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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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۲.۵ میلیارد یورو 
طرح در حوزه مس در کشور 

در دست اقدام است

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها:

ارائه خدمات غذایی 
در قهوه خانه ها ممنوع شد

3 مدیر سابق وزارت 
بهداشت بازداشت شدند

 انتقال آب از خلیج فارس به استان های یزد و کرمان
 دوستداران محیط زیست بدانند صنعت کشور  حامی و حافظ محیط زیست است

 امکان نظارت بر این اماکن وجود ندارد

سهامداری پاالیشگاه نفت اصفهان توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شدند

امکان مصرف قلیان و دخانیات در قهوه خانه ها و قلیان سراها وجود دارد ولی غذا نه

این افراد از مدیران سابق وزارت بهداشت بوده اند

بخش عمومی از فعالیت آنها متضرر می شود

 پرونده پاالیشگاه نفت اصفهان  از جنجالی ترین پرونده ها است

3

6

1 4

استاندار آذربایجان شرقی:

مهاجرت نخبگان از مهم ترین مشکالت 
آذربایجان شرقی است

دولت برای مساعدت به ۱۸ میلیون خانوار 
راهی جز تغییر ماهیت یارانه ها ندارد

حقوق ۳۵ برابری روحانی در 
روسیه نسبت به ایران!

احداث ۳ هزار واحد مسکونی با کمک 
بالعوض ۱۱۱۵ میلیارد ریالی 

پشت پرده کباب های ارزان قیمت 
در رستوران ها

صفحــه مجــازی ریحانــه بخشــی از مجموعه 
ــاره نظــر  ــاب را درب ــر معظــم انق ــات رهب بیان
ایشــان پیرامــون مســئله   چندهمســری منتشــر 

کــرد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــر  ــه دفت ــب ب ــه منتس ــازی ریحان ــه مج صفح
حفــظ و نشــر آثــار رهبــر معظــم انقــاب 
بــا  را  ایشــان  بیانــات  از  بخشــی  اســامی 
موضــوع چنــد همســری در قالــب تصویــر 

نوشــته منتشــر کــرد.
آثــار  نشــر  و  حفــظ  دفتــر  توضیحــات 
ــر  ــاره ی نظ ــه ای درب ــت اهلل خامن ــرت آی حض

چندهمســری مســئله  ی  پیرامــون  ایشــان 
دیدگاه هـــا  برخـــی  انتســـاب  پیـــرو 
»چندهمســـری  موضـــوع  در  تعبیـــرات  و 
ــی  ــرت آیـــت اهلل العظمـ ــه حضـ ــردان« بـ مـ
ــر  ــر آن بـ ــه تأثیـ ــه بـ ــا توجـ ــه ای و بـ خامنـ
مســـائل خانوادگـــی و شـــئون اجتماعـــی، 
ـــگاه  ـــوا و ن ـــه( فت ـــواده  )ریحان ـــش زن و خان بخ
ــکل  ــه شـ ــئله را بـ ــن مسـ ــه ایـ ــه بـ معظم لـ

مختصـــر بیـــان می کنـــد.
العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت  نظــر  در 
ــد  ــی چن ــر دین ــه  معتب ــر ادل ــه ای بناب خامن
ــتحب  ــر مس ــا غی ــاح ام ــردان، مب ــری م همس

اســت، امــا از آنجــا کــه مطابــق دالیــل قرآنــی 
ــت  ــان از رعای ــه اطمین ــروط ب ــواز آن مش ج
عدالــت بیــن همســران شــده اســت، بنابرایــن 
ــت  ــی عــدم تحقــق رعای هــرگاه از نظــر عقای
عدالــت بیــن همســران محتمــل باشــد، ازدواج 

ــت. ــز نیس ــوهر جای ــدد ش مج
بــه  معظم لــه  کان  نــگاه  در  همچنیــن 
خانــواده بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد اجتماعــی 
در زندگــی انســان و ضــرورت شــکل گیری 
ــواده و مراقبــت و حفاظــت از آن، عواملــی  خان
در اســتحکام ایــن بنیــان الهــی و شــکل گیری 
آن مؤثــر اســت از جملــه: حفــظ محبــت 
و اعتمــاد متقابــل زوجیــن، اصالــت نقــش 
مــادری و تربیتــی بانــوان، پرهیــز از راه یافتــن 
نــگاه مــادی بــه خانــواده و تجمل گرایــی و 
ــج ازدواج  ــا، تروی ــادی خانواده ه ــای م رقابت ه
ــن در آن،  ــر والدی ــم و مؤث ــش مه ــان و نق آس
وظیفــه دســتگاه های حکومتــی و رســانه ها 

ــان. ــر ازدواج جوان ــهیل ام در تس
ــه و  ــه در جامع ــا ک ــاس از آنج ــن اس ــر ای ب
ــه  ــا ب ــردان غالب ــدد م ــا ازدواج مج ــور م کش
ــف  ــب تضعی ــواده و موج ــتحکام خان ــرر اس ض
فروپاشــی خانــواده  و گاه  محبــت زوجیــن 
اســت، نــگاه معظم لــه بــه آن خوشــبینانه 
ــن  ــه ای ــت ک ــن روس ــت و از ای ــت نیس و مثب
جملــه در بیــان ایشــان تکــرار شــده اســت کــه: 

ــی« ــار یک ــی و ی ــت یک ــی و محب ــدا یک »خ

نظر رهبر انقالب درباره چند همسری 

ــده در  ــام  ش ــات انج ــل تخلف ــه دلی ــت ب ــابق وزارت بهداش ــر س 3 مدی
ــدند.  ــت ش ــان بازداش ــت اصفه ــگاه نف ــامت و پاالیش ــرکت های آوای س ش
ــل  ــه دلی ــت ب ــران وزارت بهداش ــن از مدی ــارس، 3 ت ــزارش ف ــه گ ب
ســهامداری  و  ســامت  آوای  شــرکت های  پرونده هــای  تخلفــات 

پاالیشــگاه نفــت اصفهــان توســط دســتگاه های امنیتــی بازداشــت 
ــدند. ش

ــس از  ــه پ ــد ک ــابق وزارت بهداشــت بوده ان ــران س ــراد از مدی ــن اف ای
نشســتن ســعید نمکــی برکرســی وزارت بهداشــت برکنــار شــده بودنــد.

ــال 93 و در دوران وزارت  ــه در س ــامت ک ــس س ــرکت آوای پردی ش
ــد  ــه از چن ــود ک قاضــی زاده هاشــمی تشــکیل شــد،  ســهامی خــاص ب
شــخصیت حقیقــی و حقوقــی تشــکیل شــده بــود و حــدود ۵۰ دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کشــور نیــز در ایــن شــرکت بــه عنــوان ســهام دار معرفــی 

شــده بودنــد.
ــن  ــه ای ــت ک ــد گف ــز بای ــان نی ــت اصفه ــگاه نف ــوص پاالیش در خص
ــه در دوران وزارت  ــود ک ــی ب ــده های ــن پرون ــی تری ــده  از جنجال پرون
ــارس  ــزاری ف ــط خبرگ ــار توس ــتین ب ــرای نخس ــمی ب ــی زاده هاش قاض
منتشــر شــد کــه پــس از رســانه ای شــدن ایــن پرونــده فشــار و هجمــه 
ــه  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــت و دول ــت بهداش ــر وق ــوی وزی ــنگینی از س س

ــد. ــارس وارد ش ــزاری ف خبرگ

3 مدیر سابق وزارت بهداشت بازداشت شدند
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کاریکاتور

چرا سیگار، پپسی و کوکای 
آمریکایی تحریم نیست!!؟

ریچــارد نفیــو نویســنده کتــاب »هنــر 
تحریم هــا«، در بخشــی از کتابــش نوشــته: 
ــه  ــده اند ک ــاف ش ــا مع ــی از تحریم ه کاالهای
می تواننــد ذخیــره ارزی ایــران را تحلیــل ببرند. 
ــای  ــمول تحریم ه ــیگار از ش ــه س ــگفتا ک ش
آمریــکا خــارج اســت و هیــچ مانعــی بــر ســر 
راه ســرمایه گذاری خارجــی و صــادرات ســیگار 
بــه ایــران وجــود نــدارد. ظاهــرا ایــن معافیــت 
بــا اصــرار شــرکت های تولیدکننــده ســیگار در 
ــه ایــن  امریــکا از کنگــره اخــذ شــده اســت. ب
اقــام معــاف از تحریــم، اجناس لوکــس و البته 
دو برنــد معــروف امریکایــی یعنــی »پپســی« و 

»کــوکا« را هــم بیفزاییــد.
منبع: تسنیم

اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران 
ــد  ــت می کن ــوری صحب ــاف ج ــد: قالیب می گوی
کــه انــگار همیــن دیــروز از ســوئیس بــه 
ایــران آمــده و او ظــرف 4۰ ســال گذشــته 
ــئولیتی در  ــش و مس ــچ نق ــمتی، هی ــچ س هی
جمهــوری اســامی ایــران نداشــته یــا 12 

ــت.  ــوده اس ــت نب ــهردار پایتخ ــال ش س
بـــه گـــزارش برنـــا، »صـــادق زیبـــاکام«، 
ـــوم  ـــتاد عل ـــب و اس ـــی اصاح طل ـــال سیاس فع
سیاســـی دانشـــگاه تهـــران، در خصـــوص 
در  قالیبـــاف«  »محمدباقـــر  صحبت هـــای 
ـــی  ـــکل اساس ـــت: مش ـــتخط« گف ـــه »دس برنام
ـــی  ـــور، جلیل ـــاف، یامین پ ـــان قالیب ـــاب آقای جن
ـــد خودشـــان  ـــه می خواهن و ســـایر دوســـتانی ک
ـــرا،  ـــد، جوانگ ـــان جدی ـــک جری ـــوان ی ـــه عن را ب
ـــان آزاده،  ـــتقل، جری ـــرای مس ـــی، اصولگ مکتب
ـــن  ـــد ای ـــی کنن ـــادی و ... معرف ـــت جه مدیری
اســـت کـــه متوجـــه دلزدگـــی مـــردم از 
شـــده اند؛  اصاح طلبـــان  و  اصولگرایـــان 
بنابرایـــن بـــه گونـــه ای در مـــورد خودشـــان 
صحبـــت می کننـــد کـــه گویـــی تـــا دیـــروز 

ــد. ــران نبوده انـ ــا در ایـ اصـ
ــا  ــران ب ــوم سیاســی دانشــگاه ته اســتاد عل

اشــاره بــه مســئولیت های قالیبــاف، اظهــار 
قالیبــاف جــوری صحبــت می کنــد  کــرد: 
کــه انــگار همیــن دیــروز از ســوئیس بــه 
ایــران آمــده و او ظــرف 4۰ ســال گذشــته 
ــئولیتی در  ــش و مس ــچ نق ــمتی، هی ــچ س هی
جمهــوری اســامی ایــران نداشــته یا 12 ســال 
شــهردار پایتخــت نبــوده، چندیــن ســال رئیس 

نیــروی انتظامــی و رئیــس فــان جریــان 
نبــوده، همچنیــن ســعید جلیلــی گویــی 6، 7 
ــت. ــرده اس ــره نمی ک ــتون مذاک ــا اش ــال ب س

ــته اند  ــمتی نداش ــا س ــگار اینه ــزود: ان او اف
ــان  ــان و اصولگرای ــور را اصاح طلب ــه ام و هم
قصــوری  هیــچ  اینهــا  و  کرده انــد  خــراب 
نداشــته اند. هــر آنچــه کــه خــوب اســت 

ــوان  ــه عن ــود ب ــبت داده می ش ــا نس ــه اینه ب
ــق  ــه ناح ــی و هرچ ــی و انقاب ــان مکتب جری
ــدل و  ــان معت ــه اصولگرای ــت ب ــور هس و ناج
ــر از آنهــا  ــه رو نســبت داده می شــود و بدت میان

می شــود. داده  نســبت  اصاح طلبــان  بــه 
اصاح طلـــب  سیاســـی  فعـــال  ایـــن 
ـــرد  ـــردم از رویک ـــل م ـــه و تحلی ـــاره تجزی درب
قالیبـــاف تاکیـــد کـــرد: مـــن فکـــر می کنـــم 
ــد  ــرد را نخواهنـ ــن رویکـ ــب ایـ ــردم فریـ مـ
ـــی  ـــل نهای ـــه و تحلی ـــردم در تجزی ـــورد و م خ
ــد  ــه می خواهـ ــی کـ ــاف و جریانـ ــه قالیبـ بـ
خـــودش را بـــه عنـــوان جوانگرایـــی مطـــرح 
ـــد  ـــردم خواهن ـــه! م ـــت ن ـــد گف ـــد، خواهن کن
ـــی و  ـــه وجـــود آمـــدن وضعیـــت فعل گفـــت در ب
ـــی،  ـــن الملل ـــه کشـــور در عرصـــه بی ـــی ک بحران
اقتصـــادی، سیاســـی و اجتماعـــی شـــما 
ــدی و  ــن ناامیـ ــته اید؛ ایـ ــهم داشـ ــم سـ هـ
ـــود  ـــه وج ـــدوق رای ب ـــه از صن ـــرخوردگی ک س
آمـــده شـــما همانقـــدر ســـهیم و شـــریک و 
ـــتید کـــه اصولگـــرا و  ـــئول هس مقصـــر  و مس
ـــر  ـــتیم و فک ـــا هس ـــه م ـــان و هم ـــاح طلب اص
ــه  ــد کـ ــاور می کننـ ــردم بـ ــه مـ ــد کـ نکنیـ

شـــما تافتـــه جـــدا بافتـــه هســـتید.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران: 

مردم باور نمی کنند که قالیباف تافته جدا بافته باشد

نمایندگـــی  داوطلبـــان  نـــام  ثبـــت 
ـــامی از  ـــورای اس ـــس ش ـــن دوره مجل یازدهمی

می شـــود. آغـــاز  آذر   1۰
ــات  ــیما، انتخابـ ــدا و سـ ــزارش صـ ــه گـ بـ
مجلـــس  دوره ی  یازدهمیـــن  سراســـری 
شـــورای اســـامی در روز جمعـــه مـــورخ 

2-12-9۸ برگـــزار خواهـــد شـــد.
ـــات  ـــون انتخاب ـــاده ی 4۵ قان ـــرای م در اج
ـــن  ـــاده 21 آیی ـــامی و م ـــورای اس ـــس ش مجل
نامـــه اجرایـــی آن، ثبـــت نـــام از داوطلبـــان 
ـــورای  ـــس ش ـــن دوره مجل ـــی یازدهمی نمایندگ
اســـامی از روز یکشـــنبه مـــورخ 1۰- 9- 
ــنبه  ــت اداری روز شـ ــان وقـ ــا پایـ 139۸ تـ
مـــورخ 16-9- 139۸ بـــه مـــدت 7 روز بـــه 

عمـــل خواهـــد آمـــد.
داوطبـــان می تواننـــد بـــه منظـــور اعـــام 
ــده  ــن شـ ــود در مهلـــت تعییـ داوطلبـــی خـ
ـــه وزارت  ـــر ب ـــدارک زی ـــتن م ـــراه داش ـــا هم ب
ــای  ــز حوزه هـ ــای مراکـ ــور، فرمانداری هـ کشـ
ــولگری ها  ــا، کنسـ ــفارتخانه هـ ــه، سـ انتخابیـ
یـــا نمایندگی هـــای سیاســـی جمهـــوری 
ـــه  ـــور مراجع ـــارج از کش ـــران در خ ـــامی ای اس

و فـــرم ثبـــت نـــام را تکمیـــل کننـــد:
ـــر  ـــخه تصوی ـــک نس ـــی و ی ـــل کارت مل اص

آن.
ـــخه  ـــک نس ـــدار و ی ـــنامه عکس ـــل شناس اص

ـــات آن. ـــه صفح ـــر کلی تصوی
یک قطعه عکس 4*3 جدید.

ــن  ــر آخریـ ــخه تصویـ ــک نسـ ــل و یـ اصـ
)حداقـــل  معتبـــر  تحصیلـــی  مـــدرک 

آن( معـــادل  یـــا  ارشـــد  کارشناســـی 
اصـــل و تصویـــر گواهـــی رســـمی مبنـــی 
بـــر قبـــول اســـتعفا و عـــدم اشـــتغال در 
ـــتعفای  ـــمول اس ـــاغل مش ـــام و مش ـــت و مق پس

ـــس  ـــات مجل ـــون انتخاب ـــاده 29 قان ـــوع م موض
شـــورای اســـامی.

اصــل و یــک نســخه تصویــر کارت پایــان 
خدمــت وظیفــه عمومــی یــا کارت معافیــت 
دائمــی و یــا مدرکــی معتبــر دال بــر روشــن بودن 
ــی. ــه عموم ــت وظیف ــت مشــمولین خدم وضعی

همچنیــن بــه اســتناد مــاده 2۸ قانــون 
و  اســامی  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
شــوندگان  انتخــاب  آن،  ذیــل  تبصره هــای 
ــر  ــرایط زی ــد دارای ش ــام بای ــت ن ــگام ثب هن

باشــند:

اعتقاد و التزام عملی به اسام.
مقـــدس  نظـــام  بـــه  عملـــی  التـــزام 

ایـــران. اســـامی  جمهـــوری 
تابعیت کشور جمهوری اسامی ایران.

ــی و  ــون اساسـ ــه قانـ ــاداری بـ ــراز وفـ ابـ
ــه. ــه فقیـ ــت مطلقـ ــی والیـ ــل مترقـ اصـ

ــی  ــی کارشناسـ ــدرک تحصیلـ ــتن مـ داشـ
ارشـــد یـــا معـــادل آن.

حـــوزه  در  شـــهرت  ســـوء  نداشـــتن 
. بیـــه نتخا ا

ـــورداری از  ـــد برخ ـــمی در ح ـــامت جس س

ـــی. ـــنوایی و گویای ـــی، ش ـــت بینای نعم
حداقـــل ســـن ســـی )3۰( ســـال تمـــام و 
حداکثـــر هفتـــاد و پنـــج )7۵( ســـال تمـــام.

الـــف: داوطلبـــان نمایندگـــی اقلیت هـــای 
دینـــی مصـــّرح در قانـــون اساســـی از التـــزام 
ــد )1(  ــور در بنـ ــام، مذکـ ــه اسـ ــی بـ عملـ
ـــت  ـــود ثاب ـــن خ ـــد در دی ـــوده و بای ـــتثنی ب مس

العقیـــده باشـــند.
ـــورای  ـــس ش ـــی مجل ـــر دوره نمایندگ ب: ه
ــی  ــع تحصیلـ ــک مقطـ ــادل یـ ــامی معـ اسـ
ـــوب  ـــات محس ـــرکت در انتخاب ـــرای ش ـــط ب فق

می شـــود.
ـــرای  ـــخاص ب ـــن اش ـــبه س ـــاک محاس ج: م
ـــخ  ـــاس تاری ـــر اس ـــات، ب ـــام در انتخاب ـــت ن ثب
ــنامه  ــده در شناسـ ــت شـ ــه ثبـ ــد اولیـ تولـ
رســـمی اســـت و تغییـــرات بعـــدی توســـط 
ـــم  ـــتثنای محاک ـــه اس ـــط ب ـــتگاه های ذیرب دس

قضائـــی مـــاک عمـــل نخواهـــد بـــود.
ــهیات  ــون تسـ ــاده )1۸( قانـ ــق مـ د: طبـ
اســـتخدامی جانبـــازان مصـــوب 74-3-31 
و تبصرهـــی مـــاده )21( قانـــون حمایـــت از 
ــف«  ــد »الـ ــوب 13-9-6۸ و بنـ آزادگان مصـ
ـــزء )6(  ـــم و ج ـــه پنج ـــون برنام ـــاده )44( قان م
ـــم،  ـــه شش ـــون برنام ـــاده )۸۸( قان ـــد »ث« م بن
ـــهدا و  ـــدان ش ـــازان، آزادگان، فرزن ـــه جانب کلی
ـــابقه  ـــاه س ـــش م ـــل ش ـــه حداق ـــی ک رزمندگان
ــع  ــک مقطـ ــد از یـ ــه دارنـ ــور در جبهـ حضـ

ــد. ــوردار می گردنـ ــر برخـ ــی باالتـ تحصیلـ
ــاده )2۸(  ــیر مـ ــر اســـاس قانـــون تفسـ بـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــون انتخاب قان
معـــادل  مـــدرک   ،139۰-۵-9 مصـــوب 
ـــی  ـــی، مدرک ـــع تحصیل ـــر مقط ـــی در ه تحصیل
اســـت کـــه واجـــد ارزش اســـتخدامی باشـــد.
ستاد انتخابات کشور

اطالعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور

نام نویسی داوطلبان نمایندگی 
مجلس از 1۰ آذر 

یــک وکیــل دادگســتری گفــت: حساســیت 
ــخنان  ــه س ــه ب ــوه قضائی ــریع ق ــش س و واکن
ــت  ــان دس ــه ایش ــان داد ک ــور نش رئیس جمه
ــه ای  ــتند. از لحظ ــی گذاش ــه حساس روی نقط
تــا  کردنــد،  صحبــت  رئیس جمهــور  کــه 
لحظــه ای کــه ســخنگوی قــوه قضائیــه واکنــش 
نشــان داد چنــد ســاعت بیشــتر طــول نکشــید 
ــم  ــاد ه ــن نه ــود ای ــد خ ــان می ده ــن نش و ای
بــه حساســیت موضــوع واقــف اســت و متوجــه 
شــده کــه مــردم ایــن مبــارزه را بــاور نکرده انــد. 
بــه گــزارش ایلنــا، یــک وکیــل دادگســتری 
گفــت: حساســیت و واکنــش ســریع قــوه 
قضائیــه بــه ســخنان رئیس جمهــور نشــان 
ــی  ــه حساس ــت روی نقط ــان دس ــه ایش داد ک
از لحظــه ای کــه رئیس جمهــور  گذاشــتند. 
صحبــت کردنــد، تــا لحظــه ای کــه ســخنگوی 
قــوه قضائیــه واکنــش نشــان داد چنــد ســاعت 
ــن نشــان می دهــد  بیشــتر طــول نکشــید و ای
ــه حساســیت موضــوع  خــود ایــن نهــاد هــم ب
واقــف اســت و متوجــه شــده کــه مــردم ایــن 

ــد.  ــاور نکرده ان ــارزه را ب مب
ــخنان  ــه س ــاره ب ــا اش ــدی ، ب ــت احم نعم
ــرد  ــی عملک ــزد، در ارزیاب ــور در ی رئیس جمه
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــه در مب ــوه قضائی ــاله ق یکس
ــه  ــن اســت ک ــن در اصــل ای ــوال م ــت: س گف
آیــا افــکار عمومــی قانــع شــده اند کــه مبــارزه 
فســاد در جریــان اســت؟ مــن بــه عنــوان 
کســی کــه ۵ دهــه در ایــن دادگســتری هســتم 
ایــن حــس را نــدارم کــه مبــارزه بــا فســاد راه 
ــی  ــن حس ــم چنی ــردم ه ــا م ــاده و قطع افت
ــت  ــوع اس ــال وق ــه در ح ــدی ک ــد. رون ندارن
مبــارزه بــا مفســد اســت و مبــارزه بــا مفســد در 
همــه مقاطــع تاریخــی صــورت گرفتــه اســت و 
ــام ســلطان  ــا ن ــار کســی را ب ــد ســال یکب چن
ــم.  ــدام کرده ای ــرده و اع ــن و آن دســتگیر ک ای

ــارزه  ــت مب ــه دو عل ــن ب ــه داد:  م وی ادام
ــه  ــت اینک ــم؛ نخس ــس نمی کن ــاد را ح ــا فس ب
دادگاه ویــژه، وکیــل ویــژه و قاضــی ویــژه 
ــه  ــت. اینک ــی اس ــون اساس ــص قان ــارج از ن خ
شــما شــعبه ویــژه تشــکیل دهیــد و فقــط بــه 
ــعبه را  ــن ش ــازه کار در ای ــل اج ــدادی وکی تع
ــوج  ــک م ــا ی ــت و تنه ــارزه نیس ــد، مب بدهی

ــت.   اس
ــه درســتی  وی افــزود: رئیس جمهــور هــم ب
ــیت و  ــد و حساس ــاره کردن ــه اش ــن نکت ــه ای ب
ــه  ــان داد ک ــه نش ــوه قضائی ــریع ق ــش س واکن
ایشــان دســت روی نقطــه حساســی گذاشــتند. 
صحبــت  رئیس جمهــور  کــه  لحظــه ای  از 
ــوه  ــخنگوی ق ــه س ــه ای ک ــا لحظ ــد، ت کردن
قضائیــه واکنــش نشــان داد چنــد ســاعت 
ــن نشــان می دهــد  بیشــتر طــول نکشــید و ای
ــه حساســیت موضــوع  خــود ایــن نهــاد هــم ب
واقــف اســت و متوجــه شــده کــه مــردم ایــن 

مبــارزه را بــاور نکرده انــد.  

ــد  ــاد بای ــا فس ــارزه ب ــرد: مب ــد ک وی تاکی
روی خیلــی چیزهــا اثــر بگــذارد؛ ایــن مبــارزه 
بایــد روی سیســتم بانکــی، گمــرکات، قاچــاق 
کاال و چهــارراه اســتانبول اثــر بگــذارد. در ایــن 
ــد راه  ــان می گوین ــه آقای ــاد ک ــا فس ــارزه ب مب
ــد  ــودروی تولی ــت خ ــدر قیم ــد چق انداخته ان
داخــل کنتــرل شــده اســت. قیمــت ارز، کارگر، 
آب و بــرق و غیــره همــان قیمــت ســابق اســت.  
خصــوص  در  دادگســتری  وکیــل  ایــن 
ــد  برخــی انتقادهــا از برخــورد جناحــی در رون
ــم  ــال قائ ــرای مث ــت: ب ــاد گف ــا فس ــارزه ب مب
مقــام شــهردار دوره قبــل دســتگیر شــده 
اســت و هنــوز بــه پرونــده او رســیدگی نشــده، 
ــران در  ــت ته ــهردار وق ــرد،  ش ــن ف ــس ای رئی
ــد.  ــا کن ــط امض ــت خ ــور دس ــون کش تلویزی
ــوه قضائیــه، اکبــر طبــری یــک نفــر کــه  در ق
ــتگاه  ــن دس ــس ای ــه رئی ــرد ب ــن ف نزدیک تری
اســت دســتگیر می شــود و  بررســی نمی شــود 
کــه چگونــه یــک فــرد در یــک دفتــر باالتریــن 

ــع  ــس او مطل ــد و رئی ــام می ده ــاد را انج فس
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــن مب ــردم ای ــت؛ م ــده اس نش
ــه  ــد ب ــاس می کنن ــد و احس ــاور نمی کنن را ب

ــت.    ــده اس ــن ش ــان توهی شعورش
ــن  ــه ای ــته ب ــه وابس ــده ن ــه داد: بن وی ادام
ــاح؛  ــا آن جن ــته ب ــه وابس ــتم و ن ــاح هس جن
ــان پیــش از انقــاب وکیــل شــدم  مــن در زم
ــدم  ــر دادگســتری را دی ــان 13 وزی و از آن زم
ــه حــال مــن نکــرد؛  کــه هیــچ کــدام فرقــی ب
ــی شــما  ــه وقت ــده ســوال می پرســم ک ــا بن ام
ــه  ــد مــردم ذهنشــان ب مبــارزه را آغــاز کرده ای
ســمت مبــارزه بــا فــرد و نــه بســتر فســاد رفته 
ــاد  ــم و انتق ــاح کاری نداری ــه جن ــا ب اســت.  م
ــد  ــرد را نبای ــث ف ــت. بح ــیوه اس ــه ش ــا ب م
ــال  ــد اعم ــه نمی توان ــرد ک ــک ف ــم؛ ی بیاوری
ــه ای  ــد و مجموع ــام ده ــا انج ــه را تنه متقلبان

ــتان اســت.  ــن داس پشــت ای
وی افــزود:  اینکــه آقــای رئیس جمهــور 
ــن ســرمایه کشــور  در خصــوص از دســت رفت
ــه  ــه هم ــد دغدغ ــی گفتن ــای خارج در بانک ه
مــردم اســت؛ چــرا در مهلتــی کــه وجــود 
ــه خــارج  ــدام ب ــا اق داشــت سیســتم بانکــی م
کــردن ایــن ســرمایه دومیلیــاردی نکــرد. بحث 
ــی هــم دغدغــه اســت کــه البتــه  بابــک زنجان
ــوه  ــای رئیس جمهــور و نصــف را ق نصــف را آق
ــت  ــان درس ــد؛ ایش ــت می گوی ــه درس قضائی
می گویــد کــه آقــای زنجانــی 2 میلیــارد و 
ــاال کشــید. زمانــی کــه  7۰۰ میلیــارد دالر را ب
زنجانــی تحریــم شــد دیگــر آن ســرمایه ای کــه 
بــرای افتتــاح بانــک در مالــزی اســتفاده کــرده 
ــران نرســید. حــاال حکمــی  ــه دســت ای ــود ب ب
ــد  ــش را گرفتن صــادر شــد و بســیاری از اموال
و بــه وزارت نفــت دادنــد و حــاال اینکــه چقــدر 
باقــی مانــده بحــث جدایــی اســت و هیچکــس 
در حــال حاضــر بــا اعــدام وی موافــق نیســت.  
ــه پشــت  ــوارد ک ــت: برخــی م احمــدی گف
در  گاهــی  و  نمی دانیــم  را  اســت  پــرده 
ــم  ــا می فهمی ــود و م ــرح می ش ــا مط اختاف ه
ــان  ــا نش ــه م ــت، ب ــخص اس ــه مش ــا آنچ ام
می دهــد رونــد ایــن مبــارزه بــا فســاد درســت 

ــت.   نیس

واکنش سریع قوه قضائیه نشان داد رئیس جمهور
 دست روی نقطه حساسی گذاشته است

رئیس  جمهور  لیست مفاسد را 
اعالم کند 

تحقیقــات  آمــوزش،  کمیســیون  عضــو   
مجلــس  گفــت: قــوه قضائیــه مرجــع رســیدگی 
ــورد  ــز از برخ ــس نی ــت و مجل ــد اس ــه مفاس ب
ــد،  ــل می کن ــت کام ــت ها حمای ــه درش ــا دان ب
ــد کــه دیگــر زمــان  رئیــس جمهــور بایــد بدان
حــرف زدن بــا ایمــا و اشــاره و کنایــه گذشــته 

اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، ضیــاءاهلل اعــزازی، 
ــور در  ــس جمه ــخنان رئی ــه س ــش ب در واکن
ــس  ــه ریی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــتان ی اس
ــه  ــورد ب ــادها را م ــن فس ــد م ــور می گوی جمه
ــه مناســبت در اســتان های مختلــف  مــورد و ب
بیــان می کنــم اظهــار داشــت: بنــده از رییــس 
ــده  ــای آین ــه در هفته ه ــم ن ــور می خواه جمه
بلکــه از همیــن فــردا لیســت مفاســدی را کــه 
مــورد نظــر دارد بــا یــک نامــه رســمی بــه قــوه 
ــا  ــز از آنه ــردم را نی ــد و م ــم کن ــه تقدی قضایی

ــع کنــد. مطل
ــه مرجــع رســیدگی  ــوه قضایی وی گفــت: ق
ــورد  ــز از برخ ــس نی ــت و مجل ــد اس ــه مفاس ب
ــد،  ــل می کن ــت کام ــت ها حمای ــه درش ــا دان ب
ــد کــه دیگــر زمــان  رئیــس جمهــور بایــد بدان
حــرف زدن بــا ایمــا و اشــاره و کنایــه گذشــته 

اســت.
اعــزازی بــا اشــاره بــه درخواســت اســتیضاح 
ــتیضاح  ــت: اس ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
امضــای  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
ــرف  ــت و ظ ــیده اس ــس رس ــدگان مجل نماین
ــم هیئــت رئیســه  ــده تقدی ــا ســه روز آین دو ی

ــد. ــد ش خواه
وی عمــده تریــن مــورد اســتیضاح را مســئله 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــدی معلم ــه بن رتب
بنــده بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش نیــز گفتــه 
ام کــه از مصاحبــه و رســانه ای کــردن موقــت 
مســئله رتبــه بنــدی معلمــان نتیجــه ای 
حاصــل نخواهــد شــد و مــا در عمــل خواهــان 

ــن موضــوع هســتیم.  ــی شــدن ای اجرای
کــرد:  تصریــح  مجلــس  نماینــده  ایــن 
ــت توجــه  ــن اســت کــه دول ــا ای درخواســت م
ویــژه ای در ایــن مــورد داشــته باشــد و بنــده 
پیگیری هــای الزم را تــا حصــول نتیجــه ادامــه 

ــم داد. خواه

جهانگیری چهارشنبه به استان های 
آذربایجان شرقی و غربی سفر می کند 

معــاون اول رئیــس جمهــور چهارشــنبه ایــن 
ــه زده و  ــق زلزل ــد از مناط ــرای بازدی ــه ب هفت
ــه اســتان های  ــی، ب ــد طــرح عمران ــاح چن افتت

ــد.  ــفر می کن ــی س ــرقی و غرب ــان ش آذربایج
ــری  ــحاق جهانگی ــارس، اس ــزارش ف ــه گ ب
معــاون اول رئیــس جمهــور بــه منظــور بازدیــد 
از مناطــق زلزلــه زده و برگــزاری جلســه ســتاد 
ــه  ــیدگی ب ــریع در رس ــران و تس ــت بح مدیری
ــنبه  ــر روز چهارش ــه اخی ــیب دیدگان زلزل آس
ــد  ــفر خواه ــرقی س ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ب

کــرد.
جهانگیــری همچنیــن در ادامــه ایــن ســفر 
ــرح  ــد ط ــاح از چن ــد و افتت ــور بازدی ــه منظ ب
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــه اس ــم ب ــروژه مه و پ

ــرد. ــد ک ســفر خواه
ــفر  ــن س ــور در ای ــس جمه ــاون اول رئی مع
ضمــن بازدیــد از تونــل و طــرح هــای اجرایــی 
احیــاء دریاچــه ارومیــه، دو بیمارســتان در 
ــرد. ــد ک ــاح خواه ــدوآب را افتت ــه و میان ارومی

ــه،  ــاح ورزشــگاه 1۵ هــزار نفــری ارومی افتت
بازدیــد از دریاچــه ارومیــه و برگــزاری جلســه 
ســتاد احیــاء دریاچــه ارومیــه از دیگــر برنامــه 
هــای معــاون اول رئیــس جمهــور در ایــن ســفر 

خواهــد بــود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:
جامعه مدنی و تشکل ها، نشانگر 

توسعه سیاسی هستند

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
ــه  ــه جامع ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــی  ــعه سیاس ــانگر توس ــکل ها، نش ــی و تش مدن
هســتند، گفــت: اگــر تشــکل های خــوب و 
تخصصــی نداشــته باشــیم، قطعــا احــزاب 
کارآمــدی نیــز نخواهیــم داشــت، از امــور 
ــوری خواســتارم نســبت  ــوان ریاســت جمه بان
بــه ایــن موضــوع توجــه زیــادی داشــته باشــد 
و بانــوان نیــز ایــن تشــکل ها را جــدی بگیرنــد 
تــا روز بــه روز بــه تعــداد آن هــا افــزوده شــود. 
جهانگیــری  علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســازمان های  تخصصــی  دوره  هفتمیــن  در 
ــا  ــواده ب ــان و خان مــردم نهــاد فعــال حــوزه زن
ــه در  ــدی جامع ــای تولی ــه نیروه ــان این ک بی
توســعه ی اقتصــاد نقــش بســیار مهمــی دارنــد، 
اظهــار کــرد: بانــوان همچــون آقایــان بــه 
ــروی انســانی نقــش بســیار مهمــی  ــوان نی عن
توســعه  در  و می تواننــد  دارنــد  در جامعــه 
باشــند،  آفریــن  نقــش  کشــور  اقتصــادی 
ــه  ــور و جامع ــه کش ــه ب ــانی ک ــدم کس معتق
ــواده و  ــه و خان ــاً در خان دلســوز هســتند، قطع

مــادران دلســوزی تربیــت یافته انــد.
وی ادامــه داد: قطعــاً کســانی کــه  در تولیــد 
ــر و  ــوق یکدیگ ــه حق ــهروندی ب ــوق ش و حق
باعــث  می گذارنــد؛  احتــرام  ســرمایه گذار 
ــد. ــد ش ــه خواهن ــعه ی جامع ــرفت و توس پیش

جهانگیــری با بیــان اینکــه کارآمــدی مردان 
ــوان  ــف بان ــت و کار مضاع ــه تربی ــه ب در جامع
ــیار  ــش بس ــان نق ــت: جوان ــردد، گف ــاز می گ ب
مهمــی در پــرورش نیــروی کار دارنــد،  بانــوان 
توانمندســازی  راســتای  در  می تواننــد  نیــز 
نیروهــای خــوب جامعــه، نقــش بســیار اساســی 

داشــته باشــند.
وی بیــان کــرد: امــروزه اقتصــاد بــه ســمت 
اقتصــاد دانــش بنیــان مــی رود و کســب و 
ــا  ــد، م ــر چهــره می دهن کارهــای ســنتی تغیی
ــی  ــان آمادگ ــش بنی ــاوری و دان ــوزه فن در ح
الزم بــرای برقــراری ارتبــاط بــا بانــوان در 

ــتیم. ــهرها هس ــطح ش س

داماد شهردار اسبق تهران خبر داد: 
نجفی همچنان در زندان است 

ــه  ــر ک ــن خب ــام ای ــا اع ــری ب ــا بب علیرض
دادگاه تجدیــد نظــر محمدعلــی نجفــی در 
ــکوت  ــد از س ــد ش ــزار خواه ــخ 6 آذر برگ تاری
ــده  ــی در پرون ــکی قانون ــناس پزش ــک کارش ی

ــر داد.  ــتاد خب ــرا اس ــل میت قت
ــاد  ــری، دام ــا بب ــا؛ علیرض ــزارش برن ــه گ ب
ــان  ــا زم ــه ب ــران، در رابط ــبق ته ــهردار اس ش
ــه  ــه ب ــت: اباغی ــی گف ــزاری دادگاه نجف برگ
دســت مــا رســیده کــه 6 آذر زمــان برگــزاری 

ــت. ــده اس ــام ش دادگاه اع
ــده  ــوان ش ــه عن ــه ک ــه او همانگون ــه گفت ب
دادگاه بــه صــورت علنــی برگــزار خواهــد شــد.

خصــوص  در  نجفــی  محمدعلــی  دامــاد 
تهــران  اســبق  آخریــن وضعیــت شــهردار 
ــرار  ــا ق ــه ب ــس از آنک ــی پ ــای نجف ــت: آق گف
ــه  ــس از دو روز مجــدد ب ــه آزاد شــدند پ وثیق
ــرر  ــای مک ــود تقاض ــا وج ــت و ب ــدان برگش زن
ــتند. ــدان هس ــون در زن ــان تاکن ــل ایش وکی

ــل  ــم قت ــوان حک ــرد: دی ــح ک ــری تصری بب
ــی  ــای نجف ــتاد از ســوی آق ــرا اس عمــدی میت
را نقــض و تقاضــا کــرد شــبهات بررســی شــود.

او در رابطــه بــا آخریــن جزئیــات اظهــار نظر 
کارشناســان قضایــی گفــت: 6 کارشــناس بایــد 
ــناس  ــک کارش ــه ی ــد ک ــر می کردن ــار نظ اظه
پزشــکی قانونــی، تاکنــون نظــری در رابطــه بــا 

ایــن پرونــده ارائــه نکــرده اســت.
دامــاد نجفــی در رابطــه بــا آخریــن وضعیــت 
ــه  ــت: صحن ــتاد گف ــرا اس ــل میت ــه قت صحن
قتــل شســته شــده بــود و وکیــل آقــای نجفــی 

تقاضــا رفــع ابهــام دارنــد.
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ـــت:   ـــران گف ـــان در ای ـــفیر عم ـــل س جاردبی
گســـترش روابـــط اقتصـــادی و تجـــاری بـــا 
ــد  ــورد تاکیـ ــران مـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ــی رود  ــد مـ ــوده و امیـ ــی بـ ــای عمانـ مقام هـ
ایـــن روابـــط منشـــا خیـــر و برکـــت بـــرای 

هـــر دو کشـــور مســـلمان شـــود. 
ـــد  ـــن احم ـــعود ب ـــنا،« س ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــترک  ـــت مش ـــی« در نشس ـــد البروان ـــن خال ب
ـــرد:  ـــار ک ـــل اظه ـــادی اردبی ـــاالن اقتص ـــا فع ب
بخـــش  هیات هـــای  می شـــود  تـــاش 
خصوصـــی عمـــان و ایـــران نیـــز در اجـــاس 
ـــا  ـــد ت ـــان 2 کشـــور شـــرکت کنن اقتصـــادی می
ـــور  ـــان 2 کش ـــادی می ـــکاری  اقتص ـــه هم زمین

ـــود. ـــم ش ـــتر فراه بیش
وی اضافـــه کـــرد: پیامبـــر اکـــرم )ص( 
هفـــت همســـایه را بـــه مـــا ســـفارش کـــرده 
ـــن  ـــران اولی ـــان، ای ـــت عم ـــر دول ـــه از منظ ک
ــبت  ــا نسـ ــرد مـ ــت و رویکـ ــن کشورهاسـ ایـ
ـــاله دارد  ـــزار س ـــن ه ـــه چندی ـــران عقب ـــه ای ب
ـــور  ـــان دو کش ـــط می ـــته رواب ـــد گذش و همانن

حفـــظ خواهـــد شـــد.
البروانـــی ضمـــن ابـــراز خرســـندی از 
ســـفر بـــه اســـتان اردبیـــل خاطرنشـــان 
ــی  ــای فراوانـ ــتان قابلیت هـ ــن اسـ ــرد: ایـ کـ
را در حوزه هـــای گردشـــگری، اقتصـــادی و 
ــده  ــت  در آینـ ــد اسـ ــاورزی دارد و امیـ کشـ
و  اقتصـــادی  مـــروادات  افزایـــش  شـــاهد 

ــیم. ــر باشـ ــا یکدیگـ ــاری بـ تجـ
بـــه گفتـــه وی در حـــال حاضـــر صـــدور 
ــه  ــی بـ ــاع ایرانـ ــرای اتبـ ــان  بـ ــزای عمـ ویـ
ســـهولت انجـــام گرفتـــه  و بـــا ایرانی هـــا در 
ـــار  ـــی رفت ـــاع اروپای ـــد اتب ـــور همانن ـــن کش ای

می شـــود.
بـــه گـــزارش ایســـنا، حســـین پیرمـــوذن 
ـــار  ـــز اظه ـــل نی ـــی اردبی ـــاق بازرگان ـــس ات رئی
ــادرات  ــوزه صـ ــتان در حـ ــن  اسـ ــرد: ایـ کـ
تاکنـــون از بازارهـــای عمـــان بی بهـــره بـــوده 
ــه در  ــای  کـ ــه  توانمندی هـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
زمینـــه معـــادن و صنایـــع غذایـــی دارد 
می توانـــد محصـــوالت فراوانـــی را بـــه  ایـــن 

کشـــور صـــادر کنـــد.
وی گفـــت: امـــروزه کشـــورهای اســـامی 
بیـــش از پیـــش نیازمنـــد تعامـــل و مـــرواده 
ـــده  ـــت در آین ـــد اس ـــتند و امی ـــادی هس اقتص
ایـــن همکاری هـــا توســـعه بیشـــتری داشـــته 

ـــد. باش
ــان  ــل بیـ ــی اردبیـ ــاق بازرگانـ ــس اتـ رئیـ
کـــرد: زمینـــه صـــادرات غیرنفتـــی از ایـــران 
ـــم اســـتان  ـــه عمـــان فراهـــم شـــده و  امیدواری ب
ـــرای  ـــهمی ب ـــادرات س ـــن ص ـــز از ای ـــل نی اردبی

ـــد. ـــاص ده ـــود اختص خ

رفع موانع تولید
 برای حفظ اشتغال در شهرستان جلفا 

فرمانــدار شهرســتان جلفــا گفــت: بایــد 
موانــع و مشــکات پیــش روی تولیــد کنندگان 
ــتغال  ــت اش ــظ و تثبی ــرای حف ــایی و ب شناس
ــهیلگری و  ــد، تس ــد تولی ــداوم رون ــود و ت موج
ــی  ــت دســتگاه های اجرای ــع در اولوی ــع موان رف

ــرد.  ــرار گی شهرســتان ق
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
صــادق احمــدی فرمانــدار شهرســتان جلفــا در 
جلســه کارگــروه رفــع موانــع تولیــد بــا اشــاره 
علیــه  ظالمانــه دشــمنان  تحریم هــای  بــه 
دســتگاه های  مدیــران  افــزود:  کشــورمان 
ظرفیت هــای  و  فرصت هــا  بایــد  اجرایــی 
حوزه هــای  در  تولیــد  و  گــذاری  ســرمایه 
مختلــف بــا هــدف رونــق تولیــد و ایجــاد 
اشــتغال پایــدار در شهرســتان را بــرای ســرمایه 

گــذاران و تولیدکننــدگان تبییــن کننــد.
راه انــدازی  و  احیــاء  را  کارگــروه  اوهــدف 
ــکات و  ــع مش ــد و رف ــدی راک ــای تولی واحد ه
موانــع موجــود بــر ســر راه آن هــا دانســت و افزود: 
ایــن خــط مشــی بویــژه در ســالی کــه شــعار آن 
رونــق تولیــد انتخــاب شــده بســیار مهــم بــوده 
و نقشــه راه مســولین ایــن شــعار خواهــد بــود و 
همــه بایــد در راســتای تحقــق آن تــاش نماییم.

او اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــادی  ــدن نم ــت و مع ــوزه صنع ــای ح واحد ه
از نظــام اقتصــادی کشــور محســوب می شــوند 
ــع  ــکات و موان ــش مش ــد و پای ــد رص ــه بای ک
ایــن واحد هــای تولیــدی بدلیــل اینکــه نقــش 
زیــادی در رونــق اقتصــادی دارنــد، بیشــتر 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م
از  جلفــا  شهرســتان  افــزود:در  احمــدی 
طریــق سیســتم کارا 243نفــر اشــتغالزایی 
ــن  ــال ای ــان س ــا پای ــد ت ــه بای ــم ک ــته ای داش
ــد  ــد و بای ــتغالزایی برس ــر اش ــه 7۰۰نف ــم ب رق
دســتگاه های اجرایــی بــه ویــژه بانک هــای 
عامــل شهرســتان بــرای رونــق تولیــد و ایجــاد 
ــورد  ــی م ــه ســختگیری ب ــر گون ــتغال از ه اش
و مانــع تراشــی بــرای ســرمایه گــذاران و 
تولیدکننــدگان خــودداری کــرده و تــاش 
کننــد موانــع ســد راه تولیــد کننــده و ســرمایه 

ــود ــته ش برداش
ــت  ــود و هش ــال ن ــت در س ــان گف او در پای
ــی و دو  ــر نفت ــادرات غی ــون دالر ص 4۰۰میلی
ــرکات  ــی از گم ــادرات چمدان ــون دالر ص ملی

ــت. ــده اس ــام ش ــا انج ــوردوز و جلف ــز ن مرک

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی:
افزایش پروازهای فرودگاه شهید 

مدنی در مسیر تبریز - کیش

مدیـــرکل فـــرودگاه هـــای آذربایجـــان 
شـــرقی از افزایـــش پروازهـــای فـــرودگاه 
ــز -  ــیر تبریـ ــز در مسـ ــی تبریـ ــهید مدنـ شـ

کیـــش خبـــر داد.
ـــع  ـــن آذری در جم ـــر، رامی ـــزارش مه ـــه گ ب
خبرنـــگاران از افزایـــش پروازهـــای فـــرودگاه 
ـــس  ـــش و بالعک ـــز - کی ـــیر تبری ـــز در مس تبری
ـــر داد. ـــی خب ـــرکت هواپیمای ـــک ش ـــط ی توس

ــز -  ــش - تبریـ ــرواز کیـ ــزود:  پـ آذری افـ
ــنبه  ــج شـ ــنبه و پنـ ــای دوشـ ــش روزهـ کیـ
ـــی  ـــام م ـــای B737 انج ـــا هواپیم ـــه ب ـــر هفت ه

شـــود.
وی اظهـــار داشـــت: عـــاوه بـــر ایـــن 
ـــیر  ـــی در مس ـــون پروازهای ـــم اکن ـــا، ه پروازه
روزهـــای  بالعکـــس  و  کیـــش   – تبریـــز 
یکشـــنبه، ســـه شـــنبه، چهارشـــنبه وجمعـــه 
توســـط شـــرکت هواپیمایـــی ایرتـــور برقـــرار 

اســـت.

ــار  ــه اظه ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
داشــت: در حــال حاضــر یارانــه نقــدی شــامل 
حــال تمــام جمعیــت کشــور می شــود و شــاید 
در ایــن مقطــع دولــت بــه دنبــال ســازماندهی 
ایــن یارانه هــا و پرداخــت هدفمنــد آن بــه 
ــوار دهک هــای کــم  جمعیــت 1۸ میلیــون خان

درآمــد اســت. 
ــرزاده،   ــی جعف ــا، غامعل ــزارش ایرن ــه گ ب
بــه  اشــاره  بــا  رشــت  مــردم  نماینــده 
ــی  ــوری مبن ــس جمه ــر ریی ــای اخی صحبت ه
بــر آغــاز مســاعدت بــه 1۸ میلیــون خانــوار از 
مــاه آینــده اظهــار داشــت: هنــوز جزییــات ایــن 
ــدم  ــا معتق ــت ام ــده اس ــر نش ــوع منتش موض
ــب  ــواده در قال ــون خان ــه 1۸ میلی مســاعدت ب
ــد  ــدی می توان ــای نق ــت یارانه ه ــر ماهی تغیی

ــود. ــام ش انج
یارانه هــای  ماهیــت  تغییــر  دربــاره  وی 
ــه  ــر یاران ــال حاض ــح داد: در ح ــدی توضی نق
ــور  ــت کش ــام جمعی ــال تم ــامل ح ــدی ش نق
ــه  ــت ب ــع دول ــن مقط ــاید در ای ــود و ش می ش

ــا و پرداخــت  ــن یارانه ه ــال ســازماندهی ای دنب
هدفمنــد آن بــه جمعیــت 1۸ میلیــون خانــوار 

ــت. ــد اس ــم درآم ــای ک دهک ه
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ــه  ــان یاران ــرح هم ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی ب

ــه  ــری ارای ــب دیگ ــه در قال ــت ک ــدی اس نق
ــی  ــرایط فعل ــت: در ش ــار داش ــود، اظه می ش
ــز  ــه ج ــری ب ــچ راه دیگ ــت هی ــا، دول درآمده
اســتفاده از محــل یارانه هــا بــرای اجــرای ایــن 

ــدارد.     ــت ن سیاس

ــه  ــش یاران ــکان افزای ــاره ام ــرزاده درب جعف
نقــدی ایــن 1۸ میلیــون خانــوار گفــت: امــکان 
ــا حــذف  ــه کم درآمدهــا ب افزایــش ســقف یاران
یارانــه دهک هــای بــاال وجــود دارد. وقتــی 
مخاطــب یارانــه نقــدی از ۸۰ میلیــون نفــر بــه 
ــت  ــد، دول ــدا کن ــش پی ــر کاه ــون نف 2۰ میلی
می توانــد نســبت بــه افزایــش ســقف آن بــرای 

ایــن جمعیــت اقــدام کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در رابطــه بــا اجرای 
ــوار،  ــون خان ــه 1۸ میلی ــاعدت ب ــت مس سیاس
ــد،   ــتفاده می کن ــود اس ــارات خ ــت از اختی دول
ادامــه داد:  ایــن اقــدام دولــت نیــازی نــدارد کــه 
در مجلــس مطــرح شــود چراکــه طبــق قانــون 
هدفمنــد کــردن یارانه هــا، دولــت ایــن اختیــار 
را دارد کــه بــه صــورت نقــدی و غیرنقــدی در 

جهــت فقرزادیــی اقــدام کنــد.
جعفــرزاده خاطرنشــان کــرد:  واقعیــت ایــن 
ــت از  ــدارد کــه دول ــی وجــود ن اســت کــه پول
آن محــل بخواهــد اقدامــی در جهت مســاعدت 
بــه یــک جمعیــت قابــل توجــه انجــام دهــد، در 
ــان  ــارد توم ــزار و ۵۰۰ میلی حــال حاضــر 3 ه
ــه  ــود ک ــردم داده می ش ــه م ــدی ب ــه نق یاران
ــای  ــن دهک ه ــغ بی ــن مبل ــع ای ــوه توزی نح

ــد.  ــد ش ــا خواه ــر و جابه ج ــف تغیی مختل
ــه  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــن عض ای
ــم  ــدام ه ــن اق ــرای ای ــت ب ــرد: دول ــد ک تاکی
مجــوز دارد و هــم قانــون اجــازه ایــن اقــدام را 

ــت.    ــت داده اس ــه دول ب

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: 

دولت برای مساعدت به 1۸ میلیون خانوار 
راهی جز تغییر ماهیت یارانه ها ندارد

وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت گفـــت: 
2.۵ میلیـــارد یـــورو طـــرح در حـــوزه مـــس 
ـــان  ـــزد و آذربایج ـــان، ی ـــای کرم ـــتان ه در اس

شـــرقی در دســـت اقـــدام داریـــم. 
بــه گــزارش ایرنــا ، رضــا رحمانــی در آییــن 
افتتــاح  پنــج طــرح در مجتمــع صنعتــی مــس 
ــو  ــه صــورت ویدئ سرچشــمه رفســنجان کــه ب
کنفرانــس در محــل ســالن فجــر مجتمــع 
سرچشــمه و ارتبــاط بــا رئیــس جمهــوری 
صــورت گرفــت بیــان کــرد: امــروز پنــج طــرح 
ــا  ــنجان ب ــمه رفس ــس در سرچش ــوزه م در ح
اعتبــار بالــغ بــر 7۵۰ میلیــارد ریــال بــه بهــره 

ــید. ــرداری رس ب
ــا  ــرح ه ــن ط ــر از ای ــرد: غی ــح ک وی تصری
مــا 2.۵ میلیــارد یــورو طــرح هــای دیگــری در 
حــوزه مــس در کشــور در دســت اقــدام داریــم  
ــان،  ــد در کرم ــات جدی ــامل کارخانج ــه ش ک
ــتان و  ــتان و بلوچس ــرقی، سیس ــان ش آذربایج

ــزد هســتند. ی
ــه ذوب  ــی ادامــه داد: احــداث کارخان رحمان
ــد  ــد تولی ــاد و طــرح جدی ــون آب ــس در خات م
اســید در خاتــون آبــاد کرمــان را داریــم کــه تــا 
چنــد مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری  خواهنــد 
رســید همچنیــن طــرح هــای جامــع آب، 
پاالیشــگاه و ذوب ســونگون نیــز از جملــه 
ــی بخــش صنعــت مــس کشــور در  طــرح های

ــتند. ــدام هس ــت اق دس
ــارس  ــج ف ــال آب از خلی ــه انتق ــی ب رحمان
بــه اســتان هــای یــزد و کرمــان هــم اشــاره و 
بیــان کــرد: ایــن طــرح ابرپــروژه انتقــال ّآب در 
ــرای اجــرای آن 12 هــزار  کشــور اســت کــه ب
ــع مالــی  میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل مناب
شــرکت مــس سرچشــمه، گل گهــر ســیرجان 

و چادرملــوی یــزد هزینــه مــی شــود.
ـــال  ـــان امس ـــا پای ـــرد: ت ـــان ک وی خاطرنش
ـــره بـــرداری  ـــن پـــروژه آمـــاده به فـــاز اول ای
خواهـــد بـــود و آب بـــه ســـیرجان مـــی 
ـــمه  ـــا سرچش ـــده ت ـــال آین ـــط س ـــد و اواس رس

خواهـــد رســـید.
ـــوان  ـــارت عن ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی
ـــه  ـــر لول ـــروژه ۸2۵ کیلومت ـــن پ ـــرای ای ـــرد: ب ک
ـــخ  ـــه در تاری ـــذاری در حـــال انجـــام اســـت ک گ

ـــد. ـــد مان ـــدگار خواه ـــور مان کش

ـــع  ـــولفوریک مجتم ـــید س ـــرح اس ـــه ط وی ب
مـــس سرچشـــمه اشـــاره و بیـــان کـــرد: بـــا 
ــرد 4۵۰  ــه کـ ــرح و هزینـ ــن طـ ــرای ایـ اجـ
یـــورو(  میلیـــارد ریـــال ) 11۰ میلیـــون 
ـــر  ـــش تغیی ـــه فل ـــورب ب ـــوره از ری ـــتم ک سیس
کـــرد و از مزیـــت هـــای مهـــم ایـــن طـــرح 
ــش  ــز کاهـ ــولفوریک نیـ ــید سـ ــد اسـ تولیـ

ــیدی اســـت. آالیندگـــی اسـ
رحمانـــی بـــا بیـــان اینکـــه مـــی تـــوان از 
ـــد  ـــیمیایی تولی ـــود ش ـــدی، ک ـــید تولی ـــن اس ای
ـــرد  ـــتفاده ک ـــاورزی از آن اس ـــات کش و در باغ
ـــد  ـــت بدانن ـــط زیس ـــتداران محی ـــت: دوس گف
صنعـــت کشـــور  حامـــی و حافـــظ محیـــط 

ـــت. ـــت اس زیس
وی خاطرنشـــان کـــرد: امـــروز میـــزان  
ـــر  ـــرم ب ـــی گ ـــان میل ـــش م ـــوره فل so۲  از ک
ـــه  ـــی ک ـــت در حال ـــب ۵49 اس ـــال مترمکع نرم
ــه  ــن اینکـ ــت ضمـ ــتاندارد آن 1۸۰۰ اسـ اسـ
ذرات خروجـــی از کـــوره فلـــش ۸.7  میلـــی 
ــال مترمکعـــب اســـت  کـــه  ــر نرمـ گـــرم بـ

ــتاندارد جهانـــی آن 1۵۰ اســـت. اسـ
ـــادآور  ـــارت ی ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی
ــزار و 627  ــر یکهـ ــغ بـ ــاری بالـ ــد: اعتبـ شـ
ـــش  ـــای بخ ـــرح ه ـــرای ط ـــان ب ـــارد توم میلی
صنعـــت مـــس در اســـتان کرمـــان گذاشـــته 

شـــده شـــامل طـــرح ریختـــه گـــری آنـــد، 
طـــرح انتقـــال نـــوار سرچشـــمه و بازیافـــت 
ـــع  ـــی صنای ـــرکت مل ـــط ش ـــه توس ـــت ک آب اس
ـــردم  ـــم م ـــده و تقدی ـــن ش ـــران تأمی ـــس ای م

اســـتان کرمـــان مـــی شـــود.
ــردم  ــده مـ ــرد: نماینـ ــان کـ وی خاطرنشـ
انـــار در مجلـــس شـــورای  و  رفســـنجان 
ـــید  ـــه اس ـــدازی کارخان ـــرای راه ان ـــامی  ب اس
ســـولفوریک در راســـتای کاهـــش آالیندگـــی 
بســـیار تـــاش کـــرد و بـــا راه انـــدازی ایـــن 
ـــولفوریک و  ـــید س ـــد اس ـــن تولی ـــه ضم کارخان
ـــد  ـــد تولی ـــوان واح ـــی ت ـــی، م ـــش آالیندگ کاه
کـــود شـــیمیایی مـــورد نیـــاز باغـــات کشـــاورزی 

را از اســـید ســـولفوریک بـــه دســـت آورد.
ــتان  ــه اسـ ــفر بـ ــزود: در سـ ــی افـ رحمانـ
ــان  ــارد تومـ ــزار و 6۰۰ میلیـ ــان 11 هـ کرمـ
طـــرح صنعتـــی افتتـــاح شـــد کـــه شـــامل 
ـــی  در  ـــون تن ـــفنجی 2 میلی ـــن اس ـــرح آه ط
ـــیرجان، طـــرح فـــوالد 1 و نیـــم  گل گهـــر س
ـــن  ـــرح آه ـــوالد، ط ـــان ف ـــی در جه ـــون تن میل
اســـفنجی در شـــرکت احیـــا فـــوالد  بافـــت، 
ـــع  ـــران در مجتم ـــی گوه ـــروگاه 16۰ مگاوات نی
ـــرمایه گـــذاری  ـــد س ـــر بـــا 1۰۰ درص گل گه

ایـــن شـــرکت اســـت.
ـــن  ـــح کـــرد: همچنیـــن از دیگـــر ای وی تصری

ـــیژن  ـــه اکس ـــه کارخان ـــوان ب ـــی ت ـــا م ـــرح ه ط
ــت  ــد بریدنـ ــوالد، تولیـ ــان فـ ــرکت جهـ شـ
ســـرد در جهـــان فـــوالد، افتتـــاح 4 پســـت بـــرق 
ـــش  ـــر، طـــرح واحـــد خردای در شـــرکت گل گه
ـــین کاری  ـــات ماش ـــرح خدم ـــن، ط ـــر زمی گه
و  متـــه و 16 طـــرح زیرمجموعـــه  گل گهـــر 
ـــرار  ـــرداری ق ـــره ب ـــورد به ـــه م ـــرد ک ـــاره ک اش

ـــد. گرفتن
وی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز در مجتمـــع 
ــاح  ــاهد افتتـ ــمه شـ ــس سرچشـ ــم مـ عظیـ
مهمتریـــن پـــروژه زیســـت محیطـــی کشـــور 
هســـتیم گفـــت: مـــس بـــه عنـــوان عنصـــر 
ــت آن روز  ــر اهمیـ ــا  بـ ــتراتژیک در دنیـ اسـ
ـــا در  ـــور م ـــود و کش ـــی  ش ـــزوده م ـــه روز اف ب
ـــان را دارد و  ـــتم جه ـــه هش ـــس رتب ـــر م ذخای
ـــه  ـــه ب ـــرد ک ـــم ک ـــی خواهی ـــش بین ـــال پی امس

رتبـــه هفتـــم جهـــان دســـت یابیـــم.
ـــا  ـــر م ـــال حاض ـــه داد: در ح ـــی ادام رحمان
ـــادن   ـــص در مع ـــس خال ـــن م ـــون ت 34.۵ میلی
ــش از  ــا پیـ ــه تـ ــم کـ ــور داریـ ــس کشـ مـ
ـــس  ـــن م ـــون ت ـــد 22.۵ میلی ـــافات جدی اکتش
ـــد  ـــن تولی ـــد ای ـــافات جدی ـــا اکتش ـــتیم و ب داش
ـــرده  ـــدا ک ـــش پی ـــن افزای ـــون ت ـــه 34.۵ میلی ب

ـــت. اس
ـــس در 6  ـــد م ـــا در تولی ـــرد: م ـــان ک وی بی
ماهـــه  نخســـت امســـال 1۵ درصـــد نســـبت 
ـــه  ـــه از برنام ـــل رشـــد داشـــتیم ک ـــه ســـال قب ب
ـــن  ـــتیم ضم ـــو هس ـــد جل ـــم 1۸ درص ـــد ه تولی
اینکـــه امســـال در تولیـــد مـــس کاتـــدی در 
ــن و در  ــزار تـ ــت 26۰ هـ ــا ظرفیـ ــور بـ کشـ
ـــترین  ـــن بیش ـــزار ت ـــا 3۰۰ ه ـــده ب ـــال آین س

ـــم زد. ـــم خواهی ـــخ را رق ـــورد تاری رک
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اظهـــار 
ــد در  ــای جدیـ ــرداری هـ ــره بـ ــت: بهـ داشـ
ـــوح  ـــح الفت ـــروز فت ـــس، ام ـــت م ـــش صنع بخ
اســـت و  دشـــمن فکـــر مـــی کـــرد صنعـــت 
مـــس تعطیـــل مـــی شـــود در حالـــی کـــه 

افزایـــش تولیـــد مـــس را داریـــم.
وی خاطرنشـــان کـــرد: کشـــور چیـــن 47 
ـــران  ـــه ای ـــس دارد و ب ـــارد دالر واردات م میلی
پیشـــنهاد داده اســـت کـــه بخشـــی از مـــس 
ــداری  ــران خریـ ــود را از ایـ ــاز خـ ــورد نیـ مـ

کننـــد.

2.۵ میلیارد یورو طرح در حوزه مس در کشور در دست اقدام است

از  شــرقی  آذربایجــان  گمــرکات  ناظــر 
 ۸۰۰ و  میلیــارد  یــک  از  بیــش  صــادرات 
میلیــون دالر کاال از گمــرکات اســتان خبــر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، لیلــی اورنگــی بــا اشــاره 
بــه جزئیــات صــادرات و واردات آذربایجــان 
ــون و 6۰۰  ــک میلی ــرد:  ی ــار ک ــرقی، اظه ش
ــه  ــن کاال در هفــت ماهــه ســالجاری ب هــزار ت
ــون  ــارد و ۸۰۰ میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب ارزش بال
ــت  ــده اس ــادر ش ــتان ص ــرکات اس دالر  از گم
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
گذشــته از نظــر وزنــی و دالری بــه ترتیــب 27 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای و 11۸ درص
وی عنــوان کــرد: ۸۰ درصــد کاالهــای 
صادراتــی از گمــرکات اســتان  بــه کشــورهای 
ترکیــه، عــراق، ارمنســتان، گرجســتان و چیــن 

صــادر شــده اســت.
وی گفــت: عمــده محصــوالت صادراتــی 
از گمــرکات آذربایجــان شــرقی  در هفــت 
ماهــه ســالجاری را چــدن آهــن و فــوالد، 
وروغن هــای  ســوخت ها  پاســتیکی،  مــواد 
معدنــی و محصــوالت حاصــل از تقطیــر آن هــا، 
ــات از  ــس و مصنوع ــی،  م ــای خوراک ــوه ه می

ــوالد،  ــا ف ــن ی ــدن آه ــات از چ ــس، مصنوع م
ماشــین آالت و وســایل مکانیکــی اجــزاء و 
قطعــات آنهــا، شیشــه و مصنوعــات شیشــه ای، 
فــرآورده هــای غــات و رشــته هــای ســنتتیک 

ــتند.  ــره هس ــی غیریکس ــا مصنوع ی
ــز  ــرک تبری ــت گم ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
در مقایســه بــا ســایر گمــرکات کشــور، تصریــح 

ــه ارزش  ــن کاال ب ــزار ت ــدود 6۰۰ ه ــرد: ح ک
قریــب بــه  9۰۰ میلیــون دالر از گمــرک تبریــز 
صادر شــده اســت کــه از لحــاظ  وزنــی و ارزش 
ــتان و  ــرکات اس ــن گم ــه اول بی دالری در رتب
رتبــه  پانزدهــم در میــان 1۰6 گمــرک کشــور 

قــرار گرفتــه اســت.
ــرزی  ــارت فرام ــی تج ــتاد هماهنگ ــر س دبی

آذربایجــان شــرقی افــزود: در هفــت ماهــه 
ــه ارزش  ــن ب ــزار ت ســالجاری بیــش از 311 ه
از طریــق  کاال  میلیــون دالر  از 7۰۰  بیــش 

ــت. ــده اس ــور ش ــتان وارد کش ــرکات اس گم
ــزان واردات در  ــن می ــد: ای ــر ش وی  متذک
ــته از  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب مقایس
نظــر وزنــی و دالری بــه ترتیــب 74 و 3۵ 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص
ــد  ــش از 7۰  درص ــرد: بی ــان ک وی خاطرنش
ــامل   ــتان ش ــرکات اس ــی از گم ــای واردات کااله
توتــون و تنباکــو،  ماشــین آالت و وســایل 
مکانیکــی  اجــزاء و قطعــات آنهــا، گوشــت 
و احشــای خوراکــی، کاغــذ و مقــوا، مــواد 
پاســتیکی و اشــیای ســاخته شــده از ایــن مواد، 
ــای  ــرآورده ه ــو و ف ــوالد، کاکائ چــدن آهــن و ف
آن، خمیــر چــوب، چــوب و اشــیاء چوبــی و 
ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی بوده اســت.

از  نیمــی  از  بیــش  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــتان  ب ــرکات اس ــی از گم ــای واردات کااله
ــارات متحــده  ــه، ام ــب ازکشــورهای ترکی ترتی
عربــی، آلمــان، چیــن وگرجســتان بــوده اســت.

کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــار  ــی اظه ــرکات آذربایجــان شــرقی، اورنگ گم
کــرد: درآمدهــای وصولــی گمــرکات اســتان در 
ــزار و  هفــت ماهــه ســالجاری بیــش از ســه ه
7۰۰میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه ایــن رقــم 
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل 23 

ــش داشــته اســت . درصــد افزای

صادرات بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر کاال
 از گمرکات آذربایجان شرقی

اقتصاد

سخنگوی شورای اسالمی شهر تبریز:
بخشی از مشکالت آسفالت معابر 

برطرف شده است 

نهضــت  اجــرای  بــا  تبریــز  شــهرداری 
ــر  آســفالت بخشــی از مشــکات آســفالت معاب
و خیابــان هــای ســطح شــهر را برطــرف کــرده 

ــت.  اس
بــه گــزارش شــهریار، کریــم صــادق زاده در 
حاشــیه بازدیــد از پــروژه هــای عمرانی بــا بیان 
ایــن مطلــب، گفــت: موضــوع نهضــت آســفالت 
ــوان از  ــت و ت ــام جدی ــا تم ــر ب ــال حاض در ح
ســوی شــهرداری تبریــز در حــال انجــام اســت 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــه ش ــه ای ک ــا بودج و ب
مصــوب کــرده اســت، آســفالت ریــزی در نقــاط 

مختلــف تبریــز اجــرا مــی شــود.
ــوص  ــکات در خص ــه مش ــان اینک ــا بی او ب
آســفالت معابــر شــهر زیــاد اســت، افــزود: 
ــوع  ــا موض ــاط ب ــهروندان در ارتب ــات ش مطالب
ــود  ــا وج ــی ب ــت و از طرف ــاد اس ــفالت زی آس
وضعیــت اقتصــادی شــهرداری و گرانــی قیــر و 
مــواد آســفالت، بــا ایــن حــال مــا توانســته ایــم 
درصــدی از ایــن مشــکات را برطــرف کنیــم.

ــت  ــاش و هم ــرد: ت ــوان ک ــادق زاده عن ص
ــان ایشــان در  ــز و معاون ــرم تبری شــهردار محت
ــل  ــهری قاب ــکات ش ــل مش ــازی و ح زیباس
ــا تــاش هایــی کــه صــورت  ــر اســت و ب تقدی
ــوی  ــرایط ج ــه ش ــی ک ــا زمان ــرد، ت ــی گی م
مســاعد باشــد آســفالت ریــزی معابــر اصلــی و 
فرعــی و کوچــه هــا و محــات همچنــان ادامــه 

ــد. مــی یاب
او همچنیــن بــا قدردانــی از تــاش کارگــران 
مشــارکت  ریــزی،  آســفالت  موضــوع  در 
ــل  ــریع در تکمی ــت تس ــهروندان را در جه ش
ــت:  ــت و گف ــروری دانس ــفالت ض ــت آس نهض
ــت  ــر اس ــاوی پلیم ــد ح ــای جدی ــفالت ه آس
ــژه  ــه وی ــرده و ب ــر ک ــت آن را بهت ــه کیفی ک
ــورد  ــی م ــی آر ت ــیرهای ب ــم مس ــرای ترمی ب
اســتفاده قــرار مــی گیــرد تــا نیــاز بــه تعویــض 

ــد. ــیرها نباش ــن مس ــفالت ای ــاالنه آس س

مفقودی
خــودروی  ســبز  بــرگ 
ــاك ــماره پ ــه ش ــکان ب  پی
 ٣٥ ایــران ٥٥٩ ب ٢٨ بــه 
مســعودی  ابراهیــم  نــام 
ــده و  ــود گردی ــاد مفق کردآب

ــت. ــار اس ــد اعتب فاق
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ــور  ــس جمهـ ــوان رئیـ ــور بانـ ــاون امـ معـ
گفـــت: مبلـــغ یک هـــزار و 11۵ میلیـــارد 
ــداث 3  ــرای احـ ــوض بـ ــک باعـ ــال کمـ ریـ
ــه  ــاص یافتـ ــکونی اختصـ ــد مسـ ــزار واحـ هـ

اســـت. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــوان و  ــور بانـ ــاون امـ ــکار معـ ــه ابتـ معصومـ
ـــاس  ـــر اس ـــت: ب ـــور گف ـــس جمه ـــواده رئی خان
ـــزار و 11۵  ـــغ ه ـــران، مبل ـــأت وزی ـــم هی تصمی
ـــه  ـــوض ب ـــک باع ـــار کم ـــال اعتب ـــارد ری میلی

زلزلـــه زدگان اختصـــاص یافـــت.
ـــک  ـــامل کم ـــار ش ـــن اعتب ـــزود: ای ـــکار اف ابت

ــد  ــزار واحـ ــداث 3 هـ ــرای احـ ــوض بـ باعـ
ــد  ــر واحـ ــه ازای هـ ــتایی بـ ــکونی روسـ مسـ
ــوض  ــک باعـ ــال، کمـ ــون ریـ ــد میلیـ یکصـ
مســـکونی  واحد هـــای  تعمیـــر  جهـــت 
ــد  ــر واحـ ــه ازای هـ ــتایی بـ ــهری و روسـ شـ
باعـــوض  کمـــک  ریـــال،  میلیـــون   ۵۰
ــرای 3  ــتی بـ ــوازم معیشـ ــن لـ ــت تأمیـ جهـ
ـــد  ـــر واح ـــه ازای ه ـــکونی ب ـــد مس ـــزار واح ه
۵۰ میلیـــون ریـــال، کمـــک هزینـــه اســـکان 
موقـــت 3 هـــزار واحـــد مســـکونی روســـتایی 
ـــال  ـــون ری ـــد میلی ـــد یکص ـــر واح ـــه ازای ه ب
و کمـــک باعـــوض جهـــت احـــداث 2 هـــزار 

واحـــد جایـــگاه دامـــی بـــه ازای هـــر واحـــد 
ــت. ــاص یافـ ــال اختصـ ــون ریـ ۵۰ میلیـ

ـــه زده  او در حاشـــیه بازدیـــد از روســـتای زلزل
ـــی  ـــار اعام ـــق آم ـــت: طب ـــراب گف ـــاب س تیرش
ــود 1۸  ــه موجـ ــتا از 24 خانـ ــن روسـ در ایـ
ـــه دام  ـــیب هایی ب ـــده و آس ـــب ش ـــه تخری خان

ـــت. ـــده اس ـــور وارد ش و طی
ــور  ــس جمهـ ــوان رئیـ ــور بانـ ــاون امـ معـ
ـــان  ـــی از هم ـــووالن محل ـــت و مس ـــزود: دول اف
ـــه زده  ـــه در مناطـــق زلزل ـــی زلزل لحظـــات ابتدای
ـــرداری و  ـــل آوارب ـــوری مث ـــد و ام ـــور یافتن حض
ـــام  ـــال انج ـــرعت در ح ـــه س ـــادر ب ـــن چ تامی
ـــای  ـــن نیاز ه ـــرای تامی ـــر الزم ب ـــت و تدابی اس
ـــه  ـــورت گرفت ـــده ص ـــیب دی ـــردم آس ـــه م اولی

ـــت. اس
ـــن  ـــت: مهم تری ـــال گف ـــن ح ـــکار در عی ابت
مســـئله مقاوم ســـازی مناطـــق مســـکونی 
ــتحکام  ــه از اسـ ــت کـ ــژه در روستاهاسـ به ویـ
ــرما در  ــل سـ ــتند، فصـ ــوردار نیسـ الزم برخـ
ــریع تر  ــه سـ ــر چـ ــد هـ ــت و بایـ ــش اسـ پیـ
ــود. ــازی شـ ــردم چاره سـ ــکان مـ ــرای اسـ بـ

ـــی و  ـــووالن محل ـــع مس ـــه موق ـــور ب او، حض
ـــه زده  ـــردم زلزل ـــش آالم م ـــاران را در کاه دهی
بســـیار مهـــم و حیاتـــی دانســـت و تصریـــح 
ــان  ــیب دیده آذربایجـ ــتا های آسـ ــرد: روسـ کـ
ــیار  ــوالت بسـ ــاورزی و محصـ ــت کشـ وضعیـ
خوبـــی دارنـــد و هـــر چـــه ســـریعتر بایـــد 
ـــادی  ـــات اقتص ـــه حی ـــا ب ـــوند ت ـــیدگی ش رس

ـــد. ـــاز گردن ـــود ب خ
ابتـــکار در پاســـخ بـــه ســـوالی در مـــورد 
نقـــش معاونـــت امـــور بانـــوان ریاســـت 
زلزلـــه زدگان  بـــه  کمـــک  در  جمهـــوری 
ــترین تـــاش  ــان توضیـــح داد: بیشـ آذربایجـ
و  آموزشـــی  فرهنگـــی،  کمک هـــای  مـــا 
ــژه  ــواده به ویـ ــت خانـ ــرای بازگشـ ــی بـ روانـ
ـــت. ـــادی اس ـــرایط ع ـــه ش ـــودکان ب ـــان و ک زن

ــور  ــس جمهـ ــوان رئیـ ــور بانـ ــاون امـ معـ
ـــاء  ـــرح ارتق ـــاه ط ـــا در کرمانش ـــرد: م ـــه ک اضاف
تـــاب آوری را در ارتبـــاط بـــا زلزلـــه زدگان 
اجـــرا کردیـــم و تـــاش داریـــم ایـــن طـــرح 
ـــه زده  ـــق زلزل ـــابه را در مناط ـــای مش و طرح ه
ـــم. ـــه و ســـراب آذربایجـــان هـــم اجـــرا کنی میان

ـــر اینکـــه  ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب ـــل جلیل ابوالفض
ــر از  ــائلی فراتـ ـــه مسـ ــور ب ــث سانسـ مبحـ
ـــی  ـــور را ناش ـــود سانس ـــوط می ش ـــینما مرب س
ــور  ــرای کشـ ــی بـ ــوزان واقعـ ــود دلسـ از نبـ

دانســـت. 
ــی،  ــل جلیلـ ــا، ابوالفضـ ــزارش برنـ ــه گـ بـ
نویســـنده و کارگـــردان ســـینما، اظهـــار 
ــاز  ــاب فیلمسـ ــس از انقـ ــن پـ ــت: مـ داشـ
شـــدم و افـــکار و اندیشـــه هایم مشـــخص 
اســـت و فـــردی معتقـــد و مذهبـــی هســـتم. 
جلیلـــی خاطرنشـــان کـــرد: از جوانان مـــان 
ـــن  ـــال س ـــه 3۰ س ـــی ک ـــیم، جوان ـــد بپرس بای
ــت؟  ــده اسـ ــوش دیـ ــک روز خـ ــا یـ دارد آیـ
وقتـــی جوانـــان مـــا در ایـــن مـــدت حتـــی 
یـــک روز خـــوش ندیده انـــد بایـــد خودمـــان 
ـــدام  ـــکل دارد، م ـــا مش ـــای کار م ـــم کج ببینی
صبـــر  گفـــت  جوان هـــا  بـــه  نمی شـــود 
کنیـــد مشـــکات حـــل می شـــود، چـــه 
ــوند،  ــل می شـ ــکات حـ ــن مشـ ــی ایـ زمانـ
همـــه مردنـــد و رفتنـــد، بایـــد در نگاه مـــان 

بـــه مســـائل تجدیـــد نظـــر کنیـــم.
ــچ  ــم و هیـ ــه می رویـ ــا همـ ــزود: مـ او افـ
ـــکل  ـــد. مش ـــد ش ـــدگار نخواه ـــا مان ـــدام از م ک
ــا در وزارت  ــا را تنهـ ــور و محدودیت هـ سانسـ
ــال  ــاد اســـامی نبایـــد دنبـ فرهنـــگ و ارشـ
ـــود  ـــور وج ـــیاری در کش ـــکات بس ـــرد، مش ک
می تـــوان  هـــم  تغذیـــه  در  حتـــی  دارد، 
ــک  ــر یـ ــرد، اگـ ــه یابی ورود کـ ــرای ریشـ بـ
نفـــر تغذیـــه خوبـــی نداشـــته باشـــد فســـفر 
ــرد در  ــن فـ ــد و همیـ ــزش نمی رسـ ــه مغـ بـ

و  باشـــد  مشکل ســـاز  می توانـــد  جامعـــه 
ـــور  ـــائل کش ـــر مس ـــه دیگ ـــه او ب ـــکل تغذی مش
و جامعـــه تأثیـــر بگـــذارد. مرحـــوم طالقانـــی 
ـــام از  ـــر اس ـــد اگ ـــه می گوی ـــه ای دارد ک جمل
ـــاع از  ـــه دف ـــازی ب ـــت نی ـــب اس ـــن مکات برتری

آن بـــا چـــوب و چمـــاق نیســـت.
ــا  ــت: مـ ــه گفـ ــردان در ادامـ ــن کارگـ ایـ
پـــس از 4۰ ســـال کـــه از انقـــاب اســـامی 
می گـــذرد یـــک اقتصـــاددان، جامعه شـــناس 
ـــل  ـــینما مث ـــم، س ـــزرگ نداری ـــک ب و روانپزش
ـــد  ـــت و بای ـــاختمان اس ـــک س ـــر از ی ـــک آج ی
ـــی  ـــادی و روانشناس ـــی، اقتص ـــائل اجتماع مس
ــا  ــم تـ ــرار دهیـ ــی قـ ــورد بررسـ ــز مـ را نیـ
ــروز  ــت امـ ــق در وضعیـ ــه ای دقیـ ــه نتیجـ بـ
ـــا  ـــان ب ـــر روز در خیاب ـــا ه ـــیم. م ـــینما برس س
ـــای  ـــه کاس ه ـــوط ب ـــیاری مرب ـــای بس تابلوه
ــد  ــرا بایـ ــویم، چـ ــه می شـ ــری مواجـ بازیگـ
اینقـــدر بازیگـــر تربیـــت کـــرد، مـــردم چـــرا 
اینقـــدر بـــه بازیگـــری عاقه منـــد هســـتند و 
چـــرا ایـــن کار تـــا ایـــن حـــد مـــورد توجـــه 

اســـت؟
کارگـــردان فیلـــم ســـینمایی »رقـــص 
خـــاک« تصریـــح کـــرد: همـــه چیـــز نشـــان 
ــن را  ــه میهـ ــق بـ ــا عشـ ــه مـ ــد کـ می دهـ
ــه  ــا را بـ ــرایط مـ ــته ایم، شـ ــردم کشـ در مـ

از  پیـــش  کـــرده،  مجبـــور  خودخواهـــی 
انقـــاب شـــرایط بـــه شـــکلی بـــود کـــه مـــا 
در خیابـــان عاشـــق می شـــدیم و در نهایـــت 
ــده ایم ازدواج  ــقش شـ ــه عاشـ ــی کـ ــا کسـ بـ
می کردیـــم، سانســـور و ایـــن فرهنـــگ کـــه 
نمی خواهیـــم چیـــزی را کـــه وجـــود دارد 
ــد  ــث شـ ــم باعـ ــمانمان ببینیـ ــل چشـ مقابـ
پـــس از انقـــاب دخترهـــا و پســـرها اجـــازه 
نداشـــته باشـــند کـــه در خیابـــان بـــا هـــم 
ـــه  ـــق ب ـــد و عش ـــدم بزنن ـــا ق ـــد ی ـــت کنن صحب
ـــی در  خانه هـــا رفـــت و دیدیـــم چـــه معضات
ـــد.  ـــود آم ـــه وج ـــه ب ـــرای جامع ـــه ب ـــن زمین ای
ســـینما نیـــز همیـــن اســـت و بیشـــتر بـــه 
یـــک بهانـــه شـــبیه اســـت کـــه در سانســـور 
ــرح  ــًا مطـ ــود دارد اصـ ــه وجـ ــی کـ عظیمـ
نیســـت و مشـــکلی کـــه امـــروز بـــه عنـــوان 
ـــت. ـــینما اس ـــر از س ـــود دارد فرات ـــور وج سانس

ــود  ــه وجـ ــز همیشـ ــط قرمـ ــزود: خـ او افـ
ـــت  ـــوز مملک ـــق و دلس ـــه عاش ـــی ک دارد، کس
و کشـــورش باشـــد بـــه ســـمت خـــط قرمـــز 
ــم  ــه فراهـ ــرایطی کـ ــا شـ ــا بـ ــی رود، مـ نمـ
ـــور را از  ـــت و کش ـــه مملک ـــق ب ـــم عش کرده ای
بیـــن برده ایـــم و می بینیـــم کـــه مســـئوالن 
ــراد  ــه افـ ــد کـ ــان می دهنـ ــوح نشـ ــه وضـ بـ
ــد،  ــور را نمی خواهنـ عاشـــق مملکـــت و کشـ

افـــرادی  بـــه  عاقه منـــد  بیشـــتر  آنهـــا 
ـــر  ـــا اگ ـــند. م ـــع باش ـــط مطی ـــه فق ـــتند ک هس
ــرا و  ــوز، آرمان گـ ــئول دلسـ ــد و مسـ هنرمنـ
عاشـــق ســـرزمین داشـــتیم سانســـور وجـــود 
نداشـــت. کســـی کـــه دلســـوز کشـــورش 
اســـت قطعـــاً عملکـــرد قابـــل دفاعـــی دارد و 
ــن  ــد، مـ ــتقبال می کنـ ــاد اسـ ــاً از انتقـ قطعـ
اگـــر بـــه آنچـــه کـــه مطـــرح می کنـــم 
اعتقـــاد داشـــته باشـــم از انتقـــاد نمی ترســـم 
را  را نمی بـــازم، پـــس منتقـــد  و خـــودم 

حـــذف نمی کنـــم.
جلیلـــی در ادامـــه اظهـــار داشـــت: مـــن 
فیلـــم »حافـــظ« را بـــا کمـــک ژاپنی هـــا 
ــد و  ــران شـ ــی اکـ ــم در جایـ ــاختم، فیلـ سـ
ـــرای  ـــن ب ـــه م ـــور ک ـــازان کش ـــی از فیلمس یک
ـــد و  ـــن آم ـــراغ م ـــتم، س ـــل هس ـــرام قائ او احت
گفـــت تـــو آبـــروی اســـام را بـــرده ای، مـــن نیـــز 
ـــای  ـــی از اعض ـــس از آن یک ـــدادم و پ ـــی ن جواب
ـــد  ـــاز بودن ـــان فیلمس ـــراه هم ـــه هم ـــی ک گروه
ـــد چـــرا جـــواب او را  ـــده و گفتن ـــن آم ســـراغ م
ـــرام  ـــارم را احت ـــل رفت ـــز دلی ـــن نی ـــدادی؟ م ن
بـــه ایـــن فیلمســـاز بیـــان کـــردم و گفتـــم 
شـــاید مـــن نمی دانســـتم، اگـــر فیلـــم مـــن 
ــرده ترجیـــح می دهـــم  ــروی اســـام را بـ آبـ
ـــخص  ـــن ش ـــتان ای ـــان دوس ـــود هم ـــران نش اک

از فیلـــم مـــن حمایـــت می کردنـــد و از مـــن 
گایـــه داشـــتند چـــرا جـــواب او را نـــدادم، 
کامـــًا مشـــخص اســـت در بیـــن خودشـــان 
نیـــز مشـــکل وجـــود دارد. اگـــر همـــان 
فـــرد کـــه بـــه مـــن می گفـــت تـــو آبـــروی 
ـــه  ـــود، ب ـــام ب ـــق اس ـــرده ای عاش ـــام را ب اس
جـــای برچســـب زدن بـــا مـــن بـــه بحـــث و 
گفت وگـــو می نشســـت و مشـــکل را بـــا هـــم 
حـــل می کردیـــم امـــا بـــه جـــای ایـــن کار 

جلـــوی اکـــران فیلـــم را گرفـــت.
ــک  ــه یـ ــاره بـ ــا اشـ ــردان بـ ــن کارگـ ایـ
ـــواد  ـــه ج ـــی ک ـــت: زمان ـــی گف ـــه  رادیوی مصاحب
ـــود  ـــینمایی ب ـــازمان س ـــس س ـــمقدری رئی ش
در رادیـــو گفت وگویـــی داشـــتیم، جـــواد 
شـــمقدری در ایـــن گفت وگـــو وعـــده داد 
بـــه هـــر فیلمـــی کـــه توقیـــف شـــده صـــد 
میلیـــون تومـــان می دهیـــم و مـــن بـــا 
احتســـاب اینکـــه 14 فیلـــم توقیـــف شـــده 
ــارد و 4۰۰  داشـــتم می توانســـتم یـــک میلیـ
ـــنهاد  ـــن پیش ـــا ای ـــرم ام ـــان بگی ـــون توم میلی
ـــاد  ـــا اعتق ـــما ب ـــر ش ـــم اگ ـــم و گفت را نپذیرفت
فیلم هـــای مـــن را توقیـــف کرده ایـــد نبایـــد 
بـــا پـــول مشـــکل را حـــل کنیـــد، مشـــکل 
ـــل  ـــول ح ـــا پ ـــینمایی ب ـــر س ـــک اث ـــی ی فرهنگ

نمی شـــود.
او افـــزود: مـــن آن زمـــان ایـــن مبلـــغ را 
ـــنهاد  ـــیاری پیش ـــراد بس ـــردم و اف ـــت نک دریاف
ـــاب  ـــد انق ـــن ض ـــروز م ـــا ام ـــد ام را پذیرفتن
ـــروز  ـــد ام ـــول گرفته ان ـــه پ ـــی ک ـــدم و آنهای ش

ـــتند.  ـــمی هس ـــور چش ن

ابتکار خبر داد؛

احداث 3 هزار واحد مسکونی با 
کمک بالعوض 111۵ میلیارد ریالی 

بررسی تأثیر سانسور و ممیزی بر آثار سینمایی؛ 

 اگر دلسوز کشور بودیم سانسور وجود نداشت 

رئیــس اداره فــرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غذا 
و دارو دربــاره فــروش چلوکبــاب هــای ارزان قیمــت توضیح داد. 

ــین  ــد حس ــوان، محم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب

عزیــزی رئیــس اداره فــرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی 
ســازمان غــذا و دارو، دربــاره فــروش غذاهــای خیلــی ارزان مثــل 
چلوکبــاب اظهــار کرد:وقتــی قیمــت تمــام شــده غذایــی ماننــد 
چلــو کبــاب ارزان اســت، ایــن مســئله بــه معنــای آن بــوده کــه 
ــن احتمــال وجــود دارد کــه   ــه غــذا ارزان اســت و ای ــواد اولی م
ــرده باشــند. ــتفاده نک ــاب اصــا از گوشــت اس ــه کب ــرای تهی ب

او ادامــه داد: البتــه ابــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه بــرای 
تهیــه کبــاب مقــدار خیلــی کمــی گوشــت اســتفاده شــده  باشــد 

و بیشــتر کبــاب را ســویا یــا ســنگدان مــرغ تشــکیل بدهــد.
ــازمان  ــامیدنی س ــی و آش ــای غذای ــرآورده ه ــس اداره ف رئی
ــکلی  ــرغ مش ــنگدان م ــویا و س ــرف س ــزود: مص ــذا و دارو  اف غ
ــی از نظــر  ــرای ســامت افــراد مشــکلی ایجــاد نمــی کنــد ول ب

ــت و  ــود اس ــی ش ــوب م ــتی محس ــر گوش ــواد غی ــی م محتوای
ــدارد. ــراد ن ــرای اف ــامتی ب ــر س ــکلی از نظ مش

عزیــزی گفــت: در کبــاب هــای ارزان قیمــت،  ســنگدان هــای 
مــرغ  معمــوال از کشــتارگاه هــای مجــاز خریــداری و بــا مقــدار 
ــن  ــه همی ــود و ب ــی ش ــوط م ــرده مخل ــرخ ک ــویا چ ــادی س زی
دلیــل غــذای داده شــده بــه دســت مشــتری ارزان تــر از ســایر 

اماکــن تهیــه و طبــخ غذاســت .
ــازمان  ــامیدنی س ــی و آش ــای غذای ــرآورده ه ــس اداره ف رئی
غــذا و دارو یــاد آوری کــرد: مــردم بــا مشــاهده هرگونــه تخلفــی 
ــد  ــان بگذارن ــامانه 19۰ وزارت بهداشــت در می ــا س ــب را ب مرات
تــا در ســریع تریــن زمــان مســائل مختلــف پیگیــری و ترتیــب 

اثــر داده شــود.

پشت پرده کباب های ارزان قیمت در رستوران ها

خسارت 1۰ میلیارد تومانی زمین لرزه به 
زیرساخت های جاده ای آذربایجان شرقی

زمین لــرزه ۵.9 ریشــتری بامــداد جمعــه 
ــا  ــه راه ه ــان ب ــارد توم ــای، 1۰ میلی ترکمانچ
ــتان  ــرقی در شهرس ــان ش ــای آذربایج و پل ه

ــارت زد.  ــه خس ــراب و میان ــای س ه
ــداری و  ــرکل راه ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرقی در  ــاده ای آذربایجان ش ــل ج ــل و نق حم
جمــع خبرنــگاران بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
ــان  ــارد توم ــت میلی ــر هف ــرزه اخی ــن ل در زمی
بــه جــاده هــا و ســه میلیــارد تومــان بــه پــل 

ــا خســارت وارد شــده اســت. ه
ــت  ــه هف ــان اینک ــا بی ــزاده ب ــی علی اروجعل
دهنــه پــل در اثــر زلزلــه و پــس لرزه هــای آن 
در مناطــق زلزلــه زده آذربایجان شــرقی آســیب 
ــج  ــداد پن ــن تع ــرد: از ای ــار ک ــد، اظه دیده ان
ــا 4۰  ــراب 2۰ ت ــل در س ــه و 2 پ ــل در میان پ

ــد. ــازه ای دیده ان ــیب س ــد آس درص
کیلومتــر   2۰۰ کــرد:  تاکیــد  علیــزاده 
زلزلــه زده  مناطــق  در  ای  جــاده  شــبکه 
 2۵ کــه  دارد  وجــود  آذربایجان شــرقی 
ــتایی آن  ــی و روس ــای فرع ــر از جاده ه کیلومت

شــده اند. آســیب  دچــار 
راه هــای  حــوزه  در  داد:  ادامــه  وی 
و  کارکنــان  تــاش  بــا  آذربایجان شــرقی، 
اکیپ هــای مســتقر در مناطــق زلزلــه زده،هیــچ  
جــاده یــا پلــی مســدود نبــوده و امــکان تــردد 

در آنهــا فراهــم شــده اســت.
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ای آذربایجــان شــرقی دربــاره زمــان آغــاز 
بازســازی جــاده هــا و پــل هــای آســیب 
دیــده از زمیــن لــرزه نیــز گفــت: هــم اکنــون 
ــان  ــداری آذربایج ــوزه راه ــای ح ــز اکیپ ه نی
شــرقی در حــال فعالیــت در منطقــه هســتند، 
ــد  ــی بای ــرات اساس ــام تعمی ــرای انج ــی ب ول
منابــع مالــی تعریــف شــود کــه بــه ایــن 
کمیتــه  بــا  الزم  نامه نگاری هــای  منظــور 
بحــران اســتان و بــه تبــع آن کشــور در حــال 

ــت. ــام اس انج

ارزش افزوده 16۰ میلیارد ریالی 
توصیه های هواشناسی برای 
کشاورزی آذربایجان شرقی

توصیه هــای  و  خدمــات  افــزوده  ارزش 
هواشناســی کشــاورزی اداره کل هواشناســی 
آذربایجان شــرقی بــه کشــاورزان اســتان در 
ــارد  ــی 16۰ میلی ــی 9۸-97 شمس ــال زراع س

ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــال ب ری
ــی  ــر کل هواشناس ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــرقی در جم ــان ش آذربایج
ــش از  ــتفاده بی ــزود: اس ــر اف ــن خب ــام ای اع
3۰ هــزار کاربــر کشــاورز آذربایجان شــرقی 
هواشناســی  توصیه هــای  و  پیش بینی هــا  از 
کشــاورزی در ســال زراعــی 9۸-97 باعــث 

ــت. ــده اس ــتان ش ــد در اس ــش تولی افزای
علــی دولتــی مهــر اظهــار کــرد: ایــن 
ــتای  ــه در راس ــاورزان منطق ــا کش اداره کل ب
توصیــه هــای »هواشناســی کاربــردی« )تهــک( 

می کنــد. همــکاری 
کــه  اعتمــادی  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــاورزان ب ــان کش ــتان در می ــی اس هواشناس
دســت آورده و از اطاعــات هواشناســی بــه 
عنــوان یــک نهــاده موثــر در بخــش کشــاورزی 
ــه تولیــد و  اســتفاده مــی شــود، کاهــش هزین
ــان محصــوالت زراعــی و باغــی  ــش راندم افزای

کشــاورزان حاصــل می شــود.
ــروع  ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب ــر اف ــی مه دولت
ــتان  ــق اس ــر مناط ــع در اکث ــه موق ــارش ب ب
ــال  ــم در س ــی 99-9۸ امیدواری ــال زراع در س
زراعــی جــاری بــا ارائــه خدمــات بیشــتر، ایــن 

ــد. ــدا کن ــش پی ــزوده افزای ارزش اف
آذربایجــان  کشــاورزی  اراضــی  وســعت 
شــرقی یــک میلیــون و 222 هــزار هکتــار 
ــار  ــزار هکت ــزان ۸۰۵ ه ــن می ــه از ای ــت ک اس
اراضــی زیــر کشــت دیــم و 294 هــزار هکتــار 
ــی اســت؛ اراضــی  ــر کشــت آب ــز اراضــی زی نی
زیــر کشــت محصــوالت دائمــی نیــز 123 هــزار 

ــعت دارد. ــار وس هکت
اســتان  آبــی  منابــع  بالقــوه  پتانســیل 
ــن  ــه از ای ــت ک ــب اس ــارد مترمکع ــج میلی پن
طریــق  از  مترمکعــب  میلیــارد   2 میــزان 
بارندگــی، 1.14 میلیــارد مترمکعــب از طریــق 
ــب  ــارد مترمکع ــطحی و 1.4 میلی ــای س آب ه
ــی  ــع زیرزمین ــت از مناب ــق برداش ــز از طری نی

می شــود. اســتحصال 
دالر  میلیــون   29۰ گذشــته  ســال 
محصــوالت کشــاورزی از گمــرکات اســتان 
آذربایجــان شــرقی صــادر شــد و 13 درصــد از 
کل صــادرات غیرنفتــی اســتان بــه ایــن بخــش 

دارد. اختصــاص  اقتصــادی 

استاندار آذربایجان شرقی:
مهاجرت نخبگان از مهم ترین مشکالت 

آذربایجان شرقی است 

تریــن  مهــم  شــرقی  اســتاندارآذربایجان 
مهاجــرت  را  شــرقی  آذربایجــان  مشــکل 
اکنــون  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  نخبــگان 
مهاجــرت روســتایی بــه شــهرها مطرح نیســت، 
ــان ســرمایه  ــگان و صاحب بلکــه مهاجــرت نخب
مطــرح اســت کــه اگــر تبعــات مقصــد و مبــدا 
را در نظــر بگیریــم ، متوجــه خواهیــم شــد کــه 

چــه خســرانی اتفــاق می افتــد. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــه،  ــوان فرهیخت ــا بان ــی ب ــت تخصص در نشس
ــرقی  ــان ش ــان آذربایج ــران زن و کارآفرین مدی
کــه بــا حضــور ابتــکار، معــاون رییــس جمهــور 
ــا  ــد،  ب ــزار ش ــواده برگ ــوان و خان ــور بان در ام
ــگان  ــر مهاجــرت نخب ــه در اث ــر این ک ــد ب تاکی
ــه تنهــا ســهم جمعیتــی اســتان مــا کاهــش  ن
ــی  ــا از ســرمایه مل ــدا کــرده بلکــه ســهم م پی
نیــز رو بــه کاهــش اســت، گفــت: بــا مهاجــرت 
نیروهــای توســعه، چرخ هــای اقتصــاد بــه 

ــد. ــد چرخی ــی نخواه خوب
وی بیــان کــرد: بدتــر از موضــوع مهاجــرت، 
ــار  ــا گرفت ــتان م ــده، اس ــال آین ــی 1۰ س ط

ــد. ــد ش ــت خواه ــری جمعی ــده ی پی پدی
این کــه مهاجــرت جــوان  بیــان  بــا  وی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــری ب ــد فک ــت بای ــن اس گزی
ــکاری در  ــرخ بی ــزود: متاســفانه ن ــم، اف آن کنی
اســتان مــا 1۰.3 درصــد اســت، میانگیــن نــرخ 
ــد  ــرده 22 درص ــل ک ــردان تحصی ــکاری م بی
ــد  ــتان 32 درص ــرده ی اس ــل ک ــان تحصی و زن

اســت.
ــت  ــزود: وضعی ــنا، وی اف ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــوب نیس ــا خ ــتغال اص ــا در اش ــتان م اس
ــی ســخت  ــه مردمان ــه این ک ــا توجــه ب ــی ب ول
ــه  ــم ب ــرت داری ــخت و باغی ــان س ــوش و ج ک
ــی  ــران اجتماع ــا بح ــر ب ــل کم ت ــن دلی همی
ــچ  ــا هی ــتان م ــردم اس ــویم، م ــه می ش مواج
ــه  ــد، بلک ــول دهی ــا پ ــه م ــد ب ــت نگفته ان وق

ــد. ــری کار کردن ــای دیگ ــد جاه رفتن
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کارآفرینــی زنــان، 
گفــت: اگــر در خانــواده ای مــادر فــرد تحصیــل 
کــرده  یــا کارآفریــن باشــد، قطعــا کــودکان نیــز 

ادامه دهنــده ی راه مــادر خواهنــد شــد.
و  علمــی  ارتقــای  و  توانمندســازی  وی 
اجرایــی بانــوان یــک جامعــه، را اقدامــی بســیار 

ــت. ــد دانس مفی

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* وقتــي کــه انســان در مقابــل خــود مــي 
ایســتد، بــه نظــر مــي رســد همــه چیــز ســد 

راه اوســت.
امرسون

* اگــر انســان هــا خــود را بشناســند، 
ــد. ــناخته ان ــدا را ش خ

امام علي)ع(،سخنان،طایی
* بــراي ایجــاد تغییــر و تحــول بایــد خــود 
را از نــو شناســایي کنیــم و انســان جدیــدي 

از خویشــتن بســازیم.
وین دایر

ــن  ــترک بی ــه مش ــای تفاهم نام ــی امض در پ
ــازندگی  ــرارگاه س ــده ق ــز و فرمان ــهردار تبری ش
خاتــم االنبیــا، آییــن آغــاز عملیــات اجرایی ســه 
ــک  ــه ارزش ی ــت شــهری ب ــروژه مهــم مدیری پ
هــزارو ۸۰۰ میلیــارد تومــان، برگــزار می شــود. 
ــه  ــم نام ــن تفاه ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
ــز، توســعه  ــزرگ تبری ــارک ب شــامل احــداث پ
مرکــز دفــن بهداشــتی پســماند و تکمیــل 

ــت. ــت اس ــراه والی بزرگ
ــزرگ  ــارک ب ــروژه هــا، پ مهــم تریــن ایــن پ
ــعت در  ــار وس ــا 6۰۰هکت ــه ب ــت ک ــز اس تبری
ــه  ــده و از آن ب ــع ش ــز واق ــرب تبری ــمال غ ش
ــران  ــای ای ــن پارک ه ــی از بزرگ تری ــوان یک عن
پــارک  پــروژه  یــاد می شــود.  و خاورمیانــه 
بــزرگ تبریــز در دو فــاز اجــرا می شــود کــه فــاز 
نخســت آن کاربری هــای تفریحــی و ورزشــی و 
فــاز دوم شــامل مجموعــه گردشــگری، تفریحــی 
و تجــاری اســت. اعتبــار اختصــاص یافتــه بــرای 
تکمیــل ایــن پــروژه یــک هــزار و ۵۰۰ میلیــارد 

تومــان خواهــد بــود.
ــا  توســعه مرکــز دفــن بهداشــتی پســماند ب
ــاد  ــر مف ــان از دیگ ــارد توم ــار 1۰۰ میلی اعتب
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــت ک ــه اس ــم نام ــن تفاه ای

ســلول هــای شــش گانه ایــن مرکــز احــداث، و 
نیــز تصفیــه خانــه مرکــزی شــیرابه بــا اعتبــار 
2۰۰میلیــارد تومــان تکمیــل می شــود. در 
ــزی  ــه گاه مرک ــروژه زبال ــی پ ــات اجرای عملی
ــز  ــای 2 و 3 مرک ــلول ه ــز س ــهرداری تبری ش
ــود و  ــی ش ــداث م ــل اح ــور کام ــه ط ــن ب دف
ــی  ــرداری م ــماره 4 و ۵ خاکب ــلول های ش س

ــوان  ــه عن ــوان ب ــی ت ــروژه م ــن پ ــوند. از ای ش
بزرگتریــن پــروژه زیســت محیطــی شــهرداری 

ــرد. ــاد ک ــر ی ــای اخی ــز در ســال ه تبری
ــه از  ــت ک ــان والی ــاز دوم اتوب ــن ف همچنی
ــز و اتصــال  ــد تبری ــوان ورودی جدی ــه عن آن ب
ــی  ــاد م ــرب ی ــه غ ــز ب ــرق تبری ــده ش دهن
شــود، بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه بــه طــول 

ــان  ــارد توم ــار 2۰۰میلی ــا اعتب ــر و ب 7 کیلومت
ــن  ــرای ای ــدف از اج ــود. ه ــی ش ــل م تکمی
ــاده  ــه ج ــداران ب ــراه پاس ــال بزرگ ــروژه، اتص پ
تبریز-اهــر عنــوان شــده و در کنــار آن، مســیر 
ــازه  ــای ت ــهرک ه ــه ش ــانی ب ــی آس دسترس
ــی،  ــر، مصل ــه، نص ــدیه، باغمیش ــیس رش تاس
ــران  ــع بح ــژه در مواق ــه وی ــر ب ــرزداران، فج م

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ب
ــز  ــروژه ترامــوا تبری در ایــن بیــن احــداث پ
در مســیر خیابــان امــام خمینــی )ره( بــه ارزش 
هزارمیلیاردتومــان از دیگــر مفــاد ایــن تفاهــم 
ــه  ــر در مرحل ــال حاض ــه در ح ــود ک ــه ب نام

ــت.  ــی اس ــه و طراح مطال
ــروژه  ــه پ ــی س ــات اجرای ــاز عملی ــن آغ آیی
مهــم مدیریــت شــهری، پنــج شــنبه 23 آبــان 
ــا  ــا »هفتــه وحــدت« ب مــاه جــاری همزمــان ب
حضــور حجت االســام والمســلمین آل هاشــم، 
ــز، محمدرضــا پورمحمــدی،  ــه تبری ــام جمع ام
ــهین  ــرج ش ــرقی، ای ــان ش ــتاندار آذربایج اس
باهــر، شــهردار تبریــز، ســعید محمــد اســامی، 
ــاء و  ــم االنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ــده ق فرمان
ــران  ــهر و مدی ــورای ش ــای ش ــی از اعض جمع

ــز برگــزار مــی شــود. شــهری تبری

با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان؛

عملیات اجرایی سه پروژه مهم مدیریت شهری تبریز آغاز می شود
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ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــرو ب ــر نی ــاون وزی مع
تاســیس  در  ســرمایه گذاری  بــرای  زمینــه 
نیروگاه هــای بــادی و خورشــیدی فراهــم شــده 
ــرق تولیــدی را  اســت، گفــت: ســرمایه گذاران ب
بــه شــبکه تحویــل مــی دهنــد و شــبکه همــان 
مقــدار را در مــرز بــه خریــدار تحویــل می دهــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســیدمحمد صــادق زاده 
ــه  ــه اباغی ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب در گفت وگــو ب
وزیــر نیــرو درمــورد صــادرات بــرق تجدیدپذیر، 
ــت  ــده اس ــه آم ــن اباغی ــرد: در ای ــار ک اظه
کــه ســرمایه گذار خارجــی یــا داخلــی در 
ــرق  ــد، ب ــرمایه گذاری کنن ــادی س ــای ب تونل ه
ــد و شــبکه همــان  ــل دهن ــه شــبکه تحوی را ب
ــل  ــدار تحوی ــه خری ــرز ب ــرق را در م ــدار ب مق
دهــد. ایــن زمینــه کامــا فراهــم شــده اســت و 
حــدود پنــج یــا شــش متقاضــی نیــز تاکنــون 

مراجعــه کرده انــد.
وی بــه ایــن ســوال کــه متقاضیــان داخلــی 
بوده انــد یــا خارجــی، پاســخ داد: هــم خارجــی 
ــترک  ــورت مش ــه ص ــوال ب ــی؛ معم ــم داخل ه
ــی  ــرمایه خارج ــی از س ــی بخش ــتند. یعن هس
نســبت های  و  اســت  داخلــی  برخــی  و 

ســرمایه گذاری متفــاوت اســت.
ظرفیــت  دربــاره  نیــرو   وزیــر  معــاون 
انرژی هــای بــادی و خورشــیدی در کشــور 
ــه طــور کلــی ظرفیــت حداقــل  توضیــح داد: ب
3۰ هــزار مــگاوات نیــروگاه بادی و خورشــیدی 
بــرای تولیــد و صــادرات بــرق در کشــور وجــود 
دارد امــا تاکنــون بــرای 1۵۰۰ مــگاوات تقاضــا 

شــده اســت.

آخرین وضعیت تجدیدپذیرها در ایران
ــوری  ــران کش ــزارش، ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــو همچــون  ــای ن ــه از لحــاظ انرژی ه اســت ک
خورشــیدی و بــادی پتانســیل های باالیــی 

انرژی هــای  از  اســتفاده  پرونــده  و  داشــته 
بــه صــورت  از ســوی دولــت  تجدیدپذیــر 
جــدی درحــال پیگیــری اســت و تخمیــن 
زده می شــود بــا شــرایط فعلــی بیــن 1۵ 
ــب  ــل نص ــت قاب ــگاوات ظرفی ــزار م ــا 2۰ ه ت
نیروگاه هــای بــادی کــه صرفــه اقتصــادی 
دارنــد، در ایــران وجــود داشــته باشــد. در 
ایــن راســتا، طبــق آخریــن آمــار میــزان 
ــران در  ــر در ای ــای تجدیدپذی ــد انرژی ه تولی
شــهریورماه بــه ۸41 مــگاوات رســیده کــه 
ــش  ــد افزای ــاه، 1۰.۵ درص ــه مردادم ــبت ب نس

ــت. ــته اس داش
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــاس، آژان ــن اس ــر ای ب
)IEA( اعــام کــرده ظرفیــت نیــروی تجدیدپذیر 
جهانی تحــت تاثیر نصب تاسیســات فوتوولتائیک 
خورشــیدی در خانه هــا، ســاختمان ها و صنعــت، 
ــا پنــج ســال دیگــر ۵۰ درصــد رشــد خواهــد  ت
کــرد. در ایــن راســتا بــا توجــه بــه این کــه 
ــران  ــا در ای ــن نیروگاه ه ــدی ای ــار تولی ــب ب ضری

نســبت بــه میانگیــن جهانــی باالتــر اســت، 
ــرژی  ــن ان ــر ای ــعه بیش ت ــدد توس ــت درص دول
ــش از 1۵۰  ــا بی ــق برآورده ــت و طب ــاک اس پ
ــای  ــداث نیروگاه ه ــت اح ــگاوات ظرفی ــزار م ه

ــود دارد. ــور وج ــیدی در کش خورش
مجمــوع ظرفیــت تولیــد نیــرو از منابــع 
تجدیدپذیــر در مقایســه بــا 2.۵ تــراوات در 
ــا  ــراوات ت ــزان 1.2 ت ــه می ــته، ب ــال گذش س
ــادل  ــه مع ســال 2۰24 رشــد خواهــد کــرد ک
مجمــوع ظرفیــت نیــروی نصــب شــده در 
ــاالنه IEA  از  ــزارش س ــق گ ــت. طب آمریکاس
انرژی هــای تجدیدپذیــر جهانــی، فوتوولتائیــک 
خورشــیدی حــدود 6۰ درصــد و نیــروی بــادی 
در خشــکی 2۵ درصــد از ایــن رشــد را تشــکیل 
خواهــد داد. ســهم تجدیدپذیرهــا در تولیــد 
ــد در  ــه 3۰ درص ــی ب ــد فعل ــرو از 26 درص نی

ــرد. ــد ک ــد خواه ــال 2۰24 رش س
ــای  ــت نیروگاه ه ــار ظرفی ــن آم ــق آخری طب
تجدیدپذیــر و پــاک )دولتــی و غیردولتــی( 

ــان شــهریورماه  ــا پای نصــب شــده در کشــور ت
 3۰2.2 کــه  اســت  آن  از  حاکــی   139۸
بــادی،  نیروگاه هــای  بــه  متعلــق  مــگاوات 
نیروگاه هــای  بــه  متعلــق  مــگاوات   346.3
فتــو ولتائیــک، ۸۸.4 مــگاوات متعلــق بــه 
 1۰.۵ کوچــک  برق آبــی  نیروگاه هــای 
مــگاوات متعلــق بــه نیروگاه هــای زیســت 
تــوده، 13.6 مــگاوات بازیافــت تلفــات حرارتــی، 
ــبکه  ــات ش ــش تلف ــت کاه ــگاوات ظرفی ۸۰ م
اســت کــه مجمــوع آن ۸41 مــگاوات می شــود 
کــه نســبت بــه مردادمــاه )761مــگاوات( 1۰.۵ 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص

پروژه های تجدیدپذیر و پاك در حال نصب
ــگاوات  ــت 3۰۰ م ــرار اس ــام، ق ــر اع ــا ب بن
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــای خری ــل قرارداده از مح
ــوخت  ــگاوات از محــل س ــر، 3۰۰ م تجدیدپذی
ــون  ــاده 12 قان ــوع م ــده موض ــی ش صرفه جوی
رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر وارتقــای نظــام 
ــه 2۵  ــگاوات از مصوب ــور و 1۰۰ م ــی کش مال
ــه  ــران ک ــات وزی ــال 139۵ هی ــهریورماه س ش
ــود. ــب ش ــود، نص ــگاوات می ش ــا 7۰۰ م جمع

میــزان بــرق تولیــدی از منابــع تجدیدپذیــر 
بــه  نســبت   139۸ ســال  شــهریورماه  در 
مردادمــاه تغییــری نداشــته و اجتنــاب از تولیــد 
گازهــای گلخانــه ای، مصــرف ســوخت فســیلی 
و مصــرف آب در شــهریورماه ســال 139۸ 
نســبت بــه قبــل بــه ترتیــب 2، 1۰ و 9 درصــد 

ــته اســت. ــش داش افزای
ــع  ــدی از مناب ــرق تولی ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
ــاعت  ــووات س ــون کیل ــر 144 میلی تجدیدپذی
بــوده و از انتشــار 1۰2 هــزار تــن گازهــای 
ــب  ــون مترمکع ــرف 4۵ میلی ــه ای، مص گلخان
ســوخت فســیلی و همچنیــن مصــرف 3۵ 
ــت. ــرده اس ــری ک ــر آب جلوگی ــون لیت میلی

صادرات برق بادی و خورشیدی آزاد شد

بــر اســاس شــاخص های علــم، فنــاوری 
ثبــت  درخواســت های  »تعــداد  نــوآوری  و 
پتنــت توســط افــراد مقیــم هــر کشــور« 
نســان دهنــده توجــه آن کشــورها بــه مســئله 

ــت.  ــری اس ــت فک مالکی
ــی   ــده آقاجان ــجو، حمی ــزارش دانش ــه گ ب
بــرای ثبــت هــر چیــز یــک امضــا الزم اســت؛ 
ــر  ــب اث ــد صاح ــان می ده ــه نش ــی ک امضای
ــب و کپــی در آن  ــکان تقل کیســت و دیگــر ام
وجــود نــدارد. قانــون کپــی رایت سالهاســت در 
ــود و  ــت می ش ــا رعای ــف دنی ــور های مختل کش
ــال  ــول در کشــور های در ح ــق معم ــه طب البت
ــود.  ــت می ش ــر رعای ــون کمت ــن قان ــعه ای توس
ــوژی در یــک قــرن گذشــته  پیشــرفت تکنول
باعــث شــده تــا تجــارت در جهــان تعریــف 
تــازه ای بــه خــود بگیــرد؛ همــه معامــات بیــن 
المللــی موجــب شــد تــا مفاهیــم جدیــدی مثــل 
عائــم تجــاری و نام هــای تجــاری رنــگ جدیدی 
بــه خــود بگیــرد. تصــور کنیــد یــک محقــق یــا 
ــک  ــا ی ــد ت ــاش می کن ــال ها ت ــگر س پژوهش
پــروژه را بــه ثمــر برســاند و قبــل از آن که تجاری 
ــن  ــرد. ای ــرار گی ــرقت ق ــورد س ــود م ــازی ش س
ــای  ــات و خاقیت ه ــظ اختراع ــرای حف ــراد ب اف

ــد. ــد می کردن ــه کاری بای ــود چ ــری خ فک
بــا همیــن رویکــرد بــود کــه ســازمان 
شــد،  تاســیس  فکــری  مالکیــت  جهانــی 
ــی مالکیــت فکــری، در معرفــی  ســازمان جهان
انجمــن  یــک  »وایپــو  می گویــد:  خــود 
سیاســتی جهانــی اســت کــه در آن، دولت هــا، 
ســازمان های بیــن دولتــی، گروه هــای صنعتــی 
ــرای حــل مســائل مرتبــط  ــی، ب و جامعــه مدن
بــا مالکیــت فکــری، گــرد هــم آمده انــد. 
ــم،  ــور منظ ــران، به ط ــو و ناظ ــور های عض کش
تصمیم گیــری  نهاد هــای  و  کمیته هــا  در 
ــی  ــش اصل ــد. چال ــات می کنن ــف، ماق مختل

آن هــا، ایــن اســت کــه بــرای اطمینــان از 
بین المللــی  سیســتم  همگامــی  و  تطابــق 
ــر،  ــال تغیی ــان در ح ــا جه ــری، ب ــت فک مالکی
مذاکراتــی را در مــورد تغییــرات و قوانیــن 
ــه  ــد و البت ــورت دهن ــاز، ص ــورد نی ــد م جدی
بــه هــدف اصلــی خــود کــه تشــویق و ترویــج 
ــد.« ــه دهن ــت، ادام ــت اس ــوآوری و خاقی ن

یافتــه  توســعه  کشــور های  از  بســیاری 
از فنــاوران و  جهــان در راســتای حمایــت 
مخترعــان خــود عملکــر قابــل قبولــی دارنــد. از 
ــی  ــه بخــش اعظــم کشــور های صنعت ــا ک آنج
ــرای تولیــد  ــی ب ــازار خوب ــرار دارد ب ــا ق در اروپ
کشــور های  و  اســت  فناورانــه  محصــوالت 
و  انگلیــس  آلمــان،  همچــون  پیشــرفته ای 
ــت  ــد مالکی ــتم قدرتمن ــک سیس ــه از ی فرانس
ــعه  ــدی توس ــاخت کلی ــوان زیرس ــری به عن فک
ــرای ثبــت  ــد و مرکــزی ب کســب وکار برخوردان
ــتند.  ــگران هس ــیاری از پژوهش ــات بس اختراع
از ســوی دیگــر ایــران کشــوری جــوان 
ــرار دارد  ــز ق اســت کــه در شــرایط خاصــی نی
اروپایــی  و کشــور های  آمریــکا  از ســوی  و 
ــکان  ــت و ام ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــورد تحری م
ــرای  فراهــم کــردن بســیاری از فناوری هــای ب
مــا وجــود نــدارد در نتیجــه الزم اســت عــاوه 
بــر حفــظ نیــروی جــوان تحصیــل کــرده 
آن هــا  خاقیت هــای  و  ایــده  از  کشــور  در 
ــده  ــر عه ــم ب ــر مه ــن ام ــود و ای محافظــت ش

ــت. ــران اس ــت ای ــون پتن کان
ــاوری و  ــم، فن ــاخص های عل ــاس ش ــر اس ب
ــان  ــور نش ــر کش ــت در ه ــت پتن ــوآوری ثب ن
دهنــده میــزان دســتیابی آن کشــور بــه علــوم 
فناوری هــای جدیــد محســوب می شــود.  و 
ــاس  ــر اس ــف ب ــور های مختل ــه کش ــا مطالع ب
بــه  می توانیــم  آن هــا  خــاص  ویژگی هــای 
ــی  ــور ها پ ــن کش ــد در ای ــوم جدی ــعه عل توس

ــم. ببری
مالکیــت  جهانــی  ســازمان  داده  پایــگاه 
ــکا،  ــران، امری ــور های ای ــری WIPO کش فک
ــه،  ــعودی، ترکی ــتان س ــن، عربس ــان، ژاپ آلم
و  مالــزی، کــره جنوبــی، روســیه  برزیــل، 
ــا  ــال های 139۰ ت ــی س ــازه زمان ــن را در ب چی
139۵ از لحــاظ »تعــداد درخواســت های ثبــت 
پتنــت توســط افــراد مقیــم هــر کشــور« مــورد 

ــت. ــرار داده اس ــی ق بررس
ــال 139۰  ــران در س ــار ای ــن آم ــر ای ــا ب بن
پتنــت  ثبــت  درخواســت   1۰622 تعــداد 
ــم در ســال  ــن رق ــه ای ــود ک ــه ب صــورت گرفت
139۵ بــه 1493۰ درخواســت رســیده اســت و 
حاکــی از رشــد چشــمگیر مراجعــه مخترعــان 
و پژوهشــگران بــه ثبــت پتنــت و حمایت هــای 

ــت. ــس از آن اس پ
ــال  ــده از س ــر ش ــار منتش ــاس آم ــر اس ب
گفتــه  کشــور های  بیــن   139۵ تــا   139۰
شــده چیــن همــواره در جایــگاه اول قــرار 
ــداد درخواســت های ثبــت پتنــت  داشــته و تع
ــن کشــور از ۵3۵313  ــم ای ــراد مقی توســط اف
در ســال 139۰ بــه 12۰49۸1 درخواســت 

ــت. ــیده اس رس
همیــن آمار هــا رقابــت تنگاتنــگ دو کشــور 
ــازه  ــن ب ــن را در همی ــکا و ژاپ ــی امری صنعت
زمانــی نشــان می دهــد، بــه طــوری کــه ژاپــن 
در ســال 139۰ جایــگاه دوم را در ایــن بررســی 

آمــاری داشــت، امــا در پایــان ســال 139۰ پس 
از امریــکا در جایــگاه ســوم قــرار گرفتــه اســت. 
ــن ۵  ــی ای ــن ط ــد ژاپ ــان می ده ــا نش آمار ه
ســال مــورد بررســی از 2۸7۰13 بــه 26۰244 
درخواســت رســیده اســت، امــا آمریکایی هــا در 
ــه 29۵327  حــوزه ثبــت پتنــت از 26۸7۸2 ب

ــیده اند. ــت رس درخواس
ــاد شــده نیــز  البتــه برخــی از کشــور های ی
شــاید بــر خــاف اقتصــاد و صنعت پیشــرفته ای 
کــه دارنــد، رشــد مطلوبــی در ثبــت پتنــت در 
داخــل کشــور خــود نداشــته اند و ایــن حرکــت 
ــه  بیشــتر در یــک خــط قــرار داشــته اســت. ب
طــور مثــال از کشــور هایی مثــل کــره جنوبــی 
و آلمــان بــه عنــوان قطب هــای صنعتــی توقــع 
توســعه بیشــتری در ایــن بخــش مــی رود، امــا 
ــد  ــان می ده ــری را نش ــت دیگ ــا حکای آمار ه
بــه طــوری کــه کشــور کــره جنوبــی در 
ــه  ــه از 14۸136 ب ــورد مطالع ــی م ــازه زمان ب
ــه  ــان از 739۰۵ ب ــت و آلم 163424 درخواس
ــار  ــه آم ــد ک 73۵74 درخواســت رســیده بودن

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــی ب مطلوب
شــرکت های  درخواســت های  مجمــوع 
ــان  ــا، نش ــت آن ه ــه ملی ــه ب ــا توج ــاور ب فن
می دهــد کــه در ۵ ســال مــورد مطالعــه کــدام 
کشــور ها بــه حــوزه ثبــت پتنــت توســط 
ــری  ــه ویژه ت ــور توج ــم در آن کش ــراد مقی اف

داشــته اند.

جایگاه مالکیت فکری 
در کشور های مختلف کجاست

ــوع  ــه وق ــاره ب ــا اش ــیر ب ــدار عجب ش فرمان
فــوت در  بــه  رانندگــی منجــر  تصادفــات 
جــاده روســتای دانالــو ایــن شهرســتان گفــت: 
ایمن ســازی، تعریــض و آســفالت ایــن جــاده از 
ــد.  ــری می کن ــار جلوگی ــات مرگب ــروز تصادف ب
ــور در  ــر پ ــادل اصغ ــا، ع ــزارش ایرن ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران افــزود: ایــن جــاده در 
زمــان گذشــته تنهــا بــرای تــردد اهالــی 
روســتای دانالــو کــه 6۰۰ نفــر جمعیــت دارد 

ــا  ــا ب ــت ام ــی گرف ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
ــهرک  ــر  و ش ــکن مه ــاح مس ــه افتت ــه ب توج
صنعتــی در حاشــیه ایــن جــاده، میــزان تــردد 
ــن  ــرده و همی ــاال ب ــه در آن را ب ــایط نقلی وس
ــه فــوت در  ــروز تصادفــات منجــر ب ــه ب امــر ب

ــت. ــده اس آن ش
ــر  ــاده 4 کیلومت ــن ج ــول ای ــت: ط وی گف
ــود را در  ــان خ ــر ج ــون 1۰نف ــت و تاکن اس
ایــن مســیر از دســت داده و ده هــا نفــر نیــز 
ــن  ــه از ای ــردم منطق ــد و م ــده ان ــی ش زخم

ــتند. ــرض هس ــاکی و معت ــت ش باب
اقدامــات  رغــم  بــه  افــزود:  اصغرپــور 
و  راه  کل  اداره  از  کــه  هــای  پیگیــری  و  
ــده  ــام ش ــرقی انج ــان ش ــازی آذربایج شهرس
ــن  ــض ای ــورد تعری ــون در م ــفانه تاکن متاس
ــان  ــکات همچن ــده و مش ــی نش ــاده اقدام ج

باقیســت.

ــل  ــت: قات ــوکان گف ــی ب ــده انتظام فرمان
فــراری کــه در ایــن شهرســتان مرتکــب قتــل 
ــس در  ــوران پلی ــاش مام ــا ت ــود، ب ــده ب ش

ــد.  ــتگیر ش ــاعت دس ــر از 4۸ س کمت
ســرهنگ ســلمان حیــدری در گفــت و گــو بــا 
ایرنــا اظهــار داشــت: طی هفته جــاری در یــک نزاع 
خیابانــی یکی از شــهروندان توســط فــرد دیگری با 
اســتفاده از ســاح ســرد مــورد ضــرب و جــرح قرار 
گرفــت کــه بــه علــت جراحــات وارده بعــد از چنــد 

روز بســتری در بیمارســتان فــوت کرد.
وی بــا اشــاره بــه بررســی ویــژه ایــن پرونده 
در پلیــس آگاهــی بــوکان اضافه کــرد: ماموران 
بــا هماهنگــی مقــام قضایــی بــه محــل وقــوع 
جــرم اعــزام و تحقیقــات گســترده ای را جهــت 

دســتگیری ضــارب انجــام دادنــد.
ــع،  ــه موق ــات ب ــا تحقیق ــرد: ب ــان ک وی بی
ســریع و هوشــمندانه مامــوران، متهــم دســتگیر 

و جهــت ســیر مراحــل قانونــی به پلیــس آگاهی 
منتقــل شــد کــه در بازجویی هــا، متهــم نســبت 

بــه قتــل انجــام داده بــا چاقــو اعتــراف کــرد.
فرمانــده انتظامــی بــوکان گفــت: فــرد 
ــاف  ــل را داشــتن اخت ــن قت ــل ای ــم دلی مته

ــت. ــرده اس ــوان ک ــول عن ــا مقت ــاب ب حس
ــس از  ــرد: پ ــه ک ــدری اضاف ــرهنگ حی س
تشــکیل پرونــده و طــی مراحــل قانونــی متهــم 
تحویــل مقــام قضایــی شهرســتان شــده اســت.

ضرورت تعریض جاده روستای دانالو 
عجب شیر برای جلوگیری از تلفات

قاتل فراری طی کمتر از 4۸ ساعت 
در بوکان دستگیر شد

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده 
فساد بانک ملت و پارسیان برگزار شد 

ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــه رس ــتمین جلس هش
فســاد بانــک ملــت و پارســیان در شــعبه 
ــادی  ــم اقتص ــد و جرائ ــژه مفاس اول دادگاه وی

ــد.  ــزار ش برگ
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
پرونــده  بــه  رســیدگی  جلســه  هشــتمین 
ــر  ــم دیگ ــدری و ۸ مته ــی دیوان ــات عل اتهام
ــر اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور  ــی ب مبن
امــروز در شــعبه اول دادگاه ویــژه مفاســد 
ــزار  ــه ریاســت قاضــی موحــد برگ اقتصــادی ب

ــد. ش
ــروز  ــعادتی، به ــد س ــدری، مجی ــی دیوان عل
مهــدی  باختــری،  اهلل  رحمــت  مختــاری، 
فاحتیــان، اســماعیل احــدی، ســمانه حضرتــی 
آشــتیانی، وحیــد نمــازی و حســین ابوالحســنی 
متهمــان ایــن پرونــده هســتند و در کنــار ایــن 
متهمــان ســه متهــم بــه نام هــای رحمــت الــه 
باختــری، ســمانه حضرتــی آشــتیانی و مجیــد 

ــواری هســتند. ــه  مت ــعادتی ب س
و  تشــکیل  طریــق  از  پرونــده  متهمــان 
سردســتگی شــبکه کاهبــرداری و خیانــت در 
ــت و  ــای مل ــوه بانک ه ــه وج ــبت ب ــت نس امان
ــروش کشــتی، پرداخــت  ــد و ف پارســیان، خری
ــه مهــدی فاحتیــان، واگــذاری نفــت  وجــوه ب
خــام بــه رحمــت اهلل باختــری، تحصیــل مــال 
نامشــروع و موضــوع ســفر های محرمانــه در 
ــت  ــه تح ــه ترکی ــه ای ارز ب ــاق حرف ــار قاچ کن

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــرد قانون پیگ

سالمت

همه چیز درباره کامپوزیت دندان 
کامپوزیـت دنـدان :دندان هـای زیبـا تأثیر 
بسـیار ویـژه ای در چهـره داشـته و زیبایـی 
بسـیار  حـد  تـا  را  چهـره  جذابیـت  لبخنـد، 
زیـادی افزایـش مـی دهـد. بسـیاری از افـراد 
بـرای زیبایـی بیشـتر و همچنین، یک دسـت 
شـدن رنـگ و فـرم دندان هایشـان دسـت بـه 
دامـن کامپوزیـت دنـدان می شـوند. اسـتفاده 
و  دوام  داشـتن  بـر  عـاوه  کامپوزیت هـا  از 
شـدن  راحت تـر  موجـب  خـوب،  مانـدگاری 
درمان هـای زیبایـی دندان شـده و در نتیجه، 
بـا هزینـه  درمـان در مـدت زمـان کوتاه تـر 

کمتـری انجـام شـود.
در ادامـه، بـه بررسـی و معرفـی کامپوزیت 
مـورد  در  همچنیـن،  می پردازیـم  دنـدان 
عـوارض کامپوزیـت دندان، قیمت آن و سـایر 
مـوارد مربـوط بـه »کامپوزیت دنـدان« نکاتی 

را بیـان می کنیـم.
 کامپوزیـت دندان چیسـت؟ کامپوزیت ها، 
یکـی از پرکاربردتریـن و پرمصرف تریـن مواد 
مـورد اسـتفاده در دنـدان پزشـکی  هسـتند. 
کامپوزیـت دنـدان بـه مـوادی شـبیه خمیـر 
می گوینـد کـه دنـدان  پزشـک بـا اسـتفاده از 
آن مـواد، دندان های شکسـته، پوسـیده، ترک  

خـورده یـا سـیاه شـده را ترمیـم می کند.
بایـد توجـه کنیـد هـر کامپوزیت بـه دلیل 
رنـگ سـفید و اسـتحکام، قابلیت اسـتفاده در 
امـور زیبایی دنـدان را نـدارد. همچنین، مواد 
کامپوزیـت بایـد قابلیـت بازسـازی الیـه بـه 
الیـه را داشـته باشـند و در ضمـن، اسـتحکام 
عالـی،  حـد  در  نیـز  آن  پولیـش  قابلیـت  و 

درخشـنده و طبیعـی جلـوه کننـد.
  کامپوزیـت ونیـر دندان چیسـت؟ یکی از 
انـواع کامپوزیت هـای دنـدان، کامپوزیت ونیر 
نـام دارد کـه بیشـتر کاربـرد زیبایی داشـته و 
بـرای دندان هـای جلویـی کـه از هـم فاصلـه 
گرفته انـد یـا دچـار لب پریدگـی شـدند، مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. با ایـن ابـزار زیبایی، 
ماحظـه ای  قابـل  تغییـرات  دچـار  چهـره 

می شـود.
درمـان ونیـر کامپوزیـت باعـث زیباسـازی 
و سـفیدی دنـدان می شـود. البتـه ایـن نـوع 
کامپوزیـت بـدون هیچ گونـه تراشـی بـر روی 
دنـدان صـورت می گیـرد؛ بنابرایـن، بـا ایـن 
نمی شـود.  وارد  دندان هـا  بـه  آسـیبی  روش، 
می تـوان  روش  ایـن  بـه  اوقـات،  گاهـی 

ارتودنسـی فـوری نیـز گفـت.
 نسـل جدید کامپوزیت هـای زیبایی عاوه 
بـر اسـتحکام باالیـی کـه دارنـد، هیـچ گونـه 
تخلخلـی نداشـته و پولیش بسـیار خوبی می 
دهنـد همچنیـن، عمرشـان نیز افزایـش پیدا 
دنـدان  هم رنـگ  مـواد  از  ونیرهـا  می کنـد. 
سـاخته شـده اند و رنـگ دندان هایـی را کـه 
می کننـد.  اصـاح  داشـته اند،  رنـگ  تغییـر 
همچنیـن، ایرادهـای دنـدان را نیـز برطـرف 

می کننـد.
بعـد از معاینـه پزشـک، این مـاده خمیری 
توسـط دندان پزشـک و بـدون نیـاز بـه تهیـه 
آن در البراتـوار، بـه کمـک تکنیکـی بسـیار 
حسـاس و بـا توجـه بـه رنـگ دنـدان، روی 
دنـدان قـرار داده می شـود. سـپس، نورهایـی 
بـا طـول موج مخصـوص و مشـخص روی آن 
تابانـده می شـود کـه موجـب اسـتحکام مـواد 
شـده و پس از پولیش، شـکلی مشـابه بافت و 

فـرم دنـدان پیـدا می کنـد.
:بـه سـبب    عـوارض کامپوزیـت دنـدان 
عـدم  همچنیـن  و  کامپوزیـت  ویژگی هـای 
ایـن  انجـام  دندان هـا،  تراشـیدن  بـه  نیـاز 
امـر تقریبـاً عوارضـی نـدارد. البتـه اگـر فـرد 
یـا  ندهـد  اهمیـت  الزم  مراقبت هـای  بـه 
کامپوزیـت به صورت اشـتباه اسـتفاده شـود، 

خطراتـی را بـا خـود بـه همـراه دارد.
دنـدان  کامپوزیـت  از  اسـتفاده  مزایـا   
:احتمـاالً برای کسـانی که می خواهنـد از این 
روش بـرای زیبایـی دندان های خود اسـتفاده 
کنند، این سـؤال کـه »اسـتفاده از کامپوزیت 
دنـدان خـوب اسـت یـا خیـر؟« پیـش بیاید. 
کامپوزیـت  دنـدان:  کامپوزیـت  انـواع 
دنـدان ماکروفیـل: کامپوزیـت دنـدان دارای 
دنـدان  کامپوزیـت  اسـت.  متفاوتـی  انـواع 
ماکروفیـل )درشـت دانـه( جـزء از اولیـن نوع 
کامپوزیت هـا بـه حسـاب می آیـد. کامپوزیـت 
ماکروفیـل حـاوی ذراتـی از 10 میکرومتـر تا 
50 میکرومتـر اسـت. هر کامپوزیـت معایب و 
مزایـا خـود را دارد. از معایب کامپوزیت دندان 
ماکروفیـل می تـوان به سـخت و دشـوار بودن 
پولیش سـطح ترمیم اشـاره کرد اما در عوض 
ایـراد آن، خـوب اسـت بدانید ایـن کامپوزیت 

از مقاومـت بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت. 
کامپوزیـت دنـدان میکروفیـل: کامپوزیـت 
دنـدان میکروفیـل )ریـز دانـه(، از اواخـر دهـه 
70 میـادی وارد دنیـا دندان پزشـکی شـد و 
بـه طور گسـترده مورد اسـتفاده پزشـکان قرار 
گرفتـه اسـت. بهتـر اسـت بدانیـد کامپوزیـت 
دنـدان میکروفیـل دارای ذراتـی کوچک تـر از 
100 نانومتـر اسـت. ایـن ذرات برای اسـتفاده 
در دندان هـای عقـب مناسـب نیسـتند؛ زیـرا 
هنـوز بـه مقاومـت کافـی بـرای اسـتفاده در 
مزیـت  از  نرسـیده اند.  عقـب  دندان هـای 
کامپوزیـت میکروفیـل نسـبت بـه کامپوزیـت 
دنـدان ماکروفیـل می توان به سـهولت پولیش 

و سـطح ترمیـم صـاف آن اشـاره کـرد.
 منبع: بیتوته 

باســتان  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
شناســی آذر گشســب کاو شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 258 و شناســه ملی 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 10860017157 ب
فــوق  بطــور  عــادی  عمومــی  مجمــع 
تصمیمــات   1397/08/28 مــورخ  العــاده 
ذیــل اتخــاذ شــد: فردیــن پاشــائی بــه 
کــد ملــی5070074083 ســجاد مائــی 
حســن   3380377864 ملــی  کــد  بــه 
عظیمــی فــر بــه کــد ملــی 1551415879 
ــرای  ــره ب ــت مدی ــای هیئ ــوان اعض ــه عن ب
مــدت باقیمانــده انتخــاب گردیدنــد. یوســف 
ــه کــد ملــی 5070019228  ســلمان زاده ب
حامــد قائمــی جهرمــی بــه کــد ملــی 
3380459161 بــه ترتیــب بعنــوان بــازرس 
ــک  ــدت ی ــرای م ــدل ب ــی الب ــی و عل اصل
ســال مالــی انتخــاب شــدند. روزنامــه کثیــر 
ــی  ــرای درج آگه ــیر ب ــب ش ــار عج االنتش

ــد. ــاب گردی ــرکت انتخ ــای ش ه
 اداره کل ثبت اسناد و اماك استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)6٥7٨4٩(

باســتان  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
شناســی آذر گشســب کاو شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 2۵۸ و شناســه ملی 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 1۰۸6۰۰171۵7 ب
 139۸/۰۸/2۸ مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : فردیــن 
ملــی۵۰7۰۰74۰۸3  کــد  بــه  پاشــائی 
ــجاد  ــره س ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ب
ــه  ــی 33۸۰377۸64 ب ــد مل ــه ک ــی ب مائ
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره حســن 
عظیمــی فــر بــه کــد ملــی 1۵۵141۵۸79 
ــت  ــو هیئ ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــه س ب
مدیــره بــرای مــدت باقیمانــده تعییــن 
گردیدنــد. کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و 
ــفته  ــک ، س ــل چ ــرکت از قبی ــدآور ش تعه
ــا  ــامی ب ــود اس ــا و عق ــروات ، قرارداده ، ب
ــت  ــس هیئ ــائی ) رئی ــن پاش ــای فردی امض
ــر  ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره ( هم مدی
ــن  ــای حس ــه امض ــادی و اداری ب و اوراق ع
هیئــت  عضــو  و  مدیرعامــل   ( عظیمــی 
ــر  ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــره ( هم مدی

ــد. ــی باش م
 اداره کل ثبت اسناد و اماك استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)6٥7٨44(

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت باســـتان 
شـــرکت  کاو  گشســـب  آذر  شناســـی 
ســـهامی خـــاص بـــه شـــماره ثبـــت 2۵۸ 
و شناســـه ملـــی 1۰۸6۰۰171۵7 بـــه 
ــی  ــع عمومـ ــه مجمـ ــتناد صورتجلسـ اسـ
 1397/۰۸/27 مـــورخ  العـــاده  فـــوق 
ـــام  ـــد : 1 - ن ـــاذ ش ـــل اتخ ـــات ذی تصمیم
ـــر  ـــایان« تغیی ـــش ش ـــه »آذر جه ـــرکت ب ش
ــنامه  ــه در اساسـ ــاده مربوطـ ــت و مـ یافـ

ــد.  ــاح گردیـ اصـ
اداره کل ثبت اسناد و اماك استان 
آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری عجبشیر 

)6٥7٨٢٨(
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رئیـــس ســـازمان جهـــاد دانشـــگاهی 
ـــرای  ـــه اج ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
طـــرح توانمندســـازی زنـــان سرپرســـت 
ـــاری  ـــازمان تج ـــکاری س ـــا هم ـــه ب ـــوار ک خان
و  کشـــور  دانشـــگاهی  جهـــاد  ســـازی 
ــن  ــت: ایـ ــود، گفـ ــام می شـ ــتان ها انجـ اسـ
طـــرح، طـــرح توانمندســـازی اقتصـــادی 
زنـــان سرپرســـت خانـــوار بـــا الگوهـــای 

ــت.  ــتغال اسـ ــن اشـ نویـ
ـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر جعفـــر محســـنی  ب
در نشســـت تخصصـــی بانـــوان فرهیختـــه، 
ـــرقی  ـــان ش ـــان آذربایج ـــران زن و کارآفرین مدی
کـــه بـــا حضـــور ابتـــکار، معـــاون رییـــس جمهـــور 
بـــر گـــزار شـــد، گفـــت: ایـــن طـــرح شـــامل 
ـــان سرپرســـت  ـــاز اســـت، شناســـایی زن ـــار ف چه
خانـــوار کـــه تحـــت پوشـــش هیـــچ ســـازمان 
ـــت گـــری نیســـتند، همچنیـــن شناســـایی  حمای
ـــد  ـــال دارن ـــاالی 4۵ س ـــه ب ـــردی ک ـــوان مج بان
ـــد، از  ـــت نمی کنن ـــتمری دریاف ـــی مس و از جای

ـــتند. ـــرح هس ـــن ط ـــای ای ـــه فازه جمل
طـــرح  ایـــن  براســـاس  افـــزود:  وی 
آموزش هـــای الزم بـــرای توانمندســـازی در 
ـــا  ـــود ت ـــه می ش ـــوان ارائ ـــتغال بان ـــوزه اش ح

ـــه  ـــازار ب ـــه ب ـــال ب ـــول و اتص ـــد محص ـــا تولی ب
اشـــتغال پایـــدار برســـند.

محســـنی بـــا بیـــان این کـــه ســـهم 
اســـتان در فـــاز اول طـــرح، توانمندســـازی 
31۰زن سرپرســـت خانـــوار  اســـت، گفـــت: 
ــه  ــرادی کـ ــرح، افـ ــاز اول طـ ــاس فـ براسـ
ــد،  ــرح بودنـ ــه طـ ــرایط ورود بـ ــز شـ حائـ

شناســـایی شـــده اند، از ســـازمان هـــای 
زنـــان  معرفـــی  بـــرای  نیـــز  مختلـــف 
و  گرفتیـــم  کمـــک  خانـــوار  سرپرســـت 
ـــه  ـــر ب ـــزار نف ـــه ه ـــون س ـــاس آن تاکن براس

ــت. ــده اسـ ــی شـ ــا معرفـ مـ
وی بـــا بیـــان این کـــه تاکنـــون 1۸۰۰ 
درطـــرح  پـــرورش  و  آمـــوزش  از  نفـــر 

ـــه  ـــوار ب ـــت خان ـــان سرپرس ـــازی زن توانمندس
ـــر  ـــزود: 11۰ نف ـــت، اف ـــده اس ـــی ش ـــا معرف م
ــا  ــه مـ ــا بـ ــور زندان هـ ــازمان امـ ــز از سـ نیـ
معرفـــی شـــده اســـت، همچنیـــن بـــاالی دو 
ـــه  ـــی اولی ـــرای ارزیاب ـــی ب ـــاس تلفن ـــزار تم ه
ـــه طـــرح انجـــام شـــده اســـت. ـــراد  ب و ورود اف

دانشـــگاهی  رئیـــس ســـازمان جهـــاد 
ـــرای  ـــه ب ـــان این ک ـــا بی ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
ــکاری  ــاف همـ ــا اصنـ ــری بـ ــتیبان گیـ پشـ
ـــوان  ـــور بان ـــرکل ام ـــت: از مدی ـــم، گف می کنی
ـــتار  ـــز خواس ـــرقی نی ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
جهـــت  مختلـــف  ســـازمان های  معرفـــی 
معرفـــی پشـــتیبان ها هســـتیم،تا هـــر چـــه 

ســـریع تـــر ایـــن طـــرح را پیـــش ببریـــم.
وی بـــا بیـــان این کـــه تاکنـــون ســـه 
ــازی  ــرح توانمندسـ ــرای طـ ــر بـ ــزار نفـ هـ
زنـــان سرپرســـت خانـــوار بـــه مـــا معرفـــی 
شـــده اســـت، گفـــت: اســـتعام لیســـت 
زنـــان، شناســـایی پیـــش ران هـــا، دریافـــت 
و پایـــش لیســـت زنـــان، اســـتعداد ســـنجی 
متقاضیـــان و غیـــره از جملـــه اقدامـــات 
انجـــام شـــده بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح 

اســـت.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی خبر داد:

اجرای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
 با الگوهای نوین اشتغال

معــاون سیاســی فرمانــدار مراغــه بــا اشــاره 
بــه نقــش هنــر در جامعــه گفــت: توســعه 
ــه  ــر، الزم ــزار هن ــا بهره گیــری از اب فرهنگــی ب
رشــد پایــدار اجتماعــی در عصــر حاضــر اســت. 
در  موســی شــعفی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
آییــن اختتامیــه جشــنواره تئاتــر منطقــه یــک 
عبدالقــادر  آذربایجــان شــرقی در مجتمــع 

ــا ایجــاد  ــری فاخــر، ب ــار هن ــزود: آث مراغــی اف
ــاص  ــام و خ ــان ع ــا مخاطب ــی ب ــاط درون ارتب
ــی  ــی اجتماع ــاز بالندگ ــه س ــد زمین ــی توان م
ناهنجــاری هــای  از هرگونــه  پیشــگیری  و 

ــود. ــی ش فرهنگ
وی ادامــه داد: هنرهــای نمایشــی از جملــه 
ــان  ــعه، زب ــت و توس ــورت حمای ــر در ص تئات

گویــای جامعــه هنــری و نشــان دهنده توســعه 
ــود. یافتگــی فرهنگــی و اجتماعــی خواهــد ب

توســعه  بــه  توجــه  کــرد:  اضافــه  وی 
زیرســاخت هــای فرهنگــی و هنــری از رســالت 
هــای دولــت بــوده  و در ایــن راســتا هنرهــای 

ــوند. ــی ش ــت م ــر حمای ــی و تئات نمایش
وی افــزود: شهرســتان مراغــه نیــز بــا غنــا و 
ــوان یکــی  ــه عن پیشــینه فرهنگــی و هنــری ب
ــرز و  ــن م ــم و ادب ای ــای عل ــتگاه ه از خاس
ــه قطــب و مرکــز هنرهــای  ــد ب ــوم مــی توان ب
ــل شــود لیکــن  تجســمی و غیرتجســمی تبدی
ایــن امــر نیازمنــد تعامــل و همراهــی ســازمان 
هــای مــردم نهــاد و انجمــن هــای فرهنگــی و 

ــری اســت. هن
رئیــس اداره فرهنگــی و ارشــاد اســامی 
ــک  ــه ی ــر منطق ــر جشــنواره تئات ــه و دبی مراغ

آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: ایــن جشــنواره 
ــتعدادهای  ــور اس ــروز و ظه ــرای ب ــی ب فرصت
ــی در  ــک نمایش ــزرگ و کوچ ــای ب ــروه ه گ

ــت. ــرقی اس ــان ش ــوب آذربایج ــه جن منطق
احمــد دادرس فیاضــی افــزود: در جشــنواره 
تئاتــر منطقــه یــک اذربایجــان شــرقی، از 
مجمــوع 16 اثــر ارائــه شــده بــه دبیرخانــه آن، 
12 نمایــش در 2 بخــش صحنــه ای و خیابانــی 
ــش  ــه نمای ــت داوران انتخــاب و ب توســط هیئ

درآمــده اســت.
ــدت  ــه م ــنواره ب ــن جش ــه داد: ای وی ادام
ــاالر  ــل ت ــان در مح ــا 19 آب ــه روز از 17 ت س
ــار نمایشــی  ــزار و در آن آث ــه برگ ــی مراغ صوف
ــه،  ــای مراغ ــتان ه ــر شهرس ــای تئات ــروه ه گ
بنــاب، آذرشــهر، ملــکان، عجــب شــیر و اســکو 
نمایــش داده شــده و از ایــن آثــار تجلیــل شــد.

توسعه فرهنگی با ابزار هنر الزمه 
رشد پایدار اجتماعی است

معــاون امــور اجتماعــی اداره کل بهزیســتی آذربایجــان 
شــرقی بــا بیــان این کــه ازدواج دختــران زیــر 1۸ ســال 
آذربایجــان شــرقی بــه طــور شــدید افزایــش پیــدا کــرده اســت، 
گفــت:  طــی ســال های 9۸ و 97، ازدواج دختــران زیــر 1۸ 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــتان، 42 درص ــال در اس س
بــه گــزارش ایســنا، فــرگل صحــاف در نشســت تخصصــی بــا 
بانــوان فرهیختــه، مدیــران زن و کارآفرینــان آذربایجــان شــرقی، 
ــه ی  ــور  دارای رتب ــرقی درکش ــان ش ــه آذربایج ــان این ک ــا بی ب
دوم کــودک همســری اســت، گفــت: براســاس ایــن آمــار، اداره 
کل بهزیســتی اســتان، بررســی پروژه هــای شــیوع شناســی 
ــروژه  ــه عنــوان اولیــن پ ازدواج هــای زود هنــگام در اســتان را ب

در ســطح کشــور آغــاز کــرده اســت.
ــدف،  ــه ه ــتردگی جامع ــه گس ــه ب ــا توج ــه داد: ب  وی ادام
پرســش ها بــدون پیــش داوری طراحــی شــده تــا بررســی شــود 

ــاری در جامعــه خواهــد داشــت. کــودک همســری چــه آث

صحــاف بــا بیــان این کــه شــیوع کــودک همســری در ســال 
ــیوع  ــزود: ش ــود، اف ــد ب ــت درص ــرقی هف ــان ش ۸۸ در آذربایج
ــه 11 درصــد رســیده اســت. کــودک همســری در ســال 9۸ ب

وی آمــار ازدواج هــای ثبــت شــده توســط ثبــت احــوال 
ــرد و  ــوان ک ــزا رو 77۰ ازدواج عن ــال 97 را 29 ه ــتان در س اس
گفــت: از ایــن آمــار، 12 هــزار و 491 مــورد ازدواج مربــوط بــه 
دختــران زیــر 1۸ ســال اســت،  یعنــی 42 درصــد  ازدواج هــای 
ثبــت شــده در ســال های 97 و 9۸ مربــوط بــه ازدواج دختــران 

ــوده اســت. ــر 1۸ ســال ب زی
ــا  ــرقی ب ــان ش ــتی آذربایج ــی بهزیس ــور اجتماع ــاون ام مع
بیــان این کــه ازدواج ثبــت شــده در ســال 97 و 9۸، مربــوط بــه 
پســران زیــر 1۸ ســال در اســتان مــا،1266 مــورد بــوده اســت، 
ــزار و  ــا، 9ه ــتان م ــال 97 اس ــده در س ــت ش ــت: طــاق ثب گف
۸14 نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد 1343 نفــر دختــر زیــر 1۸ 

ــوده یعنــی 14 درصــد طــاق گرفتنــد. ســال ب

ــال در  ــر 1۸ س ــه ی زی ــاق گرفت ــران ط ــه داد: پس وی ادام
ــت. ــوده اس ــد ب ــک درص ــی ی ــر یعن ــتان، ۸3 نف اس

ــزود:  ــی بهزیســتی آذربایجــان شــرقی اف ــور اجتماع ــاون ام مع
ایــن موضــوع بررســی عظیــم جهــادی را می طلبــد، در ایــن راســتا 

ــد. اداره کل بهزیســتی اســتان پرسشــنامه هایی را طراحــی کردن
ــه  ــکل ارائ ــش ش ــورت ش ــه ص ــنامه ها ب ــزود: پرسش وی اف
می شــود، گرایــش  بــه کــودک همســری، آمــار کــودک همســری 
و علــل کــودک همســری، پیامدهــای کــودک همســری و غیره از 

ــوارد مطــرح شــده در پرسشــنامه ها اســت. ــه م جمل

مرکــز  فنــاوری  و  پژوهشــی  معــاون 
ــا  تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور گفــت: م
تنهــا بــا نخبــه پــروری بــه جایــی نمی  رســیم، 
نخبــه پــروری رویکــردی مثــل تعــدد مــدارس 

ــتیم.  ــق نیس ــا آن مواف ــا ب ــه م ــت ک اس
ــاون  ــی مع ــرم قدیم ــا، اک ــزارش ایلن ــه گ ب
تحقیقــات  مرکــز  فنــاوری  و  پژوهشــی 
ــه بحــث  ــاره اینک سیاســت علمــی کشــور درب
ــا  ــا ب ــور م ــتاد در کش ــجو و اس ــادل دانش تب
ــا  ــم ه ــه تحری ــه ب ــا توج ــورها ب ــایر کش س
امــکان  چقــدر محقــق می شــود و چقــدر 
ــته  ــاتید برجس ــدت اس ــاه م ــای کوت آموزش ه
در ایــران وجــود دارد؟ گفــت: بــرای ایــن 
کار نهادهایــی مثــل مرکــز تعامــات بیــن 
المللــی معاونــت علمــی در فعــال هســتند 
بــه ایــن صــورت کــه بســته های حمایتــی 
ــور در  ــارج از کش ــم خ ــان مقی ــرای ایرانی را ب
قالــب فرصــت مطالعاتــی پســادکتری، کارگاه و 

کرده انــد. ایجــاد  و...  ســخنرانی 
ــرار  ــه ق ــواردی ک ــرای م ــه داد: ب وی ادام
ــران  ــه ای ــرادی ب اســت از کشــورهای دیگــر اف
ــه و  ــم؛ متاســفانه برنام ــا دعــوت کنی جــذب ی
سیاســتگذاری بــه صورت مشــخص نداریــم. در 
واقــع اینگونــه ارتباطــات بــه صــورت مقطعــی 
هســتند بــه عنــوان مثــال ایــن روزهــا مراســم 
ــت و  ــزاری اس ــال برگ ــی در ح ــزه مصطف جای
حــدود 1۰۰ نفــر مهمــان خارجــی آمدنــد، امــا 
ایــن مهمانــان فقــط بــرای ایــن جشــنواره بــه 

ــم  ــم بگویی ــن می توانی ــد، بنابرای ــران آمده ان ای
کــه ایــن اقدمــات هدفمنــد نیســت.

معــاون پژوهشــی و فنــاوری مرکــز تحقیقات 
سیاســت علمــی کشــور توضیــح داد: مــا در این 
ــه  ــک سیاســتگذاری و برنام ــد ی ــه نیازمن زمین
ــاتید  ــم از اس ــا بتوانی ــق هســتیم ت ــزی دقی ری
خارجــی در ایــران اســتفاده کنیــم. مــا در 
مرکــز خودمــان بــا دفتــر همکاری هــای وزارت 
علــوم همــکاری می کنیــم تــا شــیوه نامه ای 
بــرای تعامــات بیــن المللــی تدویــن شــود، امــا 
ــای  ــات آن را از بخش ه ــه جزئی ــت ک الزم اس

بیــن المللــی وزارت علــوم جویــا شــد.
قدیمــی بیــان کــرد:  در بعضــی مــوارد 
ــود  ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــکاتی ب مش
تحریم هــا  بــه  مربــوط  کــه  دارد  وجــود 
می شــود. بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه اســاتید 
خارجــی می خواهنــد بــا پاســپورت وارد ایــران 
شــوند ایــن کمــک بــرای آنهــا وجــود دارد کــه 
ُمهــر ورود بــه ایــران در گذرنامــه آنهــا نخــورد 
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــرای ورود ب ــا ب ــا بعده ت

ــند. ــته باش ــکلی نداش مش
مرکــز  فنــاوری  و  پژوهشــی  معــاون 
ــور  ــه ط ــت: ب ــی گف ــت علم ــات سیاس تحقیق

ــاتید  ــان اس ــا میزب ــا بعض ــکده های م کل دانش
از کشــورهای دیگــر بــر حســب موضــوع و 
ضــرورت هســتند. در خــرداد مــاه یک نشســت 
سیاســتگذاری ترویــج علــم و فنــاوری داشــتیم 
کــه بیــش از 2۰ کشــور جنبــش غیرمتعهــد در 

ــد. ــران آمدن ــه ای ــد و ب ــرکت کردن آن ش
ــه  ــاره برنام ــوالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای جــذب 
ــا در  ــم م ــر می کن ــن فک ــت: م ــگان گف نخب
نهادهایــی  کافــی  انــدازه  بــه  جامعه مــان 
مثــل بنیــان ملــی نخبــگان داریــم کــه از 
نخبــگان حمایــت کنــد، امــا واقعــا تعریفمــان 
از نخبــه چیســت؟ بــه نظــرم بــه جــای اینکــه 
روی عــده خاصــی تمرکــز کنیــم بایــد جامعــه 
ــی  ــا زمان ــند. م ــردم باش ــوم م ــان عم هدفم
موفــق خواهیــم شــد کــه کل جامعــه را رشــد 
ــا نخبــه پــروری بــه جایــی  دهیــم. مــا تنهــا ب
نمی  رســیم نخبــه پــروری رویکــردی مثــل 
ــق  ــا آن مواف ــا ب ــه م ــت ک ــدارس اس ــدد م تع
ــود  ــه وج ــری ب ــرایط براب ــد ش ــتیم. بای نیس

ــود. ــاد ش ــی ایج ــت آموزش ــد و عدال بیای
قدیمــی تاکیــد کــرد: بایــد کل جامعــه 
تنهــا  علــم  شــود،  موضــوع  ایــن  درگیــر 

ــه  ــط آن هم ــوان توس ــه می ت ــت ک ــی اس راه
ــی و  ــر آگاه ــرد. اگ ــر ک ــه را درگی ــراد جامع اف
خــردورزی در جامعــه رواج پیــدا کنــد، مطمئنا 
در عــرض مــدت کوتاهــی بــه نتایــج مطلوبــی 
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــم رســید. مشــکل م خواهی
ــر را  ــورهای دیگ ــی از کش ــم الگوهای می خواهی
وارد کنیــم در حالــی کــه بایــد دیــد کشــورمان 
بــه چــه چیــزی نیــاز دارد و از الگوهــای بومــی 
اســتفاده  خودمــان  کشــور  ظرفیت هــای  و 

ــم. کنی
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه علــم بــاز 
ــتفاده  ــد اس ــی، نیازمن ــترش آگاه ــرای گس ب
ــکان  ــن ام ــت؛ ای ــازی اس ــای مج از ظرفیت ه
کــه دانشــجویان مــا بــه صــورت زنــده در 

ــینند  ــان بنش ــر جه ــاتید برت کاس درس اس
چقــدر  میســر اســت؟ گفــت: نمــی دانــم 
ــا  ــه، ام ــا ن ــود ی ــام می ش ــد االن انج ــن رون ای
وجــود آن غیرممکــن نیســت. بــه طــور مثــال 
ــان نامه هــا توســط برنامــه  االن بســیاری از پای
ــز قضــاوت  ــاع می شــوند و داور نی اســکایپ دف
ــای  ــال حاضــر در دنی ــد.در ح را انجــام می ده
ــد و در  ــاط دارن ــم ارتب ــا ه ــز ب ــه چی ــا هم م
ــت.  ــزی از آن نیس ــم گری ــازی ه ــای مج فض
ــد ارتباطــات گســترده  فضــای مجــازی می توان
ایجــاد کنــد، امــا می توانــد موجــب بــه وجــود 
آمــدن شــبه علــم نیــز بشــود. علــم بــاز فضــای 
ــه یکــی از ویژگــی  ــی گســترده ای دارد ک خیل

ــت. ــات آزاد اس ــه اطاع ــی ب آن دسترس

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:

کودک همسری در آذربایجان شرقی،
 42 درصد افزایش یافته است

ایران برای استفاده از اساتید 
خارجی برنامه مدونی ندارد

آشپزی

خورش کدو مسما

مواد الزم:
گوشت قرمز                              ۵۰۰ گرم
پیاز بزرگ                                    1 عدد
کدو سبز                           متوسط ۸ عدد
رب گوجه                                3 قاشق غذاخوری
آبغوره                               3 قاشق غذاخوری
گرد لیمو                          2 قاشق غذاخوری
زعفران دم شده                       1 قاشق چایخوری
زردچوبه                           1 قاشق چایخوری
دارچین                            4/1 قاشق چایخوری
نمک و فلفل                         به میزان الزم
روغن برای سرخ کردن          به میزان الزم
آب جــوش                   4 پیمانــه

 
ــگاه  ــی جای ــپزی ایران ــا در آش ــورش ه خ
ویــژه دارن و بــا ترکیــب مــواد گوناگــون انــواع 
خــورش گوشــتی و خــورش غیرگوشــتی 
مــی تــوان درســت کــرد کــه تعــداد آن 
ــای  ــورش ه ــه  خ ــت. از جمل ــمار اس ــی ش ب
ــه  ــی خورشــی ک ــروف مســما  اســت یعن مع
از ترکیــب گوشــت مــرغ یــا گوشــت قرمــز بــا 
مــواد مختلــف تهیــه مــی شــه پــس خــورش 
ــار مســما،  ــل ان ــادی داره مث ــواع زی مســما ان
غــوره مســما، مســما بادمجــان، کــدو مســما و 
… کــه بســیار خوشــمزه و پرطرفــدار اســت 
و در میهمانــی هــا و مجالــس نیــز قابــل ســرو 

اســت.
انــواع مســما رو  اصــوال بــا پلــو ســرو مــی 
کنــن ولــی بســیاری آن را بــدون برنــج یعنــی 
ــر  ــه در ه ــن ک ــی کن ــرو م ــم س ــان ه ــا ن ب
ــت  ــذ و دوس ــت لذی ــی اس ــورت غذای دو ص
ــی اســت. ــواص فراوان ــه دارای خ ــتنی ک داش

ــت  ــر خاصی ــواع پ ــی از ان ــدو مســما یک ک
ــه  ــورش اســت و ب ــوع خ ــن ن ــدار ای و پرطرف
راحتــی و بــدون دردســر مــی تــوان در منــزل 
تهیــه کــرد و در رژیــم غذایــی جــای داد . بــا 
توجــه بــه جایــگاه مســما در آشــپزی ایرانــی 
ــت  ــا گوش ــما ب ــدو مس ــد دارم ک ــروز قص ام
ــدم و  ــه شــما دوســتان آمــوزش ب ــز رو ب قرم
ــا رعایــت اصــول تهیــه، مســمای  امیــدوارم ب
کــدوی لذیــذ و خوشــمزه ای رو تهیــه و 
ســرو کنیــد پــس لطفــاً در ادامــه همــراه مــن 

باشــید.
 

طرز تهیه:
1- کــدو خورشــی را خــوب بشــویید و 
ــداری  ــا مق ــد و ب ــم کنی آن را از وســط دو نی
ــد  ــت داری ــر دوس ــد )اگ ــرخ کنی ــن س روغ
کــدوی درســته در کدو مســما داشــته باشــید 
پــس از شســتن چنــد بــرش عمیــق روی آن 
بزنیــد و بــا کمــی روغــن ســرخ کنیــد تــا بــه 

ــی مغــز پخــت شــود.( خوب
ــده را  ــرد ش ــاز خ ــر پی ــی دیگ 2- در ظرف
ســرخ کنیــد و پــس از طایــی شــدن گوشــت 

را بــه آن بیافزاییــد و کمــی تفــت دهیــد.
3- پــس از اینکــه گوشــت تغییــر رنــگ داد 
ــد و  ــه بیافزایی ــراه رب گوج ــا را هم ــه ه ادوی
ــا  ــد ت ــت دهی ــی تف ــه خوب ــراه گوشــت ب هم

ایــن ترکیــب روغــن بیانــدازد.
4- آب را در ایــن مرحلــه به گوشــت بیافزایید 

تــا حــدود ســه ســاعت بپــزد و نرم شــود.
ــرد  ــی گ ــورش یعن ــای خ ــنی ه ۵- چاش
لیمــو عمانی،آبغــوره  و نمــک را اضافــه کنیــد 
ــرار  ــت ق ــرف گوش ــم در ظ ــا را ه ــدو ه و ک
ــاعت  ــم س ــدود نی ــد ح ــازه دهی ــد و اج دهی
یــا چهــل و پنــج دقیقــه دیگــر خــورش کــدو 
مســما بــا حــرارت مایــم بپــزد و بــه خوبــی 

جــا افتــاده شــود.
ــتن  ــل از برداش ــه قب ــدود ده دقیق 6- ح
ــده را  ــران دم ش ــعله، زعف ــورش از روی ش خ
ــگ بهتــری  ــا رن ــه کنیــد ت ــه خــورش اضاف ب
ــدو  ــورش ک ــد خ ــد و بع ــورش بده ــه خ ب

ــد. ــرو کنی ــو س ــا پل ــما را ب مس

نکات کلیدی تهیه خورش کدو مسما
ــدو مســما  ــورش ک ــد خ ــی خواهی ــر م -اگ
ســریع تــر آمــاده شــود بــه جــای گوشــت قرمز 
ــن  ــه در ای ــد ک ــتفاده کنی ــرغ اس از گوشــت م
ــا مــرغ خواهیــد داشــت. صــورت کدومســما ب

ــرد  ــوان از گ ــی ت ــوره م ــای آبغ ــه ج -ب
ــورش  ــازه در خ ــوره ت ــی غ ــا حت ــوره و ی غ

ــرد. ــتفاده ک ــما اس ــدو مس ک
-اگــر دوســت داریــد خورشــت کدو مســما 
طعــم شــیرین تــری داشــته باشــد 1 قاشــق 

غذاخــوری شــکر بــه مســما اضافــه کنیــد.
-بعضــی افــراد تمایــل دارنــد ماننــد خورش 
قیمــه در مســمای کــدو از لپــه اســتفاده کننــد 
کــه در ایــن صــورت 2/1 پیمانــه لپــه خیــس 
ــورش  ــد و خ ــت دهی ــت تف ــا گوش ــده را ب ش
کــدو مســما بــا لپــه درســت کنیــد کــه بــه آن 

قیمــه کــدو هــم مــی گوینــد.
ــواع  ــه در ان ــت ک ــن اس ــن ای ــح م -ترجی
ــای  ــه ج ــی ب ــو عمان ــرد لیم ــورش از گ خ
اســتفاده کنــم  لیمــوی عمانــی درســته 
ــته  ــوی درس ــد لیم ــت داری ــر دوس ــا اگ ام
اســتفاده کنیــد قبــل از پخــت خــورش لیمــو 
ــا چنــگال ســوراخ کنیــد و در طــرف آب  را ب
قراردهیــد تــا چنــد ســلعت  خیــس بخــورد و 
بعــد لیمــوی خیــس شــده را در اوایــل پخــت 

ــد. ــه کنی ــورش اضاف ــه خ ــه ب ب
منبع: ایران کوك

قمی:
نباید امتیازی برای فرزندان اعضای 

هیئت علمی دانشگاه اعمال شود 

عضــو فراکســیون امیــد گفــت: اســاتید 
دانشــگاه و اعضــای هیئــت علمــی بــا دیگــران 
هیــچ فرقــی ندارنــد و نبایــد بــرای فرزندانشــان 
امتیــازی بــرای ورود بــه دانشــگاه اعمــال شــود. 
بــه گــزارش دانشــجو، محمــد قمــی، عضــو 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــد مجل ــیون امی فراکس
نظــر  خصــوص  در  پاکدشــت  نماینــده  و 
کمیســیون و مجلــس دربــاره ســهمیه فرزنــدان 
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا در گفتگــو 
بــا دانشــجو، گفــت: اســاتید دانشــگاه و اعضــای 
هیــات علمــی بــا دیگــران هیــچ فرقــی ندارنــد 
و نبایــد امتیــازی بــرای ورود بــه دانشــگاه 

ــود. ــال ش ــان اعم فرزندانش
عضــو فراکســیون امیــد ادامــه داد: طبــق قانون 
ــان  ــون یکس ــر قان ــردم در براب ــه م ــی هم اساس
هســتند و نبایــد تبعیضــی صــورت بگیــرد. البتــه 
فرزنــدان شــهدا و ایثارگــران بــه واســطه امتیــازی 
کــه قــرآن و خــدا بــه آنــان داده، مجــاز به داشــتن 
چنیــن ســهمیه ای هســتند. امــا کســی که اســتاد 
ــا  ــاوت ب ــرایطی متف ــد ش ــت نبای ــگاه اس دانش

دیگــران داشــته باشــد. 
وی ادامــه داد: ایــن تبعیــض بی مــوردی 
اســت کــه نبایــد باشــد. هرکــس بایــد به انــدازه 

ــی واقــع بشــود. تــاش خــود مــورد ارزیاب
ــس  ــدم ورود مجل ــل ع ــورد دلی ــی درم قم
بــرای جلوگیــری از ایــن فراینــد گفــت: ممکــن 
اســت نظــر مجلــس چیــز دیگــری باشــد. نظــر 
ــن  ــم. چنی ــه گفت ــود ک ــن ب ــم همی ــن ه م

ــدارد. ــود ن ــون وج ــن قان ــزی در مت چی

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها:
ارائه خدمات غذایی در قهوه خانه ها 

ممنوع شد

داخلـی  امـور  و  شـوراها  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس شـورای اسـامی ظهـار داشـت: ارائـه 
خدمـات غذایـی ماننـد صبحانه و نهـار در قهوه 

خانـه هـای سـنتی ممنـوع شـد. 
بــه گــزارش، حســین مقصــودی تصریــح کرد: 
ــاده 13  بررســی طــرح استفســاریه تبصــره 1 م
ــات  ــا دخانی ــارزه ب ــرل و مب ــع کنت ــون جام قان
ــتورکار  ــان در دس ــورای نگهب ــده از ش ــاده ش اع
دیــروز کمیســیون قــرار داشــت. پیــش تــر 
کمیســیون مصــوب کــرد بــود قهــوه خانــه هــا، 
ــا از  ــه ه ــی کاف ــافری و برخ ــای مس ــه ه پایان
ــیگار در  ــان و س ــت مصــرف قلی ــون ممنوعی قان
ــورای  ــه ش ــوند ک ــتثنا ش ــی مس ــن عموم اماک

ــود. ــرده ب ــان آن را رد ک نگهب
محدودیـت  اعمـال  صـورت  در  افـزود:  وی 
شـاهد  دخانیـات  اسـتعمال  در  زیـاد  هـای 
افزایـش قهـوه خانه هـای بدون مجـوز خواهیم 
بـود و امـکان نظـارت بر این اماکـن وجود ندارد 
ضمـن آنکـه مالیـات،ّآب و بـرق تجاری،عوارض 
شـهرداری و... از ایـن واحـد هـا دریافـت نمـی 
شـود و عمـا بخـش عمومـی از فعالیـت آنهـا 
متضـرر مـی شـود لـذا بایـد قانـون بـه نحـوی 
باشـد که ایـن اتفاقـات رخ ندهـد. همچنین در 
صـورت تعطیلـی قهوه خانـه ها420هزار شـغل 

رسـمی مسـتقیم از بیـن مـی رود.
نماینـده سـبزوار ادامه داد: بر همین اسـاس، 
پـس از بحـث هـای فـراوان مقـرر شـد امـکان 
مصـرف قلیـان و دخانیـات در قهـوه خانـه ها و 
قلیان سـراها وجود داشـته باشـد اما این اماکن 

حـق ارائه غذا نداشـته باشـند.
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رسول خطیبی محروم شد

طبــق اعــام آرای کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال، رســول خطیبــی 
یــک جلســه محــروم شــد.

بــه گــزارش مهــر، در دیــدار تیــم هــای پرســپولیس و ماشــین ســازی تبریز که 
در هفتــه 9 ام لیــگ برتــر برگــزار شــد، تخلفاتی از ســوی تماشــاگران پرســپولیس 
تهــران رخ داد کــه اقــدام بــه فحاشــی و پرتــاب بطــری به ســمت ســرمربی حریف 
کردنــد، تیــم پرســپولیس بابــت ایــن تخلفــات بــه پرداخــت 3۰۰ میلیــون ریــال 

جریمــه نقــدی محکــوم شــد، ایــن رأی قابــل تجدیــد نظر اســت.
تیــم ماشــین ســازی تبریــز هــم بــه دلیــل داشــتن ۵ بازیکــن اخطــاری 

بایــد 1۰ میلیــون ریــال جریمــه نقــدی پرداخــت کنــد.
ــه  ــز ب ــازی تبری ــین س ــم ماش ــرمربی تی ــی، س ــول خطیب ــن رس همچنی
دلیــل تحریــک تماشــاگران بــه پرداخــت 1۰۰ میلیــون ریــال جریمــه نقــدی 

و یــک جلســه محرومیــت تعلیقــی )در طــول فصــل( محکــوم شــد.
ایــن رأی در بخــش جریمــه نقــدی قابــل تجدیــد نظــر اســت، در ضمــن 
بــا توجــه بــه ســابقه محکومیــت وی در جــام حذفــی بــه محرومیــت، چنانچه 

رفتــار تحریــک آمیــز تکــرار شــود، محرومیــت تعلیقــی اعمــال مــی شــود.
خطیبــی در دیــدار ماشــین ســازی و پرســپولیس در جــام حذفــی نیــز کــه 

منجــر بــه حــذف تیــم تبریــزی شــد، از زمیــن اخــراج شــده بــود.

شهرداری مراغه عازم مسابقات اساللوم 
قهرمانی کشور شد

رئیــس هیئــت قایقرانــی مراغــه از اعــزام تیــم شــهرداری ایــن شــهر بــه 
ــان کشــور خبــرداد.  ــی نوجوان مســابقات اســالوم قهرمان

ــوان  ــه عن ــم ب ــن تی ــزود: ای ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــاد آقای فره
نماینــده آذربایجــان شــرقی در ایــن رقابــت هــا شــرکت کــرده و بــه رقابــت 

ــد پرداخــت. ــان خواه ــا حریف ب
وی ادامــه داد: مســابقات اســالوم قهرمانــی کشــور در پیســت آب هــای 
آرام بــه میزبانــی یاســوج برگــزار مــی شــود و 24 آبــان خاتمــه مــی یابــد.

آقایــی اضافــه کــرد: تیــم شــهرداری مراغــه بــا ترکیــب نوجوانــان مســتعد 
ــرای  ــان ب ــهرداری و اداره ورزش و جوان ــت ش ــا حمای ــتان و ب ــن شهرس ای

ــت هــای حضــور دارد. ــن رقاب ــه در ای اولیــن تجرب
وی افــزود: تیــم شــهرداری مراغــه را در ایــن مســابقات، امیرمحمــد 
تیزچنــگ، حجــت حبیــب زاده و دانیــال آقاخانــی زاد بــه عنــوان بازیکن، ســینا 
رشــید نــژاد بــه عنــوان مربــی، علیرضــا تــاروردی زاده بــه عنــوان سرپرســت و 
فریــد رزاقــی و امیرمحمــد شــوندی نیــز بــه عنــوان داور همراهــی مــی کننــد.

وی اضافــه کــرد: مراغــه بــا بهــره منــدی از زیرســاخت هــای مناســب در ورزش 
ــو از  ــه پیســت هــای اســالوم، آب هــای خروشــان و کانوپول ــی از جمل هــای آب
قطــب هــای ورزش هــای آبی در آذربایجان شــرقی و شــمالغرب کشــور بــوده و در 
ســال هــای اخیــر اســتعدادهای نابــی را در ایــن ورزش هــای پــرورش داده اســت.

ــت  ــه دس ــا ب ــران ب ــه ای ــی کارات ــم مل ــی تی مرب
ــری نســبت  گرفتــن هدایــت روســیه حقوقــی 3۵ براب

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــران دریاف ــه ای ب
بــه گــزارش ایســنا، حســین روحانی، دســتیار شــهرام 
ــا  ــق ب ــس از تواف ــران پ ــه ای ــی کارات ــم مل هــروی در تی
روســیه، هدایــت تیــم ملــی کاراتــه ایــن کشــور تــا پایان 

المپیــک 2۰2۰ توکیــو را بــر عهــده گرفــت.
دارنــده 4 مــدال طــا، نقــره و برنــز جهــان، 2 طــا 
ــس  ــیا پ ــره آس ــیایی و 2  نق ــای آس ــره بازی ه و نق
ــیه،  ــه روس ــیون کارات ــس فدراس ــا ریی ــرات ب از مذاک
اواخــر هفتــه گذشــته راهــی ایــن کشــور شــد و رســما 

کار خــود را آغــاز کــرد.
در برهــه حســاس کنونــی کــه تیــم ملــی بــا حضــور 
ــب  ــرای کس ــی و ب ــف بین الملل ــای مختل در رویداده
ســهمیه المپیــک تــاش می کنــد، روحانــی بــه عنــوان 
یکــی از مربیــان تاثیرگــذار کاراتــه ایــران، از کادر فنــی 
ــول  ــا را قب ــنهاد روس ه ــد و پیش ــدا ش ــی ج ــم مل تی
کــرد، موضوعــی کــه بــا توجــه بــه حقــوق انــدک وی در 

ــه نظــر نمی رســد. تیــم ملــی چنــدان عجیــب ب
ــون  ــط 2 میلی ــه فق ــی کارات ــم مل ــی در تی روحان
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای ــی داش ــان دریافت توم
ــدود 7۰  ــزار دالر )ح ــاه 6 ه ــر م ــت ه ــیه باب از روس
ــت  ــات جه ــایر امکان ــه س ــه اضاف ــان( ب ــون توم میلی

ــرد. ــد ک ــت خواه ــاداش دریاف ــکان و پ اس
ــه  ــت ک ــی اس ــی ایران ــر مرب ــلطانی دیگ ــهاب س ش

هدایــت تیــم ملــی ازبکســتان را بــر عهــده گرفتــه و او نیز 
ضمــن دریافــت حقــوق ماهیانــه ۵ هــزار دالری، هم چــون 

روحانــی از تمامــی امکانــات الزم برخــوردار اســت.
ایــن کــه مربیــان کاراتــه ایــران از کشــورهای مختلــف 
پیشــنهاد همــکاری دارنــد نشــان دهنــده جایــگاه بــاالی 
کاراتــه ایــران و دانــش مربیــان ایرانــی اســت، امــا در ایــن 
ــر  ــه بیش ت ــا توج ــووالن ورزش ب ــت مس ــاز اس ــان نی می
ــانس های  ــه از ش ــی ک ــته المپیک ــن رش ــه ای ــبت ب نس
اصلــی مــدال آوری ایــران در المپیــک اســت، زمینــه را برای 
رضایــت هــر چــه بیش تــر مربیــان تیم ملــی فراهــم کنند.

ــی  ــته های المپیک ــر رش ــاره دیگ ــوع درب ــن موض ای

هم چــون کشــتی، وزنه بــرداری، تکوانــدو و... کــه 
در  ایــران  مــدال آور  رشــته های  جــزو  همیشــه 
مربیــان  و  می کنــد  صــدق  بــوده  المپیــک  ادوار 
ــه  ــووالن ب ــی مس ــواره از بی توجه ــی هم ــای مل تیم ه

داشــته اند. گایــه  وضعیت شــان 
بــا توجــه بــه اهمیــت کســب موفقیــت ورزش ایــران 
در المپیــک 2۰2۰، الزم اســت مســووالن ورزش نــگاه 
ــه حقــوق مربیــان تیم هــای ملــی  ــری نســبت ب ویژه ت
ــا  ــند ت ــته باش ــی داش ــف ورزش ــته های مختل در رش
ــه کارشــان  ــری ب ــزه بیش ت ــی و انگی ــا دلگرم ــا ب آن ه

ادامــه بدهنــد.

حقوق 3۵ برابری روحانی در روسیه نسبت به ایران!

رد پای مدیریت قبلی در مشکالت مالی پرسپولیس
پیش خــور شــدن چندیــن میلیــارد تومــان از بودجــه 
باشــگاه پرســپولیس در ابتــدای فصــل یکــی از چالش های 
پیــش روی مدیریــت فعلی باشــگاه اســت که ســبب شــده 
نتواننــد هزینه هــای جــاری از جملــه حقــوق کادرفنــی و 

بازیکنــان را در موعــد مقــرر پرداخــت کنند. 
کالــدرون«  »گابریــل  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــته در  ــپولیس روز گذش ــال پرس ــم فوتب ــرمربی تی س
صحبت هایــش بــا خبرنگارانــدرم حــل تمریــن از 
ــرده  ــپولیس پ ــگاه پرس ــی باش ــاعد مال ــرایط نامس ش
ــول  ــی پ ــگاه حت ــن باش ــرد ای ــوان ک ــت و عن برداش

خریــد شــن بــرای زمیــن چمــن را نــدارد.
ســرمربی پرســپولیس همچنیــن در صحبت هایــش 
ــت  ــگاه فرص ــه باش ــاه ب ــا آذرم ــه ت ــرد ک ــوان ک عن
ــر  ــد و در غی ــل کن ــکات او را ح ــا مش ــد داد ت خواه

ــت. ــد گرف ــدی خواه ــم جدی ــورت تصمی ــن ص ای
ایــن در حالــی اســت کــه اعضــای تیــم مــدت زیــادی 
اســت کــه دریافتــی نداشــته اند و بازیکنــان خارجــی هــم 

بــه شــدت از شــرایط موجــود ناراحت هســتند.
بــدون شــک مدیریــت پیشــین پرســپولیس در 
رقــم خــوردن ایــن شــرایط مالــی نابســامان در باشــگاه 
ــردن  ــور ک ــه پیش خ ــرا ک ــرد چ ــا ک ــش اول را ایف نق
مبلــغ هنگفتــی از بودجــه جــاری باشــگاه در ابتــدای 
ــه  ــرای هزین ــی ب ــا باشــگاه حت فصــل موجــب شــد ت

جــاری اش هــم دچــار مشــکل شــود.
کالــدرون در حالــی ایــن صحبت هــا را مطــرح 

کــرد کــه پرداخــت پــول اعضــای تیــم تنهــا یکــی از 
مشــکات پیــش روی باشــگاه اســت و »محمدحســن 
از  بزرگتــر  خیلــی  چالش هــای  بــا  انصاری فــرد« 
ــان و کادر فنــی هــم مواجــه  ــوق بازیکن پرداخــت حق

اســت.
ــان و کادر فنــی در  ــرارداد بازیکن البتــه پرداخــت ق
ــرد  ــا انصاری ف ــت ام ــگاه اس ــل باش ــت مدیرعام اولوی
ــکلی  ــا مش ــا دارد ت ــایر پرونده ه ــه س ــم ب ــی ه نگاه

ــد. ــد نکن ــگاه را تهدی باش
ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز درصــدی از قــرارداد 
فصــل گذشــته بازیکنــان هــم پرداخــت نشــده اســت 
ــان شــده  ــی بازیکن ــن موضــوع موجــب ناراحت ــه ای ک
اســت. البتــه مدیرعامــل پرســپولیس در تــاش اســت 

تــا نیــم فصــل ایــن مشــکل را برطــرف کنــد.
امــا ســوال اصلــی اینجــا بــه وجــود می آیــد 
باشــگاه  از  مالــی  حامــی  چنــد  کــه  حالــی  در 
ــت  ــی در پرداخ ــگاه حت ــرا باش ــد چ ــت می کنن حمای

اســت. هزینه هــای جــاری هــم دچــار مشــکل 
در ابتــدای فصــل و در مدیریــت قبلــی پرســپولیس 
کــه بــا نقــل و انتقــاالت هــم همزمــان بــود، مدیریــت 
ــراه  ــن هم ــور تلف ــاز اپرات ــارد تومان ــگاه 16 میلی باش
حامــی باشــگاه دریافتــی داشــته کــه در ابتــدا بخشــی 
از  آن پــول صــرف پرداخــت آخریــن قســط برانکــو در 
زمــان حضــور در ایــران شــد و بخــش دیگــر آن هــم 

صــرف پرداختــی بــه بازیکنــان شــد.

در ابتــدای فصــل هــم باشــگاه بــا یــک شــرکت کــه 
قــرار بــود در طــول فصــل بلیت فروشــی بازی هــای 
خانگــی را انجــام دهــد، قــراردادی امضــا کــرد و همــان 
ابتــدا 7 میلیــارد تومــن بــه عنــوان پیــش پرداخــت بــه 
باشــگاه پرســپولیس آمــد، امــا هنگامــی کــه توســط یک 
شــرکت دیگــر ایــن بلیت هــا بــه فــروش رســید، باشــگاه 
بــا ایــن شــرکت هــم دچــار چالــش شــد چــرا کــه بــه 
قــرارداد منعقــد شــده پایبنــد نبــوده و حــاال این شــرکت 
از پرســپولیس و مدیرعامــل باشــگاه شــکایت کــرده تــا 
آن 7 میلیــارد هــم کــه در زمــان مدیریــت قبلــی خــرج 
شــده بــوده بــود، بــاز گردانــده شــود آن هــم در حالــی 

کــه هیــچ پولــی در باشــگاه نیســت.
از طــرف دیگــر »محمــد حســن انصاری فــرد« 
قصــد مصالحــه بــا »برانکــو ایوانکوویــچ« و دســتیارانش 
ــا در صــورت  ــر« را دارد ت ــو بودیمی و همچنیــن »ماری
کشــیده شــدن کار بــه فیفــا باشــگاه حداقــل متحمــل 
پرداخــت خســارت دیرکــرد و مســائل این چنینــی 
نشــود. یکــی از دالیــل اصلــی هــم کــه باشــگاه قصــد 
دارد ایــن ماجــرا را خــارج از فیفــا پیگیــری کنــد ایــن 
اســت کــه طــرف بازنــده پرونــده بایــد هزینه دادرســی 

زیــادی را هــم عــاوه بــر کل پــول پرداخــت کنــد.
ایــن قســمتی از مشــکات بــزرگ پیــش روی 
»محمــد حســن انصاری فــرد« اســت و بایــد دیــد کــه 
ــه کنــار  ــا ایــن شــرایط چگون ایــن مدیــر در نهایــت ب

ــد. ــد آم خواه

روانشناسی

 ارتباط بین افسردگی و رانندگی 

ــش  ــل پیدای افســردگی و اســترس از عوام
ــه  ــاک در حیــن رانندگــی ب رفتارهــای خطرن
حســاب مــی آیــد. اســترس و افســردگی 
منجــر بــه شــکل گیــری رفتارهــای خطرنــاک 

ــی شــوند. ــن رانندگــی م در حی
ــری  ــای پرخط ــام رفتاره ــردگی، انج افس
ماننــد حــرف زدن بــا موبایــل در حیــن 
ــد  ــتن کمربن ــاال و نبس ــرعت ب ــی، س رانندگ

ــود. ــی ش ــث م ــی را باع ایمن
مهــارت  بــر  ضدافســردگی  داروهــای 

دارد. منفــی  تأثیــر  افــراد  رانندگــی 
ضدافســردگی  داروهــای  کــه  افــرادی 
اســتفاده مــی کننــد از تمرکز و توجــه ضعیف 
ــه گفتــه پژوهشــگران  تــری برخوردارند.امــا ب
هنــوز بطــور کامــل معلــوم نیســت کــه 
ــای  ــدگان داروه ــارت مصرف کنن ــش مه کاه
مســتقیم  تأثیــر  بخاطــر  ضدافســردگی 
ــی از  ــت ناش ــر وضعی ــا بخاط ــت ی داروهاس

ــردگی. ــه افس ــای ب ابت
بیمارانــی کــه داروهــای ضدافســردگی 
اســتفاده مــی کننــد بایــد موقــع رانندگــی یــا 
انجــام کارهایــی کــه بــه تمرکــز و توجــه نیــاز 

ــد. ــاط کنن دارد، احتی
بعضــی از اشــخاص هنگامــی کــه دغدغــه 
ذهنــی دارنــد، شــادند، ناراحتنــد و در کل 
بــه هــر بهانــه و دلیلــی دوســت دارنــد پشــت 
فرمــان بنشــینند تــا روحیــه خویــش را عوض 

کننــد. 
گرچــه رانندگــی بــا وضعیــت عصبانــی یــا 
بیــش از حــد ناراحــت بســیار پرخطــر اســت، 
ــد رانندگــی کــردن  ــب اســت بدانی ــی جال ول
ــد  ــی مانن ــخاص خواص ــیاري از اش ــرای بس ب
کاهــش دغدغــه ذهنــی و حــس ارامــش را بــه 

ارمغــان مــی آورد.
افــرادی کــه عــادت بــه رانندگــی دارنــد در 
صــورت تــرک ایــن عــادت حتــی بــرای یــک 
مــاه، عایمــی ماننــد بداخاقــی و عصبانیت را 
نشــان مــی دهنــد. درواقــع بــه نظرمــی رســد 
ــک  ــد ی ــخاص مانن ــن اش ــرای ای ــی ب رانندگ

مخــدر آرامبخــش عمــل مــی کنــد.
ــرادی کــه  پژوهــش هــا نشــان میدهــد اف
تــازه رانندگــی را آموختــه انــد و پشــت فرمان 
ــر از  مــی نشــینند هــم احساســاتی مثبــت ت
زمانــی دارنــد کــه رانندگــی بلــد نبودنــد و در 

صندلــی شــاگرد مــی نشســتند.
مهــارت رانندگــی میتوانــد باعــث افزایــش 
ــاوری اشــخاص شــود و  ــزت نفــس و خودب ع
در مواقعــی کــه شــخص احتیــاج بــه تنهایی و 
ارامــش دارد هیــچ محیطــی بــه انــدازه محیط 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه او ب ــین ب ــی ماش داخل
ارامــش کمــک نمــی کنــد. شــاید بــر همیــن 
ــرای  ــا اســت کــه بســیاري از اشــخاص ب مبن
ماشــین خویــش نــام انتخــاب مــی کننــد و به 
ماشــین خویــش بــی انــدازه وابســته هســتند.

ولــی بایــد بــاز هــم تأکیــد کنیــم کــه ایــن 
ــف  ــرای حــاالت روحــی خفی ــا ب ــوارد صرف م
ــر اســت در مواقعــی  ــد و بهت ــی کن صــدق م
ــدوه شــدید  کــه خشــم، عصبانیــت، غــم و ان

داریــم، رانندگــی نکنیــم. 
چنانچــه دچــار افســردگی شــدید و اختال 
هــای خــواب هســتیم بایــد حتمــاً تحــت نظر 
ــل  ــودی کام ــس از بهب ــیم و پ ــک باش پزش

پشــت فرمــان بنشــینیم و رانندگــی کنیــم.
بــه گفتــه یــک پژهشــگر افســردگی و 
اســترس در جامعــه مــا بــه حــد بحــران 
ــار  ــی دچ ــه درجات ــردم ب ــر م ــیده و اکث رس
اســترس و افســردگی هســتند. ســختی هــای 
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی و نبــود 
آینــده روشــن و مشــکات بیــکاری وناامیــدی 
ــود  ــه و نب ــود در جامع ــای موج ــش ه و تن
ــه  ــول ده ــه در ط ــاط در جامع ــادی و نش ش
ــترس  ــش اس ــبب افزای ــت س ــل اس ــای قب ه
ــال  ــی و اخت ــاد و بیخواب ــردگی و اعتی و افس

ــت. ــده اس ــه ش ــواب در جامع ــای خ ه
ــتند  ــغله هس ــد ش ــخاص چن ــی اش بعض
ــد و  ــی کنن ــیفت کار م ــک ش ــش از ی و بی
ــش  ــبانه روز بی ــک ش ــخاص در ی ــی اش بعض
ــد  ــه بای ــی کنندک ــی م ــاعت رانندگ از ۸ س
اقداماتــی در زمینــه اصــاح ایــن شــرایط 

ــرد. ــام گی انج
 منبع:  بیتوته

دلنوشته

از زندگی 
کام 

نگرفته ،
عمر 

به سرفه 
افتاد ،
سینه 

ِخس ِخس 
کرد ،

ساعت
خوابید ،

جسم
نیمه سرد

شد !
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 مســابقه شــطرنج بــرق آســا تبریــز 
برگــزار گردیــده و نتایــج آن مشــخص شــد.

ــن مســابقه  ــا، ای ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
ــنبه  ــی روز دوش ــه روش سوئیس در 9 دور ب
2۰ آبــان 9۸ در ســالن هیئــت شــطرنج 
ــج بدســت  ــه نتای ــد ک ــزار گردی اســتان برگ

ــی باشــد. ــر م ــده بشــرح زی آم

 جوایز اصلی:
مقام اول: شهروز زارعی

مقام دوم: عرفان براتیان 
مقام سوم: حمید رضا ابراهیمی

مقام چهارم: حسین امیر وردستیان
مقام پنجم: سعید زارع

جوایز فرعی: 
اول زیر 2۰۰۰: محرم احمدیان
اول زیر 1۸۰۰: رضا نصرتی زاده

اول زیر 17۰۰: فواد مختار ساسانی
اول زیر 16۰۰: جواد باقرزاده
اول زیر 14۰۰: طاها گلشانی

اول بانوان: ثمین سلمانی
سر داور: آقای مقصود گیاهی

ــطرنج  ــدان ش ــه عاقمن ــاع کلی ــه اط ب
مــی رســاند: مســابقات شــطرنج بــرق آســای 
ــه روز دوشــنبه ســاعت 1۸  ــر هفت ــز ه تبری
برگــزار گردیــده و شــرکت در مســابقه بــرای 

عمــوم آزاد مــی باشــد.

برگزاری مسابقات 
شطرنج هفتگی تبریز

نکته اصلی در این است که فقط بازیکنی که نوبت حرکت با اوست می تواند ادعای تساوی را مطرح نماید.
در این مورد دو حالت ممکن است پیش بیاید:

حالــت اول( وقتــی نوبــت حرکــت بــه بازیکــن مــی رســد اگــر پوزیســیون حاضــر در روی صفحــه ســه بــار پدیــدار شــده 
باشــد. در ایــن صــورت بازیکــن مــی توانــد ســاعت را متوقــف نمــوده، داور را فرابخوانــد و بگویــد کــه پوزیســیون موجــود ســه 

بــار یــا بیشــتر از ســه بــار تکــرار شــده اســت.
ـــد  ـــی توان ـــی بازیکـــن م ـــرار نشـــده اســـت ول ـــار تک ـــی رســـد پوزیســـیون ســـه ب ـــه بازیکـــن م ـــت ب ـــی نوب ـــت دوم( وقت حال
ـــن  ـــده. در چنی ـــرار ش ـــتر تک ـــا بیش ـــار ی ـــا دوب ـــه قب ـــد ک ـــاد کن ـــه ایج ـــیونی را روی صفح ـــود پوزیس ـــت خ ـــام حرک ـــا انج ب
ـــف و داور را  ـــاعت را متوق ـــوده س ـــت نم ـــود را ثب ـــت خ ـــه حرک ـــد. بلک ـــام ده ـــور را انج ـــت مزب ـــد حرک ـــن نبای ـــی بازیک حالت
ـــرار  ـــار تک ـــه ب ـــل س ـــیون حداق ـــام آن را دارد پوزیس ـــد انج ـــرده و قص ـــت ک ـــه ثب ـــی ک ـــا حرکت ـــد ب ـــام کن ـــده و اع فراخوان

ـــد. چگونگی مطرح کردن ادعای تساوی در شطرنج  ـــد ش خواه
ــد ادعــای  بازیکنــی کــه ادعــای تســاوی کــرده نمــی توان
خــود را پــس بگیــرد و مطلــب دیگــر اینکــه ادعــای تســاوی 
بــه منزلــه پیشــنهاد تســاوی هــم تلقــی مــی شــود. لــذا اگــر 
بازیکنــی ادعــای تســاوی نمایــد حریــف او مــی توانــد بــازی را 

مســاوی اعــام کنــد.
ــاس  ــر اسـ ــا بـ ــه ادعـ ــه چنانچـ ــر اینکـ ــه دیگـ نکتـ
حرکـــت مـــورد نظـــر مدعـــی باشـــد و ادعـــا نادرســـت 
باشـــد، مدعـــی مجبـــور اســـت حرکـــت مزبـــور را کـــه 

ثبـــت کـــرده انجـــام دهـــد.
ـــا و  ـــودن روش ادع ـــح ب ـــا ناصحی ـــح ی ـــخیص صحی و تش

ـــود. ـــد ب ـــده داور خواه ـــر عه ـــازی ب ـــودن ب ـــاوی ب مس داور بین المللی شطرنج: مقصود گیاهی

اختصاصی:       هیئت شطرنج  استان آذربایجان شرقی

تیم دانشگاه شمس تبریز

تیم شهریار قاضی جهان

تیم هنرستان همت تبریز

تیم گالری عطر ژالین

تیم شمس تبریز

تیم امور مالیاتی

تیم علوم پزشکی

تیم کایسا

معرفی تیم های شرکت کننده در لیگ شطرنج سال 98
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــورو جریمــه،  ــان قصــد دارد 2۰۰ ی دولــت یون
بــرای نقــض قانــون سیگارکشــیدن در مکان هــای 

عمومــی را اجــرا کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از نیوزســیتی، 
تــاش بــرای جلوگیــری از اســتعمال دخانیــات 
و کاهــش مصــرف آن در بســیاری از کشــورها 
ــه  ــورها از جمل ــی از کش ــود. برخ ــام می ش انج
ــنگین  ــای س ــری جریمه ه ــا بکارگی ــان ب یون
ــات  ــع مصــرف دخانی ــن من ــرای نقــض قوانی ب
ــن  ــا از ای ــد ت ــعی دارن ــی س ــن عموم در اماک
ــه کاهــش مصــرف  ــور ب ــراد را مجب ــق، اف طری

ســیگار کننــد.
دولــت یونــان در تــاش اســت جریمه هایــی 
ــد  ــن جدی ــض قوانی ــرای نق ــراد ب ــد اف ــه بای ک
ضدســیگار پرداخــت کننــد را افزایــش دهــد و 
از ایــن طریــق بتوانــد در کاهــش اســتعمال آن 

ســهیم باشــد.
براســاس اعــام وزارت بهداشــت یونــان، 
اماکــن  در  کشــیدن  ســیگار  جریمه هــای 
عمومــی کــه در ســال 2۰۰9 ارائــه شــده 
بســیار انــدک  اســت، بــه همیــن دلیــل، دولــت 
ــا  ــش جریمه ه ــد افزای ــت جدی ــان، فهرس یون
ــون  ــا 19 نوامبرمنتشــر خواهــد کــرد و قان را ت
ــرا  ــمی اج ــور رس ــه ط ــر ب ــد از 19 نوامب جدی

ــد. ــد ش خواه
جریمه هایــی کــه در ایــن فهرســت افزایــش 
کشــیدن  ســیگار  مجــازات  شــامل  یافتــه 
جملــه  از  سرپوشــیده  عمومــی  اماکــن  در 
رســتوران ها و کافه هــا اســت کــه در حــال 
ــورو  ــی، ۵۰ ی ــن تخلفات ــه چنی ــر، جریم حاض
ــر  ــه ه ــود ک ــی می ش ــش بین ــا پی ــت، ام اس
ــد. ــش یاب ــورو افزای ــا 1۵۰ ی ــف، 1۰۰ ی تخل

جریمه هــای دیگــر، ســیگار کشــیدن در 
ــا در  ــودک و ی ــراه ک ــه هم ــل ب ــل اتومبی داخ
داخــل محوطــه بــازی عمومــی اســت کــه بــه 
ترتیــب 12۰ یــورو و 2۰۰ یــورو هســتند و بــه 

ــد. ــد مان ــی خواهن ــزان باق ــن می همی
دخانیــات  اســتعمال  حاضــر،  حــال  در 
جملــه  از  داخلــی  ســالن های  تمامــی  در 
ســالن های ورزشــی و مســابقات ممنــوع اســت.

ــورو  ــزان 2۰۰ ی ــه می ــون ب ــن قان ــض ای نق
بــرای افــراد ســیگاری و ۵۰۰ یــورو بــرای 
مدیریــت مکانــی اســت کــه در آن فــرد ســیگار 

ــت. ــیده اس کش
بیشــتر ســعی  یونــان  پلیــس  تاکنــون، 
داشــت تــا بــه افــراد بــه جــای جریمــه، اخطــار 
ــا  ــد دارد ت ــر، قص ــال حاض ــا در ح ــد، ام ده

ــد. ــرا کن ــه را اج ــون جریم قان

جریمه  سیگارکشیدن در اماکن عمومی یونان افزایش می یابد 
گفــت:  کشــور  عالــی  دیــوان  رئیــس 
پرونده هــای مفاســد کان اقتصــادی و امنیتــی 
اســتان هــا را در دیــوان عالــی کشــور بــه 

صــورت ویــژه رســیدگی مــی کنیــم.
ــید  ــام س ــت االس ــر، حج ــزارش مه ــه گ ب
قضائــی  شــورای  در  مرتضوی مقــدم  احمــد 
واقــف  همــه  اظهارکــرد:  خراســان جنوبی 
هســتند کــه دســتگاه قضایــی در ســطح کشــور 

بــا تراکــم پرونده هــا رو بــه رو اســت.
رئیــس دیــوان عالــی کشــور بیان کــرد: 
از نظــر  البتــه وضعیــت خراســان جنوبــی 
تراکــم و میــزان پرونده هــا مطلــوب اســت 
کــه نشــان تــاش همــکاران مجموعــه قضایــی 

اســت. نجابــت مــردم  و  خراســان جنوبی 
اســتان هایی  در  ادامــه داد:  مرتضوی مقــدم 
بــا حجــم زیــاد پرونده هــا رو بــه رو  کــه 
هســتیم بایــد علــت و چرایــی موضــوع را 
ــای  ــو و ایده ه ــا اندیشــه ن بررســی و ســپس  ب
جدیــد تــاش جــدی بــرای پیشــگیری از 
ــه دادگســتری داده باشــیم. ــا ب ورودی پرونده ه

افزایش اطاعات حقوقی مردم راهکار 
کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری

وی افــزود: افزایــش اطاعــات حقوقــی مــردم 
و بســیاری از راهکارهــای مشــابه نقــش مهمــی 
در کاهــش ورودی پرونده هــا بــه مجموعــه 

دســتگاه قضــاء دارد.
رئیــس دیــوان عالی کشــور گفــت: کــم 
بــودن ورودی پرونده هــا بــه دادگســتری در 
ــه  ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــان جنوبی ب خراس
باخیــال راحــت بنشــینیم، بلکــه بایــد بــر مــوارد 
دیگــری چــون سرکشــی بــه زندان هــا و اطــاع 

ــم. ــد کنی ــان تأکی ــت زندانی از وضعی
مرتضوی مقـدم اظهارکـرد: وقتی کـه بازپرس 
فـردی را بـه زندان می فرسـتد تا تعییـن تکلیف 
وضعیـت او نبایـد آرام داشـته باشـد و بایـد هـر 
چـه زودتر نسـبت به  شـرایط او رسـیدگی کند.

ــی های  ــرورت سرکش ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
ســرزده از زیــر مجموعــه هــا بیان کــرد: گاهــی 
مواقــع افــراد در نــزد مدیــر شــرایط را خــوب و 
مطلــوب جلــوه می دهنــد و از ایــن نظــر بایــد در 
برخــی از مواقــع بــه صــورت ســرزده و بــی خبــر 
از مجموعــه هــای ذی ربــط در حــوزه قضایــی و 

ــیم. ــته باش ــی داش ــا سرکش زندان ه
رئیـس دیوان عالی کشـور با بیـان اینکه هدف 
مـا اجـرای عدالـت و تکریـم مـردم در مجموعـه 

دسـتگاه قضایـی اسـت، ادامـه داد: ممکـن اسـت 
گاهـی بـه واسـطه حجـم پرونده هـا قاضـی تحت 
و  اخاق خـوش  ولـی  گیـرد  قـرار  روانـی  فشـار 
کرامـت مـردم نباید در هیچ شـرایطی از بین رود.

دست تولیدکنندگان زمین خورده را بگیریم
مرتضوی مقـدم افـزود: برخـی از کارگاه هـای 
تولیـدی بـه واسـطه شـرایط اقتصـادی زمیـن 
خورده انـد کـه در صـورت امـکان باید دستشـان 

را گرفـت و بـه آنـان مهلـت داد.
وی گفـت: هـر حکمـی را که صـادر می کنیم 
بایـد ببینیـم که چـه تأثیـری در فـردای جامعه 
خواهـد گذاشـت و آیـا بـرای مـردم و جامعه این 

حکـم و رأی مـا مفید اسـت یـا خیر.
اگـر  اظهارکـرد:  عالی کشـور  دیـوان  رئیـس 
پرونـده ویژه ای در زمینه مفاسـد کان اقتصادی 
و موضوعـات امنیتـی در خراسـان جنوبی وجـود 
داشـته باشـد مـا نیـز در دیـوان عالی کشـور آن 
را بـه صـورت خـاص و ویـژه خواهیـم دیـد تا در 

راسـتای عدالـت گام برداریـم.

اصاح ماده 477 قانون آیین دادرسی 
کیفری در دستور کار است

مرتضوی مقـدم بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال 

تقاضاهـای اعاده دادرسـی مـا بسـیار زیـاد بـوده 
اسـت، بیـان کـرد: از این نظـر بایـد در این حوزه 
یک سـاماندهی داشـته باشـیم و در این راستا به 

دنبـال اصاح مـاده 477 هسـتیم.
وی ادامـه داد: قاچاقچـی هـا فهمیده انـد کـه 
اگـر اتومبیـل حامـل موادمخدر به نام خودشـان 
نباشـد، توقیف نمی شـود کـه در این راسـتا باید 
بـا توجه بـه قرائن و شـواهد تصمیم گیـری کرد.

ــد:  ــادآور ش ــور ی ــی کش ــوان عال ــس دی رئی
بــه عنــوان مثــال وقتــی ماشــین بــه نــام فرزنــد 
پنــج ســاله قاچاقچــی اســت، می تــوان دریافــت 
کــه بــرای فــرار از توقیــف ایــن اتفــاق صــورت 

گرفتــه اســت.
مرتضوی مقــدم گفــت: طبــق توصیه هــای 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مــواردی 
کــه دادگاهــی رأی اعــدام بــرای سردســته یــک 
ــواده وی  ــت خان ــد وضعی ــد قاچــاق داده، بای بان
را بررســی کنــد و اگــر خانــواده در فقــر بودنــد 
ــل  ــف اتومبی ــع توقی ــه رف ــد حکــم ب ــی توانن م

ــد. بدهن
وی در زمینــه ورود وکا بــه پرونده هــای 
ــه  ــل ب ــر ورود وکی ــد: اگ ــادآور ش ــواده ی خان
پرونده هــای حــوزه خانــواده بعــد از انجــام 
ــت. ــر اس ــر و مطلوب ت ــد بهت ــاوره ها باش مش

رئیس دیوان عالی کشور:

پرونده های مفاسد کالن اقتصادی را 
به صورت ویژه رسیدگی می کنیم

 جناب سرهنگ رمضان الهوردیان 
   فرمانده محترم انتظامی شهرستان مراغه

ارزش  و  نجیــب  شــریف،  مردمــی  بــه  منــت  بــی  خدمــت 
ــت  ــامی و والی ــاب اس ــای انق ــان ه ــم آرم ــه از حری ــدار ک م
بــه زیبایــی حراســت مــی کننــد، نعمتــی اســت کــه فقــط 
 شایســتگان، بــه خادمــی چنیــن مردمــی نائــل مــی گردنــد
ــتان  ــی شهرس ــده انتظام ــمت فرمان ــه س ــی را ب ــاب جنابعال انتص

ــم. ــی نمایی ــرض م ــک ع ــه تبری مراغ
ــن  ــما را در ای ــه ش ــت صادقان ــق خدم ــال توفی ــد متع و از خداون

ــتارم. ــر خواس ــئولیت خطی مس

امور ورزشی دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه


