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کاریکاتور

لوازم  تحریر یا لوازم  تحقیر!

لوازم التحریــر میلیونــی بــرای دانش آمــوزان؛ 
از کوله پشــتی ۷۰۰ هزارتومانــی تــا مدادرنگــی 
۲۰۰ هــزار تومانــی. در شــرایط عــادی از همین 
موقــع یــا شــاید زودتــر معمــوالً یــک شــوک 
بــه بــازار لوازم التحریــر و ملزومــات مدرســه ای 
تــا  قیمت هــا ۱۰  گاهــی  و  می شــود  وارد 
در  می یابد.هم اکنــون  افزایــش  درصــد   ۲۰
ــی  شــهر تهــران کوله پشــتی ۷۰۰ هــزار تومان
ــروش  ــه ف ــی ب ــزار تومان ــی ۲۰۰ ه و مدادرنگ
می رســد. در حالی کــه در مناطــق محــروم 
کشــور پرداخــت ۱۶ هــزار تومــان بابــت هزینه 
کتاب هــای کالس اول دبســتان بــرای خانــواده 

ــت! ــل اس ــوزان معض دانش آم
منبع:تسنیم

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــی و  ــدام حقوق ــد اق ــد بای ــی گوی ــی م خارج
متقابــل در راســتای دســتبرد دولــت کانــادا بــه 

ــران انجــام داد.  ــوال ای ام
بــه گــزارش خانــه ملــت، حشــمت اهلل 
فالحــت پیشــه عضــو کمیســیون امنیــت ملــی 
و سیاســت خارجــی بــا اشــاره بــه فــرش امــوال 
مصــادره شــده ایــران در کانــادا بــه بهانــه 
حمایــت از قربانــی هــای تروریســت در جهــان، 
گفــت: در پاســخ بــه اقــدام دولــت کانــادا بایــد 
دو کار صــورت گیــرد، اول اقــدام حقوقــی 
بــرای جلوگیــری از دســتبرد بــه امــوال ایــران 
ــه جمهــوری  ــران خســارت هــای وارده ب و جب

ــل اســت. ــه مث ــه ب ــری مقابل اســالمی و دیگ
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی ادامــه داد: بایــد محاســبه ای از میــزان 
امــوال و دارایــی هــا کــه کانــادا در ایــران دارد 
انجــام شــود، امــا متاســفانه از آنجایــی کــه در 
گذشــته برخــی از دیپلمــات هــای مــا هزینــه 
هــای کذافــی در کانــادا صــورت داده انــد ایــران 
دســت برتــر نســبت بــه کانــادا از لحــاظ مقابلــه 

نــدارد.

فــروش امــوال ایــران در کانــادا خــالف 
منشــور ملــل متحــد اســت

و  غــرب  آبــاد  اســالم  مــردم  نماینــده 
ــالمی  ــورای اس ــم ش ــس ده ــو در مجل دااله
ــه  ــی ک ــال اقدام ــر ح ــه ه ــت: ب ــان داش بی
کانــادا صــورت داده خــالف منشــور ملــل 
ــده  ــادره ش ــوال مص ــروش ام ــت، ف ــد اس متح
ایــران تحــت فشــار البــی هایــی صــورت مــی 
گیــرد کــه بــه دنبــال غــارت منابــع جمهــوری 
ــتند  ــور هس ــارج از کش ــران در خ ــالمی ای اس

ــرد. ــه جــدی صــورت گی ــد مقابل ــن بای بنابرای
ــران  ــل ای ــدام متقاب ــه اق ــان اینک ــا بی وی ب
امــالک  مصــادره  زمینــه  در  تنهــا  نبایــد 
ــنهاد داد:  ــود، پیش ــام ش ــران انج ــادا در ای کان
ــه امــالک نیســت،  ــه فقــط در زمین ــن مقابل ای
معتقــد هســتم اگــر سیاســت مقابلــه ای ایــران 
بــه تصمیــم در کشــور تبدیــل شــود، بایــد بــه 
محاکــم حقوقــی چنیــن امکانــی داده شــود تــا 

ــی  ــا و کاالهای ــتی ه ــادره کش ــه مص ــاز ب مج
ــادا از منطقــه خــارج مــی  ــه مقصــد کان کــه ب

ــند. ــوند، باش ش
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــکا  ــورهای آمری ــه کش ــان اینک ــا بی ــی ب خارج
ــد  ــران را مصــادره مــی کنن ــوال ای ــادا ام و کان
تاکیــد کــرد: بایــد از همــه امــکان هــا اســتفاده 
کنیــم بــه ویــژه باید دســتور مصــادره شــناورها 
و کاالهایــی کــه  از منطقــه هرمــز بــه مقصــد 
کانــادا مــی رونــد، داده شــود ایــن اقــدام بایــد 

در اســرع وقــت انجــام شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت، منابــع 
کانادایــی از فــروش ده هــا میلیــون دالر از 
امــوال مصادره شــده ایــران در ایــن کشــور 
توســط دولــت »اُتــاوا« و پرداخــت آن بــه 
عنــوان غرامــت بــه قربانیــان ادعایــی تروریســم 

ــد. ــر دادن ــان خب ــر جه در سراس
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هشــدار داد 
در صــورت عــدم لغــو ایــن تصمیــم غیرقانونــی 
و جبــران خســارات وارده، جمهــوری اســالمی 
ایــران منطبــق بــا موازیــن بیــن المللــی راســا 
نســبت بــه اســتیفای حقــوق خــود اقــدام 
ــی  ــئولیت تمام ــورت مس ــن ص ــرده و در ای ک
ــد  ــادا خواه ــت کان ــده دول ــر عه ــب آن ب عواق

ــود. ب

پیشنهاد تقابلی فالحت پیشه:

کاالها و شناور هایی که به مقصد کانادا می روند، مصادره شوند

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
هــدف آمریکایی هــا از مذاکــره محدودیــت 
گفــت:  اســت،  هســته ای  فعالیت هــای  در 
ــارد دالری  ــاری ۱۵ میلی اختصــاص خــط اعتب
ــاب مذاکــره  ــاز کــردن ب ــرای ب ــه ای ب نیــز بهان
ــت.  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــدد ب مج
بــه گــزارش تســنیم، عبــاس گــودرزی 
ــس  ــی مجل ــدگان والی عضــو فراکســیون نماین

شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه طــرح مباحثــی 
ــا  ــا آمریکایی ه ــدد ب ــره مج ــر مذاک ــی ب مبن
ــه مذاکــره  پــس از برجــام، گفــت: مــا هیچ گون
ــا  ــی اروپایی  ه ــا و حت ــا آمریکایی ه ــددی ب مج
ــوده، قبــال  ــم، هــر چــه ب پــس از برجــام نداری

توافــق کرده ایــم.
ــدد  ــره مجـ ــه، مذاکـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــی  ــه معنـ ــا بـ ــا و اروپایی  هـ ــا آمریکایی  هـ بـ
ایجـــاد محدودیـــت بیشـــتر در فعالیت هـــای 

ـــی  ـــور ط ـــه ای کش ـــات منطق ـــته ای و اقدام هس
ــت:  ــار داشـ ــت، اظهـ ــده اسـ ــال های آینـ سـ
هـــدف اصلـــی اروپایی هـــا و آمریکایی هـــا 
ـــه ای،  ـــر بهان ـــه ه ـــدد، ب ـــره مج ـــرح مذاک از ط
ــعه  ــتر در توسـ ــای بیشـ ــاد محدودیت هـ ایجـ
فعالیت هـــای هســـته ای جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران اســـت کـــه بـــر هیمـــی اســـاس مـــا 
ـــم  ـــچ ســـطحی نخواهی ـــره ای در هی ـــچ مذاک هی

داشـــت.
مجلــس  در  بروجــرد  مــردم  نماینــده 
ــرای  ــه ب ــرح فرانس ــدم ط ــرد: معتق ــح ک تصری
ــارد دالری  ــاری ۱۵ میلی اختصــاص خــط اعتب
ــاب مذاکــره  ــاز کــردن ب ــرای ب ــه ای ب نیــز بهان
ــت  ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــدد ب مج
ــا بــرای  و فرانســوی ها نیــز حرف هــای اوبام
ایجــاد برجام  هــای 2، 3 و.. را مطــرح می کنــد؛ 
نبایــد در زمیــن فرانســوی ها بــرای مذاکــره بــا 

ــم. ــازی کنی ــا ب آمریکایی   ه
گــودرزی ادامــه داد: فرانســوی ها ایجــاد 

محدودیــت در فعالیت هــای هســته ای ایــران و 
کاهــش ارتباطــات منطقــه ای و حمایــت نکردن 
از محــور مقاومــت و حــزب اهلل را از شــروط 
ــارد  اصلــی اختصــاص خــط اعتبــاری ۱۵ میلی
دالری بــرای ایــران عنــوان می کننــد، آنهــا در 
ــتری  ــت های بیش ــی، درخواس ــده واه ازای وع

ــد. ــران دارن ــوری اســالمی ای از جمه
والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
ــد هیــچ مذاکــر ه ای  مجلــس تأکیــد کــرد: نبای
داشــته  اروپایی هــا  و  آمریکایی هــا  بــا 
ــوری  ــل جمه ــان تبدی ــرا هدف ش ــیم، زی باش
ــه کشــوری خنثــی و مطیــع  ــران ب اســالمی ای

آنهاســت. راهبردهــای خصمانــه 
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس در 
ــرایطی  ــران در ش ــرد: ای ــان ک ــان خاطرنش پای
کــه طــرف مقابــل هیــچ اقدامــی بــرای حفــظ 
ــوم  ــدار گام س ــا اقت ــداده، ب ــام ن ــام انج برج
راســتای  در  را  برجامــی  تعهــدات  کاهــش 

ــت. ــته اس ــور برداش ــی کش ــع مل مناف

نماینده مجلس: 

هدف آمریکایی ها از مذاکره محدودیت 
در فعالیت های هسته ای است

یــک عضــو کمیســیون شــوراها و امــور 
داخلــی مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــالف  ــر خ ــادا ب ــران در کان ــوال ای ــف ام توقی
ــران در  ــت ای ــت و دول ــی اس ــن بین الملل قوانی
ــد. ــل کن ــه مث ــه ب ــد مقابل ــوص بای ــن خص ای

ــی، در  ــه گــزارش ایســنا، ابوالفضــل ابوتراب ب
ــران در  ــوال ای ــف و مصــادره ام خصــوص توقی
کانــادا، اظهــار کــرد: ایــن تصمیــم دولــت کانادا 
ــه  ــت و ب ــی اس ــن بین الملل ــالف قوانی ــر خ ب

نوعــی راهزنــی محســوب می شــود و اگــر ایــن 
ــا تعمیــم پیــدا کنــد  ــه اعمــال در کل دنی گون
و دادگاه هــای داخلــی هــر کشــوری حکــم بــه 
توقیــف امــوال کشــور دیگــری بدهنــد ســنگ 
روی ســنگ بنــد نمی شــود. بنابرایــن ایــن 
ــت و در  ــی اس ــن بین الملل ــض قوانی ــل نق عم
ــرد. ــاال می ب ــش را ب ــه شــود تن ــر روی ــا اگ دنی

وی افــزود: بــه شــدت دولــت کانــادا را نهــی 
می کنیــم و اگــر پشــت ایــن اعمــال را بررســی 
کنیــم بــه آمریــکا، اســرائیل و جریــان بهاییــت 

ــروز  ــن ام ــردد. همچنی ــر می گ ــن ب و منافقی
کانــادا بــه محــل امنــی بــرای کســانی تبدیــل 
شــده اســت کــه در ایــران اختــالس می کننــد 
و دولــت ایــن کشــور از آنــان حمایــت می کنــد 
و بــه نوعــی محــل درآمــدی بــرای دولــت ایــن 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــم ش ــور ه کش
خالفــکاران پول هــای اختــالس شــده را در 

کانــادا ســرمایه گذاری می کننــد.
ــرون  ــران و ک ــاد، تی ــردم نجف آب ــده م نماین
ــرد:  ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش در مجل

ــیر  ــادا مس ــر کان ــال های اخی ــفانه در س متأس
بســیار اشــتباهی را طــی کــرده اســت. در قبــال 
توقیــف امــوال، دولــت ایــران بایــد عمــل مقابلــه 
بــه مثــل را انجــام دهــد و در مجامــع بین المللی 
ــد.  ــری کن ــادا را پیگی ــالف کان ــل خ ــن عم ای
ــود در  ــدار خ ــد از اقت ــاز ش ــر نی ــن اگ همچنی
ــن  ــه ای ــم چراک ــتفاده می کنی ــز اس ــه هرم تنگ
تنگــه در آب هــای ســرزمینی ایــران اســت 
کشــتی های  می توانیــم  دلیــل  همیــن  بــه 

ــم. ــف کنی ــی را توقی کانادای
ابوترابــی خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن بــه 
ــم  ــخ دهی ــادا پاس ــه کان ــم ب ــی می توانی راحت
توقیــف  بین الملــل هــم  از نظــر حقــوق  و 
کانــادا در آب هــای ســرزمینی  کشــتی های 
ــت و از وزارت  ــی اس ــاًل پذیرفتن ــورمان کام کش
امــور خارجــه می خواهیــم کــه ایــن موضــوع را 
از ســتاد کل نیروهــای مســلح درخواســت کنــد. 

رئیـــس فراکســـیون مبـــارزه بـــا مفاســـد 
ـــد  ـــالمی معتق ـــورای اس ـــس ش ـــادی مجل اقتص
ــدگان مجلـــس  ــفافیت آرای نماینـ اســـت شـ
اولیـــن گام بـــرای شـــفافیت و ریشـــه کنـــی 

فســـاد اســـت. 
ـــیون  ـــس کمیس ـــب رئی ـــته نای ـــر خجس امی
ـــت  ـــه مل ـــا خان ـــو ب ـــت و گ ـــود در گف ـــل ن اص
ضمـــن عـــرض تســـلیت بـــه مناســـبت فـــرا 
ــاالر  ــرور و سـ ــام ســـوگواری سـ رســـیدن ایـ
شـــهیدان حضـــرت اباعبـــداهلل الحســـین )ع( 
ـــتکبار را دو  ـــا اس ـــارزه ب ـــتیزی و مب ـــاد س فس
ـــف  ـــورایی توصی ـــگ عاش ـــی فرهن ـــور اصل مح
ـــلط  ـــا تس ـــتکبر ب ـــان مس ـــت: یزیدی ـــرد و گف ک
ـــروع  ـــی نامش ـــالمی حکومت ـــه ی اس ـــر جامع ب
ـــه  ـــی ک ـــا جای ـــد و ت ـــا کردن ـــود برپ ـــرای خ ب
ـــد  ـــاد کردن ـــه فس ـــتند در آن جامع ـــوان داش ت
ـــان  ـــین )ع( آنچن ـــام حس ـــاک ام ـــون پ ـــا خ ام
ـــه  ـــد ک ـــم پیچی ـــا را در ه ـــان آنه ـــار دودم طوم
ـــان  ـــرا همچن ـــا از آن ماج ـــرن ه ـــت ق ـــا گذش ب
ـــرت  ـــاک حض ـــون پ ـــتند. خ ـــن هس ـــورد نفری م
ـــاد  ـــا فس ـــارزه ب ـــاء مب ـــد منش ـــا اب ـــداهلل ت اباعب

ـــود. ـــد ب ـــتکبرین خواه و مس
ـــتکبار دو  ـــا اس ـــارزه ب ـــتیزی و مب ـــاد س فس

ـــورایی ـــگ عاش ـــی فرهن ـــور اصل مح
رئیـــس فراکســـیون مبـــارزه بـــا مفاســـد 
اقتصـــادی در مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ـــه  ـــراز خرســـندی از حساســـیت جامع ضمـــن اب
ـــت: در روز  ـــفافیت گف ـــوع ش ـــه موض ـــبت ب نس
ــدر  ــفافیت در صـ ــوع شـ ــر موضـ ــای اخیـ هـ

ـــن  ـــه در ای ـــف جامع ـــاد مختل ـــود و آح ـــار ب اخب
ـــد و  ـــه کردن ـــی ارائ ـــرات مختلف ـــوص نظ خص

ـــه  ـــوع ب ـــی موض حت
ـــین  ـــام حس ـــزاداری ام ـــم ع ـــای مراس منبره
ـــوع  ـــن موض ـــن ای ـــد لیک ـــیده ش ـــز کش )ع( نی
ـــه  ـــدی جامع ـــه ی ج ـــده ی مطالب ـــان دهن نش

بـــرای تحقـــق شـــفافیت اســـت البتـــه اگـــر 
نهـــاد قانـــون گـــذار کشـــور یعنـــی مجلـــس 
شـــورای اســـالمی بـــرای وضـــع قوانینـــی در 
ــروع  ــود شـ ــدا از خـ ــفافیت ابتـ ــوع شـ موضـ
کنـــد اینچنیـــن مـــورد هجمـــه قـــرار نمـــی 

گرفـــت.
آرای  شــفافیت  اســت  معتقــد  خجســته 
نماینــدگان اولیــن گام بــرای حرکــت در مســیر 
ــد:  ــی گوی ــوص م ــت و در خص ــفافیت اس ش
ــفافیت  ــه از ش ــن مرحل ــفاف اولی ــس ش مجل
ــل  ــر وکی ــوکل از نظ ــه م ــن ک ــت و همی اس
خــود آگاه باشــد وکیــل یــا نماینــده مــردم بــا 
ــارزه  ــرای مب ــی ب ــتیبانی محکم ــدرت و پش ق
ــراد  ــی از اف ــه برخ ــردارد البت ــاد گام ب ــا فس ب
معتقدنــد شــفافیت ممکــن اســت موجــب 
ــارج  ــی خ ــات سیاس ــی از جریان ــلط برخ تس
ــه  ــود ک ــات ش ــد تصمیم ــر رون ــس ب از مجل
بنــده بــا ایــن تلقــی مخالفــم زیــرا شــفافیت را 
عاملــی بــرای گفــت و گــوی بیشــتر نمایندگان 

ــم. ــی دان ــردم  م و م
فامنیـــن  و  همـــدان  مـــردم  نماینـــده 
در پایـــان از طـــرح مجـــدد شـــفافیت آراء 
نماینـــدگان در صحـــن مجلـــس پـــس از 

پایـــان تعطیـــالت خبـــر داد و گفـــت:
ـــردم و  ـــه و م ـــدای جامع ـــد ص ـــس بای مجل
ـــس  ـــذا پ ـــذارد ل ـــرام بگ ـــه آن احت ـــنود و ب بش
ـــای  ـــه ه ـــس در هفت ـــالت مجل ـــان تعطی از پای
آینـــده بـــا هیئـــت رئیســـه مجلـــس بـــرای 
بازطراحـــی طـــرح دو فوریتـــی شـــفافیت آراء 

ـــرد. ـــم ک ـــت خواهی صحب

ابوترابی:

توقیف اموال ایران در کانادا بر 
خالف قوانین بین المللی است

خجسته مطرح کرد:

بازطراحی طرح دو فوریتی با محوریت شفافیت برای 
بازگشت به صحن

رحیمـــی جهان آبادی با تاکید بر ادامه 
کاهش تعهدات برجام:

پیشنهاد جدید آمریکا، جمهوری 
اسالمی را به چالش می ِکشاند

ــا  ــس بـ ــد مجلـ ــیون امیـ ــو فراکسـ عضـ
ــر انتخـــاب درســـت کاهـــش گام  ــد بـ تاکیـ
بـــه گام تعهـــدات برجـــام، گفـــت: معاملـــه 
یـــا مذاکـــره جدیـــد بـــا آمریـــکا جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران را بـــه چالـــش می ِکشـــاند. 
ملـــت، جلیـــل  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
خصـــوص  در  جهـــان  آبـــادی  رحیمـــی 
پیشـــنهاد معاملـــه جدیـــد بـــا آمریـــکا 
در چارچوب»حقـــوق هســـته ای در برابـــر 
ــا  ــته ای«، گفـــت: آمریکایی هـ تعهـــدات هسـ
ــترده  ــای گسـ ــال تحریم هـ ــود اعمـ ــا وجـ بـ
و فشـــارهایی بســـیار بـــه ملـــت ایـــران، در 
ـــد.  ـــرار دارن ـــا ق ـــه م ـــبت ب ـــف نس ـــع ضع موض
آنهـــا در مقابـــل پیشـــنهاد ایـــران و تـــالش 
فرانســـوی ها نیـــز موضـــع منفعالنـــه ای را در 
پیـــش گرفته انـــد لـــذا ایـــن فرآینـــد نشـــان 
درســـت  ایـــران مســـیر  کـــه  می دهـــد 
کاهـــش گام بـــه گام تعهـــدات هســـته ای را 

ــاذ کـــرده اســـت. در اتخـ

مذاکرهمستقیمومعاملهجدیدباآمریکا
بهصالحنیست

ــاد  ــام، تایبـ ــت جـ ــردم تربـ ــده مـ نماینـ
و باخـــرز در مجلـــس شـــورای اســـالمی، 
ـــه  ـــتقیم و معامل ـــره مس ـــرد: مذاک ـــح ک تصری
ـــه  ـــت ب ـــالح نیس ـــه ص ـــکا ب ـــا آمری ـــد ب جدی
ــه  ــا بـ ــه آمریکایی هـ ــرایطی کـ ــژه در شـ ویـ
ـــا  ـــام ی ـــه برج ـــتند ک ـــن هس ـــات ای ـــال اثب دنب
هـــر مذاکـــره یـــا اقـــدام در قبـــال فعالیـــت 
ــکا  ــق آمریـ ــدون توافـ ــران بـ ــته ای ایـ هسـ

عملـــی نیســـت.
ــراوان  ــالش فـ ــا تـ ــران بـ ــزود: ایـ وی افـ
ــارها را  ــت و فشـ ــا را پرداخـ ــه هزینه هـ همـ
تحمـــل کـــرده تـــا نشـــان دهـــد کـــه ایـــن 
رونـــد بـــدون آمریـــکا می توانـــد تـــداوم 
ـــه  ـــده ک ـــت ش ـــن ثاب ـــد، همچنی ـــته باش داش
ــل  ــیار در مقابـ ــل بسـ ــاب و تحمـ ــران تـ ایـ

فشـــارهای تحریمـــی را دارد.

ترامپبرایجلبنظرعموممردمدر
انتخاباتبایدبهایرانامتیازدهد

رحیمـــی جهان آبـــادی بـــا بیـــان اینکـــه 
ــون در  ــران هم اکنـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ــبت بـــه ســـال های  شـــرایط بهتـــری نسـ
گذشـــته قـــرار دارد، یـــادآور شـــد: ترامـــپ 
ـــکا  ـــوری آمری ـــت جمه ـــات ریاس ـــرای انتخاب ب
ـــران  ـــل ای ـــا در مقاب ـــت ام ـــی اس ـــت خال دس
در وضعیـــت بهتـــری قـــرار خواهـــد گرفـــت 
ــوم  ــر عمـ ــب نظـ ــرای جلـ ــپ بـ ــرا ترامـ زیـ

مـــردم بایـــد بـــه ایـــران امتیـــاز دهـــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ضمـــن مخالفـــت بـــا خـــروج ایـــران از 
برجـــام، گفـــت: تعلیـــق ان پی تـــی نیـــز بـــه 
ــورت  ــن صـ ــرا در ایـ ــت زیـ ــت نیسـ مصلحـ
ــا  ــار آمریکایی هـ ــی را در اختیـ ــای روانـ فضـ
و اروپایی هـــا قـــرار می دهـــد و ایـــران را 
ـــش  ـــه چال ـــرار داده و ب ـــف ق ـــرایط ضع در ش
ــام و  ــروج از برجـ ــع خـ ــاند. در واقـ می ِکشـ
تعلیـــق ان پی تـــی افـــکار عمومـــی را علیـــه 
جمهـــوری  و  می کنـــد  منســـجم  ایـــران 
اســـالمی را در مظـــان اتهـــام قـــرار خواهـــد 

داد.

ضرورتادامهمسیرکاهش
تعهداتبرجام

ـــی  ـــیون قضای ـــه کمیس ـــات رئیس ـــو هی عض
اســـالمی،  شـــورای  مجلـــس  و حقوقـــی 
تصریـــح کـــرد: جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ــام را  ــدات برجـ ــش تعهـ ــیر کاهـ ــد مسـ بایـ
ـــا  ـــره ب ـــه مذاک ـــار آن ب ـــد و در کن ـــه ده ادام
ــا  ــردازد تـ ــام بپـ ــی برجـ ــای اروپایـ طرف هـ
آمریـــکا مجبـــور بـــه پذیـــرش شـــرایط مـــا 
ـــم  ـــه تصمی ـــده ب ـــاز ش ـــد آغ ـــن رون ـــود. ای ش
ـــر  ـــی ب ـــی و مبتن ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ش

پایه هـــای معقولـــی اســـت.
 حســـین موســـویان مذاکـــره کننـــده 
دانشـــگاه  اســـتاد  و  هســـته ای  اســـبق 
پرینســـتون آمریـــکا پیشـــنهاد کـــرده بـــه 
جـــای سیاســـت فعلـــی »خـــروج گام بـــه 
گام از برجـــام« بایـــد بالدرنـــگ از برجـــام 
ـــود در  ـــت خ ـــان عضوی ـــده و همزم ـــارج ش خ
معاهـــده عـــدم اشـــاعه هســـته ای )ان پـــی 
تـــی( را بـــه تعلیـــق درآورده و ســـپس بـــا 
ترامـــپ در مـــورد یـــک معاملـــه »حقـــوق 
ــته ای«  ــدات هسـ ــر تعهـ ــته ای در برابـ هسـ
ــی وارد  ــی تـ ــده ان پـ ــوب معاهـ درچارچـ
ــن  ــه ایـ ــود. نتیجـ ــتقیم شـ ــره مسـ مذاکـ
ــه  ــد کـ ــن باشـ ــد ایـ ــم بایـ ــرات هـ مذاکـ
ــا  ــط بـ ــای مرتبـ ــام تحریم هـ ــکا تمـ امریـ
ـــاًل  ـــد و متقاب ـــو کن ـــته ای را لغ ـــوع هس موض
در  هســـته ای  تعهـــدات  تمـــام  ایـــران 

ــرد. ــی را بپذیـ ــی تـ ــوب ان پـ چارچـ

شفافیت آراء موجب افزایش 
اعتماد عمومی به نمایندگان می شود 

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: 
ــش  ــدگان موجــب افزای شــفافیت در آراء نماین
اعتمــاد عمومــی بــه وکالیشــان می شــود و الزم 
ــده  ــا نماین ــد آی ــردم بدانن ــه م ــت ک ــم هس ه
آنهــا بــر اســاس همــان مواضعــی کــه در ایــام 
انتخابــات مطــرح کــرده رای می دهــد یــا 

ــر.  خی
بــه گــزارش فــارس، محمــد اســماعیل 
ــه  ــا اشــاره ب ســعیدی نماینــده مــردم تبریــز ب
موضــوع شــفافیت آرای نماینــدگان در مجلــس 
گفــت: مــن جــزو حامیــان و موافقــان شــفافیت 
آرای نماینــدگان هســتم و ایــن موضــوع جــزو 

ــدگان اســت. ــارات از نماین انتظ
وی افــزود: ایــن شــفافیت آرا زمینه ای اســت 
بــرای اینکــه بســیاری از محافظه کاری هــا کنــار 
گذاشــته شــود و از ســوی دیگــر اعتمــاد مــردم 

نســبت بــه نماینــدگان را افزایــش می دهــد.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس اظهــار 
ــود  ــاب خ ــات انتخ ــردم در انتخاب ــت: م داش
ــع  ــادات، مواض ــا، اعتق ــاس برنامه ه ــر اس را ب
ــام  ــات انج ــام انتخاب ــدا در ای ــرات کاندی و نظ
راه  بــه مجلــس  می دهنــد و کســانی کــه 
پیــدا کردنــد در دوران کاندیداتــوری خــود 
ــردم  ــد و م ــالم کردن ــود را اع ــای خ برنامه ه
موضع گیری هــا  و  مبنــا  همیــن  بــر  هــم 
ــا  ــت در رای گیری ه ــذا الزم اس ــد، ل رای دادن
ــود را  ــع خ ــز مواض ــدگان نی ــالم آرا نماین و اع
نشــان دهنــد تــا مــردم بــه صــورت شــفاف در 

ــد. ــرار گیرن ــان کار ق جری
ــد در  ســعیدی خاطرنشــان کــرد: مــردم بای
جریــان باشــند فــردی کــه بــه عنــوان نماینــده 
آنهــا بــه مجلــس راه پیــدا کــرده چــه نظراتــی 
را دارد و آیــا همــان نظراتــی کــه در ایــام 
انتخابــات مطــرح کــرده را در مجلــس دنبــال و 

ــر. ــا خی ــد ی ــاده می کن پی

تاریخانتشار:1398/۰6/۲5
مالف:1891

آگهیابالغاجرائیهطبقماده18
آییننامهاجرا

بدینوســیله بــه آقــای وحیــد صفرپــور نــام 
ــد: ۱355/۰۱/۰۱  ــخ تول ــکراله تاری ــدر: ش پ
شــماره   ۱3۷۷3438۲۰ ملــی:  شــماره 
شناســنامه: 4۱ بــه نشــانی متــن ســند: تبریــز 
روســتای خواجــه دیــزج منــزل شــخصی 
ــعبه  ــپه ش ــک س ــه بان ــردد ک ــی گ ــالغ م اب
ــغ:  ــول مبل ــت وص ــز جه ــاد تبری ــزل آب دی
54.۶۰8.۰58 ریــال )پنجــاه و چهــار میلیــون 
ــرارداد  ــت ق ــال( از باب و ششــصد و هشــت ری
تاریــخ   ،۱5۲4۷4 ســند:  شــماره  بانکــی 
ــارت  ــام خس ــه انضم ــند: ۱38۷/۱۰/۲8 ب س
تاخیــر تادیــه تنظیمــی در اجــرای مــاده ۱5 
قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا علیــه شــما 
اجرائیــه صــادر و پرونــده کالســه 98۰۱9۷8 
در ایــن اداره تشــکیل و طبــق گــزارش مورخه 
ــت  ــل اقام ــز مح ــت تبری ــور پس 98/5/۲ مام
ــد  ــائی نگردی ــوق شناس ــرح ف ــه ش ــما ب ش
ــد  ــی توان ــوده نم ــالم نم ــم اع ــتانکار ه و بس
ــی  ــالغ واقعــی معرف آدرس شــما را جهــت اب
ــق  ــتانکار و طب ــای بس ــه تقاض ــذا ب ــد. ل نمای
مــاده ۱8 آئیــن نامــه اجــرا از تاریــخ انتشــار 
 ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ اجرائیــه محســوب 
مــی شــود چنانچــه ظــرف مــدت ده روز 
ــدام  ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب نس
ــد  ــان خواه ــی جری ــات اجرائ ــد عملی ننمائی

ــت. یاف
ادارهاجرایاسنادرسمیتبریز
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از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف:جعفرشکوریان

* نفــی وابســتگی انســان بــه همــۀ قــدرت 
ــی،  ــاط منحصــر آدم ــی و ارتب ــای اجتماع ه
ــا »شــعور و ارادۀ حاکــم  در همــۀ ابعــادش ب
ــدی  ــی توحی ــان بین ــۀ جه ــر وجــود« الزم ب
اســت. هــر فــردی مســتقاًل، تکیــه گاهــش و 
همــۀ جهــت و آرمانــش و ایمانــش و چهــره 
گاه نیــازش در عالــم وجــود، بــه یــک نقطــۀ 
مرکــزی اســت کــه همــۀ حــرکات در جهــان 

بــر گــرد آن محــور واحــد مــی گردنــد.
دکترعلیشریعتی

* در جهــان حیــات هیــچ عیبــی آدمــی را 
شــرمگین تــر از آن نمــی ســازد کــه دیگــران 

دروغ وی را کشــف کننــد.  
بیکن

* جهــان بــزرگ اســت و آدمیــزاد کوچک، 
ــزرگ  ــان ب ــد چن ــی توان ــی زاده م ــا آدم ام

ــرش کوچــک گــردد. شــود کــه در براب
سیعدنفیسی

* ســرانجام آدمــی رشــتۀ وجــودش قطــع 
ــد.  ــر نمــی گردان مــی گــردد و کســی او را ب
پــس بیائیــد از نعمــات و لــذات جهــان 
حاضــر اســتفاده کنیــم و از عطایــای جهــان 

ــم. ــره ببری ــرارت و شــوق به ــا ح ب
؟

* تاریــخ ملــل جهــان از آســیایی و اروپایی 
در دســت مــردان بــزرگ جهــان بــوده اســت 
کــه بــه نیــروی اســتعداد و قریحــه و اراده و 
فکــر خویــش بــر دیگــران برتــری یافتــه انــد 
ــه رجــال را  و هــرگاه تاریــخ زندگانــی اینگون
ــل  ــزی قاب ــر چی ــم. دیگ ــخ بشــر داری از تاری
مطالعــه و دقــت و پیــروی و تقلیــد باشــد در 

آن باقــی نخواهــد مانــد.
نصراهللفلسفي

* ادبیــات از دســت انســان مــی گیــرد و با 
یــک کشــش اســرارآمیزی بــه جهــان مجهول 
ــت  ــان حقیق دیگــری مــی کشــاند و آن جه

اســت.
کتاببهشتسخن،6۲

ــه  ــودات ب ــایر موج ــر از س ــر دیرت * بش
ــال  ــه کم ــه ب ــر از هم ــد و زودت ــان آم جه

ــید. رس
شارللینه

رونمایی از تغییر جدید دولت 
در طرح ملی مسکن 

ــاختمان  ــکن و س ــت مس ــت معاون سرپرس
بــر  داده کــه  برنامــه ای خبــر  از  راه  وزارت 
اســاس آن واحدهــای طــرح ملــی مســکن بــه 

ــید.  ــد رس ــی خواه ــان واقع متقاضی
ــودزاده  ــود محم ــزارش تســنیم، محم ــه گ ب
اظهــار کــرد: بــرای افزایــش بهــره منــدی 
ــهیالت  ــه از تس ــدی جامع ــان درآم ــار می اقش
ــره  ــم، مذاک ــکن یک ــداز مس ــس ان ــدوق پ صن
ــت  ــوان از ظرفی ــا بت ــتیم ت ــک داش ــا بان ای ب
تســهیالت ایــن صنــدوق در پــروژه هــای 
ــکن  ــه مس ــد و عرض ــی تولی ــدام مل ــه اق برنام
اســتفاده شــود تــا عــالوه بــر اینکــه ایــن 
ــه دســت  ــد مــی شــود، ب واحدهــا پیــش خری

ــد. ــز برس ــی نی ــی واقع متقاض
ــه  ــن تفاهمنام ــر ای ــه اگ ــان این ک ــا بی وی ب
ــژه ای در  ــش وی ــود نق ــی ش ــه زودی عملیات ب
ــب  ــکن در قال ــای مس ــروژه ه ــی پ ــن مال تامی
برنامــه اقــدام ملــی صــورت مــی گیــرد، 
تصریــح کــرد: صنعــت ســاختمان نقــش قابــل 
توجهــی در اقتصــاد و رضایتمنــدی اجتماعــی 
دارد و یــک صنعــت بِکــر اســت امــا طــی 
ــت آن  ــه کیفی ــفانه ب ــته متاس ــالیان گذش س

ــت. ــده اس ــه نش توج
ــن  ــر ای ــه تاثی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
ــی بخــش مســکن  صنــدوق هــا در تامیــن مال
مــی توانیــم از ایــن ظرفیــت در تامیــن مالــی 

ــم. ــتفاده کنی ــان عرضــه مســکن اس جری

مرکز تحقیقات کشاورزی 
آذربایجان شرقی رتبه نخست کشور 

را کسب کرد

و  خــاک  حفاظــت  تحقیقــات  بخــش 
آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز  آبخیــزداری 
ــع طبیعــی آذربایجان شــرقی  کشــاورزی و مناب
ــت  ــه نخس ــرا رتب ــال اج ــرح در ح ــا 2۵ ط ب
ــرد.  ــب ک ــتان ها کس ــن اس ــوری را در بی کش
بــه گــزارش ایرنــا، در گــرد همایــی ســاالنه 
روســای بخــش هــای تحقیقاتــی حفاظت خاک 
ــه در پژوهشــکده  ــا ک ــزداری اســتان ه و آبخی
حفاظــت خــاک و آبخیــزداری برگــزار شــد، از 
محققــان غیــر هیــات علمــی بخــش تحقیقــات 
حفاظــت  خــاک و آبخیــزداری مرکــز تحقیقات 
و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 
مراکــز  کلیــه  بیــن  در  آذربایجان شــرقی 

ــد. ــل ش ــتان ها تجلی اس
ــه  ــار ارائ ــاس آم ــی براس ــن گردهمای در ای
شــده از طــرف پژوهشــکده حفاظــت خــاک و 
آبخیــزداری کشــور بخــش تحقیقــات حفاظــت 
تحقیقــات  مرکــز  آبخیــزداری،  و  خــاک 
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  آمــوزش  و 
آذربایجان شــرقی بــا داشــتن 2۵ پــروژه در 
ــن  ــوری را  در بی ــه اول کش ــرا رتب ــال اج ح

ــرد. ــب ک ــا کس ــتان ه اس

تولیدبرگهزغالاختهارگانیکدرکلیبر
بــرای اولیــن بــار بــه همــت اتحادیــه 
ــا  ــر و ب ــی روســتایی کلیب ــای تعاون شــرکت ه
ــتائی و  ــان روس ــرد زن ــدوق خ ــکاری صن هم
عشــایری پیغــام ایــن شهرســتان تولیــد برگــه 

ــد. ــاز ش ــک آغ ــه ارگانی ــال اخت زغ
ــتایی  ــاون روس ــی تع ــی بازرگان ــاون فن  مع
آذربایجــان شــرقی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
ــد توافقــی ایــن محصــول توســط  در پــی خری
اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی روســتایی 
کلیبــر، زمینــه همــکاری جدیــدی بــا صنــدوق 
خــرد زنــان پیغــام فراهــم شــد و تولیــد برگــه 
زغــال اختــه توســط اعضــای ایــن صنــدوق در 

حــال انجــام اســت.
ــای  ــی ه ــت: رایزن ــی آذر گف ــر الهوت جعف
اولیــه جهــت بســته بنــدی برگــه زغــال اختــه 
نیــز انجــام و از ســال آینــده بــه صــورت 
گســترده در ســطح شــبکه تعاونــی هــای 
روســتایی شهرســتان کلیبــر انجــام مــی شــود.

ــه   تاکنــون 2 تــن محصــول زغــال اختــه ب
صــورت توافقــی توســط اتحادیــه شــرکت هــای 
ــده و  ــداری ش ــر خری ــتایی کلیب ــی روس تعاون
ــول  ــن محص ــه از ای ــال اخت ــه زغ ــد برگ تولی

ــه دارد. ادام

4.5 میلیارد تومان برای تکمیل راه 
دسترسی 4 روستای مراغه نیاز است

رئیــس اداره راه و شهرســازی مراغــه گفــت: 
ــی  ــردای از راه دسترس ــل و بهره ب ــرای تکمی ب
روســتاهای خطــب، ســاروجه، قــوش قیه ســی 
ــارد  ــر ۴.۵ میلی ــول ۷ کیلومت ــه ط ــو ب و مول

تومــان اعتبــار نیــاز اســت. 
محرم پــور  مقصــود  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــی  ــن راه دسترس ــاخت ای ــت: س ــار داش اظه
در ســال ۹۵ از محــل اعتبــارات ملــی مصــوب 
انجــام  مشــغول  طــرح  پیمانــکار  و  شــده 

عملیــات اســت.
وی افــزود: بــه رغــم اینکــه اعتبــاری بــرای 
ــکار  ــا پیمان ــه ام ــص نیافت ــرح تخصی ــن ط ای
ــازی را  ــرداری و آزادس ــات خاکب ــرح عملی ط
انجــام داده و ســاخت پــل ســه دهنــه روســتای 
خطــب کــه در مســیر ایــن راه دسترســی واقــع 

شــده در حــال انجــام اســت.
ــل  ــن پ ــاخت ای ــرای س ــت: ب ــور گف محرم پ
ــه در حــال حاضــر  ۴۵ درصــد  ــه ک ســه دهن
ــان  ــون توم پیشــرفت فیزیکــی دارد ۸۵۰ میلی

اعتبــار نیــاز اســت.
 وی افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن مســیر 
۷ کیلومتــری، تــردد ســاکنان ایــن ۴ روســتا بــا 
حــدود ۷۰۰ نفــر جمعیــت تســهیل مــی شــود.

وی اضافــه کــرد: مجموعــه راه و شهرســازی 
و مســووالن شهرســتان بــرای تخصیــص اعتبــار 
الزم بــرای ایــن طــرح در تــالش هســتند کــه 

امیدواریــم ایــن تــالش هــا بــه نتیجــه برســد.
ــزار  ــت 2۶۸ ه ــد از جمعی ــدود 3۰ درص ح
نفــری شهرســتان مراغــه در روســتاها زندگــی 

مــی کننــد.  

اعمال محدودیت ترافیکی در مسیرهای 
منتهی به خیابان 24 متری فرشته جنوبی

 بــا توجــه بــه مراحــل پایانــی عملیــات 
عمرانــی مسیرگشــائی 2۴متــری فرشــته جنوبی 
برخــی محدودیــت هــای ترافیکی در مســیرهای 

ــروژه اجــرا شــده اســت . ــن پ ــه ای منتهــی ب
ــه گــزارش امــور ارتباطــات منطقــه ۵، در   ب
ــدوده  ــه در مح ــی ک ــته جنوب ــری فرش 2۴مت
بارنــج، باغمیشــه و ولیعصــر دو واقــع شــده طبق 
ــورای  ــوز از ش ــذ مج ــا اخ ــی و ب ــرح تفصیل ط
ــرداری آن  ــره ب ــان به ــا زم ــتان ت ــک اس ترافی
برخــی محدودیــت هــای ترافیکــی اعمــال شــده 
ــر اســاس ایــن گــزارش از شــهروندان  اســت . ب
ــهرک  ــه ش ــردد ب ــت ت ــود جه ــی ش ــا م تقاض
ــیرهای  ــر از مس ــی عص ــوی ول ــه و ک باغمیش
جانبــی در نظــر گرفتــه شــده اســتفاده کننــد.

ــز  ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
بــا بیــان اینکــه وضعیــت فعلــی مقبــره الشــعرا 
مایــه آبروریــزی شــده اســت گفــت: مســئوالن 
ــره  ــی مقب ــات اجرای ــل عملی ــرای تکمی ــر ب ام

الشــعرا همــت کننــد. 
صادقــزاده  کریــم  فــارس،  گــزارش  بــه 
تبریــزی، در خصــوص وضعیــت مقبــره الشــعرا  
اظهــار داشــت: متاســفانه در ســال هــای اخیــر 
ایــن  و گســترش محوطــه  کار ســاماندهی 
مــکان گردشــگری از ســوی شــهرداری منطقــه 
ــه دلیــل  ــی ب ــز آغــاز شــده اســت، ول ۱۰ تبری
کمبــود بودجــه، رونــد اجرایــی آن از پیشــرفت 

ــوردار نشــده اســت. ــی برخ خوب
وی بــا بیــان اینکــه »مقبــره الشــعرا«، 
و  بــوده  ملــی کشــور  و  فرهنگــی  میــراث 
ــان  ــت، خاطرنش ــز نیس ــه تبری ــق ب ــا متعل تنه
کــرد: ایــن مــکان فرهنگــی و گردشــگری هــر 
ــی و  ســال بیشــترین تعــداد گردشــگران داخل

ــد. ــذب می کن ــود ج ــه خ ــز را ب ــی تبری خارج
متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  صــادق زاده 
وضعیــت تاســف بــار ایــن پــروژه بــرای تبریــز 
ــده  ــزی ش ــه آبروری ــرقی مای ــان ش و آذربایج
اســت گفــت: مقبره الشــعراء تبریــز مدفــن 
بیــش از ۴۰۰ شــاعر و نامــی اســت کــه طــی 
ســالیان همــواره مــورد توجــه گردشــگران 
بــوده اســت، امــا در ســال های اخیــر ایــن 
ــا شــرایط نامناســبی دســت  ــای فرهنگــی ب بن

و پنجــه نــرم می کنــد.
ــز  ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
ادامــه داد: طــی روزهــای گذشــته نیــز تصاویری 
ــازی  ــای مج ــره در فض ــن مقب ــامانی ای از نابس
ــه دســت می شــد کــه بیــش از همــه  دســت ب
ــای ارزشــمند را  ــن بن ــدن ای ــول مان ــز مغف چی
ــای  ــر دل ه ــوزان ب ــی س ــده و داغ ــادآور ش ی
فرهنــگ  دوســتان ایــن ســرزمین می گذاشــت.

ــه  ــی مجموع ــاز آفرین ــروژه ب ــزود: پ وی اف

تاریخــی مقبــره الشــعرا تبریــز از ســال ۱3۸3 
شــروع شــده و قــرار بــود همزمــان بــا رویــداد 
تبریــز 2۰۱۸ و انتخــاب تبریــز بــه عنــوان 
اســالمی  کشــورهای  گردشــگری  پایتخــت 
ــت. ــال اجراس ــان در ح ــود، همچن ــاح ش افتت

صادقــزاده همچنیــن خاطرنشــان کــرد: 
متولیــان توســعه و بازســازی مقبــره الشــعرای 
ــروژه  ــن پ ــال ای ــه ح ــری ب ــد فک ــز بای تبری
ــران  ــنامه ای ــارات و شناس ــزوی از افتخ ــه ج ک

االمــی و تبریــز قهرمــان اســت بکننــد چراکــه 
وضعیــت موجــود فقــط مایــه شرمســاری اســت 
و انتقــادات گســترده ای را در محافــل مختلــف 

ــراه دارد. بهم
عضــو هیئــت رییســه شــورای اســالمی 
شــهر تبریــز در پایــان گفــت: بنــده بــه عنــوان 
منتخــب مــردم در شــورای اســالمی شــهر 
تبریــز تــا حصــول نتیجــه و اتمــام ایــن پــروژه 

ــود. ــم ب ــوع خواه ــر موض پیگی

وضعیت فعلی مقبره الشعرا 
مایه آبروریزی شده است

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان 
ــام در  ــه تم ــروژه نیم ــدود ۷۵۰ پ ــه ح این ک
ــم،  ــور داری ــهری در کش ــی ش ــوزه بازآفرین ح
گفــت: تاکنــون نــگاه بــه بافــت هــای فرســوده 
ماننــد ســایر مناطــق بــوده کــه منطقــی نبــوده 

اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، ســید محمــد پژمــان با 
تاکیــد بــر کارشناســی ضعــف هــای موجــود در 
ــا راه حــل  بازآفرینــی شــهری، اظهــار کرد: تنه

پیــش رو، حضــور و مشــارکت مــردم در اجــرای 
طــرح هــا در کنــار ارائــه مشــوق هــای دولــت 
اســت تــا برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری 

پایــدار بــه توفیــق برســد.
ــوده  ــای فرس ــه بافت ه ــان این ک ــا بی وی ب
ــا  ــد ام ــوده ان ــهرها ب ــی ش ــون اصل ــی کان زمان
ــد،  ــه ان ــرات روز پیــش نرفت ــا تغیی متناســب ب
تصریــح کــرد: معابــر محــدود و باریــک در 
بافــت هــای مختلــف پاســخگوی شــرایط 
ــه منظــور  زندگــی امــروز نیســت. همچنیــن ب
کمبــود ســرانه هــای خدماتــی در ایــن مناطــق 
ــای  ــه ه ــد عرص ــت بای ــا و دول ــهرداری ه ش
مناســبی از ایــن محــدوده هــا را بــرای اینگونــه 

ــد. ــار بگیرن ــات در اختی خدم

ــه  ــگاه ب ــون ن ــادآوری این کــه تاکن ــا ی وی ب
ــق  ــایر مناط ــد س ــوده مانن ــای فرس ــت ه باف
ــرایط  ــزود:  ش ــت، اف ــی نیس ــه منطق ــوده ک ب
ــرای  ــای اج ــه ه ــد هزین ــی طلب ــش رو م پی
برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری پایــدار را 

ــم. ــش دهی کاه
مدیرعامـــل شـــرکت بازآفرینـــی شـــهری 
ــدی  ــف ۱۰۰ درصـ ــت: تخفیـ ــران ، گفـ ایـ
ــهیالت ارزان  ــا، تسـ ــه هـ ــدور پروانـ در صـ
ــام  ــازمان نظـ ــای سـ قیمـــت و تخفیـــف هـ
مهندســـی از اقدامـــات مثبتـــی بـــوده کـــه 
بـــرای اجـــرای بازآفرینـــی شـــهری محقـــق 

شـــده اســـت.
ــان  ــارد توم ــت 3۷۰۰ میلی ــان از برداش پژم

شــرکت  بــرای  ملــی  توســعه  صنــدوق  از 
ــرد:  ــح ک ــر داد و تصری ــهری خب ــی ش بازافرین
22۰۰ میلیــارد تومــان از ایــن رقــم بــا کمــک 
و افــزوده شــدن منابــع بانک هــا در قالــب 
ــان پرداخــت می شــود.  ــه متقاضی تســهیالت ب
ــب ۱۵۸۰  ــز در قال ــغ نی ــن مبل ــده ای باقیمان
پــروژه طــرح اقــدام ملــی تولیــد و عرضــه 
ــه مــی  ــدام مشــترک هزین مســکن و طــرح اق

ــود. ش
ـــا ۱۵۰۰  ـــدود ۱۴۰۰ ت ـــرد: ح ـــد ک وی تاکی
میلیـــارد تومـــان مجمـــوع بودجـــه ای اســـت 
ـــور  ـــه منظ ـــا ب ـــرای پروژه ه ـــوزه اج ـــه در ح ک
هزینـــه  نیمه تمـــام  تکمیـــل ۷۵۰پـــروژه 

ـــد. ـــد ش خواه

مشــاور اســتاندار آذربایجــان شــرقی در 
ــی  ــرد: نگران ــد ک ــی تاکی ــراث فرهنگ ــور می ام
ــار  ــز گرفت ــازار تبری ــه ب ــت ک ــن اس ــن از ای م
توریســم شــود و ماننــد بــازار اســتانبول صرفــا 
ــه  ــود ک ــم ش ــل ه ــی بغ ــه دکان های ــل ب تبدی
ــه می کنــد  ــه توریســت ها ارائ فقــط ســوغاتی ب
و کارایــی دیگــری نــدارد، هــر چنــد ایــن کار، 
ــر  ــا دیگ ــی دارد، ام ــاد و اقتصــاد فعال ــول زی پ
ــد  ــت می ده ــش را از دس ــای رایج ــازار معن ب
ــالت  ــگ و تعام ــد فرهن ــرای تولی ــی ب و محل

ــت.  ــی نیس اجتماع

ــار  ــی زاده اظه ــر تق ــزارش ایســنا، اکب ــه گ ب
بنیادیــن  اهمیــت  آذربایجــان  اگــر  کــرد: 
ــر از  ــور و فرات ــطح کش ــه در س ــته را ک گذش
ــز  ــد، تجــارت نی کشــور داشــت از دســت بده
ــت  ــش را از دس ــازار اهمیت ــد و ب ــول می کن اف

می دهــد. 
وی گفــت: حوادثــی ماننــد آتــش ســوزی و 
ــازار در طــول دوره هــای  تخریــب قســمتی از ب
مرمــت  نهایــت  در  و  داده  روی  مختلــف 
ــز  ــوادث نی ــن ح ــد ای ــر چن ــت، ه ــده اس ش
ــد،  ــازار وارد می کن ــه ب ــدی ب ــیب های ج آس

ــت و  ــل مدیری ــش روز قاب ــک دان ــه کم ــا ب ام
ــت.   ــرل اس کنت

گذشــته  از  بــازار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــودش  ــی خ ــت جمع ــرای مدیری ــی ب روال های
ــال در  ــوان مث ــه عن ــزود: ب ــت، اف ــته اس داش
گذشــته ســاختارهایی بــرای اصنافــی کــه 
ــش  ــتند، پی ــرار داش ــتگی ق ــر ورشکس در خط
بینــی شــده بــود و اگــر چنیــن مشــکلی بــرای 
ــه او کمــک  ــان ب ــد، بازاری کســی پیــش می آم
ــی وارد  ــه کس ــدی ب ــرر ج ــا ض ــد ت می کردن

ــود.    نش
ــای  ــر حمایت هـ ــه داد: اگـ ــی زاده ادامـ تقـ
ایـــن چنینـــی بازاریـــان از هـــم بـــه صـــورت 
ــرمایه  ــد، سـ ــدا نکنـ ــری پیـ ــروار تسـ زنجیـ
ـــازار  ـــد و ب ـــر می افت ـــه خط ـــازار ب ـــی ب اجتماع

از بیـــن مـــی  رود.   
وی از بیــن رفتــن ســرمایه انســانی را از 
دیگــر خطراتــی عنــوان کــرد کــه حیــات بــازار 
ــه  ــازار ب ــت: ب ــد و گف ــد می کن ــز را تهدی تبری
ــه  ــاز دارد ک ــی نی ــور و حکیم ــان های فک انس
ــازار  آن را بــا حکمــت خودشــان اداره کننــد. ب
ــد  ــه محــل تولی ــا محــل تجــارت، بلک ــه تنه ن
فرهنــگ و حیــات اســت، امــا بــاز تولیــد ایــن 
فرهنــگ و انســان های حکیــم االن بــه راحتــی 

ــد.    ــاق نمی افت اتف

وی بــا تاکیــد بــر ارتبــاط و تاثیــر دو جانبــه 
انســان و محیــط بــر یکدیگــر افــزود: هــر یکــی 
ــهری و  ــت ش ــد، هوی ــه ببین ــن دو صدم از ای
ــت  ــط را تح ــان و محی ــه انس ــاط دو جانب ارتب

ــد.    ــرار می ده ــر ق تاثی
مشــاور اســتاندار آذربایجــان شــرقی در 
امــور میــراث فرهنگــی در ادامــه بــا ارائــه 
تناســب  عــدم  خصــوص  در  توضیحاتــی 
ــازار  ــتقر در ب ــوف مس ــاغل و صن ــی مش برخ
ــان  ــا هویــت و قدمــت تاریخــی آن بی ــز ب تبری
ــه  ــه ب ــا توج ــغلی ب ــای ش ــر الگوه ــرد: تغیی ک
ــوده  ــر ب ــاب ناپذی ــی اجتن ــر ســبک زندگ تغیی
ــا خــارج شــدن برخــی مشــاغل از چرخــه  و ب
ــن  ــر جایگزی ــای دیگ ــاغل و کااله ــازار، مش ب
شــده و مشــاغل قبلــی اهمیتشــان را از دســت 

می دهنــد. 
وی در ادامــه، تغییــر اقلیــم را از دیگــر 
خطراتــی کــه بــازار تبریــز را تهدیــد می کنــد، 
ــی  ــرات اقیلم ــا تغیی ــت: ب ــرد و گف ــوان ک عن
شــاهد کاهــش محصوالتــی ماننــد خشــکبار در 
ــازار هســتیم، مثــال کاهــش تعــداد روزهــای  ب
یخبنــدان و صنایــع آالینــده غــرب تبریــز نیــز 
ــه شــده  ــر محصــوالت کشــاورزی ارائ ــر تغیی ب

ــر دارد.  ــازار تاثی در ب
ــانه ها  ــرد: رس ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
در شناســاندن جایــگاه واقعــی بــازار بــه مــردم 
ــش  ــان نق ــی بازاری ــالت واقع ــاف و رس و اصن
ــق  ــن حقای ــردم از ای ــر م ــد و اگ ــری دارن موث
مطلــع باشــند، پــای تبریز ی هــا هرگــز از بــازار 

بریــده نمی شــود. 

وجود ۷5۰ پروژه نیمه تمام بازآفرینی شهری در کشور 

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور میراث فرهنگی:

می ترسم بازار تبریز بازار استانبول شود

ــد  ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب شــهردار تبری
ــوان پایتخــت  ــه عن ــز ب ــی تبری در مســیر تجل
ــل  ــم، گفــت: یکــی از دالی ــدم برداری تشــیع ق
ــیع  ــت تش ــوان پایتخ ــه عن ــز ب ــاب تبری انتخ
ــود  ــر، وج ــهرهای دیگ ــا ش ــز ب ــاوت تبری و تف
ــت  ــل بی ــه اه ــد ب ــعرای عالقمن ــان و ش مداح

ــت.  ــهر اس ــن ش در ای
ــر  ــهین باه ــرج ش ــنیم، ای ــزارش تس ــه گ ب
ــردیس  ــاخت س ــه کارگاه س ــن اختتامی در آیی
مفاخــر ادبــی آئینــی تبریــز و شــعرای مکتــب 
و  تاریــخ  داشــت:  اظهــار  بیــت)ع(،  اهــل 
ــوان پایتخــت  ــز باعــث شــده عن گذشــته تبری
تشــیع بــرای تبریــز انتخــاب شــود و اســاس و 
پایــه ایــن موضــوع مربــوط بــه امــروز نیســت.

تاریــخ  طــول  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــا  راســتا  همیــن  در  بزرگــی  انســان های 
عشــق و عالقــه بــه اهــل بیــت فعالیــت 
کرده انــد، افــزود: اگــر عشــق، عالقــه و محبــت 
نباشــد، هنــر خلــق نمی شــود. هــر هنــری کــه 
ــود در درون  ــق می ش ــا خل ــی حوزه ه در تمام
هنرمنــد موضوعــی اســت کــه می خواهــد 
جوشــش کنــد و ایــن جوشــش در قالــب 
مســائل مختلفــی همچــون شــعر، نقاشــی، 

مجســمه ســازی و... بــروز پیــدا می کنــد.
شــهردار تبریــز تاکیــد کــرد: بــرای ارج 
ــهیر  ــزرگ و ش ــان ب ــر مداح ــه هن ــادن ب نه
تبریــزی برنامــه ریــزی بــرای گــردآوری و 

انتشــار مجموعــه نفیــس اشــعار ایــن مداحــان 
بــه نــام شــهرداری تبریــز انجــام یافتــه اســت.

وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدا تبریــز همــواره 
آغــاز گــر هــر موضوعــی بــوده اســت، تصریــح 
ــوان  ــه عن ــز ب ــای تبری ــرد: یکــی از ویژگی ه ک
ــهر  ــن ش ــه ای ــوده ک ــن ب ــیع ای ــت تش پایتخ
هیــچ گاه در برابــر ظلــم ســر خــم نکرده اســت. 
ــام معظــم  ــن باشــد کــه مق ــرای همی شــاید ب
ــان شــناس  ــز زم ــد: »تبری ــوده ان ــری فرم رهب
اســت و مــردم آنــا مــی داننــد چــه زمانــی بایــد 

ــد.« چــه قدمــی را بردارن
شــهین باهــر ادامــه داد: درســی کــه مــردم 
ــین  ــداهلل الحس ــا عب ــان از اب ــز و آذربایج تبری
ــه 2۹  ــه واقع ــوده ک ــن ب ــد همی ــه ان )ع( گرفت
بهمــن را مــردم تبریــز خلــق کــرده انــد. کلیــد 
ــد. در  ــا زده ان ــزی ه ــالمی را تبری ــالب اس انق
تمــام اتفاقاتــی کــه جامعــه ایرانــی را متحــول 
ســاخته و در جامعــه ایــران تاثیــر گــذار بــوده، 
ــوده  ــع ب ــن وقای ــر تمــام ای ــا آغازگ ــزی ه تبری

انــد.

ــت  ــت را هوی ــل بی ــرای اه ــت ب وی  خدم
ــی  ــت: عل ــته و گف ــز دانس ــنامه تبری و شناس
ــور  ــف در کش ــعه های مختل ــه توس ــم اینک رغ
رخ می دهــد، موضوعــات و فضاهــای اجتماعــی 
نــه تنهــا رونــق ایــن عزاداری هــا را کــم 
نمی کنــد بلکــه شــاهد رونــق ایــن فضاهــا نیــز 
هســتیم چــرا کــه هیــچ کــس نمی توانــد ایــن 

ــد. ــگ کن ــم رن ــم ها را ک مراس
بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  شــهردار تبریــز 
بــا زبــان هنــر بتوانیــم افتخــارات خــود را 
ــت:  ــار داش ــم، اظه ــی کنی ــه معرف ــه جامع ب
شــهرداری تبریــز را متولــی اصلــی موضوعــات 
شــهری مــی دانیــم و در تمامــی مســائل 

وظایفــی داریــم.
ــال در  ــرد: مث ــان ک ــر خاطرنش ــهین باه ش
ــی و  ــه قانون ــه وظیف ــعرا ک ــره الش ــروژه مقب پ
ــری  ــتگاه دیگ ــت و دس ــهرداری نیس ــی ش ذات
امــروز  ولــی  اســت  موضــوع  آن  متولــی 
شــهرداری تبریــز در ایــن خصــوص ورود پیــدا 
ــن  ــروز ای ــر ام ــت اگ ــرار نیس ــت. ق ــرده اس ک
ــز  ــا نی ــه م ــم ب ــدارد بگویی ــار ن ــتگاه اعتب دس

ــدارد. ــی ن ارتباط
شــهردار تبریــز افــزود: در شــرایط اقتصــادی 
فعلــی موجــود در کشــور، راه حــل مــا همراهی 
و همدلــی اســت تــا در مشــکالت و نقــص هــا 
از توانایــی یکدیگــر بهــره بگیریــم و مشــکالت 

را پوشــش دهیــم.

مجموعه اشعار مداحان تبریزی گردآوری می شود 
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بیوگرافی و رزومه خود را جهت چاپ در 

شماره های بعدی به آدرس:

j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.

ســخنگوی کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
ــال  ــه س ــد بودج ــس می گوی ــبات مجل محاس
ــس بررســی نمی شــود،  ۱۴۰۰ امســال در مجل
تنهــا بــرای آگاهــی نماینــدگان از بودجــه ارائــه 

خواهــد شــد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمـــد 
ـــه،  ـــیون برنام ـــخنگوی کمیس ـــی س خدابخش
بودجـــه و محاســـبات مجلـــس شـــورای 
اســـالمی، دربـــاره ســـاختار بودجـــه در 
ســـال های ۹۹ و ۱۴۰۰، گفـــت: بررســـی 
بودجـــه دو ســـاالنه در مجلـــس مغایـــر 
ــی  ــبات عمومـ ــون محاسـ ــاده ۶ قانـ ــا مـ بـ
ـــی  ـــال مال ـــون س ـــن قان ـــاس ای ـــت براس اس
یـــک ســـال هجـــری شمســـی اســـت کـــه 
از اول فروردیـــن مـــاه آغـــاز و بـــه پایـــان 
اســـفند مـــاه ختـــم می شـــود، بـــه همیـــن 
ـــه  ـــال الیح ـــس از ارس ـــد؛ پ ـــرر ش ـــل مق دلی
ــه  ــال های ۹۹ و ۱۴۰۰ در نیمـ ــه سـ بودجـ
ـــه مجلـــس، بودجـــه ســـال  آذر مـــاه امســـال ب
نخســـت بررســـی و بـــه قانـــون تبدیـــل و 
ـــالع  ـــت اط ـــا جه ـــال ۱۴۰۰ تنه ـــه س بودج
ـــال  ـــس ارس ـــه مجل ـــدگان ب ـــی نماین و آگاه

شـــود.

ــه  ــه صــورت غلطــان ب بودجــه دو ســاالنه ب
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــود ب ــه می ش ــس ارائ مجل
ــب  ــی و تصوی ــال بررس ــال ۹۹ امس ــه س بودج
ــا  ــا بودجــه ســال دوم)۱۴۰۰( تنه می شــود ام
بــرای آگاهــی نماینــدگان بــه مجلــس ارســال 

خواهــد شــد.

بودجهسال14۰۰درسال99درمجلس
بررسیوتصویبمیشود

مجلــس  در  الیگــودرز  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه بودجــه 
ســال ۱۴۰۰ تحــت تاثیــر نوســانات اقتصــادی 
بــا اعمــال تغییــرات متناســب در ســال ۹۹ در 

ــزود:  ــود، اف ــب می ش ــی و تصوی ــس بررس مجل
ــه  ــان ب ــورت غلط ــه ص ــاالنه ب ــه دو س بودج
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــود ب ــه می ش ــس ارائ مجل
ــب  ــی و تصوی ــال بررس ــال ۹۹ امس ــه س بودج
ــا  ــا بودجــه ســال دوم)۱۴۰۰( تنه می شــود ام
بــرای آگاهــی نماینــدگان بــه مجلــس ارســال 

ــد. ــد ش خواه
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
اظهــار کــرد: دولــت تغییراتــی کــه بــرای 
ــه  ــا توج ــت ب ــاز اس ــال ۱۴۰۰ نی ــه س بودج
بــه نوســانات اقتصــادی در ســال آینــده بــرای 

تصویــب بــه مجلــس ارســال می کنــد.
بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  ســخنگوی 
ایــن  بــه  پاســخ  و محاســبات مجلــس در 
ســوال کــه آیــا بودجــه ۱۴۰۰ کــه در امســال 
صحــن  در  می شــود  ارســال  مجلــس  بــه 
علنــی بررســی خواهــد شــد، توضیــح داد: 
ــی  ــال بررس ــال ۱۴۰۰  امس ــه س ــر؛ بودج خی
نمی شــود بلکــه تنهــا بــرای آگاهــی نماینــدگان 
و ارائــه تصویــری درســتی از بودجــه بــه مجلس 
ــی،  ــد بررس ــن رون ــا ای ــد؛ ب ــد ش ــه خواه ارائ
ــی  ــبات عموم ــون محاس ــا قان ــز ب ــی نی مغایرت

نمی شــود. ایجــاد 

خدابخشی:

بودجه سال ۱4۰۰ 
فقط جهت اطالع نمایندگان به مجلس ارسال می شود

از فرصـــت تعییـــن شـــده بـــرای ورود 
ــتگاه های  ــان دسـ ــوق کارکنـ ــات حقـ اطالعـ
ـــط  ـــا، فق ـــوق و مزای ـــامانه حق ـــه س ـــی ب اجرای
هشـــت روز دیگـــر باقـــی اســـت و بایـــد در 
ـــات  ـــالم اطالع ـــرای اع ـــران ب ـــه مدی ـــن فاصل ای

حقوقـــی اقـــدام کننـــد.
ــم  ــال و نیـ ــنا، از یکسـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــا از  ـــوق و مزای ـــت حق ـــامانه ثب ـــه س ـــش ک پی
ســـوی ســـازمان اداری و اســـتخدامی راه انـــدازی 
ـــون برخـــی دســـتگاه های اجرایـــی  شـــد تاکن
بـــرای بارگـــذاری اطالعـــات در ســـامانه ورود 
نکردنـــد، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه طبـــق 

ـــه  ـــتگاه های زیرمجموع ـــئوالن، دس ـــالم مس اع
ـــی را  ـــات حقوق ـــه اطالع ـــه و مجری ـــوه مقنن ق
ــه و  ــوه قضائیـ ــا در قـ ــرده، امـ ــذاری کـ بارگـ
ــرده  ــی نکـ ــون اقدامـ ــا تاکنـ ــی نهادهـ برخـ

بودنـــد.
برایـــن اســـاس در مردادمـــاه و در جلســـه 
ـــان  ـــا پای ـــه ت ـــد ک ـــوب ش ـــت مص ـــات دول هی
تمامـــی دســـتگاه هایی کـــه  شـــهریورماه 
ــوده  ــص بـ ــا ناقـ ــده آنهـ ــات درج شـ اطالعـ
ــرده بودنـــد  ــال ورود نکـ و یـــا این کـــه اصـ
ـــتخدامی  ـــازمان اداری و اس ـــد و س ـــدام کنن اق
هـــم مکلـــف شـــد تـــا پیگیـــر دســـتگاه های 

اجرایـــی بـــرای اجـــرای ایـــن قانـــون باشـــد.
ـــت  ـــط هش ـــه فق ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ــی  ــده باقـ ــن شـ ــت تعییـ ــر از مهلـ روز دیگـ
ـــی  ـــت تمام ـــه دول ـــق مصوب ـــد طب ـــده و بای مان
ـــهریورماه  ـــان ش ـــا پای ـــی ت ـــتگاه های اجرای دس
ــامانه حقـــوق و  اطالعـــات مربوطـــه را در سـ

ـــذاری کننـــد. ـــا بارگ مزای
ـــا ایـــن حـــال تاکنـــون  اطالعـــی در رابطـــه  ب
ــات در  ــه رونـــد بارگـــذاری اطالعـ ــا این کـ بـ
مهلـــت اعـــالم شـــده چگونـــه بـــوده و آیـــا 
ــتگاه ها ورود  ــده دسـ ــن شـ ــت تعییـ در مهلـ

کرده انـــد یـــا خیـــر وجـــود نـــدارد.
ـــم  ـــه شش ـــون برنام ـــاده )2۹( قان ـــق م طب
ــه  ــران کلیـ ــا، مدیـ ــات، رؤسـ ــعه مقامـ توسـ
قـــوای  شـــامل  اجرایـــی  دســـتگاه های 
از  اعـــم  اســـالمی  جمهـــوری  ســـه گانه 
مؤسســـات  و  ســـازمان ها  وزارتخانه هـــا، 
دولتـــی،  شـــرکت های  دانشـــگاه ها،  و 
ــت،  ــه دولـ ــته بـ ــی وابسـ ــات انتفاعـ مؤسسـ
بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری دولتـــی، 
ــات و  ــی، مؤسسـ ــه دولتـ ــرکت های بیمـ شـ
ـــات  ـــی، مؤسس ـــر دولت ـــی غی ـــای عموم نهاده
عمومـــی، بنیادهـــا و نهادهـــای انقـــالب 

نگهبـــان  شـــورای  مجلـــس،  اســـالمی، 
ـــه  ـــاتی ک ـــا و موسس ـــی، بنیاده ـــون اساس قان
ــوند و  ــه اداره می شـ ــی فقیـ ــر ولـ ــر نظـ زیـ
همچنیـــن دســـتگاه ها و واحدهایـــی کـــه 
ــر  ــتلزم ذکـ ــا مسـ ــر آنهـ ــون بـ ــمول قانـ شـ
ــه  ــم از اینکـ ــت اعـ ــام اسـ ــح نـ ــا تصریـ یـ
قانـــون خـــاص خـــود را داشـــته یـــا از 
ــد  ــت می کننـ ــررات آن تبعیـ ــن و مقـ قوانیـ
ــرکت  ــاورزی، شـ ــاد کشـ ــر وزارت جهـ نظیـ
ــازمان  ــرکت ملـــی گاز، سـ ملـــی نفـــت، شـ
ـــک  ـــران، بان ـــع ای ـــازی صنای ـــترش و نوس گس
مرکـــزی، ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی، 
ســـازمان توســـعه و نوســـازی معـــادن و 
ــیما،  ــدا و سـ ــران، صـ ــی ایـ ــع معدنـ صنایـ
ــازندگی  ــای سـ ــی و قرارگاه هـ ــتاد اجرایـ سـ
ــا،  ــه آنهـ ــته بـ ــی وابسـ ــخاص حقوقـ و اشـ
اشـــخاص و دســـتگاه هایی هســـتند کـــه 
ـــود را  ـــتمزد خ ـــوق و دس ـــات حق ـــد اطالع بای
در ایـــن ســـامانه ثبـــت کننـــد؛ بـــه نحـــوی 
کـــه میـــزان ناخالـــص پرداختـــی بـــه هـــر 
ــکان  ــد و امـ ــخص باشـ ــراد مشـ ــک از افـ یـ
و  نظارتـــی  نهادهـــای  بـــرای  دسترســـی 

ــود. ــم شـ ــردم فراهـ ــی مـ عمومـ

شمارش معکوس برای مدیران

ــا  ــی بـ ــت و گاز قابل توجهـ ــترک نفـ ــع مشـ ــران از منابـ ایـ
کشـــورهای همســـایه نظیـــر قطـــر، عمـــان، امـــارات متحـــده 
ـــن  ـــراق و هم چنی ـــت، ع ـــتان، کوی ـــتان، عربس ـــی، ترکمنس عرب
در جنـــوب دریـــای خـــزر برخـــوردار اســـت کـــه هـــر کـــدام 
ـــده  ـــت وع ـــر نف ـــه وزی ـــور ک ـــا آن ط ـــد ام ـــی دارن ـــرایط متفاوت ش
داده تـــا انتهـــای دولـــت دوازدهـــم تکلیـــف تمـــام میادیـــن 

ــود. ــخص می شـ ــترک مشـ مشـ
ــرب  ــترک غ ــن مش ــای میادی ــت درج ــنا، نف ــزارش ایس به گ
ــا ضریــب  کارون حــدود ۶۷ میلیــارد بشــکه اعــالم شــده کــه ب
ــن  ــوان از ای ــکه می ت ــارد بش ــد ۶.۴ میلی ــش درص ــت ش بازیاف
ــا نفــت خــام ۵۰ دالری  میادیــن برداشــت کــرد. ایــن میــزان ب
23۰ میلیــارد دالر بــرای ایــران منافــع خواهــد داشــت. عالوه بــر 
ــران،  ــرف ای ــی در ط ــارس جنوب ــای گاز پ ــره درج ــن، ذخی ای
حــدود ۱۴.2 تریلیــون مترمکعــب و ذخیــره  میعانــات گازی بالــغ 

ــر ۱۹ میلیــارد بشــکه اســت. ب
ــب  ــرب کارون، موج ــی در غ ــن نفت ــعه میادی ــرای توس اج
ــه  ــان ســال روزان ــا پای ــه ت ــن منطق ــت از ای ــد نف می شــود تولی
۵۰ هــزار بشــکه بیش تــر شــود و آن طــور کــه مســئوالن نفتــی 
ــرب  ــای مشــترک غ ــون در حــوزه میدان ه ــد اکن ــالم کرده ان اع
ــا  ــرب کارون ت ــرق غ ــروگاه ب ــم و نی ــی نداری کارون، عقب ماندگ
پایــان امســال راه انــدازی خواهــد شــد. حــوزه غــرب کارون بــه 
عنــوان یــک حــوزه پرظرفیــت بالغ بــر ۷۰ میلیــارد بشــکه 
ذخیــره نفتــی را در خــود جــای داده و اکنــون طرح هــای 
متعــددی بــرای توســعه میدان هــای غــرب کارون و دیگــر 
ــی در  ــه تازگ ــه ب ــای ک ــن طرح ه ــی و همچنی ــای نفت میدان ه

ــت. ــال اجراس ــده، در ح ــذار ش ــی واگ ــب آی پی س قال

ــل  ــی - مدیرعام ــورج دهقان ــت، ت ــالم وزارت نف ــر اع ــا ب بن
ــا  ــاره ب ــن ب ــران - در ای ــت ای ــعه نف ــی و توس ــرکت مهندس ش
ــال نفــت خــام در حــوزه غــرب کارون از  ــه طــرح انتق اشــاره ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــه جاســک در شــرق تنگــه هرم ــوره ب ــه گ منطق
ــت:  ــرده اس ــار ک ــردی، اظه ــی و راهب ــم، مل ــرح عظی ــک ط ی
شــرکت متــن اجــرای ایــن طــرح را بــه عهــده دارد و ایــن طــرح 
ــم  ــه عظی ــط لول ــت و خ ــارد دالری اس ــد میلی دارای ارزش چن
هــزار کیلومتــری را در دســت احــداث دارد کــه ســال گذشــته 
ــز  ــی آن نی ــات اجرای ــام و عملی ــات آن، انج ــا و مناقص پیمان ه

ــاز شــده اســت. آغ
سهمایرانازپارسجنوبیچقدراست؟

از ســوی دیگــر بــر اســاس آخریــن برآوردهــای انجــام شــده، 
ــدود  ــران، ح ــرف ای ــی در ط ــارس جنوب ــای گاز پ ــره درج ذخی
ــغ  ــره ای بال ــن دارای ذخی ــب و هم چنی ــون مترمکع ۱۴.2 تریلی
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــات گازی اس ــکه میعان ــارد بش ــر ۱۹ میلی ب
ــق  ــف مطاب ــای مختل ــعه آن در فازه ــدان توس ــن می ــعت ای وس
بــا برنامه هــای پنــج ســاله توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــه رشــد گاز  ــن تقاضــای رو ب ــا هــدف تأمی ــران و ب فرهنگــی ای
ــن  ــه میادی ــق آن ب ــی و تزری ــارف داخل ــم از مص ــی، اع طبیع
ــادرات گاز  ــن ص ــازن و هم چنی ــت از مخ ــور صیان ــی به منظ نفت
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم دســتور کار وزارت نفــت 

ــت. ــرار گرف ق

مقایسهایرانوقطردربرداشتازپارسجنوبی
ــترک  ــدان مش ــرداری از می ــال بهره ب ــای در ح ــداد چاه ه تع
ــر  ــران ۱۱۰ و در قط ــاه ۱3۹2 در ای ــی در مردادم ــارس جنوب پ

۴۰۱ حلقــه بــوده اســت. ایــن میــزان در اســفندماه ســال ۱3۹۶ 
ــاه  ــه چ ــان ۴۰۱ حلق ــه 2۵2 رســید و در قطــر هم ــران ب در ای
مانــد. تولیــد روزانــه گاز غنــی از ایــن میــدان در مردادمــاه ســال 
ــری  ــرف قط ــب و در ط ــون مترمکع ــران 2۸۵ میلی ۱3۹2 در ای
ــفندماه  ــا اس ــزان ت ــن می ــه ای ــود ک ــب ب ــون مترمکع ۵۶۶ میلی
ســال ۱3۹۶ در قطــر ثابــت مانــد و در ایــران بــه ۵۷۰ میلیــون 

مترمکعــب رســید.
ــال  ــی، از س ــارس جنوب ــدان گازی پ ــت گاز از می ــا برداش ام
ــد  ــال بع ــش س ــا ش ــد و ت ــاز ش ــر آغ ــران و قط ۱3۸۰ در ای
ــر  ــال قط ــت س ــدت هش ــه م ــس از آن، ب ــا پ ــود، ام ــراز ب هم ت
ــران  ــان از ای ــدان گازی جه ــن می ــت گاز از بزرگ تری در برداش
ــر در  ــد گاز قط ــت تولی ــه ظرفی ــی ک ــت و در حال ــی گرف پیش
ــون  ــه ۶۰۰ میلی ــال ب ــی در آن هشــت س ــارس جنوب ــدان پ می
میلیــون   2۸۵ ایــران  تولیــد  ظرفیــت  رســید،  مترمکعــب 

ــود. ــب در روز ب مترمکع
ــم از  ــی ه ــارس جنوب ــدان گازی پ ــی از می ــد گاز طبیع تولی
ــب در روز  ــون مترمکع ــدود دو میلی ــد ح ــا تولی ــال ۱3۸۰ ب س
ــرداری از  ــه بهره ب ــه در نتیج ــده ک ــاز ش ــی آغ ــرف ایران در ط
ــن  ــران از ای ــی ای ــد گاز غن ــزان تولی ــدان، می ــن می ــای ای فازه
میــدان مشــترک، در حــال حاضــر از قطــر پیشــی گرفتــه و بــه 

ــت. ــیده اس ــب در روز رس ــون مترمکع ــش از ۶۰۰ میلی بی

تعیینتکلیفتماممیدانهایمشترکتاپایاندولت
دوازدهم

امــا بیــژن زنگنــه - وزیــر نفــت - بــه تازگــی در همیــن رابطــه 
گفتــه اســت: یکــی از تعهدهــای بنــده کــه بــه مجلــس شــورای 
ــت تکلیــف  ــان دول ــا پای ــه ت ــوده ک ــن ب ــه دادم، ای اســالمی ارائ
تمــام میدان هــای مشــترک مشــخص شــود، یعنــی هیــچ 
ــام کار آن  ــد انج ــکار و فرآین ــه پیمان ــد ک ــد مان ــی نخواه میدان

مشــخص نشــده باشــد.
ــن  ــزو همی ــز ج ــالل نی ــدان ب ــه می ــان این ک ــا بی ــه ب زنگن
تعهــدات اســت، اظهــار کــرد: تکلیــف فــرزاد B امســال مشــخص 
خواهــد شــد و همچنیــن فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی نیــز کــه بــه 
ــان  ــا پای ــا ت ــود، نهایت ــده ب ــه ش ــار وقف ــا دچ ــل تحریم ه دلی

ــن تکلیــف خواهــد شــد. امســال تعیی
وی بــا بیــان این کــه توســعه میــدان فــروزان نیــز در دســتور 
کار قــرار گرفتــه اســت، گفــت: تــا پایــان ســال میــدان مهمــی 
نخواهیــم داشــت کــه تکلیــف آن مشــخص نشــده باشــد. 
ــرب  ــترک غ ــن مش ــعه میادی ــه توس ــم ک ــد بگوی ــن بای همچنی
کارون بــه خوبــی پیــش مــی رود و قــرارداد ایــالم پایــدار غــرب 

بســته شــده اســت.
بــه گفتــه وزیــر نفــت در ایــن دولــت عمــده توســعه پــارس 
جنوبــی بــه جــز فــاز ۱۱ بــه اتمــام می رســد و همچنیــن تــالش 
خواهیــم کــرد کــه مرحلــه ی اول فــاز ۱۱ نیــز نیمــه اول ۱۴۰۰ 

ــرداری برســد. ــه بهره ب ب

وعده وزیر برای میادین مشترک نفت و گاز

صادرات بیش از ۱6۰۰ تن تخم مرغ
 از آذربایجان شرقی

ــکی آذربایجــان شــرقی  ــرکل دامپزش مدی
مــرغ  تخــم  تــن   ۱۶۰۰ از  بیــش  گفــت: 
کل  اداره  دقیــق  نظارت هــای  بــا  خوراکــی 
ــراق و  ــورهای ع ــه کش ــتان ب ــکی اس دامپزش

ــت.  ــده اس ــادر ش ــان ص عم
ــداد در  ــین به ــا، امیرحس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرد: در  ــار ک ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ــت از  ــتای حمای ــد و در راس ــق تولی ــال رون س
تولیــد کننــدگان داخلــی، از خــرداد مــاه ســال 
ــرغ  ــم م ــادرات تخ ــد ص ــاز رون ــا آغ ــاری ب ج
ــا پایــان مــرداد مــاه یــک میلیــون  خوراکــی ت
و ۶۴۸ هــزار کیلوگــرم تخــم مــرغ خوراکــی از 
واحدهــای مجــاز بســته بنــدی و تحــت نظــارت 
اداره کل دامپزشــکی آذربایجــان شــرقی پــس 
ــای  ــای الزم و نظــارت ه ــش ه از انجــام آزمای
بهداشــتی، بــه مقصــد کشــورهای عــراق و 

عمــان صــادر شــد.
وی افــزود: ایــن میــزان صــادرات بــا صــدور 
اداره  توســط  بهداشــتی  گواهــی  فقــره   ۷۷
قرنطینــه و امنیــت زیســتی ایــن اداره کل 

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــکی آذربایجــان شــرقی  ــرکل دامپزش مدی
ــق  ــی از طری ــرغ خوراک ــم م ــرد: تخ ــار ک اظه
ــرقی،  ــان ش ــای آذربایج ــتان ه ــرکات اس گم
خوزســتان، کردســتان و هرمــزگان صــادر مــی 

شــود.
و  شــرکت   ۶ کــرد:  خاطرنشــان  بهــداد 
واحــد بســته بنــدی تخــم مــرغ در آذربایجــان 
شــرقی کــه دارای پروانــه بهداشــتی از اداره کل 
دامپزشــکی اســتان هســتند و نســبت بــه اخــذ 
مجــوز و تائیدیــه اتحادیــه مــرغ تخمگــذار 
ــم  ــادرات تخ ــه ص ــد، در زمین ــرده ان ــدام ک اق

ــد. ــت دارن ــی فعالی ــرغ خوراک م

اختیارات بانک مرکزی در خصوص 
مدیریت بازار ارز تمدید شد 

در جلســه امــروز شــورای عالــی هماهنگــی 
در  مرکــزی  بانــک  اختیــارات  اقتصــادی 
خصــوص مدیریــت بــازار ارز تمدیــد شــد. 
ــن  ــی و نهمی ــنیم، در س ــزارش تس ــه گ ب
ــادی،  ــی اقتص ــی هماهنگ ــورای عال ــه ش جلس
خصــوص  در  مرکــزی  بانــک  اختیــارات 

مدیریــت بــازار ارز تمدیــد شــد.
3 دســتور اصلــی ایــن جلســه کــه روز 
ــه ریاســت  ــوا و ب ــا حضــور ســران ق شــنبه و ب
ــور  ــی رئیس جمه حجت االســالم حســن روحان
در  آرامــش  رونــد  ادامــه  شــد؛  برگــزار 
از  پیشــگیری  خدمــات،  و  کاال  ارز،  بــازار 
ــت از  ــت حمای ــودجویانه در جه ــای س رفتاره
ــه  ــن س ــی بی ــز هماهنگ ــدگان و نی مصرف کنن
قــوه در خصــوص مدیریــت مناســب در شــرایط 

ــود. ــم ب تحری
ــه  ــا توجــه ب ــرر شــد ب ــن اســاس مق ــر ای ب
ثبــات قابــل قبــول در بــازار ارز و موثــر بــودن 
گذشــته  مصوبــات  اختیــارات  رونــد  ایــن 

ــردد. ــد گ تمدی
همچنیــن در خصــوص ســتاد تنظیــم بــازار، 
ــازه  ــات در ب ــرای مصوب ــد اج ــی از رون گزارش
ــی  ــات قبل ــد مصوب ــرر ش ــه و مق ــاله ارائ یکس
ــرای ایجــاد  ــازار ب و اختیــارات ســتاد تنظیــم ب
ــر تصمیمــات قیمت گــذاری، کنتــرل  تمرکــز ب
ــزام  ــی و ال ــد قیمت ــری از چن قیمــت و جلوگی
ــازار  ــذاری ب ــت های قیمت گ ــب و سیاس برچس

تمدیــد شــود.
در بخــش دیگــری در ایــن جلســه موضــوع 
تعزیــرات  ســازمان  اختیــارات  افزایــش 
ــم  ــرل و تنظی ــه کنت ــوی ک ــه نح ــی ب حکومت
ــورد  ــد، م ــود یاب ــده و بهب ــب تر ش ــازار مناس ب

ــت. ــرار گرف ــث ق بح
ــک  ــرف ی ــد ظ ــرر ش ــاس مق ــن اس ــر ای ب
هفتــه قــوه قضاییــه بــا هماهنگــی دولــت 
الیحــه یــک فوریتــی در ایــن زمینــه را تنظیــم 

ــد. ــه نمای ــس ارائ ــه مجل و ب

از اول مهر
پزشکانی که از پایانه فروش استفاده 

نکنند جریمه می شوند

ــرون  ــررات و ب ــم مق ــر تنظی ــرکل دفت مدی
ــا اشــاره بــه  ســپاری ســازمان امــور مالیاتــی ب
ــاالن بخــش  ــام فع ــت ثبت ن ــن مهل ــان یافت پای
ــکی،  ــاغل پزش ــان مش ــم از صاحب ــان اع درم
در  دامپزشــکی  و  داروســازی  پیراپزشــکی، 
ســامانه صنــدوق فــروش گفــت: فقــط 2۰ 
ــن  ــه ای ــده، ب ــالم ش ــموالن اع ــد از مش درص
کرده انــد  ثبــت  نــام  و  مراجعــه  ســامانه 
درحالیکــه از اول مهــر ملــزم بــه نصــب و 
ــر  ــروش هســتند و در غی ــه ف ــتفاده از پایان اس

ایــن صــورت جریمــه می شــوند. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی رســتم پور بــا 
اشــاره بــه ضــرورت عمــل بــه تکالیــف قانونــی 
از ســوی مؤدیــان عنــوان کــرد: صاحبــان 
ــه  ــزم ب ــاه مل مشــاغل مذکــور از ابتــدای مهرم
ــروش هســتند و  ــه ف نصــب و اســتفاده از پایان
ــتفاده، مشــمول  ــدم نصــب و اس در صــورت ع

ــد. ــد ش ــه خواهن جریم
ــرون  ــررات و ب ــم مق ــر تنظی ــرکل دفت مدی
گفــت:  مالیاتــی  امــور  ســازمان  ســپاری 
براســاس بنــد )ی( تبصــره )۶( قانــون بودجــه 
پزشــکی،  ســال ۱3۹۸، صاحبــان مشــاغل 
پیراپزشــکی، داروســازی و دامپزشــکی مکلــف 
ــدای  ــگاهی از ابت ــه فروش ــتفاده از پایان ــه اس ب

ســال ۱3۹۸ جــاری بوده انــد.
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مبــارزه 
ــن  ــدی ای ــای کلی ــی از برنامه ه ــرار مالیات ــا ف ب
ارکان  کلیــه  و  ســازمان محســوب می شــود 
نظــام نیــز بــر جدیــت برخــورد بــا مصادیــق فرار 
مالیاتــی اجمــاع دارنــد؛ لــذا از تمامــی ظرفیــت 
ــا  ــع ب ــورد قاط ــتای برخ ــی در راس ــای قانون ه
ــی اســتفاده خواهــد شــد. ــرار مالیات مرتکبــان ف

طبــق اعــالم ســازمان امــور مالیاتــی، رســتم 
پــور همچنیــن بــا اشــاره بــه مــاده 2۷۴ قانــون 
مالیــات هــای مســتقیم کــه مــوارد جــرم 
مالیاتــی را مشــخص و مجازات هــای خاصــی را 
نیــز بــرای مرتکبــان آن در نظــر گرفتــه، عنــوان 
کــرد: بدیهــی اســت در صــورت شناســایی موارد 
ــانی  ــالع رس ــا اط ــی ی ــرار مالیات ــه ف ــوط ب مرب
شــهروندان در ایــن خصــوص، بــا مرتکبــان فــرار 
ــد شــد و  ــون برخــورد خواه ــر قان ــی براب مالیات
اصــل بــر اجــرای قانــون از ســوی تمامــی افــراد 

جامعــه و تحقــق عدالــت مالیاتــی اســت.
وی یــادآور شــد: شــهروندان در صــورت 
مراجعــه بــه محــل کار صاحبــان مشــاغل 
مذکــور و عــدم نصــب و اســتفاده آنــان از پایانه 
فــروش، مراتــب را بــا شــماره تلفــن ۱۵2۶ بــه 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اطــالع دهنــد.

بخش خصوصی، همچنان غایب در 
تصمیم گیری های تجارت

»اســحاق جهانگیــری« معــاون اول رئیــس 
جمهــوری بارهــا دســتگاه های دولتــی را مکلــف 
ــن  ــی در تدوی ــش خصوص ــا بخ ــورت ب ــه مش ب
آئین نامه هــا کــرده اســت؛ حــال بایــد دیــد دولــت 
ــی  ــارت خارج ــای تج ــالح آئین نامه ه ــرای اص ب
ــه  ــده، ب ــالم ش ــهریور اع ــر ش ــان آن آخ ــه زم ک

ــر.  ــا خی ــی رود ی ســراغ بخــش خصوصــی م
ــدرس  ــین م ــرا »حس ــا، اخی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت،  ــی وزارت صنع ــام بازرگان ــم مق ــی« قائ خیابان
معــدن و تجــارت اعــالم کــرده اســت کــه تــا آخــر 
شــهریور تمــام دســتورالعمل های متناقــض مربــوط 
بــه تجــارت خارجــی یعنــی صــادرات و واردات که به 
گمــرک ابــالغ شــده، اصــالح یــا حــذف می شــود.

کمیســیون  رئیــس  جعفــری«  »محمــد 
واردات اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایــران در ایــن زمینــه بــه خبرنــگار 
ــچ  ــن لحظــه هی ــا ای ــت: ت ــا گف اقتصــادی ایرن
مشــورتی بــا بنــده و اعضــای کمیســیون نشــده 
ــه  ــت ک ــر اینجاس ــی بزرگت ــا نگران ــت. ام اس
ــر روز  ــت و ه ــتمر اس ــا مس ــدور آئین نامه ه ص

آئین نامــه متناقضــی صــادر می شــود.
وی ادامــه داد: ایــن موضــوع فقــط مختــص 
ــم  ــز علیرغ ــادرات نی ــرای ص ــت، ب واردات نیس
اهمیتــی کــه بــرای ارزآوری بــه کشــور در 
شــرایط فعلــی دارد، ناگهــان عــوارض گمرکــی 

اعمــال می شــود.
پیشــتر مــدرس خیابانــی گفتــه بــود کــه بــه 
ــت های  ــش ارزی، سیاس ــت بخ ــل محدودی دلی
کشــور وارد موضــع جدیــدی شــد و طبیعــی بود 
گاهــی دســتورالعمل های متعــارض صــادر شــود.

امــا رئیــس کمیســیون واردات اتــاق بازرگانی 
ــتیم و ارز  ــم هس ــی تحری ــا وقت ــد: اتفاق می گوی
وارد کشــور نمی شــود بایــد صــادرات را تشــویق 
کنیــم، نــه اینکــه بــا تعرفــه جلــوی آن را 
بگیریــم. همیــن کــه تعرفــه گمرکــی گذاشــته 
و جلــوی صــادرات را می گیرنــد نوعــی مشــکل 

آفرینــی در کشــور اســت.
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نخستین استارت آپ میانه عملیاتی شد

الکترونیــک  شــهر  جامــع  فــرم  پلــت 
نخســتین  عنــوان  بــه  میانــه  شهرســتان 
نوپــا(  فناورانــه  )شــرکت  آپ  اســتارت 

شــد.  عملیاتــی  شهرســتان 
ــد  ــرم قص ــت ف ــن پل ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
فراهــم کــردن تمــام امکانــات مــورد نیــاز 
وب  و  آپ  طریــق  از  را  میانــه  شــهروندان 
ســایت دارد و در حــال حاضــر از طریــق آدرس 
mianehonline.com در دســترس اســت.

فرمانــدار ویــژه میانــه در جریــان رونمایــی از 
ــرم گفــت: اســتارت آپ کســب و  ــن پلــت ف ای
کار نوپایــی در حــوزه فنــاوری بــه شــمار مــی 
رود و تســهیالت ویــژه ای از ســوی معاونــت 
ــن  ــاالن ای ــه فع ــوری ب ــت جمه ــی ریاس علم

ــود. ــه می ش ــوزه ارای ح
ایـــن  افـــزود:  مشـــایخی  محمدرضـــا 
ــتراکی  ــای کار اشـ ــن فضـ ــتارت آپ اولیـ اسـ
در میانـــه اســـت کـــه بـــا شناســـایی و 
ـــاوری  ـــاب فن ـــه ه ـــوزه IT ب ـــاالن ح ـــذب فع ج
ـــذب  ـــا ج ـــا ب ـــود ت ـــی ش ـــل م ـــتان تبدی شهرس
ــت  ــی ریاسـ ــت علمـ ــای معاونـ ــت هـ حمایـ
ـــای  ـــگ، کارگاه ه ـــد مونیتورین ـــوری مانن جمه
ــه  ــی زمینـ ــای مالـ ــت هـ ــی و حمایـ آموزشـ
رشـــد اســـتارت آپ هـــا را فراهـــم کـــرده و 
ــد. ــعه دهـ ــه را توسـ ــن آورانـ ــی فـ کارآفرینـ

ــی  ــزو زندگ ــی را ج ــات الکترونیک وی خدم
امــروزی بشــر خوانــد و اظهــار داشــت: تمامــی 
ــه ســمت و ســوی  امــور در جامعــه امــروزی ب
بــه  و  یافتــه  الکترونیکــی ســوق  خدمــات 
همیــن علــت بایــد بــه توســعه روزافــزون ایــن 
ــتر  ــه بیش ــهیل هرچ ــت تس ــات در جه خدم

ــت. ــردم پرداخ ــور م ام
ــن  ــاالن ای ــا فع ــل ادارات ب ــایخی تعام مش
عرصــه را ســبب ارتقــای اســتارتاپ در رســیدن 

ــه اهدافــش دانســت. ب
ــه در  ــتان میان ــتارت آپ شهرس ــن اس اولی
محــل ســاختمان اداره تعــاون، کار و رفــاه 
ــان  ــع در خیاب ــتان واق ــن شهرس ــی ای اجتماع

ــد. ــدازی ش ــمالی راه ان ــم ش معل

احیــای »تولیــد آلومینیــا از نفلین ســینیت« 
در شهرســتان ســراب و »توســعه و بازگردانــدن 
حســاب هــای بانکــی مجتمــع مــس ســونگون 
ــای  ــتین وعده ه ــه نخس ــتان« از جمل ــه اس ب
اســتاندار آذربایجان شــرقی در زمــان انتصابــش 
بــه عنــوان نماینــده عالــی دولــت در ایــن 
خطــه بــود کــه تاکنــون بخــش بزرگــی از آنهــا 

محقــق شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا پورمحمــدی، 
زمانــی کــه ۱2 آذر مــاه پارســال در آییــن 
ــخن  ــتان« س ــعه اس ــود از » توس ــه خ معارف
ــواه«  ــول خ ــرا و تح ــعه گ ــر »توس ــت و ب گف
ــزم  ــه ع ــان داد ک ــرد، نش ــد ک ــش تاکی بودن
ــش دارد؛  ــته های ــق خواس ــرای تحق ــدی ب ج
ــه  ــود ک ــه ب ــد از آن برنام ــی بع ــدت کوتاه م
اســتاندار آذربایجــان شــرقی از اولویــت احیــای 
ســینیت  نفلیــن  از  آلومینــا  تولیــد  طــرح 
در شهرســتان ســراب و از ســرگیری طــرح 
توســعه مــس ســونگون و بازگردنــدان حســاب 
ــه  ــرقی ب ــان ش ــه آذربایج ــی آن ب ــای بانک ه
ــی  ــای معدن ــت ه ــی فعالی ــل اصل ــوان مح عن

ــرد.  ــت ک ــع صحب ــن مجتم ای
پورمحمــدی بــا درک حساســیت افــکار 
عمومــی بــه ایــن 2 مطالبــه بــر زمیــن مانــده، 
بــه رغــم تــالش همــه جانبــه اســتانداران قبلی، 
ــف  ــای مختل ــته در فرصــت ه ــاه گذش در ۹ م
بــرای تحقــق وعــده هایــش کوشــید و در ایــن 
مســیر بــا اظهــارات واقــع بینانــه ای کــه گاهــا 
از نظــر بعضــی هــا ساختارشــکنانه تلقــی مــی 
شــد، بــر لــزوم احیــای طــرح نفلیــن ســینیت 
ســراب و توســعه مــس ســونگون تاکیــد کــرد. 
ــود کــه بعــد  در ســایه همیــن تــالش هــا ب
ــوردن  ــن خ ــان زمی ــود از زم ــال رک از 2۵ س
ــنیت در  ــن س ــا ار نفلی ــد آلومینی ــگ تولی کلن
شهرســتان ســراب، دهــم بهمــن مــاه پارســال، 
ــن  ــی ای ــات اجرای ــاز عملی ــه آغ ــت نام موافق
طــرح  بیــن ســازمان توســعه و نوســازی 
ــه  ــران، موســوم ب ــی ای ــع معدن ــادن و صنای مع
ــای  ــرح ه ــت ط ــرکت مدیری ــدرو« و ش »ایمی
نوســازی  و  گســترش  ســازمان  و  صنعتــی 
صنایــع ایــران، موســوم بــه »ایــدرو« در حضــور 
علــی الریجانــی، رییــس مجلــس شــورای 

ــد. ــا ش ــالمی، امض اس
ــور ، مدیرعامــل ســازمان  ــب پ خــداداد غری
ایمیــدرو، در آییــن امضــای موافقــت نامــه 
ــن ســینیت در ســراب  ــا از نفلی ــد آلومینی تولی
امــکان  یــورو  میلیــون   ۷۰۰ کــرد:  اعــالم 
ــن  ــن از نفلی ــد آلومی ــذاری در تولی ســرمایه گ

ســنیت و صنایــع وابســته بــه آن در آذربایجــان 
ــود دارد. ــرقی وج ش

هــر چنــد خبــر امضــای موافقــت نامــه 
تولیــد آلومینیــا از نفلیــن ســنیت در آن روزهــا 
تحــت الشــعاع ســفر رییــس مجلــس بــه 
آذربایجــان شــرقی قــرار گرفــت، امــا واقعیــت 
ــی  ــر خوش ــداد خب ــن روی ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــرای فعــاالن عرصــه صنعــت و معــدن و نیــز  ب
ــراب  ــری س ــزار نف ــتان ۱3۰ ه ــردم شهرس م
بــود، بــه ویــژه اینکــه احیــای ایــن طــرح بــرای 
آنــان در 2۵ ســال گذشــته بــه »ســرابی« 
تبدیــل شــده بــود کــه بیشــتر در بزنــگاه هــای 
انتخاباتــی، اهمیــت مــی یافــت و اقــدام عملــی 

ــن مســیر نمــی شــد. در ای
پیگیــری هــای مدیریــت ارشــد آذربایجــان 
شــرقی بــرای بــرآورده شــدن آرزوی 2۵ ســاله 
مــردم ســراب از ایــن رو حایــز اهمیــت اســت 
کــه بــه گفتــه یوســف داودی، نماینــده مــردم 
ــال  ــر س ــت، ه ــه مل ــتان در خان ــن شهرس ای
ــوان  ــه عن ــا ب ــودر آلومین ــن پ ــون ت ــه میلی س
مــاده اصلــی تولیــد فلــز راهبــردی آلومینیــوم، 
بــه ارزش یــک میلیــارد دالر از کشــورهای 
خارجــی وارد مــی شــود و ایــن در حالــی اســت 
کــه تنهــا معــدن نفلیــن ســینیت کشــور بــرای 
تولیــد آلومینــا بــا ظرفیــت 3۰ میلیــارد تــن در 

شهرســتان ســراب واقــع شــده اســت.
پورمحمــدی بــه عنــوان نماینــده عالــی 
دولــت تدبیــر و امیــد در آذربایجــان شــرقی، در 
زمــان امضــای توافــق نامــه تولیــد آلومینیــا از 

نفلیــن ســینیت میــان »ایمیــدرو« و »ایــدرو« 
ــه عنــوان  ــا بیــان اینکــه تولیــد آلومینیــوم ب ب
فلــز راهبــردی بــا اســتفاده گســترده در صنایــع 
از جملــه نیازهــای مهــم ایــران بــوده و ذخایــر 
تولیــد مــاده مــورد نیــاز آن موســوم بــه آلومینا 
از نفلیــن ســینیت بــا پیــش بینــی تامیــن نیــاز 
۱۰۰ ســال آینــده کشــور در آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــژه ب ــه وی ــه توج ــان داد ک ــود دارد، نش وج
ــن  ــدن در ای ــده مع ــد مان ــای راک ــت ه ظرفی
ــق  ــای تواف ــای وی و امض ــت ه ــه از اولوی خط
ــن  ــی ای ــای عین ــر از نموده ــوق الذک ــه ف نام

اهمیــت اســت. 
از ســرگیری طــرح توســعه مجتمــع معــدن 
ســونگون در شهرســتان ورزقــان و بازگردانــدن 
بــه  مجتمــع  ایــن  بانکــی  هــای  حســاب 
آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان خاســتگاه اصلــی 
مــس ســونگون، از دیگــر وعــده هــای مدیریــت 
هنــگام  بــه  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
تکیــه بــر صندلــی مدیریــت اســتان بــود 
ــته  ــه گذش ــنبه هفت ــدی پنجش ــه پورمحم ک
ــر تحقــق آن را در نشســت ســتاد اقتصــاد  خب
ــت  ــر صم ــور وزی ــا حض ــتان ب ــی اس مقاومت

ــرد.  ــالم ک اع
انتشــار ایــن خبــر نیــز موجــی از امیــدواری 
ــز  ــتان و نی ــردم اس ــن م و خوشــحالی را در بی
ــاالن حــوزه صنعــت و معــدن ســبب شــد؛  فع
نماینــده عالــی دولــت در آذربایجــان شــرقی در 
تکمیــل ایــن خبــر تاکیــد کــرد کــه »بــر ســر 
ــردم ایســتاده ایم و  ــا م ــد و پیمــان خــود ب عه

تمامــی تــالش خــود را بــرای ارتقــای جایــگاه 
اســتان بــه کار خواهیــم بســت«.

ــای  ــی از حمایت ه ــا قدردان ــدی ب پورمحم
وزیــر صمــت از انتقــال ۹۰ کانتینــر تجهیــزات 
ــرقی،  ــان ش ــه آذربایج ــس ب ــه ذوب م کارخان
ــه  ــای ب ــد از پیگیری ه ــبختانه بع ــت: خوش گف
عمــل آمــده و حمایــت شــخص وزیــر صنعــت، 
ــه  ــز ب ــونگون نی ــس س ــی م ــاب های بانک حس
اســتان منتقــل شــد کــه ایــن کار بــزرگ 
ــزایی  ــر بس ــه تاثی ــادی منطق ــق اقتص در رون

ــت. ــد داش خواه
ــع  ــعه مجتم ــرح توس ــزات ط ــال تجهی انتق
معدنــی مــس ســونگون بــه آذربایجــان شــرقی 
ــاد  ــاق افت ــی اتف ــر در حال ــای اخی ــه ه در هفت
ــس از ورود  ــزات پ ــن تجهی ــی از ای ــه بخش ک
ــون  ــل تاکن ــال قب ــدود ۷ س ــور از ح ــه کش ب
در گمــرک معطــل مانــده و بخشــی دیگــر بــه 

ــود. ســایر مناطــق کشــور حمــل شــده ب
از ســوی دیگــر انتشــار خبــر خــوش انتقــال 
ــس ســونگون  ــدن م ــی مع ــای بانک حســاب ه
ــی صــورت  ــه آذربایجــان شــرقی نیــز در حال ب
مــی گیــرد کــه شــرکت ملــی مــس ایــران در 
ــه  ــه مطالب ــی آن، ب ــت قبل ــای مدیری دوره ه
بحــق و قانونــی مــردم، مســووالن و نماینــدگان 
ــرورت  ــر ض ــی ب ــت، مبن ــه مل ــتان در خان اس
گــردش مالــی مــس  ســونگون در محــل 
اســتخراج آن کوچــک تریــن توجهــی نداشــت 
ــت  ــوزه صنع ــع آن ح ــه تب ــی و ب ــام بانک و نظ
ــی  ــدن آذربایجــان شــرقی از گــردش مال و مع
ســالیانه ۱۵ هــزار میلیــارد تومانــی معــدن مس 

ــرد.  ــی ب ــن بهــره را م ســونگون کمتری
بیــان  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــرای  ــه ماننــد نفــت ب اینکــه مــس ســونگون ب
ــد:  ــی گوی ــت دارد، م آذربایجــان شــرقی اهمی
متاســفانه خام فروشــی معــدن در ســال های 
ایــن  بــرای  را  الزم  ســودآوری  گذشــته، 
ــا  ــه م ــت ک ــته اس ــراه نداش ــه هم ــه ب مجموع
ــم. ــالش می کنی ــت آن ت ــود وضعی ــرای بهب ب

امیــد کــه وعــده ســوم اســتاندار آذربایجــان 
ســوم  قطــب  ایجــاد  بــر  مبنــی  شــرقی 
ــا تــالش  خودروســازی کشــور در تبریــز نیــز ب
و  اســتان  ارشــد  مدیریــت  پیگرانــه  هــای 
ســازمان هــای مســوول بــا تکیــه بــر ظرفیــت 
ــاز در  ــه س ــد قطع ــش از 3۰۰ واح ــود بی وج
اســتان، جامــه عمــل بپوشــاند تــا ایــن خطــه از 
داشــته هایــش بــرای ارتقــای معیشــت مــردم 
و نیــز شــاخص هــای رشــد صنعتــی بیشــترین 

ــرد. ــره  را بب به

وعده هایی که محقق شدند 

دبیــر اجرایــی ســومین کنفرانــس ملــی 
ســومین  برگــزاری  از  ایــران  هیدرولــوژی 
در  ایــران  هیدرولــوژی  ملــی  کنفرانــس 

داد.  خبــر  تبریــز  دانشــگاه 
ــا  ــو ب ــدی در گفت وگ ــماعیل اس ــر اس دکت
ایســنا، در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: ایــن 
ــوژی  ــن هیدرول ــکاری انجم ــا هم ــس ب کنفران
ــای  ــن یافته ه ــه آخری ــدف ارائ ــا ه ــران و ب ای
ــی،  ــاتید و مســئوالن اجرای ــل اس ــی، تعام علم
محققــان، کارشناســان و دانشــجویان ایــن 
عرصــه طــی روزهــای 2۶ تــا 2۸ شــهریور 
ــزار  ــز برگ ــاه ســال جــاری در دانشــگاه تبری م

می شــود. 
اصلــی  محورهــای  کــرد:  اضافــه  وی 
ایــن کنفرانــس کــه محورهــای جشــنواره 
ــامل  ــت ش ــر آن اس ــق ب ــز منطب ــانه ای نی رس
خشکســالی ها،  و  ســیالب ها  اقلیــم،  تغییــر 
هیدرولــوژی و مدیریــت منابــع آب، هیدرولــوژی 
و مدیریــت ریســک، داده کاوی و ســنجش از 
دور در هیدرولــوژی، هیدرولــوژی و مدیریــت 
محیــط  هیدرولــوژی،  شــهری،  حوزه هــای 
زیســت و آب هــای غیــر متعــارف و هیدرولــوژی، 

اقتصــاد و حکمرانــی آب اســت. 
ــزداری  ــوژی، آبخی ــرد: هیدرول ــان ک  وی بی
و حفاظــت از منابــع آب، شــبیه ســازی و 
ــوژی و  ــوژی، هیدرول ــازی در هیدرول ــدل س م
ــی  ــازه های آب ــوژی و س ــای ژرف، هیدرول آب ه

در کشــاورزی و فرهنگ ســازی و اخــالق آب 
از دیگــر محورهــای ایــن جشــنواره بــه شــمار 

می آیــد. 
ــه برگــزاری برنامه هــای  ــا اشــاره ب اســدی ب
جنبــی ســومین کنفرانــس هیدرولــوژی ایــران 
گفــت: جشــنواره دانشــجویی »آب و رســانه« با 
رویکــرد زمینــه ســازی بــرای تولیــد محتــوای 
ــس  ــومین کنفران ــای س ــا محوره ــب ب متناس
ــانه ها  ــطح رس ــران در س ــوژی ای ــی هیدرول مل
و ارتقــاء آگاهــی عمومــی در خصــوص آب، بــه 
عنــوان یکــی از برنامه هــای جانبــی  کنفرانــس 
ملــی هیدرولــوژی ایــران در تبریــز برگــزار 

می شــود. 
وی افــزود: مســابقه ی نقاشــی آب و محیــط 
ــه  ــال، ب ــر ۱3 س ــودکان زی ــرای ک ــت ب زیس
عنــوان برنامــه جانبــی ســومین کنفرانــس 
ملــی هیدرولــوژی ایــران  2۶ شــهریور مــاه در 

ــود.  ــی ش ــزار م ــز برگ ــگاه تبری دانش
ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــرد: ه ــار ک وی اظه
ــای  ــرای فراگیره ــازی ب ــگ س ــابقه فرهن مس
ــوزان در  ــش آم ــژه دان ــه وی ــن ب ــنین پایی س
ــی  ــگاه آب  در زندگ ــت و جای ــوص اهمی خص

ــت.  ــان هاس انس
دبیــر اجرایــی ســومین کنفرانــس ملــی 
هیدرولــوژی ایــران ادامــه داد: مســابقه نقاشــی 
افتتاحیــه ی  روز  در  زیســت  محیــط  و  آب 
ــران  ــوژی ای ــی هیدرول ــس مل ــومین کنفران س

در 2۶ شــهریور مــاه  از ســاعت ۱۶ تــا ۱۸  
ــروی  ــز، روب ــگاه تبری ــوآوری دانش ــز ن در مرک
دانشــکده ی شــیمی تبریــز  بــه صــورت زنــده 

ــود.  ــی ش ــزار م برگ
وی خاطرنشــان کــرد: تمــام کــودکان و 
ــد  ــز می توانن ــر ۱3 ســال در تبری ــان زی نوجوان
ــا  ــاری ب ــرده و آث ــرکت ک ــابقه ش ــن مس در ای
موضوعــات آب و محیــط زیســت خلــق کننــد، 
بعــد از اتمــام مســابقه، طبــق نظــر داوران 
ارتبــاط بــا آب و محیــط  آثــار خــالق در 
زیســت انتخــاب شــده و در مراســم اختتامیــه 
ــود.  ــی ش ــل م ــر تجلی ــار برت ــس از آث کنفران
وی یــادآور شــد: عالقمنــدان بــرای شــرکت 
در ایــن مســابقه بــا همــراه داشــتن یــک 
ــه   ــه دبیرخان ــار، ب ــه در چه ــس س ــه عک قطع
ــوار 2۹  ــز- بل ــه نشــانی تبری ــس ب ــن کنفران ای

بهمــن- دانشــگاه تبریز-دانشــکده کشــاورزی- 
ــد.  ــه کنن ــی آب مراجع ــوم و مهندس ــروه عل گ
جشــنواره  کــرد:  خاطرنشــان  اســدی 
ــرد  ــا رویک ــز ب ــانه« نی ــجویی »آب و رس دانش
محتــوای  تولیــد  بــرای  ســازی  زمینــه 
ــس  ــومین کنفران ــای س ــا محوره ــب ب متناس
ــانه ها  ــطح رس ــران در س ــوژی ای ــی هیدرول مل
ــوص آب،  ــی در خص ــی عموم ــای آگاه و ارتق
بــه عنــوان یکــی از برنامــه هــای جانبــی  
ــز  ــران در تبری ــوژی ای ــی هیدرول ــس مل کنفران

می شــود.  برگــزار 
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ ســومین کنفرانس 
ــه روز  ــدت س ــه م ــران ب ــوژی ای ــی هیدرول مل
ــال  ــاه س ــهریور م ــی 2۸ ش ــای 2۶ ال در روزه
ــزار  ــز برگ ــگاه تبری ــی دانش ــه میزبان ــاری ب ج

می شــود.

آغاز به کار سومین کنفرانس ملی 
هیدرولوژی ایران در 26 شهریور در تبریز

ــات  ــوزش و تحقیقـ ــیون آمـ ــو کمیسـ عضـ
مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه ورود مجلـــس بـــه موضـــوع 
شـــهریه های نجومـــی مـــدارس، گفـــت: ســـود 
ـــر و  ـــب مدی ـــه جی ـــط ب ـــری فق ـــدارس الکچ م
هیئـــت امنـــای مـــدارس مـــی رود و معلمـــان ایـــن 

مـــدارس حقـــوق کمـــی می گیرنـــد.
بــه گــزارش مهــر، محمدجــواد ابطحــی،  بــا 
ــی در  ــهریه های نجوم ــت ش ــه دریاف ــاره ب اش
برخــی از مــدارس غیردولتــی، اظهار داشــت: در 
ابتــدا ذکــر ایــن نکتــه حائزاهمیــت اســت کــه 
نمی تــوان گفــت کــه همــه مــدارس غیردولتــی 

ــد. ــت می کنن ــی دریاف ــهریه نجوم ش
وی افــزود: بــر اســاس تحقیقــات مــا، صرفــا 

ــژه در  ــه وی ــی ب ــدارس غیردولت ۵ درصــد از م
کالنشــهرها مقــررات را در زمینــه دریافــت 
شــهریه رعایــت نمی کننــد امــا دیگــر مــدارس 
ــد  ــت می کنن ــه رعای ــن زمین ــررات را در ای مق
و حتــی برخــی از مــدارس غیردولتــی وضعیــت 
مالــی خوبــی ندارنــد و بــه دلیــل عــدم جــذب 

دانــش آمــوز در حــال تعطیلــی هســتند.
ــر شــورای سیاســت  ــس ب عضــو ناظــر مجل
ــدارس  ــر م ــارت ب ــزی و نظ ــذاری،  برنامه ری  گ
غیردولتــی، بــا تاکیــد بــر اینکــه بیــن مــدارس 
غیردولتــی تــوازن کافــی وجــود نــدارد و بایــد 
ــود،  ــت ش ــان رعای ــان آن ــت آموزشــی می عدال
تصریــح کــرد: بنــده اخیــرا جلســه ای بــا 
ــتم و  ــرورش داش ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ایــن موضــوع را مطــرح کــردم و قــرار شــد کــه 
بــا مدیــران مــدارس الکچــری برخــورد شــود.   
ابطحــی بــا بیــان اینکــه نکتــه قابــل توجــه 

آن اســت کــه ایــن مــدارس علــی رغــم 
ــان  ــه معلم ــی، ب ــهریه های نجوم ــت ش دریاف
ــت  ــی پرداخ ــیار کم ــای بس ــوق ه ــود حق خ
ــدارس  ــد م ــرد: درآم ــح ک ــد، تصری ــی کنن م
الکچــری میلیــاردی اســت و در واقــع در ایــن 
مــدارس هــم بــه خانواده هــا و هــم بــه معلمــان 
ظلــم مــی شــود و صرفــا عــده ای خــاص از این 
ــان  ــا آن ــد ب ــه بای ــد ک ــی برن ــود م ــه س قضی

ــود. ــدی ش ــورد ج برخ
ــر شــهریه  ــد ب ــر اینکــه بای ــد ب ــا تأکی وی ب
مــدارس غیردولتــی نظــارت بیشــتری صــورت 
ــارات  ــزء اختی ــوع ج ــن موض ــت: ای ــرد، گف گی
در  امــا  اســت  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
ــاره  ــس درب ــه مجل ــی ب ــه گزارش ــی ک صورت
تخلــف مــدارس در دریافــت شــهریه از والدیــن 
ــا  ــرده و ب ــه آن ورود ک ــا ب ــود، قطع ــل ش واص

متخلفــان برخــورد جــدی می کنیــم.

تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
مجلــس اظهــار داشــت: مدیــران ایــن مــدارس 
ــای  ــون کالس ه ــی چ ــه امکانات ــه ارائ ــه بهان ب
فــوق برنامــه، آمــوزش زبــان دوم و ســفر دانــش 
ــان  ــای آن ــا از خانواده ه ــور اروپ ــه ت ــوزان ب آم

ــد. ــی کنن ــت م ــای کالن دریاف ــهریه ه ش
ــدارس  ــود م ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب ابطح
ــت  ــر و هیئ ــب مدی ــه جی ــط ب ــری فق الکچ
امنــای مــدارس مــی رود، گفــت: قطعــا مجلــس 
ویــژه کمیســیون  بــه  و  اســالمی  شــورای 
آمــوزش و تحقیقــات بــه موضــوع شــهریه هــای 
نجومــی مــدارس ورود جــدی مــی کننــد چــرا 
ــون  ــدارد کــه برخــالف قان کــه هیــچ دلیلــی ن
چنیــن شــهریه هایــی از خانــواده هــا دریافــت 
شــود و در مقابــل معلمــان ایــن مــدارس 
ــت  ــد و امنی ــت نکنن ــی دریاف ــوق چندان حق

ــند. ــته باش ــغلی نداش ش

ابطحی:

شهریه های نجومی در جیب مدیران مدارس

سالمت

مراقبت  های عمل بینی  

در عمـل زیبایـی بینـی عـالوه بـر مهـارت 
جـراح، مراقبت هـای قبـل و بعـد از عمـل نیز 
می توانـد در نتیجـه جراحی تاثیر گذار باشـد. 
در نتیجـه کسـانی کـه متقاضی ایـن جراحی 
را  مراقبت هـا  ایـن  کـه  اسـت  الزم  هسـتند 
از  بعـد  و  قبـل  توصیه هـای  بگیرنـد.  جـدی 
انتخـاب  کـه  جراحـی  توسـط  بینـی  عمـل 
می کنیـد در اختیـار شـما قرار داده می شـود.

در ایـن مقالـه در خصـوص مراقبـت  هـای 
عمـل بینـی توضیحاتی ارائه شـده تا کسـانی 
کـه می خواهنـد بینی خـود را جراحـی کنند 
ایـن نـکات بتواننـد دوره بهبـود  بـا رعایـت 
راحت تـری را پشـت سـر بگذارند و بـه نتیجه 

دلخـواه خود برسـند.
مراقبتهایقبلازعملبینی

قبـل از جراحـی بینـی بهتـر اسـت کـه از 
پروتئیـن  و  کربوهیـدرات  حـاوی  غذاهـای 
ماننـد تخـم مـرغ، ماهی، بـادام و ... اسـتفاده 
کنیـد. در زمـان عمـل اسـترس شـما ممکن 
اسـت زیـاد شـود کـه در نتیجـه آن پروتئین 
بدنتـان از طریـق ادرار دفـع می شـود. عـالوه 
بـر آن از مصـرف غذاهـای چرب و فسـت فود 
اجتنـاب کنیـد، ایـن غذاها چربی زیر پوسـت 

بینـی را افزایـش می دهـد.
عوارضشایععملبینی

عمـل زیبایـی بینـی ماننـد هـر جراحـی 
امـا  دارد،  را  خـود  خـاص  عـوارض  دیگـری 
بـا توجـه بـه سـابقه جراحـان ایرانـی در ایـن 
زمینـه میـزان عـوارض آن به حداقل رسـیده 
اسـت. یکـی از عـوارض شـایع عمـل بینـی 
کبـودی اسـت کـه بعـه دلیل نشـت خـون به 
زیـر بافـت ایجاد می شـود. عـالوه بـر کبودی 
راینوپالسـتی  دیگـر  عـوارض  از  نیـز  تـورم 
اسـت. زمانـی کـه در حیـن جراحی، پوسـت 
بینـی بـاال بـرده می شـود ممکـن اسـت بعـد 
از پاییـن آمـدن مقـداری مایع بافتـی زیر آن 
جمـع شـود کـه بـرای از بین رفتـن آن مدت 
زمـان زیادی بایـد بگذرد. همچنیـن گرفتگی 
عـوارض  از  خونابـه  اندکـی  ترشـح  و  بینـی 
کوتـاه مـدت عمـل بینی محسـوب می شـود.

ایـن عـوارض بعـد از جراحـی بینـی کامـال 
طبیعی اسـت و جزئـی از روند درمان محسـوب 
تسـریع  و  آن هـا  کنتـرل  بـرای  کـه  می شـود 
بهبـودی می توان یکسـری راه کارهـا را انجام داد.

مراقبتهایبعدازعملبینی
بعـد از عمـل بینـی بهتر اسـت کـه غذاهای 
نـرم و پختـه شـده مصـرف کنیـد کـه نیـاز بـه 
جویدن زیاد نداشـته باشـد. انواع سـوپ می تواند 
بـه این منظور مفید باشـد. از مصـرف نمک زیاد 
در ایـن دوره اجتنـاب کنیـد زیرا سـبب افزایش 
تورم شـما می شـود. مصرف آبمیوه های طبیعی 
و میوه هایـی نظیـر آنانـاس و پاپایـا در کاهـش 
کبـودی شـما نقـش بـه سـزایی دارد. عـالوه بر 
آن بـرای کاهـش کبودی می توانید از کیسـه یخ 
اطـراف بینـی خود اسـتفاده کنید. کیسـه یخ را 
نبایـد به طور مسـتقیم بـر بینی قـرار دهید. اگر 
سـرمای زیـاد یخ برای شـما اذیت کننده اسـت، 
می توانیـد از نخود فرنگی یخ زده اسـتفاده کنید.

بعـد از گذشـت یـک هفتـه بعـد از عمـل 
بینی، اسـپلینت بینی برداشـته می شود و الزم 
اسـت که شـما بـه بینـی خـود چسـب بزنید. 
این کار در سـه هفته اول به چسـبیدن پوست 
بینـی بـه بافـت زیریـن و کاهش تـورم کمک 
می کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت که نحوه چسـب 
زدن در فـرم نهایـی بینی تاثیری نـدارد و تنها 
بـه صـورت موقـت می تواند فرم بینـی را تغییر 
دهد. بعد از سـه هفته اسـتفاده از چسـب برای 
هشـدار بـه اطرافیـان اسـتفاده می شـود کـه 
در برخـورد بـا شـما احتیاط بیشـتری داشـته 
باشـند. تـورم بینی معموال بعد از گذشـت یک 
سـال بـه طـور کامـل از بین مـی رود. کسـانی 
کـه بینـی گوشـتی دارنـد تورمشـان بیشـتر 
خواهـد بود و الزم اسـت مدت زمان بیشـتری 

از چسـب بینـی اسـتفاده نمایند.
نحـوه خوابیـدن بعـد از عمـل بینـی نیـز 
اصـول خاصـی دارد. الزم اسـت که سـر شـما 
اندکـی باالتـر از بدنتـان قـرار گیـرد بـه طور 
زیـر سـرتان  بالشـت  از دو  مثـال می توانیـد 
اسـتفاده کنیـد. همچنیـن بهتـر اسـت که به 
صـورت طاق بـاز بخوابیـد. بعضی از پزشـکان 
بعـد از جراحـی در بینـی متقاضـی تامپـون 
می گذارنـد تـا از خونریـزی جلوگیـری شـود. 
ایـن موضوع سـبب می شـود که شـما نتوانید 
در یـک الـی دو روز بعـد از عمـل از بینـی 
تنفـس کنیـد. در نتیجـه برای خـواب ممکن 
اسـت اندکـی بـه مشـکل بخوریـد و بـه دلیل 
تنفس دهانی گلو شـما خشـک و آزرده شـود.  
تامپـون الزم اسـت کـه  از درآوردن  بعـد 
بینـی خود را با سـرم و با اسـتفاده از سـرنگ 
شسـت و شـو دهیـد. ایـن کار بـه بـاز شـدن 
راه بینـی شـما کمـک می کند. بـرای این کار 
الزم اسـت کـه سـرنگ را از سـرم پـر کنید و 
بـا فشـار آب را وارد بینی تـان کنیـد. بـا ایـن 
کار مقـداری از سـرم از سـوراخ های بینـی و 

مقـداری از حلقتـان خـارج می شـود.
در روزهـای اول بعـد از عمـل بینـی فیـن 
نکنیـد و اگـر عطسـه داشـتید بـا دهـان بـاز 
ایـن کار را انجـام دهیـد تـا فشـار زیـادی بـه 
بینی تـان وارد نشـود. همچنین مسـواک زدن 

را نیـز بـه آرامـی انجـام دهید.
منبع:بیتوته

آگهیدعوتبهمجمععمومی
فوقالعاده)نوبتاول(

تاریخانتشار:1398/۰6/۲5
ـــع  ـــاده  مجم ـــوق الع ـــی ف ـــع عموم مجم
ــده  ــت شـ ــی ثبـ ــت محیطـ ــاالن زیسـ فعـ
ملـــی  شناســـه  و    ۱۱4 شـــماره  بـــه 
۱4۰۰4۱9۱۷38 بدیـــن وســـیله از کلیـــه 
ـــاالن زیســـت محیطـــی  اعضـــائ  مجمـــع فع
ــا در جلســـه مجمـــع  دعـــوت میشـــود تـ
ـــه  ـــع ک ـــن مجم ـــاده  ای ـــوق الع ـــی ف عموم
ـــورخ  ۱398/۰۷/۰۶   ـــاعت ۱۶:3۰ م راس س
در محـــل  شهرســـتان بنـــاب خیابـــان 
ــل ۱۲  ــی اول فاضـ ــان طالقانـ ــام خیابـ امـ
ـــکیل  ـــر تش ـــاختمان صاب ـــی س ـــه تحتان  طبق

می گردد حضور بهم  رسانند.

دستورجلسه:
ــه اهــداف مجمــع و اصــالح  ۱- الحــاق ب

ــاده 9 اساســنامه  م
۲- افزایــش تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره 
رونوشــت: اداره فرمانــداری شهرســتان 

ــت اســتحضار جه

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادی
بطورفوقالعاده)نوبتاول(
تاریخانتشار:1398/۰6/۲5

مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق 
ــی  ــت محیط ــاالن زیس ــع فع ــاده مجم الع
ثبــت شــده بــه شــماره ۱۱4و  شناســه ملــی 
کلیــه  از  وســیله  ۱4۰۰4۱9۱۷38بدیــن 
ــاالن زیســت محیطــی  اعضــائ  مجمــع فع
تــا در جلســه مجمــع  دعــوت میشــود 
ــه  ــع ک ــن مجم ــاده  ای ــوق الع ــی ف عموم
ــورخ  ۱398/۰۷/۰۶   ــاعت ۱۷:3۰ م راس س
خیابــان  بنــاب  شهرســتان  محــل   در 
 ۱۲ فاضــل  اول  طالقانــی  خیابــان  امــام 
ــکیل  ــر تش ــاختمان صاب ــی س ــه تحتان  طبق

می گردد حضور بهم  رسانند

دستورجلسه:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

۲- انتخاب بازرسان 
ــداری شهرســتان  رونوشــت: اداره فرمان

جهــت اســتحضار
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ــی  ــیخ محمدخیابانـ ــری شـ ــای فکـ ــیار از مولفه هـ بسـ
ـــت. وی روی  ـــرح اس ـــان مط ـــران و جه ـــز در ای ـــروزه نی ام
شـــاخصه هایی انگشـــت گذاشـــته بـــود کـــه امـــروز هـــم 

ـــت.  ـــده اس ـــه نش کهن
ــاختمان  ــاط سـ ــیخ در حیـ ــارس، شـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
تجـــدد بـــه ایـــراد نطق هایـــی می پرداخـــت و مـــردم 
بـــا اشـــتیاق تمـــام پـــای صحبتـــش می نشســـتند. او بـــه 
زبـــان آذری می گفـــت امـــا ترجمـــه فارســـی اش هـــر روز 
ــر  ــتقالل هـ ــد: »...اسـ ــاپ می شـ ــدد چـ ــه تجـ در روزنامـ
ملتـــی، شـــرافت اوســـت. اگـــر نتوانیـــم کشـــور خـــود را 
نجـــات دهیـــم و شـــرافتمندانه زندگـــی کنیـــم الاقـــل در 
راه وطـــن جـــان خواهیـــم داد! زیـــرا در چنیـــن مواقـــع 
ـــت.« ـــدن اس ـــو ش ـــدن مح ـــده مان ـــاس، زن ـــاک و حس خطرن

 
پایانقیامشیخمحمدخیابانیباشهادتاو

ـــد  ـــیخ محم ـــلحانه ش ـــام مس ـــن ۱2۹۹ قی روز ۱۷ فروردی
ـــد.  ـــاز ش ـــز آغ ـــه در تبری ـــت وثوق الدول ـــه دول ـــی علی خیابان
ـــه در  ـــود ک ـــی ب ـــه مبارزین ـــی از جمل ـــد خیابان ـــیخ محم ش
ســـال های پایانـــی حکومـــت قاجـــار در نقـــاط مختلـــف 

ـــت. ـــتبداد پرداخ ـــتعمار و اس ـــا اس ـــه ب ـــه مقابل ـــور ب کش
ــز  ــع تبریـ ــه ـ از توابـ خیابانـــی در ۱2۵۶ ش. در خامنـ
ـ متولـــد شـــد. او پـــس از چنـــد ســـال کار و تحصیـــل 
ـــه  ـــود ب ـــدرش ب ـــت پ ـــل اقام ـــه مح ـــیه ک ـــی در روس مقدمات
ـــت.  ـــی پرداخ ـــوم دین ـــل عل ـــه تحصی ـــت و ب ـــز بازگش تبری
وی عـــالوه بـــر فقـــه و اصـــول، ادبیـــات  عـــرب را فـــرا 

گرفـــت و بـــه کســـوت روحانیـــت درآمـــد.
ـــی امـــام جماعـــت مســـجد جامـــع تبریـــز شـــد و  مدت
ـــان  ـــه در آب ـــی ک ـــورای مل ـــس ش ـــه دوره دوم مجل ســـپس ب
ـــوم  ـــگام اولتیمات ـــت. هن ـــرد، راه یاف ـــه کار ک ـــاز ب ۱2۸۸ آغ
ـــی  ـــاران خارج ـــدن مستش ـــرون ران ـــرای بی ـــزار ب ـــیه ت روس
و ادامـــه اقامـــت مستشـــاران روســـی در ایـــران کـــه بـــا 
ــی  ــه تعطیلـ ــد و بـ ــه رو شـ ــاه روبـ ــد شـ ــت احمـ موافقـ

مجلـــس دوم انجامیـــد.
شـــیخ محمـــد خیابانـــی بـــه مبـــارزه علیـــه حضـــور 
اســـتعماری بیگانـــگان ادامـــه داد. او طـــی نطق هـــای 
ـــدن در  ـــلیم ش ـــدگان را از تس ـــس، نماین ـــوری در مجل پرش
ـــس  ـــی مجل ـــس از تعطیل ـــت. پ ـــذر داش ـــا برح ـــر روس ه براب
دوم بـــه تبریـــز بازگشـــت و مبـــارزات سیاســـی خـــود را 

ســـازمان تـــازه ای بخشـــید.
ـــر  ـــام وی در براب ـــارزات، قی ـــن مب ـــش ای ـــن بخ مهم تری

پیمـــان ۱۹۱۹ وثوق  الدولـــه بـــود.
پـــس از پایـــان جنـــگ جهانـــی اول کـــه بـــا تخلیـــه 
مناطـــق شـــمالی ایـــران از نیروهـــای روس همـــراه بـــود، 
ـــای  ـــه بهانه ه ـــه روس  ـ ب ـــب دیرین ـــس ـ رقی ـــت انگلی دول
مختلـــف از جملـــه مبـــارزه بـــا یکـــی از دولت هـــای 
متحدیـــن )عثمانـــی( یـــا مبـــارزه بـــا نفـــوذ بلشویســـم 
بـــه ایـــران، بـــه تقویـــت روز افـــزون نیروهـــای خـــود در 

ـــوذ  ـــط و نف ـــتر و بس ـــلط بیش ـــرای تس ـــت و ب ـــران پرداخ ای
ـــرای  ـــه را ب ـــت وثوق  الدول ـــود دول ـــادی خ ـــی و اقتص سیاس

انعقـــاد قراردادهـــای گوناگـــون تحـــت فشـــار قـــرار داد.
یکـــی از پیمان هـــای اســـتعماری دربـــار لنـــدن کـــه 
موجـــب افزایـــش قابـــل مالحظـــه ســـلطه سیاســـی 
انگلیســـی ها در ایـــران شـــد، پیمـــان موســـوم بـــه 
»قـــرارداد ۱۹۱۹« بـــود. بـــه موجـــب ایـــن قـــرارداد کـــه 
در مـــرداد ۱2۹۸ بـــا دولـــت وثوق الدولـــه منعقـــد شـــد، 
ـــه  ـــور ب ـــر کش ـــه در سراس ـــای شوس ـــن و راه ه ـــاز راه آه امتی
ـــران  ـــه ای ـــتگاه مالی ـــش و دس ـــد و ارت ـــذار ش ـــس واگ انگلی
ـــرار  ـــا ق ـــر نظـــر مستشـــاران سیاســـی و اقتصـــادی بریتانی زی

گرفـــت.
کابینـــه وثوق الدولـــه بـــه دنبـــال تحمیـــل ایـــن 
ــی و  ــای عمومـ ــوج مخالفت هـ ــا مـ ــن بـ ــرارداد ننگیـ قـ
اعتصابـــات صنفـــی و کارگـــری در کشـــور ســـقوط کـــرد.

روحانیـــون مبـــارز از جملـــه شـــیخ محمـــد خیابانـــی 
و ســـید حســـن مـــدرس در جریـــان مخالفت هـــا و 
ــه  ــان ۱۹۱۹، بـ ــه پیمـ ــردم علیـ ــی مـ ــات عمومـ اعتراضـ
وثوق الدولـــه کـــه عاقـــد ایـــن پیمـــان بـــود، بـــه شـــدت 

اعتـــراض کردنـــد.
ــردم از  ــتر مـ ــناخت بیشـ ــه شـ ــاگری ها بـ ــن افشـ ایـ
ــران انجامیـــد. شـــیخ  ماهیـــت اهـــداف بیگانـــگان در ایـ
ــارم  ــات دوره چهـ ــتانه انتخابـ ــی در آسـ ــد خیابانـ محمـ
ـــه  ـــه سیاســـیون وابســـته ب ـــردم را از رأی دادن ب ـــس، م مجل

انگلیـــس یـــا روســـیه برحـــذر داشـــت.
ـــض  ـــت و ناق ـــال مملک ـــه ح ـــر ب ـــرارداد ۱۹۱۹ را مض او ق
حاکمیـــت ملـــی و اســـتقالل ایـــران خوانـــد و در تهـــران 
ـــاد  ـــریح ابع ـــه تش ـــه ب ـــگارش مقال ـــه و ن ـــظ، خطاب ـــا وع ب

ـــت. ـــان پرداخ ـــن پیم ـــاک ای خطرن

ــده،  ــو معاهـ ــه لغـ ــه بـ ــتن وثوق الدولـ ــرای واداشـ او بـ
در بهـــار ۱2۹۹ش. بـــه مبـــارزه مســـلحانه روی آورد و در 
روزهـــای میانـــی فروردیـــن همـــان ســـال در برنامـــه ای 
از پیـــش طراحـــی شـــده، تمـــام ادارات و مراکـــز دولتـــی 

تبریـــز را تصـــرف کـــرد.
وی بـــا گســـترش ایـــن قیـــام بـــه دیگـــر شـــهرهای 
ـــت  ـــت دول ـــه را از حاکمی ـــن خط ـــت، ای ـــان، توانس آذربایج
ــیخ  ــام شـ ــاکش قیـ ــازد. در کشـ ــارج سـ ــه خـ وثوق الدولـ
محمـــد خیابانـــی، دولـــت وثوق الدولـــه ســـقوط کـــرد و 
کابینـــه مشـــیرالدوله زمـــام امـــور را بـــه دســـت گرفـــت.

مشـــیرالدوله بـــرای پایـــان دادن بـــه قیـــام خیابانـــی، 
ــاندن  ــز را مأمـــور فـــرو نشـ مخبرالســـلطنه حاکـــم تبریـ

ایـــن قیـــام کـــرد.
مشــیرالدوله بــرای شکســت قیــام خیابانــی، مهــدی 
قلی خــان هدایــت معــروف بــه »مخبرالســلطنه« بــه تبریــز 
ــا  ــت ب ــق صحب ــرد از طری ــعی ک ــا س ــتاد. وی مدت ه فرس
ــی  ــاز دارد، ول ــت ب ــه نهض ــی، او را از ادام ــتان خیابان دوس
ــی گمــان نمی کــرد کــه  ــی نکــرد و از طرف ــی اعتنای خیابان

ــد. ــته باش ــت داش ــد خیان ــلطنه قص مخبرالس
ـــره  ـــب و مذاک ـــر و فری ـــر الســـلطنه چـــون از راه تزوی مخب
نتوانســـت خیابانـــی را از راهـــی کـــه در پیـــش گرفتـــه 
ـــک  ـــه ی ـــز - ک ـــه تبری ـــس قزاقخان ـــا رئی ـــازد، ب ـــرف س منص
کلنـــل روســـی بـــود - گفت وگـــو و تبانـــی و نقشـــه 

ــرد. ــزی کـ ــز را طرح ریـ ــام تبریـ ــرنگونی قیـ سـ
ـــهریور ۱2۹۹  ـــنبه 2۱ ش ـــپیده دم یکش ـــرانجام در س س
کـــه بســـیاری از نیروهـــای مســـلح خیابانـــی بـــرای بـــر 
ـــد  ـــه بودن ـــز رفت ـــراف تبری ـــه اط ـــی ب ـــرار محل ـــدن اش چی
ـــر  ـــور )مق ـــی قاپ ـــراف عال ـــهر و اط ـــی در ش ـــروی اندک و نی
ـــای  ـــود، قزاق ه ـــده ب ـــام( مان ـــز قی ـــی و مرک ـــت خیابان حکوم

ـــه  ـــلطنه، ب ـــی و مخبرالس ـــل روس ـــتور کلن ـــه دس ـــلح ب مس
ـــتند  ـــا کش ـــی را ی ـــای قیام ـــام نیروه ـــد و تم ـــهر ریختن ش
ـــان و  ـــز آزادیخواه ـــه مراک ـــد و هم ـــالح کردن ـــع س ـــا خل ی
ـــه  ـــه خان ـــا ب ـــود در آوردنـــد. آنه ـــرف خ ـــه تص ادارات را ب
ــه او  ــه بـ ــد، ولـــی قبـــل از اینکـ ــوم بردنـ خیابانـــی هجـ
دســـت بیابنـــد خیابانـــی از راه پشـــت بام بـــه خانـــه 
ـــد.  ـــده ش ـــی( پناهن ـــنعلی میانج ـــیخ حس ـــایه اش )ش همس
ـــد  ـــدا کردن ـــیخ را پی ـــی گاه ش ـــردای آن روز مخف ـــا ف قزاق ه
ـــلیک  ـــا ش ـــه ب ـــزاق( بالفاصل ـــماعیل ق ـــا )اس ـــته آنه و سردس

ـــاند. ـــهادت رس ـــه ش ـــیخ را ب ـــر ش ـــد تی چن
ــلطنه  ــی مخبرالس ــّر فرمانروای ــه مق ــر او را ب ــپس پیک س
منتقــل کردنــد و بــدون تشــریفات، در گورســتان امامــزاده 
ــهادت  ــس از ش ــاه پ ــد م ــد. چن ــن کردن ــزه دف ــید حم س
خیابانــی، خانــواده اش بــه تهــران مهاجــرت کردنــد و بقایــای 
پیکــر او را هــم بــه تهــران منتقــل کــرده و در حــرم حضــرت 

عبدالعظیــم)ع( بــه خــاک ســپردند.
ـــزار  ـــی م ـــی و در نزدیک ـــاغ  طوط ـــن ب ـــزار وی در صح م

ـــرار دارد. ـــتارخان ق س
ـــی  ـــود روحان ـــه خ ـــی ک ـــد خیابان ـــیخ محم ـــان ش در زم
ـــه ای  ـــات منطق ـــواع ارتباط ـــود، ان ـــمندی ب ـــل و اندیش فاض
ـــال  ـــور مث ـــد، به ط ـــود آم ـــه وج ـــان ب ـــیله ایش ـــه وس ـــم ب ه
می تـــوان بـــه  ارتبـــاط بـــا تفلیـــس و یـــا حتـــی ســـایر 

اســـتان های کشـــور، اشـــاره کـــرد.
ـــیخ  ـــت ش ـــه مدیری ـــدد ب ـــام تج ـــا ن ـــه ب ـــه ای ک روزنام
ــمت  ــید، در قسـ ــاپ می رسـ ــه چـ ــی بـ ــد خیابانـ محمـ
ــان  ــارت: آذربایجـ ــه، عبـ ــنامه ای روزنامـ ــی  و شناسـ اصلـ
ـــون  ـــود، هم اکن ـــده ب ـــت، درج ش ـــران اس ـــک ای ـــزو الینف ج
ــز  ــور و تبریـ ــای کشـ ــه در کتابخانه هـ ــن روزنامـ ــز ایـ نیـ
ــظ  ــان دهنده حفـ ــدام نشـ ــن اقـ ــود. ایـ ــداری می شـ نگهـ
ـــت. ـــی اس ـــد خیابان ـــیخ محم ـــودن ش ـــی ب ـــت و ایران اصال

عملکـــرد شـــیخ محمـــد خیابانـــی، معیـــار تشـــخیص 
یـــک نماینـــده مردمـــی اســـت به طوریکـــه نماینـــده 
ــردم  ــور و مـ ــی کشـ ــع ملـ ــظ منافـ ــد حافـ ــس بایـ مجلـ
ــد  ــالت نبایـ ــواع معامـ ــه کاری و انـ ــا محافظـ ــد و بـ باشـ
ســـازگاری داشـــته باشـــد، در طـــول دوره هـــای مختلـــف 
ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــد ک ـــی بودن ـــران، نمایندگان ـــس در ای مجل
ــی  ــدرس یکـ ــوم مـ ــد، مرحـ ــا مانده انـ ــه جـ ــاخص بـ شـ
از همیـــن نماینـــدگان شـــاخص بـــود کـــه بـــا رضاخـــان 
پهلـــوی مبـــارزه کـــرد، نماینـــده مجلـــس بایـــد حافـــظ 
ـــر  ـــان حاض ـــد و در زم ـــالم باش ـــن اس ـــردم و دی ـــع م مناف
ایـــن وظیفـــه در پاســـداری از انقـــالب اســـالمی خالصـــه 

می شـــود.
بـــدون تردیـــد، خیابانـــی را بایـــد یکـــی از چهره هـــای 
ــتعمار  ــتبداد داخلـــی و اسـ ــا اسـ ــارزه بـ ــاخص در مبـ شـ
ـــان  ـــت از آذربایج ـــه توانس ـــره ای ک ـــت. چه ـــی دانس خارج
قیامـــش را کلیـــد بزنـــد و تاثیـــرات فراوانـــی بـــر رونـــد 
ــاط  ــایر نقـ ــی سـ ــردم حتـ ــر مـ ــور و تفکـ ــی کشـ سیاسـ

ایـــران بگـــذارد.
ــز در  ــروزه نی ــی ام ــری خیابان ــای فک ــیار از مولفه ه  بس
ایــران و جهــان مطــرح اســت. وی روی شــاخصه هایی 
انگشــت گذاشــته بــود کــه امــروز هــم کهنــه نشــده اســت.

مبارزی که خون داد ولی وطن نفروخت 

ســیدعلی کاشــفی خوانســاری می گویــد: 
هــدف عمــده کتاب هــای دینــی آمــوزش 
مســتقیم اســت، آن هــم نــه مبانــی دیــن بلکــه 
احــکام و مناســک دیــن کــه مناســب کــودکان 

ــدارد. ــی ن ــان موضوعیت ــت و برای ش نیس
ــوان  ــودک و نوج ــات ک ــنده ادبی ــن نویس ای
در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره ادبیــات دینــی 
بــرای کــودکان و نوجوانــان اظهــار کــرد: هــدف 
در ادبیــات دینــی کــودکان بــا ادبیــات در 
معنــای عامــش تفاوت هایــی دارد. در وهلــه 
اول بایــد بدانیــم آمــوزش دینــی بــه عهــده آثار 
ــال و  ــوزه خردس ــژه در ح ــت، به وی ــی نیس ادب
کــودک. انتظــاری کــه مــا بایــد از آثــار دینــی 
ــق  ــد، تعل ــی پیون ــاد نوع ــیم ایج ــته باش داش
خاطــر  و احســاس عاطفــی اســت کــه بتوانــد 
در شــکل گیری هویــت دینــی بچه های مــان 

موثــر باشــد. در حقیقــت ادبیــات دینــی بیشــتر 
دنبــال ثبــت خاطره هــای  خــوب و خوشــایند 
ــی  ــات دین ــخصیت ها و موضوع ــا، ش از اتفاق ه
ــد  ــه بتوان ــر دینــی کودکان ــک اث اســت. اگــر ی
چنیــن کاری را انجــام بدهــد بایــد بگوییــم آن 

اثــر موفــق بــوده اســت.
او افــزود: متأســفانه آثــار دینــی کــه در بــازار 
آمــوزش  عمدتــا  ا  ر  هدف شــان  می بینیــم 
مســتقیم بــرای کــودکان قــرار داده انــد آن  
ــن  ــی دی ــادات و مبان ــوزش اعتق ــه آم ــم ن ه
بلکــه آمــوزش احــکام، مناســک و آیین هــا 
کــه علی القاعــده در ســنین باالتــر بچه هــا 
ــان  ــد و برای ش ــرار بگیرن ــب آن ق ــد مخاط بای
موضوعیــت پیــدا کنــد. برخــی موضوعــات 
ــت  ــاد و هوی ــی اعتق ــای اصل ــزء پایایه ه ــه ج ن
دینــی اســت و نــه بــرای بچه هــای خردســال و 

کــودک مصــداق پیــدا می کنــد، بلکــه مربــوط 
ــر اســت. ــه ســنین باالت ب

ــان  ــه خاطرنش ــاری در ادام ــفی خوانس کاش
ــی  ــات دین ــل در ادبی ــن دلی ــه همی ــرد: ب ک
مواجــه  آســیب های جــدی ای  بــا  کــودک 
ــر  ــی و عناص ــت دین ــفانه هوی ــتیم.  متأس هس
ــوش  ــی فرام ــادات و مبان ــن، اعتق فرهنگــی دی
ــا و  ــخ و رویداده ــه تاری ــتر ب ــود و بیش می ش
ــه  ــه می شــود ک احــکام و شــخصیت ها پرداخت
ــزرگ اســت و چــه بســا تأثیــر  یــک مشــکل ب

ــد. ــته باش ــی داش منف
او ســپس بیــان کــرد: بایــد بپذیریــم ادبیــات 
بیــن  نوجــوان، مقولــه ای  و  دینــی کــودک 
رشــته ای اســت کــه نیازمنــد تخصص هــای 
ــن  ــودک، دی ــات ک ــوزه ادبی ــه ای در  ح جداگان
ــی و روانشناســی اســت.   ــت دین ــم و تربی و تعلی
هرکســی بــدون اطــالع کافــی و تخصــص در این 
چنــد حــوزه بــرای نوشــتن گام برمــی دارد حتــی 
ــد  ــرده باش ــن کار را ک ــت ای ــن نی ــا حس ــر ب اگ
ــرد  ــواب بب ــه ث ــای این ک ــه ج ــت ب ــد نیس بعی

ــود. ــی بش ــت اله ــت و عقوب ــمول بازخواس مش
ــودک  ــی ک ــات دین ــخ ادبی ــنده »تاری نویس
ــن  ــا در چنی ــرد: م ــان ک ــوان« خاطرنش و نوج

ــد  ــان نق ــد جری ــدت نیازمن ــه ش ــرایطی ب ش
هســتیم؛ نقــدی کــه منتقدانــش بــر حوزه هــای 
مختلــف احاطــه داشــته باشــند، امــا بــه دلیــل 
فقــدان جریــان نقــد در حــوزه ادبیــات دینــی 
کــودک و نوجــوان و همچنیــن بــه دلیــل 
ــبت  ــه نس ــان گیری هایی ک ــا آس ــات و ی مماش
ــی و  ــای دولت ــی در بخش ه ــات دین ــه ادبی ب
ــنواره  ــوز، جش ــدور مج ــم از ص ــی اع غیردولت
ــار  ــرش آث ــش پذی ــی و بخ ــالت تخصص و مج
ناشــران مختلــف شــاهد هســتیم، بــا آثــاری در 
حــوزه ادبیــات دینــی روبه روییــم کــه از نظــر 

ــول نیســتند. ــل قب ــی قاب کیف
او دربــاره کتاب ســازی در حــوزه ادبیــات 
دینــی بــرای کــودکان نیــز اظهــار کــرد: برخــی 
از ناشــران بــا انگیره هــای مالــی  و بــدون 
تخصــص کافــی و بهــره  بــردن از  نویســندگان 
ایــن  و تصویرگــران خبــره در   و شــاعران 
شــکل  بــه  را  متعــددی  کتاب هــای  امــر، 
ــران  ــاره پیامب ــدی درب ــای چندجل مجموعه ه
منتشــر  )ع(  ائمــه  و  قــرآن  قصه هــای  و 
از  مختلــف  جنبه هــای  از  کــه  می کننــد 
ــد  ــورد تأیی ــد و م ــی الزم بی بهره ان ــد کیف ح

کارشناســان نیســتند.

سیدعلی کاشفی خوانساری عنوان کرد

کتاب های دینی که برای بچه ها 
مناسب نیستند

مدیــرکل صــدا و ســیمای آذربایجان شــرقی 
ــانه و  ــیج رس ــای بس ــی از ویژگی ه ــت: یک گف
ــی  ــع مل ــه مناف ــه ب ــانه ها روی توج ــایر رس س
ــی و  ــع حزب ــه مناف ــه ب ــت و آن را همیش اس

ــد. ــح داده ان شــخصی ترجی
بــه گــزارش مهــر، مرتضــی صفــری در آییــن 
تکریــم و معارفــه مســوول بســیج رســانه ای 
ــبختانه در  ــرد: خوش ــار ک ــرقی اظه آذربایجان ش
ــه  ــز و ب ــال حضــور در تبری ــم س ــک و نی ــن ی ای
عنــوان فــردی کــه در اســتان های دیگــر خدمــت 
کــرده ام می تــوان بــه صراحــت بــه وفــاق و رفاقــت 

ــده ام. ــز ندی و هماهنگــی رســانه ای تبری
ــری  ــه رهب ــه توصی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــکیل جبه ــف روی تش ــای مختل در دیداره

اســت و همیشــه رســانه را مقابــل دشــمن 
ــا  ــت: ب ــد، گف ــل می بین ــزات تکمی ــا تجهی ب
ــه رو  ــمند روب ــاخت و هوش ــا زیرس ــمنی ب دش
هســتیم کــه بایــد بــا ســرمایه انــدک در حــوزه 
ــتاد. ــا ایس ــل آنه ــد مقاب ــی بای ــوم فرهنگ مظل

مدیــرکل صــدا و ســیمای آذربایجان شــرقی 
ــارات  ــت و اعتب ــر ظرفی ــرد: اگ ــان ک خاطرنش
حــوزه فرهنگــی ایــران بــا رســانه های دشــمن 
را قیــاس کنیــم می تــوان بــه دوران تــا دنــدان 
ــاع  ــه دف ــا جبه ــل ب ــا در مقاب ــز بعثی ه مجه

مقــدس ایــران اشــاره کــرد.
ــر  ــر زی ــال اخی ــرد: در دو س ــد ک وی تاکی
عملیاتــی  روانــی  فشــارهای  شــدیدترین 
ــام را  ــل نظ ــه از داخ ــا بلک ــتیم ت ــمن هس دش

تحــت اســتحاله بگذارنــد.
صفــری ادامــه داد: دشــمن تــا جایــی ادامــه 
داد کــه وزیــر امورخارجــه خــودش بــا اراجیــف 
ــل  ــن چه ــران جش ــه ای ــد ک ــی ش ــود مدع خ

ســالگی پیــروزی خــود را نخواهــد دیــد.
ــالش  ــمن ت ــه دش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
یــک  خــود  فشــارهای  بــا  تــا  می کــرد 
ناامنــی مدنــی در کشــور ایجــاد کــرده و یــک 
ــی از  ــت: یک ــد، گف ــاد کن ــن ایج ــالب رنگی انق
ــه اهــداف  ــا ب ــا آنه ــی کــه باعــث شــد ت دالیل
ــه  ــرد مجموع ــوان کارک ــند را می ت ــود نرس خ

رســانه های ذیــل انقــالب نامیــد.
مدیــرکل صــدا و ســیمای آذربایجان شــرقی 
ــد  ــعی دارن ــوال س ــه معم ــر اینک ــاره ب ــا اش ب
تــا ضعــف خــود را بگوییــم در حالــی کــه 
ــن  ــول ای ــی در ط ــی و انقالب ــانه های ارزش رس
دوســال عملکــرد خوبــی نشــان دادنــد، گفــت: 
انعــکاس اخبــار ســاقط شــدن پهپــاد آمریکایــی 
ــواب  ــی ج ــال ایران ــتم کام ــک سیس ــط ی توس

ــود. ــه دشــمنان ب ــده ای ب کوبن
صفــری اذعــان داشــت: یکــی از ویژگی هــای 
ــه  ــانه ها روی توج ــایر رس ــانه و س ــیج رس بس

ــه  ــه ب ــت و آن را همیش ــی اس ــع مل ــه مناف ب
ــد. ــح داده ان ــی و شــخصی ترجی ــع حزب مناف

ــا بیــان اینکــه حفــظ نظــام اســالمی،  وی ب
والیت مــداری و انقــالب خــط قرمــز بــوده 
جــزو  کنــد،  قبــول  را  آن  کســی  هــر  و 
خودی هاســت، گفــت: در حــال حاضــر مــا 

نیــاز بــه هم افزایــی داریــم.
ــش  ــال پی ــه از یکس ــان اینک ــا بی ــری ب صف
ــانه از  ــیج رس ــس بس ــر رئی ــت تغیی درخواس
ســوی آقــای دهقان نــژاد را داشــتیم کــه بنــده 
تــالش می کــردم تــا همچنــان ســمت خــود را 
حفــظ کنــد، گفــت: البتــه ســردبیری خبــر 23، 
اجــرا و کارهــای فرهنگــی ســختی کار را بــرای 
ــک  ــد از ی ــود و بع ــرده ب ــاد ک ــز زی ــن عزی ای
ســال یــک جایگزیــن مناســب انتخــاب شــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه االن نیــاز بــه 
ــانه ای  ــال رس ــی و فع ــای انقالب ــت نیروه تربی
ــری  ــت: یادگی ــم، گف ــالب را داری ــان انق در ش
ــایبری از  ــانه ای و س ــد رس ــگاری چن روزنامه ن
ــت  ــان اس ــی کل جه ــات اساس ــه موضوع جمل
تربیــت  بــا  می توانــد  رســانه  بســیج  کــه 
ــد. ــق بخش ــر را تحق ــن ام ــح ای ــای اصل نیروه

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی:

نیاز به هم افزایی داریم

آشپزی

بانوفی پای انگلیسی
موادالزم:

نان تارت                                       ۱ عدد
سس دولسه دلچه                           ۸۰۰ گرم
بیسکویت                                   ۵۰ گرم
مــوز                                       ۸ عــدد
خامه زده شده                         ۴۰۰ گرم
دانه وانیل                                          2/۱ عدد
شکالت                                   2۰ گرم

بانوفــی پــای انگلیســی یــه دســر بــه 
شــدت پرطرفــداره کــه بــه مــواد اولیــه 
زیــادی نیــاز نــداره امــا بــا همــون چنــد تــا 
مــواد اولیــه، یــه جورایــی جــادو مــی کنــه. 
ســرو بانوفــی پــای خونگــی هــم کــه طبیعتــاً 
لــذت خــاص خــودش رو داره، مخصوصــا 
ــوی  ــی آســونه. ت ــش خیل ــه کردن چــون تهی
ــا شــیر عســلی  ــای ب ــی پ ــن دســتور بانوف ای
ــیر  ــود ش ــا خ ــه دقیق ــا ن ــه، ام ــه میش تهی
عســلی، بلکــه ســس مخصوصــی کــه از اون 
درســت میشــه. بــه همیــن خاطــر یــه طعــم 
ــه  ــی رو ایجــاد میکن ــاد موندن ــه ی ــی و ب عال

ــداره.  ــر ن ــه نظی ک
ــه  ــرز تهی ــم ط ــه گفتی ــور ک ــون ط هم
ــه  ــاز ب ــی نی ــی خانگ ــای انگلیس ــی پ بانوف
تهیــه ســس مخصوصــش و نــون تــارت 
داره. امــا نگــران نباشــین کامــال بهتــون 
توضیــح میدیــم کــه چطــوری میتونیــن 
تهیــه شــون کنیــن. بانوفــی پــای انگلیســی 
بــرای روز ولنتایــن، تولدهــا، روز مــادر و … 
یــه انتخــاب عالیــه. و همیــن طــور یــه نــوع 
ــه شــما  ــوز. البت ــای م ــی خوشــمزه از پ خیل
ــادام  ــارت ب ــل ت ــای رو مث ــن پ ــن ای میتونی
یــک نفــره، بــه صــورت لیوانــی یــا تــک نفــره 
تهیــه کنیــد. امــا ایــن کار بســتگی بــه انــدازه 
ــری  ــتور تغیی ــوی دس ــای داره و ت ــر پ خمی
ایجــاد نمــی کنــه. شــما رو دعــوت مــی کنــم 
ــه دیــدن آمــوزش دســر بانوفــی پــای کــه  ب
مــا رو بــه یــه ســفر هیجــان انگیــز انگلیســی 

ــره… میب
 

طرزتهیه:
ــه کــردن  ــد از تهی ــدا بای ــه اول: ابت  مرحل
کنیــد.  آغــاز  را  مراحــل  پــای  کراســت 
ــه  ــا ب ــد ی ــاده بخری ــارت آم ــان ت ــد ن میتوانی
کمــک طــرز تهیــه نــان تــارت ایــران کــوک 
آن را آمــاده کنیــد. ســپس نوبــت بــه آمــاده 
ــن  ــردن ســس دولســه دلچــه میرســد. ای ک
ســس را هــم مثــل نــان تــارت میتــوان 
ــا بــه صــورت خانگــی تهیــه  آمــاده خریــد ی
کــرد. طــرز تهیــه ســس دولســه دلچــه هــم 

ــت. ــده اس ــوزش داده ش ــال آم قب
مرحلــه دوم: در ایــن مرحلــه از تهیــه 
ــر را روشــن  ــد ف ــای انگلیســی بای ــی پ بانوف
ــه  ــرارت ۱۸۰ درج ــه ح ــد و روی درج کنی
ســانتی گــراد یــا 3۵۰ درجــه فارنهایــت 
ــدد  ــار ع ــرم شــود. چه ــا گ ــرده ت ــم ک تنظی
مــوز را پوســت بگیریــد و بــرش دهیــد. روی 
ــد و  ــن کنی ــی په ــذ روغن ــر کاغ ــینی ف س
موزهــا را روی آن بچینیــد. ســینی فــر را بــه 
مــدت 2۰ دقیقــه در فــر بگذاریــد تــا موزهــا 
پختــه شــوند. ســپس در دمــای محیــط قــرار 
ــوز  ــدد م ــار ع ــک شــوند. چه ــا خن ــد ت دهی
ــکل  ــه ش ــد و ب ــت بگیری ــم پوس ــر را ه دیگ
ــد.  ــرش دهی ــری ب ــانتی مت ــم س ــات نی قطع
از سـس  مرحلـه سـوم: حـاال 2۰۰ گـرم 
دولسـه دلچـه را روی نـان تـارت بریزیـد و به 

طـور کامـل روی سـطح آن پخـش کنیـد.
ــه  ــا ب ــه چهــارم: در یــک غذاســاز ی مرحل
ــتیکی و وردنــه  کمــک یــک کیســه پالس
بیســکویت هــا را خــرد و ریــز کنیــد. ســپس 
بیســکویت هــای خــرد شــده را داخــل 
ــه  ــه دلچ ــس دولس ــای و روی س ــت پ کراس

ــود. ــر ش ــطح آن پ ــال س ــا کام ــد ت بریزی
ــل  ــه مراح ــاال در ادام ــم: ح ــه پنج مرحل
تهیــه بانوفــی پــای انگلیســی نوبــت بــه 
ــه  ــای پخت ــی رســد. موزه ــا م ــدن موزه چی
ــه شــکل دایــره ای منظــم  ــازه را ب شــده و ت
روی ســطح پــای بچینیــد. مــوز بایــد تمــام 
ــک  ــا کم ــد ب ــاند. میتوانی ــطح آن را بپوش س
کفگیــر یــا بــا دســت ایــن کار را انجــام 
دهیــد. بــه آرامــی مــوز را بــه مخلــوط ســس 
دولســه دلچــه و بیســکویت هــا فشــار دهیــد.

مرحلــه ششــم: مابقــی ســس دولســه 
دلچــه را روی موزهــا بریزیــد و بــه طــور 
ــد. ــای پخــش کنی ــل آن را در ســطح پ کام

ــتیکی  ــه پالس ــک کیس ــم: ی ــه هفت مرحل
ــدت  ــه م ــای بکشــید و آن را ب ــز روی پ تمی
ــا تمــام شــب در یخچــال قــرار  دو ســاعت ی
ــد آن را  ــد میتوانی ــه داری ــر عجل ــد. اگ دهی

ــد. ــزر بگذاری ــاعت در فری ــک س ــط ی فق
ــده کــرده و  ــه هشــتم: شــکالت را رن مرحل
خامــه را آمــاده کنیــد. قبل از ســرو، خامــه زده 
شــده، شــکالت رنــده شــده و دانــه هــای وانیل 
را روی پــای بریزیــد. خامــه زده شــده را حتمــا 
قبــل از مصــرف در یخچــال نگــه داری کنیــد.

مرحله آخر: همیشـه بانوفی پای انگلیسـی 
را سـرد سـرو کنید. چون سـس آن زود شـل 
مـی شـود. پـس بایـد به محـض این کـه پای 
را از یخچـال خـارج کردیـد، خامه و شـکالت 
رنـده شـده را روی آن بریزیـد. سـپس بـرش 

دهیـد و نوش جـان کنید.
منبع:ایرانکوک

اولین سوال نمایندگان از وزیر جدید 
آموزش و پرورش 

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس از طــرح 
از محســن  نماینــده صومعــه  ســرا  ســوال 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــی وزی ــی  میرزای حاج

خبــر داد. 
ــف  ــر یوس ــی اصغ ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
ــورای  ــس ش ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ ــژاد عض ن
اســالمی از طــرح ســوال ســید کاظــم دلخــوش 
محســن  از  صومعه ســرا  نماینــده  اباتــری 
ــوال  ــت: س ــر داد و گف ــی خب ــی میرزای حاج
ــرا  ــرا س ــده صومعه س ــوی نماین ــور از س مذک
بــه هیئــت رئیســه ارائــه شــده اســت و از 
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــه ب ــت رئیس ــوی هیئ س
مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 

ــت. ــده اس ــاع ش ارج
وی افزود:سـوال مذکـور دربـاره دلیـل عـدم 
اجرای قانون پیش دبسـتانی و حق التدریسـی ها 

و همچنیـن نهضت سـوادآموزی ها اسـت.
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس تصریــح 
کــرد: طبــق آئین نامــه وزیــر حداکثــر بایــد در 
هفتــه آینــده بــرای ارائــه توضیحــات پیرامــون 
آمــوزش  در کمیســیون  محور هــای ســوال 
ــر  ــات وزی ــر توضیح ــد؛ اگ ــس حضــور یاب مجل
ــود ســوال از دســتورکار خــارج  قانــع کننــده ب
و در غیــر ایــن صــورت ســوال بــرای رســیدگی 
رئیســه  هیئــت  تقدیــم  علنــی  در جلســه 

پارلمــان می شــود.

دلنوشته

در 
رفاقت ،
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تاســیس موسســه غیــر تجــاری ازدواج و خانــواده طنیــن ســالمت تبریــز در تاریــخ 98/۰۲/3۰ بــه شــماره ثبــت 44۷8 بــه شناســه ملــی ۱4۰۰83445۲3 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده 
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد. برابــر مجــوز شــماره ۲3۷8/98/۷۱۱ مــورخ 98/۱/۱8 ســازمان بهزیســتی اســتان آذربایجــان شــرقی ثبــت و آگهــی بالمانــع 
میباشــد. موضــوع :موضــوع فعالیــت موسســه خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف ســازمان بهزیســتی اســت کــه بخشــی از فعالیــت هــای حــوزه پیشــگیری را شــامل مــی شــود. اهــداف موسســه عبارتنــد 
از: ارائــه خدمــات مشــاوره ای قبــل و حیــن و بعــد از ازدواج - ارتقــاء ســطح علمــی و مهارتهــای متخصصیــن و مدرســین و مشــاوران حــوزه ازدواج و خانــواده - مدیریــت و اجــرای فعالیــت هــای 
پژوهــش و طرحهــای تحقیقــی در حــوزه ازدواج و خانــواده - کمــک بــه ارتقــاء و بهبــود تصمیــم گیــری هــا و وضــع قوانیــن مرتبــط بــا حــوزه ازدواج و خانــواده - ارتقــاء ســطح آگاهــی عمــوم مــردم در 
حــوزه ازدواج و تحکیــم نهــاد خانــواده - جــذب و ارتقــاء ســطح علمــی و مهارتهــای متخصصیــن و مدرســان و مشــاوران حــوزه ازدواج و خانــواده -روش هــای اجرایــی اهــداف: همــکاری بــا نهادهــای 
اجرایــی و علمــی و پژوهشــی در زمینــه ارزیابــی و بازنگــری و اجــرای طــرح هــا و برنامــه هــای مربــوط بــه امــور آمــوزش و پژوهــش - انجــام تحقیقــات علمــی و فرهنگــی و پژوهشــی بــا محققــان 
و متخصصــان ســازمان هــای دولتــی و غیردولتــی در حــوزه ازدواج و خانــواده - برگــزاری دوره هــای آموزشــی جهــت ارتقــای ســطح علمــی و مهارتهــای متخصصیــن، مدرســان و مشــاوران ازدواج و 
خانــواده - تاســیس مراکــز مشــاوره روان شــناختی در حــوزه ازدواج و خانــواده - راه انــدازی تشــکل در ســطح شــهر تبریــز - راه انــدازی ســایت مجــازی الکترونیکــی - برگــزاری نمایشــگاه، گردهمایــی ، 
ســمینار ، و همایــش در حــوزه ازدواج در راســتای پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی از جملــه طــالق - آمــوزش پیــش از ازدواج یــا زندگــی خانوادگــی و فرزنــد پروریــو مهارتهــای زندگــی - پیشــگیری 
از اعتیــاد در راســتای ســالمت خانــواده - در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم )ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت 
نمــی باشــد( مــدت: از تاریــخ ثبــت تــا ۱4۰3/۰۱/۱9 مرکــز اصلــی : اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز ، بخــش مرکــزی ، شــهر تبریــز، شــریعتی جنوبــی ، خیابــان شــریعتی جنوبــی ، 
بــن بســت بــرزن ، پــالک ۰ ، طبقــه اول کدپســتی 5۱3۷884893 ســرمایه شــخصیت حقوقــی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریــال مــی باشــد. اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا : رضــا عباســعلی زاده رنجبــری 
بــه شــماره ملــی ۱3۷۶48۱3۷5 دارنــده 33۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه محســن ســقطی زاد ســرخاب بــه شــماره ملــی ۱3۷93۱۷۶49 دارنــده 34۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه فائقــه زکریــازاده بــه 
شــماره ملــی ۱38۱88483۰ دارنــده 33۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران : وحیــده کرامــت بخــش ور بــه شــماره ملــی ۱3۷۲۷۶849۱ بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و خزانــه دار رضــا 
عباســعلی زاده رنجبــری بــه شــماره ملــی ۱3۷۶48۱3۷5 بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و بــه ســمت مدیرعامــل نغمــه نجفقلــی پــور کالنتــری بــه شــماره ملــی ۱3۷۶۶۱8۶۰5 بــه ســمت عضــو 
هیئــت مدیــره محســن ســقطی زاد ســرخاب بــه شــماره ملــی ۱3۷93۱۷۶49 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره فائقــه زکریــازاده بــه شــماره ملــی ۱38۱88483۰ بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت 
مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. اولیــن بازرســان: مرضیـــه حســینی بــه کدملــی ۱3۷۰۶۷۰8۱8 بــه عنــوان بــازرس اصلــی ســولماز پیشــاهنگ نیـــا بــه کدملــی ۱۷۰9۷۶۲5۱9 بــه 
عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. دارنــدگان حــق امضــا : امضــاء کلیــه اوراق واســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چک-ســفته-برات-قراردادها عقــود اســالمی 
بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و نائــب رئیــس هیئــت مدیـــره همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد و اوراق عــادی و اداری )طبــق مــاده ۲9 اساســنامه( بــا امضــاء مدیــر عامــل 

و در غیــاب او رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانشرقیادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتبریز)594934(

ورزش و جوانان
خطیبی:

 نیاز مبرم به ویدئو چک 
در لیگ برتر فوتبال است

ســرمربی تیــم فوتبــال ســبز قباهــای تبریــز 
ــم  ــق تی ــن ح ــا راه گرفت ــه تنه ــان اینک ــا بی ب
هــا وجــود ویدئــو چــک )وی.ای.آر( مــی باشــد، 
گفــت: فدراســیون فوتبــال بایــد در لیــگ برتــر 

ایــن ســامانه را مــورد اســتفاده قــرار دهــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، رســول خطیبــی در 
نشســت خبــری پــس از بــازی تیمــش مقابــل 
ــاگردانم  ــه ش ــا اینک ــزود: ب ــودرو اف ــهر خ ش
ــتند،  ــتباهاتی داش ــا اش ــه ه ــی صحن در بعض
ــرای  ــازی حــق ضایــع شــد و ب ولــی در ایــن ب
جلوگیــری از ایــن موضــوع بایــد سیســتم 
ویدئوچــک در لیــگ برتــر مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد.  بگی
خطیبــی اظهــار کــرد: در طــول بــازی مالک 
تــوپ و میــدان بودیــم و چندیــن موقعیــت گل 
بدســت آوردیــم، ولــی نتوانســتیم بهــره ببریــم 
ــردی  ــتباهات ف ــازی از روی اش ــا گل ب و تنه
ــاد  ــف ایج ــم حری ــع تی ــه نف ــا و ب ــان م بازیکن

شــد. 
وی اضافــه کــرد: تیــم فوتبــال شــهر خــودرو 
در ایــن بــازی اصــال موقعیــت خطرناکــی روی 

دروازه مــا خلــق نکــرد.
خطیبــی بــا انتقــاد از نتیجــه بــازی عنــوان 
ــی  ــواب نم ــگاران ج ــواالت خبرن ــه س ــرد: ب ک
دهــم، زیــرا معتقــدم بایــد کســان دیگــری در 
نشســت خبــری حاضــر شــوند تــا جــواب ایــن 
ســواالت را بدهنــد کــه حــق تیــم را خوردنــد.

ــر  ــا شکســت یــک ب تیــم ماشــین ســازی ب
ــا کســب 3  صفــر مقابــل تیــم شــهر خــودرو ب
ــگ  ــدول لی ــم ج ــان در رده نه ــاز همچن امتی
برتــر فوتبــال جــای گرفــت و در هفتــه چهــارم 

ــود.  مهمــان تیــم پیــکان خواهــد ب

ــان  ــه ورزش و جوان ــزاداری جامع ــم ع مراس
مناســبت  بــه  شــرقی  آذربایجــان  اســتان 
شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت 
ــا  ــال ب ــدا... الحســین)ع( و شــهدای کرب ــا عب اب
ــان ادارات  ــن، کارکن ــران، معاونی ــور مدی حض
ــازمان  ــرکل س ــتان، مدی ــان اس ورزش و جوان
ــت  ــای هیئ ــا و اعض ــالمی، رؤس ــات اس تبلیغ

هــای ورزشــی و جمعــی از ورزشــکاران اســتان 
در ســالن شــهید اقدمــی تبریــز برگــزار گردیــد.

ــا، جامعــه ورزش و  ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
جوانــان اســتان آذربایجــان شــرقی در مراســم 
ســوگواری ســید الشــهدا )ع( در کنــار یکدیگــر 
در مراســم شــرکت کــرده و ســوگ نشســتند.

بیــت  اهــل  مادحیــن  مراســم  ایــن  در 

عصمــت و طهــارت بــرای امــام شــهید و اهــل 
ــی  ــه و اهال ــرایی پرداخت ــه س ــه نوح ــش ب بیت
ــد،  ــی کردن ــان اســتان ســینه زن ورزش و جوان
ــازمان  ــرکل س ــعبانی مدی ــالم ش ــت االس حج
ــه  ــت ائم ــر مصیب ــز ذک ــالمی نی ــات اس تبلیغ
ــن  ــرای حاضری ــین)ع( را ب ــام حس ــام و ام هم

ــود. ــم ادا نم در مراس

ــاج  ــوب بهت ــا حضــور ای ــزاداری ب مراســم ع
و  اســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  مدیــرکل 
حبیــب  فــوق،  اداره  وکارکنــان  معاونیــن 
جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس  مقصــودی 
از  جمعــی  و  معاونــت  تبریــز،  شهرســتان 
کارکنــان اداره ورزش تبریــز و اعضــای هیئــت 
ــی  ــای ورزش ــت ه ــکاران هیئ ــه و ورزش رئیس

ــود.  ــراه ب هم
و  ورزش  اداره  همــت  بــه  مراســم  ایــن 
جوانــان شهرســتان تبریــز و بــا همــکاری 
ــنبه  ــتان روز ش ــان اس اداره کل ورزش و جوان
ــز  ــی تبری ــهید اقدم ــالن ش ــهریور در س 23 ش

ــد.. ــزار ش برگ

مراسم عزاداری ماه محرم جامعه ورزش و جوانان 
استان آذربایجان شرقی برگزار گردید

ــای  ــبز قباهـ ــال سـ ــم فوتبـ ــرمربی تیـ سـ
تبریـــز بـــا بیـــان اینکـــه تنهـــا راه گرفتـــن 
حـــق تیـــم هـــا وجـــود ویدئـــو چـــک )وی.

فدراســـیون  گفـــت:  باشـــد،  مـــی  ای.آر( 
فوتبـــال بایـــد در لیـــگ برتـــر ایـــن ســـامانه 

ــد. ــرار دهـ ــتفاده قـ ــورد اسـ را مـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، رســـول خطیبـــی در 
ــش  ــازی تیمـ ــس از بـ ــری پـ ــت خبـ نشسـ
ــه  ــا اینکـ ــزود: بـ ــودرو افـ ــهر خـ ــل شـ مقابـ
ـــتباهاتی  ـــا اش ـــه ه ـــی صحن ـــاگردانم در بعض ش
ـــع  ـــق ضای ـــازی ح ـــن ب ـــی در ای ـــتند، ول داش
ــوع  ــن موضـ ــری از ایـ ــرای جلوگیـ ــد و بـ شـ
بایـــد سیســـتم ویدئوچـــک در لیـــگ برتـــر 

مـــورد اســـتفاده قـــرار بگیـــرد. 
خطیبـــی اظهـــار کـــرد: در طـــول بـــازی 
مالـــک تـــوپ و میـــدان بودیـــم و چندیـــن 
ولـــی  آوردیـــم،  بدســـت  گل  موقعیـــت 

نتوانســـتیم بهـــره ببریـــم و تنهـــا گل بـــازی 
ـــه  ـــا و ب ـــان م ـــردی بازیکن ـــتباهات ف از روی اش

نفـــع تیـــم حریـــف ایجـــاد شـــد. 
ــهر  ــال شـ ــم فوتبـ ــرد: تیـ ــه کـ وی اضافـ
خـــودرو در ایـــن بـــازی اصـــال موقعیـــت 
خطرناکـــی روی دروازه مـــا خلـــق نکـــرد.

خطیبــی بــا انتقــاد از نتیجــه بــازی عنــوان 
ــی  ــواب نم ــگاران ج ــواالت خبرن ــه س ــرد: ب ک
دهــم، زیــرا معتقــدم بایــد کســان دیگــری در 
نشســت خبــری حاضــر شــوند تــا جــواب ایــن 
ســواالت را بدهنــد کــه حــق تیــم را خوردنــد.

تیـــم ماشـــین ســـازی بـــا شکســـت یـــک 
بـــر صفـــر مقابـــل تیـــم شـــهر خـــودرو بـــا 
کســـب 3 امتیـــاز همچنـــان در رده نهـــم 
جـــدول لیـــگ برتـــر فوتبـــال جـــای گرفـــت 
ــکان  ــم پیـ ــان تیـ ــارم مهمـ ــه چهـ و در هفتـ

خواهـــد بـــود. 

خطیبی:

 نیاز مبرم به ویدئو چک 
در لیگ برتر فوتبال است

روانشناسی

تعریف آنیما و آنیموس  
عنصـر زنانـه یـا عنصـر مادینـه در َمـرد که 
آن را آنیمـا) Anima( مـی نامنـد معمـوالً به 
وسـیله مادر شـکل می گیـرد و عنصـر مردانه 
در زن کـه آنرا آنیمـوس) animus( مینامند، 

معمـوالً از پـدر شـخص تأثیر مـی گیرد.
رفتـاری  الگوهـای  آنیمـوس،  و  آنیمـا 
ناخواسـته و غریـزي و غیراکتسـابی مشـترک 
در تمام انسـانها را شـکل می دهنـد و خویش 
را بـه روش هـای خـاص در خـودآگاه انسـان 

متجلـی مـی سـازند.
ایـن قسـمت هـا مکمل هایـی بـراي نقاب 
در  را  شـروری  مـرد  نمونـه  بـراي  هسـتند. 
نظـر بگیریـد کـه بـا وجـود اذیـت هایـی که 
بـه افـراد دیگـر میکنـد از تـرس هـای درونی 
و کابـوس هـای شـبانه در عـذاب اسـت، و یا 
زن مهربانـی کـه شـب ها خواب هـای خونین 
مـی بینـد. مـردان بـا جنبـه مذکـر خویـش 
خویـش  زنانـه  جنبـه  و  میشـوند  شـناخته 
را بـه زنـان فرافکنـی میکننـد و زنـان هـم 
بـا عالیـم زنانگـی معرفـی میشـوند و جنبـه 
مردانـه خـود را بـه مـردان فرافکنـی میکنند 
. ایـن تصاویـر روانـی فرافکنـده شـده، عامـل 
روابـط زن و مرد اسـت و بر روابطشـان عمیقاً 
تأثیـر مـی گـذارد. در هـر فرافکنـی، شـخص 
پذیرنـده تصاویـر فرافکنده شـده، بیش از حد 
بـاارزش یا بي ارزش میشـود . به عنـوان مثال 
چنانچـه جنبـه مثبـت تصـورات انیمـا از مرد 
بـه زنی فرافکنده شـود، زن براي وی مناسـب 

و خواسـتنی میشـود .
زنـی کـه فرافکنـی آن مـرد را در خویـش 
و  عاشـقانه  رویاهـای  هـدف  میکنـد  حمـل 
اشـتیاق جنسـی مرد میشـود . چنیـن حالتی 
را عاشـق شـدن مـی نامیم. بطـور طبیعي زنی 
کـه چنین فرافکنی قوی انیمـا را حمل میکند 
، در وهلـه اول حـس رضایت میکنـد ولی بعد، 
زن از ایـن که حامل بخـش نامطلوب روح فرد 
دیگری اسـت، زود پشیمان میشـود . برای این 
کـه مـرد، در واقـع ، زن را نه آن طـور که واقعا 
اسـت، بلکـه آنگونـه کـه خویـش مـی خواهد 
مـی بینـد و بالعکس مـردی که زمانـی جذاب 
و با اهمیت بنظر میرسـید ، به آسـانی میتواند 

شـخصی سـرد و خشـمگین تلقی گردد .
فرافکنـی مثبـت زمانـی از بیـن میـرود که 
آشـنایی، رابطـه را در معرض میزان درسـت و 
صحیحـی از واقعیـت قرار میدهـد ، و فرافکنی 
منفـی درسـت در همین لحظه آماده اسـت تا 
جـای آنـرا بگیرد. حال روشـن هسـت کـه، آن 
جـا کـه رابطـه بـر اسـاس فرافکنی شـکل می 
گیـرد، عامل عشـق انسـاني حضور نـدارد و ما 
تنهـا بدیـن دلیـل جـذب آنهـا می شـویم که 
بازتـاب تصاویـر درونـی ذهـن مـا هسـتند. به 
عبارتـي این عشـق بخود اسـت نه بـه دیگری. 
وضعیـت عاشـقی علـی رغـم زیبایـي ظاهری 
واقـع  رویـای عشـقی کـه در دل داریـم، در 

میتوانـد تصوراتـی کاماًل خودپسـندانه باشـد.
آنیمـوس های منفی براي یک زن، کشـنده 
و پرخطـر هسـت و هـر زن موظـف اسـت آنرا 
شناسـایی و شـفاف سـازی کند. بـرای این که 
بـراي زن نقطـه رشـد و تفـرد، همیـن نقطه و 
همیـن جاسـت. تا زمانـي که آنیمـوس منفی، 
روشـن و شـفاف نشـود، صدای وی در اندرون 
زن ماننـد صـدای خداسـت، و وی طـوری بـه 
آن صـدا جـواب میگویـد کـه گوئـی صـدای 
خـدا بوده اسـت”. آنیمـوس” از “خود” نشـات 
گرفتـه و بسـوی ایگـوی زنانه جاری میشـود . 
بعـد در زمـان زندگـی زن، تـوده ای از عقـده 
هـا کـه نتیجـه اش بدبختـی و یا دشـواری در 
مرحلـه های جسـمی، عاطفی، ذهنـي و رابطه 

با سـایرین هسـت بـه ظهور میرسـد .
در تحلیـل ایـن عقـده هـا، کـه خویـش را 
بـه صـورت رویـا هـا و عکـس هـای ناشـی از 
 ، ناخواسـته نشـان می دهنـد  فعالیـت هـای 
میتـوان سـرنخ ها را یافت. ایـن تصاویر امکان 
دارد بـه شـکل رویاهـای ترسـناک و تصاویـر 
مردانـه تهدیـد کننـده، زن را تعقیـب کنـد و 
یـک حالـت تـرس و وحشـت ناشـی از یـک 
“ناشـناخته” را بـراي وی بـه وجـود آورنـد. 
درصورتـی که زن شـهامت رویاروئـی با ترس 
خویش را داشـته باشـد و این تصاویر را بدون 
فرافکنـی بـه بیـرون و بـه شـکل بخشـی از 
غریـزه به شناسـائی در بیاورد، بـه راهی براي 

عبـور از عقـده هـا دسـت خواهـد یافت.
آنیمـوس یا عنصـر مردانـه در زن، به ندرت 
بـه صورت تخیالت جنسـی نمود پیـدا میکند 
و اغلـب بـه صورت اعتقـاد نهفتـه و» مقدس« 
ظاهر میشـود . افـکار ناخودآگاه عنصـر مردانه 
گاهـی چنـان حالـت انفعالـی بخود مـی گیرد 
کـه امـکان دارد بـه فلـج شـدن احساسـات یا 
حـس نـا امنـی شـدید و حـس پوچـی منجـر 
شـود. آنیمـوس در وجـود زن، ماننـد عنصـر 

زنانـه چهـار مرحله کشـف و ترقـی دارد:
عنصـر مردانـه یـا عنصـر نَرینـه در زن که 
از  نامنـد  مـی   )Anim us آنیمـوس)  آنـرا 
پـدر شـخص تأثیـر مـی گیـرد عنصـر مردانه 
بـه نـدرت به صـورت تخیـالت جنسـی نمود 
پیـدا میکنـد و اکثـر بصـورت ایمـان پنهان» 

مقـدس« ظاهـر میشـود .
گاهـی  مردانـه  عنصـر  ناخـودآگاه  افـکار 
چنـان حالـت انفعالـی بخـود مـی گیـرد کـه 
امـکان دارد به فلج شـدن احساسـات یا حس 
نـا امنـی شـدید و حـس پوچـی منجر شـود.
منبع:بیتوته

دنیزلی: 
عالقه زیادی به منصوریان دارم

ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتــور بــا تأکیــد بر 
اینکــه هنــوز در ابتــدای کارمــان در مســابقات 
ــا ذوب  ــازی ب لیــگ هســتیم، گفــت: نتیجــه ب
ــا  ــه ادامــه ی کار خــوش بیــن ی آهــن، مــا را ب

ــد. ــد نمی کن ــا امی ن
ایســنا، مصطفــی دنیزلــی  بــه گــزارش 
ــگ  ــی لی ــه ابتدای ــی دو هفت ــرد: ط ــار ک اظه
برتــر، یــک بــازی خــارج از خانــه مقابــل نفــت 
ــه  ــل خان ــازی داخ ــک ب ــلیمان و ی ــجد س مس
ــل  ــان مقاب ــواداران پرتعدادم ــز در حضــور ه نی
ــدار  ــن دی ــه ای ــم ک ــازی کردی ــپولیس ب پرس
ــدای  ــود. ابت ــش ب ــذت بخ ــیار ل ــا بس ــرای م ب
کار هســتیم و مســیر طوالنــی پیــش روی مــا 

ــرار دارد. ق
وی در خصــوص بــازی بــا ذوب آهــن بیــان 
ــرح  ــای مط ــی از تیم ه ــن یک ــرد: ذوب آه ک
لیــگ برتــر ایــران اســت و در طــول ســال های 
ــم همیشــه  ــن تی ــران، ای ــن در ای مربیگــری م
ــز  ــور نی ــن تراکت ــود؛ همچنی ــان ب ــزو مدعی ج

ــت. ــی اس ــای مدع ــی از تیم ه یک
دنیزلـــی بـــا بیـــان اینکـــه امیـــدوارم 
ــیار خوبـــی  ــازی بسـ ــواداران اصفهانـــی بـ هـ
را شـــاهد باشـــند، گفـــت: معتقـــدم نتیجـــه 
بـــازی بـــا ذوب آهـــن، مـــا را بـــه ادامـــه ی 
کار خـــوش بیـــن و یـــا نـــا امیـــد نمی کنـــد. 
بنـــده بـــه بازیکنـــان و هوادارانمـــان اعتمـــاد 
ـــار  ـــواره در کن ـــز هم ـــم نی ـــت تی دارم و مدیری

مـــا حضـــور دارد.
وی در خصــوص وضعیــت بازیکنانــش بــرای 
ــر  ــح داد: اکب ــن، توضی ــا ذوب آه ــی ب رویاروی
ــه  ــم اضاف ــی تی ــات گروه ــه تمرین ــی ب ایمان
ــرار دارد.  ــز تحــت درمــان ق ــازوال نی شــده و م
ایــن هفتــه یــک بــازی ملــی هــم برگــزار شــد 
کــه مســعود شــجاعی، اشــکان دژاگــه، رشــید 
مظاهــری و احســان حاج صفــی ســفر طوالنــی 
بــه هنــگ کنــگ داشــتند و از ایــن رو خســته 
هســتند. فــردا )شــنبه( پــس از برگــزاری یــک 
ــم  ــه اصفهــان ســفر خواهی ــی، ب جلســه تمرین
ــی شــاهد  ــازی بســیار خوب ــدوارم ب کــرد و امی

باشــیم.
ـــور  ـــه حض ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــرمربی تراکت س
علیرضـــا منصوریـــان بـــه عنـــوان ســـرمربی  
ـــه  ـــادی ب ـــه زی ـــده عالق ـــت: بن ـــن گف ذوب آه
ـــا  ـــی ب ـــر رویاروی ـــه خاط ـــان دارم و ب منصوری
ایـــن مربـــی خوشـــحال هســـتم. می خواهـــم 
تراکتـــور خوبـــی را بـــرای مـــردم اصفهـــان 
ـــر  ـــتا ه ـــن راس ـــذارم و در ای ـــش بگ ـــه نمای ب
چـــه از دســـتمان بـــر می آیـــد را انجـــام 

می دهیـــم.

ســحر خدایــاری متولــد ۱3۶9  اســتان 
چهــار محــال و بختیــاری کــه در شــبکه 
ــی  ــر آب ــب دخت ــا لق ــانه ها ب ــی و رس اجتماع
شــناخته می شــود، از هــواداران تیــم اســتقالل 
ــتگیری  ــه دس ــراض ب ــه در اعت ــود ک ــران ب ته
ــرای  ــالش ب ــرای ت ــدان ب ــه زن ــت ب و محکومی
ــدام  ــال، اق ــه ورزشــگاه و تماشــای فوتب ورود ب
بــه خودســوزی کــرد و در تاریــخ ۱8 شــهریور 

۱398 درگذشــت.
 واقعــه مــرگ ســحر خدایــاری بازتــاب 
ــال  ــان هــواداران ورزش فوتب وســیعی را در می
در پــی داشــت و برخــی از چهــره هــای مطــرح 
جامعــه اعــم از ســلبریتی، فوتبالیســت و حتــی 
افــراد سیاســی در ایــن بــاره اظهــار نظــر هــای 

متفاوتــی کــرده انــد.
ــرا  ــن ماج ــه ای ــر ب ــیع ت ــی وس ــال نگاه ح

ــم: بیاندازی
ابتــدا تعریفــی صحیــح از نفــس و حقیقــت 
ورزش را مجســم کنیــد، ورزش فعالیتــی اســت 
ــد و ســبب  ــی انجام ــی م ــه تحــرک بدن ــه ب ک
نشــاط و شــادی در آدمــی و تقویــت بعــد 

ــرد مــی گــردد. ــی ف ــی و روان ذهن
بــا ایــن اوصــاف اگــر فعالیتــی در ایــن 
ــل  ــد تبدی ــی توان ــی م ــد حت ــدوده نباش مح
ــه ی مضــر فرهنگــی  ــه یــک انحــراف و مقول ب
شــود، حــال خودتــان دربــاب وضعیــت ورزش 
ایــران و جهــان و علــی الخصــوص جــو حاکــم 

ــد. ــران داوری نمایی ــال ای ــر فوتب ب
هــر انســانی مســتحق داشــتن آزادی و 

ــه   ــه البت ــی باشــد ک ــق خــود م انتخــاب عالی
یــک  هماننــد  توانــد  مــی  موضــوع  ایــن 
شمشــیر دولبــه عمــل کــرده و مشــکالتی را در 
پــی داشــته باشــد، آزادی نظریــه ای اســت کــه 
گاهــی خــود، خــود رو نقــض مــی کنــد، قــرار 
ــه آزادی هــر کســی هــرکاری  ــه بهان نیســت ب
ــون  ــد چ ــام ده ــت انج ــش خواس ــه دل رو ک
بعضــی از اعمــال متعاقبــا باعــث گرفتــن حــق 
ــا ایــن  آزادی از انســان دیگــری مــی گــردد، ب
ــت  ــمند اس ــی ارزش ــط زمان ــاع آزادی فق اوض
ــی و در  ــه کس ــاندن ب ــیب رس ــدون آس ــه ب ک
ــف  ــد تعری ــس بای ــد، پ ــون باش ــوب قان چارچ
ــن  ــیم.)این مت ــته باش ــتی از آزادی داش درس
ــه  ــی ب ــت از آزادی و تمایل ــی اس ــا تعریف صرف

ــدارد( ــوق ن ــه ف ــه حادث ــری ب ــت گی جه
سیاســی،  گرایــش  از  فــارغ  دولت هــا 
ــت  ــگاه حمای ــه ورزش ــان ب ــواره از ورود زن هم
کــرده انــد و از نظــر اجتماعــی اینکــه دختــری 
بــرود شــاید  بــه اســتادیوم  مــی خواهــد 
ــه جــز جــو  مشــکل خاصــی نداشــته باشــد ب
ــدون  ــه ب ــای کشــور ک ــگاه ه نامناســب ورزش
تعــارف و متاســفانه توســط بعضــی از بــه 

اصطــالح تماشــگرنماهایی کــه تعدادشــان کــم 
هــم نیســت، شــاهد فحاشــی و برخــی اعمــال 
ناپســند هســتیم تــا جایــی کــه پرافتخارتریــن 
ــه  ــورمان ب ــخ کش ــن داور تاری ــته تری و شایس
خاطــر ایــن موضــوع قصــد مهاجــرت بــه 

کشــور اســترالیا را دارد.
ــا ایــن اوضــاع کــه حقیقتــا جــو مناســبی  ب
ــران  ــران ای ــرای دخت ــال ب ــتادیوم فوتب در اس
ــا  ــران م ــی از دخت ــدارد، بعض ــود ن ــن وج زمی
مــی خواهنــد در اســتادیوم باشــند کــه البتــه 
ــرای هــر  ــه نظــر مــی رســد حــق طبیعــی ب ب
ــرادی  ــل اف ــه مقاب ــت. در نقط ــهروندی اس ش
معتقدنــد کــه حضــور زنــان مــی توانــد باعــث 
بهبــود وضعیــت موجــود شــود از ایــن نظــر کــه 
آقایــان بــه احتــرام خانــوم هــا رفتــار مناســب 
ــم نظــری  ــن ه ــه ای ــد داشــت ک ــری خواهن ت

ــل توجــه اســت. قاب
  هــدف از ایــن یادداشــت بررســی موضــوع 
ــان در ورزشــگاه  ــدم حضــور زن ــا ع حضــور وی
ــز وجــود  ــری نی ــم ت ــا نیســت. موضــوع مه ه
دارد اینکــه بــه هــر حــال یــک انســان فرصــت 
زندگــی کــردن را از خــود گرفتــه اســت و هیــچ 

چیــزی ایــن موضــوع را تغییــر نمــی دهــد کــه 
بعضــی هــا در صــدد گرفتــن ماهــی از آب گل 
ــن ماجــرا  ــزاری از ای ــود و اســتفاده هــای اب آل

هســتند.
روز پنجشــنبه ۲۱ شــهریور مــاه روزنامــه 
ــاله  ــر ۱۶ س ــی دخت ــاره خودکش ــان درب خراس
بعــد از اعتــراض پــدر و مــادر بــه نحــوه پوشــش 
او گزارشــی منتشــر کــرد، کــه حکایــت مــی کند 
قســمتی از تــوده مــردم تحــت تاثیــر جــو ســازی 
ــهور  ــراد مش ــی از اف ــرات بعض ــا و نظ ــانه ه رس
ــازی  ــای مج ــکاران در فض ــا ورزش ــلبریتی ی س
و غافــل از مــوج ایجــاد شــده توســط برخــی از 
رســانه هــای فرصــت طلــب بیگانــه و حتــی بعضا 
داخلــی کــه ســعی در قهرمان نشــان دادن ســحر 

خدایــاری کــرده انــد، قــرار گرفتــه انــد.
ســحر خدایــاری را خدایــش رحمــت کنــد، 
مــورد اجهــاف قــرار گرفــت امــا قهرمــان نبــود 
و نیســت. وقتــی غایــت هــدف از آزادی در 
ذهــن فــردی حضــور در اســتادیوم و مســائلی 
از ایــن قبیــل باشــد، خودکشــی گناهــی بــزرگ 

و کاری بــه شــدت ضــد اجتماعــی اســت.
بســیار  بزرگــی  اینکــه  آخــر  حــرف 
کــرد: اظهــار  بــاره  ایــن  در  هوشــمندانه 

ــازی از  ــان س ــه در قهرم ــانی ک ــام کس تم
ــتباه  ــام کاری اش ــت انج ــاری باب ــحر خدای س
)یعنــی خودکشــی( نقــش داشــتند، در خــون 
ــس او را  ــن پ ــه از ای ــری ک ــای دیگ ــحر ه س
داد شــریک  خواهنــد  قــرار  خــود  الگــوی 

هســتند.

نگاهی به موضوع دختر آبی
 و حواشی مربوط آن 

سید حسین زینالی
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