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ســرمقــاله

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

اگـــر تاریـــخ ۱۰۰ ســـاله کشـــور را ورق 
ـــارزات  ـــون مب ـــوان کان ـــه  عن ـــز ب ـــم، تبری بزنی
ـــان  ـــت. آذربایج ـــوده اس ـــرح ب ـــامی مط اس
در طـــول تاریـــخ ایـــران همـــواره نقـــش و 
اهمیـــت خاصـــی داشـــته اســـت، چـــه در 
ـــران دوران  ـــه ای ـــام و چ ـــش از اس دوران پی
اســـامی، امـــا نقشـــی کـــه آذربایجـــان در 
تاریـــخ معاصـــر ایـــران بـــر عهـــده داشـــته 
ـــت.  ـــه اس ـــل توج ـــم و قاب ـــیار مه ـــت بس اس
ـــی  ـــام خمین ـــرت ام ـــت حض ـــاز نهض ـــا آغ ب
ـــم  ـــهر ق ـــان دو ش ـــکار می ـــاط آش ـــک ارتب ی
ـــوان  ـــه عن ـــد. ب ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــز ب و تبری
ـــة  ـــه فیضی ـــه مدرس ـــان روزی ک ـــه هم نمون
قـــم بـــه خـــاک و خـــون کشـــیده شـــد، 
ـــوم  ـــورد هج ـــز م ـــز نی ـــه تبری ـــه طالبی مدرس
ــد.  ــع گردیـ ــاه واقـ ــی شـ ــای نظامـ نیروهـ
ـــم  ـــهر مه ـــد ش ـــان چن ـــز در می ـــهر تبری ش
ایـــران در حرکتهـــای انقابـــی از جایـــگاه 
ــور  ــه تبلـ ــت کـ ــوردار اسـ ــای برخـ ویژهـ
عینـــی آن قیـــام شـــورانگیز 29 بهمـــن 

اســـت.
چهـــل روز پـــس از قیـــام ۱9 دی در 
اربعیـــن شـــهدای آن قیـــام در برخـــی 
ــد.  ــام شـ ــی اعـ ــزای عمومـ ــهرها عـ از شـ
ـــل  ـــه تعطی ـــز یکپارچ ـــم و تبری ـــهرهای ق ش
گردیـــد. در تبریـــز، دانشـــگاه، بـــازار و 

ــد ــل شـ ــی تعطیـ ــدارس بکلـ مـ

مردم آذربایجان همیشه 
در صحنه

یــک  بــا  اختصاصــی  گفتگــوی  در   
شــد: مطــرح  اســتان،  کارآفریــن  
یک بام و دو هوای شهرداری 
تبریز در بحث تولید و اشتغال

ــا مســئولین  ــوی اختصاصــی ب  در گفتگ
ــه نمایشــگاه داران مطــرح شــد: اتحادی
عدم ثبات اقتصادی، عامل 

رکود نمایشگاه ها
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هیچ نامزدی خودش را به ما 
تحمیل نکرده است

انتخاب کردن و انتخاب شدن 
حق من است

چطور در بورس ضرر نکنیم

نصب 150 دوربین کنترل 
ترافیکی در تبریز

اظهار نظرها مبنی بر واردات 
میوه در آذربایجان شرقی غیر 

تخصصی است

چرا برخی معامله گران دایمًا 
ضرر می کنند؟

آموزش ضمن خدمت 
معلمان، مؤثر یا بی اثر؟

 ویژگی های مجلس مقتدر 
از دیدگاه دانشجویان

لیست اصول گرا؟  
یا لیست اصاح طلب ها؟

اهم  اهداف آقای دکتر بولود سلیمانی 
در منطقه عجب شیر و قلعه چای

 معیار انتخاب منابع روشن و شفاف نمی باشد.

نمایندگان یک مجلس مقتدر سرسپرده دولت نیستند.
استقال نمایندگان می تواند به اقتدار مجلس کمک کند

دوره های ضمن خدمت معموا پرترافیک است.

مجلس مقتدر مجلسی است که زبان مردم باشد
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 حضور 23 داوطلب در میدان رقابت 
حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر

و  مراغـــه  انتخابیـــه  حـــوزه  رییـــس 
عجب شـــیر گفـــت: رقابـــت تبلیغاتـــی 23 
ــس  ــن دوره مجلـ ــی دهمیـ ــزد نمایندگـ نامـ
ـــد. ـــاز ش ـــوزه آغ ـــن ح ـــامی در ای ـــورای اس ش

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــاره  ـــا اش ـــدی، ب ـــر محم ـــا، ظف ـــل از ایرن ـــه نق ب
ـــته از  ـــزد روز گذش ـــامی 23 نام ـــه اس ـــه اینک ب
ـــداری  ـــن فرمان ـــه ای ـــان ب ـــورای نگهب ـــوی ش س
ــروز 29  ــداد امـ ــزود: از بامـ ــد، افـ ــام شـ اعـ
ـــاز  ـــراد آغ ـــن اف ـــی ای ـــت تبلیغات ـــن، رقاب بهم
ــان  ــفند پایـ ــم اسـ ــان ششـ ــات آنـ و تبلیغـ

می یابـــد.
ــاده 36  ــرای مـ ــرد: در اجـ ــار کـ وی اظهـ
آییـــن نامـــه اجرایـــی قانـــون انتخابـــات 
تبصـــره  و  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
هـــای ذیـــل آن، اســـامی نامزدهـــای تاییـــد 
ــن  ــی ایـ ــی و نهایـ ــده قطعـ ــت شـ صاحیـ
حـــوزه توســـط شـــورای نگهبـــان اعـــام و از 
ـــان و  ـــاع داوطلب ـــه اط ـــتاد ب ـــن س ـــوی ای س

ــید. ــردم رسـ ــوم مـ عمـ
ــه  ــه مراغـ ــوزه انتخابیـ ــتاد حـ رییـــس سـ
ــان  ــد: در جریـ ــادآور شـ ــیر یـ ــب شـ و عجـ
بررســـی صاحیـــت هـــا، از 38 داوطلـــب 
ـــوزه،  ـــن ح ـــده در ای ـــام کنن ـــت ن ـــزدی ثب نام
ـــن  ـــه از ای ـــد ک ـــد ش ـــر تایی ـــت 22 نف صاحی
ــه  ــوزه انتخابیـ ــه حـ ــر بـ ــک نفـ ــداد یـ تعـ
ـــر  ـــب دیگ ـــت و دو داوطل ـــال یاف ـــری انتق دیگ
ـــوزه  ـــن ح ـــه ای ـــر ب ـــای دیگ ـــوزه ه ـــز از ح نی

انتقـــال یافتنـــد.
محمـــدی، ادامـــه داد: نامزدهـــای نمایندگـــی 
مراغـــه،  انتخابیـــه  حـــوزه  در  مجلـــس 
عجب شـــیر، ســـراجو و قلعـــه چـــای بـــه 
ـــی،  ـــر آه ـــامل جعف ـــا ش ـــروف الفب ـــب ح ترتی
ـــوان،  ـــی شیش ـــی جلیل ـــرر، عل ـــی ض ـــر ب جعف
ـــر  ـــین زاده، امی ـــی حس ـــم، محمدعل ـــن ج بهم
حیـــدری، مهـــدی دواتگـــری، صابـــر رائقـــی، 
حســـین رزی فـــام و محمدمهـــدی رمضـــان 

پـــور مراغـــی اســـت.
ــبحانی  ــادی سـ ــری، هـ ــد رهبـ وی، محمـ
ــلیمانی،  ــود سـ ــلطانی، بولـ ــی سـ ــا، موسـ نیـ
ـــان  ـــیامک صندوقچی ـــی، س ـــرو صدرحقیق خس
ــا  ــتربانی، شـــهرام عبـــدی آذر، محمدرضـ شـ
ـــد  ـــدی، محم ـــی عی ـــن، مجتب ـــان پروی عطاری
ـــرخ،  ـــدی ف ـــرداد گل محم ـــر، مه ـــی طاه کریم
ـــی  ـــی چلقات ـــح نظام ـــدی و صال ـــعید محم س
ـــده  ـــت ش ـــد صاحی ـــای تایی ـــر نامزده را دیگ

ـــرد. ـــام ک ـــوزه اع ـــن ح ای
هفتـــم اســـفند ســـال جـــاری انتخابـــات 
پنجمیـــن دوره مجلـــس خبـــرگان رهبـــری 
و دهمیـــن دوره مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــر  ـــا سراس ـــان ب ـــترک همزم ـــورت مش ـــه ص ب
ـــب  ـــه و عج ـــه مراغ ـــوزه انتخابی ـــور در ح کش

ــود. ــزار می شـ ــیر برگـ شـ
ـــا  ـــه و عجـــب شـــیر ب شهرســـتان هـــای مراغ
ـــوب  ـــت در جن ـــر جمعی ـــزار نف ـــدود 34۰ ه ح
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــع و ب ـــرقی واق ـــان ش آذربایج
حـــوزه انتخابـــی دارای یـــک کرســـی نمایندگـــی 

ـــت. ـــامی اس ـــورای اس ـــس ش در مجل
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هیچ نامزدی خودش را به ما تحمیل 
نکرده است

بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
ایرنـا، رئیـس شـورای هماهنگی اصـاح طلبان 
آذربایجـان شـرقی بـا بیـان اینکـه در انتخـاب 
نامزدهـای مـورد حمایـت ایـن شـورا از طـرف 
هیـچ مرجعـی تحـت فشـار نبـوده انـد، گفـت: 
انتخـاب نامزدهـا بـه طـور مسـتقل به شـورای 
هیـچ  و  شـده  واگـذار  اسـتان  طلبـان  اصـاح 
نامـزدی خـودش را به مـا تحمیل نکرده اسـت.

ــه  ــری ب ســعید پورشــریفی در نشســت خب
منظــور معرفــی نامزدهــای مــورد حمایــت ایــن 
ــان  ــاح طلب ــورای اص ــرد: ش ــار ک ــورا اظه ش
ــان  ــاح طلب ــورای اص ــتای ش ــتان در راس اس
ــت  ــاه از فعالی ــه و ۱3 م ــکیل یافت ــور تش کش
آن می گــذرد. وی افــزود: ایــن شــورا متشــکل 
ــب،  ــروه اصــاح طل از 28 حــزب، تشــکل و گ
ســه نفــر نماینــده ادوار مجلــس و هفــت 
ــتقل،  ــای مس ــه نیروه ــان مجموع ــر منتخب نف
اصــاح طلــب و در مجمــوع 37 نفــر شــخصیت 

ــت. ــی اس ــی و حقوق حقیق
را  نامزدهــا  انتخــاب  رونــد  پورشــریفی، 
ــورای  ــای ش ــری اعض ــاس رای حداکث ــر اس ب
اصــاح طلبــان اعــام کــرد و گفــت: انتخــاب 
در ســه نوبــت انجــام شــده و در نهایــت شــش 
نفــر بــه عنــوان نامــزد مجلس شــورای اســامی 
مــورد حمایــت شــورای اصــاح طلبــان معرفــی 
می شــود. وی در خصــوص انتخــاب نامزدهــای 
مــورد حمایــت شــورای اصــاح طلبــان در 
ــود  ــل نب ــه دلی ــرد: ب ــار ک ــتان ها اظه شهرس
شهرســتان ها  برخــی  در  مدنظــر  نامــزد 
نتوانســتیم فــردی را معرفــی کنیــم؛ امــا عیــن 
ایــن شــورا در شهرســتان ها هــم تشــکیل 
ــی  ــزد معرف ــا نام ــی از آنه ــه در برخ ــده ک ش
ــه زودی  کــرده و در بقیــه شهرســتان ها هــم ب

نامــزد معرفــی می شــود.
آذربایجـان  طلبـان  اصـاح  رئیـس شـورای 
شـرقی بـا بیـان اینکه بسـیاری از افـراد و چهره 
هـای شـناخته شـده مـا بـه دلیـل عـدم احـراز 
صاحیـت موفـق بـه حضـور در عرصـه رقابـت 
انتخاباتـی نشـدند؛ افـزود: مـا بـرای پاسداشـت 
بـه رد صاحیت هـا در  اعتـراض  نظـام ضمـن 

عرصـه انتخابـات فعـال خواهیـم بـود.
را  شــده  انتخــاب  افــراد  پورشــریفی، 
هماهنــگ بــا ایــن شــورا اعــام کــرد و گفــت: 
نامزدهــا هماهنــگ بــا شــورا هســتند و منشــور 
ــی  ــت قانون ــب و رقاب ــب رقی ــدم تخری ــا ع م

ــت. اس
وی شــعار اصــاح طلبــان را امیــد، آرامــش 
و رونــق اقتصــادی عنــوان کــرد و افــزود: 
ــردم ســااری اســت  ــا در م ــرگ رای حــق م ب
ــق  ــور و تحق ــادی کش ــش و آب ــرای آرام ــا ب ت

ــم. ــاش کنی ــت و آزادی ت عدال
پـور شـریفی معیـار انتخـاب افـراد را پـاک 
افـراد  فعالیـت  و  مدیریتـی  سـوابق  دسـتی، 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: ایـن افراد بـا دقت 
انتخـاب شـده انـد و بـرای انتخاب آنهـا چندین 

جلسـه بـا نامزدهـا برگـزار کـرده ایـم.
آذربایجــان شــرقی بــا افــزون بــر 3 میلیــون 
ــس  ــده در مجل ــج نماین ــر پن ــزار نف و 8۰۰ ه
ــس  ــده در مجل ــری و ۱9 نماین ــرگان رهب خب

ــامی دارد. ــورای اس ش
دوره  دهمیـن  بـه  ورود  بـرای  نفـر   335
مجلـس شـورای اسـامی از ایـن اسـتان تائیـد 
صاحیـت شـده انـد کـه ۱63 نفـر در حـوزه 
انتخابیـه اسـکو، تبریـز و آذرشـهر، ۱7 نفـر در 
حـوزه اهـر و هریـس، ۱۱ نفـر در حوزه بسـتان 
آبـاد، 29 نفـر در حـوزه مرنـد و جلفـا، ۱8 نفـر 
در حـوزه شبسـتر، ۱4 نفـر در حـوزه ورزقـان، 
در  نفـر  و خداآفریـن، 23  کلیبـر  در  نفـر   ۱3
حـوزه مراغـه، 6 نفـر در حـوزه بنـاب، ۱۱ نفـر 
در حـوزه ملـکان، 2۰ نفـر در حوزه سـراب، 2۱ 
نفـر در حـوزه میانـه، 9 نفر در حوزه هشـترود و 

چاراویمـاق بـا هـم رقابـت خواهنـد کـرد. 

ــق  ــوان سرمش ــه عن ــی ب ــروزه دموکراس ام
غالــب نظامهــای سیاســی جهــان گردیــده 
اســت. اگــر نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ برخاســتن 
قــرن  اول  نیمــه  از  دموکراســی  امــواج 
ــی  ــاهد گویای ــم ش ــون بیندازی ــم تاکن نوزده
ــرا در آغــاز مــوج ســوم  ــن مدعاســت زی ــر ای ب
ــور  ــا 35 کش ــال ۱975 تنه ــی در س دموکراس
در  اکنــون  و  بودنــد  دموکراتیــک  جهــان 
ــم ۱۱۰  ــرار داری ــی ق ــارم دموکراس ــوج چه م
کشــور جهــان دموکراتیــک انــد. می تــوان 
ــت  ــای بازگش ــم موجه ــت علیرغ ــه گرف نتیج
ــای اول  ــس از موجه ــژه پ ــه وی ــی، ب دموکراس
و دوم، فراینــد دموکراســی رو بــه پیشــرفت 
بــه  آینــده  در  و  اســت  بــوده  توســعه  و 
ــان  ــورهای جه ــام کش ــی تم ــق عموم سرمش
ــر،  ــای توتالیت ــد شــد و نظــام ه ــل خواه تبدی
اســتبدادی و اقتدارگــرا و تــک حزبــی علیرغــم 
مقاومتشــان در برابــر ایــن مــوح زمینگیــر 
ــزام  ــاب و ال ــت ایج ــن واقعی ــد. ای ــد ش خواهن
می نمایــد کــه نظامهــای سیاســی جهــان 
بــا عنایــت بــه تطــورات تاریخــی افزایــش 
ــات و  ــه مطالب ــخ ب ــا در پاس ــات ملته و تجربی
حقــوق و حــس نوخواهــی و تغییــر طلبــی 
آنهــا بــه بازخوانــی، تجدیدنظــر و بازســازی در 
روش، منــش و بینــش خــود نســبت بــه جهــان 
و انســان، تحــول مدیریــت و حکومــت بــر 
ــا آنهــا پرداختــه و ســاز و کار  مــردم، تعامــل ب
ــرای جابجایــی مســالمت  مناســب و منطقــی ب
آمیــز و دوره ای قــدرت را فراهــم نماینــد. 
ــک،  ــات آزاد و دموکراتی ــروز انتخاب ــای ام دنی
ــی و  ــوه ای از دموکراس ــه جل ــی و عادان رقابت
گذرگاهــی مناســب بــرای امــور فــوق قــرارداده 
ــا 7  ــا 5 ی ــک دوره 4 ی ــردم در ی ــا م ــت ت اس
ســاله روســای جمهــور یــا نماینــدگان مجلــس 
ــد  ــاب نماین ــود را انتخ ــتای خ ــهر و روس و ش
ــا  ــرد آنه ــت از عملک ــدم رضای ــورت ع و در ص
ــق  ــان از طری ــز ش ــالمت آمی ــر مس ــه تغیی ب
ــر مبنــای  صنــدوق هــای رای اقــدام نماینــد ب
آنچــه گفتــه شــد یــک نظــام سیاســی را زمانی 
می تــوان دموکراتیــک دانســت کــه تمــام 

کارگــزاران و نماینــدگان و رهبرانــش از طریــق 
انتخابــات آزاد و بــا رای مخفــی و آزادانــه مــردم 
ــی  ــن انتخابات ــند. چنی ــده باش ــر کار آم ــر س ب
۱-رقابــت  دارد  مهــم  و  اصلــی  شــاخه  دو 
2-مشــارکت- انتخابــات وقتــی رقابتــی خواهــد 
شــد کــه امــکان حضــور همــه نیروهــا، ســلیقه 
ــا  ــدگان طیفه ــی و نماین ــات سیاس ــا، جریان ه
و اقشــار مختلــف مــردم بــدون هیــچ تبعیــض 
مذهبــی، قومــی، نــژاد جنســیتی و سیاســی در 
صحنــه رقابــت حضــور داشــته باشــند و هیــچ 
ــاب  ــدن و انتخ ــاب ش ــق انتخ ــردی را از ح ف
کــردن محــروم نکــرد بنابرایــن ازم اســت 
در انتخابــات مجلســین شــورای اســامی و 
ــفند 94  ــم اس ــه در هفت ــری ک ــرگان رهب خب
برگــزار می شــود از حضــور منتقــدان دلســوز و 

نیروهــای مســتقل و بــا گرایــش هــای سیاســی 
اصــاح طلــب معتــدل و اصــول گــرای معتــدل 
ــم  ــه بتوانی ــد ک ــل آی ــه عم ــدی ب ــت ج حمای
ــان نظــام و کشــور باشــد  ــه در ش مجلســی ک
بــه وجــود بیاوریــم مجلســی کــه منافــع ملــی 
ــط  ــد و فق ــح ده ــردی ترجی ــع ف ــر مناف را ب
ــا  ــه همان ــود ک ــی خ ــه اصل ــه وظیف ــط ب و فق
قانونگــذار و نظــارت اســت بپــردازد نــه اینکــه 
ــده  ــده را نماین ــردم، نماین ــری از م ــر کثی قش
وام، اســتخدام، دخالــت در عــزل و نصب هــا 
ــک  ــت ی ــان و منزل ــر در ش ــن ام ــد و ای بدانن
ــود را  ــگاه خ ــتی جای ــت و بایس ــده نیس نماین
شــناخته و حفــظ نمایــد. مهمتــر از همــه تقــوا 
پیشــه کنــد و مــردم را بــا وعــده هــای توخالــی 
فریــب ندهــد کــه همانــا عمــل شــیطان انجــام 

ــت. داده اس
ــد  ــدا می کن ــا پی ــی معن ــت وقت اســاس رقاب
ــات  ــری و جریان ــای فک ــلیقه ه ــه س ــه هم ک
در  منتقــد  و  مخالــف  و  موافــق  سیاســی 
قانــون  چتــر حمایتــی  از  برابــر  شــرایطی 
برخــوردار باشــند. تجربــه گذشــته نشــان 
داده اســت کــه میــان مشــارکت مــردم و 
رقابــت آزاد کاندیداهــا و حضــور ســلیقه هــای 
گوناگــون فکــری و سیاســی نســبت مســتقیمی 
برقــرار اســت. وســعت نظــر هیاتهــای اجرائــی و 
نظارتــی بــه ویــژه بــی طرفــی اعضــای محتــرم 
ــه  ــیدگی، ب ــه رس ــان در مرحل ــورای نگهب ش
ــژه کاندیداهــا و تاییــد صاحیت هــا و عــدم  وی
ــت  ــئول و مخالف ــای غیرمس ــه نیروه ــه ب توج
ــات  ــر انتخاب ــان در ام ــت نظامی ــا دخال ــا ب آنه
ــا  ــه ســاز مشــارکت پرشــور و ب ــد زمین می توان
شــکوه مــردم در انتخابــات 7 اســفند باشــد مــا 
در شــرایط پســا برجــام نیازمنــد مجلــس آشــنا 
ــه  ــارغ از کلیش ــرا و ف ــد، خردگ ــا دوران جدی ب
ــا دغدغــه هــای  هــای جناحــی و سیاســی و ب
ــی و مدافــع حقــوق ملــت هســتیم.  ــع مل مناف
ــت  ــا دول ــد و متحــد ب مجلــس مســتقل، منتق
برخاســته از انتخابــات 24 خــرداد، بــرای جناح 
و جریــان و فــرد اصــل نیســت. هویت مســتقل، 
اســتحکام شــخصیتی و دفــاع از حقــوق ملــت 
و شــجاعت و پایــداری در برابــر تحمیلهــا و 
تهدیدهــای نیروهــای فشــار و فراقانونــی بیرون 
از مجلــس از ویژگــی هایــی اســت کــه نماینــده 
مجلــس بایــد بــه آن آراســته باشــد مــا نیازمند 
ــام  ــا تم ــق را ب ــه ح ــتیم ک ــی هس نمایندگان
ــح  ــت را در مذب ــد و حقیق ــان کنن ــود بی وج
ــانی  ــم پیش ــد و چش ــی نکنن ــت قربان مصلح
ملــت و منتقــد، مصلــح و همــراه دولــت تدبیــر 
و امیــد باشــد و تشــکیل چنیــن مجلیســی بــا 
ــی  ــع احتمال ــا و موان ــه محدودیته ــود هم وج
در ســایه پیــروی صادقانــه از رهنمودهــای 
رهبــری، همدلــی، اراده ملــی، خــرد جمعــی و 
ــای اصــاح  ــه نیروه ــی هم وحــدت و هماهنگ
ــی اســت.  ــرا  دســت یافتن ــدال گ ــب و اعت طل

ــاء اه.  ان ش

شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه زمینه هــای 
گســترده توســعه مناســبات دوجانبــه، بــر 
ــد  ــا تاکی ــطح همکاری ه ــای س ــزوم ارتق ل

کــرد.
بــه  عجب شــیر  هفته نامــه  گــزارش  بــه 
ــا  ــدار ب ــی در دی ــی نجف ــارس، صادق ــل از ف نق
ــمگیر  ــور چش ــه حض ــورگ ، ب ــهردار هامب ش
ــورگ  ــهر هامب ــا در ش ــا و آذری زبان ه ایرانی ه
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن امــر نشــان می دهــد 
کــه زمینه هــای اجتماعــی همــکاری دو طــرف 
ــت  ــروز نوب ــن ام ــت، بنابرای ــم اس ــًا فراه کام
مســئوان دو طــرف اســت کــه همکاری هــای 
و  کــرده  پایه گــذاری  را  اجرایــی  مشــترک 

ــد. توســعه دهن
ــز  ــا برشــمردن پیشــینه تاریخــی تبری وی ب
در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
اظهــار داشــت: بــه گــواه تاریــخ، تبریــز همــواره 
نقــش تعیین کننــده در حرکت هــای تحــول 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــده جمه ــن و بالن  آفری
ــن  ــای ای ــن همکاری ه ــت، بنابرای ــته اس داش
شــهر بــا شــهر پیشــرفته ای چــون هامبــورگ، 
ــکاری  ــمند هم ــای ارزش ــه حوزه ه ــد ب می توان

ــد. دو کشــور تســری یاب
نجفـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه نگرش 
در چارچوب  تبریـــز  دیپلماتیک شـــهرداری 
مانعی  هیچ  کشـــور،  خارجی  سیاســـت های 
برای همـــکاری با شـــهرهای مختلف جهان، 
نمی بینـــد، ادامـــه داد: مصمـــم هســـتیم 
اعم  اجرایی  مختلـــف  موضوعـــات  در  کـــه 

و  خدماتـــی  عمرانـــی،  ســـرمایه گذاری،  از 
فرهنگـــی، روابط خود را با هامبورگ توســـعه 

. هیم د
شـــمردن  بـــر  بـــا  تبریـــز  شـــهردار 
ــز  ــهر تبریـ ــی شـ ــن المللـ ــاخص های بیـ شـ

متذکـــر شـــد: جایـــگاه فراملـــی تبریـــز بـــه 
ــد  ــگری، می توانـ ــث گردشـ ــوص در بحـ خصـ
ـــورگ  ـــهری هامب ـــت ش ـــا مدیری ـــاط ب در ارتب
ـــه  ـــه، مبادل ـــن زمین ـــود، در ای ـــرح ش ـــز مط نی
ـــهری و  ــعه ش ــی توسـ ـــای تخصصـ هیئت ه

همچنیـــن تعییـــن فرصـــت هـــای مشـــترک 
ــروری  ــری ضـ ــی و هنـ ــگری، فرهنگـ گردشـ

اســـت.
نجفــی ضمــن قدردانــی از مهمان نــوازی 
شــهردار هامبــورگ، از وی بــرای ســفر رســمی 
بــه تبریــز دعــوت کــرد و افــزود: تعامــل تبریــز 
و هامبــورگ، بســتر فرصت هــای ارزشــمند 
توســعه محور اســت، از ایــن رو، ســفر جنابعالــی 
و طــرح و بررســی قــرارداد خواهرخواندگــی دو 
طــرف، گام طایــی دو شــهر بــزرگ از ایــران و 

آلمــان خواهــد بــود. 
ــز در  ــورگ نی ــهردار هامب ــولتز، ش اواف ش
ایــن دیــدار، بــا اشــاره بــه مطالعــات و شــناخت 
خــود از تبریــز اظهــار داشــت: ســفر جنابعالــی 
بــه هامبــورگ، می توانــد اقــدام مهمــی در 

ــد. ــورگ باش ــی هامب ــرد بین الملل رویک
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه ارتباطـــات 
بین المللـــی ایـــران در ماه هـــای اخیـــر رو 
بـــه توســـعه بـــوده اســـت، گفـــت: همیـــن 
و  تبریـــز  همکاری هـــای  می توانـــد  امـــر، 
هامبـــورگ را در موضوعـــات مختلـــف اداره 
شـــهر، بـــه نقطـــه مـــورد انتظـــار برســـاند.

ـــاس بدخشـــان ظهـــوری  ـــدار، عب ـــن دی در ای
ـــماعیل  ـــران در هامبـــورگ، اس ـــول ای سرکنس
بابایـــی سرپرســـت دفتـــر نمایندگـــی وزارت 
امورخارجـــه در اســـتان آذربایجان شـــرقی، 
شـــهرام دبیـــری رییـــس شـــورای اســـامی 
ـــورا  ـــو ش ـــدزاده عض ـــر عاب ـــز و اصغ ـــهر تبری ش

نیـــز حضـــور داشـــتند.

هـــر دور کـــه انتخابـــات صـــدا می کنـــد، 
لیســـتهای مختلـــف پیشـــهنادی ازطـــرف 
ســـایق سیاســـی موجودکشـــور بـــه صـــف 
می ایســـتند و بـــرای مـــردم کـــه همـــان 
تصمیـــم گیـــران اصلـــی نتیجـــه انتخابـــات 
راســـت  و  خـــم  و  خودنمایـــی  هســـتند 
ـــی،  ـــردن افکارعموم ـــع ک ـــرای قان می شـــوند و ب
تبلیـــغ خدمتگـــذاری  می کننـــد چندســـالی 
ـــتر  ـــی بیش ـــلیقه سیاس ـــروه ودو س ـــت دو گ اس
و منســـجم تـــر لیســـت ارایـــه کـــرده و 
ــا  فعالیـــت می نماینـــد وعمـــده تفـــاوت آنهـ
ــاُء  ــاِر ُرَحمـ ــی الُکّفـ ــّداُء َعلَـ ــل اَِشـ در دو اصـ
ــاح  ــه اصـ ــوری کـ ــد به طـ ــم  می باشـ بَیَنُهـ
طلبـــان ابـــراز می کننـــد کـــه بایـــد بیشـــتر 
ـــه  ـــادی جامع ـــادی و اقتص ـــدی م ـــه رضایتمن ب
دقـــت کـــرد و اقتصـــاد قدرتمنـــد و فضـــای 
بازتـــر سیاســـی داشـــت وایـــن مســـیر را 
بـــدون ســـازش باقدرت هـــای شـــرق وغـــرب 
ــاُء  ــد و ُرَحمـ ــه می داننـ ناقـــص و بـــی نتیجـ
بَیَنُهـــم راحتـــی بـــه بهـــای اهمیـــت نـــدادن 
بـــه اَِشـــّداُء َعلَـــی الُکّفـــاِر تاکیـــد می کننـــد 
و اصولگرایـــان هرچنـــد اعتقـــاد خـــود را 
ــا  ــد امـ ــراز می کننـ ــم ابـ ــاء بینهـ ــر رحمـ بـ
ــاِر  ــی الُکّفـ ــّداُء َعلَـ ــر اَِشـ ــد فراوانـــی بـ تاکیـ
ـــرب  ـــرق و غ ـــل ش ـــد در مقاب ـــد و معتقدن دارن
ــکاری،  ــن سازشـ ــتکبارجهانی کوچکتریـ و اسـ
ـــکاری  ـــل فریب ـــت را بدلی ـــدن و رفاق ـــاه آم کوت
ـــرانی  ـــا موجـــب خس ـــتکباری آن ه ـــه اس وروحی
ــا  ــدها و موفقیت هـ ــه رشـ ــه همـ ــت کـ اسـ
اعتمـــاد  و  می بـــرد  بیـــن  از  یکجـــا  را 
مســـتضعفین جهـــان را نســـبت بـــه ایـــران 
از بیـــن بـــرده وآرمـــان مقدمـــه ســـازی 

ــف  ــد را تضعیـ ــت خداونـ ــن حجـ ظهورآخریـ
می کنـــد و امیـــد بـــه حاکمیـــت تفکرشـــیعه 

درجهـــان را از بیـــن می بـــرد .
واقـــع  و  بنابربررســـی میدانـــی  البتـــه 
اســـت  شـــده  انجـــام  کـــه  گرایانـــه ای 
در  شـــده  ریختـــه  آرای  حدودا6۰درصـــد 
صندوق هـــا ازایـــن تقســـیم بنـــدی ســـایق 
ــد  وآرای  ــری دارنـ ــرات تاثیرپذیـ ــا تفکـ و یـ

ــک  ــداری از یـ ــاس طرفـ ــان را براسـ خودشـ
ــد  ــری می کننـ ــم گیـ ــاص تصمیـ ــر خـ تفکـ
و4۰ درصـــد آرا از روش هـــای جذبه هـــای 
شـــخصی، قومـــی وقبیلـــه ای، وعده هـــای 
وروســـتایی،  شـــهری  وآبادانـــی  عمـــران 
مطامـــع مـــادی قبـــل و بعـــد از انتخابـــات، 
ـــر  ـــورد نظ ـــدای م ـــاب کاندی ـــه انتخ ـــم ب تصمی
خـــود می گیرنـــد. امـــا چنـــد ســـوال اینجـــا 

نهفتـــه اســـت اوا اعضـــای ایـــن لیســـت ها 
ــه  ــد بـ ــدر معتقـ ــل چقـ ــان در عمـ خودشـ
آرمان هـــای گـــروه خـــود هســـتند؟ دوم 
ــت ها  ــارج از لیسـ ــرادی ازخـ ــا افـ ــه آیـ اینکـ
شایســـته تر و وفادارتـــر بـــه آن تفکـــرات 
ــای  ــه اعضـ ــوم اینکـ ــت؟ سـ ــوان یافـ نمی تـ
لیســـت ها حقیقتـــا برمبنـــای آرمان هـــای 
یـــا ســـایق  انتخـــاب شـــده اند،  گـــروه 
ـــده  ـــا ش ـــاب آن ه ـــث انتخ ـــراد باع ـــخصی اف ش

اســـت؟  
ایـــن ســـه ســـوال و نگرفتـــن جواب هـــای 
ـــت و ریشـــه داری و معتمـــد  ـــع کننـــده اصال قان
ــرد.  ــوال می بـ ــر سـ ــت ها را زیـ ــودن لیسـ بـ
ـــد  ـــت و بع ـــوری اس ـــت ها ص ـــن لیس ـــا ای ضمن
از انتخابـــات کســـی یـــا گروهـــی پاســـخگو 
نیســـت. حـــال چـــه بایدکـــرد؟ نـــه زمـــان 
کافـــی بـــرای تحقیـــق در مـــورد همـــه 
ـــوق  ـــات ف ـــر توضیح ـــه بناب ـــت و ن کاندیداهاس
چنـــدان لیســـت ها قابـــل اعتمـــاد هســـتند، 
ــود؟  ــل شـ ــن کمبودحـ ــا ایـ ــه بایدکردتـ چـ
ــت  ــده اسـ ــرح شـ ــادی مطـ ــای زیـ راهکارهـ
ولـــی بـــه نظـــر می رســـد، تشـــکیل احزابـــی 
ــرض  ــی غـ ــوده و بـ ــن نبـ ــاه بیـ ــه کوتـ کـ
ــه  ــا برنامـ ــوی و بـ ــی قـ ــرض، بامدیریتـ ومـ
مطالعاتـــی مفصـــل تشـــکیل شـــود بهتریـــن 
ـــه  ـــی کـــه ب ـــد نخبگان ـــس بای راه حـــل باشـــد. پ
ـــد  ـــان دارن ـــود اطمین ـــت خ ـــری و مدیری دورنگ
ـــر  ـــور را ب ـــزاب مذک ـــد و اح ـــدان بیاین ـــه می ب
ــای  ــای انقـــاب و راهنمایی هـ ــه ارزش هـ پایـ
حضـــرت امـــام)ره( وامـــام خامنـــه ای)دام 
ـــل و  ـــوق راح ـــه ف ـــکیل داده ودغدغ ـــزه( تش ع

فصـــل نماینـــد.

انتخاب کردن و انتخاب شدن 
حسین کریمی پسیانحق من است

لیست اصول گرا ؟  یا لیست 
اصاح طلب ها ؟

حجت ااسام و المسلمین رضا پیرزاده

در دیدار شهردار تبریز با شهردار هامبورگ تاکید شد؛

همکاری های تبریز و هامبورگ، بستر 
فرصت های ارزشمند توسعه محور

مردم آذربایجان همیشه در صحنه
از  نفــر  هــزار  دههــا  و   
ــرای شــرکت در مجلــس ختمــی کــه  مــردم ب
ــف  ــرزا یوس ــع می ــجد جام ــود در مس ــرار ب ق
آقــا تشــکیل شــود بــه ســمت آن مســجد 
روی آوردنــد. شــهر تبریــز در اربعیــن شــهدای 
ــد و  ــگ زده درآم ــهر جن ــورت ش ــه ص ــم ب ق
حکومــت نظامــی در آن اعــام شــد. مضمــون 
شــعارهایی کــه مــردم در آن روز ســر مــی 
ــی،  ــام خمین ــت ام ــداری از نهض ــد طرف دادن
ــت  ــراری عدال ــوت، برق ــم طاغ ــرنگونی رژی س
اســامی و رفــع ظلــم و ســتمی بــود کــه 
ــم  ــردم حاک ــر م ــاواک ب ــس و س ــط پلی توس

ــود.  ــده ب ش
و  آذربایجـان  قهرمـان  و  سلحشـور  مـردم 
در  اسـامی  انقـاب  ابتـدای  همـان  از  تبریـز 
حضـور  سرنوشت سـاز  صحنه هـای  تمامـی 
آذربایجـان  مـردم  داشـت،  خواهنـد  و  داشـته 
در روز هفتـم اسـفندماه بـار دیگـر بـا حضـور 
بیعـت  رهبـری  بـا  رای  پـای صندوق هـای  در 
کـرده و آگاهانـه بـه کاندیـدای مـورد نظر خود 
تعییـن  ضمـن  بتواننـد  تـا  داد  خواهنـد  رای 
سـاله   4 آینـده  سـپردن  و  کشـور  سرنوشـت 
کشـور بـه افـرادی  کاردان و شایسـته، موفقیت 
بـا برکـت اسـامی را  در  انقـاب  روزافـزون  
عرصه هـای داخلـی و بیـن المللـی  را تضمیـن 
انقـاب  معظـم  رهبـر  کـه   همانگونـه  کننـد. 
اسـامی بارهـا فرموده انـد شـرکت در انتخابات 
یـک وظیفـه ملی و شـرعی اسـت و امید اسـت 
مـردم انقابـی و آگاه آذربایجـان این بـار نیز به 
ماننـد گذشـته به ایـن وظیفه خود عمـل کرده 

و حماسـه ای دیگـر بیافریننـد.
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ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز

رییــــــس پلیــــــس راهـــور اســـتان 
آذربایجان شـــرقی از فعالیت بیش از شش هزار 

تاکســـی فرســـوده در تبریز خبـــر داد.
ـــه  ـــه عجـــب شـــیر ب ـــه نام ـــه گـــزارش هفت  ب
ـــی در  ـــل از ایســـنا، ســـرهنگ ناصـــر میکاییل نق
ـــان  ـــا بی ـــتان ب ـــک اس ـــورای ترافی ـــت ش نشس
ــرح زوج و  ــرای طـ ــوص اجـ ــه در خصـ اینکـ
ـــرد ترافیکـــی در راســـتای کاهـــش مشـــکات  ف
ـــهر  ـــز ش ـــوص در مرک ـــک بخص ـــی از ترافی ناش
تبریـــز، بیـــن مســـئوان اســـتان، تفکـــر 
ـــر  ـــفانه زی ـــزود: متاس ـــود دارد اف ـــیجی وج بس
ســـاخت هـــای مربـــوط بـــه اجـــرای طـــرح 
ترافیـــک در تبریـــز آن چنـــان کـــه بایـــد و 

شـــاید آمـــاده نیســـت.
وی از وجـــود شـــش هـــزار تاکســـی فرســـوده 
ـــر  ـــز خب ـــهر تبری ـــای ش ـــان ه ـــطح خیاب در س
ـــوده از  ـــای فرس ـــی ه ـــر تاکس ـــت: اگ داد و گف
ـــع  ـــز جم ـــی تبری ـــل عموم ـــل و نق ـــاوگان حم ن
آوری شـــوند بســـیاری از مشـــکات مربـــوط 
ـــه  ـــازی ب ـــاید نی ـــده و ش ـــع ش ـــک، رف ـــه ترافی ب
اجـــرای طـــرح زوج و فـــرد ترافیکـــی وجـــود 

ـــد. ـــته باش نداش
وی ادامـــه داد: پلیـــس راهـــور اســـتان 
ـــز  ـــهر تبری ـــرح در کانش ـــن ط ـــرای ای ـــا اج ب

موافـــق اســـت.
رییـــس پلیـــس راهـــور اســـتان در ادامـــه 
ســـخنان خـــود تصریـــح کـــرد: اگـــر حتـــی 
ـــاز  ـــورد نی ـــای م ـــاخت ه ـــر س ـــد زی 5۰ درص
ـــود  ـــاده ش ـــرح آم ـــن ط ـــرای ای ـــن اج ـــرای ای ب
ــو احســـن طـــرح زوج و  ــه نحـ ــم بـ می توانیـ

فـــرد ترافیکـــی را در تبریـــز اجـــرا کنیـــم.
ـــرای  ـــورت اج ـــی، در ص ـــه میکاییل ـــه گفت ب
ـــکان  ـــی ام ـــرد ترافیک ـــرح زوج و ف ـــت ط نادرس
ـــد دو  ـــه خری ـــدام ب ـــردم اق ـــیاری از م دارد بس
خـــودرو یکـــی بـــا پـــاک زوج و یکـــی بـــا 
پـــاک فـــرد کننـــد کـــه در ایـــن صـــورت 
اجـــرا یـــا عـــدم اجـــرای طـــرح ترافیـــک در 

تبریـــز معنـــا نخواهـــد داشـــت.

نصب 150 دوربین کنترل ترافیکی در 
تبریز

ـــهرداری  ـــک ش ـــل و ترافی ـــل و نق ـــاون حم مع
ـــز از نصـــب ۱5۰ دوربیـــن کنتـــرل ترافیکـــی  تبری

ـــر داد. ـــز خب ـــای ســـالجاری در تبری ـــا انته ت
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــا در نشســـت  نقـــل از ایســـنا، یعقـــوب وحیـــد کی
ـــزوم  ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــتان ب ـــک اس ـــورای ترافی ش
آمـــاده ســـازی ســـامانه ســـیمپا در کانشـــهر 
ـــودرو در  ـــی خ ـــه فن ـــز معاین ـــت: مراک ـــز گف تبری
ـــب  ـــدور برچس ـــرای ص ـــد ب ـــز بای ـــهر تبری کانش
ـــوند. ـــز ش ـــمانه مجه ـــن س ـــه ای ـــی ب ـــه فن معاین

وی افـــزود: ایـــن امـــر یکـــی از دســـتورات 
ســـازمان شـــهردای های کشـــور اســـت.

 بـــه گفتـــه وی تـــا ابتـــدای ســـال 95، 
ـــه خـــودرو در ســـطح  ـــی معاین ـــز فن تمامـــی مراک
ـــه  ـــع نواقصـــات ب ـــس از رف ـــز و پ شهرســـتان تبری
ـــه  ـــردم ارائ ـــه م ـــده و ب ـــز ش ـــامانه مجه ـــن س ای

ـــرد. ـــد ک ـــت خواهن خدم
ـــهرداری  ـــک ش ـــل و ترافی ـــل و نق ـــاون حم مع
ـــی،  ـــث ترافیک ـــوری در مباح ـــان مح ـــز انس تبری
تقویـــت نـــاوگان اتوبوســـرانی، تعویـــض و نوســـازی 
نـــاوگان تاکســـیرانی و نصـــب دوربیـــن هـــای 
ــن  ــم تریـ ــز را از مهـ ــوان در تبریـ ــاک خـ پـ
ـــرد  ـــوان ک ـــز عن ـــهرداری تبری ـــای ش ـــت ه اولوی
ـــی در  ـــای مال ـــت ه ـــری محدودی ـــزود: یکس و اف
ـــده  ـــم در آین ـــه امیدواری ـــتیم ک ـــه داش ـــن زمین ای
نزدیـــک بـــا رفـــع مشـــکات ایـــن چنینـــی 
بـــه  انجـــام وظابـــف خـــود بـــه نحـــو احســـن 

بپردازیـــم.
وحیـــد کیـــا از نصـــب ۱5۰ عـــدد دوربیـــن 
کنتـــرل ترافیکـــی در ســـطح شـــهر تبریـــز و 
ـــش  ـــت: بی ـــر داد و گف ـــالجاری خب ـــان س ـــا پای ت
از ۱5۰ دوربیـــن نیـــز در ابتـــدای ســـال 95 در 

ســـطح ایـــن کانشـــهر نصـــب می شـــود.

تبیین مصوبات هفتمین جلسه شورای 
ترافیک استان

مدیـــر حمـــل و نقـــل و ترافیـــک اســـتان، 
مصوبـــات امـــروز شـــورای ترافیـــک اســـتان را 

تبییـــن کـــرد.
ــیر  ــب شـ ــه عجـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
ـــیه  ـــی در حاش ـــا طوس ـــنا، رض ـــل از ایس ـــه نق ب
ــت:  ــتان گفـ ــک اسـ ــورای ترافیـ ــت شـ نشسـ
ـــک  ـــی ترافی ـــورای هماهنگ ـــه ش ـــن جلس هفتمی
ــه  ــد کـ ــکیل شـ ــتان تشـ ــتان های اسـ شهرسـ
ــرد  ــرح زوج و فـ ــرای طـ ــه، اجـ ــن جلسـ در ایـ
ترافیکـــی تبریـــز در مواقـــع اضطـــراری و مواقعـــی 
کـــه شـــاخص آلودگـــی هـــوا از خـــط هشـــدار 

بااتـــر مـــی رود تصویـــب شـــد.
ـــای  ـــه  یکســـری بحـــث ه ـــان اینک ـــا بی  وی ب
ــطح  ــی سـ ــدوده ترافیکـ ــورد محـ ــی در مـ کلـ
ـــد از  ـــه داد: بع ـــد، ادام ـــی ش ـــز بررس ـــهر تبری ش
ـــرر  ـــد مق ـــام ش ـــه اع ـــنهادهایی ک ـــی پیش بررس
شـــد مشـــاور از روی حلقـــه ای کـــه از لحـــاظ 
کاهـــش آایندگـــی محیـــط زیســـت و ایجـــاد 
ترافیـــک روان، مناســـب تشـــخیص داده شـــد 
بـــرای جلســـه آتـــی، راهکارهـــای اجرایـــی را 
ـــروز   ـــه دوم ام ـــار کرد:مصوب ـــد.  وی اظه ـــه کن ارائ
شـــورای ترافیـــک اســـتان در مـــورد ترمینـــال 
شـــرق تبریـــز بـــود کـــه اجـــرای آن توســـط 
معاونـــت هماهنگـــی امـــور عمرانـــی از ســـال 

گذشـــته آغـــاز شـــده اســـت.
دبیـــر شـــورای هماهنگـــی ترافیـــک اســـتان در 
همیـــن راســـتا گفـــت: سیاســـت شـــورای ترافیـــک 
در مـــورد ترمینـــال هـــای شـــرق تبریـــز ایـــن 
ـــده   ـــع آوری ش ـــا جم ـــن ترمینال ه ـــه ای ـــت ک اس
ـــی در نزدیکـــی ســـه راهـــی اهـــر  ـــه یـــک محل و ب

ـــود. ـــل ش منتق
ــز  ــیمپا نیـ ــامانه سـ ــورد سـ ــی در مـ  طوسـ
افـــزود: ســـیمپا یـــک ســـامانه نظارتـــی اســـت 
ـــازی  ـــهرداری ها و دهی ـــازمان ش ـــط س ـــه توس ک
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــور طراح ـــای وزارت کش ه
ـــه  ـــز معاین ـــه مراک ـــت یکپارچ ـــتای مدیری در راس
ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــام فعالی ـــا انج ـــی خودروه فن

ـــه  ـــز معاین ـــیاری از مراک ـــرد: بس ـــراز ک  وی اب
ــه  ــال بـ ــال اتصـ ــز در حـ ــودرو تبریـ فنـــی خـ
ـــم  ـــن مه ـــرای ای ـــدف از اج ـــتند. ه ـــامانه هس س
ــز  ــرد مراکـ ــر عملکـ ــق بـ ــارت دقیـ ــز نظـ نیـ

معاینـــه فنـــی خـــودرو اســـت.

اهم  اهداف آقای دکتر بولود سلیمانی 
در منطقه عجب شیر و قلعه چای

ـــال ۱344 در  ـــلیمانی در س ـــود س ـــر بول دکت
ـــذ  ـــد از اخ ـــد. بع ـــد ش ـــه متول ـــتان مراغ شهرس
ــه  ــازم جبهـ ــه عـ ــم، داوطلبانـ ــدرک دیپلـ مـ
ــد. در  ــل شـ ــه باطـ ــق علیـ ــرد حـ ــای نبـ هـ
ـــم  ـــب عل ـــز از کس ـــی نی ـــگ تحمیل دوران جن
غافـــل نبـــوده و در ســـال۱366 بـــا شـــرکت 
ــکی  ــته پزشـ ــری، در رشـ ــون سراسـ در آزمـ
دانشـــگاه شـــیراز پذیرفتـــه شـــد. بعـــد از اتمـــام 
ــه در  ــال۱373 بافاصلـ ــی در سـ دوره عمومـ
رشـــته تخصصـــی کـــودکان ادامـــه تحصیـــل 
ـــس در  ـــی و تدری ـــت علم ـــن فعالی داده و ضم
ـــدرک  ـــا م ـــال۱376 ب ـــیراز، در س ـــگاه ش دانش
ـــب آن  ـــد. متعاق ـــل ش ـــارغ التحصی تخصصـــی ف
ـــدت یکســـال در بیمارســـتان شهرســـتان  ـــه م ب
ـــرح  ـــردن دوره ط ـــپری ک ـــت س ـــترود جه هش
پزشـــکان بعنـــوان تنهـــا متخصـــص اطفـــال 
آن ناحیـــه انجـــام وظیفـــه کـــرد. بـــا اتمـــام 
دوره خدمـــت ســـربازی در ســـال ۱377در 
ـــغول  ـــه مش ـــی مراغ ـــن اجتماع ـــگاه تامی درمان
ـــه  ـــه مـــدت ۱5 ســـال صادقان ـــه کار شـــده و ب ب
ـــد.  ـــت نمودن ـــه خدم ـــروم منطق ـــردم مح ـــه م ب
ـــه  ـــه ب ـــگاههای منطق ـــز در دانش ـــان نی همزم
عنـــوان مـــدرس دانشـــگاه در رشـــته هـــای 
ـــای  ـــس واحده ـــه تدری ـــگاهی ب ـــف دانش مختل
ــر  ــد. دکتـ ــادرت ورزیـ ــی مبـ ــف درسـ مختلـ
ــه  ــک نمونـ ــال ۱385 پزشـ ــلیمانی در سـ سـ
ـــوان  ـــه عن ـــال ۱386 ب ـــردم و در س منتخـــب م

ـــدند. ـــده ش ـــتان برگزی ـــه اس ـــک نمون پزش
در ســـال ۱39۰ بـــا قبولـــی در رشـــته 
فـــوق تخصصـــی کـــودکان، ادامـــه تحصیـــل 
داده و دانشـــنامه فـــوق تخصصـــی اطفـــال را 
در ســـال۱392 از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
شـــیراز کســـب کـــرد. بـــه رغـــم تعهـــد 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــت در دانش ـــام خدم انج
ـــه  ـــی ب ـــه قلب ـــه عاق ـــه ب ـــا توج ـــنجان، ب رفس
ـــه  ـــتمر ب ـــاش مس ـــا ت ـــود، ب ـــهر خ ـــعه ش توس
ـــل  ـــه منتق ـــتی مراغ ـــهید بهش ـــتان ش بیمارس
شـــده و بـــا تـــاش فـــراوان نخســـتین بـــار 
در منطقـــه بـــا راه انـــدازی بخـــش مراقبـــت 
در  بزرگـــی  گام   )NICU( ویـــژه  هـــای 
ــام  ــه انجـ ــز بـ ــان عزیـ ــه هموطنـ ــک بـ کمـ
ــا  ــوان تنهـ ــه عنـ ــون بـ ــان اکنـ ــد. ایشـ رسـ
ـــم  ـــه رغ ـــه و ب ـــص منطق ـــوق تخص ـــک ف پزش
ـــگاهی  ـــز دانش ـــرر مراک ـــای مک ـــت ه درخواس
اســـتان و امـــکان حضـــور در شـــهرهای 
ـــن  ـــزرگ را مام ـــهرهای ب ـــگاه ش ـــزرگ، هیچ ب
و مســـکن برنگزیـــد، چراکـــه بـــه ماننـــد 
ــه  ــانی بـ ــت رسـ ــتار خدمـ ــته خواسـ گذشـ
ـــه  ـــه و منطق ـــتان مراغ ـــریف شهرس ـــردم ش م

اســـت.
اهـــم  اهـــداف آقـــای دکتـــر بولـــود 
ســـلیمانی در منطقـــه عجـــب شـــیر و قلعـــه 

ــای چـ
ـــودن  ـــده ب ـــه دو نماین ـــاز ب ـــر  نی ـــد ب تاکی
منطقـــه مراغـــه و عجـــب شـــیر و اســـتقال 

نماینـــده هـــای ایـــن دو شهرســـتان 
ــب  ــه عجـ ــی منطقـ ــطح درمانـ ــا سـ ارتقـ

ــای: ــه چـ ــیر و قلعـ شـ
ــتانی و  ــای بیمارسـ ــعه فضـ ــف- توسـ  الـ
ارتقـــای ســـطح درمانـــی و بیمارســـتانی بـــا 
ــع  ــی و  رفـ ــترش جمعیتـ ــه گسـ ــه بـ توجـ

چهـــره محرومیـــت ایـــن حـــوزه و در کنـــار 
ـــط  ـــتغال مرتب ـــای کار و اش ـــترش فض آن گس

بـــا آن 
بیمارســـتان  تاســـیس  پیگیـــری   - ب 
ــدگان  ــه شـ ــرای بیمـ ــی بـ ــن اجتماعـ تامیـ
ــب  ــران عقـ ــت جبـ ــی جهـ ــن اجتماعـ تامیـ
ـــروم  ـــر مح ـــی قش ـــتی ـ درمان ـــی بهداش ماندگ

ــیر ــب شـ ــش عجـ ــت کـ و زحمـ
ــگاه  ــی کلینیـــک و درمانـ ــاد  پلـ ج - ایجـ
هـــای بیـــن راهـــی در منطقـــه قلعـــه چـــای

ـــعه  ـــگری و توس ـــت گردش ـــعه صنع 3- توس
توریســـم و هنرهـــای دســـتی شهرســـتان 

بـــا توجـــه بـــه غنـــای فرهنگـــی و تاریخـــی 
عجـــب شـــیر

ـــا  ـــی ی ـــذر غرب ـــار گ ـــی کن ـــاح مهندس  اص
ـــیر  ـــب ش ـــدی عج کمربن

ــا  ــیر راه آهـــن بـ اصـــاح مهندســـی مسـ
ــذر  ــرای گـ ــب بـ ــل مناسـ ــک پـ ــاد یـ ایجـ

ــاده ــل و پیـ اتومبیـ
ــه  ــه ارومیـ ــا دریاچـ ــد احیـ ــری بجـ پیگیـ
جهـــت کاهـــش عـــوارض ســـوء زیســـت 

محیطـــی و جـــذب بودجـــه
توجـــه بـــه هنرمنـــدان منطقـــه و کانـــون 
و  بویـــژه  هنرمنـــدان  و  نویســـان  خـــط 
ـــتانی  ـــار باس ـــدان و آث ـــوزه  هنرمن ـــداث م اح

عجب شـــیر 
اســـتفاده از توانمنـــدی نیروهـــای متعهـــد 
ـــای  ـــمت ه ـــی در س ـــوز بوم ـــص دلس و متخص

ـــی اجرای
ــای  ــوان و ارتقـ ــتغال بانـ ــه اشـ ــه بـ توجـ

ســـطح مشـــارکتی
ـــا رویکـــرد  گســـترش  ـــان  ب ـــه جوان توجـــه ب
فعالیـــت هـــای ورزشـــی و توســـعه زیـــر 

ســـاخت هـــای ورزشـــی
“حامیـــان  مجموعـــه  بـــرای  اولویـــت 
دکتـــر ســـلیمانی” مصالـــح عمومـــی شـــهر و 
ـــی،  ـــای همدل ـــاد فض ـــز و ایج ـــهریان عزی همش
ـــه حواشـــی  ـــز از ورود ب ـــداری و پرهی اخـــاق م
ــر  ــای دکتـ ــتان آقـ ــان و دوسـ ــت. حامیـ اسـ
ـــد کـــه واقعیـــت هـــای  ـــر ایـــن باورن ســـلیمانی ب
موجـــود و نیـــز مشـــکات و نارســـایی هـــای 
ــهریان  ــواداران و همشـ ــرای هـ ــد بـ کان بایـ
عزیـــز بیـــان شـــود تـــا مـــردم خـــود 
تصمیـــم گیرنـــده و انتخـــاب کننـــده خـــوب 
ـــود در  ـــور خ ـــور پرش ـــا حض ـــند و ب ـــد باش و ب
ـــی  ـــایل، گام ـــل مس ـــتای ح ـــات در راس انتخاب
ـــه  ـــه ناگفت ـــد. البت ـــر بردارن ـــر ثم ـــی و مثم عمل
نمانـــد کـــه اســـناد و شـــواهد مختلفـــی در 
اختیـــار اســـت کـــه می توانـــد در خصـــوص 
ــیار  ــات بسـ ــن موضوعـ ــازی ایـ ــفاف سـ شـ
مفیـــد و تاثیرگـــذار باشـــد ولـــی بـــا توجـــه 
ــور  ــه منظـ ــات و بـ ــم انتخابـ ــام مهـ ــه ایـ بـ
جلوگیـــری از ایجـــاد حاشـــیه ها و تـــاش 
ـــز  ـــی و پرهی ـــی و همزبان ـــش همدل ـــرای افزای ب
ـــت  ـــه اس ـــم گرفت ـــائبه، تصمی ـــوع ش ـــر ن از ه
ـــی  ـــچ جواب ـــفندماه هی ـــات اس ـــان انتخاب ـــا پای ت
ـــدون  ـــود و ب ـــا داده نش ـــوص فرافکنی ه در خص
ـــازی ازم  ـــفاف س ـــات ش ـــد از انتخاب ـــک بع ش
ـــت  ـــق و پش ـــیاری از حقای ـــرد و بس ـــام گی انج
ـــردم  ـــوم م ـــه اطـــاع عم ـــی ب ـــای واقع ـــرده ه پ

شـــریف و هـــواداران رســـانده شـــود.

ـــو کمیســـیون شهرســـازی و معمـــاری  عض
شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز بـــر لـــزوم 
اســـتانی  جهت گیری هـــای  تاثیرگـــذاری 
ــی  ــای تاریخـ ــای بافت هـ ــوص احیـ در خصـ

تاکیـــد کـــرد.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــول درســـخوان در نطـــق  ـــهریار، رس ـــل از ش نق
ـــامی  ـــورای اس ـــود در ش ـــتور خ ـــش از دس پی
ـــار  ـــب اظه ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــز ب ـــهر تبری ش
ــای  ــازی بافت هـ ــای بازسـ ــت: تجربه هـ داشـ
ـــود. ـــرار ش ـــز تک ـــز نی ـــد در تبری ـــی، بای تاریخ

وی ادامـــه داد: اجـــرای ایـــن رویکـــرد، 
ــدان  ــی میـ ــت تاریخـ ــوص در بافـ ــه خصـ بـ
ـــتین  ـــی از نخس ـــوان یک ـــه عن ـــر ب صاحب اام
و مهم تریـــن میادیـــن تمدنـــی کشـــور بایـــد 

مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
ــز  ــهر تبریـ ــامی شـ ــورای اسـ ــو شـ عضـ
و  میـــدان صاحب اامـــر  احیـــای  گفـــت: 
ــن  ــد تامیـ ــاه، نیازمنـ ــه حسن پادشـ مجموعـ
منابـــع ملـــی و کمک هـــای دولتـــی اســـت.

درســـخوان همچنیـــن بـــر لـــزوم تســـریع 
ــار  ــت میارمیـ ــت بافـ ــامان دهی و تقویـ در سـ
تاکیـــد کـــرد و افـــزود: منابـــع مالـــی ایـــن 

گذشـــته  دوره هـــای  در  ظاهـــراً  پـــروژه 
پیش بینـــی  شـــهر،  و  اســـتان  مدیریـــت 
ـــن  ـــه ای ـــی ب ـــا توجه ـــا در آن دوره ه ـــده ام ش

ــده اســـت. ــم عمرانـــی نشـ ــرورت مهـ ضـ
بازآفرینـــی  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ـــی  ـــرش تاریخ ـــد نگ ـــهری نیازمن ـــای ش فضاه
ــاً  ــای صرفـ ــت و مجموعه هـ ــی اسـ و فرهنگـ
عمرانـــی نمی تواننـــد در ایـــن خصـــوص 

ــوند. ــع شـ ــر واقـ موثـ
ـــو کمیســـیون شهرســـازی و معمـــاری  عض
ـــد:  ـــر ش ـــز متذک ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ش
گردشـــگری،  اول  اولویت هـــای  کنـــار  در 
قبیـــل  از  بعـــدی  اولویت هـــای  بایـــد 
توســـعه  گردشـــگری،  زیرســـاخت های 
و  اقامتـــی  مراکـــز  ایجـــاد  پارکینگ هـــا، 

ــود. ــت شـ ــی، تقویـ خدماتـ
ــات  ــه زحمـ ــان این کـ ــا بیـ ــخوان بـ درسـ
قابـــل چشم پوشـــی  عزیـــزان شـــهرداری 
نیســـت، خاطرنشـــان کـــرد:  آن چـــه مـــورد 
نقش آفرینـــی  ضـــرورت  اســـت  تاکیـــد 
ــی در  ــای ملـ ــی و ردیف هـ ــای دولتـ بخش هـ
احیـــای فرصت هـــای گردشـــگری تاریخـــی و 

فرهنگـــی اســـت. 

 عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسامی شهر تبریز:
احیای میدان تاریخی صاحب اامر، نیازمند تامین 

منابع ملی است 



هفته نامه عجب شیر  یکشنبه 02 اسفند ماه 94 - سال دوم - شماره 39 اقتصاد و بورس۴

همـه مـا تصـور می کنیـم شـناخت خوبـی 
وقتـی  ولـی  داریـم  و خـرس  گاو  واژه هـای  از 
بـه دنبـال تعریـف دقیـق می گردیـم بـا انـواع 

می شـویم: مواجـه  کننـده  دلسـرد  تعاریـف 
بـازار گاوی بـازاری اسـت کـه در بلندمدت ، 
قیمتهـا بیـش از متوسـط تاریخی خـود افزایش 

investorwords.com می یابنـد... 
بـه دوره طوانـی رونـد مثبـت قیمتهـا، بازار 
گاوی گفتـه می شـود و برعکس... وال اسـتریت

مـاه  چندیـن  بـرای  سـهام  قیمـت  وقتـی 
پیاپـی افزایـش می یابـد گا و برعکس آن خرس 

MSN اسـت.... 
 اصطاحاتـی نظیـر بلنـد مـدت، طوانـی و 
مـداوم همگـی مبهـم و گیـج کننده هسـتند و 
خیلـی نمـی تواننـد در تصمیـم گیـری مفیـد 
باشـند در حالیکـه برای پول سـاختن و اجتناب 
از ضـرر ازم اسـت مفهـوم دقیق ایـن واژه ها را 

بـرای خودمـان مشـخص کنیم.
گاو و خـرس هـر دو اصطاح نسـبی اسـت و 
اسـتفاده مفیـد از آن بـه اسـتراتژی مـا در قبال 
چارچـوب زمانـی بسـتگی دارد. اگـر بـه روندها 
در بـازه بلنـد مـدت نـگاه کنیـد ، اغلـب بازارها 
نزدیکتـر  هـر چـه  ولـی  دیـد  گاو خواهیـد  را 
شـوید و بـازه را کوتـاه تـر کنیـد خرسـها نیـز 
ظاهـر خواهنـد شـد. بازارهـا از تعـداد کثیـری 
بازارهـای کوچکتـر و بازه هـا از تعـداد کثیـری 
بـازه هـای کوتـاه تر تشـکیل شـده اسـت. تنها 
بـازار و مقطعـی مهم اسـت که طبـق نیت قبلی 

بـرای خودمـان برگزیـده ایم.
بـه طـور دقیـق گاو عبارتسـت از یـک رونـد 
افزایشـی قیمتهـا در یـک بـازه زمانـی معیـن. 
خـرس عبارتسـت از رونـد کاهشـی در یک بازه 
زمانـی مشـخص. البتـه که روندها مهم هسـتند 
ولـی اهمیـت اصلـی آنهـا در ایـن اسـت که در 
بـازه مـورد نظـر خـود درسـت عمـل کنیـم. در 
اینکـه افـق زمانـی مـا سـال باشـد، مـاه باشـد 
یـا هفتـه ، گاو و خرسـها تغییـر جـا می دهنـد! 
حتـی شـاید شـوک آور باشـد بگوییـم کـه در 
بـازار خرسـی نیز درسـت به همـان انـدازه بازار 

گاوی سـود وجـود دارد!
بـرای درک بهتـر موضـوع ازم اسـت اندکی 
عقبتـر رفته و درس شـیرین آمـار را مرور کنیم.

چارلـز داو بـرای اولیـن بـار در سـال ۱896 
متوسـط داو جونـز را معرفی کـرد. او معتقد بود 

سـه نـوع روند وجـود دارد:
۱-   رونـد اولیـه کـه ممکـن اسـت گاوی یـا 

خرسـی باشـد و می توانـد سـالها ادامـه یابـد.
نیـز  معکـوس  رونـد  کـه  ثانویـه  رونـد   -2
رونـد  معکـوس  جهـت  در  و  می شـود  نامیـده 

می کنـد. حرکـت  قبلـی 
3- خـرده روندهـا کـه در طـول یـک روز یـا 

بیـن دو روز شـکل می گیـرد.
منظـور عمـوم از روندهـا همـان رونـد اولیـه 
چارلـز داو اسـت . همانگونـه کـه در تصویـر هم 
مشـخص  زمـان  یـک  در  می کنیـد  ماحظـه 
می تـوان هـر دو نـوع بـازار گاوی و خرسـی را 
همزمـان دیـد! بنابـر ایـن تقسـیم بـازار بـه دو 
بـازار خـرس و گاو یـک طنـز اسـت. در یـک 
مقطـع زمانـی دههـا گاو و خـرس وجـود دارد. 
از ایـن بحـث طوانـی دو نتیجـه مهـم می توان 
گرفـت: اول اینکـه روند در بازه زمانی اسـت که 
معنـی پیـدا می کنـد و دوم اینکـه مهـم اسـت 
بـا  متناسـب  می کنیـم  اختیـار  کـه  موقعیتـی 
رونـد باشـد. دوسـتان حتمـا در متـون مالـی با 
دو واژه موقعیـت بلنـد Long Position و 
موقعیت کوتاه Short Position آشـنا شده 
انـد. موقعیـت بلنـد ناظر بـر حالتی اسـت که با 
یـک رونـد مثبت مواجهیـد لذا به امیـد افزایش 

قیمـت اقـدام بـه خریـد می کنیـد.
ازم بـه توضیـح اسـت کـه فـروش می تواند 
از محـل داراییهـای مالـی خودتـان باشـد و یـا 
فـروش اسـتقراضی،  یعنـی اینکـه سـهمی کـه 
نداریـد را از کارگزاری قرض بگیرید و بفروشـید 
و  می شـود  ارزانتـر  بـزودی  اینکـه  امیـد  بـه 
جایگزیـن می کنیـد. البتـه اینـکار در سیسـتم 

رسـمی کارگـزاری هـای ایـران وجـود نـدارد.
بـا  می کنیـد  ماحظـه  کـه  همانگونـه  لـذا 
اسـتراتژی درسـت معامـات، هـم گاو نعمـت 
اسـت و هـم خـرس. آنچـه مایـه دردسـر اسـت 
رفتارهـای ناشـیانه ما در بـازار داراییهـای مالی 
اسـت. مثـا  اختیـار موقعیـت بلنـد در حالیکه 
اختیـار  یـا  اسـت...  خرسـی  بلندمـدت  رونـد 
از  اوضـاع گاوی اسـت  موقعیـت کوتـاه وقتـی 
بـا  آن دسـته رفتارهـای ضـرر دهنـده اسـت. 
ایـن حـال عمـوم ما  چـون اسـتراتژی معامات 
نداریـم و تابـع شـرایط هسـتیم لـذا بیشـتر از 
همـه وضعیـت سـبد مـان از رونـد اولیـه تاثیـر 
می پذیـرد و بـه ایـن دلیـل اسـت کـه همگـی 

عاشـق گاو هسـتیم تـا خـرس...

ـــت و  ـــی ثاب ـــتن روش معامات 1- نداش
ـــخص مش

ضـــرر  دایمـــاً  کـــه  گرانـــی  معاملـــه 
را  کلیـــدی  و  مهـــم  اعـــداد  می کننـــد 
نمـــی داننـــد. آنهـــا بـــه مفاهیـــم حمایـــت و 
مقاومـــت توجـــه نمـــی کننـــد و بـــا الگوهـــا 
ــا از  ــف آنهـ ــد. تعریـ ــه انـ ــا بیگانـ و نمودارهـ
ـــه  ـــت مواج ـــا شکس ـــز ب ـــک نی ـــت ریس مدیری
می شـــود. بایـــد بدانیـــد کـــه یـــک معاملـــه 
ــا  ــتراتژی یـ ــتن اسـ ــورت نداشـ ــر در صـ گـ
روش معاماتـــی ثابـــت و مشـــخص محکـــوم 
ـــتراتژی  ـــود اس ـــدم وج ـــت. ع ـــت اس ـــه شکس ب
مشـــخص و ثابـــت، باعـــث می شـــود معاملـــه 
ـــرر،  ـــا ض ـــه ب ـــن معامل ـــه چندی ـــس تجرب ـــر پ گ
ـــد  ـــه بای ـــد ک ـــه برس ـــن نتیج ـــه ای ـــم ب ـــم ک ک
ـــا  ـــوید. ب ـــد نش ـــا ناامی ـــد! ام ـــارج ش ـــازار خ از ب
ـــتن روش  ـــت، داش ـــری درس ـــه و یادگی مطالع
ـــات  ـــتی آن اثب ـــه درس ـــی مشـــخص )ک معامات
ـــی  ـــادل روح ـــتن تع ـــز داش ـــد(، و نی ـــده باش ش
و پشـــتکار می تـــوان بـــه نتایـــج خـــوب 

رســـید و معامـــات پیروزمندانـــه داشـــت.
از  درســـت  درک  نداشـــتن   -2
اندیکاتورهـــای  بـــازار،  عملکـــرد 
ــتن  ــم و ندانسـ ــداد مهـ ــدی، اعـ کلیـ
ـــه ـــام معامل ـــرای انج ـــب ب ـــان مناس زم

ـــه  ـــام معامل ـــه انج ـــت ب ـــه دس ـــی ک هنگام
ای می زنیـــد، در واقـــع شـــانه بـــه شـــانه 
بزرگتریـــن حرفـــه ای هـــای بـــازار حرکـــت 
ـــه  ـــران حرف ـــه گ ـــیاری از معامل ـــد. بس می کنی
ـــرای خـــود  ـــا بســـیار هوشـــیارند و ب ـــه تنه ای ن
کوهـــی از تجربـــه هســـتند، بلکـــه ثروتمنـــد 
ـــت  ـــن نیس ـــدان مع ـــن ب ـــا ای ـــتند. ام ـــم هس ه

کـــه شـــما نمـــی توانیـــد برنـــده باشـــید!
تنهـــا  کـــه  معناســـت  بدیـــن  بلکـــه 
بایـــد علـــم کســـب کـــرده و یـــاد بگیریـــد 
ــرد  ــید. فـ ــته باشـ ــارزه داشـ ــی مبـ و آمادگـ
X تنهـــا درصورتـــی می توانـــد فـــرد Y را 
ـــا او  ـــارزه ب ـــی مب ـــه آمادگ ـــد ک ـــت ده شکس
ـــر  ـــت فک ـــن اس ـــی ممک ـــد. برخ ـــته باش را داش
ـــری  ـــه گ ـــری معامل ـــه یادگی ـــه هزین ـــد ک کنن
ـــاد  ـــه ی ـــه هزین ـــل از اینک ـــت، غاف ـــیار بااس بس
نگرفتـــن و نادیـــده گرفتـــن آن بـــه مراتـــب 

گـــزاف تـــر و گـــران تـــر اســـت.
3- ریسک بیش از حد در یک معامله

تریـــدر بلنـــد پـــرواز کســـی اســـت کـــه 
ــی  ــاب معاماتـ ــد حسـ ــتر از ۱۰ درصـ بیشـ
ــه  ــود. معاملـ ــهم می شـ ــک سـ ــود وارد یـ خـ
گـــران منطقـــی مفهـــوم ریســـک را بـــه 
خوبـــی درک کـــرده و پیـــش از آنکـــه در 
ـــک  ـــدا ریس ـــد، ابت ـــر کنن ـــود آن فک ـــورد س م
ـــه  ـــه معامل ـــد. در صورتیک ـــت می کنن را مدیری
ـــوق  ـــاد س ـــک زی ـــول ریس ـــه قب ـــا را ب ای آنه
دهـــد، وارد آن نمـــی شـــوند. موافقـــان ایـــن 
نظریـــه و معاملـــه گـــران منطقـــی ریســـک 
خـــود را زیـــر 2 درصـــد حســـاب معاماتـــی 
خـــود قـــرار می دهنـــد. ایـــن کار بـــه آنهـــا 
ـــن  ـــر چندی ـــه اگ ـــد ک ـــن را می ده ـــی ای توانای
ـــرر  ـــا ض ـــم ب ـــا ه ـــم آنه ـــر ه ـــت س ـــه پش معامل

همـــراه شـــد آســـیبی نبیننـــد.
4- آمـــاده نبـــودن بـــه لحـــاظ 

روانشناســـی ذهنـــی 

ــه  ــم معاملـ ــث مهـ ــی از مباحـ ــازار یکـ  بـ
ــردم  ــر مـ ــه اکثـ ــال آنکـ گـــری اســـت و حـ
ـــن  ـــن رو از ذه ـــته و از ای ـــت آن را  ندانس اهمی
ــوردار  ــه برخـ ــام معاملـ ــت انجـ ــاده جهـ آمـ
نیســـتند. وقتـــی ســـهامی را می خریـــد و در 
واقـــع ســـرمایه تـــان را وســـط می گذاریـــد، 
تـــرس، طمـــع و ســـایر احساســـات عاطفـــی، 
معاملـــه کـــردن را بـــرای شـــما ســـخت 
ـــه  ـــوید ک ـــن ش ـــد مطمئ ـــعی کنی ـــد. س می کن
ـــی و  ـــای احساس ـــه ه ـــی جنب ـــی از تمام بخوب
ــش  ــد و پیـ ــری آگاهیـ ــه گـ ــی معاملـ روانـ
ــی  ــه ای آمادگـ ــه معاملـ ــر گونـ ــام هـ از انجـ
ــف را  ــات و عواطـ ــن احساسـ ــا ایـ ــه بـ مقابلـ

داریـــد.

نیر شاهین

چطور در بورس ضرر 
نکنیم

حبیب صنوبر

چرا برخی معامله گران 
دایمًا ضرر می کنند؟

ــرون  ــش ب ــزود: در بخ ــدی اف ــاپور محم  ش
جــذب  و  واردات  صــادرات،  بحــث  گرایــی 
ســرمایه هــای خارجــی، دیپلماســی اقتصــادی 
ــایر  ــط س ــران توس ــای ای ــت ه ــذب فرص و ج
کشــورها هماننــد کشــت فراســرزمین پیگیــری 

شــده اســت.
ــرح  ــات ط ــاره جزئی ــدی درب ــاپور محم ش
ــه  ــه برنام ــت: س ــی گف ــاد مقاومت ــای اقتص ه
نگــری  بــرون  اقتصــاد،  کــردن  »مردمــی 
در  اقتصــاد«  ســازی  شــفاف  و  اقتصــادی 
دســتور کار ایــن وزارتخانــه قــرار گرفتــه اســت.

ــازار  ــانی ب ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
سرمایه)ســنا( و بــه نقــل از ایرنــا، شــاپور 
محمــدی افــزود: در بخــش بــرون گرایــی 
بحــث صــادرات، واردات و جــذب ســرمایه 
هــای خارجــی، دیپلماســی اقتصــادی و جــذب 
ــورها  ــایر کش ــط س ــران توس ــای ای ــت ه فرص
ــده  ــری ش ــرزمین پیگی ــت فراس ــد کش همانن

ــت. اس
اظهارداشــت:  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
همچنیــن در بخــش »شــفاف ســازی و ســالم 
ســازی اقتصــاد« نیــز عــاوه بــر ایجــاد پنچــره 
ــتور کار  ــز در دس ــی نی ــررات زدای ــد، مق واح
ــز  ــای ســامت اداری نی ــن ارتق اســت؛ همچنی

ــود. ــد ب ــه خواه ــورد توج م
وی دربــاره برنامــه ســوم وزارت اقتصــاد 
ــن  ــا اقتصــاد مقاومتــی، گفــت: ای ــاط ب در ارتب
ــردن  ــی ک ــه مردم ــن برنام ــه همچنی وزارتخان
اقتصــاد را پیگیــری می کنــد و در ایــن زمینــه 
ــور  ــاد کش ــردم را در اقتص ــود م ــاش می ش ت

ــم. شــریک کنی
محمــدی، »ســرمایه گــذاری، خریــد ســهام 
شــرکت هــای قابــل واگــذاری و ارائــه خدمــات 
از  را  بخــش خصوصــی  از طریــق  عمومــی 
راهــکاری وزارت اقتصــاد بــرای مردمــی کــردن 
اقتصــاد اعــام کــرد و گفــت: همچنیــن وزارت 
اقتصــاد در برنامــه هدفمندســازی یارانه هــا 
ــی را  ــی و غیرقیمت ــای قیمت ــد ابزاره ــز بای نی
ــد؛  ــن کن ــرف تعیی ــوی مص ــاح الگ ــرای اص ب
ضمــن اینکــه ایــن وزارتخانــه عهــده دار آمــاده 
ســازی مــدل هــای آثــار اصــاح قیمــت هــای 

ــاس  ــا براس ــا تصمیم ه ــت ت ــرژی اس ــل ان حام
ــود. ــاذ ش ــا اتخ ــن مدل ه ای

بــر اســاس ایــن گــزارش، ۱۱ برنامــه بــرای 
ــه  ــده ک ــن ش ــی تدوی ــاد مقاومت ــرای اقتص اج
ــرون  ــردن اقتصــاد، ب ــی ک ــه »مردم ســه برنام
نگــری اقتصــادی و شــفاف ســازی اقتصــاد« در 
ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــتور کار وزارت ام دس
قــرار گرفتــه اســت؛ همچنیــن در همیــن 
زمینــه ســه برنامــه توســط ســازمان مدیریــت 
ــایر  ــه توســط س ــج برنام ــزی و پن ــه ری و برنام

ــد. ــد ش ــی خواه ــتگاه ها اجرای دس

نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی 
تعیین می شود

وی ادامــه داد: هــر چنــد مســئولیت برنامــه 
تولیــد ملــی و ارتقــای تــوان تولیــد ملــی 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــده س برعه
اســت امــا وزارت اقتصــاد عضــو ایــن کارگــروه 
ــگاه  ــش و جای ــز نق ــه نی ــن زمین ــوده و در ای ب

ــازار ســرمایه در تولیــد ملــی در حــال تهیــه  ب
ــود  ــه بهب ــن در زمین ــن اســت؛ همچنی و تدوی
محیــط کســب و کار پیگیــری هــای مناســبی 

انجــام شــده اســت.

مذاکرات سازمان بورس با شرکت های 
خارجی برای رتبه بندی

معــاون اقتصــادی وزیــر امــور اقتصــادی 
و  بانک هــا  بنــدی  رتبــه  دربــاره  ودارایــی 
ــه  ــع رتب ــور قط ــه ط ــت: ب ــز گف ــرکت ها نی ش
بــرای جــذب  وشــرکت ها  بانک هــا  بنــدی 
ــت و  ــروری اس ــی ض ــذاری خارج ــرمایه گ س
ــن  ــز در ای ــادار نی ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــی را  ــه ها مذاکرات ــی از موسس ــا برخ ــه ب زمین
ــا،  ــر شــرکت ه ــا عــاوه ب انجــام داده اســت ت

ــود. ــدی ش ــه بن ــز رتب ــادار نی اوراق به
ــت  ــع فعالی ــر مان ــن ام ــت: ای ــدی گف محم
شــرکت هــای رتبــه بنــدی در کشــور نیســت 
امــا از آنجایــی کــه ایــن شــرکت ها بایــد ســابقه 

ــد  ــت چن ــن اس ــند ممک ــته باش ــی داش طوان
ــا در  ــدی آنه ــه بن ــا رتب ســال طــول بکشــد ت
ــا  ــن ت ــرد؛ بنابرای ــرار گی ــول ق ــورد قب ــا م دنی
آن زمــان بــا شــرکت هــای رتبــه بنــدی بیــن 

المللــی همــکاری می کنیــم.

انتشار 84 هزار میلیارد ریال اوراق
معــاون وزیــر اقتصــاد دربــاره بســته تحریک 
تقاضــای دولــت نیــز گفــت: ایــن بســته بحــث 
ــی  ــرخ ذخیــره قانون هایــی همچــون کاهــش ن
ــرخ  ــه ن ــه ای ک ــه گون ــرد ب ــری می ک را پیگی
ذخیــره قانونــی از ۱3 درصــد متناســب بــا 
درصــد  بــه ۱۰  بانک هــا  مثبــت  اقدامــات 
کاهــش یابــد؛ بانــک مرکــزی ایــن سیاســت را 

ــرده اســت. ــی ک اجرای
بــه گفتــه وی، همچنیــن در بخــش مبادات 
بیــن بانکــی نــرخ بیــن بانکــی تســهیات از 29 
ــر در  ــن ام ــه و ای ــش یافت ــه ۱9 درصــد کاه ب
کاهــش نــرخ تامیــن مالــی بســیار موثــر اســت.

وی بــه انتشــاراوراق بدهــی نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: 84 هــزار میلیــارد ریــال اوراق منتشــر 
شــده کــه 5۰ درصــد آن در اختیــار پیمانکاران 
ــه و  ــرار گرفت ــکاران بخــش خصوصــی ق و طلب
بخشــی از بســته تحریــک تقاضــا نیــز در بســته 

خــروج از رکــود بــوده اســت.

50 هزار میلیارد ریال از رشد نقدینگی از 
محل ضریب فزاینده

ــد  ــاره رش ــی درب ــه پرسش ــخ ب وی در پاس
نقدینگــی گفــت: رشــد نقدینگــی به دو مســاله 
»پایــه پولــی و ضریــب فزاینــده« ارتبــاط دارد؛ 
ــد  ــی باش ــه پول ــل پای ــد از مح ــن رش ــر ای اگ
مطلــوب نیســت امــا رشــد آن از محــل ضریــب 

ــت. ــب اس ــوب و مناس ــده، مطل فزاین
معــاون وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه، 
ــبی  ــد مناس ــول رش ــازار پ ــده ب ــب فزاین ضری
ــد  ــته از 5.4 درص ــال گذش ــته و در دو س داش
بــه 6.4 درصــد رســیده اســت، افــزود:5۰ هــزار 
میلیــارد ریــال نقدینگــی از محــل ضریــب 
فزاینــده و نتیجــه کاهــش نــرخ ذخیــره قانونــی 

ــت.  ــب اس ــاد مناس ــرای اقتص ــه ب ــوده ک ب

نمایشگاه اتومبیل پلی است بین خریدار 
و فروشنده

ــد  ــری، بفرمایی ــای جدی ــاب آق جن
ــری  ــه تاثی ــودرو چ ــازار خ ــت ب وضعی
ــته  ــگاه داران داش ــت نمایش ــر معیش ب

ــت؟ اس
همانطـور کـه مسـتحضرید سـال 94 رکـود 
مطلـق بـر بـازار حاکـم بـود و بـر همین اسـاس 
اعضـای ایـن صنف نیـز از تبعـات رکـود موجود 
در بـازار متاثـر گشـته اند. پـر واضح اسـت تعداد 
کثیـری از همکاران، خصوصـا واحدهای اجاره ای 
حتـی قـادر بـه پرداخت اجـاره بهـای واحد خود 
نیـز نبودنـد و بـر ایـن اسـاس جبـرا شـغل خود 
را تغییـر دادنـد، بخـش دیگـری از همـکاران نیز 
کـه دارای واحد هـای صنفـی متعلـق بـه خـود 
بودنـد، بنـا بـر شـرایط اقتصـادی فعلـی، ترجیح 
داده انـد از ادامـه فعالیـت در صنـف نمایشـگاه 
اتومبیـل انصـراف دهنـد و واحد هـای خـود را به 
اجـاره واگذار کنند که این مسـاله نشـان دهنده 
وخامـت وضعیـت اقتصـادی فعالیـن ایـن صنف 

است.

 نقــش نمایشــگاه هــای اتومبیــل را در 
ــی  ــه ارزیاب ــور چگون ــودرو کش ــازار خ ب

می کنیــد؟
اساســا می تــوان گفــت یــک نمایشــگاه 
اتومبیــل پلــی اســت بیــن خریــدار و فروشــنده 
و مکانــی امــن بــرای متعاملیــن جهــت انجــام 
ــی،  ــاظ فن ــن از لح ــالم و مطمئ ــات س معام
ــه و غیــره. در کل  اســناد ، تبــادل ثمــن معامل
نمایشــگاه هــای اتومبیــل را می تــوان ویتریــن 
ــور  ــودرو در کش ــدگان خ ــد کنن ــروش تولی ف

می دانســت.

روی  پیــش  مشــکات  مهمتریــن 
می دانیــد؟ چــه  را  داران  نمایشــگاه 

نمایشــگاه  عمــده  مشــکات  جملــه  از 
ــن معضــل در  ــازار اســت کــه ای داران رکــود ب
ــمگیر  ــابقه و چش ــی س ــته ب ــال های گذش س
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــا ش ــن مبن ــر ای ــوده و ب ب
فعالیت هــای معاماتــی بــه کنــدی انجــام 

. د می گیــر
 تبعــات ناشــی از رکــود و افزایــش هزینه هــا 
از جملــه اجاره بهــا، مالیــات، هزینــه هــای 
روزمــره ) بــرق، گاز، تلفــن، بیمــه، کارگــر و ...( 
تحــت الشــعاع خــود قــرار داده و در ایــن میــان 

برخــی مســایل دیگــر، از لحــاظ روحــی ضربــه 
ــی  ــای صنف ــئولین واحده ــه مس ــی ب مضاعف
وارد می کنــد کــه انصــراف وابطــال حــدود 4۰ 
ــال  ــدای امس ــکاران ازابت ــی از هم ــد صنف واح

ناشــی از همیــن امــر اســت.

ــگاهی  ــهرک نمایش ــداث ش ــا اح آی
ــن  ــای ای ــود اعض ــه س ــل را ب اتومبی
صنــف می دانیــد یــا بــه ضــرر آن؟

احداث شهرک نمایشگاهی را از ابعاد مختلفی 
می توان ارزیابی کرد امروزه در کشورهای پیشرفته 
دنیا این امر صورت گرفته و به نظر می رسد در 
کشور و شهرها نیز به نفع اعضاء و نهایتا متعاملین 
خواهد بود. البته به شرط اینکه سازندگان شهرک 
و  امکانات  کرده،  انتخاب  را  مکانی  موقعیت 
تسهیات ازم را فراهم آورده و در نهایت تعامل 
و  ذیربط  ارگان های  با  همکاری  و  هماهنگی  و 
اتحادیه را داشته باشند. چرا که محقق شدن این 
کار صرفه جویی در وقت متعاملین بوده و طرفین 
تر  سریع  و  تر  راحت  خودرویی  مجتمع  یک  از 
می توانند به هدف خود که همانا خرید یا فروش 
می باشد، برسند. این امر عاوه بر صرفه جویی در 
وقت کاهش ترافیک را هم موجب خواهد شد. باید 
از مهمترین و اصلی  اذعان داشت ترافیک یکی 
می باشد.  اجتماعی  و  های شهری  دغدغه  ترین 
در این اثنا ابراهیم مددیان نائب رئیس اتحادیه 
با افتتاح اولین نمایشگاه بنام »زرین خودرو« در 
شهرک مبل و خودروی الماس تبریز خواسته تا 

مشوقی برای سایر اعضاء باشد.

ای کاش اخذ مالیات بر درآمد بود نه 
مالیات بر سابقه مالیاتی 

علت  مهمترین  مددیان،  آقای  جناب 

رکود در بازار خودرو را چه می دانید؟ 
عدم ثبات اقتصادی و پیگیری روند مذاکرات 
هسته ای و کمبود نقدینگی متعاملین را تا روشن 
شدن اوضاع  اقتصادی مجبور به عقب نشینی و 
عرضه  همچنین  و  نموده  معامات  در  احتیاط 
تولیدات  کیفیتی  بی  و  کمتر  تقاضای  و  بیشتر 
و   می روند  شمار  به  رکود  تشدید  عوامل  از  نیز 
به  تاثیر  بازار  این  در  رکود  دامنه  گسترش  بر 

سزایی داشته اند.

برای حمایت  را  اتحادیه ها  اختیارات  آیا 
از اعضا کافی می دانید؟

وظیفـه اتحادیـه اجـرای قوانین نظـام صنفی 
مصـوب اسـت و بـا جـان ودل ضمن احتـرام به 
قوانیـن خـود را موظـف به اجـرای آن می دانیم. 
ولـی متاسـفانه بعضـی از مـواردی هسـتند کـه 
مانـع ارائـه خدمـات بهتر و مطلوب تـر به اعضاء 

و حمایـت از آنهـا می گـردد.
پــر واضــح اســت مــا خــود را خــادم اعضــاء 
ــردم  ــرض ک ــه ع ــور ک ــی همانط ــم ول می دانی
بــرای  محدودیــت  کــه  هســتند  مســائلی 
اتحادیــه ایجــاد کــرده و اتحادیــه خــود را 
مابیــن اجــرای قوانیــن و اعضــاء تحــت پوشــش 
ــن  ــر ای ــه ب ــه اتحادی ــرا ک ــد چ ــوان می بین نات
ــه  ــی ک ــد صنف ــک واح ــه در ی ــت ک ــاور اس ب
ــط ۱۰  ــور متوس ــت بط ــن اس ــراغ آن روش چ
نفــر مشــغول کســب روزی هســتند و اگــر 
میانگیــن هــر نفــر  از آنــان در خانــواده 4 
ــد  ــک واح ــر از ی ــا 4۰ نف ــد، تجمیع ــر باش نف
ــود  ــر، خ ــن ام ــد و ای ــزاق می کنن ــی ارت صنف
نوعــی اشــتغال زایــی و جلوگیــری از بیــکاری 

می گــردد. محســوب 

ــی  ــه های ــا و برنام ــن محوره مهمتری
کــه اتحادیــه در نظــر دارد بــرای توســعه 

صنــف پیگیــری کنــد را بیــان کنیــد؟
ــادی و  ــاع اقتص ــود اوض ــا بهب ــم ب امیدواری
ــه پیکــر و  ــازه ب ــازار خــودرو روحــی ت ــق ب رون
کالبــد بــی جــان و از هــم گســیخته نمایشــگاه 
ــا  ــتیم ب ــاش هس ــود. در ت ــده ش داران بازدمی
پیگیــری جــدی و برگــزاری جلســات متعدد در 
خصــوص مالیــات و در صــورت امــکان کاهــش 
آن، خصوصــا مالیــات مربــوط بــه ســالهای 
93 و 94  گامــی در جهــت کاهــش بــار مالــی 
اعضــاء برداشــته باشــیم. همچنیــن امیــد اســت 
ــه خــود شــاهد، ناظــر و  ــرم ک مســئولین محت
ــگاه  ــا ن ــازار و فعالیــت آن هســتند ب ــر ب آگاه ب
ــندانه  ــه و خداپس ــامی و منصفان ــت اس و راف

برخــورد نماینــد. بــی شــک پرداخــت مالیــات 
ــراد  وظیفــه مــا و همــگان می باشــد و هیــچ ای
ــی ای کاش  ــم ول ــی بینی ــکالی در آن نم و اش
ــر  ــه مالیــات ب ــود ن ــر درآمــد ب اخــذ مالیــات ب

ــی!!! ســابقه مالیات
و  تعامـل  ضمـن  داریـم  تـاش  همچنیـن 
راسـتای  در  و  ذیربـط  ارگانهـای  بـا  همـکاری 
کاهـش ترافیـک شـهری و سـاماندهی اعضـاء و 
نیـز رفع مشـکات اخذ پروانه کسـب در سـطح 
شـهر ترغیـب و تشـویق و هدایـت اعضـاء بـه 

شـهرک خودروئـی را پیگیـری کنیـم.
همچنیـن اعمـال کـد رهگیـری در معامات 
یکـی دیگـر از راه هایـی اسـت کـه نمایشـگاه 
داران را بـه حـق و وجهـه واقعـی خـود کـه در 
قانـون نظام صنفی تعریف شـده می رسـاند چرا 
کـه بـا انجـام ایـن امـر، معامـات تنهـا توسـط 
افـراد دارای پروانـه کسـب معتبـر امـکان پذیـر 
خواهد شـد و همچنین شـفاف سـازی معامات 
و بروز رسـانی آنـرا در عصر امـروزه اینترنتی در 
پـی خواهـد داشـت و دیگـر، معاملـه گـران لب 
جـو و زیـر درختـی نخواهنـد توانسـت تداخلی 
در امـور نمایشـگاهی داشـته باشـند چـرا کـه 
اگـر ایـن کار بـه مرحلـه عمـل برسـد تعویـض 
پـاک منـوط بـه ارائـه مبایعـه نامـه رسـمی و 
دارای پروانـه کسـب بـوده و اخـذ کـد رهگیری 
تنها از طریق رمز ورود نمایشـگاه دار به سـایت 
انجـام  معامـات  و  پذیـر خواهـد شـد  امـکان 
گرفتـه توسـط مبایعـه نامه های عادی و دسـتی 
از خدمـات بعـدی و انتهایی آن محـروم خواهد 
شـد. اینجاسـت کـه شـان و منزلـت واقعی یک 
نمایشـگاه دار دارای پروانـه مشـخص می گردد.

در پایـان اگر سـخنی با اعضـای صنف 
و خواننـدگان دارید،بیـان کنید؟

از تمامـی اعضـای محتـرم صنف که شـرایط 
نامسـاعد و پـر فـراز و نشـیب بـازار را متحمـل 
شـدند و بـا سـعه صـدر و صبورانـه ایـن مرحله 
را نیـز پشـت سـر گذاشـتند صمیمانه تشـکر و 
قدردانـی نموده و آرزوی سـامتی و سـربلندی 
و عـزت و روزی پـر برکـت از خداونـد متعـال 

برایشـان خواهـان و آرزومنـدم.
و از خواننــدگان عزیــز کــه بــا حوصلــه 
ــه  ــد صمیمان ــه نمودن ــب را مطالع ــن مطال ای
واقــع  اســت مفیــد  امیــد  و  سپاســگذاریم 
در  قصــوری  و  کوتاهــی  چنانچــه  و  گــردد 
بیــان مطالــب داشــتیم بــه بزرگــی خــود مــارا 

خواهنــد بخشــید.
در خاتمـه برای مقـام عظمای وایـت آرزوی 
سـامتی و سـربلندی از خداوند منان خواهانم و 
از همه مسـئولین ذیربط اسـتان از جمله ریاست 
محتـرم اداره صنعـت، معـدن و تجـارت جنـاب 
مهنـدس نجاتـی  و حامـی و مدافـع و پشـتیبان 
همیشـگی اصناف )ریاسـت محترم امور اصناف( 
جنـاب مهنـدس بابایـی و ریاسـت محتـرم اداره 
پلیـس اماکـن عمومـی اسـتان جناب سـرهنگ 
سـرهنگ  جنـاب  اماکـن  معاونـت  و  عسـگری 
محمـود زاده و هیـات رئیسـه و ریاسـت اتـاق 
اصنـاف آقـای حـاج میر حبیـب هاشـمی که در 
ایـن راسـتا بـازوی توانمنـد اتحادیـه در ارائه هر 
چـه بهتـر و مطلوب تـر خدمات به اعضـاء بودند 

کمـال تشـکر و قدردانـی را می نمایـم.

 دکتر شاپور محمدی اعام داشت:

جزئیات طرح های اقتصاد مقاومتی با محوریت 
بازار سرمایه

 در گفتگوی اختصاصی با مسئولین اتحادیه نمایشگاه داران مطرح شد:

عدم ثبات اقتصادی، عامل رکود نمایشگاه ها

اتحادیـه نمایشـگاه داران تبریـز، یکـی از اتحادیه هایـی اسـت کـه در سـال های اخیـر و 
بنـا بـر مشـکات اقتصـادی بـا چالش هـای فراوانـی رو در رو بوده اسـت لیکن بـا مدیریت 
کارآمـد توانسـته اسـت بخـش عمـده ای از مشـکات را تحت مدیریـت قرار دهـد، از این 
رو مصاحبـه ای بـا آقایان حسـن جدیری، ریاسـت اتحادیـه و ابراهیم مددیـان نایب رئیس 
ایـن اتحادیـه کـه در انتخابـات اتحادیه کشـوری بهمن 89 کسـب رای اول در سـطح ایران 
را در کارنامـه خـود داشـته و نیـز از متولیـان طرح کد رهگیـری معامات می باشـد، ترتیب 

دادیـم کـه مشـروح آن از نظر خواننـدگان گرامـی می گذرد:
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بهره وری اقتصادی باا و تولید بیشتر 
در کشت های گلخانه ای

عضـــو هیئـــت علمـــی بخـــش تحقیقـــات 
باغـــی مرکــــــز تحقیقـــــات کشـــاورزی 
آذربایجان شـــرقی می گویـــد، گـــردش ســـریع 
ــی از  ــه  ای یکـ ــت های گلخانـ ــرمایه در کشـ سـ
ـــا  ـــه ب ـــت در مقایس ـــوع کش ـــن ن ـــای ای مزیت ه

ــت. ــاز اسـ ــت های بـ کشـ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــزود:  ـــور اف ـــل دژمپ ـــنا، جلی ـــل از ایس ـــه نق ب
پـــرورش محصـــوات کشـــاورزی از نـــوع 
محصـــوات  تولیـــد  ســـبب  گلخانـــه ای، 
ــاورزی  ــترش کشـ ــالم و گسـ ــاورزی سـ کشـ

می شـــود. پایـــدار 
ــاا در  ــره وری بـ ــه بهـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
کـــرد:  اظهـــار  گلخانـــه ای  کشـــت های 
ـــتر در  ـــد بیش ـــاا و تولی ـــادی ب ـــره وری اقتص به
ـــت. ـــر اس ـــکان پذی ـــه ای ام ـــت های گلخان کش

دژمپـــور بـــا اســـتناد بـــه بیشـــترین 
راندمـــان مصـــرف آب در کشـــت گلخانـــه ای، 
ـــان  ـــترین راندم ـــه بیش ـــا ک ـــه داد: از آنج ادام
مصـــرف آب در کشـــت گلخانـــه ای اســـت و 
کشـــاورز در ایـــن نـــوع کشـــت، تجهیـــزات 
ـــاری  ـــات آبی ـــرل عملی ـــرای کنت ـــری، ب دقیق ت
محصـــول در اختیـــار دارد، از ایـــن رو یکـــی 
ــالی،  ــا خشکسـ ــازگاری بـ ــای سـ از راهکارهـ
ــز  ــت های متمرکـ ــمت کشـ ــه سـ ــت بـ حرکـ

بـــه ویـــژه کشـــت گلخانـــه اســـت.
عضـو هیئـت علمـی بخـش تحقیقـات باغـی 
مرکز کشـاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 
یـادآور شـد: امکان کنترل عوامل نامسـاعد جوی، 
بیماری هـا و آفـات در محیـط گلخانـه نسـبت به 

فضای آزاد آسـان تر اسـت.
تولیـــد  در  تخصصـــی  آمـــوزش  وی 
محصـــوات گلخانـــه ای را ضـــروری دانســـت 
ــه  ــاز بـ ــی و نیـ ــوزش تخصصـ ــزود: آمـ و افـ
ــت در  ــات موفقّیـ ــی از ملزومـ ــارت عملـ مهـ

تولیـــد محصـــوات گلخانـــه ای اســـت.
کشـــت های  کـــرد:  تاکیـــد  دژمپـــور 
گلخانـــه ای اثـــرات تخریبـــی کمتـــری در 
ــاز  ــترده و بـ ــت های گسـ ــا کشـ ــه بـ مقایسـ

ــد. دارنـ

اظهار نظرها مبنی بر واردات میوه 
در آذربایجان شرقی غیر تخصصی 

است

بـازار محصـوات کشـاورزی  تنظیـم  مدیـر 
آذربایجـان شـرقی  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
برخـی اظهـار نظرهـا مبنـی بـر واردات میوه در 

اسـتان را غیـر تخصصـی دانسـت.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از مهـر، محسـن قهرمـان نـژاد صبـح شـنبه در 
منابـع طبیعـی  و  کارگـروه کشـاورزی  جلسـه 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان گفت: امسـال 
بـا توجـه به وجود شـرایط جـوی مسـاعد و نیز 
تمهیـدات وزارت جهـاد کشـاورزی و همـت و 
تاش کشـاورزان و باغداران کشـور، انـواع میوه 
و محصـوات گلخانـه ای بـه حـد وفـور تولید و 
ذخیره شـده اسـت وهمـه روزه بنا به نیـاز روانه 

بـازار می شـود.
وی بـه بعضـی اظهار نظرهای غیـر فنی وغیر 
تخصصـی در بعضـی از سـایت هـای خبـری در 
خصـوص واردات میـوه اشـاره و تصریـح کـرد: 
بـا توجـه بـه تولیـد و وفـور انـواع میـوه و تـره 
بـار در بـازار طـی سـال جـاری هیـچ نـوع میوه 
ای بـا زمینـه تولید داخلـی از مجـاری قانونی و 

گمـرکات کشـور وارد نشـد اسـت.
بـازار محصـوات کشـاورزی  تنظیـم  مدیـر 
آذربایجـان شـرقی  سـازمان جهـاد کشـاورزی 
البتـه واردات میـوه فقـط  خاطـر نشـان شـد: 
صـورت  گرمسـیری  هـای  میـوه  درزمینـه 
شـرایط  بـه  بنـا  کشـورمان  در  کـه  می گیـرد 
اقلیمـی تولیـد ایـن محصـوات هزینـه باایـی 
دارد و بیشـتر شـامل محصـوات  مـوز وآناناس 

وانبـه بـوده اسـت.
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــان ن قهرم
ــازار محصــوات کشــاورزی  ــادل ب ــم و تع تنظی
ــه  ــتری در زمین ــذاری بیش ــرمایه گ ــتان س اس
صنایــع کشــاورزی وتبدیلــی میــوه ازم اســت، 
ــن  ــذاری در ای ــای ســرمایه گ ــه ه ــت: زمین گف
بخــش احصــا شــده و از تمــام ســرمایه گــذاران 
خارجــی و بخــش خصوصــی داخلــی بــرای 
ایجــاد   و  کشــاورزی  محصــوات  صــادرات 
صنایــع کشــاورزی بــه ویــژه میــوه و خشــکبار با 
تمــام امکانــات و اختیــارات اســتقبال می کنیــم.

 کشف یک کیلوگرم مواد مخدر شیشه 
در شهرستان میانه

ــه از  ــتان میانـ ــی شهرسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ـــتگیری  ـــه و دس ـــرم شیش ـــک کیلوگ ـــف ی کش
ـــر داد. ـــدر خب ـــواد مخ ـــی م ـــر قاچاقچ ـــک نف ی

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــرهنگ  ـــری پلیس،س ـــگاه خب ـــل از پای ـــه نق ب
ـــب  ـــی کس ـــرد: در پ ـــار ک ـــعفی اظه ـــم ش هاش
ـــواد  ـــه م ـــک محمول ـــر ورود ی ـــی ب ـــر مبن خب
ـــورت  ـــوع بص ـــی موض ـــی، بررس ـــدر صنعت مخ
وی ـــژه در دســـتور کار مامـــوران مبـــارزه بـــا 

ـــت. ـــرار گرف ـــتان ق ـــدر شهرس ـــواد مخ م
بررســـی  بـــا  مامـــوران  افـــزود:  وی 
ـــی  ـــای مواصات ـــوری از محوره ـــای عب خودروه
ـــون  ـــک دســـتگاه کامی ـــه ی ـــه ب شهرســـتان میان

ــد. ــف کردنـ ــکوک و آن را متوقـ مشـ
ســـرهنگ شـــعفی افـــزود: در بازرســـی از 
ـــواد  ـــرم م ـــک کیلوگ ـــدار ی ـــون، مق ـــن کامی ای

ـــد. ـــف ش ـــه کش ـــوع شیش ـــدر از ن مخ
ــه یـــک  ــرد: در ایـــن رابطـ ــار کـ وی اظهـ
ـــده  ـــکیل پرون ـــا تش ـــتگیر و ب ـــم دس ـــر مته نف
ـــه  ـــی ب ـــل قانون ـــیر مراح ـــرای س ـــی ب مقدمات

مراجـــع قضایـــی معرفـــی شـــد.

کشف 5۴ هزار و 600 عدد مواد 
محترقه در چاراویماق

ـــاق  ـــتان چاراویم ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ـــه  ـــدد ترق ـــزار ع ـــزار و 6۰۰ ه ـــف 54 ه از کش
بـــا ارزش تقریبـــی یـــک میلیـــارد و 6۰۰ 

میلیـــون ریـــال خبـــر داد.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــار  ـــه اظه ـــده گل تپ ـــاس زن ـــارس، عب ـــل از ف نق
داشـــت: مامـــوران پلیـــس امنیـــت عمومـــی 
وآگاهـــی شهرســـتان حیـــن گشـــت زنی بـــه 
ـــکوک و آن  ـــوو مش ـــودرو ول ـــتگاه خ ـــک دس ی

را جهـــت بازرســـی متوقـــف کردنـــد.
وی افـــزود: مامـــوران در بازرســـی از ایـــن 
ـــواع  ـــدد ان ـــزار و 6۰۰ ع ـــداد 56 ه ـــودرو تع خ
ــارد و  ترقـــه بـــه ارزش تقریبـــی یـــک میلیـ
ـــه  ـــه در پوشـــش پوک ـــال را ک ـــون ری 6۰۰ میلی
ـــده  ـــف و رانن ـــود کش ـــده ب ـــاز ش ـــی جاس معدن

ـــد. ـــتگیر کردن را دس
فرمانـــده انتظامـــی چاراویمـــاق گفـــت: 
متهـــم بـــا تشـــکیل پرونـــده جهـــت ســـیر 
ــی  ــع قضائـ ــل مرجـ ــی تحویـ ــل قانونـ مراحـ

شـــد.

در  مختصـــری  ابتـــدا  در  لطفـــا 
تاســـیس شـــرکت  بـــاره چگونگی 
و  حقیقی  بـــراق  طیف  ســـازی  رنگ 
بیان  شـــرکت  این  تولیدی  محصوات 

. یید ما فر
شــرکت رنــگ ســازی طیــف بــراق حقیقــی 
بــه شــماره ثبــت 37۰9۰ در ســال ۱39۰ 
زمینــه  در  اســتان  خودکفایــی  هــدف  بــا 
از تســهیات  بــا اســتفاده  تولیــد رنــگ و 
شــد.  تاســیس  اســتان  خودکفایــی  اداره 
ــام تجــاری  ــن شــرکت تحــت ن محصــوات ای
ــازار عرضــه می شــوند.  ــه ب تایمــاز )T.B.H( ب
مهمتریــن اهــداف تاســیس شــرکت را می تــوان 
جلوگیــری از خــروج ارز، بومــی ســازی فرآینــد 
ــه  ــی ب ــه ایران ــواد اولی ــی م ــد، جایگزین تولی
جــای مــواد اولیــه خارجــی و اجــرای منویــات 
مقــام معظــم رهبــری )حفظــه ا...( در راســتای 
سیاســت اقتصــاد مقاومتــی برشــمرد.  البتــه در 
ایــن مســیر همــواره ســعی داشــته ایم کیفیــت 
ــم و  ــرار دهی ــود ق ــای خ ــرلوحه فعالیت ه را س
ــت مشــتریان از  ــن اســاس شــاهد رضای ــر ای ب
کیفیــت محصــوات تولیــدی ایــن شــرکت نیــز 

ــتیم. هس
طی این مدت شرکت رنگ سازی طیف براق 
حقیقی توانسته است در زمینه تولید انواع رنگ 
و رزین و پوشش های خاص به توفیقات فراوانی 
دست یابد. از جمله این موفقیت ها نیز می توان به 
تولید محصواتی از قبیل رنگ های پاستیکی، 
انواع بتونه، نسل جدید رنگ های اکریلیک برپایه 
چسب  بو،  بدون  زیست  محیط  محافظ  و  آب 
کاشی خمیری و پودری ضد رطوبت، رنگ های 
دریایی، ترافیکی، پرایمر زیرکار، عایق رطوبتی و 

کیلر بر پایه آب  اشاره نمود. 

وجــه تمایــز محصــوات تولیــدی ایــن 
شــرکت را بیــان کنیــد:

ــن  ــوات ای ــز محص ــه تمای ــن وج مهمتری
و  مناســب  قیمــت  می تــوان  را  شــرکت 
ــدی  ــوات تولی ــاای محص ــیار ب ــت بس کیفی
ایــن شــرکت دانســت. از ســوی دیگــر نــوآوری 
ــز دیگــر  در تولیــد محصــوات نیــز وجــه تمای
تولیــدات ایــن شــرکت اســت بــه گونــه ای کــه 
ایــن شــرکت در حــال حاضــر تکنولــوژی تولید 
ــه  ــواد اولی ــد م ــر و تولی ــی کال ــای مولت رنگ ه
چســب کاشــی را در اختیــار دارد و بــر همیــن 
اســاس نیــز قــادر بــه تولیــد محصواتــی 
ــت. ــود اس ــتریان خ ــای مش ــا تقاض ــب ب مناس

در همین راستا موفق شده ایم ضمن شرکت 
این  در چندین نمایشگاه استانی، دستاوردهای 
به  نمایشگاهی  فعالیت های  طریق  از  را  شرکت 
که  برسانیم  عزیزمان  مردم  و  مسئولین  اطاع 
بر همین اساس در آبانماه سال جاری گزارشی 
سهند  شبکه  در  شرکت  این  دستاوردهای  از 
پخش شد و نیز مصاحبه ای رادیویی نیز جهت 
معرفی دستاوردهای این شرکت از سوی رادیوی 

استانی انجام شد.

قطعــا هــر حرکــت اقتصــادی جدیــد، 
مشــکاتی نیــز بــه همــراه دارد، از 
ــا آن  مشــکاتی کــه طــی ایــن مــدت ب

ــد: ــده اید بگویی ــرو ش روب

مشــکات در عرصــه اقتصــادی ماننــد یــک 
بیمــاری مزمــن اســت و طبیعتــا نیازمنــد 
درمانــی مســتمر، اساســا بیمــاری را نمی تــوان 
ــز  ــن رو نی ــرد و از همی ــان ک ــکن درم ــا مس ب
ــد  ــاد نیازمن ــت و اقتص ــوزه صنع ــکات ح مش
چــاره اندیشــی بنیادیــن اســت کــه نیــاز اولیــه 
ایــن امــر نیــز شــناخت دقیــق مشــکات ایــن 
حــوزه اســت و در صورتــی کــه ایــن شــناخت 
حاصــل نشــود، شــاهد خواهیــم بــود مشــکات 
ایــن حــوزه از یــک بیمــاری مزمــن بــه دردی 

ــد شــد.  ــدل خواهن اعــاج ب
متاســفانه امــروز شــاهد هســتیم علــی رغــم 
ــتغال،  ــد اش ــه تولی ــا در زمین ــعارهای زیب ش
ــن  ــود را در ای ــا خ ــیاری از ادارات و نهاده بس
زمینــه مســئول نمی داننــد، در حالــی کــه 
رهبــر معظــم انقــاب امســال را ســال »دولــت 
و ملــت، همدلــی و همزبانــی« نــام نهاده انــد و 
ــی  ــی و همزبان ــن همدل ــد شــاهد ای اساســا بای
ــز  ــی نی ــف دولت ــتگاه های مختل ــان دس در می
باشــیم تــا بــا همــکاری مــردم، مشــکات 
اساســی کشــور حــل گــردد. در حــال حاضــر 
تریــن  اساســی  از  یکــی  اشــتغال  معضــل 
مشــکات پیــش روی کشــور اســت و از ایــن رو 
مســئولین محتــرم می بایســت ضمــن مســئول 
ــع مشــکات کشــور، در  ــود در رف دانســتن خ
زمینــه حــل ایــن مســائل همدلــی و همزبانــی 
را ســرلوحه کار خــود قراردهنــد و بــا حمایــت 
بخــش خصوصــی زمینــه  و  کارآفرینــان  از 

ــد.  ــم آورن ــتغال را فراه ــت اش ــود وضعی بهب

ــگ  ــن مســایل شــرکت رن ــه ای ــا توجــه ب ب
ســازی طیــف بــراق حقیقــی نیــز بــا مشــکاتی 
ــه ایــن مشــکات  ــوده اســت، از جمل مواجــه ب
را می تــوان بروکراســی بــی حــد و مــرز در 
شــهرداری تبریــز دانســت، چنانکــه بــرای 
تجهیــز شــرکت و اخــذ گواهینامــه اســتاندارد، 
ــر  ــم و ب ــه دادی ــهیاتی را ارائ ــت تس درخواس
همیــن اســاس نیــاز بــه اخــذ مفاصــا حســاب 
از شــهرداری بــه وجــود آمــد کــه عمــا فراینــد 
ــه طــول  ــک ســال ب صــدور مفاصــا حســاب ی
ــته  ــه بس ــر ب ــاله منج ــن مس ــه ای ــد ک انجامی
ــدم  ــع آن ع ــه تب ــی و ب ــارات بانک ــدن اعتب ش
توفیــق در دریافــت تســهیات و در نتیجــه 
ــر همیــن مبنــا  تعطیلــی ایــن شــرکت شــد. ب
نیــز امــکان ایجــاد اشــتغال بــرای مددجویــان 
ــت  ــی )ره( از دس ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ایــن موضــوع خــود برخــاف  رفــت کــه 
سیاســت های کلــی نظــام و منویــات مقــام 
معظــم رهبــری بــود. شــاید بتــوان گفــت 
شــهرداری مقصــر اصلــی تعطیلــی ایــن واحــد 

اســت.

در ایــن زمینــه مســئولین اســتان چه 
ــته اند؟ ــما داش ــا ش ــی ب همکاری های

ــرکت  ــن ش ــا ای ــه ب ــکاری ک ــترین هم بیش
ــوی  ــوان از س ــت را می ت ــه اس ــورت گرفت ص
اداره خودکفایــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــزاری نمایشــگاه  ــن برگ ــه ضم )ره( دانســت ک
در مصــای اعظــم تبریــز، امــکان معرفــی 

ــد  ــن شــرکت را فراهــم آوردن دســتاوردهای ای
تــا در راســتای اســتقال و خــود کفایــی 
کشــور گامــی هرچنــد کوچــک برداشــته شــود. 
بــا ایــن همــه شــاهد کارشــکنی هایی از ســوی 
برخــی افــراد در ایــن زمینــه نیــز بوده ایــم کــه 
ــوردن  ــم خ ــوان بره ــه آن را می ت ــا نتیج تنه

ــت. ــع واردات دانس ــه نف ــادی ب ــرایط اقتص ش
و  همدلــی  از  صمیمانــه  تشــکر  ضمــن 
همزبانــی نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در 
جنــاب  فرمانــداری،  اســتانداری،  اســتان، 
آقــای مهنــدس ســعیدی نماینــده محتــرم 
ــس  ــکو در مجل ــهر و اس ــز آذر ش ــردم تبری م
رئیــس  دبیــری  دکتــر  اســامی،  شــورای 
ــت اداره  ــز، ریاس ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ش
ــه  ــهرداری ک ــات ش ــور تخلف ــه ام ــیدگی ب رس
ــب در راســتای  ــن جان ــر اســاس تقاضــای ای ب
ــهر  ــهرداری کانش ــا ش ــع اداری، ب ــع موان رف
ــد،  ــام دادن ــی انج ــرات و مکاتبات ــز مذاک تبری
بایــد گفــت متاســفانه شــهرداری تبریــز خــود 
را فراتــر از هــر نهــاد و قانونــی می دانــد و 
ــت  ــکیل داده اس ــت تش ــی در دول ــا دولت عم
ــه  ــه ب ــدم توج ــن ع ــت ضم ــه در نهای ــرا ک چ
ــد  ــزان، فرآین ــن عزی ــات ای ــرات و مکاتب مذاک
ــاه  ــس از ۱۰ م ــاب را پ ــا حس ــای مفاص اعط
ــد و  ــر می کنن ــه طوانی ت ــدون نتیج ــوز ب هن
ــاب را  ــا حس ــن مفاص ــز ای ــر نی ــال حاض در ح
ــا عملکــرد خــود موجبــات  ــد و ب ــه نکرده ان ارائ
تعطیلــی ایــن شــرکت را فراهــم آوردنــد. 
ــن  ــع ای ــتای رف ــت در راس ــر اس ــایان ذک ش
مشــکل مقادیــری از محصــوات تولیــدی ایــن 
ــا در  ــد ت ــه ش ــهرداری فروخت ــه ش ــرکت ب ش
ــا شــهرداری بهــای  راســتای تســویه حســاب ب
ایــن کااهــا تهاتــر گــردد کــه ایــن امــر نیــز تــا 

ــت. ــده اس ــد مان ــال راک ــه ح ب

ــان  ــود را بی ــده کاری خ ــه آین برنام
ــد: کنی

ــم داشــت  ــن خواهی ــر ای ــده ســعی ب در آین
تــا ضمــن اعطــای نمایندگی هــای فــروش 
ــور  ــطح کش ــوات در س ــطه محص ــدون واس ب
ــدف  ــازار ه ــه، ب ــوب کارخان ــت مص ــا قیم و ب
را گســترش دهیــم. از ســوی دیگــر تولیــد 
رنگ هــای روغنــی و کســب اســتانداردهای بین 
المللــی کــه نیــاز اساســی صــادرات محصــوات 
تولیــدی بــه خــارج از کشــور اســت را در برنامه 
داریــم کــه البتــه تحقــق ایــن اهــداف نیازمنــد 
رفــع مشــکات و موانعــی اســت کــه شــهرداری 

ــا نهــاده اســت. ــز پیــش روی م تبری
ــطح  ــروز در س ــه ام ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
جهــان تولیــد رنگ هــای پایــه آب، بــدون 
ــت،  ــج اس ــت رای ــط زیس ــظ محی ــو و محاف ب
ســعی داریــم توســعه فرآینــد تولیــد ایــن 
ــا را  ــوژی روز دنی ــا تکنول ــوات ب ــل محص قبی

در دســتور کار قــرار دهیــم. 

از مسئوان چه انتظاراتی دارید؟
انتظــار مــی رود مســئولین در راســتای تحقق 
شــعار مــا می توانیــم و عملیاتــی کــردن اقتصــاد 
ــن اقتصــادی  ــی و فعالی ــد مل ــی از تولی مقاومت
ــع  ــعی در رف ــد و س ــت کنن ــن حمای کارآفری

ــع پیــش روی تولیــد داشــته باشــند.  موان

 در گفتگوی اختصاصی با یک کارآفرین  استان، مطرح شد:

یک بام و دو هوای شهرداری تبریز در بحث 
تولید و اشتغال

انجام طرح پایش واحدهای 
خدمات فنی و مهندسی در تبریز

اطاع رسانی مهمترین ابزار روابط عمومی در 
راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن از گاز

علیرضـا نوحـه خـوان حقیقـی متولـد 1351 در شـهر تبریـز از کارآفرینانـی اسـت کـه بـه 
نـدای رهبـر معظـم انقاب اسـامی در بحث اقتصـاد مقاومتـی لبیک گفته با سـرمایه ای 
انـدک شـرکت تولیـد رنگـی را تاسـیس کـرده اسـت کـه به واقـع مصـداق بارز شـعار ما 
می توانیـم اسـت. بـا ایـن همـه رونـد فعالیـت شـرکت در پیـچ و خـم بروکراسـی اداری 
شـهرداری تبریـز بـه مشـکاتی برخـورده و رونـد تولیـد را دچار مشـکل کـرده اسـت. از این 
رو پـای صحبـت ایـن کارآفریـن نشسـتیم تـا از مشـکاتی کـه بـا آن مواجه شـده اسـت 
بگویـد، باشـد کـه مسـئولین شـهرداری نیـز کمـی با خـود و خدای خـود خلوت کـرده و کاه 
خـود را قاضـی کننـد. مشـروح ایـن گفتگـو در ادامـه از نظـر خواننـدگان گرامـی می گذرد.

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
۱394/۱۱/28 برابر با 222,812,182 ســـهم 
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
 7۰8.۱57.289.978 بـــر   بالـــغ  مبلغی 

می باشـــد. ریال 

بورس در هفته ای که گذشت

آمار داد و ستد بورس منطقه ای 
آذربايجان شرقی  در هفته منتهی به  

1394/11/28

واحدعنوان

119,043,720سهمحجم خريد

493,968,497,361ريالارزش خريد

103,768,462سهمحجم فروش

214,188,792,617ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

222,812,182سهم

ارزش کل  
معامات

708,157,289,978ريال

134عددصدور کد

 اهداء خون
اهداء زندگی

 ]اطـاع رسـانی مهمتریـن ابـزار روابط عمومی 
در راسـتای فرهنـگ سـازی مصرف بهینـه و ایمن 
از گاز[ رئیـس روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان 
اطاع رسـانی را مهمتریـن ابزار روابـط عمومی در 
انتقـال فرهنگ صحیح مصرف بهینه و ایمن از گاز 
طبیعـی دانسـت و افـزود : نقش اطاع رسـانی در 
نهادینـه سـازی فرهنـگ مصـرف بهینـه و ایمن از 

گاز طبیعـی انکارناپذیر اسـت.
 بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان 
آذربایجان شـرقی، رئیس روابط عمومی گاز استان 
در خصـوص اقدامـات فرهنـگ سـازی مدیریـت 
مصـرف بهینـه و ایمن از گاز طبیعی در سـالجاری 
گفت : شـرکت گاز اسـتان آذربایجان شرقی برنامه 
هـای گسـترده ای را برای فرهنگ سـازی و اطاع 

رسـانی درباره مدیریـت مصرف ایمـن و بهینه گاز 
طبیعـی تدوین و در دسـت اجـرا دارد.

محمـد علـی فتـح الـه زاده بـا تآکیـد بـر اثـر 
بخشـی بسـیار زیاد رسـانه هـای جمعـی از جمله 
دیـداری و شـنیداری  در فرهنـگ سـازی و الگـو 
سـازی  بـه مخاطبیـن افـزود : بـرای اسـتفاده از 
ایـن فرصـت شـرکت گاز اسـتان با مشـارکت صدا 
و سـیمای اسـتان اقـدام بـه تولیـد برنامـه هـای 
تلویزویونـی و رادیویـی نموده تا بتوانـد گام موثری 
در توسـعه فرهنگ صحیح اسـتفاده صحیح و ایمن 
از گاز طبیعـی بـردارد .  وی افـزود : در ایـن راسـتا 
سـاخت برنامـه مشـارکتی تلویزیونی « یاشـاییش 
شـعله سـی « و رادیویی « یانار اجاق در دستور کار 
قـرار گرفـت کـه هم اکنون ایـن برنامه هـا از صدا و 
سـیمای در روزهای شـنبه ، یکشـنبه پنجشنبه و 

جمعـه در حـال پخـش می باشـد.
سـخنگوی شرکت گاز اسـتان افزود : با استفاده 
از فرصـت جشـن های دهـه فجر انقاب اسـامی 

ایـن شـرکت اقـدام بـه راه انـدازی جنـگ هـای 
آموزشـی مصـرف بهینـه و ایمـن از گاز طبیعی در 
قالـب طنز بـرای دانش آموزان بـا هماهنگی ادارات 
آمـوزش و پرورش و گاز شهرسـتان ها نموده اسـت 
و ایـن برنامـه نیز هـم اکنـون در شهرسـتان ها در 

حـال اجرا می باشـد.
دیگـر  از  را  روسـتاها  دهیـاران  آمـوزش  وی 
برنامـه هـای فرهـگ سـازی اعـام نمـود و افـزود 
: بـا همـکاری و هماهنگـی دفتـر امور روسـتایی و 
شـوراهای اسـتانداری آذربایجـان شـرقی دهیاران 
2۱ شهرسـتان اسـتان در جهـت انتقـال مفاهیـم 
ایمنـی و فرهنـگ صحیـح مصـرف گاز در بیـن 
روسـتائیان در کاس های آموزش مصرف بهینه و 
ایمـن از گاز طبیعی شـرکت می کننـد که تاکنون 
این کاس ها در ۱2شهرسـتان برگزار شـده اسـت 
رئیـس روابـط عمومـی در بخـش دیگـری از 
سـخنان خود اظهار داشـت : مشـارک در سـاخت 
سـریال تبریزلی تاجر ،  دوبلـه کارتون آقای ایمنی 

بـه زبـان آذری و پخـش آن در میـان برنامـه های 
مشـارکتی صـدا و سـیمای اسـتانی بـا موضـوع 
مصـرف بهینـه و ایمـن از گاز طبیعـی ، پخـش 
لـوح فشـرده کارتـون آقـای ایمنـی در مـدارس ، 
درج پیامهـای صرفـه جویـی و ایمنی در نشـریات 
اسـتانی بـه صـورت روزانـه و انجام مصاحبـه مدیر 
عامـل ، معاونیـن و کارشناسـان  گاز اسـتان بـا 
برنامـه هـای مختلف رادیـو و تلویزیون و همچنین 
برپایـی ایسـتگاه هـای مشـاروه مصـرف بهینـه و 
ایمـن بصـورت چهره به چهره در سـطح اسـتان و 
اجـرای پروژه اثر بخشـی کانال های اطاع رسـانی 
بـا توجـه به نیـاز مخاطبـان از دیگـر اقدامـات این 
شـرکت در راسـتای ترویـج و فرهنـگ سـازی در 
مصـرف ایمـن و بهینـه از گاز طبیعـی بوده اسـت.

وی در خاتمـه خاطـر نشـان کـرد :هـر برنامه و 
اقدامـی در راسـتای فرهنگ سـازی مصـرف بهینه 
و ایمـن از گاز طبیعـی زمانـی موثـر خواهد بود که 
بـا همـکاری و مشـارکت مـردم شـریف اسـتان در 
رعایـت نـکات ایمنـی و مصرف بهینه همراه باشـد 
لـذا امید اسـت با اقدامات انجام گرفته و مشـارکت 
و همیـاری مـردم فهیـم اسـتان شـاهد کاهـش 
حـوادث ناشـی از مصـرف گاز طبیعـی در اقصـی 

نقاط اسـتان باشـیم.

مدیـــر آمـــوزش و پژوهـــش ســـازمان 
ـــرقی  ـــان ش ـــارت آذربایج ـــدن و تج ـــت مع صنع
ــه  ــای ارئـ ــش واحدهـ ــرح پایـ ــرای طـ از اجـ
ـــز  ـــی و مهندســـی در تبری ـــات فن ـــده خدم دهن

خبـــر داد .

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از روابـــط عمومـــی ســـازمان صنعـــت 
ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــارت اس ـــدن و تج مع
ــا اعـــام  پریـــوش متولـــی صبـــح امـــروز بـ
ــاس و  ــن اسـ ــر ایـ ــزود : بـ ــن مطلـــب افـ ایـ
ــرای  ــه برنامه ریـــزی بـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ـــکا  ـــل ات ـــق و قاب ـــار دقی ـــد آم ـــعه نیازمن توس
اســـت طـــرح بروزرســـانی اطاعـــات ، در 
ـــای  ـــرکت ه ـــش ش ـــرح پای ـــرای »ط ـــب اج قال
ـــه  ـــتان« در نیم ـــی اس ـــی مهندس ـــات فن خدم

دوم ســـال ۱394 بـــه اجـــرا درآمـــد.
ــت  ــرح در جهـ ــن طـ ــه داد : ایـ وی ادامـ
ـــی  ـــول مدیریت ـــری از اص ـــری حداکث ـــره گی به
ـــی  ـــی مهندس ـــای فن ـــی در اداره واحده و علم
و اســـتفاده بهینـــه از تجـــارب موفـــق ایـــن 

واحدهـــا انجـــام شـــد
ـــده  ـــات بدســـت آم ـــه اطاع ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــش  ـــام پای ـــد از انج ـــت : بع ـــرح گف ـــن ط از ای
375 واحـــد تولیـــدی تعطیـــل و 25۱ مـــورد 
ـــت تشـــخیص داده  ـــه فعالی ـــواز و پروان دارای ج

ـــد . ش
ـــات  ـــن خدم ـــکاری انجم ـــا هم ـــرح ب ـــن ط ای
ــه  ــا مراجعـ ــتان و ابـ ــی اسـ ــی و مهنسـ فنـ
ــس  ــا تماشـ ــا و نهایتـ ــه واحدهـ ــور بـ حضـ
لتلفنـــی انجـــام و پرونـــده واحدهـــا یراکـــد و 

غیـــر فعـــال باطـــل شـــد
ــکان وارد  ــا امـ ــرد : بـ ــه کـ ــی اضافـ متولـ
شـــدن اطاعـــات واحدهـــای فنـــی و مهندســـی 
در ســـامانه بهیـــن یـــاب می توانیـــم از ایـــن 
پـــس پروانـــه فعالیـــت ایـــن شـــرکتها را 

بصـــورت مکانیـــزه صـــادر نمائیـــم .
ـــاوری  ـــوزش ، پژوهـــش و فن رئیـــس اداره آم
ســـازمان صنعـــت معـــدن و تجـــارت آذربایجـــان 
ــرح پایـــش  ــه ، طـ ــت : در ادامـ ــرقی گفـ شـ
ـــتور کار  ـــعه دز دس ـــق و توس ـــای تحقی واحده
قـــرار گرفـــت کـــه بـــه ایـــن واحدهـــا نیـــز 

گواهـــی R&D صـــادر شـــد . 
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م الف ۱853۰
آگهـی تغییرات شـرکت همـای مهر فرید 
ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  شـرکت 
2۰54۱ و شناسـه ملی ۱۰2۰۰۰8۱724 به 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی 
 ۱394/۱۱/۱4 مـورخ  العـاده  فـوق  بطـور 
تصمیمـات ذیل اتخـاذ شـد:عبدالعظیم فرید 
بـه کدملـی  ۱7397559۰۱ بسـمت مدیـر 
تصفیـه شـرکت بـرای مدت  دو مـاه  انتخاب 
شـدند.محل تصفیـه بـه نشـانی :  تبریـز - 
کـوی ولیعصـر - فلکـه معلم - پـاک یک -  
کدپسـتی  5۱57883۱44 تعییـن گردید. با 
ثبـت ایـن مسـتند تصمیمات انتخـاب مدیر/ 
مدیـران/ هیئت تصفیه انتخاب شـده توسـط 
متقاضـی در سـوابق الکترونیـک شـخصیت 
حقوقـی مرقـوم ثبت و در پایـگاه آگهی های 

سـازمان ثبـت قابل دسـترس میباشـد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف ۱8529
آگهـــی تغییـــرات شـــرکت همـــای 
ـــه  ـــاص ب ـــهامی خ ـــرکت س ـــد ش ـــر فری مه
ــی  ــه ملـ ــت 2۰54۱ و شناسـ ــماره ثبـ شـ
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس ۱۰2۰۰۰8۱724 ب
 ۱394/۱۱/۱4 مـــورخ  تصفیـــه  مدیـــر 
ـــم  ـــل اتخـــاذ شـــد : عبدالعظی تصمیمـــات ذی
  ۱7397559۰۱ کدملـــی  بـــه  فریـــد 
بســـمت مدیـــر تصفیـــه شـــرکت  بـــرای 
مـــدت دو مـــاه انتخـــاب شـــدند.کلیه 
اوراق و اســـناد بهـــادار و عـــادی شـــرکت 
ـــا  ـــراه ب ـــد هم ـــم فری ـــاء عبدالعظی ـــا امض ب
ـــت  ـــا ثب ـــد. ب ـــر می باش ـــرکت معتب ـــر ش مه
ـــت  ـــن وضعی ـــات تعیی ـــتند تصمیم ـــن مس ای
حـــق امضـــاء، تعییـــن ســـمت مدیـــر/ 
مدیـــران/ هیئـــت تصفیـــه انتخـــاب شـــده 
توســـط متقاضـــی در ســـوابق الکترونیـــک 
ــت و در  ــوم ثبـ ــی مرقـ ــخصیت حقوقـ شـ
ـــل  ـــت قاب ـــازمان ثب ـــای س ـــی ه ـــگاه آگه پای

ــد.  ــترس میباشـ دسـ
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف ۱853۱
آگهـــی تغییـــرات شـــرکت همـــای 
ـــه  ـــاص ب ـــهامی خ ـــرکت س ـــد ش ـــر فری مه
ــی  ــه ملـ ــت 2۰54۱ و شناسـ ــماره ثبـ شـ
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس ۱۰2۰۰۰8۱724 ب
ــاده  ــوق العـ ــی فـ ــع عمومـ ــر مجمـ مدیـ
مـــورخ ۱394/۱۱/۱4 تصمیمـــات ذیـــل 
اتخـــاذ شـــد :بـــه علـــت عـــدم فعالیـــت 
ـــب  ـــورد تصوی ـــرکت م ـــال ش ـــرکت، انح ش
ــتند  ــن مسـ ــت ایـ ــا ثبـ ــت. بـ ــرار گرفـ قـ
شـــده  انتخـــاب  انحـــال  تصمیمـــات 
توســـط متقاضـــی در ســـوابق الکترونیـــک 
ــت و در  ــوم ثبـ ــی مرقـ ــخصیت حقوقـ شـ
ـــل  ـــت قاب ـــازمان ثب ـــای س ـــی ه ـــگاه آگه پای

ــد.  ــترس میباشـ دسـ
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 

و شهرســتان های اســتان جهــت تکمیــل 
کادر تخصصــی خــود افــراد ذیــل را بــه 

می نمایــد. دعــوت  همــکاری 
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

ــی  ــان فاریاب ــز خیاب ــه: تبری ــل مراجع مح
ــپ  ــر از پم ــن ت ــر پایی ــار( 200 مت )چایکن

ــه دوم ــاک8/3 طبق ــن پ بنزی

ــب  ــه عج ــه نام هفت
ــیر ش

 ۰4۱36577742 
موبایل: ۰9۱43۰۱۰573

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را 

جهت چاپ در شماره های بعدی به 
آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.

آرشیو هفته نامه عجب شیر
www.shakourian.com

تجربــي،  علــوم  ســریع  پیشــرفت های 
به ویــژه  انســاني،  علــوم  و  فنــی  ریاضــي، 
تکنولــوژی  و  روانشناســی  تربیتــي،  علــوم 
ــد  ــاب می کن ــروز، ایج ــان ام ــی در جه آموزش
مختلــف  دوره هــای  تمــام  معلمــاِن  کــه 
ــي،  ــه دانش افزائ ــتمر ب ــور مس ــی به ط تحصیل
در  ازم  مهارت هــای  کســب  و  خودســازی 
ــده  ــل آین ــه نس ــی ب ــر فرهنگ ــال عناص انتق
بپردازنــد و کــودکان، نوجوانــان و جوانــان را بــا 
ــای  ــات و نوآوری ه ــات و تجربی حاصــل تحقیق
بشــری بــا اســتفاده از شــیوه ها، فنــون و ابــزار 
مناســب آشــنا ســازند. ایــن امــر معمــواً در دو 
شــکل آمــوزش پیــش از خدمــت )تحصیــل در 
ــام  ــت انج ــن خدم ــم( و ضم ــز تربیت معل مراک
خدمــت  ضمــن  آمــوزش  در  و  می پذیــرد 
نیــز از روش هــای حضــوري، نیمه حضــوري، 
ــی و  ــوزش رادیوئ ــوزي، آم ــه اي، خود آم مکاتب

تلویزیونــی و غیــره اســتفاده می شــود.
خدمــت  ضمــن  هــای  دوره  مبحــث  در 
اشــکااتی کــه بــر آمــوزش هــای ضمــن 
ــه  ــر اســت ک ــرار زی ــه ق ــت وارد اســت ب خدم
ــوزش و  ــئوان آم ــه مس ــورد توج ــدوارم م امی

ــرد: ــرار گی ــرورش ق پ
۱. اشـــکاات و کمبودهـــای دوره هـــای 
آموزش ضمـــن خدمـــت و راهکارهایی برای 
رفـــع و بهبود آنهـــا یکی از اساســـی ترین 
خدمت  آمـــوزش ضمن  های  دوره  مســـایل 
دروس در سیســـتم آموزش و پـــرورش ایران 
تفاوت آن بـــا مفهوم واقعـــی آموزش ضمن 
خدمـــت و نیز تفـــاوت آن با آمـــوزش های 
حین خدمت سایرســـازمانها، ادارات و شرکت 
هاســـت. اما نگاهی گذرا بـــه وضعیت آموزش 
ضمن خدمت در سیســـتم آموزش و پرورش 
بیانگـــر این نکته اســـت که آمـــوزش های 
ضمـــن خدمت معلمـــان یا در ایـــام تعطیل 
برگزار می شـــود و یـــا در ســـاعات و زمانی 
بنابرایـــن معلم  که معلـــم تدریس نـــدارد. 
کـــه باید اســـتراحت کرده و بـــه فکرتهیه و 
آماده کردن درس جلســـه بعد باشـــد با تنی 
خسته در کاســـها شـــرکت می کند که در 
این صـــورت نتایج و اهداف مـــورد نظر عاید 

نمی شود. او 
بنــدی  رتبــه  بحــث  بــه  توجــه  بــا   .2
همــکاران، بــرای ســاعات ضمــن خدمــت 
ــا  ــه شــود ت ،تشــویق هــای ازم در نظــر گرفت
ــش  ــا افزای ــن کاس ه ــرای ای ــا ب ــت آنه رغب
یابــد. متاســفانه طــرح ۱76 ســاعت کــه شــامل 
ــاداش یــک مــاه حقــوق و تعجیــل در گــروه  پ
بــود، چنــد ســالی اســت کــه اجــرا نمــی شــود، 
هیــچ اان مدتــی اســت کــه هزینــه برگــزاری 
ــان  ــب معلم ــت از جی ــن خدم ــای ضم دوره

می شــود.! پرداختــه 
ــه  ــانی ک ــواً مدرس ــان دوره: معم 3. مدّرس
ــای ضمــن خدمــت  ــس در دوره ه ــرای تدری ب
تعییــن می شــوند، از میــان خــود معلمــان 
ــان  ــن معلم ــات ای ــوند. اطاع ــاب می ش انتخ
ــتر  ــی بیش ــا اندک ــود ی ــکاران خ ــد هم در ح
می باشــد. چــرا کــه حــوزه فعالیتشــان در 
همــان بافتــی اســت کــه دیگــر معلمــان 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــم ب ــن رس ــد. همچنی دارن
کــه بــرای دوره هــای آمــوزش ضمــن خدمــت 
معلمــان ابتدایــی، از معلمــان دوره راهنمایــی و 
یــا دبیرســتان و بــرای دوره هــای راهنمایــی از 
ــدرس  ــوان م ــه عن ــتان ب ــان دوره دبیرس معلم
ترتیــب  همیــن  بــه  می شــود.  اســتفاده 
ــه  ــی ک ــتان از معلمان ــای دبیرس ــرای دوره ه ب
مــدارک بااتــری نســبت بــه بقیــه دارنــد 
ــال معلمــی  ــوان مث ــه عن اســتفاده می شــود. ب
ــد  ــس می کن ــتان تدری ــع دبیرس ــه در مقط ک
ــب  ــی کت ــدرس دوره »بررس ــوان م ــه عن و ب
ــده  ــاب ش ــی« انتخ ــی....... دوره راهنمای درس
چگونــه می توانــد در مــورد کتابــی کــه در 
ــا آن ســروکار  عمــر خــود تدریــس نکــرده و ب
ــب  ــه و مطال ــر پرداخت ــار نظ ــه اظه ــته ب نداش
طرفــی  از  کنــد.  بیــان  را  آن  زای  مشــکل 
ــی  ــزی قبل ــه ری ــدون برنام ــا ب ــوا دوره ه معم
اجــرا می شــود و مــدرس فقــط یــک یــا دو روز 

قبــل از شــروع دوره خبــردار می شــود کــه بــه 
عنــوان مــدرس انتخــاب شــده اســت. بنابرایــن 
ــد  ــه بای ــه ک ــب خــود را آنگون ــد مطال نمی توان

ــد. ــجم کن ــاده و منس آم
ــد  ــن باش ــد ای ــنهادی می توان ــل پیش راه ح
کــه برگــزاری یــک دوره آمــوزش ضمــن 
خدمــت بایــد از هــر نظــر از قبــل برنامــه 
آموزشــهای  بایــد  مدرســان  شــود.  ریــزی 
ازم در مرکــز مربوطــه دیــده و در جریــان 
مطالــب روز قــرار گرفتــه و بــرای ایــن برنامــه 
آمادگــی داشــته باشــند. می تــوان از چنــد 
ــا  ــرد ت ــتفاده ک ــک دوره اس ــرای ی ــدرس ب م
کارآیــی ازم حاصــل شــود، بــرای بحــث هــای 
ــد از اســتادان دانشــگاهها دعــوت  تئوریــک بای
ــد ۱5 روز  ــرد. مدرســان را بای ــه همــکاری ک ب
ــرار داد  ــان دوره ق ــل در جری ــاه قب ــک م ــا ی ت
تــا دســت بــه تحقیــق زده و منابــع و مطالــب 
خــود را بــرای دوره آمــاده کننــد. در دوره هایی 
ــود  ــزار می ش ــی برگ ــورت کارگاه ــه ص ــه ب ک
ــکار  ــدرس ب ــد 2 م ــتر بای ــی بیش ــرای بازده ب
ــی و دیگــری  ــک مــدرس اصل ــه شــود: ی گرفت
ــه او  ــه وظیف ــتیار ک ــدرس دس ــوان م ــه عن ب
سرکشــی و کنتــرل شــرکت کننــدگان در انجام 
ــز  ــود و نی ــه در کاس داده می ش ــی ک تکالیف
ــه  ــک ب ــی و کم ــواد آموزش ــازی م ــاده س آم
ــایل  ــدازی وس ــری و راه ان ــدرس در بکارگی م
ــان  ــش مدرس ــد. نق ــی می باش ــک آموزش کم

ــود. ــوض ش ــاوب ع ــه تن ــد ب می توان
در  معمــواً  دوره:  کتابهــای  و  منابــع   .4
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــن خدم ــای ضم دوره ه
ــا  ــع و ی ــچ منب ــود هی ــزار می ش ــوری برگ حض
ــرکت کننــدگان قــرار  ــی در اختیــار ش کتاب
و  مختلــف  منابــع  از  مــدرس  نمی گیــرد. 
پراکنــده ماننــد: اینترنــت و یــا کتابهــای چنــد 
ــه  ــرده و ب ــاده ک ــی را آم ســال گذشــته مطالب
شــرکت کننــدگان ارایــه می کنــد. در مــواردی 
ــردازد  ــی می پ ــی منبع ــه معرف ــدرس ب ــه م ک
مــدت زمــان زیــادی بــرای تهیــه آن ازم 
ــک  ــتن ی ــترس داش ــی و در دس ــت. معرف اس
منبــع واحــد بــرای یــک دوره باعــث وحــدت و 
ــن  ــن و ســاده تری انســجام آن می شــود. بهتری
ــل از  ــه قب ــد ک ــد باش ــن می توان ــل ای راه ح
ــاز دوره  ــع مــورد نی شــروع دوره کتابهــا و مناب
ــرد و  ــرار بگی ــدگان ق ــرکت کنن ــار ش در اختی
ــا حداقــل در جلســه اول در اختیــار شــرکت  ی
بــرای دوره هــای  قــرار گیــرد.  کننــدگان 
ــفاف  ــق و ش ــور دقی ــد بط ــت بای ــن خدم ضم
ــس  ــد تدری ــه بای ــی ک ــا فصول ــع ی ــام مناب ن
شــود، همــراه نــام دوره معرفــی گــردد. منابــع 
ــازه منتشــر شــده در  دســت اول و کتابهــای ت
ــرکت  ــد ش ــه می توان ــات مربوط ــورد موضوع م
کننــدگان را در جریــان اطاعــات جدیــد و بروز 
قــرار داده و در کیفیــت آموزشــی تاثیــر داشــته 
باشــد. ایــن مشــکل در شهرســتانها و منطقــی 

کــه دور از مرکــز اســتان بــوده و دسترســی بــه 
منابــع مشــکل می باشــد نمــود بیشــتری دارد.

5.تســهیات آموزشــی و رفاهــی: کاســهای 
دوره هــای ضمــن خدمــت معمــوا پرترافیــک 
ــدگان بیــن  ــراد شــرکت کنن ــوده و تعــداد اف ب
هنــگام  حتــی  می باشــد.  نفــر   6۰ تــا   3۰
ــورت  ــه در ص ــود ک ــد می ش ــاغ دوره تاکی اب
بــه حــد نصــاب نرســیدن تعــداد شــرکت 
کننــدگان دوره برگــزار نخواهــد شــد. معمــوا 
ــی از  ــه ناش ــد ک ــر می باش ــاب 3۰ نف ــد نص ح
ــی برگزارکننــدگان  امکانــات ضعیــف و ناکاف
دوره می باشــد. کاســهای آمــوزش ضمــن 
خدمــت کــه بصــورت کارگاهــی هــم تشــکیل       
می شــود بایــد جمعیتــی بیــن ۱۰ تــا 2۰ 
ــک  ــر در ی ــا دادن 45 نف ــد. ج ــر را دارا باش نف
کاس بــا هیــچ یــک از اصــول علمــی آموزشــی 
ــورت  ــه بص ــهایی ک ــت. در کاس ــازگار نیس س
ــت  کارگاهــی تشــکیل می شــود هرچــه جمعی
کاس بیشــتر باشــد کیفیــت و بــازده آن پایین 
می آیــد. در ســاعات تنفــس بیــن کاســها 
تغذیــه مناســب بایــد در اختیــار شــرکت 
کننــدگان قــرار گیــرد. معمــوا رســم بــر ایــن 
اســت کــه در مــدارس و مراکــز آمــوزش ضمــن 
ــک  ــا ی ــط ب ــس فق ــاعات تنف ــت در س خدم
لیــوان چــای از شــرکت کننــدگان یــا معلمــان 
ــه از  ــت ک ــه پیداس ــود. ناگفت ــی می ش پذیرای
ــل  ــوای جســمی را تحلی نظــر علمــی چــای ق
بــه  بایــد  تنفــس  ســاعات  بیــن  می بــرد. 
معلمــان و شــرکت کننــدگان غــذای گلوکــزدار 
ماننــد: کیــک ، شــکات، کشــمش و یــا میــوه 
هــای شــیرین داده شــود، چــرا کــه دارای اثــر 
ــال  ــز را فع ــوده و مغ ــریع ب ــی س ــرژی زای ان
ــل  ــه قاب ــد. نکت ــتگی می کاه ــرده و از خس ک
بحــث در اینجــا ایــن اســت کــه مشــکل تغذیــه 
ایــن نیــاز اولیــه بــه تعبیــر مازلــو هنــوز بعــد از 
ســالها در مــدارس هــم حل نشــده اســت. هنوز 
بودجــه ای بــرای تغذیــه معلــم در ســاعاتی کــه 
در مدرســه حضــور دارد در نظــر گرفتــه نشــده 
ــه  ــدارس ب ــه در م ــی ک ــوا چای ــت. معم اس
معلمــان داده می شــود هزینــه اش را خــود 
ــاید  ــد. ش ــود می پردازن ــب خ ــان از جی معلم
بحــث در بــاره آمــوزش ضمــن خدمــت بــدون 
ــه  ــی ک ــه و اساس ــایل اولی ــاره مس ــث در ب بح
هنــوز حــل نشــده اســت بیهــوده بنظــر برســد.

ــی از  ــک آموزش ــواد کم ــات و م ــر امکان از نظ
ــون،  ــور، تلویزی ــا پروژکت ــر، دیت ــل کامپیوت قبی
ــروز  ــره دو مشــکل ب ــه تخصصــی و غی کتابخان
می کند.کاســهای آمــوزش ضمــن خدمــت 
ــات  ــود امکان ــودن و نب ــت ب ــت پرجمعی ــه عل ب
ــته  ــی نداش ــت کاف ــی جذابی ــی و آموزش رفاه
و انگیــزه شــرکت کننــدگان بــرای شــرکت در 
ــازات  ــب امتی ــتر کس ــها بیش ــوع کاس ــن ن ای
اداری اســت. در صورتــی کــه اگــر کاســها کــم 
جمعیــت بــوده و مراکــز دارای امکانــات رفاهــی 

مناســب در شــان معلمــان باشــند و از جذابیــت 
کافــی برخــوردار بــوده و بــا کیفیــت بــاا 
ــازات  ــرای کســب امتی ــزه ب ــزار شــود انگی برگ

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــیه ق اداری در حاش
6.زمــان و محــل اجــرای دوره: معمــواً 
زمــان اجــرای دوره هــا یــا تعطیــات تابســتان 
می باشــد و یــا روزهایــی کــه معلمــان تدریــس 
ندارنــد. همچنیــن دوره هــا بــه صــورت فشــرده 
برگــزار می شــود و معلمــان روزانــه بیــن 6 تــا 
۱۰ ســاعت آموزشــی در کاس می نشــینند. 
ــدگان  ــرکت کنن ــه ش ــود ک ــث می ش ــن باع ای
کارآیــی ازم را نداشــته و نتواننــد آنطــور کــه 
بایــد از کاس ســود ببرنــد. یــک راه حــل برای 
ــه  ــد ک ــد باش ــن می توان ــه ای ــن نقیص ــع ای رف
ــکیل  ــان تش ــس معلم ــن تدری ــا در حی دوره ه
ــی  ــاعت آموزش ــر 4 س ــه حداکث ــده و روزان ش
ــا یــک جلســه کارگاهــی باشــد. محــل دوره  ی
ــا  ــی کام ــه محیط ــد بلک ــدارس باش ــد م نبای
متفــاوت و آرام بــا امکانــات رفاهــی خــوب 
ــواردی دوره  ــه در م ــود ک ــده می ش ــد. دی باش
ــهای  ــی در کاس ــت را حت ــن خدم ــای ضم ه
هــم  دیگــر  ادارات  یــا  دانشــکده ها  خالــی 

برگــزار می کننــد.
دوره  آخــر  امتحانــات  دوره:  7.ارزشــیابی 
هــای آمــوزش هــای ضمــن خدمــت یــا برگــزار 
ــا اگــر برگــزار می شــود بســیار  نمــی شــود وی
ــد. در  ــف می باش ــع تکلی ــرای رف ــه و ب فرمالیت
دوره هــای برگــزار شــده بنــدرت دیــده شــده 
کــه کســی از شــرکت کننــدگان نمره مــردودی 
بیــاورد. معمــوا همــه شــرکت کننــدگان چــه 
آنهایــی کــه در تمــام جلســات شــرکت کــرده 
و چــه آنهایــی کــه درحداقــل جلســات حضــور 
ــت  ــی دریاف ــی و گواه ــره قبول ــد نم ــته ان داش
ــل ایــن وضعیــت  می کننــد. شــاید یکــی از عل
ــرای دوره  ــد ب ــی واح ــا کتاب ــع و ی ــود منب نب
می باشــد. حــال جــای ایــن ســوال خالــی 
ــا چنیــن وضعیــت ارزشــیابی  ــا ب اســت کــه آی
ــای  ــان دوره ه ــون در پای ــزاری آزم دوره برگ

ــت ضروریســت؟ ! ــوزش ضمــن خدم آم
معمــواً  حضــوری:  غیــر  هــای  دوره   .8
ــی  ــی کتاب ــا معرف ــر حضــوری ب دوره هــای غی
کــه حــاوی اطاعاتــی مفیــد در زمینــه هــای 
مختلــف باشــد معرفــی می گــردد. برســی 
کتابهــای معــرف شــده یــک بــه وضــوح 
ــتر در  ــا بیش ــن کتابه ــه ای ــت ک ــخص اس مش
مــورد مســایل عمومــی دور می زنــد. ایــن 
منابــع معمــواً بیشــتر منابــع عمومــی در بــاره 
مذهــب، اجتمــاع، روانشناســی، روش هــای 
ــار  ــد. معی ــرعی می باش ــایل ش ــس، مس تدری
ــع روشــن و شــفاف نمــی باشــد.  انتخــاب مناب
ــاید  ــد ش ــی باش ــتر تخصص ــع بیش ــر مناب اگ
ــی  ــاب کتابهای ــود. انتخ ــواب داده ش ــر ج بهت
ــد  ــاب باش ــروش کت ــدر ف ــا در ص ــه در دنی ک
ــده  ــرف ش ــای مع ــود. کتابه ــد ب ــر خواه بهت
بیشــتر در مــورد مســایل مذهــب ماننــد نمــاز، 
مهدویــت، پیامبــر دور می زنــد. یــا قرائــت 
ــر  ــم ت ــاله مه ــد. مس ــرآن می باش ــظ ق و حف
نحــوه اجــرای امتحــان ایــن کتــاب می باشــد؛ 
ــدون  ــات و ب ــب در جلس ــا تقل ــواً ب ــه معم ک

نظــم برگــزار می شــود.
9.توصیه هــا و نتایــج: ایــن مســأله کــه 
ــه  ــن یافت ــد از آخری ــه می توانن ــان چگون معلم
هــای علمــی در یادگیــری یاددهــی بــرای 
کمــک بــه تدریسشــان و بهبــود آن ســود 
ــد.  ــم می باش ــی و مه ــی اساس ــد، موضوع ببرن
ــی  ــت اجتماع ــد موقعی ــز بای ــر چی ــل از ه قب
ــاداش  ــه پ ــط ب ــده و فق ــت ش ــان تقوی معلم
آمــوزش  و  نشــده  بســنده  معنــوی  هــای 
ــای  ــود. دورنم ــال ش ــت دنب ــا جدی ــان ب معلم
ــوزش دروس در  ــت آم ــه کیفی ــژه ب ــه وی توج
ــد. در  ــی را می پیمای ــران ســیر نزول مــدارس ای
پایــان امیــدوارم کــه مدیــران ارشــد آمــوزش و 
پــرورش بــرای بــه روزآوری اطاعــات معلمــان، 
ــت  ــن خدم ــای ضم ــزاری دوره ه ــت برگ جه
ــا  ــد ت ــام فرماین ــات ازم را انج ــان، اقدام معلم
ــزه  ــا انگی ــان ب ــر و معلم ــدارس پویات ــاهد م ش
ــت«. ــوظ اس ــع محف ــیم. » مناب ــتری باش بیش

دانشگاه  مرکزی  شورای  اجاس  هفتادمین 
آزاد اسامی صبح امروز با شعار »دانش، فرهنگ 

و اقتصاد« آغاز به کار کرد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
بیانات مقام معظم  این همایش،  ابتدای  آنا، در 
رهبری درباره دانشگاه آزاد اسامی در سال های 

۱362 و ۱364 بازنشر شد.
رئیس  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر  آیت اه 
آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  و  موسس  هیأت 
دانشگاه  رئیس  میرزاده،  حمید  دکتر  اسامی، 
آزاد اسامی و دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، 
به  دانش بنیان،  اقتصاد  و  برنامه ریزی  معاون 
سخنرانی  مراسم  این  در  اجاس  دبیر  عنوان 
مرکزی  شورای  اجاس  هفتادمین  در  کردند. 
دانشگاه  رئیس  معاونان  اسامی،  آزاد  دانشگاه 
و روسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسامی 

حضور دارند.
مرکزی  شورای  اجاس  هفتادمین  ادامه  در 
دانشگاه آزاد اسامی رئیس دانشگاه آزاد اسامی 
واحد عجب شیر در جلسه کمیسیون بین الملل 
معاون  حضور  با  کمیسیون  این  یافتند.  حضور 
امور بین الملل این دانشگاه و شماری از روسای 
واحدهای مختلف برگزار شد و درباره شیوه نامه 
بین  قراردادهای  و  همکاری  های  تفاهم نامه 
المللی بحث و تبادل نظر و بنا شد به زودی از 

سامانه ای که برای تفاهم نامه ها در دست طراحی 
ابراهیمی،  حسین  دکتر  شود.  رونمایی  است 
اسامی  آزاد  دانشگاه  الملل  بین  امور  معاون 
برای شروع یک همکاری  گفت:  این جلسه  در 
واحد  ظرفیت های  باید  خارجی  دانشگاهی  با 
بگیرد. یک مشکلی  قرار  بررسی  مورد  متقاضی 
که ما در تفاهم نامه ها با آن روبه رو بودیم این 
بود که شروع یک تفاهم نامه برای اساس ارتباط 

یا در جریان  بوده  اعضای هیات علمی  یا  روسا 
بازدیدهای مختلفی این تفاهم نامه ها منعقد شده 
هایی  تفاهم نامه  است  ممکن  رو  این  از  است، 
داشته باشیم که به مرحله اجرا نرسد. او با تاکید 
بر اینکه دانشگاه آزاد اسامی اصرار و عجله ای 
برای افزایش تفاهم نامه ها ندارد، گفت: آنچه که 
برای ما اهمیت دارد این است که تفاهم نامه ها 
حد  در  و  باشند  داشته  شدن  اجرایی  قابلیت 

تفاهم نامه باقی نمانند.
اسامی  آزاد  دانشگاه  بین الملل  امور  معاون 
به  است  ازم  که  دیگری  موضوع  داد:   ادامه 
یک  رییس  گرچه  که  است  این  کنم  اشاره  آن 
واحد، تفاهم نامه ای را امضا می کند اما با توجه 
فرد  این  دارد،  واحد  رییس  که  مشغله هایی  به 
مسوول پیگیری نیست و باید مسوولیت پیگیری 
آن بر عهده عضو هیات علمی یا دانشکده ها قرار 
بگیرد. در امضا تفاهم نامه ها باید سطوح دو طرف 
نیز مورد توجه قرار بگیرد. به گفته ابراهیمی با 
سازوکاری که در معاونت بین الملل ایجاد شده 
و جلساتی هفتگی که برای بررسی تفاهم نامه ها 
به  که  ای  تفاهم نامه  هر  می شود،  برگزار 
کارگروه ها بیاید حداکثر ظرف مدت یک هفته 

بررسی و نتایج آن به واحدها اعام می شود.
اسامی  آزاد  دانشگاه  الملل  بین  امور  معاون 
دارد  وجود  که  تیپی  تفاهم نامه های  اشاره  با 
تفاهم  همه  حتما  که  نیست  الزامی  گفت: البته 
نامه ها تیپ باشند چرا که ممکن است موادی در 
تفاهم نامه ها وجود داشته باشد که نتوان آن را 
در قرار داد تیپ تعریف کرد که در این قراردادها 

می بایست معاونت حقوقی مواد را بررسی کند.
عضویت  درباره  همچنین  کمیسیون  این  در 
دانشگاه آزاد اسامی در مجامع بین المللی نیز 

بحث و اظهارنطر شد.

آموزش ضمن خدمت معلمان
 مؤثر یا بی اثر؟

علی تارم

جان باختن دو نفر در دو سانحه 
رانندگی متفاوت

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی از مرگ دو نفر 

در گذرگاه های شهری و جاده ای تبریز خبر داد.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از ایسنا، 
حبیب حسینقلی زاده  در تشریح این خبر با اشاره 
به برخورد یک دستگاه خودروی سواری ماکسیما با 
تیر چراغ برق در کیلومتر 2۰ جاده تبریز - صوفیان 
تکنسین های  حادثه  این  گفت:  خانه،  چله  مقابل 

پایگاه صوفیان را به محل حادثه کشاند.
حسینقلی زاده اظهار کرد: متاسفانه تکنسین های 
اعزامی مرگ راننده 58 ساله ماکسیما را در محل 
تائید کردند. وی همچنین با اشاره به برخورد یک 
دستگاه خودروی سواری پراید با عابر پیاده عنوان 
کرد: با گزارش این سانحه رانندگی، تکنسین های 
مسئول  شدند.  اعزام  محل  به  خسروشاه  پایگاه 
روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی آذربایجان شرقی بیان کرد: متاسفانه وقوع 
نیز مرگ یک زن 5۰ ساله  رانندگی  این تصادف 
را که قصد گذر از عرض خیابان را داشت، منجر 
راه  پلیس  رئیس  ناموران  جواد  شد.سرهنگ 
آذربایجان شرقی در تشریح علت تصادف رانندگی 
گفت:  صوفیان  تبریز-  جاده   2۰ کیلومتر  مسیر 
نقلیه  وسیله  کنترل  در  ماکسیما  راننده  ناتوانی 
ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، علت این سانحه 

رانندگی گزارش شده است.
راهور  پلیس  رئیس  میرزاخانی  سرهنگ 
شهرستان تبریز نیز در خصوص علت برخورد یک 
دستگاه خودروی سواری پراید با عابر پیاده در مسیر 
تبریز - آذرشهر نرسیده به محدوده پاایشگاه، گفت: 
ناتوانی راننده پراید در کنترل وسیله نقلیه ناشی از 
تخطی از سرعت مطمئنه علت این سانحه رانندگی 

تشخیص داده شده است.
 آغاز به کار بنیاد فرهنگ و هنر 
آذربایجان در ۴ استان کشور 

آذربایجان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
هنر  و  فرهنگ  بنیاد  رسمی  به کار  آغاز  از  شرقی 
آذربایجان در 4 استان خبر داد و گفت: قرار است 
تا پایان سال این بنیاد با مرکزیت تبریز رسماً شروع 

به فعالیت کند.
علی اکبر صفی پور عصر امروز در جلسه شورای 
برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، از آغاز به کار 
رسمی بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان در 4 استان 
خبر داد و اظهار داشت: قرار است تا پایان سال این 

بنیاد با مرکزیت تبریز رسماً شروع به فعالیت کند.
فرهنگ  ترویج  و  توجه  راستای  در  افزود:  وی 
بومی این بنیاد به دستور شخص رئیس جمهور ایجاد 
شده و تا پایان سال به طور رسمی فعال خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان، فرهنگ 
را از هسته های کلیدی سند و تدبیر توسعه استان 
دانست و گفت: در این سند، توسعه و ترویج فرهنگ، 
هنر، آداب و رسوم محلی و بومی مدنظر است که 

برنامه هایی هم برای آن تدارک دیده شده است.
به  را  هنر  و  فرهنگ  واگذاری حوزه  پور  صفی 
اهالی فرهنگ از اولویت های اصلی دولت دانست و 
گفت: یکی از کارهایی که در فرهنگ و ارشاد استان 
هم به جد پیگیر آن هستیم، خارج کردن فرهنگ و 
هنر از حالت دولتی و سپردن آن به اهالی فرهنگ 

و هنر است.
در  داد:  ادامه  استان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
حوزه فرهنگ، بیشتر شاخص ها به صورت کیفی 
است و در برخی از حوزه ها ارائه آمار دقیق تقریباً 
غیرممکن است اما با توجه به اینکه افزایش شور و 
نشاط اجتماعی در برنامه های ارشاد استان محسوس 
است، انتظار می رود که رضایت مردم هم به طبع آن 

افزایش یافته است.
صفی پور با اشاره به گسترش حوزه فرهنگ و 
نقاط استان گفت: کار مهم دیگری  هنر در تمام 
که در طول مدت حضور در فرهنگ و ارشاد استان 
انجام داده ایم، این بود که در شهرستان ها و حتی 
روستاها هم مجوزهای آموزشگاه هنری و فرهنگی 
اعطا شده است تا فقط این نوع فعالیت ها در مرکز 
استان متمرکز نباشد. وی تأسیس دانشگاه جامع 
از  دیگر  یکی  را  تبریز  فرهنگ  کاربردی  و  علمی 
اقدامات انجام گرفته دانست و گفت: این دانشگاه 
در 8 رشته اقدام به جذب دانشجو کرد که فقط 
در 3 رشته بیش از 2۰۰دانشجو ثبت نام کردند و 
نشان دهنده ظرفیت ها و گرایش های نهفته در این 
حوزه است. صفی پور با بیان اینکه توجه و حمایت از 
آثار بومی و محلی و تولیدات فرهنگی و هنری داخل 
نخستین بار  برای  گفت:  شود  نهادینه  باید  استان 
تصمیم گرفتیم که با اعتباری بالغ بر 36۰ میلیون 
تومان، کتب ناشران داخل استان را خریداری و به 
کتابخانه ها اهدا کنیم. وی افزود: برنامه دیگر برای 
تولیدات فرهنگی و هنری طرح هدیه  از  حمایت 
نهادهای  و  ادارات  آن  اساس  بر  که  است  آگاهی 
دولتی را موظف خواهیم کرد در بسته های عیدی 
به کارکنان خود حتماً یک کتاب از ناشران استان را 

هم در آن بسته ها لحاظ کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان افزود: حدود ۱6 
برنامه محوری در حوزه فرهنگ و هنر برای سال 
این  تا کنون  بود که  گذشته در نظر گرفته شده 

طرح ها پیشرفت 76 درصدی داشته اند.
تمام  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  صفی پور 
شاخص های فرهنگی و هنری استان شاهد پیشرفت 
هستیم گفت: کسب 3 نشان ملی، افزایش تعداد 
نشریات و پایگاه های خبری، افزایش 5۰ درصدی 
صدور مجوز برای کتاب های بومی و محلی، افزایش 
دارالقرآن ها  و  مساجد  فرهنگی  کانون های  تعداد 
وغیره تنها بخشی از این ارتقاء سطح حوزه فرهنگ 

و هنر استان است.

حضور رئیس واحد عجب شیر در هفتادمین 
اجاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسامی
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م الف ۱8444
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت تولیـــدي 
واکـــس ســـتاره صنعـــت تبریـــز شـــرکت 
ـــت 9928  ـــماره ثب ـــه ش ـــاص ب ـــهامي خ س
و شناســـه ملـــي ۱۰2۰۰۱58343 بـــه 
اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومـــي 
 ۱394/۱۱/۱۱ مـــورخ  العـــاده  فـــوق 
تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد : ســـرمایه 
ــغ  ــردن مبلـ ــاا بـ ــق بـ ــرکت از طریـ شـ
اســـمی ســـهام از25۰۰۰۰۰۰ ریالـــی بـــه 
واریـــز  از محـــل  ریالـــی   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
نقـــدی ازمبلـــغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریـــال بـــه 
مبلـــغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریـــال افزایـــش 
ــی  ــی گواهـ ــی طـ ــغ افزایشـ ــت ومبلـ یافـ
ـــهید  ـــعبه ش ـــت ش ـــک مل ـــماره 94۱ بان ش
مدنـــی بـــه حســـاب جـــاری 9۰/5864۱9 
 5 مـــاده  نتیجـــه  در  گردیـــد  واریـــز 
ـــد.  ـــاح گردی ـــرح اص ـــن ش ـــنامه بدی اساس
ــغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ــرکت مبلـ ــرمایه شـ سـ
ــهم  ــداد 2۰ سـ ــه تعـ ــم بـ ــال منقسـ ریـ
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالـــی بـــا نـــام می باشـــد.  
ـــا ثبـــت ایـــن مســـتند تصمیمـــات افزایـــش  ب
ـــی  ـــط متقاض ـــده توس ـــاب ش ـــرمایه انتخ س
ـــی  ـــخصیت حقوق ـــک ش ـــوابق الکترونی در س
مرقـــوم ثبـــت و در پایـــگاه آگهـــی هـــای 
ـــد.  ـــترس میباش ـــل دس ـــت قاب ـــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 24۰
تولیدی  گروه  غیرتجاری  موسسه  تاسیس 
تاریخ  در  شیر  عجب  دوخت  خوش  همیاران 
شناسه  به   66 ثبت  شماره  به   ۱394/۱۱/28
ملی ۱4۰۰562852۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر 
زیر  شرح  به  آن  خاصه  که  گردیده  تکیمل 
موضوع  می گردد.   آگهی  عموم  اطاع  جهت 
موسسه: طراحی و دوخت انواع لباس، دخترونه 
زنانه،  لباس  برشکاری  و  الگوسازی  زنانه،  و 
ضخیم دوزی، راسته دوز و طراحی انواع البسه 
لباس  و  زنانه  نازک دوزی  و دخترانه،  بچگانه 
شب و عروس، لحاف دوزی، گلدوزی و رومبلی 
دوزی،  سنگ  دوزی،  ملیله  و  دوزی  پرده  و 
دستی  صنایع  دوزی،  ممقان  و  دوزی  سرمه 
بافی، جوراب  گلیم  بافی،  گونی  بافی،  قالی  و 
بافی، گلسازی، بافتنی، عروسک سازی، روبان 
کیف  کاری،  منبت  فلز،  روی  حکاکی  دوزی، 
انواع  آموزش  بافی،  حوله  و  دوزی  کفش  و 
ضرورت  صورت  در  الذکر،  فوق  های  حرفه 
اخذ  از  پس  فعالیت  موضوعات  انجام  قانونی 
مجوزهای ازم )ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.  
مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
شرقی-  آذربایجان  موسسه:  اصلی  مرکز 
بانک  روبروی  شریعتی-  خیابان  شیر-  عجب 
کشاورزی- کوچه شهید زنده دل- پاک 25۰ 
موسسه:  سرمایه   554۱8۱77۱۱ کدپستی 
مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. منصوره اکبری 
الشرکه.  سهم  ریال   3۰۰۰۰۰۰ دارای  الوانق 
ریال   5۰۰۰۰۰ بسدیلو  یاغ  نژاد  علی  فریده 
دارای  بارازی  جعفری  سکینه  الشرکه،  سهم 
دولتی  لیا  الشرکه،  سهم  ریال   5۰۰۰۰۰
الشرکه،  سهم  ریال   5۰۰۰۰۰ دارای  قرازکی 
ریال  دارای 5۰۰۰۰۰  شیشوان  شبانی  توران 
سهم الشرکه، اولین مدیران موسسه: منصوره 
به   ۱69869۰6۰6 ملی  کد  به  الوانق  اکبری 
سمت مدیر عامل و منشی هیئت مدیره فریده 
علی نژاد یاغ بسدیلو به کد ملی ۱698983379 
به سمت رئیس هیئت مدیره سکینه جعفری 
به سمت  ملی 5۰69۱82935  کد  به  بارازی 
نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت سه سال 
انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تععدآور بانکی و قراردادها با 
امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
اداری  و  عادی  اوراق  و  موسسه  مهر  با  همراه 
معتبر  موسسه  مهر  با  مدیرعامل  امضای  با 
می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه . 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
آذربایجان شرقی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاري تبریز

م الف ۱8367
ساختمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  آذربایجان 
 ۱۰2۰۰۰56972 ملی  شناسه  و   87۱ ثبت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   ۱394/۰9/۱5 مورخ  سالیانه 
سال  برای  مالی  صورتهای  شد:  اتخاذ  ذیل 
تصویب   ۱394/۰6/3۱ به  منتهی  مالی 
سیستم  ارکان  حسابرسی  موسسه  شد. 
)حسابداران رسمی( به شماره ثبت ۱4۰86 
عنوان  به   ۱۰۱۰۰53۰۰54 ملی  شناسه  و 
بازرس اصلی موسسه حسابرسی آئین تدبیر 
ملی  شناسه  و  ثبت ۱259  شماره  به  سهند 
علی  بازرس  عنوان  به   ۱۰2۰۰39349۰
البدل برای سال مالی ۱394 منتهی به سال 
روزنامه  شدند.  انتخاب   ۱395/۰6/3۱ مالی 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  اطاعات 
تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  شد.  انتخاب 
انتخاب  مالی،  ترازنامه و صورت های  تصویب 
روزنامه کثیر اانتشار، انتخاب بازرس انتخاب 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت 
دسترس  قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی 

میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 239
هنرهای  انجمن  موسسه  تغییرات  آگهی 
تجسمی امید شهرستان عجب شیر موسسه 
غیرتجاری به شماره ثبت 52 و شناسه ملی 
جلسه  صورت  استناد  به   ۱4۰۰۰۰39383
مورخ  العاده  فوق  عادی  عمومی  مجمع 
 ۱۰۱۱25 شماره  مجوز  و   ۱394/۰7/۰8
ارشاد  اداره فرهنگ و  مورخه ۱394/۰7/۱4 
تصمیمات  شیر  عجب  شهرستان  اسامی 
ملی  شماره  با  آردی  سمیه  شد:  اتخاذ  ذیل 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به   5۰694۱24۰۱
فریبا بابایی با شماره ملی 5۰69944479 به 
به مدت یک سال  البدل  بازرس علی  عنوان 
مستند  این  ثبت  با  گردیدند.  انتخاب  مالی 
تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد  اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری عجب شیر

م الف 233
ـــا مســـئولیت محـــدود  تاســـیس شـــرکت ب
حمـــل و نقـــل آشـــنا ترابـــر بـــار خضرلـــو 
ـــت  ـــماره ثب ـــه ش ـــخ ۱394/۱۱/25 ب در تاری
495 بـــه شناســـه ملـــی ۱4۰۰56۱7734 
ثبـــت و امضـــا ذیـــل دفاتـــر تکمیـــل 
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــه آن ب ـــه خاص ـــده ک گردی
جهـــت اطـــاع عمـــوم آگهـــی میگـــردد. 
ـــماره 26/2۰537  ـــوز ش ـــر مج ـــوع براب موض
مـــورخ ۱394/۱۱/۱2 اداره کل حمـــل و 
نقـــل و پایانـــه هـــای آذربایجـــان شـــرقی 
ـــام  ـــرکت: انج ـــوع ش ـــت.( موض ـــع اس بامان
ـــی کاا  ـــاده ای داخل ـــل ج ـــور حمـــل و نق ام
ـــه ســـایر نقـــاط  ـــو ب از مبـــدا روســـتای خضرل
کشـــور و ایجـــاد شـــعب و نمایندگـــی بـــا 
ـــازمان  ـــی س ـــی و کتب ـــت قبل ـــب موافق کس
ـــل  ـــاده ای قاب ـــل ج ـــل و نق ـــداری و حم راه
انجـــام می باشـــد. تبصـــره ۱: شـــرکت 
موظـــف اســـت کلیـــه ضوابـــط و مقـــررات 
و بخشـــنامه هـــای ســـازمان راهـــداری 
و حمـــل و نقـــل جـــاده ای را مراعـــات 
ـــرایط و  ـــا ش ـــود را ب ـــت خ ـــوده و وضعی نم
ضوابـــط و مقـــررات و دســـتورالعمل هـــای 
ـــد.  ـــق نمای ـــوف منطب ـــی ســـازمان موص آت
ـــرف  ـــت ظ ـــف اس ـــرکت موظ ـــره 2: ش تبص
مـــدت تعییـــن شـــده نســـبت بـــه ایجـــاد 
ــا آن  ــوط بـ ــزات مربـ ــات و تجهیـ تاسیسـ
ــده از  ــن شـ ــط تعییـ ــا ضوابـ ــق بـ منطبـ
ســـوی وزارت راه و شهرســـازی اقـــدام و 
مـــدارک ثبـــت را بـــه ســـازمان راهـــداری 
و حمـــل و نقـــل جـــاده ای ارائـــه نمایـــد. 
ـــناد  ـــت اس ـــف اس ـــرکت موظ ـــره 3: ش تبص
ـــت  ـــتیجاری )تح ـــون اس ـــل کامی ـــر اص براب
ــا  ــتگاه بـ ــداد ۱۰ دسـ ــه تعـ ــش( بـ پوشـ
عقـــد قـــرارداد را بـــه اداره کل حمـــل 
و نقـــل و پایانـــه هـــای اســـتان ارائـــه 
نمایـــد. در صـــورت ضـــرورت قانونـــی 
ـــذ  ـــس از اخ ـــت پ ـــات فعالی ـــام موضوع انج
مجوزهـــای ازم )ثبـــت موضـــوع فعالیـــت 
ـــه  ـــدور پروان ـــذ و ص ـــه اخ ـــه منزل ـــور ب مذک
ـــرکت: از  ـــدت ش ـــد.( م ـــی باش ـــت نم فعالی
ـــز  ـــدود مرک ـــدت نامح ـــه م ـــت ب ـــخ ثب تاری
اصلـــی شـــرکت: روســـتای خضرلـــو از 
توابـــع شهرســـتان عجـــب شـــیر- جـــاده 
قدیـــم عجـــب شـــیر- بنـــاب- کدپســـتی 
ــرمایه شـــرکت: مبلـــغ  5544۱۱435۱ سـ
حســـین  می باشـــد.  ریـــال   ۱۰۰۰۰۰۰
ــال  ــغ 66۰۰۰۰ ریـ ــده مبلـ ــنائی دارنـ آشـ
آشـــنائی  ســـلیمان  الشـــرکه.  ســـهم 
ــال  ــغ 34۰۰۰۰ ریـ ــده مبلـ ــو دارنـ خضرلـ
ـــرکت:  ـــران ش ـــن مدی ـــرکه. اولی ـــهم الش س
ــه ســـمت  ــو بـ ــنائی خضرلـ ــلیمان آشـ سـ
ـــی  ـــماره مل ـــه ش ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ رئی
بـــه  آشـــنائی  حســـین   5۰69282336
ــت  ــو هیئـ ــل و عضـ ــر عامـ ــمت مدیـ سـ
ـــی 5۰69765922  ـــماره مل ـــه ش ـــره ب مدی
بـــرای مـــدت نامحـــدود انتخـــاب شـــدند.  
ـــه اوراق  ـــا کلی ـــا: امض ـــق امض ـــدگان ح دارن
ــرکت از  ــدآور شـ ــادار و تعهـ ــناد بهـ و اسـ
ـــا  ـــرات- قرارداده ـــفته- ب ـــک- س ـــل چ قبی
ـــل و  ـــر عام ـــا مدی ـــا امض ـــامی ب ـــود اس عق
رئیـــس هیئـــت مدیـــره همـــراه بـــا مهـــر 
شـــرکت معتبـــر می باشـــد و اوراق عـــادی 
بـــا امضـــا مدیـــر عامـــل و مهـــر شـــرکت 
نماینـــده  می باشـــد.اختیارات  معتبـــر 

قانونـــی: طبـــق اساســـنامه. 
اداره کل ثبت اسناد  اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری عجب شیر

تاثیرگذارتریـــن  جملـــه  از  دانشـــجویان 
اقشـــار جامعـــه در رویدادهـــای مختلـــف 
سیاســـی هســـتند و بـــدون شـــک جایـــگاه 
ـــا  ـــری خانواده ه ـــع فک ـــوان مرج ـــه عن ـــان ب آن
ــم و  ــز مهـ ــفند نیـ ــم اسـ ــات هفتـ در انتخابـ

ــت.  ــذار اسـ تاثیرگـ
کارشناســـان مســـایل سیاســـی می گوینـــد 
در خـــاء وجـــود نظـــام حزبـــی در ســـاختار 
انتخاباتـــی کشـــور، جهـــت گیـــری دانشـــگاه 
ــد  ــات می توانـ ــاره انتخابـ ــجویان دربـ و دانشـ
ــری  ــکل گیـ ــوه شـ ــزایی در نحـ ــر بسـ تاثیـ
ـــح  ـــاب اصل ـــرد انتخ ـــا رویک ـــی ب ـــکار عموم اف

داشـــته باشـــد.
ـــه و  ـــر فرهیخت ـــوان قش ـــه عن ـــجویان ب دانش
نخبـــه جامعـــه می تواننـــد نقـــش مثبتـــی در 
ـــفاف  ـــان ش ـــه بی ـــات ب ـــای انتخاب ـــزام نامزده ال
ـــع آن  ـــه تب ـــود و ب ـــای خ ـــت ه ـــکار اولوی و آش
ـــده  ـــاب نماین ـــوی انتخ ـــه س ـــردم ب ـــت م هدای
اصلـــح و مشـــارکت پرشـــور مـــردم در پـــای 
ــاز  ــوان بسترسـ ــه عنـ ــای رای بـ ــدق هـ صنـ
حماســـه ملـــی در انتخابـــات هفتـــم اســـفند 

ـــند. ـــته باش ـــاری داش ج
دانشـــجویان دانشـــگاه هـــای مختلـــف 
ـــه  ـــا ب ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــز در گف تبری
ایـــن ســـوال کـــه مجلـــس مقتـــدر چگونـــه 
ـــد  ـــی بای ـــاخص های ـــه ش ـــت و چ ـــی اس مجلس

داشـــته باشـــد، پاســـخ دادنـــد.
دانشـــجوی رشـــته مکانیـــک دانشـــگاه 
تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه نقـــش غیرقابـــل 
ـــدار  ـــری اقت ـــکل گی ـــت در ش ـــاض عقانی اغم
ــی  ــان مجلسـ ــردم خواهـ ــر مـ ــد: اگـ می گویـ
مقتـــدر هســـتند، نخســـت بایـــد خـــود بـــا 
ــوی  ــه دور از هیاهـ ــق و بـ ــت و منطـ عقانیـ
ـــدوق  ـــای صن ـــی در پ ـــو احساس ـــی و ج تبلیغات
هـــای رای حاضـــر شـــوند، دوم اینکـــه بایـــد 
ــوام  ــه از عـ ــد کـ ــی رای دهنـ ــه نامزدهایـ بـ
ـــای  ـــده ه ـــده و وع ـــعارهای فریبن ـــی و ش گرای

توخالـــی بـــه دور باشـــند.
حســـین جـــوادی بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه 
ــب  ــدر در تصویـ ــس مقتـ ــد مجلـ ــی ماننـ بـ
ــای  ــات و نیازهـ ــر واقعیـ ــی بـ ــن مبتنـ قوانیـ
جامعـــه افـــزود: بدیهـــی اســـت کـــه شـــکل 
ــه  ــد زمینـ ــدر می توانـ ــری مجلـــس مقتـ گیـ
ــریع  ــیر تسـ ــت در مسـ ــت دولـ ــاز تقویـ سـ

اجـــرای برنامـــه هـــای توســـعه ای باشـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مجلـــس نبایـــد بـــه 
ماننـــد ترمـــز دولـــت عمـــل کنـــد، اظهـــار 
داشـــت: در غیـــر ایـــن صـــورت ســـرعت حرکـــت 

ـــته  ـــوان خواس ـــه عن ـــعه ب ـــل توس ـــور در ری کش
مـــورد تاکیـــد مقـــام هـــای عالـــی مملکتـــی 
کنـــد می شـــود البتـــه بایـــد توجـــه داشـــت 
ـــس در  ـــال مجل ـــای انفع ـــه معن ـــل ب ـــه تعام ک
مقابـــل ســـایر قـــوا نیســـت بلکـــه منظـــور از 
آن هـــم افزایـــی مجلـــس بـــا قـــوای دیگـــر 
ـــش  ـــاه و آرام ـــور و رف ـــعه کش ـــیر توس در مس

بیشـــتر شـــهروندان اســـت.
دانشـــجوی مدیریـــت مالـــی دانشـــگاه 
ــت: مجلـــس  ــز در ایـــن خصـــوص گفـ تبریـ
مقتـــدر مجلســـی اســـت کـــه زبـــان مـــردم 
ـــردم  ـــای م ـــه نیازه ـــی ک ـــی مجلس ـــد یعن باش
را بشناســـد و قوانیـــن کشـــور را بـــر اســـاس 
ایـــن نیاز هـــا تصویـــب کنـــد تـــا دلگرمـــی 
ـــود. ـــش ش ـــش از پی ـــت بی ـــه حکوم ـــردم ب م

رعنـــا پاشـــازاده افـــزود: مجلـــس مقتـــدر 
ـــوز  ـــه دلس ـــد ک ـــی باش ـــد دارای نمایندگان بای
ــر  ــی را بـ ــع ملـ ــند و منافـ ــد باشـ و توانمنـ
منافـــع فـــردی و جناحـــی ترجیـــح دهنـــد 
و از هیـــچ قـــدرت خارجـــی و داخلـــی در 
ـــور  ـــاز کش ـــورد نی ـــن م ـــب قوانی ـــت تصوی جه
ـــور  ـــی در ام ـــه انحراف ـــا ک ـــر کج ـــند و ه نهراس
ــل آن  ــدرت مقابـ ــا قـ ــد بـ ــاهده کردنـ مشـ

ایســـتادگی کننـــد.
دانشـــجوی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

تبریـــز نیـــز اظهـــار کـــرد: نمایندگانـــی کـــه 
بـــدون وابســـتگی بـــه کانـــون هـــای قـــدرت 
و ثـــروت دســـت بـــه تصمیمـــات حیاتـــی و 
جســـورانه در تدویـــن قوانیـــن و بـــه دنبـــال 
ـــدر  ـــس مقت ـــد مجل ـــا بزنن ـــر آنه ـــارت ب آن نظ

را تشـــکیل می دهنـــد.
فاطمـــه حســـن زاده افـــزود: مجلســـی 
مقتـــدر اســـت کـــه بـــا اتـــکا بـــه ظرفیـــت 
هـــای بالقـــوه موجـــود در شـــرایط بحرانـــی 
ــت آن  ــرات مثبـ ــه تاثیـ ــد کـ ــی کنـ کارهایـ
چندیـــن دهـــه بـــر سرنوشـــت ملـــت ســـایه 

افکنـــد.
ـــگاه  ـــکی دانش ـــرای دامپزش ـــجوی دکت دانش
ـــه  ـــاز ب ـــور نی ـــروز کش ـــت: ام ـــز گف ـــز نی تبری
نمایندگانـــی دارد کـــه در واقـــع عصـــاره 
خواســـت ملـــی باشـــند و تمـــام هـــم و غـــم 
آنهـــا اجـــرا کـــردن شـــعائر اســـامی در 

محیـــط جامعـــه باشـــد.
امیـــر توســـلی افـــزود: اگـــر نماینـــده ای 
ـــد  ـــرب باش ـــوب غ ـــه مرع ـــرود ک ـــس ب ـــه مجل ب
بـــرای مـــردم ایـــن مســـئله قابـــل پذیـــرش 
ـــد  ـــب و مفی ـــی مناس ـــه نمایندگان ـــت بلک نیس
بـــرای جامعـــه هســـتند کـــه اوا در زمینـــه 
ــم  ــذاری، فرهنـــگ و روح حاکـ ــای قانونگـ هـ
ـــند و دوم  ـــته باش ـــر داش ـــه را در نظ ـــر جامع ب

ــاد  ــور اقتصـ ــای کنونـــی محـ ــه در فضـ اینکـ
مقاومتـــی را ســـرلوحه چشـــم انـــداز خـــود 
قـــرار دهنـــد و بـــر اســـاس آن بـــه تصویـــب 

قوانیـــن اقتصـــادی بپردازنـــد.
دانشـــجوی دانشـــگاه آزاد تبریـــز نیـــز 
اظهـــار کـــرد: اســـاس خانـــه ملـــت، اقتـــدار 
ـــر  ـــی ب ـــون اساس ـــه در قان ـــداری ک ـــت اقت اس
آن تاکیـــد شـــده اســـت، مصـــداق عینـــی و 
عملـــی آن در تاییـــد و اســـتیضاح وزیـــران و 
اســـتیضاح رئیـــس قـــوه مجریـــه یـــا همـــان 

ــت. ــور اسـ شـــخص رئیـــس جمهـ
شــجاعت  داد:  ادامــه  رضایــی  حســین 
نــگاه  تعامــل،  روحیــه  داشــتن  قــدرت،   ،
فرابخشــی و کان نگــری از جملــه خصوصیــات 
یــک نماینــده در مجلــس مقتــدر بایــد باشــد.

مدنـــی  شـــهید  دانشـــگاه  دانشـــجوی 
ــدر،  ــس مقتـ ــت: مجلـ ــز گفـ ــان نیـ آذربایجـ
مجلســـی اســـت کـــه نمایندگانـــش نگاهـــی 
ــه  ــبت بـ ــته و نسـ ــی داشـ ــی و غیربومـ ملـ
ـــاء  ـــرای احص ـــند و ب ـــردم آگاه باش مشـــکات م
ـــه  ـــی ارائ ـــای عملیات ـــه ه ـــردم برنام ـــائل م مس

ــد. دهنـ
مرضیـــه عبدالهـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
اســـتقال نماینـــدگان می توانـــد بـــه اقتـــدار 
ـــس  ـــرد: مجل ـــه ک ـــد اضاف ـــک کن ـــس کم مجل
ـــک  ـــه ی ـــود ک ـــل می ش ـــی حاص ـــدر زمان مقت
مجلـــس مســـتقل، صاحـــب رای، ناظـــر و 

مقنـــن داشـــته باشـــیم.
ــی  ــجوی مهندسـ ــدیان دانشـ ــد اسـ محمـ
شـــیمی دانشـــگاه تبریـــز نیـــز گفـــت: درک 
ــای داخلـــی  ــه هـ ــاای سیاســـی در عرصـ بـ
و خارجـــی بـــرای یـــک نماینـــده ضـــروری 
اســـت و نماینـــدگان یـــک مجلـــس مقتـــدر 

ــتند. ــپرده دولـــت نیسـ سرسـ
ــون  ــه میلیـ ــا سـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
و 8۰۰ هـــزار نفـــر جمعیـــت و ۱3 حـــوزه 
ـــت دارد. ـــه مل ـــده در خان ـــه، ۱9 نماین انتخابی

62۱ نفـــر بـــرای دهمیـــن دوره انتخابـــات 
ــان  ــامی در آذربایجـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
شـــرقی ثبـــت نـــام کـــرده انـــد کـــه از ایـــن 
ـــد  ـــر تایی ـــت 365 نف ـــت صاحی ـــداد در نهای تع

ـــد. ش
نفــر   2۰8 و  هــزار   9۰9 و  میلیــون  دو 
معــادل حــدود 75 درصــد از کل جمعیــت 
آذربایجــان شــرقی واجــد شــرکت در دهمیــن 
دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و 
ــری در  ــرگان رهب ــس خب ــن دوره مجل پنجمی

ــتند. ــال هس ــاه امس ــفند م ــم اس هفت

هفتـــم اســـفند، انتخابـــات دهمیـــن دوره 
مجلـــس شـــورای اســـامی و پنجمیـــن دوره 
ـــم  ـــا ه ـــان ب ـــری همزم ـــرگان رهب ـــس خب مجل
برگـــزار می شـــود و در راســـتای اجـــرای 
ـــورای  ـــس ش ـــات مجل ـــون انتخاب ـــاده 56 قان م
اســـامی و مـــاده 4۰ آئین نامـــه اجرایـــی آن، 
ـــد  ـــای تأیی ـــه نامزده ـــی کلی ـــات انتخابات تبلیغ
ـــنبه 29  ـــداد روز پنجش ـــده از بام ـــت ش صاحی
ــاعت 8  ــده و در سـ ــاز شـ ــن ۱394 آغـ بهمـ
ـــی  ـــفند یعن ـــم اس ـــنبه شش ـــح روز پنجش صب
ــذ  ــروع اخـ ــاعت شـ ــل از سـ ــاعت قبـ 24 سـ

رأی، پایـــان می یابـــد.
ـــه  ـــیر ب ـــه عجب ش ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ  ب
ـــاد  ـــه ی نقـــل از ایســـنا، همـــه مـــا روزهایـــی را ب
ـــر  ـــهر پ ـــات ش ـــام انتخاب ـــه در ای ـــم ک می آوری
ـــا  ـــد و کاندیداه ـــی می ش ـــای رنگ از کاغذپاره ه
ـــت  ـــر رقاب ـــا یکدیگ ـــز ب ـــذ نی ـــرف کاغ در مص
ـــترش  ـــا گس ـــی ب ـــای کنون ـــد، در فض می کردن
ـــه روش  ـــا ب ـــت کاندیداه ـــازی، رغب ـــای مج فض
ـــوده و  ـــته نب ـــد گذش ـــات همانن ـــنتی تبلیغ س
ـــن  ـــه ای ـــروی هم ـــای پی ـــه معن ـــن ب ـــه ای البت
ـــی نیســـت،  ـــدرن تبلیغات ـــای م ـــراد از روش ه اف
ـــگام  ـــه هن ـــهرداری ب ـــران ش ـــم رفتگ ـــوز ه هن
شـــروع روز کاری خـــود، کابـــوس کاغـــذ 

پاره هـــا را بـــه همـــراه خـــود دارنـــد.
ـــی  ـــای کنون ـــه فض ـــت ک ـــاف اس دور از انص
تبلیغـــات محیطـــی کاندیـــدا ا را شـــبیه 
ــن  ــی ایـ ــال های دور انتخاباتـ ــته و سـ گذشـ
شـــهر بدانیـــم، اکثـــر شـــهروندان بـــه ایـــن 
امـــر اذعـــان دارنـــد کـــه شـــلوغی شـــهر در 
ـــته نیســـت،  ـــل گذش ـــر مث ـــات دیگ ـــام انتخاب ای
ـــزی  ـــی برنامه ری ـــای خال ـــم ج ـــوز ه ـــی هن ول
ـــد آن  ـــرای هدفمن ـــا و اج ـــی کاندیداه تبلیغات
در فضایـــی علمـــی و مـــدرن خالـــی اســـت.

ـــاماندهی  ـــت س ـــه جه ـــتا، ب ـــن راس در همی
ـــهرداری  ـــدا، ش ـــی کاندی ـــات محیط ـــه تبلیغ ب

را در سراســـر شـــهر  تبریـــز ســـازه هایی 
ـــر روی  ـــات ب ـــا تبلیغ ـــه ت ـــر گرفت ـــز در نظ تبری

ــبانده شـــود. ــازه ها چسـ ایـــن سـ
مدیـــر عامـــل ســـازمان زیباســـازی شـــهرداری 
تبریـــز در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار ایســـنا در 
ـــه  ـــات ب ـــرد: تبلیغ ـــار ک ـــوص اظه ـــن خص همی
ــط  ــده توسـ ــه شـ ــای تعبیـ ــر از مکان هـ غیـ

شـــهرداری تبریـــز ممنـــوع اســـت.
منظـــور  بـــه  گفـــت:  فرخـــی  علـــی 
ــات  ــب تبلیغـ ــت مناسـ ــاماندهی و مدیریـ سـ
کاندیداهـــای نمایندگـــی مجلـــس خبـــرگان 
و مجلـــس شـــورای اســـامی، همچنیـــن 
ــزاری  ــر در برگـ ــارکت موثـ ــدف مشـ ــا هـ بـ
انتخاباتـــی پرشـــور و نیـــز، جلوگیـــری از 

آلودگـــی بصـــری در ســـطح شـــهر، ســـازمان 
ــه  ــدام بـ ــز اقـ ــهرداری تبریـ ــازی شـ زیباسـ
آماده ســـازی و نصـــب کارتـــن پـــاس ویـــژه 
ــی در  ــای تبلیغاتـ ــترها و بنرهـ ــب پوسـ نصـ
میادیـــن، خیابان هـــا، معابـــر، محـــات و 

ــت. ــرده اسـ ــهر کـ ــی شـ ــن عمومـ اماکـ
ـــاء  ـــای امح ـــپ ه ـــه اکی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــر از  ــات غیـ ــا تبلیغـ ــورد بـ ــورت برخـ در صـ
ســـطوح تعییـــن شـــده، نســـبت بـــه جمـــع 
آوری و امحـــاء کاغذهـــای تبلیغاتـــی اقـــدام 
می کننـــد، افـــزود: اکیـــپ امحـــاء شـــهرداری 
ــز و  ــداری تبریـ ــکاری فرمانـ ــا همـ ــز بـ تبریـ
نیـــروی انتظامـــی بـــه صـــورت جـــدی بـــا 
ــد. ــورد می کننـ ــی برخـ ــن تبلیغاتـ متخلفیـ

ــا  ــبختانه تـ ــرد: خوشـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــای  ـــتادهای کاندیداه ـــکاری س ـــروز هم ـــه ام ب
ـــت  ـــس شـــورای اســـامی  رضای ـــات مجل انتخاب
بخـــش بـــود ولـــی بـــاز هـــم کاندیداهایـــی 
ــی  ــر اصولـ ــات غیـ ــا تبلیغـ ــه بـ ــتند کـ هسـ

ــد. ــت می کننـ ــهر را زشـ ــره ی شـ چهـ
اســـت  ازم  کـــرد:  تصریـــح  فرخـــی 
ــان، از  ــتادهای آنـ ــاان سـ ــا و فعـ کاندیداهـ
ـــر روی  ـــی ب ـــای تبلیغات ـــتر و بنره ـــب پوس نص
دیوارهـــا و مکان هایـــی غیـــر از تابلوهـــای 

ــد. ــودداری کننـ ــژه خـ ویـ
وی بـــا اشـــاره بـــه مطالعـــات شـــهرداری 
در مکانیابـــی صحیـــح ســـازه های تبلیغاتـــی 
ــه  ــزی در 8۰ نقطـ ــای فلـ ــازه هـ ــت: سـ گفـ
شـــهری بـــا ارتفـــاع 2 متـــر و عـــرض 5 
متـــر در چهارراههـــای اصلـــی شـــهر بـــرای 
ـــرگان در  ـــس خب ـــای مجل ـــات کاندیداه تبلیغ
ـــدود 3۰  ـــن در ح ـــد؛ همچنی ـــه ش ـــر گرفت نظ
هـــزار کارتـــن پـــاس بـــرای تبلیغـــات ۱64 
ـــدای مجلـــس شـــورای اســـامی در اکثـــر  کاندی

میادیـــن شـــهری نصـــب شـــد.
وی همچنیـــن خاطرنشـــان کـــرد: نصـــب 
بنرهـــای تبلیغاتـــی کاندیداهـــا هـــم قوانیـــن 
ویـــژه ای دارد، چندیـــن اکیـــپ از نیروهـــای 
شـــهرداری بصـــورت شـــبانه روزی تبلیغـــات 
غیـــر مجـــاز کاندیداهـــا را جمـــع آوری و 
شـــعار نویســـی دیوارهـــای ســـطح شـــهر را 

امحـــاء و پاکســـازی خواهنـــد کـــرد.
مدیــر عامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
ــا بیــان اینکــه تبلیغــات کاندیداهــای  تبریــز، ب
ــر  ــامی منج ــورای اس ــس ش ــی مجل نمایندگ
بــه ایجــاد شــور و نشــاط انتخاباتــی در ســطح 
کــرد؛  امیــدواری  ابــراز  می شــود،  شــهر 
قانــون،  رعایــت  بــا  کاندیداهــا  طرفــداران 
شــهروندان را بــه حضــور پرشــور در پــای 

ترغیــب کننــد. رای  صندوق هــای 

عضــو کمیســیون تحقیــق و نظارت شــورای 
بسترســازی های  تبریــز،  شــهر  اســامی 
فعالیت هــای  دوره  در  را  شــهر  تبلیغاتــی 

انتخاباتــی ارزشــمند و کم نظیــر خوانــد.
ــه  ــه نامــه عجــب شــیر ب ــه گــزارش هفت ب

نقــل از شــهریار، جعفــر مدبــر در صحــن 
علنــی شــورای اســامی شــهر تبریــز بــا بیــان 
ــه  ــی ک ــت: اقدامت ــار داش ــب اظه ــن مطل ای
شــهرداری تبریــز در بسترســازی و فضاســازی 
فعالیت هــای انتخاباتــی صــورت داده، موجــب 
ــه چشــم  شــده آشــفتگی خاصــی در شــهر ب

نخــود.
ـــا  ـــدام در مقایســـه ب ـــن اق ـــه داد: ای وی ادام
دوره هـــای پیشـــین، ارزشـــمند و کم نظیـــر 
ـــات  ـــرد: از زحم ـــان ک ـــر خاطرنش ـــت.  مدب اس
در  شـــهرداری  همـــکاران  شـــبا نه روزی 
ــی  ــهر، قدردانـ ــر شـ ــر و ظاهـ ــظ منظـ حفـ

می کنـــم.

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز 
با هدف استقبال بهینه از مسافران نوروزی و رفاه 
حال میهمانان در سطح شهر، ساعات کار ناوگان 
افزایش  را  مترو  و  رانی  تاکسی  رانی،  اتوبوس 

می دهد.
به گزارش شهریار، این اقدام که با هدف آماده 
ازمسافرین  استقبال  نوروز،  ایام  شهربرای  سازی 
از  قبول  و  قابل  و  زیبا  ای  ارائه چهره  و  نوروزی 
تبریز صورت می گیرد،  طی جلسه ای با حضور 
شهرداری  دهگانه  مناطق  ونقل  حمل  معاونین 
 ، شهری  قطار  سازمان های  محترم  ونمایندگان 
اتوبوسرانی وتاکسیرانی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
جهت  ریزی  برنامه  گزارش،  این  اساس  بر 

اقدام   ، ایام نوروز  افزایش زمان فعالیت مترو در 
فعالیت  زمان  افزایش  جهت  اتوبوسرانی  شرکت 
و  تردد  پر  های  مسیر  در  شهری  های  اتوبوس 
نواقص  رفع  ناوگان،  خدمات  کیفیت  افزایش 
و  بیرونی  نظافت  و  رسانی  اطاع   ، ایستگاه ها 
داخلی اتوبوس ها و همچنین لباس فرم رانندگان 
نظارت  های  سیستم  افزایش   ، اتوبوس  محترم 
فرم  لباس  خصوص  در  اقدام  و  تاکسیرانی 
رانندگان تاکسی وبهداشت محیطی تاکسی های 
شهری از جمله مواردی بود که در جلسه فوق، 
تصویب  مورد  و  کنندگان طرح  از طرف شرکت 
نقل  و  حمل  معاونت  اعام  به  بنا  گرفت.   قرار 
طرح،  این  اجرای  جزییات  تبریز،  شهرداری 

متعاقبا به اطاع شهروندان عزیز خواهد رسید.

 ویژگی های مجلس مقتدر از دیدگاه 
دانشجویان

هواداران کاندیداها هوای رفتگران را هم 
داشته باشند

 عضو کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسامی شهر تبریز: 
 اقدام شهرداری در فضاسازی تبلیغات انتخاباتی ارزشمند و 

کم نظیر است 

 با هدف استقبال بهینه از مسافرین و میهمانان نوروزی صورت می گیرد: 
 افزایش ساعات کار ناوگان اتوبوس رانی ، مترو و تاکسی رانی در ایام نوروز  



یکشنبه 02 اسفند ماه 94 - سال دوم - شماره 39

هفته نامه فرهنگی ـ اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : جعفر شکوریان
طراحی: موسسه پژواک کتاب آذربایجان

زیر نظر شورای سردبیری
چاپ : تصویر

آدرس: تبریز - خیابان فارابی )چایکنار( - 200 متر پایین 
تر از پمپ بنزین - پاک 8/3 - طبقه دوم

تلفن دفتر :36577742-041   فکس: 041-36555821
تلفن همراه : 09143010573

     www.shakourian.com

j.shakourian@gmail.com

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

www.ajabshirema.ir

چهارشنبهسه شنبه دوشنبه یک شنبه 

شنبهجمعهپنج شنبه


