
ــوان پشــتیبان  ــه عن ــاع ب ــی هســتند و وزارت دف مل
ــا  ــل ب ــا تعام ــدگان  موظــف اســت ب ــی رزمن و حام
ــه ای  ــه گون ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــت و مجل دول
ــان  ــلح م ــای مس ــا نیروه ــد ت ــالش نمای ــعی و ت س
کمتریــن دغدغــه را نســبت بــه معیشــت، آســایش و 

ــند. ــته باش ــود داش ــت خ منزل
ــه دوم  ــریح مولف ــی در تش ــرتیپ حاتم ــر س امی

امنیــت، تســلیحات و تجهیــزات دفاعــی را بــه 
ــر  ــی ب ــه اســاس حفــظ امنیــت مل عنــوان یــک پای
ــران  ــوری اســالمی ای ــرد: جمه ــح ک شــمرد و تصری
از جملــه کشــورهایی اســت کــه از اولیــن روزهــای 
تحــت  اســالمی  انقــالب  شــکوهمند  پیــروزی 
ــوص  ــه خص ــه و ب ــای ظالمان ــدیدترین تحریم ه ش
گرفــت  قــرار  نظامــی  و  دفاعــی  حوزه هــای  در 
ــی  ــت دفاع ــای مســلح و صنع ــروز نیروه ولیکــن ام
بــه چنــان توانایــی و قابلیتــی در حــوزه خودکفایــی 
ــد نیازهــای عرصــه  ــد کــه می توانن ــه ان دســت یافت
رزم را مطابــق بــا نــوع تهدیــدات پیــش رو طراحــی 

ــد. ــری کنن ــه کارگی ــد و ب ، تولی
وزیــر دفــاع افــزود: متخصصیــن صنعــت دفاعــی 
ــه  ــش و تجرب ــم، دان ــری از عل ــره گی ــا به ــد ب قادرن
ارزشــمند ۴ دهــه علمــی انقــالب اســالمی، طــرح و 
ایــده نیروهــای مســلح را در مــدت زمــان کوتــاه  بــه 
محصــول و دســتاورد دفاعــی تبدیــل کــرده و از ایــن 

جهــت خــار چشــم دشــمنان شــده انــد.
امیــر حاتمــی بــا اشــاره بــه توطئــه اخیــر 
در جهــت مخــدوش  اســالمی  نظــام  دشــمنان 
ــرد:  ــح ک ــورمان تصری ــی کش ــت مل ــاختن امنی س
ایــن بــار نیــز بــا رهبری هــای داهیانــه مقــام 
معظــم رهبــری »مدظلــه العالــی«، آگاهــی، بصیــرت 
و دشــمن شناســی ملــت، ترفنــد دشــمنان بــا 

ــد. ــه ش ــت مواج شکس
ــتکبار را  ــام اس ــه نظ ــن حرب ــاع آخری ــر دف وزی
ــه  ــری« علی ــار حداکث ــادی« و »فش ــگ اقتص »جن
ایــران اســالمی عنــوان کــرد و  ملــت مظلــوم 

ــه  ــاس، »عرص ــیار حس ــرایط بس ــن ش ــت: در ای گف
اقتصــادی« میــدان واقعــی مبــارزه اســت و انقالبــی 
تریــن و جهــادی تریــن کار تقویــت حــوزه اقتصــاد 
ــه و  ــگان توج ــف هم ــه و تکلی ــت و وظیف ــی اس مل
تاکیــد ویــژه بــر اقتصــاد مقاومتــی و بهــره گیــری از 
ــگاه  ــی کشــور و ن ــی و بوم ــای مل ــی ظرفیت ه تمام

ــت. ــاد اس ــازی اقتص ــه درون و توانمندس ب
و  اتکایــی  خــود  از  حاتمــی  ســرتیپ  امیــر 
خودکفایــی در حوزه هــای دفاعــی و نظامــی بــه 
ــه  ــالمی و عرص ــام اس ــرفت نظ ــوی پیش ــوان الگ عن
ــالب  ــا انق ــه ب ــمنان در مقابل ــرد دش ــت راهب شکس
اســالمی نــام بــرد و گفــت: در حوزه هــای اقتصــادی 
ــه  ــع هرگون ــری از قط ــا الگوگی ــت ب ــم می بایس ه
ــی و  ــه خودکفائ ــی ب ــای دفاع وابســتگی در عرصه ه

ــم. ــت یابی ــکوفائی دس ش
ــا،  ــه ه ــت از دسیس ــرون رف ــاع راه ب ــر دف وزی
را   ســلطه  نظــام  دشــمنی های  و  توطئه هــا 
ــای  ــت از رهنموده ــران، تبعی ــت ای ــتادگی مل ایس
ــی  ــخت کوش ــالش و س ــری، ت ــم رهب ــام معظ مق
ــی، وحــدت  ــردم، انســجام، یکپارچگ مســئولین و م
و همدلــی دانســت و اظهــار داشــت: بــر ایــن 
ــا تکیــه  باوریــم کــه ملــت بــزرگ ایــران اســالمی ب
ــی –  ــی ایران ــگ غن ــود، فرهن ــخ خ ــان راس ــر ایم ب
ــاً  ــی، قطع ــدد اله ــرت و م ــه نص ــد ب ــالمی، امی اس
ایــن مقطــع تاریخــی را نیــز بــا موفقیــت و پیــروزی 
پشــت ســر خواهــد گذاشــت و بــه قله هــای فتــح و 
ــت  ــا آن روز مل ــت و ت ــد یاف ــت خواه ــروزی دس پی
ــت. ــد داش ــادی نخواه ــه زی ــالمی فاصل ــران اس ای

مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی 
آذربایجـــان شـــرقی  از وجـــود ۲۴۶۴ واحـــد 
صنعتـــی  نواحـــی  و  شـــهرک ها  در  صنعتـــی 
ـــرد: ۲۰۱۵  ـــار ک ـــرداد و اظه ـــرقی خب ـــان ش آذربایج
واحـــد از ایـــن تعـــداد فعـــال و ۴۴۹ واحـــد نیـــز 

ــتند.  ــج هسـ غیرفعالـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـید مرتضـــی نیرومنـــد 
در دیـــدار اعضـــای هیـــات مدیـــره و شـــورای 
معاونیـــن شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی اســـتان 
ـــی  ـــاالنه 7۰ ال ـــد س ـــز از تولی ـــه تبری ـــام جمع ـــا ام ب
۹۰ میلیـــون جفـــت کفـــش در تبریـــز خبـــرداد و 
گفـــت: ۹۰ درصـــد چـــرم کفـــش دســـت دوز کل 
ــن  ــه بیـ ــود کـ ــد می شـ ــز تولیـ ــور در تبریـ کشـ
۶۰ الـــی ۴۵ درصـــد تولیـــد کل چـــرم کشـــور و 
ــت را در  ــش صنعـ ــزان کل بخـ ــد از میـ ۱۵ درصـ

برگرفتـــه اســـت. 
وی افـــزود: حـــدود ۴۰ هـــزار نفـــر بـــه طـــور 
ــغول  ــز مشـ ــش تبریـ ــت کفـ ــتقیم در صنعـ مسـ
ــه  ــز بـ ــر نیـ ــزار نفـ ــتند و ۱۱۰ هـ ــت هسـ فعالیـ
هم چـــون  اماکنـــی  در  غیرمســـتقیم  صـــورت 

ـــت  ـــتی از صنع ـــن دس ـــع پایی ـــتارگاه ها و صنای کش
ــد.   ــزاق می کننـ ــز ارتـ ــش تبریـ ــف و کفـ کیـ

ـــی  ـــال ۹۸، صادرات ـــه س ـــی ۹ ماه ـــت: ط وی گف
طریـــق  از  یـــورو  میلیـــون   ۸۶ میـــزان  بـــا 
واحدهـــای صنعتـــی کوچـــک و متوســـط اســـتان 
و ۸.7 میلیـــون یـــورو از طریـــق کنسرســـیوم های 

صادراتـــی اســـتان انجـــام گرفتـــه اســـت. 
بـــه گفتـــه نیرومنـــد در راســـتای جلوگیـــری 
ــی  ــنگ های زینتـ ــادن سـ ــی معـ ــام فروشـ از خـ
و ســـاختمانی منطقـــه آذرشـــهر، ســـنگ های 
ـــینیت  ـــن س ـــادن نفلی ـــان و مع ـــس ورزق ـــی م معدن
ـــهرک  ـــنگ، ش ـــی س ـــهرک تخصص ـــه ش ـــراب، س س
ــی  ــهرک صنعتـ ــس و شـ ــی مـ ــی تخصصـ صنعتـ

ـــرار  ـــرکت ق ـــت کاری ش ـــا در اولوی ـــی آلومین تخصص
گرفتـــه اســـت کـــه بـــا تکمیـــل زیرســـاخت های 
ــتقرار واحدهـــای  ایـــن شـــهرک ها، امـــکان اسـ
فـــراوری تخصصـــی فراهـــم شـــده و از خـــام 
ـــد  ـــری خواه ـــتان جلوگی ـــی اس ـــادن غن ـــی مع فروش

ـــد.   ش
کـــرد: شـــرکت شـــهرک های  اظهـــار  وی 
ــه  ــراردادن بیانیـ ــو قـ ــا الگـ ــتان بـ صنعتـــی اسـ
گام دوم انقـــالب مقـــام معظـــم رهبـــری در 
بـــر  مبتنـــی  راه  نقشـــه  تبییـــن  راســـتای 
ــود  ــعی و تـــالش خـ ــارات، سـ ــف و اختیـ وظایـ
ـــیمی  ـــداف ترس ـــمت اه ـــه س ـــت ب ـــرای حرک را ب
توســـط مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه کار بـــرده 

اســـت. 
ـــزی  ـــه ری ـــب برنام ـــی در قال ـــزود: اقدامات وی اف
ــح  ــناخت صحیـ ــا شـ ــده بـ ــرای آینـ ــح بـ صحیـ
گذشـــته و اطالعـــات دقیـــق، مدیریـــت جهـــادی 
و اعتقـــاد بـــه اصـــل »مـــا می توانیـــم« و تقســـیم 
عادالنـــه امکانـــات عمومـــی کشـــور از جملـــه 
صنعتـــی  شـــهرک های  شـــرکت  تالش هـــای 
ـــه  ـــداف بیانی ـــه اه ـــیدن ب ـــتای رس ـــتان در راس اس

ــت.  ــالب اسـ گام دوم انقـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، مدیرعامـــل شـــرکت 
ـــر  ـــرقی متذک ـــان ش ـــی آذربایج ـــهرک های صنعت ش
ــع  ــوز صنایـ ــران دلسـ ــران و مدیـ ــد: صنعتگـ شـ
ــا  ــی بـ ــهرک های صنعتـ ــتقر در شـ ــک مسـ کوچـ
تکیـــه بـــر »اصـــل مـــا می توانیـــم« و فرمایشـــات 
مقـــام معظـــم رهبـــری و توانمندی هـــای داخلـــی 
از بحـــران ایجـــاد شـــده در ســـال ۹7 در اثـــر 
تحریم هـــای خصمانـــه آمریـــکا در ســـال ۹۸ بـــه 
ـــکوفایی و  ـــاهد ش ـــیده و ش ـــوب رس ـــت مطل وضعی

رشـــد چشـــمگیر هســـتیم.  
مدیـــران  هم چنیـــن  داد:  ادامـــه  نیرومنـــد 

و نماینـــدگان شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی 
ـــتان،  ـــی اس ـــی صنعت ـــهرک ها و نواح ـــتقر در ش مس
ـــوان  ـــام ت ـــتفاده از تم ـــبانه روزی و اس ـــالش ش ـــا ت ب
دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان، نســـبت بـــه 
توســـعه شـــهرک ها و تکمیـــل زیـــر ســـاخت 

اقـــدام کرده انـــد. 
وی از وجـــود ۵۳ شـــهرک و نواحـــی صنعتـــی 
دارای زمیـــن و ۴۴ دارای ســـند ثبتـــی خبـــرداد و 
ـــد شـــده  ـــوزه منعق ـــن ح ـــرارداد در ای ـــت: ۱۹۳ ق گف

ـــت.  اس
ـــد  ـــی جدی ـــد صنعت ـــداد ۸۲  واح ـــزود: تع وی اف
ــی  ــلولزی، کانـ ــاجی، سـ ــی، نسـ ــوزه غذایـ در حـ
ــرمایه ای  ــا سـ ــیمیایی بـ ــزی و شـ ــزی، فلـ غیرفلـ
معـــادل ســـه هـــزار و۴۶۳ میلیـــارد ریـــال و 
ـــاری  ـــال ج ـــه س ـــی ۹ ماه ـــر ط ـــتغال ۱۳۰۳ نف اش
ــن ۶۶  ــیده اند؛ هم چنیـ ــرداری رسـ ــره بـ ــه بهـ بـ
ــال های  ــه طـــی سـ ــری کـ ــد صنعتـــی دیگـ واحـ
ـــدازی  ـــاره راه ان ـــد دوب ـــده بودن ـــل ش ـــته تعطی گذش
ـــد  ـــه تولی ـــه چرخ ـــر ب ـــتغال ۵۳۹ نف ـــا اش ـــده و ب ش

بازگشـــتند. 

امیر حاتمی:

تحول اقتصادی به امنیت نیاز دارد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  استان خبر داد:

وجود 2۴6۴ واحد صنعتی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی آذربایجان شرقی

انجام ثبت سفارش واردات بزودی
 از سامانه جدید وزارت صمت 

رئیــس کمیســیون حمایــت از تولیــد ملــی 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ســامانه ای در 
وزارت صمــت در آینــده رونمایــی می شــود کــه 
ثبــت ســفارش واردات فقــط از طریــق ایــن ســامانه 

ــد.  ــد ش ــام خواه انج
بــه گــزارش تســنیم، حمیدرضــا فوالدگــر رئیــس 
کمیســیون حمایــت از تولیــد ملــی مجلــس شــورای 
ــر  ــد حداکث ــون جدی ــان اینکــه در قان ــا بی اســالمی ب
ــف را شــفاف و  ــد داخــل تعاری ــوان تولی اســتفاده از ت
دســتگاه ها را بــرای خریــد کاال هــای داخلــی مشــخص 

ــم.  ــون را بســته ای ــرار از قان ــای ف ــرده و روزنه ه ک
وی افــزود: ســامانه ای در وزارت صمــت در آینــده 
رونمایــی می شــود کــه ثبــت ســفارش واردات فقــط 

از طریــق ایــن ســامانه انجــام خواهــد شــد.
ــون  ــای قان ــن نامه ه ــت: برخــی آیی ــر گف فوالدگ
ــل،  ــد داخ ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــد حداکث جدی

ــالغ نشــده اســت.  ــا اب ــب ی ــون تصوی تاکن
رئیـس کمیسـیون حمایـت از تولیـد ملـی مجلس 
شـورای اسـالمی افزود: مشـوق هایی برای تامین مالی 
پیمانـکاران و تولیـد کننـدگان و ضمانـت نامه هـای 
بیمـه ای بـرای آن هـا در ایـن قانون دیده شـده اسـت. 
ــی کشــور  ــرد توســعه صنعت ــا راهب ــت: ت وی گف
اجــرا نشــود تقاضــا محــوری برطــرف نخواهــد شــد.

اقتصاد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران؛
نقش کمرنگ بخش خصوصی

 در الیحه بودجه ۹۹ 
ســالح ورزی گفــت: بــه نظــر می رســد کــه 
بودجــه ســال ۹۹ در شــرایطی تهیــه شــده کــه نیــاز 
ــده نشــده اســت.  ــه حضــور بحــش حصوصــی دی ب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حســین 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی ــالح ورزی نای س
دربــاره حضــور کمرنــگ بخــش خصوصــی در الیحــه 
بودجــه ۹۹ اظهــار کــرد: در فرآینــد تدویــن الیحــه 
ــد  ــا فرآین ــه دولتی ه ــد ک ــی رس ــه نظرم ــه؛ ب بودج
ــر از  ــگ ت ــی را کمرن ــش خصوص ــای بخ و تالش ه

واقعیــت دیــده اســت.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد: در 
ســال گذشــته، در مرحلــه تدویــن الیحــه بودجــه در 
ســازمان برنامــه و بودجــه هــم از بخــش خصوصــی و 
نماینــدگان بخــش خصوصــی و اتاق هــای بازرگانــی 
بــرای حضــور  دعــوت بــه عمــل آمــد؛ امــا امســال 
ــرایط  ــک ش ــه در ی ــه بودج ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
دیگــری تهیــه شــده کــه نیــازی بــه حضــور افــرادی 

غیــر از دولــت را در ایــن فرآینــد ندیدنــد.

حضور بخش خصوصی در الیحه بودجه۹۹ 
نسبت به سال گذشته بهتر نشده است

ســالح ورزی بیــان کــرد: بــه نظــر می رســد 
کــه ضمــن اینکــه نقــاط قوتــی هــم در ایــن 
ــدی  ــای ج ــا ضعف ه ــت، ام ــنهادی اس ــه پیش الیح
و ســاختاری هــم وجــود دارد کــه اصلی تریــن 
مشــهود  درآمدهــا  بخــش  در  ضعف هــا  ایــن 
ــاید  ــم ش ــا ه ــش هزینه ه ــن در بخ ــت. همچنی اس
تاحــدودی کــم بــرآوردی حاکــم اســت، بــه عبارتــی، 
آن  از  بخشــی  شــده  متصــور  کــه  درآمد هایــی 
ــد. ــد ش ــق نخواه ــت و محق ــی اس ــای واه درآمد ه

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران در پاســخ بــه این 
پرســش کــه حضــور بخــش خصوصــی در ایــن الیحــه 
نســبت بــه ســال گذشــته را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ 
گفــت: نمی تــوان گفــت کــه وضعیــت بهتر شــده اســت 
ــا موضــوع جــدی  ــت، از نظــر درآمــدی ب چــرا کــه دول
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــه اس ــا مواج ــش درآمد ه کاه
ــداری  ــا؛ مق ــش درآمده ــن کاه ــران ای ــرای جب ــه ب ک

فشــاروارده بــه بخــش خصوصــی را  بیشــتر کنــد.
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در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

ــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان  مدی
ــه  ــز دریاچ ــه آبری ــارش در حوض ــت: ب ــی گف  غرب
ــه  ــبت ب ــاری نس ــی ج ــال آب ــدای س ــه از ابت ارومی
ــر  ــد کمت ــته ۵۵ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش م

شــده و بــه 7۵ میلی متــر رسیده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، کیومــرث دانشــجو افــزود: در 
حالــی کــه طــی مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۶۸ 
میلی متــر بــارش در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه 
ــاری ۹۳  ــال ج ــم در س ــن رق ــم، ای ــاهد بودی را ش

میلی متــر کاهــش یافته اســت.
بــارش  متوســط  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه ۱۱۱  ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــدت در حوض بلندم
ــرد: امســال در مقایســه  ــه ک ــر اســت، اضاف میلی مت
ــز شــاهد کاهــش  ــدت نی ــارش بلندم ــا متوســط ب ب
ــن  ــا در ای ــدی بارش ه ــری و ۳۲ درص ۳۶ میلی مت

ــتیم. ــه هس حوض
وی بیــان کــرد: وضعیــت ۲ حوضــه آبریــز دیگــر 
دریاچــه ارومیــه نیــز در ســال جــاری نظیــر حوضــه 
ــه  ــه در حوض ــه طوری ک ــوده ب ــه ب ــه ارومی دریاچ
ــبت  ــارش نس ــدی ب ــش ۵۳ درص ــاهد کاه زاب ش
بــه ســال گذشــته و ۱۴ درصــدی نســبت بــه بلنــد 
مــدت هســتیم و در حوضــه ارس نیــز ایــن کاهــش 
بــه ترتیــب ۵۶ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته و 
۲۲ درصــد نســبت بــه متوســط بلنــد مــدت بــرآورد 

می شــود.
منطقــه ای  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
آذربایجان غربــی اظهــار امیــدواری کــرد کــه در 
فصــل زمســتان امســال شــاهد جبــران بــارش کــم 
پاییــزی در حوضــه دریاچــه ارومیــه و شــمال و 

جنــوب اســتان باشــیم.
آذربایجــان  غربــی دارای ســه حوضــه آبریــز 
ــه  ــه زاب و رودخان ــه، رودخان ــه ارومی ــامل دریاچ ش
ارس اســت و میــزان بــارش آنهــا بــه صــورت روزانــه 

رصــد می شــود.
آب  شــرکت  ســنجی  بــاران  ایســتگاه   ۲7
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــان  غرب ــه ای در آذربایج منطق
بیــش از ۶۰ درصــد آنهــا در حوضــه دریاچــه ارومیــه 

ــت. اس

طرح پویش پاکسازی محیط
 در بستان آباد اجرا شد

طــرح پویــش پاکســازی محیــط بــرای اولیــن بــار 
در شهرســتان بســتان آبــاد اجــرا شــد. 

بـــه گـــزارش ایرنـــا، رییـــس شـــبکه بهداشـــت 
ــیه  ــاد در حاشـ ــتان آبـ ــتان بسـ ــان شهرسـ و درمـ
ـــت  ـــط زیس ـــازی محی ـــش پاکس ـــرح پوی ـــرای ط اج
در شـــهر گفـــت: ایـــن طـــرح بـــا محوریـــت 
ـــت  ـــط زیس ـــازی محی ـــالم س ـــازی و س ـــگ س فرهن

اجـــرا می شـــود.
ــرح  ــن ط ــرای ای ــت: در اج ــی گف ــالل فرمان ج
محلــه خیابــان ملــت بــا حضــور دســتگاههای 
بیمارســتان،  شــهرداری،  ،خدماتــی،  اورژانســی 
محیــط زیســت و مســئوالن و دانــش آمــوزان پــاک 

ــد.  ــازی ش س
ــه در شهرســتان  ــان اینکــه تولیــد زبال ــا بی وی ب
بیشــتر از اســتانداردهای جهانــی اســت، افــزود: 
ــط  ــی آن در محی ــه پراکندگ ــد زبال ــر تولی ــالوه ب ع
نظــر  از  جامعــه  در  را  زیــادی  مشــکالت  نیــز 

ــراه دارد. ــه هم ــتی ب بهداش
ــت پســماند  ــگ مدیری ــه شــدن فرهن وی نهادین
در جامــع را از ســوی مــدارس عنــوان کــرد و افــزود: 
دانــش آمــوزان می تواننــد بعنــوان ســفیران ســالمت 

در جامعــه بیشــترین نقــش را داشــته باشــند.

افتتاح دبیرستان آیت اهلل طالقانی 
تبریز با حضور وزیر آموزش و پرورش 

ـــز  ـــی تبری ـــت اهلل طالقان ـــدگار آی ـــتان مان  دبیرس
ــئولین  ــرورش و مسـ ــر آمـــوزش و پـ توســـط وزیـ

ـــد.  ـــاح ش ـــتان افتت ـــد اس ارش
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ــز  ــی تبریـ ــت اهلل طالقانـ ــدگار آیـ ــتان مانـ دبیرسـ
ــئولین  ــرورش و مسـ ــر آمـــوزش و پـ توســـط وزیـ

ــد. ــاح شـ ــتان افتتـ ــد اسـ ارشـ
ــابق، از  ــور سـ ــا منصـ ــی یـ ــتان طالقانـ دبیرسـ
ــمار  ــز به شـ ــهر تبریـ ــتان های شـ ــه دبیرسـ جملـ

مـــی رود کـــه در ســـال ۱۳۲۵ احـــداث شـــد.
ســـاخت ایـــن مدرســـه در آن زمـــان بی نظیـــر 
ــف  ــه عطـ ــوان نقطـ ــن رو، آن را می تـ ــود؛ از ایـ بـ
ـــن  ـــه همی ـــاد. ب ـــام نه ـــران ن ـــن در ای ـــوزش نوی آم
دلیـــل، از ایـــن مدرســـه، بـــه عنـــوان نمـــاد 
آمـــوزش نویـــن آذربایجـــان و دارالفنـــون تبریـــز 

یـــاد می شـــود.
ـــه  ـــن مدرس ـــه در ای ـــی ک ـــته ای ـــاتید برجس از اس
ــور  ــه پروفسـ ــوان بـ ــد می تـ ــته انـ ــس داشـ تدریـ
ــتاد درس  ــی دان؛ اسـ ــترودی، ریاضـ ــن هشـ محسـ

حســـاب دیفرانســـیل و انتگـــرال اشـــاره کـــرد.
احتمالـــی  آســـیب های  و  بنـــا  فرســـودگی 
غیرمنتظـــره باعـــث شـــد باالخـــره عملیـــات 
ـــال  ـــی در س ـــتان طالقان ـــازی دبیرس ـــب و بازس تخری
ـــا  ۱۳۹۳ شـــروع و در حـــال حاضـــر در ســـه طبقـــه ب
ـــزار و  ـــای ۴ ه ـــاحت زیربن ـــه مس ـــی ب ـــکلت بتون اس
ـــارد و ۳۴۰  ـــار ۸7 میلی ـــا اعتب ـــع و ب ـــر مرب ۹۸۹ مت

میلیـــون ریـــال اتمـــام و افتتـــاح شـــود.
ایـــن دبیرســـتان شـــامل ۲۱ کالس، ســـالن 
ـــه  ـــف، کتابخان ـــگاه های مختل ـــر، آزمایش ـــی تئات آمف

ــد. ــور می باشـ ــتگاه آسانسـ و ۲ دسـ
ـــدودا ۳  ـــتان ح ـــن دبیرس ـــه ای ـــاحت محوط مس
ــامل  ــه شـ ــد کـ ــع می باشـ ــزار و ۴۰۰ مترمربـ هـ
فضـــای ســـبز، پارکینـــگ و فضـــای ورزشـــی 

شـــد. می با

وزیر راه و شهرسازی:
 2۴۰ هزار نفر متقاضی مسکن ملی شدند

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: ۲۴۰ هــزار متقاضــی بــرای طــرح اقــدام 
ملــی مســکن در ســطح کشــور ثبت نــام کردنــد. 

ــرح  ــی ط ــگ زن ــن کلن ــالمی در آیی ــد اس ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــب  ــدران در ســاری افــزود:  در مجمــوع در قال اقــدام ملــی مســکن مازن
طــرح اقــدام ملــی مســکن حــدود ۴۰۰ هــزار واحــد مســکونی در ســطح 

ــود. ــاخته می ش ــان س ــارکت متقاضی ــا مش ــران ب ــهرهای ای ش
ــدام   ــرح اق ــکونی ط ــد مس ــزار واح ــدود ۱۰۰ ه ــرد : ح ــه ک وی اضاف
ــا  ــی ب ــش بین ــی پی ــایر اراض ــی در س ــوده و مابق ــت فرس ــی در باف مل
مشــارکت مــردم احــداث خواهــد شــد و ایــن وزارتخانــه نیــز کار نظــارت 

ــد. ــام می ده ــا را انج ــن واحد ه ــاخت ای ــر س ب
ــت فرســوده  ــی در باف ــان ســاخت مســکن مل ــه وی، متقاضی ــه گفت ب
ــا ســقف ۵۰ درصــد وام مــورد نیــاز برخــوردار  ــه ای ت از تســهیالت یاران

خواهنــد شــد.
وزیــر راه و شهرســازی  خاطرنشــان کــرد: براســاس تفاهمنامــه بیــن 
ــزار  ــدود ۱۰۰ ه ــاد ح ــن نه ــکن ای ــاد مس ــازی و بنی وزارت راه و شهرس
ــر  ــزار نف ــر ۱۰۰ ه ــی در شــهرهای زی ــدام مل واحــد مســکونی طــرح اق

را  اجرایــی می کنــد.
ــکن  ــا مس ــکن ب ــی مس ــدام مل ــرح اق ــه ط ــورد مقایس ــالمی در م اس
مهــر دولــت گذشــته گفــت: طــرح اقــدام ملــی مســکن متقاضــی محــور 
بــوده بــه طــوری کــه مــردم ســازنده اصلــی مســکن هســتند و مــا ضمــن 

ــم. ــام می دهی ــتیبانی را انج ــای پش ــارت، کاره نظ
ــداد  ــا تع ــان ب ــا همچن ــر م ــکن مه ــش مس ــرد : در بخ ــه ک وی اضاف
زیــادی واحدهــای مســکونی بــدون متقاضــی مواجــه ایــم کــه بــا وجــود 
ــن در  ــد و ای ــا متقاضــی ندارن ــن واحده ــان ای ــرح همچن ــن ط ــان ای پای
ــراط  ــی دارای ش ــت نام ــی ثب ــا متقاض ــی م ــرح مل ــه در ط ــت ک حالیس

ــم . داری
ــح  ــاری مصال ــه کارت اعتی ــن پشــتیبانی ها را ارای اســالمی یکــی از ای
ــاختمانی ارزان  ــح س ــن کارت مصال ــا ای ــه ب ــرد ک ــان ک ــاختمانی بی س

ــرد. ــرار می گی ــاخت ق ــان س ــار متقاضی ــت در اختی قیم
وی در مــورد برخــی نابســامانی در مســکن مهــر تحویلــی بــه خصــوص 
کمبــود زیرســاخت ها گفــت: مالــکان ایــن واحدهــا بایــد بخشــی از ایــن 
مشــکالت زیرســاختی را از پیمانــکاران طلــب کننــد و عــالوه بــر آن بــرای 

انعقــاد قــرارداد نیــز بــه بانــک عامــل مراجعــه نماینــد.
ــات  ــدران عملی ــه مازن ــازی ب ــر راه و شهرس ــور وزی ــا حض ــان ب همزم
ــی  ــدام مل ــرح اق ــب ط ــکونی در قال ــد مس ــزار و ۳۰۹واح ــی  ۲ه اجرای

ــد. ــروع ش ــتان ش ــن اس ــکن در ای مس

شهر و شورا

ــهری و  ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم مع
ــد  ــه بازدی ــا اشــاره ب ــر کشــور ب روســتایی وزی
ــازار  ــت: ب ــز، گف ــی تبری ــازار تاریخ ــود از ب خ
ــوردار  ــادی برخ ــی زی ــت تاریخ ــز از اهمی تبری
اســت و زمانــی کــه بخشــی از ایــن بــازار آتــش 
گرفــت، نــه تنهــا تبریزی هــا بلکــه یــک کشــور 

را نگــران کــرد. 
ــژاد  ــی ن ــدی جمال ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
عمرانــی  پروژه هــای  از  بازدیــد  جریــان  در 
ــوده و  ــت فرس ــی از باف ــرا، بخش ــت اج در دس
ــار کــرد: در  ــز، اظه ــدادی از موزه هــای تبری تع
همــان ســاعات آتــش ســوزی، بخاطــر نگرانــی 
و دغدغــه ای کــه داشــتم، مــن بارهــا بــا 
شــهردار تبریــز تمــاس می گرفتــم و از آخریــن 
وضعیــت آن مطلــع می شــدم و امــروز کــه 
ــبختانه  ــردم، خوش ــد ک ــه بازدی ــن منطق از ای
دیــدم کــه بخش هــای آســیب دیــده در آتــش 

ــت. ــده اس ــت ش ــی مرم ــه خوب ــوزی ب س
مطلــوب  عملکــرد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهرداری تبریــز بخصــوص در پروژه هــای 
ــس و  ــبختانه جن ــرد: خوش ــار ک ــی، اظه عمران
ــز متنــوع  ــی شــهر تبری ــوع پروژه هــای عمران ن

اســت و در واقــع یــک ســبدی از ماموریت هــای 
ــود را  ــف می ش ــهرداری ها تعری ــرای ش ــه ب ک

در تبریــز می بینــم.
عمرانــی  پروژه هــای  داد:  ادامــه  وی 
شــهرداری تبریــز مختــص یــک بخــش نیســت 
و انــواع پروژه هــای عمرانــی بــا موضوعــات 
ــاری و  ــل، تج ــل و نق ــی، حم ــی، مذهب فرهنگ
مــواردی دیگــر را می تــوان مشــاهده کــرد.

ــای  ــی از تالش ه ــا قدردان ــژاد ب ــی ن جمال
بازســازی  موضــوع  در  تبریــز  شــهردار 
ــازار، عنــوان کــرد:  بخش هــای آســیب دیــده ب
بــا توجــه بــه دغدغــه ای کــه در ایــن خصــوص 
ــازه  ــن ب ــه در ای ــردم ک ــر نمی ک ــتم، فک داش
ــازار تبریــز  ــاه، کار مرمــت ب زمانــی بســیار کوت
بــه پایــان برســد امــا امــروز مشــاهده کــردم که 
ایــن قســمت ها بازســازی شــده و حتــی مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــرداری ه بهره ب
وی یــادآور شــد: بــه عنــوان یــک خــادم در 
ــور،  ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س
ــام  ــهرداری ها در تم ــه ش ــم ک ــار می کن افتخ
ــز نیــز  ــد و در تبری عرصه هــا ورود پیــدا کرده ان
ــخت  ــس س ــط از جن ــی فق ــای عمران پروژه ه
افــزاری نیســت و تمــام پروژه هــای فرهنگــی و 
ــردم  ــس م ــه از جن ــی ک ــی و پروژه های اجتماع
ــرا  ــت اج ــت، در دس ــان اس ــته های آن و خواس

اســت.
ــهری و  ــور ش ــعه ام ــران و توس ــاون عم مع
روســتایی وزیــر کشــور، گفــت: در کنــار تنــوع 
ــا  ــن پروژه ه ــز، ای ــهرداری تبری ــای ش پروژه ه
از ســرعت کار خــوب و کیفیــت قابــل توجهــی 
نیــز برخــوردار اســت کــه جــا دارد از معاونــت 
عمرانــی اســتانداری، شــهردار تبریــز و معاونــان 
ایشــان و همچنیــن مجموعــه شــورای اســالمی 
شــهر تبریــز کــه تصمیمــات خوبــی را در ایــن 

ــم. ــد، تشــکر کن ــاذ کرده ان ــتا اتخ راس
در  تبریــز  بــازار  قاپیلــی  ایکــی  ســرای 
ــش  ــار آت ــاری دچ ــال ج ــاه س ــت م اردیبهش

ــود. ــده ب ــوزی ش س

کتــب  از  رونمایــی  تبریــز  شــهرداری 
ــن  ــزرگ تری ــی از ب ــهروندی را یک ــگ ش فرهن

اتفاقــات فرهنگــی کشــور عنــوان کــرد. 
ــرج شــهین باهر در  ــه گــزارش شــهریار، ای ب
ــگ شــهروندی  ــب فرهن ــی از کت ــن رونمای آیی
اظهــار داشــت: معتقــدم مهمتریــن و بزرگتریــن 
اتفــاق فرهنگــی کشــور بــا رونمایــی ایــن 
بــا  کــه  می پیونــدد  وقــوع  بــه  کتاب هــا 
و  آمــوزش  و  تبریــز  شــهرداری  همــکاری 

ــت. ــده اس ــق ش ــرورش محق پ
او یــادآور شــد: هــر چنــد امــروز از ۲۶ 
ــی  ــع تحصیل ــام مقاط ــرای تم ــاب ب ــد کت جل
ــی  ــتان رونمای ــان دبیرس ــا پای ــتان ت کودکس
ــته در  ــال های گذش ــی س ــی ط ــم ول می کنی
۸۰ مدرســه ســطح تبریــز ایــن اقــدام بــه طــور 
پایلــوت آغــاز شــد و بــه تدریــج بــه ایــن ســطح 

ــیده اســت. رس
ــت  ــرد: مدیری ــح ک ــهین باهر تصری ــرج ش ای
شــهری تــالش می کنــد شــهری تــوام  بــا 
ــاخص ها  ــن ش ــه ای ــازد ک ــش و بس ــاه، آرام رف

ــهروندان  ــه ش ــر اینک ــد مگ ــت نمی آی ــه دس ب
فرهنــگ  از  و  دیــده  آمــوزش  شــهر  آن 
ــی  ــه های ــند. هزین ــوردار باش ــهروندی برخ ش
کــه در کالبــد شــهری انجــام می دهیــم بــدون 

ــدارد. ــی ن ــهروندان معنای ــوزش ش آم
ــا  ــهروند م ــر ش ــت: اگ ــز گف ــهردار تبری ش
ــرد در  ــه ک ــه هزین ــازی ب ــد نی ــوزش ببین آم
ــرای  ــه ب ــی ک ــف و موضوعات ــای مختل زمینه ه

ــت  ــود نیس ــام می ش ــهروندان انج ــت ش هدای
چــرا کــه شــهروند خــود می دانــد بــا ترافیــک، 
فضــای ســبز، محیــط زیســت و ... چگونــه 
رفتــار کنــد؛ در نتیجــه حقــوق شــهروندی 
ــای ورودی  ــدادی پرونده ه ــده و تع ــت ش رعای

بــه دادگســتری کاهــش می یابــد.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
در  تبریــز  شــهر  شــورای  از  قدردانــی  بــا 

تحقــق گــردآوری ایــن کتــب شــهروندی، 
ــژه  ــورایی وی ــز ش ــم تبری ــورای پنج ــزود: ش اف
افــراد  و  اســت  متنــوع  تخصص هــای  بــا 
قدرتمنــدی در آن گــرد هــم آمــده انــد و تنهــا 
ــه راه خــود  ــرای ادام ــه ب کالنشــهری اســت ک
برنامــه ۱۲ ســاله و پنــج ســاله دارد. بــا همیاری 
شــورای شــهر رونــد ایــن کتاب هــا نیــز ادامــه 
ــد. ــد ش ــه خواه ــال نهادین ــه س ــه و هم یافت

ایــن  ترویــج  تبریــز خواســتار  شــهردار 
کتاب هــا در ســطح ملــی شــد و گفــت: از 
تقاضــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر محتــرم 
ــب در  ــن کت ــوزش ای ــد تاآم ــتور بده دارم دس
تمــام کشــور اجــرا شــود و هماننــد کشــورهای 
ــای  ــت برنامه ه ــال هاس ــه س ــه ک ــعه یافت توس
آمــوزش شــهروندی را در دســتور کار خــود 

ــد. ــه یاب ــد، ادام ــرار داده ان ق
ــز  ایــرج شــهین باهر خاطرنشــان کــرد: تبری
ــوده و بســیاری از اولین هــای  ــا ب شــهر اولین ه
ــن  ــه ای ــت ک ــز اس ــه تبری ــق ب ــی متعل آموزش

موضــوع هــم اولینــی دیگــر خواهــد بــود.

ــران  ــف - ب - ای ــش ال ــدای پوی ــت: از ابت ــرو گف ــر نی  وزی
تــا کنــون کــه هفتــه دهــم آن را پشــت ســر می گذاریــم، وزارت 
ــرمایه گذاری  ــا س ــور ب ــطح کش ــی را در س ــرح مل ــرو ۸۵ ط نی
ــرداری رســانده  ــه بهره ب بیــش از هفــت هــزار میلیــارد تومــان ب

اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا اردکانیــان در حاشــیه افتتــاح 
سدالســتیکی گالشــکالم لنگــرود افــزود : تــا آخرســال نیــز بقیــه 
ــورد  ــان م ــارد توم ــذاری ۳۳هزارمیلی ــا ســرمایه گ ۲۲7 طــرح ب

ــد. ــرار می گیرن ــرداری ق ــره ب به
وی تصریــح کــرد : امــروز در گیــالن پروژه هــای بــرق ، ســد 
ــن  ــتا و همچنی ــه ۱۵روس ــانی ب ــکالم و آبرس ــتیکی گالش الس
ــرار  ــتور کار ق ــابه ای در دس ــای مش ــی پروژه ه ــات اجرای عملی
گرفــت کــه در مجمــوع ۴۶۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای آنهــا 

هزینــه شــده و بخشــی هــم اجرایــی شــده اســت.
بــزرگ در  نیــرو ۱7۱طــرح  وزارت  اظهــار داشــت:   وی 
گیــالن در دســت اجــرا دارد کــه ســرمایه گــذاری آنهــا بیــش از 
۱۱هزارمیلیــارد تومــان و ۱.۹میلیــارد یــوآن اســت کــه امیدواریم 
بتوانیــم تــا پایــان دولــت دوازدهــم تعــداد قابــل توجهــی از ایــن 

ــانیم. ــرداری برس ــره ب ــه به ــزرگ را ب ــای ب طرح ه
وزیرنیــرو  در زمینــه نــرخ  بــرق نیــز گفــت: براســاس تصمیــم 
ــد  ــت درص ــش از هف ــرق بی ــت ب ــاله قیم ــران هرس ــات وزی هی
ــود و  ــدار ب ــن مق ــش داده نمی شــود و ســال گذشــته همی افزای
امســال و ســال آینــده هــم در همیــن حــد تعییــن شــده اســت 

و تغییــر دیگــری در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
ــش  ــرو در بخ ــر نی ــور وزی ــا حض ــکالم ب ــتیکی گالش سدالس
چمخالــه شهرســتان لنگــرود افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.

ــرای آبیــاری دو هــزارو  ــا ســازه الســتیکی ب ایــن ســد کــه ب
ــد  ــن آب می کن ــه تامی ــار از اراضــی کشــاورزی منطق ۸۰۰ هکت
و حــدود ۲۵۰هــزار مترمکعــب حجــم مخــزن و یــک میلیــون و 

یکصــد مترمکعــب هــم تنظیــم آب دارد.
در ایـــن مراســـم افتتـــاح ســـد الســـتیکی گالشـــکالم 
ــده  ــتاندارگیالن ، نماینـ ــراه ، اسـ ــات همـ ــرو و هیـ ــر نیـ وزیـ
مـــردم شهرســـتان لنگـــرود در مجلـــس شـــورای اســـالمی ، 
ـــالن و جمعـــی،  ـــه ای گی ـــل آب منطق فرماندارلنگـــرود ، مدیرعام
داشـــته باشـــد. شهرســـتان لنگـــرود در ۶۵کیلومتـــری مرکـــز 

اســـتان قـــرار دارد.

شهردار تبریز:

رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی بزرگ ترین اتفاق فرهنگی کشور است

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور:

آتش گرفتن بازار تبریز یک کشور را نگران کرد

از ابتدای طرح پویش الف - ب- ایران صورت گرفت:

بهره برداری وزارت نیرو از 85 طرح با 
هفت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری

اســتاندارآذربایجان شــرقی توجــه بــه دو مقولــه دانــش و فرهنــگ، عامــل اصلــی بــرای 
رفــع بســیاری از مشــکالت جامعــه دانســت و گفــت: قطعــا مســیر پیشــرفت و توســعه، از 

مســیر علمــی و فرهنگــی عبــور می کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی در آییــن افتتــاح دبیرســتان مانــدگار آیــت 
ــا بیــان این کــه بازآفرینــی یکــی از المان هــای تاریخــی و فرهنگــی  اهلل طالقانــی تبریــز، ب

شــهر اتفاقــی مهــم اســت، اظهــار کــرد: از دســت اندرکاران بازســازی و احــداث دبیرســتان 
تاریخــی طالقانــی تبریــز قدردانــی می کنــم.

وی افــزود: افتخــار می کنیــم کــه ۸۰۰ ســال پیــش، مجموعــه ای ماننــد ربــع رشــیدی 
ــرای دانشــجویان و دانشــمندان  در تبریــز بــه عنــوان مــکان علمــی، امــکان تحصیــل را ب

مختلــف جهــان فراهــم کــرده بــود.
ــوزش و  ــوزه آم ــی در ح ــات خوب ــه اتفاق ــان  این ک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
پــرورش رخ داده کــه ایــن امــر مــا را بیشــتر بــه آینــده ایــن مجموعــه امیدوارتــر کــرده 
ــی  ــه خوب ــن شــرایط اقتصــادی ب ــرورش کار خــود را در چنی ــوزش و پ ــت: آم اســت، گف

ــد. ــام می ده انج
ـــازی  ـــازی و نوس ـــث بازس ـــاز دربح ـــه س ـــران مدرس ـــارکت خی ـــه مش ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــتان  ـــبختانه اس ـــد خوش ـــای کار آمدن ـــه پ ـــتا ب ـــن راس ـــا در ای ـــران م ـــت: خی ـــدارس، گف م

ـــت. ـــان زد اس ـــیار زب ـــاز بس ـــه س ـــران مدرس ـــارکت خی ـــا در مش م

ــتند  ــتی هسـ ــت و باگذشـ ــان های بامتانـ ــان، انسـ ــه فرهنگیـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
ــد، گفـــت: وزارت  ــرایط ســـختی فعالیـــت و تـــالش کرده انـ ــواره درچنیـــن شـ و همـ
آمـــوزش و پـــرورش نســـبت رفـــع دغدغـــه و مشـــکالت فرهنگیـــان، اهتمـــام جـــدی 

داشـــته باشـــد.
ــاله  ــزار س ــش ه ــنه ای ش ــه و پیش ــتن تاریخچ ــا داش ــد: قطع ــادآور ش ــدی ی پورمحم
شــرط توســعه یافتگــی یــا عقــب ماندگــی نیســت، در حــال حاضــر کشــورهایی پیشــرفته 

ــی نداشــتند. ــخ و پیشــینه ی آنچنان هســتند کــه تاری
ــا  ــز تنه ــی نی ــت جغرافیای ــی و موقعی ــب طبیع ــود مواه ــن وج ــه داد: همچنی وی ادام

ــرای پیشــرفت کشــور نیســت. شــرط ب
ــر  ــا اگ ــت: قطع ــت و گف ــه دانس ــعه جامع ــرط توس ــش ش ــگ را پی ــش و فرهن وی دان
ــز درخشــان  ــده کشــور نی ــه شــود، آین ــه نهادین ــه درســتی در جامع ــش و فرهنــگ ب دان

خواهــد شــد.

ــتان  ــه اس ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــتانداری آذربایج ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
مــا جــزء ســه اســتان حادثــه خیــز کشــور اســت، گفــت: زلزلــه ارســباران، ســیل، حادثــه 

ــه ای از ایــن حــوادث هســتند.  ــه و ســراب نمون ــه میان قطــار، ریــزش کــوه و زلزل
بــه گــزارش ایســنا، محمدباقــر هنربــر در کارگاه تخصصــی تجــارب و درس آموخته هــای 
ــاه،  ــم دی  م ــرد: پنج ــار ک ــراب، اظه ــه و س ــتان های میان ــر در شهرس ــرزه اخی ــن ل زمی
مصــادف بــا ســالروز زلزلــه تلــخ شهرســتان بــم اســت کــه در تاریــخ بــه عنــوان روز ایمنــی 

در برابــر زلزلــه و کاهــش اثــرات بالیــای طبیعــی نامگــذاری شــده اســت.
وی افــزود: آمــوزش، تاثیــر زیــادی در کاهــش اثــرات و نیــز نقــش مهمی در آگاه ســازی 
افــکار عمومــی در حیــن حادثــه دارد کــه ایــن موضــوع بایــد مــورد توجــه ویــژه ای قــرار 

گیــرد؛ بایــد همــواره هوشــیار بــوده و بدانیــم کــه حادثــه، خبــر نمی دهــد.

هنربــر بــا اشــاره بــه وجــود خطــرات در معضــل حاشــیه نشــینی، افــزود: حــدود ۲۰۰۰ 
ــازی،  ــاوم س ــث مق ــد در بح ــوده و بای ــین ب ــیه نش ــت حاش ــامل باف ــز ش ــار از تبری هکت

بهســازی و احیــای بافــت فرســوده شــهری اقدامــات جــدی انجــام دهیــم.
ــد  ــدود ۵۳ درص ــکن، ح ــاد مس ــوی بنی ــده از س ــه ش ــار ارای ــق آم ــه داد: طب وی ادام
ــه اخیــر حتــی تــرک هــم برنداشــتند. روســتاها مقــاوم ســازی شــده بودنــد کــه در زلزل

ــی  ــتگاه های متول ــا دس ــه ب ــع حادث ــمندم در مواق ــز خواهش ــردم عزی ــزود: از م وی اف
ــد. ــت کنن ــت را مدیری ــز وضعی ــود نی ــرده و خ ــای الزم را ک همکاری ه

ــه اخیــر  ــه زلزل ــا اشــاره ب مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجــان شــرقی ب
ــی  ــای تمام ــون تالش ه ــه، مره ــن حادث ــت ای ــرد: مدیری ــان ک ــراب، خاطرنش ــه و س میان

ــت. ــتان اس ــال در اس ــتگاه های فع دس

ــرزه روی  ــس ل ــدود ۱۱۱۰ پ ــراب ح ــه و س ــه میان ــس از زلزل ــه پ ــان این ک ــا بی وی ب
داده اســت، افــزود: در نتیجــه ایــن زمیــن لــرزه، پنــج نفــر فــوت شــده و دو نفــر نیــز در 
ــد. همچنیــن ۵۱۲ نفــر مصــدوم  اثــر گازگرفتگــی در چــادر جــان خــود را از دســت دادن
بــه بیمارســتان مراجعــه کــرده بودنــد کــه ۳۲ نفــر آن هــا بســتری شــدند؛ البتــه همگــی 

ــده اند. ــص ش ــتان ترخی از بیمارس
ــز خاطرنشــان  ــر نی ــه اخی ــان زلزل ــف شــده در جری ــار احشــام تل وی در خصــوص آم
کــرد: در شهرســتان میانــه ۳۰۰ راس دام ســنگین، 7۰۰ راس دام ســبک و در شهرســتان 

ــف شــد. ســراب ۵۰ راس دام ســنگین، ۳۲۵ راس دام ســبک تل
هنربــر ضمــن قدردانــی از اقدامــات ســریع دولــت، یــاد آور شــد: دولــت در کمتــر از ۴۸ 
ــه زده را تصویــب کــرده و  ــه مناطــق زلزل ــه ۳۲۹ میلیــارد تومــان کمــک ب ســاعت مصوب

امکانــات اولیــه را در ســاعات اولیــه فراهــم کــرد.
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــی نی ــی و فرع ــای فصل ــکالت خانواره ــوص مش ــان در خص وی در پای
ــتور  ــا دس ــه ب ــد ک ــش رو آم ــه پی ــن زلزل ــی در ای ــی و فرع ــای فصل ــکالت خانوار ه مش
اســتاندار کمــک هزینــه هایــی بــه مبلــغ هشــت میلیــون تومــان و وام ۴۰ میلیــون تومانــی 

ــت. ــق گرف ــا تعل ــن خانواده ه ــه ای ــار درصــد ب ــا بهــره چه ب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعالم کرد

آذربایحان شرقی جزء 3 استان حادثه خیز کشور

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت تعاونـــی مســـکن والفجـــر پـــادگان 
شـــرکت تعاونـــی منحلـــه و در حـــال تصفیـــه بـــه شـــماره ثبـــت 
ــه  ــتناد صورتجلسـ ــه اسـ ــی ۱۰۸۶۰۳۳۵۹۳۲ بـ ــه ملـ ۱۱ و شناسـ
ـــورخ  ـــماره ۹۱۹ م ـــوز ش ـــورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ و مج ـــه م ـــت تصفی هیئ
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ اداره تعـــاون ، کار و رفـــاه اجتماعـــی شهرســـتان عجـــب 
ـــا  ـــدزاده ب ـــد احم ـــای محم ـــد : آق ـــاذ ش ـــل اتخ ـــات ذی ـــیر تصمیم ش
ـــه  ـــت تصفی ـــس هیئ ـــب رئی ـــه ســـمت نائ ـــی ۱۶۸۸۹۲۹۱77 ب ـــد مل ک
ـــا کـــد ملـــی ۱۵۵۲۰77۰۱۲  ـــای محمـــد عیـــدی ب و مدیرتصفیـــه و آق
ـــا  ـــی ب ـــه صوف ـــن ال ـــای عی ـــه و آق ـــت تصفی ـــس هیئ ـــمت رئی ـــه س ب
ـــه  ـــت تصفی ـــی هیئ ـــمت عضـــو اصل ـــه س ـــی ۵۰۶۹۲۵۵۲۱۵ ب ـــد مل ک
انتخـــاب شـــدند. کلیـــه اســـناد تعهـــد آور بانکـــی و قراردادهـــا و بـــروات 
ــد  ــای محمـ ــای : آقـ ــا امضـ ــه بـ پـــس از تصویـــب هیئـــت تصفیـ
احمـــدزاده )بـــا ســـمت مدیـــر و نائـــب رئیـــس هیئـــت تصفیـــه( و 
آقـــای محمـــد عیـــدی )بـــا ســـمت رئیـــس هیئـــت تصفیـــه( و در 
ـــی  ـــه صوف ـــن ال ـــای عی ـــا امضـــای آق ـــه ب ـــت تصفی ـــس هیئ ـــاب رئی غی
ـــت  ـــر هیئ ـــا مه ـــراه ب ـــه( هم ـــت تصفی ـــی هیئ ـــو اصل ـــمت عض ـــا س )ب
تصفیـــه معتبـــر خواهـــد بـــود و همچنیـــن کلیـــه اوراق عـــادی و 
ـــر  ـــمت مدی ـــا س ـــدزاده )ب ـــد احم ـــای محم ـــای آق ـــا امض ـــات ب مکاتب
ـــه  ـــت تصفی ـــر هیئ ـــا مه ـــراه ب ـــه( هم ـــت تصفی ـــس هیئ ـــب رئی و نائ

ـــود.  ـــد ب ـــر خواه معتب
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)7۰7۰۹2(

استاندار آذربایجان شرقی:

مسیر پیشرفت و توسعه، از مسیر علمی و فرهنگی عبور می کند
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 باید به دغدغه های معترضان گوش داد 

ــر در  ــای اخی ــه ناآرامی ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ایــران گفــت: بایــد بــه معترضانــی کــه دغدغــه معیشــت دارنــد احتــرام 
بگذاریــم، بــه دغدغه هایشــان گــوش دهیــم و ببینیــم مشکالتشــان 

ــت.  چیس
بــه گــزارش ایســنا، عباس علــی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای 
ــس ۲۴  ــکبه فران ــا ش ــی ب ــوی اختصاص ــورمان در گفت وگ ــان کش نگهب
ــن گفــت  ــی اصــالح قیمــت بنزی ــران در پ ــر ای ــاره ناآرامی هــای اخی درب
ــه معیشــت و  ــوط ب ــاره »مســائل مرب ــه درب ــان کســانی ک ــد می ــه بای ک
ــی کــه  ــی تظاهــرات می کننــد، ماننــد اعتراضات ــه طــور قانون اقتصــاد« ب
در فرانســه و عــراق اتفــاق افتــاد و کســانی کــه فقــط قصد »خــراب کاری« 

ــز قائــل شــد. داشــتند، تمای
کدخدایــی اظهــار کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران همیشــه بــا دقــت 
بــه معترضــان صلح جــو گــوش ســپرده اســت؛ مقامــات بایــد پاســخگوی 
ــی  ــه وقت ــت ک ــی اس ــا بدیه ــند ام ــردم باش ــق م ــه ح ــته های ب خواس
آشــوبی ایجــاد شــود، خــراب کاری باشــد و بــه مراکــز دولتــی آســیب وارد 
شــود و امــوال مــردم تخریــب شــود، ایــن مســئولیت نیروهــای امنیتــی و 
پلیــس اســت کــه وارد عمــل شــوند و طبیعتــا در چنیــن عملیات هایــی، 

ــد. ــز رخ می دهن ــی نی حوادث
او ادامــه داد: مــا بایــد بتوانیــم میــان کســانی کــه بــرای معیشت شــان 
بــه  بــه آن هــا احتــرام بگذاریــم،  بایــد  اعتــراض می کردنــد کــه 
دغدغه هایشــان گــوش دهیــم و ببینیــم مشکالتشــان چیســت و کســانی 
ــل  ــز قائ ــدند، تمای ــراب کاری ش ــری و خ ــات ارعاب گ ــب اقدام ــه مرتک ک

شــویم.
ســخنگوی شــورای نگهبــان در ادامــه مطــرح کــرد کــه کســانی کــه 
ــران از خــارج هســتند، همیشــه دقیق تریــن درک  شــاهد رویدادهــای ای
ــد و  »متاســفانه، تحلیلــی کــه بیــرون از ایــران انجــام می شــود،  را ندارن

همیشــه تحلیــل درســتی نیســت«.
کدخدایــی دربــاره قطــع شــدن دسترســی بــه شــبکه اینترنــت 
ــاده  ــک ج ــر ی ــت: اگ ــا گف ــی آن ناآرامی ه ــران در ط ــی، در ای بین الملل
یــا شــاه راهی وجــود داشــته باشــد و تروریســت ها بیاینــد و کاری 
ــت؟ آن  ــد چیس ــاه راه می کنی ــا آن ش ــه ب ــن کاری ک ــد، اولی ــام دهن انج

را می  بندیــد.

در آبان ماه رخ داد
ثبت بیش از ۴۰۰۰ شکایت از خدمات اینترنتی

طبــق گزارش هــای ماهانــه در ســامانه ســپاس ســازمان تنظیــم 
ــال  ــاه امس ــده در آبانم ــکایات ثبت ش ــن ش ــات، بیش تری ــررات ارتباط مق

ــوده اســت.  ــت ب ــه اینترن ــوط ب مرب
ــدگان  ــوق مصرف کنن ــت از حق ــنا، اداره کل حفاظ ــزارش ایس ــه گ ب
ــم  ــازمان تنظی ــات س ــاوری اطالع ــور پســتی، ارتباطــی و فن ــت ام معاون
ــامانه  ــه س ــزارش ماهان ــوری(، گ ــی )رگوالت ــات رادیوی ــررات و ارتباط مق
ثبــت و پاســخگویی بــه شــکایات مشــترکان خدمــات ارتباطــی )ســامانه 

ــاه ســال جــاری را منتشــر کــرده اســت. ــان م ــان آب ــا پای ۱۹۵( ت
گزارش هـــای ارائـــه  شـــده بـــر اســـاس تعـــداد تیکت هـــای 
ــه  ــت کـ ــوزه کاری اسـ ــت حـ ــپاس و هفـ ــامانه سـ ــده در سـ ثبت شـ
ــه  ــایت، بـ ــا سـ ــاس یـ ــز تمـ ــق مرکـ ــد از طریـ ــترکان می تواننـ مشـ
ـــت،  ـــامل اینترن ـــای کاری ش ـــد. حوزه ه ـــدام کنن ـــامانه اق ـــکایت در س ش
تلفـــن ثابـــت، تلفـــن همـــراه، خدمـــات پســـتی، تشعشـــعات، دفاتـــر 

پیشـــخوان و ســـرویس ارزش افـــزوده می شـــود.
ــده  ــای استخراج ش ــل داده ه ــل از تحلی ــج حاص ــن نتای ــا مهم تری ام
حاکــی از آن اســت کــه تعــداد شــکایات ثبتــی در آبــان مــاه نســبت بــه 
مهــر مــاه، ۵.۸ درصــد افزایــش و نســبت بــه شــهریورماه تغییــر چندانــی 
نداشــته اســت. از طریــق درگاه مرکــز تمــاس )۱۹۵(، در آبــان مــاه ۵۴۹۹ 
شــکایات ثبــت  شــده کــه ۵۶.7 درصــد کل شــکایات ثبتــی در آبــان مــاه 

ــد. ــکیل می ده را تش
ــی  ــکایت ثبت ــن ش ــده، بیش تری ــکایت ثبت ش ــوع ۹۶۹۵ ش از مجم
ــه  ــوده ک ــت ب ــوزه اینترن ــه ح ــاه ۱۳۹۸ مربوط ب ــان م ــترکین در آب مش
ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــکایات را ب ــار ش ــد کل آم ۴۵.۲ درص
کمتریــن شــکایات نیــز مربــوط بــه حــوزه دفاتــر پیشــخوان بــوده اســت. 
ــراه  ــن هم ــوزه تلف ــکایات ح ــم گیر ش ــش چش ــه افزای ــل توج ــه قاب نکت
در آبــان مــاه و مهــر مــاه نســبت بــه شــهریور مــاه بــوده کــه بیشــترین 
مــوارد افزایشــی مربــوط بــه شــکایات حــوزه رومینــگ ملــی و بین الملــل 

اســت.
شــکایات مربــوط بــه اینترنــت، تلفــن ثابــت و ســرویس ارزش افــزوده 
ــه  ــوط ب ــکایات مرب ــش و ش ــاه ۹۸ افزای ــه مهرم ــبت ب ــان نس ــاه آب در م
ــر پیشــخوان نســبت  تلفــن همــراه، خدمــات پســتی، تشعشــعات و دفات

بــه مــاه مهــر کاهــش  داشــته اســت.
ــی و  ــتی، ارتباط ــور پس ــاون ام ــی - مع ــد حق ــن مجی ــش از ای پی
ــده  ــکایات ثبت ش ــداق  ش ــاره مص ــوری- درب ــات رگوالت ــاوری اطالع فن
ــکالت  ــرویس، مش ــت س ــات، کیفی ــه خدم ــتیبانی و ارائ ــود پش ــه ب گفت
ــت و  ــات مالکی ــی، خدم ــک متن ــی، پیام ــدم آنتن ده ــه، ع ــی و تعرف مال
ــن  ــزوده تلف ــات ارزش اف ــری، خدم ــعات، ترابردپذی ــیم کارت، تشعش س
همــراه و بســته های ترکیبــی؛ بــه ترتیــب از مصداق هــای پرتکــرار 

شــکایات ثبت شــده اســت.
ــوق  ــت از حقـ ــرکل حفاظـ ــی - مدیـ ــیدمحمد امامـ ــن سـ همچنیـ
ــی-  ــات رادیویـ ــررات و ارتباطـ ــم مقـ ــازمان تنظیـ ــده سـ مصرف کننـ
ــی از  ــود بعضـ ــه بـ ــکایات گفتـ ــه شـ ــخگویی بـ ــان پاسـ ــاره زمـ دربـ
گزارش هـــا زمان بـــر اســـت و بعضـــی در فاصلـــه زمانـــی کوتاهـــی بـــه 
نتیجـــه می رســـند. بـــرای مثـــال شـــکایت هایی کـــه دربـــاره تعرفـــه 
ـــیدگی  ـــد، رس ـــراه دارن ـــه هم ـــی ب ـــد مال ـــتند و بع ـــزوده هس و ارزش اف
ـــکایت ها  ـــی از ش ـــا بعض ـــاز دارد، ام ـــی نی ـــان کوتاه ـــه زم ـــا ب ـــه آن ه ب
زیرســـاختی می خواهنـــد کـــه در پروانـــه هـــم بـــه ســـازمان تنظیـــم 
ـــکل  ـــا مش ـــد ت ـــان ده ـــور زم ـــه اپرات ـــه ب ـــده ک ـــازه داده ش ـــررات اج مق

ـــد. ـــل کن را ح

ــت:  ــس گف ــت رئیســه مجل ســخنگوی هیئ
جامانــدن خانوارهــا از کمــک معیشــتی دولــت 
ــن  ــت بنابرای ــول نیس ــل قب ــس قاب ــرای مجل ب
ــه  ــن زمین ــل در ای ــت تعل ــم دول ــار داری انتظ
ــه  ــور را هرچ ــد مذک ــته و رون ــار گذاش را کن

ــد.  ــالح کن ــریع تر اص س
بــه گــزارش تســنیم، اســداهلل عباســی، 
ــته  ــت بس ــد پرداخ ــه  رون ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
نیازمنــد   ۹۹ ســال  در  معیشــتی  حمایــت 
اصالحــات اساســی و جــدی اســت اظهــار 
پرداخــت  رونــد  حاضــر  حــال  در  داشــت: 
ــت  ــس نیس ــول مجل ــورد قب ــا م ــن کمک ه ای
بنابرایــن از دولــت انتظــار داریــم ضمــن کنــار 
ــالح  ــه اص ــبت ب ــل نس ــه تعل ــتن هرگون گذاش

ایــن رونــد ســریع تر اقــدام کنــد.
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه مجلــس بــه عنــوان خانــه 
ــه از حقــوق مــردم در ایــن زمینــه  ملــت چگون
دفــاع می کنــد ابــراز داشــت: بســته های کمــک 
معیشــتی طبــق آنچــه کــه از قبــل اعــالم شــده 
توزیــع  مســتحق  خانواده هــای  بیــن  بایــد 
می شــد امــا بــه دالیلــی ایــن کار تاکنــون 
توســط دولــت بــه خوبــی انجــام نشــده و 

ــد آن دارد. ــالح رون ــه اص ــرار ب ــس اص مجل
عباســی بــا بیــان اینکــه تعــداد بســیار 
ــت  ــالح قیم ــت اص ــه جه ــردم ب ــادی از م زی

ــن  ــرای ای ــل از اج ــای حاص ــن از درآمده بنزی
ــدف  ــه ه ــزو جامع ــوده و ج ــع ب ــرح ذینف ط
محســوب می شــوند تصریــح کــرد: اشــتباهاتی 
در ســامانه و فرآینــد مربــوط بــه اعطــای 
بســته کمــک معیشــتی رخ داده کــه ایــن امــر 
موجبــات نگرانــی برخــی از مــردم و خانوارهــا را 

ــت. ــرده اس ــم ک فراه
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 
ــام  ــتباهات انج ــالح اش ــس اص ــاوری مجل فن
شــده و جلوگیــری از تضییــع حقــوق مــردم را 
ــراز داشــت: الیحــه بودجــه  خواســتار شــد و اب
در  مجلــس  تخصصــی  کمیســیون های  در 
حــال بحــث و بررســی اســت بنابرایــن موضــوع 

پرداخــت  ادامــه  نحــوه  شــدن  مشــخص 
کمک هــای معیشــتی در ســال ۹۹ یکــی از 

اســت. نماینــدگان  اولویت هــای 
فصــل  و  بــرای حــل  مجلــس  ورود  وی 
ــت  ــوه پرداخ ــده در نح ــام ش ــتباهات انج اش
از  محافظــت  و  معیشــتی  کمــک   بســته 
ــرار داد  ــد ق ــورد تأکی ــا را م ــوق خانواده ه حق
ــادی در  ــیار زی ــده  بس ــرد: ع ــان ک و خاطرنش
شــهرهای مختلــف کشــور از جملــه حــوزه 
ــتی  ــک معیش ــت کم ــده از دریاف ــه بن انتخابی
جــا مانده انــد و هیــچ مبلغــی تاکنــون بــه 

ــت. ــده اس ــز نش ــان واری حسابش
نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 

جلوگیــری از افزایــش قیمــت کاالهــا و خدمات 
ــاز مــردم را  ــالم اساســی مــورد نی ــژه اق ــه وی ب
بــه عنــوان یــک اولویــت مهــم الزم و ضــروری 
اعــالم کــرد و گفــت: دولــت بــرای ســال آینــده 
بایــد راهکارهــای الزم را پیش بینــی و اجــرا 
ــورم  ــا ت ــور ب ــادی کش ــرایط اقتص ــا ش ــد ت کن
ــردم  ــی م ــه زندگ ــتر ب ــار بیش ــف و فش مضاع

ــراه نشــود. هم
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس بــا بیــان 
ــیب پذیر  ــار آس ــتر از اقش ــت بیش ــه حمای اینک
ــت  ــد در اولوی ــه بای ــن جامع ــای پایی و دهک ه
برنامه هــای دولــت در ســال آینــده قــرار گیــرد 
اظهــار داشــت: از دولــت انتظــار داریــم منابــع 
ــن  ــت بنزی ــالح قیم ــده  از اص ــت  آم ــه دس ب
ــا را  ــن درآمده ــرده و ای ــبه ک ــاً محاس را دقیق
ــه حســاب خانوارهــا  ــه شــکل منســجم تری ب ب

واریــز کنــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 
ــرای  ــی ب ــاذ راهکارهای ــس اتخ ــاوری مجل فن
ارتقــاء ســطح خدمات دهــی بــه مــردم در 
حوزه هــای مختلــف را خواســتار شــد و اظهــار 
ــی  ــادی و تورم ــخت اقتص ــرایط س ــت: ش داش
جامعــه می طلبــد کــه دولــت بــرای حمایــت از 
قشــرهای ضعیــف فکــری بیاندیشــد و مراتــب 
آن را نیــز بــه صــورت بنــد و تبصــره در الیحــه 

ــد. ــه ۹۹ لحــاظ کن بودج

 مدیــرکل ثبــت احــوال آذربایجــان شــرقی اعــالم کــرد: هیــچ 
ــاالی ۱۳  ــرای ازدواج دختــران ب ــی ب ــه منــع شــرعی و قانون گون
ســال وجــود نــدارد و نبایــد از ایــن موضــوع بــه عنــوان کــودک 

همســری یــاد شــود. 
بـه گـزارش ایرنا، احد جـودی بلوغ را شـرط الزم و اصلی برای 
ازدواج طبـق موازیـن قانونـی و شـرعی در ایـران بیـان و اضافـه 
کـرد: بـر ایـن اسـاس در آذربایجـان شـرقی طـی سـالجاری هیچ 
گونـه ازدواج زیـر ۱۳ سـال بانـوان بـه ثبـت نرسـیده اسـت و هر 

گونـه انتشـار اخبـار در ایـن زمینه کذب اسـت.
ــه ازدواج در  ــوط ب ــای مرب ــام آماره ــت: تم ــار داش وی اظه
اســتان بــه دختــران بــاالی ۱۴ ســال تعلــق دارد و طبــق آخریــن 
آمارهــای ثبــت شــده در اداره کل ثبــت احــوال از ابتــدای امســال 
تاکنــون تعــداد ۲۲ هــزار و ۱۰۳ فقــره ازدواج ثبــت شــده اســت 
کــه ۱۰ درصــد آنهــا مربــوط بــه ازدواج دختــران ۱۴ ســال بــوده 

اســت کــه ۲ هــزار و ۴۸۸ مــورد را شــامل می شــود.
جـودی افـزود: در ایـن بیـن تنها ۵ فقـره ازدواج برای پسـران 
۱۴ سـاله در آذربایجان شـرقی ثبت شـده اسـت و تعداد ۱۰۰ نفر 
از پسـران ازدواج کـرده نیـز بین ۱۵ تا ۱۹ سـال سـن داشـته اند.

ازدواج دختـران ۱۴ سـال در  وی بیشـترین تعـداد فراوانـی 
و  چارایمـاق  شهرسـتان های  بـه  مربـوط  را  شـرقی  آذربایجـان 
خداآفریـن و شهرسـتان های ایـالت نشـین دانسـت و ادامـه داد: 
مجمـوع تعـداد دختـران ۱۴ سـاله ازدواج کـرده در آذربایجـان 

شـرقی از ابتـدای امسـال تاکنـون ۸7 نفـر اسـت.
جــودی بــا تاکیــد بــر اینکــه ازدواج در ســنین بــاال در میــان 
دختــران یکــی از چالش هــای مهــم جمعیتــی کشــور و اســتان 
ــگ  ــج و گســترش فرهن ــرای تروی ــالش ب ــی رود، ت ــه شــمار م ب

ازدواج در ســنین پاییــن را یکــی از الزامــات ترمیــم نــرخ رشــد 
ــن  ــی و اســالمی در ای جمعیــت دانســت و گفــت: فرهنــگ دین
زمینــه بهتریــن راهــکار و مهمتریــن اصــل بــرای گســترش امــر 
ــواره  ــی هم ــدود اله ــون ح ــت چ ــان اس ــان جوان ازدواج در می

ــد. ــرار می ده ــان ق ــش روی انس ــا را پی بهترین ه
وی پاییــن بــودن نــرخ طــالق در ازدواج های ســن پاییــن را یکی 
از مزیت هــای مهــم و اساســی بــرای توســعه فرهنــگ تکریــم بنیان 
خانــواده در کشــور و اســتان بیــان کــرد و افــزود: طبــق آمارهــای  
موجــود از هــر ۳۶ ازدواج ســن پاییــن تنهــا یــک مــورد منجــر بــه 
ــالق در  ــی ط ــه فراوان ــت ک ــی اس ــن در حال ــود، ای ــالق می ش ط

میــان مزدوجیــن ســنین بــاال بســیار نگــران کننــده اســت.
ــال های  ــالق در س ــی ط ــترین فراوان ــه داد: بیش ــودی ادام ج

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــم ازدواج ه ــا پنج اول ت
وی مجمــوع طالق هــای ثبــت شــده از ابتــدای امســال 
ــالم  ــورد اع ــزار و ۹۱۴ م ــرقی را ۶ ه ــان ش ــون در آذربایج تاکن
و اضافــه کــرد: در ایــن آمــار هیــچ گونــه طــالق بــرای دختــران 

ــدارد و طــالق بیــن  ازدواج کــرده ۱۴ ســاله در اســتان وجــود ن
ــوده اســت کــه  ــز تنهــا ۹ فقــره ب ــا ۱۹ ســال نی دختــران ۱۵ ت

ــه شــمار مــی رود. ــرخ بســیار پایینــی ب ن
جـودی بیشـترین تعـداد طـالق در بیـن مزدوجیـن آذربایجان 
شـرقی را بین سـنین ۳۰ تا ۳۴ سـال هم در میان مردان و هم در 
میـان زنـان اعـالم کرد کـه یکهزار و ۵۸۵ مورد را شـامل می شـود.

وی نســبت ازدواج بــه طــالق در آذربایجــان شــرقی را ۳ بــه 
۲ اعــالم کــرد و گفــت: بــر ایــن اســاس بــه ازای هــر طــالق، ۳.۲ 

ــه ثبــت می رســد. مــورد ازدواج ب
جــودی بیشــترین نــرخ رشــد ازدواج در آذربایجــان شــرقی را 
بــا افزایــش بیــش از ۲۱ درصــدی مربــوط بــه شهرســتان هورانــد 
و کمتریــن میــزان را مربــوط بــه شهرســتان خداآفریــن بــا  ۲۱ 

درصــد کاهــش اعــالم کــرد.
ــورد  ــزار و ۲۶۱ م ــداد ۹ ه ــدت تع ــن م ــه وی در ای ــه گفت ب
ازدواج در شهرســتان تبریــز بــه ثبــت رســیده اســت کــه نســبت 

بــه پارســال بیــش از ۵ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
مدیــرکل ثبــت احــوال آذربایجــان شــرقی بیشــترین آمــار طالق 
ــورد اعــالم  ــا ۴۳ م ــد ب ــه شهرســتان هوران ــوط ب در اســتان را مرب
کــرد کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته ۲۱ مــورد بــود کــه نســبت 

ــه ازدواج رقــم بســیار پاییــن ۱.۹ را نشــان می دهــد. طــالق ب
بـه  مربـوط  را  اسـتان  در  ازدواج  تعـداد  بیشـترین  جـودی 
شهرسـتان اسـکو بـا ۲۰۳ مـورد اعالم کرد کـه این رقم در سـال 
گذشـته ۸7 مـورد بـود که رشـد ۱۳۳ درصدی را نشـان می دهد.

 بـر اسـاس آخریـن آمار ثبت شـده در این مجموعـه، جمعیت 
کنونـی اسـتان ۴ میلیـون و ۶۴۰ نفـر اسـت که از ایـن تعداد یک 

میلیـون و 7۹۹ هـزار و ۹۳ نفـر در تبریز زندگـی می کنند.

حسـینی گفـت: عراق پـس از خـروح داعش، 
به شـدت به دنبال، آن اسـت کـه بتواند تولیدات 

کشـاورزی و صنعتی خـود را احیا کند. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، حمید 
حسـینی دبیـر اتـاق مشـترک بازرگانـی ایران و 
عـراق دربـاره صـادرات ایـران بـه عـراق اظهـار 
کـرد: بنابـر آمـار گمـرک؛ طـی ۸ مـاه امسـال، 
بیـش از ۵ میلیـارد و 7۰۰ میلیون دالر صادرات 

کاالیـی بـه عراق داشـتیم.
و  ایـران  بازرگانـی  مشـترک  اتـاق  دبیـر 

عـراق بـا اشـاره بـه اینکـه آشـوب و تظاهـرات 
اخیـر عـراق؛ توانسـته بـر بـازار تجارت بـا ایران 
تاثیرگذار باشـد، افزود: نسـبت به سـال گذشته، 
صادراتمـان  بـه عـراق کاهش پیدا کرده اسـت؛ 
کـه البتـه ایـن کاهش صـادرات، بیشـتر کاهش 
ارزشـی بـوده و ما از نظـر وزنـی، صادراتمان در 

۸ ماهـه، بـه عـراق افزایش داشـته اسـت.

صادراتمان نسبت به سال گذشته، حدود 
یک میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است

بـه گفته حسـینی، یکی از دالیلی کـه صادرات 
ایران نسـبت به سـال گذشـته، حدود یک میلیارد 
دالر کاهـش پیـدا کـرده اسـت ایـن اسـت که که 
ارزش پایـه صادراتـی کاهش و از طرفی هم نا امنی 
و تظاهـرات عـراق، عـدم حمل و نقـل کامیون ها و 

کسـادی که در بـازار عراق بوده اسـت.
دبیـر اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و عراق 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا افزایـش نرخ 
ارز تاثیـری بـر کاهش صـادرات به عـراق خواهد 
داشـت یـا خیـر؟ گفـت: افزایـش قیمـت ارز بـه 

طـور قطـع، تکمیـل کننـده صـادرات اسـت؛ به 
عبارتـی کاالی صادراتی ما در عـراق، قابل رقابت 
می شـود و معمـوال یکـی از دالیلـی کـه امسـال 
نسـبت به سـال گذشـته، کاهش قیمت داشـتیم 
ایـن اسـت که  سـال گذشـته در ایـن دوره دالر 

کاهشـی و مشـوق صـادرات بوده اسـت.
کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  حسـینی 
ایرانـی   کاال ی  قلـم   ۱7 صـادرات  ممنوعیـت 
بـه عـراق، ایـن صحـت دارد یـا خیـر؟ تصریـح 
کـرد: عـراق پـس از خـروح داعـش، بـه شـدت 
تولیـدات  بتوانـد  کـه  اسـت  آن  دنبـال،  بـه 
کشـاورزی و صنعتـی خـود را احیـا کنـد کـه 
البتـه حمایت هـای بسـیار زیادی چـه در زمینه 
تولیـد داخل )کشـاورزی و صنعتـی( انجام دهد.

عده  بسیار زیادی  از دریافت یارانه معیشتی جا مانده اند

منع قانونی و شرعی برای ازدواج دختران باالی ۱3 سال وجود ندارد

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد؛

دالیل لغو صادرات ۱۷ قلم کاالی ایرانی به عراق

و  ملـــی  امنیـــت  کمیســـیون  عضـــو 
سیاســـت خارجـــی مجلـــس گفـــت: دعـــوت 
ـــام  ـــه برج ـــت ب ـــرای بازگش ـــکا ب ـــران از آمری ای
اشـــتباه اســـت؛ چـــرا کـــه آمریکایی هـــا 
از مســـیر سیاســـی در قبـــال ایـــران بـــه 
ـــو  ـــر عض ـــاال اگ ـــد و ح ـــت نیافتن ـــه ای دس نتیج
ـــتفاده  ـــی اس ـــای حقوق ـــوند از ابزاره ـــام ش برج
فعـــال  را  ماشـــه  مکانیســـم  و  می کننـــد 

خواهنـــد کـــرد. 
حشــمت اهلل  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــدد از  ــتفاده مج ــرح اس ــه ط ــه، ب فالحت پیش
ــه  ــکا علی ــوی آمری ــه« از س ــم ماش »مکانیس
ــواد  ــای، م ــت: بنده ــرد و گف ــاره ک ــران، اش ای
حافــظ   )  ۲۲۳۱( قطعنامــه   )۱۳ ۱۲و   ،۱۱(
برجــام اســت در ایــن مــواد از مکانیســم ماشــه 
ــاد می شــود کــه زمــان بررســی برجــام هــم  ی
ــن موضــوع پاشــنه  ــودم کــه ای اعــالم کــرده ب

ــد. ــد ش ــیل خواه آش
 وی در ادامــه افــزود: بــه هــر حــال ۶ 
ــران صــادر شــده  ــه ای ــه تحریمــی علی قطعنام
بــود و برجــام بایســتی ایــن ۶ قطعنامــه را 
کنــار می گذاشــت؛ بنابرایــن پرونــده ایــران 
ــارج  ــود خ ــم ب ــه تحری ــاده )۴۱( ک ــل م از ذی
می شــد و بــه ذیــل مــاده )۲۵( کــه توصیــه ای 

ــه  اســت، می رفــت و در همیــن راســتا قطعنام
ــه تحریمــی  ــه ۶ قطعنام ــود ک ــدی الزم ب جدی
دیگــر را بی اثــر کنــد کــه قطعنامــه ۲۲۳۱  در 
قالــب مــاده ۲۵ جایگزیــن آن شــد کــه در اینجا 
ــش  ــکام تحکیم بخ ــا و اح ــری از توصیه ه یکس
ــد  ــه نمان ــت، ناگفت ــکل گرف ــام ش ــرای برج ب
ــه  ــدون قطعنامــه ۲۲۳۱ هیچگون کــه برجــام ب

ــدارد. ــی ن ــت اجرای ضمان
ــی و سیاســت  عضــو کمیســیون امنیــت مل
خارجــی اظهــار کــرد: در قطعنامــه ۲۲۳۱ مــواد 
ــا  ــه اروپایی ه ــوده ک ــی ب ) ۱۱، ۱۲ و ۱۳( جای
ــم  ــتفاده از مکانیس ــه اس ــد ب ــکا، تهدی و آمری

ــران از  ــا ای ــد، ام ــران می کنن ــه ای ــه علی ماش
)مــواد ۲۶ و ۳۶( برجــام بــرای برداشــتن گام هــا 
کاهــش تعهــدات هســته ای اســتفاده می کنــد، 
ــم  ــه مکانیس ــم ک ــان گفت ــان زم ــده در هم بن
ماشــه پاشــنه آشــیل برجــام اســت، مکانیســم 
ماشــه می گویــد هــر کشــوری کــه حتــی 
ــود  ــرا نمی ش ــام اج ــه برج ــد ک ــراض کن اعت
ــر  ــی اگ ــی حت ــردد، یعن ــاز می گ ــا ب تحریم ه
ایــران بــه عــدم اجــرای برجــام معتــرض شــود 

ــود. ــورمان می ش ــم کش ــث تحری باع
ــا  ــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ب  ای
بیــان اینکــه مکانیســم ماشــه، مکانیســم غیــر 

ــا  ــه ب ــود اینک ــا وج ــت: ب ــت، گف ــتقیم اس مس
ــران  ــده ای ــن مکانســیم پرون ــدم ای ــی ش اجرای
ــب  ــا موج ــی رود، ام ــت نم ــورای امنی ــه ش ب

بازگشــت بالفاصــه تحریم هــا می شــود. 
وی در ادامــه افــزود: بــه همیــن دلیــل 
اگــر  کــه  کرده انــد  اعــالم  آمریکایی هــا 
اجرایــی  را  ماشــه  مکانیســم  اروپایی هــا 
ــا  ــوند، ام ــل می ش ــان وارد عم ــد، خودش نکنن
آمریکایی هــا نمی تواننــد ایــن کار را انجــام 
ــام  ــود از برج ــروج خ ــا خ ــه ب ــرا ک ــد، چ دهن
دیگــر عضــوی از توافــق هســته ای بشــمار 
ــه برجــام بازگشــتند  ــه ب ــی ک ــد و وقت نمی رون
را  ماشــه  مکانیســم  می تواننــد  موقــع  آن 

اجرایــی کننــد.
ــا  ــده باره ــرد: بن ــار ک  فالحــت پیشــه اظه
ــکا  گفتــم کــه در ایــن شــرایط دعــوت از آمری
ــت؛  ــتباه اس ــه برجــام اش ــت ب ــرای بازگش ب
از مســیر سیاســی  چــرا کــه آمریکایی هــا 
ــه نتیجــه ای دســت نیافتنــد  ــران ب در قبــال ای
ــای  ــر عضــو برجــام شــوند از ابزاره و حــاال اگ
حقوقــی اســتفاده می کننــد و مکانیســم ماشــه 
را فعــال خواهنــد کــرد کــه بــه نظــر مــن ایــران 
نبایــد بــرای بازگشــت آمریــکا بــه برجــام از آن 

ــرد. ــتقبال ک اس

فالحت پیشه:

دعوت ایران از آمریکا برای بازگشت به برجام اشتباه است

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت تعاونـــی مســـکن 
والفجـــر پـــادگان شـــرکت تعاونـــی منحلـــه 
ــت ۱۱ و  ــماره ثبـ ــه شـ ــه بـ ــال تصفیـ و در حـ
ــتناد  ــه اسـ ــی ۱۰۸۶۰۳۳۵۹۳۲ بـ ــه ملـ شناسـ
ــور  ــادی بطـ ــی عـ ــع عمومـ ــه مجمـ صورتجلسـ
ــوز  ــورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ و مجـ ــاده مـ ــوق العـ فـ
شـــماره ۹۱۹ مـــورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ اداره تعـــاون 
ـــیر  ـــب ش ـــتان عج ـــی شهرس ـــاه اجتماع ، کار و رف
ـــی  ـــای مال ـــل اتخـــاذ شـــد : صورته ـــات ذی تصمیم
ســـال ۱۳۹۶ و ۱۳۹7 مـــورد تصویـــب قـــرار 
گرفـــت. آقـــای محمـــد عیـــدی بـــا کـــد ملـــی 
۱۵۵۲۰77۰۱۲ و آقـــای عیـــن الـــه صوفـــی 
ـــد  ـــای محم ـــی ۵۰۶۹۲۵۵۲۱۵ و آق ـــد مل ـــا ک ب
احمـــدزاده بـــا کـــد ملـــی ۱۶۸۸۹۲۹۱77 بـــه 
عنـــوان اعضـــای اصلـــی هیئـــت تصفیـــه و 
ـــی  ـــا کدمل ـــو ب ـــده ل ـــری ای ـــید صف ـــای جمش آق
ـــدل  ـــی الب ـــو عل ـــوان عض ـــه عن ۱۶۰۲۶۵۰۳7۳ ب
ــی  ــوش الماسـ ــای داریـ ــه و آقـ ــت تصفیـ هیئـ
ــا کـــد ملـــی ۵۰۶۹۸۹۴۳۱۵ بـــه  ــوان بـ شیشـ
ـــن  ـــای بهم ـــه و آق ـــی تصفی ـــازرس اصل ـــوان ب عن
ـــی ۱۶۸۹۵۶۸۵۲۶  ـــد مل ـــا ک ـــاب ب ـــاک زاد بن خ
ــه  ــدل تصفیـ ــی البـ ــازرس علـ ــوان بـ ــه عنـ بـ
ــدت  ــه مـ ــه بـ ــدت تصفیـ ــدند. مـ ــاب شـ انتخـ
ــل  ــد. آدرس محـ ــب گردیـ ــاه تصویـ ــش مـ شـ
تصفیـــه: اســـتان آذربایجـــان شـــرقی - شهرســـتان 
ـــادگان  ـــی پ ـــز آموزش ـــب مرک ـــیر - جن ـــب ش عج
۰۳ - دفتـــر شـــرکت تعاونـــی مســـکن والفجـــر 
پادگان-کـــد پســـتی ۵۵۴7۱۱777۹ تعییـــن 
آگهی هـــای شـــرکت  گردیـــد. جهـــت درج 
ــوان  ــه عنـ ــیر بـ ــب شـ ــه عجـ ــی روزنامـ تعاونـ
روزنامـــه اصلـــی و روزنامـــه رصـــد بـــه عنـــوان 

روزنامـــه علـــی البـــدل انتخـــاب گردیـــد.
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تعاونـــی  شـــرکت  تغییـــرات  آگهـــی 
ــرکت  ــیر شـ ــب شـ ــان عجـ ــرف فرهنگیـ مصـ
تعاونـــی بـــه شـــماره ثبـــت ۶ و شناســـه ملـــی 
اســـتناد صورتجلســـه  بـــه   ۱۰۸۶۰۳۳۵۴۹۳
مجمـــع عمومـــی عـــادی بطـــور فـــوق العـــاده 
مـــورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ و مجـــوز شـــماره ۹۳۸ 
مـــورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره تعـــاون، کار و رفـــاه 
ـــات  ـــیر تصمیم ـــب ش ـــتان عج ـــی شهرس اجتماع
ذیـــل اتخـــاذ شـــد: صورت هـــای مالـــی ســـال 
۱۳۹7 مـــورد تصویـــب قـــرار گرفـــت. جهـــت 
نشـــر آگهی هـــای شـــرکت تعاونـــی، روزنامـــه 
عجـــب شـــیر بـــه عنـــوان روزنامـــه اصلـــی و 
روزنامـــه ســـرخاب بـــه عنـــوان روزنامـــه علـــی 
ـــری  ـــی صف ـــای عل ـــد. آق ـــاب گردی ـــدل انتخ الب
بـــا کـــد ملـــی ۵۰۶۹۱۹۲۶۲۰ و آقـــای اســـماعیل 
ـــی ۱۵۵۰۳۹۴۱۴۲  ـــد مل ـــا ک ـــوان ب ـــد شیش معب
ــی  ــد ملـ ــا کـ ــدی بـ ــگر محمـ ــای عسـ و آقـ
ــا  ــی بـ ــعید رضائـ ــای سـ ۵۰۶۹۲۳7۲۲۵ و آقـ
کـــد ملـــی ۵۰۶۹7۵۰۹۰۹ و آقـــای صفـــر 
ـــی ۵۰۶۹۸۲۳۹7۳  ـــد مل ـــا ک ـــی ب ـــدوی دیزج ب
بـــه عنـــوان اعضـــای اصلـــی هیئـــت مدیـــره و 
ــی  ــا کدملـ ــن بـ ــور نربیـ ــر رضاپـ ــای جعفـ آقـ
ـــی عجـــب  ـــل صادق ـــای جلی ۵۰۶۹7۸۴۳7۴ و آق
ـــوان  ـــه عن ـــی ۵۰۶۹۰۹۵۲77 ب ـــد مل ـــا ک ـــیر ب ش
اعضـــای علـــی البـــدل هیئـــت مدیـــره بـــرای 
ــای  ــدند. آقـ ــاب شـ ــال انتخـ ــه سـ ــدت سـ مـ
ـــی ۵۰۶۹7۹۱۴۰۰  ـــد مل ـــا ک ـــی ب ـــرام مرزبان به
بـــه عنـــوان بـــازرس اصلـــی و آقـــای عبـــاس 
خســـروی بـــا کـــد ملـــی ۵۰۶۹777۳7۸ بـــه 
عنـــوان بـــازرس علـــی البـــدل بـــرای مـــدت 
یـــک ســـال مالـــی ۱۳۹۸ انتخـــاب گردیدنـــد. 
ــه  ــر بـ ــرکت از ۱۱۴۹ نفـ ــای شـ ــداد اعضـ تعـ
ــر افزایـــش یافـــت و تعـــداد ســـهام  ۱۱۶۴ نفـ
شـــرکت از ۲۴۴۲۸۹۴ ســـهم ۲۰۰۰ ریالـــی 
ــی  ــهم ۲۰۰۰ ریالـ ــداد ۳۳۴۸۶۴۱ سـ ــه تعـ بـ
افزایـــش یافـــت در نتیجـــه ســـرمایه شـــرکت 
از مبلـــغ ۴۸۸۵7۸۸۰۰۰ ریـــال بـــه مبلـــغ 

ــت. ــش یافـ ــال افزایـ ۶۶۹7۲۸۲۰۰۰ ریـ
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تعاونـــی  شـــرکت  تغییـــرات  آگهـــی 
ــی  ــات فنـ ــت خدمـ ــاد و هشـ ــد و هفتـ یکصـ
ـــت نـــام  ـــر صنع ـــی و مشـــاوره ای تدبی مهندس
ــت ۶۰۴ و  ــماره ثبـ ــه شـ ــان بـ آوران آذربایجـ
شناســـه ملـــی ۱۴۰۰7۸۹77۳۴ بـــه اســـتناد 
صورتجلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی بطـــور 
فـــوق العـــاده مـــورخ ۱۳۹7/۱۱/۲۴ و مجـــوز 
اداره  از   ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ مـــورخ   ۴۰۳ شـــماره 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی شهرســـتان 
ــد:  ــاذ شـ ــل اتخـ ــیرتصمیمات ذیـ ــب شـ عجـ
ـــهم  ـــداد ۳۰۰۰ س ـــی از تع ـــرکت تعاون ـــهام ش س
۱۰۰۰۰ ریالـــی بـــه تعـــداد ۴۲۰۰۰ ســـهم 
ـــرمایه  ـــت س ـــش و در نهای ـــی افزای ۱۰۰۰۰ ریال
شـــرکت تعاونـــی از مبلـــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریـــال 
ــت و  ــش یافـ ــال افزایـ ــه ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریـ بـ
ــرف  ــرکت از طـ ــرمایه شـ ــد سـ ــد در صـ صـ
ــال  ــغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریـ ــه مبلـ ــهامداران بـ سـ
طبـــق گواهـــی شـــماره ۲۱۶ /۱۱۰۴ مورخـــه 
۲۴ /۱۱ /۹7 بانـــک توســـعه تعـــاون باجـــه 
عجبشـــیر )کـــد۱۱۰۴( بـــه حســـاب شـــرکت 

ــد .  ــز گردیـ تعاونـــی واریـ
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کلوچه فومن
مواد الزم:

آرد گندم                                              ۳۵۰ گرم
مایه خمیر                                 ۱ قاشق غذاخوری
شکر                                    ۳ قاشق غذاخوری
کـره                                         7۰ گـرم
نمک                                       ۲/۱ قاشق چایخوری
زرده تخم مرغ                                            ۱ عدد
شیر                                              ۲/۱ پیمانه

مواد میانی:
آرد گندم                                                     ۱۲۰ گرم
گردو خرد شده                                    ۳۰ گرم
شکر                                                      ۲۰۰ گرم
روغن صاف                                          ۴۵ گرم
روغن مایع                                               ۲۰ گرم
کره                                                     ۱۰ گرم
پودر دارچین                                              ۱ قاشق غذاخوری
اسانس وانیل                                           ۲/۱ قاشق چایخوری
پودر هل                                     ۲/۱ قاشق چایخوری

 
طرز تهیه کلوچه فومن

آمـاده سـازی خمیـر مایـه: یـک کاسـه برداریـد. 
شـیر را در آن بریزیـد. یک قاشـق غذاخوری شـکر به 
شـیر اضافـه کنید و خـوب بهم بزنیـد. روی کاسـه را 
بپوشـانید و آن را در کناری بگذارید. حدودا ۱۰ دقیقه 

صبـر کنیـد تـا خمیر مایـه فعال شـده و پـف کند.
مخلـوط کردن مواد: کاسـه دیگـری بردارید. دو 
قاشـق غذاخـوری باقـی مانده از شـکر را بـه همراه 
کـره ذوب شـده در کاسـه بریزید و مخلـوط کنید. 
تخـم مـرغ را بـه مخلـوط اضافـه کنیـد. حـاال باید 
خمیـر مایـه کـه دیگـر فعال شـده و عمـل آمده را 
بـه مخلـوط بیفزاییـد. مـواد را خـوب بهـم بزنید تا 

کامـال ترکیب شـوند.
افـزودن آرد بـه مـواد کلوچه فومـن: آرد را الک 
کـرده و نمـک را بـه آن اضافـه کنیـد. کـم کم آرد 
را در کاسـه محتـوی مخلـوط مایـه خمیـر بریزید. 
وقتـی مـواد حالـت خمیـری پیـدا کرد، نوبـت ورز 

دادن آن اسـت.
اسـتراحت کـردن خمیـر: بـرای ورز دادن خمیـر 
کلوچـه بایـد آن را به مدت ۵ تا 7 دقیقه روی سـطح 
تمیـزی ورز دهید. بهتر اسـت چندیـن مرتبه خمیر 
را روی سـطح کار بکوبید. حاال خمیر را داخل کاسـه 
تمیـزی بگذاریـد. روی کاسـه را با سـلفون یـا پارچه 
تمیزی بپوشـانید. خمیـر کلوچه فومـن خانگی باید 
بـه مـدت یـک سـاعت و نیم تـا دو سـاعت در دمای 
محیـط اسـتراحت کند. وقتـی حجم خمیـر دو برابر 

شـد، بـرای ادامه کار آماده اسـت.
 آماده سـازی مـواد میانی کلوچه فومـن: در این 
مـدت کـه خمیـر بایـد اسـتراحت کنـد، می توانیـد 
روی  قابلمـه  یـک  کنیـد.  آمـاده  را  میانـی  مـواد 
حـرارت مالیـم قـرار دهیـد. آرد را در آن بریزیـد و 
تفت دهید. دقت داشـته باشـید کـه آرد نباید دچار 
تغییـر رنگ شـود. حدود ۵ تا ۶ دقیقـه تفت دادن و 

مـداوم هـم زدن آرد کافی اسـت.
 مخلـوط کـردن روغن هـا و کـره: یـک کاسـه 
تمیـز برداریـد. روغـن مایع، کـره و روغـن صاف را 
در کاسـه بریزیـد. روغن هـا و کره را خـوب مخلوط 
کنیـد. کـم کم شـکر را بـه روغن ها اضافـه کرده و 

خـوب هـم بزنید.  
 اضافـه کـردن طعـم دهنده هـا: در ایـن مرحله 
از تهیـه کلوچه فومـن خانگی می توانید آرد، شـکر، 
هـل، وانیـل و پـودر دارچیـن را بـه مخلـوط روغـن 
اضافـه کنیـد. خوب بهم بزنیـد تا مـواد کامال بافتی 
یـک دسـت و منسـجم پیـدا کننـد. بـرای مطمئن 
شـدن از کیفیـت بافـت مـواد می توانیـد آن را در 
دسـت گلولـه کنیـد. در صورتـی کـه گلولـه مـواد 

میانـی از هـم نپاشـد، انسـجام آن کافی اسـت.
خمیـر  حجـم  وقتـی  خمیـر:  کـردن  تقسـیم 
کلوچـه دو برابـر شـده بـود، آن را از کاسـه خـارج 
کنیـد. روی سـطح کار قـرار دهیـد و رول کنیـد. 
خمیـر را بـه ۶ بخـش مسـاوی تقسـیم کنیـد. هر 
قسـمت بایـد حـدودا صـد گـرم باشـد. خمیرها را 
بـا سـلفون یـا کیسـه پالسـتیکی بپوشـانید تـا از 

خشـک شـدن آن هـا جلوگیـری شـود.
 مرحله نهم: شکل دهی به کلوچه فومن

 یکـی از تکه هـای خمیـر را برداریـد. بـه کمـک 
دسـت آن را صـاف کنیـد. مقـداری مـواد میانـی در 
مرکـز خمیر قـرار دهید. حاال با دسـت خمیر را جمع 
کنیـد تـا کامال مواد میانی درون آن قـرار بگیرند. روی 
سـینی فـر کاغـذ روغنـی پهـن کنیـد و کلوچه هـا را 
یکـی یکـی روی آن قـرار دهیـد. فر را روشـن کنید تا 

در دمـای ۲۰۰ درجـه سـانتی گـراد گرم شـود.
 زدن مهـر روی خمیرهـا: مهر مخصوص کلوچه 
فومـن را برداریـد. آن را به آرد آغشـته کنید. روی 

تمـام کلوچه هـا مهر بزنیـد تا طرح دار شـوند.
کاسـه  کلوچهیـک:   رومـال  سـازی  آمـاده   
کوچـک بردارید. یک قاشـق غذاخـوری زعفران دم 
کـرده غلیـظ را به همـراه زرده تخم مرغ در کاسـه 
بریزیـد و بـا هـم مخلـوط کنیـد. حاال با یـک قلمو 
رومـال را روی کلوچه هـا بزنیـد. در صـورت تمایل 
مقـداری کنجـد روی کلوچه هـا بپاشـید. به کمک 
نـوک یـک چاقـوی تیـز یـا چنـگال، حفره هـای 
کوچکـی در سـطح کلوچه ایجاد کنیـد تا در حین 

پخـت از پـف کـردن آن جلوگیـری کند. 
فـر  در  را  کلوچه هـا  خانگـی:  کلوچـه  پخـت 
بگذاریـد. حـدودا ۱۰ تـا ۱۵ دقیقـه زمـان بـرای 
پخـت ایـن کلوچـه کافـی اسـت. کلوچه هـا را از 
فـر خـارج کنیـد. روی آن هـا را بـا پارچـه ای تمیز 
بپوشـانید تـا خنـک شـده اما خشـک نشـوند. این 
کلوچـه را می توانیـد با انـواع نوشـیدنی های گرم و 

نوشـیدنی های سـرد میـل کنیـد. نـوش جـان.
  منبع: ایران کوک

وزیر علوم خبر داد:
برای کنکور سال آینده تغییری در 
سهمیه های مصوب نخواهیم داشت

ــور ۹۹  ــرای کنک ــه ب ــان اینک ــا بی ــوم ب ــر عل وزی
تغییــری در ســهمیه های مصــوب نخواهیــم داشــت، 
ــن  ــور ای ــام کنک ــت ن ــا ثب ــی ت ــازه زمان ــت: در ب گف

ــه صحــن مجلــس نمــی رود. الیحــه ب
بــه گــزارش مهــر، منصــور غالمــی دربــاره الیحــه 
ــف  ــه مقاطــع مختل ســاماندهی ســهمیه های ورود ب
آمــوزش عالــی بــه هیــات دولــت، گفــت: ســهمیه ها 
دو بخــش هســتند بخشــی مصــوب مجلــس هســتند 
مجلــس  مصــوب  ســهمیه ها  ایــن  عمــده  کــه 
ــالب  ــی انق ــورای عال ــم در ش ــی ه ــتند و بخش هس

ــد. فرهنگــی مصــوب شــده ان
وی ادامــه داد: مــا بــرای اصــالح ســهمیه هایــی 
کــه مصــوب مجلــس بــود، الیحــه ای تدویــن 
ــود  ــی می ش ــت بررس ــن دول ــه در صح ــم ک کردی
ــه مجلــس ارســال خواهــد شــد. اگــر تاییــد شــد ب

وزیــر علــوم افــزود: اگــر الیحــه مذکــور در 
صحــن دولــت مصــوب شــد، در مجلــس بررســی و 

مصــوب شــده و ســپس اجرایــی می شــود.
غالمــی ادامــه داد: قطعــا آنچــه مــا ارائــه دادیــم 
بــا توجــه زمــان ثبــت نــام کنکــور بــرای کنکــور ۹۹ 
ــری  ــور ۹۹ تغیی ــرای کنک ــذا ب ــود ل ــق نمی ش محق

ــت. ــم داش ــوب نخواهی ــهمیه های مص در س
وی یادآورشــد: مــا براســاس عملکــرد چنــد ســال 
اخیــر اعــالم کــرده ایــم، ایــن آســیب ها و اشــکاالت 
در ســهمیه ها وجــود دارد و پیشــنهاد مــا بــرای 
ــن شــکل اصــالح شــود،  ــه ای ــن اســت ب اصــالح ای

ــم. حــذف ســهمیه را پیشــنهاد ندادی
ــه  ــم ب ــال ه ــن پیشــنهادات قب ــه داد: ای وی ادام
ــدا  ــی ورود پی ــی خیل ــود ول ــده ب ــه ش ــس ارائ مجل
ــه  ــس ک ــه فضــای مجل ــا توجــه ب ــد، ب ــرده بودن نک
بــه ســمت انتخابــات مــی رود پیــش بینــی مــا ایــن 
ــن  ــور ای ــام کنک ــت ن ــا ثب ــی ت ــازه زمان ــت در ب اس

ــی رود. ــس نم ــه صحــن مجل الیحــه ب

مراکز علمی برای تحقق
 گام دوم انقالب پیشقدم شوند

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان  شــرقی و 
امــام جمعــه تبریــز گفــت:  مراکــز علمــی، فرهنگــی 
ــا گام  ــاط ب ــدم در ارتب ــش ق ــد پی ــگاهی بای و دانش
ــات  ــوص اقدام ــن خص ــند و در ای ــالب باش دوم انق

ــده اســت.  ــاز ش ــز آغ ــی در تبری خوب
 بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســالم و المســلمین 
رونمایــی  مراســم  در  هاشــم  آل  علــی  محمــد 
از کتــب آمــوزش شــهروندی، بــا حضــور وزیــر 
از  آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد:   رونمایــی 
ــت  ــود حرک ــوع خ ــهروندی در ن ــوزش ش ــب آم کت
بســیار ارزشــمندی اســت کــه از طــرف شــهرداری 
ــدام  ــن اق ــده و ای ــام ش ــرورش انج ــوزش و پ و آم
ــود و  ــام می ش ــران انج ــه در ای ــار اســت ک ــن ب اولی
می توانــد گام هــای موثــری بــرای پیمــودن گام دوم 
انقــالب در خصــوص وظایــف شــهروندان را ترســیم 

ــد. کن
ــه دائمــی   وی همچنیــن پیشــنهاد کــرد دبیرخان
ــر  ــی تاثی ــک ول ــوب چاب ــا چارچ ــالب ب گام دوم انق
ــا  ــه ب ــای علمی ــگاه ها و حوزه ه ــرای دانش ــذار ب گ
ــز  ــالب در تبری ــی گام دوم انق ــن علم ــدف تبیی ه

ایجــاد شــود.
 حجــت االســالم و المســلمین آل هاشــم تاکیــد 
کــرد: بیانیــه گام دوم، منشــور آینــده انقــالب اســت 
ــت  ــده اس ــام ش ــری انج ــو و موث ــا کار ن ــر کج و ه
ــد. ــذار بودن ــر گ ــان تاثی ــا جوان ــاختار های آنه در س

 وی ادامــه داد: جوانــان پــر انــرژی اهــل ریســک 
ــالب را  ــداف انق ــد اه ــتند و می توانن ــاط هس و بانش

بــه ســر مقصــد مقصــود برســانند.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی اضافــه 
ــالب  ــد انق ــن و دغدغه من ــان موم ــه جوان ــرد:   ب ک
ــد را  ــاد و امی ــی و اعتم ــش آفرین ــه نق ــد زمین بای

ــم. ــت کنی ــم و تقوی فراه
حجــت االســالم آل هاشــم ادامــه داد:   رونمایــی 
ــی از  ــد جزئ ــهروندی می توان ــوزش ش ــب آم از کت
ــن  ــش آفری ــوده و نق ــالب ب ــی انق ــن سیاس دکتری

باشــد.
وی تاکیــد کــرد:   وابســتگی بــه خــارج و نفــت را 
بایــد کــم کنیــم و ایــن می توانــد از بــرکات و مهــم 

گام دوم انقــالب باشــد.
امـــام جمعـــه تبریـــز یـــادآور شـــد:  رســـانه ها 
مهم تریـــن  نویـــن  رســـانه های  ویـــژه  بـــه 
و  می شـــوند  محســـوب  گفتمان ســـازی  ابـــزار 
ــتن گام دوم  ــی در برداشـ ــش مهمـ ــد نقـ می تواننـ
ــدد  ــاس مـ ــن اسـ ــر ایـ ــد، بـ ــا کننـ ــالب ایفـ انقـ
ـــن  ـــانه ای در ای ـــری و رس ـــای هن ـــن از کاره گرفت

خصـــوص مفیـــد اســـت.

صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
تـا آخـر امسـال تعـداد  دسـتی گفـت: امیدواریـم 
نفـر  بـه ۱۰ میلیـون  گردشـگران خارجـی کشـور 
برسـد کـه نسـبت بـه ۴.۶ میلیـون نفـر سـال ۹۶ 

بسـیار عـدد مناسـبی اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، علی اصعر مونسـان در حاشـیه 
بازدیـد از کاخ صفـی اباد بهشـهر مازنـدران در گفت 
بـا خبرنـگاران اظهـار کـرد: مجموعـه بنـای  وگـو 
تاریخـی کـه در صفـی آبـاد واقـع شـده از بناهـای 
تاریخـی ارزشـمند مربـوط بـه دوره شـاه عبـاس بـا 

قدمـت ۴۰۰ سـال اسـت.
وزارت  سـوی  از  هایـی  هماهنگـی  افـزود:  وی 
میـراث فرهنگـی بـا وزارت اطالعـات بـرای تحویـل 
ایـن بنـای تاریخی انجام شـده  که بـزودی این فضا 
بـرای بازدیـد مـردم و گردشـگران آمـاده می شـود.

مونسـان گفت: وزارت میـراث فرهنگی همچنین 
بـا اسـتانداری مازنـدران بـرای مرمـت ایـن بنـای 
ارزشـمند تاریخـی توافقاتـی داشـته اسـت و بر این 
اسـاس برنامـه خوبـی برای بهشـهر خواهیم داشـت 
تـا بهشـهر هـم هماننـد غـرب مازنـدران بـه یکی از 
مناطـق مهـم و قطبـی در گردشـگری تبدیل شـود. 
تـا طبیعـت و موضوعـات تاریخی منطقـه از مواهب 

گردشـگری بهـره ببرند.

وی در مـورد تمهیـدات وزارت میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی  در مـورد سـفرهای 
نـوروزی در کشـور نیـز افـزود: هر سـاله سـتادهای 
سـفر بـه مناسـبت ایـام تعطیـالت نـوروز بـا حضور 
تـا تمـام  ۴۰ دسـتگاه اجرایـی تشـکیل می شـوند 

تمهیـدات الزم اندیشـیده شـود.
مونسـان گفـت: در دو سـال گذشـته پروژه هـای 
متعـدد گردشـگری بـه مجموعـه گردشـگری کشـور 
اضافه و تعداد گردشـگران خارجی نیز دو برابر شـده و 
امسـال امیدواریـم تا آخر سـال تعداد این گردشـگران 
بـه عـدد ۱۰ میلیـون نفـر برسـد کـه نسـبت بـه ۴.۶ 

میلیـون نفر سـال ۹۶ بسـیار عدد مناسـبی اسـت.
دسـتگاه های  همـه  همراهـی  بـا  افـزود:  وی 
اجرایـی در جهـت معرفی مقاصد جدید گردشـگری 
و تنـوع بخشـی به محصـوالت تالش خواهیـم کرد.

هتـل  و  گردی هـا  بـوم  شـدن  افـزوده  وی 
بوتیک هـا بـه مجموعه گردشـگری و اکوتوریسـم را 
از دیگـر اقدامـات برشـمرد و از مـردم خواسـت: بـه 
سـایت visitiran.ir مراجعـه کننـد و تمام مقاصد 

و موضوعـات گردشـگری را ببیننـد.
ــه  ــت ک ــن اس ــالش ای ــام ت ــرد: تم وی تاکیدک
توزیــع مناســب و یکنواخــت گردشــگری را در 

ــیم. ــته باش ــور داش کش

دانشـــگاه تبریـــز در حـــوزه پژوهـــش بـــه 
ــاب و  ــور انتخـ ــگاه کشـ ــن دانشـ ــوان برتریـ عنـ

ــد.  ــی شـ معرفـ
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
عســـگری معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه 
ــنواره  ــز در جشـ ــگاه تبریـ ــت: دانشـ ــز گفـ تبریـ
پژوهـــش و فنـــاوری کشـــور کـــه معمـــوالً 
پژوهش هـــای ســـاالنه دانشـــگاه ها را بررســـی 
می کنـــد در حـــوزه ارتبـــاط بـــا صنعـــت و 

ــرد. ــب کـ ــر را کسـ ــه برتـ ــه، رتبـ جامعـ
ـــوص  ـــز در خص ـــگاه تبری ـــزود: دانش ـــگری اف عس
ـــت  ـــن صنع ـــتانی و همچنی ـــه اس ـــا جامع ـــاط ب ارتب
ـــگاه های  ـــن دانش ـــه را در بی ـــن رتب ـــتان، بهتری اس
ـــگاه  ـــاط دانش ـــه ارتب ـــه ب ـــرد ک ـــب ک ـــور کس کش
ــا  ــاوری بـ ــش و فنـ ــوص پژوهـ ــز در خصـ تبریـ
صنعـــت و ســـند راهبـــردی اســـتان و طرح هـــای 

صنعتـــی بـــر می گـــردد.
ــگاه  ــتاد دانشـ ــه اسـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
تبریـــز در بیســـتمین جشـــنواره ملـــی پژوهـــش 
ـــور  ـــر کش ـــگر برت ـــوان پژوهش ـــه عن ـــاوری ب و فن
انتخـــاب شـــد، گفـــت: بابـــک قنبـــرزاده اســـتاد 
در  تبریـــز،  دانشـــگاه  کشـــاورزی  دانشـــکده 
ـــاوری  ـــش و فن ـــی پژوه ـــنواره مل ـــتمین جش بیس

ــات و  ــوم، تحقیقـ ــر علـ ــور وزیـ ــا حضـ ــه بـ کـ
ــس  ــاوری رئیـ ــی و فنـ ــاون علمـ ــاوری و معـ فنـ
جمهـــوری در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های 
بین المللـــی تهـــران برگـــزار شـــد، عنـــوان 
ـــاورزی و  ـــروه کش ـــر کشـــور را در گ پژوهشـــگر برت
ـــت  ـــود را دریاف ـــوح خ ـــب و ل ـــی کس ـــع طبیع مناب

کـــرد.
معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری دانشـــگاه تبریـــز 
ـــع  ـــوم و صنای ـــروه عل ـــتاد گ ـــرزاده، اس ـــزود: قنب اف
غذایـــی دانشـــکده کشـــاورزی دانشـــگاه تبریـــز 
اســـت و جـــزو اســـاتید دانشـــگاه تبریـــز در 
جمـــع پژوهشـــگران یـــک درصـــد برتـــر ایرانـــی 
بـــوده و ســـوابق درخشـــانی در کارنامـــه علمـــی 

ــود دارد.  ــی خـ و پژوهشـ

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه افزایــش 
اعتبــارات ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مــدارس کشــور، گفــت: ۳۰ درصــد مــدارس کشــور 
نیــاز بــه بازســازی دارنــد بــر ایــن اســاس در الیحــه 
بودجــه ســال آینــده ۵۶۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 

ــرای ایــن منظــور اختصــاص یافتــه اســت.  ب
بــه گــزارش ایرنــا، محســن حاجــی میرزایــی در 
ــازی،  ــران کل ادارات نوس ــا مدی ــت ب ــیه نشس حاش
توســعه و تجهیــز مــدارس و روســای مجامــع خیران 
ــز  ــگاران تبری ــع خبرن ــور در جم ــاز کش ــه س مدرس
اظهــار کــرد: ۱۸ درصــد مــدارس کشــور نیــز نیــاز 
بــه مقــاوم ســازی و ۱۲ درصــد نیــاز بــه تخریــب و 
نوســازی مجــدد دارنــد کــه البتــه امســال بــا ۴۲۰۰ 
ــار ســازمان نوســازی مــدارس  ــارد تومــان اعتب میلی
کشــور ۱۰ هــزار کالس درس اول مهــر مــاه آمــاده و 

تحویــل دانــش آمــوزان شــد.  
ــز در  ــر نی ــزار کالس درس دیگ ــزود: ۲ ه وی اف
دهــه فجــر افتتــاح می شــوند کــه در مجمــوع 
بــرای بازســازی و نوســازی مــدارس، امســال ۱۵۰۰ 
ــاز و  ــه س ــران مدرس ــط خی ــان توس ــارد توم میلی
ــت  ــدات دول ــر اســاس تعه ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه

ــت.   ــده اس ــه ش ــران هزین ــال خی در قب
ابـــراز  بـــا  همچنیـــن  میرزایـــی  حاجـــی 
ـــوزش  ـــب آم ـــد کت ـــی ۲۶ جل ـــندی از رونمای خرس

شـــهروندی توســـط شـــهرداری تبریـــز و اداره کل 
آمـــوزش و پـــرورش آذربایجـــان شـــرقی، گفـــت: 
مهمتریـــن ماموریـــت وزارت آمـــوزش و پـــرورش 
ایجـــاد جامعـــه ســـالم، فعـــال، موثـــر، دارای 
ارتباطـــات خـــوب و ایجـــاد فضـــای مشـــارکت و 

ــت.   ــازندگی اسـ سـ
وی افــزود: رونمایــی از ایــن کتــب بــرای اولین بار 
در کشــور بــه همــت شــورای اســالمی و شــهرداری 
تبریــز اقــدام بســیار موثــر در ترویــج فرهنــگ 
شــهروندی بــوده و تــالش می کنیــم ســال های 

ــام  ــدام انج ــن اق ــز ای ــتان ها نی ــایر اس ــده در س آین
شــود، زیــرا در پــرورش اندیشــه، ظرفیــت هــا، 
ارتبــاط و در  برقــراری  مهــارت هــا، خالقیــت، 
مجمــوع کاهــش آســیب های اجتماعــی مفیــد 

ــت.   اس
حاجــی میرزایــی یــادآوری کــرد: آمــوزش و 
ــرات پرشــتاب هــزاره ســوم  ــال تغیی ــرورش در قب پ
کــه مخاطراتــی را بــرای دانــش آمــوزان ایجــاد 

می کنــد، مســوول اســت.  
رییــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 

مــدارس کشــور نیــز در ایــن نشســت گفــت: رونــد 
ــون و  ــا کن ــال ۹۶ ت ــازمان از س ــن س ــارات ای اعتب
در بودجــه ســال ۱۳۹۹ صعــودی بــوده، بــه طــوری 
ــه  ــال ۱۳۹۶ ب ــان در س ــارد توم ــه از ۱۳۰۰ میلی ک
ــش  ــاری افزای ــال ج ــان در س ــارد توم ۴۲۰۰ میلی

ــه اســت.   یافت
مهــراهلل رخشــانی مهــر اضافــه کــرد: ایــن اعتبــار 
ــد  ــان می باش ــارد توم ــده ۵۶۰۰ میلی ــال آین در س
کــه ۲7۰۰ میلیــارد تومــان آن تعهــدات دولــت 

ــران مدرســه ســاز کشــور اســت.   ــژه خی وی
ــر کل نوســازی، توســعه و  پیــام صدقــی، مدی
ــن  ــز در ای ــرقی نی ــان ش ــدارس آذربایج ــز م تجهی
نشســت گفــت: در ۴۲ مــاه گذشــته ۴7 طــرح 
ــن اســتان اجــرا شــده،  ــران مدرســه ســاز در ای خی
ولــی هنــوز ۳۰ درصــد مــدارس آذربایجــان شــرقی 

ــد.   ــازی دارن ــاوم س ــه مق ــاز ب نی
ـــه  ـــفر ۲ روزه ب ـــرورش در س ـــوزش و پ ـــر آم وزی
ـــار  ـــاح چه ـــا افتت ـــت ب ـــرار اس ـــرقی ق ـــان ش آذربایج
طـــرح دبیرســـتان طالقانـــی، دبیرســـتان مصلـــی 
نـــژاد، باشـــگاه پیشکســـوتان و کلینیـــک دنـــدان 
پزشـــکی فرهنگیـــان، بـــا عزیمـــت بـــه مناطـــق 
ـــا  ـــدار ب ـــن دی ـــه ضم ـــای میان ـــه زده ترکمانچ زلزل
مـــردم آســـیب دیـــده از مراکـــز آموزشـــی ایـــن 

مناطـــق هـــم بازدیـــد کنـــد.

 امسال امید به حضور ۱۰ میلیون 
گردشگر خارجی در کشور داریم

دانشگاه تبریز برترین دانشگاه 
کشور شد 

وزیر آموزش و پرورش :

بودجه 56۰۰ میلیارد تومانی نوسازی مدارس در سال آینده

 بــه نظــر شــما نقــش بانــوان درکار 
چیســت؟ پایــدار  توســعه  و  آفرینــی 

توســعه بــا مشــارکت تمــام افــراد جامعــه محقــق 
ــان نیمــی  ــه اینکــه زن ــت ب ــا عنای خواهــد شــد و ب
از پیکــره هــر جامعــه و اجتماعــی را تشــکیل 
می دهنــد، مشــارکت آنــان بــرای توســعه اقتصــادی، 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی ضــروری و الزم 
می باشــد، بنابرایــن اگــر جامعــه ای از تــوان بانــوان 
خــود بــه نحــو احســن و متناســب اســتفاده کنــد و 
ــه  ــردان ب ــان و م ــن زن ــی بی ــعه یافتگ ــکاف توس ش
حداقــل برســد و زنــان بــه جایــگاه و نقــش مناســب 
خــود در اداره امــور کشــور و تصمیــم گیری هــا 
ــاه   ــعه و رف ــاخص های توس ــا ش ــد، قطع ــت یابن دس

ــت. ــد یاف ــود خواه ــی رشــد و بهب اجتماع

اهمیــت حضــور زنــان در جامعــه و توســعه 
اجتماعــی را بیــان نمائیــد؟

ــاص  ــرایط خ ــت و ش ــه خلق ــه ب ــا توج ــان ب زن
روحــی جــزء تاثیــر گذارتریــن افــراد در جامعــه 
ــی و  ــی، تربیت ــی، پرورش ــش مدیریت ــند و نق می باش
ــگاه  ــتن جای ــده انگاش ــان و نادی ــه زن ــه ب ــدم توج ع
آنــان ضایعــه جبــران ناپذیــری بــرای اجتمــاع بشــری 
ــه و  ــان در جامع ــور آن ــل حض ــد، و در مقاب می باش

و  آنــان  توانمندی هــای  و  خالقیــت  از  اســتفاده 
ــه،  ــاد جامع ــام ابع ــان در تم ــارکت آن ــت مش در نهای
موجــب ارتقــاء بینــش، آگاهــی و اعتمــاد بــه نفــس 
افــراد خانــواده و در نهایــت جامعــه می گــردد. مــادران 
صاحــب تفکــر و بــا اراده، فرزنــدان متفکــر و بــا هوش 
تحویــل جامعــه خواهنــد داد. البتــه متاســفانه حضــور 
زنــان در جامعــه و در عرصه هــای مختلــف اداره امــور 
کشــور از جملــه تصــدی پســت های مدیریتــی و 
ــا چالش هــا  ــان ب ــا اســتعداد و توانایــی آن متناســب ب
ــا موانعــی در  و مشــکالتی همــراه اســت و همــواره ب
جهــت رشــد آنــان مواجــه هســتیم کــه انتظــار داریم 
ــژه  ــت و توجــه وی ــن خصــوص عنای مســئولین در ای
ــد  ــه بتوان ــا جامع ای داشــته و بسترســازی نمــوده ت
از تــوان ایــن قشــر نیــز بــه نحــو مطلــوب در جهــت 

توســعه اســتفاده نمایــد. 

ــوان  ــور بان ــرورت حض ــورد ض ــا در م  لطف
در کســب و کار هــای آنایــن توضیــح دهیــد؟

خوشــبختانه حضــور زنــان در کســب و کارهــای 
ــان  ــز اســت و زن ــت آمی ــن چشــمگیر و موفقی آنالی
ــداف  ــبرد اه ــت پیش ــتر جه ــن بس ــد از ای می توانن
ــارت  ــوند. تج ــد ش ــره من ــی به ــه خوب ــادی ب اقتص
الکترونیــک و آنالیــن بهتریــن گزینــه بــرای فعالیــت 

اقتصــادی زنــان می باشــد و بســترهای آن نیــز 
ــه  ــد از جمل ــا می باش ــور مهی ــبختانه در کش خوش
تبلیــغ و یــا قبــول ســفارش ارســال کــه می تواننــد 
بــه راحتــی فعالیــت و کارآفرینــی نماینــد. همچنیــن 
 )E bazar. Post .ir( اســتفاده از بســتر الکترونیکــی
شــرکت پســت جمهــوری اســالمی ایــران، کــه اگــر 
افــرادی تمایــل بــه اســتفاده از ایــن بســتر و یــا نیــاز 
ــند  ــته باش ــه را داش ــن زمین ــی در ای ــه راهنمای ب
ــی  ــور بازاریاب ــه قســمت ام ــا مراجعــه ب ــد ب می توانن
ــای  ــران از مزای ادارات پســت جمهــوری اســالمی ای

ــد شــوند.  آن بهــره من

عوامــل موثــر در مدیریــت کســب و کار بــا 
نقــش آفرینــی بانــوان در چیســت؟

ـــعه  ـــد و توس ـــی رش ـــای اصل ـــی از محوره کارآفرین
دیـــن  در  و خوشـــبختانه  اقتصـــادی می باشـــد 
مقـــدس اســـالم دارای الگوهـــای خیلـــی واال در 
ـــاًل  ـــیم، مث ـــوان می باش ـــر بان ـــت موث ـــوص فعالی خص
ــال  ــش از ۱۴۰۰سـ ــه )س( در بیـ ــرت خدیجـ حضـ
در  تجـــارت خانه هـــا  بزرگتریـــن  دارای  پیـــش 
مکـــه، مصـــر و حبشـــه و بـــا بیـــش از ۸۰ هـــزار 
ــدان را  ــود، نیازمنـ ــوال خـ ــا امـ ــارت بـ ــتر تجـ شـ
ـــا  ـــد و ی ـــزرگ بودن ـــی ب ـــرده و کارآفرین ـــتخدام ک اس
ـــوی دانشـــمند  ـــک بان ـــود ی ـــه )س( خ حضـــرت فاطم
ــد و  ــی بودنـ ــای اجتماعـ ــذار در زمینه هـ و تاثیرگـ

ـــی  ـــان کارآفرین ـــرای زن ـــه ب ـــور خیری ـــاد ام ـــا ایج ب
ــد و  ــدام می کردنـ ــان اقـ ــاز آنـ ــع نیـ ــت رفـ و جهـ
یـــا حضـــرت زینـــب ســـالم اهلل علیـــه الگـــوی بـــه 
تمـــام عیـــار یـــک زن اجتماعـــی و سیاســـی کـــه 
ـــه  ـــدن خطب ـــا خوان ـــال و ب ـــراء کرب ـــت اس ـــا مدیری ب
شـــام و اتخـــاذ سیاســـت های منطقـــی افـــکار 
ـــس  ـــد، پ ـــر دادن ـــام را تغیی ـــر ش ـــم ب ـــی حاک عموم
ـــا  ـــان م ـــت زن ـــت مثب ـــه فعالی ـــم ک ـــه می گیری نتیج
نـــه تنهـــا محدودیتـــی نـــدارد بلکـــه دارای اثـــرات 

ــد.  ــز می باشـ ــده نیـ ــت و نکوهیـ مثبـ

ــت  ــی هس ــت خاص ــر صحب ــر اگ در آخ
بفرمائیــد؟

ــک زن مســلمان آرزو دارم و  ــوان ی ــه عن ــده ب بن
ــد  ــن بای ــرزمین م ــوان س ــه اوالً بان خواهشــمندم ک
خودشــان بــه خودبــاوری رســیده و در جهــت احقاق 
ــور  ــعه کش ــاء و توس ــود، ارتق ــگاه خ ــوق، جای حق
ــد و  ــم بردارن ــر و محک ــی موث ــای خیل ــود گام ه خ
دومــاً خواســته ام از مســئولین و دولتمــردان، زنــان و 
فعــاالن ایــن حــوزه می باشــد کــه در تغییــر نگــرش 
ــالش  ــوان ت ــد ســازی بان ــه توانمن جامعــه نســبت ب
ــاختارهای  ــرد، در س ــام گی ــادی انج ــت جه و حرک
غلــط فرهنگــی نســبت بــه بانــوان بازنگــری شــود و 
در جهــت آمــوزش و توانمندســازی بانــوان ســرمایه 

گــذاری شــود.

در گفتگوی اختصاصی با مسئول امور بانوان اداره کل پست استان آذربایجان شرقی مطرح شد: 

خالقیت و توانمندی بانوان زمینه ساز بهره وری
حامد پورمند

ــی  ــبکه جهان ــژه ش ــه وی ــی ب ــی و ارتباط ــای اطاعات ــده فناوری ه ــترش فزاین گس
اینترنــت و آثــار چشــمگیر آن در ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی و لــزوم 
ســرمایه گــذاری وســیع و هدفمنــد در ایــن زمینــه مســتلزم بسترســازی در ایــن 
 حــوزه می باشــد، کــه بــه ســرعت در حــال جایگزیــن شــدن بــه جــای تجــارت ســنتی 
مــی باشــد و بســیاری از کشــورها بهــره منــدی از آن را ســرلوحه اســتراتژی 
بازرگانــی خــود قــرار داده انــد و گســتردگی شــبکه توزیــع پســت و نقــش مهــم 
آن در تجــارت الکترونیــک و ایجــاد راهــکار و بســترهای الزم آن می توانــد زمینــه 

ســاز توســعه اقتصــادی و فرهنگــی گــردد.
ــارت  ــب و کار و تج ــعه کس ــی و توس ــئول بازاریاب ــژاد، مس ــاک ن ــها پ ــدس ش مهن
الکترونیــک اداره کل پســت اســتان آذربایجان شــرقی، مســئول امور بانــوان اداره 
کل پســت اســتان آذربایجــان شــرقی، کارمنــد نمونــه پســت اســتان در ســال 95، 
کــه ســالیان ســال در ســمت های مختلــف در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته و خدمــات 
ارزنــده ای ارائــه نمــوده اســت، در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار مــا بــه تشــریح 
مســائل، مشــکات و بیــان دیدگاه هــا در ایــن زمینــه پرداختــه کــه ماحصــل ایــن 

گفتگــو بــه خواننــدگان فهیــم روزنامــه عجــب شــیر تقدیــم می گــردد: 

دلنوشته

گاهی
باید

سکوت
کرد ،
مبادا

رد
پای

حرفها ،
در
دل

آدم ها
سنگینی 

کند !
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فصل گل های نرگس در کازرون

تماشـای آبشـار و لـذت بـردن از فضـای دیدنی 
کـه بـه وجود مـی آورد آن هـم در فصل زمسـتان، 

لطف خـاص خـودش را دارد. 
آبشـاری کـه بـا نـام »حکیم باشـی« در کازرون 
وجـود دارد، فصلـی اسـت و جریـان اصلـی خود را 
از آبان مـاه شـروع کرده و بسـته به میـزان بارندگی 
تـا اردیبهشـت ادامـه می دهـد. ارتفـاع ایـن آبشـار 
حـدوداً ۲۵ متر بـوده و احتماالً سرچشـمه های آن 
از منطقـه  ماهور اسـت. حرکت سیل آسـا و شـدت 
جریـان این آبشـار )به خصوص در اواخر زمسـتان( 
موجـب بـه وجـود آمـدن حوضچه های بسـیار زیبا 
و نادری در پایین دسـت خود شـده اسـت. آبشـار 
حکیـم باشـی از بیـن دو کـوه بـه پاییـن سـرازیر 
شـده و آب آن بـه مناطـق کـم ارتفاع تـر حرکـت 
نفـوذ  زمیـن  در دل  تدریـج  بـه  و سـپس  کـرده 

می کنـد.
چگونـه برویـم؟ اگـر از کازرون به طرف بوشـهر 
 ۱۵ فاصلـه   در  را  خـود  مسـیر  و  کـرده  حرکـت 
بوشـهرـ   راه  سـه  منطقـه   در  کازرون  کیلومتـری 
قائمیـه  طـرف  بـه  )راهـدار(  شـیراز  کازرون  ـ 
ادامـه دهیـد، پـس از طـی حـدوداً ۵ کیلومتـر بـه 
روسـتای »تُل کوشـک« می رسـید. اگـر از بومیـان 
این روسـتا سـراغ »جاده  آبشـار« را بگیریـد، جاده  
آسـفالته ای را بـه شـما نشـان می دهنـد کـه پـس 
ایـن  در  کیلومتـری   ۱/۵ تـا   ۱ مسـافت  طـی  از 
جـاده وارد جـاده  خاکـی می شـوید کـه شـما را به 
روسـتای حکیم باشـی هدایـت می کنـد. از جـاده  
اصلـی تـا روسـتا حـدوداً ۳ تـا ۴ کیلومتـر فاصلـه 
)اولیـن  حکیم باشـی  روسـتای  خانه هـای  اسـت. 
روسـتا در سـمت چـپ جـاده( را کـه دیدیـد، اگر 
به سـمت راسـت خـود نگاه کنیـد، مجموعـه ای از 
کوه تپه هایـی را می بینیـد کـه تقریبـاً در مرکـز از 
ارتفـاع آنهـا کاسـته شـده اسـت. اگـر مسـیر خود 
را بـه طـرف ایـن قسـمت و از طریـق جـاده ای که 
بـه خـط انتقـال لولـه  گاز و پـس از آن بـه باغ هـا 
می رسـد، ادامـه دهیـد، مسـیری مـال رو کـه بـه 

آبشـار منتهـی می شـود را خواهیـد دیـد.
فصلـی  آبشـار  دیـدن  بـرای  اسـت  قـرار  اگـر 
حکیم باشـی سـری بـه کازرون بزنیـد، بهتـر اسـت 
فقـط بـه دیـدن ایـن آبشـار بسـنده نکنیـد؛ چون 
کازرون علیرغـم اینکـه کمتر درباره اش گفته شـده 
امـا جاهـای دیدنـی جالـب اعـم از اماکـن تاریخی 
و آثـار باسـتانی و جاذبه هـای طبیعـی کـم نـدارد.

»تنـگ  انتهـای  در  شـاپور  غـار  مثـال  بـرای 
چـوگان« در دل کـوه و در ارتفـاع نزدیـک بـه ۸۰۰ 
متـری از سـطح زمیـن قـرار گرفتـه و بـه واسـطه 
قرارگیـری مجسـمه شـاپور در دهانـه آن بـه غـار 
شـاپور معـروف شـده اسـت. این مجسـمه یکـی از 
شـاهکارهای پیکرتراشـی ایـران باسـتان اسـت کـه 
بعـد از گذشـت نزدیـک بـه ۱7۰۰ سـال هنـوز در 
جـای خـود باقی مانده و آسـیبی جدی بـه آن وارد 
نشـده اسـت. مجسمه شـاپور تنها مجسـمه سنگی 
بـه جـای مانده از دوران باسـتان اسـت کـه نزدیک 
بـه ۶ متـر ارتفـاع دارد. غار کله کفتـری غار دیگری 
اسـت که در ارتفاعات جنوب شـرقی قائمیه از توابع 
شهرسـتان کازرون و مشـرف به روسـتای الیاس آباد 
واقـع در کوهـی بـه نـام سـیبکی در نزدیکـی غـار 
شـاپور قـرار دارد. ایـن غـار در زبـان محلـی بـا نـام 
»ِکل َکموتَـری« بـه معنـی جا و النه کبوتـر خوانده 
می شـود، زیـرا در گذشـته تعـداد زیـادی کبوتر در 
غـار النـه داشـتند کـه متأسـفانه امـروزه بـه دلیـل 
شـکار بی رویـه، جمعیت آن ها بسـیار کاهـش یافته 

و تـا حـد انقـراض پیـش رفته اسـت.
زیباتریـن  از  بی شـک  کازرون  نرگس زارهـای   
جاذبه هـای طبیعـی و دیدنـی ایـن شـهر هسـتند. 
سـاالنه هـزاران کیلـو گل نرگـس از ایـن شـهر به 
حاشـیه  کشـورهای  به ویـژه  خارجـی  کشـورهای 
خلیـج فـارس صـادر می شـود. بـرای دیـدن ایـن 
می توانیـد  داریـد.  وقـت  فعلـن  نرگـس  گل هـای 
کازرون  بـه  بهمن مـاه  اواسـط  تـا  دی مـاه  اواخـر 

برویـد و ایـن زیبایـی را در آنجـا ببینیـد.
روسـتای دوان در دو فرسـخی شـمال کازرون 
مطبـوع  آب وهوایـی  بـا  کوهسـتانی  ناحیـه ای  در 
را  روسـتا  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  دلنشـین  و 
بـه »ماسـوله اسـتان فـارس« می شناسـند، زیـرا 
خانه هـای ایـن روسـتا نیز مانند روسـتای ماسـوله 
بـه صـورت پلکانـی سـاخته شـده، به طـوری کـه  
حیـاط یـک خانـه، بـام خانـه زیریـن اسـت. قلعـه  
و  دوان  کوه هـای  ارتفاعـات  در  کازرون  دختـر 
مشـرف به روسـتای دوان هم از جملـه دیدنی های 

ایـن منطقـه اسـت.
دریاچـه پریشـان بزرگتریـن و زیباترین دریاچه 
آب شـیرین کشـور در ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی 
کازرون قـرار گرفتـه اسـت. آب دریاچـه پریشـان 
و  می شـود  تامیـن  سـاالنه  بارش هـای  از  بیشـتر 
بیشـترین مسـاحت خود را در اردیبهشـت ماه پیدا 
می کنـد. همچنیـن اگر در زمسـتان بـه دیدن این 
دریاچـه برویـد، می توانیـد از ۵۰۲ نـوع پرنـده بـا 

بیـش از ۱۰۰ گونـه دیـدن کنید.
شـهر تاریخـی بیشـاپور از بزرگتریـن شـهرهای 
دوران ساسـانی به شـمار می رود کـه در زمان خود با 
شـهرهای مهم جهـان نظیر »بیزانـس« و »انطاکیه« 
 ۲۳ فاصلـه  در  بیشـاپور  اسـت.  می کـرده  برابـری 
کیلومتـری شـمال غربی کازرون در نزدیکی رودخانه 
شـاپور قرار گرفته اسـت. این شـهر به خاطر نزدیکی 
به سـواحل جنوبـی خلیج  فـارس برای ساسـانیان از 
اهمیـت زیـادی برخـوردار بـوده اسـت. امـروزه ایـن 
شـهر بـه دلیـل حجاری هـا، نقـوش برجسـته ای که 
از دوران ساسـانیان در آن بـه یـادگار مانـده و معبـد 

آناهیتـا، دارای اهمیـت فراوانی اسـت.
منبع: ایرنا

پلی آفی های فوتسال حساب خود را جدا کردند

ــا  ــال، ت ــر فوتس ــگ برت ــان لی ــه پای ــده ب ــه مان ــار هفت ــه چه در فاصل
حــدود زیــادی تکلیــف ۸ تیــم حاضــردر پلــی آف مشــخص شــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، امســال بــرای دومیــن فصــل پیاپــی قهرمــان لیــگ 
ــه  ــا ب ــود و تیم ه ــخص می ش ــی آف مش ــورت پل ــه ص ــال ب ــر فوتس برت
خصــوص در نیــم فصــل دوم عــزم خــود را بــرای حضــور در جمــع هشــت 
تیــم برتــر پلــی آف جــزم کرده انــد. بــا ایــن حــال در فاصلــه چهــار هفتــه 
ــا  ــی آف ت ــه پل ــم حاضــر در مرحل ــف هشــت تی ــا تکلی ــان بازی ه ــا پای ت
ــا  ــی تیم ه ــی برخ ــگاه نهای ــا جای ــده و تنه ــخص ش ــادی مش ــدود زی ح

قطعــی نشــده اســت.
ــه از  ــد ک ــی بودن ــان دو تیم ــند اصفه ــی پس ــونگون و گیت ــس س م
ــه  ــد و گرچ ــی کردن ــی آف را قطع ــود در پل ــور خ ــل حض ــا قب مدت ه
ــا  ــد ام ــی می دانن ــند را قطع ــی پس ــی گیت ــس و دوم ــی م ــا اول برخی ه
ــس از  ــر و پ ــه آخ ــا هفت ــگاه دقیق ــن جای ــف ای ــد تکلی ــر می رس ــه نظ ب

ــد. ــد ش ــخص خواه ــان مش ــم در اصفه ــل دو تی دوئ
ــی  ــای مثبت ــی آف از امتیازه ــه در پل ــارم ک ــوم و چه ــرای رده س ب
نســبت بــه تیم هــای پنجــم تــا هشــتم برخوردارنــد می تــوان تــا حــدود 
زیــادی جایــگاه فــرش آرای مشــهد را قطعــی دانســت و بیــن ســه تیــم 
ــم  ــک تی ــز ی ــاوه نی ــن ایچ س ــن و س ــتارگان ورامی ــاری، س ــهروند س ش

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــارم ق ــر در رده چه دیگ
محمــد ســیمای قــم و حفــاری اهــواز نیــز بــا نتایــج دور از انتظــاری 
ــار  ــع چه ــی در جم ــد اســت جای ــد بعی ــر گرفتن ــای اخی ــه در هفته ه ک
ــه اینکــه حضورشــان در جمــع هشــت  تیــم ابتدایــی داشــته باشــند و ب
تیــم قطعــی اســت دل خــوش هســتند. بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت 
ــم  ــت و شش ــه بیس ــس از هفت ــه پ ــی آف بالفاصل ــه اول پل ــه مرحل گرفت
ــد از  ــه بع ــم ب ــار تی ــور چه ــا حض ــا ب ــه بازی ه ــود و ادام ــزار می ش برگ

ــول شــده اســت. ــیا موک ــی آس ــای فوتســال قهرمان بازی ه

نوار پیروزی های نامی نو پاره شد 

در مهمتریــن بــازی هفتــه هفتــم لیــگ برتــر بســکتبال بانــوان امــروز 
نامی نــو مقابــل شــهر گــرگان مغلــوب شــد. 

ــوان در  ــر بســکتبال بان ــگ برت ــم لی ــه هفت ــارس، هفت ــزارش ف ــه گ ب
حالــی پیگیــری شــد کــه تیم هــای نفــت آبــادان و گــروه بهمــن مقابــل 

ــدند. ــروز ش ــان پی حریفان ش
ــازی  ــه در ۶ ب ــی ک ــوان قهرمان ــی عن ــو مدع ــکتبال نامی ن ــم بس تی
ــا بانــوان شــهر گــرگان  قبلــی خــود باختــی نداشــت، امــروز در دیــدار ب
ــم  ــن تی ــت ای ــتین شکس ــا نخس ــد ت ــوب ش ــر ۴۴ مغل ــه ۶۳ ب ــا نتیج ب

ــم بخــورد. رق
پاالیــش نفــت آبــادان امــروز در دیــدار بــا خانــه بســکتبال فــارس بــا 
نتیجــه ۸7 بــر ۵۳ پیــروز شــد. گــروه بهمــن نیــز بــا نتیجــه 77 بــر ۵۲ 
حریفــش را مغلــوب کــرد تــا همچنــان تیــم بــدون باخــت لیــگ باشــد.

نتایج کامل به شرح زیر است:
گروه الف:

شکلی ۶۰ - آسمان سترگ سپهرداد ۶۸
نامی نو ۴۴ - بانوان شهر گرگان ۶۳

 پاز تهران ۶۴- ستاد شرکت ملی گاز ۴۹
 گروه ب:

خانه بسکتبال فارس ۵۳ - پاالیش نفت آبادان ۸7
 خانه بسکتبال هرمزگان 7۳ -  آویژه صنعت پارسا مشهد ۵۸

گروه بهمن 77 - خانه بسکتبال کردستان 

وزیـــر ورزش و جوانـــان دربـــاره اعتبـــارات 
ــه داد.  ــی ارائـ ــیون ها توضیحاتـ فدراسـ

ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
وزیـــر ورزش و جوانـــان ابـــراز امیـــدواری 
ــال  ــه در حـ ــی کـ ــا تالش هایـ ــه بـ ــرد کـ کـ
ـــن  ـــیون ها بی ـــارات فدراس ـــت، اعتب ـــام اس انج
ـــص  ـــج درصـــد تخصی ـــا هشـــتاد و پن ـــتاد ت هش
ــی  ــیون های المپیکـ ــد و فدراسـ ــدا می کنـ پیـ
ـــور  ـــه منظ ـــتر ب ـــد بیش ـــت درص ـــا بیس ـــز ت نی
ـــرد. ـــد ک ـــت خواهن ـــر دریاف ـــازی بهت ـــاده س آم

مســـعود ســـلطانی فـــر در بخـــش پایانـــی 
از  فدراســـیون ها  روســـای  بـــا  نشســـت 
هـــم  آموزشـــی،  کارگاه  یـــک  برگـــزاری 
بـــا حضـــور  افزایـــی  دانـــش  و  افزایـــی 
ــران  ــیون ها، مدیـ ــای فدراسـ ــترک رؤسـ مشـ
بانـــوان  و مســـئولین ورزش  اســـتانی،  کل 
اســـتان ها تـــا قبـــل از پایـــان ســـال جـــاری 
ـــعه  ـــتای توس ـــی در راس ـــور هماهنگ ـــه منظ ب

ــد. ــد شـ ــزار خواهـ ــور برگـ ورزش کشـ
وزیـــر ورزش و جوانـــان بـــه برگـــزاری 
ــای  ــی بازی هـ ــتاد عالـ ــات سـ ــم جلسـ منظـ
ـــار  ـــرد و اظه ـــاره ک ـــک اش ـــک و پارالمپی المپی
ــوط  ــوارد مربـ ــات مـ داشـــت: در ایـــن جلسـ
بـــه اعزام هـــا، اردو هـــا و مشـــکالتی کـــه 
فدراســـیون های المپیکـــی دارنـــد مطـــرح 
می شـــود و تصمیـــم گیـــری نهایـــی صـــورت 

می گیـــرد.

ـــور را  ـــی کش ـــکالت کنون ـــر مش ـــلطانی ف س
ـــاد  ـــای زی ـــرار داد و از تالش ه ـــه ق ـــورد توج م
ـــا  ـــارات ت ـــص اعتب ـــش تخصی ـــور افزای ـــه منظ ب
ـــت:  ـــار داش ـــر داد و اظه ـــد خب ۸۰ و ۸۵ درص
بیســـت  تـــا  المپیکـــی  فدراســـیون های 
درصـــد بیشـــتر از فدراســـیون ها دریافـــت 

ـــرد ـــد ک خواهن
وزیـــر ورزش و جوانـــان در ادامـــه بـــا 
ــح  ــال ۹۹ تصریـ ــه سـ ــه بودجـ ــاره الیحـ اشـ
کـــرد: بـــا قـــدرت از الیحـــه بودجـــه دولـــت 
دفـــاع می کنیـــم و در زمینـــه بودجـــه ورزش 
ـــوی  ـــد از س ـــری باش ـــه پیگی ـــاز ب ـــا نی ـــر کج ه
حـــوزه معاونـــت حقوقـــی، امـــور مجلـــس و 

ــتان های وزارت ورزش  ــور اسـ ــی امـ هماهنگـ
ــد  ــورت خواهـ ــری الزم صـ ــان پیگیـ و جوانـ

گرفـــت.
از  فـــر در بخـــش دیگـــری  ســـلطانی 
ســـخنانش از تصویـــب اساســـنامه جدیـــد 
ــت و  ــد دوره رفـ ــس از چنـ ــیون ها پـ فدراسـ
آمـــد در دولـــت خبـــر داد و اظهـــار داشـــت: 
ـــه  ـــان رفت ـــورای نگهب ـــه ش ـــنامه ب ـــن اساس ای
ـــداف  ـــه الیحـــه اه ـــم ک اســـت و از ســـال ۹۵ ه
ـــان  ـــارات وزارت ورزش و جوان ـــف و اختی وظای
هـــم در دولـــت تصویـــب شـــد، در مجلـــس 

اســـت.
وزیـــر ورزش و جوانـــان در ادامـــه بـــه 

تصویـــب آییـــن نامـــه پرداخـــت کمـــک 
هزینـــه بـــه ورزشـــکارانی کـــه در قالـــب 
ــرده  ــرادی و تیمـــی کســـب ســـهمیه کـ انفـ
ـــاس  ـــر اس ـــح داد: ب ـــرد و توضی ـــاره ک ـــد، اش ان
آنچـــه در ســـتاد عالـــی بازی هـــای المپیـــک 
ــکارانی  ــد، ورزشـ ــب شـ ــک تصویـ و پارالمپیـ
کـــه کســـب ســـهمیه کـــرده انـــد، ماهیانـــه 
ـــد  ـــی کنن ـــت َم ـــان دریاف ـــون توم ـــج میلی پن
و بـــه ســـرمربیان هـــم همیـــن میـــزان 
ـــداد  ـــاس تع ـــر اس ـــد و ب ـــد ش ـــت خواه پرداخ
ـــم  ـــان ه ـــه مربی ـــده ب ـــب ش ـــهمیه های کس س
بـــه میـــزان نیمـــی از ایـــن مبلـــغ پرداخـــت 
ــت  ــه زودی پرداخـ ــط اول بـ ــود و قسـ می شـ
می شـــود. فدراســـیون ها هـــم بایـــد بـــا 
دقـــت ایـــن پاداش هـــا را کـــه بـــه حســـاب 
ـــکاران و  ـــه ورزش ـــود، ب ـــی ش ـــز َم ـــا واری آن ه

مربیـــان پرداخـــت کننـــد.
دیگـــری  بخـــش  در  فـــر  ســـلطانی 
فعالیـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـخنانش  از 
ــی  ــه ملـ ــف در کمیتـ ــون های مختلـ کمیسـ
ـــای  ـــار دارم روس ـــرد: انتظ ـــد ک ـــک، تاکی المپی
فدراســـیون ها و مدیـــران ورزشـــی کشـــور 
بـــا کمیســـیون های زیـــر مجموعـــه کمیتـــه 
ملـــی المپیـــک همـــکاری الزم و حضـــور 
جـــدی را داشـــته باشـــند تـــا از ظرفیت هـــا 
ورزش  توســـعه  راســـتای  در  روز  بـــه  روز 

ــم. ــتفاده کنیـ اسـ

ــه  ــه گج ــتانی چیل ــی و باس ــن فرهنگ آیی
ــام  ــف از تم ــای مختل ــور گروه ه ــا حض ــی ب س
ــوار  ــتان های همج ــتان و اس ــتانهای اس شهرس
ــان  ــن، زنج ــی، قزوی ــان غرب ــه آذربایج از جمل
ــی و  ــی و محل ــهای بوم ــا لباس ــتان ب و کردس
تزئیــن ســفره شــب یلــدا ) چیلــه گجــه ســی( 
ــه منظــور معرفــی فرهنــگ و آداب و رســوم،  ب
پنجــم دی مــاه در ســالن شــهید اقدمــی تبریــز 

ــزار شــد. برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش 
ــان اســتان آذربایجــان شــرقی فیــروزی  و جوان
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  معــاون 
گفــت: جشــنواره چیلــه گجــه ســی کار بســیار 
ــن  ارزشــمندی اســت و مشــتاق هســتیم چنی
برنامه هــای زیبایــی در ســطح کشــور و اســتان 

برگــزار شــود.
فیــروزی در ادامــه گفــت: چنیــن جشــنواره 
ــد  ــته باش ــری داش ــورد بهت ــد بازخ ــی بای های
ــای خــود را طــوری اجــرا  ــم برنامه ه ــا بتوانی ت
ــد  ــاق می افت ــان اتف ــذر زم ــه در گ ــم ک کنی
ــم  ــر می خواهی ــن شــکل هســت اگ ــی بدی یعن
ــکو در  ــیم اس ــم، بنویس ــی کنی ــکو را معرف اس
ــا  ــود و ب صــد ســال پیــش در ایــن وضعیــت ب
گــذر زمــان در ایــن وضعیــت اســت چــرا کــه 
ــخ اســتان و  ــای تاری ــرای احی ــا ب ــن برنامه ه ای

ــد. ــک می کنن ــورمان کم کش
فدراســیون  رئیــس  جعفــری  ادامــه،  در 
ــی گفــت:  ــی محل ورزش هــای روســتایی و بوم
فرهنــگ  و  ســنن  و  اداب  بــه  ویــژه  نــگاه 
سیاســتهای  از  مختلــف  مناطــق  مردمــان 
فدراســیون اســت و مــا ایــن موضــوع را در 
بــه  زمســتانی  انقــالب  جشــنهای  برگــزار 

مناســبت شــب یلــدا نشــان دادیــم.
ــی از  ــه خوب ــته تجرب ــال گذش ــزود: س او اف
گردهمایــی هیأتهــای بومــی و محلــی اســتانهای 
سراســر کشــور داشــتیم و امســال اتحاد اقــوام را 

هماننــد ســال گذشــته شــاهد بودیــم.

ــا شــبکه  جعفــری همچنیــن در مصاحبــه ب
خبرنــگار صــدا و ســیما گفــت: یکــی از وظایــف 
مترتــب بــر وظایــف فدراســیون روســتایی 
فعالیتهایــی بــا رویکــرد فرهنگــی اســت و 
ــی از  ــد یک ــه می کنی ــه مالحظ ــه ای ک برنام
مهــم تریــن ایــن برنامــه هاســت در رابطــه بــا 

ــورمان.  ــی کش ــوس فرهنگ ــراث ناملم می
او اظهــار داشــت: چیللــه گجــه ســی بخشــی 
ــورمان  ــان کش ــرک زب ــردم ت ــای م از رفتاره
ــا  ــه ب ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــا ب اســت و م
ــدگان در  ــه آین ــوم، ب ــن آداب و رس ــی ای معرف
ــه  ــاً، آنچ ــم و یقین ــک کنی ــوص کم ــن خص ای

مهــم اســت اینکــه مــا بتوانیــم در قالــب 
ــت از  ــث صیان ــه بح ــری ب ــژه ت ــای وی برنامه ه

ــم. ــه کنی ــی توج ــهای فرهنگ ــن ارزش ای

ــتایی و  ــهای روس ــیون ورزش ــس فدراس رئی
بازیهــای بومــی و محلــی کشــورمان افــزود: اگر 
ــی  ــه عملیات ــب برنام ــد در قال ــاری کن ــدا ی خ
ــه  ــی را ب ــه س ــه گج ــه چیلل ــیون برنام فدراس
ــل  ــم از مل ــه بتوانی ــم ک ــی کنی ــکلی اجرای ش
ــم  ــن مراس ــرای ای ــز ب ــوار نی ــورهای همج کش
دعــوت کنیــم و ســهمی در بیــن المللــی 

ــیم. ــته باش ــن داش ــن که ــن آیی ــردن ای ک
ــس  ــری رئی ــور جعف ــا حض ــم ب ــن مراس ای
فدراســیون ورزشــهای روســتای و بازیهــای 
بومــی و محلــی، بهتــاج مدیــرکل ورزش و 
جوانــان اســتان، آل هاشــم مدیــرکل امــور 
عشــایر اســتان، ســامع معــاون مدیــرکل امــور 
اجتماعــی اســتانداری و تنــی چنــد از مدیــران 
ــا  ــای تیمه ــا از غرفه ه ــد آنه ــتانی و بازدی اس
و شــهرهای شــرکت کننــده بــه اتمــام رســید.

ــدا  ــب یل ــبت ش ــه مناس ــنواره ب ــن جش ای
ــش  ــه نمای ــت ب ــی جه ــه های ــی غرف ــا برپای ب
در آوردن توانمندی هــای زنــان روســتایی و 
ــه منــدان در ســالن  ــر شــور عالق ــا حضــور پ ب
ورزشــی شــهید اقدمــی تبریــز برگــزار گردیــد.

سلطانی فر:

 تخصیص اعتبارات فدراسیون ها را به 85 درصد می رسانیم

مراسم انقالب زمستانی »چیلله گجه سی« برگزار شد

ــن  ــت ایم ــر صنع ــی تدبی ــاری آموزش ــر تج ــه غی ــیس موسس تاس
پــژوه کارا درتاریــخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ بــه شــماره ثبــت ۱۳7 بــه شناســه 
ملــی ۱۴۰۰۸۸۶۱۶۶7 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه 
ــردد.  ــی میگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش ــه آن ب خالص
ــی  ــت فن ــه حفاظ ــی در زمین ــای آموزش ــزاری دوره ه ــوع: برگ موض
ــت  ــی و بهداش ــه ایمن ــاوره در زمین ــت کار - مش ــی و بهداش و ایمن
ــا  ــط ب ــی مرتب ــن الملل ــتانداردهای بی ــه اس ــاوره در زمین کار - مش
ایمنــی شــغلی و بهداشــت کار و حفاظــت فنــی و ایمنــی کار - عقــد 
ــات و  ــرکت در مناقص ــی -ش ــی و حقوق ــخاص حقیق ــا اش ــرارداد ب ق
ــه  ــی ب ــای نمایندگ ــذ و اعط ــی - اخ ــی و خارج ــای داخل مزایده ه
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و شــرکت های داخلــی و خارجــی 
ــط  ــع ذیرب ــای الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل -درص
ــه  ــدور پروان ــذ و ص ــه اخ ــه منزل ــت مذکور،ب ــوع فعالی ــت موض ثب
فعالیــت نمی باشــد. مــدت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز 
اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان عجــب شــیر ، بخــش 
مرکــزی ، شــهر عجــب شــیر، محلــه میــدان نمــاز ، خیابــان شــریعتی 
، خیابــان امــام خمینــی ، پــالک 7۴ ، پاســاژ حاجــی قدیمــی ، طبقــه 
همکــف کدپســتی ۵۵۴۱7۱۳۴۹۴ ســرمایه شــخصیت حقوقــی : 
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال می باشــد. اســامی و میــزان ســهم الشــرکه 
شــرکا: زیبــا اطلســی شــیراز دارنــده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم 
الشــرکه کامــران ســطوتی دارنــده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه 
اولیــن مدیــران : زیبــا اطلســی شــیراز بــه کدملــی ۵۰۶۰۰۰7۱۶۲ بــه 
ســمت مدیرعامــل ونایــب رئیــس هیئــت مدیــره کامــران ســطوتی بــه 
کدملــی ۵۰۶۹۹۵7۶۶۱ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 
نامحــدود انتخــاب شــدند. دارنــدگان حــق امضــا: امضــاء کلیــه اوراق 
واســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چــک- ســفته - بــروات 
ــا  ــادی و اداری ب ــن اوراق ع ــالمی و همچنی ــود اس ــا و عق - قرارداده
ــا ســمت مدیرعامــل و نائــب  امضــاء منفــرد زیبــا اطلســی شــیراز ) ب
رئیــس هیئــت مدیــره( همــراه بــا مهــر موسســه یــا بــا امضــای منفــرد 
کامــران ســطوتی ) بــا ســمت رئیــس هیئــت مدیــره( همــراه بــا مهــر 
ــنامه ــق اساس ــل : طب ــارات مدیرعام ــد. اختی ــر می باش موسســه معتب
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)7۰7۱2۴(

پیشکســـوت تیـــم فوتبـــال اســـتقالل 
ــع  ــه نفـ ــر بـ ــگ برتـ ــالت لیـ ــت: تعطیـ گفـ
اســـتقالل اســـت و ســـرمربی تیـــم می توانـــد 

ــد.  ــتفاده کنـ ــت اسـ ــن فرصـ از ایـ
بـــه گـــزارش مهـــر، محســـن گروســـی در 
ـــت:  ـــار داش ـــتقالل اظه ـــت اس ـــوص وضعی خص
ـــم  ـــه آبی پوشـــان توانســـتند در نی خوشـــحالم ک
ـــه شـــرایط ســـختی کـــه  ـــا توجـــه ب فصـــل اول ب
ـــه در  ـــد. اگرچ ـــی بگیرن ـــج خوب ـــتند، نتای داش
ـــی  ـــازات حساس ـــتقالل امتی ـــل، اس ـــدای فص ابت
ـــت  ـــگ توانس ـــه لی ـــا در ادام ـــت داد ام را از دس
ـــرده  ـــه ک ـــود ارائ ـــی از خ ـــل قبول ـــش قاب نمای
ــا پیروزی هـــای پی درپـــی، خـــود را بـــه  و بـ

ـــاند. ـــدول برس ـــدر ج ص
ـــی،  ـــه پایان ـــه هفت ـــزود: در س ـــی اف گروس

ـــتقالل  ـــد اس ـــث ش ـــه باع ـــی رخ داد ک اتفاقات
ــی از  ــه راحتـ ــاز را بـ ــاز، ۵ امتیـ از ۹ امتیـ
ــث  ــئله باعـ ــن مسـ ــد و همیـ ــت بدهـ دسـ
ــود،  ــین بـ ــه صدرنشـ ــم کـ ــن تیـ ــد ایـ شـ
بـــه رده ســـوم جـــدول ســـقوط کنـــد امـــا 
اعتقـــاد دارم اســـتقالل تیمـــی اســـت کـــه 
بـــه وحـــدت تاکتیکـــی رســـیده و مطمئنـــاً 
می توانـــد ایـــن اتفاقـــات را بـــه فراموشـــی 
ــده آل  ــرایط ایـ ــه شـ ــاره بـ ــپرده و دوبـ سـ

بازگـــردد.
پیشکســـوت باشـــگاه اســـتقالل در مـــورد 
تعطیـــالت لیـــگ گفـــت: خوشـــبختانه ایـــن 
اتفـــاق بـــه موقـــع رخ داد، اســـتقالل در 
ــا  ــرار داشـــت امـ ــرایط بحرانـــی قـ یـــک شـ
شـــد  خواهـــد  باعـــث  تعطیـــالت  ایـــن 

ــتراحت  ــک اسـ ــه یـ ــان بـ ــم بازیکنـ ــا هـ تـ
خـــوب بپردازنـــد و هـــم کادر فنـــی فرصـــت 
ــاظ  ــان را از لحـ ــه بازیکنـ ــد کـ ــته باشـ داشـ
ــرایط  ــه شـ ــی، بـ ــای تاکتیکـ ــی و کارهـ بدنـ
خـــوب گذشـــته برگردانـــد. بـــه طـــور حتـــم 
ــرای  ــی بـ ــزی دقیقـ ــتراماچونی برنامه ریـ اسـ
ــی  ــی و کار گروهـ ــاظ بدنـ ــان از لحـ بازیکنـ
ـــد  ـــام چن ـــا انج ـــد ب ـــم می توان ـــن تی دارد و ای
ـــل  ـــی کام ـــا آمادگ ـــود را ب ـــی، خ ـــازی تدارکات ب

بـــه شـــروع لیـــگ برســـاند.
ـــان  ـــگ قهرمان ـــرد: لی ـــح ک ـــی تصری گروس
ــاه  ــتقالل در دی مـ ــت و اسـ ــم در راه اسـ هـ
بـــازی حســـاس را برگـــزار می کنـــد،  دو 
بنابرایـــن می طلبـــد کـــه بازیکنـــان شـــرایط 
ـــرده و  ـــان را درک ک ـــر و قهرمان ـــای برت لیگ ه

ـــاره   ـــروع دوب ـــاده ش ـــود را آم ـــث، خ ـــر حی از ه
ــد. ــا کننـ بازی هـ

پیشکســـوت باشـــگاه اســـتقالل در پایـــان 
انتخـــاب  مبهـــم  وضعیـــت  در خصـــوص 
ــان  ــتقالل خاطرنشـ ــگاه اسـ ــل باشـ مدیرعامـ
کـــرد: متأســـفانه ایـــن مســـئله خیلـــی 
ـــر  ـــه زودت ـــر چ ـــدوارم ه ـــده و امی ـــی ش طوالن
مدیرعامـــل جدیـــد انتخـــاب شـــود و بتوانـــد 
ـــه  ـــی ک ـــر کس ـــه ه ـــد البت ـــاز کن کارش را آغ
ـــی  ـــه تیم ـــد در چ ـــد بدان ـــود بای انتخـــاب می ش
ــد  ــل جدیـ ــن مدیرعامـ ــد بنابرایـ کار می کنـ
بایـــد تمـــام تـــالش خـــود را بـــه کار گیـــرد 
ـــای  ـــل، بازی ه ـــش کام ـــتقالل در آرام ـــه اس ک
ـــی  ـــل قبول ـــج قاب ـــرده و نتای ـــزار ک ـــود را برگ خ

کســـب کنـــد.

گروسی:

فرصت خوبی در اختیار سرمربی آبی هاست

ــهرداری  ــور اجتماعـــی شـ ــر اداره کل ســـالمت و امـ مدیـ
تبریـــز و انجمـــن دیابـــت اســـتان بـــا انعقـــاد تفاهـــم نامـــه 
همـــکاری بســـتر ســـاز زمینـــه همکاری هـــای بیشـــتر 

شـــدند.
بـــه گـــزارش امـــور ارتباطـــات اداره کل ســـالمت و امـــور 
ـــار  ـــاره اظه ـــن ب ـــن زاده در ای ـــین حس ـــد حس ـــی، محم اجتماع
داشـــت: ایـــن تفاهـــم نامـــه در راســـتای بهبـــود کیفیـــت و 
ـــوص  ـــترک در خص ـــازکارهای مش ـــات و س ـــه خدم ـــت ارائ کمی

بیمـــاری دیابـــت منعقـــد شـــد.

ـــز  ـــهرداری تبری ـــی ش ـــالمت واموراجتماع ـــر کل اداره س  مدی
ـــت  ـــن دیاب ـــا انجم ـــکاری ب ـــت هم ـــی جه ـــالم آمادگ ـــن اع ضم
اذعـــان کـــرد: اداره کل ســـالمت در خصـــوص ایـــن تعامـــل و 
افزایـــش ســـطح خدمـــات در حـــوزه رســـالت ایـــن اداره بـــه 
زودی اتوبـــوس دیابـــت در نقـــاط مختلـــف شـــهر را تجهیـــز و 

راه انـــدازی خواهـــد نمـــود.

مدیر کل سالمت و اموراجتماعی شهرداری تبریز خبر داد:

تجهیز و راه اندازی اتوبوس دیابت در 
نقاط مختلف شهر تبریز 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــات  ــه اصالحـ ــی جبهـ ــورای هماهنگـ ــس دوره ای شـ رئیـ
ــده  ــازی دیـ ــای مجـ ــه در فضـ ــرای اینکـ ــده ای بـ ــت: عـ گفـ
شـــوند مرتـــب بـــه مجلـــس حملـــه می کننـــد و می گوینـــد 
ــور در  ــردم را از حضـ ــا مـ ــی دارد تـ ــه خاصیتـ ــس چـ مجلـ
انتخابـــات ناامیـــد کننـــد در حالـــی کـــه مـــردم می تواننـــد 

اصلی تریـــن نقش آفریـــن انتخابـــات باشـــند. 

ــومین  ــان در سـ ــی کواکبیـ ــنا،  مصطفـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــا  ــالمی بـ ــران اسـ ــان ایـ ــع فرهنگیـ ــزب مجمـ ــره حـ کنگـ
ــوادث  ــگان حـ ــت جانباختـ ــن روز درگذشـ ــلیت چهلمیـ تسـ
آبان مـــاه گفـــت: امیدواریـــم مقامـــات رســـمی آمـــار تعـــداد 
ــن  ــدگان ایـ ــداد دستگیرشـ ــا و تعـ ــدگان، زخمی هـ کشته شـ
ـــی  ـــب عمل ـــر تکذی ـــن ام ـــه ای ـــرا ک ـــد چ ـــالم کنن ـــوادث را اع ح

ـــت  ـــته ای اس ـــار ۱۵۰۰ کش ـــل آم ـــط مث ـــای بی رب ـــه آماره هم
ـــند،  ـــت نکش ـــت. خجال ـــده اس ـــالم ش ـــرز اع ـــوی رویت ـــه از س ک
بگوینـــد کـــه ســـه لشـــکر فقـــر، بیـــکاری و حاشیه نشـــینی 

ایـــن داســـتان را ایجـــاد کـــرده اســـت.
ـــی  ـــرج کمیجان ـــندی از آزادی ف ـــراز خرس ـــا اب ـــان ب کواکبی
ـــه  ـــبت ب ـــدواری نس ـــراز امی ـــان و اب ـــع فرهنگی ـــرکل مجم دبی
ـــد  ـــی چن ـــات رقابت ـــرای انتخاب ـــا ب ـــد: م ـــادآور ش ـــر ی ـــع حص رف
شـــرط داریـــم؛ یکـــی ســـالمت انتخابـــات اســـت و این کـــه 
عناصـــر ذیربـــط در انتخابـــات بی طـــرف باشـــند و انتخابـــات 

ـــرد. ـــکل بگی ـــون ش ـــوب قان آزاد و در چارچ
ــت  ــه حاکمیـ ــان این کـ ــا بیـ ــس بـ ــده مجلـ ــن نماینـ ایـ
ــد،  ــم کنـ ــات را فراهـ ــدن انتخابـ ــی شـ ــه رقابتـ ــد زمینـ بایـ
ـــان  ـــک جری ـــه ی ـــد ک ـــور باش ـــن ط ـــد ای ـــرد: نبای ـــح ک تصری
سیاســـی از حـــاال لیســـت خـــود را بســـته باشـــد و جریـــان 
دیگـــر تـــا دقیقـــه نـــود ندانـــد کـــه چـــه کســـی در لیســـت 

او باقـــی می مانـــد. نهادهـــای مختلـــف حاکمیـــت خصوصـــا 
ـــم  ـــد و امیدواری ـــش دارن ـــه نق ـــن زمین ـــان در ای ـــورای نگهب ش
ـــورد  ـــه برخ ـــی ک ـــراغ مراجع ـــه س ـــه ب ـــع چهارگان ـــر از مراج غی

ســـلیقه ای دارنـــد، نرونـــد.
ـــی  ـــت خارج ـــی و سیاس ـــت مل ـــیون امنی ـــو کمیس ـــن عض ای
ــر  ــب امیدوارتـ ــو و CFT را موجـ ــب پالرمـ ــس تصویـ مجلـ
ـــر  ـــوان و خاط ـــات عن ـــدن انتخاب ـــر ش ـــردم و رقابتی ت ـــدن م ش
ـــت  ـــه وصی ـــم ب ـــلح ه ـــای مس ـــم نیروه ـــرد: امیدواری ـــان ک نش
ـــی و  ـــات سیاس ـــت در جریان ـــد و از دخال ـــل کنن ـــام )ره( عم ام

ـــد. ـــزاب بپرهیزن اح
کواکبیـــان همچنیـــن خواســـتار طـــرح پرونـــده امـــالک 
ــا  ــی ۳۰ تـ ــای نجومـ ــت: کل حقوق هـ ــد و گفـ ــی شـ نجومـ
ـــن  ـــه از ای ـــک قطع ـــه ی ـــی ک ـــود در حال ـــان نب ـــارد توم ۴۰ میلی

امـــالک بـــه انـــدازه کل حقوق هـــای نجومـــی اســـت.
ـــندی  ـــراز ناخرس ـــا اب ـــس ب ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م نماین

ـــب  ـــالح طل ـــزاب اص ـــب اح ـــته در قال ـــچ گاه نتوانس ـــه هی از اینک
ـــا رهبـــری داشـــته باشـــد، همچنیـــن گفـــت: عـــده ای  ـــداری ب دی
ـــه  ـــب ب ـــوند مرت ـــده ش ـــازی دی ـــای مج ـــه در فض ـــرای اینک ب
مجلـــس حملـــه می کننـــد و می گوینـــد مجلـــس چـــه 
خاصیتـــی دارد تـــا مـــردم را از حضـــور در انتخابـــات ناامیـــد 
کننـــد در حالـــی کـــه مـــردم می تواننـــد اصلی تریـــن 

ــند. ــات باشـ ــن انتخابـ نقش آفریـ
وی تعییـــن حـــدود و ثغـــور شـــورای هماهنگـــی ســـران 
ــی  ــورای عالـ ــی و شـ ــی انقـــالب فرهنگـ ــورای عالـ ــوا، شـ قـ
ـــا  ـــفانه بعض ـــد: متأس ـــی ش ـــتار و مدع ـــازی را خواس ـــای مج فض
ـــن  ـــته و ای ـــه ای داش ـــس مصوب ـــر مجل ـــه اگ ـــود ک ـــده می ش دی
شـــوراها هـــم مصوبـــه ای داشـــته باشـــند شـــورای نگهبـــان 
ـــان  ـــاره جری ـــن ب ـــد. در ای ـــت می دان ـــا را در اولوی ـــه آن ه مصوب
ـــات  ـــت و در جلس ـــر اس ـــم نظ ـــا ه ـــا م ـــم ب ـــب ه ـــل رقی عاق

ــد. ــادات را وارد می داننـ ــن انتقـ ــی ایـ خصوصـ

مصطفی کواکبیان:

برخی با طرح »مجلس بی خاصیت« به دنبال ناامید کردن مردم 
از حضور در انتخابات هستند

ــد کــه حکومــت  ــه وجــود آمده ان حضرتــی گفــت: احــزاب ب
را اداره کننــد نــه اینکــه در انتخابــات شــرکت و کاندیــدا دهنــد 

و فقــط یــک نماینــده بــه مجلــس بفرســتند. 
ــی  ــاس حضرت ــوان، الی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــی در ســومین کنگــره سراســری 
ــت:  ــار داش ــالمی، اظه ــران اس ــان ای ــع فرهنگی ــزب مجم ح
ــران پیــش آمــد را  فاجعــه جانســوزی کــه ۴۰ روز پیــش در ای

ــم. ــرض می کن ــلیت ع تس
او افــزود: فرزنــدان مــا بــر اثــر بــی کاری، آوارگــی و 
ــد و چــه کار  ــد بکنن ــه چــه بای مشــکالت شــدید اقتصــادی ک
کننــد و خشــم شــان از ســو مدیریت هــا فاجعــه وحشــتناکی را 
رقــم زد؛ بنابرایــن بــه خانــواده ایــن عزیــزان تســلیت می گویــم.

حضرتــی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم ایــن آخریــن بــی 
ــر و  ــدگان صب ــه بازمان ــد ب ــد و خداون ــور باش ــری در کش تدبی
بــه مســئوالن عقــل و فکــری درســت بدهــد، گفــت: در چهــل 
ســالگی انقــالب اســالمی قــرار داریــم بایــد بــه راه طــی شــده 

ــم. ــی بیاندازی ــال نگاه ــن ۴۰ س ــول ای در ط
ــار  ــرد: انتظ ــح ک ــی تصری ــاد مل ــزب اعتم ــام ح ــم مق قائ
ــیوخ و  ــزرگان، ش ــالب ب ــال انق ــن س ــود در چهلمی ــن ب ــر ای ب

مســئوالن مــا بــرای ارزیابــی راه طــی شــده تصمیــم بگیرنــد که 
ــه  ــایی ها چ ــکالت و نارس ــا، مش ــتاوردها، چالش ه ــج دس نتای
ــکیل و  ــتقل تش ــی مس ــای تخصص ــد کمیته ه ــت. بای ــوده اس ب
ــا  ــم ی ــت پیموده ای ــده را درس ــی ش ــه راه ط ــد ک ــی کنن ارزیاب
ــت  ــه راه را درس ــد ک ــکاه کنن ــد و ن ــب برگردن ــه عق ــر؛ ب خی

ــی دارد. ــکاالت اساس ــده اش ــی ش ــیر ط ــا مس ــم ی آمدی
او بــا بیــان اینکــه بایــد برخــی از رویکرد هــای اشــتباه 
تغییــر یابــد، گفــت: بایــد ایــن شــجاعت را داشــته باشــیم کــه 
بگوییــم بخشــی از رویکرد هــا و نگــرش مــا از مــردم ســاالری، 

ــوده اســت. ــتباه ب ــی، سیاســت خارجــی و ... اش حکمران
حضرتــی بــه حــوادث آبان مــاه اشــاره و تصریــح کــرد: 
ــد  ــرار دادن ــه ق ــن را بهان ــد؟ بنزی ــه ش ــاه چ ــد در آبان م ببنی
ــاب  ــه حس ــا و ب ــا، تحقیر ه ــتی از محرومیت ه ــرا انباش و ماج

ــود. ــردم ب ــاوردن م نی
او از عــدم اثرگــذاری احــزاب در امــور مملکتــی و حکومتــی 
ــرد: احــزاب در کجــای مملکــت هســتند؟  ــح ک ــاد و تصری انتق
رویکــرد و ســاختار سیاســی مــا در خصــوص احــزاب مناســب 
اســت؟ احــزاب در دنیــا ۲۰۰ ســال اســت کــه بــه وجــود آمــده 

ــده اند. ــوده ش و آزم

ــر  ــاختار اکث ــت: س ــی گف ــاد مل ــزب اعتم ــام ح ــم مق قائ
ــه  ــه ب ــزاب ن ــت. اح ــزاب اس ــاس اح ــر اس ــا ب ــور های دنی کش
ــت  ــت و حکوم ــاختار حاکمی ــه س ــه، بلک ــک وصل ــوان ی عن
ــه  ــد ک ــده ان ــود آم ــه وج ــزاب ب ــد. اح ــکیل می دهن را تش
ــرکت و  ــات ش ــه در انتخاب ــه اینک ــد ن ــت را اداره کنن حکوم
ــه مجلــس بفرســتند. کاندیــدا دهنــد و فقــط یــک نماینــده ب

حضرتــی گفــت: همیــن نماینــدگان مجلــس کــه در اینجــا 
شــرف حضــور دارنــد می داننــد کــه مــا می خواســتیم در 
خصــوص مــدارس ســما تصمیمــی بگیریــم، امــا شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی در ایــن خصــوص مصوبــه داشــت و بــه همیــن 

ــرد. ــدا نمی ک ــه آن را پی ــس حــق ورود ب ــل مجل دلی
ــرد: از  ــح ک ــاره و تصری ــو اش ــح CFT و پالرم ــه لوای او ب
ــچ کاری  ــو یکســال گذشــته و وقتــش تمــام شــده و هی پالرم
نشــد؛ CFT نیــز یــک مــاه دیگــر بیشــتر وقــت نــدارد. مــن 
از دبیــرکل مجمــع فرهنگیــان و شــورای مرکــزی ایــن حــزب 
ــه  ــت ک ــن اس ــتم ای ــب درخواس ــالح طل ــزاب اص ــر اح و دیگ

ــد. ــی کنی ــا را برررس ــر در رویکرد ه ــرورت تغیی ض
حضرتــی بــا بیــان اینکــه چالش هــای وحشــتناکی بــه 
وجــود آمــده کــه شــاید امــکان جبــران آن وجــود داشــته باشــد، 

تصریــح کــرد: اصــالح طلبــان مســئولند. مــا نبایــد بــا ناامیــدی و 
شــلختگی بــا مســائل برخــورد کنیــم و اصــالح طلبــی را تنهــا راه 

ــم. ــن بســت موجــود می دانی ــرای خــروج از ب ممکــن ب
ــد  ــه بای ــت ک ــد اس ــی معتق ــاد مل ــزب اعتم ــام ح ــم مق قائ
ــا را بررســی  ــر رویکرد ه ــن تغیی ــه ای ــد کــه چگون بررســی کنی
ــانه های  ــیله رس ــه وس ــا ب ــه خارجی ه ــرا ک ــم چ ــال کنی و اعم
ــا ســکوت  خــود و برخــی از عناصــر داخلــی نیــز می خواهنــد ب

رادیویــی چنــد جــوان تنــد عقــده ای را وارد مجلــس کننــد و مــا 
بایــد شــاهد بــی تفــاوت و منفعــل ماجــرا باشــیم.

حضرتــی نقــش فرهنگیــان در ایجاد شــور و شــعور سیاســی، 
ــا  ــی و تاکیــد کــرد: ب کادرســازی و تنظیــم برنامــه مهــم ارزیاب
ــه  ــی ک ــد رویکرد های نقاشــی کــردن کاری پیــش نمــی رود. بای
ــا  ــبی ب ــچ تناس ــه هی ــات ک ــی جریان ــالیق بعض ــه س ــل ب تبدی

ماهیــت انقــالب ندارنــد شــده را اصــالح کنیــم.

ــبز آن، در  ــی های س ــح کرس ــتان و فت ــه بهارس ــن ب راه یافت
هــر دوره از انتخابــات مجلــس دشــوارتر و پیچیده تــر می شــود. 
ــرای نشســتن  ایــن میــان از یک ســوهزینه ای کــه هــر نامــزد ب
ــده  ــه نماین ــی ک ــا مبلغ ــد ی ــت می کن ــی پرداخ ــر آن صندل ب
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــم اس ــم و مبه ــورد مه ــدن آب می خ ش
نحــوه تامیــن آن و سرچشــمه آب اهمیــت دارد کــه طرح هــا و 

لوایــح در پــی شــفافیت  بخشــیدن بــه آن اســت. 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــا، نماین ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــع مال ــازی مناب ــرح شفاف س ــت ط ــا دو فوری ــه ب ــن هفت ای
تبلیغــات و فعالیت هــای انتخاباتــی موافقــت کردنــد تــا موضــوع 
ــار دیگــر در رســانه ها مطــرح شــده و  ــات ب شــفافیت در انتخاب
اهمیــت آن بــه ویــژه در انتخابــات پیــش رو بــه بحــث گذاشــته 

شــود.
»اصغــر ســلیمی« ســخنگوی کمیســیون امــور داخلــی 
و شــوراهای مجلــس شــورای اســالمی در جریــان نشســت 
ــه را  ــن رابط ــیون در ای ــزارش کمیس ــس گ ــروز مجل ــی دی علن
قرائــت کــرد و گفــت: »طــرح دوفوریتــی منابــع مالــی تبلیغــات 
و فعالیت هــای انتخاباتــی بــا اصــالح برخــی مــواد قانــون 
ــه  انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی کــه جهــت رســیدگی ب
ــاه  ــود، در جلســه ۲ دی  م ــده ب ــاع ش ــوراها ارج کمیســیون ش
۹۸ بــا حضــور عضــو شــورای نگهبــان، مســووالن دســتگاه های 
اجرایــی ذی ربــط و مرکــز پژوهش هــای مجلــس بررســی و بــه 

ــید.« ــب رس تصوی
ــوری  ــی رییس جمه ــاون پارلمان ــری« مع ــینعلی امی »حس
ــه  نمایندگــی از دولــت در ایــن نشســت گفــت: »دولــت هــم  ب
دربــاره شــفافیت منابــع مالــی تبلیغــات انتخاباتــی بــه صــورت 
فعــال بــه آن پرداختــه بــود، ایــن شــفافیت بــرای مــردم مهــم 
اســت و در راســتای اعتمــاد بــه نظــام بســیار بااهمیــت اســت و 
اگــر بــار مالــی متصــور باشــد، دولــت آن را متقبــل می شــود.«

مروری بر قوانین انتخاباتی 
»نظام نامــه انتخاباتــی مجلــس شــورای ملــی« مصــوب 
ســال ۱۲۸۵ نخســتین منشــور قانونــی اســت کــه بــه موضــوع 
ــات و شــیوه برگــزاری آن در ایــران پرداختــه و مالکیــن  انتخاب
ــالم  ــس اع ــات مجل ــزدان انتخاب ــا نام ــی را تنه ــوان مال دارای ت
ــرط  ــن ش ــی ای ــورای مل ــس ش ــت. در دور دوم مجل ــرده اس ک
ــه  ــع« ب ــا »تطمی ــذف ام ــا ح ــت نامزده ــای صالحی از محوره

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــی م ــف انتخابات ــوان تخل عن
در جریــان بازنگــری قانــون انتخابــات پــس از پیــروزی 
ــرایط  ــار ش ــتین ب ــرای نخس ــال ۶۲ ب ــالمی در س ــالب اس انق
تبلیغــات بــرای نامزدهــای انتخاباتــی تعییــن و محدودیت هایــی 
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــی عموم ــات مال ــتفاده از امکان در اس
هچنیــن خریــد و فــروش رای جــرم و احــزار آن موجــب ابطــال 

ــد. ــالم ش ــوذه اع آراء ماخ
ــع  ــه مناب ــتفاده از هرگون ــات اس ــون انتخاب ــاس قان ــر اس ب
ــه ســتادهای انتخاباتــی ممنــوع اســت؛  ــرای کمــک ب دولتــی ب
ــع  ــتفاده از مناب ــتثناها. اس ــی از اس ــر تبصره های ــا ذک ــه ب البت
ــران  ــی در ای ــن انتخابات ــاس قوانی ــر اس ــتادها ب ــی در س دولت
ــی،  ــات دولت ــد از برخــی امکان ــا می توانن مجــاز نیســت. نامزده
ماننــد امــکان اســتفاده محــدود از رادیــو و تلویزیــون اســتفاده 
ــت جمهوری در  ــات ریاس ــای انتخاب ــن کاندیداه ــد. همچنی کنن
ــات  ــور تبلیغ ــه منظ ــی ب ــای عموم ــد از فضاه ــران می توانن ای

ــد. ــره بگیرن ــی به انتخابات

ــه  ــات ک ــی انتخاب ــت های کل ــای ۴، ۵ و ۶ از سیاس در بنده
رهبــر انقــالب در راســتای اجــرای بنــد یــک اصــل ۱۱۰ قانــون 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــا مجم ــورت ب ــس از مش ــی و پ اساس
ــا  ــوع هزینه ه ــدود و ن ــن ح ــر تعیی ــد؛ ب ــالغ می کنن ــام اب نظ
ــع و  ــازی مناب ــی، شفاف س ــاز انتخابات ــاز و غیرمج ــع مج و مناب
هزینه هــای انتخاباتــی داوطلبــان و تشــکل های سیاســی و 
ــر آن  ــق ب ــال نظــارت دقی ــه مراجــع ذی صــالح و اعم ــالم ب اع
و تعییــن شــیوه و چگونگــی برخــورد بــا تخلفــات مالــی تاکیــد 

شــده اســت.

پول های کثیف انکارناپذیرند
»ســاالنه ۱۰هــزار میلیــارد تومــان گــردش مالــی در حــوزه 
ــط  ــول توس ــن پ ــی از ای ــه بخش ــود دارد ک ــدر وج ــواد مخ م
ــی  ــا رحمان ــود.«. »عبدالرض ــات می ش ــان وارد انتخاب قاچاقچی
ــت  ــال ۹۳ در نشس ــاه س ــفند م ــور در اس ــر کش ــی« وزی فضل

ــدر. ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــای پلی ــری روس سراس
ــی رای  ــزد انتخابات ــک نام ــه ی ــرای اینک ــا ب ــور م »در کش
ــا توجــه  ــه هزینه هــای تبلیغاتــی اســت و ب جمــع کنــد نیــاز ب
ــطح  ــوند از س ــدا می ش ــه کاندی ــرادی ک ــوال اف ــه معم ــه اینک ب
متوســطی از نظــر ثــروت و دارایــی برخوردارنــد و خــود امــکان 
ــه  ــی مراجع ــراد مختلف ــه اف ــواه ب ــواه ناخ ــد، خ ــی ندارن تبلیغات
می کننــد کــه ایــن موضــوع همیشــه زمینــه مشــکل مــا 
ــادی  ــراد زی ــه اف ــوده ک ــی ب ــی از دالیل ــن یک ــوده اســت و ای ب
»مصطفــی  شــدند.«  صالحیــت  رد  مختلــف  انتخابــات  در 
پورمحمــدی« وزیــر دادگســتری دولــت یازدهــم، فروردیــن مــاه 

ــی. ــه تلویزیون ــال ۹۴ در برنام س
ــی  ــرای هزینه کــرد در حوزه هــای انتخابات ــراد سیاســی ب »اف
خــاص خودشــان، ممکــن اســت از ایــن پول هــای کثیــف 

اســتفاده کننــد؛ پول هایــی کــه بعضــا منشــأ آن هــم مشــخص 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــتاد هماهنگ ــر س ــزدار« دبی ــم پالی اســت. »کاظ
مفاســد اقتصــادی، آبــان مــاه ۹۸ در گفتگــو بــا روزنامــه شــرق.

ــمت  ــه س ــتمداران ب ــی سیاس ــالت برخ ــه تمای ــی ک »وقت
رفاه طلبــی رفــت و ایــن موضــوع دارای ارزش شــد افــرادی کــه 
جــزو قشــر اعیــان جامعــه بودنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــه  ــد ب ــت بگیرن ــه دس ــدرت را ب ــد ق ــول می توانن ــر پ ــالوه ب ع
همیــن دلیــل یــا خودشــان بــرای انتخابــات نامــزد شــدند یــا از 
نامــزد خاصــی حمایــت کردنــد. مــا یــک اصطالحــی در اقتصــاد 
سیاســی مربــوط بــه فســاد داریــم تحــت عنــوان تجــارت نفــوذ؛ 
ــد  ــرف را پیش خری ــد و ط ــرج می کنن ــده ای خ ــک ع ــی ی یعن
ــع  ــت از او توق ــه رف ــای مربوط ــه ج ــی ب ــد وقت ــد و بع می کنن
دارنــد کــه بدهــی او را پرداخــت کننــد و بــه ایــن ترتیــب نفــوذ 
می کننــد و یــک پدیــده عجیــب و غریــب پیــدا می شــود 
ــی«  ــد توکل ــم.« »احم ــی می گویی ــاد قانون ــه آن فس ــا ب ــه م ک
رئیــس ســازمان دیده بــان عدالــت و شــفافیت و نماینــده اســبق 
ــا روزنامــه جام جــم. مجلــس؛ ۱7 اســفند ۹۵ در گفــت و گــو ب

ایــن اظهــارات نمونه هایــی از اظهارنظــر و اذعــان بــه وجــود 
ــای کثیــف در  ــی پول ه ــی نمــاد آن یعن ــاد و نقش آفرین فس
ــه نقــل از مســئوالن ســابق و کنونــی  انتخابــات اســت کــه از ب
ــم از  ــی ه ــاالن سیاســی و حزب کشــور آورده شــده اســت و فع

ــد. ــن قبیــل ســخنان کــم ندارن ای
ایــن اظهــارات بــا وجــود آنکــه تنهــا صــورت مســئله اســت و 
گام نخســت در شفاف ســازی هزینه هــای انتخاباتــی امــا گاهــی 
بــه دالیــل مختلــف از ســوی برخــی سیاســیون انــکار می شــود 

کــه ایــن انــکار خــود راه را بــر چاره جویــی می بنــدد.

کف هزینه های نامزدی

»چیــزی حــدود ۵۰۰ میلیــون خــرج کــرده ام« ایــن بــرآورد 
ــت. در  ــوده اس ــم ب ــس ده ــدگان مجل ــی از نماین ــه یک هزین
نظرســنجی های منتشــر شــده از نماینــدگان در رســانه ها، 
ــا ۵۰۰  ــن۱۰۰ ت ــات بی ــده در انتخاب ــه ش ــای هزین ــم رقم ه ه
ــای  ــه هزینه ه ــوط ب ــه مرب ــه البت ــود ک ــالم می ش ــون اع میلی

ــش اســت. ۴ ســال پی
ــای  ــاده هزینه ه ــیار س ــه بس ــی و البت ــی اجمال ــرای بررس ب
ــکان  ــای م ــا هزینه ه ــران، تنه ــی در ته ــتاد انتخابات ــک س ی
ســتاد یــا کمپیــن، حقــوق افــراد شــاغل در آن و هزینــه چــاپ 
ــم.  ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــت را م ــر و تراک ــور و بن بروش
ــکان  ــدم برخــورداری از م ــرض ع ــر ف ــورد نظــر ب ــدای م کاندی
ــد اداری  ــک واح ــن ی ــرای ره ــتاد، ب ــاد س ــرای ایج شــخصی ب
در جنــوب تهــران حداقــل مبلغــی در حــدود ۲۰۰ میلیــون، در 
مرکــز شــهر ۵۰۰ میلیــون و در شــمال شــهر حداقــل ۲ میلیــارد 

ــه عنــوان ودیعــه داشــته باشــد. تومــان بایــد ب
بــر فــرض حضــور و فعالیــت ۱ نفــر در ســتاد بایــد مبلغــی 
ــر  ــت وی در نظ ــرای فعالی ــم ب ــان ه ــون توم ــدود ۲ میلی ح
ــاد ۹۰  ــه ابع ــر ب ــک بن ــاپ و نصــب ی ــرای چ ــود.  ب ــه ش گرفت
در ۲۰۰ ســانتی متر هــم رقمــی حــدود ۳۰ هــزار تومــان 
نیــاز اســت. ایــن ارقــام بــرای یــک ســتاد انتخاباتــی بــا ۱ نفــر 
ــه صــورت  ــا ب ــر حســاب شــده اســت ام ــال و ۱ بن اعضــای فع
معمــول هــر کاندیــدا در شــهر تهــران دســتکم ۴ ســتاد فعــال، 
۲۰ نیــروی فعــال در هــر ســتاد و هــزاران تراکــت و ده هــا بنــر 
در فهرســت تبلیغاتــی خــود دارد کــه بــرآورد آن قطعــا بیشــتر 
ــی  ــری و گاه ــای خب ــدارک پایگاه ه ــی اســت. ت ــام اعالم از ارق
حتــی روزنامــه  بــرای اعــالم نظــرات کاندیداهــا و تبلیــغ در آن 

هــم خــود حدیــث جــدا و مفصلــی اســت.
نماینــدگان پاســخ گو در نظرســنجی های مختلــف در پاســخ 

بــه ســوال »از کجــا آورده ای؟« منبــع تامیــن هزینه هــای خــود 
ــد  ــالم می کنن ــی اع ــای بانک ــا وام ه ــدان ت ــر و فرزن را از همس
ایــن درحالــی اســت کــه کاظــم پالیــزدار دربــاره درآمــد 
نماینــدگان می گویــد: »یــک نماینــده ۱۰ تــا ۲۰ میلیــون 
تومــان حقــوق می گیــرد. چهــار ســال حقــوق او حداکثــر یــک 
ــر  ــم و ه ــاه حســاب کنی ــر ۴۸ م ــان می شــود. اگ ــارد توم میلی
ــده در نظــر  ــرای نماین ــوق ب ــان حق ــون توم ــاه هــم ۲۰ میلی م
ــه رقــم یــک میلیــارد تومــان می رســیم، امــا بعضــا  ــم، ب بگیری

ــود.« ــه می ش ــارد هزین ــی چندمیلی ــرای حوزه های ب

انواع فسادهای مالی در انتخابات
روی دیگــر ایــن هزینه هــا امــا هــم نامحســوس و هــم 
فراقانونــی اســت. پدیده هایــی چــون شــام های انتخاباتــی 
ــوده  ــه گذشــته ب ــات دســتکم در ســه ده ــج انتخاب گرچــه رای
ــانه ای و  ــای رس ــترش فض ــبب گس ــه س ــون ب ــا اکن ــت ام اس
ــن  ــت »تامی ــه فهرس ــا ب ــی رقابت ه ــش شــدت و پیچیدگ افزای
ــم  ــی ه ــای متنوع ــدگان گزینه ه ــی نماین ــوی برخ رای« از س
ــات  ــن دوره انتخاب ــال در همی ــرای مث ــت. ب ــده اس ــزوده ش اف
ــور  ــه منظ ــویقی ب ــی تش ــا کمپین ــی از کاندیداه ــس یک مجل
ــوب  ــان های محب ــی از پیام رس ــود! در یک ــات خ ــبرد تبلیغ پیش
ــغ  ۶۰  ــه ازای عضــو کــردن هــر ۱۰۰ نفرمبل ایجــاد کــرده و ب
ــرده  ــن ک ــا را وارد کمپی ــه آن ه ــردی ک ــه ف ــان ب ــزار توم ه
ــداد  ــش تع ــا افزای ــده ب ــاره ش ــم اش ــت و رق ــود، می پرداخ ب

می یافــت. افزایــش  اضافه شــدگان 
پروســه  در  فســادآفرین  فعالیت هــای  از  یکــی  تطمیــع 
ــوء  ــن، س ــتان های انتظارآفری ــده بس ــا ب ــت. ام ــات اس انتخاب
ــد و فــروش رای و رشــوه هــم  ــع دولتــی، خری اســتفاده از مناب
ــح،  ــب لوای ــا و تصوی ــن هزینه ه ــد. تامی ــود را دارن ــگاه خ جای
ــی  ــی و نامزدهــای انتخابات ــان مال ــرارداد نانوشــته بیــن حامی ق
ــان  ــن حامی ــا ای ــکار می شــود ام ــه شــدت ان ــه ب اســت و گرچ
مالــی بــه یقیــن بــرای گســترش دموکراســی و پارلمانتاریســم! 
ــان  ــام و نش ــای گاه بی ن ــار نامزده ــی در اختی ــای هنگفت رقم ه
شــهرها می گذارنــد و بــرای تصویــب بندبنــد هــر طــرح و 
الیحــه در مجلــس آینــده و بــا حضــور آن شــخص برنامه ریــزی 
می کننــد. گرچــه در پشــت پــرده هســتند امــا یافتــن ردپــای  
ــب برخــی  ــدگان و تصوی ــای شــماری از نماین ــا در نطق ه آن ه

ــدان دشــوار نیســت. ــح چن لوای
ــا را  ــع کاندیداه ــه نف ــی ب ــوال دولت ــتفاده از ام ــون، اس قان
ممنــوع کــرده اســت امــا ایــن اســتفاده بــه ویــژه در شــهرهای 
ــد و  ــد خری ــت مانن ــت. درس ــداول اس ــی مت ــک موضوع کوچ
فــروش رای کــه گســتره مبلــغ آن از ۲۰ هــزار تومــان شــروع 
می شــود و بــر اســاس شــنیده های تاییــد نشــده بــه ۲۰۰ 
ــان  هــزار تومــان هــم می رســد. فروشــندگان رای هــم از پیرزن
شــهرهای کوچــک تــا معتــادان متجاهــر شــهرهای بــزرگ تنــوع 

ــد. ــی دارن طبقات
رقم هــای اشــاره شــده در ایــن نوشــته حداقل هــا را در 
ــه  ــا توج ــا ب ــت ام ــه اس ــر گرفت ــبینانه در نظ ــی خوش چارچوب
ــات در کشــور،  ــاال و البتــه صعــودی انتخاب ــه گــردش مالــی ب ب
همیــن ســطح و ابعــاد هــم نگرانی هــای عمیقــی دربــاره 
ــارت  ــد نظ ــه نیازمن ــی آورد ک ــود م ــه وج ــات ب ــت انتخاب کیفی
بســیار دقیــق نهادهــای ناظــر اســت. در حقیقــت نظارت هــا از 
ــی  ــش از حوزه های ــا بی ــن حوزه ه ــد در ای ــتصوابی بای ــوع اس ن
ــکار و گرایش هــای سیاســی کاندیداهــا اعمــال شــود. چــون اف

قائم مقام حزب اعتماد ملی:

احزاب ساختار حاکمیت و حکومت را تشکیل می دهند

نماینده شدن چقدر آب می خورد؟


