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عجب شیر   روزانهم رسارسی صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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روکش آسفالت برخی از 
جاده های آذربایجان شرقی 
مانند جاده های جنگی است 

وام ۷۵ میلیونی به سازندگان 
مسکن در شهرهای کوچک

 اگر ظلمی به نهادهای ما می شود، این موضوع را پیگیری کنیم
برخی می گویند رشد داریم و برخی ادعای کاهش در برخی از ادارات را دارند

وزارت راه و شهرسازی تا سال ۱۴۰۰ برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی را مدنظر قرار داده است

استفاده از تجربیات بنیاد مسکن در اجرای مسکن شهری

3

۵

8

 در نشست تخصصی کسب و کارهای آنالین و نوپا مطرح شد:

کسب و کار آنالین کم هزینه و سودآور

دادگستری آذربایجان شرقی  با متخلفان 
چهارشنبه سوری برخورد می کند

مراقب باشیم تا نام تبریز بلند و 
بلند آوازه بماند 

پروانه کسب از سال ۹8 توسط 
دفاتر پیشخوان صادر می شود

سال ۹8، آغاز
 تحوالت اقتصادی است

ــد  ــری و ســالن ورزشــی چن ــادواره ســردار باک ــا حضــور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی، ی ب
ــرداری رســید. ــه بهــره ب منظــوره مهــدی باکــری شــهرداری ســهند ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی شــهر ســهند، در ایــن مراســم ســردار 
عباســقلی زاده جانشــین ســپاه عاشــورا، علیخانــی مدیــرکل امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی، معــاون اداره کل ورزش و جوانــان اســتان آذربایجــان شــرقی، حجــت االســام 
مرادپــور امــام جمعــه شهرســتان اســکو، دکتــر محمــدزاده فرمانــدار شهرســتان اســکو، فرماندهــی 
انتظامــی شهرســتان اســکو، اعضــای شــورای اســامی شــهر و مهنــدس نظامــی شــهردار ســهند، 
مهنــدس مصطفــوی مدیرعامــل شــرکت عمــران ســهند، جمعــی از اهالــی شــریف شــهر ســهند و 

عکاســان و خبرنــگاران مطبوعــات اســتان حضــور داشــتند.

آهکی، رئیس شورای اسالمی شهر سهند:
با تالش شهردار تالشگر، با کمترین بودجه اقدامات خوبی

 در شهر سهند شده است

ــک روز  ــن تبری ــم ضم ــن مراس ــدای ای ــهند در ابت ــهر س ــامی ش ــورای اس ــس ش ــی رئی آهک
ــا  ــاد و خاطــره ســردار رشــید اســام شــهید مهــدی باکــری، گفــت: ب شــهردار و گرامیداشــت ی
ــگر و  ــهردار تاش ــت ش ــا هم ــهر و ب ــامی ش ــورای اس ــرم ش ــای محت ــک اعض ــک ت ــری ت همفک
کوشــش تمامــی کارکنــان خــدوم شــهرداری ســهند، در کمتریــن زمــان ممکــن بــا وجــود بودجــه 

ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــات خوب محــدود اقدام
ــش  ــالن ورزشــی چندمنظــوره و ســاختمان آت ــروژه احــداث س ــه دو پ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد؛  ــه بهــره داری رســیده ان ــه مرحل ــد تکمیــل و ب ــده بودن نشــانی بعــد از 7 ســال کــه راکــد مان
ــالن ورزشــی  ــروژه احــداث س ــا پ ــه ه ــی در هزین ــه جوی ــا صرف ــح و ب ــت صحی ــا مدیری ــزود: ب اف
ــروژه  ــیده و پ ــرداری رس ــره ب ــه به ــهند ب ــهرداری س ــری ش ــدی باک ــهید مه ــوره ش چندمنظ

ــد. ــد ش ــاح خواه ــه زودی افتت ــز ب ــانی نی ــش نش ــاختمان آت س
ــهند همچــون  ــهر س ــا تشــریح برخــی مشــکات ش ــهند ب ــهر س ــورای اســامی ش ــس ش رئی
ــد  ــا رش ــر ب ــای اخی ــال ه ــهند در س ــهر س ــرد: ش ــح ک ــهند، تصری ــز - س ــان تبری ــداث اتوب اح
جمعیــت روبــرو بــوده کــه بایــد امکانــات الزم بــرای مــردم شــریف فراهــم ســازیم و تــاش شــورای 
اســامی شــهر و شــهرداری نیــز در راســتای ارائــه خدمــات بــه همــه ســاکنان شــهر بــوده اســت.

 آهکــی، در خاتمــه گفــت: بــرای حــل مشــکات شــهر ســهند، نیازمنــد یــک عــزم همگانــی و 

حمایــت هــای بیشــتر مســئوالن کشــوری و اســتانی هســتیم.

دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو:
شهردار و اعضای شورای اسالمی در جهت عمران و آبادانی 

شهری تالش می کنند

دکتــر محمــدزاده فرمانــدار شهرســتان اســکو نیــز در ایــن مراســم بــا تقدیــر و تشــکر ویــژه از 
شــهردار بــی حاشــیه و تاشــگر شــهر ســهند، گفــت: انصافــا شــهردار محتــرم و اعضــای محتــرم 
شــورای اســامی در جهــت عمــران و آبادانــی شــهری تــاش مــی کننــد و پــروژه احــداث ســالن 
ــرداری  ــه بهــره ب ــد الحمــداهلل در اســفندماه ب ورزشــی چنــد منظــوره طبــق قولــی کــه داده بودن
رســید و امیــدوارم پــروژه احــداث ســاختمان آتــش نشــانی نیــز بــه زودی بــه بهــره بــرداری برســد.

ــرم و  ــاش شــهردار محت ــا ت ــی شــهر ســهند ب ــران و آبادان ــت عم ــت در جه ــزود: حرک وی اف
کارکنــان خــدوم و شــورای اســامی شــهر شــروع شــده اســت و ان شــاهلل ســال 1398 بــا همــکاری 
شــرکت عمــران ســهند و شــهرداری ســهند شــاهد محوطــه ســازی مســاکن مهــر و تکمیــل آزاد 

راه خواهیــم بــود.
فرمانــدار شهرســتان اســکو در خاتمــه گفــت: پــروژه ســالن ورزشــی چندمنظــوره شــهید باکــری 
شــهرداری ســهند در مــدت 7 مــاه تکمیــل و بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســیده کــه از شــهردار و 

اعضــای محتــرم شــورای اســامی شــهر و پیمانــکار پــروژه تشــکر مــی کنــم.
در ادامــه ایــن مراســم حجــت الســام مرادپــور امــام جمعه شهرســتان اســکو و ســردار عباســقلی 
ــزوم فرهنــگ ســازی آن در جامعــه  جانشــین ســپاه عاشــورا نیــز پیرامــون فرهنــگ شــهادت و ل
ســخنانی ایــراد و از تاشــهای شــهردار و شــورای اســامی در ارایــه خدمــات بــه مــردم و همچنیــن 

احــداث ســالن ورزشــی چندمنظــوره شــهید باکــری شــهرداری ســهند تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

مهندس نظامی شهردار شهر سهند:
سالن ورزشی چندمنظوره شهید باکری شهرداری سهند، هدیه شهرداری به 

شهروندان فهیم شهر سهند

 مهنــدس نظامــی شــهردار شــهر ســهند نیــز در ایــن مراســم در خصــوص فعالیــت هــا و پــروژه های 
در حــال  بهــره بــرداری در شــهر جدیــد ســهند گفــت: پــروژه هایــی کــه تــا بــه حــال انجــام دادیــم 

دو پــروژه قابــل توجــه، نیمــه تمــام بودنــد ، یکــی از ایــن پــروژه هــا ســالن چنــد منظــوره ورزشــی و 
دومیــن پــروژه قابــل بهــره بــرداری ایســتگاه شــماره ۲  آتــش نشــانی شــهر ســهند واقــع در فــاز 3 مــی 
باشــد کــه آمــاده بهــره بــرداری اســت و در مــاه آتــی بعــد از تعطیــات نــوروزی افتتــاح خواهــد شــد .

وی در خصــوص پــروژه هــای در حــال اجــرای شــهرداری نیــز بیــان داشــت: تفکیــک زبالــه از 
مبــدا، ممیــزی امــاک فــاز ۲ و پــاک کوبــی فــاز یــک در ســطح شــهر جدیــد ســهند آغــاز کــرده 

ایــم و همچنــان در حــال اجــرا هســتیم.
شــهردار شــهر ســهند تصریــح کــرد: در 11ســال عمــر شــهرداری ســهند هیــچ پــاک کوبــی 
ــال  ــهند در ح ــک س ــاز ی ــاک ف ــر ام ــال حاض ــه در ح ــود ک ــه ب ــهر صــورت نگرفت در ســطح ش
پــاک کوبــی اســت تــا هــم وضعیــت کدپســتی و هــم وضعیــت امــاک را در شــهر جدیــد ســهند 

ــم. مشــخص نمایی
ــود ســرویس هــای بهداشــتی در ســطح شــهر اظهارداشــت:  مهنــدس نظامــی در خصــوص نب
در شــهر جدیــد ســهند ســرویس بهداشــتی بــه چشــم نمــی خــورد و اکثــرا کانکــس هــای مــورد 
اســتفاده بــرای ســرویس بهداشــتی مناســب نیســت کــه بنــا داریــم ایــن  کانکــس هــای بهداشــتی 
را جمــع آوری کــرده و بودجــه ای کــه از ســال 9۶ بــه ایــن ســرویس بهداشــتی هــا اختصــاص داده 

شــده اســت  در ســه نقطــه ســطح شــهر احــداث کنیــم.
وی در خصــوص مســیر اتوبــان تبریــز، اندیشــه، ســهند نیــز افــزود: متولــی ایــن پــروژه، شــرکت 
عمــران  بــا اجرایــی بخــش خصوصــی اســت و اســتاندار و مدیــر عامــل ایــن شــرکت قــول بهــره 
بــرداری را در هفتــه ی دولــت ســال 98 اعــام کــرده انــد کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق حاصــل شــود 

تــا از ایــن پــروژه عظیــم بتواننــد مــردم شــهر جدیــد ســهند اســتفاده کننــد.
ــتانداری،  ــوراهای اس ــهری و ش ــرکل ش ــای مدی ــت ه ــه از حمای ــی در خاتم ــدس نظام مهن
فرمانــدار محتــرم شهرســتان، تــک تــک اعضــای شــورای اســامی شــهر، مســئوالن شهرســتانی و 
همچنیــن همــکاری و تعامــل شــهروندان فهیــم و رســانه هــا و مطبوعــات تقدیــر و تشــکر کــرد.

شــایان ذکــر اســت: در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدای لــوح تقدیــر و هدایایــی از خانــواده معظــم 
ــازی  ــان واحــد شهرس ــکار و کارکن ــرم  و پیمان ــن شــهردار محت ــع حــرم و همچنی شــهدای مداف
ــرکل شــهری و  ــه دســت جانشــین ســپاه عاشــورا و مدی ــت ب ــده و در نهای ــه عمــل آم ــل ب تجلی
شــوراهای اســتانداری و فرمانــدار شهرســتان ســالن ورزشــی چندمنظــوره شــهید باکری شــهرداری 

ســهند افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.
ــن مراســم اعضــای شــورای اســامی شــهر ســهند بمناســبت ۲۵ اســفند روز  همچنیــن در ای
شــهردار از زحمــات و تــاش هــای مهنــدس نظامــی شــهردار ســهند تجلیــل و قدردانــی نمودنــد.

برگزاری یادواره سردار سرلشکر شهید مهدی باکری و مراسم افتتاح سالن ورزشی 
چند منظوره شهید باکری شهرداری سهند
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نماینــده مــردم کلیبــر، هورانــد و خداآفریــن 
ــی گــری برخــی از نماینــدگان  در مجلــس الب
ــا ســازمانه برنامــه و بودجــه را تأییــد کــرد و  ب
گفــت: دولــت بــه برخــی نماینــدگان در الیحــه 
بودجــه بــاج می دهــد تــا بودجــه بــا کمتریــن 

مانــع تصویــب شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، قلــی اهلل قلــی زاده 
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش در جلس
آذربایجــان شــرقی، بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی 
شــهرهایی کــه محــروم بــوده و موقعیــت 
پــرورش دام و طیــور دارنــد هنــوز نتوانســته اند 
و  روســتایی  زایــی  اشــتغال  تســهیات  از 
عشــایری اســتفاده کننــد اظهــار داشــت: بایــد 
بتوانیــم از ایــن تســهیات نــرخ پاییــن، بــرای 
مکانیــزه کــردن تولیــد گوشــت قرمــز و ســفید 

ــم. ــتفاده کنی ــروم اس ــق مح در مناط
ــتغال  ــعه اشـ ــه توسـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــق  ـــتا محق ـــن راس ـــایری در ای ـــتایی و عش روس
ـــای  ـــد اعط ـــن رون ـــا ای ـــزود: ب ـــت اف ـــده اس نش
تســـهیات در جهـــت توســـعه روســـتایی 
نمی شـــود.  محقـــق  اشـــتغال  توســـعه  و 
ــراوان،  ــویق های فـ ــم تشـ ــی رغـ ــوز علـ هنـ
در شـــهرهای محرومـــی ماننـــد کلیبـــر و 

خداآفریـــن و هورانـــد نتوانســـته ایم ایـــن 
ــورد  ــتغال مـ ــتای اشـ ــهیات را در راسـ تسـ

ــم. ــرار دهیـ ــتفاده قـ اسـ
نماینــده مــردم کلیبــر، هورانــد و خداآفریــن 
ــا  ــدف م ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب در مجل

ــدگار  ــتاییان و مان ــرای روس ــتغال ب ــاد اش ایج
کــردن مــردم در روســتاها اســت ابــراز داشــت: 
بــا ایــن رونــد بــرای رســیدن بــه هــدف اعطای 

ــم. ــر می خوری ــه مشــکل ب ــن تســهیات ب ای
وی بــا انتقــاد از اجرایــی شــدن و یــا اجرایی 

نشــدن برخــی از طرح هــای توســعه ای و حتــی 
کشــاورزی در اســتان بــا بیــان اینکــه تــا زمانی 
کــه ســند آمایــش ســرزمینی محقــق نشــده، 
همــه برنامــه ریزی هــا بــه نتیجــه مثبــت 
نخواهــد رســید گفــت: وقتــی تصمیمــات 
ــور داده  ــه کل کش ــخه ب ــک نس ــا ی ــاال ب از ب
ــه جــای اینکــه کاهــش  می شــود، مشــکل را ب
ــا  ــه ب ــودن برنام ــه دلیــل متناســب نب دهــد، ب
ظرفیــت مناطــق، مشــکات افزایــش می یابــد.

اهلل قلــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه بــه 
ایــن معنــی نیســت کــه بــه جــای گنــدم کلــزار 
ــی  ــعه یعن ــرد: توس ــان ک ــر نش ــم خاط بکاری
ــت  ــرای زراع ــد ب ــت جدی ــد ظرفی ــه بای اینک
ایجــاد کــرده و توســعه را در ایــن جهــت ســوق 

ــم. کنی
وی در واکنــش بــه انتقــادات برخــی از 
مدیــران در زمینــه تبعیــض در اختصــاص 
اعتبــارات و میــزان تحقــق آنهــا در آذربایجــان 
ــا  ــی گــری برخــی از نماینــدگان ب شــرقی، الب
ســازمانه برنامــه و بودجــه را تأییــد کــرد و 
گفــت: دولــت بــه برخــی نماینــدگان در الیحــه 
بودجــه بــاج می دهــد تــا بودجــه بــا کمتریــن 

ــود. ــب ش ــع تصوی مان

عضو کمیسیون عمران مجلس: 

دولت به برخی نمایندگان در الیحه بودجه باج می دهد 

دادســتان تهــران، آخریــن وضعیــت پرونــده 
هــای قضائــی را تشــریح کــرد.

ــت  ــاس جعفــری دول ــه گــزارش مهــر، عب ب
ــوص  ــی، در خص ــوی رادیوی ــادی، در گفتگ آب
مرخصــی زندانیــان در ایــام عیــد، گفــت: طبــق 
ــد  ــه می توان ــوه قضائی ــس ق ــه رئی ــن نام آئی
مرخصــی تعییــن کنــد کــه هنــوز ایــن مســئله 
اعــام نشــده و امیدواریــم طــی روزهــای 

ــود. ــام ش ــده اع آین
وی در خصــوص حکــم صــادره بــرای یکــی 
ــزارش  ــک گ ــت: ی ــس گف ــدگان مجل از نماین
ایشــان  فرســتادیم  مجلــس  بــه  مبســوط 
پرونده هــای مختومــه در گذشــته داشــتند 
ــت  ــی را پذیرف ــد بخش ــده جدی دادگاه در پرون
ــه  ــا اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــی را نپذیرف و بخش
صحبــت در مســائل اخاقــی اســت نبایــد افشــا 
شــود و البتــه هنــوز قطعــی نیســت. گزارشــی 
ــه  ــس فرســتادیم ب ــأت نظــارت مجل ــه هی را ب
همیــن منظــور هــم ســابقه گــزارش در هیــأت 

ــم حکــم صــادره. ــم اســت و ه نظــارت مه
دادســتان تهــران ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکه 
بخشــی از پرونــده در رابطــه بــا مســائل اخاقــی 
اســت از گفتــن جزئیــات آن معــذورم و بایــد صبر 

کــرد اعتــراض ایــن فــرد بررســی شــود.
نماینــدگان  مصونیــت  خصــوص  در  وی 
در  نماینــدگان  مصونیــت  گفــت:  مجلــس، 
ــراد  ــا نطــق مجلــس اســت و همــه اف رابطــه ب
در صــورت تخلــف بــرای قانــون یکــی هســتند.

تعهــدات  خصــوص  در  آبــادی  دولــت 
خودروســازان، افــزود: ایــن فقــط مشــمول 
ــی  ــراد وقت ــه اف ــت و هم ــودرو نیس ــران خ ای
ــر آن بایســتند و  ــر س ــد ب ــی بســتند بای پیمان
ایــن موضــوع از دولــت بیشــتر انتظــار مــی رود. 
ــتیم  ــازان داش ــا خودروس ــه ب ــه ای ک در جلس
هــم اعــام کردیــم کــه خودروســازان بایــد بــا 
توجــه بــه تــوان خــود تعهــد کننــد. مذاکــره ای 
کــه بــا مســئوالن صمــت داشــتیم اعــام 
کردنــد بــا توجــه بــه همــه مشــکات از جملــه 

ــود را  ــعی خ ــام س ــا، تم ــا و کمبوده تحریم ه
ــد. ــود می کنن ــدات خ ــرای تعه ــرای اج ب

وی در خصــوص افزایــش قیمــت خودســرانه 
برخــی کاالهــا در ســال جدیــد، گفــت: دیــروز 
جلســه ای بــا موضــوع مــرغ در دادســتانی 
ــای  ــد مبن ــرح ش ــا مط ــد. در آنج ــزار ش برگ
ــا  ــت و م ــوب اس ــای مص ــتانی قیمت ه دادس
صمــت  وزارت  دهیــم  اجــازه  نمی توانیــم 
ــد  ــان اعــام کن ــزار توم ــرغ را 11 ه قیمــت م
ــروش  ــه ف ــان ب ــا 17 هــزار توم ــازار ت ــا در ب ام
برســاند. مبنــای فــروش بــرای مصــرف کننــده 
ــزار و  ــت 11 ه ــام صم ــق اع ــرم طب ــرغ گ م
۵۰۰ تومــان اســت و بایــد تمــام مســئوالن پای 
کار بایســتند. متأســفانه متخلفیــن حســاب 
نمی برنــد و ایــن درحالــی اســت کــه نهادهــای 
دامــی بــا نــرخ مصــوب ارزی بــه اینهــا رســیده 
ــرات  ــکاری تعزی ــا هم ــا ب ــای م ــت. نیروه اس
و ســایر دســتگاه ها بســیج شــدند و اعــام 
ــازاد  ــروری م ــای ض ــروش کااله ــم ف می کنی

ــه نحــو کان باشــد،  ــر قیمت هــای مصــوب ب ب
ــود. ــی می ش ــادی تلق ــام اقتص ــال در نظ اخ

کســانی  بــه  تهــران خطــاب  دادســتان 
ــا  ــرده و ی ــی ک ــم فروش ــرغ ک ــازار م ــه در ب ک
گرانفروشــی کننــد، گفــت: بداننــد کــه پرونــده 

ــد. ــد ش ــکیل خواه ــی تش قضائ
دولــت آبــادی تصریــح کــرد: امــروز هیأتــی 
ــتانی  ــه دادس ــف از جمل ــتگاه های مختل از دس
ــدوارم  ــد. امی ــور دارن ــزرگ حض ــن ب در میادی
دســتگاه های دولتــی دل بزرگــی بــرای اجــرای 
ــدوارم  ــند. امی ــند و نترس ــته باش ــن داش قوانی

ــه تلــخ گوشــت و ارز تکــرار نشــود. تجرب
وی از فعالیــت شــعب کشــیک در ایــام 
نــوروز خبــر داد و گفــت: اگــر پرونده هایــی در 
ــه  ــود ب ــرح ش ــی مط ــطح کان و گرانفروش س

ــود. ــاع می ش ــعب ارج ــن ش ای
دادســتان تهــران در خصــوص شــعب ویــژه 
ــت و  ــرعت و دق ــزود: س ــادی، اف ــد اقتص مفاس
ــت  ــراه قاطعی ــه هم ــیدگی ب ــفافیت در رس ش
چهــار عامــل اصلــی تشــکیل ایــن شــعب بــود. 
ــن  ــی در ای ــیار خوب ــات بس ــا اقدام ــروز م ام
بخــش ارائــه دادیــم. 181 نفــر در ایــن هشــت 
مــاه بازداشــت شــدند و ۲۴۴ کیفرخواســت 

هــم صــادر شــده اســت.
دولـت آبـادی در خصـوص آخریـن وضعیـت 
گفـت:  آزاد،  دانشـگاه  اتوبـوس  حادثـه  پرونـده 
کیفرخواسـت مفصـل ایـن پرونـده صـادر و بـه 
دادگاه ارسـال شـده اسـت. بـه خاطـر اینکه این 
پرونـده در مرحلـه اتهـام اسـت از بیـان جزئیات 
معذوریـم. با این حـال تحقیقاتی در مـورد مدیر 
عامـل شـرکت و دانشـگاه و مدیر دانشـگاه انجام 
شـد. برخی از شـکات در این مسـیر دیه گرفتند.

ــش  ــی در کاه ــن اصل ــگیری را رک وی پیش
امیدواریــم  گفــت:  و  دانســت  پرونده هــا 
ــی  ــکار اصل ــک راه ــوان ی ــه عن ــگیری ب پیش
ــی و  ــتگاه قضائ ــود و دس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــی  ــان نهای ــوان درم ــه عن ــی ب ــورد قضائ برخ
مطــرح شــود. دادســتان تهــران در پایــان ســال 
97 را یــک ســال پــر تــاش قضائــی توصیــف 
کــرد و افــزود: پرونده هــای مطــرح امســال 
ــرمایه  ــک س ــن، بان ــی، مظلومی ــه درمن ازجمل
ــود کــه انجــام شــد و  و… کارهــای بزرگــی ب
مــردم بداننــد قضــات ایــن پرونــده شــب و روز 
نداشــتند. مــا بــرای مبــارزه بــا فســاد بــه یــک 

ــم. ــدی نیازمندی ــزم ج ع

دادستان تهران مطرح کرد:

ارسال گزارش یک نماینده مجلس به هیات نظارت

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
۱۱2 دستاورد جدید هسته ای کشور در 
فروردین سال آینده رونمایی می شود

ــران  ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س س
گفــت: از 11۲ دســتاورد جدیــد هســته ای 
کشــور در فروردیــن مــاه ســال آینــده رونمایــی 

ــد. ــد ش خواه
بــه گــزارش مهــر، بهــروز کمالونــدی در 
حاشــیه افتتــاح ســاختمان جدیــد مــوزه دکتــر 
علــی اکبــر صالحــی در جمــع خبرنــگاران اظهار 
ــر  ــده فک ــاد ش ــه ایج ــرایطی ک ــا ش ــت: ب داش
می کنیــم شــاید ســال آینــده فشــار تحریم هــا 
ــرای  ــی ب ــال راهکارهای ــذا دنب ــود ل ــتر ش بیش

ــن فشــارها هســتیم. کاهــش ای
از همــه  بتوانیــم  اگــر  بیــان کــرد:  وی 
امکانــات داخلــی بخوبــی اســتفاده کنیــم قــادر 
ــده و  ــق آم ــکات فائ ــر مش ــود ب ــم ب خواهی

ــم. ــد کنی ــمن را ناامی دش
کمالونــدی بیــان کــرد: البتــه تحریــم چیــز 
ــان  ــا نیســت و از هم ــت م ــرای مل ــدی ب جدی
ــه و  ــت و توطئ ــاهد مخالف ــاب ش ــدای انق ابت
ــه اشــکال مختلــف بوده ایــم و شــاید  تحریــم ب
ــه و  ــدت گرفت ــی ش ــر کم ــال های اخی در س

ــت. ــده اس ــکارتر ش آش
ــور  ــی کش ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س س
یــادآور شــد: بــا اتحــاد و صبــوری مــردم ایــن 
شــرایط را بــه یــاری خــدا پشــت ســر خواهیــم 

گذاشــت و از تنگناهــا عبــور خواهیــم کــرد.
وی در خصــوص رونمایــی از دســتاوردهای 
جدیــد هســته ای در کشــور هــم گفــت: در 
ــتاورد  ــده از 11۲ دس ــال آین ــاه س ــن م فروردی
هســته ای رونمایــی خواهیــم کــرد تــا دشــمنان 
بــه اقتــدار و دانــش ایــن ملــت بیشــتر پــی ببرند.

ــتاوردها  ــن دس ــد: ای ــاد آورش ــدی ی کمالون
ــی،  ــوخت، نیروگاه ــه س ــای چرخ در بخش ه

ــت. ــی اس ــور فن ــاف و ام ــزر، اکتش لی
وی افــزود: رونمایــی از دســتاوردهای جدیــد 
هســته ای پیــام روشــنی بــه آمریــکا و دشــمنان 
ایــران اســامی اســت کــه بداننــد ملــت 
ــر  ــت در براب ــران ضمــن ایســتادگی و مقاوم ای
تحریم هــا توانســته توانمندی هــای خــود را 

ــد. ــروز ده بیشــتر از گذشــته ب
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: هر 
ــه کشــورهای  ــگ ب ــن جن ــکا در ای ــد آمری چن
متحــد خــود فشــار آورده کــه بــا تحریــم ایــران 
از معامــات اقتصــادی بــا کشــورمان خــودداری 
ــت  ــا هدای ــز ب ــرایط نی ــن ش ــا از ای ــد ام کنن
رهبــری و ایســتادگی مــردم بــه ســامت عبــور 

خواهیــم کــرد.

فالحت پیشه:
تعلل اروپا در اجرای اینستکس

ــس  ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
ــا بیــان اینکــه هنــوز بســیاری از کشــورهای  ب
اروپایــی بــرای پیوســتن بــه اینســتکس تعلــل 
ــت: اینســتکس همــه انتظــارات  ــد، گف می کنن

ــد. ــرآورده نمی کن ــا را ب م
به گــزارش مهــر، حشــمت اهلل فاحت پیشــه، 
دربــاره آخریــن وضعیت اجــرای »اینســتکس«، 
ــا  ــی ب ــراً دیدارهای ــده اخی ــت: بن ــار داش اظه
نماینــدگان چنــد کشــور اروپایــی داشــتم و در 

ــاره مطالبــی مطــرح شــد. ایــن ب
ــیاری  ــوز بس ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
از کشــورهای اروپایــی بــرای پیوســتن بــه 
ــاً  اینســتکس تعلــل می کننــد، ادامــه داد: صرف
آلمــان، فرانســه و انگلیــس بــه دنبــال اجــرای 
هــر چنــد  اینســتکس هســتند؛  ســازوکار 
ــژه در  ــه وی ــن کشــورها هــم همــواره ب ــه ای ک
ــه  ــد ک ــرات هســته ای نشــان دادن ــان مذاک زم
مناســبات و ماحظــات خاصــی بــا آمریــکا 

ــد. دارن
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــه کل  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــی مجل خارج
مبــادالت مــا بــا اروپــا نبایــد محــدود بــه ســه 
کشــور مذکــور شــود، تصریــح کــرد: هــر چنــد 
کــه آلمــان، فرانســه و انگلیــس قوی تریــن 
ــا  ــار م ــا انتظ ــتند ام ــی هس ــورهای اروپای کش
ــامل  ــتکس ش ــازوکار اینس ــه س ــت ک ــن اس ای
کل اتحادیــه اروپــا باشــد نــه تروئیــکای اروپایی 

ــس(. ــه و انگلی ــان، فرانس )آلم
ــتکس  ــه اینس ــان اینک ــا بی ــه ب فاحت پیش
 1۵ افــزود:  اســت،  تروئیکایــی  ســازوکاری 
ســال اســت کــه از اصــل تروئیــکا در مناســبات 
ــته اســت و در  ــرب گذش ــران و غ هســته ای ای
شــرایط فعلــی همــه کشــورهای اروپایــی بایــد 
ــران  ــا ای ــط ب ــرب در رواب ــازوکارهای غ ــه س ب

ــد. بپیوندن
ــپانیا  ــا، اس ــه ایتالی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــتند ک ــورهایی هس ــه کش ــان از جمل و یون
در پیوســتن بــه اینســتکس تعلــل زیــادی 
می کننــد، گفــت: علی رغــم اینکــه اینســتکس 
ــرآورده نمی کنــد، امــا  همــه انتظــارات مــا را ب
ــن  ــا در ای ــوی اروپایی ه ــه از س ــی ک ــر گام ه
راســتا صــورت گیــرد، ضربــه ای بــه تــک جانبــه  

گرایی هــای آمریکاســت.

مقاله

معــاون جــرم بــه کســی گفتــه مــی شــود 
ــتقیم و  ــورت مس ــه ص ــرم ب ــود ج ــه درخ ک
بالمباشــره دخالــت نداشــته بلکــه با دسیســه 
چینــی و تحریــک و تســهیل و زمینــه ســازی 
باعــث وقــوع جــرم توســط دیگــری مــی کند. 
درقانــون مجازات اســامی در مــاده 1۲۶ق.م.ا 
اشــخاص زیــرا بــه عنــوان معــاون جــرم 
ــری  ــس، دیگ ــت1- هرک ــوده اس ــی نم معرف
را ترغیــب، تهدیــد، تطمیــع، یــا تحریــک بــه 
ارتــکاب جــرم کنــد یــا بــا دسیســه یــا فریــب 
یــا ســوء اســتفاده از قــدرت موجــب  و وقــوع 
ــکا  ــایل ارت ــس وس ــر ک ــردد.۲- ه ــرم گ ج
ــق  ــا طری ــد ی ــه کن ــا تهی ــازد ی ــرم را بس بج
ــد  ــه ده ــب ارائ ــه مرتک ــرم را ب ــکاب ج ارت
ــد.  ــیهل نمای ــرم راتس ــوع ج ــس وق 3- هرک
بــا دقــت در متــن ذکــر شــده مشــخص مــی 
گــردد کــه معــاون در خــود جــرم بــه صــورت 
مســتقیم دخالــت نمــی کنــد بلکــه بــه 
عنــوان تحریــک کننــده جــرم راتســیهل مــی 
ــده  ــام دهن ــر و انج ــد مباش ــا بای ــد. ام بخش
جــرم بــا معــاون جــرم وحــدت قصــد داشــته 
ــه جــرم  باشــد چنانچــه کســی دیگــری را ب
ــن  ــد لک ــک نمای ــرم تحری ــه ج ــری را ب دیگ
ــد  ــام ده ــری را انج ــرم دیگ ــاون ج ــرد مع ف
درآن صــورت معاونــت تحقــق نمــی یابــد بــه 
عنــوان مثــال کســی دیگــری را بــه ضــرب و 
شــتم دیگــری تحریــک نمایــد ولــی مباشــر 
جــرم اقــدام بــه ســرقت امــوال وی مبــادرت 
ــر در  ــد و دیگ ــام ده ــی را انج ــا قتل وزرد ی
ایــن مــورد معاونــت تحقــق نمــی یابــد 
ــل  ــن عم ــی بی ــران زمان ــد اقت ــن بای همچنی
مباشــر و معاونــت معــاون وجودداشــته باشــد. 
ــه  ــاون راب ــه رفتارمع ــه صورتیک ــن ب بنابرای
عنــوان زمینــه ســاز بتوانیــم قلمــداد نمائیــم 
ــه  ــش ب ــال پی ــخص 1۰ س ــه ش در صورتیک
جرمــی تحریــک نمایــد و جــرم بعــد از 
گذشــت 1۰ســال اتفــاق بیفتــد درآن صــورت 
ــاون در جــرم محســوب نمــی شــود.  وی مع
همچنیــن مجــازات معــاون حداقــل مجــازات 
ــا  ــرد. ام ــق مــی گی ــروی تعل مباشــر جــرم ب
چنانچــه جــرم ارتکابــی مباشــر مجــازات 
ــم باشــد حبــس  ــات یاحبــس دای ســلب حی
تعزیــری درجــه دو یــا ســه بــرای معــاون در 
نظــر گرفتــه مــی شــود و در جرایــم شــرعی 
مجــازات معاونــت طبــق قوانیــن شــرعی 
ــازات  ــه مج ــود درصورتیک ــی ش ــخص م مش
مباشــر جــرم ازنــوع شــاق بــوده باشــد درآن 
صــورت مجــازات معــاون عبــارت خواهــد بود 
از 31 تــا7۴  ضربــه شــاق. باتوجــه بــه اینکه 
ــوال و  ــادره ام ــر مص ــازات مباش ــی مج گاه
انفصــال دایــم از شــغل دولتــی وانتشــارحکم 
محکومیــت مــی باشــد مجــازات معــاون 

ــود. ــه 7،۶،۴ خواهدب ــدی از درج ــزای نق ج

دکتر علی جوان بخت

معاونت درجرم براساس قانون 
مجازات اسالمی 

ــس  ــتقلین مجلـ ــیون مسـ ــو فراکسـ عضـ
گفـــت: اســـتکبار جهانـــی بـــرای ایجـــاد 
شـــکاف بیـــن عـــراق و ایـــران پـــول هـــای 
ـــاش  ـــه ت ـــا هم ـــرد ام ـــه ک ـــی را هزین هنگفت
ـــد  ـــی ثمرمان ـــه ب ـــن رابط ـــمن در ای ـــای دش ه
ـــاره درس  ـــن ب ـــمنان در ای ـــت، دش ـــر اس و بهت
بگیرنـــد و از ایجـــاد اختـــاف و شـــکاف در 
خـــودداری  همســـایه  کشـــورهای  بیـــن 

کننـــد.
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، غامعلـــی 
ـــفر  ـــای س ـــه مزای ـــادی ب ـــن آب ـــرزاده ایم جعف
رئیـــس جمهـــور کشـــورمان بـــه عـــراق 
از جنبـــه هـــای مختلـــف اشـــاره کـــرد و 
ـــه  ـــورمان ب ـــور کش ـــس جمه ـــفر رئی ـــت: س گف
کشـــورعراق یـــک دســـتاورد بـــزرگ بـــرای 

ــمار مـــی رود. ــه شـ ــران اســـامی بـ ایـ
ـــپ  ـــر ترام ـــفر اخی ـــای س ـــاوت ه ـــه تف وی ب
ــورعراق  ــه کشـ ــران بـ ــور ایـ و رئیـــس جمهـ
اشـــاره کـــرد و گفـــت: ترامـــپ بـــرای ســـفر 
ــه  ــرس و بـ ــفتگی و تـ ــا آشـ ــه بـ ــود کـ خـ
ـــون دالر  ـــد،7 میلی ـــام ش ـــبانه انج ـــورت ش ص
ـــه  ـــی ب ـــگاه نظام ـــک پای ـــا در ی ـــرد ت ـــه ک هزین
ـــه  ـــود؛اما هم ـــر ش ـــاعت حاض ـــد س ـــدت چن م

دنیـــا نظـــاره گـــر ایـــن بودنـــد کـــه رئیـــس 
ـــا  ـــبانه روز ب ـــه ش ـــامی س ـــران اس ـــور ای جمه
ـــچ  ـــدون هی ـــورعراق و ب ـــام در کش ـــدار تم اقت

گونـــه واهمـــه ای حضـــور پیـــدا کردنـــد.

سفر رئیس جمهورکشورمان به عراق بیانگر 
عمق  روابط دیرینه بین این 2 کشور است

نماینـــده مـــردم رشـــت در ادمـــه افـــزود: 
رئیـــس جمهـــور کشـــورمان در ایـــن ســـفر 
ـــدار و  ـــراق دی ـــور ع ـــای کش ـــات و علم ـــا مقام ب
ـــق  ـــفر بیانگرعم ـــن س ـــد و ای ـــو کردن ـــت وگ گف
ـــت. ـــراق اس ـــران و ع ـــت ای ـــه مل ـــط دیرین رواب

مجلـــس  والیـــی  فراکســـیون  عضـــو 
ــال  ــد سـ ــمنان در چنـ ــرد: دشـ ــح کـ تصریـ

اخیـــر دشـــمنان بـــا هـــر دسیســـه ای بـــه 
دنبـــال ایجـــاد شـــکاف و انشـــقاق در بیـــن 
ملـــت هـــای عـــراق و ایـــران بودند،لـــذا 
ـــن  ـــکافی را در بی ـــه ش ـــچ گون ـــتند هی نتوانس
ـــئله  ـــن مس ـــد و ای ـــاد کنن ـــور ایج ـــن ۲کش ای
ـــد  ـــور عاقمن ـــه ۲ کش ـــت ک ـــن اس ـــانگر ای نش
ـــه  ـــبت ب ـــود را نس ـــط خ ـــطح رواب ـــتند س هس

گذشـــته گســـترده تـــر کننـــد.

استکبار جهانی برای ایجاد شکاف بین عراق 
و ایران پول های هنگفتی را هزینه کرد

ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
افـــزود: اســـتکبار جهانـــی بـــرای ایجـــاد 
شـــکاف بیـــن عـــراق و ایـــران پـــول هـــای 
ـــاش  ـــه ت ـــا هم ـــرد ام ـــه ک ـــی را هزین هنگفت
ـــد  ـــی ثمرمان ـــه ب ـــن رابط ـــمن در ای ـــای دش ه
ـــاره درس  ـــن ب ـــمنان در ای ـــت، دش ـــر اس و بهت
ــکاف در  ــاف و شـ ــاد اختـ ــد و از ایجـ بگیرنـ
ـــد. ـــودداری کنن ـــایه خ ـــورهای همس ـــن کش بی

ــعه  ــه توسـ ــادی بـ ــن آبـ ــرزاده ایمـ جعفـ
روابـــط اقتصـــادی بیـــن ۲ کشـــور عـــراق و 
ـــعه  ـــا توس ـــرد: قطع ـــد ک ـــاره و تاکی ـــران اش ای
روابـــط اقتصـــادی و تجـــاری بیـــن ایـــران و 
ـــر ۲  ـــرای ه ـــادی ب ـــای زی ـــت ه ـــراق منغع ع
کشـــور در بـــر خواهـــد داشـــت و در ضمـــن 
ــکات  ــد مشـ ــی تواننـ ــک یکدیگرمـ ــا کمـ بـ
ــادی هـــر ۲ کشـــور را حـــل کننـــد و  اقتصـ
ـــا  ـــود و قطع ـــد ب ـــن راه خواه ـــی تری ـــن منطق ای
هیـــچ دشـــمنی هـــم نمـــی توانـــد روابـــط 

بیـــن ۲ کشـــور را مخـــدوش کنـــد.

جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد:

استکبار جهانی برای ایجاد شکاف بین ایران و عراق 
پول های هنگفتی را هزینه کرد

دلنوشته

خانه
هنری 
دیدم ،
سرشار

از 
نیاز ،
هنر 

درهایی 
دیدم ،
پر از 
کلون 

کوبه ، 
ایوان 

هنرهایی 
دیدم ،

پراز 
غصه ، 

ناله 
آوازی 

شنیدم ،
پراز 

احساس ،
گوش هایی 

دیدم ،
پراز 

پنبه !

)اکبر عظیم نیا(

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه 

خود را جهت چاپ در شماره های 
بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــژه  ــه وی کمبــود اعتبــار در برخــی از نهادهــا ب
ــفالت  ــش آس ــت: روک ــی گف ــارات عمران اعتب
ــه جنــوب اســتان در برخــی از  ــز ب جــاده تبری
ــی  ــد از فروپاش ــوروی بع ــد ش ــا مانن بخش ه

ــت.  ــگ اس ــد از جن ــا بع ــت ی اس
محمدرضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
پورمحمــدی در جلســه شــورای برنامــه ریــزی 
ــه  ــان اینک ــا بی و توســعه آذربایجــان شــرقی ب
برخــی واقعیت هــا تلــخ اســت و متاســفانه 
اعتبــارات  نامشــخص،  شــاخص های  بــا 
داشــت:  اظهــار  می شــود  توزیــع  اســتانی 
ــم؛  ــارات داری ــی از اعتب ــای مختلف ــل قول ه نق
ــی  ــم و برخ ــد داری ــد رش ــی گوین ــی م برخ
ــد  ــی از ادارات را دارن ــش در برخ ــای کاه ادع

ــود. ــی ش ــد بررس ــه بای ک
ــارات  ــا بیـــان اینکـــه ردیـــف اعتبـ وی بـ
ـــوان  ـــاد نمی ت ـــت و زی ـــخص اس ـــتانی مش اس
ــد  ــزود: بایـ ــرد، افـ ــی کـ ــه زنـ روی آن چانـ
ــتفاده  ــا اسـ ــا از تبصره هـ ــم تـ ــاش کنیـ تـ
کنیـــم. اکنـــون اگـــر اعتراضـــی بـــه الیحـــه 
بودجـــه داریـــم، شـــاید بـــه نتیجـــه نرســـد 

ــدام  ــه اقـ ــرای بودجـ ــتان بـ ــد از تابسـ و بایـ
کنیـــم.

خواســتار  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
بررســی مقایســه ای اعتبــارات دســتگاه های 
دولتــی بــا دســتگاه های اســتان های دیگــر 
ــاوت  ــاف و تف ــد اخت ــراز داشــت: بای شــد و اب

اعتبــارات اســتان ها بررســی شــود.
وی دســـتور تشـــکیل کارگـــروه و کار 
ــت  ــازمان مدیریـ ــکاری سـ ــا همـ ــژه بـ ویـ
ــی  ــرای بررسـ ــا بـ ــه نهادهـ ــده همـ و نماینـ
ــت:  ــد و گفـ ــه ای شـ ــض بودجـ ــن تبعیـ ایـ
بایـــد بررســـی کنیـــم و اگـــر ظلمـــی بـــه 

نهادهـــای مـــا می شـــود، بـــا اســـتدالل 
ایـــن موضـــوع را بـــا همـــکاری نماینـــدگان 

ــم. ــری کنیـ پیگیـ
پورمحمـــدی بـــا اشـــاره بـــه کمبـــود 
ــه  ــت: بـ ــا گفـ ــی از نهادهـ ــار در برخـ اعتبـ
عنـــوان مثـــال در اداره راه و شهرســـازی 
فعالیت هـــای  بـــرای  اعتبـــار  کمبـــود 
عمرانـــی و نگهـــداری داریـــم، بطـــوری کـــه 
ـــوب  ـــه جن ـــز ب ـــاده تبری ـــفالت ج ـــش آس روک
ماننـــد  بخش هـــا  از  برخـــی  در  اســـتان 
ـــد از  ـــا بع ـــت ی ـــی اس ـــد از فروپاش ـــوروی بع ش
ـــت  ـــردم گف ـــه م ـــوان ب ـــت و نمی ت ـــگ اس جن
ــارات  ــد اعتبـ ــذا بایـ ــم، لـ ــول نداریـ ــه پـ کـ
عمرانـــی و جـــاری اســـتان را بـــا پیگیـــری 
ـــه  ـــبت ب ـــض نس ـــم و تبعی ـــش دهی الزم افزای

ســـایر اســـتان ها اصـــاح شـــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از همــه 
اســتان  حقــوق  احقــاق  بــرای  ظرفیت هــا 
اســتفاده کنیــم، گفــت: بــرای ســال آینــده بــا 
توجــه بــه محدودیــت منابــع، بایــد بــه منابــع 
ــم  ــم و نگذاری ــه کنی ــم توج ــی ه ــر دولت غی

پروژه هــای مــا متوقــف شــود.

روکش آسفالت برخی از جاده های 
آذربایجان شرقی مانند جاده های جنگی است 

ــش را  ــان شــهدای ارت ــز خیاب شــهردار تبری
ــان  ــک خیاب ــتانداردهای الزم ی ــاظ اس ــه لح ب
نمونــه دانســت و گفــت: شــهرداری تبریــز 
اســتاندارد،  اجــرای پروژه هــای  بــر  عــاوه 
بدهــی اجــرای پروژه هــای گذشــته را هــم 

می کنــد. پرداخــت 
ــر  ــهین باه ــرج ش ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــش،  ــهدای ارت ــان ش ــاح خیاب ــم افتت در مراس
اظهــار کــرد: پــروژه مسیرگشــایی خیابــان 
ــن  ــز از ای ــی تبری ــدی میان ــه کمربن ــش ب ارت
جهــت کــه صفــر تــا صــد آن توســط نیروهــای 
ــران،  ــز در ســازمان عم ــی شــهرداری تبری امان
منطقــه3،  شــهرداری  موتــوری،  ســازمان 
ــه  ــت پســماند و... انجــام گرفت ــازمان مدیری س
ــمار  ــه ش ــه ب ــل توج ــروژه قاب ــک پ ــت، ی اس

می آیــد.
ــش از  ــرد: شــهدای ارت ــان ک وی خاطرنش
ــاح   ــه در روز افتت ــت ک ــی اس ــه پروژه های جمل
ــچ  ــکار نیســتیم و هی ــس بده ــچ ک ــه هی آن ب
تحمیــل  شــهر  بــه  اضافــی  وام  و  هزینــه 

نکرده ایــم.

شــهردار تبریــز افــزود: امــروز بــا تــوکل بــه 
خداونــد متعــال و تاســی از منویــات مقــام 
معظــم رهبــری توانســته ایم هــم امــور جــاری 
ــروژه  ــم پ ــم و ه ــت کنی ــهرداری را مدیری ش
اســتاندارد اجــرا کنیــم و در عیــن حــال هزینــه 
اجــرای پروژه هایــی را کــه در گذشــته بــا 
اخــذ وام بانکــی اجــرا شــده اســت را پرداخــت 

ــم. کنی
ــزود: حــذف جــوب، ایجــاد  شــهین باهــر اف
کانــال زیرزمینــی آب، احــداث مســیرهای 
فضــای  پیــاده روی،  و  ســواری  دوچرخــه 
ــه  ســبز مناســب و مبلمــان اســتاندارد از جمل
شــاخصه هایی اســت کــه خیابــان شــهدای 
ارتــش را بــه یــک خیابــان اســتاندارد و نمونــه 

ــت. ــرده اس ــل ک تبدی
وی بــا تقدیــر از نقــش محــوری امــام جمعه 
ــرد:  ــار ک ــان، اظه ــن خیاب ــز در اجــرای ای تبری
ــل  ــش، معض ــهدای ارت ــان ش ــاح خیاب ــا افتت ب
ترافیکــی کــه در انتقــال خــودرو هــا از شــمال 
بــه جنــوب شــهر ویــا برعکــس وجــود داشــت، 

ــد. کاهــش مــی یاب

شــهردار تبریــز ادامــه داد: ارتــش جمهــوری 
اســامی اعــام کــرده اســت کــه تــا خردادمــاه 
ســال 98 حــدود 1۰هکتــار از اراضــی خــود را 
ــهرداری  ــار ش ــز در اختی ــهر تبری ــز ش در مرک
ــم  ــر داری ــا در نظ ــد و م ــرار می ده ــز ق تبری

ــه پــارک تبدیــل کنیــم. ایــن اراضــی را ب
شــهین باهــر همچنیــن ضمــن گرامیداشــت 
ســالروز شــهادت شــهید مهــدی باکــری، اولین 
شــهردار شــهید، بیــان کــرد: تمــام ســعی مــا 

ــار و  ــری را در رفت ــه شــهید باک ــن اســت ک ای
عمــل خــود بــه عنــوان یــک الگــو و سرمشــق 

قــرار بدهیــم.
خیابــان شــهدای ارتــش بــه طــول ۵۰۰متــر 
ــن  ــر الی ــی نظی ــا امکانات ــر ب ــرض ۵۰مت و ع
دوچرخــه ســواری، شــبکه آب خــام و شــرب، 
الیــن پیــاده روی، فضــای ســبز و مبلمــان 
ــره  ــرا و به ــال اج ــک س ــدت ی ــب در م مناس

ــد. ــرداری ش ب

شهردار تبریز:

شهرداری بدهی پروژه های قبلی را هم 
پرداخت می کند 

در جلسه مشترک معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری تبریز و ارومیه؛

هزینه های اجرایی پروژه های 
مختلف شهرداری با انتقال تجارب 

موفق کاهش می یابد 

ــرمایه  ــعه س ــزی و توس ــه ری ــاون برنام مع
انســانی شــهرداری تبریــز در ایــن جلســه 
ــزی و  ــه ری ــارب برنام ــال تج ــت انتق ــر اهمی ب
فرآینــد اجــرای سیاســت کان شــهری میــان 
ــه  ــت: هزین ــرد و گف ــد ک ــا تاکی ــهرداری ه ش
هــای اجرایــی پــروژه هــای مختلــف شــهرداری 
بــا انتقــال تجــارب موفــق کاهــش مــی یابــد و 
شــهرداری تبریــز آمــاده اســت تجــارب خــود را 
در اختیــار شــهرداری ارومیــه نیــز قــرار دهــد. 
ــا  ــزارش شــهریار، مرتضــی موحــد نی ــه گ ب
در اولیــن جلســه مشــترک خــود بــا مســئولین 
معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه 
انســانی شــهرداری ارومیــه افــزود: برنامــه 
ریــزی دقیــق بــر اســاس شــرایط موجــود 
نقطــه عطــف تحقــق اهــداف شــهرداری اســت 
و مــا در برنامــه ۵ ســاله خــود تمــام مولفــه هــا 

ــم. ــه ای ــر گرفت را در نظ
وی تصریــح کــرد: سیاســت هــای کان 
شــهری طــی دو ســال اخیــر ابعــاد تــازه ای بــه 
خــود گرفتــه و بــر اســاس اجــرای پــروژه هــای 
هــای زیرســاختی و انســان محــور بــودن ایــن 

پــروژه تدویــن شــده اســت .
موحــد نیــا تصریــح کــرد: احیــای بــاغ شــهر 
ــد منظــوره  ــای چن ــارک ه ــز و احــداث پ تبری
در ســال 97 یکــی از ســر فصــل هــای برنامــه 
ــزی  ــه ری ــق برنام ــت و طب ــز اس ــاله تبری ۵ س
بــر ســرانه فضــای ســبز تبریــز تــا پایــان ســال 

آینــده افــزوده مــی شــود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
رفتارهای پرخطر علت اصلی 

تصادفات رانندگی است

ــی اســتاندار  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه عامــل 
ــی  ــات رانندگ ــت تصادف ــترین عل ــانی بیش انس
اســت، اظهــار داشــت: در صــورت رعایــت 
قانــون از ســوی راننــدگان، آمــار تصادفــات تــا 

8۰ درصــد کاهــش می یابــد.
در  رحمتــی  جــواد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ســمینار آموزشــی نقــش زنــان در کاهــش 
متاســفانه  گفــت:  رانندگــی،  تصادفــات 
ــرات  ــا تغیی ــب ب ــه متناس ــاخص های جامع ش
حــوزه شــهروندی ارتقــا نیافتــه و عــدم رعایــت 
قانــون در رانندگــی نیــز ناشــی از ضعــف 

آمــوزش در مراکــز آموزشــی اســت.
ــه  ــاح جامع ــه اص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نیازمنــد اصــاح رفتــار شــهروندان اســت، 
ــی  ــت اصل ــه عل ــد ک ــان دارن ــزود: همــه اذع اف
تصادفــات رانندگــی، رفتارهــای پرخطــر اســت 
ــراد و  ــود اف ــامت خ ــی س ــن رفتارهای و چنی
ــت. ــرده اس ــه ک ــد مواج ــا تهدی ــران را ب دیگ

ــا بیــان اینکــه تابلوهــا و قوانیــن  رحمتــی ب
راهنمایــی رانندگــی، تشــریفاتی و تزئینــی 
ــتی از  ــه درس ــن ب ــر قوانی ــزود: اگ ــت، اف نیس
ســوی راننــدگان رعایــت شــود آمــار تصادفــات 
تــا 8۰ درصــد کاهــش می یابــد و ایــن مســاله 

ــرای جامعــه تبییــن شــود. ــد ب بای
آذربایجــان  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
ــان  ــی زن ــش تربیت ــه نق ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
ــا  ــبت ب ــه نس ــان ب ــت: زن ــا، گف در خانواده ه
قوانیــن  بــه  بیشــتری  پای بنــدی  مــردان، 
دارنــد و از ایــن رو نقــش آنــان در اصــاح 
ــت. ــته ای اس ــش برجس ــی نق ــگ رانندگ فرهن

ــان بایــد تأثیــر  ــا بیــان اینکــه زن رحمتــی ب
خــود را جــدی بگیرنــد، افــزود: احتیــاط و 
ــی  ــی رانندگ ــاخصه اصل ــه ش ــداری ک قانون م
بانــوان اســت بایــد بــه الگــوی رانندگــی تبدیل 
شــود کــه ایــن امــر نیازمنــد کارهــای فرهنگــی 

خانواده هاســت. درون  در 
ــی  ــای اجرای ــر نهاده ــروز اگ ــزود: ام وی اف
و حاکمیتــی در ارتقــای فرهنــگ رانندگــی 
خانواده هــا  خــود  ایــن  نبوده انــد،  موفــق 
هســتند کــه بایــد همــت کننــد تــا رفتارهــای 

ــود. ــاح ش ــی اص ــی و رانندگ ترافیک

 توصیه های اداره کل حفاظت محیط 
زیست آذربایجان شرقی
 به گردشگران نوروزی

زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  کل  اداره 
اطاعیـــه ای  طـــی  شـــرقی  آذربایجـــان 
خواســـتار توجـــه بـــه مســـائل زیســـت 
محیطـــی در گردش هـــای نـــوروزی شـــد.  
ـــی اداره  ـــط عموم ـــنا، رواب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــا  ــتان بـ ــت اسـ ــط زیسـ ــت محیـ کل حفاظـ
تبریـــک ســـال نـــو بـــه هموطنـــان مطالـــب 
ـــگران  ـــوروزی و گردش ـــافران ن ـــه مس ـــر را ب زی
شـــرقی  آذربایجـــان  دراســـتان  طبیعـــت 

توصیـــه کـــرده اســـت.  
ـــه  ـــق چهارگان ـــود مناط ـــه وج ـــه ب ـــا توج ب
مدیریـــت ســـازمان حفاظـــت  تحـــت  ی 
محیـــط زیســـت در آذربایجـــان شـــرقی 
و غنـــای طبیعـــی آن ، بـــرای حفاظـــت و 
ــره  ــی از بهـ ــای طبیعـ ــن غنـ ــداری ایـ نگهـ
ــی و  ــر قانونـ ــد غیـ ــکار و صیـ ــرداری ، شـ بـ
ـــتنی  ـــش و رس ـــات وح ـــووالنه ی حی ـــر مس غی
هـــای بهـــاری طبیعـــت و خصوصـــا مناطـــق 

ــد.  ــه ، بپرهیزنـ چهارگانـ
   چـــادرزدن و روشـــن کـــردن آتـــش در 
ـــردی  ـــت گ ـــق طبیع ـــع و مناط ـــا و مرات جنگله
ــردن آن ،  ــوش کـ ــگاری درخامـ ــهل انـ و سـ
ـــر  ـــن ذخای ـــه ای ـــری ب ـــران ناپذی ـــارت جب خس
مـــی رســـاند و تنـــوع زیســـتی را بـــه خطـــر 

ـــدازد.  ـــی ان م
 رهـــا کـــردن زباله هـــای غیـــر قابـــل 
ــیب های  ــی از آسـ ــت یکـ ــت در طبیعـ بازیافـ
ـــت  ـــرای مدیری ـــت و ب ـــت اس ـــه طبیع ـــدی ب ج
پســـماند و زباله هـــا، مســـافران نـــوروزی 
ــع آوری آن در  ــا جمـ ــردان، بـ و طبیعـــت گـ
کیســـه های مخصـــوص زبالـــه و رســـاندن 
ــع آوری  ــای مخصـــوص جمـ ــه مکان هـ آن بـ
ـــاک  ـــظ خ ـــت و حف ـــی طبیع ـــه، در پاکیزگ زبال
ـــد  ـــری خواهن ـــش موث ـــا، نق ـــی ه وآب از آلودگ

داشـــت. 
ــی  ــه ی فنـ ــوروزی بامعاینـ ــافران نـ  مسـ
ـــط  ـــکات محی ـــت ن ـــود و رعای ـــای خ خودروه
ـــف  ـــوای لطی ـــتن ه ـــز نگهداش ـــتی، درتمی زیس
ـــی  ـــا آالینده های ـــدن آن ب ـــوده نش ـــاری و آل به
کـــه ســـامتی هموطنـــان را بـــه خطـــر 
ـــت.  ـــد داش ـــری خواهن ـــش موث ـــدازد، نق می ان
 تمیـــز کـــردن خـــودرو یـــا ریختـــن 
و  روان  آب هـــای  در  روغن هـــای ســـوخته 
ســـطحی، باعـــث آلودگـــی جبـــران ناپذیـــر 
ایـــن عنصـــر حیاتـــی و بـــه خطـــر افتـــادن 

ونابـــودی آبزیـــان می شـــود. 
 گفتنـــی اســـت؛ آذربایجـــان شـــرقی 
ــد   ــه ای ماننـ ــق چهارگانـ ــتن مناطـ ــا داشـ بـ
ـــه ی  ـــات وحـــش کیامکـــی ، منطق ـــگاه حی پناه
حفاظـــت شـــده ی ارســـباران، اثـــر طبیعـــی 
ملـــی منطقـــه ی فســـیلی مراغـــه، منطقـــه ی 
ــره  ــهند، جزیـ ــان، سـ ــکارممنوع کاغذکنـ شـ
ــو  ــاق، میشـ ــات، چاراویمـ ــامی، یکانـ ی اسـ
داغ، تـــاالب بیـــن المللـــی قوریـــگل، تـــاالب 
قـــره قشـــاق وســـایر مناطـــق، ازغنی تریـــن 
اســـتان های ایـــران اســـامی اســـت کـــه 
ـــردان  ـــت گ ـــور طبیع ـــاهد حض ـــاله ش ـــه س هم

ومســـافران نـــوروزی اســـت.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــه ســوی  ــه هــادی بشــر ب * تربیــت یگان
ــعادت  ــود س ــا موج ــت و تنه ــتگاری اس رس

اســت.
پلوتارک

ــر«  ــم و هن ــته » عل ــت از دو رش * تربی
تابیده شــده، ریســمانی اســت که آدمــی را از 
خــاک پســتی بــه آســمان ســعادت مــی بــرد.
کمال الملک غفاری

* انســان عاقــل، بوســیلۀ تربیــت وظیفــه 
ــن  ــردد ای ــی گ ــر م ــت پذی ــناس، نصیح ش
ــرب و  ــز از راه ض ــه ج ــتند ک ــات هس حیوان

ــوند. ــی ش ــردار نم ــع و فرمانب ــر مطی زج
امام علی)ع(،چهل چشمه معرفت،۱62

* تعلیــم و تربیــت ثروتــی اســت کــه 
نمــی تــوان آن را از انســان گرفــت.

اپیکتتوس
ــاختن  ــه س ــروع ب ــت، ش ــم و تربی * تعلی
یــک آدم نجیــب اســت؛ و مکالمــه، او را کامل 

مــی کنــد.
تامس فولر

* اگــر برنامــه ي یــک ســاله  داریــد برنــج 
بکاریــد، اگــر برنامــه ده ســاله داریــد درخــت 
ــد  ــاله داری ــد س ــه ي ص ــر برنام ــد، اگ بکاری

آدم تربیــت کنیــد.
کنفوسیوس

* بزرگترین سیر تکامل انسانیت در مسأله 
ــد. تعلیــم و تربیــت صحیــح بدســت مــی آی
اما ئوئل کانت

ــزی کــه انســان را انســان حقیقــی  * چی
ــت. ــح و اراده اس ــت صحی ــد، تربی ــی کن م

جان ملیتون
بــرای  ای  مدرســه  دیانــت،  از  بعــد   *
تربیــت انســان بهتــر از مدرســه کار، ســاخته 

ــت.   ــده اس نش
ساموئل اسمایلز

* اســاس آمــوزش و پــرورش ســاختن 
ماشــین نیســت بلکــه ســاختن انســان اســت.
؟

ــان  ــن هیج ــوی تری ــن و ق ــن تری * که
ــت.  ــرس اس ــان ت ــط انس ــده توس ــه ش تجرب
ــرس  ــن ت ــه از ای ــکلی ک ــن ش و قدرتمندتری
ســاطع مــی شــود تــرس از ناشــناخته اســت.
لوکورافت

* و مــن انســانی را دیــدم کــه در پوشــش 
ــرد و  ــی ک ــان م ــود را پنه ــرس خ ــر، ت صب
تنبلــی را تحمــل و تــرس را ادب می-نامیــد.
گمنام

ـــجام  ـــت: انس ـــز گف ـــه ۲ تبری ـــهردار منطق ش
اقدامـــات اجرایـــی و عمرانـــی شـــهرداری 
ـــار  ـــتقبال از به ـــرح اس ـــا ط ـــو ب ـــه، همس منطق
ــز  ــه ۲ تبریـ ــهرداری منطقـ ــرد شـ در عملکـ

مشـــهود اســـت. 
ــنواز  ــر خوشـ ــهریار، باقـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
بـــا تشـــریح برنامـــه هـــا و اقدامـــات »ســـتاد 
ـــات  ـــت: اقدام ـــه، گف ـــوروز« منطق اســـتقبال از ن
متمرکـــز و مشـــخص منطقـــه در اجـــرای 
اصولـــی برنامـــه هـــای پیـــش بینـــی شـــده 
ــتمر  ــکاری مسـ ــون همـ ــتاد، مرهـ ــرای سـ بـ
ــکاران  ــبانه روزی همـ ــاش شـ ــا و تـ واحدهـ

منطقـــه اســـت.
ـــه  ـــل برنام ـــه دلی ـــبختانه ب ـــزود: خوش وی اف
ـــرح  ـــدد ط ـــه، تع ـــورت گرفت ـــای ص ـــزی ه ری
هـــا مانعـــی بـــرای کاهـــش کیفیـــت آنهـــا 

ـــر  ـــث مفتخ ـــر حی ـــه از ه ـــن منطق ـــده و ای نش
ـــت. ـــهروندان« اس ـــت ش ـــب رضای ـــه »کس ب

ـــد بصـــری و پیرایـــش  خوشـــنواز حـــذف زوائ
اساســـی منطقـــه بـــه جهـــت ارائـــه چهـــره 
ای قابـــل قبـــول و زیبـــا بـــه گردشـــگران را 
ـــن  ـــت: در ای ـــار داش ـــت و اظه ـــروری دانس ض
ـــی از  ـــا اقدامات ـــه ب ـــهرداری منطق ـــوص ش خص
قبیـــل شستشـــوی بیـــش از صـــد و چهـــل 
هـــزار متـــر جـــدول و ترمیـــم بخـــش هـــای 
ـــس  ـــزی 9۰۰ باک ـــگ آمی ـــده، رن ـــب ش تخری
ـــا،  ـــاده روه ـــی در پی ـــع فیزیک ـــع موان ـــه، رف زبال
حـــذف نخالـــه هـــای ســـاختمانی در معابـــر 
ـــا  ـــتفروش ه ـــاماندهی دس ـــی، س ـــی و فرع اصل
و جلوگیـــری از ســـد معبـــر، کـــف ســـازی، 
الیروبـــی و شستشـــوی جـــوی هـــا بـــه 

اســـتقبال بهـــار مـــی رود.

ـــات  ـــافران، تزیین ـــاه مس ـــه رف ـــه ب وی توج
شـــهری، حفـــظ زیبایـــی و مبلمـــان شـــهری 
بـــا در نظـــر گرفتـــن نیـــاز شـــهروندان را از 
ـــه  ـــن منطق ـــی ای ـــات اجرای ـــر اقدام ـــه دیگ جمل
ــزی  ــفالت ریـ ــت: آسـ ــرد و گفـ ــی کـ معرفـ
اساســـی و صحیـــح از نخســـتین روز اجـــرای 
ایـــن طـــرح آغـــاز شـــده و تـــا کنـــون 9۵۰ 
تـــن آســـفالت بـــرای لکـــه گیـــری و بهبـــود 
وضعیـــت معابـــر اصلـــی و فرعـــی ایـــن 

منطقـــه اســـتفاده شـــده اســـت.
ــازی  ــه پاکسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــنواز بـ خوشـ
و تعمیـــر نمازخانـــه  هـــا و ســـرویس  هـــای 
ـــی   ـــه، بررس ـــای منطق ـــارک  ه ـــتی در پ بهداش
ــر  ــا، معابـ ــتان هـ ــنایی بوسـ ــت روشـ وضعیـ
و شـــریان هـــای اصلـــی از دیگـــر اقدامـــات 
ـــار  ـــتقبال از به ـــرح اس ـــرای ط ـــا اج ـــط ب مرتب

ـــوع  ـــق تن ـــت: تزری ـــت گف ـــه اس ـــن منطق در ای
ـــزی  ـــگ آمی ـــا رن ـــهر ب ـــطح ش ـــادابی در س و ش
ـــرق،  ـــراغ ب ـــای چ ـــای تیره ـــه ه ـــداول، پای ج
ــی  ــرای نقاشـ ــی و اجـ ــای ترافیکـ ــه هـ میلـ
ـــه ۲  ـــهرداری منطق ـــط ش ـــواری توس ـــای دی ه
در آســـتانه فـــرا رســـیدن بهـــار، فضـــای شـــهری  
زیباتـــری بـــه شـــهروندان و مســـافران ارائـــه 

ـــد. ـــی ده م
ـــوروزی،  وی ادامـــه داد: نصـــب ســـه المـــان ن
ـــی،  ـــای اصل ـــریان ه ـــاه در ش ـــت گل و گی کاش
پـــارک هـــا و میادیـــن ، طراحـــی و اجـــرای 
ـــی  ـــر اقدامات ـــات دیگ ـــواری از اقدام ـــی دی نقاش
ــی  ــام مـ ــه انجـ ــن منطقـ ــه در ایـ ــت کـ اسـ

ـــود. ش
خوشــنواز کاشــت بیــش از  38 هــزار بوتــه 
ــراه   ــه هم ــه، ب ــزار بنفش ــو، 13 ه ــب  ب گل ش
1۵هزاراستوســپریوم و 1۰ هــزار نرگســی بــرای 
اواخــر زمســتان و اوایــل دوره بهــار را از برنامــه 
ــاط در  ــاد نش ــرای ایج ــه ب ــن منطق ــای ای ه
بیــن شــهروندان و گردشــگران خوانــد و اظهــار 
داشــت: اجــرای برنامه هــای متنــوع، شــاد 
ــور  ــات و ام ــور ارتباط ــط ام ــی توس و تفریح
ــش  ــوروز پی ــام ن ــز در ای ــه نی ــی منطق فرهنگ

ــی شــده اســت. بین
شـــهردار منطقـــه ۲ در تشـــریح دیگـــر 
ـــزاری  ـــت: برگ ـــه گف ـــی منطق ـــات فرهنگ اقدام
ـــاب  ـــی، انتخ ـــای رنگ ـــرغ ه ـــم م ـــنواره تخ جش
ـــگاه  ـــگاه و فروش ـــی نمایش ـــین، برپای ـــت س هف
ـــه  ـــی در خان ـــدات خانگ ـــتی و تولی ـــع دس صنای
ــگاه  ــون)س(، نمایشـ ــس خاتـ ــگ نرجـ فرهنـ
و فروشـــگاه صنایـــع دســـتی و تولیـــدات 
خانگـــی در خانـــه ســـامت گلریـــز، پخـــش 
فیلـــم ســـینمایی بصـــورت مســـتمر تـــا 
ــودکان  ــژه کـ ــه ویـ ــم عیدانـ ــوروز، مراسـ نـ
بـــی سرپرســـت، برپایـــی غرفـــه ایتـــام بـــه 
نـــام »نـــوروز مهربانـــی«، جشـــنواره ســـبزه 
ـــا  ـــه ب ـــی مقابل ـــوروزی، کارگاه آموزش ـــای ن ه
خطـــرات چهارشـــنبه ســـوری، عطرافشـــانی 
ــا  ــار بـ ــاران بهـ ــرح همیـ ــهداء، طـ ــزار شـ مـ
تهیـــه و توزیـــع محصـــوالت فرهنگـــی بیـــن 
ـــی  ـــگان آموزش ـــای رای ـــهروندان و کارگاه ه ش
را از برنامـــه  هـــای متنـــوع امـــور فرهنگـــی 
ـــت. ـــوروزی اس ـــات ن ـــام تعطی ـــه در ای منطق

کـــرد:  تاکیـــد  پایـــان  در  خوشـــنواز 
ـــاز  ـــر مج ـــازهای غی ـــاخت و س ـــری از س جلوگی
ـــا  ـــه ب ـــز در منطق ـــوروز نی ـــات ن ـــام تعطی در ای

جدیـــت پیگیـــری مـــی شـــود.

شهردار منطقه۲ تبریز اعالم کرد:

انسجام اقدامات اجرایی و عمرانی شهرداری منطقه 2 
همسو با» طرح استقبال از بهار« 
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بر اساس نامه وزیر صنعت به گمرک؛ 

صادرات محصوالت فوالدی 
ساماندهی شد 

رئیــس  بــه  نامــه ای  در  صنعــت  وزیــر 
کل گمــرک اعــام کــرد: صــادرات برخــی 
ــد  ــق تولی ــط از طری ــوالدی فق ــوالت ف محص
کننــده آن محصــول و یــا نماینــده رســمی آن 

اســت.  امکان پذیــر 
ــر  ــی وزی ــا رحمان ــارس، رض ــزارش ف ــه گ ب
صنعــت معــدن و تجــارت در نامــه ای بــه 
گمــرک  کل  رئیــس  میراشــرفی  مهــدی 
موضــوع  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــوالدی«  ــوالت ف ــادرات محص ــاماندهی ص »س
ــوالدی  ــوالت ف ــادرات محص ــرد: ص ــام ک اع
تولیــد کننــده آن  از طریــق واحــد  فقــط 
ــکان  ــمی آن ام ــده رس ــا نماین ــول و ی محص

ــت. ــر اس پذی

متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای میراشرفی

رئیــس کل محتــرم گمــرک جمهــوری 
اســامی ایــران

ــوالت  ــادرات محص ــاماندهی ص ــوع: س موض
ــوالدی ف

با سام
احترامــا، نظــر بــه ضــرورت تامیــن نیازهــای 
ــادرات  ــور ص ــه منظ ــز ب ــور و نی ــی کش داخل
ــت ارز  ــری برگش ــوالدی و پیگی ــوالت ف محص
حاصــل از صــادرات وئ جلوگیــری از ارزان 
فروشــی محصــوالت صادراتــی و همچنیــن 
ــد  ــزرگ تولی ــای ب ــت واحده ــه درخواس ــا ب بن
پــس،  ایــن  از  فــوالدی،  مقاطــع  کننــده  
ــد اچ اس  7۲13،  ــا ک ــوالت ب ــادرات محص ص
7۲1۴، 7۲1۵، 7۲1۶ و 73۰۶ فقــط  از طریــق 
ــا  ــول و ی ــده آن محص ــد کنن ــای تولی واحده
نماینــده رســمی آنــان و مطابــق بــا روال جاری 
بــرای ســایر فرآورده هــای فــوالدی ماننــد 
شــمش و آهــن اســفنجی پــس از تائیــد امــکان 

ــود. ــد ب ــر خواه پذی
مقتضــی اســت مطابــق ســایر فرآورده هــای 
فرامــرزی  ســامانه  در  تعرفه هــای  فــوالدی 

ــود. ــاظ ش ــرک لح گم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
سال ۹8، آغاز تحوالت اقتصادی است

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی ســال 98 را ســال آغــاز 
تحــوالت اقتصــادی برشــمرد و گفــت: اصــاح 
ســاختار اقتصــادی اولویــت اول کمیســیون 
ــد  ــده خواه ــال آین ــس در س ــادی مجل اقتص

ــود . ب
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورابراهیمــی 
در نشســت مشــترک بــا نماینــده ولــی فقیه در 
اســتان و امــام جمعــه کرمــان و ائمــه جمعــه 
شهرســتان های کرمــان و راور بــا محوریــت 
ــی  ــی و سیاس ــادی، فرهنگ ــث اقتص ــه مبح س
بــه تشــریح وضعیــت اقتصــادی ایــران در ســال 
ــی  ــی و داخل ــل خارج ــت و دو عام 97 پرداخ
ــان  ــریح و بی ــران را تش ــاد ای ــذار در اقتص اثرگ
ــادی در  ــل اقتص ــه عوام ــه ب ــدم توج ــرد: ع ک
درون کشــور مهمتریــن چالــش اقتصــاد ایــران 

ــوده و هســت. ب
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــه داد: در صورت وی ادام
ــزان  ــود، میـ ــه نشـ ــی پرداختـ ــل درونـ عوامـ
ـــتر  ـــران بیش ـــاد ای ـــر اقتص ـــا ب ـــر تحریم ه تأثی
خواهـــد شـــد و ایـــن بـــه عنـــوان یکـــی از 
مباحـــث مهمـــی اســـت کـــه بایـــد بـــه آن 

ــود. ــه شـ پرداختـ
ــت های  ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــی ب پورابراهیم
ارزی دولــت در نیمــه اول ســال 97 گفــت: 
اشــتباه فاحــش دولــت در ســه حــوزه افزایــش 
نــرخ ســود ســپرده بانکــی، عرضــه طــا و تــک 
ــرخ ارز  ــرای ن ــت ۴۲۰۰ ب ــردن قیم ــی ک نرخ
کــه  بــود  دولــت  اشــتباه های  بزرگتریــن 
ــرای نظــام اجرایــی کشــور  هزینــه ســنگینی ب

ــرد. ــل ک تحمی

ــم  ــا تصمی ــت: ب ــم گف ــس ده ــده مجل نماین
جدیــد ســتاد تنظیــم بــازار، گوشــت گــرم تنهــا 
توســط یــک شــرکت بــه صــورت انحصــاری بــه 
مــردم فروختــه مــی شــود، کــه ایــن اعتــراض 

خریــداران را بــه دنبــال داشــته اســت.
ــور  ــد کیانپ ــت، مجی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا انتقــاد از 
رویکــرد مدیریتــی در توزیع گوشــت در شــهرها، 
ــر وضعیــت  ــد روز اخی گفــت: متأســفانه در چن
هفته هــای  از  بدتــر  گــرم  گوشــت  توزیــع 
گذشــته شــده و ایــن مســئله موجــب اعتــراض 

ــده اســت. ــداران ش ــردم و خری م

تصمیم بحث برانگیز در نحوه توزیع 
گوشت؛ انحصار برای یک فروشگاه خاص

نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس 
شــورای اســامی ادامــه داد: بــا تصمیــم جدیــد 
ســتاد تنظیــم بــازار، گوشــت گــرم تنهــا توســط 
یــک شــرکت بــه صــورت انحصــاری بــه مــردم 
فروختــه مــی شــود، ایــن در حالــی اســت کــه 
گوشــت گــرم تولیــد داخــل تــا هفتــه گذشــته، 
در تمــام فروشــگاه هــای زنجیــره ای بــه مــردم 
ــی داشــت  ــد ایرادات ــر چن ــد ه ــی ش عرضــه م

کــه بایــد برطــرف مــی شــد.

صف های طوالنی مردم تنها نتیجه انحصار 
در فرآیند عرضه گوشت گرم

ـــد  ـــار در فرآین ـــاد انحص ـــاد از ایج ـــا انتق وی ب
ـــار  ـــاد انحص ـــت: ایج ـــرم، گف ـــت گ ـــه گوش عرض
ـــت  ـــه گوش ـــت عرض ـــگاه جه ـــک فروش ـــرای ی ب
ـــف  ـــه ص ـــده ک ـــب ش ـــل موج ـــد داخ ـــرم تولی گ

ـــاد  ـــت ایج ـــد گوش ـــرای خری ـــی ب ـــای طوالن ه
ـــئوالن  ـــه مس ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــود، ای ش
ـــه را  ـــت درســـت زمین ـــا مدیری مـــی توانســـتند ب
ـــم  ـــول فراه ـــن محص ـــه ای ـــع عادالن ـــرای توزی ب

ـــد. کنن
طبــق بررســی هــای صــورت گرفتــه، از 

زمــان محــدود کــردن فروشــگاه هــا بــرای 
ــت  ــته گوش ــک بس ــت ی ــت، قیم ــه گوش عرض
گــرم تولیــد داخــل چنــد برابــر شــده اســت، از 
ایــن رو مشــخص نیســت کــه مدیــران مربوطــه 
چــه اهدافــی را بــرای انحصــاری کــردن عرضــه 

ــد. ــی کردن ــال م ــت دنب گوش
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ادامــه 
ــورت  ــای ص ــی ه ــق بررس ــفانه طب داد: متأس
گرفتــه، از زمــان محــدود کــردن فروشــگاه 
هــا بــرای عرضــه گوشــت، قیمــت یــک بســته 
ــر شــده  گوشــت گــرم تولیــد داخــل چنــد براب
اســت، از ایــن رو مشــخص نیســت کــه مدیــران 
مربوطــه چــه اهدافــی را بــرای انحصــاری کردن 

ــد. عرضــه گوشــت دنبــال مــی کردن

وزارت صمت هر چه سریع تر نحوه توزیع 
گوشت گرم را اصالح کند

ــح  ــس تصری ــران مجل عضــو کمیســیون عم
ــا  ــازار ب ــم ب ــرد: وزارت صمــت و ســتاد تنظی ک
توجــه بــه فــرا رســیدن عیــد نــوروز، بایــد هــر 
چــه ســریع تــر زمینــه را بــرای اصــاح وضعیــت 
ــه جهــت  ــک ســامانه عادالن ــی و ایجــاد ی کنون
توزیــع کاالهــای اساســی از جملــه گوشــت گرم 

فراهــم کنــد.

کیانپور انتقاد کرد:

انحصار فروشگاه خاص در توزیع گوشت؛ 
نارضایتی مردم از نحوه توزیع کاالی اساسی

ـــا  ـــن ب ـــادرات بنزی ـــت: ص ـــت گف ـــر نف وزی
ـــال  ـــت و در ح ـــده اس ـــاز ش ـــدک آغ ـــدار ان مق
ـــازی  ـــره س ـــش ذخی ـــال افزای ـــه دنب ـــر ب حاض
ایـــن حامـــل انـــرژی هســـتیم و ســـعی 
داریـــم صـــادرات بنزیـــن را از ســـال آینـــده 
ـــرار  ـــود ق ـــتور کار خ ـــدی در دس ـــور ج ـــه ط ب

دهیـــم. 
ــارس، بیـــژن زنگنـــه در  ــزارش فـ بـــه گـ
نشســـت خبـــری کـــه بـــه منظـــور افتتـــاح 
۴ فـــاز 13، ۲۲، ۲3 و ۲۴ برگـــزار شـــد بـــا 
ـــاز  ـــن ۴ ف ـــدازی ای ـــا راه ان ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــه از  ـــورت روزان ـــه ص ـــد گاز ب ـــران در تولی ای
ـــون  ـــت: تاکن ـــاد، گف ـــد افت ـــو خواه ـــر جل قط
ـــارد دالر  ـــاز 11 میلی ـــن ۴ ف ـــعه ای ـــرای توس ب

ــام شـــده اســـت. ــرمایه گذاری انجـ سـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــئول بـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ
اینکـــه منطقـــه عســـلویه در شـــهریور ســـال 
ـــرد:  ـــح ک ـــود، تصری ـــر ب ـــه بک ـــک منطق 7۶ ی
ـــا 9۲،  ـــال 8۴ ت ـــاز و از س ـــال 8۴، ۵ ف ـــا س ت
ـــال  ـــه از س ـــد ک ـــدار ش ـــر وارد م ـــاز دیگ ۵ ف
ـــدار  ـــز وارد م ـــر نی ـــاز دیگ ـــون 11 ف 9۲ تاکن
تولیـــد شـــده اســـت کـــه تـــا پایـــان ســـال 
ــد  ــدار تولیـ ــی را در مـ ــاز دریایـ 98، ۲7 فـ

خواهیـــم داشـــت.
ـــر  ـــال کمت ـــه امس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
کســـی حـــس کـــرده کـــه زمســـتان آمـــد 
ـــا  ـــرژی ب ـــرف ان ـــت: مص ـــت، گف ـــان یاف و پای
وجـــود افزایـــش تولیـــد باالســـت و مـــردم 
بـــدون توجـــه بـــه بهینه ســـازی انـــرژی 
گاز را مصـــرف می کننـــد، بـــه طـــوری کـــه 
باالتریـــن رکوردهـــای مصـــرف ثبـــت شـــده 

اســـت.
ــرای  ــال بـ ــه داد: امسـ ــت ادامـ ــر نفـ وزیـ
نخســـتین بـــار فـــراز تولیـــد اتـــان مثبـــت 
شـــد کـــه همیشـــه کمتـــر از تقاضـــا بـــوده 

اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه کشـــور بـــرای 
ــتر از  ــان را بیشـ ــد اتـ ــار تولیـ ــتین بـ نخسـ
تقاضـــا کـــرده اســـت، گفـــت: بایـــد حتمـــاً 
ــان  ــرف اتـ ــرای مصـ ــی بـ ــات باارزشـ اقدامـ

ــم ــام دهیـ انجـ
ـــادرات  ـــه ص ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــه در ادام زنگن
گاز ایـــران، گفـــت: در مـــورد صـــادرات گاز 

ـــه  ـــرا ب ـــود دارد، زی ـــکاتی وج ـــان مش ـــه عم ب
دلیـــل تحریم هـــا و علی رغـــم آنکـــه اســـناد 
مناقصـــه بـــرای احـــداث ایـــن خـــط لولـــه 
صادراتـــی آمـــاده اســـت، ولـــی شـــرکت های 
بین المللـــی بـــا وجـــود وعده هایـــی کـــه 
ـــو  ـــم جل ـــل تحری ـــه دلی ـــد، ب ـــًا داده بودن قب

نیامدنـــد.
ـــداث  ـــی اح ـــران توانای ـــرد: ای ـــار ک وی اظه
ایـــن خـــط لولـــه را دارد و بایـــد دیـــد کـــه 
آیـــا عمانی هـــا نیـــز حاضـــر هســـتند کـــه 

ـــد. ـــداث کن ـــه را اح ـــط لول ـــن خ ـــران ای ای
ـــادرات گاز  ـــه ص ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــر نف وزی
ــط  ــران خـ ــتان، گفت: ایـ ــه پاکسـ ــران بـ ایـ
لولـــه خـــود را بـــرای صـــادرات گاز بـــه 
ـــرف  ـــا ط ـــت، ام ـــرده اس ـــداث ک ـــتان اح پاکس
ـــداده،  ـــام ن ـــن کار را انج ـــوز ای ـــتانی هن پاکس
بـــر همیـــن اســـاس مـــا منتظـــر هســـتیم 
کـــه طـــرف پاکســـتانی نیـــز احـــداث ایـــن 
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــد و ب ـــاز کن ـــه را آغ ـــط لول خ
ـــکایت در  ـــر ش ـــی ب ـــًا مبن ـــی فع ـــا تصمیم م
ـــم. ـــتان نداری ـــه پاکس ـــی علی دادگاه بین الملل

 دستگاه های دولتی پول نفت را خوردند و 
ما بعدا فهمدیدم

ــه  ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــت بـ ــر نفـ وزیـ
صحبت هـــای احمـــدی نـــژاد دروغ اســـت، 
ـــم  ـــر می کن ـــن فک ـــت: م ـــرد گف ـــح ک تصری
ایشـــان هولوکاســـت جدیـــدی درســـت 
ایـــران  علیـــه  قطعنامـــه   ۶ و  می کنـــد 
ــا  ــت مـ ــادرات نفـ ــود و صـ ــادر می شـ صـ
ــکل  ــن شـ ــه ایـ ــد و بـ ــر می رسـ ــه صفـ بـ
قیمـــت نفـــت بـــه صـــد دالر می رســـد 
ـــرای  ـــچ آوردی ب ـــورت هی ـــن ص ـــه در ای ک
ــری  ــل دیگـ ــر راه حـ ــدارد و اگـ ــران نـ ایـ
بلـــد هســـتند بیـــان کننـــد تـــا اســـتفاده 

ــم. کنیـ
وی ادامـــه داد: آنهایـــی کـــه پـــول نفـــت 
را خوردنـــد، خوردنـــد و رفتنـــد و کســـی 

نیســـت کـــه دنبالشـــان کنـــد.
ـــوارد  ـــی م ـــرد: برخ ـــح ک ـــت تصری ـــر نف وزی
را بـــه دســـتگاه های دولتـــی ســـپردند کـــه 
ـــا را  ـــت م ـــول نف ـــا پ ـــه آنه ـــود ک ـــی ب غیرقانون

ـــدیم. ـــه ش ـــا متوج ـــداً م ـــد و بع خوردن

برخـــی  اینکـــه  بیـــان  بـــا  زنگنـــه 
شـــرکت های خارجـــی نیـــز در ایـــن میـــان 
بودنـــد، گفـــت: ایـــن عددهـــا قابـــل قیـــاس 
بـــا موضـــوع بابـــک زنجانـــی نیســـت، زیـــرا 
بیـــش از ۲ میلیـــارد دالر بـــه صـــورت نقـــد 
بـــه بابـــک زنجانـــی داده بودنـــد کـــه بـــه 
پیمانـــکار پرداخـــت کنـــد، امـــا او ایـــن کار 

ــرد. را نکـ
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مذاکـــرات 
ـــا طـــرف عراقـــی، گفـــت: مـــا  صـــورت گرفتـــه ب
ــنهاداتی  ــا پیشـ ــوی عراقی هـ ــر از سـ پیش تـ
ـــه عمـــان و ســـوریه  ـــر صـــادرات گاز ب ـــی ب مبن
ــراه  ــا همـ ــه عراقی هـ ــه همیشـ ــتیم کـ داشـ

ـــتند. ـــا هس م
وی ادامـــه داد: خوشـــبختانه تحریـــم روی 
ـــط  ـــت و فق ـــر نداش ـــران تأثی ـــادرات گاز ای ص
ــر  ــت تأثیـ ــران تحـ ــادرات گاز ایـ ــول صـ پـ
ــکل  ــه ایـــن مشـ ــرار گرفـــت کـ ــم قـ تحریـ

نیـــز بـــه زودی برطـــرف خواهـــد شـــد.

دلیل کاهش صادرات میعانات گازی ایران
زنگنـــه در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه علـــت 
ــران  ــات گازی ایـ ــادرات میعانـ ــش صـ کاهـ
گفـــت: یکـــی از دالیـــل مهـــم کاهـــش 
ـــدازی  ـــران راه ان ـــات گازی ای ـــادرات میعان ص
اســـت  پاالیشـــگاه ســـتاره خلیج فـــارس 
کـــه در حـــال حاضـــر بیـــش از 3۵۰ هـــزار 
بشـــکه میعانـــات گازی در ایـــن پاالیشـــگاه 
مصـــرف می شـــود کـــه ایـــن موضـــوع 
ــات گازی  ــادرات میعانـ ــش صـ ــث کاهـ باعـ

ایـــران شـــده اســـت.
ــم  ــه تحریـ ــرد: البتـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ــت،  ــر داشـ ــوع تأثیـ ــن موضـ ــز روی ایـ نیـ
امـــا بایـــد اعـــام کنـــم کـــه تولیـــد 
پیـــدا  کاهـــش  ایـــران  گازی  میعانـــات 

ــت. ــرده اسـ نکـ
وزیـــر نفـــت بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی 
ـــدازی  ـــا راه ان ـــران ب ـــت: ای ـــگاه گف ـــن پاالیش ای
ــد  ــارس در تولیـ ــتاره خلیج فـ ــگاه سـ پاالیشـ
بنزیـــن خودکفـــا شـــد و هـــم اکنـــون نیـــز 
ــم،  ــادر می کنیـ ــن صـ ــی بنزیـ ــدار کمـ مقـ
ـــش  ـــا افزای ـــت م ـــی اولوی ـــرایط فعل ـــا در ش ام
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــتراتژیک بنزی ـــر اس ذخای

ایـــن کار را انجـــام دهیـــم.
زنگنـــه در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه عرضـــه 
ـــون  ـــاس قان ـــر اس ـــت: ب ـــورس گف ـــت در ب نف
ـــورس را  ـــت در ب ـــه نف ـــده عرض ـــال آین ـــا س م
ـــه  ـــال 97 عرض ـــد س ـــت و مانن ـــم داش خواهی

نفـــت در بـــورس ادامـــه پیـــدا می کنـــد.
ــم  ــه تصمیـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ وی همچنیـ
 CNG دولـــت مبنـــی بـــر افزایـــش قیمـــت
گفـــت: مـــن بـــا ایـــن تصمیـــم دولـــت 
ـــز  ـــاز نی ـــرده ام و ب ـــام ک ـــود را اع ـــت خ مخالف

مخالفـــت خواهـــم کـــرد.
ــد از  ــه تمجیـ ــن بـ ــت همچنیـ ــر نفـ وزیـ
عملکـــرد ســـپاه پرداخـــت و گفـــت: مـــا 
ــا  ــتیم، امـ ــی هسـ ــپاه راضـ ــرد سـ از عملکـ
متأســـفانه عـــده ای می خواهنـــد بیـــن وزارت 
ـــن  ـــد و همی ـــاف بیندازن ـــپاه اخت ـــت و س نف
ــد  ــز منتقـ ــه هرگـ ــم کـ ــام می کنـ ــا اعـ جـ
ـــودم. ـــم نب ـــازندگی خات ـــرارگاه س ـــرد ق عملک

ــعه  ــرای توسـ ــا بـ ــا چینی هـ ــره بـ  مذاکـ
فـــاز 11 پـــارس جنوبـــی ادامـــه دارد

ـــوع  ـــه موض ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــه همچنی زنگن
فـــاز 11 پـــارس جنوبـــی گفـــت: مذاکـــرات 
ــاز  ــن فـ ــعه ایـ ــرای توسـ ــا بـ ــا چینی هـ بـ
ـــی  ـــأت عال ـــک هی ـــز ی ـــراً نی ـــه دارد و اخی ادام
ـــره  ـــرای مذاک ـــن ب ـــت، از چی ـــرار اس ـــه ق رتب
بـــه ایـــران بیاینـــد و همچنیـــن مدیرعامـــل 
ــراً  ــز اخیـ ــران نیـ ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ شـ
ـــوع  ـــن موض ـــته و ای ـــن داش ـــه چی ـــفری ب س

در حـــال پیگیـــری اســـت.
صحبت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــادرات  ــه صـ ــر اینکـ ــی بـ ــا مبنـ آمریکایی هـ
ـــت:  ـــد داد، گف ـــش خواهن ـــران را کاه ـــت ای نف
آمریـــکا زیـــاد حـــرف می زنـــد و مـــن بـــه 
آنهـــا توصیـــه می کنـــم کـــه کمتـــر حـــرف 
ـــم  ـــه ه ـــت را ب ـــازار نف ـــرایط ب ـــرا ش ـــد، زی بزنن

می ریزنـــد.
وزیـــر نفـــت تصریـــح کـــرد: آنهـــا یـــک 
ـــا  ـــا م ـــد ام ـــار تشـــنج کردن ـــازار را دچ ـــال ب س
ــم  ــل می کنیـ ــم و عمـ ــرف می زنیـ ــم حـ کـ
ــه  ــد کـ ــرف می زننـ ــاد حـ ــا زیـ ــی آنهـ ولـ
اگـــر  هســـتند.  فشـــار  تحـــت  ظاهـــراً 
ـــر  ـــازار بدت ـــرایط ب ـــد ش ـــت کنن ـــد اذی بخواهن
شـــده و بی ثباتـــی رخ می دهـــد. مـــا نشـــان 
دادیـــم کـــه آدم هـــای صلح جویـــی هســـتیم 
ولـــی  می دهیـــم  انجـــام  را  خـــود  کار  و 
آمریکایی هـــا یـــک روز از تمدیـــد معافیـــت 
حـــرف می زننـــد و روز دیگـــر می گوینـــد 
را  ایـــران  نفـــت  صـــادرات  می خواهیـــم 

کاهـــش دهیـــم.
ـــه  ـــه عرض ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــه همچنی زنگن
ــت در  ــر نفـ ــت: اگـ ــورس، گفـ ــت در بـ نفـ
بـــورس بـــه فـــروش برســـد مـــا خوشـــحال 
می شـــویم و اگـــر هـــم بـــه فـــروش نـــرود 
انجـــام  را  قانونـــی خـــود  وظایـــف  مـــا 
کـــه  اینجاســـت  مشـــکل  و  می دهیـــم 
بـــورس شـــفاف ترین روش بـــرای انجـــام 
معاملـــه و رقابـــت اســـت و مـــا می خواهیـــم 
اقـــدام  یـــک  بـــرای  را  کار  شـــفاف ترین 
غیرشـــفاف کـــه همـــان دور زدن تحریم هـــا 

اســـت انجـــام دهیـــم.
ــای  ــری از صحبت هـ ــش دیگـ وی در بخـ
ــاره  ــراه اشـ ــع آوری گاز همـ ــه جمـ ــود بـ خـ
کـــرد و گفـــت: بـــرای جمـــع آوری گازهـــای 
ــدازی  ــرح NGL راه انـ ــد ۴ طـ ــراه بایـ همـ

شـــود تـــا ایـــن مشـــکل برطـــرف شـــود.
پاالیشـــگاه  داد:  ادامـــه  نفـــت  وزیـــر 
ـــد  ـــاح خواه ـــر افتت ـــال دیگ ـــا دو س ـــد ت بیدبلن
شـــد، ایـــن پـــروژه می توانـــد، بـــه همـــراه 
NGL 3۲۰۰ و دیگـــر طرح هـــا بـــه مـــا در 
مـــورد جمـــع آوری گازهـــای همـــراه کمـــک 

کنـــد.

وزیر نفت: 

صادرات بنزین آغاز شد 

با هدف تسهیل صدور مجوزها؛
پروانه کسب از سال ۹8 توسط دفاتر 

پیشخوان صادر می شود

اردیبهشــت  از  کســب  مجــوز  دریافــت 
ــز  ــه »مراک ــه ب ــا مراجع ــا ب ــده، تنه ــال آین س
پیشــخوان دولــت و مجوزهــای کشــور« امــکان 

می شــود.  پذیــر 
ــد هیــأت  ــه جدی ــا مصوب ــه گــزارش مهــر، ب ب
ــای  ــدور مجوزه ــهیل ص ــی و تس ــررات زدای مق
ــال  ــاه س ــت م ــدای اردیبهش ــب و کار، از ابت کس
ــق  ــب از طری ــه کس ــت پروان ــرای دریاف 1398 ب
ــت و مجوزهــای کشــور  ــات دول پیشــخوان خدم
)www.g۴b.ir( بــه ســهولت قابــل انجــام اســت.

ششــمین  و  بیســت  در  موضــوع  ایــن 
ــهیل  ــی و تس ــررات زدای ــأت مق ــت هی نشس
ــت  ــه ریاس ــب و کار، ب ــای کس ــدور مجوزه ص
ــور  ــا حض ــی و ب ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــش  ــکل های بخ ــوه و تش ــه ق ــدگان س نماین

ــید. ــب رس ــه تصوی ــی ب خصوص
بنــا بــر ایــن گــزارش، در ایــن نشســت 
ــا همــکاری مرکــز امــور اصنــاف  مقــرر شــد، ب
و بازرگانــان، اتــاق اصنــاف و مرکــز ملــی 
ــب و  ــط کس ــود محی ــش و بهب ــات، پای مطالع
ــده،  ــاه ســال آین ــدای اردیبهشــت م کار، از ابت
متقاضیــان بــرای دریافــت پروانــه کســب 
بــه  موضــوع قانــون نظــام صنفــی، تنهــا 
پیشــخوان خدمــات دولــت و مجوزهــای کشــور 

ــد. ــه کنن ــه G۴B( مراجع ــوم ب )موس
ــه  ــه ارائ ــاز ب ــه، نی ــن مصوب ــرای ای ــا اج ب
ــز  ــی نی ــورت فیزیک ــه ص ــی ب ــدارک هویت م

ــد. ــد ش ــی خواه منتف

پیش بینی سبد کاال
 در کنار افزایش حداقل مزد

شـورای  گفـت:  اقتصـادی  کارشـناس  یـک 
عالـی کار بـرای دسـتمزد سـال 98 بایـد عاوه 
افزایـش حداقـل مـزد حمایتهـای جانبـی  بـر 
نظیـر توزیـع دوازده نوبت سـبد کاال به کارگران 

را حتمـا درنظـر بگیـرد.
بـا  گفت وگـو  در  اسـماعیلی  حـاج  حمیـد 
جلسـه  آخریـن  فـردا  اینکـه  بیـان  بـا  ایسـنا، 
تعییـن دسـتمزد کارگـران خواهـد بـود، گفت: 
بـا توجـه بـه اعـام وزیـر کار مبنـی بـر اینکـه 
دسـتمزد تـا پایان امسـال نهایی می شـود، فردا 
جلسـه نهایـی تعییـن حداقـل مـزد سـال 98 
خواهـد بـود و امیدواریـم مزدی منطقـی و قابل 

قبـول بـرای جامعـه کارگـری تعییـن شـود.
تعییـن  نقـش  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کننـده ای در تعییـن مـزد دارد، گفـت: دولـت 
بـرای  اجتماعـی،  شـریک  سـومین  عنـوان  بـه 
متقاعـد کـردن دو گـروه کارگـری و کارفرمایـی 
ابـزار کافـی در اختیـار دارد و لـذا انتظـار می رود 
در تعییـن دسـتمزد بـرای کارگران تـاش کافی 
صـورت دهد، چـون اگر دسـتمزد در حد کفایت 
نباشـد گروه هـای حداقل بگیر به شـدت آسـیب 
مسـئول  را  دولـت  عمومـی  افـکار  و  می بیننـد 

افزایـش یـا کاهـش مـزد کارگـران می داننـد.
این کارشـناس اقتصـادی با اشـاره به تصویب 
افزایـش ۴۰۰ هـزار تومانی حقـوق کارمندان در 
سـال آینـده، گفـت: معتقـدم در بودجـه دولـت 
اتفـاق خوبـی بـرای کارمنـدان افتـاده اسـت و 
اگـر میانگیـن افزایـش مـزد را بـرای کارمنـدان 
حداقـل بگیـر حسـاب کنیـم سـال آینـده بیش 
از ۴۰ درصـد افزایـش مـزد خواهنـد داشـت که 
رقـم قابـل قبولـی اسـت ولـی در مـورد حداقـل 
بگیـران کارگـری هم بایـد این نسـبت را رعایت 
کنیـم چـرا کـه آنها هـم در ایـن جامعـه زندگی 
افزایـش  و  ارز  نـرخ  نوسـانات  از  و  می کننـد 
قیمت هـا حتی بیـش از کارمندان لطمـه دیدند.

حـاج اسـماعیلی افزود: مـا بایـد از گروه های 
دلیـل  بـه  بگیرهـا  حداقـل  و  پذیـر  آسـیب 
جمعیـت گسـترده ای کـه دارنـد حمایـت کنیم 
حداقـل  افزایـش  کنـار  در  کـه  دارم  تاکیـد  و 
مـزد بایـد حمایت هـای جانبی نظیـر اختصاص 
دوازده نوبـت سـبد کاال بـه کارگـران را بـرای 

سـال آینـده حتمـاً ببینیـم.
وی گفـت: اگـر توزیـع بسـته های حمایتـی 
بـه کارگـران صـورت گیـرد فشـار بـر گروه های 
کارفرمایـی کمتـر خواهـد شـد و کارگـران نیـز 
در کنـار افزایـش نقـدی مـزد از حمایت هـای 

می شـوند. بهره منـد  جانبـی 
ایـن کارشـناس اقتصـادی در پایـان گفـت: 
شـورای عالـی کار می توانـد همچون سـال های 
گذشـته برای سـایر سـطوح مزدی هـم ترکیبی 
تصمیم گیـری کنـد یعنـی یـک مبلـغ ثابـت به 
اضافـه درصـدی، ولـی بایـد حداقـل بگیـران را 

هـم پوشـش دهد.
دویسـت و هشـتاد و یکمین نشسـت شورای 
عالـی کار هفتـه گذشـته بـا حضـور نمایندگان 
بـدون  کار  وزیـر  و  کارفرمایـی  و  کارگـری 
توافـق پایـان یافـت؛ در ایـن نشسـت پیشـنهاد 
افزایـش ۲3.۵ درصـدی حداقـل مـزد از سـوی 
کارفرمایـان مطـرح شـد کـه مـورد قبـول گروه 
کارگـری قـرار نگرفـت و مقـرر شـد تـا جلسـه 
نهایـی مـزد فردا ۲7 اسـفند ماه تشـکیل شـود.

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

مشاهد نمائید
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ماهی های قرمز باعث تغییر 
اکوسیستم بومی می شوند

ــرقی  ــان ش ــکی آذربایج ــر کل دامپزش مدی
در  قرمــز  ماهیــان  رهاســازی  در خصــوص 
و  داد  هشــدار  آزاد  آب هــای  و  رودخانه هــا 
گفــت: همشــهریان توجــه داشــته باشــند 
کــه ماهــی قرمــز بــه علــت رقابــت غذایــی بــا 
جمعیــت ماهیــان بومــی منابــع آبــی طبیعــی 
و زاد و ولــد ســریع، باعــث تغییــر اکوسیســتم 
بومــی می شــوند؛ بنابرایــن از رهاســازی آن هــا 
در ایــن گونــه محیط هــا خــودداری شــود.  
 بــه گــزارش ایســنا، امیرحســین بهــداد 
ارائــه ی  بــا  خبرنــگاران،  بــا  گفت وگــو  در 
و  خریــد  انتخــاب،  جهــت  توصیه هایــی 
ــین،  ــت س ــفره هف ــز س ــی قرم ــداری ماه نگه
ــز را از  ــی قرم ــهریان ماه ــرد: همش ــار ک اظه
مراکــز معتبــر و تحــت نظــارت و کنتــرل 
ــز  ــی قرم ــد، ماه ــداری کنن ــکی خری دامپزش
ــادل  ــری ســالم و شــنای متع ــد دارای ظاه بای

ــد.    باش
ــی  ــد ماهیان ــردم از خری ــه داد: م  وی ادام
باله هــای  جملــه  از  عائمــی  دارای  کــه 
تاخــورده یــا جمــع شــده، بیــرون زدگــی یــک 
ــه چشــم ها، لکه هــای پنبــه  ــا دو طرف ــه ی طرف
ــا ســطح پوســت،  ماننــد در اطــراف دهــان و ی
لکه هــای خاکســتری یــا قرمــز بــه شــکل 
ــگ  ــدن رن ــا ب ــدن و ی ــطح ب ــم در روی س زخ
پریــده یــا لکــه لکــه شــده، بــی قــراری ماهــی 
ــه اطــراف  ــدن خــود ب ــا مالیــدن پوســت ب و ی
ــک  ــدن پول ــه ش ــا ریخت ــداری و ی ــرف نگه ظ

ــد.    ــودداری کنن ــا خ ه
ــرقی  ــان ش ــکی آذربایج ــر کل دامپزش  مدی
ــراد  ــرای اف ــژه ب ــه وی ــتکش ب ــتفاده از دس اس
ــگام  ــرژی را در هن حســاس و دارای ســوابق آل
تعویــض آب ماهی هــا الزم و ضــروری دانســت 
ــت  ــا پوس ــد ب ــکان نبای ــد ام ــا ح ــت: ت و گف
بــدن ماهــی تمــاس برقــرار شــود و پــس از هــر 
ــورت  ــه ص ــت ها ب ــد دس ــض آب، بای ــار تعوی ب
کامــل بــا آب و صابــون شستشــو داده و و 
ــا  ــه آن ه ــردی الزم ب ــای بهداشــت ف آموزش ه
ارائــه شــود تــا از دســتمالی چشــم، صــورت و 
دهــان بعــد از تمــاس دســت بــا ماهــی یــا آب 

ــد.  ــی خــودداری کنن ــداری ماه نگه

واکنش مهماندار به ویدئو نزاع مامور 
راهور در بزرگراه

رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس 
تهــران بــزرگ توضیحاتــی را در مــورد انتشــار 
ــک   ــا ی ــور ب ــور راه ــری مام ــی از درگی ویدیوی

ــرد.  ــه ک ــهروند ارائ ش
بــه گــزارش ایســنا، ســردار محمدرضــا 
ــود  ــری خ ــت خب ــیه نشس ــدار در حاش مهمان
دربــاره انتشــار ویدیویــی از ضــرب و شــتم یــک 
ــور در  ــس راه ــور پلی ــوی مام ــهروند از س ش
یکــی از بزرگراه هــای تهــران گفــت: مجموعــه 
همــکاران مــن در پلیــس راهــور افــراد بســیار 
ــه همــه شــاهد آن  زحمــت کشــی هســتند ک
هســتند و رفتــار یــک نفــر را نبایــد بــه حســاب 

ــت. ــه گذاش ــان آن مجموع کارکن
وی افــزود: مــا از هیــچ رفتــار خشــونت 
آمیــزی حمایــت نمی کنیــم و هرفــردی در هــر 
ــونت  ــار خش ــب رفت ــد و مرتک ــه باش رده ای ک

ــم. ــورد می کنی ــا آن برخ ــود ب ــز ش آمی
ــه محــض انتشــار ایــن کلیــپ  وی افــزود: ب
ســردار فرمانــده ناجــا و فرمانــده تهــران بــزرگ 
ــوع  ــن موض ــری ای ــرای پیگی ــژه ب ــتور وی دس

ــا از مامــور و شــهود تحقیــق شــود. ــد ت دادن
تصویــر  در  البتــه  داد:  ادامــه  مهمانــدار 
مشــخص اســت کــه فــرد ضــارب ســرباز 
وظیفــه اســت و البتــه کســی کــه مــورد ضــرب 
و شــتم قــرار می گیــرد، خانــم نیســت، آقایــی 
ــه  ــد ک ــز و موهــای بلن ــا پیراهــن قرم اســت ب
ــرا  ــوده و در ماج ــم نب ــوع ه ــا موض ــط ب مرتب

ــت. ــرده اس ــم ک ــه ه مداخل
بــه گفتــه رییــس پلیــس راهــور ناجــا، ایــن 
ــا دارای  افســر وظیفــه شناســایی شــده و اتفاق

مــدرک لیســانس بــرق اســت.
ــا  ــه 1.۵ ت ــرد: ســربازان وظیف ــه ک وی اضاف
دو ســال مهمــان مــا هســتند و مــا هــم حــدود 
دو مــاه آنــان را آمــوزش می دهیــم تــا بتواننــد 
ــه مامــوران مــا کمــک  در یکســری اقدامــات ب

کننــد.
وی افــزود: از زحمــات عمــده ســربازان 
ــول  ــم قب ــن را ه ــم، ای ــکر می کن ــه تش وظیف
ــا  ــا م ــربازان ب ــن س ــئولیت ای ــه مس ــم ک داری
اســت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــه دلیــل 
آموزش هــای  گذشــته،  در  مســائل  برخــی 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــت و ... رفتارهای ــی، تربی قبل

ــد. ــت باش ــت ناشایس ــن اس ممک
ــای  ــا آموزش ه ــه م ــزود: البت ــدار اف مهمان
ضمــن خدمــت نیــز بــرای ســربازانمان داریــم 
ــم و ان شــااهلل  ــم می پذیری و مســئولیتمان را ه
بــه محــض وصــول نتیجــه گــزارش آن را اعــام 

خواهیــم کــرد.

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــال  ــه امس ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش آذربایج
بایــد ۵3 هــزار تــن گوشــت قرمــز تولیــد 
می کردیــم ولــی ۵۴ هــزار تــن امســال تولیــد 
کرده ایــم، گفــت: علــی رغــم افزایــش قیمــت، 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــم بلک ــد نداری ــش تولی کاه
هــم داریــم کــه مشــکل قیمــت بــازار از کمبــود 

ــت.  نیس
بــه گــزارش تســنیم، اکبــر فتحی در جلســه 
ــان  ــعه آذربایج ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ش
شــرقی بــا اشــاره بــه عملکــرد تولیــدات 
کشــاورزی و دامــی آذربایجــان شــرقی، اظهــار 
ــدر،  ــودن چغن ــر ب ــه آب ب ــا توجــه ب داشــت: ب
ــه  ســطح زیرکشــت چغنــدر قنــد در اســتان ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــدت کاه ش
ــروژه افزایــش ضریــب خــود  وی عملکــرد پ
اتکایــی محصــوالت اساســی در اســتان را مــورد 
اشــاره قــرار داد و افــزود: در تولیــد جــو، ســهم 
ــی امســال 1۴8  ــود ول اســتان 99 هــزار تــن ب
هــزار تــن تولیــد کردیــم. 7۰1 هــزار تــن 
ســهم تولیــد گنــدم بــود ولــی 9۴۲ هــزار تــن 
ــوده  ــا ب ــهمیه م ــر از س ــه فرات ــد ک ــد ش تولی
اســت. در تولیــد پنبــه هــم از ســهمیه ۲7۰۰ 

ــن تولیــد شــد. تنــی، ۵۰۰۰ ت
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــزان  ــه می ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــال  ــتان در س ــات در اس ــد حبوب ــق تولی تحق
ــد  ــت: در تولی ــود، گف ــد ب ــاری، 1۰۲ درص ج

دانه هــای روغنــی هــم ۵۶ درصــد از مأموریــت 
ــت. ــده اس ــق ش ــا محق ــد آنه تولی

ــا بیــان اینکــه امســال بایــد ۵3 هــزار  وی ب
ــی  ــم ول ــد می کردی ــز تولی ــت قرم ــن گوش ت
کرده ایــم،  تولیــد  امســال  تــن  هــزار   ۵۴

ــت،  ــش قیم ــم افزای ــی رغ ــت: عل ــراز داش اب
ــد  ــش تولی ــه افزای ــم بلک ــد نداری ــش تولی کاه
ــازار، ناشــی  ــم کــه مشــکل قیمــت ب هــم داری
ــکلی  ــد مش ــت و در تولی ــع اس ــبکه توزی از ش

ــم. نداری
ــتار  ــد و کش ــزان تولی ــزود: در می ــی اف فتح
مــرغ 8۲ هــزار تــن عملکــرد تولیــد داریــم کــه 
۲ هــزار تــن هــم بیــش از ســال گذشــته اســت 
ضمــن اینکــه در زمینــه تولیــد تخــم مــرغ هــم 
ــزار  ــش از 8۶ ه ــی بی ــزار تن ــهمیه 79 ه از س
ــده و در رده دوم  ــد ش ــرغ تولی ــم م ــن تخ ت

کشــور هســتیم.
ــهم  ــد از س ــه ۲۵7 درص ــان اینک ــا بی وی ب
آبیــاری نویــن در اســتان عملیاتــی شــده 
ــر ســهمیه خــود  ــن یعنــی ۲.۵ براب اســت و ای
ــت: در  ــم، گف ــرا کرده ای ــن را اج ــاری نوی آبی
ــم 17۰۰  ــاورزی ه ــیون کش ــه مکانیزاس زمین
از اعتبــارات  الــی ۲۰۰۰ میلیــارد تراکتــور 
ــرقی  ــان ش ــده و آذربایج ــداری ش ــی خری بانک
۲۲۰ درصــد از ســهم خــود از ایــن اعتبــارات را 

ــت. ــرده اس ــذب ک ج
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی از افتتــاح و راه انــدازی 1۵۰ 
هکتــار گلخانــه در ســال گذشــته خبــر داد و بــا 
ــه در دو ســال گذشــته بیــش  ــه اینک اشــاره ب
گلخانه هــای  مســاحت  بــه  هکتــار   ۲۵۰ از 
ــال  ــت: از س ــت، گف ــده اس ــزوده ش ــتان اف اس
ــاز  ــر در فضــای ب 99 کشــت محصــوالت آب ب
ممنــوع خواهــد شــد و بایــد بــه ســمت کشــت 

ــم. ــه ای بروی گلخان

تولید و عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ  
در آذربایجان شرقی افزایش یافت 

ـــه در آذربایجـــان شـــرقی  ـــی فقی ـــده ول نماین
ــن  ــاده »پرویـ ــوق العـ ــتعداد فـ ــت:  اسـ گفـ
اعتصامـــی« در ســـرودن اشـــعار، حیـــرت 
افـــراد را برانگیختـــه و حتـــی برخـــی گمـــان 
می کرده انـــد کـــه اشـــعارش متعلـــق بـــه 
ـــت  ـــن جه ـــه همی خـــودش خـــودش نیســـت؛ ب
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــاعر ایران ـــن زن ش وی بزرگتری
ــور  ــی ظهـ ــات فارسـ ــخ ادبیـ ــول تاریـ در طـ

کـــرده اســـت.
ــام  ــت االسـ ــنا، حجـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــن  ــم در آییـ ــی آل هاشـ ــد علـ ــید محمـ سـ
اختتامیـــه جشـــنواره بیـــن المللـــی پرویـــن 
ـــام  ـــود اهتم ـــا وج ـــرد:  ب ـــار ک ـــی اظه اعتصام
ـــرورش  ـــزوم پ ـــت و ل ـــم و تربی ـــه تعلی ـــام ب اس
فکـــری و تقویـــت اســـتعدادهای زن و مـــرد، 
ـــان  ـــرای زن ـــته ب ـــی در گذش ـــات تحصیل امکان

کـــم بـــوده اســـت.
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــن عل ـــه همی ـــزود: ب وی اف
ـــران  ـــان ای ـــان از زن ـــدگان و عالم ـــداد گوین تع
ــن راه  ــه در ایـ ــداد مردانـــی کـ ــر تعـ در برابـ
گام برداشـــته اند، ناچیـــز بـــوده و پرویـــن 

اعتصامـــی منحصـــر بفـــرد اســـت.
ـــرد:  ـــه ک ـــم اضاف ـــام آل هاش ـــت االس حج
ــل و  ــام  راحـ ــروزی انقـــاب،  امـ ــد از پیـ بعـ
ــان را  ــواره زنـ ــری همـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
جهـــت حضـــور در صحنه هـــای علمـــی و 

فرهنگـــی تشـــویق کرده انـــد.
ــق  ــز توفیـ ــه رمـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ــر  ــاوه بـ ــی عـ ــن اعتصامـ ــمند پرویـ ارزشـ
اســـتعداد ذاتـــی، معجـــزه تربیـــت و توجـــه 
ــدار وی  ــدر نامـ ــت: پـ ــت، گفـ ــدرش اسـ پـ

علی رغـــم فقـــدان مـــدارس دخترانـــه در آن 
زمـــان، خـــود بـــه تربیـــت دختـــرش همـــت 
گماشـــته و او را بـــا اســـتعداد و ســـرمایه 
معنـــوی خـــود بـــه مقامـــی کـــه در خـــور 

ــانده اســـت. ــود رسـ پرویـــن بـ
وی بـــا اشـــاره بـــه زندگـــی نامـــه ی ایـــن 
ـــروف  ـــی مع ـــنده اعتصام ـــزود: رخش ـــاعر اف ش
بـــه پرویـــن اعتصامـــی در بیســـت و پنجـــم  
اســـفند مـــاه ســـال 1۲8۵ در تبریـــز متولـــد 
ـــدا  ـــد پی ـــدر رش ـــر پ ـــر نظ ـــدا زی ـــده و از ابت ش
کـــرد، ایـــن شـــاعر آزاده بـــا بلنـــد نظـــری 
ـــه  ـــار را نپذیرفت ـــه درب ـــنهاد ورود ب ـــود پیش خ

ـــت. اس
ـــان  ـــا بی ـــتان ب ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول نماین
ســـبک ها و موضوعـــات اشـــعار وی گفـــت: او 
در قصایـــدش پیـــرو ســـبک متقدمیـــن بـــه 
ـــوده و اشـــعارش بیشـــتر  ـــژه ناصـــر خســـرو ب وی
ـــت،  ـــی اس ـــی و عرفان ـــن اخاق ـــامل مضامی ش
ــی و  ــات حکمتـ ــن موضوعـ ــن پرویـ همچنیـ
اخاقـــی را بـــه زبـــان ســـاده بیـــان کـــرده و 
هـــر طبقـــه از خواننـــدگان را تحـــت تاثیـــر 

قـــرار داده اســـت.
ــن  ــه پرویـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
اعتصامـــی بـــه مناظـــره توجـــه ویـــژه ای 
داشـــت، گفـــت: او در قـــدرت کام و آداب 
ــدار  ــدگان نامـ ــه گوینـ ــم پایـ ــخنوری هـ سـ
ــیوه  ــه شـ ــره کـ ــه مناظـ ــته و بـ ــرار داشـ قـ
ـــه  ـــت، توج ـــوده اس ـــران ب ـــرب ای ـــمال و غ ش

ــت. ــته اسـ ــژه ای داشـ ویـ
ـــعر  ـــزود: ش ـــم اف ـــام آل هاش ـــت االس حج
وی تحـــت تاثیـــر ســـعدی و حافـــظ بـــوده و 

ــانی و  ــبک های خراسـ ــب سـ ــبکش ترکیـ سـ
ـــت. ـــی اس عراق

ــن  ــه پرویـ ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــدرش در تربیـــت  ـــر پ ـــت تاثی ـــه عل اعتصامـــی ب
وی، دیـــوان خـــود را بـــه او تقدیـــم کـــرده 
اســـت، بیـــان کـــرد: اشـــعار وی پیـــش از آن 
ــود  ــر شـ ــوان منتشـ ــورت دیـ ــه صـ ــه بـ کـ
در مجلـــه بهـــار بـــه چـــاپ مـــی رســـیده و 
دیـــوان اشـــعارش شـــامل ۶۵۰۰ بیـــت از 

ــت. ــه اسـ ــوی و قطعـ ــده، مثنـ قصیـ
ـــی  ـــن اعتصام ـــخصیت پروی ـــورد ش وی در م
بـــه نقـــل از یکـــی از دوســـتان ایـــن شـــاعر 
ـــن،  ـــاک دام ـــت، پ ـــاک طین ـــن پ ـــت: پروی گف
خـــوش رفتـــار، مهربـــان، فروتـــن و در راه 

حقیقـــت پایـــدار بـــود.
در  اســـتان  در  فقیـــه  ولـــی  نماینـــده 
ـــعار  ـــه از اش ـــه ای ک ـــن نکت ـــوص مهمتری خص
ـــت،  ـــه گرف ـــوان نتیج ـــی می ت ـــن اعتصام پروی
ـــا  ـــش  تنه ـــان همـــه ابیات ـــن در می گفـــت: پروی

ـــاره  ـــودش اش ـــه  خ ـــمت ب ـــا دو قس ـــک ی در ی
کـــرده و ایـــن نشـــان دهنـــده ی فروتنـــی و 

اخـــاق شایســـته او اســـت.
ــال  ــر فرهنـــگ در سـ ــه داد: وزیـ وی ادامـ
ــت  ــه لیاقـ ــدال درجـ ــمی مـ 131۵ در مراسـ
ــا  ــه وی اعطـ ــی بـ ــرام و قدردانـ ــه احتـ را بـ
ــی  آن  ــبب فروتنـ ــه سـ ــا او بـ ــد، امـ می کنـ
ـــاس  ـــه پ ـــن ب ـــرده اســـت، همچنی ـــول نک را  قب
ـــه شـــعر  ـــن شـــاعر در زمین ـــراوان ای ـــات ف زحم
معاصـــر ایـــران و ســـبک شـــعر مناظـــره ای 
ــاه روز  ــفند مـ ــم اسـ ــت و پنجـ وی، روز بیسـ
ــذاری  ــی نامگـ ــن اعتصامـ ــت پرویـ بزرگداشـ

شـــده اســـت.  
حجـــت االســـام آل هاشـــم در پایـــان 
خاطرنشـــان کـــرد: پرویـــن  اعتصامـــی در 
ــاه 13۲۰ در  ــن مـ ــانزدهم فروردیـ ــب شـ شـ
اثـــر بیمـــاری فـــوت کـــرده و پیکـــرش بـــه 
ـــده  ـــن ش ـــدرش دف ـــوار پ ـــل و در ج ـــم منتق ق

اســـت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

»پروین اعتصامی« بزرگترین زن شاعر 
ایرانی است

طبـــق برنامـــه تولیـــد ۴۰۰ هـــزار واحـــد 
ـــد در  ـــزار واح ـــت 1۰۰ ه ـــا محوری ـــکونی ب مس
شـــهرهای بـــا جمعیـــت کمتـــر از ۲۵ هـــزار 
ـــکن  ـــاد مس ـــدف بنی ـــدوده ه ـــه در مح ـــر ک نف
قـــرار دارد، بـــه ســـازندگان 7۵ میلیـــون 
ـــد  ـــود 9 درص ـــرخ س ـــا ن ـــهیات ب ـــان تس توم

پرداخـــت می شـــود.
بـــه گـــزارش ایســـنا، وزارت راه و شهرســـازی 
ـــد و عرضـــه ۴۰۰  ـــه تولی ـــا ســـال 1۴۰۰ برنام ت
ـــرار داده  ـــر ق ـــکونی را مدنظ ـــد مس ـــزار واح ه
ـــهرهای  ـــزار در ش ـــداد ۲۰۰ ه ـــن تع ـــه از ای ک
جدیـــد، 1۰۰ هـــزار در بافت هـــای ناکارآمـــد 
و 1۰۰ هـــزار در مناطـــق هـــدف بنیـــاد 
مســـکن قـــرار دارد کـــه در روزهـــای اخیـــر 
ــدگان وزارت راه  ــط نماینـ ــات آن توسـ جزئیـ
و شهرســـازی و بنیـــاد مســـکن بررســـی 
شـــد. در برگیـــری پنـــج دهـــک 3، ۴، ۵، ۶ 
ــه  ــا و ارائـ ــا تقاضـ ــب بـ ــه متناسـ و 7، عرضـ
ازای  تســـهیات 7۵ میلیـــون تومانـــی در 
هـــر واحـــد مســـکونی از ویژگی هـــای بـــارز 
ایـــن طـــرح محســـوب می شـــود. ایـــن 
طـــرح شـــامل مددجویـــان کمیتـــه امـــداد و 
ـــکن  ـــن مس ـــه تأمی ـــرا ک ـــت؛ چ ـــتی نیس بهزیس
ـــاد  ـــن دو نه ـــف ای ـــار از وظای ـــن اقش ـــرای ای ب

حمایتـــی اســـت.
مســـکن  معـــاون  حق شـــناس  جـــواد 
ــاد مســـکن انقـــاب اســـامی،  شـــهری بنیـ
ویژگی هـــای احـــداث 1۰۰ هـــزار واحـــد 
ــاد مســـکن انقـــاب  ــکونی توســـط بنیـ مسـ
را   99 و   98 ســـال های  طـــی  اســـامی 
ـــات  ـــتفاده از تجربی ـــت: اس ـــرد و گف ـــریح ک تش
ـــهری،  ـــکن ش ـــرای مس ـــکن در اج ـــاد مس بنی
اســـتفاده از تجربیـــات مثبـــت مســـکن مهـــر 
ـــرای  ـــی، اج ـــود مالک ـــش خ ـــژه در بخ ـــه وی ب
ــان  ــارکت متقاضیـ ــای مشـ ــر مبنـ ــرح بـ طـ

بخشـــی از ویژگی هـــای طـــرح اســـت.

ــی  ــن مالـ ــناس، تأمیـ ــه حق شـ ــه گفتـ بـ
مطمئـــن از طریـــق انتخـــاب متقاضیـــان 
ـــرا  ـــتیبان اج ـــامانه پش ـــرح س ـــاد ط ـــر، ایج مؤث
ـــی  ـــات فن ـــح و خدم ـــه مصال ـــن حوال ـــا تأمی ب
و هم پیونـــدی کارخانجـــات تولیـــد مصالـــح، 
ـــب  ـــه ای در قال ـــازندگان حرف ـــی، س ـــز فن مراک
ــازار تعهـــدی مصالـــح بخـــش دیگـــری از  بـ
ویژگی هـــای طـــرح احـــداث 1۰۰ هـــزار 
واحـــد مســـکونی طـــی ســـال های 98 و 99 
ـــک  ـــهرهای کوچ ـــکن در ش ـــاد مس ـــط بنی توس

اســـت.
معـــاون مســـکن شـــهری بنیـــاد مســـکن 
ـــبه  ـــد محاس ـــن فرآین ـــاب اســـامی همچنی انق

ــریح  ــز تشـ ــتانی را نیـ ــع اسـ ــهمیه توزیـ سـ
ـــای اول و دوم  ـــذف دهک ه ـــت: ح ـــرد و گف ک
بـــه جهـــت آنکـــه متولـــی ایـــن دهک هـــای 
کمیتـــه امـــداد و بهزیســـتی هســـتند یکـــی 
از پیشنهادهاســـت. همچنیـــن، پنـــج دهـــک 
3، ۴، ۵، ۶ و 7 بـــه عنـــوان گـــروه هـــدف 
ـــات  ـــه اقدام ـــه کلی ـــت ک ـــده اس ـــخص ش مش
بـــرای ایـــن دهک هـــا انجـــام خواهـــد شـــد.

ـــک  ـــج ده ـــکن پن ـــدان مس ـــزود: فاق وی اف
گـــروه هـــدف بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت 
و  شهرســـتانی(  و  )اســـتانی  جغرافیایـــی 
ـــد  ـــه درآم ـــکن ب ـــت مس ـــبت قیم ـــاخص نس ش
ـــزار و ۵18  ـــون ۴۴ ه ـــادل 3 میلی ـــوار، مع خان

خانـــوار بـــرآورد شـــده اســـت کـــه در ایـــن 
طـــرح صاحـــب خانـــه خواهنـــد شـــد.

حق شـــناس گفـــت: تســـهیات بانکـــی 
ایـــن طـــرح تـــا ســـقف 7۵ میلیـــون تومـــان 
در ازای هـــر واحـــد مســـکونی از طریـــق 
ــا  ــود و بـ ــی می شـ ــل معرفـ ــای عامـ بانک هـ
معرفـــی و نظـــارت بنیـــاد مســـکن انقـــاب 
ـــد  ـــازندگان( واج ـــان )س ـــه متقاضی ـــامی ب اس
شـــرایط بـــه صـــورت مرحلـــه ای و متناســـب 
بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی پرداخـــت می شـــود.

معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن 
ــد  ــه 9 درص ــام اینک ــا اع ــامی ب ــاب اس انق
ــی  ــده متقاض ــی برعه ــهیات اعطای ــود تس س
ــرد: در اجــرای طــرح  اســت، خاطرنشــان ک
زمیــن مناســب بــا قابلیــت دسترســی بــه 
خدمــات زیربنایــی بــه بهــای تمــام شــده 
جملــه  از  مســئول  ســازمان های  طریــق  از 
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن، شــرکت 
ــد، و ســایر ســازمان ها  عمــران شــهرهای جدی
ــرای  ــن مناســب ب ــه دارای زمی ــی ک و نهادهای

ــد. ــد ش ــن خواه ــت، تأمی ــرح اس ــن ط ای
حق شـــناس تصریـــح کـــرد: چنانچـــه 
ــا  ــن بـ ــن زمیـ ــه تأمیـ ــادر بـ ــان قـ متقاضیـ
قابلیـــت اخـــذ مجـــوز از مرجـــع صـــدور 
ـــرار  ـــت ق ـــند در اولوی ـــاختمانی باش ـــه س پروان

ــت. ــد گرفـ خواهنـ
وی بـــا بیـــان این کـــه مســـئولیت اجـــرای 
ـــان  ـــده متقاضی ـــاً برعه ـــکونی تمام ـــد مس واح
ـــرای آن  ـــرد: ب ـــد ک ـــت، تاکی ـــازندگان( اس )س
دســـته از افـــرادی کـــه امـــکان مدیریـــت و 
انجـــام عملیـــات ســـاختمان را ندارنـــد، یـــا 
ـــکن  ـــاد مس ـــط بنی ـــام کار توس ـــه انج ـــل ب تمای
انقـــاب اســـامی را دارنـــد بـــا اســـتفاده از 
منابـــع ایـــن طـــرح و ســـهم آورده متقاضـــی 
عملیـــات اجـــرای واحـــد مســـکونی توســـط 

بنیـــاد مســـکن انجـــام خواهـــد گرفـــت.

وام ۷۵ میلیونی به سازندگان 
مسکن در شهرهای کوچک

سالمت

 خوراکی هایی که
 موجب سردرد می شوند

 پانزده درصـد از بزرگسـاالن سراسـر دنیـا، 
می کننـد.  نـرم  دسـت وپنجه  میگـرن  بـا 
میگـرن ممکن اسـت سـردردی عـادی یا یک 
سـردرد شـدید همـراه بـا عائـم دیگر باشـد 
و می توانـد تاثیـر قابل ماحظـه ای بـر کیفیت 
زندگـی مبتایـان بـه ایـن بیمـاری بگذارد.با 
وجـود چنـد دهـه تحقیـق و بررسـی، علـت 
دقیـق میگـرن هنـوز ناشـناخته مانده اسـت. 
البتـه کامـا واضـح اسـت کـه رژیـم غذایـی 
بـا  ولـی  کنـد  ایجـاد  را  میگـرن  نمی توانـد 
این حـال، یکـی از عواملی اسـت کـه می تواند 
موجـب تحریـک سـردرد در افـراد مبتـا بـه 
میگـرن باشـد. در واقـع بین 1۰ تـا ۶۰ درصد 
ادعـا می کننـد  افـرادی کـه میگـرن دارنـد، 
کـه خـوردن بعضـی از غذاهـا، سـردرد آنهـا 
از  فهرسـتی  ادامـه  می کنـد.در  تشـدید  را 
کـه  می شـوند  معرفـی  را  خوراکی هایـی 
به شـمار  میگـرن  تشـدید  رایـج  عوامـل  از 

می آینـد.
غذاهای چرب

بـه ایـن دلیـل کـه سـطح بـاالی برخـی 
تولیـد  بـه  خـون  در  چربی هـا  انـواع  از 
پروسـتاگاندین  ها می شـود. پروسـتاگاندین، 
موجـب اتسـاع رگ هـای خونـی می شـوند و 
ایـن عاملـی بـرای میگـرن و تشـدید سـردرد 
ایـن  در  انجام شـده  تحقیقـات  از  اسـت.یکی 
زمینـه نشـان می دهـد کـه افـرادی کـه رژیم 
غذایـی پرچـرب دارنـد و در روز بیـش از ۶9 
گـرم چربـی مصـرف می کننـد، دو برابر بیش 
از دیگـران دچـار سـردرد می شـوند. در ایـن 
از کاهـش  بعـد  تحقیـق مشـخص شـد کـه 
دادن میـزان چربـی مصرفـی، شـدت و تناوب 

سـردرد ایـن افـراد، کاهـش یافتـه اسـت.
پنیر کهنه

بسـیاری از پنیرهـا بـرای آماده شـدن باید 
کننـد.  را طـی  تولیـد  فراینـد  مـاه  چندیـن 
تحریک کننده هـای  از  یکـی  به عنـوان  پنیـر 
میگرن شـناخته می شـود. براسـاس تحقیقات 
انجام شـده، ایـن فرضیـه مطـرح می شـود که 
دلیـل محرک بـودن پنیـر کهنه این اسـت که 
ایـن نـوع پنیرها معموال حـاوی مقادیر زیادی 
تیرامیـن هسـتند کـه ایـن عامـل می تواند بر 
درنهایـت  و  بگـذارد  تاثیـر  خونـی  رگ هـای 
منجـر بـه سـردرد شـود.دیگر غذاهایـی کـه 
عبارتنـداز:  دارنـد  تیرامیـن  بـاالی  میـزان 
خشک شـده،  فرآوری شـده،  کهنـه،  غذاهـای 
پنیـر  جملـه  از  ترشـی  قالـب  در  یـا  دودی 
چـدار، پنیـر سوئیسـی، سـاالمی، توفـو و کلم 
بـر  مبنـی  دقیقـی  شـواهد  ترش.متاسـفانه 
رابطـه  تیرامین و میگرن کشـف نشـده اسـت 
ولـی آنچـه واضح اسـت، این اسـت کـه بیش 
کـه  نشـان می دهنـد  مطالعـات  از  نیمـی  از 
میگـرن و تیرامیـن رابطـه  مسـتقیمی دارند و 
تیرامیـن می توانـد موجب تحریک سـردرد در 
بعضـی از افراد شـود. برای اثبـات این ارتباط، 
بـه مطالعـات و تحقیقـات حرفه ای نیاز اسـت 
ولـی در مجمـوع تخمیـن زده می شـود کـه 
حـدودا ۵ درصـد از افـراد مبتـا بـه میگـرن 

نسـبت بـه تیرامین حسـاس  هسـتند.
شکالت

محـرک  به عنـوان  معمـوال  هـم  شـکات 
میگـرن معرفـی می شـود. دو مـاده بنام هـای 
شـکات  در  کـه  فاوونوئیـد  و  فنتیل آمیـن 
محرک بـودن  اصلـی  عامـل  دارنـد،  وجـود 
انـواع  و  میگـرن  بـرای  غذایـی  مـاده   ایـن 
سـردرد اسـت. البتـه شـواهد ایـن ادعـا هنوز 
متناقـض اسـت. چنـد مطالعـه  انـدک نشـان 
داده اسـت شـکات در افراد حسـاس، میگرن 
از  یکـی  مثـال،  می کند.به عنـوان  تشـدید  را 
ایـن تحقیقـات کـه روی مبتایان بـه میگرن 
انجـام شـد، نشـان داد کـه ۵ تـا 1۲ درصـد از 
شـرکت کنندگان در فاصلـه  یـک روز بعـد از 
میگـرن  حمـات  دچـار  شـکات،  خـوردن 

می شـوند.
گوشت های فرآوری شده

ــل آوری  ــا عم ــده ی ــت های فراوری ش گوش
ــواد  ــات داگ، دارای م ــواع ه ــل ان ــده مث ش
نگهدارنــده هســتند کــه آنهــا را بــا نــام 
نیتــرات و نیتریــت می شناســیم. امــروزه 
فراوری شــده  گوشــت های  هــم  هنــوز 
ــردرد  ــک س ــل تحری ــی از عوام ــوان یک به عن
گــزارش می شــوند. نیتریــت بــا انبســاط 
میگــرن  بــر  می توانــد  خونــی  رگ هــای 
ــات  ــرای اثب ــال، ب ــد. بااین ح ــذار باش تاثیرگ
ارتبــاط نگهدارنده هــا و تشــدید ســردردهای 
ــد تحقیقــات بیشــتری صــورت  ــی، بای میگرن

ــرد. بگی
قهوه و چای

کافئیـن معمـوال به عنـوان دارویـی بـرای 
سـردرد در نظـر گرفته می شـود امـا در کمال 
تعجب باید بدانید که بعضی از شـواهد نشـان 
می دهـد کـه ایـن مـاده به طـور غیرمسـتقیم 
می توانـد محـرک میگرن باشـد. سـردردهای 
ناشـی از تـرک کافئیـن یـک پدیده  شـناخته 
اثـرات  از  شـده اسـت؛ سـردردی کـه یکـی 
کاهـش سـطح کافئیـن اسـت و زمانـی اتفاق 
می افتـد کـه رگ هـای خونـی بعـد از انقباض 
در پاسـخ به مصـرف کافئین، دوباره منبسـط 

می شـوند.
منبع: آرمان
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ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع
اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه تبریــز نــام 
بلنــدی در عرصــه دانــش دارد، گفــت: مراقــب 
باشــیم تــا نــام تبریــز بلنــد و بلنــد آوازه بمانــد. 
ــوادی در  ــن ج ــارس، محس ــزارش ف ــه گ ب
جشــنواره بین المللــی پرویــن اعتصامــی در 
ســالن آمفــی تئاتــر پتروشــیمی تبریــز اظهــار 
کــرد: تبریــز خاســتگاه و زادگاه ســتارگان بلنــد 
آوازه در زمینــه علــم و دانــش اســت و تاریــخ و 

ــی دارد. ــار و غن پرب
وی خطــاب بــه مســووالن، مــردم اســتان و 
کشــور گفــت: همــه مــا مســووالن یــک وظیفــه 
داریــم و آن ایــن اســت کــه اگــر از ایــن شــهر 
غافــل شــویم و  روح نقــد و نقــادی همچنیــن 
پژوهــش را فرامــوش کنیــم دیگــر معلــوم 
ــن  ــی از ای ــر نام ــال دیگ ــه 1۰۰ س ــت ک نیس

ــه. ــا ن آوازه باشــد و ی
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع
اســامی خاطرنشــان کــرد: چنــد ســال پیــش 

بنــده در دانشــگاه آتــن بــودم و یکــی از اســاتید 
ــا  ــن صده ــه آت ــت ک ــه گف ــی در آن جلس آتن
ــت از  ــا غفل ــی ب ــت ول ــام آور داش ــره و ن چه
جوانــان و رواج روح دانــش و آموختــن فضــای 
ــن  ــه آت ــد ک ــب ش ــهر موج ــیدن در ش اندیش
ــته  ــابق داش ــن س ــا آت ــادی ب ــرق زی ــروز ف ام

باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تبریــز نــام بلنــدی 
در عرصــه دانــش دارد، گفــت:  مراقــب باشــیم 

تــا نــام تبریــز بلنــد و بلنــد آوازه بمانــد. 
جــوادی متذکــر شــد: البتــه امــروز بــه 
مناســبت ســالروز تولــد پرویــن اعتصامــی 
ــد  ــود روز تول ــرار ب ــر ق ــم و اگ ــم آمدی گرده
ــد  ــتیم، بای ــور داش ــز حض ــعرای تبری ــه ش هم

هــر روز در تبریــز بــودم.  
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع
اصــاح  جامعــه   کــرد:  تصریــح  اســامی 
نمی شــود مگــر اینکــه روح شــفقت و مهربانــی 

ــد. ــاری باش ــاری و ج ــردم س ــن م در بی

وی تصریــح کــرد: ابیــات پرویــن اعتصامــی 
ــی او را  ــج درون ــه درد و رن ــت ک ــه ای اس آین
کــه ناشــی از درد بیــرون جامعــه اســت، نشــان 
ــه طوریکــه اگــر چنیــن روحــی در  می دهــد ب
ــر  ــی اگ ــد حت ــته باش ــردم رواج نداش ــن م بی
ــوان انتظــار  ــت محــض هــم باشــد، نمی ت عدال

اصــاح داشــت.
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع

اســامی بیــان کــرد: پرویــن اعتصامی شــاعری 
بــود کــه از لحــاظ مضمــون و محتــوای قالــب 
شــعر مــدرن آشــنایی داشــت و از آنهــا الهــام 

می گرفــت.
اعتصامــی در  پرویــن  متذکــر شــد:  وی 
ــن  ــت و ای ــردم نیس ــوم م ــوام و عم ــطح ع س
نقطــه ضعــف بــرای مــا می باشــد کــه از غنــای 

ادبــی وی اســتفاده نکرده ایــم. 

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد: 

مراقب باشیم تا نام تبریز بلند و بلند 
آوازه بماند 

آشپزی

آشنایی با ترفندهای آشپزی 

اینکــه بتوانیــد غذا هــای خوشــمزه بپزیــد 
ــا  ــر ب ــا اگ ــت. ام ــز اس ــان انگی ــا هیج واقع
ترفند هــای مخصــوص بتوانیــد ســریعتر ایــن 
ــم  ــر ه ــان انگیزت ــد، هیج ــام دهی کار را انج
ــم  ــک خواهی ــما کم ــه ش ــا ب ــود. م ــی ش م

ــرد. ک
 

راحت ترین روش پخت سیب زمینی
ســیب زمینــی هــا را از وســط نصــف 
کنیــد، روی آن نمــک و کمــی روغــن زیتــون 
بریزیــد. روی ســینی فــر گذاشــته و بــه 
مــدت 3۰-۴۰ دقیقــه در فــر بــا دمــای ۴۰۰ 
ــگال  ــا چن ــد. ب ــرار دهی ــت ق ــه فارنهای درج

ــه. ــا ن ــه اســت ی ــد پخت چــک کنی
  

پای های منجمد به کمکتان می آید
ــد  ــی خواهن ــی م ــراد وقت ــیاری از اف بس
ــری  ــکل خمی ــا مش ــد ب ــت کنن ــای درس پ
ــی  ــه م ــری مواج ــته زی ــودن پوس ــرم ب و ن
ــل از  ــای قب ــردن پ ــد ک ــا منجم ــوند. ام ش
ــرد  ــی ب ــن م ــکل را از بی ــن مش ــت، ای پخ
چــون قبــل از اینکــه مــواد داخــل پــای نــرم 
شــود، پوســته زیریــن مــی پزیــد و فرصتــی 
بــرای از دســت دادن آب اضافــی نــدارد. 
ــه  ــای را در کیس ــا پ ــاد حتم ــل از انجم قب

ــد. ــل بپیچی ــا فوی ــتیکی ی پاس
  

سبزیجات را در فر بپزید
ــر،  ــز در ف ــبزیجات بخارپ ــت س ــرای پخ ب
آن هــا را بشــویید و بــه انــدازه خــرد کنیــد. 
ــدت ۲۰- ــه م ــوز ب ــذ نس ــپس روی کاغ س

ــه  ــای 3۵۰ درج ــا دم ــر ب ــه در ف 3۰ دقیق
ــد. ــت بپزی فارنهای

  
پیاز را منجمد کنید

ایــن ترفنــد وقتــی عجلــه داریــد، بــه شــما 
ــاز را پوســت بکنیــد و  کمــک مــی کنــد. پی
ــا را روی ســینی  ــد. ســپس آن ه خــرد کنی
ــرار دهیــد. فرامــوش  ــزر ق گذاشــته و در فری
ــل آلومینیومــی  ــا فوی ــب را ب ــد کــه قال نکنی
بپوشــانید و چنــد ســاعت آن را منجمــد 
کنیــد. ســپس پیاز هــا را در یــک کیســه 
ــزر قــرار دهیــد  پاســتیکی ریختــه و در فری
تــا هــر موقــع الزم داشــتید اســتفاده کنیــد.

  
با استفاده از پاستای مانده مافین درست 

کنید
ــرای اســتفاده از  ــی ب ــک روش عال ــن ی ای
پاســتا های مانــده اســت. همچنیــن روش 
خوبــی بــرای افــزودن ســبزیجاتی اســت کــه 
ــرم  ــد و گ ــد. منجم ــت ندارن ــا دوس ــه ه بچ
ــی اســت  ــان اســت. کاف ــم آس ــردن آن ه ک
ــرده و  ــب ک ــا پاســتاها ترکی ــرغ را ب تخــم م
در قالــب بریزیــد، ســپس روی آن را بــا پنیــر 

ــد. ــرار دهی ــر ق پوشــانده و در ف
 

مرغ ماریناد شده منجمد
معمــوال بیشــتر مــا بعــد از یــک روز کاری 
طوالنــی بــه خانــه برمــی گردیــم و مجبوریــم 
اینکــه  بــرای  آشــپزی را شــروع کنیــم. 
ــا  ــرغ ه ــم م ــن کار را انجــام دهی ــر ای راحتت

ــد. ــاد منجمــد کنی ــا مارین را ب
  

قبل از پخت، مقداری ماست یونانی روی 
ماهی سالمون بریزید

ماسـت یونانـی ماهـی را  تردتر مـی کند و 
کمـک می کند آرد سـوخاری به آن بچسـبد.

  
یک راه ساده برای آبپز کردن تخم مرغ

تخــم مــرغ هــا بایــد تــازه باشــند. ســوراخ 
ــوای  ــا ه ــد ت ــا ایجــاد کنی کوچکــی روی آنه
اضافــی خــارج شــود. بــه مــدت 1۰ ثانیــه در 
آبجــوش بجوشــانید. ســپس از آبجــوش خارج 
کــرده و بگذاریــد دمــای آب روی شــعله 
کمــی کاهــش یابــد. ســپس تخــم مــرغ هــا را 
شکســته و یکــی یکــی در آب بیندازیــد. بــرای 
هــر تخــم مــرغ اضافــی بایــد زمــان پخــت را 

۲۰-3۰ ثانیــه افزایــش دهیــد.
  

ساندوریچ صبحانه آسان
بــه دنبــال یــک ســاندوریچ خاص و آســان 
بــرای صبحانــه مــی گردیــد؟ پیشــنهاد مــی 
را  خوشــمزه  هــای  مافیــن  ایــن  کنیــم 
ــا مــرغ را  امتحــان کنیــد: مقــداری بیکــن ی
قالــب مافیــن بریزیــد، روی هــر کــدام یــک 
تخــم مــرغ و مقــداری نمــک اضافــه کنیــد. 

ــد. ــر بپزی ــه در ف ــدت 3۰-۴۰ دقیق ــه م ب
 

طرز تهیه نیمرو در فر
قالــب مافیــن را چــرب کنیــد و تخــم مرغ 
هــا را درون قالــب بشــکنید. مقــداری نمــک 
و فلفــل اضافــه کنیــد. بــه مــدت 17 دقیقــه 

بــا دمــای 3۵۰ درجــه فارنهایــت بپزیــد.
  

ساندویچ ضدسرقت
از اینکه همکاران و دوسـتانتان ساندویچتان 
را بـی اجازه برمـی دارند و می خورند، خسـته 
شـدید؟ از کیسـه هایی اسـتفاده کنیـد که در 
دو طـرف آن لکـه هـای سـبز و سـیاهی بـه 

شـکل کپک چاپ شـده اسـت.
منبع: بیتوته

مراکز اسکان فرهنگیان
 در کل کشور در نوروز ۹8 کجاست؟

بــا  نــوروز 98  ایــام  آموزش وپــرورش در 
ــز  ــداد 3۶۶ مرک ــرش و در تع ــگاه پذی ۶97 پای
رفاهــی و 1۰ هــزار و ۶۶۴ مدرســه آمــاده 

ــت.  ــان اس ــکان فرهنگی اس
بــه گــزارش ایســنا، معاونــت توســعه مدیریت 
و پشــتیبانی در قالــب ۶97 پایــگاه پذیــرش در 
ــی  ــز رفاه ــداد 3۶۶ مرک ــا تع ــور ب ــر کش سراس
مجهــز بــا امکانــات کامــل، ۵۰ پردیس دانشــگاه 
فرهنگیــان، 3۰۰ اردوگاه تفریحــی همچنین 1۰ 
هــزار و ۶۶۴ مدرســه، آمــاده اســکان فرهنگیــان 

در ایــام تعطیــات نــوروز اســت.
 رزرو اینترنتــی اســکان فرهنگیــان، از ســوم 
http://ــه آدرس ــفند ب ــت ۲۴ اس ــفند لغای اس

eskan.medu.ir/ امکان پذیــر بــود و پــس ازآن 
در  فرهنگــی  مســافرین  پذیــرش حضــوری 

ــت. ــکان اس ــتادهای اس ــتور کار س دس
گــودرز کریمــی فــر مدیــرکل تعــاون و 
دربــاره  آموزش وپــرورش  وزارت  پشــتیبانی 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــوروزی فرهنگی ــکان ن اس
توجــه بــه اســتقبال کم نظیــر همــکاران از 
ــرورت  ــن ض ــوروزی و همچنی ــکان ن ــرح اس ط
بــه منزلــت اجتماعــی فرهنگیــان،  توجــه 
ــه رعایــت اصــول ایمنــی و بهداشــتی  توجــه ب
مــدارس مجــری طــرح، بهســازی و زیباســازی 
رعایــت  راســتای  در  پذیــرش  پایگاه هــای 
حقــوق شــهروندی و تکریــم مهمانــان نــوروزی، 
ــهرها  ــادی ورودی ش ــانی الزم در مب اطاع رس
ــتادهای  ــه س ــافرین ب ــت مس ــور هدای به منظ
نمایشــگاه های  برپایــی  همچنیــن  اســکان 
ــای اســکان  ــوار پایگاه ه ــی و ســنتی در ج بوم
و  بافرهنــگ  مســافرین  آشــنایی  به منظــور 
ســنن محلــی جهــت افزایــش مانــدگاری ســفر 
و بهره منــدی از دســتاوردهای قومــی و محلــی 
اســتان مربوطــه از مهم تریــن شــاخص ها و 
ــت. ــان اس ــکان فرهنگی ــتاد اس ــای س برنامه ه

و  اســـکو  تبریـــز،  مـــردم  نماینـــده 
آذرشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی 
از پیگیـــری ســـاخت فیلـــم و ســـریال از 
پرویـــن اعتصامـــی تبریـــزی خبـــر داد و 
ــن  ــاب پرویـ ــد از انقـ ــن بعـ ــت: پرویـ گفـ
دیگـــری شـــد و بخشـــی از اشـــعار مـــورد 
ـــوز  ـــی هن ـــت ول ـــرار گرف ـــتری ق ـــه بیش توج

جـــای کار بســـیاری دارد. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، زهـــرا ســـاعی در 
اختتامیـــه جشـــنواره بیـــن المللـــی پرویـــن 
ـــز  ـــیمی تبری ـــاالر پتروش ـــه در ت ـــی ک اعتصام
ـــن  ـــه پروی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد، ب ـــزار ش برگ
اعتصامـــی در زمانـــی زندگـــی می کـــرد 
کـــه بانـــوان فضـــای الزم بـــرای فعالیـــت و 
ــر  ــت: اگـ ــار داشـ ــتند اظهـ ــل نداشـ تحصیـ
ـــا کمـــک  زندگـــی پرویـــن را بررســـی کنیـــم، ب
ـــت  ـــد یاف ـــت  و رش ـــدرش تربی ـــت پ و حمای
ـــروز داد. ـــود را ب ـــتعداد خ ـــا اس ـــن فض و درای

ــعر  ــه شـ ــه وجهـ ــه کـ ــزود: آنچـ وی افـ
پرویـــن را برجســـته می کنـــد، ایـــن اســـت 
کـــه در زمانـــی کـــه مـــردان نمی توانســـتند 
ــا  ــن بـ ــند، پرویـ ــود برسـ ــوق خـ ــه حقـ بـ

اجتماعـــی  و  سیاســـی  خـــاص  شـــرایط 
ــد و  ــدگار شـ ــعرش مانـ ــود، شـ ــان خـ زمـ

ــرد. ــا کـ ــران را احیـ ــنتی ایـ ــات سـ ادبیـ
و  اســـکو  تبریـــز،  مـــردم  نماینـــده 

آذرشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـامی 
از پیگیـــری ســـاخت فیلـــم و ســـریال از 
پرویـــن اعتصامـــی تبریـــزی خبـــر داد و 
ــن  ــاب پرویـ ــد از انقـ ــن بعـ ــت: پرویـ گفـ

ـــورد  ـــعارش م ـــی از اش ـــد و بخش ـــری ش دیگ
ـــوز  ـــی هن ـــت ول ـــرار گرف ـــتری ق ـــه بیش توج

جـــای کار بســـیاری دارد. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا افتخـــار اعـــام 
می کنیـــم در آذربایجـــان زنـــی داشـــتیم 
کـــه بـــا وجـــود زندگـــی ســـختی کـــه 
داشـــت، اســـتعدادش را بـــا ایســـتادگی 
ــرد:  ــان کـ ــر نشـ ــور داد خاطـ ــروز و ظهـ بـ
پرویـــن اگـــر عمـــر بیشـــتری داشـــت، 
ــه  ــده ای داشـــت و بـ ــات ارزنـ ــا تالیفـ حتمـ
ـــتری  ـــت بیش ـــر خدم ـــگ و هن ـــم و فرهن عل

. د می کـــر
ـــان  ـــا زن ـــه م ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــاعی ب س
و دختـــران زیـــادی داریـــم کـــه می تواننـــد 
در جامعـــه اســـامی استعدادهایشـــان را 
شـــناخته و شـــکوفا کننـــد، ادامـــه داد: 
بـــا هنجارشـــکنی و  نبایـــد  زنـــان مـــا 
افراطـــی گـــری موضوعـــات  مطالبـــات 
ــذا  ــد لـ ــری کننـ ــود را پیگیـ ــق خـ ــه حـ بـ
ــق  ــش و منطـ ــا آرامـ ــد بـ ــات را بایـ مطالبـ
پیـــش ببریـــم و زنـــان مـــا ایـــن راه را بـــه 

رســـانده اند. اثبـــات 

ساخت فیلم و سریال از زندگی پروین اعتصامی در تبریز پیگیری می شود

دبیــر علمــی جشــنواره بیــن المللــی پرویــن 
ــی  ــزه ادب ــزاری »جای ــتار برگ ــی خواس اعتصام
ــنهاد  ــت: پیش ــد و گف ــی« ش ــن اعتصام پروی
می کنیــم بــه میزبانــی تبریــز ایــن جایــزه 
ــدگان  ــه برگزی ــار ب ــال یکب ــر دو س ــی ه ادب
ــای  ــعار و ترجمه ه ــی و اش ــای علم پژوهش ه

ــد.  ــاص یاب ــر اختص فاخ

بــه گــزارش تســنیم، ابوالفضــل علیمحمــدی 
ــن  ــی پروی ــن الملل ــنواره بی ــه جش در اختتامی
اعتصامــی کــه در تــاالر پتروشــیمی تبریــز 
ــزاری  ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش برگ
جشــنواره در خــور بــرای بانــوی حکیــم و 
شــاعر تبریــزی در وطــن خــود، آرزوی مــا بــود 
ــرای  ــتگذاری ب ــس از سیاس ــت: پ ــار داش اظه

ــنواره در ۲۵ دی  ــتر جش ــنواره، پوس ــن جش ای
مــاه رونمایــی شــد و در یــک مــاه، ۲۰۰ مقالــه 
ــگادش،  ــه بن ــورهایی از جمل ــران و کش از ای
ــه ارســال  ــه دبیرخان ترکیــه و آذربایجــان و... ب

شــده اســت.
ــوان کتــاب در  وی بــا بیــان اینکــه ۶ عن
مــورد پرویــن اعتصامــی از ترجمــه ترکــی 
اشــعار پرویــن تــا سرگذشــت و احــواالت 
پرویــن اعتصامــی در ایــن جشــنواره رونمایــی 
ــن هــم  ــده اشــعار پروی ــزود: برگزی می شــود اف
ــط و پخــش شــده  ــت، ضب ــورد قرائ ــن م در ای

ــت. اس
دبیــر علمــی جشــنواره بیــن المللــی پرویــن 
ــی  ــن جشــنواره را معرف اعتصامــی هــدف از ای
شــعر و شــخصیت پرویــن در زادگاهــش تبریــز 
عنــوان کــرد و گفــت: بــرای معرفــی شــخصیت 
برجســته ایــن شــاعره تبریــزی بایــد ســریالی 
از زندگــی پرویــن اعتصامــی در تبریــز ســاخته 

شــود.

وی از شــورای شــهر و شــهرداری خواســت 
تــا یکــی از خیابان هــای اصلــی شــهر بــه 
ــز  ــت: مراک ــود گف ــذاری ش ــن نامگ ــام پروی ن
فرهنگــی هــم در نامگــذاری اماکــن فرهنگــی، 

ــد. ــرار دهن ــت ق ــن را در اولوی ــام پروی ن
ـــزه  ـــزاری »جای ـــتار برگ ـــدی خواس علیمحم
ادبـــی پرویـــن اعتصامـــی« شـــد و ابـــراز 
داشـــت: پیشـــنهاد می کنیـــم بـــه میزبانـــی 
ــال  ــر دو سـ ــی هـ ــزه ادبـ ــن جایـ ــز ایـ تبریـ
ـــی  ـــای علم ـــدگان پژوهش ه ـــه برگزی ـــار ب یکب
ــاص  ــر اختصـ ــای فاخـ ــعار و ترجمه هـ و اشـ

یابـــد.
و  ارشــاد  اداره کل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مراکــز فرهنگــی از چــاپ و انتشــار اشــعار 
ــرای  ــرد: ب ــه ک ــد، اضاف ــت کنن ــن حمای پروی
مانــدگار کــردن اشــعار و اندیشــه های پرویــن، 
بایــد گاهنامــه اختصاصــی از مقــاالت برگزیــده 
بــرای پرویــن اعتصامــی توســط بنیــاد فرهنــگ 
و هنــر و ادب آذربایجــان چاپ و منتشــر شــود.

جایزه ادبی دوساالنه پروین اعتصامی 
در تبریز طراحی و اجرا شود

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم دادگشــتری کل آذربایجــان 
ــان  ــا متخلف ــاد ب ــن نه ــرد: ای ــام ک شــرقی اع
آییــن هــای مربــوط بــه چهارشــنبه آخــر ســال 
کــه امنیــت و آســایش عمومــی جامعــه را 
ــاض  ــدون اغم ــه شــدت و ب ــد، ب ــم بزنن ــر ه ب

ــد. ــی کن برخــورد م
ــو  ــوب علیل ــک محب ــا، باب ــزارش ایرن ــه گ ب
در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران، افــزود: 
بــه  کمــک  اســتان  دادگســتری  رویکــرد 
ــی اســت،  گســترش نشــاط و شــادابی اجتماع
ــت  ــه ای در دس ــد بهان ــوع نبای ــن موض ــا ای ام
برخــی افــراد بــرای هنجارشــکنی بــه ویــژه در 
ــل  ــه دلی ــه ب چهارشــنبه آخــر ســال باشــد ک
ــت، آرامــش و  ــول، امنی ــای نامعق ــروز رفتاره ب
آســایش مــردم را بــه مخاطــره انداختــه و روح 

ــد. ــی کنن ــش م ــار تن ــه را دچ و روان جامع
ــازات  ــون مج ــق قان ــت: طب ــار داش وی اظه
مربــوط بــه اســلحه و مهمــات غیرمجــاز، 
ــل  ــاژ، حم ــاخت، مونت ــروش، س ــوع ف ــر ن ه

ــرم  ــاز ج ــه خطرس ــواد محترق ــداری م و نگه
ــته  ــذار بس ــون گ ــود و قان ــی ش ــوب م محس
ــن را  ــواد، مرتکبی ــن م ــت ای ــوع و ماهی ــه ن ب
ــه مجــازات حبــس و جــزای نقــدی محکــوم  ب

ــد. ــی کن م
ــده  ــر ع ــرد: اگ ــادآوری ک ــو ی ــوب علیل محب
ای بــه مقــررات بــی توجهــی کــرده و رعایــت 
ــتر را  ــد و بس ــه را نکنن ــی جامع ــال عموم ح
بــرای برهــم زدن آســایش عمومــی مهیــا 
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــتگاه قضای ــد، دس کنن
ــچ  ــدون هی ــا ب ــش ه ــهرها و بخ ــام ش در تم
اغماضــی برخــورد کــرده و دستگیرشــدگان 
نــوروزی  تعطیــات  پایــان  تــا  حداقــل 
ــداری  ــواده نگه ــده و دور از خان ــت ش بازداش

ــد. ــد ش خواهن
جوانــان  و  نوجوانــان  والدیــن  از  وی 
درخواســت کــرد تــا بــا نظــارت بــر رفتارهــای 
ســامت  ندهنــد  اجــازه  خــود  فرزنــدان 
ــه  ــه بهان ــه را ب ــراد جامع ــود و اف ــمی خ جس
ــره  ــه مخاط ــال ب ــر س ــنبه آخ ــادی چهارش ش

ــزا  ــه ع ــواده ب ــه و خان ــادی جامع ــد و ش اندازن
ــود. ــل ش تبدی

ــگیری  ــرح پیش ــاز ط ــو از آغ ــوب علیل محب
ــط  ــم مرتب ــی و جرای ــای اجتماع ــیب ه از آس
بــا روزهــای پایانــی ســال توســط دادگســتری 
آذربایجــان شــرقی نیــز خبــر داد و افــزود: 
ــب  ــاه و در قال ــفند م ــل از اس ــرح قب ــن ط ای
۲7 بنــد در حــال اجــرا اســت کــه بــه موجــب 
آن مســایلی همچــون چهارشــنبه آخــر ســال، 
ســرقت از منــازل، اماکــن عمومــی و دولتــی و 
خــودرو، تامیــن امنیت گردشــگران و مســافران 

ــرل و رصــد کامــل مــی شــود. ــوروزی کنت ن
وی ادامـــه داد: در ایـــن طـــرح تکالیـــف و 
ـــی  ـــای دولت ـــتگاه ه ـــک از دس ـــر ی ـــف ه وظای
ـــده  ـــاغ ش ـــف و اب ـــی تعری ـــی غیردولت و عموم
ــده  ــر عهـ ــا بـ ــرد آنهـ ــر عملکـ ــارت بـ و نظـ
ــوع  ــگیری از وقـ ــی و پیشـ ــت اجتماعـ معاونـ
جـــرم و دبیـــر خانـــه شـــورای پیشـــگیری از 
ـــرقی  ـــان ش ـــتری آذربایج ـــرم دادگس ـــوع ج وق

ـــت. اس

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم دادگشــتری کل آذربایجــان 
ــازی  ــگ س ــزوم فرهن ــر ل ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ش
بــرای جلوگیــری از وقــوع حــوادث مربــوط بــه 
جشــن هــای آخــر ســال، نقــش رســانه هــای 
ــرار  ــه را مــورد اشــاره ق ــن زمین گروهــی در ای
داد و گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه مشــارکت 
ــدون  ــه ب ــم در جامع ــی در کاهــش جرای مردم
اصحــاب  روزی  تــاش شــبانه  و  همــکاری 

ــانه ممکــن نیســت. رس

محبــوب علیلــو، نبــود آگاهــی هــای الزم و 
کافــی از قوانیــن و مقــررات و نیــز بــی توجهــی 
بــه قواعــد قانونــی را از جملــه دالیــل اصلــی و 
مهــم بــروز انــواع بــزه هــا و جرایــم در جامعــه 
ــه  ــادآور شــد: آگاهــی دهــی ب ــرد و ی ــان ک بی
افــراد جامعــه تنهــا از طریــق فرهنــگ ســازی 
توســط رســانه هــای گروهــی ممکــن اســت که 
دســتگاه قضایــی اســتان در ایــن زمینــه آمــاده 
ــی  ــگاران م ــا خبرن ــکاری ب ــه هم ــر گون ی ه

باشــد.

دادگستری آذربایجان شرقی
 با متخلفان چهارشنبه سوری برخورد می کند

گردشگران نوروزی به فکر محیط 
زیست نیز باشند

مدیـرکل حفاظت محیـط زیسـت آذربایجان 
در  خواسـت،  نـوروزی  گردشـگران  از  شـرقی 
زیسـت  مسـائل  بـه  نـوروزی  هـای  گـردش 

محیطـی نیـز توجـه کننـد.
بـه گـزارش ایرنـا، حمیـد قاسـمی در جمـع 
خبرنـگاران بـا تبریـک سـال نـو اظهـار داشـت: با 
توجـه به مناطق چهارگانه تحت مدیریت سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت در آذربایجـان شـرقی و 
غنـای طبیعـی آن، برای حفاظت و نگهـداری آنها، 
از بهـره بـرداری، شـکار و صیـد غیرقانونـی حیات 
وحش و رسـتنی های بهاری طبیعت پرهیز شـود.

وی بـا بیـان اینکـه جنـگل ها و درختـان ریه 
هـای طبیعت هسـتند، بـر مراقبت بهینـه از آنها 
توصیـه کـرد و افـزود: چادر زدن و روشـن کردن 
آتـش در جنـگل هـا، مراتـع و مناطـق طبیعـت 
گـردی و سـهل انـگاری درخامـوش کـردن آن، 
خسـارت جبـران ناپذیـری بـه ایـن ذخایـر مـی 
رسـاند و تنـوع زیسـتی را بـه خطـر می انـدازد.

قاسـمی بـا بیـان اینکـه رها کـردن زبالـه های 
غیرقابـل بازیافـت در طبیعت آسـیب هـای جدی 
بـه آن وارد مـی کنـد، گفـت: مسـافران نـوروزی و 
طبیعـت گـردان، با جمـع آوری زباله ها در کیسـه 
هـای مخصوص زباله و رسـاندن آن بـه مکان های 
مخصـوص جمع آوری زبالـه، در پاکیزگی طبیعت 
و حفـظ خـاک و آب از آلودگی ها ما را یاری کنند.

وی اظهار داشـت: مسـافران نوروزی همچنین 
بـا معاینـه فنـی خودروهای خـود و رعایت نکات 
هـوای  نگهداشـتن  تمیـز  در  زیسـتی،  محیـط 
لطیـف بهـاری و آلـوده نشـدن آن بـا آالینـده 
هایـی کـه سـامتی هموطنـان را بـه خطـر می 

انـدازد، نقـش موثـری خواهند داشـت.
بـه گفتـه مدیرکل محیـط زیسـت آذربایجان 
شـرقی، تمیـز کـردن خـودرو یـا ریختـن روغن 
های سـوخته در آب های روان و سـطحی، باعث 
آلودگـی جبـران ناپذیـر ایـن عنصر حیاتـی و به 

خطـر افتـادن و نابـودی آبزیان می شـود.
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از خداوند برای موفقیت میراسماعیلی 

یاری می خواهم 
هرجا نیاز باشد

 در خدمت جودو هستم 

رئیـس سـابق فدراسـیون جـودو گفـت: بـه 
عنـوان عضـو کوچکـی از خانـواده جـودو هرجا 
بـه حضـور مـن نیـاز باشـد در خدمـت هسـتم. 
بـه گـزارش فارس، مجمـع انتخابات ریاسـت 
فدراسـیون جـودو در هتـل اسـپیناس تهـران 
برگـزار شـد و در پایـان آرش میراسـماعیلی بـا 
کسـب 3۲ رأی بـه عنـوان رئیـس چهـار سـال 

آینـده فدراسـیون جـودو انتخاب شـد.
محمـد درخشـان رئیـس سـابق فدراسـیون 
ورزشـی  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  جـودو 
خبرگـزاری فـارس ضمـن آرزوی موفقیت برای 
آرش میرامسـاعیلی در مسـئولیت جدیـد گفت: 
انتظـار  مدت هـا  از  بعـد  امـروز  خوشـبختانه 
انتخابـات ریاسـت فدراسـیون جودو برگزار شـد 
بـا یـک هماهنگـی حداکثـری آرش  و تقریبـاً 
عنـوان  بـه  رأی   3۲ کسـب  بـا  میراسـماعیلی 
رئیـس چهـار سـال آینـده فدراسـیون جـودو 
انتخـاب شـد. مـن بـه او تبریـک می گویـم این 
انتخـاب را و بـرای او آرزوی موفقیـت می کنـم.

وی در ادامـه صحبت هـای خـود خاطرنشـان 
کـرد: او کار سـختی در پیـش رو دارد و باید هم 
بـا ایـن مشـکات کمبـود بودجـه و هـم کـم و 
موفقیـت  بـرای  دارد  وجـود  کـه  کسـری هایی 
جـودو و رشـد و پیشـرفت ایـن رشـته مقابـل 
کشـورهایی کـه از لحـاظ فنـی رشـد کرده انـد 
تـاش کند و در یک جدال سـخت قـرار بگیرد. 
صمیمانـه از خداونـد می خواهـم او را در ایـن 

مسـیر یـاری کنـد تـا وی نیـز موفق شـود.
درخشـان اظهـار داشـت:  بـه عنـوان عضـو 
کوچکـی از خانـواده جـودو هرجـا کـه بـه حضور 
مـن نیـاز باشـد در خدمـت این رشـته هسـتم و 
ان شـاءاهلل به نمونه عملی کـه می گویند انتخابات 
شـروع شـده، کار شـروع شـده بـه وقـوع بپیوند.

وی در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه 
محمـد منصـوری سـرمربی تیم ملـی و رودکی 
از مسـئولیت هایی کـه در فدراسـیون داشـتند 
اسـتعفا داده اند آیا شـما بـرای بازگشـت آنها به 
فدراسـیون در آسـتانه اعـزام تیـم به مسـابقات 
قهرمانـی آسـیا برنامـه ای نداریـد، گفـت: چون 
تـازه انتخابـات برگزار شـده اسـت فکـر می کنم 
احساسـی  تصمیم گیـری  دوسـتان  از  خیلـی 
کردنـد  شـیطنت  نیـز  بعضی هـا  و  کردنـد 
ان شـاءاهلل اگـر زمینـه آن فراهم شـود برای حل 

ایـن موضـوع تـاش می کنیـم.

ــال آرای  ــیون فوتب ــه انضباطــی فدراس کمیت
ــری  ــگ برت ــای لی ــوص تیم ه ــود را در خص خ

صــادر کــرد.
ــه گــزارش ایســنا، دیــدار تیم هــای پدیــده  ب
مشــهد و اســتقال خوزســتان برگزار و از ســوی 
ــده  ــم پدی ــرمربی تی ــدی، س ــی گل محم یحی
تخلفاتــی مبنــی بــر اعتــراض بــه نحــوه قضــاوت 
و خــروج از محوطــه فنــی کــه اعتــراض شــدید 
همــراه شــد و منجــر بــه اخراجــش شــد و 
همچنیــن تمــرد از اجــرای دســتور داور و رفتــار 
ــی و 3۰  ــخ کتب ــه توبی ــا داور ب ــر ورزشــی ب غی

میلیــون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد.
و  سـلیمان  مسـجد  نفـت  تیم هـای  دیـدار 
پرسـپولیس تهـران برگزار شـد کـه از سـوی پیام 
احمدی، فیزیوتراپ تیم مسـجد سلیمان تخلفاتی 
مبنـی بر اعتراض بـه داوری و اهانت به داور چهارم 
کـه منجـر بـه اخراجـش شـد وی به یک جلسـه 
محرومیـت از همراهـی تیـم خـود و پرداخـت ۵ 

میلیـون  ریـال جریمـه نقـدی محکوم شـد.
تیم نفت مسـجد سـلیمان نیز به دلیـل اقدام 
تماشـاگرانش مبنـی بـر پرتـاب مـواد آتـش زا به 
داخـل زمیـن با تذکـر کمیتـه انضباطـی مواجه 
شـد. کمیته انضباطـی ضمن تذکر به مسـئوالن 
تیـم در جهـت کنتـرل و مراقبـت بیشـتر بـه 
بـا  آتـش زا  ورود وسـایل  از  منظـور جلوگیـری 
توجـه به گـزارش نماینده فدراسـیون و قدردانی 
وی از تماشـاگران و لیدرهای دو تیم به خصوص 
نفـت مسـجد سـلیمان از اعمـال تنبیـه اجتناب 
می گـردد و امید اسـت در مسـابقات بعـدی رویه 
تماشـاگران بـه ماننـد آنچـه در ایـن مسـابقه از 
آنـان مشـاهده شـد و در گـزارش نماینـده نیـز 

اشـاره شـده اسـت، تکرار شـود.
سـید محسـن سـیدی، مربی تیم سـپید رود 
رشـت بـه دلیـل اعتـراض شـدید به کمـک داور 
کـه منجـر بـه اخراجـش شـد بـا توبیـخ کتبـی 

کمیتـه انضباطـی مواجه شـد.

ــم فصــل  ــال تراکتورســازی در نی ــم فوتب تی
دوم تنهــا یــک گل خــورده تــا رکــورد طوالنــی 
ــل را  ــن فص ــوردن در ای ــق گل نخ ــن دقای تری

بــه خــود اختصــاص دهــد. 
بــه گــزارش مهــر، دروازه تیــم فوتبــال 
ــک  ــا ی ــل دوم تنه ــم فص ــازی در نی تراکتورس
بــار بــاز شــده اســت تــا ایــن تیــم بــا یــک گل 
خــورده بهتریــن خــط دفاعــی را در نیــم فصــل 

ــد. ــته باش ــار داش دوم در اختی
خــط دفاعــی تراکتورســازان اولیــن و آخرین 
بــار در دیــداری خــارج از خانــه مقابــل نســاجی 
تســلیم شــد تــا ایــن تنهــا گل خــورده آنهــا در 
ــه  ــازی در هفت ــن ب ــم فصــل باشــد. ای ــن نی ای
هفدهــم انجــام شــد و دروازه تراکتورســازی در 

دقیقــه 73 ایــن بــازی بــاز شــد.
هفته هــای  در  تبریــز  پوشــان  ســرخ 
هجدهــم، نوزدهــم، بیســتم، بیســت و یکــم و 
بیســت و دوم دروازه خــود را حفــظ کردنــد تــا 

ــند.  ــته باش ــی داش ــی در پ ــیت پ ــن ش ۵ کلی
ــز  ــان تبری ــرخ پوش ــه س ــی ک ــن گل از آخری
ــا  ــذرد ت ــه می گ ــد ۴87 دقیق ــت کردن دریاف
ــق گل نخــوردن در  ــن دقای ــورد طوالنی تری رک
ــد. ــم باش ــن تی ــار ای ــل دوم در اختی ــم فص نی

محســن فــروزان در تمــام شــش بــازی 
ــن  ســرخ پوشــان وظیفــه مراقبــت از دروازه ای
تیــم را بــر عهــده داشــته تــا ســهم عمــده ای در 

ــت داشــته باشــد. ــن موفقی ای
ـــه حضـــور  ـــازی و ۶3۰ دقیق ـــا 7 ب ـــروزان ب ف
ـــن  ـــک گل خـــورده، بهتری ـــا ی ـــدان و تنه در می
ــگ  ــای لیـ ــن دروازه بان هـ ــرد را در بیـ عملکـ
ــا  ــروزان تنهـ ــل دارد. فـ ــم فصـ ــر در نیـ برتـ
ــه  ــت کـ ــازی اسـ ــم تراکتورسـ ــن تیـ بازیکـ
در تمـــام ۲۲ بـــازی ایـــن تیـــم بـــه صـــورت 
ـــورد  ـــا رک ـــته ت ـــور داش ـــن حض ـــل در زمی کام
ـــدان را از  ـــور در می ـــه حض ـــب 198۰ دقیق جال

ـــد. ـــته باش ـــای گذاش ـــه ج ـــود ب خ

جریمه و توبیخ یحیی گل محمدی از 
سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

رکورد جالب دروازه بان و تیم فوتبال 
تراکتورسازی در نیم فصل دوم

روانشناسی

انواع تست های روانشناسی،
 اعتبار و کاربرد آن ها 

کاربردهـای  روانشناسـی  هـای  تسـت 
متفاوتـی دارنـد. از یـک سـو بـرای ارزیابـی و 
انـدازه گیـری دقیـق توانمنـدی هـای فـردی 
نظیـر هـوش، اسـتعداد و … مـورد اسـتفاده 
در  دیگـر  سـویی  از  و  گیرنـد  مـی  قـرار 
تشـخیص و ارزیابـی مشـکات و مسـائلی که 
فـرد بـا آن هـا رو به رو اسـت، مانند اسـترس، 
مهـارت هـای ارتباطـی و… همچنیـن نتایج 
بدسـت آمده از تسـت روانشناسـی در بررسی 
علـل، و ارائـه راهـکار جهـت پویایـی بیشـتر 
و کارآمد تـر شـدن تاثیـر بسـزایی دارد. ایـن 
قسـمت از بیتوتـه را دنبـال کنیـد تـا بـا انواع 
میـزان  و  کاربـرد  روانشناسـی،  تسـت های 

اعتبـار آن هـا آشـنا شـوید.
هـای  تسـت  روانشناسـی:  تسـت های 
روانشناسـی افـراد را بـر اسـاس تفـاوت هـای 
فـردی موجـود در آن ها متمایز سـاخته و فرد 
می توانـد از اسـتعدادها و قابلیـت هـای خود، 

آگاه گـردد.
 افـراد پـس از انجـام تسـت ها می تواننـد 
براسـاس نتایـج بدسـت آمـده توانایـی هـای 
خـود را پـرورش داده و بـرای زندگـی آینـده 

خـود خـط مشـی مناسـبی انتخـاب نمایـد.
از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  همچنیـن 
تسـت های روانشناسـی افـراد را می تـوان بـا 
هنجارهـای گـروه سـنی اش  مقایسـه کـرد و 
اختـاالت شـخصیتی و روانی او را تشـخیص 

داد.
کاربـردی  شناسـی  روان  تسـت های  آیـا   
هسـتند و پاسـخ آنهـا قابـل اسـتناد اسـت؟

تمامـی  کـه  داشـت  انتظـار  نمی تـوان 
درسـت  صددرصـد  شـناختی  فاکتورهـای 
هسـتند، ولـی می توانیـم بگوییم بطور نسـبی 
ونتایـج  بـوده  مـوارد  از  خیلـی  پاسـخگوی 

کـرد. برداشـت  می تـوان  آنهـا  از  خوبـی 
روان  در  روانشناسـی:  تسـت های  انـواع   
شناسـی تسـتهای مختلفـی بـرای سـنجش 
زوایـای گوناگـون شـخصیت و اسـتعدادیابی 
وجـود دارد کـه در ادامـه بـه بررسـی چنـد 

پرداخته ایـم:  آزمون هـا  ایـن  از  نمونـه 
از  برخـی  وجهـی:  چنـد  تسـت های 
صـورت  ایـن  بـه  وجهـی  چنـد  تسـت های 
اسـت که با رسـم اشـکالی دو وجهـی از افراد 
می خواهنـد که اولیـن تصویری که در شـکل 
می بیننـد را بیان کنند و سـپس تفاسـیری از 
ایـن طریـق کـرده و نتایج این تسـت ها بدین 
صـورت تسـت که شـما بطـور نمونـه کل گرا 
هسـتید یـا جزئی نگر و از ایـن طریق به افراد 

گفتـه می شـود کـه چـه شـخصیتی دارنـد.
سـرگرمی  جنبـه  بیشـتر  تسـت ها  ایـن 
هیـچ  بـه  گفـت  نمی تـوان  هرچنـد  داشـته 
عنـوان تفاسـیر ایـن تسـت ها صحـت ندارنـد 
و تسـت های معتبـری کـه شـامل یک سـری 
اشـکال هستند در روان شناسـی  وجود دارد.

عنـوان  تحـت  تسـت ها  ایـن  از  نوعـی   
وجـود  موضـوع«  »اندریافـت  تسـت های 
روانشناسـی  تشـخیص های  در  کـه  دارنـد 
ایـن تسـت ها بیشـتر بـرای کـودکان  مـورد 

می گیرنـد. قـرار  اسـتفاده 
تسـتهای »روشـاخ« هـم نـوع دیگـری از 
ایـن تسـت های روان شناسـی معتبر هسـتند 
کـه بصـورت اشـکالی بـا لکه های جوهـر بوده 
بـه  بـر طبـق شـخصیتی خـاص  فـرد  وهـر 

شـکلی ایـن اشـکال را بـرآورد می کنـد.
بـه  شناسـی  شـخصیت  مبحـث  البتـه 
گونـه ای نیسـت که بتـوان با بیان این اشـکال 
تنهـا اقـدام بـه تعریف شـخصیت افـراد نمود 
زیرا شـخصیت افراد گسـترده و وسـیع اسـت 
و پارامترهـای مختلفـی در تعییـن آن دخالت 

دارد 
از جملـه اینکه فـرد چگونه تفکـر می کند، 
درک و بررسـی او از مفاهیـم چگونـه اسـت، 
چگونـه  او  زندگـی  مختلـف  دهه هـای  یـا 
او چگونـه  زندگـی  وموقعیـت  سـپری شـده 
اسـت،درحال حاضـر در چه شـرایطی تصاویر 

تسـت را بـرآورد می کنـد.
در  توجــه  قابــل  نکتــه  مهمتریــن   
ــه  ــت ک ــن اس ــی  ای ــد وجه ــت های چن تس
ــورت  ــی ص ــه کس ــط چ ــت توس ــیر تس تفس
فــرد روان شــناس  ایــن  ؟آیــا  می گیــرد 
اســت؟پس  عامــی  فــردی  ویــا  اســت 
ــای  ــه زوای ــی ب ــد پ ــد دارن ــراد قص ــر اف اگ
شــخصیت خــود ببرنــد بهتــر اســت از طریــق 
ــد. ــن کار کنن ــه ای ــدام ب ــک متخصــص اق ی

 هــوش هیجانــی: یکــی دیگــر از تســتهای 
ــراد  ــه اف ــخصی وحرف ــی ش ــر در زندگ موث
ــته  ــت؛ در گذش ــی اس ــوش هیجان ــت ه تس
ــاالی  ــد تحصیــات ب ــه می شــد،افراد بای گفت
ــاال داشــته باشــند  ــا معــدل ب دانشــگاهی وی

کــه گفتــه شــود موفــق هســتند
 لیکـــن در حـــال حاضـــر اثبـــات شـــده 
ـــی  ـــوش عقان ـــوال از ه ـــا معم ـــه م ـــت ک اس
مـــان ۲۰درصـــد در موفقیت هـــای کاری 
و زندگـــی بهـــره می گیریـــم درحالیکـــه 
زندگـــی  در  موفقیـــت  باعـــث  آنچـــه 
خانوادگـــی و شـــرایط کاری مـــا می شـــود 
اســـت.  هیجانـــی  هـــوش  درصـــد   8۰
ـــز  ـــی حائ ـــوش هیجان ـــنجش ه ـــن س بنابرای

اهمیـــت اســـت.
 منبع: بیتوته

ســرمربی تیــم ملــی بوکــس ایــران بــا بیــان 
اینکــه ترســی از باخــت روزبهانــی در قهرمانــی 
آســیا نــدارد، گفــت: بــا برنامه هایــی کــه 
ــهمیه  ــه س ــب س ــول کس ــم، ق ــر داری در نظ

ــم. ــک را داده ای المپی
در  احــدی  اکبــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خصــوص اعــزام نشــدن احســان روزبهانــی 
بــه مســابقات قهرمانــی آســیا توضیــح داد: 
ایــن خبــر صحیــح اســت امــا بــه هیــچ عنــوان 
بحــث ترســیدن از باخــت او وجــود نــدارد 
ــائلی زوم  ــن مس ــراد روی چنی ــی اف ــه برخ ک
ــد. اگــر تــرس از باخــت وجــود داشــت  کرده ان
بــه هیــچ عنــوان احســان را در مســابقات 
مکــران روی رینــگ نمی فرســتادم آن هــم در 
شــرایطی کــه ســه ســال از میادیــن دور بــود.

او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دلیــل ایــن 
اعــزام نشــدن چیســت؟ اظهــار کــرد: احســان 
بایــد آماده تــر شــود تــا بــرای کســب ســهمیه 
المپیــک تــاش کنــد. او تمرینــات را پیگیــری 
می کنــد تــا بــه آمادگــی الزم برســد چــرا کــه 
اواســط خــرداد مــاه یــک تورنمنــت ســطح اول 
ــی در قزاقســتان برگــزار می شــود کــه او  جهان
ــدان می فرســتیم.  ــه می ــن مســابقات ب را در ای
ــزرگ اســت و  ــزه ب ــای قزاقســتان جای رقابت ه

بــه همیــن دلیــل ســطح بســیار باالیــی دارد.
ســرمربی تیــم ملــی بوکــس در ادامــه گفت: 

برخــی افــراد کــه ایــن روزهــا در حــال انتقــاد 
از بوکــس هســتند نــه کارشــناس ایــن رشــته 
بوده انــد و نــه ورزشــکار، تنهــا بــه دلیــل منافــع 
می دهنــد  انجــام  را  انتقادهایــی  شــخصی 
ــه  کــه جــای تأســف دارد. امیــدوارم بوکــس ب

ــاز گــردد. روزهــای خــوب خــود ب
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اعــزام 
نشــدن روزبهانــی بــه مســابقات قهرمانــی آســیا 
کســب ســهمیه المپیــک را بــرای ایــن بوکســور 
ایــن  کــرد:  اظهــار  نمی کنــد؟  ســخت تر 
موضــوع مشــکل ســاز نیســت. مــا بــرای کســب 
ــم  ــی را داری ســهمیه المپیــک مســابقات جهان
ــا  ــد ب ــم می توان کــه آزاد اســت، یعنــی هــر تی
ــن  ــد در ای ــه می خواه ــور ک ــداد بوکس ــر تع ه
ــابقات  ــن مس ــود. همچنی ــر ش ــا حاض رقابت ه
قــاره ای را نیــز پیــش رو داریــم کــه بــا نتیجــه 
ــهمیه الزم را  ــم س ــا می توانی ــن در آن ه گرفت

کســب کنیــم.
احــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ســهمیه  می تواننــد  ایــران  بوکســورهای 
ــا  ــح داد: م ــد؟ توضی ــب کنن ــک را کس المپی
ــا  ــم و ب ــک را داده ای ــهمیه المپی ــه س ــول س ق
کارهایــی کــه مــد نظــر داریــم، ایــن موفقیــت 
ــانس  ــه ش ــل همیش ــت. مث ــار نیس دور از انتظ
اول کســب ســهمیه ســنگین وزن هــا هســتند 
امــا بــرای ایــن دوره مــا در میــان وزن و ســبک 

ــا  ــم. ب ــهمیه داری ــب س ــانس کس ــم ش وزن ه
ــخصه  ــه ش ــته ایم ب ــا داش ــه از رقب ــزی ک آنالی
امیــد زیــادی دارم کــه بــه ایــن موفقیــت 

ــیم. برس
مربــی ســه ســتاره بوکــس ایــران در مــورد 
ــد از  ــی بع ــم مل ــه تی ــده ب ــوت ش ــرات دع نف
رقابت هــای بین المللــی جــام مکــران نیــز 
ــار  ــابقات چابه ــه در مس ــور ک ــت: همانط گف
ــر از  ــا بهت ــد م ــم امی ــورهای تی ــد بوکس دیدی
بزرگســاالن مبــارزه کردنــد و ترکیبــی هــم کــه 
ــم  ــزام کنی ــی آســیا اع ــه قهرمان ــرار اســت ب ق
ــزه  ــتند. انگی ــا هس ــم امیده ــد از تی ۵۰ درص
ــا اســت  ــوت آن ه ــاط ق ــرات نق ــن نف ــاالی ای ب
ــواده بوکــس خوشــحال  ــن و خان ــرای م ــه ب ک

ــده اســت. کنن
ــه  ــت: اینکـ ــان گفـ ــدی در پایـ ــر احـ اکبـ
ـــه  ـــیا هم ـــی آس ـــابقات قهرمان ـــم در مس بگویی
بوکســـورهای مـــا در ســـبک وزن هـــا فینالیســـت 
ـــی  ـــیار باالی ـــار بس ـــند انتظ ـــکو باش ـــا روی س ی
اســـت. تیم هـــای ازبـــک و قـــزاق حـــرف اول 
را در بوکـــس جهـــان می زننـــد و بـــه دلیـــل 
شـــرایط  در  کرده انـــد  کـــه  هزینه هایـــی 
ـــز  ـــا نی ـــدوارم م ـــد. امی ـــرار دارن ـــری ق مطلوب ت
ـــطح  ـــه س ـــم ب ـــه داری ـــی ک ـــن برنامه های ـــا ای ب
ـــانه  ـــی رس ـــه اهال ـــیم. از هم ـــی برس ـــل قبول قاب
ــر گرفتـــن منافـــع  ــه بـــدون در نظـ هـــم کـ
شـــخصی بـــه بوکـــس کمـــک کرده انـــد 

ــم. ــکر می کنـ تشـ

سرمربی تیم ملی بوکس:

 از باخت روزبهانی نمی ترسیم

شــرایط  گفــت:  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
انتخابــات فدراســیون هــا بــه گونــه ای بــود کــه 
ایــن وزارتخانــه مــی توانســت در آن ورود کنــد، 

ــرای ورزش اســت. ــدری ب ــا پ ــی هــدف م ول
بــه گــزارش ایرنــا، »مســعود ســلطانی فــر« 
در جلســه بــا ســردبیران و مدیــران رســانه های 
دیــداری، شــنیداری، مطبوعــات و خبرگــزاری 
ــه  ــا را ب ــات فدراســیون ه ــزود: انتخاب ــای اف ه
بهتریــن شــکلی پشــت ســر گذاشــتیم و وزارت 
ورزش و جوانــان در هیــچ انتخاباتــی نامــزد 
ــه  ــه گون ــات ب ــرایط انتخاب ــه ش ــت. البت نداش
ــود کــه افــراد زیــادی مــی توانســتند  ای ب
ثبــت نــام کننــد و بســیاری از نامزدهــا تــاش 
داشــتند کــه بــا مــا دیــدار کننــد ولــی دیدارهــا 
بــه نشــانه حمایــت از جریــان یــا نامــزد خاصی 
نبــود و انتخابــات بســیار قانونــی برگــزار شــد.

وی اظهـار داشـت: سـال دشـواری را پیـش 
رو داریـم، زیـرا برای کسـب سـهمیه بـازی های 

المپیـک ۲۰۲۰ توکیـو بایـد تـاش کنیـم تـا 
ورزشـکاران بـه رقابـت هـای بـرون مـرزی اعزام 
شـوند. امـا منظـور مـا از صـرف جویـی در اعزام 
ها نبوده اسـت. نیاز اسـت مـردم و جامعه ورزش 
درکنار یکدیگر فشـارها را تحمـل کنند و پاداش 
ورزشـکاران مـا نیز متاثر از همین مسـاله اسـت. 
بـه طـور قطـع ورزشـکاران و مربیـان مـا درک 
بـاالی دارنـد و بـا تطبیـق شـرایط کمـک مـی 

کننـد تـا مشـکات پایـان یابد.
وجــود همــه  بــا  گفــت:  فــر  ســلطانی 
مشــکات، توانســتیم بســیاری از طــرح هــای 
ــه پایــان برســانیم. هــدف مــا  نیمــه تمــام را ب
ــود کــه  ــرح نیمــه تمــام ب تکمیــل ۴۰۰ ط
خوشــبختانه ایــن تعــداد بــه عــدد 7۰۰ رســید.

وزیـر ورزش و جوانان با اشـاره به جوانگرایی 
انجـام شـده در مدیریـت ورزش کشـور، تصریح 
کـرد: جوانگرایی در فدراسـیون هـا و ادارات کل 
اسـتان هـا بـه بهتریـن شـکل ممکـن صـورت 

گرفته اسـت و 1۰ مدیرکل اسـتان زیر۴۰ سـال 
سـن دارنـد و همچنین یک مدیـر کل خانم نیز 
در اسـتان هـا مشـغول بـه کار اسـت تـا نسـل 

جـوان ورزش کشـور وارد گود شـوند.
ــامان  ــر و س ــرد: س ــه ک ــر اضاف ــلطانی ف س
جوانــان،  و  ورزش  وزارت  امــاک  بــه  دادن 
 97 ســال  مهــم  اقدامــات  از  دیگــر  یکــی 
ــن شــکل ممکــن صــورت  ــه بهتری ــه ب ــود ک ب
ــای  ــگاه ه ــاماندهی باش ــن س ــت. همچنی گرف
پرســپولیس و اســتقال تهــران نیــز از کارهــای 
ــتا  ــن راس ــه در همی ــود ک ــه ب ــم وزارتخان مه
ــت  ــگاه را از دول ــن دو باش ــذاری ای ــوز واگ مج
گرفتیــم و امیدواریــم درســال 98 ایــن دو 

ــوند. ــی ش ــگاه خصوص باش
ســلطانی فــر، فعــال کــردن اقتصــاد ورزش را 
از دیگــر اهــداف وزارت ورزش و جوانــان در ســال 
98 دانســت و همچنیــن گفــت: بــا تدبیــر »ســید 
ــی  ــه مل ــس کمیت ــری« رئی ــی امی ــا صالح رض
ــده  ــدای ســال آین ــوزه ورزش در ابت المپیــک، م

بــه صــورت رســمی راه انــدازی خواهــد شــد.
ــرای  ــد: اج ــادآور ش ــان ی ــر ورزش و جوان وزی
قانــوان بازنشســتگی از اتفــاق هــای مهم ســال 97 
بــود کــه بــا همدلــی ایــن موضــوع اجرایــی شــد.

ــران در  ــه ورزش ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت،  ــانی داش ــیار درخش ــه بس ــال 97 کارنام س
گفــت: جــام جهانــی ۲۰18 روســیه را توانســتیم 
ــان  ــه پای ــزت ب ــا ع ــروه ب ــن گ ــخت تری در س
بــازی هــای آســیای ۲۰18  و در  برســانیم 

جاکارتــا نیــز بیشــترین مــدال را پــس از انقــاب 
ــیایی و  ــابقات پارآس ــم و در مس ــت آوردی بدس

ــم. ــق بودی ــز موف ــان نی ــک جوان المپی
ســلطانی فــر گفــت: در لیــگ قهرمانان آســیا 
نیــز ســال گذشــته دو نماینــده کشــورمان بــه 
ــی رســیدند کــه در  ــک چهــارم نهای ــه ی مرحل
نهایــت پرســپولیس فینالیســت شــد. در جــام 
ملــت هــای ۲۰19 آســیا در امــارات نیــز پــس 
از ســه دوره، راهــی نیمــه نهایــی شــدیم و مــی 

توانســتیم بــه فینــال هــم برســیم.
ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط ــر ورزش و جوان وزی
ایــن اتفــاق حاصــل تــاش همــه خانــواده ورزش 
اســت و همچنیــن حاصــل دوســتی بیــن وزارت 
ورزش و جوانــان بــا کمیتــه ملــی المپیک اســت. 
امــروز ورزش کشــور، دو وزیــر دارد کــه همــکاری 
مــن و صالحــی امیــری بســیاری نزدیــک اســت. 
هــدف هــر دو ارگان، ســاختن دوره طایی ورزش 
کشــور بــا دوری از حاشــیه بــوده که خوشــبختانه 

ایــن اتفــاق رقــم خــورده اســت.
وی همچنیــن گفــت: جنــگ ناخواســته ای 
ماننــد جنــگ تحمیلــی بــه مــا تحمیــل شــده 
کــه شــروع کننــده آن نبودیــم، امــا بــاور داریم 
ــن  ــی تری ــی، طای ــگ تحمیل ــد جن ــه مانن ک
ــم و از  ــی زنی ــم م ــر را رق ــخ معاص دوران تاری
کشــور دفــاع مــی کنیــم. بــرای ایــن هــدف بــه 
ادارت کل اســتان هــا و فدراســیون هــا ورزشــی 
هشــدار هــای الزم را داده ایــم تــا بــرای ســال 

آینــده مــوارد الزم را بررســی کننــد.

سلطانی فر: 

وزارتخانه برای ورزش
 پدری می کند

تساوی در خانه تیم بادران ارزش 
پیروزی داشت 

کسـب یـک امتیـاز از زمیـن تیـم پرمهـره 
بـادران تهـران ارزشـی هـم انـدازه بـا پیـروزی 
بـرای تیـم فوتبـال شـهرداری تبریـز داشـت. 
بـه گزارش شـهریار، حیدر جعفری سـرمربی 
تیـم فوتبـال شـهرداری تبریـز پـس از تسـاوی 
بیـرون از خانـه تیمـش برابـر تیـم بـادران بـا 
اعـام مطلـب فـوق، گفـت: گرفتـن یـک امتیاز 
در تهـران مقابـل تیـم پرمهـره بـادران کـه یک 
مربـی بسـیار مجـرب و توانمنـد همچـون آقای 
فرهـاد کاظمـی دارد، کمتـر از بـرد نیسـت. بـه 
بازیکنـان شایسـته و پرتـاش تیمـم کـه تحت 
هـر شـرایطی در زمیـن مسـابقه پرتـاش ظاهر 
مـی شـوند و هرگـز کـم نمـی گذارنـد، افتخـار 

. میکنم
وی ادامـه داد: همـه تیـم هـای لیـگ یـک 
بـرای تقویـت تیمشـان همـت دارنـد امـا تیـم 
جـوان و بومـی شـهرداری تبریـز همچنـان بـا 
مشـکل مالـی دسـت و پنجه نـرم می کنـد و با 
ایـن شـرایط همـه عوامل تیـم منتظـر حمایت 

هـای مسـئوالن هسـتند.
ــی،  ــرایط فعل ــا ش ــرد: ب ــوان ک ــری عن جعف
ــه  ــم ریش ــن تی ــده ای ــرای آین ــم ب ــی توانی نم
ــی متصــور شــویم. همــه  دار و جــوان  دورنمائ
اعضــای تیــم در شــرایط بســیار ســخت بــرای 
حفــظ آبــرو و حفــظ تنهــا ســهمیه لیــگ یکــی 
تبریــز تــاش مــی کننــد و بــه واقــع در یــک 
ــا حریفــان ســنگ تمــام مــی  مبــارزه نابرابــر ب
ــهمیه  ــظ س ــا حف ــدوارم ب ــن امی ــد. م گذارن
اســتان، ســال بعــد در مــورد ایــن تیــم قدیمــی 

و ریشــه دار شــهر فکــری اساســی شــود.
وی در ادامـه با اشـاره به قضـاوت خوب داور 
دیـدار تیمـش برابـر بـادران تهـران، گفـت: من 
داوری بـه شـجاعت و توانمنـدی آقـای یاسـر 
همرنـگ ندیـده بـودم. با تمـام شـلوغ کاری ها 
و داد و فریادهـای الکـی نیمکـت تیـم بـادران، 
کریـم  تمـارض  یـک صحنـه  در  داور مسـابقه 
اسـامی بازیکـن حریـف را درسـت تشـخیص 
داد و آن قـدر بـه صحنـه هـا نزدیـک بـود کـه 
اسـیر جوسـازی ها و تحت فشـار گذاشـتن داور 

نشـد. بازی 
سـرمربی تیـم فوتبال شـهرداری تبریز اظهار 
کـرد: مـن از قضـاوت عادالنـه و بسـیار دقیـق 
آقـای همرنـگ در این مسـابقه تشـکر می کنم 
و آرزو دارم همـه مـا یـاد بگیریـم کـه داوران را 

تحـت فشـار قـرار ندهیم.
بـا تسـاوی برابـر تیـم بـادران تهـران، تیـم 
شـهرداری تبریـز ۲۴ امتیـازی شـد تـا بـا یـک 
بـازی کمتـر رده دوازدهـم را از تیم نـود ارومیه 
پـس بگیرد. شـاگردان حیدر جعفری در بیسـت 
و نهمیـن هفتـه از بـازی هـای لیگ دسـته یک 
فوتبـال کشـور، روز نهـم فروردیـن 98 از تیـم 

فجرسپاسـی شـیراز میزبانـی مـی کنند.
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 دکتـر فاریابی عضـو هیات علمـی دانشـگاه تبریز در 
ایـن نشسـت اظهـار داشـت: مـوج ایجاد شـده در اسـتان 
آذربایجـان شـرقی در مورد کسـب و کارهـای آناین مایه 
خوشـحالی اسـت و در سـال آینـده بـزرگ تریـن اتفـاق 
ممکـن در زمینـه کسـب و کار آنایـن در تبریـز شـکل 
خواهـد گرفـت و قـدر مسـلم ،آگاهی مردم  و ایجـاد امید، 
زمینـه سـاز افزایـش گرایـش کسـب و کار هـا بـه سـوی 

آنایـن شـدن خواهد شـد.
ــی  ــت م ــمند مدیری ــرمرهورن« دانش ــزود :»ش  وی اف
گویــد کار فعالیتــی اســت کــه بــرای دیگــران ارزش 
افــزوده ایجــاد مــی کنــد و وقتــی بــه جهــت ایــن تعریــف 
ــر  ــد اگ ــی کن ــه م ــرد  اضاف ــی گی ــرار م ــاد ق ــورد انتق م
شــما بــرای دیگــران نتوانیــد ارزش افــزوده ایجــاد نمائیــد  

ــان نیــز نمــی توانیــد. ــرای خودت ب
 دکتــر فاریابــی تشــریح کــرد: کســب و کار مجموعــه 
فعالیــت هایــی اســت کــه مــا انجــام مــی دهیــم تــا ارزش 
افــزوده ایجــاد کنیــم بایــد کار  صــورت گیــرد تــا منافــع 
ــوم در دســترس  ــم مفه ــودن ه ــن ب حاصــل شــود. آنای
بــودن را مــی رســاند. بایــد بــه مــردم بگوئیــم هــر کســی 
خدمــات و کاالهــای خــود را در دســترس بگــذارد و ایــن 
دسترســی صرفــا بــه مفهــوم اینترنتــی بــودن آن نیســت. 
ــد در  ــت رون ــم اینترن ــان کنی ــد اذع ــه بای ــد ک ــر چن ه

دســترس بــودن را تســریع مــی کنــد.
وی افـزود: 3۵ سـال پیش »اسـتیفن رابینز« دانشـمند 
مدیریـت کسـب و کار گفتـه، عصـر آینـده عصـر کار در 
منـزل اسـت. امـروز بیش از سـه هـزار نفر از کارشناسـان 
طـراح شـرکت ای بـی ام در محل شـرکت و حتـی آمریکا 
نیسـتند و در هندوسـتان و چیـن هسـتند و از ای بـی ام 
حقـوق مـی گیرنـد. مزایـای آنایـن بـودن ایـن اسـت که 
بنـده همزمـان بـا بـودن در کنـار شـما بلیـت مـی خـرم، 
هتـل رزرو مـی کنـم، خریـد منـزل مـی کنـم و خدمـات 
مختلـف انجـام می دهـم. البته اصـل کار در منـزل و عدم 

تمرکـز پیـش تـر نیـز پیـش بینی شـده بود.
 اسـتاد دانشـگاه تبریـز توضیـح داد:  ورود بـه فضـای 
کسـب و کار آنایـن و نوپـا در ایـران اجتناب ناپذیر اسـت 
و اختیـاری در آن وجـود نـدارد.  آثـار این پدیده مشـهود 
اسـت و حتـی در شـهر مـا برخی آزمایشـگاه هـا در منزل 
خـون گیـری مـی کننـد و نتیجـه آزمایـش را از طریـق 

ایمیـل ارسـال مـی کنند. 
 وی افـزود :  بـا توجـه بـه رونـد بیـکاری اگـر کسـب و 
کارهـای آنایـن را نداشـتیم وضـع جامعه بـه مراتب بدتر 
مـی شـد و کسـب و کار هـای آنایـن مثـل دیجـی کاال، 
اسـنپ و ... زمینـه سـاز اشـتغال بـرای جوانـان شـده اند، 
سـال 98 سـال سـختی اسـت و این قبیل کسـب و کار ها 

بایـد در اقتصـاد نقش داشـته باشـند. 
دکتـر فاریابـی تصریـح کـرد: در  سـال ۲۰۵۰ واقعیـت 
مجـازی ، واقعیـت افـزوده، دنیـای بـاک چین و کسـب و 
کار هـای نوپـا دنیـا را تسـخیر خواهنـد کرد و بـا فرهنگ 
سـازی در مصرف کنند گان، مشـتریان، کسـب و کارهای 
سـنتی و متخصصـان موفقیـت کسـب و کار آنایـن و نوپا 

در ایـران نیزمی توانـد تامین شـود.
سـرهنگ محمودی رئیس پلس فتا اسـتان آذربایجان 
شـرقی نیـز در نشسـت تخصصی کسـب و کار آنایـن و نوپا 
اظهـار داشـت: پلیس فتـا وظیفه اش ایجاد فضـای امن برای 
کاربـران جهـت کسـب و کارهـای آنایـن در حوزه اشـتغال 
اسـت. گسـتردگی حـوزه ماموریـت پلیـس فکـر مـی کنیم 
نبایـد همیشـه باشـد  وتوسـعه یافتگـی کشـور بـه تدریـج 
حضـور پلیـس را بـه حداقـل کاهـش مـی دهـد. انتظـار از 
پلیـس نامعقـول نبایـد باشـد. پلیـس یـک بنـگاه اقتصادی 
نیسـت و بایـد مورد حمایت جامعه باشـد تا بـه وظیفه خود 

در ایجـاد امنیـت در بخـش هـای مختلف عمـل نماید.
 وی افـزود: کسـب و کار هـای اینترنتـی بـه طرفـی 
کار  و  را در حـوزه کسـب  پژوهـی  آینـده  کـه  رود  مـی 
هـای آنایـن و در جامعـه دانشـگاهی و جامعه اسـتارتآپی 
ایجـاب مـی کنـد. اسـتارتآپ بخـش محـدود از جامعـه 
بـزرگ کسـب و کارهـای آناین اسـت. بعضـی از خدمات 
پولـی هسـتند و رایـگان، نقطه بهینـه باید مورد جسـتجو 

باشـد. سیاسـت هـای کسـب و کار فرصـت هـای موجـود 
را توسـعه یـا محـدود  مـی نماینـد و ایـن هـم بخشـی از 

مشـکات ماسـت.
سـرهنگ محمـودی  تصریـح کـرد : بـازار سـنتی را به 
بـازار آناین آوردن مسـتلزم سیاسـت های خاص اسـت و 
توانمنـدی خـاص نیـاز دارد و بایـد شـرایط مختلـف آن را 
لحـاظ کنیـم. بایـد امکانـات و زیر سـاخت ایجـاد  گردد و 
خـود نگاه سـرمایه گـذار هم مسـئله مهمی اسـت. اقتصاد 
هـای نوظهورشـرایطی را ایجـاد مـی کند که مـا از مراحل 

پیشـرفته آن عقب هسـتیم.
مهندس غضنفـری فعال عرصه کسـب و کار کسـب 
و کار آنایـن نیـز در نشسـت تخصصـی کسـب و کار های 
آنایـن و نوپـا اظهار داشـت: نقش پلیس در فضای کسـب 
و کار مهـم و غیـر قابـل انـکار اسـت، آنـان خـود را وقـف 
مـی کننـد تـا کسـب و کار رواج پیـدا کند و محیـط برای 
فعالیـت امن شـود و مـا  ازتاش هـای آنان سپاسـگزاریم.

وی افـزود: مـا پیگیـر تحقق مدینـه فاضله ای هسـتیم 
کـه همـه دنبـال آن هسـتند و معتقدیـم بهتر اسـت همه 
سـواالت و ابهامـات ولـو بـه طـور چالشـی مطـرح شـوند. 
نبایـد بـدون دلیـل در مـورد دیگـران قضـاوت کنیـم. در 
گذشـته بـه ایـن فکر می کـردم که چـرا رفتار فـان اداره 
ایـن گونـه اسـت در حالـی کـه شـاید در شـرایط مشـابه 
رفتـار مـا نیـر نمی توانسـت بهتـر از آنـان باشـد. تاثیرات 

محیـط و موانـع متعـدد را بایـد در نظـر گرفـت.
مهنـدس غضنفـری توضیـح داد:  در زمینـه کسـب و 
کار آنایـن از لحـاظ فنـی و اسـتاندارد جهانـی وضعیـت 
مـان بـد نیسـت. درکشـور مـا بحـث مدیریـت، بـازار یابی 
بـا وجـود قابلیـت هـای در خـور توجـه تـا انـدازه زیـادی 
مغفـول مانـده اسـت. مدتـی قبـل در اینسـتا گـرام گفتم 
کـه درآمـد پزشـکان در جامعه بـه موضوع مافیـای قدرت 
ارتبـاط پیـدا می کنـد کـه از هـر طـرف مـورد انتقـاد قرار 
گرفتـم. شـکی ندارم کـه حرفم درسـت اسـت، ولی طرف 

مقابـل از قـدرت زیـادی برخـوردار اسـت.
 وی افـزود : منصفانـه نیسـت کـه حقـوق کسـی در 
جامعـه ماهانـه 3۰۰ میلیـون تومـان باشـد و حقوق فردی 
دیگـر 1 میلیـون و ۲۰۰ هـزار تومـان. در جامعـه ما هنوز 
اسـتاندارهای کسب و کار، اسـتاندارهای بازاریابی و اجرای 
قواعـد علـم مدیریت در کسـب و کار شـکل نگرفته اسـت 
و بـه نظـر می رسـد کسـب و کارهـا و مدیـران در سـایز و 

انـدازه قابـل قبول نیسـتند.
مهنـدس غضنفـری یـادآور شـد: دنیـای آینـده دنیـای 
رقابـت زنجیـره هاسـت وآی تـی ایـن امـکان را فراهـم 
مـی سـازد تـا شـبکه ها در کنـار هـم متمرکـز شـوند. در 
سـال ۲۰۴۴ بـاالی 9۴ درصـد  حجـم تجارت بـه خدمات 
اختصـاص خواهـد یافـت و در آینـده کسـب و کارهـای 
الکترونیکـی از اهمیـت زیـاد برخـوردار خواهنـد شـد. در 
حـال حاضـر بـرای مثـال در سـفارش آناین کفـش کلیه 
مسـایل مـورد توجـه قرار می گیـرد وصنعت کفـش ما باید 
در ایـن چهارچـوب از پتانسـیل رقابتـی برخـودار باشـد.  
گایـه وجـود دارد که قیمـت کفش چینی در بـازار پایین 
اسـت، آی تـی مـی تواند هزینه هـای تمام شـده را به طور 

قابـل توجهـی کاهـش دهد.

وی افــزود:  موضــوع دیگــر کیفیــت اســت. در گذشــته 
مــا 3۰ درصــد بــرای  محصــول و خدمــت خــوب انــرژی  
می گذاشــتیم و 7۰ درصــد بــرای تبلیغــات، دنیــا در حــال 
بــر عکــس شــدن اســت  و بــه علــت گســترس ارتباطــات 
ــت  ــوع کیفی ــر دو موض ــر حاض ــت در عص ــاد رقاب و ایج
ــای  ــب و کاره ــت. کس ــده واحدهاس ــرگ برن ــی ب و دانای
ــه مرحلــه  ــه تدریــج ب ــد و ب آنایــن قدمــت دیرینــه دارن
ــمت  ــه س ــت ب ــش اینترن ــا پیدای ــیده اند و ب ــد رس رش

ــد. فضــای الکترونیکــی راه یافتــه ان
 مهنـدس غضنفـری تصریـح کـرد: بسـتر هـای موجود 
در زمینـه کسـب و کارهـای آناین می تواننـد ایجاد ثروت 
نماینـد. کارخانجـات بـزرگ از طریـق ایـن خدمـات مـی 
تواننـد ثـروت کان وارد جامعـه کنند. اسـتارت آپ ها هم 

پاسـخ هـای جدیـد بـه مسـایل قدیـم عرضـه می کننـد. 
بایـد فعالیت هـای غیرحضـوری و الکترونیکی کـردن تمام 
فعالیـت هـا از جمله بازاریابـی و بحث یکپارچه سـازی در 

مرکـز توجه باشـند. 
مهنـدس غفـاری فعـال دیگـر عرصـه کسـب و کار 
آنایـن نیز در نشسـت تخصصی کسـب و کارهـای آناین 
و نـو پـا اظهـار کـرد:  مـا در کار خـود الگـوی خاصـی 
نداشـتیم، این کار را سـال 1389 در سـایت شـروع کرده 
بودیـم. ایـده خود را روی اپلیکیشـن پیـاده کردیم و رصد 
را بعـد انجـام دادیـم و بـه شناسـایی رقیبـان خـوب خود 
در بـازار پرداختیـم. فکرمـان دسـتیابی بـه مزیـت  مثـا 

خدمـات  و پشـتیبانی ۲۴ سـاعته بـود.
وی افـزود:  اقـدام دیگرمـان ثبـت در حد دانـش بنیان 
بـود که نسـبت بـه آن نیـز توفیـق یافتیـم. دنبـال تعیین 
رتبـه خـود در الکسـا هـم  بـوده و از نظـر خدمـات در 
صفحـه اول هسـتیم. می خواهیم اول باشـیم. تیم توسـعه 
در جهـت یافتـن خـاء تاش خواهـد کـرد و فعالیت های 
مـا متفـاوت خواهـد شـد و مشـکات موجـود را نیـز حل 
خواهیـم کـرد.  در شـرایطی کـه فعالیـت منسـجم تیمـی 
در تبریـز وجـود نـدارد، کار تیمـی و همبسـتگی خروجی 
فعالیـت مـا را بهتـر و قابـل ماحظـه مـی کنـد. در سـایر 

شـهرها کارمـان را اشـاعه مـی دهیم مثًا  در شـیراز، آنان 
مـا را بیشـتر پذیرفتـه اند.

مهنـدس غفـاری تصریح کـرد : ما از مرحله سـنتی ورود 
بـه موضـوع کردیـم  تـا اسـتارآپی ایجـاد کنیـم. در زمینـه 
خدمـات و کار خودمـان. در فرآینـد کار دیدیـم کـه بـی 
نیـاز از مشـاور صاحـب نظـران نیسـتیم و در ایـن خصوص 
از اصحـاب دانـش بـه ویـژه آقـای دکتـر فاریابـی اسـتفاده 
کردیـم. تعریـف مان  از موضوع کسـب و کار آناین ترکیب 
سـنت و مدرنیتـه اسـت. با وجـود مشـکات فعالیت خوب 
داشـتیم، بخش از مشـکات عبارت بودند از: فقدان مشـاور 
خـوب، هزینـه های درخواسـتی بـاال در تولید محتـوا، نبود 
منتـور و فعالیـت جزیـره ای  وعـدم نیـروی متخصـص و 
پشـتیبانی. مشـکل فنـی نداریم، گـروه مان توانمند اسـت. 

تبلیغـات را از آفایـن شـروع کردیـم بـه آناین رسـیدیم.
مهنـدس شـکوریان مدیـر مسـئوال روزنامـه عجب 
شـیر نیـز در نشسـت تخصصـی کسـب و کار هـای آناین 
و نـو پـا اظهـار کـرد: مسـئله مهـم در زمینه کسـب و کار 
آنایـن فرهنگ سـازی اسـت، چـرا که کشـش الزم وجود 
نـدارد. جامعـه گرایـش بـه انجـام کار ها به طور سـنتی را 
دارد بعضـا توانمنـدی وجـود داشـته و فعالیـت هـم انجام 
یافته اسـت، ولی مردم درآن مورد فاقد شـناخت هسـتند.

وی افـزود: همگامـی بـا رسـانه هـا بایـد بیشـتر شـود. 
مـا مـدت هاسـت کـه بـا اتـاق بازرگانـی و اتحادیـه هـا 
تعامـل داریـم.  برخـی بخـش هـا ریسـک کمتری داشـته 
و از شـرایط الزم برخـوردار نیسـتند. بحـث هزینـه هـای 
انتشـار یـک روزنامـه هـم مهـم اسـت و طبعـاً در شـرایط 
اقتصـادی مناسـب تعامـل رسـانه ها بـا واحدهـای موجود 
در فضـای کسـب و کار کیفیـت بهتـری پیـدا مـی کنـد. 
فرهنـگ تخریـب و تنـگ نظـری هـم وجـود دارد و کار را 
مشـکل مـی کنـد، باید به مسـئله بلنـد مدت نـگاه کنیم.

مهندس شـکوریان تصریح کرد: رشـد اسـتان آذربایجان 
شـرقی در برخـی زمینـه هـا متناسـب و هـم سـطح سـایر 
شـهر هـا به ویژه تهـران نبوده اسـت.  در حـال حاضرتولید 
محتـوا درسـایت هـا کـم اسـت و تبلیغـات محـوری حاکم 

اسـت.  معتقـدم تکنولـوژی را بایـد بعـد از فرهنگ سـازی 
وارد کنیـم. پـس از سـال هـا کـه کامپیوتـر را وارد کردیـم 
تـازه نامـش را بـه رایانـه تغییـر دادیـم. در فرهنـگ مـردم 
جـا کـرده دیگـر نیازی بـه مطالعه کتـاب و روزنامه نیسـت 
همـه چیـز در تلگـرام وجـود دارد در حالـی کـه در سـایر 
کشـورها بیش از کشـور ایران دسترسـی آسـان به تلگرام و 
اینترنـت وجود داشـت ولـی هیچ موقـع از مطالعـه روزنامه 
غافـل نشـدند، بـه عنـوان مثـال در کشـور ژاپـن روزنامـه 
هـای زیـادی بـا تیراژ بـاالی چندصد هـزار چاپ می شـود 
و ۵ روزنامـه ژاپـن هـر کـدام پیـش از 1۵ میلیـون روزانـه 
تیـراژ دارنـد چـرا کـه مردم بـا فرهنـگ مطالعه خـو گرفته 
انـد. مجوزسـایت خبـری صـادر مـی شـود، ولی آنهـا نمی 
تواننـد خـود را حفـظ کننـد. چـون تخصـص الزم و دوره 
هـای آمـوزش را پاس نکرده انـد. امروز حمایـت چندانی از 
نشـریات صـورت نمی گیـرد، امکانـات حمایتی مـورد لزوم 

تیـراژ روزنامـه هـا را در سـطح کشـور افزایـش مـی دهد. 
 دکتـر فرجپـور پیشکسـوت عرصـه روزنامـه نـگاری 
اسـتان آذربایجان شـرقی نیز در نشسـت تخصصی کسـب 
و کارهـای آنایـن و نوپا اظهار کرد: مشـکل اساسـی ما در 
ایـن زمینـه نبود نیروی انسـانی متخصص اسـت. در تبریز 
خبرنـگاری نیسـت کـه بتوانـد انگلیسـی صحبـت کنـد و 
یـا تحلیـل ارائـه دهـد. دانشـگاه تبریـز بـه عنـوان دومین 
دانشـگاه کشـور فاقـد رشـته روزنامه نـگاری اسـت، تولید 

محتـوا در قلمـرو فرامـرزی نیز قابل مشـاهده نیسـت. 
وی افــزود: یــک مســئول ارشــد مــدت چهــار ســال بــه 
فعالیــت مــی پــردازد و کســی قــادر نیســت نقــاط قــوت و 
ضعــف او را کارشناســانه و همــه جانبــه مــورد بررســی و 
ارزیابــی واقــع بینانــه  قــرار دهــد. چــون توانایــی پــرورش 
نیــروی انســانی مجــرب نداریــم تولیــد محتــوای مــا نیــز 

در ســطح پایینــی قــرار دارد.
 دکتـر فرجپـور تصریـح کـرد : حجم اطاعـات در عصر 
حاضـر افزایـش یافتـه و علـوم در رشـته هـای مختلـف 
تخصصی و شـاخه به شـاخه شـده اسـت و دسترسـی  به 
همـه ایـن اطاعـات وجود نـدارد. چـه مفید باشـند و چه 
غیـر مفیـد. انفجار اطاعاتـی آلودگی اطاعاتـی ایجاد می 
کند.ذهـن ظرفیـت دارد و نبایـد در معرض آلودگی باشـد. 
در ژایـن روزنامـه آسـاهی در تیـراژ ۲۰ میلیـون در سـه 
نوبـت منتشـر مـی شـود و غیـر قابـل تصور اسـت که یک 
ژاپنـی بـه ایـن روزنامـه نـگاه نکنـد. ژاپـن 1۲3 میلیـون 
نفـر جمعیـت دارای روزنامـه بـا 7۰ میلیـون تیـراژ اسـت 
و ایـران بـا جمعیـت 8۰ میلیـون نفـر دارای 1 میلیـون 
تیـراژ روزنامـه اسـت و کسـی هـم آن را نمـی خوانـد و 
توزیـع رایـگان صـورت مـی گیـرد. بایـد ایـن فرهنـگ در 
جامعـه شـکل بگیـرد کـه  اسـاس قانـون مـداری اسـت و 
خافـکاران باالخـره گرفتـار خواهند شـد و فعالیت سـالم 

همـواره مـورد حمایـت قـرار مـی گیرد. 
گفتنــی اســت در نشســت تخصصــی کســب و کارهــای 
آنایــن و نوپــا کــه بــا هــدف فرهنــگ ســازی و ایجــاد رونق 
و بالندگــی در ایــن بخــش  ترتیــب یافتــه بــود، کارشناســان 
ــد و ســپس  ــه دادن ــدگاه هــای پیشــنهادی خــود را ارائ دی
رویکردهــای راهبــردی آن در حــوزه مختلــف مــورد بحــث و 

بررســی قــرار گرفــت.
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اوقات شرعی شهر تبریز

 در نشست تخصصی کسب و کارهای آنالین و نوپا مطرح شد:

کسب و کار آنالین کم هزینه و سودآور
دکتر فاریابی: ورود به فضای کسب و کار آنالین ونوپا در ایران اجتناب ناپذیر است

سـرهنگ محمـودی رئیـس پلیـس فتـا اسـتان آذربایجـان شـرقی:  وظیفـه پلیـس فتـا ایجاد فضـای امن 
بـرای کسـب و کارهـای آنالیـن در حوزه اشـتغال اسـت

مهنـدس غضنفـری: بـه علـت گسـترس ارتباطـات و ایجـاد رقابـت در عصـر حاضـر دو موضـوع کیفیـت و 
دانایـی بـرگ برنـده واحدهاسـت

 مهنـدس غفـاری: در شـرایطی کـه فعالیـت منسـجم تیمـی در تبریـز وجود نـدارد، کار تیمی و همبسـتگی 
خروجـی فعالیـت مـا را قابـل مالحظـه می کند

مهنـدس شـکوریان مدیـر مسـئول روزنامـه عجـب شـیر: در شـرایط اقتصـادی مناسـب تعامل رسـانه ها 
بـا واحدهـای موجـود در فضـای کسـب و کار کیفیـت بهتـری پیدا می کند. و به رشـد و توسـعه کسـب و کار 

کمـک مـی کنند.
دکتـر فرجپـور پیشکسـوت عرصـه روزنامـه نـگاری آذربایجـان شـرقی: دانشـگاه تبریـز بـه عنـوان دومیـن 

دانشـگاه کشـور فاقـد رشـته روزنامـه نـگاری اسـت
نشسـت تخصصـی کسـب و کار هـای آنالیـن و نوپـا بـه ابتـکار روزنامـه سراسـری عجـب شـیر و بـا حضور 
اسـاتید و کارشناسـان دانشـگاه و فعـاالن و صاحـب نظـران ایـن عرصـه در دانشـگاه تبریـز برگـزار شـد و 
مدیریـت برگـزاری نشسـت و پرسـش سـواالت کاربـردی ایـن میزگـرد بـر عهـده مهنـدس مختـاری بـود کـه 

ماحصـل مباحـث مطـرح در آن را ذیـاًل بـه مخاطبـان محتـرم تقدیـم مـی کنیـم:


