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فرهنگ، مهم تر از نان شب 

شهرداری مراغه پیشگام در فعالیت های  فرهنگی

شعب تخصصی اقتصادی در دادگستری 
آذربایجان شرقی افزایش می یابد

پاالیش تفکر و ایده های نوین، 
احیاگر صنعت فرش

تدریس زبان های محلی در 
مدارس مانعی ندارد

احراز هویت های انتخابات امسال 
صددرصد الکترونیکی برگزار می شود 

مدیریــت  توســعه  و  پشــتیبانی  معــاون 
ــرورش آذربایجــان شــرقی گفــت:  آمــوزش و پ
اخــذ هرگونــه وجه اجبــاری از اولیــا در مدارس 
دولتــی عــادی در هنــگام ثبــت نــام غیرقانونــی 
اســت و ثبــت نــام دانــش آمــوزان بــدون هیــچ 

ــود.  ــام می ش ــرطی انج ــد و ش قی
ــی در  ــوش عطای ــنا، کیان ــزارش ایس ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران، گفــت: در مــدارس دولتــی 
ــغ  ــه مبل ــاب و بیم ــه کت ــر از هزین ــادی غی ع
دیگــری از اولیــا دریافــت نمــی شــود و گرفتــن 
هرگونــه وجــه اجبــاری در مــدارس غیرقانونــی 

ــی شــود.  ــوده و برخــورد م ب
ــام  ــت ن ــگام ثب ــا در هن ــه داد: اولی وی ادام
ــوزی  ــش آم ــه دان ــاب و بیم ــه کت ــا هزین صرف
پرداخــت مــی کننــد کــه مبلــغ آن مصــوب و 

ــاغ شــده اســت.  ــدارس اب ــه م ب
وی یــادآور شــد: اولیــای دانــش آمــوز بعــد 
از شــروع ســال تحصیلی داوطلبانــه مــی تواننــد 
طبــق ضوابــط بــه مــدارس کمــک کننــد و در 
ــب را  ــایی مرات ــه نارس ــدن هرگون ــورت دی ص

ــد.  ــزارش دهن گ
عطایــی بــا اشــاره بــه برخــی اخبــار و گفتــه 

ــرای  ــا ب ــار اولی ــر اجب ــل ب ــانه ها دلی ــا در رس ه
پرداخــت هزینــه هنــگام ثبــت نــام، عــدم 
ــرد و  ــام ک ــب را اع ــن مطل ــودن ای ــی ب عموم
افــزود: طبــق گزارش هایی کــه در اداره بازرســی 
و رســیدگی شــکایات آمــوزش و پرورش اســتان 
ــوده  ــه مــوارد مــوردی ب دریافــت شــده، این گون

کــه فــورا رســیدگی شــده اســت. 
ــاهده  ــورت مش ــا در ص ــرد: اولی ــد ک وی تاکی
یــا برخــورد بــا مــوارد غیرقانونــی بــا مراجعــه بــه 
کارشناســی بازرســی در مناطــق و نواحــی گزارش 
دهنــد تــا برخوردهــای قانونــی الزم انجــام بگیــرد. 
وی از مدیــران مــدارس خواســتار تابــع 
ــت:  ــد و گف ــررات ش ــن و مق ــه قوانی ــودن ب ب
ــام قانونــی  هزینه هایــی کــه در هنــگام ثبــت ن
ــه و  ــان بیم ــزار توم ــود، 10 ه ــت می ش دریاف
مبلــغ بیــن 25هــزار تــا حــدود70 هــزار تومــان 

ــاب اســت.  ــه کت هزین
ــی  ــای مردم ــرد: کمــک ه ــان ک ــی بی عطای
منشــاء قانونــی دارد و در قانــون شــوراها پیــش 
ــا  ــوزان ب ــش آم ــا دان ــه اولی ــده ک ــی ش بین
همــکاری انجمــن اولیــا و مربیــان بــه صــورت 
ســال تحصیلی  شــروع  از  بعــد  داوطلبانــه 

ــد.  ــک کنن ــدارس کم ــه م ــد ب می توانن
 وی تامیــن هزینــه مــدارس را از طریــق 
ســرانه،  صــورت  بــه  دولتــی  اعتبــارات 
هــای  کمــک   ، برنامــه  فــوق  فعالیت هــای 
داوطلبانــه مردمــی و عوارض شــهرداری برشــمرد 
و گفــت: ایــن رونــد تامیــن هزینــه مــدارس طبق 
ــوزش و  ــون تشــکیل شــوراهای آم ــاده 12 قان م
پــرورش مناطــق و شهرســتان هــا بــرای تامیــن 
هزینــه هــای مــدارس بــه صــورت قانونــی تعیین 

ــت. ــده اس ش

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:

اخذ وجه اجباری در ثبت نام مدارس 
دولتی عادی غیرقانونی است

دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  کل  مدیــر 
آذربایجــان شــرقی گفــت: افــرادی کــه در 
ــد  ــواالتی دارن ــت س ــهام عدال ــا س ــاط ب ارتب
ــن  ــه ای ــوط ب ــامانه های مرب ــه س ــد ب می توانن
ســهام کــه زیــر نظــر ســازمان خصوصــی 

ســازی اســت مراجعــه کننــد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
علــی اصغــر عبــاس زاده مدیــر کل امــور 
اقتصــادی و دارایــی آذربایجــان شــرقی گفت:بر 
اســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده در وقــت مقــرر 
ــی و  ــذار و اجرای ــون گ ــای قان ــوی نهاد ه از س
ــل  ــت های اص ــی سیاس ــی اجرای ــورای عال ش
۴۴ قانــون اساســی ســهام عدالــت مقــرر شــده 

ــرد. ــق بگی ــا تعل ــه ایرانی ه ــه هم ــه ب اســت ک
ــه  ــود ک ــده ب ــرر ش ــان مق ــت:در آن زم او گف
ادارات کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان ها بــه 
تبعیــت از وزارت محتــرم اقتصــاد و دارایی کار های 
ــرای همشــهریان  ــت را ب ــه ســهام عدال ــوط ب مرب
انجــام دهنــد کــه در طــول ایــن ســال هایی کــه 
گذشــت نهایتــا بعــد از ثبــت نام هــای اولیــه کــه 
صــورت گرفــت خــود ســازمان خصوصــی ســازی 

ایــن اقــدام را عهــده دار شــد.
زاده گفــت: ســازمان خصوصــی  عبــاس 
ســازی کــه زیــر مجموعــه وزارت اقتصــاد 
ــام  ــه تم ــه ک ــم گرفت ــت تصمی ــی اس و دارای
از  را  بــه ســهام عدالــت  کار هــای مربــوط 

طریــق ســامانه و ســایت های مربــوط بــه 
ســهام عدالــت انجــام دهــد.

ــان  ــه هموطن ــه هم ــت: الزم اســت ک او گف
ــن  ــه ای ــه ب ــا مراجع ــاط کشــور ب در اقصــی نق
ــه ســهام  ــوط ب ســایت و ســامانه کار هــای مرب

ــد. ــت را انجــام دهن عدال
عبــاس زاده گفــت: هموطنــان می تواننــد بــا 
www. samanese. ــه ســایت ــه ب مراجع

ــای ۸۸0۸۹۹0  ــا شــماره تلفن ه ir و تمــاس ب
-021 و ۸۳۳۳ -021 ســواالت خودشــان را در 

ایــن بــاره مطــرح کننــد.

پیگیری سهام عدالت از طریق 
سامانه های سازمان خصوصی سازی 
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رییــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی 
ــه منظــور حمایــت از تولیدکننــدگان  گفــت: ب
ــداد شــعب تخصصــی  ــاالن اقتصــادی، تع و فع
اقتصــادی در ایــن مجموعــه افزایــش می یابــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، موســی خلیــل اللهــی در 
دیــدار بــا اعضــای هیــات رییســه اتــاق بازرگانی 
تبریــز  بــا تاکیــد بــر حمایــت های دادگســتری 
از فعــاالن اقتصــادی اســتان، افــزود: در حــوزه 
رســیدگی بــه مســایل و مشــکات کارآفرینــان 
و صنعــت گــران اســتان، شــعبه تخصصــی در 
حــوزه اقتصــادی در دادگســتری ایجــاد شــده، 
ــه  ــر و بهین ــانی بهت ــات رس ــرای خدم ــا ب ام
ــعبات را در  ــن ش ــش ای ــش افزای ــن بخ ــه ای ب

دســتور کار خــود قــرار داده ایــم.
وی اهمیــت و نقــش تولیدکننــدگان بــه 
ــم و  ــیار مه ــه را بس ــن جامع ــوان کارآفری عن
ــت اقتصــادی  ــود وضعی ــده در بهب ــن کنن تعیی
اســتان توصیــف و اضافــه کــرد: در حــال 
ــاز اساســی اســتان  حاضــر ایجــاد اشــتغال، نی
اســت و همــه دســتگاه هــا از جملــه دســتگاه 
ــن  ــوان در ای ــام ت ــا تم ــد ب ــی اســتان بای قضائ

ــوند. ــه ش ــه وارد عرص زمین

خلیــل اللهــی ادامــه داد: در راســتای توســعه 
اقتصــادی آذربایجــان شــرقی، دادگســتری در 
خدمــت بخــش تولیــد، صنعــت، تجــارت و 
ســرمایه گــذاری اســت و در ایــن راه مبــارزه بــا 
ــع رشــد تولیــد  رانــت و ســودجویی را کــه مان

ــت  ــی باشــد، جــزو اولوی ــذاری م و ســرمایه گ
کاری ماســت.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه فکــری 
بخــش خصوصــی در توســعه همــه جانبــه 
اســتان، اظهــار داشــت: مجموعــه دادگســتری 

ــی  ــش خصوص ــا بخ ــری ب ــد همفک را نیازمن
ــام  ــا تم ــن مبن ــر ای ــم و ب ــی دانی ــتان م اس
ــا  ــا ب ــم بســت ت ــه کار خواهی ســعی خــود را ب
همــکاری بخــش خصوصــی، آرامــش و امنیــت 
ــم. ــش دهی ــه روز افزای ــه را روز ب ــی جامع روان

ــن  ــز نیــز در ای ــی تبری ــاق بازرگان رئیــس ات
ــدی دادگســتری اشــاره  ــه نقــش کلی ــدار ب دی
کــرد و گفــت: نهــاد دادگســتری را بــه عنــوان 
یکــی از نهادهــای تاثیرگــذار بــر بهبــود فضــای 
کســب و کار کشــور و اســتان مــی دانیــم و بــه 

آن بــاور داریــم.
ــر  ــش رهب ــد فرمای ــزود: بای ــه اف ــس ژائل یون
ــه  ــر ب ــدار اخی ــه در دی ــاب را ک ــم انق معظ
ــوری  ــا رئیــس جمه ــت ب ــه دول مناســبت هفت
ــت داشــتند، ســرلوحه کارهــای  و اعضــای دول
خــود قــرار دهیــم و بــه تولیدکننــده بــه عنــوان 
یــک رزمنــده در جنــگ اقتصــادی نــگاه کنیــم.

وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــاش و 
شــرقی،  آذربایجــان  دادگســتری  همراهــی 
فضــای امیدبخشــی بــر صنعــت و تجــارت 
اســتان حاکــم و حمایــت الزم از ســربازان 

اقتصــادی اســتان بــه عمــل آیــد. 

شعب تخصصی اقتصادی
 در دادگستری آذربایجان شرقی افزایش می یابد

ایــران  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
گفــت: گام ســوم از گام اول و دوم محکم تــر 
اســت تــا توازنــی بیــن حقــوق و تکالیــف 
ــران در برجــام به وجــود  جمهــوری اســامی ای

آورد. 
بــه گــزارش تســنیم، ســید عبــاس موســوی 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهــوری 
اســامی ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه گام ســوم 
ــده و  ــی ش ــران طراح ــامی ای ــوری اس جمه
آمــاده اجراســت، گفــت: گام ســوم از گام اول و 
ــوق  ــن حق ــی بی ــا توازن ــر اســت ت دوم محکم ت
و تکالیــف جمهــوری اســامی ایــران در برجــام 

آورد. به وجــود 
افــزود:  امــور خارجــه  ســخنگوی وزارت 
ــا فرصتــی کــه جمهــوری اســامی  همزمــان ب
ــو در  ــل و گفتگ ــی و تعام ــه دیپلماس ــران ب ای
راســتای اجــرای تعهــدات طرف هــای مقابــل و 

باقیمانــده در برجــام داده، همزمــان خــودش را 
آمــاده کــرده کــه گام ســومی را کــه طراحــی 

ــردارد. ــع ب ــت، به موق ــده اس ش
موســوی گفــت: تمــام تاش هایــی کــه 
اکنــون در قالــب تمــاس و تلفــن میــان رؤســای 
جمهــور ایــران و فرانســه، ســفر آقــای عراقچــی 
ــای  ــته آق ــای گذش ــفر هفته ه ــس و س ــه پاری ب
ــه  ــه فرانس ــاه ب ــی کوت ــه زمان ــف به فاصل ظری
صــورت می گیــرد، اگــر جمهــوری اســامی 
ایــران ببینــد ایــن تاش هــا بــه نتیجــه نرســیده 
بــرای  اروپایــی  طرف هــای  در  الزم  اراده  و 
ــود  ــود وج ــی خ ــدات برجام ــه تعه ــت ب بازگش
نداشــته باشــد، گام ســوم را بــر خواهــد داشــت.

وی افــزود: اگــر پیشــنهادات و مذاکــرات در 
راســتای اجــرای برجــام و تعهداتــی اروپایی هــا 
ــران گام  ــامی ای ــوری اس ــود، جمه ــام ش انج
ســوم را بــر نخواهــد داشــت و اگــر ایــن 

ــی  ــد حت ــوب باش ــول و مطل ــل قب ــرایط قاب ش
ــه چنــد  ــا حــدودی ب ممکــن اســت شــرایط ت

ــردد. ــل برگ ــاه قب م

آمریکاحقممنوعکردنسفرمقاماتبه
سازمانمللراندارد

گفــت:  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
دولــت آمریــکا به لحــاظ شــکلی و قانونــی حــق 
ــوری و وزرای  ــای جمه ــری از ورود رؤس جلوگی
خارجــه کشــور ها را کــه ســاالنه در مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل حاضــر می شــوند نــدارد.

وی یکــی از دالیــل تحریــم ظریــف به عنــوان 
ــران  ــی ای ــتگاه دیپلماس ــی دس ــئول اصل مس
را ایجــاد اخــال در حضــورش در مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد دانســت و افزود: 
ــای  ــرود ســفر آق اگــر شــرایط خــوب پیــش ب
ظریــف و هیــأت همــراه انجــام می شــود و 
ــورک و حاشــیه  ــال وی در نیوی دیپلماســی فع
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد و داخــل 
ــد شــد. ــری خواه ــل متحــد پیگی ســازمان مل

ظریفبهبنگالدشواندونزیمیرود
ــور  ــر ام ــه وزی ــر اینک ــد ب ــا تأکی موســوی ب
ــود  ــیایی خ ــفر های آس ــه س ــه در ادام خارج
روز سه شــنبه عــازم بنــگادش و اندونــزی 
می شــود، گفــت: ایــن ســفر ها در راســتای 

جمهــوری  متــوازن  و  فعــال  دیپلماســی 
اســامی ایــران صــورت می گیــرد.

ــاره  ــا اش ــه ب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــی  ــه برخ ــفر ب ــد از س ــف بع ــه ظری ــه اینک ب
چیــن،  کشــور های  و  اروپایــی  کشــور های 
ژاپــن و مالــزی در صــدر هیئتــی سیاســی بــه 
ــزود:  ــد، اف ــفر می کن ــزی س ــگادش و اندون بن
ــال وزارت  ــه دیپلماســی فع ــن ســفر در ادام ای
امــور خارجــه و دولــت انجــام می شــود و نــگاه 
ــه اقصــی  متــوازن جمهــوری اســامی ایــران ب
ــن دیپلماســی  ــد ای ــا ایجــاب می کن ــاط دنی نق
هــم فعــال و کنــار آن متــوازن بــا همــه 

ــود. ــری ش ــت پیگی ــور های دوس کش
ــور  ــر ام ــفر وزی ــه س ــاره ب ــا اش ــوی، ب موس
ــف  ــای ظری ــت: آق ــگادش، گف ــه بن خارجــه ب
عــاوه بــر ماقــات بــا همتــای خــود و برخــی 
از مقامــات ایــن کشــور در اجــاس منطقــه ای 
ــد در  ــوس هن ــیه اقیان ــه از کشــور های حاش ک
آن حاضــر هســتند، شــرکت و در ایــن مجمــع 

ســخنرانی خواهــد کــرد.
وی در ادامــه راجــع بــه ســفر ظریــف 
ــر  ــرد: وزی ــراز ک ــز اب ــزی نی ــور اندون ــه کش ب
ــا و  ــز ماقات ه ــا نی ــه در جاکارت ــور خارج ام
ــا مقامــات عالی رتبــه ایــن کشــور  ــی ب مذاکرات
ــان  ــوالت جه ــه و تح ــط دوجانب ــاره رواب درب

ــت. ــد داش ــام خواه اس

سخنگوی وزارت خارجه: 

گام سوم از گام اول و دوم
 محکم تر خواهد بود

کمــاکان  گفــت:  دولــت  ســخنگوی 
اســتراتژی مــا تعهــد در برابــر تعهــد اســت؛ مــا 
ــم کــه برجــام را  تعهــدات خــود را کــم نکردی

ــم. ــذف کنی ح
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، علی 
ــت در نشســت خبــری  ربیعــی، ســخنگوی دول
هفتگــی خــود بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد: 
بایــد نفــت ایــران خریــداری شــود و پــول آن به 
کشــور بازگــردد ایــن موضــوع مذاکــره ما اســت، 
ســفر وزیــر امورخارجــه و وزیــر نیــرو بخشــی از 

دیپلماســی فعــال مــا در ایــن روز هاســت.
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه مــا 
ــه رو  ــدیم بلک ــزوی نش ــا من ــا در دنی ــه تنه ن
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــت می کنی ــو حرک ــه جل ب
ــر تعهــد  کمــاکان اســتراتژی مــا تعهــد در براب
اســت؛ مــا تعهــدات خــود را کــم نکردیــم کــه 
برجــام را حــذف کنیــم؛ در قبــال کاهــش 

تعهــدات خــود ایســتادیم اگــر رضایــت تهــران 
دربــاره برجــام جلــب نشــود بــا قــوت گام ســوم 

ــت. ــم برداش را برخواهی
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــزود: ب ــی اف ــای ربیع آق
ــش از  ــی بی ــوازم خانگ ــت واردات ل ــر صم وزی
ــش  ــل کاه ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس ۸0 درص
پیــدا کــرده اســت ایــن عامــت خوبــی بــرای 

ــت. ــش اس ــن بخ ــتغال در ای ــد و اش تولی
افزایــش  گفــت:  دولــت  ســخنگوی 
از  یکــی  هــم  تولیــد  جــواز  درصــدی   20
ــت  ــه اس ــورد توج ــادی م ــاخصه های اقتص ش
تعــادل  ســمت  بــه  می دهــد  نشــان  کــه 

می کنیــم. حرکــت 
۵هزارمیلیاردتومانبهاعتباراتبخش

مسکنافزودهشد
ــران  ــت وزی ــرد: هیئ ــار ک ــی اظه ــای ربیع آق
تصمیــم گرفــت 5 هزارمیلیــارد تومان بــه اعتبارات 

بخــش مســکن افــزوده شــود کــه می توانــد تحرک 
جدیــدی در ایــن بخــش ایجــاد کنــد.

او بــا بیــان اینکــه یک هــزار و 500 میلیــارد 
تومــان هــم بــرای زیرســاخت های بخــش 
ــی  ــت: یک ــد، گف ــه ش ــر گرفت ــکن در نظ مس
از مشــکات مــا در بخــش مســکن نبــود 
ــزار و  ــن ه ــود. از ای ــب ب ــاخت مناس ــر س زی
ــرق  ــرای گاز و آب و ب ــان ب ــارد توم 500 میلی

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه گزینه هــای 
وزارتخانه هــای  بــرای  دولــت  پیشــنهادی 
و  فرهنگــی  میــراث  و  پــرورش  و  آمــوزش 
ــن  ــی م ــرد: پیش بین ــح ک ــگری، تصری گردش

ــن اســت کــه هــر دو گزینــه معرفــی شــده  ای
ــد آورد. ــس رأی خواهن ــه مجل ب

آقــای ربیعــی تأکیــد کــرد: آقــای مونســان 
ــی  ــای حاجــی میرزای کارش راحــت اســت. آق
هــم در حــوزه آمــوزش و پــرورش نظریــه 
ــم در  ــی ه ــات خوب ــد و تجربی ــه دارن و برنام
ــا از  ــار م ــد و انتظ ــوزی دارن ــواد آم نهضــت س
مجلــس هــم ایــن اســت کــه کمــک کننــد کــه 

ــود. ــل ش ــت تکمی دول
اولویــت مــا در هــر حالــی بــا برجــام و 
بــدون برجــام، کشــورهای منطقــه اســت

او گفــت: اولویــت مــا در هــر حالــی بــا برجام 
ــت و  ــه اس ــور های منطق ــام کش ــدون برج و ب

افزایــش تبــادالت تجــاری می توانــد بــه بهبــود 
زندگــی مــردم در منطقــه کمــک کنــد.

ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ســوالی 
ــون  ــوری پیرام ــای رئیس جم ــاره صحبت ه درب
ــع  ــور مناف ــه منظ ــا ب ــی دیدار ه ــام برخ انج
بــر  رئیس جمهــور همچنــان  گفــت:  ملــی 
موضــع خــود ایســتاده اســت مبنــی بــر اینکــه 
ــا  اطمینــان داشــته باشــند ماقــات و دیــدار ب
ــد  ــک خواه ــا کم ــی م ــع مل ــه مناف ــردی ب ف
ــدم  ــر ع ــم اگ ــل ه ــد، در مقاب ــام می ده انج
ماقــات بــا کســی بــه منافــع مــا کمــک کنــد 
ایــن هــم انجــام می دهــد. برخــی گفتنــد 
ــی  ــرده و برخ ــینی ک ــوری عقب نش رئیس جمه
دیگــر هــم جــور دیگــری ذوق زده شــدند کــه 

ــت. ــط اس ــت غل ــر دو برداش ه
هــدف  کــرد:  تصریــح  ربیعــی  آقــای 
ــت.  ــدف اس ــک ه ــدار ی ــور از دی رئیس جمه

ــن اســت کــه هــر چــه حق مــان  ــا ای هــدف م
ــم. ــه آن برگردی ــد ب ــت بای اس

او بــا بیــان اینکــه مــا یــک کشــور مســتقل 
هســتیم و بایــد بــا مــا منصفانــه و بــدون هیــچ 
ــزود: ســخنان رئیــس  فشــاری رفتــار شــود، اف
ــا  ــری ب ــت حداکث ــک مقاوم ــم ی ــور ه جمه
ــور هایی  ــا کش ــری ب ــل حداکث ــکا و تعام آمری
ــد؛  ــا کار کنن ــا م ــتند ب ــل هس ــه مای ــت ک اس
بنابرایــن سیاســیون در مــورد ســخنان رییــس 
جمهــور و آقــای ظریــف در ایــن شــرایط عجلــه 

ــد. ــش داوری نکنن و پی
ــت گفــت: آنچــه باعــث شــد  ســخنگوی دول
کــه آمریکایی هــا بــه مــا فشــار بیاورنــد احســاس 
ــه  ــود و آنچ ــن ب ــاال و پایی ــیدگی از ب از هم پاش
ــینی  ــد و عقب نش ــت بخورن ــد شکس ــث ش باع
ــد انســجام  کننــد ایــن بــود کــه احســاس کردن

ــود دارد.  ــدرت وج ــه و در ق در جامع

امــور خارجــه گفــت:  وزارت  ســخنگوی 
ــه  ــه نتیج ــا ب ــن تاش ه ــد ای ــران ببین ــر ای اگ
نرســیده و اراده الزم در طرف هــای اروپایــی 
ــود  ــی خ ــدات برجام ــه تعه ــت ب ــرای بازگش ب
ــد  ــوم را برخواه ــد، گام س ــته باش ــود نداش وج

ــت. داش
ــوی  ــاس موس ــید عب ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه 
گام ســوم جمهــوری اســامی ایــران طراحــی و 
آمــاده اجراســت، گفــت: گام ســوم از گام اول و 
ــوق  ــن حق ــی بی ــا توازن ــر اســت ت دوم محکم ت
و تکالیــف جمهــوری اســامی ایــران در برجــام 

بــه وجــود آورد.
کــه  فرصتــی  بــا  همزمــان  افــزود:  وی 
ــی و  ــه دیپلماس ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
تعامــل و گفتگــو در راســتای اجــرای تعهــدات 
طرف هــای مقابــل و باقیمانــده در برجــام داده، 
همزمــان خــودش را آمــاده کــرده کــه گام 
ســومی را کــه طراحــی شــده اســت، بــه موقــع 

ــردارد. ب
موســوی گفــت: تمــام تاش هایــی کــه 
اکنــون در قالــب تمــاس و تلفــن میــان رؤســای 
جمهــور ایــران و فرانســه، ســفر آقــای عراقچــی 

ــه پاریــس و ســفر هفته هــای گذشــته آقــای  ب
ــه فرانســه  ــاه ب ــی کوت ــه زمان ــه فاصل ــف ب ظری
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــرد، اگ ــورت می گی ص
نتیجــه  بــه  تاش هــا  ایــن  ببینــد  ایــران 
نرســیده و اراده الزم در طرف هــای اروپایــی 
ــود  ــی خ ــدات برجام ــه تعه ــت ب ــرای بازگش ب
ــد  ــوم را برخواه ــد، گام س ــته باش ــود نداش وج

داشــت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: اگــر 
ــرای  ــتای اج ــرات در راس ــنهادات و مذاک پیش
برجــام و تعهداتــی اروپایی هــا انجــام شــود، 
جمهــوری اســامی ایــران گام ســوم را برنخواهد 
داشــت و اگــر ایــن شــرایط قابــل قبــول و 
مطلــوب باشــد حتــی ممکــن اســت شــرایط تــا 

ــل برگــردد. ــاه قب ــد م ــه چن حــدودی ب
وی گفــت: دولــت آمریــکا بــه لحــاظ شــکلی 
و قانونــی حــق جلوگیــری از ورود رؤســای 
کــه  کشــورها  خارجــه  وزرای  و  جمهــوری 
ســاالنه در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

حاضــر می شــوند را نــدارد.
موســوی یکــی از دالیــل تحریــم آقــای 
ــتگاه  ــی دس ــئول اصل ــوان مس ــه عن ــف ب ظری
در  اخــال  ایجــاد  را  ایــران  دیپلماســی 
ــل  ــازمان مل ــی س ــع عموم حضــورش در مجم
ــر شــرایط خــوب  ــزود: اگ متحــد دانســت و اف
پیــش بــرود ســفر آقــای ظریــف و هیــأت 
ــال  ــی فع ــود و دیپلماس ــام می ش ــراه انج هم
ــی  ــع عموم ــیه مجم ــورک و حاش وی در نیوی
ســازمان ملــل متحــد و داخــل ســازمان ملــل 

ــد. ــد ش ــری خواه ــد پیگی متح
 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا تأکیــد بر 
اینکــه وزیــر امــور خارجــه در ادامــه ســفرهای 
آســیایی خــود روز ســه شــنبه عــازم بنــگادش 
ــفرها در  ــن س ــت: ای ــود، گف ــزی می ش و اندون
راســتای دیپلماســی فعــال و متــوازن جمهــوری 

ــرد. ــران صــورت می گی اســامی ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آقــای ظریــف 
ــی  ــورهای اروپای ــه برخــی کش ــفر ب ــد از س بع

ــزی در صــدر  ــن و مال و کشــورهای چیــن، ژاپ
هیاتــی سیاســی بــه بنــگادش و اندونــزی 
ــه  ــفر در ادام ــن س ــزود: ای ــد، اف ــفر می کن س
دیپلماســی فعــال وزارت امــور خارجــه و دولــت 
انجــام می شــود و نــگاه متــوازن جمهــوری 
اســامی ایــران بــه اقصــی نقــاط دنیــا ایجــاب 
می کنــد ایــن دیپلماســی هــم فعــال و در 
کنــار آن متــوازن بــا همــه کشــورهای دوســت 

ــود. ــری ش پیگی
ــه  ــر خارج ــفر وزی موســوی در خصــوص س
ــاوه  ــف ع ــای ظری ــت: آق ــگادش، گف ــه بن ب
بــر ماقــات بــا همتــای خــود و برخــی از 
ــه ای  ــاس منطق ــور در اج ــن کش ــات ای مقام
ــد در  ــوس هن ــیه اقیان ــه از کشــورهای حاش ک
آن حاضــر هســتند، شــرکت و در ایــن مجمــع 

ــرد. ــد ک ــخنرانی خواه س
ــان  ــه در پای ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــزی اشــاره  ــه کشــور اندون ــف ب ــه ســفر ظری ب
ــه در  ــور خارج ــر ام ــرد: وزی ــان ک و خاطرنش
بــا  مذاکراتــی  و  ماقات هــا  نیــز  جاکارتــا 
مقامــات عالــی رتبــه ایــن کشــور دربــاره 
ــام  ــان اس ــوالت جه ــه و تح ــط دو جانب رواب

ــت. ــد داش خواه

استراتژی ما تعهد در برابر تعهد است 

موسوی:

بنگالدش و اندونزی مقصد بعدی ظریف

نمایندگان از پاسخ های وزیر 
ارتباطات قانع شدند

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی از 
ــدم  ــاره ع ــات درب ــر ارتباط ــای وزی ــخ ه پاس
انجــام وظایــف وزارت ارتباطــات در احــراز 

ــدند.  ــع ش ــت قان ــراد در اینترن ــت اف هوی
ــا  ــا، نماینــدگان مجلــس  ب بــه گــزارش ایرن
102 رای موافــق، 7۶ رای مخالــف و 5 رای 
ــر در  ــده حاض ــوع 1۹7 نماین ــع از مجم ممتن
جلســه از پاســخ هــای وزیــر ارتباطــات دربــاره 
»احــراز هویــت افــراد در اینترنــت، ســاماندهی 
و فیلتــر شــکن هــا)VPN( و قطــع ســیم 

ــدند. ــع ش ــول قان ــای مجع کارت ه
در  مشــهد  نماینــده  پژمانفــر  نصــراهلل 
ــت  توضیــح ســوال خــود گفــت: فضــای اینترن
ناامــن اســت، وزارت ارتباطــات بــه عنــوان 
متولــی ایــن حــوزه مــی توانســت ایــن امــر را 

ــد. ــت کن ــی مدیری ــه خوب ب
وی افـــزود: اکنـــون نـــرم افزارهایـــی بـــه 
ــت  ــایی هویـ ــرای شناسـ ــات بـ ــورت ربـ صـ
ـــی  ـــازی وارد م ـــای مج ـــه فض ـــه ب ـــانی ک کس

ــود دارد. ــوند، وجـ شـ
ــا  ــزار ت ــون 500 ه ــان اینکــه اکن ــا بی وی ب
2 میلیــون ســیم کارت مجعــول در کشــور 
ــر ۳00  ــک نف ــون ی ــزود: اکن ــود دارد، اف وج
ســیم کارت رایتــل گرفتــه کــه هنــوز اســتفاده 
نشــده اســت، چــه کســی بــه آنهــا مجــوز مــی 
ــه خاطــر پــول، مصالــح کشــور  دهــد؛ نبایــد ب

ــم. ــده بگیری را نادی
ــای  ــرا فض ــه داد: چ ــهد ادام ــده مش نماین
اینترنــت مــا بــرای یــک اســتاد دانشــگاه و یــک 
ــر  ــه از فیلت ــد، هم ــان باش ــد یکس ــودک بای ک
ــکن  ــر ش ــد؛ فیلت ــی کنن ــتفاده م ــکن اس ش
ــران  ــاز کارب ــورد نی ــات م ــا و اطاع ــا نیازه ه
را فراهــم نمــی کننــد، مدیریتــی نیــز بــر  

ــدارد. ــود ن ــا وج ــکن ه فیلترش
عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس 
ــا  ــه مـ ــان اینکـ ــا بیـ ــامی   بـ ــورای اسـ شـ
مطـــرح  را  نماینـــدگان  هـــای  دغهدغـــه 
کردیـــم، گفـــت« بایـــد فضـــای مجـــازی 
ـــخص  ـــا مش ـــی ه ـــطح دسترس ـــود، س ـــن ش ام
ــیم  ــازی و سـ ــای مجـ ــران فضـ ــود، کاربـ شـ
ـــن  ـــی ای ـــوند؛ متول ـــت ش ـــراز هوی ـــا اح کارت ه

ــت. ــات اسـ ــر وزارت ارتباطـ امـ

وزیر کشور:  
احراز هویت های انتخابات امسال 

صددرصد الکترونیکی برگزار می شود 

وزیــر کشــور گفــت: بــا هماهنگی هــای الزم، 
ــس  ــال مجل ــات امس ــای انتخاب ــراز هویت ه اح
صددرصــد  صــورت  بــه  اســامی  شــورای 

الکترونیکــی برگــزار می شــود. 
شـهریورماه،  یازدهـم  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
بـرای  عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور 
شـرکت در مراسم تکریم اسـتاندار سابق و معارفه 
اسـتاندار جدیـد اسـتان گیان، وارد رشـت شـد.

بــه  بنــا  زارع  ارســان  اســت،  گفتنــی 
ــت  ــب هیئ ــا تصوی پیشــنهاد وزارت کشــور و ب
ــان  ــد گی ــتاندار جدی ــوان اس ــه عن ــران ب وزی
ــاب زارع  ــش از انتخ ــت. پی ــده اس ــاب ش انتخ
کــه در ماه هــای اخیــر، سرپرســتی اســتانداری 
ــر عهــده داشــته اســت، مصطفــی  ــان را ب گی

ــود. ــان ب ــتاندار گی ــاالری اس س
بــا  وزیــر کشــور در جمــع خبرنــگاران 
ــاری  ــال ج ــفندماه س ــات اس ــه انتخاب ــاره ب اش
ــه در  ــای صــورت گرفت ــت:  احــراز هویت ه گف
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه صورت 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــد الکترونیک صددرص
وی افــزود: بــرای برگــزاری باشــکوه انتخابات 
هماهنگی هــای الزم بــا همــه دســتگاه ها از 
جملــه شــورای نگهبــان، دســتگاه های امنیتــی 

و تبلیغــی صــورت گرفتــه اســت.

سرقت مسلحانه از بانک در شهر 
سردرود 

ظهــر دیــروز یــک نفــر ســارق مســلح 
ــای  ــک ه ــی از بان ــئوالن یک ــد مس ــا تهدی ب
ســردرود مبلــغ ۴0 میلیــون تومــان وجــه نقــد 

ــرد.  ــرقت ک را س
ــه گــزارش فــارس، حوالــی ســاعت 1۴۳0  ب
ــتفاده از  ــا اس ــارق مســلحی ب ــروز  س ــر ام ظه
ــده  ــک ش ــری وارد بان ــت کم ــه کل ــک قبض ی
ــان  ــون توم ــغ ۴0 میلی ــس از ســرقت  مبل و پ
وجــه نقــد بــا یــک دســتگاه خــودروی ســواری 

ــواری شــده اســت . از محــل مت
ــاش  ــا ت ــت  ب ــی اس ــزارش حاک ــن گ  ای
ــط  ــتفاده توس ــورد اس ــودروی م ــوران  خ مام
ــت  ــات الزم جه ــده و اقدام ــف ش ــارق کش س
ــال  ــز در ح ــارق نی ــتگیری س ــایی و دس شناس
ــه  ــن زمین ــی در ای ــار تکمیل ــت و اخب اجراس

ــد. ــد ش ــانی خواه ــاع رس ــا اط متعاقب
اســتان  شــهرهای  از  یکــی  َســرْدرود 
آذربایجــان شــرقی اســت کــه در بخــش مرکزی 
شهرســتان تبریــز در جنــوب غربــی واقــع شــده  
ــتان  ــت شهرس ــهر پرجمعی ــن ش اســت و دومی
ــتان  ــت اس ــهر پرجمعی ــن ش ــز و یازدهمی تبری

آذربایجــان شــرقی محســوب می شــود.

مسئولین در مبارزه با فساد، قوه 
قضاییه را همراهی کنند

نماینـده مـردم بسـتان آبـاد در مجلـس شـورای 
اسـامی در تذکری از مسئولین خواست که تا ریشه 

کن شـدن فسـاد قـوه قضاییـه را همراهی کنند.
به گزارش ایسـنا، محمـد وحدتی هان نماینده 
مـردم بسـتان آباد در مجلس شـورای اسـامی در 
تذکـر شـفاهی جلسـه علنـی مجلـس گفـت: از 
اقدامـات انقابی رئیـس قوه قضاییـه در برخورد با 
دزدان بیت المـال تشـکر از مسـئولین مـی خواهم 
کـه تـا ریشـه کن شـدن مفاسـد اقتصـادی بـا قوه 

قضاییـه همکاری الزم را داشـته باشـند.
ایـن عضـو کمیسـیون اجتماعی مجلـس بیان 
کـرد: راه هـای روسـتایی و میـان شـهری بسـتان 
آبـاد وضعیـت خوبـی ندارنـد و بـه دنبـال همین 
موضـوع تصادفات جاده ای جان مـردم را در خطر 
قرار داده اسـت، الزم اسـت هر چه سـریعتر اقدام 
الزم انجـام شـود، همچنیـن بایـد توجه شـود که 
آذربایجـان شـرقی و شهرسـتان حـوزه انتخابیـه 
در  بی آبـی و کمبـود بـرق به سـر می برنـد و این 

موضـوع اقـدام جـدی را مـی طلبد.
وی در تذکـری بـه وزیـر کشـاورزی عنـوان 
کـرد: آقـای وزیـر کشـاورزان حـوزه انتخابیه از 
کمبـود امکانـات کشـاورزی گایـه دارنـد ایـن 

موضـوع نیـز پیگیـری شـود.

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
۰4۱3۵۲۵۸۲۲۲
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طرح مبادله کاغذ باطله با نوشت افزار 

ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
شــهری شــهرداری تبریز در آســتانه بازگشــایی 
مــدارس، طــرح تعویــض کتــاب کهنــه و کاغــذ 
باطلــه بــا لــوازم التحریــر را بــا مشــارکت 
بخــش خصوصــی در ســطح شــهر تبریــز اجــرا 

مــی کنــد. 
ــدی  ــم محم ــهریار، ابراهی ــزارش ش ــه گ ب
مدیــر عامــل ســازمان میادیــن بــا اعــام ایــن 
ــاب  ــه  کت ــرح مبادل ــازمان ط ــت: س ــر گف خب
ــر و  ــوازم التحری ــا ل ــه ب ــذ باطل ــه و کاغ کهن
نوشــت افــزار را در راســتای منشــور مدیریتــی 
ــارکت  ــا مش ــز ب ــهرداری تبری ــهروندی ش و ش
ــدازی  بخــش خصوصــی در ســطح شــهر راه ان

ــرده اســت. ک
ــر  ــوازم التحری ــن ل ــت تامی ــزود: جه وی اف
ــوزان  ــش آم ــاز دان ــورد نی ــزار م ــت اف و نوش
عزیــز، ســازمان بــا اجــرای طــرح های شــهروند 
محــوری و کمــک بــه اقشــار آســیب پذیــر برای 
ــهر  ــرح را در ش ــن ط ــور ای ــار در کش ــن ب اولی

ــد. ــز اجــرا مــی کن تبری
ــداف  ــه یکــی از اه ــان اینک ــا بی محمــدی ب
بلنــد مــدت ســازمان توجــه بــه مســائل محیط 
زیســتی و توســعه فرهنگ شــهر نشــینی اســت، 
گفــت: پیــش بینــی مــی شــود بــا اجــرای ایــن 
طــرح در شــهر تبریــز عــاوه بــر تامیــن لــوازم 
التحریــر مــورد نیــاز دانــش آمــوزان، در بحــث 
آمــوزش شــهروندی نیــز گام هــای موثــر 

برداشــته شــود.
ــاماندهی  ــن و س ــازمان میادی ــل س مدیرعام
ــه داد:  ــز ادام مشــاغل شــهری شــهرداری تبری
ــن  ــزار در ای ــر و نوشــت اف ــوازم التحری ــه ل کلی
ــی  ــت عال ــا کیف ــازار و ب ــت ب ــر قیم ــه زی غرف

عرضــه مــی شــود.
شــایان ذکــر اســت ایــن طــرح از تاریــخ ۳ 
شــهریور بــه مــدت یــک مــاه در قالــب چندیــن 

غرفــه اجــرا مــی شــود.
آدرس ایــن غرفــه هــا میــدان جهــاد )نصــف 
راه( اول خیابــان آزادی جنب ایســتگاه تاکســی 

و راســته کوچــه میــدان نمــاز اســت.

فضا سازی ماه محرم الحرام از سوی 
شهرداری منطقه ۷ تبریز

ــرم و  ــاه مح ــیدن م ــرا رس ــا ف ــان ب همزم
ــا  ــام تاریخــی کرب در راســتای بزرگداشــت قی
ــا  ــهیدان آق ــاالر ش ــرور و س ــهادت س ــام ش ای
اباعبــداهلل الحســین )ع( ویــاران باوفایــش ، 
شــهرداری منطقــه 7اقــدام بــه فضاســازی 

ــت. ــوده اس ــه نم ــطح منطق درس
ــهرداری  ــات  ش ــور ارتباط ــزارش ام ــه گ ب
ــیدن  ــرا رس ــا ف ــان ب ــز، همزم ــه 7 تبری منطق
ــهرداری  ــنل ش ــهردار و پرس ــرم، ش ــاه مح م
ــن  ــرض تســلیت ای ــن ع ــز ضم ــه7 تبری منطق
مــاه بــزرگ بــه تمامــی شــیعیان جهــان 
خصوصــا هموطنــان ایران اســامی ،درراســتای 
ســاالر  و  ســید  عــزای  ایــام  بزرگداشــت 
شــهیدان حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین علیــه 
ــه  ــهرداری منطق ــش ش ــاران باوفای ــام وی الس
اقــدام بــه نصــب بیــرق هــای عــزا و بنرهایــی 
بــا مضامیــن مربوطــه در ســطح منطقــه نمــوده 

ــت. ــهیدان نشس ــاالر ش ــوگواری س ــه س وب

چهارمین اردوی جهادی دانشجویان 
دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال ۹8

ــان وصــال دانشــکده  ــادی رهپوی ــروه جه گ
علــوم پزشــکی مراغــه در هفــت روســتای 
ــه  ــتان مراغ ــع شهرس ــوردار از تواب ــر برخ کمت
بــه  درمانــی  بهداشــتی  رایــگان  خدمــات 

ــد. ــه دادن ــق ارائ ــن مناط ــاکنان ای س
به گـزارش روابـط عمومی معاونـت فرهنگی 
و دانشـجویی، گـروه جهـادی رهپویـان وصـال 
بـا همـکاری  مراغـه  پزشـکی  علـوم  دانشـکده 
بسـیج جامعـه پزشـکی، کانـون حرکـت هـای 
دانشـجویی  فرهنگـی  کانونهـای  و  جهـادی 
دانشـکده علوم پزشـکی مراغـه پنجمین اردوی 
جهـادی خـود را در سـال  ۹۸ برگـزار کردنـد.

بســیج  فرمانــده  زاده،  آهنگــر  میــاد 
دانشــجویی دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه در 
ایــن خصــوص گفــت: در ایــن اردوی جهــادی 
ــا حضــور بیــش از چهــل نفــر  ســه روزه کــه ب
ــکده  ــان دانش ــاتید و کارکن ــجویان، اس از دانش
ــی  ــوم پزشــکی مراغــه برگــزار شــد، خدمات عل
از قبیــل ویزیــت رایــگان، پایــش فشــار خــون، 
قنــد خــون و انــدازه گیــری BMI توســط تیــم 

جهــادی انجــام شــد.
وی همچنیـن افـزود: تیـم هـای جهـادی در 
قالـب دو تیم درمانی و فرهنگی شـهید حججی 
و شـهید کنعانی تقسـیم بندی شـده بودند و در 
مدت سـه روز و بـه صورت همزمـان در مناطق 

معین شـده بـه ارایه خدمـات پرداختند.
 آهنگرزاده همچنین با اشـاره بـه تاثیرمثبت 
برنامـه های فرهنگـی و تفریحی در ایجاد شـور 
و نشـاط در اردوهـای جهـادی گفـت: بـا توجه 
بـه تدابیـر اندیشـیده شـده در سـتاد اردوهـای 
پایـش  کنـار  در  گذشـته،  سـال  از  جهـادی 
سـامت مـردم برنامـه هـای متنـوع فرهنگی و 
تفریحـی بـا حضورو مشـارکت فعـاالن فرهنگی 
دانشـکده برگـزار مـی شـود. در ایـن اردو نیـز 
دانشـجویان فعـال در گـروه فرهنگـی جهـادی 
مهـر مهـدوی برنامـه هـای مختلفـی از جملـه 
آمـوزش قـرآن کریم، مسـابقه نقاشـی، مشـاوره 
در  را  غیـره  و  ورزشـی  مسـابقات  تحصیلـی، 

دسـتور کار خـود قـرار داده بودنـد.    
فرمانــده بســیج دانشــجویی دانشــکده علــوم 
اردوی  کــرد:  خاطرنشــان  مراغــه  پزشــکی 
جهــادی فرصــت مناســبی اســت تا دانشــجویان 
ــروم  ــق مح ــردم مناط ــی م ــت زندگ ــا وضعی ب
کشــور در ابعــاد مختلــف فرهنگــی، اعتقــادی، 
معیشــتی و بهداشــتی آشــنا شــده و بــا توجــه 
ــود  ــت بهب ــود در جه ــوان خ ــه تخصــص و ت ب
ــد.   ــغ نکنن ــاش و کوششــی دری ــچ ت آن از هی
بــه  بنــا  جهــادی  اردوهــای   : افــزود  وی 
ــتای  ــری در راس ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
اســتفاده از شــور و نشــاط انقابی جوانان مســتعد 
در پیشــبرد اهــداف مقــدس جمهــوری اســامی 
اســت و مهم تریــن رســالت و اهــداف بســیج 
ــق  ــادی، تحق ــزاری اردوی جه دانشــجویی از برگ
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه منوی ــیدن ب بخش

خودســازی و رفــع محرومیت زدایــی اســت.
بســیج  مســئول  آهنگــرزاده  میــاد 
ــه  ــکی مراغ ــوم پزش ــکده عل ــجویی دانش دانش
در پایــان ضمــن تقدیــر از حمایــت هــای 
مجموعــه مســئولین دانشــکده در برگــزاری 
ــا توجــه  اردوی جهــادی خاطــر نشــان کــرد: ب
ــه  ــن مجموع ــه بی ــی ک ــی و همراه ــه همدل ب
ایــن  دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه در 
زمینــه وجــود دارد اشــااهلل شــاهد تــداوم ایــن 

ــود. ــم ب ــا خواهی اردوه

در بازدید شهردار منطقه ۶
عملیات آماده سازی باغ صفاری 

تسریع می یابد 

شــهردار منطقــه ۶ تبریــز در بازدیــد از 
مراحــل پایانــی اجــرای عملیــات عمرانــی بــاغ 
ــات را  ــریع عملی ــتور تس ــز، دس ــاری تبری صف

ــرد.  ــادر ک ص
ــدزاده از  ــامان احم ــهریار، س ــزارش ش ــه گ ب
مراحــل پایانــی اجــرای عملیات عمرانــی، خدماتی 
و زیباســازی بــاغ صفــاری بازدیــد کــرده و دســتور 
داد: بــا هماهنگــی تمــام واحدهــا عملیــات و آماده 

ســازی ایــن بــاغ تســریع یابــد.
وی در ایــن بازدیــد اظهــار داشــت: عملیــات 
ــای  ــا تاش ه ــز ب ــاری تبری ــاغ صف ــی ب اجرای
شــبانه روزی همــکاران معاونــت فنــی و عمرانی، 
معاونــت خدمــات شــهری، واحــد فضــای ســبز 
و زیباســازی در حــال اجراســت و بــا اتمــام 
عملیــات عمرانــی، اجــرای چمــن کاری بخشــی 
ــاری  ــاه ج ــان م ــا پای ــده و ت ــام ش ــاغ انج از ب

ــز خواهــد شــد. ــم شــهروندان عزی تقدی
احمــدزاده ادامــه داد: تنهــا چمــن کاری 
ــل  ــاری و تکمی ــاغ صف ــدودی از ب ــش مح بخ
جزئیــات ســردرب و ورودی بــاغ صفــاری باقــی 
مانــده کــه حداکثــر تــا ۳ هفتــه آینــده خاتمــه 

ــی رســد. ــاح م ــه افتت ــه مرحل ــه و ب یافت

دبیــر علمــی اجــاس بین المللــی رشــد 
گفــت:  اوراســیا  توســعه شــهری حــوزه  و 
دانشــجویان  و  اســاتید  تحقیقــات  نتایــج 
شــرکت کننده در ایــن اجــاس بــرای اســتفاده 
ــار نهادهــای دولتــی آذربایجان شــرقی  در اختی

ــت.  ــرار گرف ق
بــه گــزارش ایرنــا، کریــم حســین زاده 
ــی  ــاس بین الملل ــن اج ــزود: دهمی ــر، اف دلی
ــا رویکــرد حفاظــت  رشــد و توســعه شــهری ب
اوراســیا  حــوزه  در  تاریخــی  بافت هــای  از 
بــا شــرکت اســاتید 10 کشــور خارجــی و 
ــدت  ــه م ــان و دانشــجویان کشــورمان ب محقق

10 روز در تبریــز برگــزار شــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ۸ روز ابتـــدای 
هـــای  فعالیـــت  بـــه  مربـــوط  اجـــاس 
کارگاهـــی بـــود، اظهـــار داشـــت: در روز 
ـــج 7 کارگاه اســـاتید  ـــن اجـــاس نتای ـــی ای پایان
ـــره داوری  ـــات ۳ نف و دانشـــجویان از ســـوی هی
ـــت و در  ـــرار گرف ـــورد بررســـی و رســـیدگی ق م
ـــروژه  ـــوان پ ـــه عن ـــم« ب ـــاده ابریش ـــت » ج نهای
ــز« در  ــازار تبریـ ــد و » بـ ــاب شـ ــر انتخـ برتـ

جایـــگاه دوم قـــرار گرفـــت.
دبیــر علمــی اجــاس بین المللــی رشــد 
ــان  ــا بی ــیا ب ــوزه اوراس ــهری ح ــعه ش و توس
بــه  دانشــگاهی  و  علمــی  کارهــای  اینکــه 
ســو  و  ســمت  دولتــی  نهادهــای  فعالیــت 
ــاس در  ــن اج ــج ای ــت: نتای ــد، گف ــی ده م
ــتانداری،  ــد اس ــی مانن ــای دولت ــار نهاده اختی
شــهرداری، ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــرار  دســتی و گردشــگری و راه و شهرســازی ق
گرفــت تــا از شــیوه هــا و راهکارهــای آن هــا در 
اجــرای طــرح هــای اســتان و تبریــز اســتفاده 

ــد.  کنن
حســین زاده دلیــر، ادامــه داد: در پــروژه 
ــن  ــای ای ــای احی ــم« راهکاره ــاده ابریش » ج
ــواع  ــز ان ــز« نی ــازار تبری ــروژه »ب مســیر و در پ
شــیوه هــای حراســت و حفاظــت از ایــن بــازار 
کــه در کشــورهای دیگــر مرســوم بــوده، ارایــه 

شــده اســت.
وی یــادآوری کــرد: در پایــان ایــن اجــاس 
عنــوان  بــه  گرجســتان  پایتخــت  تفلیــس 
میزبــان اجــاس یازدهــم در ســال 2021 

ــد. ــاب ش انتخ
دهمیــن اجــاس بیــن المللــی رشــد و 
توســعه شــهری بــا رویکــرد حفاظــت از بافــت 
هــای تاریخــی مزبــور بــا مشــارکت شــهرداری 

تبریــز، دســتگاه های اجرایــی، دانشــگاه ها و 
ــرداد  ــی از 2۸ م ــای بین الملل ــکاری نهاده هم
بــا برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی آغــاز شــد.

عضویــت تبریــز در لیــگ شــهرهای تاریخــی 
ــهر  ــوان ش ــه عن ــز ب ــاب تبری ــان و انتخ جه
ــم  ــاده ابریش ــگری ج ــات گردش ــز مطالع مرک
ــی  ــن الملل ــای بی ــس همکاری ه ــط آژان توس
ــاب  ــل انتخ ــن دالی ــکا( از مهم تری ــن )جای ژاپ
ایــن شــهر تاریخــی جهــت برگــزاری دهمیــن 
اجــاس بیــن المللــی رشــد و توســعه شــهری 
بــا رویکــرد حفاظــت از بافــت تاریخــی در 

ــود. ــیا ب ــوزه اوراس ح
ایــن اجــاس بــا حضــور متخصصــان حــوزه 
ــاده  ــوزه ج ــهری از کشــورهای ح ــت ش مدیری

ــای  ــاپ ه ــب ورکش ــتر در قال ــم و بیش ابریش
بافــت  میدانــی در محورهــای  و  تخصصــی 
تاریخــی اجــرا شــد و در آن بیــش از 70 نفــر 
از محققــان و پژوهشــگران از کشــورهای ژاپــن، 
ــه،  ــتان، فرانس ــد، گرجس ــن، فنان ــران، چی ای
ایتالیــا، بلژیــک و ســایر کشــورها در خصــوص 
ــده  ــزی ش ــه ری ــی و برنام ــای تحقیقات پروژه ه

ــد. ــه کردن مطالع
از مهــم تریــن محورها و اهــداف این اجاس 
مــی تــوان بــه فهــم و شــناخت شــهرهای 
تاریخــی، حفاظــت، مرمــت و احیــاء بافــت 
ــرل و  ــای کنت ــناخت ابزاره ــی، ش ــای تاریخ ه
از  حفاظــت  تاریخــی،  شــهرهای  حفاظــت 
طریــق ابزارهــای سیاســی و قانونــی، حفاظــت 
ــازی  ــی، توانمندس ــای اجتماع ــق ابزاره از طری
شــهرهای،  اجتماعــی  ســازی  ایمــن  و 
ــت  ــعه و حفاظ ــاب توس ــی در ب ــارب جهان تج
در بافتهــای تاریخــی، توریســم و حفاظــت، 
همجــواری و اتحــاد شــهر جدیــد و قدیــم، 
شــهر پایــدار امروزیــن در آشــتی و همجــواری 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــهر تاریخ ش
المللــی توســعه شــهری  اجــاس بیــن 
اوراســیا بــا رویکــرد صیانــت از بافــت تاریخــی 
ریســک  کاهــش  جملــه  از  محــور   10 در 
پذیــری بــازار تبریــز، احیــای بخشــی از جــاده 
ابریشــم حدفاصــل میــدان بهشــتی تــا میــدان 
صاحــب آبــاد، بازآفرینــی میــدان صاحــب 
نوزایــی  انــرژی در شــهر،  آبــاد، مدیریــت 
ــا  ــی در احی ــای اجتماع ــش ابزاره ــهری، نق ش
ــاب آوری  ــتای ت ــارکت در راس ــت مش و تقوی
ــد  شــهر و گردشــگری و توســعه شــهری از بع

ــد. ــزار ش ــگری برگ گردش

نتایج اجالس بین المللی توسعه شهری اوراسیا 
در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفت

چگونگـــی  کننـــده  تعییـــن  فرهنـــگ 
و  جامعـــه  اعضـــای  احســـاس  و  تفکـــر 
معـــرف  و  انســـان ها  اعمـــال  راهنمـــای 
زندگـــی  ر  د  آنهـــا  بینی هـــای  جهـــان 
اســـت، فرهنـــگ عمومـــی بـــه معنـــای 
فرهنـــگ غالـــب و گســـترده ای اســـت کـــه 
ــوخ  ــه رواج و رسـ ــوم جامعـ ــان عمـ در میـ
عقایـــد،  ارزش هـــا،  از  حـــوزه ای  و  دارد 
هنجارهاســـت  و  احساســـی  جلوه هـــای 
کـــه اجبـــار اجتماعـــی غیـــر  رســـمی از آن 
حمایـــت می کنـــد و فراتـــر از گروه هـــا و 
ــورد  ــه مـ ــت جامعـ ــاص در کلیـ ــار خـ اقشـ

ــت. ــول اسـ قبـ
ابعـــاد و دامنـــه مفهومـــی کـــه بـــه 
ــدر  ــیم، آنقـ ــگ« می شناسـ ــوان »فرهنـ عنـ
عمیـــق و وســـیع اســـت کـــه مشـــکل 
تعریفـــی  قالـــب  در  را  آن  می تـــوان 
ـــه  ـــا مراجع ـــد؛ ب ـــدود گنجانی ـــخص و مح مش
ــا  ــان و صدهـ ــای جامعه شناسـ ــه بحث هـ بـ
بـــه  از »فرهنـــگ«  تعریـــف  و  توصیـــف 
طـــور کلـــی می تـــوان دریافـــت کـــه از 
ـــا  ـــه، ت ـــا گرفت ـــادات و باوره ـــا و اعتق ارزش ه
ــات  ــا و ادبیـ ــل و هنجارهـ ــش و خصایـ منـ
ــانه و  ــا و افسـ ــاری، آئین هـ ــر و معمـ و هنـ
ـــگ  ـــه فرهن ـــل مجموع ـــی ذی ـــطوره همگ اس

. می گنجـــد
ــداوم  ــق و تـ ــگ در تحقـ ــت فرهنـ اهمیـ
انقـــاب اســـامی و همچنیـــن جایـــگاه 
رفیـــع آن نـــزد رهبـــران از نکاتـــی اســـت 
کـــه بـــر هیچ کـــس پوشـــیده نیســـت؛ 
ـــوان  ـــه عن ـــامی ب ـــاب اس ـــم انق ـــر معظ رهب
انقـــاب و پیشـــنهاد دهنـــده  ســـکاندار 
عمومـــی،  فرهنـــگ  شـــورای  تشـــکیل 
فرموده انـــد:  فرهنـــگ  اهمیـــت  دربـــاره 
ــای  ــه معنـ ــده بـ ــه  فرهنـــگ، بنـ »در عرصـ
واقعـــِی کلمـــه، احســـاس نگرانـــی می کنـــم 
ـــه از آن  ـــن دغدغ ـــه دارم. ای ـــاً دغدغ و حقیقت
ـــر  ـــه خاط ـــی ب ـــه آدم ـــت ک ـــی اس دغدغه های
ــب  ــِف شـ ــت نصـ ــن اسـ ــی ممکـ آن، گاهـ
ــه درگاه  ــود و بـ ــدار شـ ــواب بیـ ــم از خـ هـ
پـــروردگار تضـــّرع کنـــد. مـــن چنیـــن 

دارم«. دغدغـــه ای 
اندیشه بر این عقیده  همه صاحبان فکر و 
اند که کار فرهنگی اساس و زیر بنای دست 
یابی به یک جامعه سالم و توسعهیافته و راه 
حل انتخابی برای دـــرمان و کاهش معضات 
و  عمرانی  های  برنامه  اجرای  پیشزمینه  و 
ـــه  ـــاع روحی ـــث ارتق اقتصاد ی می باشد و باع
مثبـــت و  شـــاداب  میـــان شـــهروندان 

خواهـــد بـــود.
ــوان  ــه عنـ ــواره بـ ــگ همـ ــش فرهنـ نقـ
یکـــی از بنیـــان هـــای پیشـــرفت اســـامی 
ــذاران  ــت گـ ــه سیاسـ ــورد توجـ ــی مـ ایرانـ

ــت. ــود ه اسـ ــی بـ فرهنگـ
سیاســـت گـــذاری فرهنگـــی بـــه عنـــوان 
ــبک  ــان، سـ ــا، زبـ ــه ای از اعتقادهـ مجموعـ
زندگـــی، واقعیتـــی متحـــرک و پویاســـت 
کـــه دربرگیرندـــه تنـــوع طبقاتـــی مناطـــق 

گوناگـــون اســـت. 
یکـــی از نهادهایـــی کـــه بـــا توجـــه بـــه 
ارتبـــاط مســـتمر و تعریـــف ماهـــوی آن، 
ــا  ــهر بـ ــک شـ ــتره یـ ــه گسـ ــی بـ ارتباطـ
مردـــم دـــارد، شـــهرداری  اســـت کـــه 
عمومـــا بـــا خدمـــات عمرانـــی، زیباســـازی 
ـــوال  ـــود و معم ـــی ش ـــناخته م ـــی ش و اجتماع
ارئـــه خدمـــات فرهنگـــی کمتـــر مـــورد 
ــی  ــرار مـ ــهروندان قـ ــه شـ ــن و توجـ تبییـ

ــرد. گیـ
ــوای روز   ــا محتـ ــی  بـ ــات فرهنگـ اقدامـ
ــا  ــون بیلبوردهـ ــزاری همچـ ــیله ابـ ــه وسـ بـ
دـــر  اجتماعـــی  روز  موضوعـــات  بـــا 
مناســـبت هـــای مختلـــف، و همینطـــور 
مســـائل سیاســـی روز بـــه عنـــوان یکـــی از 
ــهرداری،  ــی شـ ــم فرهنگـ ــای مهـ کارکردهـ
صـــرف نظـــر از جنبـــه هـــای حاشـــیه ای 
ــاد آن  ــه اعتقـ ــه بـ ــی کـ ــت برخـ و مخالفـ
ـــع آوری  ـــهرداری، جم ـــه ش ـــا وظیف ـــا تنه ه
ــت. ــهری اسـ ــات شـ ــه خدمـ ــه و ارائـ زبالـ

ــیس   ــا تاسـ ــا بـ ــهرداری هـ ــروزه شـ امـ
ـــی  ـــای فرهنگ ـــث ه ـــرا و ... وارد بح فرهنگس
مـــی شـــوند و بـــا توجـــه بـــه ســـائق 
ــث  ــر بحـ ــی دـ ــات مختلفـ ــران اتفاقـ مدیـ

آمـــوزش هـــای فرهنگـــی و هنـــری اتفـــاق 
مـــی افتـــد.

شهرد اری در کنار حمایت مالی از فعالیت 
های فرهنگی و هنری می تواند خود به طور 
ریزی،  برنامه  با  و  شود  عمل  وارد  مستقل 
 نقش مهمی دـــر باالبرد ن سطح فرهنگ شهر 
هنرمندان  مشوق  عنوان  به  و  باشد  اشته  د 
برنامه های ساالنه  ر  را د  فعالیت هایی  شهر 
ـــر  اش قرار دهد. این ارگان سال هاست که د
خانه  اندازی  راه  با  کشور  شهرهای  بیشتر 
که  فرهنگسراها  همچنین  و  فرهنگ  های 
مستقیما تحت نظر شهرد اری اد اره می شوند 
فعالیت های فرهنگی و  به حوزه  ورود جدی 
اجتماعی دـــاشته و توانسته خا و کمبود این 
فعالیت ها را جبران کند. فرهنگسرا ها نمونه 
ــرحوزه مسائل  ــاری دـ موفق عملکرد شهردـ
فرهنگی به شمار می آیند که جایشان را دـــر 

بین عموم مردـــم باز کردـــه اند.
این نهادها که به عنوان یکی از اصلی ترین 
برنامه های شهردـــاری دـــر حوزه فعالیت 
های فرهنگی شناخته می شوند توانسته اند 
هر شهر  هنرمندان  برای  ای  خانه  عنوان  به 
مکانمناسبی  را  مرکز  این  که  شوند  تبدیل 
بینند.  می  هایشان  فعالیت  ارائه  برای 
البته فرهنگسراها و خانههای فرهنگ دـــر 
پرکردـــن اوقات فراغت تمامی اقشار جامعه 
نقش مهمی دـــارند. برگزاری انواع دـــوره 
و  آموزشی  های  کاس  مختلـــف  هـــای 
های  فعالیت  زمره  دـــر  هنری  های  برنامه 
فرهنگسراها قرار می گیرد و مراکزی از این 
قبیل می تواند سهم زیادـــی دـــر سرگرم 
دـــاشته  برعهده  جوانان  و  نوجوانان  سازی 
حداقل  به  را  اجتماعی  های  آسیب  و  باشد 

برساند.
شـــهرداری مراغـــه دـــر ســـالهای اخیـــر 
بـــا تاســـیس و ادـــاره  و کلنـــگ زنـــی 
ــر افزایـــش  ــر دـ ــراها گامـــی موثـ فرهنگسـ
ارائـــه خدمـــات فرهنگـــی بـــه شـــهروندان 

ــت. ــته اسـ برداشـ
یکـــی از ایـــن خدمـــات تاســـیس نـــگار 
خانـــه شـــهر مراغـــه دـــر مرکزیـــت شـــهر 

میباشـــد. محمـــد رضـــا احمدـــی شـــهردار 
مراغـــه دـــر مراســـم افتتـــاح نگارخانـــه 
ــهر  ــه شـ ــی نگارخانـ ــای کنونـ ــت: فضـ گفـ
ــوان  ــه عنـ ــته بـ ــای گذشـ ــال  هـ ــر سـ دـ
قـــرار  اســـتفاده  مـــورد  قهوه خانـــه 
ــری  ــا کاربـ ــاد بـ ــر تضـ ــه دـ ــت کـ می گرفـ
مدیریـــت  مجموعـــه   , بـــود  فرهنگـــی 
شـــهری و شـــورای محتـــرم شـــهر بـــا ورود 
ـــن  ـــه ای ـــیدند ک ـــه رس ـــن نتیج ـــع  ای ـــه موق ب
ـــه  ـــد ب ـــی توان ـــری م ـــر کارب ـــا تغیی ـــکان ب م
یـــک مجموعـــه فرهنگـــی تبدیـــل گردـــد  
ـــن  ـــب از ای ـــاری مناس ـــره برد ـــرای به ـــذا ب ل
ـــاز  ـــن ب ـــد ضم ـــن ش ـــر ای ـــم ب ـــکان تصمی م
ــی  ــای فرهنگـ ــکان   فضـ ــن مـ ــازی ایـ سـ

ــد. ــترش یابـ ــتان گسـ شهرسـ
ـــت  ـــتای فعالی ـــر راس ـــاد : د ـــه د وی ادام
مراغـــه  شـــهرداری  فرهنگـــی  هـــای 
ـــای  ـــکان ه ـــر م ـــا د ـــرا ه ـــیس فرهنگس تاس
ـــهرداری  ـــی ش ـــت اصل ـــار اولوی ـــم برخورد ک
ـــته  ـــاه گذش ـــر م ـــه د ـــا اینک ـــد کم ـــی باش م
ــی  ــگ زنـ ــر را کلنـ ــر کبیـ ــرا امیـ فرهنگسـ
ــه  ــتیم  بـ ــر تـــاش هسـ ــه دـ ــم کـ نمودیـ
ــار  ــر اختیـ ــرا را دـ ــن فرهنگسـ ــرعت ایـ سـ

مردـــم قـــرار بدهیـــم.
ویـــژه  شهرســـتان  فرماندـــار  معـــاون 
ــن  ــاح ایـ ــیه افتتـ ــر حاشـ ــم دـ ــه هـ مراغـ
نگارخانـــه گفـــت: بـــه بـــاور مـــن هـــر گاه 
دـــر مســـائل فرهنگـــی و پـــروژه هـــای 
فرهنگـــی ســـرمایه گـــذاری نمودیـــم از 
ــی  ــای اجتماعـ ــیب هـ ــر آسـ ــرف دیگـ طـ
ــی  ــات فرهنگـ ــد اقدامـ ــه انـ ــش یافتـ کاهـ
ـــا  ـــر ب ـــالهای اخی ـــر س ـــه  د ـــهرداری مراغ ش
پیشـــرفت چشـــمگیری مواجـــه شـــده کـــه 
ـــئوالن  ـــوش مس ـــر د ـــی را ب ـــارات زیاد انتظ

ــد. ــرار مـــی دهـ ــهرداری قـ شـ
ـــل  ـــو چه ـــغ یکصد ـــا مبل ـــهر ب ـــه ش نگارخان
ــر  ــده و دـ ــازی شـ ــان بازسـ ــون تومـ میلیـ

اختیـــار شـــهروندان قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــد  ـــی توان ـــس نم ـــچ ک ـــی: هی ـــخن پایان س
ــت  ــات و سیاسـ ــه موضوعـ ــد کـ ــکار کنـ انـ
ـــر  ـــده د ـــال ش ـــی اعم ـــای فرهنگ ـــذاری ه گ
ـــر کیفیـــت زندگـــی شـــهروندان  ســـطح شـــهر، ب
ــر  ــت دـ ــا موفقیـ ــت، امـ ــر اسـ ــیار مؤثـ بسـ
اجـــرای سیاســـت هـــای فرهنگـــی منطبـــق 
بـــر اصـــول انقابـــی، بســـتگی بـــه حضـــور 
ــر  ــه اول و دـ ــر درجـ ــی دـ ــران انقابـ مدیـ
ــا  ــر بـ ــراد موثـ ــور افـ ــی، حضـ ــب بعدـ مراتـ
ـــی  ـــله اقدامات ـــا سلس ـــت ت ـــگاه اس ـــن دید همی
کـــه دـــر ســـطح شـــهر انجـــام مـــی شـــود، 
ــر  ــورد نظـ ــرفت اســـامی ایرانـــی را مـ پیشـ
ــی را  ــای فرهنگـ ــه هـ ــد و دغدغـ ــرار دهـ قـ
بـــه ســـمت برطـــرف شـــدن پیـــش ببـــرد. 
ــا  ــه بـ ــهرداری مراغـ ــات فرهنگـــی شـ اقدامـ
ـــر  ـــای اخی ـــال ه ـــی س ـــا ، ط ـــش ه ـــه چال هم
ــه  ــوان یـــک مؤلفـ ــه عنـ ــته اســـت بـ توانسـ
فرهنگـــی مهـــم دـــر شـــهر  خـــود را نشـــان 
دهـــد و دـــر منظـــر شـــهروندان مراغـــه بـــه 
ــرح  ــه مطـ ــل توجـ ــه ای قابـ ــوان پدیدـ عنـ

شـــود.

فرهنگ، مهم تر از نان شب 
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هیچ صنعتی بی نیاز از

 چاپ و بسته بندی نیست

ــت  ــت: صنع ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
ــچ  ــوده و هی ــع ب ــر صنای ــل دیگ ــاپ مکم چ
بســته بندی  و  چــاپ  از  بی نیــاز  صنعتــی 

ــت.  نیس
ــا، محمدرضــا پورمحمــدی  ــه گــزارش ایرن ب
در آســتانه روز ملــی صنعــت چــاپ در حاشــیه 
ــدی  ــته بن ــاپ و بس ــد چ ــک واح ــد از ی بازدی
در شــهرک صنعتــی عالــی نســب بســتان آبــاد 
ــوده و  ــدی نب ــک بع ــاپ ت ــت چ ــزود: صنع اف

ــر اســت. ــام هن دارای وجــه دیگــری بن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دوســتی ایــن 
ــث  ــا باع ــای روز دنی ــوژی ه ــا تکنول ــت ب صنع
دوام آن مــی شــود،  اظهــار داشــت: اهــل 
ــده  ــوزه از عم ــن ح ــاالن ای ــودن فع ــت ب صنع
ویژگــی مهــم صنعــت چــاپ در تبریــز اســت.

پورمحمــدی در پاســخ بــه انتظار و خواســته 
اعضــای اتحادیــه چاپخانــه داران تبریــز مبنــی 
ــهرک  ــاد ش ــرای ایج ــن ب ــص زمی ــر تخصی ب
ــوع از  ــن موض ــه داد: ای ــاپ، ادام ــی چ تخصص
ســوی شــرکت شــهرک هــای صنعتــی و اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان در حــال 
بررســی اســت و خبرهــای خوبــی در ایــن 
ــد  ــم نبای ــه معتقدی ــت چراک ــه در راه اس زمین
ــرو  ــکلی روب ــا مش ــده کار ب ــن و کنن ــل ف اه

باشــد.
در ایــن مراســم اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
بــه همــراه تعــدادی از مدیــران اســتانی و 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت از 
واحــد چــاپ و بســته بنــدی هاتــف در شــهرک 

ــد کــرد. ــی نســب بازدی صنعتــی عال
ایــن واحــد تولیــدی در ســال ۹2 تاســیس 
شــده و بــا ســرمایه گــذاری 50 میلیــارد 
ــی زمینــه اشــتغال بیــش از 100 نفــر را  تومان
ــوا و  ــن چــاپ مق ــزار ت ــد ســاالنه ۶ ه ــا تولی ب
ــت. ــرده اس ــم ک ــاپ IML فراه ــن چ 250 ت

هدف دولت از حذف چهار صفر پول ملی

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه گفــت: 
اهــداف بودجــه ۹۹ دوســاالنه تنظیــم می شــود 
نــه بــدان معنــا کــه در ســال 1۴00 بودجــه ای 
ــه ایــن معنــا  بــه مجلــس ارائــه نشــود بلکــه ب
کــه بودجــه بصــورت غلتــان ارائــه خواهــد شــد.

ــردون  ــا تاجگ ــر، غامرض ــزارش مه ــه گ ب
ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس رئی
ــذف  ــه ح ــوص الیح ــامی در خص ــورای اس ش
چهــار صفــر از پــول ملــی کشــور گفــت: نظــر 
ــت  ــت اس ــه مثب ــن الیح ــه ای ــبت ب ــن نس م
ــرای  ــت هایی ب ــه سیاس ــه اینک ــروط ب ــا مش ام
تثبیــت ارزش پــول ملــی در کنــار ایــن الیحــه 

ــود. ــی ش ــب و اجرای تصوی
مجلــس  در  گچســاران  مــردم  نماینــده 
ــده و  ــورم فزآین ــر ت ــه خاط ــت ب ــت: دول گف
ــول  ــر از پ ــار صف ــذف چه ــد ح ــی قص طوالن
ــددا  ــد مج ــن نبای ــور را دارد. بنابرای ــی کش مل
ــی  ــن تورم ــر، چنی ــار صف ــذف چه ــس از ح پ
در کشــور ایجــاد شــود. مجلــس بایــد مطمئــن 
شــود در کنــار الیحــه حــذف ۴ صفــر، دولــت 
بــه دنبــال اجــرای سیاســت های تثبیــت ارزش 
پــول ملــی اســت. نبایــد چنیــن تورمــی پــس 

ــود. ــرار ش ــه تک ــن الیح ــب ای از تصوی
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه در 
اصــاح  بــرای  دولــت  اقدامــات  خصــوص 
دولــت  داشــت:  اظهــار  بودجــه  ســاختار 
ــت  ــر جه ــال 10 تغیی ــرای اعم ــوری را ب منش
اصــاح ســاختار بودجــه بــه شــورای هماهنگــی 
ســران قــوا ارســال کــرده اســت، ایــن منشــور 
در شــورای هماهنگــی در حــال بررســی اســت 
تــا بــه یــک چارچوبــی کــه مــورد توافق ســران 

ــود. ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــد و ب ــت برس قواس
وی در خصــوص تأثیــر اصــاح ســاختار 
ــال ۹۹  ــه س ــن الیحــه بودج ــر تدوی ــه ب بودج
ــر  ــه ب ــاختار بودج ــاح س ــرد: اص ــح ک تصری
ــرات  ــال ۹۹ تأثی ــه س ــن بودج ــازوکار تدوی س
دســتگاه های  و  داشــت  خواهــد  اساســی 
ــه ۹۹  ــئله را در بودج ــن مس ــتگذاری ای سیاس
مدنظــر خواهنــد گرفــت تــا بودجــه بــه شــکل 

ــود. ــن ش ــی تدوی عملیات
تاجگــردون افــزود: اهــداف بودجــه بــه صورت 
دوســاالنه تنظیــم می شــود نــه بــدان معنــا کــه 
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــه ای ب ــال 1۴00 بودج در س
نشــود بلکــه بــه ایــن معنــا کــه بودجــه ســال ۹۹ 
ــه خواهــد شــد و هــدف  ــه صــورت غلتــان ارائ ب
گــذاری بودجــه دو ســاله اســت. در حــال حاضــر 
ــه و  ــازمان برنام ــه در س ــای بودج ــنامه ه بخش

بودجــه در حــال بررســی اســت.

جایـــگاهفـــرشتبریـــزشـــهرهجهانـــیدارد
ــادرات ــشصـ ــرایافزایـ ــهایبـ ــهبرنامـ چـ

داریـــد؟
ـــه  ـــی ب ـــای فرش ـــت ه ـــت باف ـــران  وکًا دس ـــرش ای ف
ـــائل  ـــار مس ـــری در کن ـــی، هن ـــای فرهنگ ـــه ه ـــوان مولف عن
ـــرای   ـــد، ب ـــا  نمای ـــی ایف ـــش مهم ـــد نق ـــی توان ـــادی م اقتص
افزایـــش صـــادرات بایـــد ســـایق مشـــتریان در ســـطح 
ــدام  ــد از آن اقـ ــم و بعـ ــد و پاالیـــش کنیـ ــا را رصـ دنیـ
ـــای  ـــرح ه ـــا و ط ـــده ه ـــر ای ـــم، اگ ـــرش نمائی ـــت ف ـــه باف ب
خودمـــان را بـــه صـــورت تـــک بافـــی بـــدون در نظـــر 
گرفتـــن خواســـته، نیـــاز و ســـلیقه مشـــتریان بازارهـــای 
جهانـــی عرضـــه و تولیـــد نمائیـــم بـــه جایـــی نخواهیـــم 
رســـید، دوســـتان و همکارانـــی کـــه در امـــر صـــادرات 
فعالیـــت مـــی کننـــد بهتـــر اســـت، ســـایق کشـــورها و 
بازارهـــای مقصـــد خـــود را رصـــد و شناســـایی کننـــد و 
ـــد  ـــه و تولی ـــرش، بافت ـــتریان ف ـــلیقه مش ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ــه  ــه رابطـ ــد کـ ــورهایی باشـ ــه مختـــص کشـ ــد کـ کننـ

اقتصـــادی و فـــروش فـــرش صـــورت مـــی پذیـــرد.

ـــائلو ـــرشمس ـــناسف ـــککارش ـــدگاهی ازدی
ـــریح ـــانراتش ـــرشآذربایج ـــوزهف ـــکالتح مش

ـــد؟ کنی
مقولـــه فـــرش یـــک کار ســـنتی و تولیـــدش زمانبـــر 
اســـت، بـــا توجـــه بـــه ایـــن دســـت بافـــت گفتـــه مـــی 
شـــود، بافنـــده هـــای عزیـــز در طـــی یـــک پروســـه ی 
ـــه  ـــبت ب ـــدت، نس ـــاه م ـــدت، کوت ـــان م ـــدت، می ـــد م بلن
متـــراژ و رجـــی کـــه فـــرش مـــی بافنـــد تولیـــد یـــک فـــرش 
ـــم و  ـــد کنی ـــم آن را رص ـــر بخواهی ـــود و اگ ـــی ش ـــر م زمانب
ـــدگان  ـــی بافن ـــت عموم در پروســـه خصوصـــی ســـازی رضای
مـــان را تامیـــن کنیـــم و کاری کنیـــم بافنـــدگان عزیـــز 
کـــه ایـــن کار را انجـــام مـــی دهنـــد و در ایـــن هنـــر و 
صنعـــت  فعالیـــت مـــی کننـــد بهـــره الزم و بایســـته از 
تولیـــدات خودشـــان را داشـــته باشـــند و انگیـــزه بـــرای 
ـــود  ـــه وج ـــا ب ـــزه از کج ـــن انگی ـــند و ای ـــته باش ـــد داش تولی
ـــود  ـــر ش ـــا بهت ـــتی آن ه ـــت معیش ـــد وضعی ـــد؟ بای ـــی آی م
ـــی کـــه  ـــه وضعیـــت درمانشـــان رســـیدگی شـــود و فضاهای ب
ـــود  ـــود و بهب ـــاماندهی ش ـــد س ـــد بای ـــی کنن در آن کار م
ـــمت  ـــه س ـــور ب ـــک مح ـــد ت ـــم از تولی ـــعی کنی ـــد و س یاب
ــا  تولیـــد کارگاه محـــور برویـــم کـــه شـــرایط در آن جـ
بیشـــتر برایشـــان مهیـــا مـــی شـــود و آرامـــش روحـــی، 

ـــود.  ـــم ش ـــان فراه ـــی برایش روان
ـــه و مســـائل  ـــواد اولی ـــک ســـری م ـــه ی ـــاز ب ـــد نی در تولی
ـــردن کیفیـــت  ـــاال ب ـــم، تامیـــن همیـــن مـــواد اولیـــه و ب داری
مـــواد بـــر مـــی گـــردد بـــه عزیزانـــی کـــه در اتحادیـــه 
ــدگان  ــد، واردکننـ ــی کننـ ــت مـ ــف فعالیـ ــای مختلـ هـ
ـــد  ـــواد را تولی ـــح و م ـــن مصال ـــه ای ـــی ک ـــز، کارخانجات عزی

مـــی نماینـــد بســـتگی دارد.
ـــرای  ـــد ب ـــی توان ـــی م ـــه کمک ـــت چ ـــه دول ـــد اینک از بُع
رفـــع مشـــکات تولیدکننـــدگان فـــرش انجـــام دهـــد، 
مـــی تـــوان بـــه تخصیـــص منابـــع ارزان قیمـــت بـــرای 
ـــح  ـــه مصال ـــل آن ب ـــرآوری و تبدی ـــه، ف ـــواد اولی واردات م
قابـــل اســـتفاده در صنعـــت تولیـــد فـــرش بـــه قیمـــت 
ـــت  ـــه قیم ـــکلی ک ـــه ش ـــدک، ب ـــود ان ـــا س ـــده ب ـــام ش تم
ـــم  ـــا بتوانی ـــه م ـــد ک ـــن بیای ـــداری پائی ـــا مق ـــده م ـــام ش تم
ــاره  ــیم اشـ ــته باشـ ــت داشـ ــی رقابـ ــای جهانـ در بازارهـ

ـــرد. ک
آن چـــه کـــه در بحـــث اقتصـــاد کان مطـــرح اســـت 
ـــد،  ـــی باش ـــت م ـــار کیفی ـــده کاال در کن ـــام ش ـــت تم قیم
ـــی وارد  ـــی وقت ـــای خصوص ـــرکت ه ـــی و ش ـــش خصوص بخ
ـــعی  ـــه س ـــر همیش ـــت بهت ـــرای رقاب ـــوند ب ـــی ش ـــازاری م ب
ـــن  ـــت پایی ـــا قیم ـــت ب ـــا کیفی ـــوالت ب ـــد محص ـــی کنن م
تولیـــد و عرضـــه کننـــد تـــا رضایـــت مصـــرف کننـــده و 
ـــن  ـــم چنی ـــی توانی ـــا م ـــد، م ـــت بیاورن ـــه دس ـــتری را ب مش
ـــم در  ـــا بتوانی ـــم ت ـــام دهی ـــرش انج ـــت ف کاری را در صنع
ـــن  ـــال و چی ـــد، پاکســـتان، نپ ـــی همچـــون هن ـــل رقبای مقاب
حرفـــی بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــیم، البتـــه از لحـــاظ 
ـــا آن  ـــم ب ـــی توانی ـــگ م ـــه و رن ـــوع نقش ـــری، تن ـــد هن بع
ـــی  ـــتیم ول ـــم هس ـــا ه ـــرتر از آن ه ـــم و س ـــت کنی ـــا رقاب ه
ـــم  ـــته ای ـــوز نتوانس ـــا هن ـــده م ـــام ش ـــت تم ـــت قیم از باب
بـــه آن جایـــگاه برســـیم، کـــه ان شـــاءاهلل بـــا همـــکاری 
ـــوع  ـــن موض ـــم ای ـــی بتوانی ـــای دولت ـــا و نهاده ـــه ه اتحادی
را حـــل و فصـــل کنیـــم، هـــر چنـــد کار ســـختی مـــی 
ــازی و  ــی، بازارسـ ــی، بازاریابـ ــا کار تیمـ ــی بـ ــد ولـ باشـ
ـــت.  ـــر اس ـــر و میّس ـــکان پذی ـــی ام ـــای جهان ـــد بازاره رص

ـــواد ـــتم ـــشقیم ـــتارزوافزای ـــاناتقیم نوس
اولیـــه،صنعـــتفـــرشآذربایجـــانرابـــاچـــه

ـــت؟ ـــردهاس ـــروک ـــکالتیروب مش
ــواد  ــود مـ ــح، نبـ ــود مصالـ ــکل کمبـ ــن مشـ مهمتریـ
اولیـــه و بـــاال رفتـــن قیمـــت تمـــام شـــده مـــی باشـــد. 
درحالـــی کـــه افزایـــش قیمـــت ارز مـــی توانســـت یـــک 
ـــه،  ـــرا ک ـــان، چ ـــی م ـــدات داخل ـــرای تولی ـــد ب ـــی باش فرصت

ـــرش  ـــی توانســـت ف ـــر م ـــن ت ـــا ارز پائی مشـــتری خارجـــی ب
ـــرای آن  ـــده ب ـــام ش ـــت تم ـــد و قیم ـــد کن ـــتری خری بیش
ـــتیم  ـــی توانس ـــا م ـــه م ـــرطی ک ـــه ش ـــود، ب ـــر ب ـــا ارزان ت ه
قیمـــت تمـــام شـــده خودمـــان را بـــا تلرانـــس کمتـــری 
افزایـــش دهیـــم، ولـــی چـــون صنعـــت فـــرش اکنـــون 
بیـــن۳0 تـــا۴0 درصـــد مـــواد اولیـــه اش وابســـته بـــه 
واردات مـــی باشـــد، مـــا نتوانســـته ایـــم بهـــره کافـــی 
ـــه  ـــه ب ـــواد اولی ـــده م ـــام ش ـــت تم ـــه قیم ـــون ک ـــم، چ ببری
طبـــع  قیمـــت ارز بـــاال رفـــت و ایـــن افزایـــش، تاثیـــر 
ــت.  ــرش گذاشـ ــده فـ ــام شـ ــت تمـ ــر قیمـ ــتقیم بـ مسـ
بـــا وجـــود برخـــی رویـــه هـــای غلـــط در امـــر واردات 
نتوانســـتیم از ایـــن فرصـــت بهینـــه اســـتفاده کنیـــم و 
ـــان  ـــی خودم ـــد داخل ـــد درص ـــد ص ـــه تولی ـــی ک محصوالت
ـــر  ـــر تاثی ـــن خاط ـــه همی ـــم، ب ـــه کنی ـــد را عرض ـــی باش م
ــت و  ــرش گذاشـ ــده فـ ــام شـ ــت تمـ ــتقیم در قیمـ مسـ
خیلـــی از کارگاه هـــا بـــه علـــت بـــاال رفتـــن ســـه تـــا 
چهـــار برابـــری قیمـــت مصالـــح تـــوان تولیـــد فـــرش را  

نداشـــته باشـــند.
 

جهـــت در اتحادیـــه جایـــگاه و نقـــش
بـــرای بـــازار کنتـــرل و ســـاماندهی
ـــه ـــدارانچ ـــندگانوخری ـــدگان،فروش تولیدکنن

ــد؟ ــیباشـ مـ
نقـــش ذاتـــی وجـــود اتحادیـــه هـــا، پـــل ارتباطـــی 
ــد و  ــی باشـ ــت مـ ــا دولـ ــی بـ ــش خصوصـ ــان بخـ میـ
ـــا،  ـــازمان ه ـــت، س ـــان دول ـــی می ـــک رابط ـــا ی ـــه ه اتحادی
نهادهـــا، وزارتخانـــه هـــا و ارائـــه خدمـــات بهتـــر بـــرای 

ــتند. بخـــش خصوصـــی هسـ
اتحادیـــه نمـــی توانـــد سیاســـت گـــذار باشـــد، ولـــی 
مـــی توانـــد سیاســـت ســـاز باشـــد، اگـــر اتحادیـــه هـــا 
ـــفره  ـــان س ـــک خ ـــوند و در ی ـــد ش ـــم متح ـــا ه ـــد ب بتوانن
بنشـــینند و منافـــع ملـــی مـــان را در نظـــر بگیرنـــد نـــه 
منافـــع اشـــخاص، کارگاه و یـــا سیســـتمی کـــه هســـت.

اتحادیـــه هـــا مـــی تواننـــد در ارائـــه نقـــش مشـــاوره 
ـــرطی  ـــه ش ـــی ب ـــوند ول ـــع ش ـــر واق ـــت موث ـــرای دول ای ب
کـــه مســـئولین از ایـــن مشـــاوره هـــا اســـتفاده کننـــد. 
ـــی  ـــدی نم ـــی را ج ـــش خصوص ـــا بخ ـــت ه ـــفانه دول متاس
ـــی  ـــی نم ـــوزه  میدان ـــی و ح ـــش خصوص ـــذا بخ ـــد ل گیرن
ـــه  ـــر زمین ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب ـــده باش ـــن کنن ـــد تعیی توان
را طـــوری بـــرای بخـــش خصوصـــی فراهـــم کنیـــم کـــه 

ـــند. ـــاز باش ـــت س ـــاز و سیاس ـــازار س ـــد ب بتوانن
سیاســـت هـــای دولـــت بایـــد منطبـــق بـــر تقاضـــای 
بـــازار باشـــد و بخـــش خصوصـــی زمانـــی مـــی توانـــد 
ـــته   ـــر داش ـــت تاثی ـــات دول ـــه در تصمیم ـــد ک ـــد باش توانمن
ـــت  ـــرمایه و امنی ـــت س ـــادرات، امنی ـــش اول ص ـــد. نق باش
ــا  ــت هـ ــی دولـ ــد، وقتـ ــی باشـ ــذاری مـ ــت گـ سیاسـ
تحریـــم مـــان مـــی کننـــد و نمـــی توانیـــم محصـــوالت 
ــم  ــدر هـ ــر چقـ ــم هـ ــادرات کنیـ ــان را صـ و کاالهایمـ
ــدام  ــچ کـ ــم هیـ ــازی کنیـ ــازی و بازارسـ ــت سـ سیاسـ

فایـــده و بهـــره ای نخواهـــد داشـــت.
ـــا آن  ـــوازی ب ـــای م ـــرش و نهاده ـــی ف ـــز مل ـــی مرک وقت
هیـــچ هزینـــه ای در رابطـــه بـــا تبلیغـــات فـــرش نمـــی 
ـــرا  ـــیم! چ ـــته باش ـــوان داش ـــی ت ـــاری م ـــه انتظ ـــد چ کنن
ـــم،  ـــی گذاری ـــی م ـــش خصوص ـــر دوش بخ ـــار را ب ـــه ب هم
ـــی ارز  ـــده اصل ـــن کنن ـــصت تامی ـــه ش ـــه در ده ـــی ک فرش
بـــود، بنـــا بـــه اظهـــارات مســـئوالن وقـــت آن زمـــان، 
ــگ  ــال جنـ ــت سـ ــای هشـ ــه هـ ــم هزینـ ــش اعظـ بخـ
ـــرا  ـــد. چ ـــن ش ـــرش تامی ـــادرات ف ـــق ص ـــی از طری تحمیل
ــراد  ــای کار ایـ ــه؟ کجـ ــش یافتـ ــرش کاهـ ــادرات فـ صـ
دارد؟ وقتـــی صادرکننـــده در گیـــر و دار، پیـــچ و خـــم  
ـــرای  ـــی ب ـــر رغبت ـــد، دیگ ـــی کن ـــر م ـــی  اداری گی بروکراس

صـــادرات نـــدارد. 
ــای  ــلیقه هـ ــمت سـ ــه سـ ــد بـ ــد بایـ ــد تولیـ از بُعـ
ـــب  ـــت متناس ـــد ارزان  قیم ـــم، تولی ـــند بروی ـــتری پس مش
بـــا ســـلیقه ی مشـــتریان کـــه مـــی توانـــد کارســـاز و 

ــد. ــا  باشـ راهگشـ

چـــهپیشـــنهادیـــابســـتهحمایتـــیبـــرای

شکســـتنرکـــودبـــازارفـــرشداریـــدو
ــبوکار ــقکسـ ــرایرونـ ــکاریبـ ــهراهـ چـ
فروشـــندگانوتولیدکننـــدگانارائـــهمـــی

ــد؟ کنیـ
بایـــد در نظـــر داشـــته باشـــیم، فـــرش تولیـــد شـــده 
بایـــد فروختـــه یـــا صـــادر شـــود، چـــون صـــادرات بـــر 
ــق  ــرای رونـ ــت. بـ ــده نیسـ ــلیقه تولیدکننـ ــاس سـ اسـ
ـــوقی  ـــه  مش ـــت ک ـــر گرف ـــهیاتی در  نظ ـــد تس ـــازار بای ب
ـــدار  ـــه خری ـــهیات را ب ـــر تس ـــداران، اگ ـــرای خری ـــد ب باش
ـــه  ـــرای چرخ ـــی ب ـــور محرک ـــق و موت ـــث رون ـــم باع بدهی
ـــدا  ـــود را پی ـــگاه خ ـــد، جای ـــود و تولی ـــی ش ـــادی م اقتص
مـــی کنـــد همچنیـــن خریـــدار  بـــا  اطمینـــان  خاطـــر 
محصـــول مـــورد  نظـــر خـــود را خریـــد مـــی نمایـــد و 
ـــه  ـــی ب ـــوک رونق ـــک ش ـــد ی ـــی توان ـــن کار م ـــاً ای مطمئن

بـــازار فـــرش وارد کنـــد. 
ـــای  ـــه ه ـــت بافت ـــت، دس ـــش جداس ـــادرات مقول ـــا ص ام
ـــد  ـــود  بای ـــی ش ـــه م ـــادرات بافت ـــدف ص ـــا ه ـــه ب ـــی ک فرش
ـــایق  ـــق و س ـــاز، عای ـــته، نی ـــن خواس ـــر گرفت ـــا در نظ ب
ـــاید  ـــودکه ش ـــد ش ـــه و تولی ـــد بافت ـــازار مقص ـــتریان ب مش

ـــد. ـــته  باش ـــداری  نداش ـــچ خری ـــور هی ـــل کش در داخ

ــا ــدیبـ ــدهتولیـ ــامشـ ــتتمـ ــراقیمـ چـ
قیمـــتفـــروشنوســـانفراوانـــیداردعلـــت
ـــت ـــوریمدیری ـــوانط ـــیت ـــهم ـــتوچگون چیس

کـــردکـــهفـــروشافزایـــشیابـــد؟
ـــت  ـــا قیم ـــده ب ـــام ش ـــت تم ـــن قیم ـــه بی ـــی ک اختاف
ـــا،  ـــه ه ـــد هزین ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــود دارد، ای ـــروش وج ف
حاشـــیه ســـود، قیمـــت مـــواد  و مصالـــح در نظرگرفتـــه 
شـــود کـــه اگـــر معاملـــه  نقـــد باشـــد یـــک  قیمـــت، 
وعـــده دار باشـــد قیمـــت دیگـــری دارد، مغـــازه دار یـــا 
ــد،  ــی کنـ ــه مـ ــودی کـ ــری سـ ــی حداکثـ ــد صنفـ واحـ
حـــدوداً بیـــن 10 تـــا 20 درصـــد مـــی باشـــد. بیســـت 
ـــات،  ـــون مالی ـــم چ ـــی ه ـــه های ـــد هزین ـــه بای ـــدی ک درص
عـــوارض شـــهرداری، هزینـــه اتحادیـــه، پروانـــه کســـب، 
ـــی را  ـــای جانب ـــه ه ـــی و هزین ـــد صنف ـــای واح ـــه ه هزین

ســـاپورت نمایـــد کـــه کًا  نرمـــال مـــی باشـــد.  
فـــرق تولیدکننـــده کارگاهـــی و تـــک بافـــی در ایـــن 
ــازار را  ــر روز بـ ــی هـ ــده کارگاهـ ــه تولیدکننـ ــت کـ اسـ
ـــرح و رج  ـــازار ط ـــاز ب ـــاس نی ـــر اس ـــد و ب ـــی کن ـــد م رص
تولیـــدی را تغییـــر مـــی دهـــد ولـــی تـــک بافـــان ایـــن 
گونـــه نیســـتند تـــا آن فـــرش را تمـــام نکننـــد ســـراغ 

بافـــت فـــرش دیگـــری نمـــی تواننـــد برونـــد. 

ــرش ــه)پایتخـــتفـ ــارهجملـ ــاندربـ نظرتـ
ـــد؟ ـــیباش ـــهم ـــا(چ ـــاندرکم ـــتبافتجه دس
ـــز عاقمنـــدی  ـــه خصـــوص تبری در منطقـــه آذربایجـــان ب
ـــمان  ـــام تاش ـــم و تم ـــن داری ـــب عناوی ـــه کس ـــی ب فراوان
ـــهر  ـــم، ش ـــت بیاوری ـــه دس ـــی را ب ـــه عنوان ـــت ک ـــن اس ای
ـــاق  ـــت خ ـــرش، پایتخ ـــت ف ـــاق باف ـــهر خ ـــا، ش ـــن ه اولی
ـــی در آن  ـــت و حرف ـــا زیباس ـــن ه ـــه ای ـــرش هم ـــت ف باف
نیســـت، ولـــی بـــر روی کاغـــذ تبریـــز پایتخـــت  فـــرش 

ـــت.  ـــی هس ـــیار خوب ـــوان بس ـــک عن ـــان ی جه
ـــاری نمـــادی از کفـــش وجـــود دارد کـــه  ـــل ق ـــًا در پ مث
ـــدام  ـــد. در ک ـــی باش ـــز م ـــش تبری ـــت کف ـــر صنع نمایانگ
ـــان  ـــز الم ـــازار تبری ـــون ب ـــم چ ـــی ه ـــن اصل ـــک از میادی ی
فـــرش دســـتباف بـــه چشـــم مـــی خـــورد؟ کـــه ایـــن 
ـــز  ـــهر تبری ـــه ش ـــد ک ـــن  باش ـــده ای ـــان  دهن ـــان  نش الم
پایتخـــت فـــرش دســـتباف جهـــان مـــی باشـــد. ســـپس 

مـــی گوئیـــم  پایتخـــت فـــرش جهـــان در کمـــا.  
ـــم،  ـــب کردی ـــوان را کس ـــن عن ـــت؟ ای ـــا چیس ـــه  م برنام
ـــمینار  ـــچ س ـــرد؟ هی ـــد ک ـــه کار بای ـــش چ ـــرای نگهداری ب
یـــا  همایـــش علمـــی دانشـــگاهی و میدانـــی در حـــوزه 
فـــرش نداشـــته ایـــم. چـــرا؟ چـــون هزینـــه بـــر اســـت، 
ـــام  ـــی انج ـــش خصوص ـــه  را بخ ـــد هزین ـــی گوی ـــت م دول
ـــد  ـــت  بیای ـــد دول ـــی گوی ـــم م ـــی ه ـــش خصوص ـــد، بخ ده

ـــای کار.  پ
ـــه  ـــی را  ب ـــک عنوان ـــتی ی ـــع دس ـــی صنای ـــورای جهان ش
ـــن  ـــه ای ـــن ک ـــس از ای ـــا پ ـــاً م ـــا واقع ـــد آی ـــی ده ـــز م تبری

ـــن  ـــای ای ـــدازه ه ـــد و ان ـــم در ح ـــب کردی ـــوان را کس عن
ـــر  ـــت؟ اگ ـــش کجاس ـــم خروجی ـــر بودی ـــم؟ اگ ـــوان بودی عن
هـــم نبودیـــم نمـــی توانســـتیم فعالیـــت مـــان را ارتقـــاء 
دهیـــم؟ اگـــر در کمـــا اســـت چـــون هیـــچ برنامـــه ای 
ـــش  ـــون بخ ـــم، چ ـــود نداری ـــت رک ـــروج از وضعی ـــرای خ ب
خصوصـــی و دولتـــی تعامـــل ندارنـــد. اتـــاق بازرگانـــی و 
اتحادیـــه هـــا ذاتشـــان ارتبـــاط و محوریـــت بخشـــیدن 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــی م ـــش خصوص ـــت و بخ ـــان دول می

ـــد. ـــرده ان ـــل نک ـــی عم ـــه خوب ـــان ب وظایفش
ــز پایتخـــت فـــرش  ــوان )تبریـ در بحـــث کســـب عنـ
ـــه  ـــی، اتحادی ـــاق بازرگان ـــر ات ـــاوه ب ـــان( ع ـــتباف جه دس
ـــازمان  ـــرش س ـــکده ف ـــامی و دانش ـــر اس ـــگاه هن ـــا، دانش ه
هایـــی هـــم چـــون شـــهرداری، میـــراث فرهنگـــی، 
ـــت  ـــا دس ـــن ه ـــه ای ـــتند و هم ـــت داش ـــتانداری، فعالی اس
ـــم،  ـــب کردی ـــی را کس ـــا عنوان ـــد ت ـــم دادن ـــت ه ـــه دس ب
آیـــا پـــس از آن جلســـه ای بیـــن ایـــن مدیـــران و 
ـــزار شـــده  ـــم برگ ـــر ه ـــر. اگ ـــزار شـــد؟ خی کارشناســـان برگ
مـــا بـــه عنـــوان اتحادیـــه فـــرش فروشـــان در جریـــان 
ـــش در  ـــد پاالی ـــا نیازمن ـــفانه م ـــتیم، متاس ـــزاری نیس برگ
ـــد  ـــای جدی ـــا و فکره ـــده ه ـــم ای ـــه بتوانی ـــر هســـتیم ک تفک
ـــه  ـــرش ب ـــوزه ف ـــی، ح ـــطح جهان ـــم، در س ـــه کار بگیری را ب
ســـمت فـــروش آنایـــن رفتـــه و فـــروش ســـنتی کـــم 
رنـــگ شـــده اســـت، بخـــش اعظمـــی از فرصـــت هـــای 
ـــن  ـــم، همچنی ـــی دهی ـــازی م ـــاری س ـــه تج ـــهرمان را ب ش
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــزی نم ـــه ری ـــی پای ـــی و مدون ـــه اصول برنام
ـــداز  ـــم ان ـــه و چش ـــد نتیج ـــال بع ـــال 25 س ـــوان مث ـــه عن ب

آن را مشـــاهده کنیـــم.
عناویـــن را بـــه راحتـــی در ســـطح اســـتان کســـب مـــی 
کنیـــم ولـــی بـــرای نگهـــداری آن ایـــده خاصـــی نداریـــم. 
ـــد وجـــود  ـــا تفکـــر جدی ـــرادی ب ـــا اف ـــه ه چـــون در راس اتحادی

ـــند. ـــه روز باش ـــک و ب ـــات آکادمی ـــه دارای اطاع ـــد ک ندارن
تجربـــه در کنـــار تخصـــص مـــی توانـــد مفیـــد واقـــع 
ــبرد  ــت پیشـ ــن دو در جهـ ــق ایـ ــا تلفیـ ــا  بـ ــود تـ شـ
اهـــداف گام  برداریـــم. کدامیـــک  از اتحادیـــه هـــا بـــا 
ســـازمان هـــای هـــم چـــون  میـــراث فرهنگـــی، و 
ـــه در  ـــز ک ـــامی تبری ـــر اس ـــگاه هن ـــا  دانش ـــهرداری  ب ش
زمینـــه هنـــر، صنعـــت فـــرش فعالیـــت دارد در ارتبـــاط 
ـــان  ـــس از پای ـــته پ ـــن رش ـــان  ای ـــارغ التحصی ـــت؟ ف اس
تحصیـــات چـــه کار بایـــد بکننـــد، وقتـــی مـــی گوئیـــم 
شـــهر تبریـــز اولیـــن چیـــزی کـــه بـــه ذهـــن خطـــور 
ـــر   ـــن تفک ـــد و همی ـــی باش ـــرش م ـــت  ف ـــد صنع ـــی کن م
باعـــث ایجـــاد دانشـــگاه فـــرش و هنـــر اســـامی شـــده 
ــاد  ــر در اقتصـ ــته ایـــم از ایـــن تفکـ ــا توانسـ اســـت. آیـ
ـــرده را  ـــل ک ـــراد تحصی ـــون اف ـــم؟ چ ـــره بگیری ـــتان به اس
ـــک   ـــات آکادمی ـــه دارای تحصی ـــانی ک ـــرای کس ـــی ب رقیب
ـــه و  ـــر تجرب ـــم تفک ـــته ای ـــم و نتوانس ـــته ای ـــتند دانس نیس
ـــی  ـــداف صنف ـــرای پیشـــبرد  اه ـــا را ب ـــه روز آن ه ـــش ب دان

مـــان تلفیـــق کنیـــم.

ـــت ـــراس ـــلذک ـــهقاب ـــرآنچ ـــره ـــخنآخ س
ـــد؟ ـــًابفرمائی لطف

از حضـــور شـــما سپاســـگذارم کـــه وقـــت خـــود را در 
ـــی  ـــه عزیزان ـــه ام ب ـــا توصی ـــتید، تنه ـــده گذاش ـــار بن اختی
ـــخنم  ـــاً روی س ـــی عمدت ـــتند ول ـــا هس ـــه ه ـــه در اتحادی ک
ـــزان  ـــه عزی ـــد. چ ـــی باش ـــرش م ـــه ف ـــزان اتحادی ـــا عزی ب
ـــرز ،  ـــروش، رنگ ـــس ف ـــده، ری ـــادر کنن ـــده، ص ـــد کنن تولی
ـــان  ـــات خودم ـــم اطاع ـــا، بیایی ـــی ه ـــرش، تعاون ـــو ف تابل
ـــاورین  ـــن و  مش ـــم، از متخصصی ـــت کنی ـــه روز و آپدی را ب

ـــم. ـــتفاده نمائی ـــرده اس ـــل ک آگاه و تحصی
داشـــتن مشـــاور متخصـــص در اتحادیـــه هزینـــه  
نیســـت، بلکـــه ســـرمایه ای اســـت بـــرای نســـل هـــای  
بعـــد، کـــه همگـــی نمـــود پیـــدا مـــی کنـــد در آینـــده 
ـــان  ـــتان آذربایج ـــهرمان. اس ـــت ش ـــاد و صنع ـــغلی، اقتص ش
ــادرات و  ــد، صـ ــرای تولیـ ــیل فراوانـــی بـ ــرقی پتانسـ شـ
ـــران   ـــه مدی ـــه شـــرطی ک ـــتبافت دارد، ب ـــرش دس ـــروش ف ف
ـــند،  ـــته  باش ـــر داش ـــی و فراگی ـــرح مل ـــه ط ـــه ب ـــگاه جامع ن
ـــه  ـــرادی ک ـــه اف ـــردن ب ـــدود ک ـــه و مح ـــگاه بدبینان ـــه ن ن

شایســـته مشـــاوره نیســـتند.

در گفتگوی اختصاصی با مهندس ایوب بشیری نائب رئیس اتحادیه فرش فروشان تبریز مطرح شد: 

پاالیش تفکر و ایده های نوین، احیاگر صنعت فرش
حامد پورمند - امید شکوریان

ــوب بشــیری کارشــناس ارشــد   مهنــدس ای
مدیریــت بازرگانــی کــه بــه عنــوان نائــب 
فروشــان  فــرش  اتحادیــه  اول  رئیــس 
تبریــز خدمــات شــایانی در حــوزه فــرش 
بــا  اختصاصــی  گفتگــوی  در  انــد،  داشــته 
ــود،  ــای خ ــدگاه ه ــان دی ــه بی ــا ب ــگار م خبرن
ــرش  ــت ف ــکالت صنع ــائل، مش ــریح مس تش
ــل  ــه ماحص ــد ک ــه ان ــادرات آن پرداخت و ص
 ایــن گفتگــو بــه خواننــدگان فهیــم روزنامــه 

عجب شیر تقدیم می گردد:
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سازمان های مردم نهاد و دستگاه های 
دولتی برای مقابله با پدیده زباله گردی  

اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون 
بــر ضــرورت فرهنــگ  آذربایجــان شــرقی 
ســازی توســط ســازمان های مــردم نهــاد و 
ــده  ــا پدی ــه ب ــرای مقابل دســتگاه های دولتــی ب

زبالــه گــردی تاکیــد کــرد. 
 بــه گزارش ایســنا، علیار راســتگو در جلســه 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  کارگــروه تخصصــی 
اســتان بــا محوریــت کارگــروه ســامت، بانــوان 
و خانــواده، بــا تاکیــد بــر بررســی عوامــل ایــن 
ــک  ــت: تفکی ــی، گف ــور اجتماع ــده نوظه پدی
زبالــه در مبــدا و فرهنــگ ســازی ایــن موضــوع 
ــه  ــل ب ــش تمای ــد کاه ــا، می توان در خانواده ه

زبالــه گــردی را در پــی داشــته باشــد.  
ــه بیــش  ــز روزان ــزود: شــهرداری تبری وی اف
ــع  ــهر، جم ــطح ش ــه از س ــن زبال از 1200 ت
ــکاری  ــا هم ــم ب ــار داری ــد و انتظ آوری می کن
ــی،  ــازمان های دولت ــایر س ــه و س ــن مجموع ای
شــاهد تفکیــک اصولــی و علمــی زباله هــا 

ــیم.    باش
مســائل  از  بســیاری  در  موفقیــت  وی 
زیســت محیطــی را نتیجــه فعالیــت چشــمگیر 
ســازمان های مــردم نهــاد در اســتان دانســت و 
ــد  ــز مانن ــی نی ــد دســتگاه های دولت ــت: بای گف
ســمن ها، حساســیت بیشــتری نســبت بــه 
ــند.    ــته باش ــوع داش ــن موض ــی ای ــامان ده س
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار در 
ادامــه بــا قدردانــی از خدمــات و تــاش هــای 
شــهرداری تبریــز در ارتبــاط بــا بازیافــت زبالــه 
اظهــار کــرد: معاونــت فرهنگــی شــهرداری 
تبریــز بــرای فرهنــگ ســازی در ایــن موضــوع، 
ارائــه  خانواده هــا  بــه  را  الزم  آموزش هــای 
ــی  ــی و تفکیک ــع آوری نوبت ــرای جم ــد و ب کن

ــد.    ــدام کن ــز اق ــهر تبری ــه در ســطح ش زبال
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
ــن  ــز در ای ــرقی نی ــان ش ــتانداری آذربایج اس
ــط  ــردی فق ــه گ ــش زبال ــت: افزای ــه، گف جلس
ــتی  ــادی و معیش ــد اقتص ــرایط ب ــی از ش ناش
کنونــی نیســت بلکــه رواج ســبک زندگــی 
مصرفــی نیــز در افزایــش زباله هــا و زبالــه 

ــت.    ــر اس ــا مؤث گرده
بــدر شــکوهی افــزود: تفکیــک اصولــی زبالــه 
ــه و  ــی زبال ــتی و اساس ــع بهداش ــدأ، دف از مب
کاهــش  در  گردهــا  زبالــه  واکسیناســیون 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــده مؤث ــن پدی ــات ای تبع

قطب صنعت لوازم خانگی
 آذربایجان شرقی ساماندهی می شود

ــوان  ــه عنـ ــز بـ ــووار تبریـ ــه کوجـ منطقـ
لـــوازم خانگـــی اســـتان  قطـــب تولیـــد 

ســـاماندهی مـــی شـــود . 
ــترک  ــه مشـ ــنا، جلسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــا معاونی ـــراه ب ـــت هم ـــازمان صم ـــس س رئی
ــزی  ــه ریـ ــن برنامـ ــع و همچنیـ ــور صنایـ امـ
و ســـرمایه گـــزاری بـــا مدیرعامـــل شـــرکت 
ـــوع  ـــا موض ـــتان ب ـــی اس ـــای صنعت ـــهرک ه ش
ـــزار  ـــی  کوجوواربرگ ـــه صنعت ـــاماندهی منطق س

شـــد . 
دـــر ایـــن نشســـت مقـــرر شـــد پـــس از بازدید 
میدانـــی و بررســـی های کارشناســـی توســـط 
ــط  ــازمان محیـ ــتانداری، سـ ــگان اسـ نمایندـ
ـــر  ـــی د ـــای نظارت ـــازمان ه ـــر س زیســـت و دیگ
ــی  ــای صنعتـ ــاماندهی واحدهـ ــوص سـ خصـ
مســـتقر دـــر منطقـــه یادشـــده تصمیـــم گیـــری 

 . می شـــود 
ـــود  ـــر حد ـــال حاض ـــر ح ـــت؛ د ـــی اس گفتن
ـــی  ـــوازم خانگ ـــع ل ـــی صنای ـــد تولید 200 واح
ـــووار  ـــه  کوج ـــر منطق ـــر د ـــزار نف ـــج ه و پن
ــن  ــل ایـ ــا تبدیـ ــه بـ ــد کـ ــغول بکارنـ مشـ
ـــع  ـــع موان ـــی و رف ـــه صنعت ـــه ناحی ـــه ب منطق
زیســـت محیطـــی، شـــاهد ارتقـــا فنـــی 
ــا  ــن واحدهـ ــر ایـ ــد دـ ــوژی تولیـ و تکنولـ

ــود . ــم بـ خواهیـ

رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رییــس 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
در ایــن اســتان ۸۹۳ هــزار و 2۸7 دســتگاه 
خــودرو وجــود دارد کــه بیــش از ۶2 درصــد از 

ــت.  ــز اس ــا در تبری آنه
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ یونــس منفــرد 
در جمــع اعضــای شــورای اســامی شــهر 
ــس  ــم پلی ــای مه ــت ه ــی از اولوی ــز یک تبری
ــع  ــه رف ــور اســتان را حساســیت نســبت ب راه
ــام و  ــز اع مشــکات ترافیکــی کانشــهر تبری
ــای موجــود  ــوع خودوره ــرد: از مجم ــه ک اضاف
ــهر  ــن ش ــش از ۶2 درصــد در ای ــتان بی در اس
تــردد مــی کننــد کــه حجــم بســیار عظیمــی 
از عبــور و مــرور شــهری را بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس
وی اظهــار داشــت: بــه دلیــل همیــن حجــم 
ــز،  ــهر تبری ــودرو در ش ــواع خ ــردد ان ــاد ت زی
تلفــات و تصادفــات رانندگــی نیــز در ایــن 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــم باالی ــهر حج ش
ــد از  ــه ۶0 درص ــه ای ک ــه گون ــت ب داده اس
ــال  ــتان در س ــوت اس ــه ف ــر ب ــات منج تصادف

ــت. ــز رخ داده اس ــتان تبری ــته در شهرس گذش
منفــرد بــه اقدامــات پیشــگیرانه و فرهنگــی 
ــور آذربایجــان شــرقی طــی ســال  پلیــس راه
ــه همیــن  ــزود: ب هــای اخیــر اشــاره کــرد و اف
ــوت در  ــه ف ــر ب ــات منج ــهم تصادف ــل س دلی
تبریــز در ۹ ســال اخیــر کاهــش داشــته اســت، 

امــا بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب فاصلــه 
ــادی وجــود دارد. زی

ــون و 200  ــک میلی ــاالنه ی ــدور س وی از ص
ــائط  ــدگان وس ــه رانن ــه ب ــرگ اخطاری ــزار ب ه
ــر داد و اظهــار  نقلیــه در آذربایجــان شــرقی خب
داشــت:  از مجمــوع ایــن اخطاریــه هــا 112 هزار 

بــرگ  مربــوط بــه تخلفــات حادثــه ســاز اســت.
ــاه  ــار م ــی  چه ــه ط ــان اینک ــا بی ــرد ب منف
اخیــر نیــز یــک میلیــارد و 700 هــزار تومــان 
اعمــال قانــون در ســطح اســتان کاهــش یافتــه 
اســت، اضافــه کــرد: ثبــت تخلفــات بــا دوربیــن 
ــزان  ــن می ــه کاهــش ای ــور منجــر ب ــای راه ه

اعمــال قانــون شــده اســت.
ــر دو  ــاه اخی ــار م ــی چه ــه وی ط ــه گفت ب
هــزار و 7۸۶ فقــره ثبــت و اعمــال قانــون 
در  تخلــف  ثبــت  دوربین هــای  توســط 
آذربایجــان شــرقی صــورت گرفتــه اســت.

ــرقی  ــان ش ــور آذربایج ــس راه ــس پلی رئی
ــه را  ــن مجموع ــف ای ــت و وظای ــوزه ماموری ح
بســیار وســیع خوانــد و گفــت: ســاماندهی 
ــای  ــم ه ــزاری مراس ــرای برگ ــی ب و هماهنگ
از  بــه شــب هــای محــرم یکــی  مربــوط 
اولویــت هــای مهــم راهــور اســتان اســت کــه 
هماهنگــی هــای الزم بــا یکهــزار و ۴00 هیــات 
مذهبــی تبریــز بــه انجــام رســیده اســت تــا در 
ــراری نظــم و امنیــت شــهروندان مشــکلی  برق

ــد. ــود نیای ــه وج ب

بیش از 8۹3 هزار دستگاه خودرو در آذربایجان شرقی وجود دارد

توســعه  و  بازرگانــی  امــور  معــاون 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــارت اداره کل صنع تج
ــی  ــد و بازرس ــا رص ــت: ب ــرقی گف آذربایجان ش
از نانوایی هــای تبریــز تعــداد 107 نانوایــی 
ــا  ــرای آنه ــایی و ب ــهر شناس ــن ش ــف ای متخل

شــد.  تشــکیل  تخلــف  پرونده هــای 
بــه گــزارش ایرنــا، غامعلــی راســتی در 
نشســت مشــترک بــا نماینــدگان اتحادیــه 
نانوایــان، ادارات غلــه و بهداشــت اســتان از 
اجــرای طــرح پایــش نانوایــان آذربایجــان 
شــرقی خبــر داد و افــزود: ایــن طــرح بــا 
هــدف واقعــی ســازی ســهمیه ها، طــی هفتــه 
ادارات  و  اســتان  مرکــز  در  گذشــته  هــای 
شهرســتان ها آغــاز شــده و در دســت پیگیــری 

ــت. اس
وی ادامــه داد: تاکنــون در شــهر تبریــز ۶۸0 
ــورد  ــی م ــد نانوای ــتان ها ۸00 واح و در شهرس
ــی،  ــرفصل های تعریف ــا س ــق ب ــی، مطاب بازرس

قــرار گرفتــه  انــد.

وی اظهــار داشــت: نتایــج نظــارت و بازرســی 
ــز منجــر  ــی در تبری ــی نانوای ــای صنف از واحده
واحــد  تنــی ســهمیه 1۸  کاهــش 2۶  بــه 
ــد  ــی، شناســایی 2 واحــد غیرمجــاز و فاق نانوای
ــده  ــی، تشــکیل 77 فقــره پرون مجوزهــای قانون
گــران فروشــی بــه ارزش تقریبــی 2۶0 میلیــون 
ریــال، تشــکیل 7 فقــره پرونــده عرضــه خــارج از 
شــبکه بــه ارزش تقریبــی 1۴0 میلیــون ریــال و 
در نهایــت تعلیــق ســهمیه ســه واحــد نانوایــی 
بــه خاطــر فصلــی بــودن فعالیــت  شــده اســت.

ــدر  ــری از ه ــرد: جلوگی ــه ک ــتی اضاف راس
بــرای  برنامه ریــزی بهینــه  رفــت منابــع و 
ــداف  ــر اه ــردم از دیگ ــن ارزاق اساســی م تامی
ــه  ــا اســت ک ــی ه ــش نانوای ــرای طــرح پای اج
شهرســتان ها،  ادارات صمــت  همــکاری  بــا 
اتحادیــه هــای مربوطــه، ادارات غله و بهداشــت 

ــت. ــر اس ــال اج در ح
ــا بیــان اینکــه مصــرف ســاالنه گنــدم  وی ب
آذربایجــان شــرقی در نانوایــی هــا حــدود 550 

هــزار تــن اســت، گفــت: حــدود ۴ هــزار تــن از 
ــن  ــزان از اســتان هــای همجــوار تامی ــن می ای

مــی شــود.
رصــد  و  ســاماندهی  لــزوم  بــر  راســتی 
تمامــی  ثبــت  و  توزیــع  نظــام  وضعیــت 
ــد  ــا تاکی ــع انباره ــامانه جام ــات در س اطاع
ــود در  ــات موج ــق اطاع ــرد: تطبی ــه ک و اضاف
ــتای  ــه در راس ــت و غل ــامانه ادارات بهداش س
مصوبــات جلســات قبلــی بــه منظــور شناســایی 
ــث  ــن بح ــی و همچنی ــای احتمال ــرت ه مغای

ــی آرد در  ــای توزیع ــی ه ــاماندهی نمایندگ س
ــرد. ــی گی ــورت م ــرقی ص ــان ش آذربایج

وی گفــت: ســاماندهی توزیــع آرد بــرای 
واحدهــای نانوایــی بــه منظــور تامیــن بــه 
موقــع آرد مصرفــی و بازتعریــف و واقعی ســازی 
ــامانه  ــده در س ــاظ ش ــهمیه های لح ــزان س می
ــی  ــول فن ــت اص ــن رعای ــه و همچنی اداره غل
ــه  ــی از جمل ــای نانوای ــتی در واحده و بهداش
ــرح  ــرای ط ــده در اج ــذاری ش ــوارد هدف گ م

ــت. ــی هاس ــش نانوای پای

۱۰۷ نانوایی متخلف در تبریز 
شناسایی شدند

ـــرای  ـــف اج ـــعه و توق ـــدم توس ـــانه ها از ع ـــی رس ـــه برخ اگرچ
فـــاز ۴ پاالیشـــگاه ســـتاره خلیج فـــارس صحبـــت بـــه میـــان 
ــی  ــاد برخـ ــا ایجـ ــته بـ ــت توانسـ ــا وزارت نفـ ــد امـ می آورنـ
فرآینـــدی  تأسیســـات  در  ظرفیت ســـازی ها  و  تغییـــرات 
ــای  ــتفاده از ظرفیت هـ ــارس و اسـ ــتاره خلیج فـ ــگاه سـ پاالیشـ
ـــارم  ـــاز چه ـــی و پشـــتیبانی ف ـــی، یوتیلیت ـــازاد تأسیســـات جانب م
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــد ب ـــی جدی ـــف پاالیش ـــداث ردی ـــدون اح را ب

ـــاند.  برس
ــری از  ــت جلوگی ــه سیاس ــه ب ــا توج ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
باالتــر،  افــزوده  ارزش  بــا  فــرآورده  تولیــد  و  خام فروشــی 
ــاز  ــدند ف ــر آن ش ــت ب ــتگذاران وزارت نف ــان و سیاس کارشناس
ــد. ــرا کنن ــارس اج ــتاره خلیج ف ــگاه س ــرای پاالیش ــارم را ب چه

ــان  ــر متخصص ــر و تدبی ــوان اوج هن ــرأت بت ــه ج ــاید ب ش
داخلــی و مدیــران صنعــت پاالیــش کشــور را در نحــوه اجــرای 
ــی  ــرد؛ جای ــت وجو ک ــارس جس ــج ف ــتاره خلی ــارم س ــاز چه ف
ــق  ــگان جــوان پاالیشــگاه موف ــد و نخب ــه کارشناســان توانمن ک
ــه  ــارم را ب ــاز چه ــاخت، ف ــه س ــم هزین ــک ده ــا ی ــده اند ب ش

ــد. ــرا درآورن ــه اج مرحل
هم اکنــون ظرفیــت ایــن پاالیشــگاه، روزانــه ۴50 هــزار 
بشــکه اســت کــه مطابــق برنامــه زمان بنــدی تــا پایــان امســال 

بــه ۴۸0 هــزار بشــکه در روز خواهــد رســید و ایــن در شــرایطی 
اســت کــه ســه فــاز پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس در طــرح 
ــات گازی در روز  ــکه میعان ــزار بش ــت ۳۶0 ه ــا ظرفی ــه ب اولی

ــود. ایجــاد شــده ب
بــا تکمیــل فازهــای ســه گانــه ایــن پاالیشــگاه و بهره بــرداری 
از فــاز چهــارم برخــی ادعاهــا مبنــی بــر اعــام آمادگــی 
شــرکت های داخلــی جهــت اجــرای فــاز پنجــم )و نــه چهــارم( 
ــا  ــگاه ت ــن پاالیش ــت ای ــش ظرفی ــارس و افزای ــج ف ــتاره خلی س
ــده  ــرح ش ــانه ها مط ــکه در رس ــزار بش ــه ۶00 ه ــقف روزان س

اســت. 
ــرداری کامــل از همــه ظرفیت هــای فرآینــدی در  ــا بهــره ب ب
ــی در پاالیشــگاه وجــود  ــت اضاف ــه ظرفی حــال حاضــر هیچگون
نــدارد و الزم اســت یــک ردیــف کامــل 120 هــزار بشــکه اعــم از 
واحدهــای تقطیــر، تصفیــه هیدروژنــی، ایزومریزاســیون، تبدیــل 

کاتالیســتی و ... ســاخته شــود.
ــا اســتفاده از ظرفیــت مــازاد تأسیســات جانبــی  همچنیــن ب
)یوتیلیتــی و پشــتیبان( نصــب شــده جهــت تولیــد هیــدروژن، 
ــه ســاخت  ــرق و ... ضــروری اســت نســبت ب بخــار، اکســیژن، ب
همــه تأسیســات جانبــی بــه صــورت مســتقل بــرای فــاز جدیــد 

اقــدام شــود.

تأسیســات نصــب شــده جهــت آبگیــری از دریــا، پاســخگوی 
افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه بیــش از ایــن نبــوده و الزم اســت 
بــه صــورت مجــزا پــروژه آبگیــری از دریــا بــرای فــاز جدیــد نیــز 

اجــرا شــود.
 حداکثــر تــوان جابجایــی خــوراک خــط لولــه فعلــی نیــز بــه 

طــول ۳۸۸ کیلومتــر، 500 هــزار بشــکه در روز اســت.
بــا توجــه بــه جمیــع مــواد ذکــر شــده مشــخص مــی شــود 
کــه پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس قابلیــت افزایــش ظرفیــت 
ــده  ــه ش ــنهاد ارائ ــت پیش ــته و می بایس ــم را نداش ــاز پنج در ف
ــا  ــد ب ــگاه جدی ــک پاالیش ــداث ی ــنهاد اح ــت پیش را در حقیق
ظرفیــت 120 هــزار بشــکه در جــوار پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 
فــارس نامیــد؛ کــه بــه طــور طبیعــی بــه بیــش از یــک میلیــارد 

ــاز دارد. ــذاری نی دالر ســرمایه گ

ـــوارض  ـــرخ ع ـــدی ن ـــش 21 درص ـــر افزای ـــام خب ـــی اع در پ
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــد ک ـــر ش ـــوب آن منتش ـــه مص ـــا، نرخ نام آزادراه ه
آن حداقـــل عـــوارض بـــرای تـــردد خودروهـــای ســـواری در 
ــغ 1500  ــه مبلـ ــان بـ ــش فریمـ ــهد، بخـ ــه مشـ آزادراه باغچـ
ــا در  ــردد نفتکش هـ ــرای تـ ــوارض بـ ــر عـ ــان و حداکثـ تومـ
ـــر  ـــان در نظ ـــزار توم ـــغ 151 ه ـــه مبل ـــار ب ـــم - گرمس آزادراه ق

گرفتـــه شـــده اســـت.
ـــر  ـــی ب ـــری مبن ـــته خب ـــد روز گذش ـــنا، چن ـــزارش ایس ـــه گ ب
افزایـــش 21 درصـــدی نـــرخ عـــوارض آزادراه هـــا بـــا دســـتور 
ـــام داوودی  ـــه بهن ـــه البت ـــر راه و شهرســـازی منتشـــر شـــد ک وزی
ــه  ــاره بـ ــن بـ ــا - در ایـ ــرداری آزادراه هـ ــر کل بهره بـ - مدیـ
ـــیر  ـــر مس ـــه ه ـــته ب ـــوارض بس ـــن ع ـــه ای ـــود ک ـــه ب ـــنا گفت ایس
ـــه  ـــن اباغی ـــاس آخری ـــر اس ـــا ب ـــت ام ـــاوت اس ـــی متف و آزادراه
ـــرخ  ـــد ن ـــن 21 درص ـــه صـــورت میانگی ـــازی ب ـــر راه و شهرس وزی

ـــج  ـــا پن ـــرده و ب ـــدا ک ـــش پی ـــی در کشـــور افزای ـــوارض آزادراه ع
ـــده  ـــال ش ـــال اعم ـــاه امس ـــهریور م ـــدای ش ـــر از ابت ـــاه تاخی م

ـــت. اس

تخفیف۵۰درصدیبرایخودروهایعمومی
ـــی  ـــای عموم ـــالی خودروه ـــل ارس ـــتور العم ـــاس دس ـــر اس ب
ـــاه  ـــک م ـــول ی ـــی در ط ـــک عوارض ـــار از ی ـــش از ۴0 ب ـــه بی ک
عبـــور کننـــد 50 در صـــد تخفیـــف می گیرنـــد. 20 درصـــد 
تخفیـــف مربـــوط بـــه خودروهـــای پاک عمومـــی و ۳0 
ـــاه  ـــا در م ـــار خودروه ـــش از ۴0 ب ـــردد بی ـــه ت ـــوط ب ـــد مرب درص
ـــوارض،  ـــدی ع ـــن 21 درص ـــش  میانگی ـــا افزای ـــی ب ـــت، یعن اس
ــر  ــی و پـ ــای عمومـ ــرای خودروهـ ــدی بـ ــف 50 درصـ تخفیـ
ـــات  ـــردم خدم ـــه م ـــه ب ـــی ک ـــت و آنهای ـــده اس ـــاظ ش ـــردد لح ت
ـــده و در  ـــدی ش ـــف 50 درص ـــمول تخفی ـــد، مش ـــه می کنن ارائ
ـــدی  ـــا 2۹ درص ـــرای آن ه ـــی ب ـــوارض آزادراه ـــورت ع ـــن ص ای

ـــرد. ـــد ک ـــدا خواه ـــش پی کاه
البتـــه وزارت راه و شهرســـازی، میـــزان هزینـــه نگهـــداری 
از آزادراه هـــا در ســـال 1۳۹۸ را بـــا فـــرض حداقـــل هزینـــه 
ـــر  ـــداث( براب ـــه اح ـــاالنه )2 درصـــد هزین ـــداری، س ضـــروری نگه
ـــه  ـــی ک ـــت. در حال ـــرده اس ـــام ک ـــان اع ـــارد توم ـــا ۴00 میلی ب
ـــرف  ـــه ص ـــی ک ـــوارض کنون ـــل ع ـــا از مح ـــد کل آزادراه ه درآم
ـــان  ـــارد توم ـــا 120 میلی ـــر ب ـــود براب ـــی ش ـــا م ـــداری از آن ه نگه

ـــی  ـــن یعن ـــت. ای ـــغ اس ـــن مبل ـــوم ای ـــک س ـــر از ی ـــی کمت یعن
ــا،  ــداری راه هـ ــه نگهـ ــه هزینـ ــل بودجـ ــرای تامیـــن حداقـ بـ
ـــش  ـــد افزای ـــد ۳00 درص ـــا بای ـــردد خودروه ـــی ت ـــوارض فعل ع
ـــال  ـــوارض در س ـــد ع ـــن رش ـــه میانگی ـــی ک ـــد، در حال ـــدا کن پی

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــد تعیی ـــدود 21 درص ـــاری ح ج
همچنیـــن بـــر اســـاس محاســـبات انجـــام شـــده، مبنـــی 
بـــر داده هـــای آمـــاری بارنامه هـــای صـــادر شـــده بـــه طـــور 
متوســـط، نســـبت کل عـــوارض دریافتـــی از خودروهـــای 
ســـنگین شـــامل تریلـــی، کامیـــون دو محـــور و ســـه محـــور 
بـــه میـــزان دریافتـــی آن هـــا بابـــت کرایـــه حمـــل بـــار در 
چنـــد نمونـــه مـــورد بررســـی بـــرای کل مســـیر بیـــن دو تـــا 
شـــش درصـــد اســـت. در نتیجـــه میـــزان عـــوارض افزایـــش 
ــک  ــا یـ ــزارم تـ ــر دو هـ ــال 1۳۹۸ حداکثـ ــرای سـ ــه بـ یافتـ
ـــل  ـــهم قاب ـــاً س ـــت و مطلق ـــی اس ـــه دریافت ـــزان کرای ـــد می درص

محاســـبه ای در ســـبد قیمـــت حمـــل و نقـــل نـــدارد.
ــه  ــا کـ ــتفاده از آزادراه هـ ــه اسـ ــی اســـت کـ ــن در حالـ ایـ
ـــتهاک  ـــی از اس ـــداری آن ناش ـــه نگه ـــده ای از هزین ـــش عم بخ
ــب  ــل موجـ ــت، حداقـ ــنگین روی آن اسـ ــه سـ ــایل نقلیـ وسـ
ـــود  ـــای موج ـــه راه ه ـــبت ب ـــیر نس ـــری مس ـــش ۴۶7 کیلومت کاه
ــرف  ــالیانه در مصـ ــی سـ ــارد تومانـ ــی 1۶۶ میلیـ و صرفه جویـ
ـــایل  ـــواع وس ـــه ای ان ـــوخت یاران ـــت س ـــا قیم ـــم ب ـــوخت آن ه س

ــود. ــه می شـ نقلیـ

افزایش ۱2۰ هزار بشکه ای ظرفیت پاالیشی کشور 
بدون احداث پاالیشگاه

نرخ جدید عوارض آزادراه های کشور اعالم شد

سالمت

برای نذری از ظروف فاقد عالمت 
سیب سالمت و استاندارد 

استفاده نشود

ـــط کار وزارت  ـــامت محی ـــس اداره س رئی
ــام  ــرای نـــذری در ایـ بهداشـــت گفـــت: بـ
ــرف  ــار مصـ ــروف یکبـ ــد از ظـ ــرم بایـ محـ
اســـتاندارد  دارای عامـــت  و  اســـتاندارد 

ســـیب ســـامت اســـتفاده شـــود.
ـــا  ـــید رض ـــوز، س ـــزارش ســـامت نی ـــه گ ب
ـــط کار  ـــامت محی ـــس اداره س ـــی رئی غام
وزارت بهداشـــت بـــا اشـــاره بـــه اســـتفاده 
از ظـــروف یکبـــار مصـــرف در هیئت هـــای 
ــرد:  ــار کـ ــرم اظهـ ــام محـ ــی در ایـ مذهبـ
بـــرای  کار  بهتریـــن  محـــرم  ایـــام  در 
در  شـــرکت کنندگان  ســـامتی  حفـــظ 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــزاداری ایـ ــم های عـ مراسـ
ـــد  ـــروف چن ـــذری از ظ ـــش ن ـــگام پخ در هن
بـــار مصـــرف تـــا حـــد امـــکان اســـتفاده 
پاســـتیکی  ظرف هـــای  زیـــرا  شـــود 
ــردم  ــامتی مـ ــرای سـ ــرف بـ ــار مصـ یکبـ

ــرر دارد. ضـ
ـــط کار وزارت  ـــامت محی ـــس اداره س رئی
بهداشـــت ادامـــه داد: اســـتفاده از ظـــروف 
ــرط رعایـــت  ــه شـ ــرف بـ ــار مصـ ــد بـ چنـ
ـــت  ـــب اس ـــیار مناس ـــتی بس ـــائل بهداش مس
ـــوان  ـــچ عن ـــه هی ـــزاداران را ب ـــامتی ع و س
مســـئوالن  اگـــر  و  نمی کنـــد  تهدیـــد 
هیئت هـــا اگـــر مجبـــور بودنـــد از ظـــروف 
یکبـــار مصـــرف اســـتفاده کننـــد بایـــد از 
اســـتاندارد بـــودن ظرف هـــا بـــه طـــور 
ـــوری  ـــه ط ـــد؛ ب ـــدا کنن ـــان پی ـــل اطمین کام
پاســـتیکی  ظـــروف  بســـته های  کـــه 
ـــتاندارد و  ـــت اس ـــرف دارای عام ـــار مص یکب

ســـیب ســـامت باشـــد.
غامـــی تصریـــح کـــرد: عـــزاداران از 
ـــتاندارد  ـــوز و اس ـــد مج ـــروف فاق ـــرف ظ مص
شـــدت  بـــه  نـــذری  توزیـــع  بـــرای 
پرهیـــز کننـــد زیـــرا ایـــن ظرف هـــای 
ــواد  ــت از مـ ــن اسـ ــرف ممکـ ــار مصـ یکبـ

غیربهداشـــتی تهیـــه شـــده باشـــد.
ـــط کار وزارت  ـــامت محی ـــس اداره س رئی
ـــه  ـــی ک ـــدت زمان ـــرد: م ـــان ک ـــت بی بهداش
غـــذا در ظـــروف یکبـــار مصـــرف کشـــیده 
ـــد  ـــد نبای ـــردم برس ـــت م ـــا بدس ـــود ت می ش
باشـــد و  یـــک ســـاعت ونیم  از  بیشـــتر 
ـــفاف  ـــیار ش ـــد بس ـــه بای ـــه کار رفت ـــروف ب ظ

و نـــازک باشـــد.
بهتریـــن ظـــرف بـــرای توزیـــع غـــذای 
ــزود:  ــاو افـ ــای مذهبیـ ــت هـ ــذری هیئـ نـ
در  زیـــادی  مـــدت  داغ  غـــذای  نبایـــد 
ظرف هـــای یکبـــار مصـــرف باقـــی بمانـــد 
و  گیاهـــی  ظـــروف  از  اســـت  بهتـــر  و 
ـــتفاده  ـــذری اس ـــش ن ـــرای پخ ـــی ب آلمینیوم

شـــود.
ـــط کار وزارت  ـــامت محی ـــس اداره س رئی
ـــای  ـــش چ ـــرای پخ ـــه داد: ب ـــت ادام بهداش
و شـــیر گـــرم بهتـــر اســـت از ظـــروف 
پاســـتیکی اســـتفاده نشـــود و بـــه جـــای 
ــش  ــرای پخـ ــذی بـ ــای کاغـ آن از لیوان هـ

ــود. ــتفاده شـ ــذری اسـ نـ
ـــان  ـــزام بازرس ـــه اع ـــاره ب ـــا اش ـــی ب غام
بهداشـــت  وزارت  محیـــط  و  ســـامت 
بـــرای نظـــارت بـــر رعایـــت بهداشـــت بـــر 
ــت:  ــزاداری گفـ ــته  های عـ ــا و دسـ هیئت هـ
ـــت  ـــط وزارت بهداش ـــامت محی ـــان س بازرس
بـــه صـــورت دوره ای از مراکـــز تهیـــه و 
توزیـــع غـــذا بازدیـــد می کننـــد و میـــزان 
ـــتفاده  ـــامت آب مورداس ـــی و س ـــک، چرب نم
در تهیـــه غـــذا را بازرســـی و نظـــارت 

. می کننـــد
ـــط کار وزارت  ـــامت محی ـــس اداره س رئی
در  بهداشـــت  وزارت  افـــزود:  بهداشـــت 
ـــول  ـــت در ط ـــزرگ و پرجمعی ـــای ب هیئت ه
ـــط  ـــازرس ســـامت محی ـــک ب ـــام محـــرم ی ای
را بـــه طـــور دائـــم در آن مناطـــق مســـتقر 
می کنـــد تـــا ســـامتی مـــواد غذایـــی 

ــود. ــظ شـ ــده حفـ توزیع شـ
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بــا  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
ــورای  ــای ش ــس و اعض ــی رئی ــدور احکام ص
نمایشــگاه  ســومین  و  ســی  سیاســتگذاری 
ــرد.  ــوب ک ــران را منص ــاب ته ــی کت بین الملل
ــی؛  ــیدعباس صالح ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی طــی احــکام 
جداگانــه ای اعضــای شــورای سیاســتگذاری 
ســی و ســومین نمایشــگاه بین اللمللــی کتــاب 

ــرد. ــران را منصــوب ک ته
ــروزان،  ــدی فی ــر مه ــن خب ــاس ای ــر اس ب
ــماعیلی راد،  ــدی اس ــور، مه ــن پ ــان حس هوم
ضرغــام،  ایــرج  چینی فروشــان،  محســن 
نســب،  ســبحانی  علیرضــا  نیلــی،  میثــم 
فریــدون عمــوزاده خلیلــی، محمــد جــواد 
ــنا و  ــادر آش ــدری، ق ــم حی ــا، ابراهی مرادی نی
ــورای  ــای ش ــوان اعض ــه عن ــکار ب ــوب دهقان ای
نمایشــگاه  ســومین  و  ســی  سیاســتگذاری 
ــدند. ــوب ش ــران منص ــاب ته ــی کت بین الملل

شــورای  اعضــای  حکــم  متــن  در 
سیاســت گذاری ســی و ســومین نمایشــگاه 

اســت: آمــده  تهــران  کتــاب 
»برگــزاری بــا شــکوه، مســتمر و منظم ســی 
و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران 

بــه عنــوان بزرگتریــن رخــداد فرهنگــی ایــران 
موجــب شــکرگزاری بــه درگاه خداونــد متعــال 
و قدردانــی از تمامــی دســت اندرکاران گذشــته 
و حــال ایــن فعالیــت ارزشــمند، در حــوزه نشــر 

ــد. ــور می باش کش
ــوب در  ــزی مطل ــت برنامه ری ــه اهمی ــر ب نظ

حــوزه کتــاب و کتابخوانــی و بــا توجه به ســوابق 
ــه پیشــنهاد  ــی ب و تجــارب ارزشــمند جناب عال
معاونــت امــور فرهنگــی، بــه موجــب ایــن ابــاغ 
بــه عنــوان »عضــو شــورای سیاســت گذاری 
ــاب  ــی کت ــگاه بین الملل ــومین نمایش ــی و س س

ــوید. ــوب می ش ــران« منص ته

حداکثــری  اســتفاده  بــا  اســت  امیــد 
ارتقــای  و  توســعه  در  موجــود،  تجــارب  از 
روزافــزون فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و 
انجــام ایــن وظیفــه مهــم موفــق و مویــد 

باشــید.«
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنیــن 
جــوادی،  محســن  جداگانــه  حکمــی  در 
ــوان  ــه عن ــر را ب ــی وزی ــور فرهنگ ــاون ام مع
ــداد  ــن روی ــت گذاری ای ــورای سیاس ــس ش رئی

ــت. ــرده اس ــوب ک ــی منص فرهنگ
رئیــس شــورای سیاســت گذاری ســی و 
ســومین نمایشــگاه کتــاب تهــران نیــز در 
بــه  را  ایــوب دهقانــکار  حکمــی جداگانــه 

عنــوان دبیــر ایــن شــورا منصــوب کــرد.
ــی وزارت  ــور فرهنگ ــت ام ــن معاون همچنی
ــای  ــام اعض ــامی از تم ــاد اس ــگ و ارش فرهن
شــورای سیاســت گذاری نمایشــگاه ســی و دوم 
کــه بــا همــکاری و همدلــی و طــرح ایده هــای 
نــو و راهگشــا مســیر برگــزاری نمایشــگاه 
ــوار  ــت 1۳۹۸ هم ــران در اردیبهش ــاب ته کت
ــدوار  ــد و امی ــی می کن ــکر و قدران ــد، تش کردن
اســت نمایشــگاهی در خــور اهل فرهنــگ را در 

ــد.  ــزار کن ــده برگ ســال آین

معرفی رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری
 نمایشگاه کتاب تهران 

مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  عضــو 
را  مــدارس  در  محلــی  زبان هــای  تدریــس 
بامانــع دانســت و در عیــن حــال عنــوان کــرد 
کــه زبــان رســمی تدریــس بایــد فارســی باشــد 
ــس  ــرای تدری ــک کاس ب ــاص ی ــی اختص ول

ــدارد.  ــی ن ــف مانع ــوام مختل ــات اق ادبی
بــه گــزارش خانه ملــت ، علــی مطهــری 

ــاره بررســی طــرح اجــرای اصــل پانزدهــم  درب
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران 
ــی  ــی و قوم ــای محل ــس زبان ه ــاره تدری درب
در مــدارس و دانشــگاه های کشــور کــه در 
دســتور کار کمیســیون فرهنگــی مجلــس قــرار 
ــرای  ــک کاس ب ــاص ی ــت: اختص ــت، گف داش
ــدارس  ــف در م ــوام مختل ــات اق ــس ادبی تدری

ــی  ــدارد ول ــرادی ن ــی ای ــات ترک ــد ادبی مانن
ــان  ــد زب ــای درس بای ــمی کاس ه ــان رس زب

ــد. ــی باش فارس
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــام  ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــامی اف اس
ــی  ــت گرای ــژاد و قومی ــرای ن ــی ب ــچ ارزش هی
ــرای  ــکلی ب ــئله مش ــن مس ــت، ای ــل نیس قائ

نمی کنــد. ایجــاد  کشــور 

تفاوتزبانهاامنیتملیراتهدید
نمیکند

وی تأکیــد کــرد: محــور اصلــی وحــدت 
ــاوت  ــت و تف ــام اس ــن اس ــران دی ــردم ای م
و تنــوع گویــش و زبان هــا امنیــت ملــی را 

نمی کنــد. تهدیــد 

مطهــری اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
از وزیــر پیشــنهادی  نماینــدگان  از  برخــی 
ــه  ــد ک ــت کردن ــرورش درخواس ــوزش و پ آم
نســبت بــه اجــرای اصــل پانزدهــم قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران دربــاره 
در  قومــی  و  محلــی  زبان هــای  تدریــس 
مــدارس و دانشــگاه های کشــور اعــام موضــع 
کنــد، بایــد بررســی کــرد کــه ایــن موضــوع در 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــارات وزی ــه اختی حیط

ــر. ــا خی ــت ی اس
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اســامی اضافــه کــرد: بایــد بررســی کــرد کــه 
ــه  ــد ب ــرورش می توان ــوزش و پ ــر آم ــا وزی آی
ــا  ــد ی ــاذ کن ــی اتخ ــن تصمیم ــی چنی تنهای
ــد در  ــرورش بای ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ش

ــد؟ ــار نظــر کن ــه اظه ــن زمین ای

مطهری:

تدریس زبان های محلی در مدارس 
مانعی ندارد

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز 
گفــت: بــا راه انــدازی مدرســه علمــی و مهارتــی 
آمــوزش،  بــا  می توانیــم  کفــش  و  چــرم 
قابــل  جهــش  تجاری ســازی  و  برندســازی 

ــم.  ــاد کنی ــت ایج ــن صنع ــی در ای توجه
ــا  ــور ب ــز جوانپ ــنیم، عزی ــزارش تس ــه گ ب
ــگاه  ــن دانش ــات ای ــن اقدام ــه آخری ــاره ب اش
ــی  ــی و مهارت ــه علم ــدازی مدرس ــرای راه ان ب
اســامی  آزاد  دانشــگاه  در  کفــش  و  چــرم 
ــرداری از نخســتین  واحــد تبریــز بعــد از بهره ب
کشــور  روباتیــک  مهارتــی  عالــی  مدرســه 
ــز  ــام موفقیت آمی ــد از انج ــت:  بع ــار داش اظه
طــرح پایــش و ثبــت آن در ســایت ایــن واحــد 
ــوآوری در صنعــت کفــش  ــرای  ن دانشــگاهی ب
و چــرم اقــدام بــه راه انــدازی مدرســه مهارتــی 

ــم. کردی
وی افــزود: در ایــن راســتا بــا شــهرک 
ــی  ــان مذاکرات ــه کفاش ــز و اتحادی ــش تبری کف
ــرای  ــی ب ــن مکان انجــام شــده و در حــال یافت
و  کفــش  علمی-مهارتــی  مدرســه  احــداث 
چــرم هســتیم تــا بــا انجــام مقدمــات اولیــه و 
ــد در  ــزودن دو رشــته جدی کســب مجــوز و اف
زمینــه  طراحــی کفــش و چــرم، ایــن مرکــز را 

ــم. ــدازی کنی راه ان
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز 
دربــاره رونــد راه انــدازی مدرســه مهارتــی چــرم 
ــی کــه  ــا گفــت: یکــی از دالیل ــه آن و کفــش ب
رونــد ایجــاد مدرســه طــول کشــیده ایــن 

ــد، مدرســه  اســت کــه ایجــاد رشــته های جدی
ــی و  ــز مهارت ــات، مرک ــز تحقیق ــی، مرک مهارت
شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه کفــش 
ــه  ــد ب ــر هســتند و بای و چــرم مکمــل همدیگ
ــدون هــم تکمیــل  ترتیــب ایجــاد شــود کــه ب

ــد شــد. نخواهن

جوانپــور علــت انتخــاب تبریــز بــرای ایجــاد 
مدرســه مهارتــی چــرم و کفــش را بیــان کــرد 
و گفــت: به دلیــل ســابقه زیــاد صنعــت کفــش 
تبریــز و ضریــب  و چــرم و قدمــت آن در 
اشــتغال، امکانــات و کارخانه هــای بســیاری 
ــه در اســتان آذربایجــان شــرقی از گذشــته  ک

وجــود داشــته، تبریــز و دانشــگاه آزاد اســامی 
بــرای ایجــاد مدرســه علمــی مهارتــی انتخــاب 

شــده اســت.
ــرم  ــش و چ ــت کف ــرد: صنع ــح ک وی تصری
کشــورهایی  از  اخیــر  ســال های  در  تبریــز 
ماننــد ترکیــه در زمینــه تجــاری  عقــب افتــاده 
و ایــن کشــورها اگرچــه ســابقه زیــادی در 
مقایســه بــا تبریــز در ایــن صنعــت ندارنــد؛ امــا 
ــی و برندســازی مناســب توانســتند  ــا بازاریاب ب
ــن  ــر همی ــند ب ــته باش ــی داش ــرفت خوب پیش
ــی چــرم  ــدازی مدرســه مهارت ــا راه ان اســاس ب
و کفــش، آمــوزش، برندســازی و تجاری ســازی 
ــش و  ــت کف ــاد صنع ــه ابع ــم در هم می توانی
ــژه  ــه آن به وی ــته ب ــای وابس ــرم و صنعت ه چ
ــه  ــل توج ــش قاب ــرم جه ــش و چ ــت کف صنع

ــته باشــیم. داش
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز 
افــزود: در مدرســه و مرکــز علمی-مهارتــی 
کفــش و چــرم بایــد افــرادی تربیــت شــوند کــه 
بتواننــد هــم اشــتغالزایی کننــد و هــم کارآفرین 

ــد. ــزوده افزایــش یاب ــا ارزش  اف باشــند ت
ــان اینکــه در حــوزه کفــش  ــا بی ــور ب جوانپ
ــت  ــد و کیفی ــادی در بحــث تولی مشــکات زی
داریــم، مطــرح کــرد: تولیــدات در صنعــت 
ــان  ــا جه ــت ب ــل رقاب ــد قاب کفــش و چــرم بای
باشــد تــا بــا برندســازی کفــش تبریــز و 
ــن  ــش صــادرات شــاهد شــکوفا شــدن ای افزای

ــیم. ــور باش ــت در کش صنع

جهش در صنعت چرم و کفش 
با ایجاد مدرسه مهارتی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی مطرح کرد:

موزه زنده سفال، نمونه ای موفق در فعالیت های غیر دولتی و گروهی 
بانوان در سطح استان 

آشپزی

کوکوبادمجان
موادالزم:

بادمجان متوسط                 ۳ عدد
قارچ                                ۶ عدد
سیر                                 ۳ بوته

کنجد                     2 قاشق غذاخوری
آرد برنج یا نخود      ۴ قاشق غذاخوری

تخم کتان               2 قاشق غذاخوری 
یا تخم مرغ بزرگ                1 عدد

شوید خرد شده       2 قاشق غذاخوری
آویشن                  1 قاشق چایخوری
سماق                   1 قاشق چایخوری
زیره سبز             2/1 قاشق چایخوری
نمک دریا و فلفل           به میزان الزم
روغن              برای سرخ کردن کوکو 

شــاید بــا خودتــون فکــر کنیــن کــه 
ــه،  ــه غــذای عجیب کوکــو بادمجــان حتمــا ی
یــا شــاید طعــم خوبــی نداشــته باشــه. ولــی 
ــه دســتور تهیــه جــذاب و  ــا ی مــن اومــدم ب
ــدم.  ــر ب ــون رو تغیی ــه دیدگاهت خوشــمزه ک
ــارچ  ــراه ق ــه هم ــان ب ــوی بادمج ــن کوک ای
ــه.  ــه میش ــه تهی ــده دیگ ــم دهن ــی طع و کل
ــاز داره و  ــان نی ــه زم ــی دقیق ــه س ــط ب فق

ــت. ــوق العادس ــزه اش ف ــور م ــن ط همی
ــه  ــه ی ــه میش ــان ک ــوی بادمج ــن کوک ای
جورایــی اون رو کوکــو بادمجــان رژیمــی 
دونســت بــرای افــراد گیــاه خــوار هم مناســبه. 
ــه  ــواد اولی ــوی م ــه ت ــور ک ــون ط ــی هم یعن
 )vegan( نوشــتیم، کســایی کــه گیــاه خــوار
ــای  ــه ج ــان ب ــم کت ــن از تخ ــتن، میتون هس
تخــم مــرغ اســتفاده کنــن. البتــه اگــه دوســت 
ــاده  ــی و س ــا رژیم ــذا رو کام ــن غ ــن ای داری
ســرو کنیــن املــت بادمجــان رژیمــی گزینــه 
بهتــری هســت. ولــی در مجمــوع طعمــی کــه 
قــارچ، ســیر و ادویــه هــا بــه ایــن کوکــو میدن 
رو در هیــچ غــذای دیگه ای نمیشــه پیــدا کرد. 
ــم ســراغ  خــب دیگــه فکــر کنــم وقتشــه بری
ــده  ــرخ ش ــان س ــو بادمج ــه کوک ــرز تهی ط
ــذا  ــن غ ــدوارم ای ــوی! امی ــم و مق ــوش طع خ

ــه. ــه کن ــون هدی ــات خوشــی رو بهت اوق

طرزتهیه:
مرحلــه اول: بــرای شــروع بایــد بادمجــان 
هــا را خــرد کنیــد. ســپس قــارچ هــا را خــرد 

کــرده و ســیر را پــوره کنیــد.
مرحلــه دوم: ماهیتابــه را روی حــرارت 
ــن در  ــوری روغ ــق چایخ ــد و دو قاش بگذاری
ــان  ــاال بادمج ــود. ح ــرم ش ــا گ ــد ت آن بریزی
خــرد شــده، قــارچ، ســیر پــوره شــده، ادویــه 
ــوید، آویشــن، ســماق،  ــبزیجات )ش ــا و س ه
زیــره، نمــک دریــا و فلفــل( را اضافــه کنیــد. 
ــد و 7  ــه را بگذاری ــوم: درب ماهیتاب ــه س مرحل
دقیقــه صبــر کنیــد تا مــواد بــه خوبی پخته شــود.

مرحلــه چهــارم: در ایــن مرحلــه از تهیــه 
ــد  ــه را برداری ــان درب ماهیتاب ــو بادمج کوک
ــد  ــد. اجــازه دهی ــواد را کمــی بهــم بزنی و م
ــپس  ــد. س ــم بپزن ــا ه ــر ب ــه ی دیگ 5 دقیق
برداریــد.  حــرارت  روی  از  را  ماهیتابــه 
ــه  ــک کاس ــه ی ــده را ب ــه ش ــوط پخت مخل
ــود،  ــا نخ ــج ی ــاال آرد برن ــد. ح ــل کنی منتق
کنجــد و تخــم کتــان را اضافــه کنیــد. مــواد 
ــی  ــه آرام ــد و ب ــم بزنی ــوب به ــو را خ کوک

ــد.  ــه کنی ــرد و ل خ
ــزرگ  ــه ب مرحلــه پنجــم: در یــک ماهیتاب
ــد و روی  ــن بریزی ــداری روغ ــب مق و نچس
ــتفاده  ــاد اس ــن زی ــد. از روغ ــرارت بگذاری ح
ــه  ــف ماهیتاب ــه ک ــدر ک ــن ق ــد. همی نکنی

ــت. ــی اس ــود، کاف ــرب ش چ
مرحلــه ششــم: وقتــی روغــن داغ شــد، یک 
قاشــق غذاخــوری از مــواد کوکــوی بادمجــان 
ــه  ــد. ب ــرار دهی ــه ق ــی در ماهیتاب ــه آرام را ب

کمــک قاشــق بــه آن شــکل دهیــد.
کوکــو  طــرف  هــر  هفتــم:  مرحلــه 
ــه  ــی ســه دقیق ــدت دو ال ــه م بادمجــان را ب
ــواد  ــرای تمــام م ــن کار را ب ــد. ای ســرخ کنی

ــد. ــه دهی ــو ادام کوک
حولــه  دســتمال  یــک  آخــر:  مرحلــه 
ای تمیــز را در بشــقاب بگذاریــد. ســپس 
کوکوهــای ســرخ شــده را روی آن قــرار 
دهیــد تــا روغنشــان گرفتــه شــود. کوکــوی 
بادمجــان را بــه همــراه ســبزی و ســاالد ســرو 

ــان. ــوش ج ــد. ن کنی

نکاتکلیدیتهیهکوکوبادمجان
ـــو بادمجـــان شـــیرازی  ـــه کوک ـــرای تهی - ب
فقـــط بـــه بادمجـــان، ســـیر، پیـــاز، تخـــم 
ــاز  ــل نیـ ــک و فلفـ ــه، نمـ ــرغ، زردچوبـ مـ
ـــابه  ـــو مش ـــر دو کوک ـــه ه ـــد. روش تهی داری
ـــوی  ـــد در روش کوک ـــت. میتوانی ـــم اس ـــا ه ب
ــا  شـــیرازی بادمجـــان را کبـــاب کنیـــد یـ
ـــو  ـــواد کوک ـــه م ـــا بقی ـــز ب ـــورت آب پ ـــه ص ب

مخلـــوط کنیـــد.
ــرای تزییــن کوکــو بادمجــان  - معمــوال ب
ــر  ــازه ظاه ــبزیجات ت ــرگ س ــتفاده از ب اس
شــما  امــا  دهــد.  مــی  آن  بــه  جذابــی 
ــت  ــا خاقی ــذا را ب ــن غ ــن ای ــد تزیی میتوانی

ــد. ــر دهی ــان تغیی خودت
* اگــر بــه غذاهــای گیاهــی کــه بــا 
بادمجــان تهیــه میشــوند عاقــه داریــد 
بادمجــان  و  کبابــی  بادمجــان  میتوانیــد 

کنیــد. امتحــان  هــم  را  ســوخاری 
منبع:ایرانکوک

نمایشگاه عکس محرم در گالری 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

گشایش یافت 

ــده ای از  ــا گزی ــرم، ب ــس مح ــگاه عک نمایش
تصایــر آئین هــا و ســنت های عــزاداری، در 
گالــری ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری تبریــز پذیــرای عاقه منــدان اســت. 
بــه گــزارش شــهریار، در ایــن نمایشــگاه ۴0 
قطعــه عکــس، از آئین هــای مردمــی و ســنتی 

عــزاداری آذربایجــان، ارائــه شــده اســت.
محــرم در روســتاها، عــزاداری بــازار تاریخــی 
و  شــبیه خوانی  شــبانه،  دســتجات  تبریــز، 
جملــه  از  عــزاداری،  مختلــف  ســبک های 
موضوعــات ایــن عکس هــا اســت کــه بــه 
ــف  ــا تکنیک هــای مختل ــوع، ب ــور موض فراخ
سیاه وســفید و رنگــی عرضــه شــده  اســت.

ایــن  از  بازدیــد  بــرای  عاقه منــدان 
ــرم  ــاه مح ــه اول م ــان ده ــا پای ــگاه، ت نمایش
ــع در در  ــازمان واق ــری س ــه گال ــد ب می توانن
بلــوار اســتاد شــهریار، مجتمــع جواهــر مراجعــه 

ــد. کنن

وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی:
پرونده های صیانت از میراث فرهنگی 

با قدرت بیشتری پیگیری می شود

ــراث فرهنگــی،  ــر پیشــنهادی وزارت می وزی
گردشــگری و صنایــع دســتی تأکیــد کــرد: بــا 
ــای  ــه، پرونده ه ــه وزارتخان ــازمان ب ــل س تبدی
قــدرت  بــا  فرهنگــی  میــراث  از  صیانــت 

ــد.  ــد ش ــری خواه ــتری پیگی بیش
ــا، »علــی اصغــر مونســان«  بــه گــزارش ایرن
قــوه  در  جریــان  در  پرونده هــای  دربــاره 
میــراث  از  صیانــت  درخصــوص  قضائیــه 
فرهنگــی، اظهــار داشــت: یکــی از وظایــف 
ــت  ــی اس ــراث فرهنگ ــت از می ــا صیان ــم م مه
ــا تشــکیل وزارت  و ایــن پرونده هــای قضایــی ب
ــال  ــدرت بیشــتری دنب ــا ق ــراث فرهنگــی ب می

ــد. ــد ش خواه
ــراث فرهنگــی،  ــر پیشــنهادی وزارت می وزی
دربــاره  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــی ک پرونده های
ــت:  ــم گف ــت، ه ــاکی اس ــا ش ــه آنه ــبت ب نس
درخصــوص  مفتــوح  پرونده هــای  عمــده 
تخریب هــای صــورت گرفتــه و تجــاوز بــه 

حریــم میــراث فرهنگــی اســت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن تخلفـــات 
تقریبـــا در همـــه اســـتان ها وجـــود دارد و 
چنیـــن پرونده هایـــی مربـــوط بـــه یـــک 
ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــت، در پاس ـــاص نیس ـــتان خ اس
ســـئوال کـــه بـــا حضـــور آقـــای رئیســـی در 
ــن  ــه ایـ ــیدگی بـ ــد رسـ ــه رونـ ــوه قضائیـ قـ
پرونده هـــا چـــه تغییـــری کـــرده اســـت، 
بیـــان کـــرد: قـــوه قضائیـــه در ایـــن زمینـــه 
همـــواره همراهـــی خوبـــی داشـــته اســـت و 
ـــی  ـــای رئیس ـــور آق ـــا حض ـــتم ب ـــن هس مطمئ
همکاری هـــا گســـترش پیـــدا خواهـــد کـــرد.

ــراث فرهنگــی،  ــر پیشــنهادی وزارت می وزی
گردشــگری و صنایــع دســتی، قانــون »ســاخت 
یــا بازســازی اثــر ثبــت شــده در صــورت 
ــا  ــرد ی ــط ف ــکان توس ــان م ــب در هم تخری
ــیار  ــون بس ــده«  را قان ــب کنن ــتگاه تخری دس
از  قدردانــی  ضمــن  و  برشــمرد  مفیــدی 
ــب آن اظهــار داشــت:  ــرای تصوی نماینــدگان ب
ــدرت اجــرا  ــا ق ــون در حــال حاضــر ب ــن قان ای

می شــود.

ــع  ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
دســـتی آذربایجـــان شـــرقی مـــوزه زنـــده ســـفال را 
ـــی  ـــی و گروه ـــر دولت ـــای غی ـــق در فعالیت ه ـــه ای موف نمون

بانـــوان در ســـطح اســـتان عنـــوان کـــرد. 
ـــاح  ـــن افتت ـــدار در آیی ـــی آب ـــنا، مرتض ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــن  ـــا جش ـــان ب ـــبک« همزم ـــفالین مش ـــار س ـــگاه »آث نمایش
ـــز،  ـــفال تبری ـــده س ـــوزه زن ـــایش م ـــالروز گش ـــن س پانزدهمی
ـــی  ـــز یک ـــفال تبری ـــده س ـــوزه زن ـــه م ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش ب
از مهم تریـــن ظرفیت هـــای صنایـــع دســـتی اســـتان 
ـــوزه  ـــاالن م ـــتر فع ـــرد: بیش ـــار ک ـــود، اظه ـــوب می ش محس
ــد،  ــکیل می دهنـ ــد تشـ ــوان هنرمنـ ــفال را بانـ ــده سـ زنـ
ــای  ــق در فعالیت هـ ــه ای موفـ ــوزه را نمونـ ــن مـ ــه ایـ کـ
ـــی  ـــتان معرف ـــطح اس ـــوان در س ـــی بان ـــی و گروه ـــر دولت غی

کرده انـــد. 

 وی افـــزود: در ایـــن مرکـــز تـــاش شـــده اســـت تـــا 
روش هـــای ســـنتی ســـفالگری احیـــا شـــده و در محیـــط 
ـــروش  ـــش و ف ـــر نمای ـــاوه ب ـــوزه ع ـــن م ـــا ای ـــاق و زیب خ
ـــه  ـــده و روزان ـــورت زن ـــه ص ـــز ب ـــوزش نی ـــد و آم ـــار، تولی آث

ـــود.  ـــزار ش برگ
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
دســـتی آذربایجـــان شـــرقی بـــا بیـــان این کـــه افتتـــاح 
ـــن  ـــا جش ـــان ب ـــبک همزم ـــفالین مش ـــار س ـــگاه آث نمایش
ــفال،  ــده سـ ــوزه زنـ ــایش مـ ــالروز گشـ ــن سـ پانزدهمیـ
فرصتـــی دوبـــاره بـــرای آشـــنایی مـــردم هنـــر دوســـت 
ــت،  ــری اسـ ــفال گـ ــر سـ ــای هنـ ــا ظرفیت هـ ــز بـ تبریـ
ــای  ــبک های زیبـ ــی از سـ ــبک یکـ ــبک مشـ ــت: سـ گفـ
ــوز  ــه زنـ ــی منطقـ ــفید بومـ ــاک سـ ــا خـ ــفالگری بـ سـ
اســـت کـــه در ایـــن نمایشـــگاه آثـــار 10 هنرمنـــد بـــه 

صـــورت ۳5 اثـــر هنرجویـــی و 15 اثـــر مـــدرس ایـــن 
ــته  ــه نمایـــش گذاشـ ــدان بـ ــه منـ ــرای عاقـ ــوزه بـ حـ

شـــده اســـت. 
ــدات  ــی تولی ــطح کیف ــا س ــرد: ارتق ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــتقیم آن فرصت ــه مس ــا عرض ــراه ب ــتی هم ــع دس صنای
ــق چرخــه اقتصــادی هنرمنــدان ایجــاد  ــرای رون مناســب ب
می کنــد کــه مــوزه زنــده ســفال و برگــزاری نمایشــگاه هایی 
از ایــن دســت بــا برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطبــان 
ایــن فرصــت را ایجــاد می کنــد تــا هنــر دســت هنرمنــدان 

ــه صــورت ویــژه معرفــی و عرضــه شــود.  ب
گفتنـــی اســـت؛ نمایشـــگاه آییـــن افتتـــاح نمایشـــگاه 
جشـــن  بـــا  همزمـــان  مشـــبک«  ســـفالین  »آثـــار 
پانزدهمیـــن ســـالروز گشـــایش مـــوزه زنـــده ســـفال 
تبریـــز، شـــامگاه روز گذشـــته 10 شـــهریور مـــاه ۹۸ بـــا 

ـــرقی،  ـــان ش ـــی آدربایج ـــراث فرهنگ ـــرکل می ـــور مدی حض
ـــن  ـــای انجم ـــوتان و اعض ـــتی، پیشکس ـــع دس ـــاون صنای مع

ــزار شـــد. ــتان برگـ ــفال اسـ دوســـتداران سـ
»آثـــار ســـفالین مشـــبک« طـــی روزهـــای 10 
ـــی 1۶:۳0 در  ـــاعت 10 ال ـــهریور ۹۸ از س ـــت 1۶ ش لغای
ـــه  ـــز ب ـــفال تبری ـــده س ـــوزه زن ـــوی، م ـــه عل ـــل خان مح
منظـــور بازدیـــد عمـــوم و عاقمنـــدان دایـــر خواهـــد 

ـــود. ب
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به بهانه ی ۱ سپتامبر روز جهانی داور

علیرضــا  مــا،  نــگار  گــزارش خبــر  بــه 
فغانــی داور افتخــار آفریــن فوتبــال کشــورمان  
پســت  در  داور  جهانــی  روز  مناســبت  بــه 

نوشــت: اینســتاگرامی خــود 
تمــام آرزوهایــش در ســاق پاهایــش نهفتــه 
اســت. مــی دود، عــرق مــی ریــزد، مــی ایســتد، 
ــحال از  ــا خوش ــی ه ــد، بعض ــی زن ــوت م س
ســوتش، بعضــی هــا ناراحــت... ولــی هیچکــس 
ــن  ــه ای ــگار ب ــا ان ــد، اص ــی کن ــویقش نم تش
ــه  ــان ب ــی همچن ــده، ول ــویق نیام ــر تش قش
ــا  ــد ب ــاش مــی کن ــی کــه دارد ت خاطــر هدف

ــد. ــی جنگ ــات م ــام نامایم تم
ــاده و  ــاک آم ــک س ــاغ هســت و ی ــک اب ی
یــک آرزو کــه او را وامیــدارد تــا دوبــاره تــاش 

ــاره بایســتد و ســوت بزنــد. کنــد، دوب
حرفــی از ســختی نمــی زنــد چــون عاشــقانه 
ــد  ــد، هرچن ــی کن ــاش م ــش ت ــرای هدف ب

ــه اســت. ــا یکطرف ــه دارد کام عشــقی ک
آری او یــک داور اســت، کســی کــه عاشــق 

صفــت خالــق خــود شــده اســت.
ــا دهــم شــهریور،  یــک ســپتامبر مصــادف ب
ــا  ــی ادع ــه داوران ب ــر هم ــی داور ب روز جهان

ــارک. مب

اهر، میزبان اردوی تیم ملی بوکس 
جوانان ایران 

ــه در  ــران ک ــان ای ــس جوان ــی بوک ــم مل تی
اردوی شــهر اهــر حضــور دارد، امــروز دومیــن 
ــن شــهر  ــن خــود را در ســالن بوکــس ای تمری

ــرد. ــزار ک ــا حضــور 2۴ بوکســور برگ ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانــان آذربایجــان شــرقی، مصطفــی خانــی 
ــا  ــه ب ــتان در رابط ــس اس ــت بوک ــس هیئ رئی
شــرایط اردوی تیــم ملــی بوکــس جوانــان 
الزم  امکانــات  خوشــبختانه  گفــت:  ایــران 
بــرای تمریــن و اســکان ورزشــکاران و اعضــای 
ــاده اســت و  ــران آم ــم بوکــس ای ــی تی کادرفن

ــم. ــکلی نداری ــچ مش هی
وی ادامــه داد: مــا همیشــه حامــی تیم هــای 
ــه  ــم ک ــم و ســعی می کنی ــران بودی ــس ای بوک
ــس  ــم بوک ــرای تی ــی ب ــیار خوب ــان بس میزب
جوانــان کشــورمان باشــیم. از روز یکشــنبه 
دهــم شــهریور، تمریــن تیــم در ســالن بوکــس 
شهرســتان اهــر اغــاز شــده و ســعی می کنیــم 
کــه در روزهــای آینــده میزبانــی خوبــی داشــته 

باشــیم.
ــان  ــی بوکــس جوان ــم مل ــی اســت تی گفتن
ایــران 1۸ آبــان مــاه ســال جــاری قــرار اســت 
در مســابقات قهرمانــی آســیا بــه میزبانــی 

ــد. ــرکت کن ــتان، ش ــور مغولس کش

ــه از  ــان مراغـ ــس اداره ورزش و جوانـ رئیـ
کســـب نخســـتین مـــدال طـــای مســـابقات 
ــتان  ــن شهرسـ ــخ ورزش ایـ ــی در تاریـ جهانـ
ـــپک  ـــم س ـــو تی ـــه ای عض ـــن مراغ ـــط بازیک توس

تاکـــرای کشـــورمان خبـــر داد. 
ـــزود:  ـــی اف ـــدی نوائ ـــا، مه ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــو  ــوان عضـ ــن جـ ــی، بازیکـ ــعود فرمانـ مسـ
ـــابقات  ـــی مس ـــرا، اعزام ـــپک تاک ـــی س ـــم مل تی
ـــراه  ـــه هم ـــد، ب ـــته در تایلن ـــن رش ـــی ای جهان
تیـــم کشـــورمان موفـــق بـــه کســـب مـــدال 

ـــد. ـــا ش ـــت ه ـــن رقاب ـــای ای ط
ـــه  ـــتعد ک ـــن مس ـــن بازیک ـــه داد: ای وی ادام
از تیـــم باشـــگاه عبـــدی مراغـــه بـــه عنـــوان 
ـــم  ـــه تی ـــرقی ب ـــان ش ـــده آذربایج ـــا نماین تنه
ـــن  ـــه کســـب ای ـــق ب ـــود، موف ـــه ب ـــی راه یافت مل

ـــت. ـــده اس ـــار ش افتخ
ــرا  ــپک تاکـ ــرد: ورزش سـ ــه کـ وی اضافـ
ـــون  ـــه،  تاکن ـــودن در مراغ ـــا ب ـــود نوپ ـــا وج ب
ـــیاری  ـــای بس ـــت ه ـــب موفقی ـــه کس ـــق ب موف
ــه  ــتان را بـ ــن شهرسـ ــته ایـ ــده و توانسـ شـ
قطـــب ایـــن ورزش در شـــمالغرب کشـــور 

تبدیـــل کنـــد.

ـــار  ـــل از افتخ ـــور تجلی ـــه منظ ـــزود: ب وی اف
ــم  ــه ای، مراسـ ــوان مراغـ ــن جـ ــی ایـ آفرینـ
ـــن در  ـــکار افتخارآفری ـــن ورزش ـــتقبال از ای اس
ـــور  ـــا حض ـــتان ب ـــن شهرس ـــه ای ـــان ورود ب زم
ـــد  ـــزار خواه ـــتان برگ ـــئوالن و ورزش دوس مس

ـــد. ش
ـــر  ـــی زی ـــرای قهرمان ـــپک تاک ـــابقات س مس
ــت«  از  ــش »ایونـ ــان در بخـ ــال جهـ 2۳ سـ
ـــوک  ـــی بانک ـــه میزبان ـــهریور امســـال ب ـــوم ش س
ـــم  ـــی تی ـــا قهرمان ـــه ب ـــد ک ـــزار ش ـــد برگ تایلن

ـــد. ـــراه ش ـــورمان هم ـــر 2۳ کش ـــی زی مل
ـــا  ـــه ب ـــن مســـابقات ک ـــم کشـــورمان در ای تی
حضـــور 10 تیـــم در شـــهر بانکـــوک، مرکـــز 
ـــب  ـــه کس ـــق ب ـــت، موف ـــان داش ـــد جری تایلن

ـــد. ـــت ش ـــام نخس مق
تیـــم ملـــی ســـپک تاکـــرای زیـــر 2۳ 
ـــابقات  ـــن در مس ـــرای اولی ـــه ب ـــران ک ـــال ای س
قهرمانـــی جهـــان حضـــور پیـــدا کـــرد، 
توانســـت بـــا غلبـــه بـــر تیـــم کامبـــوج بـــه 
ــت  ــم ایونـ ــای تیـ ــت رقابت هـ ــوان نخسـ عنـ
ـــد. ـــدا کن ـــت پی ـــد دس ـــژن A در تایلن در دیوی

ـــد  ـــت آم ـــه دس ـــی ب ـــی در حال ـــن قهرمان ای
ـــرای  ـــران ب ـــال ای ـــر 2۳ س ـــی زی ـــم مل ـــه تی ک
کســـب ایـــن عنـــوان بـــه مصـــاف رقبایـــی 
ــر  ــر، از نظـ ــان بزرگ تـ ــه از بازیکنـ رفـــت کـ

ــد. ــود می بردنـ ــه ای، سـ ــنی و تجربـ سـ
جوانـــان کشـــورمان بـــرای کســـب ایـــن 
ــگ،  ــگ کنـ ــای هنـ ــد تیم هـ ــوان از سـ عنـ
پاکســـتان، بنـــگادش و کامبـــوج گذشـــتند.

در رقابت هـــای جهانـــی امســـال بیـــش از 
۸50 ورزشـــکار، مربـــی و 50 داور از ۳1 کشـــور 

ـــتند. ـــور داش ـــان حض جه

کسب نخستین مدال طالی جهانی ورزش مراغه

ملی پــوش زن پاکــت بیلیــارد ایــران گفــت: 
بــا هــدف موفقیــت در رقابت هــای جهانــی 
ــه  ــران ب ــم ای ــزاز پرچ ــارد و اهت ــت بیلی پاک

ــوم.  ــزام می ش ــن اع ــابقات چی مس
رقابت هــای پاکــت بیلیــارد قهرمانــی جهــان 
در بخــش زنــان از 1۴ تــا 17  شــهریورماه 
ــزار  ــن برگ ــانگهای چی ــهر ش ــی ش ــه میزبان ب
می شــود و »هانیــه فــاح« تنهــا نماینــده 

ــت. ــابقات اس ــن مس ــران در ای ای
بــه گــزارش ایرنــا، او در ایــن خصــوص 
رقابت هــای  در  شــرکت  از  پــس  گفــت: 
انتخابــی کشــور و کســب عنــوان قهرمانــی 
ــی را کســب  جــواز حضــور در مســابقات جهان

کــردم و راهــی چیــن می شــوم.
ــران  ــته ای ــال گذش ــت: س ــار داش وی اظه
ــت  ــهمیه داش ــی ۳ س ــابقات جهان ــرای مس ب
ولــی در  مســابقات 201۹  یــک ســهمیه 
بــه ایــران تعلــق گرفــت و امیــدوارم بــه 
ــر  ــق ظاه ــده کشــورم، موف ــا نماین ــوان تنه عن
شــوم. البتــه بعــد از رصــدی کــه انجــام دادم، 

مشــخص شــد بهترین هــای دنیــا در مســابقات 
کار ســخت  کــه  دارنــد  رو حضــور  پیــش 
ــاف  ــه مص ــوان ب ــه ت ــا هم ــی ب ــود،  ول می ش

ــی روم. ــان م حریف
تنهــا نماینــده زن ایــران در رقابت هــای 
ــا  ــه آی ــاره اینک ــارد درب ــت بیلی ــی پاک جهان
ــا  ــود ی ــی ش ــزام م ــراه او اع ــز هم ــی نی مرب
المللــی  بیــن  رقابت هــای  گفــت:  خیــر؟ 
ــی  ــد مرب ــه بای ــت ک ــه ای اس ــه گون ــارد ب بیلی
پیــش از اعــزام نــکات الزم را بــه بازیکــن 
بگویــد. زیــرا مســابقات بیشــتر نیازمنــد تمرکــز 
مســابقات  در  ورزشــکاران  بیشــتر  و  اســت 
ــوند. ــر می ش ــی حاض ــدون مرب ــز ب ــی نی جهان

فــاح در خصــوص اینکــه هزینــه ایــن اعــزام 
ــیون  ــا فدراس ــابقات ی ــده مس ــزار کنن ــا برگ ب
ایــران اســت؟ اظهــار داشــت: هــر مرحلــه 
ــد، از ســوی  ــود کن ــه ورزشــکار بیشــتر صع ک
ــود  ــت می ش ــه او پرداخ ــه ای ب ــان هزین میزب
ــن  ــر همی ــزار دالر اســت. ب ــل آن ه ــه حداق ک
ــی  ــابقات انتخاب ــران مس ــیون ای ــاس فدراس اس

را برگــزار کــرد تــا بهتریــن فــرد اعــزام شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن مســابقات 
بــه دنبــال کســب تجربــه نیســت، بیــان کــرد: 
پیــش از ایــن در ســال ۹5 در رقابت هــای 
ــا 2  ــودم و ب ــرده ب ــرکت ک ــن ش ــی چی جهان
ــدم.  ــذف ش ــابقات ح ــه مس ــت از گردون شکس
ــدوزی  ــه ان ــن تجرب ــش از ای ــی پی ــه عبارت ب
ــدف  ــا ه ــش رو ب ــای پی ــردم و در رقابت ه ک

ــوم. ــی ش ــر م ــت حاض ــب موفقی کس

بولینــگ،  فدراســیون  حمایت هــای  از  او 
بیلیــارد و بولــس ایــران، هیــات اســتان تهــران 
و ملــی پوشــان رشــته اســنوکر از جملــه 

ــرد. ــکر ک ــدی« تش ــهیل واح »س
ایــن دوره از رقابت هــای جهانــی در مرحلــه 
ــا  ــن ب ــود و ۴۸ بازیک ــزار می ش ــی برگ 2 حذف
ــدول  ــرد و از ج ــد ک ــت خواهن ــر رقاب یکدیگ
برنــدگان و بازنــدگان هــر کــدام یــک بازیکــن 

ــه مرحلــه نهایــی راه پیــدا مــی کنــد. ب

ملی پوش زن بیلیارد در پیکارهای جهانی:

 هدفم اهتزاز پرچم ایران است

ــر  ــور دـ ــال تراکتـ ــم فوتبـ ــت تیـ سرپرسـ
ـــان  ـــروازه ب ـــی د ـــر ورزش ـــار غی ـــوص رفت خص
ـــه  ـــر جلس ـــه د ـــرد: بند ـــار ک ـــپولیس، اظه پرس
هماهنگـــی نیـــز اعـــام کردـــه بودـــم کـــه 
ــی  ــث ناراحتـ ــان باعـ ــا رفتارشـ ــان بـ بازیکنـ
ــز  ــد نیـ ــای بیرانونـ ــوند، آقـ ــاران نشـ هوادـ
ــرور  ــه مـ ــه بـ ــت کـ ــی هسـ ــن جوانـ بازیکـ
زمـــان بـــه اشـــتباهات خـــود پـــی خواهـــد 
بـــرد، بندـــه از هوادـــاران درخواســـت دـــارم کـــه 
زیـــاد بـــرای ایـــن بازیکـــن ســـخت نگیرنـــد.

ــر  ــیخ الری د ــد ش ــنا، اح ــزارش ایس ــه گ ب
ــبکه  ــر ش ــال د ــوج فوتب ــی م ــه تلویزیون برنام
ــوزی  ــای زن ــول آق ــه ق ــرد: ب ــار ک ــهند اظه س
حضــور حماســی هوادــاران تراکتــور دــر بــازی 
بــا پرســپولیس دــر تاریــخ ثبــت خواهــد شــد. 
ــایر  ــر س ــاران د ــت هواد ــن حمای ــوارم ای امید

ــد. ــته باش ــاوم داش ــز تد ــا نی بازی ه
شــیخ الری در خصــوص دریافــت کارت زرد 
ــرد: مهــم  ــان ک ــا پرســپولیس، بی ــازی ب ــر ب د
موفقیــت تیــم اســت، بندــه تحــت تأثیــر جــو 
ورزشــگاه بــه صــورت خودجــوش واکنــش 

نشــان دادم.
وی دــر خصــوص مصدومیــت مــازوال و اکبــر 
ــی  ــه نظــرم ایمان ــرد: ب ــی، خاطرنشــان ک ایمان
ــازوال  ــد و م ــن می رس ــا ذوب آه ــازی ب ــه ب ب
ــک  ــان ی ــد درم ــی و رون ــر فیزیک ــز از نظ نی

ــت. ــب اس ــی عق ــه از ایمان مرحل

شــیخ الری ادامه دــاد: کادر پزشــکی مطرح 
ــور  ــت تراکت ــرای موفقی ــم ب ــته ی تی و برجس
بــا  هســتم  مطمئــن  و  می کننــد  تــاش 
ــه  تــاش کادــر پزشــکی، بازیکنــان مصدــوم ب
زودــی رونــد بهبودــی را بــه طــور کامــل طــی 

. می کننــد
ـــر خصـــوص راه  ـــور د ـــم تراکت سرپرســـت تی

ــه  ــور، گفـــت: بندـ ــگاه تراکتـ ــازی فروشـ اندـ
دـــر طـــول ایـــن ســـال ها خواهـــان حضـــور 
ـــکر  ـــا را ش ـــه خد ـــم ک ـــی بود ـــل بوم مدیرعام
ــرای  ــی بـ ــل بومـ ــوزی مدیرعامـ ــای زنـ آقـ
ــان  ــای صادقیـ ــرد. آقـ ــاب کـ ــور انتخـ تراکتـ
مدیـــر بومـــی و بـــا فکـــر و برنامـــه هســـتند 
ـــگاه  ـــازی فروش ـــوع راه اند ـــه موض ـــاً ب ـــه حتم ک

توجـــه دارنـــد ضمـــن اینکـــه دانشـــکده 
ـــه  ـــتارت زد ـــز اس ـــور نی ـــی تراکت ـــت مرب تربی
ــورت  ــه صـ ــگاه بـ ــات باشـ ــده و تصمیمـ شـ

جمعـــی گرفتـــه  می شـــود.
ــتیار  ــدن دس ــه ش ــا اضاف ــه ب ــر رابط وی د
ایرانــی بــه کادرفنــی، بیــان کــرد: ایــن موضــوع 
بســتگی بــه افــکار آقــای دنیزلــی دــارد، 
ــر  ــر را از نظ ــرف اول و آخ ــم ح ــرمربی تی س
ــد و همــه تســلیم نظــم و قوانیــن  فنــی می زن
آقــای دنیزلــی بــرای ســرپا ماندــن تیــم 
ــرای حضــور  هســتیم. بندــه اشــتیاق زیادــی ب
یــک کمــک مربــی ایرانــی دــر کادرفنی دــارم؛ 
ولــی تصمیــم گیرندــه نهایــی در ایــن خصوص 

ــت. ــم اس ــرمربی تی س
وی بــا اشــاره بــه رونــد صدــور آی تــی ســی 
ــم  ــرد: تی ــان ک ــی، بی ــان خارج کارت بازیکن
مدیریتــی تراکتــور بــرای جــذب بازیکنــان 
خارجــی و دریافــت کارت بــازی آنــان زحمــات 

ــبانه روزی  کشــیده اســت. ــاد و ش زی
ــی  ــرد: تمامـ ــان کـ ــیخ الری خاطرنشـ شـ
ــف  ــرژی مضاعـ ــور انـ ــل تراکتـ ــا مقابـ تیم هـ
دارنـــد کـــه مـــا نیـــز تدابیـــری دـــر ایـــن خصوص 
می اندیشـــیم. تراکتـــور بـــا هوادارانـــش از 
ـــش  ـــاء پی ـــر از رقب ـــر صف ـــو ب ـــا د ـــان ابتد هم
اســـت؛ امـــا فرامـــوش نکنیـــم کـــه فوتبـــال 
ورزش بی رحـــم بودـــه و امیدـــوارم روزهـــای 

ســـخت مـــا کـــم باشـــد.

اسـت  معتقـد  ایـران  کشـتی  پیشکسـوت 
امیرمحمـد یزدانـی راه طوالنی تا تبدیل شـدن 
بـه یـک سـتاره دـارد و بایـد بیشـتر تمرکـز و 

انـرژی خـود را بـه کشـتی معطـوف کنـد.
به گـزارش مهـر، امیرمحمد یزدانـی آزادکار 
روز گذشـته  مازندرانـی  نـام  و جویـای  جـوان 
توانسـت دـر یـک مصـاف دـرون اردویـی بـا 
شکسـت پیمـان بیابانـی بـه دوبندـه وزن ۶۵ 
موفقیتـی  یابـد.  دسـت  ملـی  تیـم  کیلوگـرم 
کـه بـه حضورش دـر رقابتهـای جهانـی 20۱۹ 
قزاقسـتان خواهـد انجامیـد و او را رسـما وارد 

کارزار جهانـی ردـه بزرگسـاالن مـی کنـد.
محمـد حسـین محبی یکـی از پیشکسـوتان 
کشـتی ایـران در همین خصـوص ضمن تمجید 
از توانایـی ایـن جوان مازنی گفـت: یزدانی یکی 
از آزادـکاران آیندـه دـار و جویای نـام تیم ملی 
اسـت کـه مـی توانـد بـه خوبـی جـای بـزرگان 
ایـن رشـته را پـر کنـد. او ثابـت کردـه یـک 
کشـتی گیـر فنـی و باهـوش اسـت و اگـر دـر 
مسـیر صحیـح قـرار گیـرد، مـی توانـد بزودـی 

بـر قلـه افتخـار جهـان هم بایسـتد. امـا او هنوز 
جـوان و خـام اسـت و بایـد بیشـتر انـرژی خود 
را بـه جـای مصاحبـه هـای حماسـی و وعدـه و 
وعیـد دادن بـرای قهرمانی، بـه تمرین و دوری 

از حواشـی صـرف کند.
تاریـخ  بـه  نگاهـی  بـا  کـرد:  تصریـح  وی 
بارهـا  اخیـر  سـال  چنـد  دـر  ایـران  کشـتی 
دیدـه شـده جوانـان توانمنـد و موفقی پـای به 
عرصـه قهرمانـی گذاشـتند و آیندـه ای طایـی 
و درخشـان را بـرای همـه ترسـیم کردنـد، امـا 
بافاصلـه بعـد از یـک قهرمانـی بـه سـرازیری 
سـقوط افتادنـد و خیلـی زود فرامـوش شـدند.

پیشکســوت کشــتی ایــران ادامــه دــاد: 
یزدانــی جــوان هــم بایــد بــه خوبــی بــه 
ایــن مســاله آگاه باشــد و راهــی را بــرود 
ــختی و  ــالها س ــی س ــزرگ ط ــان ب ــه قهرمان ک
ممارســت موفــق بــه طــی کردــن آن شــدند. او 
ــد از غــرور کاذب بپرهیــزد چراکــه کشــتی  بای
ــا یــک  ــراز و نشــیب هــای زیادــی دــارد و ب ف
یــا دــو کشــتی پیروزمندانــه دــر انتخابــی نمــی 

ــی  ــرد. یزدان ــن ک ــه خــود را تضمی ــوان آیند ت
بایــد بتوانــد حــرف و ادعــای خــود را بــه روی 
تشــک ثابــت کنــد و دــر مســیر اشــتباه برخــی 
از جوانــان ســالهای دــور دنیــای کشــتی قــرار 

ــرد. نگی
ــه نقــش اساســی و مهــم مربیــان  محبــی ب
و اطرافیــان یزدانــی هــم اشــاره کــرد و گفــت: 
مطمئنــا دــر ایــن میــان نبایــد از نقــش مهــم 
مربیــان و اطرافیــان یزدانــی بــه ســادگی 
ــی  ــه خوب گذشــت چراکــه آنهــا مــی تواننــد ب
ایــن جــوان آیندــه دــار را هدایــت و راهنمایــی 
بداننــد  بــه خوبــی  بایــد  مربیــان  کننــد. 
ــن  ــزرگ کرد ــراوان و ب ــد ف ــف و تمجی تعری
ــب  ــه ازای تخری ــد ب ــی توان ــی، م ــر موفقیت ه
جــوان آیندــه دــاری مثــل یزدانــی بیانجامــد. 
ــن  ــه تمری ــط ب ــط و فق ــد او را فق ــان بای مربی
ــواره  ــد و هم ــوف کنن ــوزی معط ــه اند و تجرب
ــد و خــوب  ــای ب ــد، کشــتی روزه ــه او بگوین ب
فراوانــی دــارد. دــر نتیجــه نــه مــی تــوان بــه 
ــه  موفقیــت هــای مقطعــی دلخــوش کــرد و ن
مــی تــوان اســیر ناکامــی هــای احتمالــی شــد. 
یزدانــی نیــاز بــه یــک مربــی و راهنمــا دــارد تا 
بتوانــد مثــل حســن یزدانــی بــه قلــه رقابتهــای 

ــد. ــک برس ــی و المپی جهان

شیخ الری: 

هواداران به بیرانوند سخت نگیرند

یزدانِی جوان در تیررس غرور کاذب

روانشناسی

خانم ها چگونه
 احساس جذابیت بیشتری کنند؟ 

تــا بــه حــال شــده بــرای »احســاس 
»احســاس جــذاب  یــا  داشــتن«  خــوب 
بــودن کــردن« دچــار چالــش شــوید؟ اول از 
ــاش  ــدال و ت ــه ج ــد ک ــد بدانی ــز بای هرچی
ــک حــس خــوب  ــه دســت آوردن ی ــرای ب ب
ــر  ــه ه ــت ک ــزی اس ــود چی ــه خ ــبت ب نس
ــما  ــد و ش ــه اش می کن ــگاه تجرب ــی گه کس
تنهــا نیســتید. امــا چیــزی کــه ممکــن اســت 
ندانیــد ایــن اســت کــه بیشــتر اوقــات غلبــه 

ــت. ــاده ای اس ــش کار س ــن چال ــر ای ب
ــه شــما  ــی را ب ــب راهکار های ــن مطل در ای
توصیــه می کنیــم کــه احســاس بهتــری 
ــم از  ــرده و ه ــدا ک ــان پی ــه خودت ــبت ب نس
ــد بیشــتر  ــا همســرتان داری ــه ب رابطــه ای ک

ــد. ــذت ببری ل
- بــا تعریــف کــردن از شــوهر خــود ، 
ــث  ــن باع ــد. ای ــت کنی ــه ی او را تقوی روحی
ــته  ــی داش ــخصیت عال ــرد ش ــود م ــی ش م

ــد. ــذاب بدان ــما را ج ــد و ش باش
- زنانــی هســتند بــه حــرف شــوهر خــود 
خــوب گــوش مــی دهنــد رابطــه بهتــری بــا 
همســر خــود دارنــد. بــه حــرف شــوهر خــود 
گــوش بدهیــد ، ایــن بــا شــنیدن فــرق دارد. 
زمانــی کــه شــوهر بــا شــما حــرف مــی زنیــد 
اگــر بــه چشــمان او نــگاه کنیــد و ا حرکــت 
ســر حــرف او را تاییــد کنیــد ، ایــن کار 
ــت  ــی دوس ــا خیل ــت. مرده ــوش دادن اس گ
ــه  ــرف زدن ب ــع ح ــان در موق ــه زن ــد ک دارن

آنهاتوجــه شــود .
ــه  ــا گــوش دادن ب شــنیدن یــک حــرف ب
ــوش  ــرق دارد. گ ــم ف ــا ه ــران ب ــرف دیگ ح

ــت. ــه اس ــال و آگاهان ــل فع ــک عم دادن ی
در گــوش دادن ، همســر بایــد اجــازه دهد 
هــر فکــری در ســر شــوهر اســت بیــان کند.

- در جامعــه هایــی کــه خانــم هــا در 
ــای  ــاس ه ــن و لب ــر پیراه ــش ت ــزل بی من
دامــن دار مــی پوشــند بیشــتر بــرای مردهــا 

ــد. ــت دارن جذابی
- پوشــیدن پیراهــن بــا رنــگ روشــن 
بــا  رفتــن  راه   ، زن  ، حــرکات خوشــکل 
ــد. ــی ده ــان م ــذاب نش ــاس زن را ج احس

- ایــن در ذات مــردان اســت کــه موهــای بلند 
را دوســت دارنــد امــا بســیاری از زنان مــوی خود 
را کوتــاه مــی کننــد و شــاکی از این هســتند که 

چــرا همسرشــان بــه آنهــا گیر مــی دهد. 
ــا موهــای  ــان ب ممکــن اســت برخــی از زن
کوتــاه نیــز جــذاب شــوند امــا اغلــب مردهــا 
موهــای بلنــد را ترجیــح مــی دهنــد. مردهــا 
مــدل مــوی دم اســبی را زیــاد دوســت دارنــد.

- یــک لحظــه تمــام تصوراتتــان را در مورد 
خودنمایــی کنــار بگذاریــد. نتایــج مطالعــه ی 
انجام شــده در دانشــگاه منچســتر نشــان داده 
کــه لــب هــا، جــذاب تریــن ویژگــی فیزیکــی 
ــان مــی باشــد. زمانــی کــه در مــورد ایــن  زن
ــدر زن  ــه چق ــد ک ــی کنی ــر م ــوع فک موض
ــکارلت  ــا اس ــی ی ــا جول ــد آنجلین ــی مانن های
جوهانســون جــذاب هســتند متوجــه اهمیــت 

ایــن ویژگــی در زن هــا مــی شــوید.
بــرای جــذاب تریــن شــدن، رژ لــب هــای 
ــی  ــگ های ــوان رن ــه عن ــز ب ــی و قرم صورت
شــناخته شــده انــد کــه بــه مــدت طوالنــی 
ــود  ــا را مجــذوب خ ــد مرده ــی توان ــری م ت
کنــد. اگــر تردیــد داریــد مــی توانیــد رنــگ 
ــگ  ــک رن ــه ی ــد- ک ــاب کنی ــز را انتخ قرم

ــت. ــذار اس ــیک و اثرگ کاس
اعتمادبهنفسمهماست

جذابیــت فقــط در مــورد جذابیــت ظاهری 
نیســت، در نتیجــه فکــر نکنیــد کــه جذابیــت 
فقــط در مــورد جذابیتــی اســت کــه بــه 
ــادی در  ــد - چیزهــای زی طــور ژنتیکــی داری
ــی  ــه م ــود دارد ک ــما وج ــر ش ــورد کاراکت م
توانــد شــما را جــذاب کنــد. بــه عنــوان مثــال 
اعتمــاد بــه نفــس یــک نمونــه از آن اســت که 
مــی توانــد بــه طــور گســترده باعــث افزایــش 

جذابیــت جنســی شــما شــود.
ــتر  ــس بیش ــه نف ــاد ب ــراد دارای اعتم  اف
ــر  ــورد نظ ــای م ــیگنال ه ــال س ــرای ارس ب
تطبیــق مــی یابنــد. هــر چــه ســیگنال 
ــد  ــه خــارج ارســال کنی هــای بیشــتری را ب
ســیگنال هــای بیشــتری را در عــوض دریافت 
ــیار  ــن کار را بس ــط ای ــرد - فق ــد ک خواهی
ــذاب  ــما ج ــر ش ــی اگ ــد. حت ــخت نکنی س
تریــن فــرد در یــک اتــاق نیســتید، امــا 
داشــتن ایــن طــرز فکــر کــه شــما از کســی 
کــه هســتید خوشــحال هســتید مــی توانــد 
ــا برداشــت بهتــری  ــه شــما کمــک کنــد ت ب
ــه تــاپ مدلــی داشــته باشــید کــه  نســبت ب

ــری دارد. ــس کمت ــه نف ــاد ب اعتم
- دوش گرفتــن یــک راه بســیار عالــی برای 
ــوع و  ــاس مطب ــک احس ــت آوردن ی ــه دس ب
ــا  ــت. ب ــان اس ــه خودت ــبت ب ــایند نس خوش
ــان و رایحــه  ــا پوســت ت ــرم ب برخــورد آب گ
ــد،  ــرم کنن ــامپو و ن ــون و ش ــوش صاب ی خ
مــی توانیــد ریلکــس کنیــد و از دوش گرفتــن 
تــان لــذت ببریــد. مــی توانیــد از شــامپو بــدن 
الیــه بــردار همــراه بــا عصــاره درخــت چــای 
ــا آلودگــی  ــا نعنــا فلفلــی اســتفاده کنیــد ت ی
هــا از روی پوســت تــان پــاک شــده و طــراوت 

و تازگــی را احســاس کنیــد.
منبع:بیتوته
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اوقات شرعی شهر تبریز

معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــور 
ــی، اقتصــاد  ــه در شــرایط فعل ــد اســت ک معتق
ــتارتاپی  ــاله اس ــوان 20 س ــک ج ــنتی از ی س
می بــازد و هرچنــد کــه بانــک داری در دنیــا 
ادامــه خواهــد داشــت، امــا بانک هــا نمی ماننــد.

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســورنا ســتاری در 
ســمینار تامیــن مالــی شــرکت های دانش بنیــان 
صادراتــی بــا بیــان اینکــه عملکــرد بانــک 
توســعه صــادرات در دو ســال گذشــته در زمینــه 
ــار  ــت، اظه ــوده اس ــول ب ــل قب ــان قاب دانش بنی
کــرد: البتــه هنــوز تــا میــزان عملکــرد مطلــوب 

ــم. ــه داری و آنچــه کــه نیــاز اســت، فاصل
ــا خام فروشــی  ــوان ب ــزود: دیگــر نمی ت وی اف

ــر  ــوی دیگ ــت، از س ــه داش ــور را نگ ــن کش ای
چراکــه  نمی شــود؛  اشــتغال زایی  ســبب 
کــه  داریــم  تحصیل کــرده ای  نیروهــای 
می توانیــم از آن هــا ارزش افــزوده ایجــاد کنیــم.

ــا  معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــور ب
بیــان اینکــه حــدود ۴00 شــرکت دانش بنیــان 
اکنــون پتانســیل صــادرات خوبــی دارنــد، 
بایــد  اقتصــاد  بخــش ســنتی  بــه  گفــت: 
بفهمانیــم از یــک جــوان نــوآور 20 ســاله 
و  نیســت  غیرممکــن  چراکــه  می بــازی، 
ــک  ــه از ی ــد ک ــه می دان ــنتی جامع اقتصــاد س
ــد  ــازد و بای ــتارتاپی می ب ــاله اس ــوان 20 س ج

وارد ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه شــود.

ســتاری بــا بیــان اینکــه بانکــداری در آینــده 
ــد، امــا بانک هــا نمی ماننــد  اقتصــاد خواهــد مان
و ایــن پدیــده ای اســت کــه بایــد آن را بپذیریــم، 
تصریــح کــرد: بایــد ببینیــم کــه ســایر کشــورها 
ــش  ــا در بخ ــن پدیده ه ــا ای ــه ب ــن زمین در ای

ــد؟ ــه فعالیــت کرده ان بانکــی چگون
معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــور 
شــرکت های  فــروش  کــرد:  خاطرنشــان 
ــزار  ــه ۹0 ه ــته ب ــال گذش ــان در س دانش بنی
ــی  ــه صــورت توان ــان رســیده و ب ــارد توم میلی
ــاد  ــه ایج ــزوده ای ک ــی رود و ارزش اف ــاال م ب
ــت؛  ــانی اس ــروی انس ــل نی ــه دلی ــود، ب می ش
در واقــع در ایــن بخــش، تامیــن مالــی اولویــت 

ــت. ــم ماس شش
ســتاری بــا بیــان اینکــه وظیفــه بانــک 
ــای  ــی فعالیت ه ــن مال ــادرات، تامی ــعه ص توس
ــت،  ــان اس ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــر ب ونچ
تصریــح کــرد: مــا می توانیــم در ایــن حــوزه در 
ــن  ــه بزرگ تری ــیم، چراک ــاخص باش ــه ش منطق
اســتارتاپ های بیوتــک در ایــران حضــور دارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه بودجــه مناســبی بــرای 
صــادرات شــرکت های دانش بنیــان داریــم، 
ــه  ــوآوری و شــکوفایی وظیف ــدوق ن گفــت: صن
ــت  ــان حمای ــه از شــرکت های دانش بنی دارد ک
ــن  ــادرات ای ــمت ص ــه س ــد ب ــا بای ــد، ام کن

ــم. ــت کنی محصــوالت بیشــتر حرک

ستاری:

اقتصاد سنتی از جوان 2۰ ساله استارتاپی می بازد

ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــس کمیسـ رئیـ
گفـــت: تـــا زمانـــی کـــه مالیات هـــا بـــه 
تعییـــن  دســـتی  و  شـــخصی  صـــورت 
می شـــود، امـــکان خطـــا و مشـــکل هســـت 
زیـــرا بـــا روش مذکـــور، میـــزان فســـاد 
افزایـــش یافتـــه و واقعـــی بـــودن مالیات هـــا 

هـــم محقـــق نمی شـــود. 
الیـــاس  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
ـــی  ـــرار مالیات ـــث ف ـــه بح ـــاره ب ـــا اش ـــی ب حضرت
ـــابان  ـــوش حس ـــدن خ ـــرد ش ـــور و دلس در کش
ـــوع  ـــا موض ـــه ب ـــرای مقابل ـــت: ب ـــی، گف مالیات
فـــرار مالیاتـــی بســـتگی دارد، چـــه میـــزان 
ــا  ــته یـ ــم پیوسـ ــامانه بهـ ــم یـــک سـ بتوانیـ
ــاره اشـــخاص در  ــامانه ای دربـ پیوســـتگی سـ

کشـــور ایجـــاد کنیـــم.
ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــس کمیسـ رئیـ
ـــات  ـــد اطاع ـــد بتوان ـــامانه ای بای ـــه داد: س ادام
ـــا  ـــفارش ت ـــت س ـــدای ثب ـــخص از ابت ـــک ش ی
زمـــان ورود کاال بـــه گمـــرک، ترخیـــص آن، 
توزیـــع در بـــازار، نحـــوه و قیمـــت فـــروش 
کاالهـــا، سیســـتم بانکـــی و مالیاتـــی، ســـفر 
بـــه خـــارج از کشـــور، درآمدهـــای متفرقـــه، 
جمـــع آوری  را   ... و  دارایی هـــا  و  امـــاک 

ـــد. کن
ـــازمان ها،  ـــام س ـــات تم ـــه داد:اطاع وی ادام
ــه  ــوای سـ ــا و قـ ــرکت ها، ادارات، ارگان هـ شـ
ــی  ــور مالیاتـ ــع امـ ــامانه جامـ ــه سـ ــه بـ گانـ
ـــی  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــگاه س ـــود، آن ـــل ش منتق
می توانـــد بـــه صـــورت دقیـــق فعالیت هـــای 
ـــی را  ـــال واقع ـــن ح ـــراد و در عی ـــادی اف اقتص
ـــرایط  ـــا ش ـــاس قطع ـــن اس ـــد و برای ـــد کن رص
ــه ای  ــرار مالیاتـــی کاهـــش قابـــل ماحظـ فـ

ـــرد. ـــد ک ـــدا خواه پی

ایجادسامانههایالکترونیکیمانع
فرارهایمالیاتی

نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات 
و اسامشـــهر در مجلـــس تاکیـــد کـــرد: تـــا 
ـــخصی  ـــورت ش ـــه ص ـــا ب ـــه مالیات ه ـــی ک زمان

اظهارنامه هـــای  براســـاس  و  دســـتی  و 
مالیاتـــی مامـــوران زحمتکـــش ســـازمان 
ـــود  ـــی خ ـــرات قطع ـــا نظ ـــی و ی ـــور مالیات ام
می شـــود،  اعـــام  و  تعییـــن  اشـــخاص 
ــرا در  ــت زیـ ــکل هسـ ــا و مشـ ــکان خطـ امـ
حالـــت رودرویـــی اشـــخاص، میـــزان فســـاد 
افزایـــش یافتـــه و واقعـــی بـــودن مالیات هـــا 

ــود. ــق نمی شـ ــم محقـ هـ
ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــس کمیسـ رئیـ
ـــه  ـــت ک ـــدی آن اس ـــوع بع ـــرد: موض ـــان ک بی
ــان  ــداد مودیـ ــه تعـ ــراد بـ ــزان افـ ــه میـ چـ
مالیاتـــی در ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور 
ــیدگی  ــا رسـ ــه مالیات هـ ــا بـ ــود دارد تـ وجـ

کننـــد.
ـــری از  ـــرای جلوگی ـــرد: ب ـــار ک ـــی اظه حضرت
ـــع آوری  ـــامانه های جم ـــد س ـــی بای ـــرار مالیات ف
ـــه  ـــرده و ب ـــی ک ـــا الکترونیک ـــات را کام اطاع
ــوان  ــگاه می تـ ــم، آنـ ــل کنیـ ــر متصـ یکدیگـ
ـــرار داد  ـــای را در آن ق ـــا و دیتاه ـــه داده ه هم
ـــرای  ـــلما راه را ب ـــات مس ـــادل اطاع ـــن تب و ای

هرگونـــه تخلـــف می بنـــدد.
مبنـــی  ســـوالی  بـــه  پاســـخ  در  وی 
ـــت  ـــاد دول ـــه ب ایج ـــا توج ـــرا ب ـــه چ براینک
الکترونیـــک و پیشـــرفت های الکترونیکـــی 
در کشـــور هنـــوز در بحـــث ســـاماندهی 
ـــود  ـــکاتی وج ـــی مش ـــع مالیات ـــامانه جام س
ــدد روی  ــالیان متعـ ــی سـ ــت: طـ دارد، گفـ
کارهایـــی  مختلـــف  ســـامانه    ۴ حـــدود 
ــامانه  ــدازی سـ ــه راه انـ ــد، البتـ ــام شـ انجـ
جامـــع مالیاتـــی هـــم کار بســـیاری بـــرد و 
ــت  ــت می توانسـ ــه دولـ ــد کـ ــی شـ طوالنـ
ســـریعتر از ایـــن کار راه انـــدازی آن را بـــه 

ــاند.  ــام برسـ اتمـ

تعیینمعافشدگانازمالیاتدرقانون
ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــس کمیسـ رئیـ
بـــا بیـــان اینکـــه ســـامانه جامـــع مالیاتـــی 
اکنـــون آمـــاده شـــده اســـت، بیـــان کـــرد: 
در همـــان ابتـــدا کـــه ریاســـت کمیســـیون 

ـــه  ـــن جلس ـــم اولی ـــده گرفت ـــادی را برعه اقتص
ـــه  ـــی ک ـــی و حکومت ـــازمان های دولت ـــا س را ب
اطاعـــات خـــود را بـــه ایـــن ســـامانه ارائـــه 
نکـــرده بودنـــد، نشســـتی را برگـــزار کردیـــم 
زیـــرا ســـازمان امـــور مالیاتـــی از عـــدم 
ــازمان ها  ــن سـ ــط ایـ ــات توسـ ــه اطاعـ ارائـ
ــه  ــان جلسـ ــا در همـ ــود و آنهـ ــد بـ گایه منـ
قـــول دادنـــد تـــا اطاعـــات خـــود را ارائـــه 
ـــا  ـــون تقریب ـــده و اکن ـــم ش ـــام ه ـــد و انج کنن
بســـترها و زمینه هـــای الزم انجـــام شـــده 

اســـت.
حضرتـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه غیـــر از ســـازمان  ها و نهادهایـــی 
کـــه در قانـــون معـــاف از مالیـــات شـــده اند 
بایـــد دیگـــر بخش هـــا مالیـــات خـــود را 
پرداخـــت کننـــد، گفـــت: بخـــش کشـــاورزی 
ــت  ــا از پرداخـ ــای مـ ــادر کننده هـ ــا صـ و یـ
مالیـــات بـــرارزش افـــزوده معـــاف هســـتند 
ــه  ــم کـ ــی را هـ ــد مالیات هایـ ــی بایـ و حتـ
از صادرکننـــدگان دریافـــت شـــده بـــه آنهـــا 

ــود. ــترد  شـ مسـ
ــر در  ــرای تاخیـ ــا بـ ــرد: مـ ــد کـ وی تاکیـ
شـــده  مســـترد  مالیات هـــای  پرداخـــت 
بـــه صادرکننـــدگان هـــم جرایمـــی را در 
نظـــر گرفته ایـــم بدیـــن صـــورت کـــه اگـــر 
ــده از  ــذ شـ ــات اخـ ــن مالیـ ــاه ایـ ــا دو مـ تـ
صادرکننده هـــا بـــه آنهـــا بازنگـــردد، مامـــور 
ــی  ــه قضایـ ــد جریمـ ــر بایـ ــی و مدیـ مالیاتـ

ــوند. شـ

جمع آوری اطالعات مالیاتی به صورت 
سنتی عامل افزایش اشتباه

ــاره  ــارت درب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
واردات ذرت هــای آلــوده توضیحاتــی ارائــه 

ــرد.  ک
ــی  ــا رحمان ــت، رض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در جمــع 
ــای  ــت ســفارش ذرت ه ــاره ثب ــگاران درب خبرن

ــت  ــی ثب ــه کاالی ــی ک ــت: هنگام ــوده، گف آل
ــودن  ــوده ب ســفارش می شــود، مســئوالن از آل

ــد. ــی ندارن ــا اطاع ــودن آنه ــا نب ی
ســفارش،  ثبــت  از  پــس  افــزود:  وی 
ــتاندارد و وزارت  ــذا و دارو، اس ــازمان های غ س
جهــاد کشــاورزی محصــوالت وارداتــی را از 
ممکــن  می کننــد،  کنتــرل  کیفیــت  نظــر 
ــو  ــادی دپ ــان زی ــوالت زم ــن محص ــت ای اس
شــده و در نتیجــه آلــوده یــا فاســد شــوند، ایــن 
ــوان روز اول تشــخیص داد  ــاالت را نمی ت احتم
ــت  ــد درس ــن فرآین ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــای  ــع از واردات کااله ــه موق ــرده و ب ــل ک عم

ــرد. ــری ک ــور جلوگی ــه کش ــوده ب آل
بــازار  دربــاره  دوازدهــم  کابینــه  وزیــر 
ــران  ــه در ای ــدی ک ــم جدی ــت: تی خــودرو، گف
ــالم اســت،  خــودرو مســتقر شــده جــوان و س
ــت  ــردم و دول ــر م ــول موردنظ ــم تح امیدواری

ــود. ــی ش اجرای
خودروسازیهاتاسالآیندهواگذار

میشوند
ــورد  ــارت در م ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــا،  ــازی ه ــازی خودروس ــی س ــان خصوص زم
ــن  ــده ای ــا ســال آین ــر ت ــح کــرد: حداکث تصری

ــی شــود ــق م ــر محق ام

واگذاری خودروسازی ها تا سال۹۹


