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جعفر شکوريان

ســرمقــاله

تازه های خبـــر

ســـرخط خبرها
دایل گرایـش جوانان 

به شبــکه های اجــتماعی

دیدگاه

خبر کوتاه

اقـــدام ترکیـــه در ســـاقط کـــردن 
جنگنـــده ســـوخو ی روســـی را می تـــوان 
بـــه نوعـــی بـــازی بـــا آتـــش از ســـوی 
ـــاد  ـــدای از ابع ـــه دانســـت. ج ـــت ترکی دول
و تبعـــات سیاســـی، شـــاید بتـــوان 
ـــف  ـــدام را تضعی ـــن اق ـــر ای ـــن اث مهمتری

اقتصـــاد ترکیـــه دانســـت. 
بایــد توجــه داشــت کــه اقتصــاد 
ترکیــه تــا حــد زیــادی بــه درآمــد 
صــادرات  و  گردشــگری  از  حاصــل 
مجــاور  کشــورهای  بــه  محصواتــش 
ــه  وابســته اســت. از دیگــر روی ترکیــه ب
ــیه  ــی از روس ــرژی واردات ــه ان ــدت ب ش
وابســته اســت و هــم از ایــن روســت کــه 
ــزرگ  ــار ب ــوان قم ــه را می ت ــدام ترکی اق

ــمار آورد. ــه ش ــکارا ب ــت آن دول
اقتصــاد تولیــد محــور ترکیــه در ســه 
حــوزه مختلــف می توانــد از اقــدام اخیــر 

ــردد، اول  ــر گ ــور متاث ــن کش ــت ای دول
ــاری، دوم  ــادات تج ــم مب ــش حج کاه
کاهــش درآمــد حاصــل از گردشــگری و 

ــا امنــی. ــی ناشــی از ن ســوم جــو روان

الف( کاهش حجم مبادات: 
روسـیه بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن 
شـرکای تجـاری ترکیـه طـی یـک دهـه 
گذشـته بـه شـمار مـی رود و بـا دارا بودن 
حجـم معاماتـی معـادل 44 میلیارد دار 
نقـش مهمـی را در میان شـرکای تجاری 
ترکــیه داراســــت. یــکی از مهمـترین 
اقداماتـی کـه دولـت روسـیه می توانـد در 
قبـال اقـدام آنـکارا انجـام دهـد کاهـش 
حجـم معامـات خـود بـا ترکیـه اسـت. 
ایـن کار می توانـد در کوتاه مـدت و میان 
مـدت اقتصـاد ترکیـه را بـه شـدت تحت 

قراردهد.  تاثیـر 

شـورای  عمـران  کمیسـیون  رئیـس 
اسـامی شـهر تبریـز گفـت: بـا تصویـب 
ایحـه سـاخت شـهرک سـامت در خاوران 
شـاهد افزایش سـرانه ی سـامت در شهر 

تبریـز خواهیـم بـود.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه 
نقـل از شـهریار؛ ایـرج شـهین باهـر افزود: 
انتقال پزشـکان سـاکن در 17 شـهریور و 
سـاماندهی فضاهـای درمانـی شـهر تبریز 
دغدغـه ی چندیـن سـاله ی شـهرداری و 
شوراسـت و همچنیـن این اقـدام می تواند 
قـدم بزرگـی در رفـع گـره ترافیکی شـهر 

نیز محسـوب  شـود.
نظـر  در  امکانـات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
گرفته شـده در این شـهرک اعـم از هتل، 
خانـه سـالمندان، مهد کـودک، واحدهای 
اقامتـی و ... اظهـار داشـت: انتخـاب ایـن 
مـکان بـرای سـاخت شـهرک از تمامـی 
ابعـاد ترافیکی، وسـعت و دسترسـی مورد 

نمی کنـم  تصـور  و  قـرار گرفتـه  بررسـی 
در تبریـز بتـوان جایـی بهتـر از شـهرک 
خـاوران بـرای سـاخت ایـن مرکـز پیـدا 

. د کر
ــای  ــاخت واحده ــزوم س ــه ل ــر ب باه
تجــاری همچــون عینــک فروشــی در 
ــهرک  ــکان در ش ــاختمان پزش ــار س کن
ــاخت  ــت: س ــرد و گف ــاره ک ــامت اش س
پارکینــگ چندیــن برابــر ظرفیــت فعلــی، 
احــداث فروشــگاه ها و چندیــن بانــک 
نیــز از دیگــر برنامــه هــای ســاخت ایــن 

ــت. ــهرک اس ش
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قمار بزرگ 
آتش انفجار جنگنده روسی در خرمن اقتصاد ترکیه

 رئیس کمیسیون عمران شورای اسامی شهر تبریز:
 افزایش سرانه درمان تبریز با ساخت شهرک 

سامت در خاوران 

در گفتگو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه مطرح 
شد: 

 عدم تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم 
ورشکستگی بانک ها را به همراه دارد

عزم زنان روستا نشین آذربایجان شرقی 
برای کمک احیای دریاچه ارومیه

گزارشی از احواات کشاورزان سرابی:
سیب زمینی هایمان را
 »زنده به گور« نکنید!

کشف 70 کیلو تریاک در تبریز 

جدال آبی های اجوردی تبریز 
با زرد قناری های اصفهان

نوسازی ناوگان تاکسی رانی، دغدغه 
اصلی سازمان تاکسی رانی 

و شهرداری تبریز

 سرپرست تعاون روستایی آذربایجان شرقی: 
صنایع تبدیلی و بسته بندی در 

آذربایجان شرقی گسترش می یابد

رحمانی:
بازار ایران را در اختیار 

خارجی ها نمی گذاریم

ناگفته های یک موسیقی دان از ظرافت های هنر موسیقی

هنر مند در برابر مسایل جامعه عمق نگر است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:

انتخابات آینده فرصت به رخ 
کشیدن حضور مردم در صحنه 

خواهد بود

سرپرست معاونت بین الملل استاندار آذربایجان شرقی:

دریافت مجوز تولید خودرو با 
برند اروپایی

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

شناسایی 330 کاندیدای 
احتمالی انتخابات مجلس در 

آذربایجان شرقی

ضرورت بازشناسی قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران

قانــون اساســی بــه عنــوان میثــاق مــردم و دولــت 
ــور  ــه در هرکش ــت ک ــی اس ــن قوانین ــی از مهمتری یک
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــود. قان ــرا می ش ــن و اج تدوی
اســامی ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و 
در واقــع میثــاق و عهــد نامــه دولــت و ملــت و ثمــره 
ــرانجام  ــه س ــرای ب ــه ب ــت ک ــهدایی اس ــاک ش ــون پ خ
ــا  ــارزه ب ــود را در مب ــان خ ــامی ج ــاب اس ــیدن انق رس

ــد. ــدا نمودن ــاهی ف ــم ستم ش رژی
دسـتخوش  همـواره  بشـر  زندگـی  طوانـی  دوران 
تغییـرات در گرایـش بـه قانـون بـوده اسـت. در دوره ای 
نظـرات سیاسـی حاکمـان بااتـر از قانـون قـرار داشـت 
چنانکـه افاطـون برای مثال فاسـفه را در شـهر فرضی 
خـود بااتـر از قانـون می دانسـت و یا ژان بدن نـه دقیقاً 
بلکـه در برداشـت غالـب چنین نظری داشـت. اما دوران 
یـک  در  قانـون  و  حاکمـان  بشـریت،  تاریـخ  از  درازی 
ردیـف قـرار داشـتند - قانون به سـادگی چیـزی بود که 
حاکـم می خواسـت. - )این امـر به مکتـب اثباتی حقوق 
معروف اسـت کـه برخـی آغازگـر آن را در دوران جدید 
مدرن تـر  و  سـوم  گرایـش  در  لیکـن  می داننـد(  هابـز 
حاکـم در بند قانـون بود. نخسـتین گام در جهت فاصله 
گرفتـن از اسـتبداد حاکمـان، نظـر حاکمیت به وسـیله 
قانـون بـود کـه مفهـوم پایین تـر بـودن حاکـم از قانون 
و الـزام او بـرای حاکمیـت از راه هـای قانونـی را شـامل 
می شـد. حکومت هـای مـردم سـاار بـا ایجـاد حاکمیت 
قانـون، در ایـن راه فراتـر رفتند. هرچند هیـچ جامعه ای 
بـدون مشـکل نیسـت، امـا حاکمیـت قانـون از حقـوق 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی حمایـت می کنـد. 
قانون اساسي جمهوري اسامي ایران مبین 

آن دوران سـپری شـده و روزگار دیگری جای آن را گرفته 
اسـت. چشـم ها بـه گونـه ای دیگـر می بینـد، عواطـف در 
برابـر موضوعـات دیگر واکنش نشـان می دهند. موسـیقی 
و  نامعلـوم  مطالـب  کـه  هنرهاسـت  تریـن  عالـی  از 
نفهمیدنـی را بـرای مـا توضیـح می دهـد، تفسـیر می کنـد 

و مـا را بـه عالمـی کـه هنـوز بـرای انسـان مجهول اسـت 
رهبـری می کنـد. وجـود برخـی مشـکات و نـا بسـامانی ها 
در حـوزه موسـیقی سـؤاات بـدون جـواب متعـددی را در 
اذهـان عمومـی ایجـاد می کنـد کـه پاسـخ هـای مناسـب 
را می طلبـد.  امـر  متخصصیـن  و  کارشناسـان  منطقـی  و 

یوسـف رنجربـر گرگـر در زمـره موسـیقی دانان  بنـام ایران 
اسـامی اسـت کـه از زمان هـای دور تـا کنـون دسـتی بـر 
آتـش موسـیقی دارد و از زیـر و بم هـای  هنـر موسـیقی 
و نقـش موسـیقی فاخـر در ارتقـاء روحیـه انسـان ها سـخ 

می گویـد.

بابک زينی زاده
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  ستاد انتخابات کشور اعام کرد: 
 آغاز نام نویسی داوطلبان مجلس خبرگان 26 آذر و 

مجلس شورای اسامی 28 آذر 94

ســـتاد انتخابـــات کشـــور در اطاعیـــه شـــماره 4، 
ــی  ــان نمایندگـ ــام از داوطلبـ ــت نـ ــاز ثبـ ــان آغـ زمـ
ـــاه  ـــنبه 26 آذرم ـــری را روز پنجش ـــرگان رهب ـــس خب مجل
و داوطلبـــان نمایندگـــی مجلـــس شـــورای اســـامی را 

ــرد. ــام کـ ــنبه 28 آذر 1394 اعـ روز شـ
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــه عجـــب ش ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــات  ـــتاد انتخاب ـــماره 4 س ـــه ش ـــاس اطاعی ـــا، براس ایرن
ـــس  ـــن دوره مجل ـــری پنجمی ـــات سراس ـــور، انتخاب کش
ـــورای  ـــس ش ـــن دوره مجل ـــری و دهمی ـــرگان رهب خب
اســـامی بطـــور همزمـــان در روز جمعـــه هفتـــم 

ــود. ــزار می شـ ــفند 1394 برگـ اسـ
ـــادآور  ـــه ی ـــن اطاعی ـــور در ای ـــات کش ـــتاد انتخاب س
شـــد: داوطلبـــان نمایندگـــی مجلـــس خبـــرگان 
رهبـــری شـــخصاً یـــا بوســـیله نماینـــده خـــود کـــه 
ــخ  ــد از تاریـ ــد، می تواننـ ــده باشـ ــی شـ ــاً معرفـ کتبـ
اداری  وقـــت  پایـــان  تـــا   94 آذر   26 پنجشـــنبه 
ــت روز  ــدت هفـ ــه مـ ــنبه دوم دی 94 بـ روز چهارشـ
در ســـاعات اداری بـــه فرمانـــداری مرکـــز حـــوزه 
ـــه اصـــل  ـــا ارائ ـــه و ب ـــا وزارت کشـــور مراجع ـــه ی انتخابی
ـــی  ـــر تمام ـــخه تصوی ـــس دار، چهارنس ـــنامه عک شناس
صفحـــات شناســـنامه و دوازده قطعـــه عکـــس 4×6 ، 
ـــبت  ـــی نس ـــام داوطلب ـــنامه اع ـــل پرسش ـــن تکمی ضم

بـــه ثبـــت نـــام خـــود اقـــدام کننـــد.
ــرای  ــه در اجـ ــن اطاعیـ ــاس ایـ ــن براسـ همچنیـ
ـــس شـــورای اســـامی  ـــات مجل ـــون انتخاب ـــاده 45 قان م
و مـــاده 21 آئیـــن نامـــه اجرایـــی آن، ثبـــت نـــام از 
ـــورای  ـــس ش ـــن دوره مجل ـــی دهمی ـــان نمایندگ داوطلب
ــان  ــا پایـ ــاه 94 تـ ــنبه 28 آذر مـ اســـامی از روز شـ
ــام  ــدت 7 روز انجـ ــه مـ ــاً بـ ــه 4 دی جمعـ روز جمعـ

می شـــود.
ـــان  ـــد: داوطلب ـــادآور ش ـــور ی ـــات کش ـــتاد انتخاب س
می تواننـــد بـــه منظـــور اعـــام داوطلبـــی خـــود در 
مهلـــت تعییـــن شـــده بـــا همـــراه داشـــتن مـــدارک 
ــداری  ــور، فرمانـ ــات کشـ ــتاد انتخابـ ــه سـ ــل بـ ذیـ
هـــای مراکـــز حـــوزه هـــای انتخابیـــه، ســـفارتخانه ها 
یـــا کنســـولگری ها یـــا نمایندگـــی هـــای سیاســـی 
جمهـــوری اســـامی ایـــران در خـــارج از کشـــور 
ـــد. ـــام کنن ـــت ن ـــرم ثب ـــل ف ـــه تکمی ـــدام ب ـــه و اق مراجع

5مدارک ازم به این شرح است:
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برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران در 
تبریز

دبیـر اولیـن همایـش اقتصـاد صنعتی ایـران از برگزاری 
اولیـن همایـش ملـی اقتصـاد صنعتی ایـران در دانشـگاه 
تبریـز خبـرداد و  گفـت: عاقمنـدان بـرای شـرکت در ایـن 
همایـش می تواننـد تـا پایـان آذرماه سـال جـاری چکیده 
آدرس  بـا  همایـش  ایـن  دبیرخانـه  بـه  را  خـود  مقالـه 

www.iotabrizu.ir ارسـال کننـد. اینترنتـی 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر به نقـل از ایسـنا، 
اظهـار  خبـر  ایـن  بیـان  صمـن  پورعباداللهـان  محسـن 
داشـت: دانشـکده اقتصـاد، مدیریـت و بازرگانـی دانشـگاه 
تبریـز بـرای اولیـن بـار در کشـور همایـش ملـی اقتصـاد 
صنعتـی ایـران را در روزهـای پنجـم و ششـم اسـفند مـاه 

سـال جـاری در دانشـگاه تبریـز برگـزار می کنـد.
وی افــزود: عاقمنــدان بــرای شــرکت در ایــن همایــش 
می تواننــد تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری چکیــده مقالــه 
خــود را بــه دبیرخانــه ایــن همایــش بــا آدرس اینترنتــی 
همچنیــن  نماینــد،  ارســال   www.iotabrizu.ir

ــاه  ــان دی م ــا پای ــز ت ــاات نی ــل مق ــال اص ــت ارس مهل
ــد. ــاری می باش ــال ج س

وی بـا ارائـه توضیحاتـی در خصـوص اقتصـاد صنعتـی 
و لـزوم مطالعـه و تحقیقـات در ایـن زمینـه اظهـار کـرد: 
اقتصـاد صنعتـی شـاخه ای از علـم اقتصـاد اسـت کـه بـر 
روی سـاختارهای اقتصـادی عملکرد بنگاه هـا با پیچیدگی 

هـای خـاص آنهـا تاکیـد می کند.
 پـور عبادللهـان تاکید کـرد: از جمله ایـن پیچیدگی ها 
وجـود هزینـه مبادلـه، اطاعـات محـدود و موانـع موجود 
اسـت کـه ایـن عوامـل دسـت در دسـت هـم داده و باعث 

پیدایـش رقابـت ناقص می شـوند.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تبریـز و دبیـر همایـش 
اقتصـاد صنعتـی ایـران اظهـار کـرد: اقتصـاد صنعتـی از 
نظریـه بازی هـا بـه شـکل گسـترده اسـتفاده می کنـد که 
دارای تاثیراتـی بـر روی قوانیـن ضـد انحصـار و رقابتـی 

سـازی اسـت.
وی موضـوع و در واقـع وظیفه شـورای رقابت کشـور را 
در حـوزه اقتصـاد صنعتی دانسـت و گفت: تعیین سـاختار 
و رفتـار بنگاه هـا و بازارهـا از رقابت کامل تـا انحصار کامل 

از مولفـه هـای اصلی اقتصاد صنعتی اسـت.
ــون  ــی چـ ــاس موضوعاتـ ــن اسـ ــر ایـ ــزود: بـ وی افـ
ســـاختار بـــازار، ادغـــام، تحقیـــق و توســـعه، تبلیغـــات، 
اطاعـــات، روش هـــای قیمـــت گـــذاری، کیفیـــت 
ــت  ــی و مدیریـ ــاد صنعتـ ــی، اقتصـ ــت، کارایـ و ضمانـ
ـــی  ـــش مل ـــی همای ـــای اصل ـــه محوره ـــتراتژیک از جمل اس

اقتصـــاد صنعتـــی ایـــران اســـت.

 اخراج سهام بانک یونان از بورس نیویورک 
 بـه دنبـال افـت 91 درصـدی ارزش سـهام بانـک یونان 
در سـال جـاری میـادی، بـورس نیویـورک تصمیـم گرفت 
تـا هـر چـه سـریعتر ایـن بانـک را از لیسـت شـرکت هـای 

پذیرفتـه شـده خـود خـارج کند. 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از سـنا، 
یونـان  بانـک  سـهام  نیویـورک،  بهـادار  اوراق   بـورس 

)Bank of Greece( را اخراج کرد.
 بـه دنبـال افـت 91 درصدی ارزش سـهام بانـک یونان 
در سـال جـاری میادی، بـورس نیویـورک تصمیم گرفت 
تـا هـر چه سـریعتر ایـن بانـک را از لیسـت شـرکت های 

پذیرفتـه شـده خود خـارج کند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در آخریـن سـاعات معاماتی 
در روز جمعـه قیمـت سـهام ایـن بانـک بـه طـرز عجیبی 
افـت 16 سـنتی را متحمـل شـد کـه بـه ایـن ترتیـب هر 
بـورس  کـه  قیمتـی  معاملـه شـد،  دار  آن 1.96  سـهم 

نیویـورک آن را »افـت غیرمعمـول« اعـام کـرد.
نتیجـه  بـه  بـا  یونـان حتـی  بـزرگ  بانـک  چهارمیـن 
رسـیدن مذاکـرات بدهـی یونـان نیـز نتوانسـت بـا رونـد 
افزایشـی قیمـت سـهام همـراه شـود در حالـی کـه ایـن 

دارد. بدهـی  دار  میلیـارد   15.3 حـدود  در  بانـک 
خـروج بانـک یونان از بـورس نیویـورک در جدید ترین 
جلسـه هیـأت مدیـره بـورس نیویـورک مطـرح می شـود 
امـا گمانـه زنی هـا نشـان از اخـراج ایـن شـرکت از بورس 

اسـت. نیویورک 

 ۱00 درصد سهام کشت و صنعت نیشکر هفت تپه واگذار 
می شود 

 بلـوک 1۰۰ درصـدی سـهام شـرکت کشـت و صنعـت 
نیشـکر هفـت تپـه شـامل 194 میلیـون و ۷41 هـزار و 
333 سـهم بـه قیمت پایه هر سـهم 11 هـزار و 231 ریال 
و ارزش کل پایـه 2 هـزار و 18۷ میلیـارد و 139 میلیـون 
و 91۰ هـزار و 923 ریـال بـه صـورت ۵ درصـد نقـد و بقیـه 
اقسـاط 8 سـاله در سـی امیـن روز آذرمـاه امسـال بـه 

مزایـده گذاشـته می شـود. 
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ســـنا، بلـــوک 1۰۰ درصـــدی ســـهام شـــرکت کشـــت 
ـــر  ـــه ه ـــت پای ـــه قیم ـــه ب ـــت تپ ـــکر هف ـــت نیش و صنع
ســـهم 11 هـــزار و 231 ریـــال در ســـی امیـــن روز آذر 

مـــاه امســـال واگـــذار می شـــود.
ــت و  ــرکت کشـ ــهام شـ ــدی سـ ــوک 1۰۰ درصـ بلـ
صنعـــت نیشـــکر هفـــت تپـــه شـــامل 194 میلیـــون و 
ـــهم  ـــر س ـــه ه ـــت پای ـــه قیم ـــهم ب ـــزار و 333 س 741 ه
11 هـــزار و 231 ریـــال و ارزش کل پایـــه 2 هـــزار و 187 
ـــه  ـــال ب ـــزار و 923 ری ـــون و 91۰ ه ـــارد و 139 میلی میلی
صـــورت 5 درصـــد نقـــد و بقیـــه اقســـاط 8 ســـاله در 
ـــته  ـــده گذاش ـــه مزای ـــال ب ـــاه امس ـــن روز آذرم ـــی امی س

می شـــود.
ـــترش  ـــازمان گس ـــه س ـــق ب ـــهام متعل ـــزان س ـــن می ای
ـــرکت  ـــپرده ش ـــغ س ـــه مبل ـــت ک ـــران اس ـــازی ای و نوس
ـــازی 65  ـــی س ـــازمان خصوص ـــط س ـــده آن توس در مزای
ــال  ــزار و 328 ریـ ــون و 197 هـ ــارد و 614 میلیـ میلیـ
تعییـــن شـــده اســـت.خروج بانـــک یونـــان از بـــورس 
نیویـــورک در جدیـــد تریـــن جلســـه هیـــأت مدیـــره 
بـــورس نیویـــورک مطـــرح می شـــود امـــا گمانـــه 
ــورس  ــرکت از بـ ــن شـ ــراج ایـ ــان از اخـ ــا نشـ زنی هـ

نیویـــورک اســـت.

درصـد   ۷۰ اخیـر  سـال  دو  طـی  کشـور  پولـی  ارزش 
کاهـش داشـته و بانـک مرکـزی بـه عنـوان صاحـب اصلی 
می بایسـت در راسـتای حفـظ ارزش پولـی کشـور تـاش 
کنـد. چـرا که به طـور قطع در کشـوری کـه ارزش پولی آن 
بـه یـک سـوم رسـیده بانک هـا در آن کشـور در برابر ارزش 
پولـی آن کوچـک شـدند و ترازنامـه آنهـا بـا مشـکاتی 
مواجـه گریـده اسـت. در ایـن شـرایط دولـت می بایسـت 
بـه بررسـی راهکارهـای اجرا شـده در کشـورهای خارجی که 

بـا مشـکات ایـن چنینـی مواجـه شـده انـد، بپردازنـد.
مرکـز پژوهـش هـای مجلـس شـورای اسـامی طـی 
هفته گذشـته گزارشـی شـامل 9 بند در خصـوص کاهش 
نـرخ سـود بانکی منتشـر کرد کـه به نظر می رسـد یکی از 
ایـرادات اساسـی گزارش مذکور بررسـی یـک جانبه اثرات 
کاهـش نـرخ سـود بانکـی بـر وضعیـت بانک هـا و عـدم 
توجـه بـه اثـر گـذاری ایـن موضـوع بـر شـرایط اقتصادی 

و سـودآوری صنایـع می باشـد.
در همیـن ارتبـاط، یک کارشـناس ارشـد بازار سـرمایه 
در گفتگـو بـا خبرنـگار بـورس نیـوز عنـوان کـرد: گزارش 
دارای  اسـامی  شـورای  مجلـس  هـای  پژوهـش  مرکـز 
ایـرادات فراوانـی اسـت کـه یکـی از اصلـی تریـن آن عدم 
توجـه بـه اعمـال اثـرات مثبـت کاهـش سـود بانکـی بـر 
کلیـت اقتصـاد کشـور و نیز عـدم ارائه پیشـنهاداتی جهت 
جلوگیـری از بـروز مشـکات احتمالی پـس از کاهش نرخ 

سـود بانکـی می باشـد.

عدم تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم موجب 
ورشکستگی بانک ها می شود

جعفـر عزیـزی افـزود: در خصـوص بنـد یـک کـه بـه 
عـدم الـزام تغییـر سـود بانکـی بر اسـاس نرخ تورم اشـاره 
شـده، بایـد گفـت کـه نـرخ سـود بانکـی بایسـتی رابطـه 
مسـتقیمی بـا نرخ تورم داشـته باشـد و اتفاقـاً این موضوع 
بـه نفـع بانک هـا نیـز اسـت. بـه طوریکـه اگرچـه ممکـن 
اسـت عـدم تناظـر نرخ سـود بانکی با نـرخ تـورم در کوتاه 
مـدت تأثیـر منفـی بـر وضعیـت بانک هـا و اقتصاد کشـور 
اعمـال نکنـد، امـا به طور قطـع این موضـوع در بلند مدت 
بدلیـل عدم وجـود تقاضا بـرای دریافـت وام بانکی موجب 
بـروز مشـکاتی بـرای بانک هـا می شـود و در نهایـت بـه 

ورشکسـتگی آنهـا منجـر خواهد شـد.
در ایـن شـرایط ایـن سـوال مطـرح می شـود کـه آیا با 
افزایـش نـرخ سـود بانکی، وضعیت سیسـتم بانکـی که در 
حـال حاضر بسـیار نامناسـب اسـت، بهبود می یابـد؟ بطور 
قطـع پاسـخ خیـر می باشـد و می بایسـت بانـک هـای این 
چنینـی از سیسـتم بانکـی خـارج شـوند. به نظر می رسـد 

هـر انـدازه کـه بـه تـداوم عمـر موسسـات غیـر مجـاز و 
مشـکل دار کمـک شـود، اقتصـاد کشـور نابود می شـود.

عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در گـزارش مذکور بـه تولید و 
مهمتـر از آن وضعیـت اشـتغال کشـور در رونـق اقتصادی 
هیـچ اشـاره ای نشـده، در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: 
بانک هـا مدیرانـی دارنـد کـه معلـوم نیسـت دانـش کافـی 
در حـوزه بانکـی دارنـد؟ یـا نـه. بطوریکه اغلب موسسـات 
مالـی توسـط افـراد نـا آگاه به این حـوزه و خـاف قوانین 
تأسـیس شـده و در حالـی از سـوی دولـت مـورد تشـویق 
قـرار می گیرنـد کـه در مقابـل آن تولیـد کننـده ای کـه 
بـرای ایجاد اشـتغال و جـذب نیروی کار فعالیـت می کند، 
هیـچ حمایتی از سـوی دولـت از آن صـورت نمی گیرد. به 
عبـارت بهتـر دولت یـار شـاطر تولیدکننـدگان و بارخاطر 
موسسـات غیـر مجـاز و بانـک هـای متخلـف شـده و یـار 

شـاطر را بـا نـرخ سـود بانکـی بـاا تنبیـه می کند.
سـوم  بنـد  بـه  سـرمایه  بـازار  ارشـد  کارشـناس  ایـن 
گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلس اشـاره کـرد و گفت: 
بـرای موسسـات مالـی غیـر مجاز درصـد نرخ سـود بانکی 
فرقـی نمی کنـد و بـه هر میزانی که تعیین شـود از سـوی 
آنهـا رعایـت نمی کنـد. چـرا که نظارتـی بر این موسسـات 
اعمـال نمی شـود و هـر نـرخ کـه شـورای پـول و اعتبـار 
تصویـب کند، موسسـات غیرمجـاز از آن را اعام می کنند.

نقدینگی 90 میلیارد تومانی موسسات غیر مجاز 
درچه محلی سرمایه گذاری می شود؟!

ایـن موضـوع کـه چـرا موسسـات غیـر مجـاز تعطیـل 
نمی شـود و اطـاع رسـانی دقیقـی از فهرسـت نـام ایـن 
مطـرح  کـه  اسـت  اساسـی  سـوال  نمی شـود  موسسـات 
از  بیـش  آنهـا  فعالیـت  عواقـب  قطـع  بطـور  و  می شـود 
کـه  چـرا  اسـت  انسـانی  نیروهـای  از  تعـدادی  بیـکاری 
مشـخص نیسـت این موسسـات نقدینگـی در اختیار خود 
را در چـه حـوزه ای سـرمایه گـذاری می کنند. حـال آنکه 
در گـزارش مذکـور نقدینگـی موسسـات مالـی غیـر مجاز 
حـدود 9۰ میلیـارد تومان اعام شـده که ایـن رقم معادل 
3۰ میلیـارد دار آمریـکا اسـت و حتـی در کشـور آمریـکا 

نیـز مبلـغ قابـل توجهـی به شـمار مـی رود.
عزیـزی افـزود: نکتـه دیگـری کـه در خصـوص گزارش 
مذکـور بویـژه در بنـد چهـارم آن وجـود دارد ایـن اسـت 
کـه تنهـا بـه بانک هـا و سـپرده گـذاران توجه شـده و وام 
گیرنـدگان و متقاضیـان وام بـه دسـت فراموشـی سـپرده 
شـدند. بـر ایـن اسـاس بهتـر بـه نظـر می رسـید کـه در 

اثـرات عـدم  گـزارش مذکـور بنـدی مبنـی بـر بررسـی 
کاهـش تسـهیات بانکـی و زیـان وام گیرنـدگان افـزوده 

می شـد.

200 هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ها 
وجود ندارد

مشـکات  بـه  سـرمایه  بـازار  ارشـد  کارشـناس  ایـن 
موجـود در ترازنامـه بانک هـا بـه دلیـل کمبـود نقدینگـی 
اشـاره کرد و ابراز داشـت: کمبـود نقدینگـی بانک ها متأثر 
از دو موضـوع اسـت کـه از جمله آن می توان به تسـهیات 
تکلیفـی بیـش از 1۰۰ هـزار میلیـارد تومانـی بانک هـا بـه 
الوصـول  مشـکوک  مطالبـات  و  معوقـات  نیـز  و  دولـت 
بانک هـا بـه مبلـغ 1۰۰ هزار میلیـارد تومان اشـاره کرد. از 
ایـن رو حـدود 2۰۰ هـزار میلیـار تومـان پـول بانک ها که 
اکثـراً معوقـات و وثائقـی همچون اماک و زمین هسـتند، 
وجـود نـدارد و می تـوان گفـت مشـکل نقدینگـی بانک ها 
از ایـن موضـوع نشـأت می گیـرد کـه بانک هـا و وثائقـی 
همچـون سـاختمان و زمیـن می گیرنـد. حـال آنکـه ایـن 
سـوال مطـرح می شـود که چـرا سـهام یک شـرکت تولید 
کننـده کـه پویا و فعال اسـت بـه جای زمین و سـاختمان 

نمی گیرند. وثیقـه  بـه 

کاهش 70 درصدی ارزش پولی کشور طی دو سال 
اخیر

عزیـزی افـزود: مسـئله دیگـری کـه مطـرح می شـود 
ایـن اسـت کـه ارزش پولـی کشـور طـی دو سـال اخیـر 
7۰ درصـد کاهـش داشـته و بانـک مرکـزی بـه عنـوان 
صاحـب اصلـی می بایسـت در راسـتای حفـظ ارزش پولی 
کشـور تـاش کنـد. چـرا کـه بـه طـور قطـع در کشـوری 
کـه ارزش پولـی آن بـه یک سـوم رسـیده بانک هـا در آن 
کشـور در برابـر ارزش پولـی آن کوچـک شـدند و ترازنامه 
آنهـا بـا مشـکاتی مواجـه گریـده اسـت. در ایـن شـرایط 
دولـت می بایسـت بـه بررسـی راهکارهـای اجـرا شـده در 
کشـورهای خارجـی کـه با مشـکات ایـن چنینـی مواجه 

انـد، بپردازند. شـده 
وی بـه بنـد 9 گـزارش مرکـز پژوهـش هـای مجلـس 
اشـاره کـرد و ادامـه داد: شناسـایی سـود کاغـذی توسـط 
بانک هـا موضوعـی اسـت کـه واقعیـت دارد و در گـزارش 
مجلـس نیـز قیـد شـده و اتفاقـاً دولـت اسـتثناعاً در ایـن 
مـورد بـه درسـتی عمـل کـرده و انتظـار مـی رود تـا در 

خصـوص سـایر مـوارد نیـز اقـدام اساسـی انجـام دهـد.

سه پیشنهاد برای رفع مشکات بانک ها
ــوص  ــرمایه در خص ــازار س ــد ب ــناس ارش ــن کارش ای
ــع و  ــع موان ــرای رف ــود ب ــای موج ــنهادها و راهکاره پیش
ــه  ــت ب ــی دول ــت بده ــت: پرداخ ــا گف ــکات بانک ه مش
بانــک هــا، تعطیــل شــدن موسســات مالــی غیــر مجــاز در 
ــوق  ــات مع ــت مطالب ــن و دریاف ــان ممک ــریع ترین زم س
ــع  ــع موان ــت رف ــه جه ــواردی اســت ک ــه م ــا از جمل آنه
ــن  ــه ای ــه ب ــه توج ــرد. البت ــنهاد ک ــوان پیش ــی می ت فعل
نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه جهــت دریافــت معوقــات 
ــا  ــا اکتف ــات بانک ه ــه اقدام ــاً ب ــتی صرف ــا نبایس بانک ه
ــد  ــز بای ــت نی ــه و دول ــوه قضای ــن منظــور ق ــود و بدی نم

ــد. ــرار بگیرن ــا ق ــار بانک ه ــوند و در کن وارد ش

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر استقال ندارد
عزیــزی در خاتمــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا 
ترازنامــه بانک هــا علیرغــم نظــارت و بررســی آن توســط 
ــکل  ــزی دارای مش ــک مرک ــی و بان ــات حسابرس موسس
ــده،  ــاره ش ــز اش ــه آن نی ــور ب ــزارش مذک ــت و در گ اس
اظهــار داشــت: نظــارت بانــک مرکــزی و موسســات 
حسابرســی کافــی نبــوده و در بررســی آن ســهل انــگاری 
کــرده انــد کــه ایــن موضــوع نیــز از عــدم اســتقال بانــک 
مرکــزی نشــأت می گیــرد. بــه هــر حــال امیدواریــم کــه 
ــار  ــد و ی ــته باش ــتقال داش ــزی اس ــک مرک ــس بان ریی
ــر  ــه نظ ــه ب ــرا ک ــد چ ــا نباش ــمن بانک ه ــت و دش دول
ــی  ــه نوع ــزی ب ــک مرک ــی بان ــرایط فعل ــد در ش می رس
ــود  ــتی ب ــر درس ــر ناظ ــد و اگ ــا را می زن ــب بانک ه جی
ــدند. ــرو نمی ش ــی روب ــن چنین ــکات ای ــا مش ــا ب بانک ه

 بــرای جــذب منابــع خارجــی بایــد سیســتم تــک نرخــی 
ــه شــود کــه اگــر ســرمایه گــذاری  کــردن ارز پیــش گرفت
بــه کشــور ورود کــرد بــا یــک سیســتم ارزی شــفاف 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــد. چنانچ ــه رو باش ــی رو ب ــات قیمت و ثب
نیفتــد قطعــًا ســرمایه گــذار بــه دلیــل تحمیــل ریســک 

ــد. ــارف ورود نمی کن ــر متع ــای غی ه
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از سنا، رشد و 
پویایی یک نظام اقتصادی رو به توسعه در گروی تقویت 
بازارها است و تقویت بازارها در گروی رفع قوانین دست و 

پاگیر و موانع تولید است.
کمیسـیون  عضـو  میرمحمـدی،  محمدحسـین  سـید 
اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان مطلـب فوق 
گفـت: بـرای رفـع خاء هـا و موانع بایـد به گونـه ای تدبیر 
شـود کـه مشـکات بـورس و فرابـورس در آن برطـرف 
شـود، زیـرا اگـر سیسـتم بـازار سـرمایه تقویت شـود یک 
پیـام بـرای افـکار عمومـی بـه همـراه دارد کـه بازگشـت 

اعتمـاد  اسـت.
بازار سرمایه بنگاه ها به کسب  با تقویت  وی ادامه داد: 
بنگاه ها  جدی  ورود  که  می کنند  پیدا  جدی  ورود  کار  و 
می تواند تأمین کننده منابع و در عین حال تحقق اهداف 
در  ازم  شفافیت  نهایت  در  و  باشد  اقتصادی  های  بنگاه 

مسایل اقتصادی ایجاد شود.
اولویت  یازدهم  دولت  در  افزود:  ادامه  در  میرمحمدی 
اصلی کنترل تورم و سیاست های انقباضی بود که با کنترل 
تورم بخش عمده ای از نظام اقتصادی کشور در رکود قرار 
گرفت و یکی از بازارهایی که از این موضوع متأثر شد بازار 

سرمایه بود.
این نماینده مجلس گفت: وقتی در یک نظام اقتصادی 
نداشته  سودآوری  شرکتها  و  باشد  نداشته  رونق  تولید 

اما  بازار سرمایه دچار مشکل می شوند  باشند، سهامداران 
نکته اصلی این است که مشکل در بدنه تولید و سهامدار 
به عمق  رویه  این  بنابراین  دارد  و چرخشی  دوار  حرکتی 

مشکات برای هر کدام از طرفین می افزاید.
میرمحمدی با بیان اینکه دولت در این راه موظف است 
باید  دولت  گفت:  آورد،  در  به حرکت  را  اقتصادی  چرخه 
داشته  توجه  نیز  رکود  از  خروج  به  تورم  کاهش  عین  در 
باشد و به عبارتی اگر نظام اقتصادی بخواهد تقویت شود 
یک تورم نسبی ناگزیر است که بعد از ایجاد رونق در یک 
فرایند دیگر این افزایش را می توان کنترل کرد و اقتصاد 
را همزمان با کاهش تورم جهت داد که در این مسیر به 
فعلی کمک می شود. از شرایط  آن  و خروج  بازار سرمایه 

وزیر  مشخصاً  و  یازدهم  دولت  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصاد و رییس سازمان بورس، شفافیت هر چه بیشتر بازار 
و در دسترس قرار گرفتن اطاعات به طور همزمان برای 
گرفته  صورت  تدابیر  با  داشت:  اظهار  است،  بوده  همگان 
در حوزه هایی که شبهه رانت وجود داشته اقداماتی برای 
اطاع رسانی شفاف صورت گرفته است و بدین ترتیب به 
محض اینکه اطاعات آماده می شود برای اشخاص حقوقی 
و حقیقی در سامانه کدال قابل دریافت است و این اقدامی 

مؤثر در جهت شفاف سازی بازار سرمایه است.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس دربـاره چگونگـی 
جـذب  گفـت:  کشـور  در  نیـاز  مـورد  نقدینگـی  تأمیـن 
نقدینگـی مـورد نیـاز در دو رویکـرد قابـل تحقـق اسـت 
یکـی توجـه بـه منابـع داخلـی و دیگـری منابـع خارجی. 
بـرای منابـع خارجـی باید سیسـتم تـک نرخی کـردن ارز 
پیـش گرفته شـود که اگر سـرمایه گذاری به کشـور ورود 
کـرد بـا یـک سیسـتم ارزی شـفاف و ثبـات قیمتـی رو به 

رو باشـد.

ــاً  ــد قطع ــاق نیفت ــن اتف ــر ای ــرد: اگ ــح ک وی تصری
ــر  ــای غی ــک ه ــل ریس ــل تحمی ــه دلی ــذار ب ــرمایه گ س
ــذار  ــرمایه گ ــرای ورود س ــذا ب ــد ل ــارف ورود نمی کن متع
خارجــی ازم اســت بســترهای ازم از جملــه تــک نرخــی 
کــردن قیمــت ارز بــه عنــوان یــک امــر ازم ایجــاد شــود.

اینکـه چنانچـه زمینـه جـذب  بیـان  بـا  میرمحمـدی 
سـرمایه گـذار خارجـی فراهم نشـد، باید از منابـع داخلی 
اسـتفاده کـرد، گفـت: بایـد منابع داخلـی را با رفـع موانع 
کسـب و کار در نظـام اقتصـادی و تولیـدی کشـور فعـال 
کـرد در ایـن راسـتا بایـد حـوزه صـادارت فعال تر شـود و 

زمینـه تشـویق هـای صادراتـی شـکل بگیرد.
ــن  ــه تأمی ــه ب ــرد: تکی ــان ک ــر نش ــان خاط وی در پای
ــا  ــی بنگاه ه ــود نقدینگ ــد کمب ــی نمی توان ــای داخل نیازه
ــن اگــر در یــک جایــی کمبــود  را پوشــش بدهــد بنابرای
نقدینگــی وجــود دارد می تــوان از طریــق ارتقــاء جایــگاه 
صــادرات بــرای بنگاه هــا پشــتوانه ایجــاد کــرد کــه بــرای 
رســیدن بــه ایــن نقطــه وظیفــه دولــت و مجلــس اســت 

کــه راه را بــاز کننــد.
وی با اشاره به اهمیت صادرات گفت: در دسترس ترین 
و کم هزینه ترین راه برای تأمین مالی در شرایط فعلی ارائه 
تولیدات و خدمات بنگاه های داخلی به بازارهای کشورهای 

همسایه است. 

در گفتگو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه مطرح شد

 عدم تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم 
ورشکستگی بانک ها را به همراه دارد

در  آذربایجان  منطقه ای  بورس  در  معامات  حجم 
 66,144,125 با  برابر   1394/۰9/۰4 به  منتهی  هفته 
سهم بود که ارزش ریالی  این معامات مبلغی بالغ بر  

133.۰۰8.949.5۰2 ریال می باشد.
گذشته  هفته  به  نسبت  معامات  ارزش  و  حجم 
شاهد  همه  این  با  می دهد.  نشان  را  نسبی  افزایش 
کاهش شاخص اصلی بورس در این هفته بودیم. علت 
این امر را می توان واکنش بازار به عدم اجرای صحیح 
عدم  نیز  و  سو  یک  از  دولت  اقتصادی  بسته  طرح 

بازگشت اعتماد به فعالین بازار از سوی دیگر دانست.

بورس در هفته ای که گذشت

آمار داد و ستد بورس 
منطقه ای آذربايجان شرقی  
در هفته منتهی به  1394/09/04

واحدعنوان

29,023,276سهمحجم خريد

90,568,933,092ريالارزش خريد

37,120,849سهمحجم فروش

42,440,016,410ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

66,144,125سهم

ارزش کل  
معامات

133,008,949,502ريال

66عددصدور کد

 عضو شورای عالی بورس خبر داد:
بورس ارز با معامات آتی ارز 
در بورس کاا آغاز بکار می کند

محمدرضـــا پورابراهیمـــی، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
پـــس از ماه هـــا مطالعـــه و بررســـی، شـــورای عالـــی 
بـــورس بـــا تاســـیس بـــورس ارز موافقـــت کـــرد، افـــزود: 
ـــورس کاا  ـــاای ب ـــیل ب ـــه و پتانس ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ب
ـــات  ـــرمایه، معام ـــازار س ـــی از ارکان ب ـــوان یک ـــه عن ب

آتـــی ارز در ایـــن بـــورس راه انـــدازی خواهـــد شـــد.
ـــل  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ــورس گفـــت: راه  ــورای عالـــی بـ ــو شـ ــنا، عضـ از سـ
انـــدازی بـــورس کـــه در آخریـــن جلســـه شـــورای 
ــت، کار  ــرار گرفـ ــب قـ ــورد تصویـ ــورس مـ ــی بـ عالـ
ــورس کاای  ــی ارز در بـ ــات آتـ ــا معامـ ــود را بـ خـ

ایـــران شـــروع خواهـــد کـــرد.
محمدرضـــا پورابراهیمـــی، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
پـــس از ماه هـــا مطالعـــه و بررســـی، شـــورای عالـــی 
ـــزود:  ـــورس ارز موافقـــت کـــرد، اف ـــا تاســـیس ب ـــورس ب ب
ـــورس کاا  ـــاای ب ـــیل ب ـــه و پتانس ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ب
ـــات  ـــرمایه، معام ـــازار س ـــی از ارکان ب ـــوان یک ـــه عن ب
ـــد. ـــد ش ـــدازی خواه ـــورس راه ان ـــن ب ـــی ارز در ای آت

ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــورس در پاس ـــی ب ـــورای عال ـــو ش عض
ـــه  ـــورس کاا چ ـــی ارز در ب ـــات آت ـــه معام ـــش ک پرس
ــات  ــاز معامـ ــت: آغـ ــود؟ گفـ ــاز می شـ ــی آغـ زمانـ
آتـــی ارز بـــه تـــک نرخـــی شـــدن ارز، زمـــان رفـــع 
ـــل  ـــه داخ ـــوه ب ـــال وج ـــل و انتق ـــای نق ـــت ه محدودی
ـــک  ـــق ی ـــان از طری ـــاماندهی صراف ـــور، س ـــارج کش و خ
ـــزم و اراده  ـــر ع ـــم ت ـــه مه ـــی و از هم ـــامانه اطاعات س
ـــتگی  ـــات بس ـــن معام ـــاز ای ـــرای آغ ـــزی ب ـــک مرک بان

دارد.
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس در پاســـخ 
ـــی  ـــور ول ـــه حض ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ب
اه ســـیف، ریـــس کل بانـــک مرکـــزی در شـــورای 
عالـــی بـــورس و تصویـــب راه انـــدازی بـــورس ارز در 
ـــزی  ـــک مرک ـــوی بان ـــی از س ـــا مقاومت ـــورا، آی ـــن ش ای
بـــرای ایـــن کار وجـــود دارد؟ گفـــت: خیـــر، رییـــس 
کل بانـــک مرکـــزی موافـــق راه انـــدازی بـــورس ارز 
ـــیس  ـــدی تاس ـــان بن ـــه زم ـــده برنام ـــرر ش ـــت و مق اس
ـــده  ـــای آین ـــه ه ـــورس در هفت ـــن ب ـــت ای ـــاز فعالی و آغ

ـــود. ـــه ش ـــورا ارائ ـــن ش ـــه ای ـــده و ب ـــن ش تدوی
ــه از راه  ــاری کـ ــورد انتظـ ــی در مـ ــور ابراهیمـ پـ
انـــدازی معامـــات آتـــی ارز مـــی رود، گفـــت: توقـــع 
ــک  ــت، ریسـ ــات در گام نخسـ ــن معامـ ــم ایـ داریـ
ــور را  ــی در کشـ ــذاری خارجـ ــرمایه گـ ــری سـ پذیـ
ـــطه ابزارهـــای مشـــتقه  پوشـــش دهـــد کـــه بـــه واس
ــوان  ــود، می تـ ــه می شـ ــورس ارائـ ــن بـ ــه در ایـ کـ
ایـــن ریســـک و نگرانـــی از خـــروج ارز را بـــرای 

ــش داد. ــذاران کاهـ ــرمایه گـ سـ

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

تک نرخی کردن ارز ازمه سرمایه گذاری خارجی است 
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 فرماندار خواستار توقف ساخت غیراصولی درمانگاه 
تخصصی عجب شیر شد

فرماندار عجب شـیر خواسـتار توقف سـاخت غیراصولی 
درمانگاه تخصصی این شهرسـتان شـد.

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از ایرنـا، 
ابراهیـم طاهـری، درحاشـیه بازدید از سـاختمان درمانگاه 
تخصصـی در داخـل بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( ایـن 
شهرسـتان در گفـت و گو بـا خبرنگار ایرنا افزود: براسـاس 
کارشناسـی  نظـر  و  شـده  انجـام  هـای  آزمایـش  نتایـج 
ایـن طـرح در حـد  کار  مهندسـان شهرسـتان، کیفیـت 
خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  و  نیسـت  مطلـوب 
بهداشـتی درمانـی تبریـز کـه متولـی ایـن طـرح اسـت، 
بایـد بـر کار پیمانـکار ایـن طـرح نظـارت اصـول و دقیقی 
داشـته باشـد. وی با اشـاره به ضرورت احـداث درمانگاه ها 
و کلینیک هـای تخصصـی جدیـد در ایـن شهرسـتان بـا 
توجـه بـه افزایـش جمعیـت، یـادآور شـد: ایـن درمانـگاه 
در زمینـی بـه وسـعت 75۰ مترمربـع احـداث می شـود و 
بـرای ایـن منظـور بیـش از سـه میلیـارد ریـال اعتبـار در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. فرمانـدار عجـب شـیر بـا اشـاره 
بـه احتمـال بـروز خسـارت هـای جانـی و مالـی ناشـی از 
اجـرا نشـدن درسـت و فنـی ایـن طـرح بـر سـاکنان ایـن 
شهرسـتان، خواسـتار رفـع کاسـتی هـای این طرح شـد و 
گفـت: اگـر ایـرادی از طـرح هـای عمرانی گرفته می شـود 
قصـد مـچ گیـری نداریم بلکه هـدف رفع ایرادهـای فنی و 

جلوگیـری از بـروز مشـکات بعـدی اسـت.
طاهـری، ادامـه داد: نظـارت مسـئوان بـر طـرح هـای 
عمرانـی ایـن شهرسـتان بایـد بیـش از پیـش باشـد تـا 
طرح هـا بـه صـورت اصولـی، درسـت و بـا کیفیـت اجـرا 

. د شو

صنعت و گردشگری
قمار بزرگ 

آتش انفجار جنگنده روسی در خرمن اقتصاد ترکیه

بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه ســـهم 
مهمـــی از واردات ترکیـــه از روســـیه را بخـــش انـــرژی، 
ــع  ــا صنایـ ــد، عمـ ــکیل می دهـ ــات تشـ ــواد و غـ فـ
مـــادر و امنیـــت انـــرژی ترکیـــه در حـــال حاضـــر بـــه 
ـــکو  ـــه مس ـــت ک ـــن روس ـــت و از ای ـــته اس ـــیه وابس روس
می توانـــد بـــا کاهـــش ایـــن مبـــادات عمـــا صنایـــع 
ــه را  ــور ترکیـ ــد محـ ــاد تولیـ ــم اقتصـ ــش اعظـ و بخـ
هـــدف قراردهـــد. از دیگـــر روی تعلیـــق و یـــا تحدیـــد 
پروژه هـــای مشـــترک میـــان دو کشـــور نیـــز می توانـــد 
بخشـــی دیگـــر از اقدامـــات مســـکو را تشـــکیل دهـــد. 
ـــادر  ـــع م ـــاز صنای ـــل ب ـــت قب ـــد حال ـــز مانن ـــار نی ـــن ب ای
و ســـنگین ترکیـــه هـــدف قـــرار می گیـــرد.  از دیگـــر 
ـــی  ـــیه یک ـــده از روس ـــص گاز وارد ش ـــرژی و بااخ روی ان
از مســـایلی خواهـــد بـــود کـــه دولـــت ترکیـــه بـــا آن 
ـــورت  ـــه در ص ـــرا ک ـــود چ ـــد ب ـــان خواه ـــه گریب ـــت ب دس
ـــا  ـــه، عم ـــه ترکی ـــیه ب ـــوی روس ـــدور گاز از س ـــدم ص ع
ـــد  ـــدل خواه ـــه ب ـــوس ترکی ـــه کاب ـــش رو ب ـــتان پی زمس

ـــد. ش

ب( کاهش درآمد حاصل از گردشگری:
 اقتصــاد ترکیــه تــا حــد زیــادی بــه گردشــگری 
ــط  ــز توس ــت نی ــن صنع ــی از ای ــت و بخش ــته اس وابس
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ــه می ش ــگران روس تغذی گردش
ــت  ــد و امنی ــر رش ــدت ب ــه ش ــه ب ــدام ترکی ــاله اق مس
ایــن صنعــت نیــز تاثیــر خواهــد گذاشــت. چــرا کــه اوا 
ــه  ــفر ب ــا از س ــت ت ــته اس ــود خواس ــاع خ ــیه از اتب روس
ــران  ــال بح ــن ح ــز در عی ــد و نی ــاب کنن ــه اجتن ترکی
ــکل گرفتــه در روابــط دو کشــور می توانــد ترکیــه  ش
را از لیســت مقصــد گردشــگری بســیاری از گردشــگران 
خارجــی حــذف کنــد. بــا توجــه بــه ایــن مســاله، کاهــش 
شــمار گردشــگران می توانــد بــر بســیاری از صنایــع 
ــع  ــل داری و صنای ــه صنعــت پوشــاک، هت ــه از جمل تابع
خــرد تاثیــر منفــی بگــذارد کــه ایــن آثــار در میــان مــدت 
و بلنــد مــدت قابــل مدیریــت هســتند و در کوتــاه مــدت 
بــه هیــچ وجــه نمی تواننــد تحــت مدیریــت قــرار گیرنــد. 

ج( جو روانی ناشی از نا امنی:
اقدامـــات متقابـــل مســـکو و آنـــکارا باعـــث شـــده اســـت 
تـــا بازارهـــای مالـــی هـــر دو کشـــور بـــه ناامنـــی اقتصـــادی 
ناشـــی از تیرگـــی روابـــط مابیـــن دو کشـــور پاســـخ دهنـــد. 
ـــدی  ـــا ح ـــیه ت ـــواد و گاز روس ـــش ف ـــن بخ ـــن بی در ای
ــع  ــن صنایـ ــد. لیکـ ــده انـ ــر شـ ــاله متاثـ ــن مسـ از ایـ
ـــدت  ـــه ش ـــه ب ـــگری ترکی ـــوردی، گردش ـــداری، هوان بانک
ـــد.  ـــده ان ـــه ش ـــی مواج ـــای مال ـــت ارزش در بازاره ـــا اف ب
ــد  ــرک ماننـ ــزرگ تـ ــرکت های بـ ــر از شـ ــی دیگـ برخـ
ـــه  ـــائات ک ـــکا ایش ـــس و ان ـــی افِـ ـــس  NV، آناتول یاندک
ــری  ــا مجـ ــتند و یـ ــال هسـ ــیه فعـ ــای روسـ در بازارهـ
ـــتند  ـــیه هس ـــه و روس ـــن ترکی ـــترک بی ـــای مش پروژه ه
بیشـــترین تاثیـــر منفـــی را از تنـــش میـــان دو کشـــور 

پذیرفته انـــد. 
ـــاقط  ـــا س ـــه، ب ـــت ترکی ـــر داش ـــد در نظ ـــت بای در نهای
کـــردن هواپیمـــای روســـی عمـــا لـــرزه ای بـــر انـــدام 
اقتصـــاد خـــود انداختـــه اســـت کـــه پـــس لرزه هـــای 
ـــع  ـــر صنای ـــدت ب ـــه ش ـــد ب ـــدت می توان ـــاه م آن در کوت
ـــد  ـــز می توان ـــدت نی ـــان م ـــد و در می ـــر گذارن ـــه تاثی ترکی
ـــد.  ـــت کنن ـــدت سس ـــه ش ـــه را ب ـــاد ترکی ـــای اقتص پایه ه
ـــاری  ـــی قم ـــده روس ـــه جنگن ـــه ب ـــه در حمل ـــدام ترکی اق
اســـت بـــزرگ کـــه در نهایـــت حتـــی می توانـــد 
منجـــر بـــه رکـــود اقتصـــادی در ترکیـــه گـــردد مگـــر 
ـــود  ـــان خ ـــش می ـــع تن ـــعی در رف ـــرف س ـــه دوط آن ک
ـــود  ـــادی خ ـــکل ع ـــه ش ـــور را ب ـــط دو کش ـــرده و رواب ک

بازگرداننـــد. 

رحمانی: 
بازار ایران را در اختیار خارجی ها نمی گذاریم

رییـــس کمیســـیون صنایـــع مجلـــس شـــورای   
اســـامی گفـــت: کشـــور مـــا جمعیـــت حـــدود 8۰ 
ـــدود  ـــز ح ـــا نی ـــراف م ـــورهای اط ـــته و کش ـــی داش میلیون
ــی  ــازار خوبـ ــن بـ ــتند بنابرایـ ــر هسـ ــون نفـ 3۰۰ میلیـ
داریـــم و در ایـــن زمینـــه از ســـرمایه گذاران خارجـــی 

می کنیـــم. اســـتقبال  مشـــترک 
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــع  ـــون صنای ـــس کمیس ـــی ریی ـــا رحمان ـــت؛ رض ـــه مل خان
ـــن  ـــگاه بی ـــن نمایش ـــامی در دومی ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــع وابســـته  ـــش و صنای ـــف،  کف ـــت چـــرم کی ـــی صنع الملل
ـــدن  ـــت ، مع ـــر صنع ـــور وزی ـــا حض ـــروز ب ـــح ام ـــه صب ک
و تجـــارت در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های بیـــن 
ـــا  ـــکل م ـــت: مش ـــرد،  گف ـــه کار ک ـــاز ب ـــران آغ ـــی ته الملل
ـــی  ـــر قوانین ـــال های اخی ـــی س ـــت . ط ـــون نیس ـــود قان نب
ـــود و  ـــی ش ـــا اجرای ـــد کام ـــه بای ـــم ک ـــب کردی را تصوی

می تـــوان گفـــت در ایـــن بخـــش نقصـــی نداریـــم.
ــود  ــتقبال می شـ ــنهادات اسـ ــه داد: از پیشـ وی ادامـ
ــورد  ــود را مـ ــوان می شـ ــا عنـ ــه مـ ــه بـ ــواردی کـ و مـ
ـــه  ـــد ب ـــز بای ـــم. در حـــوزه چـــرم نی ـــرار می دهی بررســـی ق
ـــورهایی  ـــم در کش ـــه کنی ـــورها توج ـــر کش ـــارب دیگ تج
ـــن  ـــوزش در ای ـــوع آم ـــه موض ـــزی ب ـــا و مال ـــل ایتالی مث

بخش هـــا توجـــه می شـــود.
ــازی در ایـــن  ــر ضـــرورت برندسـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــات خوب ـــه اقدام ـــت: البت ـــوزه گف ح
ـــده  ـــاد ش ـــد ایج ـــد برن ـــی بای ـــت ول ـــه اس ـــورت گرفت ص
و در دنیـــا نیـــز مطـــرح شـــود کـــه البتـــه برندهـــای 

خوبـــی داریـــم، ولـــی کافـــی نیســـت.
رییـــس کمیســـیون صنایـــع مجلـــس در عیـــن 
حـــال بیـــان کـــرد: مـــن در کمیســـیونی کـــه در 
مجلـــس فعالیـــت می کنـــم، آمـــاده همـــکاری هســـتم 
ـــز  ـــور نی ـــاف کش ـــاق اصن ـــس ات ـــه رئی ـــی ک و کارگروه
ــی  ــت، ولـ ــم اسـ ــیار مهـ ــرده بسـ ــاره کـ ــه آن اشـ بـ
ـــی  ـــون یک ـــت، چ ـــودن آن اس ـــی ب ـــم دائم ـــوع مه موض
از اشـــکااتی کـــه در کشـــور مـــا وجـــود دارد مســـتمر 

برنامه هاســـت. نبـــودن 
ــم و  ــو برویـ ــه جلـ ــا برنامـ ــد بـ ــه داد: بایـ وی ادامـ
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــان ایـ ــز انتظارمـ ــام نیـ ــد از برجـ بعـ
ـــز  ـــا نی ـــود و م ـــری ش ـــدی پیگی ـــورت ج ـــه ص ـــا ب کاره

می دهیـــم. انجـــام  را  ازم  پیگیری هـــای 
رحمانـــی در بخشـــی از ســـخنان خـــود بـــا بیـــان 
ــال  ــات در حـ ــون مالیـ ــر قانـ ــال حاضـ ــه در حـ اینکـ
ــود را  ــرات خـ ــد نظـ ــکل ها بایـ ــت و تشـ ــاح اسـ اصـ
ـــدود 8۰  ـــت ح ـــا جمعی ـــور م ـــت: کش ـــد گف ـــه بدهن ارائ
ـــدود  ـــز ح ـــا نی ـــراف م ـــورهای اط ـــته و کش ـــی داش میلیون
3۰۰ میلیـــون نفـــر هســـتند بنابرایـــن بـــازار خوبـــی 
داریـــم و در ایـــن زمینـــه از ســـرمایه گذاران خارجـــی 

ــم. ــتقبال می کنیـ ــترک اسـ مشـ
تاکیـد  پایـان  در  مجلـس  رئیـس کمیسـیون صنایـع 
کـرد: بـه ایـن راحتـی اجـازه نمی دهیـم بـازار مصـرف ما 

در اختیـار دیگـر کشـورها قـرار گیـرد.
ــف،   ــرم کیـ ــت چـ ــی صنعـ ــن المللـ ــگاه بیـ نمایشـ
بـــا هـــدف معرفـــی  وابســـته  کفـــش و صنایـــع 
توســـعه  توانمندی هـــا ،  ظرفیت هـــا،  دســـتاوردها،  
ـــور ،  ـــرم کش ـــت چ ـــیل ها ی صنع ـــه پتانس ـــادرات و ارائ ص
ـــور در  ـــتاوردها کش ـــوات و دس ـــن تح ـــش آخری ـــا نمای ب
ایـــن زمینـــه  و فراهـــم کـــردن زمینه هـــای ازم بـــرای 
خارجـــی  و  داخلـــی  شـــرکت های  ســـرمایه گذاری 
و اشـــتغال پایـــدار از امـــروز تـــا نهـــم آذرمـــاه برگـــزار 

می شـــود.

ادامه از صفحه 1

اقصــادی  امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
بــا  گفــت:  آذربایجان شــرقی  اســتاندار  بین الملــل  و 
تولیــد  ارشــد اســتان، مجــوز  پیگیری هــای مدیریــت 
خــودرو در اســتان بــا برنــد اروپایــی دریافــت شــده اســت.

ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــد  ـــث تولی ـــوص بح ـــدزاده در خص ـــد محم ـــارس، احم ف
ـــت:  ـــار داش ـــتان، اظه ـــی در اس ـــد اروپای ـــا برن ـــودرو ب خ
ــوز  ــتان، مجـ ــد اسـ ــت ارشـ ــای مدیریـ ــا پیگیری هـ بـ
ـــه  ـــا توج ـــده و ب ـــت ش ـــتان دریاف ـــودرو در اس ـــد خ تولی
ـــن  ـــر ای ـــت اقتصـــادی ب ـــن مســـئله پیشـــنهاد معاون ـــه ای ب
اســـت تـــا انجمن هـــای تخصصـــی خـــودرو و نیـــروی 
محرکـــه و انجمـــن کارفرمایـــان تولیدکننـــده قطعـــات 
ــد  ــرای تولیـ ــرکتی بـ ــکیل شـ ــگام تشـ ــودرو پیشـ خـ
ـــکل  ـــن دو تش ـــای ای ـــور اعض ـــه حض ـــوند ک ـــودرو ش خ
موجـــب می شـــود کـــه اعضـــای ســـایر تشـــکل ها نیـــز 
ـــتان  ـــودرو در اس ـــد خ ـــرای تولی ـــرمایه گذاری ب ـــرای س ب

ـــوند.  ـــویق ش تش
ـــمت  ـــاح قس ـــئله افتت ـــا مس ـــه ب ـــه در رابط وی در ادام
ـــح  ـــونگون، تصری ـــس س ـــس در م ـــتانتره م ـــش کنس پاای

کـــرد: طبیعـــی اســـت کـــه وقتـــی در اســـتانی کنســـتانتره 
مـــس تولیـــد می شـــود انتظـــار هـــم اســـتانی ها 
ـــع   ـــایر صنای ـــس و س ـــد م ـــد کات ـــش تولی ـــیس بخ تاس
ــن  ــر همیـ ــد، بـ ــتان باشـ ــس در اسـ ــتی مـ پایین دسـ
ــران در  ــس ایـ ــرکت مـ ــای شـ ــئله ادعـ ــاس مسـ اسـ
خصـــوص اقتصـــادی نبـــودن تاســـیس شـــرکت بـــرای 

تولیـــد مـــس کاتـــد در حـــال بررســـی اســـت.

اتاق بازرگانی تبریز کمیسیون روابط خارجی را 
فعال کند

سرپرســـت معاونـــت هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و 
رابطـــه  در  آذربایجان شـــرقی  اســـتاندار  بین الملـــل 
بـــا عملکـــرد اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز بـــرای توســـعه 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــار داشـ ــتان، اظهـ ــادی اسـ اقتصـ
شـــرایط پســـاتحریم و انتخابـــات جدیـــد اتـــاق انتظـــار 
مســـئوان اســـتان بـــا نـــگاه بـــه ســـوابق و تجـــارب 
ـــت  ـــدگان و هیئ ـــت نماین ـــده، از هیئ ـــاب ش ـــراد انتخ اف

رئیســـه در ســـطح باایـــی اســـت.
محمـــدزاده، بـــا اشـــاره بـــه نقـــش اتـــاق بازرگانـــی 

افـــزود:  اســـتان،  در  ســـرمایه گذاری  جـــذب  در 
امیدواریـــم هرچـــه ســـریع تر اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز 
ـــژه  ـــه وی ـــود ب ـــی خ ـــیون های تخصص ـــتان کمیس در اس
ـــا در ورود  ـــد ت ـــال کن ـــی را فع ـــط خارج ـــیون رواب کمیس
ســـرمایه گذاران خارجـــی بـــه اســـتان و هـــم ارتبـــاط 
ـــترین  ـــور بیش ـــارج از کش ـــی خ ـــرمایه گذاران ایران ـــا س ب

یـــاری را بـــه اســـتان بکنـــد.
ـــق  ـــز از طری ـــی تبری ـــاق بازرگان ـــرد: ات ـــه ک وی اضاف
ــای  ــراه اعضـ ــه همـ ــود بـ ــیون های خـ ــایر کمیسـ سـ
منتخـــب، گفت و گـــو بـــرای حـــل و فصـــل مشـــکات 
صنعـــت و معـــدن و تجـــارت و کشـــاورزی نقـــش 

عمـــده ای را بـــه عهـــده بگیرنـــد.
سرپرســـت معاونـــت هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی و 
بین الملـــل اســـتاندار آذربایجان شـــرقی، خاطرنشـــان 
ـــاب  ـــراد انتخ ـــک اف ـــک ت ـــه از ت ـــناختی ک ـــا ش ـــرد: ب ک
ـــاتحریم  ـــرایط پس ـــدگان در ش ـــت نماین ـــرای هیئ ـــده ب ش
ـــه  ـــاده هرگون ـــم و آم ـــاق امیدواری ـــده ات ـــه آین ـــم ب داری
ـــتیم. ـــاتحریم هس ـــرایط پس ـــرای ش ـــاق ب ـــا ات ـــکاری ب هم

وی در ادامـــه در خصـــوص تســـهیات 3 هـــزار 
میلیـــاردی بـــا ســـود 24 درصـــد، مصـــوب ســـفر 
ـــه  ـــرد: در رابط ـــان ک ـــتان، بی ـــه اس ـــوری ب ـــت جمه ریاس
ـــره  ـــال مذاک ـــزی در ح ـــک مرک ـــا بان ـــئله ب ـــن مس ـــا ای ب
ـــی  ـــع داخل ـــکان خـــارج از مناب ـــا در صـــورت ام هســـتیم ت

ــد. ــن کننـ ــهیات را تامیـ ــن تسـ ــا ایـ بانک هـ

ــر  ــا تاکیــد ب مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس ب
ــق  ــت: مناط ــی گف ــتفاده از کاای ایران ــد و اس ــزوم خری ل
آزاد بســتر مناســبی بــرای ارائــه و ارتقــاء کیفــی کااهــای 

ــی اســت. ایران
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــار  ـــد از انب ـــی در بازدی ـــرب باغ ـــادم ع ـــن خ ـــر، محس مه
ــار داشـــت:  ــه آزاد ارس اظهـ ــازمان منطقـ مرکـــزی سـ
ـــازمان  ـــن س ـــد ای ـــت خری ـــی در اولوی ـــابه ایران کاای مش
اســـت چـــرا کـــه حمایـــت از تولیـــد داخـــل ازمـــه 
ــده و  ــت از تولیدکننـ ــی و حمایـ ــاد ملـ ــت اقتصـ تقویـ
ـــق اقتصـــاد  ـــات اساســـی تحق ـــی یکـــی از الزام کاای ایران

مقاومتـــی اســـت.

وی در ادامـــه افـــزود: دانـــش و مهـــارت ازم بـــرای 
ـــود دارد و ازم  ـــور وج ـــف در کش ـــای مختل ـــد کااه تولی
ـــن  ـــای نوی ـــده ه ـــوژی و ای ـــتفاده از تکنول ـــا اس ـــت ب اس
در راســـتای ارتقـــاء ســـطح کیفـــی کاای ایرانـــی گام 
ـــتر  ـــق آزاد بس ـــان مناط ـــن می ـــه در ای ـــود ک ـــته ش برداش
ـــت. ـــدف اس ـــن ه ـــق ای ـــرای تحق ـــبی ب ـــت مناس و فرص

ـــت: ورود تکنولـــوژی برتـــر جهـــان  ـــی گف عـــرب باغ
بـــدون عـــوارض گمرکـــی در ایـــن مناطـــق و امـــکان 
ســـرمایه گـــذاری 1۰۰ درصـــد ایرانـــی و خارجـــی 
و یـــا مشـــترک مهیـــا بـــوده و عرصـــه هـــای بزرگـــی 
ـــان  ـــد ایرانی ـــبد خری ـــر در س ـــگاه برت ـــب جای ـــرای کس ب
ـــی در  ـــن الملل ـــای بی ـــی در بازاره ـــور کاای ایران و حض

ایـــن مناطـــق وجـــود دارد.
ـــت  ـــه برخـــورداری ســـرمایه گـــذاران از مزی وی در ادام
قانـــون ارزش افـــزوده بـــرای کســـب ســـود بیشـــتر در 
تولیـــد، معافیـــت مالیاتـــی 2۰ ســـاله، معافیـــت از 
عــــوارض گــــمرکی و ســــود بازرگانـــی برای واردات مــــواد 
اولیـــه و ماشـــین آات، امـــکان صـــدور کاای تولیـــد 
ـــریفات و  ـــن تش ـــا کمتری ـــور ب ـــارج از کش ـــه خ ـــده ب ش
ـــرمایه  ـــرای س ـــادی ب ـــت اقتص ـــه فعالی ـــر گون ـــکان ه ام
گـــذاران خارجـــی را از جملـــه مزیـــت هـــای رقابتـــی 
ــذاران  ــرمایه گـ ــور سـ ــرای حضـ ــه آزاد ارس بـ منطقـ

داخلـــی و خارجـــی عنـــوان کـــرد.
ـــرد:  ـــح ک ـــه آزاد ارس تصری ـــازمان منطق ـــل س مدیرعام
ثبـــت شـــرکت ها توســـط خـــود ســـازمان منطقـــه آزاد 
ارس، امـــکان ســـرمایه گـــذاری 1۰۰ درصـــد خارجـــی 
ـــرمایه  ـــرمایه س ـــن س ـــی و تضمی ـــارکت ایران ـــدون مش ب
ــدن،  ــی شـ ــک و ملـ ــر تملـ ــی در برابـ ــذاران خارجـ گـ
امـــکان اســـتفاده از متخصصیـــن خارجـــی و عـــدم 
ـــاع  ـــروج اتب ـــرای ورود و خ ـــد ب ـــل روادی ـــه تحصی ـــاز ب نی
خارجـــی، صـــدور پروانـــه اشــــتغال بـــرای اتبـــاع خارجــــی 
ـــی ارس  ـــاری - صنعت ـــه آزاد تج ـــازمان منطق ـــط س توس
از دیگـــر مزایـــای ســـرمایه گـــذاری در ایـــن منطقـــه 

ــوند. ــوب می شـ محسـ
ـــی  ـــه و دسترس ـــن منطق ـــتراتژیک ای ـــت اس وی موقعی
بـــه بازاراهـــای بـــزرگ آســـیایی و اروپایـــی را یـــادآور 
شـــد و گفـــت: ارس بعنـــوان صنعتـــی تریـــن منطقـــه 
آزاد ایـــران، بـــه دلیـــل موقعیـــت ویـــژه منطقـــه ای و 
ـــود  ـــی و وج ـــرزمین اصل ـــه س ـــبت ب ـــان نس ـــن آس قوانی
ـــود  ـــا وج ـــذاری ب ـــرمایه گ ـــر س ـــم نظی ـــای ک ـــت ه فرص
ــرمایه  ــتقبال سـ ــورد اسـ ــوه، مـ ــای بالقـ ــت هـ ظرفیـ
گـــذاران در عرصـــه هـــای مختلـــف تولیـــد، صنعـــت، 
ــرار  ــی قـ ــاورزی و بازرگانـ ــگری، کشـ ــارت، گردشـ تجـ

گرفتـــه اســـت.
ــات  ــر از اقدامـ ــا تقدیـ ــان بـ ــی در پایـ ــرب باغـ عـ
ــد کاای  ــت خریـ ــتای رعایـ ــه در راسـ ــورت گرفتـ صـ
ایرانـــی در ســـازمان منطقـــه آزاد ارس خاطـــر نشـــان 
شـــد: هـــر نـــوع کاای مـــورد نیـــاز در ایـــن ســـازمان 
کـــه مشـــابه ایرانـــی داشـــته باشـــد، بایـــد در اولویـــت 

خریـــد قـــرار گیـــرد.

در  ارومیــه  دریاچــه  حاشــیه  روســتای  چنــد  زنــان 
ــه  ــن دریاچ ــای ای ــه احی ــک ب ــرای کم ــرقی ب آذربایجان ش

بــه یــاری همســران خــود شــتافتند .
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر بـــه نقـــل 
از باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  زنـــان ســـاکن در 
ــا  ــتان بـ ــو ایـــن شهرسـ ــو و چپقلـ ــتاهای قره قزلـ روسـ
انتخـــاب معیشـــت جایگزیـــن بـــه جـــای کشـــاورزی 
ــااب  ــای تـ ــا در احیـ ــد تـ ــاش می کننـ ــی تـ و باغبانـ
ــد. ــا کننـ ــش ایفـ ــه نقـ ــه ارومیـ ــاق و دریاچـ قره قشـ

ـــتای  ـــاکن روس ـــان س ـــی زن ـــرج اله ـــی ف ـــه ول ـــه گفت ب
قره قزلـــو حتـــی از کاشـــت گوجـــه فرنگـــی و هندوانـــه 
ـــاد آب  ـــرف زی ـــل مص ـــه دلی ـــواده ب ـــردان خان ـــط م توس
جلوگیـــری می کننـــد و بـــا راه انـــدازی کارگاه کوچـــک 

ـــتند. ـــواده هس ـــرج خان ـــک خ ـــی کم خیاط
فرج الهـــی تصریـــح کـــرد: بزرگتریـــن مشـــکل 
ـــود  ـــم و کمب ـــرمایه ک ـــتا س ـــن دو روس ـــان ای ـــی زن کنون
ـــورت  ـــه درص ـــن ک ـــت و ای ـــزات اس ـــودگی تجهی و فرس
ـــن  ـــرای تامی ـــاورزی، ب ـــردان از کش ـــتن م ـــت برداش دس

معیشـــت خانـــواده چـــه کار بایـــد بکننـــد.
در همیـــن راســـتا فرمانـــدار بنـــاب از اداره کل 
ـــاورزی،  ـــاد کش ـــازمان جه ـــت، س ـــط  زیس ـــت محی حفاظ
اداره کل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی و ســـازمان 
ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــارت اس ـــدن و تج ـــت، مع صنع

درخواســـت مســـاعدت کـــرده اســـت .
آذربایجـــان  محیط زیســـت  حفاظـــت  مدیـــرکل 
ــی  ــرح بین المللـ ــه طـ ــن زمینـ ــت: در ایـ ــرقی گفـ شـ
ـــوزش و  ـــدف آن، آم ـــه ه ـــده اک ـــدازی ش ـــا راه ان تااب ه
ـــرف  ـــش مص ـــرای کاه ـــی ب ـــع محل ـــازی جوام فرهنگ س
ــرای  ــن بـ ــت جایگزیـ ــن معیشـ ــاورزی و تامیـ آب کشـ

ــت. ــاق اسـ ــااب قره شـ ــات تـ نجـ
قاســـمی افـــزود: ایـــن تـــااب یکـــی از تااب هـــای 
ـــر  ـــت ب ـــه فعالی ـــوده و هرگون ـــه ب ـــه ارومی ـــاری دریاچ اقم
ـــر مســـتقیم دارد. ـــه تاثی ـــه ارومی اکوسیســـتم آن و دریاچ

ــا  ــن، بـ ــت جایگزیـ ــرح معیشـ ــه وی طـ ــه گفتـ بـ

ـــان  ـــی آن زن ـــه و ط ـــورت گرفت ـــا ص ـــکاری NGO ه هم
روســـتا بـــه حرفـــه خیاطـــی روی آورده انـــد.

ـــح  ـــتان تصری ـــت اس ـــط  زیس ـــت محی ـــرکل حفاظ مدی
کـــرد: ایـــن اداره از هـــر فعالیـــت و حرکـــت بـــرای احیـــای 
ـــرده  ـــتقبال ک ـــه اس ـــه ارومی ـــاق و دریاچ ـــااب قره قش ت
و تـــا حـــد تـــوان آمـــاده ارائـــه کمک هـــای مـــادی و 

ـــت. ـــوی اس معن
ـــت :  ـــتان گف ـــاورزی اس ـــازمان جهادکش ـــرکل س مدی
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــای قانون ـــازمان از فعالیت ه ـــن س ای

ــد. ــت می کنـ حمایـ
ـــم  ـــاورزی مصم ـــاد کش ـــازمان جه ـــزود : س ـــری اف مه
ـــی  ـــهیات فن ـــه تس ـــان ب ـــتیابی مراجع ـــه دس ـــت زمین اس
ــا  ــه بـ ــون در رابطـ ــده در قانـ ــی شـ ــی پیش بینـ و مالـ

ـــد. ـــم  کن ـــه را فراه ـــه ارومی ـــای دریاچ احی
بـــه گفتـــه وی ســـاکنان مناطـــق حاشـــیه دریاچـــه 
ــی  ــی و مالـ ــای فنـ ــد از راهنمائی هـ ــه می تواننـ ارومیـ
ســـازمان در زمینـــه فعالیت هایـــی ماننـــد پـــرورش 
ــاز، کـــرم  ماکیـــان و طیـــور خانگـــی چـــون اردک، قـ
ابریشـــم، پرنـــدگان زینتـــی و امـــور دامـــی بهره منـــد 

شـــوند.
ـــزود:  ـــتان اف ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــرکل س مدی
در زمینـــه فعالیت هایـــی از قبیـــل فـــرآوری خشـــکبار، 
ترشـــیجات، عرقیـــات گیاهـــی و دارویـــی، تولیـــد 
ــای  ــته بندی کودهـ ــد، بسـ ــی، تولیـ ــای لبنـ فرآورده هـ
آلـــی و ارگانیـــک و قالیبافـــی شهرســـتان بنابظرفیـــت 
ــور  ــتاهای مذکـ ــه روسـ ــوان بـ ــه می تـ ــی دارد کـ باایـ
ـــدن آن  ـــی شـــ ـــرای عملیات ـــرد ب ـــهاد کــــــ پیشنـــــ
ـــا  ـــی اعط ـــک مال ـــاوره و کم ـــدان مش ـــه عاقمنــــ بــــ

گـــردد.
مدیـــرکل تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی نیـــز بـــا اشـــاره 
ـــتگاه های  ـــار دس ـــن اداره در اختی ـــه ای ـــهیاتی ک ـــه تس ب
مرتبـــط قـــرار داده گفـــت: افـــراد بســـته بـــه عاقـــه و 
مهـــارت خـــود در رشـــته های مختلـــف می تواننـــد 
بـــه ادارات و ســـازمان هایی از قبیـــل ســـازمان جهـــاد 

ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــاورزی، س کش
ـــران،  ـــور ایثارگ ـــهید و ام ـــاد شـــ ـــگری، بنی و گردشــــ
صنـــدوق مهـــر امـــام رضـــا)ع(، ســـازمان فنـــی و 
ـــازمان  ـــی)ره(، ســ ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــه ای، کمیت حرف
ــامی  ــاد اســــــ ــگ و ارشـ ــتی، اداره فرهنـــ بهزیسـ
مراجــــــعه کـــرده و تســـهیات اختصـــاص یافتـــه اداره کل 
اداره تعــــــــاون کار و رفـــــــاه اجتماعـــی به مــــــشاغل 
ـــد. ـــت کنن ـــازمان ها دریاف ـــن س ـــق ای ـــی را از طری خانگ

میـــر احـــد حســـینی افـــزود: افـــراد عاقه منـــد بـــا 
ـــا  ـــای 5 ت ـــهیات و وام ه ـــد از تس ـــرح می توانن ـــه ط ارائ

1۰ میلیـــون تومانـــی بهره منـــد شـــوند.
مدیـــر اداره صنعـــت، معـــدن و تجـــارت شهرســـتان 
ـــص  ـــا تخصی ـــی ب ـــع خانگ ـــدازی صنای ـــز از راه ان ـــاب نی بن

ـــر داد. ـــی خب ـــون تومان ـــا 5 میلی ـــای 3 ت وام ه
عارفـــی تصریـــح کـــرد: در رابطـــه بـــا مشـــاغل 
ـــز در  ـــی نی ـــون تومان ـــا 5۰ میلی ـــای 3۰ ت ـــی وام ه گروه
اختیـــار متقاضیـــان قـــرار داده می شـــود کـــه پـــس از 
تاییـــد در شهرســـتان بایـــد توســـط اداره کل اســـتان و 

وزارت خانـــه نیـــز تاییـــد شـــود.
بـــه گفتـــه وی: درصـــورت درخواســـت اهالـــی 
می توانیـــم بـــرای اقدامـــات آموزشـــی نیـــز از اســـاتید 
ــا  ــایر زمینه هـ ــی و سـ ــی بافـ ــه قالـ ــرب در زمینـ مجـ

ــویم. ــد شـ ــی بهره منـ ــوزش اهالـ ــرای آمـ بـ

سرپرست معاونت بین الملل استاندار آذربایجان شرقی:

دریافت مجوز تولید خودرو با برند اروپایی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

مناطق آزاد بستر مناسبی برای ارائه و ارتقاء کیفی 
کاای ایرانی است

عزم زنان روستا نشین آذربایجان شرقی برای کمک 
احیای دریاچه ارومیه 

دعوت به همکاری

بیمه کارآفرین در نظر دارد برای 
 تکمیل کادر خود، تعدادی همکار 
)آقا و خانم( با روابط عمومی باا 

استخدام نماید.

)با حقوق ثابت و پورسانت عالی(
نمایندگی هاشم وند: آدرس: عجبشیر، 

میدان نماز، جنب مسجد جامع
شماره تماس: ۰9195۰41371 – 

۰41-37632272

نمایندگی صالح پور: آدرس: عجبشیر، میدان 
انقاب، خیابان رجایی، نرسیده به بنیاد 

شهید و امور ایثارگران. 
شماره تماس: ۰9196584828– 

۰41-37632725



سه شنبه 10 آذرماه 94 - سال دوم - شماره 29 فرهنگ و هنر4
اولین حضور تئاتر مراغه با نمایش سایه ها و باد در 

جشنواره بین المللی باروس

رییـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی مراغـــه 
گفـــت: تئاتـــر ایـــن شهرســـتان بـــا نمایـــش اثـــر 
ســـایه ها و بـــاد بـــرای اولیـــن بـــار بـــه جشـــنواره هـــای 
ــران در  ــده ایـ ــا نماینـ ــت و تنهـ ــی راه یافـ ــن المللـ بیـ

ــت. ــاروس اسـ ــار بـ ــنواره کوفـ جشـ
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
روابـــط عمومـــی ادراه کل ارشـــاد آذربایجـــان شـــرقی، 
ــه  ــش بـ ــن نمایـ ــزود: ایـ ــی، افـ ــد دادرس فیاضـ احمـ
نویســـندگی و کارگردانـــی فریـــدون وایـــی از ســـوی 
گـــروه تئاتـــر باریـــش ایـــن شهرســـتان اجـــرا شـــده و 
ـــار  ـــر کوف ـــی تئات ـــن الملل ـــنواره بی ـــن جش در دوازدهمی

ــد . ــرکت می کنـ ــاروس شـ بـ
ـــا  ـــر ت ـــن جشـــنواره از 3۰ نوامب ـــرد: ای ـــادآوری ک وی ی
پنـــج دســـامبر )9 تـــا 14 آذر(، در مینســـک پایتخـــت 
بـــاروس برگـــزار می شـــود و گـــروه نمایـــش باریـــش 
ـــایه ها و  ـــش س ـــران، نمای ـــده ای ـــا نماین ـــوان تنه ـــه عن ب

بـــاد را روی صحنـــه می بـــرد .
ــه  ــامی مراغـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــس اداره فرهنـ رییـ
ــرای  ــزی بـ ــه ربـ ــون برنامـ ــم اکنـ ــرد: هـ ــار کـ اظهـ
ـــی  ـــن الملل ـــنواره بی ـــن جش ـــروه در ای ـــن گ ـــرکت ای ش

آغـــاز شـــده اســـت .
ـــداد  ـــک روی ـــور در ی ـــه داد: حض ـــی، ادام دادرس فیاض
بیـــن المللـــی بـــا توشـــه فرهنگـــی، اعتبـــار و آبـــروی 
یـــک کشـــور و متضمـــن بازشناســـی و معرفـــت یـــک 
جغرافیـــا در عرصـــه جهانـــی بـــوده و بـــه طـــور قطـــع 
موجـــب تعامـــات فرهنگـــی و توســـعه ارتباطـــات 

ــود . ــر می شـ ــگ و هنـ ــوزه فرهنـ ــدی در حـ کلیـ
فریـــدون وایـــی، نویســـنده و کارگـــردان نمایـــش 
ـــن  ـــت: ای ـــا گف ـــگار ایرن ـــه خبرن ـــز ب ـــاد نی ـــایه ها و ب س
ـــای  ـــازه ه ـــش ت ـــود در بخ ـــه خ ـــد اولی ـــش در تولی نمای
ـــر  ـــی تئات ـــن الملل ـــنواره بی ـــن جش ـــی و یکمی ـــر س تئات
ـــران  ـــر ای ـــابقه تئات ـــش مس ـــی بخ ـــزه کارگردان ـــر، جای فج
ـــری  ـــر بازنگ ـــن اث ـــد ای ـــرده و در بازتولی ـــود ک را از آن خ
ـــه  ـــه آنچ ـــد ب ـــب جدی ـــا ترکی ـــا ب ـــده ت ـــام ش ـــی انج کل

ـــت . ـــت یاف ـــت، دس ـــر اس مدنظ
ــش ســایه ها و  ــاش می شــود نمای ــادآور شــد: ت وی ی

بــاد در داخــل کشــور نیــز بــه صحنــه بــرود .
ــارزاده، مریـــم برومندمطلـــق، ســـعید  ــادی افتخـ هـ
ـــد  ـــودی، فری ـــونیا معب ـــدی، س ـــا محم ـــق، رض برومندمطل
احـــدی، ســـعید علمـــی و مبینـــا روحـــی در نمایـــش 

ــد . ــش می کننـ ــای نقـ ــاد ایفـ ــایه ها و بـ سـ
جلـــوه  طـــراح  و  آهنگســـاز  احـــدزاده  میـــاد 
ــم  ــور، مریـ ــراح نـ ــای صوتـــی، رامیـــن خاکـــی طـ هـ
برومندمطلـــق طـــراح لبـــاس، آیـــدا وایـــی دســـتیار 
کارگـــردان و کامـــران فریـــدی طـــراح پوســـتر گـــروه 

ــتند . هسـ
نمایـــش ســـایه ها و بـــاد ســـاعت 22 روز پنجشـــنبه 
 BSU 12 آذر مصـــادف بـــا ســـوم دســـامبر در ســـالن

ـــی رود . ـــه م ـــه صحن ـــک ب ـــهر مینس ش

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:
انتخابات آینده فرصت به رخ کشیدن حضور مردم در 

صحنه خواهد بود

عاشــورا  ســپاه  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  مســئول 
گفــت: انتخابــات مجلــس دهــم فرصــت مناســبی بــرای 
بــه رخ کشــیدن حضــور مــردم در صحنه هــای مختلــف 

ــود. ــد ب ــران خواه ــامی ای ــوری اس ــام جمه نظ
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
فـــارس، حجت ااســـام حســـن کاملی فـــر امشـــب در 
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــیجیان مراغ ـــل از بس ـــم تجلی مراس
ــیجی وار  ــف بسـ ــای مختلـ ــران در صحنه هـ ــردم ایـ مـ
حضـــور داشـــته اند، اظهـــار داشـــت: در انتخابـــات 
ـــد  ـــان می دهن ـــود نش ـــور خ ـــا حض ـــردم ب ـــز م ـــده نی آین

کـــه همیشـــه پشـــتیبان نظـــام و رهبـــری هســـتند.
ــای معانـــدان نســـبت  ــه توطئه هـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــیجی  ـــر بس ـــزود: تفک ـــران اف ـــامی ای ـــوری اس ـــه جمه ب
ـــت را  ـــم زدن امنی ـــرای بره ـــمنان ب ـــور دش ـــازه حض اج

ــد. ــمنان نمی دهـ ــه دشـ بـ
ـــورا  ـــپاه عاش ـــه در س ـــی فقی ـــی ول ـــئول نمایندگ مس
ـــدرت  ـــه ق ـــامی ب ـــران اس ـــیجی در ای ـــر بس ـــزود: تفک اف
ـــه  ـــورهای منطق ـــر در کش ـــن تفک ـــل و ای ـــه ای تبدی منطق

ـــت. ـــدن اس ـــی ش ـــد و متجل ـــال رش ـــز در ح نی
کاملی فـــر، بـــا اشـــاره بـــه نقـــش بســـیج در 
پیـــروزی هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس افـــزود: ایـــن 
ـــه  ـــود در هم ـــری خ ـــت ناپذی ـــا شکس ـــی ب ـــدرت مردم ق
صحنه هـــا میـــدان دار دفـــاع از آرمان هـــای امـــام 
ـــامی  ـــوری اس ـــت جمه ـــری و تمامی ـــی )ره(، رهب خمین

ایـــران بـــوده اســـت.
ــه  ــیجیان نمونـ ــر از بسـ ــم از 2۰ نفـ ــن مراسـ در ایـ

ــد. ــی شـ ــل و قدردانـ ــه تجلیـ ــتان مراغـ شهرسـ
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ـــرکل آمـــوزش  ـــی مدی معـــاون ســـامت و تربیـــت بدن
ـــی جـــاری 3۰۰  ـــان ســـال تحصیل ـــا پای ـــرورش گفـــت: ت و پ
ـــرح  ـــتان در ط ـــی اس ـــوزان ابتدای ـــش آم ـــر از دان ـــزار نف ه

ـــد. ـــرکت می کنن ـــان ش ـــان و درم ـــت ده بهداش
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــی و  ـــن پرورش ـــع معاونی ـــی در جم ـــول صادق ـــا، رس ایرن
تربیـــت بدنـــی شهرســـتان ملـــکان، افـــزود: از مهرمـــاه 
ـــی  ـــع ابتدائ ـــوز مقط ـــش آم ـــر دان ـــزار نف ـــال 75 ه امس
ـــه  ـــد و بقی ـــرده ان ـــرکت ک ـــرح ش ـــن ط ـــون درای ـــا کن ت

نیـــز بـــه تدریـــج فلورایـــد تراپـــی می شـــوند.
ــه  ــه بـ ــرح را توجـ ــن طـ ــرای ایـ ــدف از اجـ وی هـ
ســـامت دهـــان و دنـــدان دانـــش آمـــوزان در ســـنین 
ــه  ــی بـ ــی توجهـ ــرد: بـ ــت و اظهارکـ ــی دانسـ کودکـ
موجـــب  درکودکـــی  دنـــدان  و  دهـــان  بهداشـــت 
ـــود. ـــالی می ش ـــدان در بزرگس ـــر دن ـــدی ت ـــات ج معض

ـــرح  ـــن ط ـــاس ای ـــن اس ـــرد: برهمی ـــه ک ـــی اضاف صادق
ــکاری  ــا همـ ــتان بـ ــی اسـ ــدارس ابتدایـ ــی مـ درتمامـ
بهداشـــت و درمـــان اجـــرا می شـــود و خدمـــات ارائـــه 

شـــده بـــه صـــورت رایـــگان می باشـــد.
وی ادامـــه داد: بیـــش از6۰ درصـــد کـــودکان دارای 
پوســـیدگی دنـــدان هســـتند و درمـــان و پیشـــگیری از 
ـــای اداره کل  ـــت ه ـــان از الوی ـــامت ده ـــج س آن و تروی

ـــت. ـــتان اس ـــرورش اس ـــوزش و پ آم
ـــت  ـــن نشس ـــز درای ـــکان نی ـــرورش مل ـــوزش وپ مدیرآم
ــان و دنـــدان در مـــدارس را  مشـــکات بهداشـــت دهـ
شـــامل پوســـیدگی دنـــدان، فقـــر تغذیـــه، شکســـتگی 
ـــه  ـــوزان عاق ـــش آم ـــب دان ـــزود: اغل ـــت و اف ـــدان دانس دن
ـــه  ـــد ک ـــکات دارن ـــیرینی و ش ـــرف ش ـــه مص ـــادی ب زی
ــواد  ــود و مـ ــیری کاذب می شـ ــبب سـ ــواد سـ ــن مـ ایـ
ـــزایی دارد. ـــش بس ـــدان نق ـــیدگی دن ـــدی آن در پوس قن

ایـــرج هاتفـــی گفـــت: کـــودکان و دانـــش آمـــوزان بایـــد 
بداننـــد آب نبـــات و شـــکات هـــای چســـبنده ماننـــد 
ـــبد  ـــا می چس ـــه دندان ه ـــی ب ـــدت طوان ـــه م ـــو ب کاکائ
ــا وارد  و زیـــان هـــای جبـــران ناپذیـــری بـــه دندان هـ

می کنـــد.

روابط عمومی جشنواره عمار اعام کرد 
حضور 26 اثر از آذربایجان شرقی در ششمین جشنواره 

مردمی عمار 

از زمـــان اعـــام فراخـــوان ششـــمین جشـــنواره 
مردمـــی عمـــار تاکنـــون 26 اثـــر از آذربایجان شـــرقی در 
بخـــش »فیلـــم« و »فیلـــم مـــا« ایـــن جشـــواره حضـــور 

پیـــدا کردنـــد.
ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــرد  ـــام ک ـــار اع ـــنواره عم ـــی جش ـــط عموم ـــارس، رواب ف
ـــار،  ـــنواره عم ـــمین جش ـــوان شش ـــار فراخ ـــان انتش از زم
ـــدان اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 26  فیلمســـازان و هنرمن
ـــنواره  ـــن جش ـــا« ای ـــم م ـــم« و »فل ـــش »فیل ـــه بخ ـــر ب اث

ــد. ــال کرده انـ ارسـ
ارســـالی  آثـــار  بیشـــترین  گـــزارش  بنابرایـــن 
ـــتند  ـــتانی و مس ـــب داس ـــتان در قال ـــن اس ـــازان ای فیلمس
ـــداری اســـامی- ـــی و بی ـــات اقتصـــاد مقاومت ـــا موضوع و ب

ـــت. ـــوده اس ـــی ب جهان
ـــنواره  ـــمین جش ـــر در شش ـــدان حاض ـــه هنرمن از جمل
عمـــار، می تـــوان همچنیـــن یونـــس شـــهباز فیلم ســـاز 
ـــب  ـــتانی »اس ـــر داس ـــا دو اث ـــه ب ـــرد ک ـــام ب ـــدی را ن مرن
ــنواره  ــمین جشـ ــد« در ششـ ــر جلـ ــی« و »کبوتـ چوبـ
ـــای  ـــتانی »مداده ـــم داس ـــرده اســـت، فیل ـــدا ک حضـــور پی
ــا اســـتقبال  رنگـــی« وی در دوره قبلـــی جشـــنواره، بـ

ـــود. ـــده ب ـــه ش ـــی مواج خوب
ـــزی  ـــوان تبری ـــاز ج ـــلطانی، فیلمس ـــی س ـــن عل همچنی
ـــز«  ـــلیم هرگ ـــگ »تس ـــا نماهن ـــی ب ـــه در دوره قبل ـــم ک ه
فانـــوس ایـــن بخـــش را کســـب کـــرده بـــود، در ایـــن دوره، 
ـــرده  ـــرکت ک ـــتند ش ـــر مس ـــک اث ـــگ و ی ـــج نماهن ـــا پن ب

ـــت. اس
براســـاس ایـــن گـــزارش، از بیـــن شـــهرهای ایـــن 
ـــهر  ـــدان ش ـــازان و هنرمن ـــون، فیلمس ـــز تاکن ـــتان نی اس
ـــه دو  ـــج و میان ـــان پن ـــت، ابرغ ـــد هف ـــر، مرن ـــز 12 اث تبری
ـــاز  ـــش فیلمس ـــد و ش ـــه کرده ان ـــنواره ارائ ـــه جش ـــر ب اث
ـــه  ـــار تجرب ـــنواره عم ـــان را در جش ـــن حضورش ـــز اولی نی

می کننـــد.
ــاه  ــار، در دی مـ ــی عمـ ــنواره مردمـ ــمین جشـ ششـ
ـــه دی،  ـــی ن ـــه مردم ـــا حماس ـــان ب ـــاری همزم ـــال ج س
در تهـــران و نقـــاط مختلـــف کشـــور برگـــزار می شـــود 
ــا 1۰ آذر و  ــم« تـ ــش »فیلـ ــام در بخـ ــت ثبت نـ و مهلـ

بخـــش »فیلـــم مـــا« تـــا 15 آذر اســـت.

خودتان را به طور کامل معرفی بفرماید.
یوسف رنجبر گرگری هستم و در بخش گرگر جلفا در 
خانواده ای متوسط و تحصیل کرده و آشنا با هنر متولد 

شده ام.
از چه زمانی احساس کردید که  به هنر موسیقی 

عاقمند هستید؟
از کودکی با آواز و ریتم انس و الفت داشتم وقتی نواهای 
لطیف و دلنشین مرحوم پدرم را می شنیدم غرق در شعف 
و  آن شور  توان  می  به سختی  که  می شدم  زایدالوصفی 
شعف را وصف کردو این صدای پدرم بود که مرا عاقمند 

به موسیقی می کرد.
آیا هنر در خانواده تان ریشه داربوده یا فقط شما بشکل 

حرفه ای دنبال هنر رفته اید؟
همانطور که عرض کردم پدرم صدای خوش و دلنشینی 
داشت آواز ایرانی را بخوبی می شناخت و قویتر از ایشان 
پدر بزرگم صدایی بسیار رسا و قوی داشته و با دستگاههای 
ایرانی آشنا بودند، تعزیه خوانی قهار و توانایی بودند پدرم 
می گفت مرحوم ماعلی آگاهی از علم آوازش را پنهان نگه 
می داشت تا تنگ نظران زمان متهمش نکنند و این بیت 
شعر ورد زبانشان بود: به سر دروازه هستی نوشتم   - غم 

بی همزبانی کشت ما را.
تعزیه  »من  کند  می  روایت  نیاکان  پیر  داریوش  استاد 
میرزا ما آقا علی را دیدم ایشان بسیار توانا و چیره دست 

در اجرای آواز و الحان بودند و نظیرش را کم دیده ام«
زمانی  چه  به  تان  موسیقیایی  و  هنری  فعالیت 
زمینه  برای  موسیقی  انتخاب  از  آیا  و  گردد  می  بر 

زندگیتان راضی هستید؟
همانطور که گفتم از کودکی عاقه زیادم به هنر، مرا به 
فعالیت در این زمینه واداشت،  به شکل حرفه ای و رسمی 
انتخابم  فعالم،  زمینه  این  در  که  است  سال   2۰ از  بیش 
اگر  بگویم  توانم  یقین می  بطور  و  راضیم می کند  خیلی 
صدها بار هم بمیرم و زنده شوم انتخابم در هر بار، موسیقی 

و هنر خواهد بود.
در مورد ویژگی های موسیقی اصیل ایرانی توضیح 
دهید.  در کل این موسیقی را برای خوانندگان چگونه 

معرفی می کنید؟
موسیقی ایرانی یا دستگاهی، شامل هفت دستگاه و پنج 
آواز هست که میرزا عبداله آنها را به شکل مدون گردآوری 
کرد بعد ها ردیف های دیگری هم گردآوری شد از جمله 
فرزندان  دو  هر  که  عبداله  میرزا  برادر   ، حسینقلی  میرزا 
فراهانی بودند و ردیف موسی خان معروفی و درویش در 
گستره موسیقی ایرانی ، آواز، تصنیف، پیش درآمد و چهار 

مضراب ساختار موسیقی ما را تشکیل می دهند.
بعد از بحث های فنی بطور کلی می توان گفت موسیقی 
سنتی، موسیقی تفکر و اندیشه در تعمق و ژرفاست، به این 
معنی که اگر تفکر در پشت ساز و آواز نباشد به موسیقی 
از  و  کرده  پیدا  تنزل  ای  کاباره  حتی  و  سبک   ، سطحی 

اصالت دور خواهد شد.
همچنین شنونده نیز اگر می خواهد با موسیقی اصیل 
رابطه ای صمیمی برقرار کند باید در مکان مناسب و شرایط 
روحی مناسب باشد تا بتواند تمرکز داشته و معانی اشعار 
همینطور نوع مضرابها را آنالیز نماید، شنونده از طریق روح 
خود یا موسیقی ارتباط برقرار می کند این موسیقی نوعی 
شوریدگی دارد چنانچه می تواند سالهای سال اثری ثابت 
تکراری  نظرش  در  آنکه  بدون   ، دهد  گوش  بار  صدها  را 
باشد و اگر گاهی این جمله شنیده می شود که موسیقی 
سنتی موسیقی مورد عاقه همه طیف ها نیست دلیل آن 
و  ها خاص هستند  بندی  و جمله  ها  لحن  این  که  است 
افراد بخصوص و فرهیخته دنبال این موضوع می باشند به 
اعتقاد حقیر گوش دادن و فراتر از آن یادگیری موسیقی 
اصیل یک نوع پژوهش و تحقیق پیچیده بوده و کار همگان 
نیست این کار تاش زیاد می خواهد  و باید سالها جوانی 

و عمر را به این مقوله اختصاص دهیم.
به نظر شما تفاوت دیدگاه یک هنرمند با دیدگاه 

یک فرد عادی به جامعه چگونه است؟
یک فرد عادی همیشه سطح را می بیند و هنر مند در 
برابر مسایل جامعه عمق نگر است نگاه هنرمند نگاه ژرف 
پیرامون خود  به مسایل  بین نسبت  تیز   ، و خاص هست 
و  اجتماعی هست  و دیدگاههای  انسانها  ، زندگی  ، مردم 
اثر عمیق دیدن بر دل هنرمند  بر  از جامعه  دردی را که 

سنگینی می کند باعث خلق آثار هنری می شود.
حضرت حافظ می فرماید: 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و درغوغاست

حین  در  و  شود  می  الهام  هنرمند  به  هنری  اثر  یک 
عادی  زمان  در  ماوراست  با  هنرمند  ارتباط  اثر  یک  خلق 
هر انسانی هیچگاه اثری هنری خلق نمی شودو این نشان 
از دیدگاه خاص هنرمند می باشدهنرمند همواره آینده را 
پیش بینی می کند و می توان گفت هنرمند رکن اصلی 
رهبری  و  هدایت  توان  و  جامعه هست  فکری  مقدم  خط 
سیری  خط  تمام  در  هنرمند  دیگر  بعبارتی  دارد  را  آن 
فکریش بطور خاص نشست و برخاست می کند و فلسفه 

ی وجودی را با آفرینش اثر، جاودانه تر می کند.
چگونه  را  کشور  در  سنتی  موسیقی  وضعیت 

ارزیابی می کنید.
ببنید اگر مثبت نگرهم باشیم وضعیت موسیقی سنتی 
چندان هم مناسب نیست یک آشتی رسانه ای و مردمی 
از پیش  از آن صمیمیت بیش  با موسیقی فاخر و مهمتر 
مسئولین نظام عزیزمان با موسیقی ازم است وقتی رهبر 
اندیشه و شعرش  انقاب می فرمایند موسیقی که  معظم 
سالم باشد حرام نیست، پس این امر جدیت بیش از پیش 
مسولین دست اندرکار را می طلبد، وقتی توصیه و دغدغه 
معظم له ارتقای فرهنگ هست دیگر نشستن جایز نیست 
با همگان دست بکار شویم بنده بعنوان یک عضو کوچک 
جامعه هنری درخواست و استدعایم از مسئوان مرتبط این 
است که به مقوله موسیقی فاخر قدری دلسوزانه نگاه کنند 
چون برای مردم ایران زمین افت دارد که میراث فرهنگی 
سعدی  و  حافظ  شود،  نگهداری  اروپا  های  موزه  در  شان 
شناس ما اروپایی باشد، چاپ شاهنامه نیکلسون باشد، مگر 

ایرانی چه کم دارد که جوانها به گیتار عاقمند  سازهای 
باشند بتهوون ، باخ ، موتزارت و دیگران جایگاهشان بزرگ 
باید به جوانانمان بشناسانیم که  اما  هست و قابل احترام 
ایران هم صفی الدین ارموی ، فارابی ،  ابن سینا ، عبداقادر 
هنر  اجرایی  بزرگان  نگاه  اگر  داریم،  را  ها  اسدا...  نایب  و 
نگاهشان نگاه صمیمی نباشد هنر فاخر این مملکت رو به 

افول خواهد رفت.
ارتقای  به  عزیزمان  رهبر  فرمایش  از  تاسی  به  باید 
فرهنگی مان بهای بیشتری بدهیم در این میان مسئولیت 
و  خواهش  و  است  تر  سنگین  اجرایی  اندرکاران  دست 
خواسته این حقیر از ایشان این ست که کمی دلسوزانه به 
قضیه موسیقی بپردازند تا شاهد رشد روز افزون موسیقی 
فاخر باشیم و تا نگاه ها صمیمانه و دلسوزانه نباشد فقط 
باعث  روند  این  و  ایم  نبرده  پیش  کاری  و  ایم  داده  شعار 

افول هنر موسیقی سنتی و فاخر خواهد شد.
این  بدهیم  ادامه  تر  تخصصی  کمی  بدهید  اجازه 
چه   » »نی  شما  تخصصی  ساز  در  افول  به  رو  روند 

تاثیری گذاشته است؟
ها  آموزش  نی  زمینه  در  نداره  فرقی  موسیقی  کل  در 
خیلی عالی هست و استادان و پیشکسوتان میهن عزیزمان 
جوانها  اند،  کرده  تربیت  را  ارزشی  با  گرانقدرو  شاگردان 
باا  سطح  آموزشگاههای  بین  این  در  و  نوازند  می  خوب 
تعدادشان بیشتر از قبل شده اما هنرجو ها و نوازنده های 
این ساز چون آینده را مطلوب نمی بینند انگیزه ها بسیار 
کم شده و این موضوع برای ساز »نی« بیشتر محسوس می 

باشد و متاسفانه در حال انقراض می باشد.
سختی های ساز نی چیست؟ درست است که می 

گویند ساز پیچیده ای هست؟
که  است  این  ساز  این  های  سختی  مهمترین  از  یکی 
»نی« صدا ندارد و باید صدا را تولید کرد و سخت تر اینکه 
باید صداری دلنشین را باید ایجاد کنیم و این مهم نیاز به 
ممارست و تمرین زمانی است چون بخشی از فیزیک این 
کار در درون دهان قرار می گیرد و بخش مهم دیگر دمیدن 
هست که استاد نمی تواند درون دهان و دمیدن را نمایش 
دهد و از این رو سختی ساز شکل می گیرد و پیچیده می 
شود و نیز بمل و کرن ساز یا همان پرده و نیم پرده ساز 
نی را باید با انگشت درست کرد چون پرده بندی ندارد مثا 
سی بمل یا ا کرن باید انگشت گرفته شود و این به گوش 
نوازندگی نسبت  نوازنده در کنار  و  نیاز دارد  نوازنده  قوی 
باید جدیت  نوازندگان سایر سایر سازهای دیگر،  به سایر 
و تاش بیشتری در  گوش دادن موسیقی داشته باشد و 
البته همه اینها در جهت تعالی فکری موسیقیایی ماست 
و گرنه چنانچه  این کار آسان و سهل بود که به آن کار 

خاص یا هنر نمی گفتند.
در گروههای موسیقی و ارکستر ها معموا بیشتر 
این خواننده ها هستند که دیده می شوند شما هم با 

این نظر موافقید؟
زمینه  در  گذاری  سیاست  به  گردد  می  بر  اینها  همه 
اجراهای موسیقی و ارایه کارهای نه چندان قوی و گاهی 
هم ضعیف، مگر ساز استاد کسایی و شهناز چه کم دارد 
استاد  نینوای  کار  کاملند،  گروه  یک  خودشان  تنهایی  به 

علیزاده و یا کارهای استاد پیرنیاکان. 
کار اگر خوب و قوی باشد و اصالت و پیشینه اش درست 
نه  شود  می  موسیقی  کار  از  بخشی  خواننده  شود  حفظ 

همه کار.
و در این میان یک نی نواز چگونه می تواند قابلیت 
های خود را در زمینه موسیقی و کار گروهی نشان 

دهد؟
دمیدن  و  زیاد  تمرین  و  زدن  ژوست  با  فقط  و  فقط 
مناسبی که استاد کسایی داشتند و استاد کیانی نژاد که 
عمرشان طوانی باد را مد نظر قرار بدهند تا قابلیت شان 
ایرانی  موسیقی  شالوده  البته  و  شود،  بیشتر  روز  به  روز 
ردیف است یک موزیسین باید ردیف را نکته به نکته حفظ 
با شخصیت  و  نماید  پردازی  جمله  آن  مبنای  بر  و  باشد 
سازی خود آمیخته کند، اطاعت پذیری نیز یکی از ارکان 
آن  به  کمتر  امروز  جوانهای  متاسفانه  که  نوازیست  گروه 

توجه دارند.
الگوی ما باید گروه استاد پایور باشد که همه ساطین 
استاد   ، بهاری  استاد   ، شهناز  استاد  همچون  موسیقی 
موسوی و دیگر عزیزان که در کنار یکدیگر بودند و برای 
هم و مردم عزیز ساز می زدند این مهم را باید همه مان 

سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.
توصیه شما به کسانی که می خواهند وارد عرصه 

موسیقی شوند چیست؟
من خودم را در مقام توصیه نمی بینم اما درخواست و 
خواهش بنده از همه عاقه مندان به موسیقی این است که 
موسیقی را وسیله درآمد و امرار معاش قرار ندهند در حال 
حاضر وضع درآمدی موسیقی یا هنر به هیچ وجه مناسب 
نیست و دوستانی که در تهران کار موسیقی می کنند اگر 
اوضاع  به هیچ وجه  برنامه ریزی کنند  با درآمد موسیقی 

اقتصادیشان رو به بهبود نخواهد بود.
زندگی  ابعاد  توان گفت که موسیقی همه  آیا می 

شما را فرا گرفته است؟
» از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند« موسیقی و لحن 
و صوت یا به تعبیر کامل صدا همه تار و پود مرا فرا گرفته 
تمامی ابعاد زندگی من تحت تاثیر موسیقی بوده و هست، 
بنده در همه اوقاتم یا به موسیقی فکر می کنم یا ساز می 
زنم و یا در مورد موسیقی صحبت می کنم و در کل تمامی 
اتفاقات زندگی من چه خوب و چه بد تحت تاثیر موسیقی 
بوجود آمده و بی ارتباط با این مقوله نبوده است موسیقی 

و هنر جزو اینفک زندگی من بوده و خواهد بود.
در این زمینه مشوق شما چه کسانی بودند؟

زحمت  بیشترین  و  بودند  کنارم  در  خیلی  ام  خانواده 
بنده بر دوش پدر و مادرم بود چون تمرین اولیه موسیقی 
خیلی گوش خراش و برای دیگران سخت است که مرتب 
برادر و خواهرانم ممنونم کمک حال  از  و  تمرین بشنوند 
من بودند و همچنین یکی از معلمان دوره دبیرستانم بنام 
آقای جاوید که عمرشان طوانی باد خیلی دلگرمم می کرد 
به فعالیت و تمرین ، حتی یادم هست که مقام اول کشور 

در حفظ ردیف بودم که فقط آقای جاوید با یکی دیگر از 
و  بودند  مشوقم  همواره  و  بودند  آمده  دیدنم  به  دوستان 
پیگیر کارها و تمریناتم، ولی با این حال به نظر من بهترین 
تشویق همان همت و تاش و یا عشق و عاقه خود انسان 

هست که به کارو هدفش می ورزد.
بهره  موسیقی  زمینه  در  اساتید  کدام  محضر  از 

برده اید؟
داوود  آقای  ارجمندم  استاد  محضر  از  تبریز  در  ابتدا 
کیانی  استاد  نوازی  نی  شیوه  و  آموزشی  ردیف  غفاریزاده 
استاد  مرحوم  محضر  از  تهران  در  سپس  آموختم  را  نژاد 
در  همچین  و  کردم  فیض  کسب  حدادیان  محمدعلی 
کیانی  افشارنیا،  همچون  اساتیدی  محضر  از  زمینه  این 
بدیل  بی  استاد  و  پیرنیاکان  داریوش  ، مجید کیانی،  نژاد 
جهانگیری  سیامک  استاد  آخر  در  و  لطفی  محمدرضا 
و  ای  گنجه  داوود  اساتید  های  راهنمایی  از  همچنین  و 

داریوش طایی بهره جسته ام.
آیا خودتان هم تدریس می کنید؟

ناامید  و  کم   بسیار  هنرجوها  آمار  متاسفانه  اما   ، بله 
برای  که  سال  و  سن  کم  افراد  مخصوصا  هست  کننده 
باید  یادگیری موسیقی بهتر است بسیار اندکندومتاسفانه 

گفت ساز »نی« در حال انقراض و فراموشی است.
ساز دوم شما چه سازی است؟

به نظر من انسان اگر عمرش را فقط برای یادگیری یک 
ساز سپری کند باز هم کم می آورد اما همه اهل موسیقی 
عادت داریم ساز دیگری را نیز امتحان کنیم و ساز دوم من 

تنبک است و اندکی هم با سه تار آشنا هستم.
به غیر از موسیقی در زمینه دیگر هنری فعالیت 

دارید؟
بیستر  و  دارم  ممتازی  مدرک  خوشنویسی  زمینه  در 
شرکت  هم  شهرستانی  و  استانی  مختلف  های  جشنواره 
داشتم  حضور  که  ای  جشنواره  مهمترین  و  ام  داشته 

جشنواره جهان اسام بود.
گاهی هم نقاشی کار می کنم و در این زمینه آثارم را 
در چندین نمایشگاه ارایه کرده ام ، به دو زبان فارسی و 
ترکی شعر می گویم، قبا تئاتر هم کار می کردیم اما دیگر 
تیم  گرگر  تولدم شهرستان  محل  در  نیست  برایم  مجالی 
بسیار خوب تعزیه تشکیل داده ایم که همه ساله ایام محرم 
به همراه جوانان مستعد هنرنمایی و عزاداری می کنیم و از 
موسیقی نیز در اجرای هر چه بهتر تعزیه کمک می گیریم.
به تعزیه خوانی اشاره کردید فعالیت های شما در 

زمینه موسیقی آیینی چیست؟
نوعی  به  ام  خانواده  کردم  ابتدا عرض  در  که  همانطور 
این  از  تعزیه آشنا هستند و من هم  آیینی و  با موسیقی 
قاعده مستثنی نبوده و از 3 -4 سالگی  تعزیه می خوانم از 
نقش حضرت سکینه شروع کرده ام و آنزمان هنوز مدرسه 
نمیرفتم و سوادی نداشتم اما کل شعر های حضرت سکینه 
را از حفظ بودم و در حال حاضر هم ابوالفضل خوان می 
باشم، در همه این کارها موسیقی را با تعزیه همراه کرده 

ایم که تاثیر کارمان را دو چندان نموده است.
سال 87 جشنواره تئاتر رضوی برگزار شد که موسیقی 
با  موسیقی  این  و  بود  شده  پیشنهاد  بنده  به  جشنواره 
حال و هوای مشهد و امام رضا ساخته شده بودو در کل 
کشور مقام اول را بدست آورد چون این موسیقی در مقام 
های همایون و شوشتری ساخته شده بودیادم هست که 
تاجیکستانی ها به پشت صحنه آمدند و خیلی تحت تاثیر 

موسیقی قرار گرفته بودند و گریه می کردند.
کنم  می  فعالیت  نیز  اذان  و  قرآن  های  زمینه  در 
در  موسیقی  عنوان  با  هم  مشترکی  تحقیق  همچنین  

عاشورای حسینی با استاد پیرنیاکان کار کرده ام.
و عنوان هایی که به دست آورده اید؟

نی در جشنواره  تکنوازی  در  و دوم کشوری  اول  مقام 
موسیقی جوان، مقام اول حفظ ردیف و حضور مستمر در 

جشنواره های فجر.
از اجراهایتان صحبت کنید.

اجرایی  درخشانی  مجید  استاد  با  نزدیک  آینده  در 
خواهیم داشت و کنسرت هایی در شهرهای تهران و شیراز 
و تبریز در مرحله او و در مراحل بعدی شهرهای دیگر و 

خارج از کشور خواهد بود، فعا در ابتدای کار هستیم.
یک مجموعه ای با نام دوازده مقام که شامل پنجاه و 
سه تصنیف قدیمی ایرانی است و در حال آماده شدن و در 
مرحله چاپ می باشد و همراه سی دی خواهد بود و برای 
ابو  مقامهای شور،  آلبومی هم در  است.و  تنظیم شده  نی 

عطا و دشتی بزودی از بنده منتشر خواهد شد.
کارهای زیادی هم بین 8۰-84 در مرکز حفظ و اشاعه 
و  اقبال  آثار  بررسی  عنوان  با  کاری  شده  ضبط  موسیقی 

بیگجه خانی به شکل تصویری منتشر شد.
توصیه شما به کسانی که می خواهند در این راه 

قدم بردارند و وارد موسیقی شوند چیست؟
به هیچ وجه به فکر درآمد از راه موسیقی نباشند چون 
از راه موسیقی به هیچ وجه نمی توان صاحب درآمد شد 
، بهتر است از محل دیگری کسب درآمد شود و دوستان 
توصیه  و  نکنند  فراموش  را  دانشگاهی  تحصیات  حتما 
آخرم اینکه این میدانی است که تنومندی و پرورش فکر 
راه سختی خواهید  این  در  و حتما  اندیشه می خواهد  و 
داشت و در نتیجه مقاوم و صبور باشید و تمرین و ممارست 

را پیشه کنید.
و کام آخر:

کـه  دارم  را  امتنـان  و  تشـکر  کمـال  ام  خانـواده  از 
برایـم خیلـی زحمـت کشـیده انـد دسـت تک تـک برادر 
و خواهرانـم را مـی بوسـم و بـرای پـدر و مـادرم کـه بـه 
رحمـت ایـزدی رفتـه انـد طلـب آمـرزش و مغفـرت دارم، 
از همـه اسـاتیدم قدردانـی مـی کنم بـرای مرحوم اسـتاد 
حدادیـان طلـب رحمـت و برای اسـتاد ارجمنـدم داریوش 
پیرنیـاکان که زحمـت زیادی برای من کشـیده اند آرزوی 
توفیـق و کامیابـی مـی نمایـم و به همه مردم ایـران زمین 
و جوانـان مملکتـم آرزوی پیـروزی مـی کنـم و امیـدوارم 
بیشـتر بـه موسـیقی اصیـل ایرانـی گرایـش پیـدا کننـد 
همچنیـن بـا هشـدار ایـن موضـوع کـه سـاز نـی در حال 
انقـراض اسـت اعـام می کنم هـر کس از جوانـان زیر 2۰ 
سـال کـه عاقمنـد بـه نی نـوازی باشـد من ضمـن هدیه 
یـک دسـتگاه سـاز نـی بـه ایشـان آمـاده آمـوزش رایگان 

نیـز هسـتم و هیـچ شـهریه ای دریافـت نخواهـم کرد.
گفتگو رضا عالی

ناگفته های یک موسیقی دان از ظرافت های هنر موسیقی

هنر مند در برابر مسایل جامعه عمق نگر است
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اولین حضور تئاتر مراغه با نمایش سایه ها و باد در 

جشنواره بین المللی باروس
سرپرســـت ســـازمان تعـــاون روســـتایی آذربایجـــان 
شـــرقی گفـــت: در ســـال جـــاری 2۷8 هـــزار و 8۰۰ 
ــتان  ــی اسـ ــاورزی و باغـ ــوات کشـ ــواع محصـ ــن انـ تـ
ـــی  ـــی و توافق ـــورت تضمین ـــه ص ـــازمان ب ـــن س ـــط ای توس

خریـــداری شـــده اســـت.

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از ایرنـا، 
تودیـع و معارفـه  آییـن  حسـین غفـاری، روز شـنبه در 
رییـس اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان مراغه افـزود: در 
سـال جاری بـه منظور حمایـت از تولید بخش کشـاورزی 
118 هـزار و 8۰۰ تـن از محصـوات بـه صـورت تضمینی 
و 16۰ هـزار تـن نیـز بـه صـورت توافقـی خریداری شـده 
اسـت.  وی اظهـار کرد: امسـال 42۰ هزار تـن گندم مازاد 
اسـتان بـه صـورت تضمینـی توسـط بخـش خصوصـی و 
دولتـی خریداری شـده کـه از این میزان 111 هـزار تن از 
سـوی این سـازمان انجام شـده اسـت.  سرپرسـت سازمان 
تعـاون روسـتایی آذربایجـان شـرقی، خریـد شـش هـزار 
تـن جـو را دیگـر محصـول خریـد تضمینـی ایـن اسـتان 
عنـوان کـرد و یـادآور شـد: هـم اکنـون خریـد تضمینـی 
پنبـه اسـتان بـا پیـش بینی چهـار هـزار تنی آغاز شـده و 
تـا کنـون یک هـزار و 8۰۰ تن تولید کشـاورزان خریداری 
شـده اسـت. غفـاری، ادامـه داد: خرید توافقـی محصوات 
کشـاورزی نیـز دیگـر برنامـه هـای این سـازمان اسـت که 
در سـال جـاری بیـش از 16۰ هـزار تـن انـواع محصوات 
خریـداری شـده کـه عمـده این محصـوات سـیب، پیاز و 
شـیر دامـداران اسـت. وی، اظهـار کـرد: با توجه بـه اینکه 
احتمـال خریـد تضمینی سـیب زمینـی نیـز دور از انتظار 
نیسـت، در نظـر داریـم این محصـول را با قیمـت هر کیلو 

سـه هـزار و 6۰۰ ریـال خریـداری کنیم.
غفـاری، افـزود: هم اکنـون در این اسـتان بیش از 4۰۰ 
تشـکل کشـاورزی زیـر نظر سـازمان تعـاون روسـتایی در 
روسـتاها فعالیـت می کنـد کـه شـامل تعـاون روسـتایی، 
شـرکت هـای تعاونی کشـاورزی، دامـداری، باغی و صنوف 

و اتحادیـه هـای تعاونی اسـت.
وی، تاسـیس صنایـع بسـته بنـدی و تبدیلـی توسـط 
اعضـای تعاونـی در شهرسـتان ها را از دیگـر برنامـه هـای 
ایـن سـازمان عنـوان کـرد و یـادآور شـد: ایـن صنایـع بـا 
منابـع داخلی تشـکل های کشـاورزی، تسـهیات دولتی و 

آورده خـود کشـاورزان ایجـاد می شـوند.
در ایـن آییـن میریوسـف موسـوی، بـه عنـوان رییـس 
جدیـد تعاون روسـتایی مراغـه معرفی و از خدمـات فیروز 

جـودی رییـس سـابق ایـن اداره قدردانی شـد.
رییـس سـابق اداره تعـاون روسـتایی مراغه نیـز در این 
آییـن گفـت: هم اکنون در این شهرسـتان خدمـات تعاون 
روسـتایی در 171 روسـتا فعـال اسـت. فیـروز جـودی، 
افـزود: در ایـن روسـتاها 16 شـرکت تعاونـی روسـتایی و 
سـه شـرکت تعاونـی کشـاورزی فعال اسـت و همـه آن ها 
بـه مرحلـه سـود دهـی رسـیده اسـت. وی اظهـار کـرد: 
9۰ نفـر از کشـاوزران در ایـن تشـکل ها فعالیـت دارنـد و 
همچنیـن دو شـرکت تعاونـی تولیدات نیز وجـود دارد که 
تاکنـون پرونـده هـای آن ها برای فعال شـدن بـه این اداره 

تحویل داده نشـده اسـت.
تعـاون  اداره  جدیـد  رییـس  موسـوی،  یوسـف  میـر 
روسـتایی مراغـه نیـز در ایـن آییـن بـر ضـرورت همکاری 
مسـووان تاکیـد کرد و گفت: تاش می شـود همـه برنامه 
هـای تعـاون روسـتایی در حمایـت بیشـتر از کشـاورزان 

شـود. انجام 

 صادرکنندگان سیب درختی تسهیات دریافت می کنند
مدیـــر اداره صنعـــت، معـــدن و تجـــارت مراغـــه 
ــدگان و  ــد کننـ ــت از تولیـ ــور حمایـ ــه منظـ ــت: بـ گفـ
ــن  ــی در ایـ ــیب درختـ ــدگان سـ ــه صادرکننـ ــداران بـ باغـ

داده می شـــود.. بانکـــی  تســـهیات  شهرســـتان 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از ایرنـا،  
ایـوب خیرالهـی، افـزود: ایـن تسـهیات 16 تـا 18 درصد 
بـوده و تمامی اشـخاصی کـه فعالیت تجاری آن ها توسـط 

ایـن اداره تاییـد شـود، می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد.
وی اظهـار کـرد: زمینـه ارایـه ایـن تسـهیات به همت 
اتـاق بازرگانـی این شهرسـتان فراهم شـده و توسـط بانک 

توسـعه صـادرات ارایه می شـود.
مدیـر اداره صنعـت، معـدن و تجارت مراغه یادآور شـد: 
رونـد دریافـت ایـن تسـهیات، تنظیـم قـرارداد مسـتقیم 
خریـد سـیب بیـن صـادر کننـده دارنـده کارت بازرگانـی 

معتبـر بـا باغـدار تولید کننده سـیب اسـت.
ــا  ــدار بـ ــت باغـ ــد اهلیـ ــه داد: تائیـ ــی، ادامـ خیرالهـ
ــاق  ــا اتـ ــده بـ ــت صادرکننـ ــاورزی و اهلیـ ــاد کشـ جهـ
بازرگانـــی و اداره صنعـــت معـــدن اســـت تـــا بعـــد از 
ــتفاده از  ــی اسـ ــراد متقاضـ ــا، افـ ــن نهادهـ ــد ایـ تاییـ
تســـهیات بـــه اســـتان و وزارت جهـــاد کشـــاورزی 

می شـــوند. معرفـــی 
وی گفـت: وزارت مربوطـه نیـز پیـرو توافق هـای بعمل 
آمـده بـا بانـک توسـعه صـادرات، تسـهیات را در مقابـل 

اخـذ ضمانت هـا اعطـا می کنـد.
خیرالهـی اضافـه کـرد: متقاضیـان می تواننـد در ایـن 
خصـوص بـه اداره صنعـت و معـدن و تجـارت یـا اتـاق 
بازرگانـی مراغـه مراجعـه و اطاعـات تکمیلـی را دریافـت 

. کنند
 شهرسـتان مراغـه بـه عنـوان قطـب تولیـد سـیب در 
آذربایجـان شـرقی امسـال 16۰ هـزار تـن محصـول تولید 
کـرده و تـا کنـون 3۰۰ تـن بـرای تامیـن میوه شـب عید 
اسـتان ذخیـره و حـدود 8۰ هزار تـن نیز توسـط باغداران 
و بخـش خصوصـی در سـردخانه هـای ذخیـره و آمـاده 

اسـت. فروش 

تشکیل اولین ستاد مردمی احیای دریاچه ارومیه

ـــاي  ـــی در احی ـــارکت مدن ـــرورت مش ـــه ض ـــه ب ـــا توج ب
دریاچـــه از یکســـو و نیـــاز بـــه ایجـــاد تیـــم قـــوي 
ـــاي  ـــا احی ـــط ب ـــف مرتب ـــاي مختل ـــه ه ـــي در زمین تخصص
ـــه  ـــی ب ـــی مردم ـــروه تخصص ـــر، کارگ ـــوی دیگ ـــه از س دریاچ
ـــن  ـــه اولی ـــد ک ـــکیل ش ـــت تش ـــار دول ـــتاد همی ـــوان س عن

ســـتاد مردمـــی احیـــای دریاچـــه ارومیـــه اســـت.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر به نقـل از ایسـنا،  
ایـن سـتاد با ابتـکار انجمن سبزاندیشـان تبریز و در جهت 
تسـریع ورود جامعـه مدنـي و مـردم بـه احیـاي دریاچه و 
بر اسـاس پیشـنهادات افـراد فرهیختـه تاسـیس و بزودي 
در قالـب اولیـن سـتاد تخصصـي مردمي به دولـت معرفي 

خواهد شـد.
اولیـن سـتاد مردمی احیـای دریاچه اورمیـه از چندین 
کمیتـه  تخصصـی تشـکیل شـد کـه عمـوم متخصصین و 

صاحـب نظـران می تواننـد در آن عضـو و فعال شـوند.
کمیتـه مدیریـت و برنامه،کمیتـه آب، عمـران و فنـي، 
کمیتـه کشـاورزي و خاک، کمیته معیشـت و آسـیب هاي 
زیسـت،  محیـط  کمیتـه  ارتباطـات،  کمیتـه  اجتماعـي، 
کمیتـه   ، حقوقـي  کمیتـه   ، سـرزمین  آمایـش  کمیتـه 
و   بهداشـت  و  سـامت  کمیتـه  فرهنگـي،   و  آموزشـي 
کمیتـه رسـانه از مهـم تریـن کمیتـه هـای مصـوب اولین 

جلسـه ایـن سـتاد بـود.
ایـن کمیته هـا بـا حضـور متخصصیـن مربوطـه، جهت 
تدویـن وظایـف در برنامـه های آتـی انجمن سبزاندیشـان 

تبریـز نهایـی خواهد شـد.
گفتنـی اسـت؛ با تشـکیل این سـتاد گامـی عملي براي 
اسـتفاده از پتانسـیل متخصصیـن خـارج از بدنـه سـتاد 
دولتـي  احیـای دریاچـه اورمیـه برداشـته شـده اسـت.و 
آمـاده  و  ذخیـره  هـای  سـردخانه  در  خصوصـی  بخـش 

فـروش اسـت.

 سرپرست تعاون روستایی آذربایجان شرقی: 
صنایع تبدیلی و بسته بندی در آذربایجان شرقی 

گسترش می یابد

ــرقی  ــان شـ ــتائی آذربایجـ ــاون روسـ ــت تعـ  سرپرسـ
راه انـــدازی صنایـــع بســـته بندی و تبدیلـــی  گفـــت: 
محصـــوات کشـــاورزی در شهرســـتان های آذربایجـــان 
روســـتایی  تعـــاون  کاری  اولویت هـــای  از  شـــرقی 

ــت. ــرقی اسـ ــان شـ آذربایجـ
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر بــه نقــل 
و  تودیــع  آییــن  در  غفــاری  حســین  تســنیم،    از 
ــتائی  ــاون روس ــد اداره تع ــابق و جدی ــس س ــه رئی معارف
ــدی و  ــته بن ــع بس ــیس صنای ــتان، از تأس ــن شهرس ای
آذربایجــان  شهرســتان های  در  کشــاورزی  تبدیلــی 
ــته بندی  ــع بس ــت: صنای ــار داش ــرداد و اظه ــرقی خب ش
ــتائی در  ــی روس ــرکت تعاون ــکاری ش ــا هم ــی ب و تبدیل
ــه از خــام  ــدازی می شــود ک شهرســتان های اســتان راه ان
 فروشــی محصــوات کشــاورزی جلوگیــری خواهــد کــرد.

وی افـزود: شـرکت تعاونـی روسـتائی اسـتان نیـز بـه 
منظـور ایجاد اشـتغال برای جوانان در روسـتاهای اسـتان 
اقـدام بـه ارائه تسـهیات در امـور راه اندازی صنایع بسـته 
بنـدی و تبدیلـی کرده اسـت. سرپرسـت تعاون روسـتائی 
آذربایجـان شـرقی بـا بیـان اینکه 4۰۰ تشـکل کشـاورزی 
حـال  در  کـرد:  تصریـح  می کننـد،  فعالیـت  اسـتان  در 
حاضـر ایـن تشـکل های کشـاورزی فعـال در حوزه هـای 
تعـاون روسـتائی، کشـاورزی، دامـداری، باغـی و صنـوف 
و اتحادیه هـای تعاونـی بـوده کـه تحـت نظـارت شـرکت 
تعاونـی روسـتائی آذربایجـان شـرقی در اسـتان فعالیـت 

می کننـد.
غفـاری در ادامه با اشـاره به خریـد تضمینی محصوات 
کشـاورزی در آذربایجـان شـرقی، گفـت: 16۰ هـزار تن از 
محصـوات کشـاورزی بـه صـورت توافقـی و 118 هـزار 
تـن هـم بـه صـورت تضمینـی در اسـتان خریداری شـده 
و پیش بینـی می شـود خریـد سـیب بـه صـورت تضمینی 

نیـز در دسـتور کار ایـن تعاونـی قـرار گیرد.
روسـتائی  تعـاون  اداره  سـابق  رئیـس  جـودی  فیـروز 
مراغـه نیـز در این جلسـه، با اشـاره بـه اینکه 16 شـرکت 
تعـاون روسـتائی در روسـتاهای مراغـه فعالیـت می کنند،  
اظهـار داشـت: ضروری اسـت که از این شـرکت ها بـا ارائه 

تسـهیات دولتـی از طریـق بانک هـا حمایـت شـود.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه فعالیت هـای انجـام شـده 
توسـط شـرکت های تعاونـی روسـتائی در ایـن شهرسـتان 
ارزیابـی می شـود، گفـت: بـا کارشناسـی های انجـام شـده 
از فعالیـت  شـرکت های تعاونـی  در روسـتاهای مراغه، این 
شـرکت ها بـه مرحلـه سـود دهـی رسـیده اند و بـه صورت 

فعـال بـه کشـاورزان ارائـه خدمـت می کنند.
در این مراسـم یوسـف موسـوی به عنـوان رئیس جدید 
فیـروز  خدمـات  از  و  منصـوب  مراغـه  روسـتائی  تعـاون 

جـودی قدردانـی شـد.

ــیب زمینی  ــای س ــی از قطب ه ــوان یک ــه عن ــراب ب س
کــه  مدت هاســت  امــا  می شــود  محســوب  کشــور 
از عــدم  فــروش  در فصــل برداشــت بیــم و نگرانــی 
ســیب زمینی دامــن زارعــان منطقــه را گرفتــه اســت 
ــل  ــا مث ــد ام ــی می دهن ــای رنگارنگ ــئوان وعده ه و مس
ــادت  ــا ع ــه وعده ه ــه اینگون ــاورزان ب ــوش کش ــه گ اینک

ــت. ــرده اس ک
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر بـــه نقـــل 
از فـــارس، در روزهـــای اخیـــر انتشـــار خبـــری دربـــاره 
دفـــن 17۰۰ تـــن ســـیب زمینـــی خریـــداری شـــده از 
ـــازار!  ـــم ب ـــدف تنظی ـــا ه ـــارس ب ـــتان ف ـــاورزان در اس کش
ــم  ــان را فراهـ ــرت هموطنان مـ ــت و حیـ ــات بهـ موجبـ

آورده اســـت.
ـــرقی  ـــان ش ـــتان های آذربایج ـــی از شهرس ـــراب یک س
بـــا وســـعت 345 هکتـــار در قســـمت شـــرق اســـتان 
ـــی  ـــع غن ـــز و مناب ـــاک حاصل خی ـــت خ ـــده اس ـــع ش واق
ــراخ  ــت های فـ ــوش و دشـ ــبان و بزقـ ــای سـ دامنه هـ
ســـراب امـــکان ایجـــاد یـــک قطـــب قـــوی در زمینـــه 

کشـــاورزی و دامـــداری را فراهـــم ســـاخته اســـت.
ـــاورزی  ـــر جهادکش ـــی مدی ـــم فرقان ـــه ابراهی ـــه گفت ب
ـــی  ـــعت اراض ـــار وس ـــزار هکت ـــراب 113 ه ـــتان س شهرس
ـــزان  ـــن می ـــوده و از ای ـــتان ب ـــن شهرس ـــم ای ـــی و دی آب

ـــی دارد. ـــت آب ـــه کش ـــاص ب ـــار اختص ـــزار هکت 5۰ ه
ــاورزی  ــول کشـ ــن محصـ ــی عمده تریـ ــیب زمینـ سـ
ـــش از  ـــد بی ـــا تولی ـــی ب ـــه تنهای ـــوده و ســـراب ب ـــه ب منطق
ـــد  ـــوع 37 درص ـــی در مجم ـــیب زمین ـــن س ـــزار ت 125 ه
تولیـــد ســـیب زمینی اســـتان را بـــه خـــود اختصـــاص 

ـــت. داده اس

همـــواره در فصـــل برداشـــت بیـــم و نگرانـــی در 
ـــن  ـــروش رفت ـــه ف ـــر ب ـــه خاط ـــه ب ـــان منطق ـــن زارع بی

دســـترنج یـــک ساله شـــان وجـــود دارد.
شهرســـتان  ســـیب زمینی کار  اقبالـــی  غامرضـــا 
ـــای  ـــام برنامه ه ـــون تم ـــه تاکن ـــت ک ـــد اس ـــراب معتق س
ــه  ــازار عرضـ ــم بـ ــرای تنظیـ ــف بـ ــای مختلـ دولت هـ
ــول  ــرای محصـ ــه بـ ــات قیمـــت عادانـ ــا و ثبـ و تقاضـ
ســـیب زمینی مقطعـــی و اکثـــرا نـــاکام بـــوده اســـت.

وی بـــا اشـــاره بـــه قیمـــت تضمینـــی ســـیب زمینی 
ــه  ــده و عادانـ ــی شـ ــت کارشناسـ ــن قیمـ ــت: ایـ گفـ

نیســـت.
باقـــری ســـیب زمینی کار دیگـــر شهرســـتان اصـــاح 
ــان  ــزود: متولیـ ــد و افـ ــادآور شـ ــت را یـ ــوی کشـ الگـ
ـــت  ـــی را در کش ـــرایط اقلیم ـــد ش ـــور بای ـــاورزی کش کش

محصـــوات رعایـــت کننـــد.

دفن محصول به بهانه تنظیم قیمت ها کار عقانی 
نیست

ــگار  ــه خبرنـ ــراب بـ ــده سـ ــی نماینـ ــاز بهمنـ مهنـ
ـــه  ـــاورزان منطق ـــه کش ـــی و دغدغ ـــت: نگران ـــارس گف ف

ــت. ــل درک اسـ قابـ
ـــا  ـــردم ســـراب باره ـــده م ـــوان نماین ـــه عن ـــزود: ب وی اف
در قالـــب تذکـــر، ســـئوال و درخواســـت ها و مکاتبـــات 
مختلـــف بـــا وزرا و مســـئوان مربـــوط در مـــورد 
ــا و اضطـــراب  اقـــدام ریشـــه ای بـــرای رفـــع نگرانی هـ

کشـــاورزان منطقـــه تـــاش کـــرده ام.
ــن  ــردن دفـ ــف کـ ــی توصیـ ــا غیرعقانـ ــی بـ بهمنـ
ــادآور  ــیب زمینی کاران یـ ــاورزان و سـ ــوات کشـ محصـ

شـــد: در حالـــی کـــه بســـیاری از هموطنانمـــان زیـــر 
ـــی  ـــول غذای ـــن محص ـــد دف ـــی می کنن ـــر زندگ ـــط فق خ

بـــه هـــر بهانـــه ای قابـــل توجیـــه نیســـت.
نماینـــده مـــردم ســـراب اصـــاح الگـــوی کشـــت را 
ـــوان  ـــیب زمینی عن ـــازار س ـــم ب ـــکار تنظی ـــن راه مهم تری
ـــه و  ـــد عادان ـــی بای ـــای تضمین ـــت: قیمت ه ـــرد و گف ک
ـــه  ـــد ب ـــت بای ـــد و دول ـــده باش ـــام ش ـــه تم ـــر از هزین باات
ـــاورزان  ـــترنج کش ـــی دس ـــد تضمین ـــه خری ـــبت ب ـــد نس ج
ـــدام  ـــت اق ـــا اس ـــاش آنه ـــن مع ـــی تامی ـــیله اصل ـــه وس ک

ـــد.  ـــورت ده ـــی ص اساس
ـــد:  ـــادآور ش ـــس ی ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ــاورزان مناطـــق سردســـیری فقـــط یـــک نوبـــت  کشـ
ــادی در  ــای زیـ ــد خانواده هـ ــد و امیـ ــت می کننـ زراعـ

ســـراب فـــروش محصـــول ســـیب زمینـــی اســـت.

دولت به جای صادرات، دفن محصول را انتخاب کرد
امام جمعه ســـراب  اکرمی  علی  اکبر  حجت ااســـام 
با انتقـــاد از اقدام اخیـــر برخی تعاونی های روســـتایی 
در امحاء و دفن محصول ســـیب زمینی اظهار داشـــت: 
باز کردن  بـــرای  به جای تاش  متاســـفانه دولتمردان 
بازار مصرف در کشـــورهای همجوار و صادرات محصول 

آســـان ترین و زیان بارتریـــن راه را انتخاب کردند.
وی ادامـــه داد: بســـیاری از کشـــاورزان ســـرابی بـــا 
ـــروش  ـــه ف ـــی از ب ـــورد نگران ـــر وی در م ـــه دفت ـــه ب مراجع
ـــان  ـــه خـــود را بی ـــی دغدغ ـــن محصـــول ســـیب زمین نرفت

می کننـــد و مطالبـــه آنهـــا از مســـئوان بجاســـت.
ـــترس و  ـــه اس ـــان اینک ـــا بی ـــرابی ب ـــاورز س ـــک کش ی
ــیب زمینی  ــول سـ ــت محصـ ــل برداشـ ــی در فصـ نگرانـ
در وجـــود او نهادینـــه شـــده یـــادآور شـــد: در حالـــی 
ـــی  ـــال زراع ـــق گرمســـیری در یکس ـــاورزان مناط ـــه کش ک
ـــی  ـــن زراع ـــوع محصـــول از زمی ـــد ن جشـــن برداشـــت چن
خـــود را برگـــزار می کننـــد، در منطقـــه سردســـیر 
ـــر  ـــت و اگ ـــیب زمینی اس ـــه س ـــان ب ـــا امیدم ـــراب تنه س
ایـــن محصـــول هـــم روی دســـتمان بمانـــد شـــرمنده 

ـــد. ـــم ش ـــود خواهی ـــال خ ـــل و عی اه
ســـیب  زمینی کاران شهرســـتان ســـراب این گونـــه 
گایه های خـــود را مطـــرح و بیان کردنـــد: در حالی 
کـــه بذر ســـیب زمینـــی را بـــاای 2 هـــزار تومان 
خریداری کردیم ولـــی متاســـفانه نمی توانیم در موقع 
برداشـــت این محصول را حتی به قیمـــت 7۰۰ تومان 
بفروشـــیم. تاش زیـــادی را برای تولیـــد این محصول 
انجـــام دادیـــم که چندین ســـال اســـت بـــه دلیل 
هزینه هـــای باای تولیـــد و قیمت پایـــه این محصول 
ضرر زیـــادی را متحمل شـــدیم و ســـبب بدهی های 

کان برای کشـــاورزان شـــده است.
ـــترش  ـــا گس ـــت ب ـــی رود دول ـــار م ـــال انتظ ـــه هرح ب
ـــول  ـــه محص ـــی و عادان ـــد تضمین ـــی، خری ـــع تبدیل صنای
و اصـــاح الگـــوی کشـــت و نیـــز برنامه ریـــزی بـــرای 
بازاریابـــی جهانـــی و تنظیـــم عرضـــه و تقاضـــا نســـبت 
بـــه رفـــع دغدغـــه و نگرانـــی کشـــاورزان منطقـــه 

تدبیـــری بیندیشـــد.

 عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی 
ــات  ــت ضرب ــدن شــیر از ســوی دول ــه نخری ــان اینک ــا بی ب
وارد  کشــور  دامــداری  صنعــت  بــه  ناپذیــری  جبــران 
ــه طــور مســتقیم  ــی ب ــواد لبن ــد، گفت:مصــرف م می کن
بــر ســامت مــردم تاثیــر می گــذارد، امــا هزینــه آن 

ــود. ــت ش ــده پرداخ ــد کنن ــب تولی ــد از جی نبای
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل از خانـه 
تولیـد  اینکـه  بیـان  بـا  قزلجـه  نـوری  غامرضـا  ملـت،  
بـا مشـکات  و کشـاورزی  دامـی  کننـدگان محصـوات 
متعـددی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، گفت:اگـر دولت 
بـا تخصیـص یارانـه بـه کمـک این بخـش نشـتابد صنعت 
دامـداری و تولیـد شـیر کشـور متحمـل ضربـات جبـران 

می شـود. ناپذیـری 
ـــورای  ـــس ش ـــاد در مجل ـــتان آب ـــردم بس ـــده م  نماین
ـــارات  ـــن خس ـــران ای ـــه جب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب اس
ــه  ــیر بـ ــه شـ ــت، افزود:یارانـ ــی اسـ ــر و طوانـ زمانبـ
کارخانه هـــا پرداخـــت نشـــده و قیمـــت اعامـــی بـــرای 

خریـــداری اجـــرا نشـــده اســـت.

انتقاد از عدم حمایت دولت نسبت به خریداری شیر
ـــت  ـــت دول ـــدم حمای ـــاد از ع ـــا انتق ـــه ب ـــوری قزلج ن
ـــا  ـــداری شـــیر از دامداری هـــا ادامـــه داد:ب ـــه خری نســـبت ب
ادامـــه شـــرایط فعلـــی ظرفیـــت تولیـــد دامداری هـــای 
ــک  ــای کوچـ ــته و دامداری هـ ــش داشـ ــی کاهـ صنعتـ

نیـــز یکـــی پـــس از دیگـــری تعطیـــل می شـــوند.
وی بـا بیـان اینکـه مصـرف شـیر و لبنیـات بـرای تمام 
سـنین و افـراد جامعـه مهـم اسـت، اظهار داشـت: مصرف 
مـواد لبنـی بـه طـور مسـتقیم بـر سـامت مـردم تاثیـر 
می گـذارد، امـا هزینـه آن نبایـد از جیـب تولیـد کننـده 
پرداخـت شـود، بلکـه بـا ایجـاد انگیـزه در دامـداران بایـد 

تولیـد را افزایـش داد.

یارانه شیر باید از منابع عمومی کشور پرداخت شود
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس نهـــم بـــا تاکیـــد 
ـــور  ـــی کش ـــع عموم ـــد از مناب ـــیر بای ـــه ش ـــه یاران ـــر اینک ب
ــی  ــا نرخـ ــا بـ ــاندن کااهـ ــود، افزود:رسـ ــت شـ پرداخـ
معقـــول بـــه دســـت مـــردم وظیفـــه انـــکار نشـــدنی 

دولـــت بـــوده تـــا بـــه ایـــن ترتیـــب ســـامت جامعـــه 
بـــه خطـــر نیفتنـــد.

وی بـه بیـان اینکـه پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت، 
ادامـه داد:بارهـا در مجلـس ایـن موضـوع را مطـرح کـرده 
ایـم کـه بـه جـای این همـه حمایـت از بخش درمـان این 
بودجـه را بـه مصـرف لبنیـات از سـوی مـردم کـه از بروز 
بسـیاری بیماری هـا پیشـگیری می کنـد اختصـاص دهند.

عضـــو کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس شـــورای 
ـــی  ـــز برخ ـــه ج ـــفانه ب ـــه متاس ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب اس
ـــگان  ـــیر رای ـــع ش ـــر توزی ـــای دیگ ـــل ه ـــدارس در مح م
ــاد  ــا ایجـ ــت بـ ــح کرد:دولـ ــرد، تصریـ ــورت نمی گیـ صـ
طـــرح هـــای حمایتـــی ایـــن محصـــول را کـــه جـــز 
ـــب  ـــیمت مناس ـــا قس ـــت ب ـــردم اس ـــی م ـــای اساس نیازه

در اختیـــار آنهـــا قـــرار دهـــد.

گزارشی از احواات کشاورزان سرابی:

سیب زمینی هایمان را »زنده به گور« نکنید!

 نوری قزلجه: 

 نخریدن شیر از سوی دولت ضربات جبران ناپذیری 
به صنعت دامداری وارد می کند 

1- اصل کارت ملی و سه نسخه تصویر آن.
ـــر  ـــخه تصوی ـــه نس ـــدار و س ـــنامه عکس ـــل شناس 2-اص

ـــات آن . ـــه صفح کلی
3-عکـــس جدیـــد 4 × 3 ، 1۰ قطعـــه )ترجیحـــا بـــا 

ـــن( . ـــه روش زمین
ـــا  ـــی و ی ـــدرک تحصیل ـــن م ـــر آخری ـــل و تصوی 4- اص

ـــد . ـــر باش ـــه معتب ـــادل ک ـــدرک مع م
ــر  ــی بـ ــمی مبنـ ــی رسـ ــر گواهـ ــل و تصویـ 5- اصـ
ـــام و  ـــت و مق ـــتغال در پس ـــدم اش ـــتعفاء و ع ـــول اس قب
ـــون  ـــاده 29 قان ـــوع م ـــتعفای موض ـــمول اس ـــاغل مش مش

انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی .
6-اصـــل و تصویـــر بـــرگ پایـــان خدمـــت وظیفـــه 
ـــودن  ـــن ب ـــر روش ـــر دال ب ـــی معتب ـــا مدرک ـــی و ی عموم

وضعیـــت مشـــمولیت خدمـــت وظیفـــه عمومـــی .
بـــه اســـتناد مـــاده 28 قانـــون انتخابـــات مجلـــس 
شـــورای اســـامی، انتخـــاب شـــوندگان هنـــگام ثبـــت 

نـــام بایـــد دارای شـــرایط زیـــر باشـــند :
ــام  ــام و نظـ ــه اسـ ــی بـ ــزام عملـ ــاد و التـ 1- اعتقـ

ــران . ــامی ایـ ــوری اسـ ــدس جمهـ مقـ

2-تابعیت کشور جمهوری اسامی ایران .
ــل  ــی و اصـ ــون اساسـ ــه قانـ ــاداری بـ ــراز وفـ 3-ابـ

ــه . ــه فقیـ ــت مطلقـ ــی وایـ مترقـ
ـــا  ـــد ی ـــی ارش ـــی کارشناس ـــدرک تحصیل ـــتن م 4-داش

ـــادل آن . مع
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه .

ـــت  ـــورداری از نعم ـــد برخ ـــمی در ح ـــامت جس 6- س
ـــی . ـــنوایی و گویای ـــی ، ش بینای

ــر  ــام و حداکثـ ــال تمـ ــی سـ ــن سـ ــل سـ 7- حداقـ
ــام . ــال تمـ ــاد و پنـــج سـ هفتـ

ـــی  ـــای دین ـــی اقلیته ـــان نمایندگ ـــره 1- داوطلب تبص
ـــام  ـــه اس ـــی ب ـــزام عمل ـــی از الت ـــون اساس ـــرح در قان مص
ـــن  ـــد در دی ـــوده و بای ـــتثنی ب ـــد )1( مس ـــور در بن ، مذک

ـــند. ـــده باش ـــت العقی ـــود ثاب خ
تبصـــره 3 ـ هـــر دوره نمایندگـــی مجلـــس شـــورای 
ـــرای  ـــط ب ـــی فق ـــع تحصیل ـــک مقط ـــادل ی ـــامی مع اس

شـــرکت در انتخابـــات محســـوب می شـــود .
ـــخ  ـــه در تاری ـــاده )28( ک ـــون تفســـیر م ـــر اســـاس قان ب
ـــیده،  ـــان رس ـــورای نگهب ـــد ش ـــه تایی ـــرداد139۰ ب 12م

مـــدرک معـــادل تحصیلـــی در هـــر مقطـــع تحصیلـــی 
ـــد. ـــتخدامی باش ـــد ارزش اس ـــه واج ـــت ک ـــی اس مدرک

ـــاد  ـــون ی ـــاده 9 قان ـــه اســـتناد تبصـــره 2 م در ضمـــن ب
ـــد  ـــی نمی توانن ـــان نمایندگ ـــک از داوطلب ـــچ ی ـــده هی ش
ــزد  ــود را نامـ ــه خـ ــوزه انتخابیـ ــک حـ ــش از یـ در بیـ
کننـــد. در غیـــر اینصـــورت نامـــزدی آنـــان کًا باطـــل 
ــروم  ــس محـ ــات آن دوره مجلـ ــرکت در انتخابـ و از شـ

می شـــوند.
همچنیـــن بـــه اســـتناد مـــاده 46 قانـــون مذکـــور 
ـــد  ـــس می توانن ـــی مجل ـــان نمایندگ ـــک از داوطلب ـــر ی ه
شـــخصاً و بـــه صـــورت کتبـــی انصـــراف خـــود را بـــه 
فرمانـــداری مرکـــز حـــوزه انتخابیـــه یـــا وزارت کشـــور 
ــه  ــز پذیرفتـ ــراف نیـ ــدول از انصـ ــد و عـ ــام کننـ اعـ

نمی شـــود.

  ستاد انتخابات کشور اعام کرد: 

 آغاز نام نویسی داوطلبان مجلس خبرگان 26 آذر 
و مجلس شورای اسامی 28 آذر 94
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امــروزه رســانه ها همــه جوانــب زندگــی بشــری را 
تحــت تأثیــر قــرار داده انــد، بــه گونــه ای کــه جهــان امــروز 
ــت در  ــرد. اینترن ــور ک ــوان تص ــانه ها نمی ت ــدون رس را ب
ــر و  ــر گذارت ــه تاثی ــی، از هم ــاط جمع ــایل ارتب ــن وس بی
رســانه هایی  از  یکــی  زیــرا  می باشــد  اهمیت تــر  بــا 
اســت کــه نقــش جــدی در زندگــی افــراد داشــته و 
ــه  ــت. ک ــده اس ــات ش ــدن ارتباط ــترده تر ش ــب گس موج
ــترش  ــه گس ــتفاده از آن رو ب ــری اس ــورت فراگی ــه ص ب

می باشــد.
 در میــان تمــام امکانــات و ابزارهایــی کــه اینترنــت بــه 
ــه مــی دارد؛ اســتفاده از شــبکه های  مخاطبیــن خــود ارائ
اجتماعــی رو بــه گســترش اســت. پیشــرفت در فنــاوری 
اطاعــات راه و روش  انســان را در ثبــت و ضبــط تاریــخ 
ــراد  ــل اف ــر نحــوه تعام ــر ب ــن تغیی ــر داده اســت. ای تغیی
ــبکه های  ــت. ش ــوده اس ــذار ب ــز تاثیرگ ــر نی ــا یکدیگ ب
ــا،  ــن ابزاره ــن ای ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــی ب اجتماع
ــر عمیقــی  ــا تأثی ــه تنه ــات خــود ن ــا و امکان ــا قابلیت ه ب
ــون  ــع گوناگ ــران در جوام ــی کارب ــای اجتماع ــر جنبه ه ب
گذاشــته اند، بلکــه در زمینه هــای مختلــف از قبیــل، 
آمــوزش و پــرورش، پزشــکی، تجــارت و قانــون نیــز 

ــد )1( ــراوان دارن ــرد ف کارب
مهــم  عوامــل  از  یکــی  اجتماعــی  شــبکه هاي 
تعامــل  و  در شــکل گیــری فضــای جهــان جدیــد 
اخیــر،  ســالهاي  در  اســت.  ارتباطــات  گســتره ي  در 
ــر گســترش  ــتابی بي نظی ــا ش ــي« ب ــبکه هاي اجتماع »ش
ــپیس  ــاي اس ــد: م ــی مانن ــبکه های اجتماع ــد. ش یافته ان
ــو  ــوک )Face Book(، فای ــس ب )MySpace(، فی
یوتیــوب   ،)Friendster( فرندســتر   ،)5hi( هــاي 
 ،)Orkut( اورکات ،)Flicker( ــر )You Tube(، فلیک
و توییتــر)Twitter(، مشــهورترین شــبکه ها هســتند 
کــه فضایــی جــذاب را بــرای ارتبــاط شــبکه ای در فضــای 

مجــازی میــان کاربــران اینترنــت و عمدتــاً از نســل 
ــت. ــم آورده اس ــوان، فراه ج

ــی  ــبکه های اجتماع ــی از ش ــف گوناگون ــون تعاری تاکن
اینترنتــی شــده اســت. نقطــه اشــتراک در تمامــی 
ایــن تعاریــف، تعاملــی بــودن و بــه اشــتراک گذاری 
ــق  ــه از طری ــت ک ــران اس ــات کارب ــا و نظری عاقمندی ه
ــوا در فضــای مجــازی صــورت می گیــرد)2(.  ایجــاد محت
شــبکه اجتماعــی مجــازی، مجموعــه ای از خدمــات 
مبتنــی  بــر وب اســت کــه ایــن امــکان را بــرای اشــخاص 
ــا خصوصــی  ــی ی ــات عموم ــه توصیف ــی آورد ک ــم م فراه
ــا دیگــر اعضــای شــبکه  ــا ب ــرای خــود ایجــاد کننــد، ی ب
ارتبــاط برقــرار کننــد، منابــع خــود را بــا آنهــا با اشــتراک 
بگذارنــد و از میــان توصیفــات عمومــی دیگــر افــراد، بــه 

ــد. ــد بپردازن ــات جدی ــتجوی ارتباط جس
مســاله اصلــی اینجاســت کــه بــا وجــود تمامــی 
مزایــا و معایبــی کــه در کاربــرد شــبکه هــای اجتماعــی 
ــه  ــران، ب ــه کارب ــت ک ــان داش ــد اذع ــت، بای ــرح اس مط
ــش  ــی گرای ــای اجتماع ــبکه ه ــه ش ــی ب ــل متفاوت دای
ــال  ــتان س ــده در تابس ــه نگارن ــی ک ــی تحقیق ــد. ط دارن
94 در شــبکه اجتماعــی کلــوب بــر روی کاربــران شــبکه 
اجتماعــی کلــوب دات کام ایرانــی انجــام داد بــه نتایجــی 
ــی  ــبکه اجتماع ــی ش ــه معرف ــدا ب ــه ابت ــیدیم. البت رس

کلــوب می پردازیــم.
 )Cloob.com( وبــگاه اینترنتــی کلــوب دات کام
کــه در اول دی مــاه ســال 1383 بــه عنــوان یــک شــبکه 
ــا  ــک صب ــارت الکترونی ــه تج ــط موسس ــی توس اجتماع
راه انــدازی شــد، و بــه مــرور زمــان و بــا گســترش اینترنت 
در ایــران بــه ســایتی معــروف در زمینــه ارتباطــات 
اینترنتــی بــدل شــده اســت )3(. کلــوب دات کام کــه بــه 
فارســی جامعــه مجــازی ایرانیــان گفتــه می شــود، اولیــن 
و بزرگتریــن شــبکه اجتماعــی ایــران محســوب می شــود. 

ایــن پژوهــش بــا روش پیمایــش آنایــن انجــام گردیــد. 
بــه همیــن منظــور پرسشــنامه ای طراحــی شــد و بــرای 
کاربــران فعــال ســایت کلــوب دات کام  ارســال شــد کــه 
ــا  ــد. یافته ه ــخ دادن ــنامه پاس ــه پرسش ــت 424 ب در نهای

بــه شــرح زیــر می باشــد: 
24 درصــد از پاســخگویان بــا انگیــزه ســرگرمی عضــو 
ــا  ــاط ب ــخگویان ارتب ــد از پاس ــده اند. 23 درص ــوب ش کل
دوســتان را دلیــل گرایش شــان در کلــوب می داننــد. 12 
درصــد پاســخگویان نیــز اطــاع یافتــن از اخبــار روز، 12 
ــد را  ــتان جدی ــردن دوس ــدا ک درصــد از پاســخگویان پی
ــد.  ــوب اشــاره کردن ــت خــود در ســایت کل ــل عضوی دلی
ــا  ــر ب ــادل نظ ــخگویان تب ــد از پاس ــن 8 درص و همچنی
کاربــران، 6 درصــد بــه اشــتراک گذاشــتن عکــس و فیلــم 
و متــن را دلیــل عضویــت خودشــان می داننــد. تبلیــغ و 
نشــر دیــن و همچنیــن بــه دنبــال شــریک زندگــی بــودن 
هرکــدام 4 درصــد از پاســخگویان دلیــل عضویــت خــود 
در کلــوب دانســته اند. تبلیــغ محصــول بــا 3 درصــد 
ــخگویان  ــد از پاس ــا 2 درص ــاری ب ــخگویان، خوداظه پاس
ــا 1 درصــد پاســخگویان  ــز ب ــد نی ــت جدی و کســب هوی
ــوده  ــخگویان ب ــت پاس ــل عضوی ــدی دای ــوارد بع ــز م نی
اســت. گزینــه ســایر دایــل کــه مجموعــاً کمتــر از یــک 
ــواردی  درصــد از کل پاســخگویان را شــامل می شــوند م
همچــون چــت بــا معشــوقه ام، اســتفاده از تجــارب 
ــه  ــب علمــی، تبلیــغ کمــک ب دیگــران، اســتفاده از مطال
ــت  ــل عضوی ــی  دلی ــرار از تنهای ــرطانی و ف ــای س بچه ه

ــد. ــوب می دانن خــود در کل
ــی مجــازی،  ــه شــبکه های اجتماع ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــوزه  ــگران ح ــیاری از پژوهش ــه بس ــورد عاق ــوع م موض
ــی هــم  ــوم ارتباطــات اجتماعــی اســت و عمــر چندان عل
از آن نمی گــذرد، کاربــرد ایــن شــبکه های نوظهــور 
ــه  ــده را تبدیــل ب ــط، ایــن پدی در طیــف وســیعی از رواب
ــی و  ــای اجتماع ــار در پژوهش ه ــام عی ــوژه تم ــک س ی
ارتباطــی کــرده اســت. مطالعــه مــا نشــان می دهــد کــه 
ســایت کلــوب دات کام بــه مثابــه یــک فضــای ارتباطــی 
و اجتماعــی، در بافــت فرهنــگ ایرانــی قابلیت هــای 
ــان و  ــاط همزم ــاط از راه دور و ارتب ــرای ارتب ــادی را ب زی
در ابعــاد محلــی و جهانــی، بــرای کاربرانــش فراهــم آورده 
ــی  ــبکه اجتماع ــران در ش ــت کارب ــل عضوی ــت. دای اس
ــق مّدنظــر  ــی از ســوال های تحقی ــوان یک ــه عن ــوب ب کل
بــوده اســت. براســاس شــواهد می تــوان گفــت کــه 
ــا  ــاط ب ــرگرمی، ارتب ــوب(، س ــران کل ــخگویان )کارب پاس
دوســتان، پیــدا کــردن دوســتان جدیــد و اطــاع یافتــن 
از اخبــار روز را بــه عنــوان اصلی تریــن دایــل عضویتشــان 

ــد. ــوب می دانن در کل
 ،)139۰( عنبری  مهدی  امیر  و  نجا  حریری،   )1
تخصصی  اجتماعی  های  شبکه  های  قابلیت  »سنجش 
بهینه سازی  برای  راهکارهای مناسب  ارائه  و  فارسی  وبی 
مدیریت  و  پردازش  پژوهشنامه  ایران«،  در  شبکه ها  این 

اطاعات، سال بیست و هشتم، شماره 2،صص 24-1
2( آذربخــش، ســید علــی محمــد )1392(، درآمــدی 
بــر نقــش رســانه ها در جریــان ســازی، قــم: مرکــز    

ــیما ــدا و س ــامی ص ــای اس ــش ه پژوه
شبکه  مطالعات   ،)1393( محمدصادق  افراسیابی،   )3
انتشارات  تهران:  جوانان،  زندگی  سبک  و  اجتماعی  های 

سیمای شرق

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری تبریز:
نوسازی ناوگان تاکسی رانی، دغدغه اصلی سازمان 

تاکسی رانی و شهرداری تبریز

ــی، در نشســت هــم  مدیرعامــل ســازمان تاکســی ران
اندیشــی معاونــت حمــل و نقــل کــه بــا حضــور شــهردار 
تبریــز برگــزار شــد، نوســازی نــاوگان تاکســی رانــی را یکــی 

از دغدغــه هــای اصلــی ســازمان عنــوان کــرد.
ــل از  ــه نق ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــن  ــت، ضم ــن نشس ــژاد در ای ــاس ن ــز عب ــهریار، پروی ش
رانــی  تاکســی  نــاوگان  از وضعیــت  ارائــه گزارشــی 
ــزار  ــازده ه ــر ی ــال حاض ــت: درح ــز، گف ــهرداری تبری ش
ــده  ــر رانن ــی و 181۰۰ نف ــه تاکس ــل و س ــدو چه و ص
تاکســی داریــم کــه از ایــن میــزان، 443۰ خــودرو 
عمــر بــاای 15 و 2۰ ســال دارنــد و فرســوده محســوب 

ند. می شــو
وی ادامــه داد: فرســودگی تاکســی هــای شــهری، بــه 
ــده و  ــل ش ــازمان تبدی ــی س ــای اصل ــه ه ــی ازدغدغ یک
امیــد اســت بــا عنایتــی کــه شــهردار محتــرم بــه توســعه 
ــد، گام  ــی دارن ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــازی ن و بهس
هــای اساســی در راســتای نوســازی تاکســی هــای 

ــود. ــته ش ــهری، برداش ش
مدیرعامــل ســازمان تاکســی رانــی، در بخــش دیگــری 
ــی  ــازمان تاکس ــم س ــف مه ــه وظای ــود، ب ــخنان خ از س
رانــی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر، 
بزرگتریــن ســازمان کار آفریــن ســازمان تاکســیرانی 
اســت کــه بــار ســنگینی از دوش دولــت برداشــته و ایــن 
ــت هــای همــه  ــه در صــورت حمای ــی اســت ک در صورت
ــه  ــی ها را از 11143 ب ــداد تاکس ــم تع ــه، می توانی جانب

ــم. ــش دهی 16۰۰۰، افزای
ــاهد  ــزودی ش ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــژاد اظه ــاس ن عب
ــیم. ــهر تبریزباش ــی در ش ــی ران ــاوگان تاکس ــازی ن نوس

سایه روشن

شورا و اجتماعی
حوادث

ـــی  ـــکات فراوان ـــا مش ـــران ب ـــد در ای ـــتغال و تولی اش
ـــذاری  ـــت گ ـــدم سیاس ـــت از ع ـــان اس ـــه گریب ـــت ب دس
صحیـــح و حمایـــت از تولیـــد گرفتـــه تـــا مشـــکات 
اقتصـــادی و فرهنگـــی فـــراوان در ایـــن حـــوزه. یکـــی 
ــا آن  ــد بـ ــوزه تولیـ ــه حـ ــکاتی کـ ــن مشـ از مهمتریـ
مواجـــه اســـت عـــدم بهـــره وری اســـت کـــه منجـــر 
ـــدی  ـــای تولی ـــادی در واحده ـــکات اقتص ـــروز مش ـــه ب ب
ــری  ــتغال تاثیـ ــر روی اشـ ــز بـ ــت نیـ ــده و در نهایـ شـ

ــذارد. ــا می گـ ــه جـ ــی بـ منفـ
بهـــره وری یـــا راندمـــان را می تـــوان » مقـــدار 
ــا  ــه بـ ــده در مقایسـ ــد شـ ــات تولیـ ــا خدمـ کاا و یـ
ـــدون  ـــده ب ـــه ش ـــا کار هزین ـــرژی و ی ـــد از ان ـــر واح ه
ـــر  ـــی دیگ ـــرد. در تعریف ـــف ک ـــت« تعری ـــش کیفی کاه
»بهـــره وری، عبارتســـت از، بدســـت آوردن حداکثـــر 
ـــه  ـــتفاده بهین ـــری و اس ـــره گی ـــا به ـــن، ب ـــود ممک س
ــروی  ــارت نیـ ــتعداد ومهـ ــوان، اسـ ــروی کار، تـ از نیـ
ـــان،  ـــزات، زم ـــول، تجهی ـــین، پ ـــن، ماش ـــانی، زمی انس

مـــکان و بـــه منظـــور ارتقـــاء رفـــاه جامعـــه.«
بـــا توجـــه بـــه تعاریـــف فـــوق شـــاهد ایـــن امـــر 
ـــره وری  ـــوزه به ـــا در ح ـــع م ـــر صنای ـــه اکث ـــتیم ک هس
ـــن  ـــی از ای ـــتند. بخش ـــه هس ـــی مواج ـــف اساس ـــا ضع ب
ـــنایی  ـــدم آش ـــل ع ـــوان حاص ـــره وری را می ت ـــدم به ع
مدیـــران بـــا ایـــن مبحـــث دانســـت. لیکـــن بخـــش 
ـــه  ـــوان ب ـــتغال را می ت ـــره وری در اش ـــدم به ـــده ع عم
دلیـــل عـــدم توجـــه نیـــروی کار بـــه ایـــن مبحـــث 
دانســـت. ایـــن عـــدم توجـــه در نهایـــت منجـــر بـــه 
ــه  ــده کـ ــدی شـ ــای تولیـ ــوردن واحد هـ ــه خـ ضربـ
ـــورد.  ـــد خ ـــه خواه ـــر ضرب ـــن ام ـــز از ای ـــروی کار نی نی
ـــی در  ـــدم توانای ـــا ع ـــدی ب ـــای تولی ـــه واحده ـــرا ک چ
بهینـــه کـــردن فرآینـــد تولیـــد، بـــه تدریـــج صرفـــه 
ـــدی  ـــای تولی ـــه و واحده ـــن رفت ـــد از بی اقتصـــادی تولی
ـــن  ـــت داده و برهمی ـــازار را از دس ـــت در ب ـــدرت رقاب ق
ــا در  ــن واحد هـ ــت ایـ ــه فعالیـ ــکان ادامـ ــاس امـ اسـ
میـــان مـــدت از بیـــن خواهـــد رفـــت. بـــر همیـــن 
ـــود  ـــد رک ـــاص مانن ـــرایط خ ـــه در ش ـــت ک ـــاس اس اس
بســـیاری از واحدهـــای تولیـــدی امـــکان ادامـــه 

ــد. ــت می دهنـ ــت را از دسـ فعالیـ
ــش  ــروی کار در افزایـ ــش نیـ ــن نقـ ــن بیـ در ایـ
ــه در آن  ــدی کـ ــگاه واحـ ــت جایـ ــره وری و تثبیـ بهـ
فعالیـــت دارنـــد، نقشـــی بـــی بدیـــل در ایجـــاد 
ـــد  ـــر نیازمن ـــن ام ـــت. ای ـــد داش ـــدار خواه ـــتغال پای اش
تغییـــر نگـــرش مدیـــران واحدهـــا و نیـــز نیـــروی کار 
بـــه مســـاله اشـــتغال اســـت. بدیـــن نحـــو کـــه اوا 
مدیـــران می بایســـت نیـــروی کار ماهـــر و متخصـــص 
را بـــه عنـــوان ســـرمایه ای گران بهـــا نگریســـته و 
ــروی کار  ــر نیـ ــوی دیگـ ــد و از سـ ــا دهنـ ــدان بهـ بـ
نیـــز می بایســـت واحـــد تولیـــدی را بـــه نوعـــی 
ـــی  ـــاس ط ـــن اس ـــر همی ـــد و ب ـــود بدان ـــه خ ـــق ب متعل
ـــدی  ـــا دی ـــروی کار ب ـــا و نی ـــل، کارفرم ـــدی متقاب فرآین
ـــاش  ـــام  ت ـــته و تم ـــد نگریس ـــاله تولی ـــه مس ـــت ب مثب
ـــد  ـــش تولی ـــره وری و افزای ـــش به ـــرای افزای ـــود را ب خ
ـــن  ـــر گرفت ـــا در نظ ـــا ب ـــع کارفرم ـــد. در واق ـــام دهن انج
ـــق  بهـــره وری نیـــروی کار و تشـــویق نیـــروی کار از طری
ایجـــاد امکانـــات مادی،معنـــوی و رفاهـــی بـــرای 
کارگـــران و کارمنـــدان، می توانـــد ایـــن پیـــام را بـــه 
ـــه  ـــن ک ـــر ای ـــاوه ب ـــه ع ـــد ک ـــل کن ـــروی کار منتق نی
ـــر  ـــن ام ـــت، از ای ـــان اس ـــت ایش ـــن فعالی ـــه حس متوج
نیـــز بـــه روش هـــای مختلـــف قدردانـــی می کنـــد و 
نیـــروی کار نیـــز بـــا دریافـــت ایـــن پیـــام ســـعی در 
ـــد  ـــود واح ـــه خ ـــه نوب ـــته و ب ـــان داش ـــش راندم افزای

تولیـــدی را متعلـــق بـــه خـــود خواهـــد دانســـت. 
ـــک  ـــر ی ـــن ام ـــه ای ـــت ک ـــر داش ـــد در نظ ـــه بای البت
ـــن  ـــی از طرفی ـــه یک ـــت و چنانچ ـــه اس ـــد دو طرف فرآین
ـــوب  ـــه مطل ـــد، نتیج ـــاد کن ـــی ایج ـــرای آن خلل در اج

ـــد.  ـــد ش ـــل نخواه حاص
در نهایـــت ایـــن نـــوع نـــگاه افـــراد بـــه موضـــوع 
اشـــتغال اســـت کـــه می توانـــد بـــر ادامـــه فرآینـــد 
ـــد  ـــک واح ـــته و ی ـــدی گذاش ـــر ج ـــتغال اث ـــد و اش تولی
ـــدی  ـــا از واح ـــد و ی ـــدل کن ـــق ب ـــدی موف ـــه واح را ب
ــده ای  ــات، تولیدکننـ ــی امکانـ ــودن تمامـ ــا دارا بـ بـ
شکســـت خـــورده بســـازد. تصحیـــح ایـــن امـــر 
ــه  ــوی معادلـ ــر دوسـ ــازی در هـ ــد فرهنگ سـ نیازمنـ
ــروی کار را  ــا، نیـ ــه کارفرمـ ــوی کـ ــه نحـ ــت بـ اسـ
ـــر  ـــوی دیگ ـــد و از س ـــد نبین ـــب درآم ـــزار کس ـــد اب مانن
نیـــروی کار نیـــز واحد هـــای تولیـــدی را بـــه چشـــم 
ــورت  ــن صـ ــد. در ایـ ــرف نبیننـ ــد صـ ــع درآمـ منبـ
ـــری  ـــد حداکث ـــی و درآم ـــه کارحداقل ـــه اندیش ـــت ک اس
ــری  ــد حداکثـ ــری و درآمـ ــه کار حداکثـ ــه اندیشـ بـ
بـــدل خواهـــد شـــد. اندیشـــه ای کـــه ســـنگ بنـــای 
ـــدار  ـــتغال پای ـــاد اش ـــور و ایج ـــت کش ـــرفت صنع پیش

در جامعـــه را شـــکل خواهـــد داد.
در ایـــن بیـــن نقـــش نهادهـــای مرتبـــط ماننـــد 
وزارت کار و امـــور اجتماعـــی بـــه عنـــوان مهم تریـــن 
نهـــاد متولـــی امـــر اشـــتغال در ایجـــاد بســـتر 
فرهنگـــی مناســـب در ایـــن زمینـــه شـــایان توجـــه 
ـــای  ـــرای راهکاره ـــا  اج ـــد ب ـــاد می توان ـــن نه ـــت. ای اس
ــه  ــه بـ ــث توجـ ــان، بحـ ــرای کارفرمایـ ــی بـ آموزشـ
بهـــره وری و تشـــویق نیـــروی کار بـــا راندمـــان بـــاا 
ــا  ــز بـ ــر روی نیـ ــرار داده و از دیگـ ــر قـ ــد نظـ را مـ
ـــازی در  ـــگ س ـــعی در فرهن ـــان، س ـــکاری کارفرمای هم
واحد هـــای تولیـــدی در ســـمت نیـــروی کار داشـــته 
باشـــد تـــا بـــا نزدیـــک کـــردن ایـــن دو گـــروه بـــه 
ـــد، گام  ـــکات تولی ـــش مش ـــر کاه ـــاوه ب ـــر، ع یکدیگ
مهـــی نیـــز در رشـــد و اعتـــای صنعـــت، تولیـــد و 

اقتصـــاد کشـــور عزیزمـــان بـــردارد.

کشف 70 کیلو تریاک در تبریز 
ــتان از  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
کشــف ۷۰ کیلوگــرم تریــاک و دســتگیري یــک توزیــع 

ــر داد.  ــز خب ــدر در تبری ــواد مخ ــده م ــده عم کنن
ــه  ــیر بـ ــب شـ ــه عجـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
نقـــل از پایـــگاه خبـــري پلیـــس، ســـرهنگ »قاســـم 
دهقانـــي«  بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: در پـــي 
ـــزرگ  ـــه ب ـــر ورود محمول ـــي ب ـــاري مبن ـــت اخب دریاف
ـــژه  ـــات وی ـــز اداره عملی ـــهر تبری ـــه ش ـــدر ب ـــواد مخ م
ـــوع را  ـــي موض ـــتان بررس ـــدر اس ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب مب

در دســـتور کار خـــود قـــرار داد.
ــن  ــژه ایـ ــات ویـ ــوران عملیـ ــه داد: مامـ وي ادامـ
پلیـــس موفـــق بـــه شناســـایي شـــخصي بـــا هویـــت 
معلـــوم شـــدند کـــه بـــا تشـــکیل بانـــدي در تبریـــز 
ـــي  ـــدر م ـــواد مخ ـــده م ـــع عم ـــه و توزی ـــه تهی ـــدام ب اق

ـــرد. ک
ســـرهنگ دهقانـــي گفـــت: مامـــوران پـــس از 
ـــف  ـــرا متوق ـــدر، آن ـــواد مخ ـــل م ـــر حام ـــایي تریل شناس
ــورت  ــه بصـ ــاک کـ ــرم تریـ ــو گـ ــدار 7۰ کیلـ و مقـ
ـــف  ـــود را کش ـــده ب ـــازي ش ـــف آن جاس ـــه اي ک ماهران

کردنـــد.
ـــام  ـــاي انج ـــي ه ـــرد: در بازجوی ـــر نشـــان ک وي خاط
ـــد  ـــرکرده بان ـــه س ـــد ک ـــخص ش ـــم، مش ـــده از مته ش
ـــاي  ـــتان ه ـــود را از اس ـــاز خ ـــورد نی ـــدر م ـــواد مخ م
ــور  ــزي کشـ ــهرهاي مرکـ ــي از شـ ــه یکـ ــرقي بـ شـ
ـــازي  ـــس از جاس ـــاري پ ـــار تج ـــش ب ـــل و در پوش حم
ـــرد.  ـــي ک ـــل م ـــز حم ـــمت تبری ـــه س ـــرا ب ـــر آن در تریل
ــا  ــم بـ ــت: متهـ ــار داشـ ــي اظهـ ــرهنگ دهقانـ سـ
ـــات  ـــام تحقیق ـــت انج ـــي جه ـــده مقدمات ـــکیل پرون تش
ـــت. ـــده اس ـــي ش ـــي معرف ـــع قضای ـــه مرج ـــي ب تکمیل

رئیـــس پلیـــس مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر 
از شـــــــهروندان  پایـــان  در  آذربایجان شــــــرقي 
خواســـت هرگونـــه اخبـــار و اطاعــــــات خـــود در 
رابطـــه بـــا خریـــد و فـــروش مـــواد مخــــــدر را از 
طریـــــــــق تلفــــــن هاي 11۰ و 2184214 بـــه 

ــد. ــزارش دهنـ ــس گـ پلیـ

***

توقیف 7۱ دستگاه وسائط نقلیه متخلف در عجب شیر 
فرمانــده انتظامــي شهرســتان عجــب شــیر از اجــراي 
طــرح انضبــاط ترافیکــي و توقیــف ۷1 دســتگاه خــودرو 
و موتورســیکلت متخلــف در ایــن شهرســتان خبــر داد. 

ــه  ــیر بـ ــب شـ ــه عجـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
نقـــل از پایـــگاه خبـــري پلیـــس، ســـرهنگ »رضـــا 
اصانـــي فـــر« اظهـــار داشـــت: در راســـتاي ارتقـــاء 
ــا  ــورد بـ ــرح برخـ ــراي طـ ــي، اجـ ــت اجتماعـ امنیـ
ــم  ــف و مزاحـ ــاي متخلـ ــیکلت ها و خودروهـ موتورسـ
ــت. ــرار گرفـ ــتان قـ ــس شهرسـ ــتور کار پلیـ در دسـ

ـــي 47  ـــوران انتظام ـــرح مام ـــن ط ـــزود: در ای وي اف
ــودرو را  ــتگاه خـ ــیکلت و 24 دسـ ــتگاه موتورسـ دسـ
بعلـــت تخلـــف راکبـــان و راننـــدگان آنهـــا توقیـــف و 

بـــه پارکینـــگ انتقـــال دادنـــد.
ـــرح  ـــرد: ط ـــان ک ـــر نش ـــي خاط ـــام انتظام ـــن مق ای
ارتقـــاء امنیـــت اجتماعـــي و برخـــورد بـــا متخلفـــان 
ایـــن  پلیـــس  کاري  اولویت هـــای  از  همچنـــان 
ــا  ــن طرح هـ ــراي ایـ ــد و اجـ ــي باشـ ــتان مـ شهرسـ
ـــم  ـــواع جرائ ـــوع ان ـــگیري از وق ـــي در پیش ـــش مهم نق

ــهروندان دارد. ــن شـ در بیـ

بهره وری
 حلقه مفقوده حوزه اشتغال

بابک زينی زاده

دایل گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی
مختار موايی

 رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی گفت: 
انتخابات  احتمالی  نفر کاندیدای  به 33۰  نزدیک  تاکنون 
مجلس شناسایی شده و زیر ذره بین دستگاه های نظارتی 

قرار گرفته اند.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از تسنیم، سعید 
شبستری خیابانی در مورد آمادگی ستاد انتخابات دهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسامی در استان آذربایجان 
تشکیل  انتخابات،  برای  قدم  اولین  داشت:  اظهار  شرقی 
انتخابات استان است که تاکنون بیش از ده جلسه  ستاد 
از این نوع در استان برگزار شده است و تمامی راهکارهای 
اجرایی ازم برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات انجام شده 

است.
وی با بیان اینکه کمیته های ازم برای انتخابات تشکیل 
شده است افزود: کمیته هایی نظیر فناوری اطاعات، امنیت 
انتخابات، استعامات، پشتیبانی، اطاع رسانی تشکیل شده 
و با برگزاری جلسات متعدد نتایج آن را به ستاد مرکزی 

انتخابات استان گزارش می کنند.
یـک  برگـزاری  مـا  هـدف  داشـت:  عنـوان  شبسـتری 
انتخابـات سـالم و بی طرفانـه توسـط مجریـان آن بوده که 

هـر گونـه تخلـف در آن رصـد و جلوگیـری شـود.
بـه  آذربایجان شـرقی  اسـتان  انتخابـات  سـتاد  رئیـس 
تمهیـدات ازم بـرای برگـزاری انتخابـات در اسـفند مـاه 
اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه بـرودت هـوا و بارندگی 

در اسـفند مـاه تمامـی تمهیدات ازم برای شـرکت تمامی 
مـردم عزیـز در انتخابـات و سـهولت کار مجریان و دسـت 
انـدرکاران بویـژه در مناطـق پربـارش و صعـب العبـور بـه 

فرمانـداران ابـاغ شـده و انجـام خواهند شـد.
وی بـه پوشـش مخابراتـی انتخابات در اسـتان اشـاره و 
عنـوان داشـت: پوشـش مخابراتـی در تمامـی مناطقی که 
احتمـاا بـه عنـوان شـعبه انتخـاب خواهنـد شـد در نظر 

گرفتـه شـده تـا از این بایت مشـکلی نداشـته باشـیم.
شبسـتری در مورد تسـهیل راههای دسترسـی در فصل 
سـرما نیـز گفـت: فرمانـداران هـر شهرسـتان بـا توجـه به 
نقـاط در نظـر گرفتـه شـده بـرای صندوقهـای اخـذ رای 
بـه تسـهیل راههـای دسترسـی بـا توجـه بـه فصل سـرما 
و بارندگـی از تمامـی امکانـات شهرسـتانی و اسـتانی اداره 
راه و ادارات مرتبـط بـرای ایـن امـر اسـتفاده خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی به بحث 
استانداری  گفت:  و  کرد  اشاره  انتخابات  مجریان  آموزش 
دارد  انتخابات  مجریان  آموزش  بحث  بر  بسیاری  تاکید 
بخشداران  و  فرمانداران  امنیتی،  سیاسی  معاونان  آموزش 
به صورت منطقه ای با حضور رئیس و دبیر و معاونان وزیر 
کشور و ستاد انتخابات کشور اجرا شده و نقاط و سواات 

مد نظر مطرح شد.
شبستری اظهار کرد: امیدواریم انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسامی و خبرگان رهبری با حضور گسترده 

و یکپارچه مردم عزیز استان در فضای به دور از هرگونه 
مسئله برگزار گردد.

رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی، با اشاره 
هیچگونه  بی طرفی  کمال  در  انتخابات  مجریان  اینکه  به 
افزود:  ندارد،  احزاب و گروه های خاص  پیروزی  نقشی در 
مسئوان با تدابیر سنجیده اقداماتی انجام دهند تا میزان 
به  نسبت  انتخابات  در  شرقی  آذربایجان  مردم  مشارکت 

دوره های قبل تفاوت چشمگیری داشته باشد.
و  جلـب  بـرای  را  مطبوعـات  و  رسـانه ها  نقـش  وی 
مشـارکت حداکثـری مـردم در انتخابـات غیرقابـل انـکار 
برشـمرد، تصریـح کـرد: رسـانه ها بـا همـکاری مسـئوان 
انتخابـات  در  احـزاب  و  مـردم  حضـور  بـرای  را  زمینـه 
مجلـس و انتخابـات خبـرگان فراهـم کنند تا اقتـدار نظام 
بـا مشـارکت مـردم در پـای صندوق های رای حفظ شـود.

شبستری بابیان اینکه گزارش های تعامل و دیدار برخی 
از مسئوان شهرستان اهر با کاندیداهای احتمالی انتخابات 
به ستاد انتخابات استان ارائه شده است، بیان کرد: مدیری 
که خارج از حیطه کاری گوش به فرمان کاندیدای احتمالی 
از  با مستندات حکم برکناری آن ها  البته  باشند  انتخابات 

سمت صادر می شود.
رئیس سـتاد انتخابات اسـتان آذربایجان شـرقی، افزود: 
فرمانـداران شهرسـتان ها اگـر در صـورت خدمـات دهـی 
بانک هـا بـا نامه هـای نماینـدگان مجلـس بـه مـردم انجام 
دادنـد سـریعاً بـرای اخـراج مدیرانی متخلف از این دسـت 
اقـدام کنند، تمامی تحـرکات مدیران ادارات شهرسـتان ها 
و اسـتان عـاوه بـر کاندیداهـای احتمالـی انتخابـات رصد 

می شـوند.
وی ضمن اشاره به اینکه بدون مجوز فرمانداران آذربایجان 
شرقی هیچ یک از کاندیداهای احتمالی حق نصب بنر با 
موضوعات مختلف را در شهرستان ها ندارند، اظهار داشت: 
کاندیداهای احتمالی انتخابات در سراسر استان با استفاده 
که  در صورتی  نصب می کنند  بنر  مناسب های مختلف  از 
شائبه  اگر  بر  عاوه  و  ندارند  مقامی  و  پست  هیچ  آن ها 
انتخاباتی داشته باشد با آن فرد متخلف برخورد می شود. 
شبستری عنوان کرد: سوءاستفاده کاندیداهای احتمالی از 
شرایط خاص، ایجاد فضای افراطی در شهرستان ها، خرید 
و فروش رای و جابجایی مردم برای اخذ رای جزو خطوط 
انتخابات  برگزاری  از  بعد  و  برگزاری  از  پیش  در  ما  قرمز 
شود.  تبیین  انتخابات  احتمالی  کاندیداهای  تمامی  برای 
پایان  در  شرقی  آذربایجان  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
احتمالی  نفر کاندیدای  به 33۰  نزدیک  اینکه  بر  تاکید  با 
قرار  نظارتی  دستگاه های  بین  ذره  زیر  مجلس  انتخابات 
گرفته اند، خاطرنشان کرد: افرادی که تاکنون برای حضور 
در انتخابات جلسات تشکیل داده اند توسط ستاد انتخابات 
استان به ستاد انتخابات کشور  گزارش داده شده و وزارت 
دریافت  با  استان  احتمالی  کاندیداهای  حرکات  از  کشور 

بیش از 3 هزار گزارش اطاع کامل دارد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

 شناسایی 330 کاندیدای احتمالی انتخابات مجلس 
در آذربایجان شرقی 
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ـــبان  ـــوه س ـــرقی ک ـــان ش ـــتان آذربایج ـــوردان اس کوهن
ـــان 24  ـــدت زم ـــراف آن در م ـــه اط ـــراه 1۰ قل ـــه هم را ب

ـــد. ـــح کردن ـــاعت فت س
کوهنـــوردان اســـتان آذربایجـــان شـــرقی در تاریـــخ 
ــری  ــه 4811 متـ ــاری قلـ ــال جـ ــاه سـ ــرداد مـ 29 مـ
ســـبان و ده قلـــه اطـــراف آن را در مـــدت زمـــان 24 
ـــماعیل  ـــعود، اس ـــن س ـــی ای ـــرد. در ط ـــح ک ـــاعت فت س

ـــه  ـــاعت 3 و 27 دقیق ـــور از س ـــف جبارپ ـــیان و یوس عباس
ـــرده و در ســـاعت  ـــه حرکـــت ک ـــه ســـمت قل ـــگاه ب از پناه
ــبان از  ــه سـ ــه قلـ ــود بـ ــد از صعـ ــه بعـ 7 و 3 دقیقـ
ـــه  ـــپس 1۰ قل ـــده و س ـــرود آم ـــی ف ـــوب غرب ـــمت جن قس
اطـــراف ســـبان را صعـــود کردنـــد. در ادامـــه حوالـــی 
ـــاعت و 3۰  ـــد از 23 س ـــه بع ـــح روز جمع ـــاعت 3 صب س
ـــه  ـــید. نقش ـــام رس ـــه اتم ـــوردی ب ـــه کوهن ـــه، برنام دقیق

هوایـــي و کروکـــي چـــي پـــي اس مســـیر بـــه همـــراه 
ـــر  ـــر زی ـــل در تصاوی ـــي قل ـــود تمام ـــاعات صع ـــاع و س ارتف

ــود. ــاهده می شـ مشـ

کام اژدها در تسخیر کوهنوردان استان

کوهنـــوردان اســـتان آذربایجـــان شـــرقی از دیـــواره 
ـــا( را طـــی  ـــاه  کام اژده ـــرارگاه )جانپن بیســـتون مســـیر ق
مـــدت زمـــان 14 ســـاعت صعـــود کردنـــد. اســـماعیل 
عباســـیان و عبـــاس یـــاری ســـاعت 4 صبـــح صعـــود 
ـــه  ـــت مرحل ـــس از هش ـــاز و پ ـــتون را آغ ـــواره بیس از دی
ـــه  ـــر( ب ـــول 5۰ مت ـــر ط ـــول )ه ـــزده ط ـــاً پان ـــود جمع صع

ـــیدند.  ـــا رس ـــاه کام اژده جانپن

نهادهـــاي فرهنگـــي، اجتماعـــي، 
ـــول  ـــاس اص ـــر اس ـــران ب ـــه ای ـــادي جامع ـــي و اقتص سیاس
ـــي  ـــکاس خواســـت قلب ـــه انع ـــط اســـامي اســـت ک و ضواب
ــم  ــاب عظیـ ــت انقـ ــد. ماهیـ ــامي مي باشـ ــت اسـ امـ
اســـامي ایـــران و رونـــد مبـــارزه مـــردم مســـلمان از 
ـــده  ـــع و کوبن ـــعارهاي قاط ـــه در ش ـــروزي ک ـــا پی ـــدا ت ابت
ـــت  ـــن خواس ـــت ای ـــور مي یاف ـــردم تبل ـــرهاي م ـــه قش هم
ـــن  ـــه ای ـــون در طلیع ـــرده و اکن ـــخص ک ـــي را مش اساس
ـــه  ـــل ب ـــود نی ـــام وج ـــا تم ـــا ب ـــت م ـــزرگ، مل ـــروزي ب پی

ــد. ــرا مي طلبیـ آنـ
ـــامي  ـــواي اس ـــه محت ـــه ب ـــا توج ـــي ب ـــون اساس   قان
ـــي  ـــروزي تمام ـــراي پی ـــي ب ـــه حرکت ـــران ک ـــاب ای انق
ـــن  ـــداوم ای ـــه ت ـــود زمین ـــتکبرین ب ـــر مس ـــتضعفین ب مس
ـــد  ـــم مي کن ـــور فراه ـــارج کش ـــل و خ ـــاب را در داخ انق
ـــر  ـــا دیگ ـــي، ب ـــن الملل ـــط بی ـــترش رواب ـــژه در گس به وی
ــا راه  ــد تـ ــي مي کوشـ ــامي و مردمـ ــاي اسـ جنبش هـ
ـــذه  ـــد )ان ه ـــوار کن ـــي را هم ـــت واحـــد جهان تشـــکیل ام
ـــتمرار  ـــدون( و اس ـــم فاعب ـــا ربک ـــده و ان ـــه واح ـــم ام امتک
مبـــارزه در نجـــات ملـــل محـــروم و تحـــت ســـتم در 

ـــد. ـــوام یاب ـــان ق ـــي جه تمام
پیــروي از اصــول چنیــن قانونــي کــه آزادي و کرامــت 
ابنــاء بشــر را ســر لوحــه اهــداف خــود دانســته و راه رشــد 
و تکامــل انســان را مي گشــاید برعهــده همــگان اســت که 
امــت مســلمان بــا انتخــاب مســئولین کاردان و مؤمــن و 
نظــارت مســتمر بــر کار آنــان بطــور فعاانــه در ســاختن 
ــد اینکــه در  ــه امی ــد ب ــه اســامي مشــارکت جوین جامع
ــد الگــو و  ــه اسامي)اســوه( کــه بتوان بنــاي جامعــه نمون
شــهیدي بــر همگــي مــردم جهــان باشــد موفــق گــردد. 
ــران را  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه قان چنانچ
مــورد مطالعــه قــرار دهیــم متوجــه خواهیــم شــد تمامــی 
منافــع مــا در آن گنجانــده شــده اســت. بــرای نمونــه در 
اصــل 3 قانــون اساســی آمــده اســت: »دولــت  جمهــوري 
ــداف   ــه  اه ــل  ب ــراي  نی ــت  ب ــف  اس ــران  موظ ــامي  ای اس
مذکــور در اصــل  دوم ، همــه  امکانــات  خــود را بــراي  امــور 

زیــر بــه  کار بــرد:
1- ایجـــاد محیـــط مســـاعد بـــراي  رشـــد فضایـــل  
اخاقـــي  بـــر اســـاس  ایمـــان  و تقـــوي  و مبـــارزه  بـــا 

کلیـــه  مظاهـــر فســـاد و تباهـــي .
ــي  در  ــاي  عمومـ ــطح  آگاهي هـ ــردن  سـ ــاا بـ 2- بـ
همـــه  زمینه هـــا  بـــا اســـتفاده  صحیـــح  از مطبوعـــات  و 

ــر. ــایل  دیگـ ــي  و وسـ ــانه هاي  گروهـ رسـ
ــگان   ــي  رایـ ــت  بدنـ ــرورش  و تربیـ ــوزش  و پـ 3- آمـ
بـــراي  همـــه  در تمـــام  ســـطوح ، و تســـهیل  و تعمیـــم  

آمـــوزش  عالـــي .
ـــام   ـــکار در تم ـــع و ابت ـــي  و تتب ـــت  روح  بررس 4- تقوی
ــامي  از  ــي  و اسـ ــي ، فرهنگـ ــي ، فنـ ــاي  علمـ زمینه هـ
ـــان . ـــویق  محقق ـــق  و تش ـــز تحقی ـــیس  مراک ـــق  تاس طری

5- طرد کامل  استعمار و جلوگیري  از نفوذ اجانب .
و  خودکامگـــي   و  اســـتبداد  هرگونـــه   محـــو   -6

رطلبـــي . نحصا ا
7- تأمیـــن  آزادیهـــاي  سیاســـي  و اجتماعـــي  در 

ــون . ــدود قانـ حـ
8- مشـــارکت  عامـــه  مـــردم  در تعییـــن  سرنوشـــت  
سیاســـي ، اقتصـــادي ، اجتماعـــي  و فرهنگـــي  خویـــش .

ـــه   ـــات  عادان ـــاد امکان ـــاروا و ایج ـــات  ن ـــع تبعیض 9- رف
ـــوي . ـــادي  و معن ـــاي  م ـــام  زمینه ه ـــه ، در تم ـــراي  هم ب

1۰- ایجـــاد نظـــام  اداري  صحیـــح  و حـــذف  تشـــکیات  
غیرضـــرور.

11- تقویـــت  کامـــل  بنیـــه  دفـــاع  ملـــي  از طریـــق  
آمـــوزش  نظامـــي  عمومـــي  بـــراي  حفـــظ اســـتقال  و 

تمامیـــت  ارضـــي  و نظـــام  اســـامي  کشـــور.
ـــق   ـــه  برطب ـــح  و عادان ـــاد  صحی ـــزي  اقتص 12- پي ری
ضوابـــط اســـامي  جهـــت  ایجـــاد رفـــاه  و رفـــع فقـــر و 
ـــاي   ـــت  در زمینه ه ـــوع  محرومی ـــر ن ـــاختن  ه ـــرف  س برط

ـــه . ـــم  بیم ـــت  و تعمی ـــکن  و کار و بهداش ـــه  و مس تغذی
ـــون  صنعـــت  و  ـــوم  و فن ـــي  در عل ـــن  خودکفای 13- تأمی

ـــا. ـــد اینه ـــي  و مانن ـــور نظام کشـــاورزي  و ام
14- تأمیـــن  حقـــوق  همه جانبـــه  افـــراد از زن  و 
مـــرد و ایجـــاد امنیـــت  قضایـــي  عادانـــه  بـــراي  همـــه  

و تســـاوي  عمـــوم  در برابـــر قانـــون .
ـــاون   ـــامي  و تع ـــرادري  اس ـــم  ب ـــعه  و تحکی 15- توس

ـــردم . ـــه  م ـــن  هم ـــي  بی عموم
ـــاس   ـــر اس ـــور ب ـــي  کش ـــت  خارج ـــم  سیاس 16- تنظی
ـــه   ـــه  هم ـــبت  ب ـــه  نس ـــد برادران ـــام ، تعه ـــاي  اس معیاره
مســـتضعفان   از  بي دریـــغ  حمایـــت   و  مســـلمانان  

جهـــان .«
ــا نوشـــته شـــده اســـت.  و در  اصـــل 15 چـــه زیبـ
زبـــان  و خـــط رســـمي  و مشـــترک  مـــردم  ایـــران  
ـــمي  و  ـــون  رس ـــات  و مت ـــناد و مکاتب ـــت . اس ـــي  اس فارس
ـــي   ـــد ول ـــط باش ـــان  و خ ـــن  زب ـــا ای ـــد ب ـــي  بای ـــب  درس کت
اســـتفاده  از زبانهـــاي  محلـــي  و قومـــي  در مطبوعـــات  
و رســـانه  هـــاي  گروهـــي  و تدریـــس  ادبیـــات  آنهـــا در 

مـــدارس ، در کنـــار زبـــان  فارســـي  آزاد اســـت .
در اصـــل 3۰ آمـــده اســـت، دولـــت  موظـــف  اســـت  
وســـایل  آمـــوزش  و پـــرورش  رایـــگان  را بـــراي  همـــه  
ــازد و  ــم  سـ ــطه  فراهـ ــان  دوره  متوسـ ــا پایـ ــت  تـ ملـ
ـــي   ـــد خودکفای ـــر ح ـــا س ـــي  را ت ـــات  عال ـــایل  تحصی وس

ــد. ــترش  دهـ ــگان  گسـ ــور رایـ ــور به طـ کشـ
ــا  ــواده ایرانی هـ ــکن خانـ ــه مسـ ــل 31  بـ و در  اصـ
توجـــه شـــده اســـت.  داشـــتن  مســـکن  متناســـب  بـــا 
ـــت   ـــت . دول ـــي  اس ـــواده  ایران ـــرد و خان ـــر ف ـــق  ه ـــاز، ح نی
موظـــف  اســـت  بـــا رعایـــت  اولویـــت  بـــراي  آنهـــا کـــه  
ــران   ــینان  و کارگـ ــوص  روستانشـ ــد به خصـ نیازمندترنـ

زمینـــه  اجـــراي  ایـــن  اصـــل  را فراهـــم  کنـــد.

در اصـــل 32 آزادی شـــهروندان مـــورد توجـــه قـــرار 
ــتگیر  ــوان  دسـ ــس  را نمي تـ ــت.  »هیچکـ ــه اسـ گرفتـ
ـــن   ـــون  معی ـــه  قان ـــي  ک ـــم  و ترتیب ـــه  حک ـــر ب ـــرد مگ ک
مي کنـــد درصـــورت  بازداشـــت ، موضـــوع  اتهـــام  بایـــد 
ـــاغ  و  ـــم  اب ـــه  مته ـــاً ب ـــه  کتب ـــل  بافاصل ـــر دای ـــا ذک ب
ـــار  ـــت  و چه ـــدت  بیس ـــرف  م ـــر ظ ـــود و حداکث ـــم  ش تفهی
ـــي   ـــه  قضای ـــع صالح ـــه  مراج ـــي  ب ـــده  مقدمات ـــاعت  پرون س
ـــم   ـــت  فراه ـــرع  وق ـــه ، در اس ـــات  محاکم ـــال  و مقدم ارس
ـــازات   ـــون  مج ـــق  قان ـــل  طب ـــن  اص ـــف  از ای ـــردد. متخل گ

مي شـــود.«
ـــراي   ـــکنجه  ب ـــه  ش ـــر گون ـــت، ه ـــد اس ـــل 38 آم و اص
گرفتـــن  اقـــرار و یـــا کســـب  اطـــاع  ممنـــوع  اســـت . 
ـــاز  ـــوگند، مج ـــا س ـــرار ی ـــهادت ، اق ـــه  ش ـــخص  ب ـــار ش اجب
ـــد  ـــوگندي  فاق ـــرار و س ـــهادت  و اق ـــن  ش ـــت  و چنی نیس
ارزش  و اعتبـــار اســـت . متخلـــف  از ایـــن  اصـــل  طبـــق  

ــود. ــازات  مي شـ ــون  مجـ قانـ
از  بهره بـــرداري   در  می خوانیـــم،   48 اصـــل  در 
منابـــع طبیعـــي  و اســـتفاده  از درآمدهـــاي  ملي  در 
ســـطح  اســـتان ها و توزیع فعالیتهاي  اقتصـــادي  میان  
اســـتان ها و مناطق  مختلف  کشـــور، بایـــد تبعیض  در 
کار نباشـــد، به طوري  که  هـــر منطقه  فراخـــور نیازها 
و اســـتعداد رشـــد خود، ســـرمایه  و امکانات  ازم  در 

باشد،. داشـــته   دسترس  
ـــان   ـــان  و انس ـــر جه ـــق  ب ـــت  مطل ـــل 56 : حاکمی  اص
ــت   ــر سرنوشـ ــان  را بـ ــم  او، انسـ ــت  و هـ از آن  خداسـ
اجتماعـــي  خویـــش  حاکـــم  ســـاخته  اســـت . هیچکـــس  
ـــد  ـــلب  کن ـــان  س ـــي  را از انس ـــق  اله ـــن  ح ـــد ای نمي توان
ـــرار  ـــاص  ق ـــي  خ ـــا گروه ـــرد ی ـــع ف ـــت  مناف ـــا در خدم ی
ـــه  در  ـــي  ک ـــداداد را از طرق ـــق  خ ـــن  ح ـــت  ای ـــد و مل ده

ــد. ــال  مي کنـ ــد اعمـ ــد مي آیـ ــول  بعـ اصـ
ـــتی  ـــه درس ـــون ب ـــده و قان ـــه ش ـــون توج ـــه قان ـــر ب اگ
عملیاتـــی شـــود، درکشـــور ایـــران عزیزمـــان  بیـــکار 
نخواهیـــم داشـــت بـــرای مثـــال در اصـــل 141 آمـــده 
رئیس جمهـــور،  معاونـــان   »رئیس جمهـــور،  اســـت: 
وزیـــران  و کارمنـــدان  دولـــت  نمي تواننـــد بیـــش  از 
ـــوع   ـــر ن ـــي  داشـــته  باشـــند و داشـــتن  ه ـــک  شـــغل  دولت ی
ـــمتي  از  ـــا قس ـــام  ی ـــه  تم ـــاتي  ک ـــر در مؤسس ـــغل  دیگ ش
ـــي   ـــات  عموم ـــا مؤسس ـــت  ی ـــه  دول ـــق  ب ـــرمایه  آن  متعل س
اســـت  و نمایندگـــي  مجلـــس  شـــوراي  اســـامي  و 
ـــت   ـــز ریاس ـــي  و نی ـــاوره  حقوق ـــتري  و مش ـــت  دادگس وکال
و مدیریـــت  عامـــل  یـــا عضویـــت  در هیأت مدیـــره  
ـــرکتهاي   ـــز ش ـــي ، ج ـــرکتهاي  خصوص ـــف  ش ـــواع  مختل ان
ـــت .  ـــوع  اس ـــان  ممن ـــراي  آن ـــات  ب ـــي  ادارات  و مؤسس تعاون
مؤسســـات   و  دانشـــگاه ها  در  آموزشـــي   ســـمتهاي  

تحقیقاتـــي  از ایـــن حکـــم  مســـتثني  اســـت .«
در اصـــل 142 قبـــل و بعـــد از خدمـــت مســـئولین 
توجـــه شـــده اســـت،  دارایـــي  رهبـــر، رئیس جمهـــور، 
ـــدان   ـــر و فرزن ـــران  و همس ـــور، وزی ـــان  رئیس جمه معاون
آنـــان  قبـــل  و بعـــد از خدمـــت ، توســـط رئیـــس  قـــوه  
قضائیـــه  رســـیدگي  مي شـــود کـــه  بـــر خـــاف  حـــق ، 

ـــد. ـــه  باش ـــش  نیافت افزای
آفـکار عمومـی و  بیـان و نشـر  آزادی  در اصـل 175 
شـورای مشـورتی مورد توجه قـرار گرفته اسـت.   در صدا 
و سـیماي  جمهـوري  اسـامي  ایـران ، آزادي  بیـان  و نشـر 
افـکار بـا رعایـت  موازیـن  اسـامي  و مصالـح  کشـور بایـد 
تأمیـن  گـردد. نصب  و عزل  رئیس  سـازمان  صدا و سـیماي  
جمهـوري  اسـامي  ایـران  با مقام  رهبري  اسـت  و شـورایي  
مرکـب  از نماینـدگان  رئیس جمهـور و رئیـس  قـوه  قضائیه  
و مجلـس  شـوراي  اسـامي  )هرکـدام  دو نفـر( نظـارت  بـر 
ایـن  سـازمان  خواهنـد داشـت . خط مشـي  و ترتیـب  اداره  
سـازمان  و نظـارت  بـر آن  را قانـون  معین  مي کنـد. به نظر 
نگارنـده چنانچـه قانـون اساسـی جمهوری اسـامی ایران 
مـورد مطالعـه قـرار گیـرد بـه نکاتـی ظریف و قابـل توجه 
دسـت خواهیـم یافـت کـه هریـک می توانـد راهگشـای 
بسـیاری از مشـکات کشـور باشـد. همچنیـن آگاهـی از 
حقـوق فـردی و جمعـی ضمن مطالعـه قوانین از بسـیاری 
قانـون گریزی هـا جلوگیـری کـرده و باعـث خواهـد شـد 
جمهـوری اسـامی ایـران بـه جایگاهی رفیع تـر در جهان 
برسـد. بـه امیـد آن روز عدالـت بـر زمیـن قالـب شـود و 
فسـاد از میـان بـرود و چنـان باشـد کـه قدرتمنـد نتوانـد 
بـه ناتـوان سـتم کنـد و ایـن قانون همچـون خورشـید بر 

بـاای سـر مـردم برآید.

ورزش و جوانان

م الف: 143۰7
آگهـي تغییـرات شـرکت کرایبـل شـرکت سـهامي 
ملـي  شناسـه  و   1163 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
1۰2۰۰۰65733بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره 
 : اتخـاذ شـد  ذیـل  تصمیمـات  مـورخ ۰6/۰7/1394 
آقـای داود طالقانـی بـه کـد ملـی 1582۰51811 بـه 
سـمت مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیرهآقـای یعقوب 
فلکـی بـه کـد ملـی 158۰11۰551 بـه سـمت رئیس 
بـه کـد ملـی  هیئـت مدیـره خانـم پریسـا طالقانـی 
1382421117 بـه سـمت نایـب رئیس هیئـت مدیره 
آقـای محسـن ایرانخـواه به کـد ملـی 1376272261 
بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره خانـم مهسـا فلکـی 
بـه کـد ملـی 136۰۰83111 بـه سـمت عضـو هیئت 
مدیـره بـرای بقیـه مـدت دوره تصـدی هیئـت مدیـره 
انتخـاب شـدند. کلیـه اوراق و اسـناد و مـدارک تعهـد 
آور بـا امضـای رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل متفقا 
همـراه با مهر شـرکت و اوراق عـادی و اداری با امضای 
رئیـس هیئـت مدیـره و یـا مدیرعامـل هـر یـک بـه 
تنهایـی همـراه با مهر شـرکت معتبر میباشـد . توضیح 
اینکـه در صـورت جلسـات مجمع عمومی عـادی بطور 
فـوق العـاده مـورخ 1۰/12/92 و هیئـت مدیـره مورخ 
11/12/92 نـام خانـم پریسـا طالقانـی اشـتباها پریـا 
طالقانـی قیـد شـده بودکه صحیـح آن پریسـا طالقانی 
میباشـد و بدین وسـیله اصـاح می گـردد .  باثبت این 
مسـتند تصمیمـات تعیین دارندگان حـق امضاء،تعیین 
سـمت مدیران انتخاب شـده توسـط متقاضی درسوابق 
الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت ودرپایگاه 

آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابل دسـترس میباشـد 
اداره کل ثبت و اماک استان آذربایجان شرقی
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م الف 746۰
و  هــزار  هشــت  تعاونــي  شــرکت  تاســیس   
هشــتصد و بیســت و نــه ســامان ســهند آیهــان 
ــت 4۰4۰9  ــماره ثب ــه ش ــخ ۰6/۰5/1394 ب درتاری
ــا  ــت و امض ــی 14۰۰5113116 ثب ــه مل ــه شناس ب
ــه  ــه آن ب ــه خاص ــده ک ــل گردی ــل دفاترتکمی ذی
ــردد. ــی میگ ــوم آگه ــاع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ش

برابــر مجــوز شــماره 13737 مــورخ 22/۰2/1394 از 
ــاه اجتماعــی شهرســتان  ــت تعــاون ، کار و رف مدیری
تبریــز موضــوع فعالیــت بامانــع اســت موضــوع 
شــرکت: ســاخت ماشــین آات صنعتــي و تجهیــزات 
ــرض الحســنه و  ــذ وام ق ــي اخ ــوازم خانگ ــع ل ، توزی
ــع بانکــي و دیگــر  ســایر تســهیات اعتبــاري از مناب
ــي و  ــخاص حقیق ــاري و اش ــي اعتب ــات مال موسس
ــدي و  ــاي نق ــک و هدای ــذ کم ــر. اخ ــي دیگ حقوق
غیــر نقــدي از دولــت ،اشــخاص حقیقــي یــا حقوقــي.

ــدت و  ــد م ــپرده بلن ــاب س ــه حس ــوه ب ــع وج تودی
کوتــاه مــدت در بانکهــا مشــارکت بــا اشــخاص 
ــرمایه  ــا س ــت تعاوني ه ــا اولوی ــي ب ــي و حقوق حقیق
ــي مربوطــه و  ــه تعاون گــذاري و خریــد ســهام اتهادی
ــي  ــا ســایر شــرکت ها و موسســات عمومــي ، تعاون ی
ــا  ــا و خصوص ــارکت دادن اعض ــي. مش ــا خصوص و ی
ــي در دوره هــاي آموزشــي تخصصــي  ــران تعاون مدی
بــراي ارتقــاي ســطح تولیــد و خدمــات. تبصــره - در 
صورتیکــه بــراي انجــام هریــک از فعالیتهــاي موضــوع 
ــاح  ــع ذیص ــوزاز مراج ــذ مج ــه اخ ــاز ب ــي نی تعاون
ــت.  ــذ ان اس ــه اخ ــف ب ــي مکل ــد تعاون ــي باش قانون
)در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات 
از اخــذ مجوزهــای ازم - ثبــت  فعالیــت پــس 
ــدور  ــذ و ص ــه اخ ــور بمنزل ــت مذک ــوع فعالی موض
ــه فعالیــت نمی باشــد( مــدت شــرکت: ازتاریــخ  پروان
ثبــت بمــدت نامحــدود مرکــز اصلــي شــرکت: تبریــز 
ــاران ده متــري هشــتم  ــور نگارســتان گلب شــهرک ن
پســتي 5176735148  کــد   54 پــاک  شــرقي 
ریــال   21۰۰۰۰۰۰ مبلــغ   : شــرکت  ســرمایه 
کــه  ریالــي   3۰۰۰۰۰۰ ســهم   7 بــه  منقســم 
ــغ  ــه مبل ــد ک ــي باش ــام م ــا ن ــهم آن ب ــداد 7 س تع
ــي  ــي گواه ــین ط ــط موسس ــال توس 7۰۰۰۰۰۰ ری
 22/۰2/1394 مــورخ   1/117/94 شــماره  بانکــي 
ــهریار  ــتاد ش ــعبه اس ــاون ش ــعه تع ــک توس ــزد بان ن
ــد  ــه در تعه ــت و بقی ــده اس ــت گردی ــز پرداخ تبری
شــرکت:  مدیــران  اولیــن  می باشــد  ســهامداران 
ناصــر خیــري بــه شــماره ملــي 1363772449 
ــدي  ــادر مه ــره ق ــت مدی ــس هیئ ــمت رئی ــه س ب
ــه  ــي 1621376729 ب ــه شــماره مل زادگان نمیــن ب
ــري  ــنا خی ــره س ــت مدی ــس هیئ ــب رئی ــمت نای س
بــه شــماره ملــي 1361232293 بــه ســمت منشــي 
ــه  ــن ب ــدي زادگان نمی ــامان مه ــره س ــت مدی هیئ
شــماره ملــي 136۰767967 بــه ســمت مدیرعامــل 
ــي  ــا ریحان ــره( نارم ــت مدی ــارج از اعضــاي هیئ )خ
ــمت  ــه س ــي 1375721828 ب ــماره مل ــه ش ــا ب اع
عضــو علــي البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه 
ســال انتخــاب شــدند. دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه 
قراردادهــا و اســناد رســمي و تعهــدآور بانکــي از 
ــاي  ــا امضــاي آق ــرات و... ب ــل چــک ، ســفته ، ب قبی
ســامان مهــدي زادگان )مدیرعامــل( و ناصــر خیــري 
)رئیــس هیئــت مدیــره( و قــادر مهــدي زادگان 
)نایــب رئیــس( و در غیــاب ایشــان بــا امضــاي خانــم 
ــا  ــره( و همگــي ب ســنا خیــري )منشــي هیئــت مدی
ــادي و  ــت و اوراق ع ــار اس ــرکت داراي اعتب ــر ش مه
ــدي زادگان  ــامان مه ــاي س ــاي آق ــا امض ــا ب نامه ه
نمیــن )مدیــر عامــل( و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد 
بــود.  اختیــارات مدیــر عامــل: طبــق اساســنامه 
ــه شــماره ملــي  ــژاد ب ــه علیــزاده طاهرن ــازرس : ژال ب

1375682318 بعنــوان بــازرس اصلــي 
رونوشـت بـه: اداره کل وزارت تعـاون بازگشـت بـه 

شـماره 13737 مـورخ 22/۰2/1394.
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هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور؛
جدال آبی های اجوردی تبریز با زرد قناری های 

اصفهان
ــه  ــخت ب ــازی س ــک ب ــز در ی ــترش فواد تبری ــم گس تی

ــی رود. ــان م ــپاهان اصفه ــم س ــاف تی مص
ــم  ــال کشــور تی ــر فوتب ــگ برت ــه ســیزدهم لی در هفت
ــان تیــم ســپاهان اصفهــان  ــز میزب گســترش فــواد تبری
ــز کــه بهتریــن حضــور خــود را در  اســت. آبی هــای تبری
لیــگ برتــر تجربــه می کننــد در آخریــن بــازی خــود بــا 
وجــود شایســتگی کــه از خــود نشــان دادنــد، بــا یــک گل 

مغلــوب تیــم اســتقال خوزســتان شــدند.
شــاگردان فــراز کمالونــد در تبریــز بــه دنبــال جبــران 
شکســت هفتــه گذشــته بــوده و می خواهنــد بــا پیــروزی 
در ایــن بــازی و کســب ســه امتیــاز وضعیــت خــود را در 

جــدول رده بنــدی ارتقــا دهنــد.
ســپاهان اصفهــان نیــز در آخریــن بــازی خــود بــا مربی 
ــک  ــر ی ــری دو ب ــه برت ــران ب ــت ته ــر نف ــدش براب جدی
دســت یافتــه و ســه امتیــاز شــیرین را کســب کرده اســت. 
امــا زردپوشــان دیــار اصفهــان هفتــه گذشــته یــک بــازی 
ــم  ــر تی ــرده و براب ــزار ک ــی را برگ ــام حذف ــخت در ج س
همشــهری خــود مغلــوب شــده و خســتگی 12۰ دقیقــه 
بــازی بیشــتر و اســتراحت کمتــر و ســفر بــه تبریــز ایــن 

تیــم را خســته تر می کنــد.
در پایــان هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر فوتبــال کشــور 
تیــم گســترش فــواد تبریــز بــا 17 امتیــاز در رده هشــتم 
ــا 2۰ امتیــاز  ــرار داشــته و ســپاهان اصفهــان ب جــدول ق

تیــم چهــارم جــدول اســت.

سابقه بازی دو تیم
دو تیــم گســترش  فــواد تبریــز بــا ســپاهان اصفهــان 
ــد کــه  ــه مصــاف هــم رفته ان ــر ب ــار در لیــگ برت چهــار ب
ــا  ــز ب ــازی نی ــوده و دو ب ــپاهان ب ــهم س ــروزی س دو پی

ــه اتمــام رســیده اســت. تســاوی ب
در ســال 92 بــازی رفــت دو تیــم در حالــی بــا تســاوی 
ــترش فوادی ها  ــه گس ــت ک ــه یاف ــک خاتم ــر ی ــک ب ی
تــا دقیقــه 92 بــا یــک گل پیــش بودنــد. بــازی برگشــت 
نیــز در اصفهــان بــا تســاوی بــدون گل بــه اتمــام رســید.

ــر صفــر  ــز دو ب ــازی رفــت در تبری ســال پیــش نیــز ب
ــه  ــر یــک ب ــا نتیجــه 4 ب ــازی برگشــت در اصفهــان ب و ب

ــود. ســود ســپاهان خاتمــه یافتــه ب
ــپاهان  ــا س ــز ب ــواد تبری ــای گســترش ف ــازی تیم ه ب
ــگاه  ــردا یکشــنبه 8 آذر در ورزش ــاعت 15 ف ــان س اصفه

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــواد تبری ــترش ف ــی گس اختصاص

صدای مردم
النظافه من اایمان

وضعیــت نظافــت معابــر و پل هــای عابــر پیــاده 
شــهر  یــک کان  تبریــز  نیســت.  مناســب  اصــا 
ــهر  ــه  ش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــود و ب ــوب می ش محس
ــت  ــن وضعی ــت ای ــر اس ــت پذی ــهری توریس ــز ش تبری
ــت  ــت. کافیس ــورمان نیس ــهر و کش ــده ش ــا زیبن اص
عابــر  پل هــای  برقی هــای  پلــه  بــه  ســری  تنهــا 
ــفناکی  ــت اس ــه وضعی ــد چ ــا ببینی ــد ت ــزه بزنی مکانی
ــه  ــط ب ــازی فق ــا س ــازمان زیب ــهرداری و س ــد. ش دارن
فکــر نقاشــی کــردن در و دیــوار نباشــند. کمــی هــم بــه 
ــاد  ــه ی نظافــت و پاکیزکــی شــهر رســیدگی کننــد و ب

ــان«. ــن اایم ــه م ــه »النظاف ــند ک ــته باش داش
م.د از تبریز

***
کمی به فکر مشکات جوانان باشید

از مســئولین خواهشــمندم اگــر وقــت کردنــد، کمــی 
ــان بااخــص اشــتغال و  ــه فکــر مشــکات جوان ــم ب ه
ــم دارد 3۰  ــم ک ــه ک ــن ازدواج ک ــند. س ــکن باش مس
ــد.  ــان بیکارن ــتر جوان ــد. بیش ــم رد می کن ــال را ه س
تفریــح ســالم و کــم هزینــه هــم کــه نداریــم. جوانــان 
ــد  ــر بع ــرم اگ ــئولین محت ــد؟ مس ــد بکنن ــه کار بای چ
از ســفر و همایــش  و جلســه وقتــی داشــتید بــه 

ــد ــر کنی ــم فک ــان ه مشــکات جوان
ع.ق از تبریز

تلفن تماس با ما: 09143010573

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری ماهنامه عجب شیر
نام:                             نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:            تاریخ تولد:
نام پدر:                        محل تولد:
کد ملی:                       ایمل شما:

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     فوق لیسانس      
دکتری

زمینه همگاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     گردشگری    

مذهبی    ورزشی    عکاسی    خبرنگار     مقاات
سوابق:     سابقه ی فعالیت خبری ندارم      

                  سابقه فعالیت خبری دارم
توضیحات دلخواه:

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
 قانونی که از نو باید شناخت

صعود های شاخص هیمالیا نورد پرافتخار 
استان آذربایجان شرقی

ادامه از صفحه 1
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     www.shakourian.com

j.shakourian@gmail.com

زیــرا  داریــم  خدایــی  خاســتگاه  انســان  مــا 
. یــم مند د خر

زرتشت
***

ــالم  ــان های س ــر انس ــر س ــی اســت ب ــامتی تاج س
ــه دیــدن آن هســتند. ــادر ب کــه فقــط بیمــاران ق

افاطون
***

ــر  ــرای بش ــی ب ــی پناه ــی و ب ــی ازتنهای ــچ حال هی
ــت. ــر نیس ــهمناک ت ــوارتر و س دش

محمد حجازی
***

ــدون  ــر از انســان ب ــر و شــاق زنت ــی غمگین ت تنهای
دوســت نیســت، کــه بــدون آن هــا جهــان بیابــان 
ــه دوســتی نیســت، بیشــتر  ــادر ب اســت؛ کســی کــه ق

ــا. ــا انس ــد ت ــوان می مان ــه حی ب
فرانسیس بیکن

***
برگرفته از کتاب رازهای موفقیت انسان

پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر ما
توانمندی در دانايی و آگاهی است.
رسانه ها ابزار آگاهی و دانايی اند.

www.ajabshirema.ir
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کشف کااهای ممنوعه 2۱3 میلیونی در تبریز

فرمانــده انتظامــی کانشــهر تبریــز از اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاا 
و کشــف 42۵عــدد کاای ممنوعــه بــه ارزش تقریبــی 213 میلیــون ریــال 

در ایــن شهرســتان خبــر داد.
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از فـارس، فرهنگ نـوروزی اظهار 
داشـت: در پـی کسـب خبـری مبنـی بـر اینکـه یـک دسـتگاه خـودروی 
سـواری قصـد جابه جایـی محمولـه کاای ممنوعـه بین دو منطقـه از تبریز 

را دارد، موضـوع در دسـتور کار پلیـس قـرار گرفت.
وی ادامـه داد: مامـوران کانتـری 24 سـردرود تبریـز در ایـن خصـوص به 
یـک دسـتگاه خـودروی پـژو جـی ال ایکـس مشـکوک شـده و راننـده بـا 
مشـاهده مامـوران پـا بـه فـرار گذاشـت؛ بـا توجـه بـه ترافیـک موجـود و 
تـاش مامـوران، ضمـن توقیـف خـودروی مذکـور، از داخـل خـودرو 425 

عـدد کاای ممنوعـه بـه ارزش تقریبـی 213میلیـون ریـال کشـف شـد.
نـوروزی افـزود: در ایـن راسـتا یـک دسـتگاه خـودرو توقیـف و یـک نفـر 
دسـتگیر شـده و بـا تشـکیل پرونـده مقدماتـی جهت سـیر مراحـل قانونی 

تحویـل مرجـع قضایی شـد.
فرمانـده انتظامـی کانشـهر تبریـز بـا تاکیـد بـر برخـورد قاطـع پلیـس بـا 
ارائـه گزارش هـا و  بـا  از شـهروندان خواسـت  مجرمـان و هنجارشـکنان، 
اطاعـات خـود از طریـق تلفـن11۰ بـه مراکـز پلیـس، در افزایـش امنیت 

اقتصـادی و امنیـت اجتماعـی جامعـه خـود پویـا و اثرگـذار باشـند.

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( 200 متــر 
پاییــن تــر از پمــپ بنزیــن طبقــه فوقانــی رادیــو تیــس تیــس 

هفته نامه عجب شیر
 ۰4136577742 

موبایل: ۰9143۰1۰573
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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 1۰ 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 7۰۰ 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   22۰ 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 5۰ 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 7۰ 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:
میزان واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در ارزیابی عملکرد 

دستگاه ها لحاظ می  شود

رئيس پليس امنيت عمومی استان آذربايجان شرقی خبر داد
پلمب ۱8 تاار پذیرایی متخلف در آذربایجان شرقی

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

میلیارد 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( 200 متــر 
پاییــن تــر از پمــپ بنزیــن طبقــه فوقانــی رادیــو تیــس تیــس 

هفته نامه عجب شیر
 ۰4136577742 

موبایل: ۰9143۰1۰573

بزودی پایگاه خبری و تحلیلی
عجب شیر ما به آدرس 

. .
شروع بکار خواهد کرد

ــان  ــا بی ــر ب ــاری کوث  مدیرعامــل موسســه اعتب
ــه  ــات موسس ــه تخلف ــوط ب ــده مرب ــه پرون اینک
جوانــان خیــر در محاکــم مربوطــه در دســت 
ــوت  ــل ف ــه دلی ــا ب رســیدگی اســت، گفــت: ام
نتیجــه  حصــول  موسســه  ایــن  مدیرعامــل 
 قطعــی ســخت تــر شــده و بعیــد بــه نظــر  

می رسد.
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر به نقـل از ایرنا 
عیسـی رضائـی در جمـع خبرنگاران، با اشـاره به 
اینکه شـاکی پرونـده جوانان خیـر، بانک مرکزی 
اسـت، افـزود: در حـال حاضـر بـرای تعـداد 85 
نفـر از مدیـران و مسـئوان ایـن موسسـه مالـی 
در  آن  بررسـی  و  شـده  صـادر  کیفرخواسـت 

دادگسـتری آذربایجـان شـرقی ادامـه دارد.
وی اضافـه کـرد: موسسـه اعتبـاری کوثـر به جز 
یـک مورد درباره فـرد حقیقی کارچـاق کن هیچ 
شـکایتی را علیـه جوانـان خیـر نکرده اسـت و بر 
اسـاس اباغیه بانـک مرکزی جمهوری اسـامی، 
وضعیـت  بـه  رسـیدگی  متولـی  موسسـه  ایـن 

جوانـان خیـر بـود کـه ایـن وظیفـه را طـی سـه 
سـال گذشـته به خوبـی به انجام رسـانده اسـت.

رضائـی ، تعهـدات مالـی موسسـه قرض الحسـنه 
جوانـان خیـر را 19 هـزار میلیـارد ریـال اعام و 
اظهـار کـرد: ایـن میـزان تعهـد مالی بـا توجه به 
وضعیـت ایـن موسسـه در درازمدت با مشـکات 
عدیـده ای مواجـه مـی شـد کـه موسسـه کوثـر 
بـرای صیانت از سـپرده های مردمـی وارد میدان 
شـد و بـه خوبی توانسـت در این زمینـه مدیریت 
کنـد تا هیـچ فـردی از مشـتریان آن موسسـه با 

مشـکل روبرو نشـود.
الحسـنه  ادغـام موسسـه قـرض  ادامـه داد:  وی 
در  کوثـر  اعتبـاری  موسسـه  بـا  خیـر  جوانـان 
سـال 1391 در حالـی بـدون تنـش خـاص در 
چهـار اسـتان آذربایجـان شـرقی، غربـی، اردبیل 
و کردسـتان صـورت گرفـت کـه می توانسـت به 
دلیـل نزدیـک بـودن انتخابات ریاسـت جمهوری 
سـال 92 ایـن مناطـق را با بحران هـای مختلفی 

کند. مواجـه 
موسسـه  هـای  فعالیـت  تمـام  داد:  ادامـه  وی 

مالـی قـرض الحسـنه جوانـان خیر که در اسـتان 
هـای آذربایجـان شـرقی، غربـی، اردبیـل، زنجان 
و کردسـتان فعـال بـود، پارسـال از سـوی بانـک 
مرکـزی ممنـوع اعام و اختیارات آن به موسسـه 

مالـی و اعتبـاری کوثـر واگذار شـد.
مجمـوع  کوثـر،  اعتبـاری  موسسـه  مدیرعامـل 
شـعبات ایـن موسسـه را 35۰ مـورد اعـام کـرد 
و گفـت: ایـن موسسـه در حال حاضـر 52۰ هزار 
اعتبـاری  اولیـن موسسـه  و  نفـر سـهامدار دارد 
کشـور اسـت کـه پـس از دو سـال از تاسـیس 
توانسـت به سیسـتم هـای بانکی مختلـف مجهز 
شـده و خدمـات یکپارچـه ای به مشـتریان خود 

. هد بد
وی ، مجمـوع منابـع مالی موسسـه اعتباری کوثر 
را شـش هـزار میلیارد ریال اعام کرد که بیشـتر 
آن مربـوط بـه آورده هـای شـخصی مشـتریان 
اسـت کـه از ایـن جهت وضعیـت بهتری نسـبت 

بـه هفت بانک رسـمی کشـور دارد.

 مدیرعامل کوثر:
  فوت مدیرعامل جوانان خیر حصول نتیجه در محاکم قضائی

 را سخت تر کرد
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قیز قیه سی هرگان  مشت عثمان خانه اربابی جوانقلعه خانه ارغندی شیشوان

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

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

دعــوت می نمایــد.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

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

رادیــو تیــس تیــس 

هفته نامه عجب شیر
 ۰4136577742 

موبایل: ۰9143۰1۰573

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامي آذربایجان شرقي 
 2۰6 تعداد  است  توانسته  تاکنون  بنیاد مسکن  گفت:  
هزار و ۷1  جلد سند مالکیت به متقاضیان صادر کند که 
از این تعداد 191 هزارو 381 جلد سند روستایي و 14 هزار 
نفر  هزار    2۵ زیر  درشهرهاي  مالکیت  سند  جلد   69۰ و 

جمعیت مي باشد.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از ایسنا، »قربان 
محمدي« افزود: صدور اسناد مالکیت روستائیان در اولویت 
بنیاد مســـکن اســـــــتان است که  کاری مســئوان 
این طرح با همکاري اداره کل ثبت اسناد و اماک می شود. 
تعامل در دو مجموعه ثبت  و  اینکه همکاري  بیان  با  وي 
نتیجه  افزود:  است،  بوده  از گذشته  بنیاد مسکن  و  اسناد 
فعالیت هاي مشترک در زمینه  صدور اسناد مالکیت برای 
روستائیان برکات فراواني را به دنبال داشته و امید است 
این همکاری ها دو جندان شود. محمدي افزود: طرح صدور 
سند مالکیت براي اماکن مســـکوني در واقع دربر گیرنده 
تنظیم  و  تهیه  فنی  و  حقوقی  فعالیت های  مجمـــوعه 
مدارک و نقشه های ازم جهت صدور اسناد اماکن روستایی 
بوده و بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه 

تفکیکی روستا با مشخصات ثبتی، تعیین حدود و مالکیت 
قانونی اماک انجام می گیرد. وي گفت: از کل اسناد صادر 
شده موجود، نزدیک به پنج هزارو 4۰6 جلد سند مالکیت 
دارای  متقاضیان  براي   94 سال  اول  ماهه  پایان شش  تا 
است  شده  صادر  بودند  کرده  پرونده  تشکیل  که  شرایط 
این تعداد سه هزارو 366 جلد سند در روستاهاي  از  که 
بااي 2۰ خانوار و حدود دو هزارو 4۰ جلد سند مربوط 
به شهرهاي زیر 25  هزار نفر جمعیت مي باشد. مدیرکل 
با تأکید بر همکاری مستمر  انقاب اسامي  بنیاد مسکن 
دستگاه ها با یکدیگر، گفت: اگر دو دستگاه اجرایی مانند دو 
بال هماهنگ عمل کنند به طور حتم به مقاصد و منویات 

اداری دست می یابند. 
وی با بیان اینکه تعامل خوب بنیاد مسکن و ثبت اسناد 
همه  همکاری  و  تعامل  افزود:  باشد،  الگو  باید  اماک  و 
دستگاه ها ي اجرائي نتایج مطلوبی را به همراه دارد که از 

مهمترین آنها رضایتمندی مردم است .
محمدی نتیجه اجراي طرح سند دار کردن مالکیت روستایي 
در سطح استان را مثبت ارزیابي کرد و گفت: ما باید برای عمران و  

آبادانی روستایی گام های موثر و اساسی برداریم.

فعـــال سیاســـی اصـــاح طلـــب بـــا اشـــاره بـــه 
مشـــکات داخلـــی، خارجـــی و رکـــود جامعـــه درهشـــت 
ـــات و  ـــع معض ـــرای رف ـــردم ب ـــت: م ـــته گف ـــال گذش س

ــد. ــدال رای دادنـ ــه اعتـ مشـــکات بـ
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر بــه نقــل از ایرنــا، 
محســن مهرعلیــزاده درهمایــش اقتصاد و سیاســت داخلی 
پــس از برجــام در دانشــگاه آزاد تبریــز اظهارکــرد: حــدود 
دو ســال ازانتخــاب دولــت تدبیــر و امیــد می گــذرد کــه 
ــح در دیپلماســی  ــا اتخــاذ سیاســت صحی ــت ب ــن دول ای
خارجــی ، پــس از19 مــاه تــاش و مذاکــره بــه یکــی از 

وعــده هایــش عمــل کــرده و پاســخ مناســبی داد.
وی افـــزود: خوشـــبختانه دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــا 
عقانیـــت و تکیـــه بـــه خـــرد جمعـــی توانســـت یـــک 
ـــه،  ـــج قطعنام ـــدور پن ـــود ص ـــا وج ـــاله را ب ـــده 12 س پرون
از ذیـــل بنـــد هفـــت شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل 
ـــا  ـــم کننده ه ـــود تحری ـــه خ ـــد ک ـــارج کن ـــوی خ ـــه نح ب
ـــد. ـــان کردن ـــا اذع ـــودن تحریم ه ـــی ب ـــر منطق ـــز برغی نی

ــج  ــرات را دارای نتای ــت در مذاک ــزاده، موفقی مهرعلی
ــن  ــی از ای ــت: یک ــمرد و گف ــور برش ــرای کش ــد ب مفی
ــی،  ــه اروپای ــی رتب ــات عال ــافرت مقام ــتاوردها مس دس
شــرکت ها و گــروه هــای بــزرگ اقتصــادی بــه ایــران در 
چندمــاه اخیراســت کــه ایــران را بهتریــن و امــن تریــن 

ــد. ــذاری می دانن ــرمایه گ ــرای س ــه ب ــور منطق کش
فعـــال سیاســـی اصـــاح طلـــب خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــور  ـــران را کش ـــش ای ـــال پی ـــا دو س ـــه ت ـــورهایی ک کش
تروریســـم خیـــز معرفـــی کـــرده بودنـــد، پـــس از 
ــی  ــه کلـ ــران بـ ــه ایـ ــبت بـ ــان نسـ ــرات دیدشـ مذاکـ
ـــر  ـــران در اکث ـــا ای ـــکاری ب ـــان هم ـــد و خواه ـــوض ش ع

زمینه هـــا هســـتند.
مهرعلیـــزاده بـــا انتقـــاد از عملکـــرد و ســـخنان 
ـــت  ـــزود: درهش ـــته اف ـــال گذش ـــت س ـــنجیده درهش نس
ســـال گذشـــته قطعنامه هـــا را کاغـــذ پـــاره دانســـتند 
ـــاد  ـــدی اقتص ـــش درص ـــی ش ـــد منف ـــه آن رش ـــه نتیج ک
ــارد داری  ــای 8۰۰ میلیـ ــود درآمدهـ ــا وجـ ــور بـ کشـ

نفـــت بـــود.
ــته  ــرات هس ــت درمذاک ــه و موفقی ــول نتیج وی حص
ای بــا وجــود برخــی مخالفت هــا را عقانیــت و خواســت 
ملــی عنــوان کــرد و گفــت: بــا همــه مقاومت هــا و 
ــرده  ــزم ک ــود و ع ــت ب ــال عقانی ــا نظــام بدنب مخالفت ه

ــد. ــن کن ــردم و کشــور را تامی ــا آرامــش م ــود ت ب

فعـــال سیاســـی اصـــاح طلـــب بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــی  ـــت بررس ـــس در دس ـــعه در مجل ـــم توس ـــه شش برنام
ـــد  ـــه رش ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ب ـــده ک ـــبه ش ـــوده و محاس ب
ـــرمایه  ـــارد دار س ـــزار میلی ـــد یکه ـــدی بای ـــت درص هش
ـــه 75۰  ـــده ک ـــی ش ـــش بین ـــزود: پی ـــود، اف ـــذاری ش گ
ـــی و 25۰  ـــذاری داخل ـــرمایه گ ـــل س ـــارد داراز مح میلی
میلیـــارد دار نیـــز توســـط ســـرمایه گـــذاری خارجـــی 

ـــود. ـــام ش انج
راه برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی این است 
که ضمن تسهیل قوانین و آیین نامه ها باید در داخل نیز 

وفاق و همدلی و تعامل را بوجود آوریم.
ـــه  ـــده و ب ـــتباه ش ـــد دچاراش ـــه نبای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــرد:  ـــم، اظهارک ـــد دهی ـــازه رش ـــدرو اج ـــای تن ـــروه ه گ
ـــر  ـــه ه ـــود ک ـــا ب ـــا دنی ـــو ب ـــت وگ ـــات گف ـــن ادبی ـــا ای آی
روز یـــک قطعنامـــه علیـــه کشـــور صـــادر شـــد و آیـــا 
حـــق مـــردم بـــود کـــه ایـــن همـــه ظلـــم و جفـــا در 

ـــرد. ـــورت بگی ـــا ص ـــق آنه ح
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــب ب ـــاح طل ـــی اص ـــال سیاس فع
برخـــی منتقـــدان دولـــت می گوینـــد هنـــوز از رکـــود 
ـــال  ـــت س ـــرد: درهش ـــان ک ـــم، خاطرنش ـــده ای ـــارج نش خ
ـــه  ـــور ب ـــادی کش ـــای اقتص ـــتون ه ـــی از س ـــته بعض گذش
ـــرای  ـــان ب ـــال زم ـــا 8۰ س ـــه 7۰ ت ـــدری خـــراب شـــد ک ق

ـــت. ـــاز اس ـــاح نی ـــم و اص ترمی
مهرعلیـــزاده گفـــت: آمـــاری کـــه درابتـــدای دولـــت 
تدبیـــر و امیـــد درآوردیـــم نشـــان می هـــد 5۰ درصـــد 
ظرفیـــت صنعتـــی کشـــور خـــواب هســـت کـــه واردات 
بـــی رویـــه و غیرمنطقـــی اجنـــاس بنجـــل در دولـــت 

ــد. ــبب آن می باشـ ــته مسـ گذشـ
ــوان  ــت عن ــی تح ــه اان برخ ــرد: اینک ــه ک وی اضاف
دلواپســی نــق می زننــد بداننــد رکــود نتیجــه بــی 
ــه  ــدون مطالع ــه ب ــود ک ــش ب برنامگــی هشــت ســال پی
ــدر دادن  ــس از ه ــه پ ــد ک ــر را شــروع کردن مســکن مه
میلیاردهــا پــول کشــور، مســکنی در شــان مــردم ایــران 

ــاختند. نس
ـــر  ـــت تدبی ـــن دول ـــان اینکـــه اگـــر ای ـــا بی ـــزاده ب مهرعلی
و امیـــد نبـــود، تـــا 1۰۰ ســـال هـــم نمی توانســـتیم از 
ـــت:  ـــجویان گف ـــه دانش ـــاب ب ـــویم، خط ـــارج ش ـــود خ رک
ـــرد  ـــل و خ ـــه عق ـــان ب ـــران همچن ـــروج از بح ـــرای خ ب
ــت  ــی اش عقانیـ ــاور قلبـ ــه بـ ــی کـ ــه کسـ ورزی و بـ

ـــد. ـــت، رای بدهی اس
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