
تبریز مادر رسانه ها 

ابـداع صنعـت چـاپ، سـرآغاز تحولی دورانسـاز 
در زندگـی بشـر بـوده و تغییـرات و جابـه جایی 
جوامـع  اجتماعـی  زندگـی  در  را  چنـد  هایـی 
مختلـف پدیدآورده اسـت .بی شـک یکی از پایه 
هـای مـدرن شـدن جوامـع اروپایـی و تحـرک 
فرودسـت  طبقـات  سـوادآموزی  اجتماعـی، 

جامعـه بـود کـه به برکـت صنعت چـاپ، راه آن گشـوده شـد. فعالیت های 
اطـاع رسـانی و ثبـت تجربـه هـا و اسـناد، همـه از دسـتاوردهای صنعـت 

چـاپ بهـره مند شـدند.
در تاریـخ فرهنگـی بشـر، از ابتـدا تاکنون، شـاید پـس از اختـراع خط هیچ 
رویـدادی بـه اهمیـت اختـراع چاپ نباشـد. این اختـراع همچـون ضربه ای 
بـود کـه در انبـار نهانـی را گشـود وگنجینـه هـای احتـکار شـده و پنهانی 
آن را در اختیـار و در دسـترس عاقمنـدان و همـگان گذاشـت. چـاپ، فرو 
ریختـن دیوارهـای انحصـار دانش و شکسـتن زنـدان اطاعات بـود. به قول 
مارتیـن لوتـر، رهبـر اصاحگـر کلیسـای مسـیحی، چـاپ رهایـی دوم نوع 

بشـر بود.رهایـی از جهل. 
چـاپ تـا اندازۀ زیادی سرشـت روندهـا و رویدادهـای تاریخـی را نیز تغییر 
داد، زیـرا دانـش و اطاعـی کـه تـا آن زمـان در ملکیت قشـر محـدودی از 
جامعـه بـود، روی کاغـذ جمـع و ثبت شـد و در برابـر دیـدگان عاقمندان 

قرارگرفت.
چـاپ ایـن امـکان را فراهـم آورد که اندیشـه ها با سـرعت و به سـهولت به 
میـان آحـاد مـردم برده شـود. همیـن تأثیـر زیر و زیرسـاز بود کـه موجب 
شـد اصطـاح » انقـاب دوم فرهنگـی« تاریـخ بشـر را بـرای اختـراع چاپ 

بـه کار ببرند.
ایـن صنعـت مادر رسـانه هـا برای نخسـتین بـار در تبریز آغاز بـه کار کرد، 
چـرا کـه این شـهر از هر نظر برای تأسـیس ایـن صنعت، اسـتحقاق ازم را 
دارا بـود. تبریـز عـاوه بر سـر راه بـودن و نزدیگی بـه اروپا از نظر سیاسـی، 

اقتصـادی و فرهنگـی، اهمیتش بیشـتر از پایتخت بود.
تأسـیس چاپخانـه، نقطـه عطفـی در تاریخ معاصـر ایران می باشـد، چرا که 
پـس از نصـب اولیـن ماشـین چـاپ در تبریز بـود کـه ایرانیـان وارد دنیای 
تبـادل گسـترده اطاعـات و دانش گردیـده و با مظاهر سیاسـی و اجتماعی 
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 آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران
 اعام شد

 حمایت صندوق تثبيت بازار سرمایه
 از بورس در روزهای بحرانی

تبریز کاندیدای پایتخت گردشگری کشورهای 
اسامی در سال 2016 است

از فضای مجازی تا حقيقت مجازی 

 مبلغ قرارداد بازیکنان دو تيم تراکتورسازی
و گسترش فواد تبریز مشخص شد.

  خرید 1430 سکه طای وزارت علوم
 دولت دهم را پيگيری می کنيم

نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پيشرفته 
تبریز »ربع رشيدی« برگزار می شود

تغيير ازمه زندگی امروز

آبهـاي زیرزمینـي یکـي از منابـع مهـم شـرب و کشـاورزي در دنیا به شـمار مـي رود. در اثر اسـتحصال بیش از حد این منابع و خشکسـالي هادرسـال هاي 
اخیـر میـزان سـطح ایـن منابـع، افـت قابـل توجهي داشـته اسـت. بـا توجه بـه محدودیـت منابع آبـي و خطـر بحـران آب در ایـران و اینکه سـاانه مقدار 
 زیـادي از ذخایـر منابـع آبـي کشـور بـه دلیـل برداشـت بیـش از حـد کاهـش یافتـه و منجـر بـه بحراني شـدن دشـت هـا و در نتیجـه ایجاد بیـان منفي 
مـي شـود، یافتـن راههایـي بـراي پیـش بینـي مقدار سـطح آب قبـل از حفـر چاهها ضروري اسـت، و وجـود برخی مشـکات و نابسـامانی هـای اقتصادی 
سـؤاات بـدون جـواب متعـددی را در اذهـان عمومـی ایجاد می کند که پاسـخ های مناسـب و منطقـی کارشناسـان و متخصین امر را مـی طلبد به همین 
منظـور و بـرای کنـار زدن پـرده ابهـام در ایـن زمینـه مصاحبـه ای را بـا مهندس یوسـف غفـارزاده مجری طرح احیـای و تعادل بخشـی آبهای زیـر زمینی 

ترتیـب دادیـم کـه ماحصل آن بـه قرار زیر اسـت. ...

      مهندس یوسف غفارزاده مجری طرح احیای و تعادل بخشی آبهای زیر زمینی:               

 خروج از بحران آب هماهنگی و همکاری منسجم
 بين مردم و دولت را می طلبد

بررسی واگذاری سایت های مزارع بادی در شهرستان های 
اهر و سراب و سيکل ترکيبی در ميانه و تبریز

نحــوه واگــذاری ســایت هــای مــزارع بــادی )نیروگاههــای بــادی( در 
ــی در  ــیکل ترکیب ــای س ــز نیروگاهه ــراب و نی ــر و س ــای اه ــتان ه شهرس
ــت  ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــز م ــه و تبری ــای میان ــتان ه شهرس
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
امـور اقتصـادی و دارایـی آذربایجـان شـرقی، نحـوه واگـذاری سـایت های 
مـزارع بـادی )نیروگاههـای بـادی( در شهرسـتان هـای اهـر و سـراب و 
 نیـز نیروگاههـای سـیکل ترکیبـی در شهرسـتان هـای میانـه و تبریـز در 
جلسـه ای بـا حضور دکتـر جبارزاده اسـتاندار آذربایجان شـرقی و شـرکت 
رؤسـا و مدیـران کل دسـتگاههای اجرایـی ارائـه دهنـده خدمـات سـرمایه 

گـذاری مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.                                                                                  
در ایـن جلسـه ابتدا رضا حسـینی مدیر کل امور اقتصـادی و دارایی و نایب 
رییـس مرکـز خدمات سـرمایه گذاری آذربایجان شـرقی در سـخنانی روند 
 اقدامـات انجـام گرفتـه در خصـوص همـکاری دسـتگاههای اجرایـی بـرای

گفـت: خوشـبختانه  و  کـرد  تشـریح  را  مذکـور  نیروگاههـای  انـدازی  راه 
مجوزهـای ازم بـرای راه انـدازی و احـداث نیروگاههـا از مراجـع ذیربـط 
اخـذ گردیـده و در ایـن راسـتا برق منطقـه ای و مجموعه جهاد کشـاورزی 
و فرمانـداران محتـرم همـکاری خوبـی را داشـته اند. وی گفـت: تکنولوژیی 
کـه شـرکت سـرمایه گـذار نیروگاههـای مذکـور بـه ایـران خواهنـد آورد 
از نـوع کاس F مـی باشـد و نیروگاههـای سـیکل ترکیبـی یـک بیسـتم  
نیروگاههـای موجـود مصـرف آب خواهنـد داشـت.در ادامـه جلسـه رؤسـا 
و مدیـران کل دسـتگاههای اجرایـی حاضـر در جلسـه پیشـنهادات و نکته 
نظـرات خویـش را ارائـه کردنـد. همچنیـن مدیـران و نماینـدگان شـرکت 

سـرمایه گـذار نیـز خواسـته هـا ی خویـش را مطـرح نمودند.
دکتـر اسـماعیل جبـارزاده اسـتاندار آذربایجـان شـرقی نیـز بـا تاکیـد بـر 
اهمیـت سـرمایه گـذاری در توسـعه اسـتان، سـرمایه گـذاری خارجـی را 
بسـیار مهـم دانسـت و گفـت: توسـعه آذربایجـان منـوط به توسـعه صنعت 
بـرق اسـت و توزیـع احـداث نیروگاههـا در شهرسـتانهای اسـتان بخاطـر 
آن اسـت کـه صنعـت آذربایجـان پاگرفتـه و توسـعه یابد.دکتـر جبـارزاده 
از دسـتگاههای اجرایـی جهـاد کشـاورزی، منابـع طبیعـی، امـور اراضـی، 
بـرق و گاز خواسـت همـکاری بیشـتری در ایـن راسـتا به عمـل آورند. وی 
همچنیـن از فرمانـداران خواسـت بـرای این امر وقت ویـژه اختصاص دهند.

اسـتاندار آذربایجان شـرقی از دسـتگاههای اجرایی خواسـت برای همکاری 
با سـرمایه گـذار نماینده تـام ااختیـار معرفی کنند.

در شهرهای اسکو و خواجه صورت گرفت:
افتتاح طرح های بنيادمسکن آذربایجان شرقی با 

350ميليارد ریال اعتبار شدن است

طــرح هــای مشــارکتی و مقــاوم ســازی واحدهــای روســتایی اداره کل بنیــاد 
مســکن انقــاب اســامی آذربایجــان شــرقی بــا مجمــوع اعتبــاری حــدود 
۳۵۰ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون ریــال در شــهرهای اســکو و خواجــه بــه بهــره 

بــرداری رســیدند.

بـه گـزارش هفتـه نامه عجب شـیر به نقل از مهـر، بنیاد مسـکن آذربایجان 
شـرقی بـا توجـه بـه ماهیـت و ماموریـت ذاتـی خود مسـوول رسـیدگی به 
امـور مسـکن روسـتایی و شـهرهای زیر 25 هـزار نفر جمعیت اسـت که بر 
همیـن اسـاس برخـی از طرح هـای این نهـاد در مناطق مختلف شـهرهای 
اسـکو و خواجـه مـورد بهـره بـرداری گرفـت کـه طبـق اعـام مسـووان 
مربوطـه مجمـوع اعتبـارات هزینـه شـده بـرای اجـرای این طرح هـا 350 
میلیـارد و 900 میلیـون ریـال بـوده کـه بخشـی از آن از طریق تسـهیات 
بانکـی در نظـر گرفتـه شـده و بخشـی نیـز از کانـال مشـارکت هـا و آورده 

هـای مردمی تامین شـده اسـت.

بهره برداری از طرح های مشـارکتی و مقاوم سـازی مسـکن در روسـتاهای 
سکو ا

بهره برداری از طرح هادی مشـــارکتی روســـتاهای مهدینلو و ســـرین 
دیـــزج از توابع بخش ایلخچی در شهرســـتان اســـکو یکـــی از پروژه 
های افتتاح شـــده این روز بود که سرپرســـت بنیاد مســـکن اسکو در 
مراســـم بهره بـــرداری از آنها گفت: ایـــن پروژه ها هرکـــدام در طول 
حـــدود 400 متر با همکاری اهالی و اعضای شـــورای اســـامی و دهیار 
روســـتا و با اعتبـــاری در حدود یـــک میلیارد ریال برای ســـرین دیزج 
و دو میلیـــارد ریال برای مهدینلو اجرا شـــده اســـت کـــه نیمی از این 
مبالغ از طریق بنیاد مســـکن و نیم دیگر توســـط دهیاری و مشـــارکت 

است. شـــده  تامین  اهالی 
محمـــد عبادی با اشـــاره بـــه اینکه رویکـــرد جدید بنیاد مســـکن در 
مناطق روســـتایی اجرای مشـــارکتی طـــرح های هـــادی خواهد بود، 
افـــزود: اجرای دو پـــروژه یادشـــده ای از همین رویکـــرد جدید بنیاد 
مسکن هســـتند بطوریکه مسیر گشـــایی وجدول کشـــی معابر این دو 
روســـتا بطور کامل توســـط روســـتاییان و زیر سازی و آســـفالت نیز 
توســـط بنیاد مســـکن اجرا شـــده و حتی درروســـتای ســـرین دیزج 
مقـــداری از اعتبار آســـفالت هم توســـط اهالی ودهیاری تامین شـــده 

. ست ا
وی همچنین به بهره برداری از 429 امین واحد

  از رد زیاده خواهی شهرداری ها تا رد صاحیت های گسترده
 جنجال در انتخابات نظام مهندسی آذربایجان شرقی

آخریــن خبرهــا از نتایــج رد صاحیــت کاندیداهــای بزرگتریــن تشــکل صنفــی 
آذربایجــان شــرقی ) ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان( حکایــت از رد 

صاحیــت گســترده کاندیداهــا در ایــن دوره از انتخابــات دارد.

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از نصـر، انتخابـات نظـام 
مهندسـی سـاختمان در دوره های گذشـته همواره انتخاباتی چالشـی و پر 
تنـش بـوده اسـت چرا که تعـداد کاندیداهـا و واجدان شـرایط رای دادن از 

گسـتردگی باایـی برخوردار هسـتند.
ایـن انتخابـات قـرار اسـت مهـر مـاه امسـال همزمـان با سراسـر کشـور در 
تبریـز نیـز برگـزار شـود و بیش از 27 هـزار عضو سـازمان نظام مهندسـی 

سـاختمان نماینـدگان خـود را در ایـن سـازمان مشـخص کنند.
اگـر چـه هنوز خبرهای رسـمی از تعداد رد صاحیت شـدگان اعام نشـده 
اسـت ولـی بـا توجه بـه نامـه اخیـر وزیـر راه و شهرسـازی مبنی بـر ایجاد 
محدودیـت بـرای شـهرداران و اعضـای شـورای اسـامی شـهر هـا بـه نظر 
مـی رسـد برخـی از اعضـای هیئـت مدیـره فعلـی و برخـی از نامزدهایـی 
کـه ثبـت نـام کـرده اند امـکان حضور بـه عنـوان کاندیـدا در ایـن دوره از 

انتخابات را نداشـته باشـند.
در حـال حاضـر »ایـرج شـهین باهـر« رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی 
سـاختمان آذربایجـان شـرقی همزمـان عضو شـورای اسـامی شـهر تبریز 
اسـت و اگـر نامه وزیر راه و شهرسـازی عملیاتی شـود امـکان حضور مجدد 

نخواهد داشـت. را 
همچنیـن »یعقـوب هوشـیار« دیگـر عضـو هیئـت مدیـره سـازمان کـه 
اسـت  دار  عهـده  را  تبریـز   5 منطقـه  شـهرداری  مسـئولیت   همزمـان 

نمی تواند کاندیدای هیئت مدیره و یا بازرسی شود.
گـزارش نصـر حاکی اسـت، برخی از اعضای شـورای اسـامی شـهر تبریز و 
شـهرداران مناطـق نیـز در ایـن دوره ثبـت نام کـرده اند از جمله »رسـول 
درسـخوان« عضو شـورای اسـامی شـهر تبریز و »عادلی شـهیر« شـهردار 
منطقـه 2 تبریـز کـه هنـوز تائیـد حضورشـان در انتخابـات در هالـه ای از 

ابهام قـرار دارد.
گـروه هـا و ائتـاف هـای مختلفی نیـز در آسـتانه ایـن دوره از انتخابات در 
اسـتان فعـال شـده انـد کـه هـر کـدام از دریچـه ای بـه موضـوع نـگاه می 
کنند.برخـی هـا موافـق عملیاتـی شـدن بخشـنامه وزیـر راه و شهرسـازی 

هسـتند و معتقدنـد ایـن امـر مقابـل فسـاد را مـی گیـرد و این بخشـنامه
برای مشخص شدن جایگاه ناظر و مجری است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
60 هزار نفر در تعاونی های آذربایجا ن شرقی

 اشتغال دارند

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی آذربایجان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
۵۵ هــزار و ۹۳۵ نفــر در تعاونی هــای اســتان بــه صــورت مســتقیم 
مشــغول کار هســتند گفــت: ســرمایه تعاونی هــا ۹ هــزار و 624 میلیــارد 

ریــال اســت.
میر احد حســـینی امـــروز در گفت وگو بـــا خبرنگار فـــارس در تبریز 
بـــا بیان اینکـــه از 6 هزار تعاونی اســـتان 4 هـــزار و 500 تعاونی فعال 
اســـت، اظهار داشـــت: 5 درصد جمعیت شـــاغل اســـتان آذربایجان 

شـــرقی در بخش تعاون فعال هســـتند.
وی افـــزود: در اســـتان یک هـــزار و 345 تعاونی خدمات بـــا 30 هزار 

عضـــو و با اشـــتغال زایی 13 هـــزار و 902 نفر فعالیـــت می کند.
حســـینی با بیـــان اینکه در ســـطح اســـتان 978 تعاونـــی صنعتی با 
9 هـــزار و 603 عضـــو و با اشـــتغالزایی 10 هـــزار و 692 نفر فعالیت 
می کنـــد، گفت:8 هـــزار و 332 نفر در 579 تعاونی مســـکن با 89 هزار 

می کنند. فعالیـــت  عضو   937 و 
مدیرکل تعـــاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شـــرقی ادامه داد: 262 
تعاونـــی تامین نیـــاز مصرف کنندگان بـــا 277 هـــزار و 96 عضو و با 
اشـــتغالزایی 7 هزار و 285 نفر، 131 تعاونی تامیـــن نیاز تولیدکنندگان 
بـــا 12 هـــزار و 957 نفر با اشـــتغالزایی یک هـــزار و 559 نفر و 114 
تعاونـــی چند منظوره بـــا 11 هـــزار و 909 نفر و با اشـــتغالزایی یک 

هـــزار و 773 نفر خدمات رســـانی می کنند.
وی تعداد تعاونی های بخش کشـــاورزی اســـتان آذربایجان شـــرقی را 
537 تعاونـــی بـــا 6 هزار و 950 عضـــو و با اشـــتغالزایی 5 هزار و 346 
نفـــر اعام کرد و اظهار داشـــت: در ســـطح اســـتان 121 تعاونی فرش 
دســـتباف وجود دارد که 3 هـــزار و 242 نفر عضو و یـــک هزار و 508 

نفر مشـــغول در ایـــن تعاونی ها اشـــتغال دارند.
حسـینی تعـداد تعاونی هـای حمـل و نقـل اسـتان را 92 تعاونـی اعام کرد 
و افـزود: در ایـن تعاونی هـا 2 هـزار و 581 نفـر مشـغول کار هسـتند کـه 

13هـزار و 108 نفـر عضـو دارند.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجان شـرقی تصریـح کـرد: در 

سـطح اسـتان 80 تعاونـی در بخـش عمرانـی بـا 2 هـزار و 722 عضـو و 
ـــا 623 عضـــو و اشـــتغالزایی   اشـــتغالزایی 703 نفـــر، 46 تعاونـــی معدنـــی ب
ـــا اشـــتغالزایی  ـــا 26 هـــزار و 258 نفـــر ب 532 نفـــر و 41 تعاونـــی اعتبـــار  ب

ـــد. ـــت می کنن ـــر فعالی ـــزار و 612 نف ـــک ه ی

همایش بزرگداشت دویستمين سال 
ورود صنعت چاپ در تبریز 

برگزار می شود
»4

» »3»54

»5 انتقال آب از گرجستان
 برای احيای دریاچه اروميه



2
بورس اقتصادسه شنبه 17 شهریور ماه 94 - سال دوم - شماره 18  ـ

سرمقاله
 6 میلیــون و 12۳ هــزار ســهم در فرآینــد کشــف قیمــت، بــه کارگــزاران 
و 6 میلیــون باقیمانــده هــم بــه آنایــن هــا تخصیــص داده مــی شــود. 

عرضـه اولیه سـهام شـرکت هـا در فرابـورس در هفته جاری  از سـر گرفته 
می شـود.

مدیـر ناشـران فرابـورس بـا اعـام این خبـر به پایـگاه اطـاع رسـانی بازار 
سـرمایه )سـنا( گفت: روز دوشـنبه 15 درصد سـهام شـرکت مواد ویژه لیا  
معـادل 12 میلیـون و 123 هـزار سـهم در بـازار دوم فرابـورس عرضه اولیه 

خواهد شـد.
بـه گفتـه رضـا غامعلی پـور،  از این تعداد، 6 میلیون و 123 هزار سـهم در 
فرآینـد کشـف قیمـت، بـه کارگـزاران و 6 میلیـون باقیمانده هم بـه آناین 
هـا تخصیـص داده مـی شـود. این عرضه ، سـومین عرضـه اولیه سـال بازار  

بعد از پتروشـیمی مبین بورسـی و فواد هرمزگان فرابورسـی اسـت.  
 رضـا غامعلـی پـور، در خصـوص دیگـر ویژگـی هـای ایـن عرضـه اولیـه 
افـزود: عرضـه اولیـه جدید به همـان روش جاری انجام می شـود و طی آن 
سـهامدار عمده این شـرکت یعنی سـرمایه گذاری توسـعه صنعتـی ایران ) 
شـرکت بورسـی وتوصا بـا مالکیت 94 درصـدی ( اقدام به واگـذاری خواهد 
کـرد. ضمـن اینکـه دسـتورالعمل »بـوک بیلدینگ« هـم در مراحـل نهایی 
خـود قـرار دارد و بـرای عرضـه هـای بعدی کـه در حجـم بزرگتـری انجام 

مـی شـود، دسـتور العمل جدیـد اجرا خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شـرکت مـواد ویژه لیـا حـدود 8 میلیارد تومان سـرمایه 
دارد، اظهـار داشـت: عرضـه هـای اولیـه را بـا شـرکت های کوچک شـروع 

کـرده ایـم تـا شـرایط بـازار را هم در نظـر گرفته  باشـیم.
مدیـر ناشـران فرابـورس تعـداد کل سـهام شـرکت را  80 میلیـون و 820 
هـزار سـهم اعـام کـرد و گفت: پیـش بینی می شـود که با توجـه به حجم 

عرضه، از آن اسـتقبال شـود.
وی در خصـوص تاثیـر ایـن عرضـه اولیـه بـر بـازار هـم گفـت: بـا توجه به 
انـدازه شـرکت، ایـن عرضـه،  پـول زیـادی از بازار نمـی خواهد؛ بـه عبارتی 
آن تاثیـر نقدینگـی را کـه سـهامداران خـرد انتظـار دارنـد بـر بازار داشـته 

باشـد، نخواهـد داشـت و نگرانـی در ایـن خصـوص وجـود ندارد.
مدیـر ناشـران فرابورس درباره شـرایط ایـن عرضه اولیه هـم گفت: صندوق 
هـای سـرمایه گـذاری اعم از مشـترک و قابل معامله هیچ گونه سـهمیه ای 
بـرای خریـد سـهام ندارنـد. همچنیـن محدودیـت هـر کارگزاری بـه همراه 

تمامـی شـعب آن 65 هزار سـهم خواهد بود.  
ایـن مسـوول در خصوص برنامه عرضه اولیه دیگر  شـرکت هـا در فرابورس 
هـم توضیـح داد: طـی 10 روز آینده نماد معاماتی شـرکت توسـعه عمران 

شهرسـتان نائیـن بدون عرضه اولیه گشـایش می شـود.
بـه گفتـه غامعلـی پور، این شـرکت بـه اندازه کافی سـهامدار خـرد دارد و 
تقریبـا حـدود 40 درصـد آن شـناور اسـت. بنابرایـن عرضـه ای درخصوص 

آن نخواهیـم داشـت و  فقـط نمـاد آن در بـازار دوم باز خواهد شـد.

ــک  ــل ی ــد حداق ــزار و 82۳ ک ــال، 17۰ ه ــاه امس ــات مردادم  در معام
خریــد یــا فــروش ) 68 هــزار و 18۵ کــد حداقــل یــک خریــد و 1۰2 هــزار و 

ــد  ــازار انجــام دادن 6۳8 کــد حداقــل یــک فــروش( را در ب
معامـات سـهامداران بازار سـرمایه از سـال 90 رشـد چشـمگیری به خود 
گرفـت بـه طوریکـه در ایـن سـال، 251 هـزار و 102 کـد بیـن یـک تا 50 

معاملـه و 4815 کـد بیـش از 200 معاملـه را انجـام دادند.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر به نقـل از پایـگاه اطـاع رسـانی بازار 
سـرمایه )سـنا(، شـرکت سـپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سـمات(، بـرای نخسـتین بـار آمـار سـهامداران فعـال بـازار سـرمایه ایران 
را در طـول 10 سـال اخیـر اعـام کـرد. مدیریـت ناشـران شـرکت سـپرده 
گـذاری مرکـزی وضعیـت معامله گران فعـال بازار سـرمایه را در چهار گروه 

مجـزا تفکیـک و آمـار آنها را از سـال 84 منتشـر کرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در سـال 84، 183 هـزار و 256 نفـر بیـن یـک تا 
50 معاملـه را انجـام دادنـد و تنهـا 1230 نفر 10 سـال قبل بیـش از 200 

معاملـه را در بـورس اوراق بهـادار تهـران به ثبت رسـاندند.
معامـات سـهامداران بـه طـور میانگیـن در سـال هـای 85 تـا 89 رونـد 
کاهشـی بـه خـود گرفـت و تعـداد سـهامدارانی که بیـن یک تـا 50 معامله 
را در طـول سـال انجـام دادنـد بـه ترتیـب 141 هـزار و 836 کـد در سـال 
85، 108 هـزار و 597 کـد در سـال 86، 89 هـزار و 322 کد در سـال 87، 
90 هـزار و 148 کـد در سـال 88 و 147 هزار و 915 کد در سـال 89 بود.

از سـال 90 رشـد  بـازار سـرمایه  معامـات سـهامداران  در عیـن حـال، 
چشـمگیری بـه خـود گرفت بـه طوریکـه در این سـال، 251 هـزار و 102 
کـد بیـن یـک تـا 50 معاملـه، 7682 کـد بین 51 تـا 100 معاملـه، 4980 
کـد بیـن 101 تـا 200 معاملـه و 4815 کد بیـش از 200 معاملـه را انجام 
دادنـد.ر اسـاس ایـن گـزارش، رکـورد معامله گـران فعـال بازار سـرمایه در 
سـال 92 شکسـته شـد به طوریکـه در آن سـال 18 هـزار و 672 کد بیش 
از 200 معاملـه را انجـام داد و بیـش از 416 هـزار کـد نیـز بیـن یک تا 50 

معاملـه در بـورس ها بـه ثبت رسـاندند.
در معامـات سـال گذشـته نیـز، 511 هـزار و 128 کـد بیـن یـک تـا 50 
معاملـه، 20 هـزار و 865 کـد بیـن 51 تا 100 معاملـه، 13 هزار و 496 کد 
بیـن 101 تـا 200 معاملـه و 15 هـزار و 352 کد نیز بیـش از 200 معامله 

در سـامانه پـس از معامـات به ثبت رسـیده اسـت.
همچنیـن در معامـات مردادمـاه امسـال، 170 هـزار و 823 کـد حداقـل 
یـک خریـد یـا فـروش ) 68 هـزار و 185 کـد حداقـل یـک خریـد و 102 
هـزار و 638 کـد حداقـل یـک فـروش( را در بازار انجـام دادنـد.در گزارش 
مدیریـت ناشـران شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی آمده اسـت: کل روزهای 
معاماتـی مردادمـاه گذشـته 20 روز بـود کـه کل معامـات کدهـا بـه رقم 

931 هـزار و 273 رسـید.

ــا  ــاده امـ ــر سـ ــر واژه ای بظاهـ ــوم تغییـ مفهـ
ـــای  ـــس واژه ه ـــان در پ ـــته و پنه ـــری وابس متغیی
ــیدن  ــرای رسـ ــه بـ ــت کـ ــری اسـ ــراوان دیگـ فـ
بـــه آن می بایســـت از حصارهـــای بســـیاری 
عبـــور نمـــود. باور هـــا اعتقـــادات و ارزشـــهای 
پوشـــالی و دروغیـــن و ســـنت های نامـــوزون 
ـــد  ـــان ندارن ـــا ادی ـــم ب ـــبی ه ـــوا تناس ـــه معم ک
از موانـــع اساســـی تغییـــر بـــوده و دســـتیابی 

می نمایـــد. را مشـــکل تر  آن  بـــه 

 اینکـه کـدام قسـم از باور هـا حقیقـی و کـدام 
از  اسـت و می بایسـت دور ریختـه شـود  کاذب 
مدت هـا قبـل فکر روشـنفکران و اندیشـمندان را 
بخـود جلـب کـرده اسـت. فرا تـر از همـه این هـا 
در فراینـد جهانـی سـازی اقـوام و ملـل گوناگون 
و  می نماینـد  سـیر  طلبـی  برتـری  اندیشـه  در 
می خواهنـد کـه عقایـد خویـش را از اعتقـادات 
ملـل دیگـر باا تـر و بر تـر جلـوه دهنـد. بنظـرم 
پلورالیسـم فکـری تبییـن گشـته بتوسـط جـان 
هیـک در راسـتای جهانـی سـازی مطـرح شـده 
و بـه آن پرداخته انـد کـه البته ایراداتـی از ناحیه 
نویـــسنده این سطــور بر بـرخی از مبــانی آن 

می باشـد. مطـرح 
اینکـه ملـل بتوانند بطور مسـالمت آمیـز در کنار 
هـم زندگـی کـرده و همدیگـر را درک نمـوده و 
حقیقتـی را بـر افـکار دیگـران قایـل باشـند در 
می باشـد.  مشـکل  عمـل  در  امـا  سـاده  حـرف 
تغییـرات قـرن21 بـا شـتاب فزاینـده ای دنیـای 
جدیـدی را بـه ارمغـان آورده و ایـن تحـوات در 
مسـیر پـر پیـچ و خـم خویش بـا موانع بسـیاری 
مقاومـت  آن  مهم تریـن  کـه  می نمایـد  برخـورد 
ناحیـه  از  تغییـرات  قبـال  در  گردیـده  ایجـاد 
افـکار عمومـی می باشـد. مدیـران دنیـای امـروز 
می بایسـت کارکنـان خویـش را مهیـای تغییرات 
شـده  ارائـه  راهـکار  بهتریـن  آمـوزش  نماینـد. 

می باشـد.
رویداد هـا  مـردم  خاورمیانـه  در  مثـا  وقتـی   
را خواسـت خـدا پنداشـته و عقیـده دارنـد کـه 
می بایسـت تسـلیم محـض وقایـع گردیـد مواجه 
و  نامطمئـن  محیط هـای  بـا  مردمانـی  چنیـن 
داشـت  خواهـد  بهمـراه  را  مصائبـی  ناپایـدار 
مدیریـت  بـرای  را  افـکاری  چنیـن  می بایسـت 
مدیـران  نمـود.  آمـاده  محیط هایـی  چنیـن  بـر 
پذیـر  انطبـاق  کـه  بگیرنـد  یـاد  می بایسـت 
بـوده و در قبـال تغییـرات انعطـاف بیشـتری از 
خویـش نشـان دهنـد. اهمیـت تغییـر در دنیـای 
نیـز  سیاسـتمداران  کـه  اسـت  بقـدری  جدیـد 
را  تغییـر  انتخاباتـی  تبلیغاتـی  مقابله هـای  در 
دسـتاویز قـرار داده و بـاراک اوبامـا تنها با شـعار 

تغییـر بـود کـه توانسـت علیرغـم سـیه چردگی 
خویـش گـوی سـبقت را از رقیـب خـود بربایـد.

پیرامونـی  محیط هـای  اساسـی  مولفه هـای 
سـازمان ها تغییرات پـی درپی در ابعـاد گوناگون 
بـوده و در صـورت عـدم انطباق پذیری شکسـت 
تنهـا سرنوشـت ممکـن خواهد بـود. وقتیکه مثا 
چالـش سـازمانی تجاری اشـباع گردیـدن محیط 
بـازار بلحـاظ تعـداد عرضـه کننـدگان می باشـد 
ایجـاد ذائقـه و سـلیقه جدیـد در محیـط فعلـی 
و یـا یافتـن بازارهـای جدیـد بـا تعاریـف مختلف 
محیطی از ازمه های غلبه بر مشـکات ناشـی از 
چالـش محیطی می باشـد. حضـور در محیط های 
جدیـد ضروریـات و احتیاجـات مربـوط بـه خود 
بـا  را داراسـت. عرضـه کاای جدیـد و مطابـق 
ضـرورت  مشـتریان  و  جدیـد  محیـط  خواسـت 
شـغل پذیـری کارکنـان سـازمان را صـد چندان 
تغییـر  اساسـی  ازمه هـای  از  کـه  می نمایـد 
می باشـد. مدیـران و کارکنـان بایسـتی طـوری 
پـرورش یابند که بطـور آنی تغییـرات را پذیرفته 

و اعمـال نماینـد.
 بـرای از دسـت ندادن زمـان می بایـد مقاومت از 
ناحیـه کارکنـان به حداقل مقـدار خویش کاهش 
یابـد. فرهنـگ از عمده تریـن عوامـل مقاومت در 
بـه  نگارنـده  بعقیـده  می باشـد.  تغییـرات  قبـال 
عـوض مطابقـت بـا فرهنگ هـا می تـوان در اغلب 
مـوارد بـا دور ریختـن باورهـای غلـط و عقایـد 
)درصورتـی کـه با اصول منافاتی نداشـته باشـد( 
حتی ساختارشـکنی نمود. می تـوان در چارچوب 
گیـرت هافسـتید بـا فرهنگهـای گوناگـون از در 
سـازش برآمـده و یـا دسـت بـه تغییراتـی زد. در 
حالیکـه در دنیـای جدیـد اختـاف قـدرت بـه 
حداقـل مقـدار خویـش رسـیده ولی در بسـیاری 
هـم  بـاز  نیافتـه  توسـعه  و  فقیـر  از کشـورهای 
اختـاف قدرت سـبب گردیده کـه کارکنان جزء 
مدیـران عالـی را می سـتایند و مدیریـت را حـق 
آنـان می داننـد کـه ایـن امـر باعث می گـردد که 
مدیـران ارشـد حاشـیه امنـی را بـرای خویـش 
در  مدیریتیشـان  کاسـتی های  و  نمـوده  تصـور 
پنـاه اختـاف قـدرت کتمـان گردیـده و عـدم 
کفایتشـان فهمیده نشـود. در کشـورهای توسعه 
یافتـه اختـاف قـدرت بقدری بـه حداقـل مقدار 
خویـش رسـیده که سـیه چـرده ای که تـا دیروز 
مطـرود جامعـه آمریکایـی بـود و سـفیدان از هم 
نـژادان وی فـرار می کردنـد بـر باا تریـن اریکـه 

قـدرت آن کشـور تکیـه می زنـد.
 در بعـد ابهام گریزی که کشـورهای جهان سـوم 
بـه آن مبتـا می باشـند آحـاد مـردم از تغییـر و 
بـا  محیط هـای  خواهـان  و  می گریزنـد  ابهـام 
ثباتنـد بـا خـود فکر می کـردم کـه ایرانیـان چرا 
وقتـی بـه مـال و اموالی می رسـند آنرا پـس انداز 

می نماینـد و از مـال دنیـا بهـره کافـی نبـرده و 
آنـرا برای آتیـه نگـه می دارند وقتی بیشـتر دقت 
نمائیـم همیـن عامـل ابهـام گریـزی اسـت کـه 
موجـب می شـود مـردم چـون نگـران آینده انـد 
و نمی داننـد سرنوشـت خـود و فرزندانشـان چـه 
خواهـد شـد و از ابهـام آینـده گریزانند دسـت به 
ایـن عمـل می زننـد. بعد ابهـام گریزی اسـت که 
موجب می شـود اکثـر مبتکـران و تحصیلکردگان 
بـرای  ازم  هـای  قابلیـت  بـودن  دارا  علیرغـم 
طراحـی و ابتـکارات جدیـد از آن فـرار کـرده و 
بـه محیط هـای امنی همچـون شـغل های دولتی 
کـه اغلـب با ثباتنـد بمانند شـغل کارمندی برای 

موسسـات بـزرگ پنـاه می برنـد.
فـارغ  کـه  اسـت  دلیـل  بـه همیـن  درسـت  و   
التحصیان دانشـگاهی دنبال پشـت میز نشـینی 
بوده و محدویت مشـاغل یاد شـده سبب گردیده 
تـا آمـار بیـکاری در کشـور روز بروز فزونـی یابد. 
در کشـورهایی بـا خصوصیـات ابهـام گریـزی یاد 
شـده افـراد بعـد از اشـتغال معمـوا بـه اصطاح 
و  نمی باشـند  پذیـر  شـغل  و  گردیـده  فسـیل 
اغلـب چندیـن سـال در یـک شـغل بـه کارهای 
بـه اصطـاح روتین مبـادرت می ورزند و درسـت 
بهمیـن دلیـل اسـت کـه کارمندانی کـه در ایده 
خویـش ورود بـه بـازار کار جدیـد بعـد از موعـد 
بازنشسـتگی را می پروراننـد بعـد از بازنشسـتگی 
بدلیـل عـدم کارایـی ازم یـا در ورود بـه محیط 
جدیـد واهمـه داشـته و بـه آن ورود نمی کننـد و 
یـا در صـورت ورود با شکسـت بدرقـه می گردند. 
در بعـد فـرد گرایـی درکشـورهایی کـه فـرد گرا 
هسـتند شایسـته سـااری جـای خویـش را بـه 
فامیـل گرایـی داده وافراد بیشـتر بـه منافع خود 

و خانواده شـان اهمیـت می دهنـد.
 در آمریـکا ارزشـهای فردگرایـی بقـدری اسـت 
کـه در آن شـرکتهایی شـخصی بـا دفا تـر عظیـم 
و میزگردهـای بـزرگ بـه وفـور دیـده می شـود 
کـه متاسـفانه ایـران نیـز رفتـه رفتـه بـه سـمت 
دیـده  کمتـر  و  می یابـد  گرایـش  فردگرایـی 
انسـانهای  از  سـازمان ها  و  ادارات  کـه  می شـود 
کـم  مقابـل  در  و  برنـد  بهـره  و شایسـته  عالـم 
و  اسـتانداران  و  فرمانـداران  مدیـران  نیسـتند 
سـمت  پذیـرش  حداقل هـای  از  کـه  وزرایـی 
خویـش نیـز برخـوردار باشـند. و درسـت بجهت 
فـرد گرایـی اسـت که با عـوض شـدن رئیس قوه 
مجریه هـواداران و طرفداران وی در هر سـطحی 
امـورات کشـور را بـر عهـده می گیرنـد. در ژاپـن 
بدلیـل عـدم فردگرایـی در آن دفا تـر خصوصـی 
خیلـی بـه نـدرت دیـده می شـود. در بعـد مردی 
بـه نظـر نگارنده  تغییـرات زیـادی در اغلب نقاط 
جهـان دیـده می شـود.  زنـان بدلیـل دغدغـه ای 
متمـادی  سـالیان  ناعدالتی هـای  بلحـاظ  کـه 
گذشـته دارنـد تـاش می نماینـد تـا جـای پایی 
بـرای خویـش بیابنـد طوریکـه در ایـران بیشـتر 
تحصیـل کننـدگان را زنـان تشـکیل می دهنـد 
رفتـه رفتـه سیاسـتمداران بـزرگ از میـان زنـان 
بهداشـت  وزیـر  بطوریکـه  می گردنـد  انتخـاب 
در  زیسـت  محیـط  فعلـی  معاونـت  و  سـابق 
ایـران- وزیـر خارجه اسـبق آمریـکا - صدراعظم 
آلمـان و... از میـان زنـان انتخـاب گردیده انـد و 
گردیـده  اپیدمـی  بصـورت  حتـی  بقـدری  ایـن 
کـه نگارنـده معتقد اسـت کـه قـرن21 از جهاتی 
قـرن غلبـه زنان خواهد بـود. تاش زنـان در دنیا 
سرنوشـت دیگـری برایشـان رقـم زده و عقایـد 
مختلـف و محدویتهـای گوناگـون را از میدان بدر 
کـرده و زنـان بـه فازهـای مردانگـی ورود یافتـه 
و تغییـرات زیـادی را شـاهد هسـتیم طوریکـه 
کشـورهای عربـی کـه مقاومـت زیـادی در ایـن 
مـورد می نماینـد نیز تحـت تاثیر قـرار گرفته اند.

ــازار ســرمایه رکــن بازارگــردان رســمی کــه   در ب
ــود  ــد، وج ــته باش ــال داش ــور فع ــد حض بخواه
نــدارد بنابرایــن ایــن صنــدوق شــکل گرفتــه تــا 
ــا  ــازار ب ــه ب ــی ک ــان های ــی و زم ــان بحران در زم
مســائلی روبــه رو مــی شــود از بــورس حمایــت 

ــد.  کن
صندوق تثبیت بازار سـرمایه حکـم بازارگردان را 
بـرای بـازار سـرمایه ایفا می کنـد و از آنجایی که 
ایـن رکـن اساسـی در بازار مـا مغفـول مانده این 
صنـدوق مـی توانـد بـه صـورت رسـمی و فعـال 

نقـش ایـن رکـن اثرگـذار را به عهـده بگیرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی بـازار سـرمایه 
شـرکت  مدیرعامـل  طحانـی،  مهـدی  )سـنا(، 
بیـان  بـا  آگاه  آوای  گـذاری  سـرمایه  مشـاوره 
مطلـب فوق دربـاره اهمیت صنـدوق تثبیت بازار 
سـرمایه گفت: در بازار سـرمایه رکـن بازارگردان 
رسـمی کـه بخواهـد حضـور فعال داشـته باشـد، 
وجـود نـدارد بنابراین ایـن صندوق شـکل گرفته 
تـا در زمـان بحرانـی و زمـان هایـی کـه بـازار با 
مسـائلی روبـه رو مـی شـود از بـورس حمایـت 

. کند
بـه تصویـب  از  اینکـه پیـش  بـه  بـا اشـاره  وی 
رسـیدن ایـن صنـدوق در هیأت دولـت، صندوق 
حمایـت از بازار سـرمایه با یک سـازو کار ابتدایی 
راه افتـاده بود، اظهار داشـت: صنـدوق حمایت از 
بـازار سـرمایه بـه صـورت فـردی تصمیـم گیری 

یـا  خریـداری  سـهام  فـان  کـه  داشـت  هایـی 
یـا  درسـت  بـه  امـر  همیـن  و  شـود  فروختـه 
نادرسـت شـائبه سـوء اسـتفاده از سـهام خاص و 
گـروه خـاص را ایجـاد مـی کـرد به همیـن دلیل 
پـس از ماقـات فعـاان و سـهامداران حقوقـی 
بـازار سـرمایه بـا رییس سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار فعالیـت ایـن صنـدوق به خواسـت فعاان 

بـازار سـرمایه متوقف شـد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا بیـان اینکـه با 
تصویـب صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه، فعالیت 
ایـن بازارگـردان بـا سـاختار قانونی تر احیا شـده 
اسـت، خاطـر نشـان کرد: معمـواً صنـدوق های 
تثبیـت بـه معلـول می پردازنـد در حالیکـه برای 
بـرون رفـت از مسـائل و مشـکات بازار سـرمایه 
بایـد علتهـا را درسـت کـرد و هـم اکنـون اصلی 
تریـن علـت رکـود در بـازار سـرمایه و بسـیاری 
از بازارهـای دیگـر بـه کلیـت اقتصاد برمـی گردد.

وی بـا بیـان اینکـه بایـد هماهنگـی بـازار پـول 
و سـرمایه ایجـاد شـود بـه دومیـن عامـل رکـود 
بـازار سـرمایه اشـاره کـرد و گفت: دومیـن عامل 
بـه سـاختار خـود بـازار سـرمایه برمـی گـردد. به 
طوریکـه سـهامدار عمـده شـرکتها بایـد موظـف 
شـوند در محـدوده ای از افـت قیمـت از سـهام 
خـود حمایـت کننـد یـا وقتـی در بازار به شـکل 
هیجانـی قیمتهـا افزایـش پیـدا می کنـد متعهد 
بـه فروش و پاسـخگویی بـه تقاضای بازار شـوند.

بـه  را  سـرمایه  بـازار  تثبیـت  طحانـی صنـدوق 
آسـپرین و قرص مسـکن بازار شـبیه سـازی کرد 
و گفـت: بدنـه اقتصاد کشـور و هیـأت دولت باید 
بـه رونـق در جامعـه بپردازنـد و سـازمان بـورس 
بایـد به سـاختار سـهامداری شـرکتها و حاکمیت 
شـرکتها بپـردازد چـون ایـن فعالیـت هـا عـاوه 
بـر اینکـه مـی توانـد مانـع بـروز بحـران در بازار 
سـرمایه شـود بلکه نیاز بـه صندوق تثبیـت بازار 

سـرمایه را کمرنـگ مـی کند.
مدیرعامـــل شـــرکت مــشاوره سرمایه گذاری 
آوای آگاه  بـا اشـاره بـه تکمیـل شـدن لیسـت 
سـناتورهای آمریکایـی برای موافقت بـا مذاکرات 
هسـته ای گفـت: موضوعاتـی کـه از بیـرون بازار 
سـرمایه را تهدیـد می کرد هـر روز کمتر و کمتر 
مـی شـود امـا رونـد منفـی بـازار بـه دلیـل نبود 

پـول ادامه پیـدا کرد.
طحانـی خاطـر نشـان کـرد: هـم اکنـون اصلـی 
بـازار  نکـردن  پیـدا  رونـق  بـرای  عامـل  تریـن 
سـرمایه نبـود پـول در ایـن بازار اسـت اما شـک 
نـدارم کـه ایـن روزهـا ماننـد روزهای مشـابه در 
سـالیان گذشـته بـه پایـان مـی رسـد و رونـق 
مجـدداً بـه بـورس برمی گـردد و بازار بـا عبور از 
افـراط و تفریـط در تصمیم گیری ها، مسـائلی از 

ایـن دسـت را پشـت سـر مـی گـذارد.

تغيير ازمه زندگی امروز

 مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه؛
حمایت صندوق تثبيت بازار سرمایه از بورس

 در روزهای بحرانی 

تبریز مادر رسانه ها 

1» و با حقوق اساسـی خود آشـنا گشـتند. قدر مسـلّم آن اسـت که اشـاعه 
و رواج یافتـن آثـار علمـی، ادبـی و فرهنگـی بـه ویـژه کتـاب و روزنامـه، 
مدیـون ایجـاد چاپخانه می باشـد که مادر رسـانه ها محسـوب می شـود. و 

اهمیـت صنعـت چـاپ را بـه خوبی نشـان مـی دهد.
اگـر مـروری بـه پیـش از پیدایـش صنعت چاپ داشـته باشـیم، بـه وضوح 
درخواهیـم یافـت کـه همه پیشـرفت ها و تکامل، از زمانی شـروع شـده که 
انسـان توانسـت نوشـته هـا، دانسـتنی هـا و اطاعات خـود را ثبـت، ضبط 
و پیگیـری نمایـد و از ایـن طریـق، علـم و دانـش و حتی مسـائل اجتماعی 
را در دسـترس عاقـه منـدان قـرار دهـد. بایـد توجـه کـرد هر قـدر این » 
صنعـت مـادر« و بـه عقیده اینجانـب مهم، اوج گیـرد و پیشـرفت نماید، به 
مـوازات آن، علـم و فرهنـگ و صنغـت در جوامـع بشـری پیشـرفت خواهد 
کـرد. بـه عبـارت دیگر می تـوان گفت که توسـعه فرهنگی، رابطه مسـتقیم 

بـا صنعت چـاپ دارد.
نماینده مردم بناب در مجلس:

برخی مسئوان حاضر نيستند به حرف دیگران گوش بدهند

نماینــده مــردم بنــاب در مجلــس گفــت: یکــی از مشــکات ایــن کشــور 
ایــن اســت کــه برخــی مســئوان هــر قــدر بخواهنــد حــرف می زننــد ولــی 
ــن رو دانشــجویان و  ــد از ای ــه حــرف دیگــران گــوش کنن حاضــر نیســتند ب
ــئوان  ــته از مس ــن دس ــه ای ــود را ب ــای خ ــد حرف ه ــه بای ــگان جامع نخب

ــد. بگوین
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از فـارس، حجت ااسـام 
محمـد باقری بنابـی عصـر امـروز در مراسـم آغـاز بـه کار سـومین همایش 
دانشـجویان بنابـی داخـل و خـارج کشـور که خـود نیـز از بانیـان برگزاری 
ایـن همایـش اسـت، ضمن تقدیر و تشـکر از زحمات مسـئوان و متصدیان 
برگـزاری همایـش و به ویـژه دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد بنـاب به عنـوان 
میزبـان سـومین همایـش اظهـار داشـت: اگـر از بنـده سـؤال کننـد که در 
بنـاب کـدام کار فرهنگـی صـورت گرفته اسـت، می گویم برگـزاری همایش 
دانشـجویان بنابـی داخل و خـارج کشـور بزرگ ترین کار فرهنگـی بوده که 

در ایـن شهرسـتان طـی سـال های اخیـر برگـزار می شـود.
وی افـزود: یکـی از مشـکات ایـن کشـور ایـن اسـت کـه برخی مسـئوان 
هرقـدر بخواهنـد حـرف می زننـد ولـی حاضـر نیسـتند بـه حـرف دیگـران 
گـوش کننـد ازایـن رو دانشـجویان و نخبـگان جامعـه باید حرف هـای خود 
را بـه ایـن دسـته از مسـئوان بگوینـد و یکـی از اهـداف ایـن همایـش نیز 

فرهنگ سـازی در ایـن زمینـه اسـت.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی بابیـان اینکـه ایـن 
همایش هـا در شناسـاندن نخبـگان تأثیرات بسـزایی داشـته اسـت؛ تصریح 
کـرد: بزرگ تریـن خروجـی و نتایـج ایـن همایش ها این اسـت کـه می توان 

از نظـرات نخبـگان جامعـه در توسـعه و پیشـرفت منطقـه اسـتفاده کرد.
اقتصـادی  هسـته ای،  بحث هـای  از  سـپس  بنابـی  باقـری  حجت ااسـام 
منطقـه ای بـه عنـوان سـه چالـش مهم و اساسـی کشـور نـام بـرد و گفت: 
کشـور مـا هم اکنون با این سـه مشـکل اساسـی دسـت وپنجه نـرم می کند 
کـه مهم تریـن آن بحث اقتصادی اسـت و کشـور با بحران شـدید بیکاری و 

اقتصـادی و تولیـدی مواجه اسـت.
وی بـا تقدیـر و تشـکر از تیم اقتصـادی دولـت در کنترل تورم یادآور شـد: 
ایـن کار قابل انـکار نیسـت.این نماینـده مـردم در مجلس شـورای اسـامی 
از تـاش تیـم مذاکـره کننـده هسـته ای کشـورمان تقدیـر و تشـکر کرد و 
گفـت: نزدیـک به 12 سـال مسـئوان ما در مذاکـرات بودنـد و نمی خواهم 
تخریبـی صحبـت کنـم ولـی دولـت آقـای روحانـی واقعـاً پیگیـر مسـائل 

مذاکـرات هسـته ای بود.
حجت ااسـام باقری بنابـی ضمـن پیشـنهاد نام گـذاری روز 23 تیرمـاه بـه 
نـام »روز مذاکـره و دیپلماسـی« تأکید کـرد: اگر نظام نمی خواسـت، امکان 
نداشـت ایـن مذاکـرات به ایـن مرحله برسـد.وی اظهـار کرد: متأسـفانه در 
بحث هـای سیاسـی برخـی دنبـال ایـن هسـتند کـه از مقام معظـم رهبری 

هزینـه کننـد. بحـث مذاکرات بـه منافع ملی کشـور مربوط اسـت.
ابـراز کـرد: یکـی از  نماینـده مـردم بنـاب در مجلـس شـورای اسـامی 
مشـکات اساسـی کشـور عوام فریبـی اسـت و بایـد از آن پرهیـز کنیـم.

باقری بنابـی افـزود: کنگـره آمریـکا در حال بررسـی این موضوع اسـت و در 
کشـور مـا نیز شـورای عالـی امنیت ملـی آن را بررسـی می کند.

وی تصریـح کـرد: مـا مصالح کشـور را در مجلس رعایـت نمی کنیم و برخی 
از نماینـدگان مجلـس متأسـفانه دنبـال رأی آوری خـود از طـرح چنیـن 

موضوعاتـی هسـتند؛ ازایـن رو نبایـد عوام فریبـی کرد.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی در ادامـه سـخنان 
خـود بابیـان اینکـه حـق را بایـد گفـت، هرچنـد کـه هزینـه هـم داشـته 
باشـد؛ خاطرنشـان کـرد: دانشـگاه آزاد اسـامی بـا درایـت امـام راحل)ره( 
بنیان گـذاری شـد و بایـد خدمات شـخصیت های نظام را سـبک و سـنگین 

. د کر
حجت ااسـام باقری بنابی با اشـاره به اینکه نام امیرکبیر، سـیدجمال الدین 
اسـدآبادی، سـتارخان، باقرخان و شـیخ فضل اه نوری ماندگار شـده است؛ 
گفـت: بـا وجـود اینکـه آقـای هاشـمی رفسـنجانی شـاید اشـتباهاتی هـم 
داشـته باشـند ولـی نقش ایشـان در دانشـگاه آزاد اسـامی و دفـاع مقدس 

بی بدیـل بـوده و قابل انکار نیسـت.
در ابتـدای سـومین همایش دانشـجویان بنابی داخل و خارج کشـور رئیس 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد بنـاب بـا ارائه گزارشـی هدف از برگـزاری این 
همایـش را تبـادل افـکار بیـن دانشـجویان نخبـه عنـوان کـرد و گفـت: 
سـومین همایـش دانشـجویان بنابـی داخـل و خـارج کشـور همزمـان بـا 

سـی امین سـالگرد تأسـیس واحـد بنـاب برگـزار می شـود.
احمـد امیـری افـزود: همایـش دانشـجویان بنابـی بـا مشـارکت شـورای 
ترتیـب  بنـاب  عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  توسـعه  و  همـکاری 
یافتـه اسـت.وی اظهـار امیـدواری کـرد برگـزاری ایـن همایـش پلی باشـد 
بـرای ارتبـاط بیـن دانشـگاه و صنعت.ایـن گـزارش حاکـی اسـت، در ادامه 
برگـزاری همایـش دانشـجویان و نخبـگان حاضـر در همایش پیشـنهاد ها و 
ایده هـای خـود را بـرای ارتقـای علمی، سیاسـی، فکری، فرهنگـی، صنعتی 

و اقتصـادی ایـن شهرسـتان بـه مسـئوان ارائـه کردنـد.

 مدیر ناشران فرابورس خبر داد:
از سرگيری عرضه اوليه سهام شرکت ها در فرابورس 

 برای نخستین بار از سوی سمات؛ 
 آمار سهامداران فعال بازار سرمایه ایران اعام شد 

حمیدمظاهری راد



ایرنــا - پارکینــگ تفرجیــگاه تاریخــی ائــل گلــی 
تبریــز شــلوغ تــر از همیشــه اســت؛ عــده ای دور 
ــی روم و  ــر م ــک ت ــد ، نزدی ــده ان ــع ش ــم جم ه
ــد؟  ــتاده ای ــا ایس ــه اینج ــرای چ ــم ب ــی پرس م
پســر بچــه ای حــدود هفــت ســاله زود تــر از بقیــه 
ــوس  ــا اتوب ــت ب ــرار اس ــد؛ ق ــی ده ــم را م جواب

ــم... ــد بروی ــه بازدی ــردی ب تبریزگ

 هنـوز سـاعت 15 و 30 دقیقـه عصـر اسـت ولی 
تقریبـا بـه انـدازه ظرفیـت یـک اتوبـوس مسـافر 
وجـود دارد ، اولیـن اتوبوس تبریزگردی ایسـتگاه 

ائـل گلـی از راه می رسـد.
اتوبـوس هـای تبریزگـردی شـهرداری تبریـز از 
سـال 1386 بـرای اولیـن بـار آغـاز بـه کار کرده 
انـد و امـروز به خوبی توانسـته جای پـای خود را 

در تبریـز و در میـان مسـافران بـاز کنند.
شـهرداری تبریـز در یـک اقـدام خاقانه از سـال 
راه  را  تبریزگـردی  تورهـای  نخسـتین   1385
انـدازی کـرده اسـت. هرچنـد شـهرداری تهـران 
مدعـی اسـت کـه اولیـن تـور داخـل شـهری را 
راه انـدازی کـرده اسـت ، امـا اگـر هـم ایـن ادعا 
را قبـول کنیـم شـکل برگـزاری تورهـای داخـل 
شـهری تبریـز و تهـران بسـیار متفـاوت اسـت و 
شـهرداری تبریـز اولین تـور تبریزگـردی رایگان 

را برگـزار کـرده اسـت.
ایـن تورهـا در سـال 1385 تحـت نظـر معاونـت 
تبریـز  شـهرداری  وقـت  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
فعالیـت مـی کرد، ولی از سـال 1390 بـه عنوان 
اسـتقال  بـه  شـهرداری  گردشـگری  مدیریـت 

. سید ر
بـا یکـی از مسـافران که مشـغول صحبـت کردن 
بـا دخترکوچکش هسـت ، هم کام می شـوم؛ از 
او مـی پرسـم از کدام شـهر آمـده ایـد و او بدون 
اینکـه سـوال دیگری بپرسـم همـه ناگفتـه ها را 

دهد. می  پاسـخ 
آقـای بهارلویـی کـه بـه همـراه خانـواده 16 نفره 
شـان در تبریـز حضـور یافته اند، اهل شـهر نجف 

آبـاد در 30 کیلومتری اصفهان اسـت.
خـودش کـه یـک دختـر و یـک پسـر دارد، یـک 
مغـازه بسـتنی فروشـی در نجـف آبـاد دارد، امـا 
بـرادر و شـوهر خواهـرش که در این سـفر آن ها 
را همراهـی مـی کننـد، کارمنـد دولت هسـتند.

آقـای بهارلویـی می گویـد از تبریز تعریف بسـیار 
شـنیده و پس از دیدنش از شـهر، شـنیده هایش 

را تصدیـق می کند.
از تبریـز بهتریـن چیـزی کـه در خاطـرش مـی 
مانـد، تمیـزی شـهر و مسـئولیت پذیـری مـردم 
اسـت؛ مـی گویـد مـردم بسـیار مهمـان نـوازی 
داریـد تـا جایـی کـه بـا پرسـیدن آدرس کار و 
زندگـی خـود را رها مـی کنند و مـا را همراه می 

کننـد تـا راهنمایـی کننـد.
وقتـی از سـایر خصوصیـات بـارز تبریـز سـوال 
مـی کنـم، چهـره اش درهم مـی رود؛ مـی گوید 
اینجـا از لحاظ صنعتی پیشـرفته اسـت ، کارخانه 
هـای بسـیاری در ایـن شـهر وجـود دارد و حتی 
شـنیده ام بـه اینجا مـی گویند قطـب صنعت اما 
بسـیاری از تبریـزی هـا را دیـده ام کـه مهاجرت 

کـرده اند.
از تبریـز دیـده ام کـه  انسـان هـای موفقـی را 
همیشـه مهاجـرت آن هـا بـرای من جای سـوال 
بـود ، شـهری بـه ایـن تمیـزی و آب و هـوای 
مناسـب چـرا بایـد نتوانـد نخبـه هـای خـود را 
حفـظ کنـد و آن هـا مجبور بـه مهاجرت شـوند.

پـس از اینکـه جملـه اش را بـه پایان می رسـاند 
لبخنـدی در چهـره اش نمایـان مـی شـود و می 
گویـد : البتـه اولین دیـدار از تبریـز نتیجه خوبی 
بـرای مـا داشـت ، مـا بـه قدری بـه تبریـز عاقه 
منـد شـدیم کـه مـی خواهیـم از نجـف آبـاد بـه 

تبریـز مهاجـرت کنیم.
در مدتـی کـه بـا آقـای بهارلویـی صحبـت مـی 

کـردم از پـارک مینیاتـور بازدیـد کردیـم.
راهـی مـوزه آذربایجـان مـی شـویم؛ راهنمـای 
و  میگـرد  تحویـل  را  مسـافران  مـوزه،  مجـرب 
مشـغول توضیـح دادن اسـت؛ خانـم جوانـی کـه 
پسـر خـواب آلـوده اش را به بغل گرفتـه در حال 
بازدیـد از اشـیای مـوزه اسـت؛ نزدیـک او که می 
شـوم با پسـر جوانی مشـغول صحبت اسـت ، به 
آن پسـر مـی گویـد تبریـز اماکن دیدنـی زیادی 
دارد، در مقابـل اراک تمـدن بسـیار قابل توجهی 

دارد.
بـا لبخنـد بـه او نزدیـک مـی شـوم و مـی گویم 
اگر اشـتباه نکرده باشـم از اراک سـفر کـرده اید؛ 
بـا لبخنـدی حرفـم را تایید می کنـد و می گوید 
: بلـه بـه همـراه دختـرم ، بـرادرم و پـدر و مادرم 

بـرای اولیـن بار اسـت کـه بـه تبریز آمـده ایم .
خانـم ریحانـی مـی گویـد: قرار اسـت تا سـه روز 

دیگـر در تبریـز اقامت داشـته باشـیم.
دربـاره تبریـز و جاذبـه هایـش از او مـی پرسـم 
و او مـی گویـد: تبریـز را بیشـتر بـه نـام اسـتاد 

شـهریار مـی شـناختم ولی بـا تاریـخ آن آنچنان 
آشـنا نبـودم .

وی اضافـه مـی کنـد: تورهـای تبریزگـردی ایده 
بسـیار جالبـی اسـت کـه توانسـته در قالـب یک 
سـفر کوتـاه درون شـهری برنامـه مناسـبی برای 
بازدیـد از اماکـن جاذبـه هـای شـهر تبریـز برای 
مسـافران ارائـه کنـد، کاش در سـایر شـهرها هم 

ایـن طـرح پیـاده می شـد.
سـایت مـوزه عصر آهـن مـکان تاریخـی دیگری 
یکـروزه  تـور  مسـافران  همـراه  بـه  کـه  اسـت 
تبریزگـردی عازم آنجا می شـویم؛ این گورسـتان 
تاریخـی کـه قدمـت آن بـه 3500 سـال قبـل از 
میـاد بازمـی گـردد در سـال 1376 طی حفاری 
هـای بـرج تجاری ابریشـم کشـف شـده اسـت و 
پـس از کشـف این گورسـتان، حفاری هـای برج 
متوقـف شـده وبه مدت 5 سـال عملیات باسـتان 

شناسـی روی آن انجام شـده اسـت.
در حـال حاضـر چندیـن گـور تاریخی تـک نفره 
و خانوادگـی در ایـن قبرسـتان وجـود دارد کـه 
اسـکلت هـای موجـود در آن بـه دلیـل شـرایط 
بـه  منطقـه  آن  بـودن خـاک  نمکیـن  و  جـوی 

صـورت کامـا سـالم قابـل رویـت اسـت.
مسـافران تـور تبریزگـردی از دیـدن ایـن مـکان 
و  آرامـش  بـا  و  و  شـوند  مـی  زده  ذوق  بسـیار 
راهنمـای  هـای  صحبـت  بـه  کامـل  سـکوت 

دهنـد. مـی  گـوش  مـوزه  تخصصـی 
بـا سـایر مسـافران که صحبـت می کنـم، متوجه 
می شـوم بیشـتر از مرکـز و جنوب کشـورمان به 
دلیـل هـوای آب و هـوای کوهسـتانی و خنـک 
تبریز در این فصل سـال به شـهرمان سـفر کرده 
انـد، امـا روزی که مـن مسـافران را همراهی می 
کنـم گرمای 40 در جه ای بر شـهر حاکم اسـت.

آقـای خـدادادی که بـا خانواده اش از اندیمشـک 
خوزسـتان به شـهرمان سـفر کرده اند، از گرمای 
40 درجـه ای تبریـز در تعجـب اسـت؛ علت این 
گرمـا را مـی پرسـد، جوابی ندارم بـه او بدهم جز 
اینکـه شـرایط جـوی و جغرافیایی نامناسـبی در 

منطقه شـمالغرب کشـور حاکم اسـت.
بـدون اینکـه توضیح بیشـتری بدهم، مـی گوید: 
متوجـه منظورتـان شـدم ، دریاچـه ارومیه بر دل 

مـا هم داغ بزرگی گذاشـته اسـت.
آخریـن مقصـد مسـافران، مسـجد کبـود اسـت؛ 
از  اسـام‹  جهـان  ›فیـروزه  از  بازدیـد  از  پـس 
مسـافران جـدا می شـوم و غرق در 3500 سـال 
گذشـته و مجسـمه های احـد حسـینی در موزه 
آذربایجـان کـه چشـم مسـافران را خیـره کـرده 

بـود، راهـی خانـه می شـوم...

ــگری  ــی گردش ــش بین الملل ــی همای ــر اجرای دبی
تبریــز بــا بیــان اینکــه پنــج نفــر از بــزرگان 
تجــارت الکترونیــک بین المللــی از کشــورهای 
اتحادیــه اروپــا در تبریــز گردهــم آمدنــد، گفــت: 
تبریــز کاندیــدای پایتخــت گردشــگری کشــورهای 

ــت. ــال 2۰16 اس ــامی در س اس
 بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر به نقـل از 
اهـراب نیـوز، سـینا نویـدی در حاشـیه برگزاری 
همایـش بین المللـی بازاریابـی دیجیتال و صنعت 
گردشـگری در گفت وگـو بـا خبرنـگاران اظهـار 

داشـت: همایـش بین المللـی بازاریابـی دیجیتال 
و صنعـت گردشـگری پـس از تهـران و مشـهد 
در تبریـز برگـزار شـده و پـس از ایـن نیـز روز 

پنج شـنبه در بنـدر عبـاس برگـزار می شـود.
ایـن همایش هـا  برگـزاری  از  افـزود: هـدف  وی 
بررسـی راه کارهـای توسـعه گردشـگری بـا تکیه 
بـر توانمندی هـای مجـازی و الکترونیکـی اسـت 
چـرا کـه در ایـن زمینـه خاهـای زیـادی داریم.

تجــارت  بــزرگان  از  نفــر  نویــدی گفــت: 5 
ــه  ــورهای اتحادی ــی از کش ــک بین الملل الکترونی

ــد. ــم آمدن ــز گرده ــا در تبری اروپ
وی ادامـه داد: ایـن افـراد برگزیـدگان و فعـاان 
شـرکت های گردشـگری بین المللـی بـوده و هـر 
یـک در واحدهـای مدیریتی خود صدهـا کارمند 
مجـازی  شـبکه های  و  می کننـد  مدیریـت  را 

زیـادی را در کنتـرل خـود دارنـد.
بـه صـورت  همایـش  ایـن  کـرد:  بیـان  نویـدی 
اسـتانی برگـزار می شـود و تور برگـزاری همایش 
در اسـتان های مختلـف حضـور خواهنـد داشـت.

موفق تریـن  از  یکـی  را  تبریـز  نویـدی همایـش 
اذعـان  بـه  بنـا  گفـت:  و  دانسـت  همایش هـا 
تبریـز  گردشـگری  فعـاان  امـر  کارشناسـان 
حضـوری بـا نشـاط و پویـا در ایـن همایـش یک 
بیـن  همایـش  اجرایـی  دبیـر  داشـته اند.  روزه 
المللـی گردشـگری گفـت: در قسـمتی از برنامـه 
حضـور اسـاتید برجسـته کشـوری را داشـتیم و 
اسـاتید در این بخش به پرسـش و پاسـخ و بیان 
نـکات مهارتـی گردشـگری در فضـای مجـازی 
پرداختنـد.  وی یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اینکه 
تبریـز کاندیدای پایتخت گردشـگری کشـورهای 
اسـامی در سـال 2016 اسـت اسـاتید حاضر در 
ایـن بخـش بـه بیـان نکتـه نظـرات تحقـق ایـن 
موضـوع در بعـد اجرایـی نیـز خواهنـد پرداخت.

نویـدی افـزود: عـاوه بـر شـرکت های صنعتـی 
و گردشـگری رسـانه ها نیـز همراهـی خوبـی در 

برگـزاری ایـن همایـش داشـته اند. 
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معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: تســهیات ویــژه ای 
واگــذار  شــرقی  آذربایجــان  در  چــاپ  صنعــت  ســرمایه گذاران  بــرای 

می شــود.
اسـتانداری  روابـط عمومـی  از  نقـل  بـه  و  بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر 
آذربایجـان شـرقی، محمدصـادق پورمهـدی در دهمین جشـنواره روز ملی 
صنعـت چـاپ در تبریـز گفـت: آمادگـی داریـم برای کسـانی کـه بخواهند 
درایـن صنعـت سـرمایه گـذاری کننـد تسـهیات و زمیـن رایـگان واگـذار 

. کنیم
از  بـه روز شـدن صنعـت چـاپ و اسـتفاده  بـر تجهیـز و  تاکیـد  بـا  وی 
تکنولوژی هـای جدیـد در ایـن صنعـت، گفت: از سـرمایه گذاری و توسـعه 

صنعـت چـاپ در اسـتان حمایـت مـی کنیـم.
وی افـزود: در راسـتای رویکردهـای دولـت و حمایت از واحدهـای تولیدی 
بـرای هـر واحـد صنعتـی مسـتقر در شـهرک هـای صنعتـی تا سـقف یک 
میلیـارد تومـان سـرمایه در گـردش پرداخـت می کنیـم و این تسـهیات، 

واحدهـای صنعـت چـاپ را هم شـامل می شـود.
پورمهـدی بـا اشـاره بـه آمادگی اسـتان بـرای سـاخت شـهرک اختصاصی 
صنعـت چـاپ در تبریـز، از ایـن کـه از پنج سـال قبـل مراحل سـاخت این 
شـهرک بـه دلیل عدم همـکاری چاپخانه داران اسـتان مسـکوت مانده ابراز 

تاسـف کرد و خواسـتار مشـارکت بیشـتر آنان شـد.
معـاون عمرانی اسـتاندارآذربایجان شـرقی گفـت: رویکرد ما در اسـتان کار 
جمعـی اسـت و مـا توسـعه امور اسـتان را با همـکاری و همدلـی هم پیش 
مـی بریـم و انتظـار داریـم در صنعـت چـاپ هم شـاهد همدلـی و همزبانی 

بـرای رفـع مشـکات این صنـف و پیشـبرد فعالیت های آن باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه پیشـینه تاریخـی تبریـز در صنعت چـاپ، خواسـتار ارتقا 
و بازیابـی جایـگاه تاریخـی ایـن صنعـت با اسـتفاده از تکنولوژی روز شـد و 
گفـت: امـروز تحـوات صنعـت چـاپ همانند سـایر حـوزه هـای صنعتی و 
علمی آن چنان سـریع و گسـترده اسـت کـه غفلت از آن مـی تواند به پس 

روی  و نابـودی ایـن صنعـت منجر شـود.
پورمهـدی تصریـح کـرد: اگـر بخواهیـم صنعت چـاپ زنده بماند و گذشـته 
درخشـان خـود را همچنـان حفـظ کنـد باید متناسـب بـا نیازهـای روز به 

تـازه تریـن تکنولـوژی و ابزارهـای فنی مجهز شـود.
معـاون عمرانـی اسـتاندارآذربایجان شـرقی بـا قدردانـی از پیشکسـوتان و 
فعـاان صنعـت چاپ اسـتان، خواسـتار اعطـای اختیـارات بیشـتر مرکز به 

اسـتان هـا در اداره و مدیریـت چاپخانـه ها شـد.

چهارمیــن چشــنواره نظــام مشــارکت ، دومیــن جشــنواره ارزیابــی عملکــرد 
کارکنــان ، تقدیــر از فعــاان طــرح تکریــم اربــاب رجــوع و تقدیــر از نفــرات 
برتــر مســابقات سراســری قــرآن و نهــج الباغــه شــرکت گاز اســتان 
آذربایجــان شــرقی طــی مراســمی در ســالن آمفــی تأتــر مرکــز آمــوزش 

ایــن شــرکت برگــزار شــد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقـل از روابـط عمومی شـرکت گاز 
اسـتان آذربایجـان شـرقی در ایـن مراسـم مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
هـدف از نظـام مشـارکت را بهتـر کـردن و تسـهیل امـور دانسـت و افـزود 
: ممکـن اسـت بعضـی پیشـنهادات بـه ظاهـر صرفه جویـی در پی نداشـته 
باشـد ولـی رضایـت منـدی و اعتمـاد حاصـل شـده  در دراز مـدت صرفـه 

جویـی نیـز بـه دنبـال خواهد داشـت.
ولـی الـه دینـی افـزود : اعتمـادی کـه با عمـل به پیشـنهادات در سـازمان 

ایجـاد مـی شـود بزرگتریـن سـرمایه و صرفـه جویی اسـت .
وی بـا تأکیـد بـر ارائـه خدمـات مطلـوب بـه اربـاب رجـوع اظهار داشـت :  
تمـام سـعی و کوشـش مـا ارائه خدمات سـهل وصول به اربـاب رجوع جلب 

رضایـت مشـترکین می باشـد .
وی نگـرش بـه نظـام مشـارکت در شـرکت گاز اسـتان را نـگاه حرفـه ای و 
خدماتـی دانسـت و اظهـار داشـت : در بعـد خدماتی نظام پیشـنهادات باید 
نحـوه ارائـه خدمـات و بـاا بـردن ارائـه و کیفیـت خدمـات مد نظـر بوده و 
نبایـد مدیران و روسـای شـرکت به سـاده ترین پیشـنهادات افـراد درگیر با 

موضـوع بـی اعتنـا بـوده و در برابـر آن مقاومت نشـان دهند .  
مهنـدس دینـی گسـترش و بـروز رسـانی سیسـتم هـا را در جهت شـفاف 
سـازی امـور عنـوان کـرد و اظهـار داشـت : بـا گسـترش و بـروز رسـانی 
سیسـتم هـای سـخت افـزاری اعتمادسـازی ایجاد می شـود و اگـر به اصل 
اول مدیریـت اعتقـاد قائـل هسـتیم نبایـد پیشـنهاد دهنـده را یـک مزاحم 

. تلقـی کنیم 
وی در بخـش دیگـر از سـخنان خـود به موضـوع تکریم ارباب رجوع اشـاره 
و افـزود : چنانچـه خـود انتظار نداریم در سـازمان هـا و ادارات با ما برخورد 
نامناسـب و بـا بـی احترامـی رفتار شـود پـس بنابرایـن باید با اربـاب رجوع 

بـا احترام رفتـار کنیم.
گفتنـی اسـت سـخنرانی دکتـر فتـح الهـی مشـاور نظـام پیشـنهادات در 
خصـوص خاقیـت و نـوآوری ، ارائه عملکرد در حوزه پیشـنهادات و ارزیابی 
عملکـرد کارکنـان توسـط دبیـر نظام مشـارکت و ارائه لوح تقدیـر و هدایا و 
اجـرا موسـیقی و نمایـش طنز گوشـه ای از مراسـم آئین تجلیـل از برترین 

های شـرکت گاز اسـتان بود.

  از رد زیاده خواهی شهرداری ها تا رد صاحیت های گسترده
 جنجال در انتخابات نظام مهندسی آذربایجان شرقی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
گره توليدکنندگان به دست دانشگاه باز می شود

هيچ کاری با آرزو کردن محقق نمی شود

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
تسهيات ویژه ای برای سرمایه گذاران صنعت چاپ

واگذار می شود

از برترین های شرکت گاز استان تجليل شد

دبیر اجرایی همایش بین المللی گردشگری تبریز:

تبریز کاندیدای پایتخت گردشگری کشورهای اسامی در سال 2016 است

یک روز با مسافران تور تبریزگردی

 این شهر تاریخی گردشگران را به خود می خواند

1»  و مقابلـه بـا اینکـه فردی در دو سـوی میـز قرار گیرد کـه خود موجب 
تضـاد منافع می شـود.

 در مقابـل ایـن طیـف برخـی هـا هـم هسـتند کـه مخالـف اجرایی شـدن 
بخشـنامه وزیـر مـی باشـند و معتقدنـد ایـن بخشـنامه اشـکال شـکلی و 
حقوقـی دارد و اظهـارات وزیـر در ایـن رابطـه نوعـی قانونگذاری محسـوب 

مـی شـود و در حـوزه اختیـارات وزیـر نیسـت.
ــات نظــام مهندســی  ــن دوره از انتخاب برخــی از طیــف هــای فعــال در ای
ســاختمان همچنیــن تــاش مــی کننــد بــا زیــر ســئوال بــردن عملکــرد 
ــرای  ــی ب ــده هــای رنگین ــه نوعــی پرون ــی ســازمان ب ــره فعل ــت مدی هیئ
آنــان دســت و پــا کننــد و از ابزارهــای مختلــف بــرای بیــان دیــدگاه هــای 
خــود بهــره مــی گیرنــد اگرچــه هنــوز هیــچ یــک از دســتگاه هــای نظارتی 

اســتان در ایــن خصــوص اظهــار نظــر نکــرده انــد.
شـبکه هـای مختلـف اجتماعـی از جملـه تلگرام ایـن روزهای میزبـان اتاق 
هـای مذاکره و مشـاجره ای اسـت که موضـوع انتخابات سـازمان را انتخاب 
کـرده انـد و طیـف هـای مختلف بـه بیان دیـدگاه هـای خود مـی پردازند.

بـا وجـود اینکـه هنـوز تاریـخ دقیـق اعـام اسـامی رد صاحیـت شـدگان 
اعـام نشـده اسـت ولـی با توجـه به جو حاکـم بـر وزارت راه و شهرسـازی 
بـه نظـر می رسـد بخشـنامه وزیـر راه و شهرسـازی عملیاتی خواهد شـد و 
در ایـن صـورت امکان حضور بسـیاری از شـهرداران، اعضای شـورای شـهر 

و مدیـران راه و شهرسـازی در انتخابـات بـه عنـوان کاندیـدا فراهم نشـود.

متاســفانه  گفــت:  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
ــان  ــی از معضاتش ــره برخ ــه گ ــد ک ــاس نکرده ان ــا احس ــدگان م تولیدکنن
بــه دســت دانشــگاه بــاز خواهــد شــد و در مقابــل نیــز دانشــگاهیان نیــز 
معتقــد نیســتند کــه ارتقــای علمــی بــا حــل مشــکات صنعــت می توانــد 

ــرد. ــرعت بگی س
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از تبریـز، رضـا رحمانـی عصـر امـروز در 
هفدهمیـن کنفرانـس شـیمی معدن ایـران که به میزبانی دانشـگاه شـهید 
مدنـی آذربایجـان شـرقی در تبریـز برگـزار شـد، اظهـار داشـت: در دوره 
نهـم مجلـس کارگـروه ارتبـاط صنعت با دانشـگاه تشـکیل شـد و جلسـات 
مسـتمری را دارد و در آن تـاش می شـود تـا ارتباط این دو بخش تسـهیل 

. شود
گـره  کـه  نکرده انـد  احسـاس  مـا  تولیدکننـدگان  متاسـفانه  افـزود:  وی 
برخـی از معضاتشـان بـه دسـت دانشـگاه بـاز خواهـد شـد و در مقابـل 
نیـز دانشـگاهیان نیـز معتقـد نیسـتند کـه ارتقـای علمی با حل مشـکات 

صنعـت می توانـد سـرعت بگیـرد.
 وی ادامـه داد: بررسـی های زیـادی بـر روی چرایـی عـدم ارتبـاط بیـن 
صنعـت و دانشـگاه بـه انجـام رسـیده و موانـع احصـا شـده و توانسـته ایم 

قوانیـن را نیـز تسـهیل و امـور را روان تـر کنیـم.
اسـامی  شـورای  مجلـس  در  اسـکو  و  آذرشـهر  تبریـز،  مـردم  نماینـده 
اضافـه کـرد: یـک ایده بـرای ایجـاد ارتباط بیشـتر بیـن دانشـگاه و صنعت 
کلینیک هـای صنعـت اسـت کـه بـه عنـوان نهـاد واسـط در بطـن صنعـت 
ایجـاد شـود. رحمانـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه 
ضـرورت حمایـت از علـم و فنـاوری در کشـور، افـزود: قوانیـن خوبـی نیـز 
در ایـن بخـش بـه تصویـب مجلس رسـیده کـه به اذعـان کارشناسـان این 
بخـش برخـی از قوانیـن فراتـر از زمـان حاضـر بـوده و تـا سـال ها می تواند 

پشـتیبان علـم و فنـاوری و دانـش باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه مشـکلی در زمینه قوانین علـم و فنـاوری نداریم، گفت: 
هیـچ کاری بـا آرزو کـردن محقـق نمی شـود، فقـط در کارتون ها بـا آرزو به 
خواسـته خـود می رسـند، ما اگر هدفـی داریم بایـد کار کنیـم، برنامه ریزی 
داشـته باشـیم و همـت بـه خـرج دهیم. چـرا که غیـر از کار و تـاش راهی 

نیـز برای پیشـرفت و توسـعه مان متصور نیسـت.
رئیـس کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـامی اظهـار کرد: در 
سـال 89 قانـون حمایـت از شـرکت های دانـش بنیـان بـه تصویب رسـیده 
امـا دو سـال زمـان صـرف شـد تـا در دولـت آیین نامه هـای آن نوشـته 
شـود. صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی نیـز از دیگـر اقدامات خوبی اسـت که 
درگذشـته مـورد بی توجهـی قـرار گرفتـه بـود ولـی خوشـبختانه در دولت 
یازدهـم پیشـنهادات اعتبـاری خوبی از سـوی دولت برای آن داده شـده که 

پژوهشـگران می تواننـد اسـتفاده خوبـی از آن بـه عمـل آورند.
وی بر ضرورت کار پژوهشـی در کشـور تاکید کرد و گفت: چطور می شـود 
بودجـه پژوهشـی کل کشـور مـا اعـم از بخـش دولتـی و خصوصـی یـک 
میلیـارد دار باشـد ولـی بودجـه تحقیق و توسـعه یـک شـرکت بین المللی 
چهـار میلیـارد دار؟ قطعـا رابطـه ای بیـن موفقیـت و تحقیق و توسـعه در 

این شـرکت وجـود دارد.

والدین گرامی:
بررسی پرونـــده ها نشـــان می دهد نوجوانان مذهبی 
گرفتار  اعتیاد  دام  در  نوجوانان  سایر  از  کمتر  بسیار 

می شوند.
اسامی  و  مذهبی  سبک  با  را  خود  نوجوانان  بیاییم 

پرورش دهیم.
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 نماینده استاندار در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان خبر داد:
 برگزاری نمایشگاه فناوری های نو و پيشرفته تبریز 

در آبان ماه

اقتصــاد  و  فنــاوری  حــوزه  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار  نماینــده 
دانش بنیــان از برگــزاری ســومین نمایشــگاه و جشــنواره فناوری هــای نــو 
و پیشــرفته تبریــز »ربــع رشــیدی« از 21 تــا 24 آبــان ســال جــاری خبــر داد.

بـه گـزارش هفتـه نامه عجب شـیر به نقـل از نصر،علی جهانگیـری با اعام 
ایـن خبـر، گفـت: ایـن نمایشـگاه بـا همـکاری معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهـوری و منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری ربـع رشـیدی در محـل 

دایمـی نمایشـگاه های بین المللـی تبریـز برگـزار می شـود.
فنـاوری،  و  علـم  تجاری سـازی  چرخـه  تکمیـل  بـرای  بسترسـازی  وی، 
معرفـی  اسـتان،  فنـاوری  و  پژوهشـی  توانمندی هـای  کـردن  کاربـردی 
شـکل گیری  از  حمایـت  و  دانش محـور  ایده هـای  و  فناورانـه  اختراعـات 
شـرکت های دانش بنیـان را از اهـداف برگـزاری ایـن نمایشـگاه اعـام کرد.

جهانگیـری گفـت: ایجـاد ارتبـاط بین دانشـگاهیان و فناوران بـا بخش های 
صـادرات  افزایـش  بـرای  زمینه سـازی  اجرایـی،  و  اقتصـادی  مختلـف 
محصـوات و خدمـات دانش بنیـان، جـذب سـرمایه گذاری بـرای طرح های 
اقتصـادی دانش بنیـان و ایجـاد فضای مناسـب کسـب و کار بـرای نخبگان 
علمـی و فنـاوری از دیگـر اهـداف برگزاری سـومین نمایشـگاه فناوری های 

نو و پیشـرفته اسـت.
مدیـر منطقـه ویژه علـم و فناوری ربع رشـیدی در ادامه از انتشـار فراخوان 
شـرکت در ایـن نمایشـگاه خبر داد و گفـت: کلیه شـرکت های دانش بنیان، 
مراکـز علمـی و پژوهشـی، مراکـز تحقیـق و توسـعه، فنـاوران، مخترعان و 
صاحبـان صنایـع می تواننـد از اول تـا 31 شـهریور بـا مراجعـه بـه سـایت 

اختصاصـی نمایشـگاه نسـبت بـه ثبت نام اقـدام کنند.

ــر روز  ــای الکترونیکــی ه  شــبکه گســترده ابزاره
بیــش از گذشــته در تــار و پــود زندگــی بشــر 
تنیــده می شــود و او را بــه دنیایــی جدیــد و 
فضایــی مجــازی وارد می کنــد. ایــن ابزارهــا 
در کنــار مزایــا و فوایــد فــراوان، آســیب ها 
همــراه  بــه  نیــز  را  گوناگونــی  مشــکات  و 
ایــن فضــا تنهــا در صورتــی  زندگــی در  دارد. 
ــن آســیب ها  ــود کــه ای رضایت بخــش خواهــد ب
را بشناســیم و بــا برنامه ریــزی، تقویــت اراده 
و احســاس مســئولیت، اجــازه ندهیــم ایــن 
ــل  ــر تبدی ــدی ویرانگ ــه تهدی ــزرگ، ب ــت ب فرص

ــود. ش
آسـیب های ایـن فضـا را می تـوان در گروه هـای 
فرهنگـی،  اخاقـی،  علمـی،  چـون  متعـددی 
و  دسـته بندی  جسـمانی  و  روانـی  اجتماعـی، 
از  برخـی  بـه  یادداشـت  ایـن  تحلیـل کـرد. در 
نویـن  ابزارهـای  فکـری  و  علمـی  آسـیب های 
ارتباطـی می پردازیـم و بیان سـایر عناویـن را به 

می کنیـم. موکـول  دیگـر  فرصت هایـی 
مراحـل رشـد و تکامـل اینترنت را بایـد در قالب 
وب هـای سـه گانـه از جهـان مجـاز تـا حقیقـت 
دانسـت چـه آنکه از نظـر تاریخی فضـای مجازی 
مراحـل سـه گانـه ای را به شـرح زیر تا بـه امروز  

پشت سـر گذاشـته است:
 وب1: خبــــرهای آمـده را انســــان اسـتفاده 

می کرد. مانند خبرگزاری ها.
وب 2: افـراد هـم تولیـد کننـده و هـم مصـرف 
کننـده بودنـد ماننـد تولیـد وباگ و وب سـایت.

وب 3: فضـای آنایـن اسـت ماننـد شـبکه هـای 
اجتماعـی کـه امروزه برخـی از آن هـا باای یک 
میلیـارد کاربـر  )بااتر از هر شـبکه ماهـواره ای( 
دارد. که آسـیب هـای مرتبط با فضاهـای نوپدید 
شـبکه هـای اجتماعـی بـه صـورت جداگانـه در 
یادداشـت دیگری در آینده بررسـی خواهد شـد.

نکتـه مهـم آنکـه فضـای مجازی نسـل سـوم، در 
حقیقـت دیگـر فضـای مجـازی نیسـت، حقیقت 
تـوان  مـی  فضـا  ایـن  در  زیـرا  اسـت.  مجـازی 
تاثیـر  هـا  آن  وروان  وروح  و  افـراد  برحقیقـت 

گذاشـت.
آسیب های فردی و اجتماعی 

در کنــــار مزایـای پیـش گفتـه، آسـیب هـای 
متعـدد فـردی و اجتماعـی آن را نیـز نبایـد از 
نظـر دور داشـت همـان گونـه که از سـوی منابع 
رسـمی همـواره در ایـن باره اعام و هشـدار داده 
مـی شـود. از جمله اهم آسـیب هـای این فضای 
نوظهـور را بـه صـورت محـدود ایـن گونـه مـی 

برشـمرد: توان 
1.وجـود بـاای200 هزاز ویـروس رایانـه ای، در 
یافـت نزدیک بـه 80/ پیام های آنایـن افراد 13 
تـا 17 سـال از افراد ناشـناس، حملـه هکر ها هر 
39 ثاتیـه یـک بـار بـه کامپیوتـر هـای متصل به 
اینترنـت و خطـرات آشـکار و پنهـان دیگـری که 

هـر لحظـه در حال افزایش اسـت.
2. بـه دلیـل روبـرو شـدن کاربـران بـا جذابیت و 
تنـوع غیر قابل وصـف در جسـتجوهای اینترنتی 
و عـدم امـکان تحلیـل یافتـه هـا، سـر درگمی و 
بحـران معرفتـی و رنگ باختن اخـاق و معنویت 
در کنـار دلبسـتگی هـای کاذب، از دیگـر آثـار 
فراگیـر جهـت مخاطبـان عمومـی ایـن فضـا بـه 

حسـاب مـی آید.
3.بـه صورت خـاص تـر درمباحث فرهنگـی، عدم 
توجه به مالکیت فکری و معنوی افراد و سـازمان 
هـا در حـوزه هـای مختلف علمی و هنـری بدون 
هرگونـه رد پـای مسـئولیت پدیـر و تعهـد آور و 
همچنیـن به چالش کشـیدن نـرخ مطالعه کتاب 
و مجـات معتبر و بـه طور طبیعی ورشکسـتگی 
صاحبـان ایـن گونه مشـاغل، مـی توانـد از نتایج 

ناگـوار فضـای مجازی اخاق زده باشـد.
4. و در سـطح کان تـر و اسـتراتژیک باید توجه 
داشـت از آنجـا کـه اینترنـت فضـای جـوان و 
قـدرت نمایـی کشـورهای طـراح و پردازنـده آن 
اسـت، طبیعـی اسـت کـه هـم در صـدد القـای 
 فرهنـگ خـود بـر دیگـر فرهنـگ هـا و عقائـد 
باشـند و هـم مکاتـب و تفکـرات مخالـف خـود 
تقابـل  بـه  متعـدد  انحـای  بـه  و  نتابنـد  بـر   را 
توجـه  بـا  رو  ایـن  از  برخیزنـد،  آنهـا  بـا 
گونـه  ایـن  اطاعـات  مدیریـت  اینکـه  بـه 
بینیـم  مـی  آنهاسـت،  اختیـار  در  فضاهـا 
بـزرگ  هـای  موتـور  در  اخبـار  از   بسـیاری 
جسـتجو گـر، مربـوط بـه اسـام هراسـی اسـت. 
 امـا در سـوی دیگـر فیلـم هـای ضـد اسـرائیلی

معموا حذف و کنار گذاشته می شود.
جهانـی  شـبکه  و  اطاعـات  فنـاوری  چـه  اگـر 
پیشـرفت  در  مؤثـری  بسـیار  نقـش  اینترنـت 
تحقیقـات علمـی و دسترسـی به منابع آموزشـی 
و پژوهشـی ایفـا کـرده اسـت، امـا همیـن ابـزار 
را می تـوان مانعـی بـزرگ در برابـر رشـد علمـی 
بسـیاری از افراد به شـمار آورد. چرا که گسـترش 
اســــتفاده های نادرسـت از فضــــای مجـازی، 
مشـکات متعددی را در مسـیر تحصیل، تحقیق 
و آگاهـی آنهـا به وجود آورده اسـت. برخی از این 

مشـکات عبـارت اسـت از:
1. اتاف وقت و بی برنامگی

فضـای  سـرگرم کننده  جنبه هـای  و  جذابیت هـا 
مجـازی آن چنـان ما را بـه خود مشـغول می کند 
کـه گذشـت زمان را از یـاد می بریم و تـا به خود 
می آییـم می بینیـم کـه مدتـی طوانـی را صرف 
وبگـردی،  چـت و گشـت و گـذار در شـبکه های 
طبیعـی  شـرایط،   ایـن  بـا  کرده ایـم.  اجتماعـی 
اسـت که بخش مهمـی از برنامه هـای تحصیلی و 
علمـی دانش آموزان و دانشـجویان دچـار اختال 
شـود و سـاعات فراوانی از وقت مفیـد افرادی که 
وظیفـه اصلـی آنهـا مطالعـه و تحصیل اسـت، به 

بگذرد. بیهودگـی 
2. پراکندگی ذهن و جلوگیری از تمرکز

در اختیـار داشـتن هـر یـک از ابزارهـای ارتبـاط 
بـا فضـای مجـازی بـه معنـی در دسـترس بودن 
از  لحظـه  بـه  لحظـه  آگاهـی  و  دیگـران  بـرای 
اخبـار، مطالـب و حـوادث گوناگون اسـت. با این 
شـرایط، عمـا فرصتـی بـرای خلـوت کـردن بـا 
خـود، تمرکـز بـر یـک موضـوع و مطالعـه دقیـق 
باقـی نمی مانـد. ایـن در حالـی اسـت کـه بـدون 
رهـا کـردن فکـر از پراکندگـی و جمـع کـردن 
حـواس، موفقیـت در فعالیت هـای علمـی ممکن 
نیسـت. برخـی بررسـی ها نشـان داده اسـت بـا 
رایانـه ای،  جزوه نویسـی  فـراوان  مزایـای  وجـود 
دانشـجویانی کـه در کاس بـا اسـتفاده از رایانـه 
خاطـر  بـه  معمـوا  می نویسـند،  جـزوه  همـراه 
درگیر شـدن بـا دیگـر موضوعات، دچـار افت در 

می شـوند. یادگیـری 
3. مواجهه با اطاعات بی اعتبار

فضـای  در  اطاعـات  عرضـه  و  تولیـد  سـهولت 
مجـازی، آن را بـه اقیانوسـی بی کـران از انـواع 
مطالـب درسـت و غلـط تبدیـل کرده اسـت. اگر 
چـه بـا هر بـار پهن کـردن تـور جسـتجو در این 
دریـا، یافته هـای فراوانـی بـه چنـگ می آیـد، اما 
ارزش و اعتبار این مطالب، یکسـان نیسـت. مدل 
ذهنـی عموم مـردم این گونه شـکل گرفته اسـت 

کـه وقتی مطلبـی را به صورت مکتـوب در جایی 
می بیننـد، بـرای آن ارزش بیشـتری نسـبت بـه 
اگـر  حتـی  و  قائـل  شـوند  شـفاهی  مطالـب 
ناخـودآگاه  خوانده انـد،  آنچـه  نباشـند،  زودبـاور 
در ذهنیـت آنهـا تأثیـر می گذارد. حضور مسـتمر 
در  گرفتـن  قـرار  و  اجتماعـی  شـبکه های  در 
معـرض داده هـای گوناگـون فضای مجـازی، این 

بیشـتر می کنـد. به مراتـب  را  تأثیرپذیـری 
4. کاهش کیفیت تحقیقات علمی

دسترسـی آسـان بـه اطاعـات و منابـع علمـی 
تعمیـق  و  گسـترش  بـرای  را  بزرگـی  فرصـت 
بـا  می سـازد.  فراهـم  پژوهشـگران  تحقیقـات 
ایـن حـال، افـرادی کـه انگیـزه و مهـارت کافـی 
ندارنـد،  منابـع  ایـن  از  صحیـح  بهره گیـری  در 
همیـن فرصـت را بـه تهدیـدی بـرای پیشـرفت 
علمـی خـود تبدیـل می کننـد و در فعالیت هـای 
تحقیقاتـی بـه کپـی کـردن و رونویسـی مطالـب 
آمـاده رو می آورنـد. متاسـفانه بـا گسـترش ابعاد 
زندگـی در فضـای مجـازی، رواج ایـن روش در 
میـان دانش آمـوزان و دانشـجویان افزایـش یافته 
و بـه مانعـی در برابـر رشـد واقعـی آنهـا تبدیـل 

است. شـده 
5. تزلزل در باورها

اطمینان و اسـتحکام در باورها، زندگی را سرشـار 
از آرامـش، نشـاط و انگیـزه می کنـد. همان گونـه 
کـه باقـی ماندن در شـک و تردیـد، نتیجه ای جز 
سسـتی و اضطـراب نـدارد. ویژگی هـای فضـای 
افـکار  طـرح  بـرای  کانونـی  بـه  را  آن  مجـازی 
و نظـرات متفـاوت و ایجـاد تردیـد و شـبهه در 
اسـت.  کـرده  تبدیـل  انسـان  اساسـی  باورهـای 
مواجهـه بـا ایـن مطالـب اگر بـه بررسـی، تفکر و 
مطالعـه بیشـتر و انتخـاب بهتـر بینجامد، بسـیار 
مبـارک و مفیـد خواهـد بـود. چـرا که اسـتحکام 
واقعـی باورهـا و اطمینـان حقیقی، تنهـا در پرتو 
شـک و گزینـش دوبـاره حاصـل می شـود. امـا از 
آنجـا که اکثـر افراد پـس از برخورد با پرسـش ها 
از کنـار آن بی تفـاوت  یـا مطالـب تردیدآفریـن 
به صـورت  فضـا  ایـن  در  حضـور  می گذرنـد، 
متزلـزل  را  آنـان  فکـری  بنیان هـای  ناخواسـته، 

می سـازد.
راهکارها

بـا توجـه بـه نـکات فـوق و  آسـیب هـای پیـش 
گفتـه، به چنـد راهکار ) کـه در حقیقت یادآوری 
بـه حسـاب    می آیند( جهت اسـتفاده سـالم تر 
از ایـن فضـا بخصـوص بـرای جوانان عزیز اشـاره 

می شـود:
1.بـه بحـث هـای دینـی و اعتقـادی کـه علـم 
واطاعـات کافـی دربـاره آن هـا نداریـم حتـی 
اامـکان بـه عنوان طـرف بحـث و مناظـره ورود 
هـای  وانجمـن  تاارهـا   در  بخصـوص  نکنیـم، 
گفتگـو کـه ایـن گونه بحث هـا برای کسـانی که 
مسـلط بـر مسـائل دینـی و مذهبی نیسـتند گاه 
شـکننده اسـت، زیـرا بـوده انـد جوانـان متدیـن 
باورهـای  از  دفـاع  انگیـزه  بـا  کـه  معتقـدی  و 
مذهبـی خویـش بـه ایـن فضاها کشـیده شـدند 
امـا بـه خاطـر عـدم تـوان مقابلـه و جـواب بـه 
سـیل هجومـی شـبهات وارده از سـوی مخالفان، 
صدماتـی در حـوزه باورهای اعتقـادی و روحی بر 

آن هـا وارد شـد.
 2.آشـنایی بـا افـراد ناشـناس در فضـای مجازی 
را زمینـه ارتباطـات خـارج از ایـن فضـا ماننـد 
دوسـتی و ازدواج قـرار ندهیم، این هم از آسـیب 
هـای جـدی و پردامنه دنیـای اینترنت بـوده، که 

گاه موجـب اغفـال جوانـان شـده، یـا مـواردی از 
آن هـا کـه به قصد ازدواج مسـیر ارتبـاط را ادامه 
دادنـد، و به آسـیب های متعددی گرفتار شـدند.

فضـای  از  آمـده  بدسـت  نـکات  و  مطالـب   .3  
مجـازی را نبایـد مبنای قضـاوت و تصمیم گیری 
خویـش قـرار دهیـم، چـرا کـه امـروزه یکـی از 
راه هـای گسـترش شـایعه در مسـائل سیاسـی، 
اجتماعـی و حتـی پزشـکی اسـتناد بـه برخـی از 
ایـن اخبـار و حوادث بـه فضای عمومـی اینترنت 
و همچنین شـبکه های اجتماعـی بوده، در حالی 

کـه ایـن گونه منابـع نمی تواننـد از اعتبار و قوت 
ازم برخـوردار باشـد، کـه این خود آسـیب های 
اجتماعـی و اخاقـی متعـددی را در پـی خواهـد 
داشـت. کـه بـه حـراج گداشـتن آبـروی دیگران 

یکـی از آن هاسـت.
4. اسـتفاده از سـایت هـا و مجموعه هـای علمی 
شـناخته شـده داخلـی و بیـن المللـی مرتبـط با 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  علمـی،  و عایـق  رشـته 
راهـکاری موثـر در سـامت روانـی افـراد جامعـه 
خواهـد بـود. امـروز در دنیـا و ازجملـه در ایـران 
پایـگاه هـای بسـیار ارزشـمندی در حـوزه هـای 
مختلـف علمـی، اجتماعی و صنفـی طراحی و راه 
اندازی شـده اسـت. که برای سـلیقه هـا وگرایش 

هـای مختلـف جامعـه قابل اسـتفاده اسـت.
از  بـا درک درسـت  امیـد اسـت جوانـان عزیـز 
ایـن نعمـت و فرصـت فراهـم آمـده کـه قابلیـت 
هـای مثبـت فـراوان آن غیـر قابـل انکار بـوده و 
درحقیقـت چاقویـی دو لبـــه اسـت، ضمن بهره 
و  فـردی  ازآسـیب هـای  بـرداری هـــای ازم، 
اجتماعـی آن بتواننـد خـود را مصـون و سـالم 
نگهدارنـد. کـه ایـن بـا مدیریـت خانـواده هـا و 
نهادینـه کـردن اصـول اخاقی و اعتقادی میسـر 

بود. خواهـد 
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
60 هزار نفر در تعاونی های آذربایجا ن شرقی 

اشتغال دارند

ـــوع  ـــی  ن ـــا 20 تعاون ـــرقی ب ـــرد: آذربایجان ش ـــان ک ـــینی خاطرنش 1» حس
ـــو و  ـــزار و 920 عض ـــون و 306 ه ـــک میلی ـــا ی ـــت( ب ـــهام عدال ـــد )س جدی
ـــا  ـــی ب ـــوف خدمات ـــاز صن ـــن نی ـــی تامی ـــر و 9 تعاون ـــتغالزایی 78 نف ـــا اش ب
ـــد. ـــت می کنن ـــر فعالی ـــتغالزایی 33 نف ـــا اش ـــو و ب ـــزار و 27 عض ـــک ه ی

وی بـــا بیـــان اینکـــه 48 درصـــد جمعیـــت اســـتان عضـــو تعاونی هـــا 
ـــرقی  ـــر در آذربایجان ش ـــزار نف ـــون و 800 ه ـــک میلی ـــت: ی ـــتند، گف هس

عضـــو تعاونی هـــا هســـتند.
ــارد  ــزار و 624 میلیـ ــتان را 9 هـ ــای اسـ ــرمایه تعاونی هـ ــینی سـ حسـ
ریـــال اعـــام کـــرد و گفـــت: ارزش افـــزوده تعاونی هـــا طبـــق برنامـــه 
پنـــج ســـاله بایـــد بـــه 25 درصـــد برســـد کـــه متاســـفانه ایـــن امـــر 
محقـــق نشـــده و در حـــال حاضـــر ارزش افـــزوده بخـــش تعـــاون در 

اقتصـــاد کشـــور 7 درصـــد اســـت.

     به دنبال اجرای طرح سامت
زایمان های سزارین در سراب کاهش یافت

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان ســراب از کاهــش شــمار زایما ن هــای 
ــرای  ــال اج ــه دنب ــراب ب ــی در س ــای طبیع ــش زایمان ه ــزارین و افزای س

ــر داد. طــرح تحــول ســامت خب
بـه گـزارش هفتـه نامه عجب شـیر بـه نقـل از خبرگـزاری فـارس، ابراهیم 
خلیلـی ظهـر در آئیـن تجلیـل از بهورزان شهرسـتان سـراب اظهار داشـت: 
بـا اجـرای طـرح تحـول سـامت گام هـای مهمی بـرای کاهـش هزینه های 

درمانی مردم برداشـته شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه از 15 اردیبهشـت سـال 93 که طرح تحول سـامت در 
بیمارسـتان سـراب اجرایـی شـده تاکنون 7 بسـته حمایتی بـه مرحله اجرا 
در آمده و در اولین گام سـهم فرانشـیز مردم در مناطق روسـتایی 3 درصد 

و در مناطـق شـهری 6 درصد بوده اسـت.
رئیـس شـبکه بهداشـت و درمان سـراب از کاهـش زایمان های سـزارین در 
سـراب خبـر داد و گفـت: در حالـی که نسـبت زایمـان طبیعی به سـزارین 
در سـال 92 بـه میـزان 40 بـه 60 بـود ایـن آمـار در سـال گذشـته 60 به 

40 شـده است.
دبیر کارگروه سـامت سـراب یادآور شـد: در قالب بسـته حمایتی در مورد 
زایمان هـای طبیعـی در بیمارسـتان سـراب 4 میلیـارد و 500 میلیون ریال 

هزینه شـده است.
بایرامـی در مـورد تجهیـزات پزشـکی گفت: بـا پیگیری های نماینـده مردم 
سـراب 8 میلیـارد ریـال خـارج از اعتبـارات مصوب بـرای خریـد تجهیزات 

پزشـکی بـه حـوزه سـامت سـراب اختصاص یافته اسـت.
تجهیز رادیولوژی سراب به سیستم تصویربرداری دیجتیال

رئیس شـبکه بهداشـت و درمان سـراب گفـت: با تاش های صـورت گرفته 
رادیولـوژی بیمارسـتان سـراب بـه سیسـتم تصویربـرداری دیجیتـال مجهز 
می شـود. ایـن مقـام مسـئول در حـوزه سـامت در عیـن حـال بـه کمبود 
متخصص رادیولوژی و سـونوگرافی در سـراب اشـاره کرد و خواسـتار چاره 

جویـی بـرای افزایـش تعداد متخصصان در شهرسـتان سـراب شـد.

همایش بزرگداشت دویستمين سال ورود صنعت چاپ در 
تبریز برگزار می شود

 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی در دهمیــن همایش 
روز ملــی صنعــت چــاپ،  از برگــزاری آییــن گرامیداشــت دویســتمین ســال 

ورود صنعــت چــاپ بــه ایــران در ســال ۹۵ خبــر داد.
ـــی  ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـای آذربایجان شـــرقی، »علی اکبـــر 
صفی پـــور« در ایـــن آییـــن بـــا اشـــاره بـــه ایـــن مطلـــب خاطرنشـــان 
کـــرد: تبریـــز قطـــب صنعـــت چـــاپ و پیشکســـوت ایـــن صنعـــت در 
ایـــران اســـت و جـــای آن دارد کـــه بـــا توجـــه بـــه ایـــن پیشـــینه ی 
ـــردد. ـــان گ ـــش نمای ـــش از پی ـــت چـــاپ بی ـــز در صنع ـــگاه تبری ـــی،  جای غن

وی افـــزود: در دنیـــای کنونـــی صنعـــت چـــاپ، یکـــی از کلیدی تریـــن 
صنایـــع در جهـــان بـــه شـــمار مـــی رود و ایـــن صنعـــت نـــه تنهـــا در 
توســـعه فرهنگـــی، علمـــی و هنـــری جهـــان نقشـــی انکارناپذیـــر دارد 
ـــاختی  ـــش زیرس ـــت، نق ـــر و صنع ـــگ، هن ـــک فرهن ـــوان ی ـــه عن ـــه ب بلک
ـــد. ـــی کن ـــا م ـــه ایف ـــاد جامع ـــر ابع ـــعه دیگ ـــد و توس ـــه ای در رش و پای

ـــن  ـــعه ی ای ـــاپ در توس ـــه ی چ ـــوتان عرص ـــاان و پیشکس ـــش فع وی نق
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــمرد و گف ـــی برش ـــی اساس ـــان را نقش ـــت در آذربایج صنع
ــادل فرهنـــگ و  ــارراه تبـ ــان در چهـ ــه موقعیـــت جغرافیایی، آذربایجـ بـ
ـــژه و  ـــگاه وی ـــر جای ـــن ام ـــرار دارد و ای ـــایه ق ـــورهای همس ـــا کش ـــر ب هن

حســـاس ایـــن اســـتان را بیـــش از پیـــش می نمایانـــد.
صفی پـــور افـــزود: ایـــن صنعـــت بـــدون تردیـــد، پیشـــتازترین عرصـــه 
ـــگ  ـــر فرهن ـــه ب ـــد ک ـــی آی ـــاب م ـــه حس ـــریت ب ـــخ بش ـــی در تاری صنعت
یـــک جامعـــه تاثیرگذاشـــته و موجـــب انتقـــال فرهنـــگ بـــه خـــارج از 

ــردد. ــه می گـ ــای جامعـ مرزهـ
ـــور،  ـــه کش ـــاپ ب ـــت چ ـــال ورود صنع ـــتمین س ـــرد:  دویس ـــد ک وی تاکی
ـــه  ـــه ب ـــه جانب ـــه هم ـــرای توج ـــمند ب ـــه ای ارزش ـــزرگ و بهان ـــی ب فرصت
ـــت  ـــش بزرگداش ـــزاری همای ـــت و برگ ـــی اس ـــع جنب ـــت و صنای ـــن صنع ای
آن در تبریـــز بـــه عنـــوان مهـــد صنعـــت چـــاپ از اهمیـــت ویـــژه ای 
برخـــوردار اســـت کـــه امیدواریـــم فعـــاان ایـــن حـــوزه و مســـوولین 
ـــند. ـــته باش ـــژه ای داش ـــام وی ـــزاری آن اهتم ـــرای برگ ـــتان ب ـــی اس فرهنگ

ـــاهد  ـــا ش ـــم ت ـــم دهی ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــد دس ـــه بای ـــرد هم ـــد ک وی تاکی
رشـــد و پویایـــی صنعـــت چـــاپ باشـــیم چراکـــه صنعـــت چـــاپ در 

توســـعه اقتصـــادی، سیاســـی، فرهنگـــی نقـــش بـــه ســـزایی دارد .
گفتنـــی اســـت نخســـتین چاپخانـــه در ایـــران ســـال 1233 هجـــري 
ـــلطنه،  ـــرزا نایب الس ـــاس می ـــد. عب ـــیس ش ـــز تاس ـــهر تبری ـــري در ش قم
ـــه راه  ـــاپ و ب ـــن چ ـــری ف ـــور فراگی ـــزی را مام ـــن تبری ـــرزا زین العابدی می
انداختـــن نخســـتین چاپخانـــه در تبریـــز کـــرد و وي اســـباب و آات چـــاپ 
ـــب الســـلطنه  ـــرزا نای ـــاس می ـــت عب ـــا حمای ـــز آورد و ب ـــه تبری ـــی را ب حروف
ــه(  ــه )چاپخانـ ــود، مطبعـ ــان بـ ــران آذربایجـ ــان حکمـ ــه در آن زمـ کـ

ـــرد .   ـــدازي ک ـــی راه ان کوچک

م الف: 9755
ـــی  هاتـــف لیـــن شـــرکت ســـهامی  ـــع غذای آگهـــی تغییـــرات شـــرکت صنای
ـــه  ـــی 10200254711 ب ـــه مل ـــماره 19896 و شناس ـــت ش ـــه ثب ـــاص ب خ
ـــات  ـــه 1394/04/30 تصمیم ـــره مورخ ـــت مدی ـــه هیئ ـــتناد صورتجلس اس
ـــه کـــد ملـــی 6049746419  ـــور فـــرد ب ذیـــل اتخـــاذ شـــد: رســـتم محمدپ
ـــمائی  ـــین س ـــره، غامحس ـــت مدی ـــو هیئ ـــل و عض ـــر عام ـــمت مدی ـــه س ب
بـــه کـــد ملـــی 1502041952 بـــه ســـمت رئیـــس هیئـــت مدیـــره، 
ـــب رئیـــس  ـــه ســـمت نائ ـــی 1373706678 ب ـــد مل ـــه ک صمـــد شناســـی ب
ـــه اوراق و  ـــدند. کلی ـــاب ش ـــال انتخ ـــدت دو س ـــرای م ـــره ب ـــت مدی هیئ
ـــا  ـــرات و قرارداده ـــفته، ب ـــک، س ـــم از چ ـــد آور اع ـــدارک تعه ـــناد و م اس
ـــر شـــرکت  ـــا مه ـــره و ب ـــت مدی ـــا امضـــای دو امضـــا از ســـه امضـــای هیئ ب
معتبـــر خواهـــد بـــود. بـــا ثبـــت ایـــن مســـتند تصمیمـــات تعییـــن 
ـــدگان حـــق امضـــاء انتخـــاب شـــده توســـط  ـــن دارن ـــران، تعیی ســـمت مدی
ـــت و در  ـــوم ثب ـــی مرق ـــخصیت حقوق ـــک ش ـــوابق الکترونی ـــی در س متقاض

ـــد. ـــترس میباش ـــل دس ـــازمان قاب ـــای س ـــی ه ـــگاه آگه پای
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از فضای مجازی تا حقيقت مجازی  
علی تارم

مدیریـت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   
در  فضاهـا  گونـه  ایـن  اطاعــات 
اختــــیار آنهاســــت، مـی بینیـم 
بسـیاری از اخبـار در موتـور های 
مربـوط  گـر،  جسـتجو  بـزرگ 
امـا  اسـت.  هراسـی  اسـام  بـه 
در سـوی دیگـر فیلـم هـای ضـد 
اسـرائیلی معمـوا حـذف و کنـار 

شـود. مـی  گذاشـته 

م الف: 9636
آگهـــی تغییـــرات شـــرکت ریـــز فنـــاوران آرکا پـــژوه شـــرکت ســـهامی 
خـــاص بـــه شـــماره 29586 و شناســـه ملـــی 10200377076 بـــه اســـتناد 
صورتجلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه مـــورخ 1394/04/01 
ـــل  ـــای ذی ـــب از اعض ـــره مرک ـــت مدی ـــد: هئی ـــاذ ش ـــل اتخ ـــات ذی تصمیم
ـــی   ـــد مل ـــه ک ـــقدم   ب ـــهیا خوش ـــد: س ـــاب گردیدن ـــال انتخ ـــرای دو س ب
1379426669 بـــه ســـمت مدیـــر عامـــل و رئیـــس هئیـــت مدیـــره، 
فاطمـــه زاهـــدی بـــه کـــد ملـــی 1739130170 بـــه ســـمت رئیـــس 
ـــه  ـــی 1376064308 ب ـــد مل ـــه ک ـــدم ب ـــه آزادی اق ـــره، راحل ـــت مدی هئی
ـــدند .  ـــاب ش ـــال انتخ ـــدت دو س ـــرای م ـــره ب ـــت مدی ـــو هئی ـــمت عض س
ـــفته،برات و  ـــک ،س ـــم از چ ـــد آور اع ـــدارک تعه ـــناد و م ـــه اوراق و اس کلی
ـــد  ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــل و ب ـــر عام ـــاء مدی ـــا امض ـــا ب قرارداده
بـــود. بـــا ثبـــت ایـــن مســـتند تصمیمـــات تعییـــن ســـمت مدیـــران، 
تعییـــن دارنـــدگان حـــق امضـــاء انتخـــاب شـــده توســـط متقاضـــی در 
ســـوابق الکترونیـــک شـــخصیت حقوقـــی مرقـــوم ثبـــت و در پایـــگاه 

ـــد. ـــی میباش ـــل دسترس ـــت قاب ـــازمان ثب ـــای س ـــی ه آگه
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م الف: 9635
آگهـــی تغییـــرات شـــرکت ریـــز فنـــاوران آرکا پـــژوه شـــرکت ســـهامی 
خـــاص بـــه شـــماره 29586 و شناســـه ملـــی 10200377076 بـــه اســـتناد 
صورتجلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه مـــورخ 1394/04/01 
ـــل  ـــای ذی ـــب از اعض ـــره مرک ـــت مدی ـــد: هئی ـــاذ ش ـــل اتخ ـــات ذی تصمیم
ـــی  ـــد مل ـــه ک ـــقدم   ب ـــهیا خوش ـــد: س ـــاب گردیدن ـــال انتخ ـــرای دو س ب
1379426669فاطمـــه زاهـــدی بـــه کـــد ملـــی 1739130170راحلـــه 

ـــان: ـــی 1376064308بازرس ـــد مل ـــه ک ـــدم ب آزادی اق
ـــرک  ـــین زی ـــی 1718390939حس ـــد مل ـــه ک ـــا ب ـــره باب ـــه ق ـــه وظیف رقی
الـــوار علیـــا بـــه کـــد ملـــی 1378383346بـــه ترتیـــب بـــه عنـــوان 
ـــدند.  ـــاب ش ـــی انتخ ـــال مال ـــرای یکس ـــدل ب ـــی الب ـــی و عل ـــازرس اصل ب
ـــران  ـــاب مدی ـــازرس، انتخ ـــاب ب ـــات انتخ ـــتند تصمیم ـــن مس ـــت ای ـــا ثب ب
ـــوابق  ـــی در س ـــط متقاض ـــده توس ـــاب ش ـــار انتخ ـــی اانتش ـــه کث روزنام
ـــای  ـــی ه ـــگاه اگه ـــت و در پای ـــوم ثب ـــی مرق ـــخصیت حقوق ـــک ش الکترونی

ـــد.  ـــترس میباش ـــل دس ـــازمان قاب س
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ــه  ــه ریش ــه آب ک ــی روی ــرف ب ــا- مص ایرن
هــای فرهنگــی آن از بــی توجهــی بــه حقــوق 
مناطــق  خورد،آینــده  مــی  آب  دیگــران 
ــه ای  ــه را در هال ــه ارومی ــیه ی دریاچ حاش
از ابهــام قــرار مــی دهــد؛ فرهنگــی کــه بــه 
ــی  ــر م ــار تغیی ــت دچ ــا مقاوم ــختی و ب س
شــود و در ایــن میــان، زندگــی بیــش از 
4میلیــون انســان را بــه خطــر مــی انــدازد.

 هنـــوز خیلی ها در مناطـــق پیرامونی دریاچه 
ارومیـــه مخفیانه در داخل خانه باغ هایشـــان، 
چـــاه غیرمجاز حفـــر و حوضچه حیـــات را با 
آب فواره تزییـــن می کنند؛ با آب شـــرب به 
شســـت وشـــوی ماشـــین می پردازند و این 
تنها بخشـــی از بی توجهی بـــه حقوق جمعی 

. ست ا
بخش عمـــده مصرف آب بدون شـــک مربوط 
به کشاورزی و برداشـــت غیرمجاز آب از سفره 
هـــای زیرزمینی و صنایـــع پرمصرفی همچون 
فواد اســـت که طی ســـا ل های اخیر رشـــد 

فزاینده ای در این حوضه داشـــته اســـت.
حوضه ای که با داشـــتن دشـــت هایی مانند 
دشـــت تبریز، ملـــکان، مراغه، عجب شـــیر، 
شـــیرامین، شبســـتر، تســـوج و آذرشهر یکی 
از کانون های ارزشـــمند فعالیت کشـــاورزی و 

دامـــداری در ایران به شـــمار می رود.
هر چند دایل خشـــک شـــدن دریاچه ارومیه 
چندمتغیر اســـت اما نباید ایـــن واقعیت را از 
نظر دور داشـــت که ایـــن پیکره آبـــی زیبا 
کـــه آب آن دو دهه قبل با امواج خروشـــان و 
ســـهمگین اش، جاده ها و باغـــات پیرامونی را 
غوطه ور می ســـاخت، نه در یـــک روز و یک 
ســـال، بلکه در طول 20 ســـال به این حال و 

است. افتاده  روز 
می  نشان  دریاچه  چرایی خشـــکیدن  در  تامل 
دهد کـــه احیای این بســـتر آبـــی فروخفته 
در شـــمال غرب کشـــورمان همانند خشـــک 
شـــدن اش، نیازمند گذشـــت زمان و همدلی 
و همراهـــی اجتماعات ســـاکن در حوضه آبریز 
آن بـــرای اســـتفاده عقایـــی از منابـــع آبی 

باشـــد. می  بیمار  دریاچه  با  ســـهیم 
امـا بـا وجـود کاهـش 6 متـری سـطح دریاچـه 
 1390 تـا   1375 هـای  سـال  طـی  ارومیـه 
هنـوز بسـیاری از کشـاورزان بـا بـی توجهـی بـه 
حقـوق جمعـی از کاشـت و برداشـت محصوات 
دسـت پیـاز  و  هندوانـه  همچـون   پرمصرفـی 

نمی کشند.
مدیـــر مرکز تحقیقـــات کشـــاورزی و منابع 

فعالیت های  آذربایجـــان شـــرقی،  طبیعـــی 
وســـیع کشـــاورزی، تبخیر زیـــاد در پی گرم 
شـــدن هـــوا، تغییـــرات اقلیمی و برداشـــت 
غیرمجـــاز از آب های زیرزمینـــی در پی حفر 
چاه را از دایل خشـــک شـــدن ایـــن دریاچه 

مـــی داند.
حســـین لطفعلی زاده می گویـــد: متخصصان 
ایـــن مرکـــز در راســـتای عمل بـــه وظیفه 
خطیـــر پژوهـــش از دهه 1370 نســـبت به 
بحران دریاچه ارومیه حساســـیت نشـــان داده 
و پروژه هـــای تحقیقاتی متعـــددی را در این 

زمینـــه به اجـــرا در آوردند.
بـــه گفتـــه وی، این مرکـــز به عنـــوان یکی 
از واحدهای دانش بنیان کشـــاورزی اســـتان 
حوضه  کشـــت  الگوی  تغییـــر  راســـتای  در 
دریاچـــه تاش های بـــی وقفه داشـــته و با 
تهیه و ارائـــه نهال های مقاوم پســـته و بادام، 
دســـتیابی و تهیـــه ارقام مقاوم به خشـــکی و 
شـــوری گندم و جـــو از قبیل رقم پیشـــگام 
و ناریـــن، قدم هـــای موثری در ایـــن زمینه 

برداشـــته است.
وی مـــی گوید: در راســـتای آگاهـــی مردم 
منطقـــه از تهدیدهای زیســـت محیطی بحران 
دریاچـــه ›اولین همایش ملی اثرات پســـروی 
دریاچـــه ارومیه بـــر منابع خـــاک و آب‹ در 
ســـال 1392 بـــه همت این مرکز در اســـتان 
برگزار شـــد که 200 مقاله علمـــی از محققان 
و دانـــش پژوهـــان سراســـر کشـــور در این 
همایـــش مورد بررســـی و تامل قـــرار گرفت.

بـــه گفتـــه لطفعلـــی زاده با وجـــود رایزنی 
با مســـووان ذیربـــط تاکنون  های متعـــدد 
از پتانســـیل بـــاای این مرکـــز و تحقیقات و 
تجـــارب ارزشـــمند اعضاء هیـــات علمی آن 

است. نشـــده  استقبال  و  اســـتفاده 
آذربایجان  جهادکشـــاورزی  ســـازمان  رئیس 
شـــرقی نیز می گویـــد: تمامـــی فعالیت های 
صرفه  مســـیر  در  ســـازمان  این  کشـــاورزی 
جویی و بهینه ســـازی مصرف آب کشـــاورزی 
قـــرار گرفته  ارومیه  احیـــای دریاچه  با هدف 

. ست ا
لوله،  بـــا  انتقال آب  کریم مهـــری موضـــوع 
اجـــرای طرح  نیز  و  الگـــوی کشـــت  اصاح 
های نوین آبیـــاری تحت فشـــار را از اولویت 
هـــای ایـــن ســـازمان در راســـتای مدیریت 
مصرف بهینه آب کشـــاورزی و احیای دریاچه 

داند. مـــی  ارومیه 
وی مـی گویـد: در راسـتای اصاح تغییـر الگوی 
کشـت، در سـال جاری کاشـت محصوات پیاز و 

سـیب زمینـی به میـزان یک هـزار و 800 هکتار 
کاهـش یافـت و به جـای آن دانه هـای روغنی از 

جملـه کلزا و گلرنگ کشـت شـد.
بـــه گفتـــه وی در حـــال حاضـــر دولت 85 
درصد اجـــرای طرح های آبیـــاری را باعوض 
پرداخت می کند و این ســـازمان کشـــاورزانی 
را کـــه متقاضی طـــرح تجمیـــع اراضی برای 
یکپارچـــه ســـازی و اجرای طرح هـــای نوین 
آبیـــاری مـــی باشـــند در اولویـــت پرداخت 

دهد. مـــی  قرار  باعوض  تســـهیات 
نیز  ارومیه  دریاچـــه  احیای  ملی  ســـتاد  دبیر 
می گوید: تفکر خشـــک کـــردن اجباری این 
اســـت کـــه دریاچه  زمانی درســـت  دریاچه 
آنکه  کند حـــال  را خـــود طبیعت خشـــک 
دریاچـــه ارومیه را انســـان ها خشـــک کردند 
و در حقیقـــت ما همه دســـت به دســـت هم 

دادیـــم تا دریاچـــه ارومیه را خشـــک کنیم.
عیســـی کانتری به بحران مصـــرف بی رویه 
آب نیز اشـــاره کـــرده و می گویـــد: ما صدها 
دریاچـــه ماننـــد ارومیه را هـــم در زیر زمین 

داریـــم که آن ها را هم خشـــک کـــرده ایم.
به گفته وی حداکثر ســـقف بهـــره برداری از 
آب هـــای تجدید پذیر 40 درصـــد بوده اما در 
حـــوزه دریاچه ارومیه 70 درصد و در کشـــور 
86 درصـــد آب هـــای تجدید پذیر اســـتفاده 

شود. می 
وی با هشـــدار نســـبت به عواقـــب ویران گر 
خشـــک شـــدن دریاچه ارومیه، مـــی گوید: 
وقتی احیـــای دریاچه ارومیه بـــه عنوان اولین 
مصوبه دولـــت مطرح می شـــود، یعنی دولت 
اهمیت ایـــن مســـئله را درک کـــرده و اگر 
میلیارد دار  دریاچـــه 7  احیـــای  برای  امروز 
آن  تبعات  برای جبـــران  باید  نکنیـــم،  هزینه 

صدهـــا میلیـــارد دار هزینه کنیم.
وی می گوید: شـــکی نیســـت کـــه دریاچه 
ارومیـــه می تواند هـــم از نظـــر اکولوژیکی و 
هـــم از نظر زمین شناســـی احیاء شـــود اما 
به شـــرطی که همـــه افراد مســـئول و مردم 

پـــای کار بیایند.
حـــال وظیفه اجتماعـــات پیرامونـــی دریاچه 
ارومیه به شـــعاع دههـــا کیلومتر اســـت که 
ســـهم این پیکره آبـــی از منابـــع آبی موجود 
بخـــش کوچک  ولو  ادامه حیـــات  بـــرای  را 
باقیمانـــده آن محتـــرم بشـــمارند تـــا مرگ 
برای نســـل های  دریاچـــه، بحـــران زندگی 
آتـــی را رقـــم نزند.اجتماعات ســـاکن حوضه 
که  بدانند  بایـــد  ارومیـــه  دریاچـــه  آبریـــز 
 ســـاانه تنها اگر دو میلیـــارد مترمکعب از آب

مورد نیـــاز این پیکـــره آبی را کـــه در حال 
حاضـــر در بخش هایی مانند کشـــاورزی هدر 
می رود، بـــه آن بدهنـــد، بارقه هـــای امید 
بـــرای احیای ایـــن ذخیـــره اکولوژیکی بین 
پایداری  بـــرای  افق  و  ورتـــر  شـــعله  المللی 
حیـــات بشـــری در مناطق حاشـــیه ای آن 

روشـــن تر می شـــود.
تدبیـر  اگرچـه  گفـت  تـوان  مـی  مجمـوع  در 
احیـاء  در  مسـووان  همدلـی  و  دلتمـردان 
دریاچـه ارومیـه نقـش مهمـی را ایفـا مـی کنـد 
امـا تغییـر سـبک زندگـی و فرهنـگ اسـتفاده 
دریاچـه نجـات  محـور  تریـن  اصلـی  آب   از 

مـردم  ایـن  و  بـود  خواهـد  بحـران  از  ارومیـه   
ارومیـه  دریاچـه  کمـک  بـه  بایـد  کـه  هسـتند 

بند. بشـتا

1» س: لطفـاً خودتان را برای خوانندگان نشـریه 
بفرماید؟ معرفی 

 1343 متولـد  غفـارزاده  یوسـف  بنـده  ج: 
شهرسـتان میانه، فوق لیسـانس عمران مهندسی 
آب، مجـری طـرح احیای و تعادل بخشـی آبهای 
زیـر زمینـی، خدمتگـذاری 22 سـال در صنعـت 
هـای  شهرسـتان  آب  امـور  مدیریـت  در  آب، 
بسـتان آبـاد و میانـه، مجـری طـرح قزقلعه سـی 
و شـبکه پایـاب خداآفریـن، مجـری طرح سـد و 
شـبکه آیدوغمـوش را در کارنامه خدمت رسـانی 
بـه مردم شـریف اسـتان آذربایجان شـرقی دارم.

آذربایجـان  اسـتان  در  زیرزمینـی  آبهـای  س: 
شـرقی بـه لحاظ کمـی و کیفی در چـه وضعیتی 

دارند: قـرار 
ج: بـا عنایـت بـه میانگین بارش سـاانه اسـتان 
کـه 300 میلـی متـر مـی باشـد وایـن در حالـی 
اسـت کـه  متوسـط بـارش در دنیـا 840 میلـی 
شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  سـهم  و  بـوده  متـر 
حـدود 36 درصـد میانگیـن جهانـی مـی باشـد. 
تغییـر اقلیم و رشـد بـی رویه جمعیـت و افزایش 
مصـارف موجب برداشـت های بی رویـه از منابع 
آبـی زیـر زمینی و سـطحی شـده که ایـن عامل 
نیـز  باعث افت شـدید سـطح آب در سـفره های 
آب زیرزمینـی و در نهایـت بـروز معضل کسـری 
مخـازن در اکثـر آبخـوان هـای اسـتان گردیـده 

است.
بـا عنایـت به موضوع عقب نشـینی آب زیرزمینی 
نتیجـه  در  و  رویـه  بـی  برداشـت هـای  اثـر  در 
جایگزینـی آبهـای شـور با آبهـای شـیرین باعث 
پاییـن آمـدن کیفیت منابع آبی شـده اسـت. این 
پدیـده  در دشـتهای واقـع در حاشـیه دریاچـه 
تسـوج  و  شـیرامین  دشـت  مخصوصـاً  ارومیـه 

مشـهودترمی باشـد. 
س: اعتبارات تعادل بخشـی سـال جاری نسـبت 
بـه سـال هـای قبـل اسـتان در چـه وضعیتـی 

قراردارد؟
ج: در سـال جـاری از محـل قانـون بودجـه برای 
طـرح تعـادل بخشـی مبلـغ 118657 میلیـون 
ریـال مصـوب شـده اسـت و همچنیـن از محـل 
 72300 مبلـغ  ارومیـه  دریاچـه  احیـاء  سـتاد 
میلیـون ریـال برای طـرح تعادل بخشـی و احیاء 
مصـوب شـده اسـت. ایـن رقم در سـال گذشـته 

6000  میلیـون ریـال بـوده اسـت .
س: چـه پـروژه هایی کـه در قالب طـرح احیاء و 
تعادل بخشـی منابع آب زیرزمینی در اسـتان در 

حـال اجرا می باشـند؟
ج: در راسـتای رفـع معضـل کـم آبـی و بحـران 
آب، وزارت نیـرو در اجـرای وظایـف ذاتی و درک 
شـرایط بحرانـی و نیـز بـا دریافـت بارقـه هـای 
تدویـن  بـرداران،  بهـره  و  کشـاورزان  همراهـی 
طـرح احیـاء و تعـادل بخشـی آبهـای زیرزمینـی 
را در دسـتور کار خـود قـرار داده و پـروژه هـای 
در  را  بخشـی  تعـادل  و  احیـا  طـرح  گانـه   15
پانزدهمیـن جلسـه شـورای عالی آب بـه تصویب 
رسـاند و اجـرای آنهـا را عملیاتـی نمـوده اسـت.

از پـروژه هـای طـرح مذکـور :1- اسـتقرار اکیپ 
هـای گشـت و بازرسـی 2- برقدار نمـودن چاهها 
3- نصـب کنتورهـای هوشـمند آب و بـرق 4- 
  GPS سـاماندهی شـرکتهای حفـاری و نصـب
بر روی دسـتگاههای حفاری 5- اطاع رسـانی و 
فرهنگ سـازی 6- پهنه بندی بررسـی مخاطرات 
ناشـی از فرونشسـت زمیـن 7-  مطالعـه تعییـن 
حداکثـر عمـق کـف شـکنی چاههـا 8- تقویـت 
از طریـق تغذیـه مصنوعـی 9- خریـد  آبخـوان 

اسـتقرار   -10 کشـاورزی  بـازده  کـم  چاههـای 
اسـتقرار سیسـتم  بازارهـای محلـی آب   11- 
مدیریـت یکپارچـه منابـع  اب زیرزمینـی 12- 
)GIS جغرافیایـی)  اطاعـات  سیسـتم  ایجـاد 

درحفاظـت و بهره بـرداري ازمنابـع آب زیرزمینی 
کیفـي   حریـم  تعییـن  و  13-شناسـایي،پایش 
منابـع آب زیرزمینـی 14-جایگزینـي پسـاب بـا 
تشـکلهاي  15-تشـکیل  کشـاورزي  چاه هـاي 
آب بـران بمنظور حفـظ و حراسـت و بهره برداري 

از منابـع آب
س: بـرای مقابلـه بـا برداشـت های غیـر اصولی از 
آبهـای زیرزمینـی چـه اقداماتـی صـورت گرفتـه 

ست؟ ا
ج: بـا توجـه بـه اینکـه چاههـای در حـال بهـره 
بـرداری بـه دو دسـته مجـاز و غیر مجاز تقسـیم 
مـی شـوند، نـوع تخلـف در هـر کـدام نیز بسـته 
بـه نـوع منبـع متفـاوت مـی باشـد. بـا توجـه به 
اینکـه حفـر و بهـره بـرداری از چـاه غیرمجـاز به 
هـر شـکل ممکـن امـری غیرقانونـی محسـوب 
مـی شـود لـذا ضمـن شناسـایی چـاه هـای غیر 
مجـاز موجـود و یـا در حال حفر نسـبت بـه ارائه 
اخطاریـه و معرفـی متخلفیـن به مراجـع قضایی 

در جهـت انسـداد چـاه هـا اقدام شـده اسـت. 
در مـورد چاههـای مجـاز تخلفاتـی چـون تغییـر 
منصوبـات، تغییـر کاربـری، آبفروشـی و اضافـه 
برداشــــت مـی باشـــند بدین منـــظور ضمن 
شناسـایی مالکیـن چاههـای دارای تخلـف عاوه 
بـر معرفـی متخلفیـن بـه مراجـع قضایی نسـبت 
بـه تقلیـل منصوبـات آنهـا اقـدام شـده اسـت . 
البتـه عـاوه بر این اقدامـات با نصـب کنتورهای 
هوشـمند از برداشـت بـی رویه و اضافه برداشـت 

چاههـا جلوگیـری بـه عمـل مـی آید.
س: کـدام شـهر هـای اسـتان بیشـتر بـا چالـش 

آبهـای زیرزمینـی مواجـه هسـتند؟
ج: در اکثر دشـتهای مطالعاتی اسـتان متاسـفانه 
کسـری مخـزن وجـود دارد کـه بحرانـی تریـن 
 آن دشـت شبسـتر – صوفیـان و مرنـد و تسـوج

 ریشه هایی که از بی توجهی به حقوق جمعی، آب می خورد
 تاملی در چرایی خشک شدن دریاچه اروميه

      مهندس یوسف غفارزاده مجری طرح احیای و تعادل بخشی آبهای زیر زمینی:               
 خروج از بحران آب هماهنگی و همکاری منسجم

 بين مردم و دولت را می طلبد

می باشد.
س: بـرای مدیریـت معضـل بحران آب در اسـتان چـه راهکارهایـی در نظر 

گرفته شـده اسـت؟
ج: اجـرای کل پـروژه هـای 15 گانـه طـرح احیـا و تعـادل بخشـی مصوب 
شـده توسـط شـورای عالی آب با راهبری شـورای حفاظت منابع آب استان 
و شهرسـتان هـا یکـي از راهکارهـاي اصلـي و مبنـا جهـت کاهـش معضل 
کـم آبـي و خـروج از بحـران مـي باشـد . کـه این امر نیـز بـدون هماهنگی 
و همسـویی تمـام ارگانهـا ی دخیل اسـتان در ایـن زمینه  محقـق نخواهد 

. شد
س: از مردم و سایر ارگان ها چه انتظاری دارید؟

ج: نظـر بـه اینکـه خـروج از بحـران آب هماهنگی و همکاری منسـجم بین 
مـردم و دولـت را مـی طلبـد در نتیجه اولین قـدم اطاع رسـانی و فرهنگ 
سـازی بیـن عمـوم مردم و مسـئولین نسـبت بـه وضعیت موجـود و عواقب 
ناشـی از برداشـت بـی رویه آب توسـط رسـانه هـای عمومی می باشـد که 
ایـن اطـاع رسـانی بـا همـکاری ارگان هـای دخیـل در بحـث آب  مفیدتر 
خواهـد بـود. از طرفـی مراجـع قضایـی و انتظامـي  نیـز بایسـتی در جهت 
صـدور دسـتورات قضایی نسـبت به  برخورد و جلوگیـری از تخلفات موجود 

در کمتریـن زمـان ممکن همکاریهای ازم را داشـته باشـد.

در شهرهای اسکو و خواجه صورت گرفت:
افتتاح طرح های بنيادمسکن آذربایجان شرقی با 
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ـــراه  ـــه هم ـــکو ب ـــکن اس ـــاد مس ـــط بنی ـــده توس ـــداث ش ـــکونی اح 1»  مس
ـــزی  ـــش مرک ـــع بخ ـــاد از تواب ـــتای کردآب ـــارکتی روس ـــادی مش ـــرح ه ط
ـــال  ـــک س ـــرد: از ی ـــح ک ـــاره و تصری ـــته اش ـــال گذش ـــتان در یکس شهرس
ــا  ــکو بـ ــتائیان اسـ ــکونی روسـ ــد مسـ ــون 429 واحـ ــا کنـ ــته تـ گذشـ
ـــتان  ـــف شهرس ـــق مختل ـــال در مناط ـــارد ری ـــش از 170 میلی ـــاری بی اعتب
ـــد کـــه از ایـــن مبلـــغ حـــدود 65  ـــده ان مقـــاوم ســـازی و بهســـازی ش
ـــان  ـــق تســـهیات بانکـــی و مابقـــی از آورده متقاضی ـــال از طری ـــارد ری میلی

ـــت. ـــده اس ـــن ش تامی
ـــاره  ـــا اش ـــن ب ـــکو همچنی ـــامی اس ـــاب اس ـــکن انق ـــاد مس ـــت بنی سرپرس
ـــارکت  ـــا مش ـــر ب ـــک کیلومت ـــول ی ـــتا بط ـــن روس ـــان ای ـــفالت خیاب ـــه آس ب
دهیـــاری کردآبـــاد گفـــت: ایـــن پـــروژه بـــا اعتبـــاری بیـــش از یـــک 
ـــون  ـــا 500 میلی ـــه تنه ـــده ک ـــی ش ـــال اجرای ـــون ری ـــارد و 500 میلی میلی
ـــاری  ـــط دهی ـــی توس ـــن و مابق ـــکن تامی ـــاد مس ـــق بنی ـــال آن از طری ری

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــی تامی واهال
ـــادی  ـــران و آب ـــارکتی در عم ـــات مش ـــر اقدام ـــر تاثی ـــد ب ـــا تاکی ـــادی ب ب
روســـتاها خاطـــر نشـــان شـــد: بـــر همیـــن اســـاس تـــدوام همـــکاری 
ـــروری  ـــارکتی ض ـــای مش ـــروژه ه ـــرای پ ـــف واج ـــرای تعری ـــتائیان ب روس
ـــی  ـــای عمران ـــروژه ه ـــرای پ ـــاز اج ـــه س ـــی زمین ـــم افزای ـــا ه ـــا ب ـــت ت اس

ـــود. ـــتایی ش ـــاده روس ـــروم و دورافت ـــق مح ـــتر در مناط بیش
افتتاح پروژه 32 واحدی مسکن مهر در شهر خواجه

پروژه 32 واحدی مســـکن مهر شـــهر خواجه نیز یکـــی دیگر از طرح 
هـــای افتتاحی بنیاد مســـکن اســـتان بود کـــه با حضور مســـووان 

اســـتانی و شهرســـتانی مورد بهره برداری قـــرار گرفت.
مدیـــر بنیـــاد مســـکن انقـــاب اســـامی هریـــس در ایـــن مراســـم بـــا 
ـــت:  ـــر گف ـــاد در خصـــوص مســـکن مه ـــن نه ـــای ای ـــت ه ـــه فعالی ـــاره ب اش
814 واحـــد مســـکونی از محـــل اعتیـــارات مســـکن مهـــر در ســـطح 
ـــداث و  ـــال اح ـــارد ری ـــهیات 176.4 میلی ـــع تس ـــا جم ـــتان ب ـــن شهرس ای

ـــت. ـــده اس ـــذار ش واگ
ــرادی و 212  ــد انفـ ــذاری 602 واحـ ــاخت و واگـ ــان سـ ــا قهرمانیـ رضـ
ـــه  ـــورت گرفت ـــات ص ـــاز را از اقدام ـــوه س ـــی و انب ـــب تعاون ـــد در قال واح
ـــدی  ـــروژه 32 واح ـــرای پ ـــرد: اج ـــح ک ـــوان و تصری ـــوص عن ـــن خص در ای
ـــه  ـــوک س ـــب 16 بل ـــز در قال ـــه نی ـــیرزاد خواج ـــهید ش ـــر ش ـــکن مه مس
ـــهم  ـــد و س ـــر واح ـــرای ه ـــال ب ـــون ری ـــهیات 250 میلی ـــا تس ـــه ب طبق
ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص ـــر متقاض ـــرای ه ـــال ب ـــون ری آورده 38 میلی

محمـــد صـــادق پورمهـــدی معـــاون عمرانـــی اســـتانداری آذربایجـــان 
ــار داشـــت:  ــم اظهـ ــاه در ایـــن مراسـ ــز در ســـخنانی کوتـ ــرقی نیـ شـ
ـــارکت  ـــکاری و مش ـــورت هم ـــار ازم و در ص ـــق اعتب ـــا تزری ـــم ب امیدواری
ـــی  ـــای عمران ـــت ه ـــا، فعالی ـــاری ه ـــامی و دهی ـــورای اس ـــتاییان، ش روس
حتـــی در شـــهرهای زیـــر 25 هـــزار نفـــر جمعیـــت بیـــش از پیـــش 
ـــر  ـــی ه ـــعه وآبادان ـــاهد توس ـــده ش ـــال آین ـــد س ـــده و در چن ـــریع ش تس

چـــه بیشـــتر مناطـــق محـــروم شـــهری و روســـتایی اســـتان باشـــیم.
ـــی  ـــیب شناس ـــا آس ـــد ب ـــی بای ـــرایط کنون ـــود و در ش ـــور ب ـــان کش درم
ـــی  ـــای باق ـــش ه ـــدن بخ ـــی ش ـــه اجرای ـــف، ب ـــاط ضع ـــع نق ـــرح و رف ط

ـــرد. ـــک ک ـــده آن کم مان

 علی اریجانی در دیدار با رئیس مجلس گرجستان
انتقال آب از گرجستان برای احيای دریاچه اروميه

ــی از  ــران را یک ــه ای ــتان ب ــال آب از گرجس ــس انتق ــس مجل رئی
ــت. ــور دانس ــن کش ــران و ای ــان ای ــام می ــل انج ــای قاب طرح ه

بـــه گـــزارش  هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر بـــه نقـــل از نصـــر، علـــی 
ـــش در  ـــه دیدارهای ـــامی در ادام ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــی رئی اریجان
ـــا  ـــدار ب ـــان در دی ـــورهای جه ـــران کش ـــاس س ـــن اج ـــیه چهارمی حاش
ـــور را  ـــن کش ـــتان، ای ـــس گرجس ـــس مجل ـــویلی” رئی ـــو پاش ـــد اوس »دیوی
ـــور  ـــط دو کش ـــب رواب ـــطح مناس ـــوان و از س ـــران عن ـــوب ای ـــت خ دوس

اســـتقبال کـــرد.
ــد  ــور می توانـ ــن دو کشـ ــه بیـ ــط صمیمانـ ــه روابـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــترش  ـــود، از گس ـــادی ش ـــی و اقتص ـــط فرهنگ ـــترش رواب ـــاز گس زمینه س

ـــرد. ـــتقبال ک ـــتان اس ـــا گرجس ـــران ب ـــی ای ـــط پارلمان ـــعه رواب و توس
ـــا  ـــه اروپ ـــران ب ـــال گاز ای ـــرح انتق ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــس مجل رئی
ـــد،  ـــد باش ـــز مفی ـــور نی ـــن کش ـــرای ای ـــد ب ـــتان می توان ـــق گرجس از طری

ـــرد. ـــدواری ک ـــار امی ـــروژه اظه ـــن پ ـــام ای ـــه انج ـــبت ب نس
اریجانـــی همچنیـــن انتقـــال آب از گرجســـتان بـــه ایـــران را طـــرح 
ــادی دو  ــادات اقتصـ ــترش مبـ ــه گسـ ــام در زمینـ ــل انجـ ــر قابـ دیگـ
ـــران،  ـــه ای ـــتان ب ـــال آب از گرجس ـــا انتق ـــزود: ب ـــرد و اف ـــوان ک ـــور عن کش
ـــه  ـــه ک ـــه ارومی ـــد دریاچ ـــران مانن ـــق ای ـــی مناط ـــکل برخ ـــوان مش می ت

ــرد. ــع کـ ــرد را مرتفـ ــج می بـ ــی رنـ از کم آبـ
ـــز  ـــتان نی ـــس گرجس ـــس مجل ـــویلی” رئی ـــو پاش ـــد اوس ـــن »دیوی همچنی
ـــران  ـــرف ای ـــا از ط ـــه قب ـــه را ک ـــن دو مقول ـــز ای ـــا نی ـــه م ـــان اینک ـــا بی ب
ـــفر  ـــدارک س ـــت: در ت ـــم، گف ـــدی گرفته ای ـــیار ج ـــود، بس ـــده ب ـــرح ش مط
نخســـت وزیـــر گرجســـتان بـــه ایـــران هســـتیم و دولـــت گرجســـتان 
ـــه  ـــت ک ـــکیل داده اس ـــران تش ـــا ای ـــط ب ـــعه رواب ـــرای توس ـــی ب کارگروه
ـــی  ـــروه و برخ ـــن کارگ ـــس ای ـــور، رئی ـــن کش ـــر ای ـــت وزی ـــاون نخس مع
وزرای مهـــم ماننـــد وزیـــر انـــرژی و وزیـــر خارجـــه و برخـــی مدیـــران 

پروژه هـــای زیـــر ســـاختی عضـــو ایـــن کارگـــروه هســـتند.
ـــه  ـــتانی ب ـــت گرجس ـــن هیئ ـــی ای ـــفر آت ـــا س ـــرد ب ـــدواری ک ـــراز امی وی اب
ـــرای آن  ـــرد و اج ـــرار گی ـــق ق ـــی دقی ـــورد بررس ـــات م ـــن موضوع ـــران ای ای

ـــردد. ـــی گ ـــر عمل زودت
ـــادی و  ـــل اقتص ـــه در محاف ـــان اینک ـــا بی ـــتان ب ـــس گرجس ـــس مجل رئی
رســـانه ای ایـــن کشـــور، موضـــوع انتقـــال آب بـــه ایـــران مدت هاســـت 
کـــه مطـــرح اســـت، گفـــت:  مســـئوان و کارشناســـان اقتصـــادی بـــا 
ـــال  ـــروژه انتق ـــن کشـــور از پ ـــازاد آب در ای ـــار و م ـــع سرش ـــه مناب ـــه ب توج

آب بـــه کشـــورهای همســـایه اســـتقبال می کننـــد.
ـــران و 5+1،  ـــته ای ای ـــق هس ـــک تواف ـــن تبری ـــن ضم ـــویلی” همچنی »پاش
ـــراز  ـــرد و اب ـــف ک ـــه توصی ـــات منطق ـــا ثب ـــد و ب ـــور قدرتمن ـــران را کش ای

ـــد. ـــا یاب ـــا ارتق ـــه زمینه ه ـــور در هم ـــط دو کش ـــرد رواب ـــدواری ک امی

معاون سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:
جشنواره برداشت پسته در شهرستان مرند برگزار می شود

ــزاری  ــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی از برگ معــاون ســازمان جه
جشــنواره پســته در شهرســتان مرنــد خبــر داد و گفــت: ایــن 
جشــنواره در بیســت و ســوم شــهریور مــاه در شــهر یامچــی 

ــود. ــی ش ــزار م ــد برگ ــژه مرن ــتان وی شهرس
ـــم  ـــر، جـــال رحی ـــل از مه ـــه نق ـــیر ب ـــه عجـــب ش ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
زاده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـاانه بیـــش از 52 تـــن پســـته از 175 
ـــت  ـــد برداش ـــژه مرن ـــتان وی ـــته شهرس ـــت پس ـــر کش ـــن زی ـــار زمی هکت
مـــی شـــود، افـــزود: شـــهر یامچـــی از توابـــع شهرســـتان مرنـــد دارای 

ـــت. ـــم آب اس ـــول ک ـــن محص ـــت ای ـــرای کش ـــن ب ـــن زمی بهتری
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــد در ادام ـــتان مرن ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــس جه رئی
اینکـــه ســـاانه بیـــش از 52 تـــن پســـته در شهرســـتان مرنـــد بـــارور 
مـــی شـــود، بیـــان داشـــت: ایـــن مقدارمحصـــول پســـته از 75 هکتـــار 
ـــار  ـــد 175 هکت ـــتان مرن ـــه درشهرس ـــده ک ـــت ش ـــارور برداش ـــت ب درخ
ـــی  ـــهر یامچ ـــار آن در ش ـــدار 110 هکت ـــن مق ـــم و از ای ـــت داری ـــر کش زی

ـــت. اس
ـــت:  ـــر داد و گف ـــد خب ـــتان مرن ـــته در شهرس ـــت پس ـــعه کش وی از توس
ـــوی  ـــر الگ ـــد تغیی ـــتان مرن ـــول در شهرس ـــن محص ـــعه ای ـــدف از توس ه
ـــال  ـــه ح ـــبختانه تاب ـــه خوش ـــوده ک ـــی ب ـــم آب ـــران ک ـــل بح ـــت بدلی کش
ـــي در  ـــاي خوب ـــدم ه ـــز ق ـــاورزان عزی ـــکاری کش ـــا هم ـــم ب ـــته ای توانس

ـــم. ـــتا برداری ـــن راس ای
ـــتان  ـــهر س ـــول در ش ـــن محص ـــت ای ـــش برداش ـــر افزای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
مرنـــد گفـــت: کشـــاورزان شهرســـتان مرنـــد بـــا اســـتفاده از نظـــرات 
ـــود  ـــم آب خ ـــای ک ـــد در زمینه ـــی توانن ـــاد کشـــاورزی م ـــان جه کارشناس
ـــفره  ـــن س ـــن رفت ـــه پایی ـــه ب ـــا توج ـــوده و ب ـــته نم ـــت پس ـــه کش ـــدام ب اق

ـــند. ـــته باش ـــادی داش ـــول اقتص ـــي آب محص ـــر زمین ـــای زی ه
رئیـــس جهادکشـــاورزی مرنـــد در پایـــان اظهـــار داشـــت: جشـــنواره 
پســـته بـــا همـــکاری فرمانـــداری ویـــژه شهرســـتان مرنـــد و جهـــاد 
ـــهریورماه  ـــوم ش ـــت وس ـــد در بیس ـــتان مرن ـــتان و شهرس ـــاورزی اس کش

در شـــهر یامچـــی مرنـــد برگـــزار مـــی شـــود.

رئیس پلیس فرودگاه تبریز خبر داد
کشف کاای تجهيزات پزشکی قاچاق در فرودگاه تبریز

رئیــس پلیــس فــرودگاه تبریــز از کشــف کاای تجهیــزات پزشــکی قاچــاق 
بــه ارزش 1۰۰ میلیــون ریــال در فــرودگاه شــهید مدنــی خبــر داد.

الهـــوردی خضرلو امـــروز در گفت و گو بـــا خبرنگار فـــارس در تبریز 
اظهار داشـــت: یکـــی از ماموران پلیـــس فرودگاه تبریـــز حین کنترل 
بارهـــای ورودی و خروجی از بـــار ورودی پرواز اهواز بـــه مقصد تبریز 

شد. مشـــکوک  پزشـــکی  تجهیزات  محموله  به 
وی افزود: در بازرســـی از این محموله 200 دســـتگاه تســـت قند خون 

غیرمجاز به ارزش تقریبی 100 میلیون ریال کشـــف شـــد.
این مقـــام انتظامی ادامه داد: در بررســـی های صورت گرفته مشـــخص 
شـــد این محمولـــه متعلق بـــه یکی از مســـافران این خـــط پروازی 
اســـت که ادعـــا می کند فروشـــنده تجهیزات پزشـــکی می باشـــد اما 
محموله مذکـــور فاقد هـــر گونه اســـناد و مدارک مثبتـــه گمرکی و 

مجوز پزشـــکی از معاونت غذا و دارو اســـت.
رئیس پلیس فـــرودگاه تبریز در خاتمه خاطرنشـــان کـــرد: بار مذکور 
به اتهـــام قاچاق توقیـــف و پرونـــده مقدماتی پس از تشـــکیل، جهت 
ســـیر مراحل قانونـــی به همراه متهم به ســـازمان تعزیـــرات حکومتی 

اســـتان معرفی شد.



شهردار بناب مطرح کرد:
مهاجرپذیری از دایل اصلی افزایش سکونتگاه های 

غيررسمی در بناب است 

 شــهردار بنــاب مهاجرپذیــری را از دایــل اصلــی افزایــش ســکونتگاه هــای 
غیررســمی در ایــن شــهر عنــوان کــرد.

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر بـــه نقـــل از مهـــر، مقصـــود 
کفشـــنوچی در جلســـه ســـتاد توانمندســـازی و ســـاماندهی ســـکونتگاه 
هـــای غیررســـمی بنـــاب بـــا ارائـــه گزارشـــی از رونـــد اجـــرای طـــرح 
ـــن طـــرح  ـــا اجـــرای ای ـــن مناطـــق گفـــت: ب توانمندســـازی و ســـاماندهی ای
ـــاختمانی  ـــد س ـــی 220 واح ـــزج جنوب ـــات دی ـــال در مح ـــدای س در ابت
ـــا 20  ـــون تنه ـــم اکن ـــدند و ه ـــازی ش ـــب و بازس ـــرح تخری ـــیر ط درمس

ـــت. ـــده اس ـــی مان ـــه باق ـــن منطق ـــاختمانی در ای ـــد س واح
ـــب  ـــا تخری ـــده ب ـــای آین ـــه ه ـــرف هفت ـــم ظ ـــه امیدواری ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــدول  ـــل ج ـــرای کام ـــاهد اج ـــر ش ـــد از اول مه ـــن 20 واح ـــازی ای و بازس
ـــر  ـــزود: مهاجرپذی ـــیم، اف ـــده باش ـــی مان ـــات باق ـــفالت مح ـــذاری و آس گ
بـــودن بنـــاب از دایـــل عمـــده و اصلـــی افزایـــش ســـکونتگاه هـــای 
ـــراً  ـــهرداری اخی ـــهر اســـت و ش ـــن ش ـــر در ای ـــای اخی ـــال ه ـــمی س غیررس
ــاخت و  ــه سـ ــتر از ادامـ ــه بیشـ ــرل هرچـ ــری و کنتـ ــر جلوگیـ بخاطـ
ســـازهای غیرقانونـــی در محـــات بنـــاب اکیـــپ تخلفـــات ســـاختمانی 
ـــهرداری  ـــرو ش ـــر نی ـــون 36 نف ـــم اکن ـــرده و ه ـــر ک ـــد براب ـــود را چن خ
ـــرو را  ـــداد نی ـــن تع ـــد و ای ـــی کنن ـــاختمانی کار م ـــات س ـــش تخلف در بخ
ـــم. ـــرده ای ـــیج ک ـــی بس ـــازهای غیرقانون ـــاخت و س ـــری از س ـــرای جلوگی ب

ـــردن  ـــف ک ـــده توصی ـــرن کنن ـــا نگ ـــن ب ـــاب همچنی ـــهر بن ـــددار ش کلی
رشـــد بـــی رویـــه حاشـــیه نشـــینی در بنـــاب تصریـــح کـــرد: دغدغـــه 
مســـووان و نماینـــدگان شهرســـتانی در ایـــن خصـــوص کامـــًا بجاســـت و 
ـــه ســـاختمانی در داخـــل  ـــات صـــورت گرفت ـــه برخـــی تخلف ـــد گفـــت ک بای
شـــهر بـــرای تأمیـــن مشـــکل مالـــی شـــهرداری بـــوده ولـــی بـــا ایـــن 
ـــوی  ـــًا از س ـــهری کام ـــت ش ـــل باف ـــاختمانی در داخ ـــات س ـــود تخلف وج
ـــرای  ـــار ازم ب ـــن و اختصـــاص اعتب ـــود و تأمی ـــی ش ـــرل م ـــهرداری کنت ش
ـــمی  ـــای غیررس ـــکونتگاه ه ـــاماندهی س ـــازی و س ـــرح توانمندس ـــرای ط اج

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــاب بای بن
گفتنـــی اســـت تـــا کنـــون 11 محلـــه بنـــاب بـــه عنـــوان ســـکونتگاه 

هـــای غیررســـمی شناســـایی شـــده انـــد.

تصویب دو فوریت و ایحه افزایش کميسيون هاي شورا

ــای  ــیون ه ــای کمیس ــز اعض ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــای ش ــا رای اعض ب
هشــتگانه شــورای اســامی شــهر تبریــز بــرای ســال ســوم شــورا انتخــاب 

شــدند .

ـــه  ـــهریار، در جلس ـــل ش ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــه  ـــت و ایح ـــز، دو فوری ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــنبه ش ـــح یکش صب
ــب  ــه تصویـ ــیون بـ ــه 8 کمیسـ ــورا بـ ــاي شـ ــیون هـ ــش کمیسـ افزایـ
رســـید . بنـــا بـــر ایـــن گـــزارش کمیســـیون هـــاي ســـرمایه گـــذاري، 
 حمـــل و نقـــل و ترافیـــک و معمـــاري و شهرســـازي بـــه جمـــع ایـــن 

کمیسیون ها پیوست .
ـــا  ـــز ب ـــهر تبری ـــورای ش ـــای ش ـــب  اعض ـــا تصوی ـــد: ب ـــی افزای ـــر م ـــن خب ای
ـــز  ـــهر تبری ـــورای ش ـــتگانه ش ـــای هش ـــیون ه ـــای کمیس ـــی اعض رای مخف
انتخـــاب شـــدند . بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش دکتـــر شـــهرام دبیـــری، 
ـــیری آذر،  ـــب ش ـــر حبی ـــی زاده، دکت ـــعید حاج ـــدزاده، س ـــر عاب دکتراصغ
ـــان  ـــر حقی ـــگانی و داوود امی ـــواد شش ـــاج ج ـــان، ح ـــی باغب ـــدس عل مهن
ــز  ــهر تبریـ ــورای اســـامی   شـ ــه شـ ــیون بودجـ ــه عضویـــت کمسـ بـ
ـــر  ـــیون دیگ ـــت کمیس ـــای  هف ـــاس  اعض ـــن اس ـــر ای ـــدند . ب ـــاب ش انتخ
شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز بـــه ترتیـــب زیـــر انتخـــاب شـــدند . 
همچنیـــن ســـعید حاجـــی زاده، المیـــرا خاماچـــی، اســـتاد بهـــروز خاماچـــی، 
ـــواد  ـــاج ج ـــری، ح ـــین جعف ـــد حس ـــردار محم ـــدزاده، س ـــر عاب ـــر اصغ دکت
ـــی  ـــیون فرهنگ ـــت کمیس ـــه عضوی ـــی ب ـــرم حضرت ـــر اک ـــگانی و دکت شش

ـــدند . ـــاب ش ـــز انتخ ـــهر تبری ـــورای ش ش
ـــان،  ـــا باغب ـــور ، علیرض ـــی پ ـــام حاج ـــر احتش ـــورا دکت ـــت ش ـــا رای اکثری ب
دکتـــر فریـــدون بابایـــی، دکتـــر ایـــرج شـــهین باهـــر و دکتـــر ایـــران 
ـــز  ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــران ش ـــیون عم ـــت کمیس ـــه عضوی ـــور ب آه
در آمدنـــد .در انتخابـــات کمیســـیون تحقیـــق و نظـــارت شـــورا، دکتـــر 
ـــری،  ـــین جعف ـــد حس ـــردار محم ـــان ، س ـــر حقی ـــر، داوود امی ـــر مدب جعف
دکتـــر احتشـــام حاجـــی پـــور و محمـــد حســـین اســـتوتچی عضـــو 

ـــد . ـــز گردیدن ـــهر تبری ـــورای ش ـــارت ش ـــق و نظ ـــیون تحقی کمیس
اعضـــای کمیســـیون خدمـــات شـــهری بـــا ترکیـــب ســـعید محـــدث، 
ـــرم  ـــر اک ـــیری آذر، دکت ـــب ش ـــر حبی ـــور، دکت ـــی پ ـــام حاج ـــر احتش دکت

ـــدند . ـــاب ش ـــی انتخ ـــروز خاماچ ـــتاد به ـــی و اس حضرت
ـــر،  ـــر مدب ـــر جعف ـــورا، دکت ـــذاری ش ـــرمایه گ ـــیون س ـــات کمیس در انتخاب
ــرم  ــر اکـ ــی، دکتـ ــماعیل چمنـ ــر اسـ ــی، دکتـ ــروز خاماچـ ــتاد بهـ اسـ
ـــذاری شـــورای  ـــی و ســـعید محـــدث عضـــو کمیســـیون  ســـرمایه گ حضرت
ـــی  ـــام حاج ـــر احتش ـــورا دکت ـــت ش ـــا رای اکثری ـــد .ب ـــز گردیدن ـــهر تبری ش
ـــر  ـــر، دکت ـــهین باه ـــرج ش ـــر ای ـــدم، دکت ـــی اق ـــدون بابای ـــر فری ـــور ، دکت پ
رســـول درســـخوان و دکتـــر ایـــران آهـــور بـــه عضویـــت کمیســـیون 

ـــد . ـــز در آمدن ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــاری ش ـــازی و معم شهرس
اعضـــای کمیســـیون  حمـــل و نقـــل و ترافیـــک بـــا ترکیـــب ســـعید 
محـــدث، دکترجعفـــر مدبـــر، داوود امیرحقیـــان، دکتـــر رســـول 

ــدند . ــاب شـ ــور انتخـ ــران آهـ ــر ایـ ــخوان و دکتـ درسـ

 سخنگوی شورای اسامی شهر تبریز خبر داد:
 جلسات شورای شهر تبریز تا مهرماه تعطيل شد  

ــورای  ــات ش ــی جلس ــز از تعطیل ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
ــر داد. ــاه خب ــا مهرم ــز ت ــهر تبری ــامی ش اس

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر بـــه نقـــل از شـــهریار، دکتـــر 
ــامی  ــورای اسـ ــی شـ ــه علنـ ــیه جلسـ ــیری آذر در حاشـ ــب شـ حبیـ
شـــهر تبریـــز بـــا اعـــام ایـــن مطلـــب اظهـــار داشـــت: بـــه دنبـــال 
ـــه  ـــای کمیت ـــا و اعض ـــیون ه ـــای کمیس ـــه، اعض ـــت رئیس ـــات هئی انتخاب
هـــا و شـــوراهای ســـازمان شـــورای چهـــارم شـــهر تبریـــز فعالیـــت خـــود در 
ـــاز خواهـــد کـــرد. ـــی آغ ـــدرت و همدل ـــا ق ـــارم را از ب ســـال ســـوم دوره چه

ــش  ــی افزایـ ــرح دو فوریتـ ــب طـ ــه تصویـ ــاره بـ ــا اشـ ــیری آذر بـ شـ
ــیون  ــت کمیسـ ــه هشـ ــز بـ ــهر تبریـ ــورای شـ ــای شـ ــیون هـ کمیسـ
گفـــت: بـــر اســـاس مصوبـــه شـــورای شـــهر تبریـــز کمیســـیون هـــای 
ـــه  ـــز ب ـــک نی ـــاری ترافی ـــازی و معم ـــاری و شهرس ـــذاری، معم ـــرمایه گ س

کمیســـیون هـــای پنجگانـــه شـــورای شـــهر اضافـــه شـــد.
وی بـــا تاکیدبـــر اینکـــه افزایـــش تعـــداد کمیســـیون هـــا در راســـتای 
تخصـــص محـــوری در شـــورا و بررســـی تخصصـــی مســـائل شـــهری 
ـــه  ـــم و مصوب ـــاس تصمی ـــر اس ـــت: ب ـــار داش ـــت اظه ـــه اس ـــورت گرفت ص
ـــی و  ـــای فرهنگ ـــیون ه ـــای کمیس ـــداد اعض ـــهر تع ـــورای ش ـــای ش اعض
ـــج  ـــز پن ـــر نی ـــیون دیگ ـــد شـــش کمیس ـــن گردی ـــر تعیی ـــت نف ـــه هف بودج

عضـــو خواهنـــد داشـــت.
گفتنـــی اســـت در جلســـه صبـــح یکشـــنبه شـــورای اســـامی شـــهر 
تبریـــز، دو فوریـــت و ایحـــه افزایـــش کمیســـیون هـــاي شـــورا بـــه 8 

کمیســـیون بـــه تصویـــب رســـید .
ـــل و  ـــذاري، حم ـــرمایه گ ـــاي س ـــیون ه ـــزارش کمیس ـــن گ ـــر ای ـــا ب  بن
ـــیون  ـــن کمیس ـــع ای ـــه جم ـــازي ب ـــاري و شهرس ـــک و معم ـــل و ترافی نق

ـــت . ـــا پیوس ه
 فرمانده انتظامی مرند:

 سارق بيهوش کننده در مرند به دام پليس افتاد 

ــی  ــا خوراک ــه ب ــارقی ک ــت: س ــد گف ــتان مرن ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــه شهرســتان  ــدگان در جــاده هــای منتهــی ب ــه ســرقت از رانن مســموم ب

ــد. ــتگیر ش ــت، دس ــد می پرداخ مرن
ـــرهنگ  ـــنیم، س ـــل از تس ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
علـــی طاحونـــی بـــا بیـــان اینکـــه پـــس از وصـــول چندیـــن شـــکایت 
توســـط راننـــدگان مبنـــی بـــر ســـرقت پـــس از بیهوشـــی بـــا مـــواد 
خوراکـــی، ایـــن موضـــوع در دســـتور کار پلیـــس مرنـــد قـــرار گرفـــت، 
اظهـــار داشـــت: در نهایـــت پـــس از تحقیقـــات ازم دو نفـــر ســـارق در 

ایـــن راســـتا شناســـایی و دســـتگیر شـــدند.
ـــوه مســـموم  ـــا دادن آب می ـــراد ب ـــن اف ـــزود: ای ـــد اف ـــی مرن ـــده انتظام فرمان
ـــه  ـــدام ب ـــد اق ـــتان مرن ـــه شهرس ـــی ب ـــای منته ـــدگان در جاده ه ـــه رانن ب
ســـرقت لـــوازم خـــودرو و راننـــده می کردنـــد کـــه در نهایـــت یکـــی از 
ـــتگیر و  ـــد دس ـــس مرن ـــط پلی ـــوار توس ـــهرهای همج ـــارقین در ش ـــن س ای

ـــد. ـــواری گردی ـــر دوم مت نف
ـــت  ـــن اس ـــدگان ای ـــه رانن ـــا ب ـــه م ـــرد: توصی ـــان ک ـــر نش ـــی خاط طاحون
ــنهاد  ــول پیشـ ــت نامعقـ ــه قیمـ ــافرینی کـ ــرش مسـ ــه اواً از پذیـ کـ
می دهنـــد خـــودداری کـــرده و از دریافـــت خوراکـــی از مســـافرین 

ناشـــناس اجتنـــاب کننـــد

  معاون توسعه و برنامه ریزی شهردار تبریز عنوان کرد؛ 
 سرانه کمتر از 6 مترمربع، به معنی وضعيت بحرانی

 در حوزه فضای سبز   

معــاون توســعه و برنامــه ریــزی شــهردار تبریــز گفــت: بــرای رســیدن بــه 
ــرده و  ــاز زیســت محیطــی شــهروندان را رفــع ک ــد نی ــه بتوان ــی ک وضعیت
موجــب بهبــود وضعیــت زیســتی شــهر شــود، ازم اســت کــه ایســتگاههای 

ســنجش فضــای ســبز را در ســطح مناطــق عملــی کنیــم.
ـــبز  ـــای س ـــا و فض ـــازمان پارک ه ـــل از س ـــه نق ـــهریار ب ـــزارش  ش ـــه گ ب
ـــن  ـــاات اولی ـــش مق ـــی در بخ ـــم رمضان ـــد ابراهی ـــز، محم ـــهرداری تبری ش
ـــل  ـــوان » تحلی ـــا عن ـــدار، ب ـــعه پای ـــهری و توس ـــبز ش ـــای س ـــش فض همای
ـــان  ـــا بی ـــز« ب ـــهر تبری ـــبز کانش ـــای س ـــش فض ـــردی پراکن ـــی راهب فضای
ـــدوده  ـــار کل مح ـــزار هکت ـــوع 24 ه ـــت: از مجم ـــار داش ـــب اظه ـــن مطل ای
ـــهر  ـــدوده ش ـــبز در مح ـــای س ـــار فض ـــدود 1133 هکت ـــز، ح ـــهر تبری ش
ـــار،  ـــدود 2406 هکت ـــز ح ـــهر نی ـــیه ش ـــبز حاش ـــای س ـــه و فض ـــرار گرفت ق

ـــت. ـــهری اس ـــبز درون ش ـــای س ـــر فض ـــی دو براب یعن
ـــق مختلـــف شـــهرداری  ـــبز مناط ـــت فضـــای س ـــه وضعی وی بـــا مقایس
ـــت  ـــی اس ـــامل مناطق ـــبز، ش ـــای س ـــی فض ـــق بحران ـــت: مناط ـــز گف تبری
ـــهرداری  ـــاس،  ش ـــن اس ـــر ای ـــد؛ ب ـــع دارن ـــر از 6 مترمرب ـــرانه کمت ـــه س ک
ــن  ــق 1 و 8 کمتریـ ــای مناطـ ــهرداری هـ ــترین و شـ ــه  5 بیشـ منطقـ
ـــد. ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــز را ب ـــهر تبری ـــبز ش ـــای س ـــرانه فض س

ـــت  ـــا وضعی ـــار، شـــش و 10، ب ـــه، چه ـــه داد: مناطـــق دو، س ـــی ادام رمضان
نیمه بحرانـــی در فضـــای ســـبز شـــهر تبریـــز مواجه انـــد.

ـــای  ـــارک ه ـــداد پ ـــز تع ـــهردار تبری ـــزی ش ـــه ری ـــعه و برنام ـــاون توس مع
ـــارک هـــا،   ـــن تعـــداد پ ـــزود: ای ـــد و اف ـــارک خوان ـــز را 165 پ محـــدوده تبری
ـــه  ـــد ک ـــرده ان ـــاد ک ـــهر ایج ـــطح ش ـــی را در س ـــای متفاوت ـــش ه پراکن

ـــت. ـــهروند اس ـــر ش ـــرای ه ـــع ب ـــوع 2.5 مترمرب ـــا، در مجم ـــرانه آن ه س
وی اضافـــه کـــرد:  شـــهرداری منطقـــه 4 بیشـــترین و شـــهرداری 
ــود  ــه خـ ــز بـ ــهر تبریـ ــارک را در شـ ــداد پـ ــن تعـ ــه8 کمتریـ منطقـ
ـــبز،  ـــای س ـــاز فض ـــش نی ـــت و افزای ـــش جمعی ـــد.  افزای ـــاص داده ان اختص
ـــطح  ـــای س ـــبز، ارتق ـــای س ـــت فض ـــع مدیری ـــرح جام ـــرای ط ـــن و اج تدوی
دانـــش و آگاهـــی کارکنـــان ســـازمان پارکهـــا، افزایـــش مـــدت زمـــان 
واگـــذاری فضـــای ســـبز در پیمـــان هـــا، ایجـــاد سیســـتم مدیریـــت 
متمرکـــز در بخـــش فضـــای ســـبز، چابک ســـازی سیســـتم مدیریـــت 
ـــه  ـــای ارای ـــه ج ـــت ب ـــد خدم ـــرد خری ـــی راهب ـــبز و جایگزین ـــای س فض
ـــاون  ـــه مع ـــده در مقال ـــه ش ـــای ارای ـــه راهکاره ـــات، از جمل مســـتقیم خدم

توســـعه و برنامـــه ریـــزی شـــهردار تبریـــز بـــود.
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شهرســـتان هریـــس کـــه طـــی ســـال های 
اخیـــر از طـــرف مســـئوان بـــه عنـــوان 
کشـــور  روســـتایی  فـــرش  پایتخـــت 
نیـــز خوانـــده می شـــود، کمـــاکان بـــا 
محرومیت هـــای آزاردهنـــده ای همچـــون 
ـــاخت های  ـــر زیرس ـــتان و دیگ ـــود بیمارس نب

ــت.  ــه رو اسـ ــی روبـ اساسـ
تهیـــه گزارشـــی از محرومیت هـــا و نبـــود 
امکانـــات در شهرســـتان هریـــس بهانـــه ای 
بـــود بـــرای ســـفر بـــه ایـــن شهرســـتان کـــه 
در شـــرق آذربایجـــان شـــرقی و در فاصلـــه 
70 کیلومتـــری تبریـــز قـــرار دارد و از ســـمت 
شـــمال بـــا شهرســـتان های ورزقـــان و اهـــر، 
ـــمت  ـــل، از س ـــتان اردبی ـــا اس ـــرق ب ـــمت ش از س
ــا   ــوب بـ ــمت جنـ ــز و از سـ ــا تبریـ ــرب بـ غـ
تبریـــز، بســـتان آباد و ســـراب هم مـــرز اســـت.

بـــه ترمینـــال شـــرق تبریـــز مـــی روم تـــا بـــا 
اتوبوس هـــای هریـــس خـــود را بـــه ایـــن 
شهرســـتان برســـانم ولـــی متوجـــه می شـــوم 
کـــه بـــه مقصـــد هریـــس اتوبوســـی وجـــود 
ـــد  ـــتان مجبورن ـــن شهرس ـــافران ای ـــدارد و مس ن
ـــد و  ـــافرت کنن ـــخصی مس ـــودروی ش ـــا خ ـــا ب ی
ـــره  ـــی. بااخ ـــواری اهال ـــای س ـــا خودروه ـــا ب ی
ـــت  ـــدن و دس ـــر مان ـــاعت منتظ ـــم س ـــد از نی بع
ـــده   ـــوری رانن ـــای عب ـــه خودروه ـــکان دادن ب ت
ــوار  ــس سـ ــد هریـ ــه مقصـ ــرا بـ ــانی مـ نیسـ
ـــتان  ـــن شهرس ـــرف ای ـــه ط ـــم ب ـــد و باه می کن

حرکـــت می کنیـــم.
در راه بـــا ایـــن راننـــده کـــه کشـــاورز اســـت 
و در هریـــس مـــزارع کشـــاورزی دارد هـــم 
صحبـــت می شـــوم، اســـمش یـــداه حســـنی 
اســـت. خـــودم را معرفـــی می کنـــم و هدفـــم 
ــم،  ــش می گویـ ــس را برایـ ــه هریـ ــفر بـ از سـ
ایـــن  می گویـــد:  و  می شـــود  خوشـــحال 
آذربایجـــان  نگیـــن  می توانـــد  شهرســـتان 
ــات  ــرا امکانـ ــه چـ ــم کـ ــد ولـــی نمی دانـ باشـ
ـــتان  ـــن شهرس ـــادی در ای ـــه  زی ـــروری و اولی ض
وجـــود نـــدارد و مـــردم منطقـــه سال هاســـت 
ــد. ــج می برنـ ــدیدی رنـ ــای شـ از محرومیت هـ

چنـــد کیلومتـــری باهـــم پیـــش رفته ایـــم و از 
تبریـــز خـــارج شـــده ایم کـــه ایـــن راننـــده و 
ــی  ــد: خیلـ ــه می دهـ ــی ادامـ ــاورز هریسـ کشـ
ــگاران ایـــن  ــما خبرنـ ــه شـ ــوب اســـت کـ خـ
محرومیت هـــا و وضعیـــت موجـــود منطقـــه 
ــانید. هریـــس  ــئوان برسـ ــوش مسـ ــه گـ را بـ
مـــردم بســـیار فعـــال و کوشـــایی دارد. فـــرش 
ــیاری از  ــی دارد و بسـ ــهرت جهانـ هریـــس شـ
زنـــان خانـــه دار ایـــن شهرســـتان در خانه هـــا 

فـــرش می بافنـــد.
بـــرای رفتـــن بـــه هریـــس مجبوریـــم 50 
ـــس  ـــر - هری ـــرگ اه ـــاده م ـــری را در ج کیلومت
- تبریـــز کـــه چندیـــن گـــزارش برایـــش 
ــاح  ــری از افتتـ ــم خبـ ــوز هـ ــته ام و هنـ نوشـ
بزرگـــراه ایـــن جـــاده نیســـت، طـــی کنیـــم. 
ــاده  ــن جـ ــتر در ایـ ــری بیشـ ــد کیلومتـ چنـ
شـــمال غرب  حادثه خیـــز  و  کم عـــرض 
کشـــور پیـــش نرفته ایـــم کـــه واژگونـــی 
ـــد  ـــواری پرای ـــک س ـــا ی ـــون و برخـــوردش ب کامی

باعـــث بســـته شـــدن جـــاده شده اســـت.
یـــداه حســـنی کـــه چنـــد دقیقـــه ای بـــود 
ســـاکت نشســـته بـــود و آهنـــگ گـــوش 
می کـــرد، ایـــن تصـــادف را می بینـــد و بـــا 
ـــش  ـــر لبان ـــخ ب ـــده ای تل ـــه خن ـــت و البت عصبانی
می گویـــد: آقـــای خبرنـــگار همیـــن می شـــود 
کـــه منطقـــه ارســـباران و هریـــس پیشـــرفت 
نمی کنـــد، ایـــن وضعیـــت جـــاده مـــا اســـت، 
ـــی روم و  ـــز م ـــه تبری ـــه ب ـــار ب ـــک ب ـــه ای ی هفت
همیشـــه در مســـیر رفـــت و برگشـــت شـــاهد 
تصادف هـــای ایـــن چنینـــی هســـتم، طبیعـــی 
اســـت کـــه وقتـــی یـــک شهرســـتانی جـــاده 
اســـتاندارد نـــدارد چـــه انتظـــاری اســـت کـــه 

دیگـــر امکانـــات را داشـــته باشـــد.
ــدن در  ــاعت مانـ ــد سـ ــد از چنـ ــره بعـ بااخـ
ترافیـــک جـــاده اهـــر تبریـــز بـــه شهرســـتان 
ـــی  ـــی در نزدیک ـــیم و در خیابان ـــس می رس هری
پیـــاده  هریـــس  شهرســـتان  فرمانـــداری 
ــاده رفتـــن بـــه محـــل  ــا پیـ ــا بـ می شـــوم تـ
ــاهد  ــک شـ ــدار، از نزدیـ ــا فرمانـ ــه  بـ مصاحبـ
ـــز  ـــی نی ـــا اهال ـــم و ب ـــتان باش ـــت شهرس وضعی

گفتگـــو کنـــم.
از وضعیـــت موجـــود شهرســـتان تعجـــب 
و  یافتگـــی  توســـعه  از  خبـــری  می کنـــم، 
ـــای  ـــت. خانه ه ـــه نیس ـــن منطق ـــرفت در ای پیش
کاه گل، خیابان هـــای کم عـــرض، مغازه هـــای 

کوچـــک و خیلـــی دیگـــر از تضادهایـــی را 
شهرســـتان های  دیگـــر  در  کـــه  می بینـــم 
وضعیـــت  ایـــن  بـــودم.  ندیـــده  اســـتان 
ــا  ــت، یقینـ ــتان اسـ ــز شهرسـ ــوب مرکـ نامطلـ
وضعیـــت روســـتاها و بخش هـــای مختلـــف 
ایـــن شهرســـتان از ایـــن هـــم بدتـــر اســـت.

ـــنتی  ـــر س ـــن فتی ـــه مشـــغول پخت ـــی ک ـــا نانوای ب
ــت  ــت هم صحبـ ــس اسـ ــوغات هریـ ــه سـ کـ
ســـوال  منطقـــه  وضعیـــت  از  و  می شـــوم 
می کنـــم کـــه می گویـــد: شهرســـتان هریـــس 
محـــروم تریـــن شهرســـتان اســـتان اســـت، در 
ایـــن شهرســـتان خبـــری از توســـعه شـــهری 
نیســـت. اینجـــا خیلـــی بـــا شـــهرهای دیگـــر 
اســـتان همچـــون تبریـــز، آذرشـــهر، مراغـــه، 

اهـــر، جلفـــا و مرنـــد متفـــاوت اســـت.
شهرستان هریس بیمارستان ندارد

ــه  ــد: در زلزلـ ــه می دهـ ــدی ادامـ ــی جاویـ علـ
ـــن  ـــک ای ـــتان کوچ ـــباران بیمارس ـــال 91 ارس س
ـــه  ـــد ک ـــب ش ـــد و تخری ـــیب دی ـــتان آس شهرس
ـــتان  ـــن بیمارس ـــود در ای ـــدک موج ـــزات ان تجهی
ـــه  ـــن مدرس ـــد و ای ـــل ش ـــه ای منتق ـــه مدرس ب

ـــد. ـــل ش ـــس تبدی ـــی هری ـــز درمان ـــه مرک ب
ـــن مدرســـه کـــه بیمارســـتان  وی در خصـــوص ای
ــتان  ــن بیمارسـ ــد: ایـ ــت، می گویـ ــده اسـ شـ
کـــه شـــبیه بیمارســـتان های صحرایـــی اســـت 
ـــدارد  ـــکی ن ـــرفته پزش ـــزات پیش ـــدان تجهی چن
آن  در  عمومـــی  پزشـــک  چنـــد  فقـــط  و 
ـــرای  ـــردم ب ـــتند و م ـــت هس ـــه فعالی ـــغول ب مش
عمل هـــای جراحـــی و امـــور مهـــم پزشـــکی 
ــی  ــای اضافـ ــد و هزینه هـ ــز می رونـ ــه تبریـ بـ

زیـــادی را متحمـــل می شـــوند.
ـــردم  ـــرت م ـــه مهاج ـــی ب ـــهروند هریس ـــن ش ای
ـــد  ـــاره می کن ـــر اش ـــهرهای دیگ ـــه ش ـــه ب منطق
و می افزایـــد: مشـــکات و نبـــود کارخانـــه 
بـــرای کار باعـــث شـــده اســـت پســـرش بـــه 
ــردی  ــی مجـ ــا زندگـ ــرود و در آنجـ ــز بـ تبریـ
کنـــد. قصـــه محرومیـــت شهرســـتان هریـــس، 
دیـــر زمانـــی اســـت کـــه تبدیـــل بـــه غصـــه 
همیشـــگی مـــردم و عاملـــی بـــرای مهاجـــرت 
ـــی و  ـــرای زندگ ـــواده ب ـــای خان ـــا پدره ـــده ت ش
ـــروز  ـــه ام ـــی ک ـــل امکانات ـــود حداق ـــواده خ خان
در دســـترس تمـــام مـــردم شـــهرهای دیگـــر 

قـــرار دارد را فراهـــم کننـــد.
ــه  ــم و بـ ــی می کنـ ــوا خداحافظـ ــن نانـ از ایـ
هریـــس  شهرســـتان  فرمانـــداری  ســـمت 
ـــتان  ـــدار شهرس ـــوی فرمان ـــن یحی ـــی روم، حس م
خوش رویـــی  بـــا  کـــه  اســـت  هریـــس 
می بـــرد  کارش  دفتـــر  بـــه  مـــرا  تمـــام 
و بـــا هـــم مشـــغول صحبـــت می شـــویم. وی 
ســـال های  در  منطقـــه  محرومیت هـــای  از 
ـــتاندار  ـــژه اس ـــه وی ـــد و از توج ـــته می گوی گذش
ـــع  ـــرای رف ـــت ب ـــاش دول ـــه و ت ـــن منطق ـــه ای ب

می کنـــد. تشـــکر  محرومیت هـــا 
ظرفیـــــت های ویـــژه و ناشــــــناخته ای در 

ــود دارد ــس وجــ ــتان هریـ شهرسـ
فرمانـــدار هریـــس بـــه ظرفیت هـــای ویـــژه و 
ناشـــناخته  ایـــن شهرســـتان اشـــاره می کنـــد 
ــن  ــی از قدیمی تریـ ــس یکـ ــد: هریـ و می گویـ
ــه در  ــت کـ ــرقی اسـ ــان شـ ــق آذربایجـ مناطـ
وقف نامـــه ربـــع رشـــیدی نیـــز بـــه آن اشـــاره 
شـــده کـــه نشـــان می دهـــد در قرن هـــای 
ـــاد  ـــه آب ـــن منطق ـــری ای ـــتم هج ـــم و هش هفت

و بـــزرگ بوده اســـت.
یحیـــوی ســـپس ادامـــه می دهـــد: ایـــن 
شهرســـتان بـــا وســـعت دو هـــزار و 400 
کیلومتـــر مربـــع، پنـــج درصـــد مســـاحت 
طبـــق  و  می شـــود  شـــامل  را  اســـتان 
سرشـــماری عمومـــی ســـال90 حـــدود 65 
ــد. ــی می کننـ ــس زندگـ ــر در هریـ ــزار نفـ هـ

ـــش  ـــتان نق ـــن شهرس ـــد: ای ـــپس می گوی وی س
بســـزایی در اقتصـــاد اســـتان و در عرصه هـــای 
ایفـــا  قالی بافـــی  و  دامـــداری  کشـــاورزی، 
ــور  ــز در کشـ ــس نیـ ــرش هریـ ــد و فـ می کنـ
ــان  ــا بیـ ــوی بـ ــژه ای دارد. یحیـ ــگاه ویـ جایـ
ــادی  ــای زیـ ــته محرومیت هـ ــه در گذشـ اینکـ
ـــتان  ـــتاندارد، بیمارس ـــاده اس ـــود ج ـــون نب همچ
و خیلـــی امکانـــات زیرســـاختی در شهرســـتان 
ــد:  ــه می دهـ ــت، ادامـ ــود داشـ ــس وجـ هریـ
دولـــت تمـــام تـــاش خـــود را بـــرای از 
بیـــن بـــردن محرومیـــت در ایـــن شهرســـتان 
ـــس-  ـــر- هری ـــراه اه ـــد، نمونـــه اش بزرگ می کن
ــا ســـرعت پیشـــرفت کنونـــی  ــه بـ ــز کـ تبریـ
ـــال 95  ـــر س ـــا آخ ـــاد ت ـــال زی ـــه احتم ـــروژه ب پ

ــید. ــد رسـ ــرداری خواهـ ــه بهره بـ بـ
ــای  ــرورت ارتقـــ ــه ضــــــ ــس بـ وی سپــــ

ــاره  ــتان اشـ ــی شهرسـ ــاخت های فیزیکـ زیرسـ
می کنـــد و می افزایـــد: یکـــی از مهمتریـــن 
یـــک  پیشـــرفت  و  توســـعه  پارامترهـــای 
ـــه آن  ـــی ب ـــای دسترس ـــتان راه و جاده ه شهرس
ـــاهد  ـــود ش ـــاح ش ـــراه افتت ـــر بزرگ ـــه اگ ـــت ک اس
هجـــوم ســـرمایه گذاران بـــه منطقـــه خواهیـــم 

بـــود.
افتتاح بیمارستان جدید هریس تا پایان سال 95

ــتان  ــورد بیمارسـ ــس در مـ ــدار هریـ از فرمانـ
تخریـــب  شـــده هریـــس ســـوال می کنـــم 
کـــه وی ایـــن چنیـــن جـــواب می دهـــد: 
بیمارســـتان امـــام حســـین)ع( هریـــس در 
ــور  ــد و مجبـ ــب شـ ــال 91 تخریـ ــه سـ زلزلـ
شـــدیم آنـــرا تخلیـــه کنیـــم و تجهیـــزات بـــه 
ـــا  ـــردم در آنج ـــا م ـــدند ت ـــل ش ـــه ای منتق مدرس

بـــه امـــورات درمانـــی خـــود برســـند.
ــال  ــه در سـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــوی بـ یحیـ
گذشـــته هیئـــت دولـــت تصویـــب کـــرد کـــه 
ـــود  ـــاخته ش ـــو س ـــاره از ن ـــتان دوب ـــن بیمارس ای
و بـــرای احـــداث آن نیـــز 50 میلیـــارد ریـــال 
اختصـــاص یافـــت، ادامـــه می دهـــد: در ســـفر 
اخیـــر ریاســـت جمهـــوری بـــه اســـتان مبلـــغ 
ـــتان  ـــن بیمارس ـــه ای ـــز ب ـــال نی ـــارد ری 100 میلی
ـــتان  ـــم بیمارس ـــر می کن ـــت و فک ـــاص یاف اختص
بهره بـــرداری  بـــه   95 ســـال  اواخـــر  تـــا 
می رســـد. وی بـــا بیـــان اینکـــه همـــه ایـــن 
تاش هـــا بـــرای رفـــع محرومیـــت در هریـــس 
ـــال  ـــد س ـــا چن ـــدوارم ت ـــد: امی ـــت، می افزای اس
ــاد  ــا و ایجـ آینـــده شـــاهد رفـــع محرومیت هـ
ـــه باشـــیم. ـــد و ضـــروری در منطق ـــات جدی امکان

ـــم. در  ـــی می کن ـــس خداحافظ ـــدار هری از فرمان
ـــن  ـــرای رفت ـــهر ب ـــن ش ـــی ای ـــان اصل ـــار خیاب کن
ـــتم  ـــتان می ایس ـــده شهرس ـــر کار نماین ـــه دفت ب
و منتظـــر تاکســـی می شـــوم کـــه بعـــد از 
ــد  ــراغم می آیـ ــردی سـ ــه پیرمـ ــد دقیقـ چنـ
ایـــن شـــهر حتـــی  و می گویـــد کـــه در 
ـــا  ـــد ب ـــدارد و بای ـــود ن ـــم وج ـــی ه ـــک تاکس ی
پـــای پیـــاده و یـــا بـــا خودروهـــای شـــخصی 
بـــه محـــل کار نماینـــده هریـــس بـــروم. ایـــن 
ـــانی  ـــه کس ـــرای هم ـــورش ب ـــاید تص ـــوع ش موض
ــوار تاکســـی  ــه صبـــح خیلـــی راحـــت سـ کـ
می شـــوند و در عـــرض چنـــد دقیقـــه بـــه 
محـــل کارشـــان می رســـند، جالـــب و البتـــه 

تاســـف برانگیـــز باشـــد.
محرومیت هریس برجای مانده از دوران طاغوت است

ـــر  ـــردم اه ـــده م ـــان نماین ـــی باباج ـــاس فاح عب
و هریـــس در مجلـــس اســـت کـــه بـــه دفتـــر 
ــدای  ــان ابتـ ــی در همـ ــی روم. فاحـ کارش مـ
ـــوات  ـــس در تح ـــردم هری ـــش م ـــه نق ـــو ب گفتگ
ـــد:  ـــد و می گوی ـــاره می کن ـــور اش ـــی کش سیاس
مـــردم هریـــس در دوران مشـــروطه نقـــش 
ــای  ــر تفنگ هـ ــد، اگـ ــا کرده انـ ــژه ای ایفـ ویـ
ســـتارخان و باقرخـــان در دوران مشـــروطه 
تاثیرگـــذار بـــود، نقـــش قلـــم و زبـــان شـــیخ 
ــلیم هریســـی نیـــز در انقـــاب مشـــورطه  سـ

ممتـــاز بـــود.
وی ســـپس ادامـــه می دهـــد: مـــردم هریـــس 
بـــه انـــدازه ای در انقـــاب مشـــروطه ســـهیم 
ـــد  ـــث ش ـــا باع ـــانی های آنه ـــه جانفش ـــد ک بودن
ـــوی در دوران  رضـــا شـــاه و محمدرضـــا شـــاه پهل
ـــنگینی  ـــات س ـــران ضرب ـــر ای ـــود ب ـــت خ حکوم
بـــر ایـــن منطقـــه وارد ســـازند و بـــه هریـــس 

ــند. ــته باشـ ــی داشـ ــی کاملـ بی توجهـ
ـــا  ـــس ب ـــس در مجل ـــر و هری ـــردم اه ـــده م نماین
ـــای  ـــس برج ـــت هری ـــه محرومی ـــر اینک ـــد ب تاکی
ـــده از دوران طاغـــوت و حکومـــت رضـــا شـــاه  مان
و محمدرضـــا شـــاه پهلـــوی اســـت، می گویـــد: 
بعـــداز پیـــروزی انقـــاب اســـامی کـــه بـــاز 
ـــی در  ـــه خوب ـــود را ب ـــش خ ـــس نق ـــردم هری م
آن ایفـــا کردنـــد در جهـــت رفـــع محرومیـــت 
ـــم  ـــوز ه ـــه هن ـــه البت ـــد ک ـــاش ش ـــه ت منطق
محرومیت هایـــی وجـــود دارد و بایـــد بیـــش از 
ـــه  ـــن منطق ـــت در ای ـــع محرومی ـــرای رف ـــش ب پی

ـــود. ـــاش ش ت
ـــگری  ـــعه گردش ـــه توس ـــان اینک ـــا بی ـــی ب فاح
ــگری  ــاز گردشـ ــت پول سـ ــتفاده از صنعـ و اسـ
جـــزو برنامه هـــای مـــا اســـت، می افزایـــد: 
بـــرای توســـعه صنایـــع دســـتی و فـــرش بـــا 
رویکـــرد صـــادرات نیـــز برنامه هایـــی داریـــم و 
ـــعه  ـــرای توس ـــی ب ـــرش پل ـــم ف ـــاش می کنی ت
شهرســـتان باشـــد. از فاحـــی درمـــورد نبـــود 
ــوال  زیرســـاخت های فیزیکـــی در هریـــس سـ
ــی  ــال و تاکسـ ــود ترمینـ ــه نبـ ــم و بـ می کنـ
در ایـــن شهرســـتان اشـــاره می کنـــم کـــه 
ــذاری  ــا واگـ ــال بـ ــکل ترمینـ ــد: مشـ می گویـ
بخـــش  بـــــه سرمایه گـــــذاران  زمینــــی 
خصوصـــی رفـــع می شـــود و همچنیـــن قـــرار 
ـــاد  ـــس ایج ـــیرانی در هری ـــازمان تاکس ـــت س اس
کنیـــم و ایـــن مشـــکل را نیـــز حـــل کنیـــم.

ـــی  ـــز خداحافظ ـــتان نی ـــن شهرس ـــده ای از نماین
تبریـــز  بـــه  بازگشـــت  راه  در  و  می کنـــم 
مقایســـه ای از نتایـــج دو سرشـــماری عمومـــی 
در هریـــس طـــی ســـال هـــای75 و 90 انجـــام 
ــم  ــه می رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــه بـ ــم کـ می دهـ
در بیـــن ایـــن ســـال ها جمعیـــت هریـــس 
ـــاید  ـــه ش ـــت ک ـــته اس ـــدی داش ـــش20 درص کاه
ــه  ــردم بـ ــرت مـ ــل آن مهاجـ ــن دلیـ اصلی تریـ
ــن  ــود در ایـ ــای موجـ ــت هـ ــت محرومیـ جهـ
شهرســـتان باشـــد کـــه امیدواریـــم بـــا همـــت 
ـــش  ـــاهد کاه ـــت ش ـــژه دول ـــگاه وی ـــئوان و ن مس

ــیم. ــه باشـ ــن منطقـ ــای ایـ محرومیت هـ

سایه سنگین محرومیت برسر »هریس« 
شهرستانی که تاکسی و ترمينال ندارد
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ن نا ا جو ش ز ر ـو

آذربایجــان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
شــرقی گفــت: عملکــرد ایــن اداره کل طــی 
ــا  ــف ب ــای مختل ــوزه ه ــر در ح ــال اخی دو س

ــت. ــوده اس ــراه ب ــدی هم ــد 18 درص رش
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از 
ایرنا،محمـد شـروین اسـبقیان بـا اعـام این خبر 
افـزود:  ایـن عملکـرد در 16 شـاخص از جملـه 
ورزشـکاران سـازمان یافتـه، میزبانـی مسـابقات 
قهرمانـی کشـور، دعـوت شـدگان بـه اردوهـای 
تیـم هـای ملـی، حضـور در لیگ های کشـوری، 
نفـرات برتـر تیـم هـای ملـی، برگـزاری کاس 
هـای آموزشـی، عناویـن کسـب شـده انفـرادی 
و تیمـی در مسـابقات کشـوری، کسـب عناویـن 
جهانـی، آسـیایی و بیـن المللـی، فعالیـت هـای 
ورزش  همگانـی،  ورزش  ورزشـی،  و  فرهنگـی 
روسـتائی و عشـایری و همچنیـن سـرانه اماکـن 

ورزشـی ارزیابـی و مشـخص شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تعداد ورزشـکاران اسـتان در 
سـال 1392، 120 هـزار نفـر بـود، اظهـار کـرد: 
ایـن رقـم در حـال حاضـر بـه 140 هـزار و 883 
نفـر افزایـش یافته که رشـدی معـادل 17 درصد 

را شـامل می شـود.
در  و شـرکت  میزبانـی  میـزان رشـد  اسـبقیان، 
مسابقات کشـوری توسط ورزشـکاران آذربایجان 
شـرقی را بـه ترتیـب هفـت و 26 درصـد اعـام 
کـرد کـه بر این اسـاس تعداد ورزشـکاران دعوت 

شـده اسـتان بـه اردوهـای تیم هـای ملـی نیز با 
رشـد 15 درصـدی روبـرو بوده اسـت.

از رشـد 20 درصـدی تعـداد کاس هـای  وی، 
ورزشـی  هـای  رشـته  در  آموزشـی  مختلـف 
اسـتان طـی دو سـال اخیـر خبـر داد و گفت: در 
سـال 1392 تعـداد 106 عنـوان کاس در ایـن 
خصـوص برگـزار شـده بود کـه این رقم در سـال 

93 بـه 127 عنـوان رسـید.
اسـبقیان، رشـد 13 درصـدی در عناوین کسـب 
شـده انفـرادی و تیمـی در مسـابقات کشـوری، 
 75 جهانـی،  عناویـن  در  درصـدی   17 رشـد 
درصـدی در مسـابقات آسـیایی و 27 درصـدی 
در رقابـت هـای مختلـف بیـن المللـی را از دیگر 
حـوزه  در  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  دسـتاوردهای 

ورزش آذربایجـان شـرقی بیـان کـرد.
وی ادامـه داد: در همیـن مـدت فعالیـت هـای 
فرهنگی و ورزشـی یازده درصـد، ورزش همگانی 
دو درصـد، روسـتائی و عشـایری شـش درصـد 
نسـبت بـه سـال هـای قبـل از دولـت تدبیـر و 

امیـد بـا رشـد مثبـت همـراه بوده اسـت.
شـرقی،  آذربایجـان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
سـرانه اماکن ورزشـی این اسـتان در سال 1392 
را 41 صـدم مترمربـع اعـام کـرد کـه ایـن رقم 
بـا رشـد دو درصـدی در سـال 93 بـه 42 صـدم 
مترمربـع رسـید کـه ایـن آمـار بـا برنامـه ریـزی 
هـای انجـام شـده بـرای اتمام پـروژه هـای نیمه 

تمـام افزایش چشـم گیری داشـته و بـه عدد 82 
صـدم متـر مربـع خواهد رسـید.

اسـبقیان ، مجمـوع اماکـن ورزشـی آذربایجـان 
شـرقی را یکهـزار و 117 بـاب شـامل سـالن هـا 
و زمیـن های ورزشـی روبـاز و سرپوشـیده اعام 
کـرد کـه فضائی معـادل دو میلیـون و 279 هزار 

و 110 مترمربـع را شـامل مـی شـود.
وی اضافـه کرد: برای رسـیدن به سـرانه ورزشـی 
یـک مترمربـع در اسـتان در پایـان برنامـه پنجم 
و  دولتـی  هـای  بخـش  همـکاری  بـا  توسـعه 
خصوصـی نیـاز بـه سـاخت یـک میلیـون و 442 

هـزار و 360 مترمربـع فضـای ورزشـی داریـم.
اسـبقیان، تعـداد پـروژه هـای اسـتانی مـاده 80 
و تعمیـر و تجهیـز را 78 عنـوان اعـام کـرد و 
افـزود: عـاوه بـر این پروژه هـا، تعـداد 32 پروژه 
ملـی و 20 پروژه شـرکت توسـعه و تجیهز اماکن 
ورزشـی کشـور نیـز در آذربایجـان شـرقی وجود 
دارد کـه در مجمـوع 130 طـرح را شـامل مـی 

. د شو
وی، حضـور 23 تیـم ورزشـی آذربایجان شـرقی 
از جملـه  را  برتـر کشـوری  لیـگ  در مسـابقات 
دسـتاوردهای مهـم دولـت طی دو سـال اخیر در 
این اسـتان بیان کرد و گفــت: فوتبال، فوتسـال، 
والیبـال، والیبال نشسـته، هندبـال، تنیس روزی 
میز، دوچرخه سـواری، اسـکواش بانوان، شطرنج، 
تکوانـدو، هاکی اسـکیت بانـوان و آقایـان، هاکی، 
جـودو، راگبـی، شـیرجه، شـنا، سـپک تاکـرا و 
فوتسـال امیدها رشـته هایی هسـتند کـه یک تا 

سـه تیـم در لیگ برتـر کشـور دارند.
اسـبقیان اضافـه کـرد: حضـور 15 تیم در رشـته 
هـای بسـکتبال بـا ویلچـر، بسـکتبال، بسـکتبال 
بانـوان، والیبـال امیدهـا، تکوانـدو در رده هـای 
و  فوتبـال  آقایـان،  اسـکواش  سـنی،  مختلـف 
هندبـال در لیـگ دسـته یک باشـگاه هـای ایران 
و حضـور سـه تیم فوتبـال و تنیـس روی میز در 
لیـگ دسـته دو از دیگـر فعالیـت هـای ورزشـی 
آذربایجان شـرقی طی دو سـال اخیر بوده اسـت.

وی، مجمـوع هیـات های ورزشـی اسـتان را 47، 
هیـات هـای شهرسـتانی را 590 و هیـات هـای 

بخشـی را 143 مـورد اعـام کرد.
شـرقی  آذربایجـان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
افـزود: در حـال حاضـر شـش هـزار و 704 نفـر 
مربـی و پنـج هـزار و 9 نفـر داور در آذربایجـان 

شـرقی فعـال هسـتند.

مســئول تربیت بدنــی بســیج دانشــجویی 
 ۵۰۰ از صعــود  آذربایجان شــرقی  اســتان 
ــرقی  ــر آذربایجان ش ــجویان پس ــر از دانش نف

ــر داد. ــه ســبان خب ــه قل ب
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از 
فـارس ، امیـر علیـزاده در خصـوص ایـن صعـود 
بی سـابقه طـی پنـج سـال اخیـر اظهـار داشـت: 
بـه لطـف خداونـد و به همت بسـیج دانشـجویی 
صعـود  بزرگ تریـن  کـه  شـدیم  موفـق  اسـتان 
سراسـری در سـطح کشـور در پنج سـال گذشته 
را در قالـب کنگـره شـهدای بسـیج دانشـجویی 
اسـتان برگـزار کنیـم و نام صعود را به نام سـردار 

شـهید دانشـجو اسـداه قربانـی مزیـن کنیم.
وی افـزود: ایـن صعـود بـا حضـور 36 گـروه بـه 
تعـداد 500 نفـر از دانشـجویان و بـا حضـور 50 

نفـر بـه عنـوان تیم فنی انجـام پذیرفـت و با فتح 
93 درصـد از دانشـجویان بـه قلـه 4811 متـری 
سـبان )سـومین قله بزرگ کشـور( تحقق یافت.

دبیـر اجرایـی ایـن صعـود بـا اشـاره بـه اینکـه 
چهارشـنبه سـاعت دوازده مراسـم افتتاحیـه بـا 
سـخنرانی سـردار کریمیـان در منطقـه شـابیل 
صعـود  مراسـم  کـرد:  خاطرنشـان  شـد،  آغـاز 
سـاعت 6 صبـح پنجشـنبه آغاز و در سـاعت 11 
کنـار دریاچـه کـوه سـبان، مراسـم فتـح قلـه با 
دعـای امـام زمان انجـام گرفت و گروه ها سـاعت 

14 برنامـه صعـود را بـه اتمـام رسـاندند.
علیـزاده تصریـح کـرد: 33 تیـم از دانشـجویان 
از  تیـم  سـه  و  آذربایجان شـرقی  دانشـگاه های 
اردبیـل، زنجـان و تهـران شـرکت کـرده بودنـد.

دبیـر اجرایی جشـــنواره بـــزرگ ورزشــــــی 
برنامه هـای   ،94 سـال  در  اسـتان  دانشـجویان 
آتـی بسـیج دانشـجویی را حفـظ ایـن گروه هـا 

و صعودهـای برنامه ریـزی شـده در طـول سـال 
عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: صعـود 500 نفر از 
دانشـجویان دختر نیز در 31 شـهریور سال جاری 
بـه قلـه کمـال سـهند از دیگـر برنامه هـای مهـم 

ایـن ناحیه اسـت.
علیـزاده تاکیـد کـرد: هـدف اصلی صعـود به قله 
سـبان، نمایـش اسـتقامت قشـر دانشـجو بـود 
کـه چـون دشـمن بـا اسـتحاله فرهنگـی سـعی 
در شکسـتن اسـتقامت و پایـداری قشـر جـوان 
کشـور را دارد و چـون کوه نماد اسـتقامت اسـت 
بـا صعـود دانشـجوها، اسـتقامت قشـر جـوان را 

دادیم. نشـان 
دیگرمـان،  هـدف  شـد:  یـادآور  پایـان  در  وی 
تحقـق منویات مقـام معظم رهبـری در خصوص 
تحصیـل، تذهیـب، ورزش و عمـل بـه فرمایـش 
مقـام عظمای وایـت در خصوص توسـعه ورزش 

بود. همگانـی 

رییــس حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی 
و  فرهنگــی  مجتمــع  بزرگتریــن  گفــت: 
ــور در  ــمالغرب کش ــینمایی ش ــس س پردی

ــود. ــداث مــی ش ــه اح مراغ
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از 
ایرنـا، حسـن میانـی در آیین هماهنگـی احداث 
پردیـس سـینمایی مراغـه بـا اعـام ایـن خبـر 
افـزود: ایـن پردیـس در زمینـی بـه وسـعت دو 
هـزار متـر مربـع بـا امکانـات مختلـف خدماتی و 
فرهنگـی از جملـه سـالن سـینما، هایپـر مارکت 
فرهنگـی، گالری، شـهربازی و مکان هـای ترویج 
فرهنـگ و هنـر سـبک زندگـی اسـامی احـداث 

شـود. می 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن پردیـس در سـال 
جـاری و بـا مشـارکت ایـن حـوزه و شـهرداری 
مراغـه اجـرا مـی شـود، اظهـار کـرد: ایـن مکان 
تفریحـی و فرهنگـی در راسـتای سیاسـت هـای 
کان کشـور در راسـتای ارتقای زیرسـاخت های 
ایـن  افـزاری  نـرم  و  افـزاری  محتوایـی، سـخت 

شهرسـتان اجـرا مـی شـود.
رییـس حـوزه هنـری آذربایجـان شـرقی گفـت: 
این حوزه در راسـتای سیاسـت هـای کلی جهت 
کیفیـت دهـی بـه مباحـث سـخت افـزاری و نرم 
افزاری سـینماهای اسـتان، احـداث پردیس های 
سـینمایی در تمامـی شهرسـتان هـا را در برنامه 

کاری خـود قرار داده اسـت.
میانـی، ادامـه داد: بـا توجـه بـه پتانسـیل های 
موجـود هـم اکنـون احـداث ایـن پردیـس ها در 

چهـار شهرسـتان تبریز، مراغه، مرند و سـراب در 
اولویـت کاری ایـن حـوزه بوده و احـداث پردیس 
سـینمایی قـدس تبریـز بـه 70 درصد پیشـرفت 

فیزیکی رسـیده اسـت.
وی یــــادآوری کــــــرد: برای اجـرای پردیس 
سـینمایی تبریـز حـدود 40 میلیارد ریـال اعتبار 
پیـش بینـی شـده کـه تـا کنون حـوزه هنـری با 
اسـتانی هفـت میلیـارد  اعتبارهـای  از  اسـتفاده 
ریـال آن را هزینـه کـرده و شـهرداری کانشـهر 
تبریـز نیـز متعهـد بـه ادامـه اجـرای آن شـده 

ست. ا
رییـس حـوزه هنـری آذربایجـان شـرقی گفـت: 
احـداث پردیـس سـینمایی فرهنگـی مراغـه نیز 
دومیـن طرحی اسـت کـه بـا همـکاری مدیریت 
شـهری در دسـتور کار قـرار گرفتـه و تـا پایـان 
سـال عملیـات احـداث آن پس از طراحی نقشـه 

هـای عمرانـی آغـاز می شـود.
پردیـس سـینمایی شهرسـتان  افـزود:  میانـی، 
هـای مرنـد با 800 متـر مربع زیربنا و سـراب نیز 
بـا 700 متـر مربـع زیربنـا در مـکان سـینماهای 

قبلـی ایـن شهرسـتان ها احـداث می شـود.
وی خاطرنشـــان کرد: تــــمامی فعالیــت های 
فرهنگـی ایـن پردیـس هـای سـینمایی در قالب 
ارتقـای سـبک زندگـی ایرانـی و اسـامی مدنظر 
دولـت  توسـعه  برنامـه  و  انقـاب  معظـم  رهبـر 
جمهـوری اسـامی در بخـش سـینمایی کشـور، 

انجـام می شـود.
میانـی، بـا بیـان اینکـه فعالیـت ایـن پردیـس 
در نهایـت منجـر بـه تشـدید و ارتقـای محبت و 

گرمـی کانـون خانواده هـا و فرهنگ شهرسـتانها 
مـی شـود، گفـت: پردیـس سـینمایی و فرهنگی 
بـه  پیگیـری  و  مذاکـره  سـال  دو  طـی  مراغـه 
مرحلـه انعقـاد تفاهـم نامـه میان حـوزه هنری و 

مدیریـت شـهری رسـیده اسـت.
شـهردار مراغـه نیـز بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: از 
ویژگـی هـای فرهنگـی ایـن شـهر فعالیـت پنـج 
سـینما در سـال های گذشـته بود که هم اکنون 
چهـار مـورد آن تعطیـل و یـک واحـد نیـز نیمه 

اسـت. تعطیل 
نـادر ابراهیمی، افزود: مدیریت شـهر )شـهرداری 
و شـورای اسـامی( درصدد تجمیع ایـن واحدها 
ایـن  فرهنگـی  و  پردیـس سـینمایی  احـداث  و 

است. شهرسـتان 
وی اظهـار کـرد: هـم اکنـون مدیریـت شـهری 
زمیـن احداثـی آن را در زمینـی بـه وسـعت دو 
هـزار و 250 متـر مربـع مـکان یابـی کـرده کـه 
ایـن مجتمـع با هشـت هـزار متر مربـع احداث و 

بـه بهـره بـرداری می رسـد.
هـم  شـهری  مدیریـت  گفـت:  مراغـه  شـهردار 
اکنـون در حـال طراحی نقشـه هـای عمرانی این 
مجتمـع بـوده و تا پایان سـال جاری بـا واگذاری 
طـرح بـه پیمانـکار، اجـرای آن را بـا همـکاری 
حـوزه هنـری آذربایجـان شـرقی آغـاز مـی کند.

ابراهیمـی، ادامـه داد: پیـش بینـی می شـود این 
مجتمـع دارای سـه سـالن نمایـش و واحدهـای 
هـا،  رسـتوران  و  تـاار  خدماتـی،  و  رفاهـی 
فروشگـــــاه های فرهنـــــگی و پارکـــینیگ 

باشد. مـــناسب 
وی گفـت: مـکان یابـی ایـن مجتمـع در خیابانی 
که مسـیر گردشـگری اسـت انجام شـده و عمده 
سـینما  صنعـت  بخـش  در  آن  فعالیـت  مجـوز 

بود. خواهـد 

م الف: 9421
تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود رسـتاک دانـش مهرنـگ در تاریخ 
1394/06/10 بـه شـماره ثبت 40659 به شناسـه ملـی 14005195678 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر 
جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع شـرکت: انجـام کلیـه امـور 
خدماتـی مربـوط بـه بخـش کشـاورزی و منابع طبیعـی- خدمات مشـاوره 
فنـی و اقتصـادی مربـوط بـه بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعی - شـرکت 
در مناقصـات دولتـی و غیـر دولتـی-  اخـذ نمایندگی از کلیه شـرکت ها و 
موسسـات داخلـی و خارجـی و اعطا نمایندگی به آنها- صـادرات و واردات- 
ترخیـص کاا- خریـد و فروش کلیـه محصوات مجاز و معامـات بازرگانی 
مجـاز- طراحـی و اجـرای طرحهـای کشـاورزی در زیـر بخشـهای زراعت- 
خاکشناسـی-  آبخیـزداری-  و  طبیعـی  منابـع  نباتـات-  حفـظ  باغبانـی- 
آبیـاری- گیـاه پزشـکی- دام ودام پزشـکی- مکانیزاسـیون- صنایع تبدیلی 
و تکمیلـی کشـاورزی- صنایـع کشـاورزی-تهیه و توزیـع ادوات و ماشـین 
آات کشـاورزی و دام و طیـور و همچنیـن تهیـه و توزیـع نهـاده هـای 
کشـاورزی و دامـی و مرتعـی و جنگلـی و سـایر نهـاده هـا و خدمـات در 
حـوزه کشـاورزی- مدیریـت و نظـارت بـر مـزارع و باغـات و سـایر فعالیـت 
هـای بخـش کشـاورزی- انجـام مطالعـات اجتماعـی، فنـی و اقتصـادی در 
کلیـه بخـش هـای کشـاورزی و منابـع طبیعـی و زیـر بخشـهای مربـوط- 
انجـام عملیـات بازرگانـی و محصـوات کشـاورزی) خریـد و فـروش(، تهیه 
طـرح هـای توجیهی سـرمایه گـذاری در بخش هـای کشـاورزی، صنعت و 
خدمـات- آمـوزش و ترویـج کشـاورزی- نگهـداری فضـای سـبز- دریافـت 
تسـهیات و کمـک هـای نقـدی و غیـر نقـدی- دریافت وام هـای باعوض 
از بخشـهای دولتـی و خصوصـی- در صورت ضـرورت قانونی انجـام فعالیت 
پـس از اخـذ مجوزهـای ازم) ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور بـه منزله اخذ 
و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد(. مـدت شـرکت: از تاریخ ثبـت بمدت 
نامحـدود، مرکـز اصلی شـرکت: تبریز آخر خیابان گلگشـت کوی دانشـگاه 
ده متـری هفتـم پـاک 30 هفتـم پاک 30 کـد پسـتی 5165938789 ، 
سـرمایه شـرکت: مبلـغ 1000000 ریـال می باشـد. حمید محمـدی خواه 
دارنده 500000 ریال سـهم الشـرکه، خلیل نفیسـا دارنـده 500000 ریال 
سـهم الشـرکه، اولیـن مدیـران شـرکت: حمیـد محمـدی خـواه به شـماره 
ملـی 1380242983 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره، خلیـل نفیسـا بـه 
شـماره ملـی 1379732425 بـه سـمت مدیر عامـل و نایـب رئیس هیئت 
مدیـره بـرای مـدت نامحـدود انتخـاب شـدند. دارنـدگان حـق امضـا: کلیه 
اسـناد و مـدارک و اوراق بهـاء دار و تعهـدآور شـرکت بـا امضـاء مشـترک 
خلیـل نفیسـا و حمیـد محمـدی خـواه همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می 
باشـد و حـق امضـاء اوراق عـادی و اداری بـا امضـای خلیل نفیسـا یا حمید 
محمـدی خـواه همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیـارات نماینده 

قانونـی: طبق اساسـنامه.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز

بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر بــه نقــل از ایســنا، ســازمان 
ــران، فهرســت نهایــی و جمــع بنــدی شــده  ــال ای ــر فوتب لیــگ برت
ــگ را  ــر در لی ــای حاض ــم ه ــی تی ــان و کادرفن ــای بازیکن قرارداده
ــم  ــان تی ــرارداد بازیکن ــغ ق ــاس، مبل ــن اس ــر ای ــه ب ــرد ک ــام ک اع

ــر اســت: ــه شــرح زی تراکتورســازی ب
ابراهیم عابدنژاد 85 میلیون
خالد شفیعی 700 میلیون

فردین عابدینی 300 میلیون
محمد ایران پوریان 750 میلیون

مهرداد بایرامی 550 میلیون
مهرداد طهماسبی 600 میلیون
میرهانی هاشمی 450 میلیون

کارلوس کاردوسو یک میلیارد و 165 میلیون
حمزه یونس یک میلیارد و 360 میلیون

آیان رامسی 896 میلیون
آگوستو سزار دوسانتوس یک میلیارد و 150 میلیون

احمـد عبـداه زاده، بختیـار رحمانـی، سـامان نریمـان جهانـی، سـروش 
رفیعـی، سـعید آقایی، سـینا عشـوری، شـاهین ثاقبی، شـجاع خلیـل زاده، 
علـی حمـودی، فرید بهـزادی، محمـد پوررحمـت اه، محمدرضـا اخباری، 
میـاد قمـری و رضـا فرجـی )همه بازیکنان ذکر شـده یک میلیـون و 500 

تومان( هـزار 
بـر اسـاس این گـزارش، مبلـغ قـرارداد بازیکنان گسـترش فواد نیـز بدین 

شـرح است:
 ایوب کانتری 610 میلیون

داریوش شجاعیان 100 میلیون
داود نوشی صوفیانی 280 میلیون
سعید دقیقی ماسوله 500 میلیون
سید امید نظامی پور 200میلیون
سید محسن حسینی 240میلیون

شهرام گودرزی230 میلیون
علیرضا لطیفی 120میلیون

مجتبی ترشیز حاجیکایی 150میلیون
محمد ابراهیمی 650میلیون
محمد نصرتی 650 میلیون
مرتضی اسدی 650 میلیون

مصطفی اکرامی 280میلیون
مقداد قباخلو 160میلیون

مگنو باتیستاداسیلوا452 میلیون
مهدی کیانی 650میلیون

امیر حسین کریمی دخر آبادی150میلیون
یوسف سیدی 70میلیون

محمد امین درویشی 110میلیون
رضا جباری نژاد 3میلیون و 500هزار تومان

محمدامین بناخطیبی 2میلیون و 500هزارتومان
گئورگی گئورگنف 396 میلیون

میثم صادقی شاد یک میلیون و 500 هزارتومان
سعید صادقی یک میلیون و 500 هزارتومان

نیما مختاری40 میلیون
جکسن دپایک سایو 258 میلیون

رضا کریمی پیراقوم 70 میلیون
شاهین طاهرخانی 40میلیون

ــزاری  ــیدی، از برگ ــع رش ــاوری رب ــم و فن ــژه عل ــه وی ــر منطق مدی
ســومین نمایشــگاه و جشــنواره فناوری هــای نــو و پیشــرفته 

ــر داد. ــیدی« خب ــع رش ــز »رب تبری

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر به نقـل از ایسـنا، علـی جهانگیـری با 
اعـام ایـن خبـر، اظهـار کـرد: سـومین نمایشـگاه و جشـنواره فناوری های 
نـو و پیشـرفته تبریـز »ربع رشـیدی« با همـکاری معاونت علمـی و فناوری 

ریاسـت جمهـوری و اسـتانداری آذربایجـان شـرقی برگزار می شـود.
وی افـزود: ایـن نمایشـگاه بـا همـت منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری ربـع 
رشـیدی از 21 تـا 24 آبـان مـاه 94 در محـل دایمی نمایشـگاه بین المللی 

تبریـز برپـا می شـود.
وی زمـان آغـاز ثبـت نـام در ایـن جشـنواره را نیـز از تاریـخ یکم تا سـی و 

یکـم شـهریورماه اعـام کرد.
جهانگیـری در خصـوص اهـداف ایـن نمایشـگاه گفـت: بسترسـازی بـرای 
تکمیـل چرخـه علـم تا فنـاوری و فناوری تا کسـب و کار )تجاری سـازی(، 
شناسـایی توانمندی هـای پژوهشـی و فنـاوری اسـتان و بسترسـازی بـرای 
کاربـردی کـردن آن ها، شناسـایی و معرفـی نوآوری ها و اختراعـات فناورانه 
و طرح هـا و ایده هـای دانـش محور و بسترسـازی و حمایت از شـکل گیری 

شـرکت های دانش بنیـان، از جملـه اهـداف این نمایشـگاه اسـت.
وی زمینـه سـازی برای افزایش صـادرات فناوری ها و محصـوات و خدمات 
دانش بنیـان، جـذب سـرمایه گذاری برای طرح هـای اقتصـادی دانش بنیان، 
گسـترش همـکاری علمـی و فنـاوری منطقـه ای، ملـی و فراملـی و ایجـاد 
فضـای مناسـب کسـب و کار بـرای نخبـگان علمـی و فنـاوری را از دیگـر 

اهـداف این جشـنواره عنـوان کرد.

م الف: 9596
آگهـی تغییـرات شـرکت صنایـع غذائـی هاتف لین شـرکت سـهامی خاص 
بـه شـماره ثبـت 19896 و شناسـه ملـی 10200254711 بـه اسـتناد 
صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مـورخ 1394/04/30 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد: هئیـت مدیـره مرکـب از اعضـاء ذیـل بـرای دو سـال 
انتخـاب گردیدنـد: رسـتم محمـد پورفـرد بـه کـد ملـی 6049746419 ، 
غامحسـین سـمائی بـه کـد ملـی 1502041952 ، صمـد شناسـی به کد 
ملـی 1373706678 بـا رعایـت مـاده 147 قانـون تجـارت: اعظـم عبادی 
بـه کـد ملـی 1502057482 و پرویـز محمـد پرتـوی حـاج بـه کـد ملی 
4323437676 بـه ترتیـب بعنـوان بـازرس اصلـی و علی البـدل برای یک 
سـال مالـی انتخـاب شـدند. روزنامـه عصـر آزادی بـرای درج آگهـی هـای 
شـرکت انتخـاب گردیـد. با ثبـت این مسـتند تصمیمات انتخابـات مدیران، 
انتخـاب شـده توسـط  بـازرس،  انتخـاب  انتخـاب روزنامـه کثیراانتشـار، 
متقاضـی در سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقی مرقوم ثبـت و در پایگاه 

آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابل دسترسـی میباشـد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

 حضور 23 تیم در لیگ های برتر کشوری؛
  رشد 18 درصدی عملکرد ورزش و جوانان 

آذربایجان شرقی طی دو سال

 صعود دختران دانشجو به قله سهند در 31 شهریور
صعود 500 نفری به قله سبان توسط دانشجویان 

آذربایجان شرقی

 بزرگترین پردیس سينمایی شمالغرب کشور در مراغه 
احداث می شود

نمایشگاه و جشنواره فناوری های نو و پيشرفته 
تبریز »ربع رشيدی« برگزار می شود

مبلغ قرارداد بازیکنان دو تيم تراکتورسازی 
و گسترش فواد تبریز مشخص شد.
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مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک آذربایجــان 
ــع  ــد از مناب ــرای ۹8 درص ــت: ب ــرقی گف ش
اســتان ســند  دولتــی  و  اراضــی ملــی  و 

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص مالکی
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از 
ایرنـا، کاظـم بـه پایـی بـا اعـام ایـن موضـوع، 

امـاک  و  اسـناد  ثبـت  کل  اداره  کـرد:  اضافـه 
بیـت  از حقـوق  آذربایجـان شـرقی در صیانـت 
المـال و حفاظـت از اراضـی ملـی و منابع طبیعی 
اسـتان وپ یشـگیری از وقـوع جـرم در اراضـی 
دولتـی و ملی و بر اسـاس وظیفه ذاتی سـازمانی 
خـود موفق بـه صـدور 98 درصد اسـناد مالکیت 

بـرای ایـن منابـع و اراضـی دولتـی شـده اسـت.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: در همیـن راسـتا ازم 
اسـت کـه اداره کل منابـع طبیعـی آذربایجـان 
شـرقی بـا تهیه نقشـه هـای تخصصی مـورد نیاز 
نسـبت به صـدور اسـناد مالکیـت منابـع طبیعی 
و یـا تعویـض اسـناد قدیمـی دفترچـه ای به تک 
برگـی کاداسـتری اقـدام کنـد و مـا نیـز آمـاده 
خصـوص  ایـن  در  ازم  هـای  همـکاری  انجـام 

. هستیم
مدیر کل ثبت اسـناد و اماک آذربایجان شـرقی 
خاطر نشـان شـد: بـا صدور ایـن اسـناد، مالکیت 
دولـت بـر اراضـی ملـی اسـتان تثبیت می شـود 
کـه ایـن امر بـرای پیشـگیری از هر گونـه تجاوز 
و تداخـل و تعـارض در اراضـی ملـی و دولتـی 

اسـت. ضروری 
به پایـــی در پایـــان تعــــداد اسنـــاد مالکیت 
کاداسـتری تـک برگی بـرای این اراضـی را 304 
بـرگ و تعویـض اسـناد مالکیـت دفترچـه ای به 
تـک برگـی کاداسـتری را 596 مـورد اعـام و 
تصریح کرد: مسـاحت تحت پوشـش قـرار گرفته 
بـا ایـن اسـناد معـادل 111 هـزار هکتار بـوده و 
مسـاحت منابـع ملی مـورد تقاضا نیـز 65 هزار و 

اسـت. 384 هکتار 

ــون  ــزی فراکسیــ ــورای مرک ــو شـــــ  عض
ــاد از  ــا انتق ــت ب ــروان وای ــان ره اصولگرای
ــت  ــات دول ــوم و تحقیق ــرد وزارت عل عملک
دهــم، گفــت: خریــد 14۳۰ ســکه از بودجــه 
ــاف  ــه، اقدامــی خ ــن وزارتخان ــت در ای دول
عــرف و قانــون بــوده و بایــد پیگیــری شــود.

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر بـــه 
ـــی در ادامـــه  ـــل از خانـــه ملـــت، نـــادر قاض نق
ــده  ــرح شـ ــی مطـ ــه تازگـ ــت: بـ ــار داشـ اظهـ
ـــجو،  ـــران دانش ـــه در دوران وزارت کام ـــت ک اس
ـــکه  ـــت1430 س ـــه دول ـــه از بودج ـــن وزارتخان ای
 طـــا خریـــداری شـــده اســـت، کـــه ازم 

می دانم این موضوع پیگیری شود.
ــم  ــس نهـ ــه در مجلـ ــردم ارومیـ ــده مـ نماینـ
ـــی  ـــد بررس ـــح داد: بای ـــامی توضی ـــورای اس ش

شـــود ایـــن تعـــداد ســـکه بـــرای کـــدام 
ـــه اشـــخاصی داده شـــده  ـــه چ ـــا و ب جشـــنواره ه
ـــاتید و  ـــه اس ـــا ب ـــکه ه ـــت س ـــن اس ـــت. ممک اس
ـــت  ـــده اس ـــدا ش ـــه اه ـــر و نمون ـــجویان برت دانش
ـــواده معظـــم شـــهدا  ـــه خان ـــمی ب یـــا در مراس

تقدیـــم شـــده باشـــد.
ـــن  ـــدای ای ـــد لیســـت اه ـــه بای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــه داد: البت ـــود، ادام ـــخص ش ـــا مش ـــکه ه س
ـــنواره  ـــم و جش ـــه در مراس ـــت ک ـــرف اس ـــن ع ای
ـــدای  ـــا اه ـــه ب ـــدان نمون ـــاتید و کارمن ـــا از اس ه
ـــن  ـــرای ای ـــا ب ـــود ام ـــکر ش ـــر و تش ـــکه تقدی س
ـــت  ـــت، نهای ـــاز نیس ـــکه نی ـــداد 1430 س کار تع

ـــود. ـــی ش ـــدا م ـــکه اه ـــم 5 س ـــر مراس ه
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
شـــورای اســـامی تاکیـــد کـــرد: بنابرایـــن در 
ــداد  ــن تعـ ــود ایـ ــد بررســـی شـ مجلـــس بایـ

ـــه  ـــده و ب ـــداری ش ـــی خری ـــه هدف ـــا چ ـــکه ب س
ـــاد دارم  ـــت. اعتق ـــده اس ـــدا ش ـــانی اه ـــه کس چ
ـــه  ـــک وزارتخان ـــرای ی ـــکه ب ـــداری 1430 س خری

بســـیار زیـــاد و خـــاف عـــرف اســـت.
ـــوری  ـــاون کل ریاســـت جمه ـــک مع مرتضـــی بان
ـــه  ـــه در وزارتخان ـــت ک ـــرده اس ـــوان ک ـــرا عن اخی
ــه  ــود کـ ــرده بـ ــوان کـ ــه عنـ ــردی کـ آن فـ
حقـــوق وزرای دولـــت یازدهـــم 400 برابـــر 
شـــده ، 1430 ســـکه طـــا از بودجـــه دولـــت 
ــجو در  ــت.کامران دانشـ ــده اسـ ــداری شـ خریـ
ــوق  ــه حقـ ــرده کـ ــا کـ ــی ادعـ ــت و گویـ گفـ
ــش  ــر افزایـ ــم 400 برابـ ــت یازدهـ وزاری دولـ

یافتـــه اســـت.

ــورای  ــس ش ــن در مجل ــد و خداآفری ــر، هوران ــردم کلیب ــده م نماین
ــر و  ــتان کلیب ــعه شهرس ــم در توس ــع مه ــی از موان ــامی یک اس
ــاختهای  ــی در زیرس ــات زیربنای ــدان امکان ــباران را فق ــه ارس منطق

ــرد. ــوان ک ــگری عن گردش
بـه گـزارش هفتـه نامه عجب شـیر به نقل از نصر ، ارسـان فتحـی پور، در 
جمـع خبرنـگاران یکـی از راهکارهـای مهم توسـعه منطقه ارسـباران بویژه 
شهرسـتان کلیبـر را برنامـه ریـزی مناسـب بـرای ایجـاد زیرسـاخت هـای 

گردشـگری در مناطـق مختلـف آن ذکـر کرد.
وی گفـت: ایـن منطقه در سـطح ملی و بیـن المللی یکـی از مناطق مطرح 
گردشـگری بـوده و بخصـوص در فصـل بهـار و تابسـتان روزانـه پذیـرای 

هـزاران گردشـگر داخلـی و خارجـی از اقصـی نقاط کشـور می باشـد.
نماینـده مـردم کلیبـر، هورانـد و خداآفریـن در مجلـس شـورای اسـامی، 
گفـت: متأسـفانه عدم برنامه ریـزی در حصوص گردشـگری و نبود امکانات 
ازم بـرای راهنمایـی مناسـب گردشـگران و امکانـات و تجهیـزات مناسـب 
بـرای پذیرایی مناسـب از آنها، فراهـم نبودن امکانات خدماتی، گردشـگری 
و فضاهـای مناسـب نمایشـگاهی جهـت عرضـه محصـوات سـنتی منطقه 
باعـث شـده گردشـگران در بهتریـن روزهـای بهـاری و تابسـتانی تنها یک 

روز خـود را درایـن محـل بگذرانند.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس تأکیـد کـرد: بایـد همـه مسـئوان 
دسـت در دسـت هـم تـاش کنیـم تا بـا برخـورد شایسـته زمینـه را برای 
جـذب سـرمایه گـذاران جهت سـرمایه گـذاری در پـروژه های گردشـگری 
و مجتمـع هـای پذیرایـی و خدماتـی اقامتـی فراهـم نمائیـم تـا ماندگاری 
گردشـگران در منطقـه بـه چنـد روز افزایـش دهیم که دراین صـورت قطعاً 

بـه نفـع منطقـه خواهـد بود.
وی، تأکیـد کـرد اگـر دراین زمینه اهتمـام ازم صورت نگیـرد فقط زحمت 
جمـع آوری زبالـه گردشـگران بـرای این شـهر خواهد شـد و درآمد ناشـی 

از صنعـت گردشـگری نصیب شـهرهای دیگر خواهد شـد.

98 درصد اراضی ملی و دولتی آذربایجان شرقی 
دارای سند مالکيت هستند

 نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسامی :
فقدان امکانات زیربنایی یکی از موانع 

بخش گردشگری در ارسباران است
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استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز و شهرســتان هــای 
ــه  ــراد ذیــل را ب اســتان جهــت تکمیــل کادر تخصصــی خــود اف

ــد. ــی نمای ــوت م ــکاری دع هم

طـــراح  
 صفحه آرای روزنامه 

خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

محــل مراجعــه: تبریــز خیابــان فاریابــی )چایکنــار( ۲۰۰ متــر 
پاییــن تــر از پمــپ بنزیــن طبقــه فوقانــی رادیــو تیــس تیــس 

هفته نامه عجب شير
 04136577742 

موبایل: 09143010573

هفته نامه فرهنگی ـ اقتصادی                          آدرس: تبریز - خیابان فارابی )چایکنار( - ۲۰۰ متر پایین تر از پمپ بنزین - طبقه فوقانی رادیو تیس تیس
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : جعفر شکوریان     طراحی: موسسه پژواک کتاب آذربایجان      

زیر نظر شورای سردبیری                                 چاپ : تصویر                                           تلفن دفتر :3657774۲-۰41              تلفن همراه : ۰9143۰1۰573
سه شنبه 3 شهریور ماه 94 - سال دوم - شماره 16 - 500 تومان

آذربایجان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
از دستگاه های نظارتی  اینکه  با بـــیان   شرقــی 
به  واگذاری  برای  را  نیمه تمام  پروژه های  لیست 
کشور  وزیر  گفت:  خواسته ایم،  خصوصی  بخش 
دستگاه ها  عملکرد  ارزیابی  در  که  کرده  اعام 
خصوصی  بخش  به  پروژه ها  واگذاری  میزان 
حاشیه  در  امروز  بهبودی  داوود  می  شود.  لحاظ 
در  استان  برنامه ریزی  شورای  جلسه  پنجمین 
گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: 
بخش  فعالیت های  اثربخشی  میزان  تاشیم  در 
را  دولت  تصدی گری  و  گسترش  را  خصوصی 
با توجه به جمیع  کاهش دهیم و رویکرد دولت 
کردن  فعال تر  سیاست ها  و  محدودیت ها  جهات، 

بخش های غیردولتی است.
مختلفـی  نشسـت های  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کـه بـا دسـتگاه های نظارتـی داشـته ایم لیسـت 
پروژه هـای نیمه تمـام را بـرای واگـذاری به بخش 
خصوصـی خواسـتار شـده ایم، افزود: وزیر کشـور 

اعام داشـته  کـه در ارزیابـی عملکرد دسـتگاه ها 
میـزان واگـذاری پروژه هـا به بخـش خصوصی را 

لحـاظ می کنـد.
بهبـودی در ادامـه توضیحـات خـود بـا اشـاره به 
بررسـی طـرح جامـع شهرسـتان اسـکو گفـت: 
شـهر جدیـد سـهند رفتـه رفتـه پـر جمعیت تـر 
انجـام  بـرای  کـه  و سـرریز جمعیتـی  می شـود 
امـور اداری خـود بـه سـهند مراجعـه می کننـد 
بـه اسـکو سـرازیر می شـوند، بنابرایـن در آینـده 
ایـن شهرسـتان نخواهد توانسـت جوابگوی حجم 

ترافیـک جمعیـت باشـد.
آذربایجان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
شرقی اضافه کرد: در بجث سامت به ویژه در فاز 
4 سهند افراد برای اقامت شبانه خود معموا به 
اسکو می روند بنابراین نباید تنها جمعیت ساکن 

را در نظر بگیریم.
شـهر  یـک  اسـکو  شـد:  یـادآور  مسـئول  ایـن 
فرهنگـی اسـت و خیابان هـای آن کشـش حجـم 

قابـل توجـه تـردد خودروهـا را ندارند و بـا توجه 
بـه اینکه اطراف اسـکو باغ اسـت نمی تـوان برای 
تخریـب  بـه  اقـدام  گسـترش عـرض خیابان هـا 
کـرد ضمـن اینکه نحوه ارتباط شهرسـتان اسـکو 
بـا خسروشـاه و روسـتاهای اطـراف نیـز در طرح 
جامـع لحـاظ نشـده بـود کـه همـه ایـن مـوارد 
بـرای بررسـی بیشـتر در این جلسـه مطرح شـد.

وی تصریح کرد: بیمارستان اسکو هم در سال های 
نخواهد  کنندگان  مراجعه  جوابگوی  دیگر  آتی 
مرکز  اسکو  ولیعصر  منطقه  در  است  ازم  و  بود 
اینکه طبق  بهداشتی درمانی احداث شود ضمن 
تبریز احداث  اعام رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
متر  به 10 هزار  نیاز  اسکو  بیمارستان جدید در 

مربع زیربنا دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان 
با  نهاد  این  عمرانی  های  طرح  افتتاح  از  شرقی 
83 میلیارد و 193 میلیون ریال اعتبار در هفته 

دولت خبر داد.
محمـدی  قربـان  مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
بـه  اشـاره  بـا  خبرنـگاران  جمـع  در  یکشـنبه 
فرارسـیدن هفتـه دولـت گفت: طرح  هـای هادی 
و عمرانی بنیاد مسـکن در روسـتاهای آذربایجان 
شـرقی در هفتـه دولـت امسـال بـا 83 میلیـارد 
و 193 میلیـون ریـال بـه بهره بـرداری می رسـد.
وی در ادامـه افـزود: در هفتـه دولـت امسـال در 
آذربایجان شـرقی 27 طرح هادی در روسـتاهای 
15 شهرسـتان بـا حضـور مسـئولین اسـتانی و 

شهرسـتانی اسـتان توسـط بنیاد مسـکن 
افتتـاح و بـا بهـره بـرداری از آنهـا شـش 
هـزار و 700 خانـوار از مزایـای بهره منـد 

می شـوند.
مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان 
هفت  هفته  این  در  همچنین  داد:  ادامه  شرقی 
روستاهای  در  نوساز  مسکونی  واحد   34 و  هزار 
اعتبار  که  شد  خواهند  افتتاح  شرقی  آذربایجان 
محل  از  آنها  ریالی  میلیارد   220 و  هزار  چهار 
مسکن  نوسازی  و  بهسازی  ویژه  طرح  تسهیات 
خانوار  هزار  هفت  و حدود  تامین شده  روستائی 
بهره مند خواهند  آن  مزایای  از  استان  روستاییی 

شد.

از  جلوگیـری  محرومیت زدایـی،  محمـدی 
مهاجـرت و خودکفایـی در معیشـت روسـتائیان 
را از مهم تریـن اهـداف اجرای طرح هـای عمرانی 
در روسـتاها عنـوان و تصریـح کـرد: بـا اجـرای 
طـرح هادی، چهره روسـتا متحـول و از مهاجرت 
همیـن  بـر  و  می شـود  جلوگیـری  روسـتاییان 
اسـاس از 283 هـزار واحـد مسـکونی روسـتایی 
واحـد  هـزار   145 از  بیـش  شـرقی  آذربایجـان 
یعنـی حـدود تقریبـا بـاای 50 درصـد مقـاوم 

سـازی ونوسـازی شـده اسـت.

رئیـس پلیـس امنیـت عمومـی اسـتان آذربایجان شـرقی از پلمـب 18 تاار 
پذیرایـی متخلـف در اسـتان طی مـاه جاری خبـر داد.

علیرضـا هنردوسـت امـروز در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در تبریـز از 
اجـرای طـرح ضربتـی نظـارت بـر تاارهـای پذیرایـی خبـر داد و گفت: در 
همیـن زمینـه اداره نظـارت بر اماکن عمومی اسـتان طـرح کنترل و نظارت 
بـر مراکـز تاارهـای پذیرایـی را در اسـتان بـه مرحله اجرا گذاشـته اسـت.

وی ادامـه داد: در ایـن طـرح از بالغ بـر 353 واحد صنفی مرتبـط بازدید به 
عمـل آمـد و به 196 نفـر از مدیـران واحدهای صنفی تذکـر و آموزش های 

ازم داده  شد.
هنردوسـت در تشـریح محورهایـی کـه تاارهـای پذیرایـی بایـد رعایـت 
کننـد، یـادآور شـد: رعایـت شـئونات و ضوابـط اماکـن عمومـی مبنـی بـر 
عـدم برگـزاری مراسـم بـدون اخـذ مجـوز از اداره اماکـن عمومـی، عـدم 
برگزاری مراسـم عروسـی به صـورت مختلط، برگـزار نکردن مراسـم همراه 
بـا موسـیقی زنـده و عدم فیلمبـرداری افراد فاقد صاحیت فردی از مراسـم 

عروسـی از جملـه ایـن موارد اسـت.
ایـن مقـام انتظامی اضافـه کرد: همچنین بـرای 70 واحد صنفـی که دارای 
معایـب، تخلفـات انتظامـی و فاقـد پروانـه کسـب بودنـد بـه منظـور اعمال 

مـاده 27 و 28 قانـون نظـام صنفـی بـرگ اخطاریـه تعطیلی صادر شـد.
وی در پایـان تصریـح کـرد: در ایـن رابطـه 18 تـاار نیـز بـه دلیـل عـدم 
رعایـت ضوابـط، برطـرف نکـردن معایـب و عـدم اخذ مجـوز پروانه کسـب 
در موعـد مقـرر توسـط اداره اماکـن عمومـی و اتحادیـه مربوطـه تعطیل و 

شـد. پلمب 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی آذربايجان شرقی:
ميزان واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در ارزیابی عملکرد 

دستگاه ها لحاظ می  شود

رئيس پليس امنيت عمومی استان آذربايجان شرقی خبر داد
پلمب 18 تاار پذیرایی متخلف در آذربایجان شرقی

در هفته دولت صورت می گيرد؛
افتتاح طرح های بنيادمسکن آذربایجان شرقی با 83 

ميليارد ریال اعتبار

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز و شهرســتان هــای 
ــه  ــراد ذیــل را ب اســتان جهــت تکمیــل کادر تخصصــی خــود اف

ــد. ــی نمای ــوت م ــکاری دع هم

طـــراح  
 صفحه آرای روزنامه 

خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

محــل مراجعــه: تبریــز خیابــان فاریابــی )چایکنــار( ۲۰۰ متــر 
پاییــن تــر از پمــپ بنزیــن طبقــه فوقانــی رادیــو تیــس تیــس 

هفته نامه عجب شير
 04136577742 

موبایل: 09143010573

بزودی پایگاه خبری و تحلیلی
عجب شیر ما به آدرس 

. .
شروع بکار خواهد کرد


