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ــه  ــه و جاذب ــه اّول، تاریخچ ــًا در وهل لطف
ــاق را  ــتان چاراویم ــگری شهرس ــای گردش ه

ــد؟ ــرح دهی ش
چاراویمــاق در ســال 1323 ش. بــا 252 آبــادی، 
بــه عنــوان یکــی از دهســتان هــای شهرســتان 
هشــترود ثبــت شــده و در ســال 1355ش. بــا 
ــمالی  ــاق ش ــای، چاراویم ــوری چ ــتان ق ــه دهس س
ــی  ــش معرف ــوان بخ ــه عن ــی ب ــاق جنوب و چاراویم
شــده اســت. در مهــر 1379 شهرســتان چارایمــاق) 
بــه مرکزیّــت شــهر قرآغــاج( بــا دو بخــش و هفــت 
دهســتان تشــکیل شــد. نــام شهرســتان چــار 
اویمــاق از دو واژه چــار) چهــار( و اویمــاق) بــه معنی 
طایفــه و قبیلــه ( ترکیــب شــده اســت. شهرســتان 
چاراویمــاق بــا وســعت 3208 کیلومتــر مربــع)7 در 
ــز  ــری تبری صــد مســاحت اســتان( در 180 کیلومت
واقــع شــده اســت. از نقــاط دیدنــی ایــن شهرســتان 
مــی تــوان بــه چشــمه اســرار آمیــز پیر ســّقا، آبشــار 
پیــر ســّقا، مجتمــع آب درمانــی آبگــرم، مجتمــع آب 
ــاد، اشــاره کــرد  ــار حاجــی آب ــی منشــگه و غ درمان
ــن  ــر ای ــت بک ــی و طبیع ــای دیدن ــره ه ــه منظ ک
ــگران و  ــاله گردش ــه س ــده هم ــب ش ــق، موج مناط

ــد. ــدن نماین ــن مناطــق دی ــادی از ای مســافران زی

تبدیــل شــدن  نظــر گرفتــن  بــا در 
ــا  ــال 79 ت ــتان از س ــه شهرس ــاق ب چاراویم
بــه حــال، چــه امکانــات جدیــد و تحّوالتــی 

ــت؟ ــال 98 رخ داده اس ــا س ــه ت در منطق
ارتقــای مناطــق در تقســیمات کشــوری بــه 
عنــوان یکــی از راهکارهــای توســعه در بیشــتر 
مناطــق کشــور مــورد توجــه بــوده اســت، در چنیــن 
چارچوبــی، برخــی مناطــق کــه از نظــر قانــون امکان 
ــتان  ــش و شهرس ــتان، بخ ــه دهس ــد ب ــا دارن ارتق
تبدیــل مــی شــوند. از منظــر کارشناســان ، تشــکیل 
بخــش هــا و شهرســتانهای جدیــد اداره ایــن مناطــق 
و نیــز مناطقــی کــه بخــش یــا شهرســتان جدیــد از 
آن منفــک مــی شــود را در سیســتم ادرای تســهیل 
ــز  ــن رو، گامــی در راســتای تمرک ــد و از ای مــی کن
ــه مناطــق  ــت مســوالن  در هم ــرای خدم بیشــتر ب
ــز  ــاق نی ــتان چاراویم ــود. شهرس ــی ش ــوب م محس
ــل  ــان تبدی ــوده و از زم ــده مســتثنی نب ــن قاع از ای
ــایش  ــتای آس ــی در راس ــتان امکانات ــه شهرس آن ب
ــد  ــر چن ــت ه ــده اس ــاد گردی ــردم ایج ــاه م و رف
ــورداری از  ــطح برخ ــال س ــت 19 س ــا گذش ــه ب ک
ــه  ــتانی ب ــن اس ــی از میانگی ــاختهای اساس ــر س زی
ــی در تالشــیم ســطح  ــر اســت ول ــن ت ــب پایی مرات
راه  چــون  هایــی  ســاخت  زیــر  از  برخــورداری 
ــه  ــانی ب ــرق و آبرس ــی، ب ــه گاز طبیع ــی ب دسترس

ــم. ــش دهی ــتان را افزای ــف شهرس ــق مختل مناط

ــه،  ــاص منطق ــوای خ ــاظ آب و ه ــه لح  ب
ــاورزی  ــوالت کش ــرای محص ــری ب ــه تدابی چ
ــد و  ــن درآم ــدر رفت ــه ه ــری از ب و جلوگی

ــد؟ ــا داری ــات آنه زحم
یکــی از بحــران هــا و چالــش هایــی کــه در دهــه 
هــای اخیــر بــا وقــوع تغییــرات اقلیمــی کشــور مــا 
ــمانی  ــزوالت آس ــش ن ــرده کاه ــود ک ــر خ را درگی
ــای  ــه راهکاره ــوده ک ــی ب ــع آب ــه مناب و در نتیج
ــده  ــی نش ــه و اجرای ــرای آن ارائ ــری ب ــان موث آنچن
ــارت  ــی خس ــم آب ــران ک ــّک بح ــدون ش ــت. ب اس
ــوالت  ــر محص ــته ب ــالیان گذش ــادی در س ــای زی ه
ــی وارد ســاخته  ــای کشــاورزی و مزروع ــن ه و زمی
ــودن بیــش  ــا دارا ب اســت. شهرســتان چاراویمــاق ب
از 90 هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی و تولیــد 
متوســط ســاالنه 100 هــزار تــن گنــدم، 20 درصــد 
از نیــاز اســتان بــه ایــن محصــول اســتراتژیک 
ــر  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــی ب ــد. ول ــی کن ــن م را تأمی
ــارتهای  ــگیری از خس ــرای پیش ــی ب ــرایط اقلیم ش
احتمالــی در بخــش کشــاورزی، برگــزاری کالســهای 
ــش  ــاوم و افزای ــام مق ــت ارق ــج کاش ــی تروی آموزش
ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی در دســتور کار 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــاورزی شهرس ــروه کش گ
ــودن  ــا دارا ب ــتان ب ــن شهرس ــه ای ــوری ک ــه ط ب
بیــش از 3000 دســتگاه تراکتــور و ســایر ادوات 
کشــاورزی رتبــه اول مکانیزاســیون کشــاورزی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. فرهنــگ ســازی بــرای 
گســترش پوشــش بیمــه ای محصــوالت کشــاورزی و 
فراگیــر شــدن بیمــه پایــه، از جملــه مســائل و موضو 
عاتــی اســت کــه در ایــن شهرســتان بــه آن توّجــه 
ــتان  ــته شهرس ــی گذش ــال زراع شــده اســت. در س
ــه  ــراردادن بیم ــش  ق ــت پوش ــا تح ــاق  ب چاراویم
ــاورزی  ــی کش ــار از اراض ــش از 19000 هکت ای  بی
در اســتان حائــز مقــام اّول شــد ولــی بــا توجــه بــه 
عــدم انجــام تعّهــدات صنــدوق بیمــه کشــاورزی در 
ســال گذشــته و بــی اعتمــادی کشــاورزان بــه ایــن 
ــه  صنــدوق، در ســال زراعــی جــاری ایــن میــزان ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــار کاه 3000 هکت

ــطح  ــل س ــذار در تقلی ــر گ ــل تأثی عوام
ــد  ــاق، بع ــتان چاراویم ــتری شهرس دادگس
ــن  ــدن ای ــل ش ــال از تبدی ــت 18 س از گذش

ــد؟ ــرح دهی ــتان، را ش ــه شهرس ــه ب خّط
بــا توجــه بــه اعــالم قــوه قضائیــه مبنــی بــر عــدم 
ســازگاری تعــداد پرونــده هــا و شــکایات و پتانســیل 
ــر  ــم ب ــی در شهرســتان تصمی ــای دســتگاه قضای ه
ــاق  ــتان چاراویم ــه دادگســتری شهرس ــود ک ــن ب ای
بــه بخــش تبدیــل شــود، ولــی همانگونــه کــه قبــاًل 
هــم توضیــح دادم وقتــی یــک منطقــه بــا توّجــه بــه 
ــت  ــب هیئ ــده و تصوی ــام ش ــای انج ــی ه کارشناس
ــد  ــود بای ــی ش ــل م ــتان تبدی ــه شهرس ــت ب دول

ــطح  ــات اداری در س ــژه امکان ــات، بوی ــی امکان تمام
تقلیــل دادگســتری  تأمیــن گــردد.  شهرســتان 
شهرســتان بــه بخــش نیــز موجــب مشــکالت 
ــایر  ــه س ــهروندان ب ــه  ش ــه مراجع ــده از جمل عدی
شهرســتان  هــا بــرای انجــام امــورات خــود از 
ــا عنایــت  مشــکالت مهــم ایــن مســئله بــوده کــه ب
ــئوالن  ــهای مس ــردم و تالش ــای م ــری ه ــه پیگی ب
مربوطــه بویــژه دادســتان و رئیــس دادگســتری 
شهرســتان چاراویمــاق و همچنیــن رئیــس کل 
دادگســتری اســتان، تقلیــل دادگســتری شهرســتان 

ــد. ــی گردی ــش منتف ــه بخ ــاق ب چاراویم

ــت و  ــاد محرومّی ــر ایج ــه ب ــواردی ک م
مشــکالت عمــوم مــردم مــی افزایــد و باعــث 
ــن  ــی ای ــار جمعّیت ــش آم ــرت و کاه مهاج
ــد. ــل نمایی ــود  را تحلی ــی ش ــتان م شهرس

ــت،  ــاد محرومّی ــر ایج ــر ب ــل موثّ ــه عوام از جمل
عــدم برنامــه ریــزی صحیــح در ســطح کالن و عــدم 
ــرد .  ــام ب ــه را ن ــاکنین منطق ــد س ــه درآم ــه ب توّج
ــد،  ــود درآم ــدار و نب ــتغال پای ــود اش ــه نب ــرا ک چ
موجــب مهاجــرت بــه کالن شــهرها و کاهــش 

ــد. ــد ش ــت خواه جمعی

بهبــود   راســتای  در  اقداماتــی  چــه 
ــتان  ــی شهرس ــت فعل ــه وضعی ــیدن ب بخش
ــردم  ــرای م ــتغال ب ــاد اش ــاق و ایج چاراویم

ــد؟ داری
ــاق  ــتان چاراویم ــتغال در شهرس ــتای اش در راس
جلســات کارگــروه اشــتغال بــه صــورت منظــم 
ــش از  ــون بی ــود و تاکن ــی ش ــزار م ــه برگ ــر هفت ه
ــه  ــی ب ــتغال زای ــال تســهیالت اش ــارد ری 120 میلی
ــا  ــن ب ــت. همچنی ــه اس ــص یافت ــتان تخصی شهرس
پیگیــری هــای انجــام شــده شــهرک صنعتــی ورقــه 
ــه  ــص ب ــرای تخصی ــازی ب ــاده س ــال آم ــز در ح نی
ــا  ســرمایه گــذاران و تولیــد کننــدگان اســت کــه ب
ــار  ــن شــهرک در کن ــت خــوب ای ــه موقعی توجــه ب
اســتقبال  تاکنــون  اعظــم) ص(  پیامبــر  راه  آزاد 
خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری شــده اســت کــه امید 
داریــم بــا افتتــاح ایــن شــهرک و ایجــاد کارخانجــات 
مختلــف، مشــکل بیــکاری در شهرســتان چاراویمــاق 

ــن شــود. ــای همجــوار ریشــه ک و شهرســتان ه

ــیل  ــه پتانس ــاق چ ــتان چاراویم شهرس
هایــی بــرای رشــد در زمینــه هــای مختلــف 

ــد. ــح فرمایی ــًا توضی ــی دارد؟ لطف صنعت
شهرســتان چاراویمــاق بــا توجــه بــه وجــود معــادن 
مختلــف مــورد توّجــه متخّصصیــن ایــن حــوزه بــوده 
ــش از 75  ــودن  بی ــا دارا ب ــتان ب ــن شهرس ــت. ای اس
معــدن مختلــف مثــل تراورتــن، ســنگ آهــن، خــاک 
صنعتــی، گــچ، ســیلیس، و...یکــی از قطبهــای معــدن 
ــن تعــداد معــدن 37  ــه شــمار مــی رود. از ای کشــور ب
معــدن در حــال فعالیــت هســتند بــا تالشــهای انجــام 

ــون ســه واحــد  ــا کن ــذار ت شــده و جــذب ســرمایه گ
ــاد  ــه ایج ــبت ب ــرآوری نس ــاد ف ــا ایج ــچ ب ــدن گ مع
کارخانــه گــچ و یــک معــدن ســنگ آهــن نســبت بــه 
ایجــاد کارخانــه کنســانتره ســنگ آهــن اقــدام نمــوده 
انــد کــه گام مهّمــی در راســتای ایجــاد ارزش افــزوده و 

ــد. ــه حســاب مــی آی جلوگیــری از خــام فروشــی ب

خصوصّیــات یــک فرمانــدار توانمنــد، 
ــود و  ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــتای رس در راس
خدمــات دهــی بــه مــردم را بیــان بفرماییــد.

ــی  ــده عال ــوان نماین ــه عن ــدار شهرســتان ب فرمان
دولــت و هماهنــگ کننــده امــور عمومــی در حــوزه 
مأموریــت خــود وظایفــی از جملــه اعمــال مدیریــت 
بــه منظــور حفــظ نظــم و اســتقرار امنّیــت بــا 
ــط،  ــای ذیرب ــتگاهها و نهاده ــایر دس ــی س هماهنگ
ــی  ــب و هماهنگ ــای مناس ــه ه ــم آوردن زمین فراه
و  عمومــی  طرحهــای  اجــرای  درراســتای   الزم 
عمرانــی، برگــزاری انتخابــات، انجــام امــور مربوطــه 
ــه اتبــاع و حــوادث غیــر مترقبــه را برعهــده دارد.  ب
حــال فرمانــدار موفــق کســی اســت کــه نســبت بــه 
انجــام وظایــف و ســایر وظایــف فرعــی خــود همــراه 
ــوق  ــاق حق ــی و احق ــل و هماهنگ ــاد تعام ــا ایج ب

ــد.  ــالش نمای ــتان ت ــردم شهرس م

ــای  ــایر نهاده ــا س ــداری ب ــل فرمان تعام
ــن  ــداف ای ــبرد اه ــت پیش ــی را جه اجرای

ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــه، چط منطق
بــا توجــه بــه وجــود مدیــران و کارشناســان موفــق 
در دســتگاههای اجرایــی شهرســتان و ایجــاد همکاری 
و هماهنگــی مســتمر در اجــرای امــور، ایــن فرمانداری 
ــی در  ــای اجرای ــتگاهها و نهاده ــا دس ــوی ب ــل ق تعام

راســتای ارائــه خدمــت برقــرار نمــوده اســت.

ــی در کار  ــص گرای ــما تخّص ــر ش ــه نظ ب
ــاط و  ــا ارتب ــت ی ــر اس ــد ت ــی مفی اجرای
تجربــه فــرد بــرای ســکانداری یــک ســازمان 

ــد؟  ــی باش ــر م ــق ت موف
مدیــر شایســته اوالً، همــواره بــه میــزان تأثیــر 
گــذاری طــرح هــا و برنامــه هــا فکــر مــی کنــد. دومــاً، 
ــد و  ــته باش ــد کاری داش ــم تعه ــه ه ــی ک ــه کس اینک
هــم از تخصــص الزم بهــره منــد اســت و خــط مشــی 
صادقانــه نیــز دارد، حتمــاً در لیســت مدیر شایســته قرار 
مــی گیــرد. چنیــن فــردی قطعــاً ســرمایه انســانی بــرای 
مجموعــه تلقــی مــی شــود. وجــود یک مدیــر متخصص 
و متعهــد نیازهــای یــک مجموعــه را پاســخ مــی دهــد. 
ــه  ــان داشــت ک ــد اذع ــئله بای ــن مس ــار ای ــی در کن ول
وجــود تجربــه فــرد و ارتبــاط  داشــتن متقابــل، نقــش 

ــری در مدیریــت یــک مجموعــه دارد. بســیار موث

ــن  ــا مخاطبی ــی ب ــر حرف ــر، اگ کالم آخ
ــران  ــه مدی ــه ای ب ــا توصی ــانه ی ــن رس ای
نهادهــای اجرایــی در شهرســتان جاراویمــاق 

ــد؟ ــد بفرمایی داری
مــی دانیــم  و بایــد بدانیــم آفتــاب آگاهــی و عشــق 
ــد  ــرت نخواه ــل و نف ــر جه ــت اب ــه پش ــرای همیش ب
مانــد. بایــد همــه دســت در دســت هــم برای ســاختن 
ــادی  ــم. آب ــدام نمایی ــاد و آزاد و مســتقل اق وطنــی آب
ــت  ــرای آن زحم ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس و آزادی، متاع
ــدون  ــرد. ب ــت ک ــود و محافظ ــداری نم ــید و پای کش
ــی و  ــق و ترّق ــه رون ــل ب ــکان نی ــتمر، ام ــالش مس ت
توســعه وجــود نــدارد. داشــتن یــک دســتگاه فکــری 
ــعه و  ــی و توس ــا راه ترق ــرا، تنه ــع گ ــمند و واق روش
ــه  ــز ب ــه چی ــت. هم ــاد و آزاد اس ــی آب ــاختن ایران س
عقــل و اراده مــا بســتگی دارد . تاریــخ صفحــه کنــش 

ــران و عرصــه حســرت تماشــاگران اســت. بازیگ

انتخابــات  بازرســی  مرکــزی  هیــأت  رییــس 
کشــور گفــت: هرگونــه فعالیــت تبلیغاتــی از تاریــخ 
اعــالم رســمی نامزدهــا، از صــدا و ســیما، میــز 
خطابــه نمــاز جمعــه و یــا هــر وســیله دیگــری کــه 
جنبــه رســمی و دولتــی دارد، ممنــوع و جــرم اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، »علــی طالبــی« رئیــس 
ــی وزارت  ــور بازرس ــرد و ام ــت عملک ــز مدیری مرک
کشــور و رئیــس هیــأت مرکــزی بازرســی انتخابــات 
ــی  ــأت بازرس ــات هی ــریح اقدام ــن تش ــور ضم کش
در راســتای برگــزاری انتخابــات یازدهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســالمی و میــان دوره ای پنجمیــن 
ــبکه  ــرد: ش ــد ک ــری تأکی ــرگان رهب ــس خب مجل
گســترده بازرســان وزارت کشــور در انتخابــات پیــش 
ــات و  ــان انتخاب ــرل جری رو، مترصــد نظــارت و کنت

ــتند. ــون هس ــرای قان ــن اج حس
ــچ دســتگاه  ــه هی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب طالب
ــان  ــورای نگهب ــر از وزارت کشــور و ش ــادی غی و نه
حــق دخالــت در امــر اجــرا و نظــارت بــر انتخابــات را 
نداشــته و حــق اعــزام مامــور بــه شــعب اخــذ رأی به 
ایــن منظــور را نــدارد، افــزود: تمام دســت انــدرکاران 
ــان و  ــان، بازرس ــم از مجری ــات اع ــزاری انتخاب برگ
ــه  ــه ب ــتگاههایی ک ــا و دس ــایر نهاده ــران و س ناظ
نحــوی تکالیفــی را در قانــون بــر عهــده دارنــد 
تــالش می کننــد تــا ان شــاءاهلل روز دوم اســفند 
ــاال  ــا مشــارکت ب ــات پرشــکوه، ب ــاه شــاهد انتخاب م

ــیم. ــل باش ــالمت کام ــت و س و امنی
بازرســی  هیأت هــای  کــرد:  تصریــح  طالبــی 
بازرســان شــعب در  و  اســتان ها و شهرســتان ها 
ســطح کشــور در راســتای اجــرای مــاده )25( قانــون 

ــاده )7۶(  ــالمی و م ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
ــری،  ــرگان رهب ــات خب ــی انتخاب ــه اجرای ــن نام آئی
ــوزش  ــن شــده اند و ضمــن آم ــردم تعیی ــان م از می
ــای الزم را  ــیع، هماهنگی ه ــبکه وس ــن ش ــا ای اعض
بــرای بازرســی و کنتــرل جریــان انتخابــات معمــول 

نموده ایــم.
رئیــس هیــأت مرکــزی بازرســی انتخابــات کشــور 
اظهــار کــرد: طبــق قانــون، انتصــاب بازرســان 
انتخابــات از اختیــارات وزارت کشــور اســت و هیــچ 
دســتگاه و نهــادی بغیــر از وزارت کشــور و شــورای 
ــر  ــر اجــرا و نظــارت ب ــت در ام ــان حــق دخال نگهب
انتخابــات را نداشــته و حــق اعــزام مامــور بــه شــعب 

ــدارد. ــه ایــن منظــور را ن اخــذ رأی ب
ـــش  ـــات از پی ـــی انتخاب ـــأت بازرس ـــزود: هی وی اف
ـــور  ـــر کش ـــم وزی ـــا حک ـــات ب ـــد انتخاب ـــاز فرآین از آغ
ـــان،  ـــان زم ـــوده و از هم ـــاز نم ـــود را آغ ـــت خ فعالی
ــام  ــرد تمـ ــا و عملکـ ــور و فعالیت هـ ــای کشـ فضـ
ــزاب  ــا، احـ ــان، گروه هـ ــم از داوطلبـ ــان اعـ ذینفعـ
و جریان هـــای سیاســـی، مدیـــران و کارکنـــان 
دولـــت و دســـت انـــدرکاران انتخابـــات را رصـــد و 
ـــه  ـــا را ب ـــف، آنه ـــه تخل ـــر گون ـــراز ه ـــورت اح در ص
ـــس  ـــی منعک ـــی و قضای ـــالح نظارت ـــع ذیص ـــه مراج ب

می کنـــد.
ــن  ــرای ای ــد: ب ــادآور ش ــوول ی ــام مس ــن مق ای
منظــور ســامانه گــزارش تخلفــات انتخابــات توســط 
هیــأت بازرســی وزارت کشــور راه انــدازی شــد کــه 
گزارشــات آن بطــور منظــم و هفتگــی بــرای مراجــع 

ــود. ــال می ش ــور ارس ــرم کش ــر محت و وزی
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  طالبــی 

تخلفــات منــدرج در فصــل هفتــم و همچنیــن مــواد 
۶0، ۶5، ۶5 مکــرر در قانــون انتخابــات مجلــس 
شــورای اســالمی، تأکیــد کــرد: هیــچ یــک از 
ــه  ــات ب ــدرکاران اجرایــی و نظارتــی انتخاب دســت ان
ــا  ــرر نامزده ــا ض ــع و ی ــه نف ــد ب ــوان نبای ــچ عن هی
ــر  ــالم نظ ــات اع ــی در انتخاب ــای سیاس و جریان ه

ــد. کن
انتخابــات  بازرســی  مرکــزی  هیــات  رییــس 
ــر  ــق خاط ــر و تعل ــالف نظ ــه داد: اخت ــور ادام کش
ــد  ــه نبای ــچ وج ــه هی ــی ب ــان سیاس ــک جری ــه ی ب
ــار  ــی اظه ــا حت ــوگیری و ی ــن س ــث کوچکتری باع
نظــر افــراد مذکــور در جریــان انتخابــات باشــد. ایــن 
ــل  ــتانداری ها و عوام ــات اس ــه هی ــرر ب ــوع مک موض
دســت انــدرکار، ابــالغ شــده و مــورد مراقبــت جــدی 

ــت. ماس
ــاده ۶5  ــه م ــه ب ــا توج ــت: ب ــی اظهارداش طالب
مکــرر الحاقــی در تاریــخ 3-3-95 بــه قانون، نوشــتن 
ــوای  ــب و اغ ــع، فری ــالف واق ــب خ ــار مطال ــا اظه ی
ــا  ــر ی ــالم نظ ــتفاده از اع ــوء اس ــق س ــردم از طری م
ــغ  ــی، تبلی ــات دولت ــخصیت ها و مقام ــا ش ــس ب عک
علیــه نامزدهــا و هرگونــه هتــک حرمــت و حیثیــت 
آنهــا، تبلیغــات خــارج از مهلــت قانونــی ... و انجــام 
ــای  ــبکه ه ــق ش ــوارد از طری ــن م ــک از ای ــر ی ه
اجتماعــی و فضــای مجــازی از تخلفــات نامزدهــای 

ــود. ــوب می ش ــات محس انتخاب
وی اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر، انجــام هرگونــه 
فعالیــت تبلیغاتــی از تاریــخ اعــالم رســمی نامزدهــا، 
از صــدا و ســیما، میــز خطابــه نمــاز جمعــه و یــا هــر 
وســیله دیگــری کــه جنبــه رســمی و دولتــی دارد و 

ــن  ــاعات اداری و همچنی ــدان در س ــت کارمن فعالی
ــه و  ــات وزارتخان ــایر امکان ــایل و س ــتفاده از وس اس
ادارات،   شــرکت های دولتــی، موسســات وابســته بــه 
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــهرداری ها و س ــت و ش دول
وابســته بــه آنهــا و تمــام دســتگاههایی کــه بــه هــر 
ــق  ــد، طب ــتفاده می کن ــی اس ــه عموم ــدار بودج مق

ــوع و جــرم محســوب می شــود. ــون ممن قان
انتخابــات  بازرســی  مرکــزی  هیــأت  رئیــس 
ــور  ــان وزارت کش ــرد: بازرس ــان ک ــور خاطرنش کش
ــی و بایدهــا  ضمــن دقــت در رعایــت تکالیــف قانون
و نبایدهــا، بــر صیانــت از حقــوق مــردم، نامزدهــا و 
ــد؛ از جملــه رعایــت  ــات سیاســی تاکیــد دارن جریان
مــّر مقــررات در بررســی صالحیت هــا، فرصــت 
داوطلبــان  شــکایات  بــه  رســیدگی  و  اعتــراض 
و همچنیــن مهلــت و شــرایط تبلیغــات توســط 
ــر  ــا ب ــدگان آنه ــارت نماین ــور و نظ ــا و حض نامزده
ــواردی  ــعبه، م ــمارش آراء در ش ــذ و ش ــد اخ فراین
ــعب در  ــان ش ــی و بازرس ــات بازرس ــه هی ــت ک اس
سراســر کشــور خــود را ملــزم بــه نظــارت و کنتــرل 

می داننــد. آن 
انتخابــات  بازرســی  مرکــزی  هیــات  رئیــس 
همچنیــن یــادآور شــد: ایــن هیــات عملکــرد کلیــه 
ــوه  ــوص نح ــور را در خص ــر کش ــداران سراس فرمان
برگــزاری انتخابــات از طریــق معیارهــای مشــخص و 
همچنیــن میــزان رضایــت مــردم بررســی و ارزیابــی 
ــه اســتحضار  خواهــد کــرد و در نهایــت نتایــج آن ب
ــاالنه  ــی س ــید و در ارزیاب ــد رس ــور خواه ــر کش وزی
ــداری و ارزشــیابی عملکــرد شــخص  عملکــرد فرمان

ــت. ــرار خواهــد گرف ــدار مــالک عمــل ق فرمان

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور تاکید کرد:

تبلیغات نامزدها در رسانه ها و تریبون های رسمی ممنوع و جرم است

نعمتی با اشاره به فرمایشات رهبری:
تقویت بنیه دفاعی کشور، هوس جنگ 

را از سر دشمن می اندازد

ــت  ــس معتقــد اس ــأت رئیســه مجل ــو هی عض
هرچــه کشــور بــه لحــاظ نظامــی، اقتصــادی، 
ــر  ــمنان کمت ــد، دش ــر باش ــره قوی ت ــی و غی سیاس

ــرد.  ــد ک ــا را خواهن ــا م ــدن ب ــوس جنگی ه
ــا  ــی، ب ــروز نعمت ــت، به ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در جمــع 
ــی  ــت: یک ــش، گف ــی ارت ــروی هوای ــان نی فرمانده
ــث  ــد بح ــرح کردن ــری مط ــه رهب ــی ک از موضوعات
ــه در  ــت ک ــی اس ــع نفت ــه از مناب ــتقالل بودج اس
ــه  ــد در عرصــه هــای دیگــر از جمل ایــن زمینــه بای
ــال  ــره فع ــت و غی ــدن، کشــاورزی، صنع بخــش مع
ــق  ــن طری شــویم و نیازمنــدی هــای کشــور را از ای

ــم. ــران کنی ــا جب ه
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
ــس در مجلــس شــورای اســالمی  اسالمشــهر و پردی
ــروز در  ــر ام ــرد: اگ ــح ک ــاس تصری ــن اس ــر همی ب
زمینــه نظامــی بــه خودکفایــی نمــی رســیدیم، 
دشــمنان مــا طمــع بیشــتری نســبت بــه مــا داشــتند 
و بــا هــر اتفاقــی هــوس جنــگ و تعــرض بــه مرزهای 

ــد. ــی کردن ــورمان را م کش
وی در ادامــه اســتقالل بودجــه از نفــت را یکــی 
از راه هــای تقویــت کشــور دانســت و افــزود: ارزش 
ــد شــود  ــد درون کشــور تولی ــز بای ــزوده نفــت نی اف
چــرا کــه محصــوالت پاییــن دســتی نفتــی نیــز مــی 
ــدرت  ــه ق ــا را ب ــد و م ــه کشــور کمــک کن ــد ب توان
برســاند کــه در ایــن زمینــه پتروشــیمی بایــد مــورد 

تقویــت واقــع شــود.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
ــه درون  ــکا ب ــه ات ــرد: هرچ ــان ک ــان خاطرنش در پای
ــدی  ــه توانمن ــمنان متوج ــد، دش ــش یاب ــور افزای کش
ــه امنیــت ملــی مــا مــی  هــای مــا خواهنــد شــد و ب
افزایــد؛ جغرافیــا، تــوان نظامــی، تــوان اقتصــادی، توان 
فرهنگــی مــی توانــد بــه عنــوان مولفــه هــای تأمیــن 
امنیــت باشــد کــه تقویــت آنهــا مــا را قــوی مــی کنــد.

فعالیت 6۱ هزار نفر عوامل اجرایی 
در برگزاری انتخابات 

رییــس ســتاد انتخابــات و معــاون سیاســی 
امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
تعــداد عوامــل اجرایــی در برگــزاری یازدهمیــن دوره 
ــس شــورای اســالمی در آذربایجــان  ــات مجل انتخاب

ــرد.  ــالم ک ــر اع ــزار نف ــرقی را ۶1 ه ش
بــه  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، رییــس ســتاد 
انتخابــات و معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
ــی  ــاح طرح هــای عمران آذربایجان شــرقی در حاشــیه افتت
شهرســتان اســکو گفت: 28 نفر در این اســتان درخواســت 
تغییــر حــوزه انتخابیــه و جــا به جایــی در یازدهمیــن دوره 

انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی را دادنــد.
 راســتگو گفــت: از ایــن تعــداد 3 نفــر از آذربایجان 

شــرقی بــه اســتان های دیگــر انتقــال دادنــد.
ــز  ــه تبری ــوزه انتخابی ــم از ح ــدادی ه ــزود: تع او اف
آذرشــهر و اســکو بــه ســایر حوزه هــای کشــور و اســتان 
مثــل ابهــر، قزویــن، شــهریار و کلیبــر انتقال گرفتــه اند.

رییــس ســتاد انتخابــات آذربایجــان شــرقی 
گفــت: 8 نفــر هــم از اســتان تهــران بــه آذربایجــان 

ــدند. ــل ش ــرقی منتق ش
ــا  ــام نامزد ه ــت ن ــان ثب ــت: در زم ــتگو گف  راس
79۶ نفــر در ســطح آذربایجــان شــرقی نــام نویســی 

ــد. ــد کــه 108 نفــر انصــراف دادن کــرده بودن
ــی  ــده باق ــام کنن ــزد ثبت ن ــزود: از ۶88 نام او اف
مانــده از ایــن تعــداد 355 نفــر معــادل بیــش از 51 

ذرصــذ تاییــد صالحیــت شــدند.
ــر  ــزار نف ــون و 970 ه او گفــت: بیــش از 2 میلی
ــرایط رای  ــز ش ــرقی حائ ــان ش ــت آذربایج از جمعی

ــتند. دادن هس
رئیس ســتاد انتخابــات آذربایجان شــرقی گفــت: از 

ایــن تعــداد 1۴5 هــزار و 29۴ نفــر رای اولی هســتند.
راســتگو گفــت: 3053 صنــدوق اخــذ رای بــرای 
ــن  آذربایجــان شــرقی پیــش بینــی شــده کــه از ای
تعــداد 725 صنــدوق ســیار و بقیــه ثابــت هســتند.

او  افــزود: یــک صنــدوق رای نیــز بــرای اقلیت هــای 
دینــی در شــهر تبریــز پیــش بینی شــده اســت.

ــزاری  ــی در برگ ــل اجرای ــداد عوام ــتگو تع راس
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 
در آذربایجــان شــرقی را ۶1 هــزار نفــر اعــالم کــرد.

مجلــس شــورای  انتخابــات  دوره  یازدهمیــن 
اســالمی همزمــان بــا سراســر کشــور در آذربایجــان 
ــود. ــزار می ش ــال برگ ــفند امس ــز دوم اس ــرقی نی ش

محسن هاشمی: 
رسانه ملی

 به چندصدایی انتخابات بیفزاید
رییــس شــورای شــهر تهــران تاکیــد کــرد: رســانه 
ملــی در آســتانه انتخابــات مــی توانــد بــا برگــزاری 
میزگردهــا و مناظره هــا بــه گرمــا و چندصدایــی در 

انتخابــات بیفزایــد. 
بــه گــزارش ایســنا، محســن هاشــمی در ابتــدای 
ــا  اشــاره بــه  جلســه علنــی شــورای شــهر تهــران ب
ــال  ــاه س ــن م ــت: از 22 بهم ــالب گف ــروزی انق پی
1357 تاکنــون مــردم ایــران، ســالروز بــه ثمــر 
ــور در  ــا حض ــی را ب ــام خمین ــت ام ــیدن نهض رس
ــی داشــته اند و امســال  ــا شــکوه گرام ــی ب راهپیمای
نیــز اعضــای شــورای شــهر تهــران، همــراه بــا 
ســایر شــهروندان تهرانــی، حماســه حضــور را رقــم 
خواهنــد زد و 22 بهمــن مــاه امســال، مناســبت های 
ــاج  ــهید ح ــردار ش ــن س ــز دارد، اربعی ــری نی دیگ
قاســم ســلیمانی و قــرار گرفتــن در آســتانه انتخابات 
مجلــس شــورای اســالمی آن هــم در شــرایطی کــه 
جامعــه تحــت فشــارهای شــدید اقتصــادی اســت و 
ــر  ــد، ب ــد می کن ــران را تهدی ــی ای ــدات خارج تهدی

ــت. ــزوده اس ــال اف ــی امس ــت راهپیمای اهمی
وی اظهــار کــرد: مــاه گذشــته، حضــور میلیونــی 
شــهروندان در تشــییع پیکــر ســردار ســلیمانی، در 
شــرایطی رقــم خــورد کــه ســالیق و جهــت گیــری 
ــعاع  ــت الش ــی تح ــای سیاس ــدی ه ــاح بن ــا وجن ه
ــرار  ــالمی ق ــران اس ــه ای ــق ب ــی و عش ــع مل مناف
گرفــت و اگــر بخواهیــم آن حماســه حضــور در 22 
بهمــن و دوم اســفند تکــرار شــود، بایــد همــان فضــا 

ــرد. ــردم شــکل گی و احســاس در م
ــم  ــام معظ ــد مق ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
ــردم  ــردن م ــرد ک ــه دلس ــر اینک ــی ب ــری مبن رهب
نســبت بــه انتخابــات و انقــالب، پذیرفتنــی نیســت، 
همچنیــن گفــت: ســخنان رهبــری رهنمــودی مهــم 
ــی  ــانه مل ــالب و رس ــدگان انق ــزار کنن ــرای برگ ب

ــت. اس
بــرای  هنــوز  کــه  کســانی  وی،  گفتــه  بــه 
ــات تصمیــم قطعــی  ــی و انتخاب حضــور در راهپیمای
ــاوت و  ــد، منتظــر مشــاهده رفتارهــای متف نگرفته ان
ــتند  ــئوالن هس ــعاری مس ــه ش ــی و ن ــدت عمل وح
ــی در  ــر چندان ــئوالن تاثی ــه ای مس ــوت کلیش و دع
ــدارد. ــه ن ــردم در صحن ــدم حضــور م ــا ع حضــور ی

ــی 22  ــه زیبای ــان اینک ــا بی ــه ب هاشــمی در ادام
ــردم  ــی م ــتی و همراه ــات، همزیس ــن و انتخاب بهم
بــا تنــوع و تکثــر ســالیق و عالیــق فرهنگــی و 
سیاســی و همچنیــن شــنیدن صداهــای مختلــف در 
کنــار یکدیگــر و ایجــاد فضــای عدالــت و شــفافیت 
ــد  ــی توان ــی م ــانه مل ــزود: رس ــت، اف ــت اس در رقاب
ــره  ــا ومناظ ــزاری میزگرده ــا برگ ــن فرصــت ب در ای
ــد  ــات بیفزای ــی در انتخاب ــا و چندصدای ــه گرم ــا ب ه
و وزارت کشــور نیــز بــا تعامــل بــا شــورای نگهبــان 
و دســتگاههای نظارتــی، هرچــه بیشــتر امــکان 
ــف  ــاط مختل ــب را در نق ــای رقی ــور کاندیداه حض

ــازد. ــم س کشــور فراه
رییــس شــورای شــهر تهــران تاکیــد کــرد: بایــد 
توجــه داشــته باشــیم در ایــن شــرایط ســخت 
امــکان  اگــر  اقتصــادی،  فشــارهای  و  تحریمــی 
ــتی  ــت معیش ــدی در وضعی ــود ج ــایش و بهب گش
ــا  ــد ب ــت و بای ــوار اس ــدت دش ــاه م ــردم در کوت م
ــا آرامــش و  ــوأم ب ایجــاد فضایــی وحــدت بخــش، ت
ــی  ــهای سیاس ــی و تنش ــارهای عصب ــاف، از فش انص
و روانــی جامعــه کاســت تــا مــردم همزمــان ناگزیــر 
ــند و  ــی نباش ــادی و سیاس ــار اقتص ــل فش ــه تحم ب
امیدواریــم چهــل و یکمیــن بهــار آزادی، آغــاز جدید 
ــئوالن در  ــردم و مس ــی م ــی وهمدل ــرای همراه ب
مســیر انقــالب بــرای ســاختن فردایــی بهتــر باشــد.

تایید ۱22 داوطلب دیگر انتخابات 
مجلس در استان تهران

رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهــران گفــت : بــا 
تاییــد صالحیــت 122 تــن دیگــر از داوطلبــان انتخابات 
در اســتان تهــران، در مجمــوع صالحیت یکهــزار و ۶7۴ 

داوطلــب در ایــن اســتان تاییــد شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، »شــکراله حســن بیگــی« امــروز 
ــر اســاس  ــزود: ب ــا اف ــا ایرن یکشــنبه در گفــت وگــو ب
آخریــن آمــار ســامانه جامــع انتخابــات تاکنــون بــرای 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی در مجمــوع 
ــورای  ــط ش ــر توس ــزار و ۶7۴ نف ــک ه ــت ی صالحی
ــر  ــزار و 97 نف ــد و 2 ه ــتان تایی ــن اس ــان در ای نگهب
نیــز رد شــده اســت.وی خاطرنشــان کــرد کــه تعــداد 
108 نفــر از داوطلبــان نیــز تــا امــروز انصــراف داده اند.

ــران  ــتاندار ته ــی اس ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
گفــت: طبــق قانــون،  تبلیغــات نامزدهــای مجلــس 
از 2۴ بهمــن بــه مــدت یــک هفتــه آغــاز مــی شــود.

ــرای  ــس ب ــات مجل ــای انتخاب ــزود: نامزده وی اف
ــت  ــر رقاب ــا یکدیگ ــران ب ــتان ته ــی در اس 39 کرس
ــن تعــداد 30 کرســی متعلــق  مــی کننــد کــه از ای
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  انتخابیــه  حــوزه  بــه 
اسالمشــهر و پردیــس، 5 کرســی بــرای ســایر 
ــه  حــوزه هــای انتخابیــه اســتان و ۴ کرســی نیــز ب
نماینــدگان اقلیــت هــای دینــی اختصــاص دارد کــه 

ــد. ــی کنن ــی م ــران زندگ در ته
ــت:  ــران گف ــتان ته ــات اس ــتاد انتخاب ــس س رئی
بــرای انتخابــات میانــدوره ای خبــرگان رهبــری 
نیــز 1۶ کرســی از 88 کرســی خبــرگان مربــوط بــه 
اســتان تهــران اســت کــه  در حــال حاضــر 3 کرســی 

ــی آن اســت. خال
ــان  ــرای نخســتین می ــب ب ــزود: 1۶ داوطل وی اف
دوره ای خبــرگان رهبــری در اســتان تهــران تاییــد 
صالحیــت شــده انــد و تبلیغــات آنهــا بــه مــدت دو 

هفتــه از 17 بهمــن مــاه  آغــاز شــده اســت.  
ــای  ــدوق ه ــداد صن ــورد تع ــی در م ــن بیگ حس
اخــذ رای گفــت: تعــداد شــش هــزار و ۶59 صنــدوق 
ــا توجــه  ــه ب ــم ک ــران داری اخــذ رأی در اســتان ته
بــه برگــزاری دو انتخابــات مجلــس و میانــدوره 
ــه  ــود. ب ــی ش ــر م ــداد دو براب ــن تع ــرگان ای ای خب
عبــارت دیگــر 13 هــزار و 318 صنــدوق اخــذ رای 

ــی شــده اســت. ــش بین در اســتان پی
ــر  ــزار نف ــرد: در مجمــوع 180 ه ــح ک وی  تصری
در دوم اســفندماه بــا ســتاد انتخابــات اســتان تهــران 
ــدار،  ــدگان فرمان ــی، نماین ــل اجرای ــب عوام در قال
ــتاد  ــا س ــی ب ــی و انتظام ــی، نظام ــای امنیت نیروه

ــد. ــکاری دارن ــران هم ــتان ته ــات اس انتخاب
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهران خاطرنشــان 
ــران  ــتان ته ــات در اس ــزاری انتخاب ــرای برگ ــرد: ب ک
ــع  ــی توزی ــالم انتخابات ــم.  اق ــل داری ــی کام آمادگ
شــده و کالس هــای آموزشــی نماینــدگان فرمانــدار، 
بازرســین و عوامــل اجرایــی و کاربــران دســتگاه هــای 

احــراز هویــت در حــال برگــزاری اســت.

صابــر تقویمــی فرمانــدار شهرســتان 
چاراویمــاق، دارای مدرک کارشناســی 
اســت.  بعــد از 33 ســال خدمــت در 
مســئولیت  عمــده  کشــور  وزارت 
ــداری  ــد: فرمان ــه داشــته ان ــی ک های
سرپرســت  هریــس،  شهرســتان 
ورزقــان،  شهرســتان  فرمانــداری 
خدآفریــن،   شهرســتان  بخشــدار  
توابــع  از  داش  تیکمــه  بخشــدار 
بســتان آبــاد و بخشــداری شهرســتان 
ایشــان  انــد.  از آن جملــه  گــوگان 
ســابقه حضــور در هشــت ســال جنگ 
ــد  ــت و متول ــته اس ــی را داش تحمیل
باشــند.  مــی  ســلماس  شهرســتان 
گفتگــوی اختصاصــی و صمیمــی بــا 
 وی ترتیــب دادیــم کــه ماحصــل آن را

 می خوانید:

شهرستان چاراویماق، قطب معدنی کشور است
فیروز صفری
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حسینی مطرح کرد:

ثبات بازار شب عید
 با اجرای عملیات بازار باز

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس ثبات 
ــات  ــرای »عملی ــه اج ــوط ب ــد را من ــب عی ــازار ش ب
بــازار بــاز » و »بــازار متشــکل ارزی« توســط بانــک 

مرکــزی دانســت. 
ــا  ــینی ب ــد حس ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه دالیــل افزایــش قیمــت دالر در روزهــای 
منتهــی بــه آغــاز ســال جدیــد، گفــت: عمومــا نــرخ 
ــه  ــد چراک ــدا می کن ــش پی ــاه افزای ــن م ارز در بهم
ــود و  ــتر می ش ــه بیش ــه عرض ــبت ب ــا نس اوال تقاض
ثانیــا بــه دلیــل عرضــه کمتــر، قیمــت کاالهــا بــاال 
ــه  ــت ارز ب ــش قیم ــا افزای ــت ب ــذا دول ــی رود ل م

ــع خــود اســت. ــران کســری مناب ــال جب دنب
ــان در  ــتیان و فراه ــرش، آش ــردم تف ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه مدیریــت 
ــک  ــاص بان ــت های خ ــال سیاس ــد اعم ــازار نیازمن ب
مرکــزی اســت، افــزود: همچنیــن دولــت بایــد 
ــا  ــه تنه ــا ن ــد ام ــرا کن ــاز« را اج ــازار ب ــات ب »عملی
ــه  ــده بلک ــرای نش ــاز« اج ــازار ب ــات ب ــوز »عملی هن
ــیده  ــی نرس ــه جای ــز ب ــکل ارزی« نی ــازار متش »ب
ــکل ارزی«  ــازار متش ــر »ب ــه اگ ــی ک ــت درحال اس
خــوب عمــل می کــرد نوســانات ارزی جهشــی 
ــت  ــی توانس ــزی م ــک مرک ــاد و بان ــاق نمی افت اتف

ــد. ــرل کن ــازار را کنت ب
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــزی  ــک مرک ــم بان ــرد: امیدواری ــه ک ــس اضاف مجل
»بــازار  و  بــازار«  بــاز  بــازار  اجــرای »عملیــات 
ــرار دهــد  متشــکل ارزی« را در دســتور کار خــود ق
تــا شــاهد ثبــات در بــازار شــب عیــد مــردم باشــیم 
ــت  ــش قیم ــت دالر افزای ــن قیم ــاال رفت ــه ب چراک

ــال دارد. ــه دنب ــز ب ــی را نی ــای داخل کااله
ــن صــورت  ــه ای ــاز« ب ــازار ب ــات ب ــد عملی »فرآین
اســت کــه در مواقــع افزایش)کاهــش( تقاضــای 
نــرخ  انحــراف  احتمــال  کــه  بانک هــا  ذخایــر 
ــزان  ــی از می ــن بانک ــازار بی ــر( ب ــت ذخای بهره)قیم
هدف گــذاری وجــود دارد، بانــک مرکــزی از طریــق 
ــادار و عرضــه )جمــع آوری(  ــروش( اوراق به خرید)ف
ذخایــر، نــرخ بهــره بــازار را بــه حــول و حــوش نــرخ 

سیاســتی هدایــت می کنــد.
همچنیــن در »بــازار متشــکل ارزی« قیمــت 
ــرد،  ــکل می گی ــا ش ــه و تقاض ــزم عرض ــت مکانی تح
ــه  ــان روزان ــد نوس ــه ح ــود ک ــازار موج ــالف ب برخ
ــه  ــازار متشــکل ب ــدارد، در ب ــرای قیمــت وجــود ن ب
دلیــل حضــور پررنــگ تنظیم گــر، حــد نوســان 

ــود دارد. ــه وج روزان

اولیــن مینــی پاالیشــگاه تولیــد بنزیــن در مــرز دوغــارون شهرســتان 
تایبــاد افتتــاح شــد. 

بــه گــزارش ایســنا، ایــن پاالیشــگاه در زمینــی بــه مســاحت ۶ هــزار 
ــتانداری  ــارت اس ــاون زی ــور مع ــا حض ــارون ب ــرز دوغ ــع در م مترمرب
خراســان رضــوی، جلیــل رحیمــی جهــان آبــادی نماینــده مــردم تایبــاد 
در مجلــس شــورای اســالمی، فرمانــدار و مســئولین اجرایــی شهرســتان 

ــرداری رســید. ــه بهره ب تایبــاد افتتــاح شــد و ب
ــای  ــی از معین ه ــروژه و یک ــن پ ــرمایه گذار ای ــی، س ــعید زهتاب  س
ــث توســعه اقتصــادی و فرهنگــی  ــاد در مثل اقتصــادی شهرســتان تایب
ــی از  ــت: یک ــن پاالیشــگاه گف ــاح ای ــم افتت ــوی در مراس ــان رض خراس
سیاســت های کالن صنعــت نفــت ســاخت و راه انــدازی واحدهــای 
و  اســت  کشــور  مختلــف  اســتان های  در  پاالیشــگاهی  کوچــک 
ــه  ــرزی ب ــر م ــدف در نقطــه صف ــن ه ــا همی ــی پاالیشــگاه ب ــن مین ای

بهره بــرداری رســیده اســت.
ــد  ــگاه تولی ــی پاالیش ــداث مین ــا اح ــرکت ب ــن ش ــه داد: ای وی ادام
فرآورده هــای نفتــی از قبیــل هیدروکربن هــای ســبک و ســنگین، 
مــازوت، نفــت کــوره و روغــن موتــور بــا ظرفیــت تولیــد اولیــه روزانــه 
ــا  ــرز ب ــم م ــارون ه ــادی دوغ ــژه اقتص ــه وی ــن در روز در منطق 500 تُ

ــرده اســت. ــاز ک ــت اقتصــادی خــود را آغ افغانســتان فعالی
ــان  ــتانداری خراس ــران اس ــور زائ ــت ام ــی و مدیری ــاون هماهنگ مع
رضــوی نیــز گفــت: تاکنــون 1038 تفاهم نامــه اقتصــادی در راســتای 
طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی بیــن معین هــای اقتصــادی ایــن 

ــد شــده اســت. اســتان منعق
 محمــد صــادق براتــی در ســفر بــه شهرســتان تایبــاد و در افتتــاح 
اولیــن مینــی پاالیشــگاه تولیــد بنزیــن در مــرز دوغــارون اظهــار کــرد: 

از ابتــدای امســال تاکنــون 3100 طــرح اقتصــادی بــا اعتبــار 130 هــزار 
میلیــارد تومــان در ایــن اســتان ســرمایه گذاری شــده اســت، همچنیــن 
ــرداری  ــه بهره ب ــاح و ب ــادی افتت ــرح اقتص ــال، 1۴91 ط ــان س ــا پای ت

خواهــد رســید.
وی ادامــه داد: خراســان رضــوی در بحــث اقتصــادی الگویــی موفــق 
ــی  ــم عامل ــر مه ــن ام ــود و ای ــوب می ش ــتان ها محس ــایر اس ــرای س ب

بــرای توســعه اقتصــادی بــه شــمار مــی رود.
در ادامــه فرمانــدار تایبــاد گفــت: همزمــان بــا هشــتمین روز 
از ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر پنــج طــرح عمرانــی، خدماتــی و 
ــن  ــال در ای ــون ری ــارد و ۶0 میلی ــار 252 میلی ــا اعتب ــتغال زایی ب اش

شهرســتان بــه بهره بــرداری رســید.
محســن ســیاح افــزود:  ایــن طرح هــا شــامل مرکــز مشــاوره 
ــه  ــبک ب ــذاری 50 راس دام س ــرورش، واگ ــوزش و پ ــناختی آم روانش
ــرق در  ــفورماتور ب ــتگاه ترانس ــک دس ــب ی ــتی، نص ــان بهزیس مددجوی
ــی  ــدس و مین ــاد ق ــد آب ــتای محم ــیج روس ــگاه بس ــز، پای ــهر کاری ش

ــت. ــارون اس ــرز دوغ ــن در م ــد بنزی ــگاه تولی پاالیش
ــرداری از طرح هــای امــروز زمینــه اشــتغال  وی مطــرح کــرد: بهره ب

مســتقیم بــرای بیــش از 80 نفــر فراهــم شــده اســت

افتتاح اولین مینی پاالیشگاه تولید بنزین در مرز دوغارون

اقتصاد

هشدار مجدد همتی به مردم:
 دارایی خود را با شگرد جدید 

سودجویان در معرض ریسک قرار ندهید 

بــه  واکنــش  در  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
افزایــش قیمــت ارز نوشــت: دســتاویز قــراردادن 
موضــوع FATF بــرای اثرگــذاری در نــرخ ارز از 
ــات  ــا واقعی ــق ســفته بازان و فضــای مجــازی، ب طری
تجــارت خارجــی  ارز در  تأمیــن  رونــد  و  بــازار 
ــد  ــای جدی ــایش کانال ه ــم انداز گش ــور و چش کش

ــدارد.  ــی ن همخوان
بــه گــزارش تســنیم،  عبدالناصــر همتــی در 
تازه تریــن یادداشــت اینســتاگرامی نوشــت: ایــن روزها، 
ــه  ــه جلس ــازار ارز نتیج ــان ب ــفته بازان و رانت جوی س
آتــی FATF را بــدون اطــالع از پیچیدگی هــای رونــد 
آن، عــدم تمدیــد تعلیــق قلمــداد کــرده و درخصــوص 
ــای  ــادی در کاناله ــات زی ــرخ ارز تبلیغ ــر ن ــرآن ب تأثی

ــد. ــود راه انداخته ان ــی خ تبلیغات
ــوع  ــن موض ــت ای ــورد اهمی ــاًل در م ــرم را قب نظ
گفتــه ام، لیکــن، در شــرایط فعلــی کــه اغلــب 
بانکهــای خارجــی به دلیــل تشــدید تحریمهــای 
را  ایــران  بانکهــای  بــا  الزم  همــکاری  آمریــکا، 
ندارنــد و تبــادالت ارزی مــا از طریــق مکانیزم هــای 
بانکــی جایگزیــن و غیــر قابــل تحریــم، انجــام 
ــد  ــم از تمدی ــی FATF )اع ــم آت ــود، تصمی می ش
ــی  ــل توجه ــر قاب ــد تأثی ــد( نمی توان ــا عدم تمدی ی
بــر شــرایط ارزی کشــورمان داشــته باشــد و عمــده 
خبرســازیها در ایــن خصــوص، بــا انگیــزه ســودجویی 

انجــام می گیــرد. ارز  و نوســان گیری در بــازار 
بــرای   FATF موضــوع  قــراردادن  دســتاویز 
و  از طریــق ســفته بازان  ارز  نــرخ  در  اثرگــذاری 
ــد تأمیــن  ــازار و رون ــا واقعیــات ب فضــای مجــازی، ب
چشــم انداز  و  کشــور  خارجــی  تجــارت  در  ارز 
گشــایش کانال هــای جدیــد همخوانــی نــدارد.

ضمــن اینکــه، بانــک مرکــزی نظــارت بــر جریــان 
پــول و مبــارزه بــا پولشــویی را نیــز کنــار مدیریــت 
ــز  ــوت ادامــه خواهــد داد. مــردم عزی ــا ق ــازار ارز ب ب
مراقبــت نماینــد کــه بــا شــگرد جدیــد ســودجویان، 
ایــن بــار تحــت عنــوان تأثیــر FATF، دارایــی آنهــا 

در بــازار ارز در معــرض ریســک قــرار نگیــرد.
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زمینــه  مــورد  در  شــروع  بــرای 
فعالیــت شــرکت مفصــل ســازان راویــن 

صحبــت بفرمائیــد.
قطعــات  تولیــد  زمینــه   در  مجموعــه  ایــن 
جلوبنــدی و سیســتم تعلیــق خــودرو فعالیــت 
دارد،کــه در  28 اســتان کشــور نمایندگــی فــروش 
داشــته و بخشــی از قطعــات جلوبنــدی مــورد نیــاز 
در خــودرو هــای پــژو ۴05، ســمند و پــژو 20۶  را 

ــد  ــی نمای ــد م تولی

از کارخانــه هــا و تولیــدی هایــی کــه 
ــره و  ــت مدی ــای هیئ ــوان اعض ــه عن ب
ــد و  ــام ببری ــد ن ــت داری ــس فعالی موس
محصــوالت تولیــدی تــان در چــه زمینــه 

ــتند؟ ــی هس های
ــور  ــع تولیــدی مســماری قطعــات تراکت در صنای
تولیــد مــی کنیــم و در سراســر ایــران حــدود ۴00 
ــای  ــور ه ــه کش ــن ب ــم و همچنی ــی داری نمایندگ
ــم. ــادرات داری ــز ص ــه نی ــراق و ترکی افغانســتان، ع

ــی  ــات ورق ــر آذران قطع ــازه برت ــه س در مجموع
ــد و  ــر پرای ــل کارت ــود، مث ــی ش ــد م ــودرو تولی خ

ــان. نیس
شــرکت جدیــدی نیــز در شــرف راه انــدازی مــی 
ــه  ــز ک ــت تبری ــهند لن ــرکت س ــام ش ــه ن ــد ب باش
دســتگاه هــای خــط تولیــدش را وارد کــرده ایــم و 
ــه تولیــد خواهیــم  در زمینــه لنــت ترمــز ماشــین ب

پرداخــت. 

بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم 
بــرای چنــد نفــر و در چــه حــوزه هایــی 

کار آفرینــی کــرده ایــد؟
در  نفــر   250 حــدود  مســتقیم  طــور  بــه 
ــورت  ــه ص ــد و ب ــی کنن ــا کار م ــای م ــه ه مجموع
ــه ایــن صــورت حســاب مــی  غیــر مســتقیم مــن ب
ــی  ــردش مال ــان گ ــون توم ــر 30 میلی ــه ه ــم ک کن
ــن  ــه در ای ــی رود ک ــمار م ــه ش ــتغال ب ــک اش ی
صــورت اگــر سیســتم پخــش را هــم اضافــه کنیــم 
ــرای چهــار هــزار نفــر  ــه صــورت غیــر مســتقیم ب ب

ــم. ــرده ای ــی ک ــتغال زای اش

ــرا  ــد و چ ــرده ای ــروع ک ــا ش از کج
ــد؟ ــاب کردی ــت را انتخ ــوزه صنع ح

ــا  ــه ب ــرده ام و در رابط ــروع ک ــر ش ــن از صف م
ــت  ــون صحب ــم تلویزی ــار ه ــد ب ــوع چن ــن موض ای
کــرده ام. ذاتــا از بچگــی فکــر اقتصــادی قدرتمنــدی 
ــد و  ــای خری ــت ه ــی و فعالی ــتم و دستفروش داش
فــروش زیــادی انجــام مــی دادم امــا ایــن کــه چــرا 
بــه حــوزه صنعــت وارد شــدم، جالــب اســت کــه در 
ــی  ــال نم ــته اص ــاب رش ــع انتخ ــور موق ــان کنک زم
ــد  ــون چن ــت و چ ــک چیس ــته مکانی ــتم رش دانس
نفــر از دوســتانم کــه از خانــواده هــای پولــدار بودنــد 
ایــن رشــته را انتخــاب کردنــد و مــن نیــز بــه تبــع 
ــی  ــته تحصیل ــه وارد رش ــد ک ــن ش ــا اینچنی آن ه

ــی شــدم. صنعت

بــا ایــن اوصــاف مســیر موفقیت شــما 
در حــوزه صنعــت بــه جــز دانشــگاه بــه 

چــه عواملــی بســتگی داشــت؟ 
علــل متعــددی دارد اول اینکــه بــزرگ شــدن در 
ــا  ــار آورده و طبیعت ــگ ب ــرد را زرن ــازار ف ــط ب محی
باعــث شــناخت بیشــتر اجتمــاع و مــردم مــی 
گــردد و همچنیــن نیــاز هــای مــردم را بیشــتر مــی 
ــودن  ــه ســمج ب ــز ب شناســد. قســمت عمــده ای نی
ــد نشــدن خالصــه  ــرد بســتگی داشــته و در ناامی ف

مــی شــود.
مــن تــا ســال ســوم دانشــگاه عمــال وارد صنعــت 
نشــده بــودم و در طــی فرآینــدی متوجــه شــدم اگــر 
اکنــون کاری بــرای خــودم دســت و پــا نکنــم بایــد 
ــب  ــن ترتی ــم. بدی ــی کن ــر مسافرکش ــر عم ــا آخ ت
شــروع بــه جســت و جــوی کار کــردم امــا بــه هــر 
ــه و تولیــدی کــه مــی رفتــم از مــن ســابقه  کارخان
ــه  ــه مراجع ــش از 50 کارخان ــه بی ــتند، ب کار خواس
ــرای مــن جایــی نداشــتند.  کــردم کــه هیچکــدام ب
از آن کارخانــه هــا تصمیــم  باالخــره در یکــی 
ــا  ــز ب ــان نی ــه آن ــم ک ــگان گرفت ــت رای ــه فعالی ب
ــاه در  ــن ۴ م ــد، م ــت کردن ــن موافق ــت م درخواس
ــابقه  ــود س ــرای خ ــا ب ــردم ت ــوق کار ک ــه ف مجموع

ــم. ــاد کن ای ایج
ســپس در شــرکتی مشــغول بــه کار شــده و 
ــور  ــه کش ــدم ک ــب ش ــت عجی ــن حقیق ــه ای متوج
ــر خــوب مواجــه اســت و هــر  ــا مشــکل کارگ ــا ب م
ــز  ــدی روی کاری تمرک ــورت ج ــه ص ــه ب ــی ک کس
مــی کنــد بــه زودی پیشــرفت خواهــد کــرد. زمــان 
ــر  ــه ســمت مدی ــه ب ــود ک ــادی ســپری نشــده ب زی
برنامــه ریــزی تولیــد ارتقــا یافتــم و توانســتم تولیــد 
ــا  ــان ب ــن زم ــش دهــم. در همی ــر افزای ــد براب را چن
ــه  ــه مــی کــردم فکــری ب ــی کــه مطالع ــاب های کت
ــای  ــه ه ــم در کارخان ــی توان ــن م ــه م ــرم زد ک س
ورشکســته مدیریــت کــرده، آن هــا را ســر و ســامان 

ــم. ــب نمای ــز کس ــبی نی ــود مناس داده و س
ــه جســتجوی  ایــده را اجرایــی کــرده و شــروع ب
کارخانــه هــای ورشکســته و مشــکل دار  شــهر  
تبریــز نمــوده و بــه عنــوان مدیــر در آن هــا فعالیــت 
کــردم، ابتــدا در قبــال فعالیتــم پولــی دریافــت نمــی 
ــر  ــه بهت ــن کــه وضعیــت کارخان کــردم و بعــد از ای

مــی شــد از ایــن کانــال بــه ســود رســیدم.
بعــد از ایــن فعالیــت هــا مجموعــه مفصــل 
ســازان را احــداث کردیــم و حتــی در خــارج از 
کشــور مجموعــه مونتــاژی را نیــز بــه راه انداختیــم.

ــث  ــه باع ــی ک ــه عطف ــورد نقط در م
ــوید  ــی ش ــای کار آفرین ــد وارد دنی ش

ــد. ــت بفرمائی صحب
ــا کارآفرینــی  ــم مــن ب ــد بگوی ــن مــورد بای در ای
ضعیــف مخالفــم بخصــوص در صنعــت، نبایــد 
ــا  ــراش ی ــه ت ــتگاه کهن ــک دس ــد ی ــا خری ــی ب کس
پــرس ادعــای کارآفرینــی کنــد. مــن بــه کار تیمــی 
ــد  ــوزه تولی ــه ح ــدن ب ــدف از وارد ش ــدم، ه معتق
ــردن  ــول ک ــودرو متح ــق خ ــتم تعلی ــات سیس قطع
ایــن صنعــت بــود. بــا تکنیــک و فکــری خــاص وارد 
شــدیم تــا بتوانیــم صنعــت قطعــه ســازی را متحــول 
ــوس  ــر محس ــی تغیی ــال آت ــد س ــم و در چن نمائی

ــم. ایجــاد کنی

ــردی  از نظــر شــما رشــد و توســعه ف
ــدازه  ــه ان ــا چ ــت ت ــیر موفقی در مس

ــت؟  ــذار اس ــر گ تاثی
ـــی  ـــزایی دارد، کس ـــر بس ـــد تاثی ـــا و صددرص قطع
ـــد صبـــر داشـــته،  کـــه مـــی خواهـــد موفـــق شـــود بای
ـــت دادن  ـــوده، خوشـــبین باشـــد و از منفع ـــدوار ب امی
ـــر  ـــه ه ـــادت و اینک ـــن حس ـــد. م ـــردم نترس ـــه م ب
ـــع  ـــردن را مان ـــی ک ـــی ارزیاب ـــا ســـود مال ـــزی را ب چی

ـــم. ـــی بین ـــت م موفقی
بعضـــی هـــا همیشـــه بـــا نگـــرش مثبـــت بـــه 
هرچیـــزی کـــه اطرافشـــان اســـت مـــی نگرنـــد و 
بـــه اصطـــالح نیمـــه پـــر لیـــوان را مـــی بیننـــد. 

ـــتغال و  ـــوع اش ـــی موض ـــت فعل وضعی
ـــی  ـــه ارزیاب ـــان را چگون ـــکاری جوان بی
ـــود  ـــا کمب ـــا ب ـــه م ـــد، جامع ـــی کنی م
ـــر؟ ـــود کارگ ـــا کمب ـــت ی ـــه اس کار مواج

متاســـفانه بـــا نگـــرش خطرناکـــی در جوانـــان 
مواجهیـــم بـــه ایـــن صـــورت کـــه مـــی خواهنـــد 
یـــک شـــبه میلیـــاردر شـــوند، مـــن چنـــد بـــار 
در مصاحبـــه هایـــم اشـــاره کـــرده ام کـــه امـــروز 
ـــان  ـــوی جوان ـــا از س ـــود دارد ام ـــتغال وج ـــه اش زمین
ـــود،  ـــی ش ـــاهده م ـــردن مش ـــه کارک ـــی ب ـــه کم عالق

یعنـــی کار هســـت ولـــی کارکـــن نیســـت.
امـــروز نبـــود نیـــروی انســـانی متخصـــص 
ـــی  ـــت و عل ـــده اس ـــی ش ـــران بزرگ ـــه بح ـــل ب تبدی
ــراد  ــه افـ ــه بـ ــت کـ ــوزه صنعـ ــوص در حـ الخصـ
ــم  ــا هـ ــگاه هـ ــم و دانشـ ــاز داریـ ــص نیـ متخصـ
ـــت  ـــه درد صنع ـــه ب ـــد ک ـــت نمـــی کنن ـــی تربی نیروی
ـــد  ـــی کنن ـــا م ـــجو الق ـــه دانش ـــی را ب ـــورد و حس بخ
کـــه مضـــر بـــوده و مهنـــدس بـــی مهـــارت بـــه 

هیـــچ دردی نمـــی خـــورد.
ـــروی انســـانی  ـــود نی ـــروز، بحـــران کمب بحـــران ام
ـــه  ـــز ک ـــل تبری ـــی مث ـــهر های ـــت، ش ـــص اس متخص
ـــا  ـــد ب ـــی آین ـــاب م ـــه حس ـــور ب ـــت کش ـــب صنع قط

ـــد. ـــص مواجهن ـــروی متخص ـــود نی کمب

ارزیابـــی شـــما از ضعـــف ارتبـــاط 
ــه  میـــان صنعـــت و دانشـــگاه چگونـ

اســـت؟
ـــم  ـــتای عل ـــت در راس ـــا صنع ـــروز در کل دنی ام
ــا  ــوم مـ ــه علـ ــی کـ ــد در حالـ ــی یابـ ــعه مـ توسـ
بـــا صنعـــت داخـــل کشـــور بیگانـــه انـــد، بـــرای 
مثـــال مـــا قطعـــه پرایـــد تولیـــد مـــی کنیـــم در 
حالـــی کـــه در دانشـــگاه هـــای مـــا پایـــان نامـــه 
ـــرعت 750  ـــت در س ـــای ج ـــر هواپیم ـــروی وارد ب نی
ـــر روی  ـــد ب ـــا بای ـــود. م ـــی ش ـــته م ـــر نوش کیلومت
ـــا  ـــت م ـــروز صنع ـــه ام ـــم ک ـــی کار کنی ـــروژه های پ

بـــه آن نیـــاز دارد.
و از طرفـــی دیگـــر دانشـــگاه هـــای مـــا مقالـــه 
ــر حســـب  ــود را بـ ــتادان خـ ــور اســـت و اسـ محـ
ـــی  ـــی عمل ـــه خروج ـــد ن ـــی کن ـــی م ـــه ارزیاب مقال
ـــتی  ـــه سیاســـت درس ـــم ک ـــی بینی ـــفانه م ـــه متاس ک
ــن  ــطح بیـ ــم در سـ ــر بخواهیـ ــت. اگـ ــوده اسـ نبـ
ــز  ــاره ای جـ ــم چـ ــد کنیـ ــی تولیـ ــی کاالیـ المللـ
آمیختـــن علـــم و صنعـــت بـــا یکدیگـــر نداریـــم.

ـــی  ـــگاه صنعت ـــه دانش ـــرا ب ـــش م ـــت پی ـــد وق چن
ـــراف  ـــا اعت ـــه آن ج ـــد ک ـــرده بودن ـــوت ک شـــریف دع
ـــردم  ـــی ک ـــل م ـــریف  تحصی ـــر در ش ـــن اگ ـــردم م ک
ـــه  ـــرادی ک ـــاید ای ـــوم، ش ـــق ش ـــتم موف ـــی توانس نم
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــزرگ دارن ـــای ب ـــگاه ه دانش
ـــام  ـــدس اســـت و انج ـــود مهن ـــی ش ـــا م دانشـــجو الق
هـــرکاری بـــا شـــخصیت اجتماعـــی او مناســـبت 
نـــدارد، درحالـــی کـــه بـــرای بدســـت آوردن 

ـــرد. ـــروع ک ـــر ش ـــد از صف ـــارت بای مه

چالـــش هـــای اصلـــی پیـــش روی 
ــدام  ــت کـ ــیر موفقیـ ــما در مسـ شـ
ــا را  ــه آن هـ ــد و چگونـ ــع بودنـ موانـ

ــد؟ ــرده ایـ ــت کـ مدیریـ
مــن ذاتــا آدم خوشــبینی هســتم و هــر اتفــاق و 
چالشــی هــم کــه برایــم رخ داده اســت را از چشــم 
ــرار  ــر ق ــخصی س ــی ش ــی وقت ــده ام حت ــود دی خ

ــد  ــن بای ــم م ــی گفت ــود م ــه خ ــد ب ــی آم کاری نم
تشــخیص مــی دادم کــه وعــده ایــن شــخص کــذب 

ــت. ــودم اس ــر خ ــت و تقصی اس
ــه نحــوی اســت  ــا ب ــدی م ــای تولی ــه ه مجموع
کــه بــا ســعی و تــالش خودمــان جلــو رفتــه ایــم و 
در طــول ایــن مســیر هــر چالــش و مشــکلی برایــم 
اتفــاق افتــاد، بــه خــودم گفتــم » اگــه راحــت بــود 

همــه انجامــش مــی دادن«
ــی  ــه خیل ــده ای ک ــم مشــکل عم ــی کن ــر م فک
ــد  ــی کن ــت م ــا را اذی ــب و کار ه ــع و کس از صنای
ــت،  ــک اس ــوع چ ــود و موض ــی موج ــتم بانک سیس
مــن همیشــه گلهمنــد بــوده ام کــه ای کاش دســته 
چکــی را کــه بــه افــراد مــی دهنــد نســبتا مدیریــت 
شــده بــوده و حداقــل بــا رنــگ چــک میــزان اعتبــار 

آن مشــخص شــود.

ــنهادی  ــه پیش ــتا چ ــن راس در همی
ــد؟ ــان داری ــرای جوان ب

هاســت،  خانــواده  بــا  ابتــدا  ســخنم  روی 
ــب و کار  ــول و کس ــا پ ــی ب ــان را از کودک فرزندانت

آشــنا کنیــد.
ــدن  ــام ش ــد از تم ــه بع ــد ک ــر نکنن ــان فک جوان
دانشــگاه بــا تزریــق آمپــول مهــارت بدســت خواهنــد 
آورد و حتمــا در حیــن تحصیــل بــه دنبــال مهــارت 

باشــند.
متاســفانه یکــی از ایراداتــی هــم کــه امــروز 
رشــته  تطابــق  عــدم  ماســت  جامعــه  متوجــه 
مثــال  بــرای  اســت،  کاری  حــوزه  و  تحصیلــی 
شــخصی کــه کشــاورزی خوانــده در صنعــت اســت 
ــان دانشــجویی  ــان در زم ــر جوان ــه اگ و بالعکــس ک
ــی خودشــان  ــت در رشــته تحصیل ــال فعالی ــه دنب ب
باشــند تحصیــل و کار برایشــان بســیار لــذت بخــش 

ــود. ــد ب خواه
جوانــان بایــد آســتین هــا را بــاال زده و وارد 
ــن  ــود م ــرای خ ــیاری ب ــوارد بس ــوند، م ــدان ش می
پیــش آمــده کــه جوانــان فــارغ التحصیــل 30 ســاله 
بــه مــا مراجعــه مــی کننــد و وقتــی مــن از ایشــان 
مــی پرســم کــه اولیــن درآمــدت را چگونــه و بــا چــه 
ــه دســت  ــوز ب ــد هن ــی گوی کاری بدســت آوردی م
نیــاورده ام و همانطــور کــه عــرض کــردم قســمتی 
از ایــن آســیب را فاصلــه دانشــگاه و صنعــت بــه مــا 

تحمیــل کــرده اســت.

از چکیــده دانشــی کــه تــا کنــون در 
راســتای کارآفرینــی و موفقیــت بدســت 
اورده ایــد ، مهــم تریــن جملــه را بیــان 

بفرمائیــد.
ــان  ــود، انس ــی ش ــروع م ــا ش ــز از روی ــه چی هم
ــراد  ــه اف ــرداز هســتند نســبت ب ــا پ ــه روی ــی ک های
معمولــی بســیار موفــق ترنــد. مــن رویــا پــردازی را 

ــم. ــی دان ــت م ــل موفقی عام

نقــش پشــتکار را در موفقیــت چطــور 
مــی بینیــد؟

مــن هــر روز ســاعت ۶ صبــح بیــدار مــی شــوم 
ــاد دارم پشــتکار  ــه شــدت منظــم هســتم، اعتق و ب
بایــد در همــه زمینــه هــا و فاکتــور هــای مــورد نیــاز 
بــرای موفــق شــدن مثــل ســحر خیــزی، پــس انــداز 
مالــی، حفاظــت از پــس انــداز، اهــرم کــردن پــول، 

خســتگی ناپذیــری و مــوارد دیگــر لحــاظ گــردد.
مــن متصــل بــه رانــت نیســتم و از دستفروشــی 
ــد  ــی گوین ــه م ــانی ک ــیده ام و کس ــا رس ــه اینج ب
ــه  ــوان ب ــی ت ــزی نم ــه ری ــالش و برنام ــا ت ــا ب صرف

ــتند.  ــتباه هس ــید در اش ــی رس جای

ــد،  در آخــر اگــر ســخن خاصــی داری
ــد. بفرمائی

ــب  ــری عج ــه سراس ــم از روزنام ــی کن ــکر م تش
ــد و  ــی ده ــا م ــتان به ــت اس ــه صنع ــه ب ــیر ک ش
مطمئنــا صنعــت و رســانه بخــش جدایــی ناپذیــری 
ــل  ــد عام ــی توانن ــم م ــک ه ــه کم ــه ب ــتند ک هس

ــند. ــرفت باش ــعه و پیش توس
در آخــر بــه جوانانــی کــه در شــبکه مجــازی مــرا 
ــت در  ــم موفقی ــی کن ــد م ــد تاکی ــی کنن ــال م دنب
ــنگی را  ــد گرس ــود، بای ــی ش ــل نم ــد روز حاص چن
ــی بکشــند، خــراب شــده  ــی خواب ــد، ب تحمــل کنن
ــورت  ــد، مش ــه کنن ــوند، مطالع ــاخته ش ــو س و از ن

ــد. ــه ســختی کار کنن ــد و ب بگیرن
ــه  همــه مــا در جامعــه مســئول هســتیم، مــن ب
ــانه و  ــوان رس ــه عن ــما ب ــده، ش ــد کنن ــوان تولی عن
ــی خــرد  ــازار م ــی را از ب ــه محصول ــی کســی ک حت
بایــد حمایــت از هموطنــان را در نظــر داشــته 

ــید. باش

در مصاحبه اختصاصی با کارآفرین موفق ایرانی مطرح شد:

زمینه اشتغال وجود دارد، عالقه جوانان به کار کم تر شده
سید حسین زینالی 

ــد و  ــه تولی ــی در عرص ــوالت بزرگ ــأ تح ــان منش ــوان کارآفرین ــه عن ــوآور ب ــاق و ن ــراد خ ــی اف ــن الملل ــه بی ــروزه در عرص ام
خدمــات بــوده و چــرخ هــای توســعه اقتصــادی را بــا توســعه کارآفرینــی حرکــت مــی دهنــد. وقتــی مســیر حــوادث، وقایــع و 
ــه دنبــال  رونــد فعالیــت هــای اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع را بررســی مــی کنیــم، در مــی یابیــم کــه انســان هــا همــواره ب
تغییــر بــوده انــد و در ایــن میــان، افــرادی بــوده انــد کــه از قوانیــن کلــی جوامــع پیــروی نکــرده و بــا ایــن بــه اصطــاح عصیــان 
باعــث تغییــر در جوامــع خــود و بــه طــور کلــی جوامــع بشــری شــده انــد. جامعــه پیشــرفته امــروزی، توســعه خــود را مدیــون 
انســان هایــی اســت کــه قــادر بــه تبدیــل رویاهــا و ایــده هــای خاقانــه خــود بــه حقیقــت بــوده، روحیــه اســتقال طلبــی بــرای 
کاوش موقعیــت هــای جدیــد را داشــته و از جــرأت کافــی بــرای مبــارزه بــا روش هــای متــداول و جــا افتــاده برخــوردار بــوده 
انــد. در دنیــای اقتصــاد کــه مابقــی حــوزه هــای موجــود در جوامــع بشــری وابســته بــه آن اســت، ایــن عامــان تغییــر را امــروزه 
کارآفریــن مــی نامنــد. در همیــن راســتا بــه ســراغ یکــی از کارآفرینــان جــوان ایرانــی رفتــه و گفتگــوی صمیمانــه ای را بــا وی 

انجــام داده ایــم.
حســین عبــدی، مدیرعامــل شــرکت مفصــل ســازان راویــن کــه در زمینــه تولیــد قطعــات جلــو بنــدی خــودرو بــه عنــوان یکــی 
از موفــق تریــن تولیــد کننــدگان ایرانــی مطــرح مــی باشــد، متولــد ســال 1362 و بــزرگ شــده محلــه ســیاب تبریــز اســت.

وی از دستفروشــی در بــازار تبریــز شــروع کــرده و امــروز در شــرکت مفصــل ســازان راویــن بــه عنــوان مدیــر عامــل، قائــم 
مقــام مدیرعامــل صنایــع تولیــدی مســماری، قایــم مقــام شــرکت ســازه برتــر آذربایجــان و رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت ســهند 

لنــت تبریــز مــی باشــد.
عبــدی دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد حقــوق بیــن الملــل بــوده و دربــاره نــکات قابــل توجهــی از جملــه، بحــران کمبــود 
ــه  ــرای رســیدن ب ــا ب ــزوم داشــتن روی نیــروی انســانی متخصــص در کشــور، عــدم همــکاری و تعامــل صنعــت و دانشــگاه، ل
موفقیــت و اینکــه کشــور مــا بــا مشــکل کارگــر خــوب مواجــه اســت و اگــر کســی کــه بــه صــورت جــدی روی کاری تمرکــز کنــد 
بــه زودی پیشــرفت خواهــد کــرد، بــا خبرنــگار مــا بــه گفــت و گــو پرداختــه کــه ماحصــل آن تقدیــم مخاطبیــن عزیــز مــی گــردد.
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مدیرعامــل شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی 
ــا هــدف افزایــش ایمنــی و ســرعت  ــران گفــت: ب ای
ــی در  ــی و زیربنای ــروژه خدمات ــا 5۶ پ ــیر قطاره س

ــه بهــره بــرداری رســید.  بخــش ریلــی ب
ــم  ــولی در مراس ــعید رس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــای ریل ــرداری از پروژه ه بهره ب
ــتگاه راه  ــافری ایس ــالن مس ــس در س ــو کنفران ویدئ
ــروژه در  ــد گفــت: 5۶ پ ــران برگــزار ش آهــن ته
ســطح شــبکه ریلــی امــروز در 13 ناحیــه بــه بهــره 

بــرداری می رســد.
حــوزه  در  را  پروژه هــا  ایــن  مجموعــه  وی 
ارتباطــات و عالئــم الکترونیکــی، احــداث خطوط دوم 
و همچنیــن خطــوط فرعــی و بازســازی و بهســازی 
ــرد. ــالم ک ــا اع ــی بالک ه ــی در برخ ــوط ریل خط

بــه گفتــه رســولی هــدف راه آهــن از بهره بــرداری 
از ایــن پروژه هــا ارتقــای ایمنــی و افزایــش ســرعت 

ســیر قطارهــا اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــه دلیــل 
قدیمــی بــودن و اســتفاده زیــاد از برخــی مســیرهای 
ــده اســت  ــن آم ــا پایی ــیر قطاره ــرعت س ــی، س ریل
ــداث  ــود؛ اح ــازی ش ــیرها بازس ــا مس ــود ت و الزم ب
خطــوط دوم نیــز بــا هــدف افزایــش ظرفیــت 
ــی کشــور  ــر از شــبکه ریل قطارهــا و بهــره وری باالت

انجــام می شــود.
ــه  ــض در پایان ــوط عری ــداث خط ــولی از اح رس
مــرزی اینچــه بــرون خبــر داد و گفــت: ایــن پــروژه 
ــال  ــل اتص ــی در مح ــش ایمن ــدف افزای ــا ه ــز ب نی
ــرداری  ــه بهــره ب ــران و آذربایجــان امــروز ب ــل ای ری

رســید.
بــه گفتــه رســولی ارزش پروژه هــای مــورد بهــره 

بــرداری ۶00 میلیــارد تومــان اســت.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد:
کاهش 40 درصدی بارندگی ها در 

حوضه دریاچه ارومیه 

ــر  ــای وزی ــاون آب و آبف ــا، مع ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرف و دریاچــه  ــارش ب ــا انتشــار فیلمــی از ب ــرو ب نی
ــت:  ــی نوش ــبکه های اجتماع ــی از ش ــه در یک ارومی
ــه  ــه ارومی ــرف در مســیر دریاچ ــای ب ــه تماش اگرچ
ــا  ــزان بارندگی ه ــا می ــت ام ــدواری اس ــب امی موج
ــال  ــه پارس ــبت ب ــوز نس ــز هن ــه آبری ــن حوض در ای

ــت.  ــر اس ــد کمت ۴0درص
صفحــه  در  خامســی«  زاده  تقــی  »قاســم 
رونــد  ایــن  تــداوم  نوشــت:  خــود  اینســتاگرام 
احتمــال کاهــش میــزان آب در ایــن دریاچــه را 
جــدی تــر خواهــد کــرد، هرچنــد هنــوز تــراز 
دریاچــه نســبت بــه بهمــن مــاه پارســال ۶0درصــد 

دارد. افزایــش 
خانــه  تصفیــه  از  از  بهره بــرداری  بــه  وی 
شهرســلماس در ســفری کــه بــه ایــن شــهر داشــت 
اشــاره کــرد و نوشــت: ســامانه شــهر ســلماس 
ــن  ــدار و مطمئ ــرب پای ــهروندان را از آب ش ــه ش ک
برخــوردار می کنــد، شــامل یــک تصفیــه خانــه 
مــدرن بــا سیســتم هــوای فشــرده اســت کــه توســط 

بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری شــده اســت.
تقــی زاده خامســی ادامــه داد: 17 کیلومترخطوط 
ــده  ــت انجــام ش ــه دول ــا هزین ــز ب ــانی نی آب رس
ــه کــه صــدو  ــا احــداث ایــن تصفیه خان اســت کــه ب
ــن شــهر  پنجاهمیــن واحــد کشــور اســت مــردم ای
ــتند  ــی داش ــرب پایین ــت آب ش ــون کیفی ــه تاکن ک

ــد. ــدا می کنن ــی پی ــالم دسترس ــه آب س ب
آبریــز دریاچــه  بارش هــا در حوضــه  میــزان 
ارومیــه براســاس اطالعــات شــرکت مدیریــت منابــع 
آب ایــران تــا 18بهمــن مــاه، 12۶.۶ میلیمتــر بــوده 
ــه  ــدت مشــابه پارســال ک ــه م ــه نســبت ب اســت ک
ــا رشــد منفــی  233.3 میلیمتــر بارندگــی داشــته ب

ــه رو شــده اســت. ۴۶درصــدی روب

شهردار تهران در اجالس جهانی شهرها در ابوظبی:
اداره تهران چندفرهنگی 

بدون نوآوری مداوم ممکن نیست

شــهردار تهــران گفــت تهــران 11 درصــد جمعیــت و 21 درصــد تولید 
ــد  ــهر چن ــن ش ــاص داده و اداره ای ــود اختص ــه خ ــی را ب ــص داخل ناخال
فرهنگــی، جــز از طریــق نــوآوری مــداوم در حوزه هــای مختلــف ممکــن 

نیســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، پیــروز حناچــی شــهردار در رأس هیئتــی متشــکل 
از چندتــن از اعضــای شــورای شــهر و مدیــران شــهری عــازم امــارات شــد 
ــع  ــن مجم ــد. ای ــهرها WUF10 حضــور یابن ــی ش ــع جهان ــا در مجم ت
ــرکت  ــا ش ــهری ب ــت ش ــات مدیری ــتراک گذاری تجربی ــدف به اش ــا ه ب
مدیرانــی از تمــام جهــان برگــزار می شــود. در ایــن ســفر محمــود 
ــهر،  ــورای ش ــای ش ــاری اعض ــام فخ ــی و اله ــد علیخان ــی، محم میرلوح
محمدحســین بوچانــی رییــس مرکــز مطالعــات شــهر تهــران، صدرالدیــن 
علیپــور رییــس ســازمان مدیریــت پســماند، محمــد محمددوســت 
ــن  ــد ت ــه17 و چن ــهردار منطق ــری ش ــود کله ــه۴، محم ــهردار منطق ش
ــران را  ــهردار ته ــات، ش ــز مطالع ــات و مرک ــز ارتباط ــان مرک از کارشناس

همراهــی می کننــد.
مجمــع جهانــی شــهری، یکــی از بزرگ تریــن گردهمایــی هــای 
مدیریــت شــهری در دنیــا، بــه میزبانــی ابوظبــی در شــرف برگزاریســت 
ــزار  ــی برگ ــداد جانب ــع ۴رخ ــن مجم ــیه ای ــران در حاش ــهرداری ته و ش
ــی شــهری در ابوظبــی امــارات برگــزار می شــود؛  می کنــد. مجمــع جهان
ــران  ــن از مدی ــزار ت ــش از 20ه ــان بی ــه میزب ــدروزه ای ک ــش چن همای
شــهری کشــورهای متعــدد اســت تــا گــرد هــم بیاینــد و تجربیــات خــود 
ــد. شــهرداری  ــه اشــتراک بگذارن ــا یکدیگــر ب ــی را ب ــی محل در حکمروای
ــد  ــزار می کن ــی را برگ ــداد جانب ــع ۴رخ ــن مجم ــیه ای ــران در حاش ته
ــگ و  ــت پذیری«، »فرهن ــگ در زیس ــش فرهن ــد: »نق ــن قرارن ــه از ای ک
نــوآوری در مدیریــت شــهری تهــران«، »ایجــاد شــهرهای مشــارکتی در 
ــا« و  ــا و محدودیت ه ــاخت ها، مزای ــعه؛ زیرس ــال توس ــورهای در ح کش

ــدار«. ــرای توســعه شــهری پای »مشــارکت ب

شهردار منطقه ۹ تبریز خبر داد:
توزیع بیش از ۱4هزارتن آسفالت اساسی 

در حوزه شهرداری منطقه ۹ تبریز 

بیــش  توزیــع  از  تبریــز  منطقــه9  شــهردار 
از 1۴هــزار و 380تــن آســفالت در حــوزه ایــن 
شــهرداری در 10 ماهــه ســال جــاری خبــر داد. 
ــالم  ــا اع ــیانی ب ــرام نس ــهریار، به ــزارش ش ــه گ ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــه س ــت: در 10 ماه ــر گف ــن خب ای
ــزار  ــه 1۴ه ــی منطق ــی و عمران ــت فن ــت معاون هم
ــی و فرعــی ســطح منطقــه  ــر اصل ــن از معاب و 380ت
زیرســازی و آســفالت ریــزی اساســی و لکــه گیــری 

شــده اســت.
ــه اهــداف اجــرای  ــا اشــاره ب شــهردار منطقــه 9 ب
ایــن پــروژه اظهــار داشــت: هــدف از آســفالت ریــزی 
معابــر شــهری تســهیل در عبــور و مــرور وســایل نقلیه 
و عابریــن، رســیدن بــه اســتانداردهای مطلوب شــهری 

و نیــز افزایــش رضایــت منــدی مــردم مــی باشــد.
ــروژه  ــن پ ــرای چندی ــار اج ــزود: در کن ــیانی اف نس
بــزرگ شــهری بحــث ســاماندهی و بهســازی معابــر از 
جملــه اولویــت هــای کاری ایــن شــهرداری اســت کــه 
ــات شــهری و  ــی و خدم ــی و عمران ــای فن ــت ه معاون
اجرایــی منطقــه تــالش دارنــد در حیطــه وظایــف خود 
در ایــن راســتا فعالیــت هــای مناســبی انجــام دهنــد.

ــر  ــود خاط ــخنان خ ــری از س ــش دیگ او در بخ
ــریع  ــع و س ــم بموق ــداری، ترمی ــرد: نگه ــان ک نش
ــه هــای مجــدد در  ــع از تحمیــل هزین آســفالت، مان
بســیاری از مــوارد بــه شــهرداری اســت و در راســتای 
ــبت  ــر، نس ــفالت معاب ــت آس ــای کیفی ــود و ارتق بهب
بــه ترمیــم بموقــع نوارهــای حفــاری، لکــه گیــری و 
مرمــت روکــش آســفالت معابــر اصلــی و شــریانی، در 
ســطح حــوزه ی شــهرداری منطقــه 9 تبریــز اقدامات 

ــرد. عاجــل صــورت مــی پذی

استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد:
اجرای همزمان 24 پروژه راه سازی

 در آذربایجان شرقی

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: به رغــم تنگناهــای مالــی و 
فشــارهای اقتصــادی ناشــی از شــرایط تحریــم، 2۴ پــروژه راهســازی در 
ــم  ــازه نداده ای ــی اج ــود و حت ــرا می ش ــان اج ــورت همزم ــه ص ــتان ب اس

ــود.  ــل ش ــا تعطی ــن پروژه ه ــورد از ای ــک م ی
ــرداری  ــن بهره ب ــدی در آئی ــا پورمحم ــنا، محمدرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــاده را  ــان، راه و ج ــراه خواجه-ورزق ــار بزرگ ــه و چه ــای دو، س از فازه
ــالش  ــایه ت ــت: در س ــت و گف ــعه دانس ــر در توس ــل موث ــه عوام از جمل
ــراه  ــر از بزرگ ــان، توانســتیم ۴8 کیلومت ــکاران و مجری شــبانه روزی پیمان
ــم  ــتان تقدی ــردم اس ــه م ــر ب ــه فج ــا ده ــان ب ــان را همزم خواجه-ورزق

ــم. کنی
ــاز  ــب دو ف ــروژه مهــم در قال ــن پ ــده ای ــدوارم باقی مان ــزود: امی وی اف

ــرداری برســد. ــه بهره ب ــده ب ــج در ســال آین ــک و پن ی
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــی ۶00 میلی ــه پیش بین ــاره ب ــا اش وی ب
ــا کنــون بیــش از  ــروژه، اظهــار داشــت: ت تکمیــل تمــام فازهــای ایــن پ
320 میلیــارد تومــان بــرای بهره بــرداری از ایــن پــروژه ســرمایه گــذاری 
شــده و باقی مانــده اعتبــار مــورد نیــاز هــم بــا مشــارکت مجتمــع مــس 

ــود. ــن می ش ــان تامی آذربایج
ــن  ــرای ای ــه اج ــم ک ــالم می کنی ــرات اع ــه ج ــرد: ب ــریح ک وی تش
پروژه هــا، آذربایجــان شــرقی را بــه یــک کارگاه بــزرگ عمرانــی و 

ــت. ــرده اس ــل ک ــازی تبدی راه س
ــران نیــز  ــع ملــی مــس ای ســعد محمــدی، مدیرعامــل شــرکت صنای
در ایــن آئیــن از آمادگــی کامــل ایــن شــرکت بــرای تامیــن منابــع مالــی 
ــه-  ــراه خواج ــروژه بزرگ ــج پ ــک و پن ــای ی ــل فازه ــرای تکمی ــورد ب م

ــر داد. ــان خب ورزق

استخر و باغ »شاه گولی« تبریز ثبت جهانی می شود

ــبز  ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــن س ــه بی ــم نام ــر تفاه براب
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــهری و اداره کل می ش
جهانــی  ثبــت  گولــی«  »شــاه  بــاغ  و  اســتخر  آذربایجان شــرقی، 

 . د می شــو
ــا، پــس از ثبــت مجموعــه تاریخــی تفریحــی ائــل  بــه گــزارش ایرن
ــت  ــماره 2۴77۴ در فهرس ــا ش ــال 1387 ب ــن س ــی در 27 بهم گول
ــا امضــای ایــن  ــر تاریخــی ب ــرای حفــظ ایــن اث ــار ملــی، گام دوم ب آث

ــه برداشــته شــد. ــم نام تفاه
ســازمان ســیما، منظــر و زیباســازی شــهرداری تبریــز در راســتای 
ثبــت جهانــی اســتخر و بــاغ »شــاه گولــی« )بــه معنــای شــاه اســتخر( 
ــن  ــت، تعیی ــند مالکی ــردن س ــی ک ــل نهای ــی از قبی ــات مقدمات اقدام

حریــم و گونــه هــای گیاهــی و جانــوری را انجــام داده اســت. 
بــاغ و اســتخر »شــاه ُگلــی« کــه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی 
گردشــگاه های  مهم تریــن  از  داد،  نــام  تغییــر  ُگولــی«  »ائــل  بــه 
ــر اســاس نقشــه هــای قدیمــی، در جنــوب شــرق  ــز اســت کــه ب تبری
ایــن شــهر و در 7 کیلومتــری مرکــز آن واقــع شــده  و در زمــان 

ــت. ــه  اس ــترش یافت ــان گس ــاد و در دوره صفوی ــا ایج آق قویونلوه
ــوده و در  ــر ب ــی« 12 مت ــاغ »شــاه گول عمــق دریاچــه اســتخر و ب

ــود. ــام می ش ــی انج ــه آن قایقران محوط
شـــهربازی )لوناپـــارک(، غذاخـــوری، فســـت فـــود و کافـــی 
ــود دارد و  ــگاه وجـ ــن گردشـ ــل ایـ ــددی در داخـ ــاپ های متعـ شـ
دارای هتـــل و مســـافرخانه و دفتـــر جهانگـــردی فعـــال اســـت و بـــا 
ـــی  ـــه جهان ـــگاه جنب ـــن گردش ـــی، ای ـــل گل ـــارس ائ ـــل پ ـــداث هت اح

پیـــدا کـــرده  اســـت.

شهر و شورا

 مدیرعامـل منطقـه آزاد ارس بـر توانمنـدی 
ایـن منطقـه آزاد بـرای فراهـم کـردن زمینـه 
اتحادیـه  بـا  کشـورمان  همـکاری  موفقیـت 

کـرد. تاکیـد  اوراسـیا  اقتصـادی 
بـه گـزارش مهـر ، محسـن نریمـان در پانـل 
توسـعه  و  آزاد  »مناطـق  همایـش  تخصصـی 
همکاری هـای اقتصـادی بـا کشـورهای همسـایه 
اوراسـیا«  و  صادرات-ترانزیـت  محوریـت  بـا 
گفـت: ظرفیت هـا و مزیت هـای فـراوان ارس در 
عرصه هـای مختلـف می توانـد زمینـه موفقیـت 
کشـورمان در دسـتیابی به مفاد موافقتنامه مبادله 
شـده بـا اتحادیه اقتصـادی اوراسـیا را فراهم کند.

وی بـه اقدامات صورت گرفته توسـط سـازمان 
منطقـه آزاد ارس بـرای اجرایی شـدن موافقتنامه 
بیـن ایران و اتحادیه اوراسـیا، گفـت: ارس و مرکز 
آن یعنـی جلفـا در صـده های دور مرکـز ترانزیت 
و حمـل و نقـل ایـران بوده اسـت و مـا در ارس به 

دنبـال احیـای این مزیت مهم هسـتیم.
رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 
منطقـه آزاد ارس بـا یـادآوری اینکـه تنهـا مـرز 
زمینـی مشـترک ایـران و اتحادیـه اوراسـیا در 
زون نـوردوز منطقه آزاد ارس واقع شـده اسـت، 

گفـت: نـوردوز بـا در نظـر گرفتن ایـن موقعیت 
ممتـاز و در چارچـوب دیپلماسـی حمـل و نقل، 
هـاب  و  زمینـی  ترانزیـت  مرکـز  بـه  می توانـد 
لجسـتیک زمینـی ایران-اوراسـیا تبدیـل شـود.

و  نیـرو  وزیـر  اظهـارات  بـه  همچنیـن  وی 
رئیـس طـرف ایرانـی کمیسـیون های مشـترک 
همـکاری تجـاری و اقتصـادی ایـران با روسـیه 
شناسـاندن  لـزوم  بـر  مبنـی  ارمنسـتان  و 
اقتصـادی  اتحادیـه  بـا  همـکاری  مزیت هـای 

اوراسـیا و نهادینـه شـدن اهمیت ایـن همکاری 
در افـکار عمومـی اشـاره کـرد و گفـت: منطقـه 
پیشـرو  مطالبـه،  ایـن  تحقـق  بـرای  ارس  آزاد 
بـوده اسـت و در ایـن زمینـه بـه تازگـی میزبان 
هیـأت 23 نفرۀ رسـانه ای از شـبکه های رادیویی 
و تلویزیونـی و همچنیـن رسـانه های مکتـوب و 

مجـازی ارمنسـتان بودیـم.
نریمـان در ادامه بـه فرازهایـی از بیانات مقام 
معظـم رهبـری در خصوص ضـرورت قدرتمندتر 

شـدن اقتصاد ایران اشـاره کرد و افـزود: عضویت 
دیگـر  و  اوراسـیا  اقتصـادی  اتحادیـه  در  ایـران 
راهکارهـای  از  یکـی  منطقـه ای  اتحادیه هـای 

قدرتمندتـر شـدن اقتصاد کشـور اسـت.
رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 
تـالش  گفـت:  همچنیـن  ارس  آزاد  منطقـه 
می کنیـم با همـکاری دیگر مناطق آزاد کشـور، 
ایجـاد  را  تولیـدی  توانمنـد  کنسرسـیوم های 
کنیـم و با حمایـت جدی از این کنسرسـیوم ها، 
در مسـیری کـه مقـام معظـم رهبـری تبییـن 

کنیـم. فرموده انـد، حرکـت 
وی در پایـان، با بی بدیـل خواندن فرصت های 
سـرمایه گـذاری در منطقـه آزاد ارس، از فعـاالن 
اقتصـادی داخلی و سـرمایه گـذاران خارجی برای 

حضـور در ایـن منطقه آزاد دعـوت کرد.
توسـعه  و  ویـژه  آزاد،  »مناطـق  همایـش 
همکاری هـای اقتصـادی با کشـورهای همسـایه 
بـا محوریـت صادرات-ترانزیـت و اوراسـیا« کـه 
بیـن  همایش هـای  مرکـز  در  شـنبه  امـروز، 
المللـی صداوسـیما در تهـران گشـایش یافتـه، 
فـردا بـا برگـزاری آئیـن اختتامیـه بـه کار خود 

پایـان خواهـد داد.

ــریح  ــن تش ــس ضم ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــک عض ی
ــته  ــد داش ــردم بای ــب م ــدگان منتخ ــه نماین ــاخص هایی ک ش
ــی بندگــی خــدا را  باشــند، گفــت: اگــر نماینــده ویژگــی اخالق
داشــته باشــد هیــچ گاه بــر ســر حقــوق مــردم بــا کســی معاملــه 

ــد.  ــی نمی فروش ــج قیمت ــه هی ــردم را ب ــد و م ــی کن نم
بـه گـزارش ایسـنا، سـهیال جلـودارزاده، بـا اشـاره بـه بیانـات 
اخیـر مقـام معظم رهبـری درباره  شـاخص های انتخاب درسـت و 
خصوصیـات یـک نماینده منتخـب، اظهار کرد: فـردی که وظیفه 
وکالـت مـردم را در بسـیاری از امـور بـر عهـده می گیـرد بایـد 

توانایـی انجـام ایـن مسـئولیت را نیز داشـته باشـد.
ایــن عضــو فراکســیون امیــد مجلــس افــزود: نماینــده منتخب 
بایــد در موضوعاتــی همچــون فراینــد تعامــل بــا دولــت، تعامــل 
ــس  ــف در مجل ــا و وظای ــی رفتاره ــه و چگونگ ــوه قضایی ــا ق ب
ــی  ــد، برخ ــده آن بربیای ــد و از عه ــته باش ــی الزم را داش آگاه
اوقــات در ایــن تعاملــی کــه دارد بایــد بــا شــجاعت نظــر مخالــف 
خــود را بیــان کنــد حتــی اگــر ایــن کار بــا منافــع شــخصی و یــا 

منطقــه ای وی نیــز مغایــر باشــد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس عنــوان کــرد: نماینــده بایــد 
قــدرت حــل مســائل و توانایــی مذاکــره را داشــته باشــد و نظــرات 
خــود را کــه منطبــق بــا خواســته هــا و انتظــارات مــردم اســت در 
حــوزه قانــون گــذاری بــه منصــه ظهــور برســاند، از ســوی دیگــر 

محبوبیــت میــان مــردم امــری مهــم اســت چــرا کــه در شــرایط 
ســخت مــردم بایــد بــه وی اعتمــاد داشــته و او را دوســت داشــته 
ــام  ــردم انج ــتوانه م ــه پش ــود را ب ــه خ ــد وظیف ــا بتوان ــند ت باش
ــک  ــد از نزدی ــردم بای ــا م ــاط وی ب ــتا ارتب ــن راس ــد، در همی ده
و بــه صــورت مســتمر باشــد، چــرا کــه نماینــده بایــد مشــکالت 
موکلیــن خــود را لمــس کــرده و از نظــرات آن هــا اســتفاده کنــد.

جلـودارزاده در پایـان اضافه کرد: موضوع بسـیار مهـم که باید 
در اولویـت نیز باشـد ایمـان و اعتقاد به خداونـد، روز جزا و جهان 
آخـرت اسـت؛ اگـر نماینده ویژگـی اخالقی بندگی خدا را داشـته 
باشـد هیـچ گاه بر سـر حقـوق مردم با کسـی معامله نمـی کند و 
مـردم را بـه هیـچ قیمتی نمی فروشـد، ایـن موضوع یکـی از آفت 

هایـی بـود که در برخـی دوره ها شـاهد آن بودیم.
هــا،  دوره  برخــی  در  گاهــی  شــد:  مدعــی  جلــودارزاده 
نماینــدگان، مجلــس را بــه تیمچــه حاجــب الدولــه تبدیــل کــرده 
ــان در آن  ــع شخصیش ــه مناف ــد ک ــام می دادن ــی انج و معامالت

ــود. ــن ش تامی

ــت:  ــازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان شــرقی گف ــس س ریی
ــتان  ــی در اس ــای دام ــواع نهاده ه ــن از ان ــزار ت ــش از 580 ه بی

توزیــع شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، اکبــر فتحــی در جلســه کارگــروه تولیــدات 
دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی، اظهــار کــرد: ایــن نهــاده هــا 
ــا ارز ۴200 تومانــی تهیــه و تامیــن مــی گــردد، اتحادیــه هــا  ب
در توزیــع نهــاده هــای دامــی بایــد دقــت الزم را داشــته باشــند 
تــا ایــن نهــاده هــا بــه دســت تولیدکننــدگان واقعــی محصــوالت 

دامــی برســد.
ــش  ــداران، نق ــای دام ــه ه ــه اتحادی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــنامه مربوط ــه در اساس ــود را ک ــی خ ــف اساس ــی و وظای اصل
قیــد شــده اســت بــه نحــو احســن انجــام دهنــد، اظهــار کــرد: 
مدیریــت نهــاده هــای یارانــه دار تنهــا یکــی از وظایــف اتحادیــه 
هــا اســت و اتحادیــه هــای دامــی بایــد بــر ســایر مــوارد اعضــای 
خــود دخــل و تصــرف کافــی داشــته و نظــارت جامعــی بــر آنهــا 

اعمــال کننــد.  
وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه اتحادیــه هــای دامپــروری 
ــد دقــت مضاعفــی در  ــی کشــور بای ــه وضعیــت فعل ــا توجــه ب ب
ــی  ــای دام ــه ه ــه داد: اتحادی ــند، ادام ــته باش ــد داش ــر تولی ام

بایــد از فرصــت هــای ایجــاد شــده در راســتای حــل مشــکالت 
بخــش، تولیدکننــدگان ایــن حــوزه را متشــکل نمــوده و نســبت 

ــه افزایــش اعضــاء اقــدام الزم را انجــام دهنــد.    ب
ــد  ــی بای ــای دام ــه ه ــه اتحادی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فتح
ــن  ــزود: ای ــد، اف ــرار دهن ــر حمایتــی ق ــر چت جامعــه خــود را زی
اتحادیــه هــا بایــد بــا احصــاء تعــداد دام هــای اعضــای خــود اعــم 
از دام هــای ســبک و ســنگین نســبت بــه پــالک دار کــردن دام 
هــا، تهیــه نهــاده هــای یارانــه دار و مدیریــت ســایر مــوارد اعضــا 

ــد. ــری بردارن گام هــای موثرت
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان، اظهــار کــرد: پــالک 
ــا  ــا ب ــه ه ــه اتحادی ــت ک ــی اس ــت مغتنم ــا فرص ــی دام ه کوب
اســتفاده مناســب از ایــن ظرفیــت مــی تواننــد اعضــای خــود را 

ــه خدمــات تجدیــد نظــر کننــد. ــه ارائ افزایــش و نســبت ب
وی گفــت: اتحادیــه هــای دامــی بــه عنــوان سیاســت 
گــذاران ایــن بخــش مســائل و مشــکالت جامعــه هــدف خــود را 
شناســایی و ســاز و کارهــای علمــی و عملــی خــود را بــرای رفــع 

ــد. ــه کار بندن ــوارد و مشــکالت ب ــن م ای
ــا پــالک کوبــی و شناســنامه دار کــردن  فتحــی در ارتبــاط ب
دامهــا، اظهــار کــرد: پــالک کوبــی دامهــا یــک تکلیــف قانونــی 
اســت و همــه بایــد بــه آن تمکیــن کنیــم اتحادیــه هــای دامــی 
بــه عنــوان متولیــان ایــن بخــش، در عملیاتــی کــردن ایــن مهــم 
در اولویــت اول قــرار دارنــد و رســالت اصلــی آنهــا بشــمار مــی 

آیــد.
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــا اشــاره بــه قانــون 
تمرکــز وظایــف جهادکشــاورزی، اظهــار کــرد: براســاس تصمیــم 
ســران ســه قــوا، امــور مربــوط بــه بازرگانــی محصــوالت بصــورت 
موقــت بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت انتقــال یافتــه اســت.

نمایندگان منتخب نباید بر سر حقوق مردم با کسی معامله کنند

مدیرعامل ارس تاکید کرد:

استفاده از توانمندی های ارس برای تحقق اهداف همکاری با اوراسیا

5۸0 هزار تن نهاده دامی در آذربایجان شرقی توزیع شد

ــالن  ــتان گی ــدگان اس ــع نماین ــو مجم عض
گیــالن  جنگل هــای  آتش ســوزی  گفــت: 
ــی 10  ــن 8 ال ــن رفت ــه از بی ــر ب ــور منج کش
هکتــار از جنگل هــای شهرســتان رودبــار و 

ــد.  ــوکات ش ــتان بل دهس
منوچهــر  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
آتــش  بــا  رابطــه  در  سوســفی  جمالــی 
ــت:  ــالن، گف ــتان گی ــای اس ــوزی جنگل ه س
ــالن  ــای شــمال کشــور در اســتان گی جنگل ه
و بخشــی از جنگل هــای رودبــار، دهســتان 
بلــوکات، حلمیــه جــان و ... دچــار  آتــش 
ــار از  ــی 10 هکت ــدود 8 ال ــده و ح ــوزی ش س
ــا  ــه ام ــن رفت ــه از بی ــن منطق ــای ای جنگل ه
ــق مشــخص  ــه صــورت دقی ــوع آن ب ــت وق عل

ــت. ــده اس نش

مردم حافظ همیشگی جنگل ها هستند
ــالن  ــتان گی ــدگان اس ــع نماین ــو مجم عض
ــه اینکــه مــردم حافــظ همیشــگی  ــا اشــاره ب ب
ســازمان  افــزود:  هســتند،  جنگل هــا 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــه 
ــا و  ــام جنگل ه ــظ تم ــد حاف ــی نمی توان تنهای
مراتــع کشــور باشــد بــه همیــن دلیــل نگهداری 
ــردم  ــود م ــب خ ــد از جان ــت از آن بای و حراس
صــورت بگیــرد. بــر همیــن اســاس مــردم 
فــداکار ایــن منطقــه بــا گذشــتن از جــان خــود 
ــق و  ــاء حری ــرای اطف ــده و ب ــدان ش وارد می
ــد،  ــالش کردن ــش ت ــری از پیشــروی آت جلوگی
خامــوش  جنگل هــا  آتــش  متاســفانه  امــا 
ــردم  ــه م ــیاری را ب ــارت های بس ــده و خس نش

ــت.   ــرده اس ــل ک تحمی

ــس دهــم،  ــار در مجل ــردم رودب ــده م نماین
نیروهــای ســازمان  برخــورد  از  انتقــاد  بــا 
ــا مــردم ســاکن  ــع طبیعــی ب جنگل هــا و مناب
اطــراف جنگل هــا، یــادآور شــد: متاســفانه 
ســازمان  مســئوالن  نامناســب  برخــورد 
جنگل هــا و تشــکیل پرونــده بــرای مــردم 
ــا  ــی از رفتاره ــل برخ ــه دلی ــه ب ــن منطق ای
اتفاقــات ســطحی، موجــب گالیه منــدی  و 
مــردم شــده اســت. بنــده هــم موافــق اجــرای 
قانــون هســتم امــا بایــد در ایــن شــرایط 
ــال ها  ــه س ــی ک ــا مردم ــادی، ب ــخت اقتص س
ــان  ــد، مهرب ــی  کرده ان ــه زندگ ــن منطق در ای

ــم. ــار کنی ــر رفت ت
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
ــاکن  ــتائیان س ــردم و روس ــه م ــان اینک ــا بی ب
برخــورد  و  رفتــار  از  جنگل هــا  اطــراف  در 
اداره منابــع طبیعــی، گالیه منــد  نیروهــای 
هســتند، ادامــه داد: یکــی از مشــکالت عدیــده 

روســتائیان بــر ســر محــدوده اراضــی خــود بــا 
ــون  ــفانه تاکن ــه متاس ــوده ک ــی ب ــع طبیع مناب
ــت.  ــده  اس ــخص نش ــق مش ــورت دقی ــه ص ب
بنــده معتقــدم بایــد بــا مردمــی کــه بــا وجــود 
انقالبشــان  و  نظــام  پــای  همــه مشــکالت 
ایســتاده انــد و همــواره در صحنــه حضــور 
داشــتند بهتــر رفتــار کنیــم. گالیــه و آزردگــی 
مــردم از مســئوالن باعــث کاهــش حضــور آنهــا 
در پیشــگیری ها و جلوگیــری از آتش ســوزی 
ــیار  ــه بس ــده ک ــوب ش ــاق چ ــا و قاچ جنگل ه

ــت. ــده اس ــران کنن نگ
ــات رئیســه کمیســیون بهداشــت  عضــو هی
و درمــان مجلــس، اظهــار کــرد: شــب گذشــته 
بنــده به همــراه امــام جمعه دهســتان بلــوکات، 
مدیــر کل منابــع طبیعــی، فرمانــدار و رؤســای 
ادارات شهرســتان  بــرای همــدردی بــا مــردم و 
کنتــرل حریــق در محــل آتــش ســوزی حاضــر 
بی وقفــه  تالش هــای  رغــم  علــی  و  شــده 

ــه اطفــاء حریــق نشــدیم.  امیدواریــم  موفــق ب
ــاران، شــعله ها  ــارش ب ــا ب در روزهــای آینــده ب

فروکــش کــرده و خامــوش شــوند.

تجهیزات اندک شهرستان رودبار برای 
مقابله با حریق

ــم  ــس ده ــار در مجل ــردم رودب ــده م نماین
ــی شهرســتان  ــه وضعیــت تجهیزات ــا اشــاره ب ب
آتش ســوزی  بــا  مقابلــه  بــرای  رودبــار 
در  مــا  تجهیــزات  شــد:  جنگل ها،یــادآور 
ــن وســعت  ــه ای ــش ب ــار آت ــاف مه ــار، کف رودب
شهرســتان های  از  هرچنــد  نمی دهــد،  را 
ــش  ــرل آت ــرای کنت ــتان ب ــز اس ــراف و مرک اط
ــین های  ــا ماش ــد، ام ــتاده ش ــی فرس کمک های
آتشنشــانی ازحــد مشــخصی فراتــر نرفتــه و بــه 
ــن رو  ــد. از ای ــی ندارن ــطوح دسترس ــه س هم
ــا  ــور تنه ــب العب ــق صع ــش در مناط ــار آت مه
بــا حضــور مــردم میســر می شــود. امــروز 
ــا نزدیکــی خانه هــا آمــده و مشــکالت  آتــش ت
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــردم ایج ــرای م ــیاری ب بس

سازمان جنگل ها در برخورد با  
ساکنین اطراف جنگل، تجدیدنظر کند

از ســازمان  اظهــار کــرد:  پایــان  در  وی 
جنگل هــا می خواهــم در خصــوص برخــورد 
بــا روســتائیان و ســاکنین اطــراف جنــگل، 
ــراف  ــه در اط ــرادی ک ــد، اف ــر کن ــد نظ تجدی
ــالیان  ــول س ــد در ط ــی می کنن ــا زندگ جنگله
ــن  ــد از ای ــا محافظــت کرده ان ســال از جنگل ه
ــا  ــد از آنه ــا بای ــداری از جنگل ه ــرای نگه رو ب

ــم.  ــک بگیری کم

جمالی سوسفی:

۱0 هکتار از جنگل های رودبار در آتش سوخت
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آذربایجان شرقی وجود دارد

ـــتانداری  ـــواده اس ـــوان و خان ـــور بان ـــر کل ام مدی
ــود 1۴  ــه وجـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
هـــزار زن سرپرســـت خانـــوار در اســـتان، گفـــت: 
ـــوان، 310  ـــن بان ـــرای ای ـــی ب ـــتغال زای ـــرح اش در ط
ـــده  ـــاب ش ـــز انتخ ـــهر تبری ـــان از ش ـــن زن ـــر از ای نف
ـــایر  ـــرح، در س ـــت ط ـــورت موفقی ـــه در ص ـــت ک اس

ــود.  ــرا می شـ ــز اجـ ــتان نیـ ــتان های اسـ شهرسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، رقیـــه صـــادق زاده در 
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگاران اظهـــار کـــرد: در 
ـــوار  ـــان سرپرســـت خان ـــازی زن ـــد س ـــتای توانمن راس
ــاغل  ــر مشـ ــی بـ ــه ای مبتنـ ــم نامـ ــتان تفاهـ اسـ
ـــوری،  ـــت جمه ـــان ریاس ـــت زن ـــن معاون ـــی بی خانگ
جهـــاد دانشـــگاهی و اداره تعـــاون، کار و رفـــاه 
ـــده اســـت  ـــد ش ـــرقی منعق ـــان ش ـــی آذربایج اجتماع

کـــه در چهـــار مرحلـــه اجـــرا مـــی شـــود.
ــان  ــایی زنـ ــه اول، شناسـ ــزود: در مرحلـ وی افـ
سرپرســـت خانـــوار توســـط دفتـــر امـــور بانـــوان 
اســـتانداری آذربایجـــان شـــرقی، بـــر اســـاس 
و  اجرایـــی  دســـتگاه های  تمامـــی  از  لیســـتی 
ــین  ــیه نشـ ــق حاشـ ــی از مناطـ ــزارش دریافتـ گـ
شـــهر انجـــام شـــده اســـت؛ مرحلـــه بعـــدی 
پشـــتیبان های  و  پیشـــران ها  شناســـایی  نیـــز 
ایـــن طـــرح بـــوده کـــه در راســـتای اتصـــال بـــه 
ــه  ــوزی و ارایـ ــاغل و مهارت آمـ ــوان شـ ــازار بانـ بـ
ــگاهی  ــاد دانشـ ــوی جهـ ــای الزم از سـ آموزش هـ

اســـتان انجـــام می شـــود.
ـــان  ـــتانداری آذربایج ـــوان اس ـــور بان ـــرکل ام مدی
شـــرقی خاطرنشـــان کـــرد: آموزش هـــای الزم 
بـــرای کســـب مهـــارت زنـــان سرپرســـت خانـــوار 
ـــه  ـــتان ارائ ـــگاهی اس ـــاد دانش ـــازمان جه ـــط س توس
می شـــود تـــا پـــس از دریافـــت تســـهیالت الزم از 
ســـوی پیشـــران ها بتواننـــد بـــا بـــازار محصـــول 

ارتبـــاط داشـــته باشـــند.
کاهـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  زاده  صـــادق 
ــم  ــت: تفاهـ ــتان، گفـ ــواد اسـ ــان بیسـ ــار زنـ آمـ
ــت  ــوزگاران نهضـ ــن آمـ ــیاری بیـ ــای بسـ نامه هـ
ســـوادآموزی و اداره کل آمـــوزش و پـــرورش 
ــوان  ــوادآموزی و تحصیـــالت بانـ ــتای سـ در راسـ
منعقـــد شـــده کـــه تاکنـــون پیشـــرفت خوبـــی 

ــت. ــته اسـ داشـ

استاندار تهران:
 در حوزه مسئولیت و سالمت 

اجتماعی غفلت کردیم
ــته  ــالیان گذشـ ــت: سـ ــران گفـ ــتاندار تهـ اسـ
در 2 حـــوزه مســـئولیت و ســـالمت اجتماعـــی 
غفلـــت کردیـــم، در صورتـــی کـــه ایـــن  2 مولفـــه 
ــدی  ــش رضایتمنـ ــای افزایـ ــن بخش هـ از مهمتریـ

مـــردم بـــه شـــمار مـــی رود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، انوشـــیروان محســـنی 
بندپـــی در آییـــن افتتـــاح ســـاختمان جدیـــد تامیـــن 
ــتان  ــافویه شهرسـ ــاد فشـ ــن آبـ ــی حسـ اجتماعـ
ـــن  ـــات تامی ـــل خدم ـــر فص ـــت: س ـــار داش ری اظه
اجتماعـــی بایـــد افزایـــش رضایتمنـــدی مـــردم را 

بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.  
وی خاطرنشـــان کـــرد: امســـال در شهرســـتان 
ـــا  ـــرح ه ـــی از ط ـــم عظیم ـــاح حج ـــاهد افتت ری ش
ـــود  ـــار رک ـــاه دچ ـــت م ـــش از  هش ـــه بی ـــم ک بودی
ـــژه  ـــدار وی ـــای فرمان ـــری ه ـــا پیگی ـــود و ب ـــده ب ش
ـــر  ـــه فج ـــاب در ده ـــدو انتص ـــتان از ب ـــن شهرس ای

ـــید.   ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــال ب امس
ایـــن مســـئول افـــزود: در ایـــن بـــازه زمانـــی 
تعـــداد 1۴7 طـــرح عمرانـــی درمانـــی آموزشـــی 
ــال در  ــارد ریـ ــزار میلیـ ــج هـ ــا پنـ ــی بـ و تفریحـ

ــید. ــرداری رسـ ــره بـ ــه بهـ ــتان ری بـ شهرسـ
ــه  ــام اهلل دهـ ــن روز ایـ ــا نهمیـ ــان بـ همزمـ
مبـــارک فجـــر، ســـاختمان جدیـــد تامیـــن 
ـــاحت  ـــه مس ـــافویه ب ـــاد فش ـــن آب ـــی حس اجتماع
ســـه هـــزار و 117 متـــر مربـــع در ســـه طبقـــه 
ــور  ــا حضـ ــال بـ ــارد ریـ ــار ۶5 میلیـ ــا اعتبـ و بـ
اجتماعـــی،  تامیـــن  ســـازمان  مدیرعامـــل 
اســـتاندار تهـــران، نماینـــدگان مجلـــس شـــورای 
ــاح  ــتان ری افتتـ ــئوالن شهرسـ ــالمی و مسـ اسـ

شـــد.

شیویاری:
تعزیرات به موضوع افزایش قیمت

 ماسک های فیتلردار ورود کند

عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس از وزارت صمــت و ســازمان 
ــت  ــش قیم ــدن و افزای ــوع کمیاب ش ــه موض ــتار ورود ب ــرات خواس تعزی
ــاذ  ــب اتخ ــدات مناس ــد تمهی ــت: بای ــد و گف ــردار ش ــک های فیتل ماس
شــود تــا بــا کمبــود لــوازم و تجهیــزات مقابلــه بــا کرونــا مواجــه نشــویم. 
بــه  بــه گــزارش خانــه ملــت، یعقــوب شــیویاری در واکنــش 
ــا  ــد ب ــت: بای ــردار، گف ــش قیمــت ماســک های فیلت کمیاب شــدن و افزای
ــه  ــد ب ــه سوء اســتفاده می کنن ــه از فضــای ملتهــب جامع ســودجویانی ک

ــرد. ــورد ک ــع برخ ــورت قاط ص
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی افــزود: 
وزارتخانه هــای صمــت و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســازمان 
تعزیــرات بایــد بــه موضــوع کمیاب شــدن و افزایــش قیمــت ماســک های 
ــا  ــایی و ب ــب را شناس ــت طل ــراد فرص ــودجویان و اف ــردار ورود و س فیتل
آنهــا برخــورد جــدی کننــد البتــه کمیســیون بهداشــت هــم ایــن موضــوع 

را پیگیــری خواهــد کــرد.
ــه  ــه دغدغ ــا ب ــروس کرون ــه وی ــی ک ــرایط فعل ــه داد: در ش وی ادام
تمامــی کشــورها تبدیــل شــده بایــد تمهیــدات مناســب اتخــاذ شــود تــا 
ــا ایــن ویــروس مواجــه نشــویم؛  ــوازم و تجهیــزات مقابلــه ب ــا کمبــود ل ب
ــند و  ــته باش ــب را داش ــتانداردهای مناس ــاخص و اس ــد ش ــک ها بای ماس

ــژه داشــته باشــند. ــه ایــن مهــم توجــه وی ــد ب کارخانجــات بای
ــا تاکیــد بــر اینکــه مبــادی  نماینــده مــردم میانــه در مجلــس دهــم ب
ــی الزم را  ــت آمادگ ــت و وزارت بهداش ــرل اس ــت کنت ــور تح ورودی کش
بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا دارد، افــزود: بــر اســاس گزارش هــا تاکنــون 
مــوردی از ابتــال بــه کرونــا در کشــور مشــاهده نشــده و دانشــجویان ایرانــی 

مقیــم چیــن کــه بــه کشــور برگشــتند در قرنطینــه هســتند.
ــه؛  ــای واصل ــاس گزارش ه ــر اس ــن ب ــد: همچنی ــادآور ش ــیویاری ی ش
ــات  ــی از موسس ــکاری برخ ــا هم ــور ب ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن س
ــی  ــق و بررس ــرای تحقی ــی را ب ــه اقدامات ــی مجموع ــان داخل دانش بنی
ــن و  ــف پادت ــرای کش ــالش ب ــاری و ت ــاء بیم ــتر روی منش ــه بیش هرچ

ــید. ــد رس ــردم خواه ــه اطــالع م ــه ب ــرده ک ــاز ک واکســن آغ
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، افــزود: بایــد آموزش هــای الزم 
ــردم  ــه م ــق صــدا و ســیما و فضــای مجــازی ب ــب از طری ــه طــور مرت ب
ارائــه شــود زیــرا هــر انــدازه کــه ســواد بهداشــتی جامعــه افزایــش یابــد 
بــه همــان انــدازه می تــوان بــا ویــروس کرونــا مقابلــه و از ورود و شــیوع 

آن در کشــور جلوگیــری کــرد.
وی یــادآور شــد: هــر چنــد نماینــدگان در حــال حاضــر در حوزه هــای 
ــت  ــب وضعی ــه طــور مرت ــا کمیســیون بهداشــت ب ــه هســتند ام انتخابی
کرونــا و اقدامــات انجــام شــده بــرای مقابلــه بــا آن را از مســئوالن وزارت 
ــای  ــا تالش  ه ــی رود ب ــار م ــد؛ انتظ ــد می کنن ــری و رص ــت پیگی بهداش

کشــور چیــن و ســایر کشــورها ایــن ویــروس بــه زودی مهــار شــود. 

خوابگاه های دانشجویی دانشگاه عالمه تجمیع می شود

معـاون دانشـجویی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی از آغـاز برنامـه تجمیع 
خوابگاه هـای دانشـجویی ایـن دانشـگاه از سـال آینـده و عملیاتـی کـردن 

ایـن برنامـه طی سـه فـاز متفـاوت خبـر داد. 
بـه گـزارش ایسـنا، دکتـر غالمرضـا لطیفـی ضمـن بیـان ایـن مطلـب 
بـه مهمتریـن برنامه هـای دانشـجویی دانشـگاه عالمـه طباطبایی اشـاره و 
اظهـار کـرد: فعالیت هـای معاونت دانشـجویی این دانشـگاه بـه بخش های 
مختلـف رفاهـی، تغذیـه، خوابـگاه و وام تقسـیم می شـود کـه در بخـش 
خوابگاه هـای دانشـجویی در حـال حاضـر ایـن دانشـگاه 12 خوابـگاه فعال 
و یـک خوابـگاه در دسـت تعمیـر دارد و ایـن خوابـگاه 120 ظرفیتی هنوز 
مشـخص نیسـت به دانشـجویان پسـر اختصاص دارد یا دانشـجویان دختر.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: در حـال حاضـر دو خوابـگاه »همـت« و 
»سـالمت« بزرگتریـن خوابگاه های دانشـجویی دانشـگاه عالمـه طباطبایی 
هسـتند کـه در خوابـگاه »سـالمت« 1200 و در خوابـگاه »همـت« بیـن 
800 تـا 850 نفـر ظرفیـت بـرای دانشـجویان در نظـر گرفته شـده اسـت.

معـاون دانشـجویی دانشـگاه عالمه طباطبایـی با تاکید بـر این که بیش 
از 70 درصـد خوابگاه هـای دانشـجویی ایـن دانشـگاه جـزو خوابگاه هـای  
سـطح یـک اسـت و درصـد کمـی از آنهـا در سـطح دو قـرار دارنـد، اظهار 
کـرد: خوابـگاه »همـت« ایـن دانشـگاه در سـال جـاری بـه طـور کامـل 
نوسـازی شـد و امکانـات اسـتانداردی در اختیـار دانشـجویان قـرار گرفت.

وی از برنامـه دانشـگاه عالمـه بـرای تجمیـع خوابگاه هـای دانشـجویی 
مهمتریـن  از  یکـی  متمرکـز  خوابگاه هـای  برنامـه  گفـت:  و  داد  خبـر 
برنامه هـای حـوزه دانشـجویی دانشـگاه اسـت کـه بـا همـکاری صنـدوق 
ایـن پـروژه را عملیاتـی  از سـال آینـده  رفـاه دانشـجویان وزارت علـوم 
خواهیـم کـرد و بر اسـاس آن خوابگاه های دانشـجویی دانشـگاه در منطقه 
خرگـوش دره متمرکـز خواهنـد شـد؛ البتـه بـا توجه بـه گسـتردگی تعداد 
خوابگاه هـا و دانشـجویان خوابگاهـی سـعی کردیـم در فـاز اول حـدود 20 
هـزار متـر مربـع بنـا بـرای متمرکز کـردن ایـن خوابگاه هـا در دسـتور کار 
قـرار دهیـم تـا بخـش عمـده ای از نیازهـای خوابگاهـی مـا برطرف شـود.

معـاون دانشـجویی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی اضافـه کـرد: تمرکـز 
خوابگاه هـای دانشـجویی این دانشـگاه با توجـه به این که نیازمند یکسـری 
مقدمـات اداری بـرای انجـام مناقصات و تعییـن پیمانکار ذی صالح اسـت، 
طبیعتـا در سـه فـاز متفـاوت بـه مرحلـه اجرایـی خواهـد رسـید. چـرا که 
ایـن برنامـه فقـط صرفا بحـث سـاختمان های خوابگاه را شـامل نمی شـود 

و توسـعه خوابگاه هـای مـا یـک برنامـه میان مدت اسـت.

ــوه  ــون نح ــاده 10 قان ــیون م ــر کمیس دبی
فعالیت هــای احــزاب و گروه هــای سیاســی 
مالــی  منابــع  شــفافیت  »قانــون  ابــالغ  از 
ســوی  از  مجلــس«  انتخابــات  نامزدهــای 
نامزدهــا  وزیــر کشــور خبــر داد و گفــت: 
ــه  ــماره آن را ب ــرده و ش ــاز ک ــابی ب ــد حس بای
فرمانداری هــا اعــالم کننــد و وجوهــی کــه 
ــت  ــود دریاف ــی خ ــرای هزینه هــای تبلیغات ب
ــز شــود  ــن حســاب واری ــه ای ــد ب ــد بای می کنن

ــد.  ــفاف باش ــدی ش ــع درآم ــا مناب ت
»حمیــد مالنــوری« در گفــت وگــو بــا 
ــالم  ــتر اع ــه پیش ــه ک ــزود: همانگون ــا، اف ایرن
ــه  ــتند ک ــت داش ــوز فعالی ــه مج ــد 9 جبه ش
ــه  ــا اضاف ــه آنه ــه ب ــر ۴ جبه ــد روز اخی در چن
ــای  ــه از گرایش ه ــن 13 جبه ــت. ای ــده اس ش
اصولگــرا، اصــالح طلــب و مســتقلین هســتند. 
بــه شــکل رســمی اعــالم کردیــم امــا متاســفانه 
ــه دســت مــا رســیده کــه  برخــی گزارش هــا ب
ســه جبهــه اعــالم موجودیــت کــرده و فعالیــت 
مــی کننــد، درحالــی کــه صالحیــت آنهــا اصــال 
ــه ای  ــر از 13 جبه ــت و غی ــده اس ــی نش بررس
ــه ای  ــچ جبه ــد، هی ــت دارن ــوز فعالی ــه مج ک

ــد. ــته باش ــی داش ــت سیاس ــد فعالی نمی توان
ــه  ــور در ادام ــی وزارت کش ــرکل سیاس مدی
ــن  ــه ای ــوز را ب ــای دارای مج ــامی جبهه ه اس
ــزرگ  ــالف ب ــه ائت ــرد: »جبه ــالم ک ــرح اع ش
ــه  ــم« ب ــتان ق ــالمی اس ــالب اس ــای انق نیروه
ــاری  ــام اختص ــا ن ــرب ب ــد ع ــی محم نمایندگ
»ابنــا« کــه تنهــا در اســتان قــم می توانــد 
ــه  فعالیــت کنــد، »جبهــه مســتقلین ایــران« ب
ــی در سراســر کشــور  نمایندگــی علیرضــا متان
فعالیــت خواهــد داشــت، »جبهــه پیــروان خــط 
امــام )ره( و رهبــری« بــه نمایندگــی محمدرضا 
ــالمی«  ــالب اس ــداری انق ــه پای ــر، »جبه باهن

ــه  ــی، »جبه ــی آقاتهران ــی مرتض ــه نمایندگ ب
ــی  ــا نمایندگ ــالمی« ب ــران اس ــان ای تحول گرای
کیاســری، »جبهــه  مرتضــوی  اکبــر  علــی 
ــخگویی  ــه پاس ــالب« ب ــای انق ــی نیروه مردم
ــی  ــه هماهنگ ــان، جبه ــن رحیمی ــد حس محم
ــی  ــین کمال ــخگویی حس ــه پاس ــات ب اصالح
و ابراهیــم اصغــرزاده، جبهــه اصالح طلبــان 
داود  پاســخگویی  بــه  اســالمی«  ایــران 
ــاه و عدالــت«  محمــدی، »جبهــه پیشــرفت رف
ــه  ــدر، »جبه ــهاب الدین ص ــخگویی ش ــه پاس ب
ــخگویی  ــه پاس ــان« ب ــتقلین و اعتدال گرای مس
قدرتعلــی حشــمتیان، »جبهــه اصولگرایــان 
اســتان قــم« بــه پاســخگویی احمــد امیرآبــادی 
ــالب  ــای انق ــالف نیروه ــه ائت ــی، »جبه فراهان
ــداد  ــی ح ــخگویی غالمعل ــه پاس ــالمی« ب اس
ــران اســالمی«  ــه ایســتادگی ای ــادل و »جبه ع

ــی. ــین روح االمین ــخگویی عبدالحس ــه پاس ب
مالنــوری اظهــار داشــت: چنــد جبهــه 
بــدون مجــوز، گاهــی محــل تخلــف مــی شــوند 
ــد در لیســت  ــی خواهن ــا م و از برخــی نامزده

ــد. ــرار بگیرن ــا ق آنه

وی خطــاب بــه آن دســته از نامزدهــای 
ــه در  ــالمی ک ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
قــرار  مجــوز  بــدون  جبهه هــای  فهرســت 
ــرا  ــند چ ــب باش ــت مواظ ــد، خواس ــی گیرن م
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــوزه رس ــاید در ح ــه ش ک
آنــان  انتخابــات  وضعیــت  بــر  انتخاباتــی 

خدشــه ای وارد شــود.

جبهه ها حق دریافت وجه از نامزدها 
را ندارند

ــا  ــه پیگیری ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب مالن
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــب ب ــان مناس در زم
ــد  ــام خواه ــی انج ــات انتخابات ــته از تخلف دس
شــد، گفــت: شــنیده ام برخــی از ایــن جبهه هــا 
وجوهــی هــم از داوطلبــان برای قــرار گرفتن در 
لیســت دریافــت می کننــد؛ ایــن درحالــی اســت 
مبلــغ دریافتــی بایــد براســاس قانــون شــفافیت 
فعالیت هــای  مالــی  تامیــن  بــر  نظــارت  و 
ــت و  ــی ثب ــزارش مال ــد و در گ ــی باش انتخابات
ــد خــالف  ضبــط شــود. جبهــه هــا حــق ندارن

ــد. ــون، وجوهــی دریافــت کنن قان

دبیــر کمیســیون مــاده 10 قانــون نحــوه 
فعالیــت احــزاب و گروه های سیاســی خاطرنشــان 
کــرد: جبهــه بــرای دریافــت وجــوه از نامزدهــای 
انتخابــات تشــکیل نشــده اســت و اگــر ایــن اقــدام 
ــوز  ــدون مج ــای ب ــژه جبهه ه ــه وی ــا و ب جبهه ه

ــالم می شــود. ــا اع ــامی آنه ــد، اس ــه یاب ادام
ــر  ــارت ب ــفافیت و نظ ــون ش ــور قان وزیرکش
تامیــن مالــی فعالیــت هــای انتخاباتــی را ابــالغ 

کــرد.
مالنــوری دربــاره قانــون شــفافیت و نظــارت 
ــی  ــای انتخابات ــت ه ــی فعالی ــن مال ــر تامی ب
ــب شــد  ــس تصوی ــون در مجل ــن قان ــت: ای گف
ــت.  ــیده اس ــان رس ــورای نگهب ــد ش ــه تایی و ب
رئیــس جمهــور دســتور ابــالغ را صــادر و وزیــر 
ــای  ــداری ه ــه فرمان ــون را ب ــن قان ــور ای کش

ــرد. ــالغ ک سراســر کشــور اب
شــفافیت  قانــون  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
فعالیت هــای  مالــی  تامیــن  بــر  نظــارت  و 
انتخاباتــی، نامزدهــا بایــد حســابی بــاز کــرده و 
ــد.  ــالم کنن ــا اع ــه فرمانداری ه ــماره آن را ب ش
هزینه هــای  بــرای  نامزدهــا  کــه  وجوهــی 
تبلیغاتــی خــود دریافــت می کننــد بایــد بــه این 
حســاب واریــز شــود و ایــن وجــوه چــه از محــل 
ــق احــزاب،  ــی، چــه از طری ــای مردم کمــک ه
ــع  ــد مناب ــه بای ــی، هم ــخاص حقیق ــه اش و چ
درآمــدی مشــخص و هزینــه هــا شــفاف باشــد.

یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای 
اســالمی دوم اســفندماه بــرای تعییــن 290 
ــی  ــزار م ــه برگ کرســی در 208 حــوزه انتخابی
شــود. همچنیــن مــردم 5 اســتان تهــران، قــم، 
ــارس، خراســان شــمالی و خراســان رضــوی  ف
بــا رفتــن پــای صنــدوق هــای رای 7 نماینــده 
خــود را در مجلــس خبــرگان رهبــری انتخــاب 

می کننــد.

معـــاون درمـــان وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
پزشـــکی گفـــت: بـــزودی بـــا راه انـــدازی ســـامانه داروی 
بیمـــاران خـــاص، همـــه داروهـــای ایـــن بیمـــاران فقـــط در 
داروخانه هـــای منتخـــب شـــهرها توزیـــع می شـــود تـــا بـــازار 

ســـیاه ایـــن داروهـــا حـــذف شـــود. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، قاســـم جـــان بابایـــی افـــزود: 
ســـامانه اینترنتـــی داروهـــای خـــاص بـــزودی راه انـــدازی 
ـــب و  ـــای منتخ ـــه ه ـــق داروخان ـــور از طری ـــر کش و در سراس
بـــه صـــورت الکترونیـــک داروهـــای ایـــن بیمـــاران توزیـــع 

مـــی شـــود.
وی ادامـــه داد: ســـاماندهی و مســـئولیت توزیـــع داروهـــای 
ـــمی،  ـــاران تاالس ـــامل بیم ـــالج ش ـــب الع ـــاص و صع ـــاران خ بیم
ـــت  ـــا معاون ـــرطان ب ـــدی، ام اس و س ـــوی، پیون ـــی، کلی هموفیل
ـــاران  ـــن بیم ـــامی ای ـــت اس ـــه فهرس ـــت ک ـــان وزارت بهداش درم

را در اختیـــار دارد.
ــوع  ــاب نـ ــت: انتخـ ــت گفـ ــان وزارت بهداشـ ــاون درمـ معـ
داروهـــا و داروخانـــه هـــای منتخـــب بـــا همـــکاری ســـازمان 
ـــای  ـــامانه داروه ـــت س ـــا مدیری ـــود ام ـــی ش ـــام م ـــذا و دارو انج غ

ـــت  ـــان وزارت بهداش ـــت درم ـــار معاون ـــاص در اختی ـــاران خ بیم
و دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی اســـت. هـــدف ایـــن طـــرح 
دسترســـی بهتـــر بیمـــاران بـــه دارو و جلوگیـــری از قاچـــاق و 

ـــت. ـــیاه اس ـــازار س ـــه ب ـــت دارو ب نش
ــور  ــه طـ ــال بـ ــرح امسـ ــن طـ ــزود: ایـ ــی افـ ــان بابایـ جـ
ـــل 15 درصـــد مصـــرف  ـــد و حداق ـــرا ش ـــران اج آزمایشـــی در ته
ـــده در  ـــال آین ـــش داد و از س ـــاص را کاه ـــاران خ ـــای بیم داروه

ـــود. ـــی ش ـــرا م ـــور اج ـــر کش سراس

معـــاون درمـــان وزیـــر بهداشـــت همچنیـــن از راه انـــدازی 
ســـامانه ســـرطان نیـــز خبـــر داد و گفـــت: ســـامانه خدمـــات 
ـــی  ـــدازی م ـــزودی راه ان ـــز ب ـــرطان نی ـــه س ـــال ب ـــاران مبت بیم
شـــود. همـــه داده هـــای ایـــن بیمـــاران در ســـامانه ســـرطان 
ـــق  ـــتند از طری ـــف هس ـــکان موظ ـــه پزش ـــود و هم ـــی ش ـــت م ثب

ـــد. ـــی کنن ـــخه نویس ـــرطان نس ـــامانه س س
وی افـــزود: نســـخه نویســـی الکترونیـــک و ارســـال اســـناد 
ـــز  ـــک نی ـــورت الکترونی ـــه ص ـــز ب ـــا نی ـــه ه ـــه بیم ـــتانها ب بیمارس
اجرایـــی شـــده و امیدواریـــم ســـال آینـــده همـــه مکاتبـــات 
ــذف  ــتانها حـ ــذ در بیمارسـ ــی و کاغـ ــتانها الکترونیکـ بیمارسـ

ـــود. ش
جـــان بابایـــی اضافـــه کـــرد: توســـعه توریســـم درمانـــی و 
افزایـــش تعـــداد بیمارانـــی کـــه از خـــارج بـــرای درمـــان بـــه 
ایـــران مـــی آینـــد نیـــز از برنامـــه هـــای مهـــم وزارت بهداشـــت در 
ـــر  ـــهیل گ ـــرکت تس ـــاد ۶0 ش ـــا ایج ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــال آین س
خدمـــات توریســـم درمانـــی و افزایـــش شـــعب ایـــن شـــرکت 
هـــا در خـــارج از کشـــور حتمـــا ســـال آینـــده رونـــق ایـــن 

صنعـــت را در کشـــور خواهیـــم داشـــت.

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
ـــورای  ـــال ش ــت: انتق ــرقی گفـ آذربایجان شـ
ـــن  ـــن رفت ـــث از بی ـــر باع ـــه هن ـــه خان ـــهر ب ش
ـــی  ـــت مل ـــروج از فهرس ـــی و خ ـــت تاریخ هوی

ثبـــت شـــده اســـت. 
بـــه گـــزارش فـــارس، محمـــد محمدپـــور 
در جمـــع خبرنـــگاران اظهـــار کـــرد: انتقـــال  
ــی  ــز حواشـ ــر تبریـ ــه هنـ ــه خانـ ــورا بـ شـ
زیـــادی بـــه دنبـــال داشـــت به طوریکـــه مـــا 
ــه  ــم و بـ ــت نکرده ایـ ــای مالکیـ ــز ادعـ هرگـ
ـــه  ـــن رابط ـــز در ای ـــی نی ـــتگاه قضای ـــم دس حک
ـــا  ـــود م ـــر از خ ـــی اگ ـــم و حت ـــن می کنی تمکی
ســـوال می کردنـــد، مالـــک را می گفتیـــم.

وی اضافـــه کـــرد: کتابخانـــه ملـــی تبریـــز 
ــه ایـــن  ــال ۶3 بـ ــر در سـ ــار کم نظیـ ــا آثـ بـ
ـــود را در  ـــت خ ـــده و هوی ـــل ش ـــه منتق مجموع

ـــت. ـــرده اس ـــظ ک ـــه حف ـــن مجموع ای
ــالمی  ــاد اسـ ــگ  و ارشـ ــر کل فرهنـ مدیـ
اســـتان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه همـــه 
وظیفـــه  جامعـــه  آحـــاد  و  دســـتگاه ها 
ـــه  ـــد و ب ـــی را دارن ـــراث فرهنگ ـــت از می صیان
ـــی  ـــی و تاریخ ـــتاورد فرهنگ ـــک دس ـــوان ی عن
ـــه  ـــت کتابخان ـــه هوی ـــم ک ـــه داری ـــه وظیف هم

ملـــی تبریـــز را حفـــظ کنیـــم، گفـــت: ایـــن 
فـــراوان در  از زحمـــات  کتابخانـــه پـــس 
فهرســـت آثـــار ملـــی ثبـــت شـــده و حـــذف 
ایـــن مجموعـــه از ایـــن محـــل، مســـاوی بـــا 
ــور  ــی کشـ ــار ملـ ــت آثـ ــذف آن از فهرسـ حـ

اســـت.
ـــال  ـــه در س ـــن مجموع ـــح داد: ای وی توضی
ــتدار  ــه دوسـ ــوان کتابخانـ ــز به عنـ 13۴۴ نیـ
ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــکو ب ـــاب در یونس کت

ـــه  ـــه خان ـــه داد: در مجموع ـــور ادام محمدپ
ـــد و  ـــظ ش ـــی حف ـــه مل ـــت کتابخان ـــر، هوی هن
هنـــوز هـــم هیـــات امنـــای کتابخانـــه ملـــی 
ــه  ــاه جلسـ ــر مـ ــوده و هـ ــر بـ ــز حاضـ تبریـ

برگـــزار می کننـــد.
ــردی  ــوان فـ ــه عنـ ــرد: بـ ــح کـ وی تصریـ
قانونمنـــد، بـــه حکـــم قانونـــی تمکیـــن 
خـــود  چشـــم  روی  را  آن  و  می کنـــم 
می گـــذارم،  امـــا ایـــن رونـــد خـــارج از 

قانونـــی صـــورت گرفـــت  چارچوب هـــای 
ـــس  ـــاون اول رئی ـــای مع ـــق ابالغیه ه ـــرا طب زی
جمهـــور وقـــت، دســـتگاه های اجرایـــی بایـــد 
ـــائل  ـــتانداری مس ـــالف اس ـــل اخت ـــات ح در هی

ــود را حـــل کننـــد. خـ
محمدپـــور بـــا بیـــان اینکـــه بـــا وجـــود 
بی مهری هـــا حکـــم قضایـــی اتفـــاق افتـــاده 
و مـــا نیـــز بـــه آن  تمکیـــن می کنیـــم، 
ـــنهاد  ـــه و پیش ـــا توصی ـــاخت: ام ـــان س خاطرنش
می کنـــم کـــه شـــورای اســـالمی شـــهر 
ــی  ــات فرهنگـ ــابقه تصمیمـ ــه سـ ــز کـ تبریـ
ایـــن  بســـیاری دارد، اجـــازه دهـــد تـــا 
مجموعـــه بـــا همـــان هویـــت، فعالیت هـــای 
ـــز  ـــی نی ـــم قضای ـــه حک ـــد. ب ـــه ده ـــود را ادام خ
نهایـــت احتـــرام را قائلیـــم و دســـتگاه قضـــا 
ـــاع  ـــر دف ـــگ و هن ـــوزه فرهن ـــواره از ح ـــز هم نی

کـــرده اســـت.
ـــال  ـــهر در ح ـــورای ش ـــد: ش ـــادآور ش وی ی
حاضـــر در یـــک مـــکان تاریخـــی هســـتند و 
ـــکان  ـــن م ـــه ای ـــیب ب ـــری از آس ـــرای جلوگی ب
ــی  ــد ولـ ــی دارنـ ــد جابه جایـ ــی قصـ تاریخـ
ـــی  ـــکان تاریخ ـــه م ـــد ب ـــی نبای ـــن جابه جای ای

ـــد ـــری باش دیگ

مالنوری:   

نامزدهای انتخاباتی باید هزینه تبلیغات خود را اعالم کنند

معاون درمان وزیر بهداشت: 

داروی بیماران خاص در داروخانه های منتخب توزیع می شود

هویت تاریخی خانه هنر تبریز را از بین نبریم 

کاریکاتور

طرح آمریکایی-صهیونیستی معامله قرن!!!

منبع: تسنیم

وقتـــی بـــرای اولیـــن بارگذرمـــون بـــه بعضـــی مراکـــز، 
ــره  ــزرگ و غیـ ــای بـ ــگاه هـ ــا، فروشـ ــازمان هـ ادارات، سـ
ــان  ــوع برخوردکارکنـ ــی درنـ ــاوت فاحشـ ــد، تفـ ــی افتـ مـ
ــراد  ــا افـ ــورد بـ ــت برخـ ــوع وکیفیـ ــاب رجـ ــت اربـ وکرامـ
ــاهده  ــداری مشـ ــتری مـ ــزی محیـــط و مشـ ــی تمیـ وحتـ
ـــوده و  ـــوس ب ـــل محس ـــاوت قاب ـــم تف ـــه حج ـــود ک ـــی ش م
نمیشـــه بـــدون تفـــاوت ازکنارشـــان رد شـــد و تعریـــف و 
ـــر  ـــل ب ـــت و اداره مح ـــوع مدیری ـــادی از ن ـــا انتق ـــف ی توصی
ـــت  ـــی مدیری ـــث روانشناس ـــه بح ـــت ک ـــاورد اینجاس ـــان نی زب
ـــر  ـــال و پ ـــوال پرجنج ـــد.کار اداری معم ـــی آی ـــان م ـــه می ب
دردســـر و وقـــت گیـــر اســـت، بـــا بـــاال گرفتـــن گـــزارش 
ـــتم اداری  ـــدی سیس ـــه ناکارآم ـــط ب ـــات مرتب ـــا و موضوع ه
ــه  ــود کـ ــه شـ ــوع پرداختـ ــن موضـ ــه ایـ ــت بـ ــم اسـ مهـ
چطـــور مـــی تـــوان احســـاس امنیـــت را در محیـــط کاری 
ـــت  ـــدرت بیشـــتر بخشـــید، ظرفی ـــت را ق ـــرد، صداق ـــاد ک ایج
ـــد  ـــن را افزایـــش داد، و یـــک رابطـــه مفی ـــدان و ماموری کارمن

و قدرتمندانـــه میـــان رئیـــس، مدیـــر وکارمنـــدان دیگـــر 
ـــرد. ـــاد ک ایج

از زمینـــه  روانشناســـی مدیریـــت عبـــارت اســـت 
مطالعاتـــی معینـــی کـــه در چهارچـــوب آن رفتـــار مدیـــر 
ـــث و  ـــورد بح ـــی م ـــدکاه روانشناس ـــری از دی ـــد رهب و فرآین

بررســـی قـــرار مـــی گیـــرد.
ـــزه  ـــه انگی ـــا همیش ـــان ه ـــت؟ انس ـــی مدیری چراروانشناس
و اشـــتیاق پیشـــرفت را درخـــود داشـــته اندکـــه بتواننـــد 
ـــن آرزوی  ـــند، بنابرای ـــود برس ـــداف خ ـــا و اه ـــی ه ـــه توانای ب
هـــر مدیـــر ایـــن اســـت کـــه بتوانـــد کارکنـــان خـــود را 
ـــد  ـــت نمای ـــوه، هدای ـــی بالق ـــای درون ـــتفاده از نیروه ـــا اس ب

تـــا محیطـــی بـــا نشـــاط و پـــر تحـــرک بـــرای رســـیدن 
ــاد نمایـــد. اینجاســـت کـــه  ــازمانی ایجـ بـــه اهـــداف سـ
ـــورد  ـــر، م ـــک مدی ـــاری ی ـــخصیتی و رفت ـــای ش ـــی ه ویژگ
توجـــه  قـــرار گرفتـــه و بـــرای موفقیـــت و رســـیدن بـــه 
ـــن  ـــاری ای ـــه ی ـــت ب ـــی مدیری ـــازمان، روانشناس ـــداف س اه
ـــارهای  ـــکالت و فش ـــروز مش ـــروزه ب ـــت. ام ـــده اس ـــوزه آم ح
ــط  ــینی روابـ ــی ماشـ ــی از زندگـ ــی ناشـ ــی و روانـ روحـ
همـــه افـــراد را تحـــت الشـــعاع  خـــود قـــرار داده اســـت 
ــراب  ــارها و اضطـ ــه فشـ ــن گونـ ــش ایـ ــرای کاهـ ــه بـ کـ
ــی  ــاری در روانشناسـ ــوم رفتـ ــای علـ ــک هـ ــا، تکنیـ هـ
مـــی توانـــد مدرســـان و یـــاری دهنـــده همـــه افـــراد در 

ـــازمانی  ـــر س ـــد. ه ـــران باش ـــا مدی ـــا و خصوص ـــازمان ه س
عـــالوه بـــر لـــزوم در دســـت داشـــتن منابـــع مـــادی و 
مالـــی نیـــاز بـــه نیـــروی انســـانی ماهـــر، بـــا اســـتعداد، 
توانمنـــد، توانـــا، بـــا انگیـــزه و بـــا عالقـــه و... دارد. بـــه 
ــران  ــز و کان( مدیـ ــت، )کنـ ــمندانف مدیریـ ــر دانشـ نظـ
ــرای  ــانی بـ ــروی انسـ ــذب نیـ ــی جـ ــط در پـ ــد فقـ نبایـ
ـــداری  ـــظ و نگه ـــد در حف ـــه بای ـــند، بلک ـــا باش ـــازمان ه س
ـــراوان  ـــش ف ـــز کوش ـــل کار نی ـــازمان و مح ـــع، س ـــن مناب ای
ـــی  ـــان درحال ـــا کارکن ـــد ت ـــد کاری کنن ـــد و بای ـــه کار برن ب
کـــه کارو، وظیفـــه خـــود را انجـــام مـــی دهنـــد، نوعـــی 
وابســـتگی و دلبســـتگی، نیـــز بـــه کار و ســـازمان پیـــدا 
ــون  ــم چـ ــازمان را هـ ــر سـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــد و بـ کننـ
ـــت و  ـــاس امنی ـــد و درآن احس ـــت بدارن ـــود دوس ـــه خ خان
ـــه  ـــانی ب ـــی هرانس ـــای اساس ـــه از نیازه ـــد ک ـــایش نماین آس
ـــورد  ـــا در برخ ـــی حتم ـــن کارکنان ـــد، چنی ـــی آی ـــمار م ش

بـــا اربـــاب رجـــوع نیـــز متفـــاوت خواهنـــد بـــود.

سازمان را هم چون خانه خود دوست بدارید
امراه پور

 فایل پی دی اف
 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما

مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper



روزنامه سراسری عجب شیر  دوشنبه 21 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 673 فرهنگ و هنر6
آشپزی

بادمجان پلو

مواد الزم:
بادمجان                                  5 یا ۶ عدد متوسط
برنج                                       1 کیلوگرم
گوشت چرخکرده                                 500 گرم
ــدد ــی                            5 ع ــه فرنگ گوج
پیــاز                                       1 عــدد
رب گوجه فرنگی                        2 قاشق غذاخوری
روغن                                          2/1 پیمانه
نمک، فلفل سیاه و زردچوبه           به میزان الزم

بادمجــون از مــواد غذایــی هســت کــه اینقــدر 
تنــوع غذاهایــی کــه میشــه بــا اون درســت کــرد 
زیــاده، مثــل بقچــه بادمجــان، خــوراک بادمجــان 
و نخــود مراکشــی، طــرز تهیــه کوفتــه بادمجــان، 
خــوراک بادمجــان پنیــری و غیــره، کــه تونســته 
همــه افــراد بــا ســلیقه هــا و ذائقــه هــای مختلــف 
ــی خــوام  ــن م ــه. حــاال م رو جــذب خــودش کن
ــو رو  ــان پل ــه بادمج ــرز تهی ــب ط ــن مطل در ای
ــی  ــنتی و محل ــذای س ــه غ ــه ی ــدم ک ــوزش ب آم
اســتان قزویــن هســت. از عطــر و طعــم بادمجــان 
پلــو هــر چــی بگــم کــم گفتــم. بادمجــان پلــو از 
ترکیــب چنــد مــاده غذایــی ســاده و در دســترس 
و خــوش مــزه درســت میشــه و نتیجــه اون واقعــاً 
حیــرت انگیــزه. پیشــنهاد میکنــم بــا مــن همــراه 
ــاده  ــوق الع ــذای ف ــن غ ــم از ای ــما ه ــین و ش ش

لذیــذ لــذت ببریــن.
 

طرز تهیه بادمجان پلو
مرحله اول: آماده سازی بادمجان ها

بــرای تهیــه بادمجــان پلــو، ابتــدا پوســت 
ــه  ــا را ب ــپس آن ه ــد. س ــا را بکنی ــان ه بادمج
صــورت نگینــی و یــا حلقــه ای خــرد کنیــد و بــا 
آب روی آن هــا را بپوشــانید و کمــی نمــک بــه آن 
هــا بزنیــد و اجــازه دهیــد 30 دقیقــه اســتراحت 

ــه شــود. ــا تلخــاب بادمجــان گرفت ــد ت کن
ــان را  ــه، آب بادمج ــت 30 دقیق ــس از گذش پ

ــد. ــا را خشــک کنی ــد و آن ه دور بریزی
ــط  ــعله متوس ــه را روی ش ــک ماهیتاب ــاال ی ح
گاز بگذاریــد تــا خــوب داغ شــود. ســپس مقــداری 
ــدن  ــس از داغ ش ــد و پ ــل آن بریزی ــن داخ روغ
روغــن، بادمجــان هــا را در آن ســرخ کنیــد. پــس 
ــعله گاز  ــا، ش ــان ه ــام بادمج ــردن تم ــرخ ک از س
را خامــوش کنیــد و بادمجــان هــا را کنــاری 

ــد. بگذاری
در همیــن زمــان، برنــج را در یــک کاســه 
ــک  ــبی آب و نم ــدار مناس ــراه مق ــه هم ــزرگ ب ب

ــد. ــس کنی خی
مرحله دوم: درست کردن مواد گوشتی 

ــو، یــک  ــه از تهیــه بادمجــان پل ــن مرحل در ای
ــه صــورت نگینــی خــرد کنیــد. ــزرگ را ب پیــاز ب

ــعله  ــط را روی ش ــه متوس ــک ماهیتاب ــاال ی ح
ــل آن  ــن داخ ــود و روغ ــا داغ ش ــد ت گاز بگذاری
بریزیــد. ســپس پیــاز را در ماهیتابــه ســرخ کنیــد.

ــرخ  ــت چ ــد، گوش ــرخ ش ــاز س ــه پی ــی ک کم
ــی  ــا زمان ــد و ت ــه کنی ــه آن اضاف ــز ب ــرده را نی ک
ــد.  ــت دهی ــد تف ــگ ده ــر رن ــت تغیی ــه گوش ک
ســپس رب گوجــه خانگــی را اضافــه کنیــد 
ــه  ــود و ب ــه ش ــی رب گرفت ــد خام ــازه دهی و اج

ــد. ــاز کن ــگ ب ــی رن خوب
ــه را  ــیاه و زردچوب ــل س ــک، فلف ــر نم در آخ
نیــز بــه مــواد گوشــتی اضافــه کنیــد و خــوب هــم 
ــه خــورد  ــا یــک دســت شــوند و مــواد ب بزنیــد ت

ــد. هــم برون
مرحله سوم: پخت بادمجان پلو

حــاال یــک قابلمــه متوســط برداریــد و داخــل 
ــا  ــد ت ــد و بگذاری ــبی آب بریزی ــدار مناس آن مق
آب بــه جــوش بیایــد. ســپس آب برنــج را خالــی 
ــد  ــج را در آب در حــال جــوش بریزی کنیــد و برن
ــه شــد،  ــد از اینکــه کمــی جــوش زد و پخت و بع

ــد. ــج را آبکــش کنی برن
ســپس تــه قابلمــه تــه دیــگ دلخــواه خــود را 
بگذاریــد )از بادمجــان ورقــه شــده هــم میتوانیــد 
ــتفاده  ــو اس ــان پل ــگ بادمج ــه دی ــوان ت ــه عن ب
کنیــد(. گوجــه هــا را نیــز بــه صــورت حلقــه ای 
ــش  ــج آبک ــه از برن ــک الی ــاال ی ــد. ح ــرش بزنی ب
شــده را تــه قابلمــه بریزیــد. در الیــه بعــدی 
مقــداری از مــواد گوشــتی، بادمجــان هــای ســرخ 
ــه را  ــن مرحل ــد. ای ــا را بگذاری ــه ه ــده و گوج ش
ــه  ــورت الی ــه ص ــواد ب ــام م ــا تم ــد ت ــرار کنی تک
الیــه چیــده شــوند. ســپس نصــف لیــوان روغــن 
و آب روی برنــج بریزیــد و بگذاریــد تــا دم بکشــد.

مرحله چهارم: سرو بادمجان پلو
پــس از پخــت بادمجــان پلــو، ابتــدا کمــی آن 
ــرف  ــپس در ظ ــد. س ــوط کنی ــه مخل را در قابلم
ــا زرشــک و زعفــران و مغــز  پذیرایــی بکشــید و ب

پســته تزییــن کنیــد. 

نکات کلیدی تهیه بادمجان پلو
ـــتور  ـــن دس ـــه در ای ـــه ک ـــواد اولی ـــدازه م - ان
ــورت  ــتند. در صـ ــی هسـ ــت، تقریبـ ــده اسـ آمـ
ــه را  ــواد اولیـ ــدار مـ ــد مقـ ــل، مـــی توانیـ تمایـ

تغییـــر دهیـــد.
- عــالوه بــر گوشــت چــرخ کــرده، از گوشــت 
ــه  ــد ک ــتفاده کنی ــد اس ــی توانی ــز م ــه نی ماهیچ
ــرگ  ــه همــراه پیــاز، ب الزم اســت از قبــل آن را ب
بــو، چــوب دارچیــن و ادویــه هــای دلخــواه بپزیــد. 
ــه  ــه صــورت الی ــه همــراه بادمجــان و ب ســپس ب

ــه الیــه روی برنــج بگذاریــد. ب
- در تهیــه بادمجــان پلــو از ادویــه پلویــی نیــز 

مــی توانیــد اســتفاده کنیــد.
منبع: ایران کوک

فالحتی با تأکید در رفع ایرادات طرح رتبه بندی:
فقط آموزش و پرورش 

معتقد به اجرای رتبه بندی معلمان است

ــوه  ــاد از نح ــا انتق ــس ب ــات مجل ــوزش و تحقیق عضــو کمیســیون آم
اجــرای نظــام رتبــه بنــدی معلمــان، گفــت: معلمــان اجــرای قانــون رتبــه 
بنــدی فرهنگیــان را حــس نکرده انــد و ضــرورت دارد کــه ایــرادات طــرح 

هرچــه ســریع تر برطــرف شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، فرهــاد فالحتــی  بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
معلمــان نســبت بــه اجــرای طــرح رتبــه بنــدی فرهنگیــان انتقــاد دارنــد، 
عنــوان کــرد: چیــزی کــه در حــال حاضــر آمــوزش و پــرورش در حــال 

اجــرای آن اســت، بــه هیــچ عنــوان رتبــه بنــدی فرهنگیــان نیســت.
نماینــده مــردم قائنــات و زیرکــوه در مجلــس شــورای اســالمی ادامــه 
داد: بارهــا دربــاره نحــوه اجــرای رتبــه بنــدی فرهنگیــان در کمیســیون 
آمــوزش و نشســت های تخصصــی بحــث و بررســی صــورت گرفتــه ولــی 
آمــوزش و پــرورش بــه بحث هــای کارشناســی اعتنایــی نداشــته و آنچــه 

مــد نظــر داشــته را اجرایــی کــرده اســت.
ــرای  ــه اج ــت در زمین ــزود: دول ــس اف ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــه  ــرد در حالیک ــه نک ــس ارائ ــه مجل ــچ الیحــه ای ب ــدی هی ــام رتبه بن نظ
ــد وزارت  ــدی مانن ــام رتبه بن ــز در نظ ــان نی ــتیم معلم ــار داش ــا انتظ م
علــوم تعییــن رتبــه شــوند و از رتبــه مربــی، اســتادیاری، دانشــیاری تــا 

ــدی شــوند. ــه بن ــی رتب اســتاد تمام
ــل،  ــت ها حداق ــن سیاس ــرای ای ــرای اج ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب فالحت
نیــاز بــه 12 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار اســت، اضافــه کــرد: ایــن در 
حالیســت کــه دولــت فقــط 2 هــزار میلیــارد تومــان بــرای رتبــه بنــدی 
ــه الیحــه  ای  ــه هیــچ گون ــدون ارائ در نظــر گرفــت کــه ایــن رقــم نیــز ب

صــورت گرفــت.
 

کادر اداری آموزش و پرورش در طرح رتبه بندی دیده نشده اند
ــکام  ــی از اح ــالح برخ ــط اص ــی را فق ــدی فعل ــه بن ــرای رتب وی، اج
ــر ایــن یکــی دیگــر از ایــرادات طــرح فعلــی،  دانســت و گفــت: افــزون ب

ــدی اســت. ــه بن ــرح رتب ــای اداری در ط ــود نیروه نب
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس اضافــه کــرد: ایــرادات 
ایــن طــرح بایــد هرچــه ســریع تر از جانــب آمــوزش و پــرورش احصــا و 
بــرای حــل آن تدبیــر شــود؛ متأســفانه در حــال حاضــر وزیــر آمــوزش و 
پــرورش مدافــع حــوزه آمــوزش و پــرورش نبــوده بلکــه توجیــه کننــده 

اقدامــات دولــت در حــوزه آمــوزش و پــرورش اســت.

کتابخانه صوتی در فرهنگسرای رازی 
راه اندازی شد

ــس  ــران و رئی ــهر ته ــه 11 ش ــری منطق ــی هن ــز فرهنگ ــر مراک مدی
ــبت  ــه مناس ــنیداری ب ــی - ش ــه صوت ــت: کتابخان فرهنگســرای رازی گف
چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــن فرهنگســرا 

ــدازی شــد.  راه ان
ــا  ــه ب ــن کتابخان ــاری اظهارداشــت: ای ــر بختی ــا، اکب ــزارش ایرن ــه گ ب
همــکاری ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران بــا هــدف ترویــج 
ــی -  ــای صوت ــج کتاب ه ــعه و تروی ــی، توس ــه و کتابخوان ــگ مطالع فرهن
شــنیداری در فضــای مجــازی در بخشــی از کتابخانــه فرهنگســرای رازی 

افتتــاح شــده اســت.
ــرای رازی دارای  ــنیداری فرهنگس ــی - ش ــه صوت ــت: کتابخان وی گف
ــه  ــعر و مجموع ــات؛ ش ــای ادبی ــاب در حوزه ه ــوان کت ــزار و ۶0 عن یکه
داســتان بــا یکصــد عنــوان،   تاریخــی و کهــن بــا 150 عنــوان، قصه هــای 
ــوان،  ــا 170 عن ــب ب ــن و مذه ــوان، دی ــا 500 عن ــوان ب ــودک و نوج ک
ورزشــی 25 عنــوان و هنــری بــا 20 عنــوان اســت کــه در آینــده تعــداد 

ــد رســید. ــوان خواه ــزار عن ــه 10 ه ــی ب ــای صوت کتاب ه
ــندالن،  ــی را روش ــه صوت ــان کتابخان ــن مخاطب ــاری، عمده تری بختی
خانم هــای خانــه دار و ســایر عالقه منــدان بــه کتاب هــای شــنیداری 
عنــوان کــرد و افــزود: ایــن کتابخانــه مجهــز بــه رایانــه، هدفــون و ســایر 

زیرســاخت های الزم اســت.
مدیــر مراکــز فرهنگــی هنــری منطقــه 11 شــهر تهــران بیــان 
ــه صــورت  ــه می تواننــد ب ــن کتابخان ــه ای ــا مراجعــه ب کرد:عالقه منــدان ب
حضــوری از منابــع آن اســتفاده کننــد و در صــورت تمایــل ایــن منابــع را 
در فلــش یــا لــوح فشــرده ذخیــره کــرده و در داخــل خــودرو و خانــه، از 

ــد.   ــتفاده کنن ــود اس ــان خ ــا و زم فرصت ه
ــه صوتــی در فرهنگســرای خــاوران و ســال 93 در  ســال 91، کتابخان

خانــه فرهنــگ تــالش بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

کارگاه تولید و آموزش مجسمه های چوبی
ــه افتتــاح  ــا اشــاره ب بختیــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
بزرگتریــن کارگاه تولیــد و آمــوزش مجســمه های چوبــی در فرهنگســرای 
رازی گفــت: ایــن کارگاه بــا همــکاری بخــش خصوصــی، مجــوز اداره کل 
میــراث فرهنگــی، صنــاع دســتی و گردشــگری، اداره کل آمــوزش فنــی 
و حرفــه ای اســتان تهــران در مســاحت 550 مترمربــع در کنــار دریاچــه 

رازی راه انــدازی شــده اســت.
آمــوزش  و  تولیــد  کارگاه  افــزود:  رازی  فرهنگســرای  رئیــس 
مجســمه های چوبــی بــا مدیریــت اســتاد محمــد نصــر تاکنــون توانســته 
بــه صــورت مســتقیم بــرای ۴0 نفــر اشــتغال ایجــاد کنــد و حتــی برخــی 
از افــراد بــا نیازهــای ویــژه نیــز متقاضــی ثبت نــام در ایــن کارگاه هســتند.

ــت را  ــه فعالی ــد زمین ــن کارگاه می توان ــن ای ــرد: همچنی ــان ک وی بی
بــرای کارگاه هــای کوچــک و خانگــی فراهــم کنــد تــا آنهــا نیــز از طریــق 
ــد کاالی  ــبکه تولی ــه ش ــی ب ــوزش مجســمه های چوب ــد و آم کارگاه تولی
ــد و  ــدا کنن ــاط پی ــری ارتب ــی و هن ــی و عرضــه محصــوالت فرهنگ ایران

اشــتغال ایجــاد شــود.
ــتادکاران در 50  ــدان و اس ــن هنرمن ــر ای ــالوه ب ــت: ع ــاری گف بختی
ــد و  ــت  می کنن ــع دســتی فرهنگســرای رازی فعالی ــه صنای ــه بازارچ غرف

ــد. ــه می کنن ــدان عرض ــه عالقه من ــد و ب ــی را تولی محصوالت

مأموریــت  از  تبریــز  دانشــگاه  رئیــس 
ــورد برخــی از مشــکالت  ــز در م دانشــگاه تبری
ــا  ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــای اس و چالش ه
ــه برخــی  درخواســت مقامــات ارشــد اســتان ب
ــا  را  ــج پژوهش ه ــرده و نتای ــات ورود ک موضوع
ــم.  ــالم می کنی ــی اع ــری نهای ــرای تصمیم گی ب
بــه گــزارش تســنیم، رضــا مجیــدی در 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه، بــا اشــاره 
بــه اینکــه دانشــگاه نســل اول، دانشــگاه تربیــت 
نیــروی انســانی بــرای اداره کشــور بــود اظهــار 
ــد  ــگاه تولی ــل دوم دانش ــگاه نس ــت: دانش داش
علــم بــود چراکــه معتقدیــم دانــش آشــکارترین 
ــا  ــدرت و عــزت اســت و توانســتیم ب وســیله ق
شــتاب 11 برابــر متوســط دنیــا، در چهــل 
ــاد  ــر دانشــگاه زی ــر آن ب ــه اث ــم ک ــاله تحری س
ــا را  ــه 1۶ دنی ــی رتب ــدات علم ــت، در تولی اس
کســب کردیــم کــه ایــن یــک حرکــت بــزرگ 

بــود.
ــان اینکــه دانشــگاه نســل ســوم،  ــا بی وی ب
دانشــگاه ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه اســت تــا 
مشــکالت کشــور را حــل کند، افــزود: دانشــگاه 
و  کارآفریــن  دانشــگاه  هــم  نســل چهــارم 
ــی  ــات بین الملل ــه ارتباط ــت ک ــی اس بین الملل
ــز  ــگاه تبری ــدت در دانش ــه ش ــی ب و کارآفرین

ــه اســت. توســعه یافت
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــگاه تبری ــس دانش رئی
در کل ســال های قبــل از انقــالب 12 هــزار 
ــن دانشــگاه تربیــت کــرده  نفــر دانشــجو در ای
بــود، گفــت: فقــط امســال 20 هــزار دانشــجوی 
ــد آن  ــه ۴0 درص ــم ک ــل داری ــال تحصی در ح
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی و 11 درصــد 

ــتند. ــری هس ــجوی دکت دانش
در  علمــی  هیئــت   800 فعالیــت  از  وی 
ــر داد و خاطرنشــان کــرد:  ــز خب دانشــگاه تبری
ــزو  ــا ج ــتاد م ــر اس ــگاه 12 نف ــن دانش در ای
ــوده و 21  ــان ب ــد جه ــک درص ــمندان ی دانش
ــدگار  ــر کشــوری و 5 چهــره مان پژوهشــگر برت
علمــی داریــم، ضمــن اینکــه بهتریــن رتبــه هــا 

ــم. ــب کردی ــان کس ــور و جه را در کش
مجیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در بیــن 
ــارم را  ــا چه ــه اول ت ــور رتب ــگاه های کش دانش
در شــاخص های مختلــف داریــم، ابــراز داشــت: 
از دانشــگاه  بعــد  بین المللــی  ارتباطــات  در 

ــم. ــرار داری ــه دوم ق ــران در رتب ته
وی دانشــگاه نســل چهــارم را دانشــگاه 
کارآفریــن و بین المللــی عنــوان کــرد و گفــت: 
ــت  ــی را تربی ــا نیروهای ــگاه های م ــروز دانش ام
ــا  ــا را ب ــا آنه ــای دنی ــه دانشــگاه ه ــد ک می کن
آغــوش بــاز قبــول می کنــد امــا چــرا نبایــد در 

داخــل نتوانیــم بســتر فعالیــت نخبــگان خــود  
ــد و  ــز رش ــدازی مراک ــم؟ راه ان ــت کنی را تقوی
ــتا  ــن راس ــت در ای ــک حرک ــاز ی ــوآوری آغ ن

ــی نیســت. ــوده کــه کاف ب
رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــه و  ــت، جامع ــا صنع ــاط ب ــت ارتب ــرای تقوی ب
و  بســته ایم  را  تفاهم نامه هایــی  کشــاورزی 
بــرای اجــرای طــرح هــای مشــترک و اســتفاده 
ــل  ــت تبدی ــی جه ــاخت های تحقیقات از زیرس
اقدامــات  محصــول  بــه  فنــاور  ایده هــای 
زیرســاختی صــورت گرفتــه اســت، گفــت: 
معتقدیــم مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــر ب ــود، مگ ــل نمی ش ــه ح جامع
ــه  ــواره ب ــا هم ــم م ــته چش ــگاه. در گذش دانش
خــارج از کشــور بــود، امــا تهدیــد تحریــم 
ــا ایمــان  ــل شــده و ب ــزرگ تبدی ــه فرصــت ب ب
بــه دانشــگاه، می توانیــم مشــکالت را حــل 
ــه  ــن دانشــگاه و جامع ــوار بی ــد دی ــم و بای کنی

ــود. ــته ش ــت برداش و صنع
ــورد  ــز در م ــگاه تبری ــت دانش وی از مأموری
اســتان  و چالش هــای  از مشــکالت  برخــی 
خبــر داد و گفــت: بــا درخواســت مقامــات 
ارشــد اســتان و اداره کل محیــط زیســت، 
ورود  موضوعــات  ایــن  در  تبریــز  دانشــگاه 
ــرای  ــود را ب ــای خ ــج پژوهش ه ــه و نتای یافت

می کنــد. اعــالم  نهایــی  تصمیم گیــری 
ــجویان  ــری دانش ــش دو براب ــدی افزای مجی
دیگــری  گام  را  تبریــز  دانشــگاه  خارجــی 
دانشــگاه  شــدن  تــر  المللــی  بیــن  بــرای 
تبریــز دانســت و گفــت: اکنــون بیــش از 300 
ــر هــم  ــم و 1000 نف دانشــجوی خارجــی داری
ــا  درخواســت پذیــرش داریــم کــه در تفاهــم ب
ــهر،  ــی خرمش ــون دریای ــوم و فن ــگاه عل دانش
تعــداد زیــادی از دانشــجویان خارجــی دانشــگاه 
تبریــز در خرمشــهر تحصیــل خواهنــد کــرد و 
ــش  ــز افزای ــی تبری ــجویان خارج ــداد دانش تع

ــت. ــد داش ــمگیری خواه چش
وی بــا بیــان اینکــه از عــراق، آلمــان، ترکیــه 
ــی دانشــجو  و افغانســتان و کشــورهای آفریقای
ــرد:  ــان ک ــم، خاطرنش ــز داری ــگاه تبری در دانش
ــی  ــجوی خارج ــهد 2200 دانش ــگاه مش دانش
ــد  ــم کــه بای ــا 300 دانشــجو داری ــی م دارد ول

ایــن عقــب افتادگــی را جبــران کنیــم.
تبریــز تصریــح کــرد:  رئیــس دانشــگاه 
بــا  جدیــد  تفاهم نامه هــای  بر اســاس 
دانشــگاه های دنیــا، عــالوه بــر دانشــجویان 
خارجــی، دوره هــای مشــترک بــا دانشــگاه های 
متعــدد داریــم کــه بــا اســترالیا، اتریــش، 

ترکیــه دانشــجویان مشــترک داریــم.

رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید 
فضـــای  و  دانشـــجویان  گفـــت:  بهشـــتی 
ـــال  ـــا در س ـــگاه ه ـــی دانش ـــی و اجتماع فرهنگ
ـــای  ـــیب ه ـــد آس ـــل رش ـــر از معض ـــای اخی ه
ــن  ــد؛ از ایـ ــده انـ ــان نمانـ ــی در امـ اجتماعـ
رو،  پایـــش ســـالمت روان دانشـــجویان در 
ـــه  ـــور ک ـــی همانط ـــوزش عال ـــز آم ـــام مراک تم
ـــگاهی و وزارت  ـــئوالن دانش ـــد مس ـــورد تاکی م

بهداشـــت اســـت،  ضـــرورت دارد. 
بـــه گـــزارش ایرزنـــا، علیرضـــا زالـــی 
ــنجش  ــتم سـ ــه سیسـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ بـ
ــجو  ــرش دانشـ ــرای پذیـ ــور بـ ــوزش کشـ آمـ
بایـــد اصـــالح شـــود، اظهـــار داشـــت:  بـــرای 
ــوم  ــای علـ ــته هـ ــجوی رشـ ــرش دانشـ پذیـ
ــر ســـطح  ــالوه بـ ــد عـ ــور بایـ ــکی کشـ پزشـ
علمـــی داوطلـــب، ســـالمت روان متقاضیـــان 
ـــی  ـــام بررس ـــا انج ـــا ب ـــود ت ـــنجیده ش ـــز س نی
هـــای فنـــی، متقاضیـــان دارای انگیـــزه و 
صالحیـــت کافـــی، وارد رشـــته هـــای علـــوم 

ــوند. ــکی شـ پزشـ
ـــح داد: در بســـیاری از کشـــورهای  وی توضی
ـــی  ـــزار م ـــین برگ ـــره مدیس ـــای پ ـــا دوره ه دنی
ــه  ــان ورود بـ ــی آن متقاضیـ ــه طـ ــود کـ شـ
ـــال  ـــک س ـــدت ی ـــه م ـــکی ب ـــای پزش ـــته ه رش
ـــط  ـــات مرتب ـــائل و موضوع ـــیاری از مس ـــا بس ب
ـــا در  ـــوند ت ـــی ش ـــنا م ـــکی آش ـــوم پزش ـــا عل ب
ـــی  ـــزه کاف ـــدی و انگی ـــتن توانمن ـــورت داش ص
ـــوند؛ در  ـــکی ش ـــوم پزش ـــای عل ـــته ه وارد رش
ـــیاری از  ـــا بس ـــور م ـــه در کش ـــت ک ـــی اس حال
ـــدون  ـــواده و ب ـــار خان ـــا فش ـــا ب ـــان تنه داوطلب
ـــی  ـــوم پزشـــکی م ـــای عل ـــته ه ـــه وارد رش عالق

ـــوند. ش
بـــه گفتـــه رییـــس دانشـــگاه علـــوم 
ــوان  ــه جـ ــتی، جامعـ ــهید بهشـ ــکی شـ پزشـ

دانشـــجو از اصلـــی تریـــن پایـــه هـــای 
ســـرمایه انســـانی کشـــور از منظـــر تخصـــص 
ــای  ــم و دانـــش و ارتقـ ــعه علـ گرایـــی، توسـ
ـــی  ـــمار م ـــه ش ـــی ب ـــی و اجتماع ـــطح فرهنگ س
ـــر از  ـــن قش ـــه ای ـــی ک ـــن رو در صورت رود. از ای
ـــیب  ـــام آس ـــه ن ـــیه ای ب ـــر حاش ـــه درگی جامع
ـــالمت  ـــده و س ـــی ش ـــی و اجتماع ـــای فرهنگ ه
ـــدی  ـــد، کارآم ـــرار گیرن ـــر ق ـــان در خط روان آن
الزم را از دســـت داده و مســـیر توســـعه علمـــی 
ـــی  ـــه رو م ـــش روب ـــا چال ـــور ب ـــی کش و اخالق

شـــود.
ـــته  ـــجویان رش ـــت: دانش ـــار داش ـــی اظه زال
هـــای علـــوم پزشـــکی نیـــز در صـــدر ایـــن 
مهـــم قـــرار مـــی گیرنـــد چـــرا کـــه آنـــان 
از دانـــش آموختگـــی در کســـوت  پـــس 
طبیبـــان و روح و جســـم افـــراد جامعـــه 
ـــود  ـــه خ ـــی ک ـــد؛ در صورت ـــی کنن ـــت م فعالی
درگیـــر مشـــکالت روحـــی و روانـــی باشـــند، 
مولفـــه مهـــم درمـــان و ســـالمت جامعـــه در 

مخاطـــره جـــدی قـــرار مـــی گیـــرد.
وضعیت مطلوب سالمت روان 

دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی 
ــای  ــی هـ ــت:  بررسـ ــار داشـ ــی اظهـ زالـ
اولیـــه ســـالمت روان دانشـــجویان ورودی 
ســـال تحصیلـــی 99 - 98 در رشـــته هـــای 
علـــوم پزشـــکی ایـــن دانشـــگاه از وضعیـــت 
بســـیار مطلـــوب دانشـــجویان در بهداشـــت و 

روان نشـــان دارد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی شـــهید بهشـــتی در حـــال حاضـــر 
یکـــی از فعـــال تریـــن مراکـــز مشـــاوره 
ایـــن  افـــزود:  اســـت،   دارا  را  دانشـــجویی 
ــی و در  ــال تحصیلـ ــروع سـ ــگاه در شـ دانشـ
ـــرای  ـــردی را ب ـــه ای راهب ـــاه 98 برنام ـــر م مه
هدایـــت دانشـــجویان گـــروه هـــای پزشـــکی 
ــه در  ــد برنامـ ــون چنـ ــرد و تاکنـ ــن کـ تدویـ

ــده اســـت. ــه اجرایـــی شـ ایـــن زمینـ
زالـــی عنـــوان کـــرد: نتایـــج آمـــار اولیـــه 

از ایـــن بررســـی هـــا نشـــان مـــی هـــد کـــه 
ـــالمت در  ـــوزه س ـــروه ح ـــجویان ورودی گ دانش
بســـیاری از شـــاخص هـــای بهداشـــت و روان 

در وضعیـــت بســـیار ممتـــازی قـــرار دارنـــد.
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید 
بهشـــتی تاکیـــد کـــرد: بـــه رغـــم قـــرار 
ایـــن دانشـــگاه در  داشـــتن دانشـــجویان 
ـــت  ـــالمت روان و بهداش ـــوب س ـــت مطل وضعی
روانـــی، مهمتریـــن مســـاله حفـــظ شـــرایط 
موجـــود اســـت. از ایـــن رو بایـــد بـــه دنبـــال 
راهکارهایـــی بـــود تـــا ایـــن وضعیـــت را بـــه 
ـــای ســـالمت روان  ـــاخص ه ـــاند و ش ـــات رس ثب

ــش داد. ــجویان را افزایـ دانشـ
ـــرح  ـــن ط ـــرای ای ـــه اج ـــان اینک ـــا بی ـــی ب زال
ـــگاهی و وزارت  ـــئوالن دانش ـــد مس ـــورد تاکی م
ـــن  ـــه ای ـــر چ ـــح داد: اگ ـــت،  توضی ـــت اس بهداش
ـــگاه  ـــه در دانش ـــت ک ـــالی اس ـــد س ـــرح چن ط
ـــرح  ـــابقه ط ـــا س ـــود ام ـــی ش ـــی م ـــا اجرای ه
ــال  ــه سـ ــم بـ ــالمت روان و جسـ ــش سـ پایـ
13۶8 بازمـــی گـــردد و ایـــن طـــرح ابتـــدا از 

دانشـــگاه تهـــران آغـــاز شـــد.
وی گفـــت:  طـــرح پایـــش ســـالمت روان 
ـــکی  ـــوم پزش ـــای عل ـــگاه ه ـــجویان دانش دانش
ــرح و  ــن طـ ــجویان در ایـ ــارکت دانشـ و مشـ
ســـنجش ســـالمت روان خـــود، ایـــن امـــکان 
ـــا  ـــد ت ـــی کن ـــم م ـــجویان فراه ـــرای دانش را ب
ـــی روحـــی  ضمـــن شناســـایی مشـــکالت احتمال
ـــاوران  ـــک مش ـــه کم ـــان آن ب ـــی و درم و روان
ـــر و  ـــن ت ـــغلی مطمئ ـــده ش ـــران، آین و درمانگ
ـــد.  ـــرار ده ـــان ق ـــش روی آن ـــری را پی ـــق ت موف
از ســـوی دیگـــر ســـکان درمـــان و ســـالمت 
افـــراد جامعـــه نیـــز بـــه دســـت پزشـــکانی 
ســـپرده مـــی شـــود کـــه خـــود در ســـالمت 

ـــد. ـــی برن ـــر م ـــه س ـــم و روان ب جس

مأموریت ویژه دانشگاه تبریز برای بررسی برخی مشکالت
 و چالش های آذربایجان شرقی 

زالی:

سنجش سالمت روان متقاضیان رشته های علوم پزشکی ضروری است

مفقودی
مـــدرک فـــارغ التحصیلـــی اینجانـــب امیـــن صادقـــی امجـــدی فرزنـــد ودود 
بـــه شـــماره شناســـنامه 763 صـــادره از مراغـــه در مقطـــع کاردانـــی پیوســـته 
رشـــته نقشـــه کشـــی معمـــاری صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی ایلخچـــی بـــا 
شـــماره 0976506 مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار مـــی باشـــد. از 
ـــد  ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــه دانش ـــدرک را ب ـــل م ـــود اص ـــی ش ـــا م ـــده تقاض یابن

ایلخچـــی بـــه نشـــانی ایلخچـــی خیابـــان امـــام ارســـال نمایـــد. 

بابل -  شماره کالسه: 98/1219/2
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقـــای حســـین طهماســـب زاده حمـــزه کالئـــی دارای شناســـنامه شـــماره 
ـــه کالســـه 98/۱۲۱9/۲ از ایـــن دادگاه درخواســـت  ـــه شـــرح دادخواســـت ب 98۰۵ ب
گواهـــی حصـــر وراثـــت نمـــوده و چنیـــن توضیـــح داده کـــه شـــادروان علـــی 
ـــخ 98/۱۱/۲ اقامتـــگاه  ـــی بشناســـنامه 9۳ در تاری اکبـــر طهماســـب زاه حمـــزه کالئ
ـــر  ـــوم منحص ـــوت آن مرح ـــن الف ـــه حی ـــه ورث ـــی گفت ـــدرود زندگ ـــود ب ـــی خ دائم

ـــه ـــت ب اس
۱- حســین طهماســب زاده حمــزه کالئــی فرزنــد علــی اکبــرو بــی بــی بــه ش 

ش  98۰۵ و کــد ملــی  ۲۰۶۰۵۷8۰۲۷صــادره از بابــل  ) فرزنــد پســرمتوفی (
۲- طیبــه طهماســب زاده حمــزه کالئــی فرزنــد علــی اکبــرو بــی بــی بــه ش ش  

۶۵۴۷و کــد ملــی ۲۰۶۰۵۵۴۶۵9 صــادره از بابــل )فرزنــد دختــر متوفــی(
۳- طاهــره طهماســب زاده حمــزه کالئــی فرزنــد علــی اکبــرو بــی بــی بــه ش 

ش ۱۴۶  و کــد ملــی ۲۰۶۳۴9۴۱۴۲ صــادره از بابــل  )فرزنــد دختــر متوفــی(
۴- ســودابه طهماســب زاده حمــزه کالئــی فرزنــد علــی اکبــرو بــی بــی بــه ش 

ش  8۶۷۰ و کــد ملــی  ۲۰۶۰۵۶۶۶۶۵ صــادره از بابــل )فرزنــد دختــر متوفــی(
۵- ســهیال طهماســب زاده حمــزه کالئــی فرزنــد علــی اکبــر و بــی بــی بــه ش 

ش  8۶۷۱ و کــد ملــی ۲۰۶۰۵۶۶۶۷۳صــادره از بابــل )فرزنــد دختــر متوفــی(
۶- فاطمــه طهماســب زاده حمــزه کالئــی فرزنــد علــی اکبــرو بــی بــی بــه ش 

ش  ۱۷9و کــد ملــی  ۲۰۶۳۵۱۲۵۱۵ صــادره از بابــل )فرزنــد دختــر متوفــی(
ــه  ــه ش ش 8۲ و ب ــی ب ــدا و بمان ــی گ ــری ف عل ــی ابوکاظــم پورامی ــی ب ۷- ب

ــی( ــر متوف ــل )همس ــادره از باب ــی ۲۰۶۳۴۵۵۷9۱ ص کدمل
ــه  ــت یکمرتب ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب ــا تشــریفات مقدمات اینــک ب
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و 

اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل

م الف: 527/4529                                          کالسه1398114404023000147
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 

برابــر رای شــماره 1398۶030۴023002125 مورخــه 1398/10/30 هیــات اول موضــوع قانــون 
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بــال معــارض متقاضــی آقــای محمــد عباســی 
بادامیــار فرزنــد یحیــی بــه شــماره شناســنامه 1120 صــادره از آذرشــهر در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 81.8۶ متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک - فرعــی از ۶307 اصلــی 
ــده  ــژاد محــرز گردی ــی ن ــم ول ــای ابراهی ــک رســمی آق ــداری از مال ــز خری ــع در بخــش 12 تبری واق
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
ــی  ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
ــن اداره تســلیم  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول  ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:    دوشنبه 1398/11/21    تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1398/12/06

محمد حسین خلیل نژاد صفایش - رئیس ثبت اسناد و امالک 
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۱۱ وسیله ای که نباید در 
سرویس های بهداشتی بگذارید

نزدیـک خانـه  تکانی هـای عیـد هسـتیم و بهتر 
اسـت وسـایل هایی که در جـای اشـتباهی از خانه 

هسـتند را جـا به جـا کنیم. 
بزرگ هایمـان  مـادر  و  بـزرگ  پـدر  زمـان  در 
سـرویس های  داشـتند،  حیـاط   خانه هـا  کـه 
بهداشـتی  هـم در حیـاط بـود. بـه مـرور زمـان بـا 
زیـاد شـدن جمعیـت و آپارتمانـی شـدن خانه هـا، 
سـرویس های بهداشـتی بـه داخـل خانه هـا آمدند. 
خیلـی  از مشـکالت بـا ایـن مهاجـرت حـل شـد، 
دستشـویی  شـب  نصـف  از  بچه هـا  تـرس   مثـل 
رفتـن و زمسـتان های برفـی ای کـه تـا از حیـاط 
بگذریـم و بـه دستشـویی برسـیم چندیـن بـار بـه 
اصـال  می  کردیـم  فرامـوش  و  می خوردیـم  زمیـن 
پـس  خورده ایـم،  تـکان  بخـاری  کنـار  از  چـرا 
داخـل  بـه  و  می شـد  عـوض  نظرمـان  راه  وسـط 
خانـه بـر می گشـتیم؛ امـا ایـن مهاجـرت کمی هم 
برایمـان زیـان آور بود. مـا خیلی از وسـایمان را در 
حمـام  جملـه  از  بهداشـتی  سـرویس های  داخـل 
اسـت.  اشـتباه  کـه  نگـه  می داریـم  و دستشـویی 
در ادامـه مطلـب »ایرنـا زندگـی« 11 مـوردی را 
کـه نبایـد در سـرویس های بهداشـتی بگذاریـد را 

اسـت. کـرده  گـردآوری  برای تـان 
را  از مـا شـاید داروهایمـان  1. داروهـا: بسـیاری 
در کمـد دستشـویی بگذاریـم. برخـی داروهـا ماننـد 
ویتامین هـا بایـد در دمای اتـاق و جای خنک نگهداری 
شـوند. به گزارش مطالعات دارویـی ملی ایاالت متحده 
آمریکا، با گذاشـتن داروهـا در مکان های مرطوب مانند 
سـرویس های بهداشتی، به خصوص ویتامین ها را، قبل 

از تاریـخ انقضـا، فاسـد می کنیم.
سـرویس   در  حوله هـا  گذاشـتن  حوله هـا:   .2
هـای بهداشـتی دومیـن کار اشـتباهی اسـت کـه 
می کنیـم؛ زیـرا نگهـداری حوله ها در فضای بسـته 
و مرطـوب باعـث رشـد میکروب و باکتـری در آنها 
می شـود. بهتـر اسـت فقط یـک حوله برای دسـت 
خشـک کـردن در دستشـویی بگذاریـم و هفتـه ای 

یک بـار آن را عـوض کنیـد.
حوله هـای  حتـی  پـوش:  تـن  حوله هـای   .3
حمام تـان هـم بایـد خـارج از محیـط مرطـوب و 
گـرم حمـام خود نگـه دارید تـا باعـث بیماری های 
از  بعـد  را  آنهـا  پوسـتی نشـود. توصیـه می شـود 
مصـرف کامـل در آفتـاب خشـک کنیـم و در کمد 

اتـاق خـواب خـود نگه داریـم.
۴. کتاب هـا و مجـالت: برخـی بـرای ایـن  که در 
وقـت خـود صرفه جویی کننـد کتاب های خـود را از 
کتابخانـه بیرون  آورده اند و در کنـار توالت فرنگی یا 
میـز توالـت خود گذاشـته اند؛ امـا باید گوشـزد کرد 
کـه ورق هـای کتاب  در مـرض هوای مرطـوب، تاب  
ورمی دارنـد در ضمـن اینکه احتمال آب رسـیدن به 

آنهـا و از بیـن رفتن شـان  هم زیاد اسـت.
5. زیـورآالت: نگهداری زیـورآالت مانند گردنبند، 
مرطـوب  فضـای  در  و دسـت بند  انگشـتر  سـاعت، 
سـرویس های بهداشـتی باعـث زودتـر خورده شـدن 
آنهـا می شـود و براقیـت و جلـوه خـود را از دسـت 
بدهنـد. بهتـر اسـت آنها در کمـد لباس هایتـان و در 
جاهـای مخصوص خودشـان نگهـداری کنید که هم 

امن تـر اسـت و هـم آسـیبی بـه آنها نمی رسـد
۶. مسـواک : نگهداری مسـواک ها در سرویس های 
بهداشـتی یکی از اشـتباهاتی اسـت که ما دانسته آن 
را انجـام می دهیـم و هنـوز هـم مسـواک هایمان را با 
درپـوش در فضـای تاریـک و مرطوب رهـا می کنیم. 
در سـال 2012 مطالعاتـی در دانشـگاه منچسـتر در 
انگسـتان انجـام شـد کـه نشـان می دهـد بـر روی 
مسـواکی کـه شـما در سـرویس های بهداشـتی نگه 
می داریـد بیـش از 10 میلیـون باکتری وجـود دارد.

مـواد  گذاشـتن  آرایشـی:  مـواد  و  لـوازم   .7
آرایشـی در سـرویس های بهداشـتی باعـث فاسـد 
شـدن و جـذب باکتـری می شـود. در ایـن صـورت 
بـرای مثـال، کـرم پـودر شـما دیگـر آن کیفیـت 
مـواد  تنهـا  نـه  در ضمـن  نـدارد.  را  اولیـه خـود 
آرایشـی بلکـه لوازم آرایشـی ماننـد براش ها و پدها 
را هـم در آن مکان هـای مرطـوب نگهـداری نکنید 

پوسـت تان می شـوند. باعـث جـوش  در  کـه 
از  نوعـی  پرفیوم هـا  عطرهـا:  و  پرفیوم هـا   .8
عطرها هسـتند کـه کم تریـن درصد الـکل را دارند و 
بیشـترین مدت زمـان ماندگاری؛ امـا موضوع مهمی 
که وجود دارد، نگهداری درسـت آنهاسـت. پرفیوم ها 
بـه علـت داشـتن مـواد خالـص عطـری، بایـد در 
مکان هـای خنک و خشـک نگهـداری شـوند؛ وگرنه 
رایحـه خـود را از دسـت داده، بـوی تـرش می گیرند.

سـال   2 از  بیـش  بیشـتر الک هـا  9. الک هـا: 
آنهـا در  بـا گذاشـتن  امـا  تاریـخ مصـرف دارنـد، 
سـرویس های بهداشـتی باعـث می شـود رو زودتـر 
از تاریـخ انقضـا منقضـی شـوند. پـس دیر خشـک 
شـوند و حتـی ماننـد پنیـر پیتـزا کـش می آورنـد.

در  اگـر  نـدارد  مشـکلی  اصـالح:  تیـغ   .10
سـرویس های بهداشـتی اصـالح می کنید. مشـکل 
از جایـی شـروع می شـود کـه تیغ هـای اصـالح  را 
در مجـاورت هـوای مرطـوب رها می کنیـد که هم 
باعـث کند شدن شـان می شـود و هـم باعث جذب 
باکتـری و بـرای اصـالح دوبـاره مناسـب نیسـتند. 
پـس نـه دسـتگاه های اصـالح و نـه تیغ هـا را در 

نگذاریـد. بهداشـتی  سـرویس های 
11. وسـایل ضد آب: بله درسـت خواندید، حتی 
وسـایل ضد آب، به خصوص موبایل و دیگر وسـایل 
الکترونیکـی ضـد آب را در سـرویس های بهداشـتی 
نگهـداری نکنیـد. قطعـات و لوازم هـای موبایل های 
ضـد آب از جملـه اسـپیکر و جـای شـارژر کـه فلـز 
هسـتند در مجـاورت بـا بخار و رطوبـت آب به مرور 

زمـان خـورده و خراب می شـوند.
منبع:  ایرنا زندگی

ــا حضــور  ــران شــناگر آذربایجــان شــرقی ب دخت
در مســابقات جــام شــنای هنــری )شــنای مــوزون( 

ــد. کشــور افتخــار آفرینــی کردن
شــنا  هیــأت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آذربایجــان شــرقی، مســابقات جــام شــنای هنــری 
ــه  ــنی ب ــار رده س ــور در چه ــوزون( کش ــنای م )ش
مناســبت چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
ــی  ــتخر قهرمان ــاه 1398 در اس ــن م ــالمی  بهم اس

ــد. ــزار ش آزادی برگ
ایـــن مســـابقات بـــرای رده هـــای ســـنی 12 و 
زیـــر 12 ســـال، 13 الـــی 15 ســـال، 1۶ الـــی 18 
ســـال و 19 ســـال بـــه بـــاال دختـــران پیگیـــری و 
ـــدال  ـــر م ـــرات برت ـــه نف ـــابقات ب ـــن مس ـــان ای در پای
ــوع  ــه مجمـ ــه بـ ــا توجـ ــی و بـ ــم قهرمانـ و حکـ
solo، دو  امتیـــازات رشـــته های تـــک نفـــره 
ــه  ــنی بـ ــر رده سـ ــی در هـ ــره Duet و تیمـ نفـ

ــد. ــدا شـ ــر کاپ اهـ ــگاه های برتـ باشـ
تیــم شــنای مــوزون اســتان آذربایجــان شــرقی 

متشــکل از 1۴ ورزشــکار بــه مربیگــری خانــم شــیما 
فرزانــه بــه ایــن مســابقات اعــزام شــدند.

دختــران شــناگر اســتان توانســتند در ایــن 
مســابقات چهــار مــدال نقــره و دو مــدال برنــز 
بدســت آورنــد کــه اعضــای تیــم عبــارت بودنــد از:

مارینــا محرمــی، یاســمین کــرم پــور، آیــال 
ــا  ــریفی، هلی ــا ش ــی، حلم ــن اوجاق ــینی، آیلی حس
ــل،  ــرزاد اص ــا ف ــر، ره ــرا دلیرناص ــن زاده، زه حس
یســنا محتشــم، تــارا عیســی زاده، صنــم مســتوفی، 
ــریف،  ــینی ش ــادات حس ــاز س ــی، طن ــده بنای مائ

ــور ــین پ ــده حس مائ
چهار مدال نقره:

ــاز حســینی  ــی، طن ــده بنای ــم مســتوفی، مائ صن
ــور در رشــته تیمــی رده  ــده حســین پ شــریف، مائ

ــا 18 ســال ســنی 1۶ ت
دو مدال برنز:

ــته دو  ــی در رش ــده بنائ ــتوفی و مائ ــم مس صن
نفــره Duet رده ســنی 1۶ تــا 18 ســال

ــا  ــرقی ب ــان ش ــون آذربایج ــأت بدمینت ــر هی دبی
ــائل و  ــوص مس ــه در خص ــر روزنام ــور در دفت حض
ــو  ــت و گ ــه گف ــی ب ــته ورزش ــن رش ــکالت ای مش
ــته  ــن رش ــی ای ــش عموم ــت: نمای ــه و گف پرداخت
ــوده  ــا بســیار پاییــن ب ورزشــی در ســطح اســتان م
ــتر  ــاندن آن بیش ــد و شناس ــت رش ــد در جه و بای

ــم. ــالش نمائی ت
ــا  ــرقی ب ــان ش ــون آذربایج ــأت بدمینت ــر هی دبی
اشــاره بــه ســخت و هزینــه بــر بــودن مســیر پــرورش 
بدمینتــون بــازان حرفــه ای، گفــت: بدمینتــون 
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ورزشــکاران ب ورزشــی اســت ک
ــز  ــرده و نی ــادی ک ــالش زی ــد ت ــی بای ســطح قهرمان
هزینــه نماینــد و باتوجــه بــه ایــن کــه اکثــر هیــأت 
هــای ورزشــی درآمــد محــدودی دارنــد نمــی تواننــد 

ــد. ــاپورت نماین ــان را س ــرای همیشــه قهرمان ب
فردیــن پــاک نهــاد بــا قــدر دانــی از آقــای 
ــأت  ــت هی ــوان ریاس ــه عن ــی ب ــه زمان ــوزی ک زن
بدمینتــون فعالیــت داشــت گفــت: از جملــه افــرادی 
کــه کمــک شــایانی بــه بدمینتــون کــرده انــد آقــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــان بودن ــه ایش ــوزی و مجموع ذن
ــه  ــی کــه ب وضعیــت اقتصــادی موجــود کمــک های
بدمینتــون مــی شــود و اینکــه مــا بتوانیــم ســرمایه 
ــم  ــیار مه ــم بس ــته نمائی ــن رش ــذب ای ــی را ج های

اســت.
وی در همیــن راســتا ادامــه داد: بدمینتــون پخش 
تلویزیونــی نــدارد و متاســفانه از بعــد بازتــاب رســانه 
ــابقاتی از  ــدود مس ــد مع ــف دارد، هرچن ــم ضع ای ه
ــا  ــی شــود ام ــق صــدا و ســیما پوشــش داده م طری
بــه گونــه ای نیســت کــه حامــی مالــی بــرای ســرمایه 

گــذاری در ایــن ورزش تمایــل نشــان دهــد.
پــاک نهــاد بــا بیــان اینکــه تــا کنــون نتوانســته 
ــه صــورت  ــم و ب ــی جــذب نمائی ــپانیر خوب ــم اس ای
جســته گریختــه حامیــان آمــده و رفتــه انــد و 
هزینــه هــای جــاری را روســای هیــأت متقبــل شــده 
اســت افــزود: امــروز در قســمت بانــوان چنــد ملــی 
پــوش داشــته و معمــوال هــم نمایندگانــی از اســتان 

ــه  ــوم فاطم ــرا خان ــه اخی ــم ک ــی داری ــم مل در تی
ــه کمــپ آســیا رفتنــد. ــی ب بابای

دبیــر هیــأت بدمینتــون اســتان بــر لــزوم بیشــتر 
ــات،  ــعه آن در ادارج ــن ورزش و توس ــاندن ای شناس
ــرده  ــد ک ــردم تأکی ــت م ــن عمومی ــدارس و در بی م
و گفــت: در ســایر شــهر هــای بــزرگ کشــور مثــل 
مشــهد کار جالبــی انجــام شــده، کــورت بدمینتــون 
ــان  ــد و نگهب ــرده ان ــاد ک ــارک ایج ــای پ را در فض
ــز  ــه ج ــد ب ــی دهن ــازه نم ــم اج ــارک ه ــای پ ه
ــود  ــام ش ــا انج ــری در آن ج ــازی دیگ ــون ب بدمینت
ــردن آن  ــی ک ــد همگان ــه بع ــوع ب ــن موض ــه ای ک

ــد. ــی کن ــایانی م کمــک ش
ــز  ــی تبری ــل گول ــا در ائ ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
بدمینتــون بــازان بســیاری داریــم امــا تــا بــه حــال 
ــورت در  ــک ک ــه ی ــی و تهی ــط کش ــه خ ــق ب موف
فضــای ائــل گولــی نشــده ایــم ادامــه داد: در حالــت 
کلــی نمایــش عمومــی ایــن رشــته ورزشــی در 
ــد در  ــوده و بای ــن ب ــیار پایی ــا بس ــتان م ــطح اس س

ــم. ــالش نمائی ــتر ت ــد آن بیش ــت رش جه
ــران،  ــون ای ــی بدمینت ــم مل ــابق تی ــن س بازیک
ــته  ــن رش ــابق ای ــای س ــب ه ــی از قط ــز را یک تبری
دانســته و اضافــه کــرد: در برهــه ای از زمــان حــدودا 
از دهــه ۶0 تــا اواســط دهــه 70 اســتان مــا یکــی از 

ــادی  ــود و بازیکنــان ملــی زی ــر کشــور ب ۴ تیــم برت
ــال ۶5  ــه در س ــتیم ک ــا توانس ــا م ــتیم و نهایت داش
ــان و  ــگ زنج ــی را از چن ــار قهرمان ــن ب ــرای اولی ب

ــویم. ــران درآورده و اول ش ته
ــادی را  ــائل اقتص ــر مس ــاد تاثی ــاک نه ــن پ فردی
در ورزش بدمینتــون بســیار زیــاد دانســته و گفــت: 
ــول  ــان پ ــوان هیئتم ــر ت ــا و بناب ــروز در ورزش م ام
ــأت کار  ــه در هی ــرادی ک ــان و اف ــه مربی ــی ب آنچنان
ــه  ــا ب ــراد صرف ــود و اف ــی ش ــد داده نم ــی کنن م
ــت  ــه فعالی ــن زمین ــخصی در ای ــه ش ــطه عالق واس
ــش  ــا در بخ ــکل م ــن مش ــده تری ــد، عم ــی کنن م
ــواده را  ــئولیت خان ــه مس ــون ک ــت چ ــان اس آقای
برعهــده داشــته و بایــد کســب درآمــد کننــد 
و چــون در رشــته ورزشــی مــا درآمــدی بــرای 
ــغل  ــد ش ــا بای ــدارد قطع ــود ن ــان و داوران وج مربی
ــان  ــی در اختیارش ــت اضاف ــر وق ــته و اگ ــی داش ثان

ــد. ــی گذارن ــون م ــرای بدمینت ــد آن را ب باش
ــائل و  ــن مس ــود ای ــا وج ــزود: ب ــا اف وی در انته
در شــرایط فعلــی ســعی و تالشــمان بــر ایــن اســت 
ــد  ــان عالقمن ــه خودش ــی ک ــل ورزکاران ــه حداق ک
بــوده و تــالش زیــادی مــی کننــد را حمایــت کنیــم 
ــتند  ــق آن هس ــه الی ــه ای ک ــه مرحل ــد ب ــا بتوانن ت

برســند.

برترین هـــای مســـابقات پـــرورش انـــدام، بـــادی کالســـیک، 
ـــی باشـــگاه هـــای  ـــک کالســـیک و ماســـکوالر قهرمان ـــک، فیزی فیزی
ـــز  ـــهر تبری ـــی کالنش ـــه میزبان ـــه ب ـــرقی ک ـــان ش ـــتان آذربایج اس
برگـــزار شـــد، مشـــخص گردیـــده و رئیـــس هیـــأت پـــرورش 
ـــن  ـــدگان ای ـــرکت کنن ـــا ش ـــه ب ـــرقی در رابط ـــان ش ـــدام آذربایج ان
مســـابقات گفـــت: میزبـــان ورزشـــکارانی از شـــهرهای مختلـــف 
اســـتان اردبیـــل، آذربایجـــان غربـــی، زنجـــان و نقـــاط مختلـــف 
ـــام  ـــه ن ـــابقات ب ـــه مس ـــی ک ـــم و درحال ـــرقی بودی ـــان ش آذربایج
ـــی  ـــع میزبان ـــد، در واق ـــی ش ـــزار م ـــرقی برگ ـــان ش ـــتان آذربایج اس

ـــتیم.  ـــده داش ـــر عه ـــور را ب ـــمالغرب کش ـــه ش منطق
بــه گــزارش خبرنــگا مــا، مســابقات پــرورش انــدام، بــادی 
کالســیک، فیزیــک، فیزیــک کالســیک و ماســکوالر قهرمانی باشــگاه 
هــای اســتان آذربایجــان شــرقی بــه مناســبت یــادواره سردارشــهید 
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و گرامیداشــت ایــام ا... دهــه فجــر و 
قیــام 29 بهمــن مــردم تبریــز روز هــای پنجشــنبه و جمعــه مورخــه 
هــای 17 و 18 بهمــن مــاه بــا اســتقبال خــوب ورزشــکاران از سراســر 
اســتان، تماشــاگران پرشــور و بــا حضور مســئولین اجرایــی و انتظامی 

اســتان در ســالن فتــح خیبــر تبریــز برگــزار گردیــد.
ورزشــکارانی در ســطح کیفــی بــاال و تماشــگرانی پرشــور، 
ــکاران در  ــوده و ورزش ــدان نم ــابقات را دو چن ــن مس ــت ای جذابی
رقابتــی نفــس گیــر و جــذاب، بــه رقابــت در مقابــل حریفــان خــود 
پرداختنــد کــه در پایــان نفــرات برتــر کلیــه اوزان معرفــی شــدند.

ــاره  ــا اش ــرقی ب ــان ش ــدام آذربایج ــرورش ان ــأت پ ــس هی رئی
ــن  ــه شــمالغرب کشــور در ای ــه حضــور 190 ورزشــکار از منطق ب
ــت پرداختنــد، گفــت: شــاهد  ــه رقاب مســابقات کــه در 5 رشــته ب
مســابقات بســیار زیبایــی بودیــم و دو رشــته فیزیــک ماســکوالر و 
فیزیــک کالســیک هــم بنابــر ابــالغ فدراســیون از امســال بــه نحــو 

ــد. احســنت برگــزار گردی
ــابقات  ــرای مس ــتان ب ــم اس ــه تی ــان اینک ــا بی ــک رزم ب ــی نی عل
قهرمانــی کشــور و متعاقبــا مســابقات آســیایی چیــن آمــاده مــی شــد 
و بــه یکبــاره ایــن مســابقات لغــو شــد اظهــار کــرد: انتظــار داشــتیم بــا 
تعــداد شــرکت کننــدگان کمــی مواجــه شــویم کــه خوشــبختانه چــه 
از لحــاظ کمــی و چــه از لحــاظ کیفــی شــاهد شــرکت کنندگانــی در 
ســطح قابــل قبــول و باالیــی بودیــم، مایــع خوشــحالی اســت کــه ایــن 

مســابقات در اســتان مــا و شــهر تبریــز برگــزار گردیــد.
ــان  ــه داد: میزب ــابقات ادام ــن مس ــی ای ــا میزبان ــه ب وی در رابط
ــان  ــل، آذربایج ــتان اردبی ــف اس ــهرهای مختل ــکارانی از ش ورزش
غربــی، زنجــان و نقــاط مختلــف آذربایجــان شــرقی بودیــم و 
درحالــی کــه مســابقات بــه نــام اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار 
مــی شــد در واقــع میزبانــی منطقــه شــمالغرب کشــور را بــر عهــده 

ــتیم. داش
دکتــر نیــک رزم تأکیــد کــرد: تمــام ســعی مــان بــر ایــن بــود 
ــزار و حتــی  کــه از نظــر کیفــی، کــورس داوری، تهیــه ســخت اف
ــد و  ــوری باش ــطح کالس کش ــابقات در س ــالن مس ــردازی س نورپ
ــم شــرکت کننــدگان و تماشــاگرانی کــه در ســالن فتــح  امیدواری
ــوده باشــند. ــات موجــود راضــی ب خیبــر حضــور داشــتند از امکان

ــر کل  ــا از مدی ــتان در انته ــدام اس ــرورش ان ــأت پ ــت هی ریاس
ــان اســتان آذربایجــان  ــت ورزشــی اداره کل ورزش و جوان و معاون
شــرقی در راســتای حمایــت از برگــزاری مســابقات فــوق تشــکر و 

قــدر دانــی نمــود.   
ــداء  ــا اه ــا ســوم و اورال مســابقات ب ــرات اول ت ــان از نف در پای
حکــم و مــدال قهرمانــی و همچنیــن از کمیتــه داوری، قهرمانــان 

جهانــی و کشــوری و نیــز اصحــاب رســانه بــا اهــدا لــوح و جوایــز 
نقــدی تجلیــل بــه عمــل آمــد.

نتایج مسابقات به شرح زیر است:

جوانان 
ــی،  ــینا زمان ــد، س ــا فرمن ــب، رض ــدی ادی ــان، مه ــر خاکی امی

ــر ــنی ف ــد محس ــد، محم ــا جلون ــید عط س

پرورش اندام 
۶5 کیلو: بهرام عبدالحسینی، بهمن جدی، وحید سید نژاد 

ــگ  ــش، فرهن ــی پال ــر، مصطف ــنی ف ــد محس ــو: محم 70 کیل
ــژاد  ــان ن قرب

75 کیلو : جعفر فاتح ، سجاد شیری زاده ، حسن قاسمپور 
80 کیلو : سعید زارع ، رضا شیخی ، بهزاد شریفی 

85 کیلو : ابوالفضل صدقی ، مجتبی کهانی ، علی دبیری 
90 کیلو : مهدی خدایی ، علیرضا غالمی ، مهدی ادیب 

95 کیلو : امیر خاکیان ، حسین پاشازاده ، شاهرخ نعمتی 
100 کیلــو: بهــروز قــره خانــی، جــالل اصــل بهــاری، محمدرضا 

عبدالصمدی 

پیشکسوتان 
۴0 الی ۴9 سال : علی فاخر ، رضا جلوه گر ، علی غفاری 

50 الی 59 سال : محمدرضا ترابی 
اورال پرورش اندام : مهدی خدایی 

بادی کاسیک 
دسته اول: بهرام عبدالحسینی، شهریار مومنی، علی کبودی 

ــظ  ــد واعـ ــر مجیـ ــیری زاده، میـ ــجاد شـ ــوم: سـ ــته سـ دسـ
ــر  ــنی فـ ــد محسـ ــینی، محمـ حسـ

دسته چهارم: کریم شفایی، حسن قاسم پور، رضا ناصری 
ــدی،  ــا عبدالصم ــبکباری، محمدرض ــد س ــم: امی ــته پنج دس

ــددی   ــد م محم

فیزیک 
دسته اول: رضا وحیدی فر، علی نظری، امیر رضا علیوند 
دسته دوم: ساالر هنرمند ، مهدی آرامش ، عمران مجرد 

دســته ســوم: مســعود آذرگــون، نیمــا شــریفی، کســری 
احمــدزاده 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــان  ــی آذربایج ــتی انتخاب ــابقات کش مس
شــرقی در دو رشــته آزاد و فرنگــی در رده 
ســنی جوانــان بــا حضــور تیــم کامــل تمامــی 
شهرســتان های اســتان در ســالن پورشــریفی 
ــز  ــتی تبری ــأت کش ــی هی ــه میزبان ــز و ب تبری
برگــزار شــده و اعضــای تیــم جوانــان اســتان 
مشــخص گردیــد کــه در همیــن راســتا رئیــس 
هیــأت کشــتی کانشــهر تبریــز گفت: کشــتی 
گیــران مقــام آور ایــن مســابقات را بــه 
مســابقات قهرمانــی کشــور خواهیــم فرســتاد 
ــتانمان  ــرای اس ــد ب ــه بتوانن ــم ک و امیدواری

ــد.  ــی نماین ــار آفرین افتخ
ــه  ــابقات ب ــن مس ــا، ای ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
مبــارک  اهلل دهــه  ایــام  مناســبت گرامیداشــت 
ــالن  ــاه در س ــن م ــم بهم ــه هجده ــر روز جمع فج
پورشــریفی کالنشــهر تبریــز در حالــی برگــزار شــد 
کــه علیرغــم ســال هــای گذشــته تمامی شهرســتان 
هــای اســتان بــدون ســهمیه و بــا تیــم کامــل خــود 

ــدند.  ــر ش ــابقات حاض در مس
ــا  ــرقی ب ــان ش ــتی آذربایج ــأت کش ــت هی سرپرس
ــی  ــابقات انتخاب ــددی مس ــال متع ــه س ــن ک ــان ای بی
اســتان به صــورت ســهمیه محــدودی برای شهرســتان 
هــا برگــزار مــی شــد، اذعــان داشــت: امســال تــالش 
ــوان  ــران ج ــتی گی ــر کش ــا حداکث ــد ت ــیاری ش بس
اســتان بتواننــد در ایــن مســابقات حضــور پیــدا کننــد 
تــا بهتریــن افــراد موجــود بــرای تیــم اســتان انتخــاب 
شــده و خدایــی نکــرده ســهمیه محــدود باعــث نشــود 
تــا اســتعدادی از حضــور در مســابقات بازمانــد کــه ایــن 

بــه ضــرر کشــتی اســتان مــی باشــد.
جابــر اســدی در رابطــه بــا برنامــه ریــزی در 
جهــت برگــزاری هرچــه مناســب تــر ایــن مســابقات 
ــأت کشــتی اســتان و  ــه همــت هی اظهــار داشــت: ب
علــی الخصــوص هیــأت کشــتی تبریــز کــه میزبانــی 
ــت  ــده داش ــر عه ــز ب ــه آن را نی ــابقات و هزین مس
ــه  ــق برنام ــد و طب ــزار گردی ــددی برگ جلســات متع
ریــزی هــای انجــام شــده توانســتیم از لحــاظ 
کیفیــت برگــزاری مســابقات، اســکان و تغذیــه 
ورزشــکاران عملکــرد مناســبی داشــته باشــیم و 
ــای  ــی ه ــط رایزن ــه توس ــری ک ــن اسپانس همچنی
شهرســتان تبریــز در مســابقات حضــور یافتــه و جوایز 
ــد. ــه کردن ــر هدی ــرات برت ــرای نف ــمندی را ب ارزش

جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  حراســت  رئیــس 
ــه صــورت موقــت سرپرســتی هیــأت کشــتی  کــه ب
ــه  ــا ادام ــه اســت در انته ــر عهــده گرفت اســتان را ب
داد: تالشــمان بــر ایــن اســت کــه اتحــاد و همســویی 
و  کــرده  فراهــم  کشــتی  جامعــه  در  بیشــتری 
مجموعــه تــالش هایمــان در مســیر پیشــرفت 
کشــتی اســتان باشــد و ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد 
ــار  ــا در کن ــتان ه ــی شهرس ــه تمام ــن ک ــر ای مگ
ــی  ــذاری کل ــش سیاســت گ ــه نق ــتان ک ــأت اس هی
ــه و  ــوده و زمین ــار یکدیگــر ب را برعهــده دارد، درکن
زیرســاخت مناســبی را بــرای رشــد کشــتی گیــران 

ــم. ــم نمائی ــه فراه ــنین پای ــوص در س ــه خص ب
وی در رابطــه بــا پتانســیل کشــتی اســتان افــزود: 
اســتعداد هــای بســیار خوبــی در اســتان مــا وجــود 

دارد و پرویــز هــادی هــای بســیاری مــی تواننــد از 
ــتلزم  ــر مس ــن ام ــه ای ــد ک ــور کنن ــا ظه ــتان م اس
برنامــه ریــزی و یکپارچگــی تمامــی جامعــه کشــتی 

اســتان مــی باشــد.
همچنیــن رئیــس هیــأت کشــتی کالنشــهر 
ــابقه  ــی س ــاال و ب ــت ب ــه کیفی ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
بــودن ســطح ایــن مســابقات از لحــاظ کمــی و 
ــن  ــی ای ــاظ کم ــاید از لح ــرد: ش ــار ک ــی اظه کیف
ــوده و از  ــابقه ب ــی س ــتان ب مســابقات در ســطح اس
ــا رشــد  ــم خــدا رو شــکر بچــه ه ــی ه لحــاظ کیف
خوبــی داشــته انــد و در ســطح ملــی حرفــی بــرای 

ــد. ــن دارن گفت
یوســف خداکرمــی بــا تأکیــد بــر برگــزاری 
ــالن ۶  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــتانی ب ــابقات اس مس
ــی  ــی عال ــا کیفیت ــز ب ــری پورشــریفی تبری ــزار نف ه
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــب گف ــیار مناس ــطحی بس و س
ــوان  ــه عن ــدی ب ــر اس ــای جاب ــرا آق ــه اخی ــن ک ای
سرپرســت هیــأت کشــتی اســتان معرفــی شــده انــد 
شــرایط تغییــر کــرده اســت، بعــد از چندیــن ســال 
مســابقاتی در ایــن ســطح برگــزار گردیــد کــه تمــام 
تیــم هــای اســتان در آن حضــور داشــتند کــه هــم 
ــأت  ــرای هی ــه کشــتی اســتان و هــم ب ــرای جامع ب

ــردد. ــی گ ــار محســوب م ــز افتخ کشــتی تبری
ــن  ــم در ای ــا دو تی ــز ب ــه تبری ــان اینک ــا بی وی ب
ادامــه داد: کشــتی  مســابقات شــرکت داشــت، 
مســابقات  بــه  را  مســابقات  آور  مقــام  گیــران 
قهرمانــی کشــور خواهیــم فرســتاد و امیدواریــم کــه 
ــد. ــی نماین ــار آفرین ــتانمان افتخ ــرای اس ــد ب بتوانن

رئیــس هیــأت کشــتی تبریــز بــا ایــن نویــد کــه 
روزهــای خــوب کشــتی تبریــز و اســتان را در پیــش 
ــتر  ــل بیش ــا تعام ــا ب ــرد: مطمئن ــوان ک ــم، عن داری
کشــتی تبریــز و آذربایجــان شــرقی پیشــرفت بســیار 
چشــم گیــری خواهــد داشــت و مــا مطمئنــا در ایــن 
مســیر کار خواهیــم کــرد و ان شــاهلل کشــتی را بــه 

جایــگاه حقیقــی خــود خواهیــم رســاند.
ــه  ــرادی ک ــی از اف ــدر دان ــار ق ــا اظه ــی ب خداکرم
حامــی ایــن مســابقات بودنــد، اضافه کرد: خوشــبختانه 
در ایــن مســابقات، مثــل همیشــه دوســتان مــا را تنهــا 
نگذاشــته و پشــتمان بودند، صنایــع آلمینیوم حکمتی 
همیشــه بــه هیــأت کشــتی تبریز لطــف داشــته، درب 
افــراء بــه مدیریــت آقــای حــاج حمید حســین پــور که 
عضــو هیــأت رئیســه کشــتی تبریــز نیــز مــی باشــند 
مثــل همیشــه در کنارمــان بودنــد و کارخانــه کفــش 
ســه ســتاره کــه اخیــرا در مســابقات فــوق ورود کــرده 
و جوایــز قابــل توجهــی را بــه نفــرات اول، دوم و ســوم 

ایــن مســابقات اهــدا کردنــد.
وی در انتهــا ایــن مســابقات را از چنــد بعــد گــرد 
همایــی خوبــی بــرای جامعــه کشــتی دانســته و افزود: 
اختــالف ســلیقه هایــی وجــود داشــت کــه بــا جمــع 
ــداد شــاهد یکپارچگــی و وحــدت  شــدن در ایــن روی
بســیار خوبــی بودیــم و از ایــن بــه بعــد از مســئولین 
ــار  ــش در کن ــش از بی ــه بی ــم ک ــی کن ــش م خواه
کشــتی بــوده و مــا را از حمایــت خــود دریــغ نکننــد.

ورزش  کل  اداره  معاونــت  فیــروزی،  ابراهیــم 
و جوانــان، عطاپــور معاونــت اداره ورزش تبریــز، 

و  بــزرگان  و  ورزشــی  مســئولین  از  جمعــی 
ایــن  در  اســتان  کشــتی  تاریــخ  پیشکســوتان 

داشــتند. حضــور  مســابقات 
ــازان  ــه س ــن قطع ــت انجم ــائی، ریاس ــا پاش رض
ــی  ــژه مســابقات انتخاب ــان وی ــز از میهمان کشــور نی

ــت.  ــی رف ــه شــمار م ــان اســتان ب ــم جوان تی
انتخابــی  فرنگــی  کشــتی  مســابقات  نتایــج 
ــا شــرکت ۴8 فرنگــی کار از 7  آذربایجــان شــرقی ب

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــتان ب ــتان اس شهرس
در وزن 55 کیلوگرم:

 امیــد روزه بــه عنــوان منتخــب اســتان بــه 
ــد. ــد ش ــزام خواه ــور اع ــی کش ــابقات قهرمان مس

60 کیلوگرم:
شــایان ســاعی، هــادی لطفــی و محمــد شــکوری 

اول تــا ســوم شــدند.
63 کیلوگرم:

 علــی توکلــی نیــا، رضــا ســلیمانی و ســاالر آذرغ 
وش مقــام اول تــا ســوم را کســب کردنــد.

67 کیلوگرم:
 محمــد رضــا نیکخــواه، حســین دبردانــی و 

ــدند. ــوم ش ــا س ــالم اول ت ــن س مبی
72 کیلوگرم:

 هــادی قــره خانــی، علــی نصیــری و امیــر 
ــابقات را  ــومی مس ــا س ــی ت ــگاه اول ــور جای محمدپ

ــد. ــب کردن کس
77 کیلوگرم:

 مهــدی علیــزاده و علیرضــا رضایــی بــه ترتیــب 
ــد. مقــام هــای اول و دوم را کســب کردن

82 کیلوگرم:
ــی  ــور و عل ــک پ ــهرام مل ــی، ش ــد صادق  محم

زنگ باســاری اول تــا ســوم شــدند.
87 کیلوگرم:

ــی و رضــا حــاج  ــاس بالین  محمــد موســوی، عب
محمــدی مقــام هــای اول تــا ســوم را کســب کردند.

97 کیلوگرم:
 رامیــن کریمــی، فرشــاد ارفعــی و حســین 

ایمــان زاده اول تــا ســوم شــدند.
130 کیلوگرم:

میالد شکری و علیرضا مرسلی اول و دوم شدند.
نتایج تیمی فرنگی:

ــا  ــب اول ت ــه ترتی ــاق ب ــز، چاراویم ــه، تبری میان
ــدند. ــوم ش س

نتایــج مســابقات کشــتی آزاد انتخابــی آذربایجان 
شــرقی بــا شــرکت 98 آزادکار از 21 شهرســتان 

اســتان بــه شــرح زیــر اســت:
 در وزن  57 کیلوگرم:

 میــالد رزمــی، فردیــن ملــک پــور و علــی 
ــا  ــای اول ت ــام ه ــز مق ــب حائ ــه ترتی ــی ب طباطبای

ــدند. ــوم ش س
61 کیلوگرم:

ــتم زاده  ــواد رس ــام اول، ج ــهری مق ــدی ش  مه
مقــام دوم و امیــر علــی جاللــی مقــام ســوم را 

ــد. ــب کردن کس
65 کیلوگرم:

عرفــان نجــف نــژاد، مهــران حســینی زاده و 
ــدند. ــوم ش ــا س ــور اول ت ــم پ ــالد کری می

70 کیلوگرم:
ــی و حســن  ــد صحرای ــور، حمی  رضــا ســلمان پ

ــدند. ــوم ش ــا س ــای اول ت ــز رتبه ه ــادی حائ ه
7۴ کیلوگرم:

ــا  ــدی و آمین ــعید عب ــژاد، س ــعبان ن ــد ش  محم
ــد. ــب کردن ــوم را کس ــا س ــام اول ت ــی مق تراش

79 کیلوگرم:
 ســاالر زمانــی، امیــر علــی دخــت و ســاالر عالــی 

مقــام هــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
86 کیلوگرم:

 علــی اقدامــی، افشــار عزیــزی و حســین نیکنــام 
جایــگاه اول تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد.

92 کیلوگرم:
حســین زاده، علیرضــا حســین زاده و بهمــن 

ــدند. ــوم ش ــا س ــب اول ت ــه ترتی ــمی ب قاس
97 کیلوگرم:

ــین  ــق و حس ــین الی ــد، امیرحس ــا پوراس  علیرض
نعمتــی بــه عنــوان نفرات اول تا ســوم شــناخته شــدند.

و در 125 کیلوگرم:
ــا  ــی و رض ــدی کریم ــدزاده، مه ــی محم  مرتض

ــدند. ــوم ش ــا س ــب اول ت ــه ترتی ــتی ب دوس
نتایج تیمی آزاد:

ــه ترتیــب اول  ــز ب و مراغــه ب ــف، تبری ــز ال تبری
تــا ســوم شــدند.

پایان مسابقات کشتی جوانان انتخابی تیم استان؛

چشم انداز آذربایجان شرقی برای حضور در سطح اول کشتی کشور


