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ســرمقــاله

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

یک کارشناس مذهبی:
افزایش سن ازدواج آرامش معنوی 

جامعه را برهم می زند

باال  با  گفت:  مذهبی  کارشناس  یک 
رفتن سن ازدواج، جامعه آرامش معنوی 

و فرهنگی خود را از دست می دهد.
ــیر  ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــر  ــام »ناص ــنا، حجت ااس ــل از ایس ــه نق ب
ــن ازدواج و  ــاا رفت ــرد: ب ــار ک ــوی«، اظه نق
تاخیــر در ایــن امــر معنــوی تبعــات فرهنگــی 
و اجتماعــی زیــادی بــه دنبــال دارد چــرا کــه 
ــت و  ــراه اس ــزه هم ــا غری ــواره ب ــان هم انس
ایــن امــر زمینــه گنــاه و فســاد را در جامعــه 

ــه وجــود مــی آورد. ب
وی تصریــح کــرد: تاخیــر در ازدواج عــاوه 

بــر اینکــه اســتحکام زندگــی

تازه های خبر

هـر  توسـعه  و  پیشـرفت  ارکان  از  یکـی 
مختلـف  هـای  در حـوزه  آمـوزش  کشـوری، 
چشـمه  سـر  دانـش  و  علـم  از  اسـت.آگاهی 
می گیـرد و علـم و دانش نیـز از طریق آموزش 
و  آرا  تبـادل  بـا  را  خـود  و  می یابـد  انتقـال 
اندیشـه صیقـل داده و دامنه خود را گسـترش 

می دهـد.
کـه  اسـت  حـدی  بـه  آمـوزش  اهمیـت 
خداوند سـبحان نقـش آموختن را می سـتاید 
و می فرمایـد: »آموخـت به انسـان آنچه را که 
نمی دانسـت« با همـه پیشـرفته ها و تحواتی 
کـه اتفـاق افتـاده و بشـر را از کـره خاکـی به 
کائنـات دیگـر از جملـه مریخ کشـانده اسـت. 
و  ندرت هـا  بـه  غلبـه  علـم  کـه  اقتصـاد 
کمبودهـا اسـت. دانسـتن را ابـزار توسـعه و 
لـذا  توسـعه می دانـد.   زیربنـای  را  آمـوزش 
اقتصاددانـان بـرای توسـعه، عواملـی را ذکـر 
می کننـد کـه اکنـون حداقـل هـر سـال یک 
منابـع  )گـزارش  ملـل  سـازمان  توسـط  بـار 
انسـانی( منتشر می شـود. لذا کشـوری زمانی 
توسـعه یافتـه و غنـی اسـت کـه از امکانـات 
خـدادادی بهـره گرفتـه و آنهـا را در راه اعتا 
و بهـروزی انسـان ها بـه کار گیـرد. از ایـن رو 
کشـوری کـه مثـًا درآمد نفتی بسـیار دارد تا 
زمانـی که از عوامل توسـعه برخوردار نباشـد، 

توسـعه یافتـه تلقـی نمی شـود. 
 پس آنچه ثروت را به عامل

علم و آگاهی

 رئیس شورای اسامی شهر تبریز: 
نتایج نمایشگاه توانمندی 

های تبریز در آلمان پر برکت 
خواهد بود

 رئیس کل بانک مرکزی: 
 کاهش نرخ بهره بانکی منجر 
به کشش پذیری بازار سرمایه 

شده است

جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری

تاکید کمیسیون بر رفع 
موانع سرمایه گذاری

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
زیرساخت های انرژی شهر 

تبریز برای سال 2018 
تقویت می شود
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تا می توانی بدزد!

موافقت اصولی بانک مرکزی 
با وام 100میلیون تومانی خرید 

مسکن

برگزاری اولین جشنواره 
سراسری تخم مرغ های رنگی 
نوروزی در منطقه آزاد ارس

 وکا به عنوان مدافع ارزش ها 
در تحقق آن ها پافشاری کنند

شانس 15 ورزشکار آذربایجان 
شرقی برای کسب سهمیه 

المپیک ریو

   لیست جایگاههای عرضه میوه 
نوروزی در تبریز اعام شد  

طرح تغییر نحوه فروش 
بانک ها به شورای پول و 

اعتبار رفت

 حماسه حضور و همدلی:

جبارزاده: انتخابات 
آذربایجان شرقی در امنیت 

کامل برگزار شد

رئیس اتاق اصناف ایران:

اصناف
 کارآفرینان بی توقع

تبلیغات میلیاردی با درآمد 
480 میلیونی نمایندگان مقروض!

هر چیزی که برای خارجی ها مجاز است، برای ایرانی ها هم اعمال شود

تجمیع شمارش در محل فرمانداری نیازمند وقت کافی است
هیچ مشکلی از شعبه های اخذ رای گزارش نشد

 خارجی ها 40 درصد و ایرانی ها 5 درصد می توانند سهام بخرند.

حماسه سازان انتخابات، برندگان اصلی این رویداد.
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یادداشــت

ماجـــرا بـــه داشـــتن یـــک برتـــری 
ــه گـــری  رقابتـــی فـــردی در عالـــم معاملـ
ــت  ــن اسـ ــوال ایـ ــود. و سـ ــوط می شـ مربـ
کـــه خاصیـــت شـــما چیســـت؟ چـــه فـــن 
خاصـــی در بـــازار داریـــد کـــه بتوانـــد بـــه 
ــود مفیـــد و موثـــر  شـــما در کســـب سـ
ـــتراتژی  ـــون اس ـــارت را در مت ـــن عب ـــد. ای باش
ـــل  ـــد عام ـــی دانی ـــر نم ـــه اگ ـــد ک ـــده ای دی
مزیـــت شـــما چیســـت پـــس احتمـــاا 
مزیتـــی نداریـــد! البتـــه در برخـــی مـــوارد 
ـــد  ـــی دارن ـــری های ـــران برت ـــه گ ـــم معامل ه
ـــناخت آن  ـــرای ش ـــون ب ـــان تاکن ـــی خودش ول
تمرکـــز نداشـــته اند.بهتریـــن راه شـــناخت 
ایـــن اســـت کـــه بـــه ســـبک کار خودتـــان 
مراجعـــه کنیـــد و بـــه ایـــن ســـوال پاســـخ 
ــما  ــای شـ ــت هـ ــا موفقیـ ــه آیـ ــد کـ دهیـ
ـــاص  ـــگردهای خ ـــا و ش ـــی از توانمندی ه ناش
اســـت یـــا نتیجـــه شـــانس و اقبـــال و یـــا 

رونـــد عمومـــی بـــازار؟
ــف  ــود را کشـ ــوری خـ ــدی محـ توانمنـ

ــد. کنیـ
ـــا  ـــهام ی ـــازار س ـــوری در ب ـــدی مح توانمن
ـــای  ـــی از فاکتوره ـــده ترکیب ـــرگ برن همـــان ب
ـــت  ـــن اس ـــاده ای ـــک راه س ـــت. ی ـــدد اس متع
ـــک از  ـــدام ی ـــما در ک ـــوان ش ـــد ت ـــه ببینی ک

ـــت: ـــر اس ـــواات زی س
ـــتید و  ـــی هس ـــناس خوب ـــهم ش ـــا س • آی
می توانیـــد ســـهام خـــوب و بـــد را از هـــم 

ـــد؟ ـــز دهی تمی
• آیـــا رونـــد شـــناس خوبـــی هســـتید و 
ـــا و  ـــا، رفتاره ـــر رونده ـــز ب ـــا تمرک ـــد ب قادری
ـــد؟ ـــی را کشـــف کنی ـــان حرکت ـــای پنه الگوه
ــتید  ــاری هسـ ــت قهـ ــا تکنیکالیسـ • آیـ
درزش  ای  مـــو  هایتـــان  تشـــخیص  و 

نمـــی رود؟
• آیا شرایط شناس خوبی

نیر شاهین

5

چطور در بورس ضرر نکنیم؟
                                            یافته های حیرت انگیز
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انتخابـــات آذربایجـــان  رئیـــس ســـتاد 
شـــرقی بـــا بیـــان اینکـــه نهایـــت درآمـــدی 
ـــدت  ـــول م ـــس در ط ـــده مجل ـــک نماین ـــه ی ک
نمایندگـــی می توانـــد کســـب کنـــد 480 
ــنیده  ــت: شـ ــت، گفـ ــان اسـ ــون تومـ میلیـ
ــا  ــا میلیاردهـ ــی از کاندیداهـ ــود برخـ می شـ
تومـــان صـــرف تبلیغـــات می کننـــد کـــه 

بایـــد پرســـید انگیزه شـــان چیســـت.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــتری خیابانی در  ـــعید شبس ـــارس، س ـــل از ف نق
ـــات اســـتان  جلســـه فرهنگـــی، اجتماعـــی انتخاب
آذربایجـــان شـــرقی اظهـــار داشـــت: یقینـــا 
همـــه می داننـــد هـــر قـــدر حضـــور مـــردم 
پـــای صندوق هـــای رای بیشـــتر باشـــد بـــه 
ـــدار  ـــدی و اقت ـــب عزتمن ـــزان موج ـــان می هم

ـــود. ـــد ب ـــام خواه نظ
وی افـــزود: فرقـــی نمی کنـــد مـــردم بـــه 
ـــردی از  ـــر ف ـــام ه ـــد و ن ـــی رای دهن ـــه کس چ
ـــرم  ـــا محت ـــرای م ـــد ب ـــرون آی ـــدوق رای بی صن
خواهـــد بـــود؛ مهـــم ایـــن اســـت اکثریـــت 
ــف  ــف و موظـ ــود را مکلـ ــه خـ ــراد جامعـ افـ
ـــتگاه  ـــد و دس ـــات بدانن ـــور در انتخاب ـــه حض ب
ـــه  ـــود را ب ـــاش خ ـــت ت ـــتان نهای ـــی اس اجرای
ـــور  ـــن حض ـــای ای ـــت زمینه ه ـــد بس کار خواه

حداکثـــری را فراهـــم آورد.

استکبار مشکل ریشه ای با ایران دارد
شبســـتری  خیابانـــی اذعـــان داشـــت: 
اســـتکبار جهانـــی هیـــچ گاه بیـــکار ننشســـته 
و بـــا جمهـــوری اســـامی ایـــران مشـــکات 
ـــم  ـــوز ه ـــال هن ـــد از 37 س ـــه ای دارد و بع ریش
می خواهنـــد مـــردم را از ایـــن نظـــام ناامیـــد 
کننـــد کـــه امیدواریـــم در انتخابـــات هفتـــم 
اســـفند شـــاهد حضـــور حتـــی پرشـــکوه تری 
ــش  ــا افزایـ ــا بـ ــیم تـ ــات 92 باشـ از انتخابـ
ـــان  ـــه شـــکلی مســـتند بدخواه حضـــور خـــود ب

میهـــن را مایـــوس کننـــد.
اســـتاندار  امنیتـــی  سیاســـی  معـــاون 
ـــوا  ـــرد: معم ـــان ک ـــرقی خاطرنش آذربایجان ش
ـــات  ـــور انتخاب ـــار در کش ـــک ب ـــال ی ـــر دو س ه
هیـــچ  تاکنـــون  کـــه  برگـــزار می شـــود 
مشـــکلی در انتخابـــات مختلـــف نداشـــته ایم.

کاندیداها و اطرافیانشان اصل در رقابت را 
ارائه خدمت بدانند نه رسیدن به قدرت

ایـــن مســـئول تاکیـــد کـــرد: یکـــی از 
ـــات  ـــه در انتخاب ـــری ک ـــم دیگ ـــای مه بحث ه
ــی  ــاق انتخاباتـ ــت اخـ ــت رعایـ ــرح اسـ مطـ
ـــان  ـــا و اطرافیانش ـــدوارم کاندیداه ـــت و امی اس
ـــه  ـــد ن ـــت بدانن ـــه خدم ـــت را ارائ اصـــل در رقاب
ـــن  ـــز روی ای ـــا تمرک ـــدرت و ب ـــه ق ـــیدن ب رس
ـــامی  ـــاق اس ـــن اخ ـــت موازی ـــه رعای ـــل ب اص
ـــی  ـــن انتخابات ـــل قوانی ـــد کام ـــه و پایبن پرداخت

ـــند. باش
ـــرقی  ـــات آذربایجان ش ـــتاد انتخاب ـــس س رئی
یـــادآور شـــد: کاندیداهـــا بایـــد بـــه حـــدود 
و اختیـــارات یـــک نماینـــده آگاهـــی داشـــته 
مختلـــف صداقـــت  وعده هـــای  دادن  در  و 
ــیاه نمایی  ــب، سـ ــند و از تخریـ ــته باشـ داشـ
ـــن  ـــوزان ای ـــات دلس ـــردن خدم ـــئوال ب و زیرس

نظـــام مقـــدس بـــه شـــدت بپرهیزنـــد.
ــا از  ــه مـ ــن کـ ــت: همیـ ــراز داشـ وی ابـ
ـــدیم و  ـــارج ش ـــتعمارگران خ ـــلطه اس ـــر س زی
ـــر  ـــه و زی ـــت یافت ـــی دس ـــتقال سیاس ـــه اس ب
ــرار  ــامی قـ ــدس اسـ ــت مقـ ــم حکومـ پرچـ
گرفته ایـــم بزرگ تریـــن افتخـــار اســـت کـــه 
کاندیداهـــا هـــم در هـــر خـــط و خطوطـــی 

ـــکیل  ـــرای تش ـــام ب ـــوب نظ ـــتند در چارچ هس
ــت  ــات دولـ ــذار اقدامـ ــه ریل گـ ــی کـ مجلسـ

باشـــند، تـــاش کننـــد.
اینکـــه  بیـــان  بـــا  مســـئول  ایـــن 
جناح هـــای رقیـــب از تخریـــب متقابـــل هـــم 
ــات  ــس از انتخابـ ــه پـ ــد چراکـ ــز کننـ پرهیـ
ـــم  ـــا ه ـــاق ب ـــا وف ـــد ب ـــده بای ـــای برگزی نامزده
ــور  ــعه را در کشـ ــه توسـ ــیدن بـ ــیر رسـ مسـ
همـــوار کننـــد، اضافـــه کـــرد: انتخابـــات 
ــد  ــت و نبایـ ــام اسـ ــی نظـ ــرمایه اجتماعـ سـ
ــی از  ــه ناشـ ــی را کـ ــرمایه اجتماعـ ــن سـ ایـ
ـــت  ـــهید اس ـــزاران ش ـــدن ه ـــون غلطی ـــه خ ب
و هم اکنـــون هـــم شـــهدایی را بـــرای حفـــظ 
امنیـــت و آرامـــش نظـــام تقدیـــم می شـــود، 

بـــا دســـت خـــود تضعیـــف کنیـــم.
شبســـتری متذکـــر شـــد: متاســـفانه بـــه 
ســـادگی اســـطوره ها و بدنه هـــای اصلـــی 
بـــه  و  می بریـــم  زیرســـئوال  را  انقـــاب 
انقـــاب  پایه هـــای  مختلـــف  بهانه هـــای 
ــم  ــم می کنیـ ــراف متهـ ــاد و انحـ ــه فسـ را بـ
و تنهـــا بـــرای القـــای دیدگاه هـــا و فکـــر 
ــان  ــاد هیجـ ــود و ایجـ ــی خـ ــاص سیاسـ خـ

سیاســـی شـــخصیت های اصلـــی و تاثیرگـــذار 
نظـــام را بـــه راحتـــی مـــورد تخریـــب قـــرار 

. می دهیـــم

نباید افراد را به دو دسته سیاه و سفید 
تقسیم بندی کنیم

اســـتاندار  امنیتـــی  سیاســـی  معـــاون 
آذربایجـــان  شـــرقی توضیـــح داد: نبایـــد 
افـــراد را بـــه دو دســـته ســـیاه و ســـفید 
تقســـیم بندی کنیـــم چراکـــه بیـــن ایـــن دو 
رنـــگ هـــزاران طیـــف رنگـــی وجـــود دارد و 
ـــا  ـــا م ـــه ب ـــردی ک ـــه ف ـــت ک ـــور نیس ـــن ط ای
کامـــا موافـــق نیســـت دشـــمن مـــا اســـت.

ـــه  ـــدی ک ـــت درآم ـــه نهای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــب  ـــد کس ـــس می توان ـــده در مجل ـــک نماین ی
کنـــد 480 میلیـــون تومـــان اســـت، افـــزود: 
ـــود  ـــنیده می ش ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ــان را  ــا تومـ ــا میلیاردهـ ــی از کاندیداهـ برخـ
ــد از  ــه بایـ ــد کـ ــات می کننـ ــرف تبلیغـ صـ

ــت. ــان چیسـ ــید انگیزه شـ ــا پرسـ اینهـ
ـــرقی  ـــات آذربایجان ش ـــتاد انتخاب ـــس س رئی
ـــر  ـــه خاط ـــد ب ـــا نبای ـــت: کاندیداه ـــان داش بی
از مـــردم  آوردن چنـــد رای  بـــه دســـت 
اســـتفاده ابـــزاری کـــرده و بـــا اســـتفاده 
ــه دادن  ــا بـ ــق آنهـ ــف و عایـ ــاط ضعـ از نقـ
بـــا  تضـــاد  در  و  غیرواقعـــی  شـــعارهای 

ــد. ــود بپردازنـ ــی خـ ــخصیت واقعـ شـ
ایـــن مســـئول بـــا اشـــاره بـــه ابزارهـــای 
ـــی  ـــای حقیق ـــتفاده در فض ـــورد اس ـــی م تبلیغ
و مجـــازی، گفـــت: متاســـفانه در حـــوزه فضـــای 
ـــن نشـــده  ـــوز تدوی ـــون شـــفافی هن مجـــازی قان
ــم یـــک  ــر هـ ــال حاضـ ــا در حـ ــن فضـ و ایـ
ـــزرگ  ـــد ب ـــک تهدی ـــم ی ـــزرگ و ه ـــت ب فرص
ــگاه  ــا جوانـ ــه بعضـ ــود کـ ــوب می شـ محسـ
ارائـــه لیســـت های جعلـــی متعـــدد و ایـــراد 
تهمـــت و افتـــراء و تخریـــب متقابـــل شـــده 
اســـت کـــه ایـــن بداخاقی هـــا در شـــأن 

کشـــور مـــا نیســـت.
ــع آوری  ــه جمـ ــاره بـ ــا اشـ ــتری بـ شبسـ
تعـــداد کثیـــری از بنرهـــای تبلیغاتـــی کـــه 
در محل هـــای غیرقانونـــی نصـــب شـــده 
ــزاف  ــای گـ ــت: هزینه هـ ــان داشـ ــود، اذعـ بـ
ایـــن بنرهـــای رنگارنـــگ می توانســـت بـــرای 
شـــمار زیـــادی از افـــراد بی بضاعـــت جامعـــه 

ــد. ــر باشـ ــا و موثـ گره گشـ

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی عنوان کرد:

تبلیغات میلیاردی با درآمد 
480 میلیونی نمایندگان مقروض! 

 رییس دادگستری عجب شیر:
 وکا به عنوان مدافع ارزش ها در 

تحقق آن ها پافشاری کنند

ــت:  ــیر گف ــب ش ــتری عج ــس دادگس ریی
ــه  ــای جامع ــع ارزش ه ــوان مداف ــه عن وکا ب
ــاری  ــا پافش ــق آن ه ــرای تحق ــد ب ــواره بای هم

ــد. کنن
ــه  ــبر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ایرنــا، عبدالرضــا نواپــور، در جمــع 
وکای دادگســتری ایــن شهرســتان بــه منظــور 
ــی از  ــن قدردان ــل، ضم ــت روز وکی گرامیداش
تعامــل مطلــوب وکا بــا کارکنــان دادگســتری 
افــزود: وکا، معیــن القضــات بــوده و بایــد 
هرچــه بیشــتر شــئونات وکالــت را رعایــت 

ــد. کنن
ــال  ــان اینکــه قضــات و وکا دو ب ــا بی وی ب
فرشــته عدالــت هســتند، اظهــار کــرد: عدالــت، 
ــا  ــدف انبی ــر و ه ــی بش ــاس زندگ ــاد و اس بنی
ــای  ــق آن خــون انســان ه ــرای تحق ــوده و ب ب

ــه شــده اســت. ارزشــمندی ریخت
ــادآوری  رییــس دادگســتری عجــب شــیر ی
کــرد: وکا بایــد افــرادی دانــا، بصیــر، معتمــد، 
آگاه، بــا تقــوا و بــا شــخصیت باشــند چــرا کــه 
وکیــل از جایــگاه باایــی در جامعــه و امــر 

قضــاوت برخــودار اســت.
اداری  شــغلی،  شــئونات  حفــظ  نواپــور، 
و مراعــات روابــط فــردی و اجتماعــی را از 
ضــرورت هــای اهمیــت شــان وکالــت برشــمرد 
ــه طــور  ــن شــئونات ب و ادامــه داد: مراعــات ای
ــت  ــه وکال ــه حرف ــدود ب ــوط و مح ــرف مرب ص
برگیرنــده همــه شــئون  در  بلکــه  نیســت 
زندگــی فــردی، اجتماعــی و خانوادگــی اســت.

در ایــن آییــن وکای حاضــر در جلســه، 
ــرح و از 20  ــود را مط ــکات خ ــائل و مش مس
وکیــل کانــون وکای دادگســتری و مرکــز 
ــی  ــوزه قضای ــه ح ــوه قضایی ــاوران ق ــور مش ام
ــوح ســپاس تجلیــل  ــا اهــدای ل عجــب شــیر ب

شــد.

مردم ایران به خاطر مسایل اقتصادی 
مقابل دشمن سر خم نمی کنند 

آذربایجان شــرقی  صداوســیما  مدیــرکل 
ــمنان  ــه دش ــه ب ــز همیش ــردم عزی ــت: م گف
خــود نشــان داده انــد کــه بــه آرمان هــای 
ــا  ــن آرمان ه ــر روی ای ــد و ب ــاب پایبندن انق
بــا کســی تعــارف ندارنــد، شــان مــردم خیلــی 
فراتــر از مســائل معیشــتی و اقتصــادی اســت.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از باشــگاه خبرنــگاران جــوان، لطیفــی بــا 
بیــان اینکــه شــرکت در انتخابــات یــک وظیفــه 
ــر معظــم  ــزود: رهب ــی و شــرعی اســت، اف دین
ــدوق رأی  ــای صن ــروز در پ ــح ام ــاب صب انق
ــت از  ــه تبعی ــد ب ــز بای ــا نی حاضــر شــدند و م

ــم. ــر ســبقت بگیری ــای خی ایشــان در کاره
وی ادامــه داد: خــدا را شــاکریم کــه توفیــق 
در  کــه  داد  عمــری  و  موقــع  بــه  حضــور 
ــهیم  ــامی مان س ــز اس ــور عزی ــت کش سرنوش
باشــم کــه بــرای ثمــره آن زحمــت هــای 

ــت. ــده اس ــیده ش ــادی کش زی
وی انتخـاب شایسـته ترین افـراد را ضـروری 
دانسـت و بیان داشـت: افـراد متدیـن هیچ وقت 
ضـرری نمـی تواند داشـته باشـد. قطعـا حضور 
انسـان های صالح پـر از خیر و برکت می باشـند.

مدیـرکل صدا و سـیمای اسـتان با اشـاره به 
ویژگی هـای یـک نماینـده اصلـح، عنـوان کـرد: 
مـا بایـد انسـان هایـی را انتخاب کنیـم که خدا 
تـرس باشـند، بـه فکر مـردم باشـند، خدمت به 
مـردم، بـاور ماسـت، سفارشـات پیامبـر و ائمـه 
ماسـت. وی یـادآور شـد: ائمـه بـدون اسـتثناء 
شـبانه روزی در خدمـت مـردم بودنـد. حضرت 
علـی چقـدر بـرای فقـرا کمـک کـرد و خیلی از 
آنهـا بعـد از شـهادت ایشـان متوجـه شـدند. ما 
در ایـن مکتـب پـرورش یافتـه ایـم و بایـد این 

طـور عمـل کنیم.
وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه 
پیـام حضـور ملـت ایـران چیسـت، ابـراز کـرد: 
مـردم عزیـز همیشـه بـه دشـمنان خود نشـان 
داده انـد کـه بـه آرمان هـای انقـاب پایبندنـد و 
بـر روی ایـن آرمان هـا با کسـی تعـارف ندارند، 
شـان مـردم خیلـی فراتـر از مسـائل معیشـتی 
و اقتصـادی اسـت. ایـن همـان امـت پیامبـری 
اسـت کـه در شـعب ابـی طالـب زجـر و ظلـم 
هـای زیـادی تحمـل کرده اسـت. این مـردم به 
خاطـر مسـائل اقتصـادی بـه دشـمن سـر خـم 

نمی کننـد.

پخت کیک 10 کیلویی در عجب شیربه 
مناسبت رای اولی ها  

مجلس  دوره  پنجمین  انتخابات  با  همزمان 
خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای 
اصناف  مشارکت  با  شیر  عجب  قنادان  اسامی 
مشارکت  نخستین  برای  را  کیلویی   10 کیک 

سیاسی رای اولی ها را پختند.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، این کیک براي اولین 
بار است که در شهرستان عجب شیر پخت شد 
با حضور دانش آموزان رای اولی های شهرستان 
عجب شیر مشارکت ساسی و نقش آفرینی در 

سرونشت شهر وکشورشان را جشن گرفتند. 
این کیک در همایش رای اولی ها که در روز 
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
و دهمین دوره مجلس شورای اسامی رونمایی 

شد.
رای  حضور  شیر  عجب  شهرستان  فرماندار 
اولی ها در  افزایش نشاط و شور فضای انتخابات 
موثر دانست واظهار کرد: راي اولي ها باید خوب 
باید  و  دارند  بدانند که چه مسئولیت سنگیني 
در  و همگاني  بدانند که مشارکت وسیع  خوب 
انتخابات، کشور و نظام و انقاب را بیمه خواهد 
کرد. ابراهیم طاهری افزود: بی شک حضوریک 
هزارو100دانش آموز از رای اولی ها در انتخابات 
این دوره می تواند در افزایش نشاط و شور فضای 
انتخابات موثر باشند، جوانان و نوجوانانی که  به 
آینده  و  امید  چشم  )ره(  خمینی  امام  گفته 

سازان  انقاب اسامی هستند.
وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان رای اولی 
با حضور هوشمندانه خود در انتخابات پنجمین 
مجلس  دوره  دهمین  و  رهبری  خبرگان  دوره 
تعیین  در  ماه  اسفند  هفتم  در  اسامی  شورای 
سرنوشت شهر و کشور خود سهیم بوده و آینده 
اسامی  مقدس جمهوری  نظام  برای  را  بهتری 
رقم می زنند. وی انتخابات را تجلی حضور مردم 
افزود:  انقاب برشمرد و  در صحنه های مختلف 
و  سیاسی  بزرگ  رویدادهای  یکی از  انتخابات 
اهمیت  باید  بنابراین  است،  کشور  اجتماعی 
برای  را  انتخابات  در  مردم  حضور  جایگاه  و 
اقتدار،  استقال،  تا  کنیم  تبیین  دانش آموزان 

عزت و پایداری نظام اسامی تضمین شود.

حماسه دهم - نتایج انتخابات دور دهم مجلس شورای اسامی
محمد وحدتی هان نماینده مردم 

بستان   آباد شد
کســـب  بـــا  وحدتی هـــان  محمـــد 
بـــه  بســـتان   آباد  مـــردم  آرای  اکثریـــت 
ــتان راهـــی  ــوان نماینـــده ایـــن شهرسـ عنـ

مجلـــس شـــورای اســـامی شـــد.
کســـب  بـــا  وحدتی هـــان  محمـــد 
بیشـــترین آرا بـــه عنـــوان نماینـــده مـــردم 
بســـتان  آباد راهـــی مجلـــس شـــد. وحدتـــی 
ـــس  ـــات مجل ـــتقل در انتخاب ـــورت مس ـــه ص ب

دهـــم شـــرکت کـــرده بـــود

ضیاء اه اعزازی از بناب بهارستانی شد
ـــه  ـــوزه انتخابی ـــمارش آ را  در ح ـــس از ش پ

ـــت. ـــس راه یاف ـــه مجل ـــزازی ب ـــاء اه اع ضی
ـــان  ـــدای اصولگرای ـــزازی کاندی ـــاء اه اع ضی
ـــز  ـــن نی ـــش از ای ـــوده و پی ـــوزه ب ـــن ح در ای
در مجلـــس هشـــتم نماینـــده مـــردم بنـــاب 

ـــود. ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش در مجل

سیدحمزه امینی  از حوزه انتخابیه 
هشترود و چاراویماق بهارستانی شد 

رئیـــس ســـتاد انتخابـــات هشـــترود و 
ــمارش آ را  ــس از شـ ــت: پـ ــاق گفـ چاراویمـ
ـــاق،  ـــترود و چاراویم ـــه هش ـــوزه انتخابی  در ح

ــد. ــتانی شـ ــی  بهارسـ ــیدحمزه امینـ سـ
ـــس از  ـــت: پ ـــار داش ـــتفید اظه ـــن مس حس
شـــمارش آ را  در حـــوزه انتخابیـــه هشـــترود 
ــا 15  ــی بـ ــیدحمزه امینـ ــاق، سـ و چاراویمـ

هـــزار و 34 رای بـــه مجلـــس راه یافـــت.
ــفندیار  ــت اسـ ــن رقابـ ــزود: در ایـ وی افـ
غفـــار  رای،   29 و  هـــزار   14 صادقـــی 
رای،   612 و  هـــزار   11 اســـماعیلی 
ـــزار  ـــا 10 ه ـــاد ب ـــیری علی آب ـــین ش غامحس
و 428 رای و فرامـــرز امیریـــان بـــا 3 هـــزار 
و 229 رای کســـب کردنـــد. براســـاس ایـــن 
ــات  ــزارش ســـیدحمزه امینـــی در انتخابـ گـ
ـــه  ـــل ب ـــود و تمای ـــرده ب ـــرکت ک ـــتقل ش مس

دارد. اصولگرایـــی 

سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان 
شد

ســـلمان خـــدادادی بـــا کســـب اکثریـــت 
آرای مـــردم ملـــکان بـــه عنـــوان نماینـــده 
ایـــن شهرســـتان راهـــی مجلـــس شـــورای 

اســـامی شـــد.
ـــترین  ـــب بیش ـــا کس ـــدادادی ب ـــلمان خ س
ــکان  ــردم ملـ ــده مـ ــوان نماینـ ــه عنـ آرا بـ
ـــورت  ـــه ص ـــدادادی ب ـــد. خ ـــس ش ـــی مجل راه
دهـــم  مجلـــس  انتخابـــات  در  مســـتقل 

شـــرکت کـــرده بـــود.

رقابت حسن نژاد با شافعی در دور دوم 
انتخابات در حوزه انتخابیه مرند و جلفا

دهمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس در حـــوزه 

ــت  ــده نداشـ ــا برنـ ــد و جلفـ ــه مرنـ انتخابیـ
و هیـــچ یـــک از کاندیداهـــا نتوانســـتند 
قانونـــی را کســـب کننـــد و  حدنصـــاب 
انتخابـــات بـــه مرحلـــه دوم کشـــیده شـــد. 
ــات دهمیـــن  محمـــد حســـن نژاد در انتخابـ
دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــترین  ـــا بیش ـــد و جلف ـــه مرن ـــوزه انتخابی در ح
آرا را کســـب کـــرد تـــا بـــه همـــراه محمـــد 
ـــر  ـــا همدیگ ـــات ب ـــافعی در دور دوم انتخاب ش
ـــتقل  ـــن نژاد مس ـــد حس ـــد. محم ـــت کنن رقاب
ـــد  ـــت و محم ـــوده اس ـــرا ب ـــه اصولگ ـــل ب تمای
شـــافعی مـــورد حمایـــت اصاح طلبـــان 

بـــوده اســـت.

رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان در 
مجلس دهم شد

ــترین  ــب بیشـ ــا کسـ ــزاده بـ ــا علیـ رضـ
ـــان  ـــتان ورزق ـــوذه در شهرس ـــداد آرای مأخ تع
و خاروانـــا بـــه عنـــوان نماینـــده ایـــن 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــتان در مجلـ شهرسـ

ــد. ــاب شـ انتخـ
ـــات  ـــن دوره انتخاب ـــزاده در دهمی ـــا علی رض
مجلـــس شـــورای اســـامی مـــورد حمایـــت 

ـــود. ـــان ب اصولگرای

انتخابات مجلس در مراغه و عجب شیر به 
دور دوم کشیده شد

در  مجلـــس  انتخابـــات  دوره  دهمیـــن 
عجب شـــیر  و  مراغـــه  انتخابیـــه  حـــوزه 
برنـــده نداشـــت و هیـــچ یـــک از کاندیداهـــا 
ــب  ــی را کسـ ــاب قانونـ ــتند حدنصـ نتوانسـ
ـــیده  ـــه دوم کش ـــه مرحل ـــات ب ـــد و انتخاب کنن

شـــد.
ایـــن مرحلـــه مهـــدی دواتگـــری  در 
ـــیر  ـــه و عجب ش ـــردم مراغ ـــی م ـــده فعل نماین
بـــه همـــراه محمدعلـــی حســـین زاده در دور 
دوم دهمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای 

ــد. ــت می کننـ ــم رقابـ ــا هـ ــامی بـ اسـ
مهـــدی  گـــزارش،  ایـــن  براســـاس 
ـــر دو  ـــین زاده ه ـــی حس ـــری و محمدعل دواتگ
کاندیـــدای مـــورد حمایـــت اصولگرایـــان در 

ــد. ــه بودنـ ــوزه انتخابیـ ــن حـ ایـ

انتخابات مجلس در سراب به مرحله دوم 
کشیده شد

در  مجلـــس  انتخابـــات  دوره  دهمیـــن 
ــزار  ــروز برگـ ــراب امـ ــه سـ ــوزه انتخابیـ حـ
ـــتند  ـــا نتوانس ـــک از کاندیداه ـــچ ی ـــد و هی ش
قانونـــی را کســـب کننـــد و  حدنصـــاب 
انتخابـــات بـــه مرحلـــه دوم کشـــیده شـــد.

ـــف داوودی  ـــه یوس ـــوزه انتخابی ـــن ح در ای
ـــه دوم  ـــرد و در مرحل ـــب ک ـــتر آرا را کس بیش
بـــا مجیـــد نصیرپـــور کـــه در ایـــن مرحلـــه 
ـــب  ـــه را کس ـــوزه انتخابی ـــن ح ـــن رای ای دومی

کـــرد بـــه رقابـــت می پـــردازد.

از  دوره  ایـــن  در  داوودی  یوســـف 
ــرکت  ــتقل شـ ــورت مسـ ــه صـ ــات بـ انتخابـ
کـــرده و مجیـــد نصیرپـــور مـــورد حمایـــت 

بـــود. اصاح طلبـــان 

انتخابات مجلس در اهر و هریس به 
مرحله دوم کشیده شد

در  مجلـــس  انتخابـــات  دوره  دهمیـــن 
ـــن  ـــس در دهمی ـــر و هری ـــه اه ـــوزه انتخابی ح
دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــا  ــک از کاندیداهـ ــچ یـ ــد، هیـ ــزار شـ برگـ
ــب  ــی را کسـ ــاب قانونـ ــتند حدنصـ نتوانسـ
ـــیده  ـــه دوم کش ـــه مرحل ـــات ب ـــد و انتخاب کنن

شـــد.
بیـــت اه  انتخابیـــه  حـــوزه  ایـــن  در 
عبداللهـــی بیشـــتر آرا را کســـب کـــرد و در 
ــه  ــینیان کـ ــدی حسـ ــا مهـ ــه دوم بـ مرحلـ
در ایـــن مرحلـــه دومیـــن رای ایـــن حـــوزه 
ـــت  ـــه رقاب ـــود ب ـــرده ب ـــب ک ـــه را کس انتخابی

می پـــردازد.
عبداللهـــی در ایـــن دوره از انتخابـــات 
ــورد  ــینیان مـ ــان و حسـ ــزد اصاح طلبـ نامـ

ــت. ــان اسـ ــت اصولگرایـ حمایـ

شیویاری و فرمند نمایندگان مردم میانه 
انتخاب شدند

ـــترین  ـــب بیش ـــا کس ـــد ب ـــیویاری و فرمن ش
ـــورای  ـــس ش ـــه در مجل ـــدگان میان رای، نماین

ـــدند. ـــامی ش اس
ـــای  ـــه و ترکمانچ ـــه میان ـــوزه انتخابی در ح
یعقـــوب شـــیویاری و فردیـــن فرمنـــد بـــه 

مجلـــس شـــورای اســـامی راه یافتنـــد.
ـــت  ـــورد حمای ـــزد م ـــیویاری نام ـــوب ش یعق
اصولگرایـــان و فردیـــن فرمنـــد بـــه صـــورت 
ـــود. ـــرده ب ـــرکت ک ـــات ش ـــتقل در انتخاب مس

قلی زاده از حوزه انتخابیه کلیبر به 
بهارستان راه یافت

ـــه  ـــوزه انتخابی ـــات ح ـــتاد انتخاب ـــس س رئی
کلیبـــر، خداآفریـــن و هورانـــد از مشـــارکت 
ــن  ــرایط ایـ ــدان شـ ــدی واجـ 97.84 درصـ
حـــوزه خبـــر داد و گفـــت: در ایـــن حـــوزه 
ـــزار  ـــا 36 ه ـــی زاده ب ـــی اه قل ـــه ،قل انتخابی
ـــود  ـــد آرا ب ـــامل 57.8درص ـــه ش و 936 رای ک
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــن دوره مجل ـــه دهمی ب

راه یافـــت.
ــن  ــه در ایـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ ــی بـ بابایـ
ــر  حـــوزه ی انتخابیـــه 63 هـــزار و 858 نفـ
واجـــد شـــرایط حـــق رأی هســـتند، گفـــت: 
تعـــداد کل آرا اخـــذ شـــده در ایـــن حـــوزه 

ــت. ــزار و 480 رأی اسـ ــه 62 هـ انتخابیـ
وی بـــا قدردانـــی از نامزدهـــای دهمیـــن 
ــن  ــامی در ایـ ــورای اسـ ــس شـ دوره مجلـ
ـــی  ـــروز نهای ـــرد: پی ـــه ک ـــه اضاف ـــوزه انتخابی ح
ـــور  ـــم و غی ـــردم آگاه، فهی ـــات م ـــن انتخاب ای

منطقـــه هســـتند.
وی، تعـــداد کل آرای صحیـــح در ایـــن 
حـــوزه انتخابیـــه را 61 هـــزار و 711 رای 
اعـــام و از تـــاش عوامـــل برگـــزاری ایـــن 

ــرد. ــی کـ ــات قدردانـ انتخابـ
ـــی زاده  ـــه قل ـــی ال ـــس از قل ـــزود: پ وی اف
ـــزار و 914  ـــا 18 ه ـــر آذر‹ ب ـــی فخ ـــز › عل نی
رای، › نورالـــه نورالهـــی بســـطام‹ بـــا یـــک 
ــا  ــری‹ بـ ــه میـ ــزار و 783 رای، › روح الـ هـ
ـــی  ـــه قهرمان ـــزار و 369 رای، › حمدال ـــک ه ی
ــری‹  ــف صفـ ــا 842 رای و › یوسـ ــرد‹ بـ فـ
بـــا 618 رأی در رتبـــه هـــای بعـــدی قـــرار 

دارنـــد.
ـــا 515  ـــور‹ ب ـــاس پ ـــرام عب ـــت: › به وی گف
ـــی  ـــا 428 رأی، › عل ـــادری‹ ب ـــی به رأی، › عل
ـــا  ـــز شـــکوری‹ ب ـــا 156 رأی، › پروی ـــی‹ ب زارع
150 رأی از دیگـــر داوطلبـــان ایـــن حـــوزه 

انتخابیـــه بـــه شـــمار می رونـــد.

نتایج انتخابات مجلس در حوزه تبریز 
قطعی شد

شـــورای  مجلـــس  انتخابـــات  نتایـــج 
ـــهر  ـــکو و آذرش ـــز، اس ـــوزه تبری اســـامی در ح
ـــد  ـــکیان و احم ـــعود پزش ـــد و مس ـــی ش قطع
علیرضـــا بیگـــی مســـتقیما بـــه مجلـــس راه 

یافتنـــد.
ـــزار و 605  ـــا 261 ه ـــکیان ب ـــعود پزش مس
و احمـــد علیرضـــا بیگـــی بـــا 235 هـــزار و 
ـــد. ـــس راه یافتن ـــه مجل ـــتقیما ب 314 رای مس

ــی  ــین فرهنگـ ــه داد: محمدحسـ وی ادامـ
ــاعی  ــرا سـ ــزار و 379 رای، زهـ ــا 143 هـ بـ
ـــادی  ـــا من ـــزار و 384 رای، علیرض ـــا 114 ه ب
بـــا 113 هـــزار و 748 رای، محمداســـماعیل 
رای،   329 و  هـــزار   105 بـــا  ســـعیدی 
ــزار و  ــا 102 هـ ــر الموســـوی بـ میرعلی اصغـ
ـــا  ـــی ب ـــاج الدین ـــیدمحمدرضا ت 255 رای، س
98 هـــزار و 562 رای، شـــهاب الدین بـــی 
ــزار و 281 رای،  عبـــاس  ــا 96 هـ مقـــدار بـ
ـــه دور  ـــزار و 855 رای ب ـــا 88 ه ـــزاده ب عباس
دوم انتخابـــات مجلـــس در ایـــن حـــوزه راه 

یافتنـــد.

نتایج قطعی انتخابات مجلس خبرگان در 
آذربایجان شرقی اعام شد

ــا 743  ــتری بـ ــد شبسـ ــن مجتهـ محسـ
هـــزار و 818 رای، علـــی ملکوتـــی بـــا 688  
هـــزار و 700 رای، محمدتقـــی پورمحمـــدی 
بـــا 570 هـــزار و 445 رای، هاشـــم هاشـــم زاده 
ـــا 476 هـــزار و 888 رای و محمـــد  هریســـی ب
فیضـــی ســـرابی  بـــا 415 هـــزار و 41 رای 
ـــان  ـــتان آذربایج ـــدگان اس ـــوان نماین ـــه عن ب
شـــرقی بـــه مجلـــس خبـــرگان رهبـــری راه 

می یابنـــد.

منبع: خبرگزاری های فارس، تسنیم و مهر

علم و آگاهی
 بهــــروزی و بهزیسـتی و 
توسـعه و پیشـرفت تبدیل می کنند. »دانستن« 
یعنـی علم و آگاهی اسـت کـه از طریق آموزش 
پرده هـای  اکنـون  هـم  بشـر  می شـود  کسـب 
»ندانسـتن« را دریـده و پیـش می تـازد. روزی 
می کنـد.  صـادر  را  انسـان  ژنتیـک  شناسـنامه 
حیـات  دنبـال  بـه  مریـخ  در  دیگـر  روزی 
می چرخـد. ولـی بـا همـه ایـن اوضـاع و احوال 
هنـوز فقـر و بی سـوادی و تبعیـض و جنـگ و 
جنایـت در کـره خاکی بیـداد می کنـد. عده ای 

چـاق و گروهـی اغـر و نحیف انـد. 
گروهـی در نعمـت و نـاز و گروهـی دیگر در 
نکبـت و امـراض غوطه ورنـد همه نابسـامانی ها 
راه درمان دارد که آن آموزش و دانسـتن اسـت. 
جهالـت یـا ندانسـتن عامـل تاریکـی و آمـوزش 
اهمیـت  اسـت  روشـنایی  عامـل  دانسـتن  و 
روشـنایی بـه حدی اسـت کـه خداوند سـبحان 
خـود را نـور آسـمان و زمیـن می نامـد آمـوزش 

دارای گسـترده بی شـمار اسـت. 

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

یک کارشناس مذهبی:
افزایش سن ازدواج آرامش معنوی 

جامعه را برهم می زند
فرزندهــای  تعــداد  و   
ــب  ــی موج ــد از طرف ــم می کن ــواده را ک خان
ــدان  ــا فرزن ــدر و مــادر ب ــاد پ ــه ســنی زی فاصل
ــی  ــروزه یک ــرد: ام ــوان ک ــوی عن ــود. نق می ش
از مهمتریــن دغدغه هــا و بهانه هــای افــراد 
ــا  ــود شــغل ب ــکاری و نب ــژه پســران، بی ــه وی ب
ثبــات اســت کــه دولــت بایــد در ایــن خصــوص 

ــد. ــری بیندیش تدابی
این کارشـناس مذهبی، توقع زیـاد، تجمل گرایی 
ازدواج  از آفت هـای  و نبـود صبـر و تحمـل را 
و  دختـران  از  برخـی  کـرد:  اعـام  و  دانسـت 
پسـران هم بـه بهانه ادامه تحصیـل ازدواج را به 
تاخیـر می اندازنـد. وی با بیـان اینکه متاسـفانه 
امـروزه جامعـه مـا دچـار اشـتباه بزرگـی شـده 
کـه بلـوغ جسـمی و جنسـی را جایگزیـن بلوغ 
اجتماعـی کـرده و همیـن امـر بهانـه ای بـرای 
افزایـش سـن ازدواج شـده اسـت، تاکیـد کـرد: 
نیفتـد و پـس  بـه تعویـق  ازدواج  بهتـر اسـت 
از بلـوغ جسـمی و در اولیـن فرصـت ایـن امـر 
مقـدس انجـام شـود.  ایـن کارشـناس مذهبـی 
بـه خانواده هـا توصیـه کـرد: مراقـب فرزندانتان 
باشـید و اجـازه ندهیـد کـه بهانه هایـی ماننـد 
زیـاد  توقـع  و  تجمل گرایـی  تحصیـل،  ادامـه 
منجـر بـه تاخیـر در امـر ازدواج آنهـا شـود چرا 
کـه تبعـات و عـوارض تاخیـر در ازدواج دامـان 

خـود خانـواده را هـم می گیـرد.
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عضـــو کمیســـیون شهرســـازی و معمـــاری 
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
تقـــل از روابـــط عمومـــی شـــورای اســـامی 
شـــهر تبریـــز، دکتـــر رســـول درســـخوان در 
ــورای  ــه شـ ــتور جلسـ ــش از دسـ ــق پیـ نطـ
اســـامی شـــهر تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه 
انتخابـــات پیـــش رو گفـــت: آرزو میکنـــم 
حضـــور مـــردم در انتخابـــات باشـــکوه باشـــد 
و بـــه تمـــام منتخبیـــن پیشـــاپیش تبریـــک 

. ییـــم می گو
ـــه از  ـــه هم ـــان اینک ـــا بی ـــر درســـخوان ب دکت
ـــخن  ـــال 2018 س ـــرای س ـــا ب ـــت گیری ه جه
تجربه هـــای  داشـــت:  اظهـــار  می گوینـــد 
بازســـازی بافت هـــای تاریخـــی، بایـــد در 

ـــود. ـــرار ش ـــز تک ـــز نی تبری
او دلیـــل اســـتقبال از بخـــش گردشـــگری 
ــر  ــی، عناصـ ــر اصلـ ــوزه عناصـ ــه حـ را در سـ
ــدی  ــیم بنـ ــی تقسـ ــر جانبـ ــه و عناصـ ثانویـ
ــی در  ــر اصلـ ــت: عناصـ ــراز داشـ ــرد و ابـ کـ
واقـــع بافـــت شـــهری اســـت و اینکـــه مثـــا 
یـــک بنـــای خـــاص بازســـازیمی شـــود بـــه 
ــا  ــت امـ ــا دارای ارزش اسـ ــک بنـ ــوان تـ عنـ
ـــت. ـــر از آن اس ـــم ت ـــیار مه ـــهری بس ـــت ش باف

ــهر  ــورای شـ ــه شـ ــت رییسـ ــو هیئـ عضـ
ـــهری،  ـــت ش ـــه باف ـــه ب ـــه داد: توج ـــز ادام تبری
ــدان  ــی میـ ــت تاریخـ ــوص در بافـ ــه خصـ بـ
ـــه عنـــوان یکـــی از نخســـتین  صاحب اامـــر ب

و مهم تریـــن میادیـــن تمدنـــی کشـــور بایـــد 
مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.

دکتـــر درســـخوان بـــا پخـــش تصاویـــری 
از گذشـــته و حـــال میـــدان امـــام اصفهـــان 
و  میـــدان صاحب اامـــر  احیـــای  گفـــت: 
ــن  ــد تامیـ ــاه، نیازمنـ ــه حسن پادشـ مجموعـ
منابـــع ملـــی و کمک هـــای دولتـــی اســـت، 
ـــوص  ـــن خص ـــت در ای ـــون دول ـــفانه تاکن متاس

هزینـــه ای نکـــرده اســـت.
عضـــو شـــورای شـــهر تبریـــز وظیفـــه 
ـــه  ـــی را وظیف ـــار فرهنگ ـــای آث ـــازی و احی بازس

ـــرد:  ـــد ک ـــت و تاکی ـــت دانس ـــت و حاکمی دول
ـــهرداری  ـــه ش ـــق ب ـــه را متعل ـــن وظیف ـــن ای م
ـــه  ـــهرداری ب ـــک ش ـــا کم ـــی ب ـــم ول ـــی دان نم
ـــک  ـــن کم ـــی ای ـــم ول ـــا موافق ـــن مجموعه ه ای
نبایـــد باعـــث فراموشـــی مســـئولین دولتـــی 

ـــود. ش
وی  همچنیـــن بـــر لـــزوم تســـریع در 
ســـامان دهی و تقویـــت بافـــت میارمیـــار 
ـــزود: درگذشـــته بیشـــتر روی  ـــرد و اف ـــد ک تاکی
ـــد  ـــروژه تاکی ـــن پ ـــی ای ـــی تاریخ ـــت فرهنگ باف
ــروژه  ــن پـ ــی ایـ ــع مالـ ــود و منابـ ــده بـ شـ

ظاهـــراً در دوره هـــای گذشـــته مدیریـــت 
اســـتان و شـــهر، پیش بینـــی شـــده امـــا در 
ـــم  ـــرورت مه ـــن ض ـــه ای ـــی ب ـــا توجه آن دوره ه

عمرانـــی نشـــده اســـت.
ــاره بـــه اینکـــه ســـه  ــا اشـ درســـخوان بـ
عنصـــر شـــهری غازانیـــه یـــا شـــنب غـــازان، 
مســـجد حســـن پادشـــاه و مســـجد جامـــع 
از مهمتریـــن عناصـــری هســـتند کـــه بایـــد 
پیوســـته احیـــا شـــوند تصریـــح کـــرد: اگـــر 
ــام  ــته انجـ ــورت پیوسـ ــه صـ ــا بـ ــن احیـ ایـ
نشـــود خدمـــت خاصـــی بـــه احیـــای بافـــت 

تاریخـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت.
وی خاطرنشــــان کـــرد: بازآفرینـــی فضاهـــای 
ـــد نگـــرش تاریخـــی و فرهنگـــی  شـــهری نیازمن
عمرانـــی  و مجموعه هـــای صرفـــاً  اســـت 
نمی تواننـــد در ایـــن خصـــوص موثـــر واقـــع 

ـــوند. ش
و  شهرســـازی  کمیســـیون  عضـــو 
ــز  ــهر تبریـ ــامی شـ ــورای اسـ ــاری شـ معمـ
متذکـــر شـــد: در کنـــار اولویت هـــای اول 
ــدی از  ــای بعـ ــد اولویت هـ ــگری، بایـ گردشـ
ـــعه  ـــگری، توس ـــاخت های گردشـ ـــل زیرس قبی
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 
ــورد  ــه مـ ــرد: آن چـ ــان کـ نیســـت، خاطرنشـ
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.

ــان  ــتاندار آذربایجـ ــی اسـ ــاون عمرانـ  معـ
شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه انتخـــاب تبریـــز بـــه 
ـــام  ـــان اس ـــگری جه ـــت گردش ـــوان پایتخ عن
ــای  ــاخت هـ ــت: زیرسـ ــال 2018 گفـ در سـ
ــاان  ــی فعـ ــا همدلـ ــهر بـ ــن شـ ــرژی ایـ انـ

ــود. ــت می شـ ــرق تقویـ ــت بـ ــوزه صنعـ حـ
در  پورمهـــدی  محمدصـــادق  مهنـــدس 
آییـــن بهـــره بـــرداری از پـــروژه هـــای بـــرق 
منطقـــه ای آذربایجـــان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
کـــه نورپـــردازی و روشـــنایی شـــهر تبریـــز 
از دو ســـال گذشـــته شـــروع شـــده اســـت، 
ــهر  ــنایی شـ ــت روشـ ــود وضعیـ ــت: بهبـ گفـ
ــت  ــورای سیاسـ ــای شـ ــه هـ ــی از برنامـ یکـ

ــت. ــز 2018 اسـ ــذاری تبریـ گـ
ــه ورود 1.5  ــن کـ ــه ایـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
میلیـــون گردشـــگر بـــه تبریـــز در ســـال 
ــده اســـت، گفـــت:  2018 پیـــش بینـــی شـ
بـــرای میزبانـــی مناســـب از گردشـــگران، 
ـــی  ـــای خدمات ـــاخت ه ـــت زیرس ـــدد تقوی درص

ــتیم. ــف هسـ ــای مختلـ ــه هـ در زمینـ
پورمهـــدی بـــا بیـــان ایـــن کـــه تامیـــن 
منابـــع یارانـــه نقـــدی شـــرکت هـــای فعـــال 
ـــی  ـــا مشـــکل مال ـــرو را ب ـــرژی و نی ـــوزه ان در ح
ـــرح  ـــرای ط ـــت: اج ـــت، گف ـــرده اس ـــه ک مواج
ــه ای  ــرق منطقـ ــرکت بـ ــعه شـ ــای توسـ هـ

ـــم  ـــی و ه ـــود همدل ـــانگر وج ـــان، نش آذربایج
زبانـــی درایـــن مجموعـــه اســـت.

ـــرقی  ـــان ش ـــه آذربایج ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــی  ـــای اجرای ـــکاری دســـتگاه ه ـــاق و هم ـــا وف ب

ــل  ــازندگی تبدیـ ــه کارگاه سـ ــی بـ و خدماتـ
شـــده اســـت، گفـــت: ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــروژ  ـــی پ ـــه عمران ـــد بودج ـــا 30 درص ـــه تنه ک
ـــه  ـــد بودج ـــر از60 درص ـــتانی و کمت ـــای اس ه
ـــه  ـــص یافت ـــی تخصی ـــای مل ـــروژه ه ـــی پ عمران

ـــت. اس
ــال و  ــروژه انتقـ ــار پـ ــن، چهـ ــن آییـ درایـ
فـــوق توزیـــع بـــرق منطقـــه ای آذربایجـــان 
بـــا اعتبـــار هزینـــه شـــده یکهـــزار و 35 
میلیـــارد ریـــال بـــا حضـــور مدیرعامـــل توانیـــر و 
ـــل،  ـــرق اردبی ـــای ب ـــرکت ه ـــل ش ـــران عام مدی
آذربایجـــان غربـــی و شـــرقی بهـــره بـــرداری 

ـــد. ش
خـــط 400 کیوولـــت پســـت آیدوغمـــوش 
ــول  ــه طـ ــل بـ ــبان اردبیـ ــروگاه سـ ــه نیـ بـ
ـــوش  ـــت آیدوغم ـــعه پس ـــر ، توس 155 کیلومت
ـــت  ـــط 230 کیلوول ـــات خ ـــداث تاسیس ـــا اح ب
، پســـت 132 بـــه 20 کیلـــو ولـــت شـــیهد 
ـــه 20  ـــت 63 ب ـــعه پس ـــد و توس ـــائی مرن کس
ـــه  ـــود ک ـــای ب ـــروژه ه ـــترود پ ـــت هش کیلوول

امـــروز بهـــره بـــرداری شـــد.
ـــتاندار  ـــی اس ـــاون عمران ـــن از مع ـــن آیی درای
ـــکاری در  ـــت هم ـــه جه ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
اجرایـــی شـــدن طـــرح هـــای شـــرکت بـــرق 
ـــد. ـــر ش ـــر تقدی ـــل توانی ـــر عام ـــرف مدی از ط

رئیـس شـورای اسـامی شـهر تبریـز گفـت: 
گردشـگران  از  اسـتقبال  بـرای  تبریـز  شـهر 
خارجـی و داخلـی در 2018 آمـاده می شـود و 
در این راسـتا برگزاری نمایشـگاه توانمندی های 
نتایـج  آلمـان  در  تبریـز  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
خوبـی بـرای شـهر در برخواهـد داشـت و پـر 

برکـت خواهـد بـود. 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقل 
از روابـط عمومـی شـورای اسـامی شـهر تبریز، 
شـهرام دبیری در صحن علنی شـورای اسـامی 
شـهر تبریـز بـا اعـام اینکـه مـردم بـا حضـور 
پرشـور در انتخابـات مجلس شـورای اسـامی و 
خبـرگان افـراد اصلـح را انتخاب کننـد، گفت: با 
شـور و نشـاطی که در آسـتانه برگزاری انتخابات 
مجلـس شـورای اسـامی و خبـرگان در جامعـه 
وجـود دارد امیدواریـم این انتخابـات هم همانند 
انتخابـات گذشـته به صورت پرشـکوه و با حضور 

اکثریـت مـردم برگزار شـود.
 دکتـر شـهرام دبیـری بـا اشـاره بـه برگزاری 
نمایشـگاه توانمنـدی های شـهر تبریز و اسـتان 
در آلمـان بـا ارائـه گزارشـی در خصـوص سـفر 
برگـزاری  گفـت:  نمایشـگاه  ایـن  در  حضـور  و 
ایـن نمایشـگاه در آلمـان در راسـتای شناسـایی 

توانمنـدی هـای تبریـز و اسـتان بـا توجـه بـه 
اسـتقبال گسـترده ای که از این نمایشـگاه شـد 
مفیـد بوده و گامی مثبت در خصوص شناسـایی 
و مطـرح کـردن توانمندی هـا و پتانسـیل هـای 

مختلـف تبریـز و اسـتان اسـت.
مهندسـی  نظـام  اینکـه  اعـام  بـا  دبیـری 
میزبانـی سـفر وی و شـهردار تبریـز و حضور در 
ایـن نمایشـگاه را بر عهـده داشـت و هزینه های 
آن از سـوی شـهرداری تامین نشـده بـود، گفت: 
در طـی ایـن سـفر بـه همـراه شـهردار تبریـز با 
مسـئوان و مقامات شهری شـهرهای هامبورگ 
و برلیـن آلمـان دیدارهـای کاری مفیدی صورت 
گرفـت.  رئیـس شـورای اسـامی شـهر تبریـز با 
اشـاره بـه اینکه در آلمـان شـهرداری ها بااترین 
هسـتند  شـهر  در  اجرایـی  و  حاکمیتـی  مقـام 
گفـت: مدیریـت یکپارچـه و متمرکـز شـهر در 

برلیـن در اختیـار شـهرداری هاسـت.
دبیـری همچنیـن با اشـاره به دیدار با سـفیر 
کشـورمان درآلمـان و همچنیـن دیـدار بادکتـر 
رحمانـزاده پزشـک ایرانـی سـاکن برلیـن گفت: 
این پزشـک ایرانـی در از اعام آمادگـی و تمایل 
خـود بـرای احـداث بیمارسـتان در تبریـز خبـر 
داد کـه در ایـن راسـتا از وی جهـت حضـور در 

تبریـزی دعـوت بـه عمـل آمد.
وی بـا اشـاره بـه دیدار بـا شـهردار هامبورگ 
اظهـار داشـت: در دیـدار بـا شـهردار هامبـورگ 
کـه همزمـان نخسـت وزیـر ایـن ایالـت نیـز بود 
هامبـورگ  و  تبریـز  خواهرخواندگـی  موضـوع 
مطـرح و مقـرر شـد زمینـه هـای این امـر مورد 

بررسـی قـرار گیرد.
وی دیـدار با مدیران اتـاق بازرگانی هامبورگ 
پارلمـان  ااصـل  ایرانـی  عضـو  همچنیـن  و 

هامبـورگ را از دیگـر برنامـه هـای حضور رئیس 
شـورا و شـهردار تبریز در هامبـورگ عنوان کرد.

رئیس شـورای شـهر تبریز با اشـاره بـه اینکه 
نمایشـگاه توانمنـدی هـای فرهنگـی و اقتصادی 
شـهر تبریـز کـه بـه مـدت سـه روز در محـل 
کنسـولگری کشـورمان در هامبورگ برگزار شده 
بـود گفت: اسـتقبال بسـیار خوبـی از نمایشـگاه 
توانمنـدی هـای فرهنگـی و اقتصـادی تبریز در 

هامبـورگ بـه عمـل آمد.
ایرانیـان مقیم هامبـورگ و همچنیـن تجار و 
بازرگانان اسـتقبال بسـیار خوبی از این نمایشگاه 
داشـتند. دبیـری همچنیـن بازدیـد از کارخانـه 
بازیافـت زبالـه در هامبورگ، دیدار با سرکنسـول 
کشـورمان در هامبـورگ، بازدیـد از برخی پروژه 
هـای شـهری و ماقـات بـا تورهای گردشـگری 
ایـن شـهر، ماقـات بـا برخـی احـزاب فعـال در 
هامبـورگ را از دیگـر برنامـه هـای ایـن سـفر 
کاری برشـمرد. رئیـس شـورای اسـامی شـهر 
تبریـز همچنیـن بـا اشـاره بـه دیـدار بـا مدیران 
کارخانـه فولکس واگـن اظهار داشـت: در بازدید 
از ایـن کارخانـه و دیدار با مدیـران این مجموعه 
در خصـوص ایجـاد کارخانـه مونتاژ ایـن برند در 

تبریـز صحبت هـای اولیـه صـورت گرفت.

اعضای کمیسیون عمران و توسعه شهری ضمن 
بازدید از پروژه ایپک پااس بر رفع موانع موجود در 

حوزه سرمایه گذاری تاکید کردند.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر به نقـل از 
روابط عمومی شـورای اسامی شـهر تبریز، جلسه 
کمیسـیون عمران و توسعه شهری شورای اسامی 
شـهر تبریـز به ریاسـت مهندس ایرج شـهین باهر 

در محـل پـروژه ایپک پاس برگزار شـد.

مهندس ایرج شهین باهر: مدیران پروژه به 
مجموعه تنها تجاری نگاه نکرده اند

مهندس باهر در این جلسه با بیان اینکه شورای 
شهر مصمم است مشکات سرمایه گذاری در شهر 
را مرتفع نماید ابراز داشت: بزرگترین مشکل امروز 
شهر بیکاری است و تنها راه چاره برای حل مشکل 

حمایت از سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به ارزش افزوده منطقه با پایان این 
مجتمع تصریح کرد: ارزش افزوده منطقه چندین 
برابر خواهد شد و جا دارد ازتاش مجموعه شما 

تقدیر به عمل بیاید.
باهر با تقدیر از مدیران پروژه به دلیل مطالعه 

پروژه  برای  این مطالعات  تاکید کرد:  پروژه  کامل 
های دیگر می تواند یک الگو محسب شود.

وی با اشاره به همدلی اعضای شورا برای حل 
از  مشکات سرمایه گذاری در شهر گفت: برخی 
سرمایه گذاران دنبال تخفیف نیستند، بیشتر دنبال 

رفع موانعی هستند که وقتشان تلف نشود.
اسامی شهر  رئیس کمیسیون عمران شورای 
تبریز در پایان گفت: مدیران این پروژه به مجموعه 
اند و این بسیار ارزشمند  تنها تجاری نگاه نکرده 

است.

دکتر بابایی اقدم: دقت به کار رفته در معماری 
پروژه قابل تقدیر است

دکتر فریدون بابایی اقدم ضمن تقدیر از مدیران 
پروژه ایپک پااس گفت: از روزهای اول دغدغه ما 
انتخاب شهرداری با شم اقتصادی و تجاری باا بود و 

بر همین اساس به دکتر نجفی رسیدیم.
ما  از  که  انتقاداتی  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
شهرسازان می کردند که چه اتفاقی با این مدیریت 
در شهر می افتد معتقدم فعالیت های خوبی صورت 
گرفته است و البته نباید تاثیر شرایط رکود حاکم بر 

کل کشور را نادیده بگیریم.
تجاری ساختن  نگاه  اینکه  بیان  با  اقدم  بابایی 
حتی در ساخت و سازهای غیر مجاز نیز وجود دارد 
افزود: با ساخت چنین مجتمع هایی در خصوص 

شرایط ریزدانه ها نگرانی وجود دارد.
وی ساخت مجتمع ایپک پااس و چند مجتمع 
از  باعث محرومیت زدایی  را  تبریز  دیگر در غرب 
منطقه دانست و تصریح کرد: از اینکه مدیران این 
پروژه صرفا به قضیه تجاری و ریالی نگاه نکرده اند 

باید تقدیر کرد.
این  طراحی  در  رفته  کار  به  دقت  اقدم  بابایی 

پروژه  از  انتظار  اظهار داشت:  و  را ستود  مجموعه 
های تجاری در تبریز بااست.

دکتر آهور: در صورت ایجاد زیرساخت ها 
سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری 

خواهند بود
نحوه  و  تجربه  اینکه  بیان  با  آهور  ایران  دکتر 
طراحی مگامال ها در جهان متفاوت است گفت: در 
برخی از کشورها مگامال ها داخل شهر و در برخی 

دیگر در خارج شهرها ساخته می شوند.
های  زیرساخت  باید  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ازم را در سطح شهر ایجاد کنیم تصریح کرد: به 
عنوان مثال در خصوص کمربندی سوم شهر تبریز 
اگر بتوانیم زیرساخت های ازم مثل فضای سبز 
و دسترسی ها را ایجاد کنیم قطعا سرمایه گذاران 
راغب می شوند که در مجموعه سرمایه گذاری کنند.

عضو شـورای شـهر تبریـز توزیـع مگامال ها در 
سـطح شهر را مناسـب دانسـت و اظهار داشت: در 
ایـن خصوص باید سیسـت گـذاری اتفـاق می افتد 
ولـی تا کنـون در ایـن مـورد کاری صـورت نگرفته 

است.

 عضو هیئت رئیسه شورای اسامی شهر تبریز: 

احیای میدان تاریخی صاحب اامر، 
نیازمند تامین منابع ملی است 

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

زیرساخت های انرژی شهر تبریز برای 
سال 2018 تقویت می شود

 رئیس شورای اسامی شهر تبریز: 

نتایج نمایشگاه توانمندی های تبریز در 
آلمان پر برکت خواهد بود

 جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری در مجتمع تجاری ایپک پااس برگزار شد: 

تاکید کمیسیون بر رفع موانع سرمایه 
گذاری

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
شهر تاکید کرد

ضرورت بازسازی و تجهیز امکانات 
خدمات شهری تبریز

رئیـــس کمیســـیون خدمـــات شـــهری 
شـــورای اســـامی تبریـــز بـــر ضـــرورت 
امکانـــات خدمـــات  تجهیـــز  و  بازســـازی 
شـــهری تبریـــز بـــرای آمادگـــی ایـــن شـــهر 

بـــرای 2018 تاکیـــد کـــرد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــار  ـــدت اظه ـــعید مح ـــارس، س ـــل از ف ـــه نق ب
ــن  ــهر اولیـ ــزی شـ ــی و تمیـ ــت: زیبایـ داشـ
ـــافر  ـــگر و مس ـــر گردش ـــه ه ـــت ک ـــه ای اس نکت
ـــه شـــهر و گـــردش در خیابانهـــا  ـــدو ورود ب در ب
بـــه آن توجـــه می کنـــد بـــه همیـــن دلیـــل 
پاکیزگـــی و تمیـــزی شـــهر اهمیـــت باایـــی 

دارد.
عضـــو شـــورای شـــهر تبریـــز بـــا اشـــاره 
ـــز بـــرای  ـــل تبری ـــی کام ـــرورت آمادگ ـــه ض ب
ســـال 2018 گفـــت: تجهیـــز و بازســـازی 
ــرای  ــز بـ ــهری تبریـ ــات شـ ــات خدمـ امکانـ
ارائـــه خدمـــات تنظیفـــی و جلـــب رضایـــت 
ـــات  ـــی امکان ـــطح کیف ـــای س ـــهروندان و ارتق ش
ــتای آمادگـــی  ــهری در راسـ ــزات شـ و تجهیـ

بـــرای ســـال 2018 ضـــروری اســـت.
وی در ادامـــه ســـخنانش بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه در آســـتانه بهـــار طبیعـــت و نـــوروز 
ــه  ــرای ارائـ ــماند بـ ــت پسـ ــازمان مدیریـ سـ
خدمـــات بایـــد آمادگـــی کامـــل داشـــته 
ــت  ــازمان مدیریـ ــا سـ ــت: انصافـ ــد گفـ باشـ
پســـماند شـــهرداری تبریـــز هـــم در زمینـــه 
آموزش هـــای شـــــهروندی و همچنــــــین 
ـــان  ـــل پاکبان ـــورد و تعام ـــوه برخ ـــوزش نح آم
بـــا شـــهروندان گام هـــای بلنـــدی برداشـــته 
ـــا و کاس  ـــزاری دوره ه ـــه نتیجـــه برگ اســـت ک

هـــای آموزشـــی مشـــهود اســـت.
بخـــش  در  فعالیـــت  گفـــت:  محـــدث 
خدمـــات شـــهری علـــم نیســـت امـــا هنـــر 
ـــراد  ـــی اف ـــه درون ـــر از عاق ـــن هن ـــت و ای اس

می گیـــرد. نشـــأت 

 حماسه حضور و همدلی
جبارزاده: انتخابات آذربایجان 
شرقی در امنیت کامل برگزار شد

ـــر از  ـــا تقدی ـــرقی ب ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ـــای  ـــن اســـتان در پ ـــردم ای حضـــور گســـترده م
ـــن  ـــات درای ـــت: انتخاب ـــای رای گف ـــدوق ه صن
حـــوزه انتخابیـــه در امنیـــت کامـــل برگـــزار 
ـــذ  ـــای اخ ـــعبه ه ـــکلی از ش ـــچ مش ـــد و هی ش

رای گـــزارش نشـــد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از ایرنـــا،  › اســـماعیل جبـــارزاده‹ 
بـــا پایـــان مهلـــت اخـــذ رای افـــزود: حـــدود 
چهارهـــزار و 500 نفـــر بـــه عنـــوان عوامـــل 
ــام  ــتان انجـ ــن اسـ ــات درایـ ــی انتخابـ اجرایـ
ـــاد  ـــرای ایج ـــز ب ـــری نی ـــع کثی ـــه و جم وظیف
ـــعبه  ـــزار و 900 ش ـــی در دو ه ـــت انتخابات امنی

اخـــذ رای تـــاش کردنـــد.
ـــدگان  ـــات را برن ـــازان انتخاب ـــه س وی حماس
ـــق  ـــت: طب ـــد و گف ـــداد خوان ـــن روی ـــی ای اصل
ـــت، درب  ـــام مهل ـــس از اتم ـــه پ ـــون بافاصل قان
شـــعبه هـــای اخـــذ رای در سراســـر اســـتان 

ـــد. ـــته ش ـــمارش آرا بس ـــت ش جه
کثـــرت  بـــه  توجـــه  بـــا  افـــزود:  وی 
دوره  دهمیـــن  درانتخابـــات  داوطلبـــان 
مجلـــس شـــورای اســـامی/ 330 نفـــر/ بـــه 
ـــهر و  ـــز، آذرش ـــه تبری ـــوزه انتخابی ـــژه درح وی
ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــان ب ـــمارش آرا زم ـــکو ش اس

ـــدرکان و  ـــت ان ـــبانه دس ـــاش ش ـــه ت وی ب
ـــتان  ـــطح اس ـــات در س ـــی انتخاب ـــل اجرای عوام
اشـــاره کـــرد و گفـــت: تفکیـــک آرا صنـــدوق 
ــع  ــعبه و تجمیـ ــل شـ ــدوق در محـ ــه صنـ بـ
شـــمارش در محـــل فرمانـــداری نیازمنـــد 

وقـــت کافـــی اســـت.
مـــردم  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
آذربایجـــان شـــرقی بـــا حضـــور گســـترده در 
ـــن خـــود را  ـــای اخـــذ رای دی ـــدوق ه ـــای صن پ
ـــزان  ـــزود: می ـــد، اف ـــهدا ادا کردن ـــه ش ـــبت ب نس
ـــام  ـــمارش آرا اع ـــس از ش ـــردم پ ـــارکت م مش
ـــاعت  ـــا س ـــات ت ـــد انتخاب ـــا تمدی ـــود ام می ش
ـــای صنـــدوق  23 و حضـــور مـــردم اســـتان در پ
ـــده  ـــق، نشـــان دهن ـــن دقای ـــا آخری ـــای رای ت ه

ـــت. ـــردم اس ـــترده م ـــارکت گس مش
آذربایجـــان شـــرقی بـــا حـــدود ســـه 
میلیـــون و 800 هـــزار نفـــر جمعیـــت دارای 
ـــس  ـــه و 19 کرســـی در مجل 13 حـــوزه انتخابی
ــراه  ــه بـــه همـ شـــورای اســـامی اســـت کـ
اســـتان اصفهـــان پـــس از تهـــران بیشـــترین 
تعـــداد نماینـــده را در پارلمـــان کشـــور دارد.

 عضو شورای شهر تبریز: 
 آموزش های شهروندی و آموزش 

ضمن خدمت به پاکبان باید تداوم یابد 

 عضـــو کمیســـیون خدمـــات شـــهری 
شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز گفـــت: 
ــای  ــهروندی و کاس هـ ــای شـ ــوزش هـ آمـ
ـــات  ـــای خدم ـــان و نیروه ـــه پاکبان ـــی ب آموزش

ــد. ــتمر باشـ ــداوم و مسـ ــد مـ ــهری بایـ شـ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــا  بـــه نقـــل از شـــهریار، اکـــرم حضرتـــی بـ
اعـــام ایـــن مطلـــب گفـــت: کارکنـــان 
ـــرای  ـــواره ب ـــان هم ـــهری و پاکبان ـــات ش خدم
ـــد  ـــاش می کنن ـــهر ت ـــی ش ـــی و پاکیزگ زیبای
ــاش و  ــه تـ ــواره بـ ــت همـ ــروری اسـ و ضـ
کوشـــش ایـــن تاشـــگران بهـــا داده شـــود.

ـــه  ـــرح و برنام ـــاون ط ـــر از مع ـــا تقدی وی ب
ـــت پســـماند شـــهرداری  ـــزی ســـازمان مدیری ری
ـــای  ـــوزش ه ـــج آم ـــره و نتای ـــت: ثم ـــز گف تبری
ـــت  ـــان در وضعی ـــوزش پاکبان ـــهروندی و آم ش
ـــت. ـــهود اس ـــهر مش ـــی ش ـــتی و پاکیزگ بهداش

ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــی همچنی حضرت
بایـــد تبریـــز را بـــه بهتریـــن نحـــو ممکـــن 
بـــرای ســـال 2018 آمـــاده نماییـــم گفـــت: 
ــان  ــال 2018 میزبـ ــم در سـ ــر می خواهیـ اگـ
ـــی  ـــی و خارج ـــگران داخل ـــرای گردش ـــی ب خوب
باشـــیم، بایـــد همـــه نهادهـــا و مجموعه هـــا 

ـــد. ـــت کنن ـــاش و هم ت

 توسط سازمان زیباسازی شهرداری 
تبریز انجام گرفت:  

اجرای نقاشی دیواری کبوتر آسمانی در 
دیواره ساختمانی واقع در بلوار آذربایجان 

ــز  ــهرداری تبریـ ــازی شـ ــازمان زیباسـ سـ
نقاشـــی دیـــواری در دیـــواره  اجـــرای  از 
ســـاختمانی در بلـــوار اذربایجـــان خبـــر داد.

ـــازمان  ـــل س ـــهریار، مدیرعام ـــزارش ش ـــه گ ب
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــاره اجـ ــازی، در بـ زیباسـ
گفـــت: پیـــرو اجـــرای نقاشـــی دیـــواری در 
دیوارهـــای ســـاختمانهای بـــد منظـــر، یکـــی 
دیگـــر از نقاشـــی هـــای دیـــواری  تبریـــز 
تحـــت عنـــوان کبوتـــر آســـمانی در دیـــواره 
ـــرا  ـــان اج ـــوار آذربایج ـــع در بل ـــاختمانی واق س

و بـــه تصویـــر کشـــیده شـــد.
علـــی فرخـــی، هـــدف از اجـــرای چنیـــن 
نقاشـــیهای دیـــواری در ســـطح شـــهر را، 
جلـــوه بخشـــیدن بـــه ســـیمای بصـــری 
شـــهری دانســـته و اعـــام کـــرد: یکـــی از ارکان 
ــواری  ــای دیـ ــهر، نقاشـــی هـ ــازی شـ زیباسـ
آن شـــهر بـــه حســـاب می آینـــد و موجـــب 
ــادابی بـــه  زیبایـــی شـــهر و تزریـــق روح شـ

می گردنـــد. شـــهروندان 
 لـــذا بـــه منظـــور افزایش جاذبـــه های 
بصـــری در معابـــر شـــهری و ایجـــاد طرح 
های ویـــژه بر روی دیوارهای معابر شـــهری، 
ســـازمان زیباسازی بر آن اســـت همانند این 
پـــروژه، دیوارهای ســـیمانی ســـاختمانهای 
بلند شـــهر را منقـــش به تصاویـــر گرافیکی 
زیباســـازی  ســـازمان  مدیرعامل  نماید.  زیبا 
بر روی  نقاشـــی دیـــواری  ایجاد  از  ادامه  در 
دیوارهـــای برج هـــای بلند شـــهر خبر داد 
و افـــزود: طی ماههـــای اخیـــر توافقاتی با 
برخی ســـاختمانهای بلند شـــهر حاصل شده 
نقاشی  به  تا ســـازمان زیباســـازی نســـبت 

دیـــواری در ایـــن برج ها اقـــدام نماید. 

جناب آقای علیرضا بیگی
 انتخاب جنابعالی توسط مردم آگاه و

 با بصیرت حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو
 را که نشان از شایستگی شما بود را

 تبریک گفته و توفیقات روزافزونتان را
از درگاه احدیت خواستاریم

از طرف هفته نامه عجب شیر

جناب آقای مسعود پزشکیان
 انتخاب جنابعالی توسط مردم آگاه و

 با بصیرت حوزه تبریز، آذرشهر و اسکو
 را که نشان از شایستگی شما بود را

 تبریک گفته و توفیقات روزافزونتان را
از درگاه احدیت خواستاریم

از طرف هفته نامه عجب شیر
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ــت ها از  ــه برداشـ ــف اضافـ ــن تکلیـ  تعییـ
ـــی  ـــن بانک ـــازار بی ـــه ب ـــزی و ورود ب ـــک مرک بان
ـــی از  ـــن بانک ـــره بی ـــرخ به ـــه در نتیجـــه آن ن ک
ـــه  ـــه کمتـــر از 19 درصـــد رســـیده از جمل 29 ب
ــش  ــه کشـ ــر بـ ــه منجـ ــوده کـ ــا بـ اقدام هـ
پذیـــری بازارهـــای بـــورس و ســـرمایه شـــده 

ـــت. اس
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــخنان  ـــن س ـــیف ای ـــی اه س ـــنا، ول ـــل از س نق
را در همایـــش ملـــی تبییـــن برنامـــه ششـــم 
ــی  ــی و فرهنگـ ــادی، اجتماعـ ــعه اقتصـ توسـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران و نخســـتین 
اقتصـــاد مقاومتـــی 99-1395 در  برنامـــه 

ســـالن اجـــاس ســـران بیـــان کـــرد.
ـــز  ـــت: تمرک ـــزی گف ـــک مرک ـــس کل بان رئی
ـــن  ـــد و تامی ـــوط تولی ـــردن خط ـــال ک ـــر فع ب
ســـرمایه در گـــردش بـــرای آنهـــا، افزایـــش 
رشـــد اقتصـــادی را در دو ســـال و نیـــم گذشـــته 
ــازمان های  ــت و سـ ــته اسـ ــال داشـ ــه دنبـ بـ
ـــرای  ـــدی را ب ـــا 7 درص ـــد 5 ت ـــی رش بین الملل
ـــی  ـــش بین ـــال 1395 پی ـــران در س ـــاد ای اقتص

کرده انـــد.
ـــام مســـئول هدفگـــذاری  ـــن مق ـــه ای ـــه گفت ب
اصلـــی دولـــت در شـــرایط کنونـــی اقتصـــای 
ــی و  ــی و مالـ ــاط پولـ ــاد انضبـ ــور، ایجـ کشـ
ــا تـــک رقمـــی  اســـتمرار کاهـــش تـــورم تـ

شـــدن آن اســـت.
ـــا  ـــش در بازاره ـــات و آرام ـــاد ثب ـــیف، ایج س
ـــی  ـــن مال ـــرای تامی ـــاش ب ـــازار ارز و ت ـــژه ب بوی
اقتصـــادی و جهـــت گیـــری بـــرای فعالیـــت 
ــروج از  ــرعت خـ ــد سـ ــه می توانـ ــی کـ هایـ
رکـــود و افزایـــش رشـــد اقتصـــادی را بـــاا 
ـــر اهـــداف اقتصـــادی در دوســـال  ببـــرد، دیگ
و نیـــم گذشـــته عنـــوان کـــرد کـــه نتایـــج 

خوبـــی بـــه همـــراه داشـــته اســـت.
رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی گفـــت: نـــرخ 
ـــه کار  ـــاز ب ـــدای آغ ـــد در ابت ـــورم از 40 درص ت
ـــه 13 درصـــد  ـــه دامن ـــروز ب ـــم ام ـــت یازده دول
ـــز  ـــه نی ـــه نقط ـــه ب ـــورم نقط ـــرخ ت ـــیده و ن رس
ـــش  ـــه آرام ـــه زمین ـــیده ک ـــدود 9.6 رس ـــه ح ب
مثبـــت  جهت گیری هـــای  و  اقتصـــاد  در 
را بـــرای تولیـــد و پیش بینـــی پذیرشـــدن 

ـــت. ـــرده اس ـــر ک ـــاد میس اقتص
ـــی  ـــی و بانک ـــام پول ـــد نظ ـــام ارش ـــن مق ای
ــاز  ــرد: پیـــش نیـ ــان کـ ــر نشـ ــور خاطـ کشـ
شـــروع رشـــد ســـرمایه گـــذاری منـــوط بـــه 
ـــه یکـــی  ـــات در اقتصـــاد اســـت ک ـــش و ثب آرام
از ضـــرورت هـــای آن منطقـــی شـــدن نـــرخ 

ـــت. ـــورم اس ت
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه زودی شـــاهد تـــورم 
ــم  ــور خواهیـ ــاد کشـ ــی در اقتصـ ــک رقمـ تـ
ــتاورد را  ــن دسـ ــه ایـ ــه داد: آنچـ ــود، ادامـ بـ
ــای  ــتگاه هـ ــرده، هماهنگـــی دسـ ــر کـ میسـ
ـــرل  ـــه، کنت ـــن زمین ـــئول در ای ـــادی مس اقتص
ـــی  ـــاط پول ـــال انضب ـــا اعم ـــی ب ـــد نقدینگ رش
و جهـــت دادن بـــه تســـهیات اعطایـــی بـــا 
ــد  ــش رشـ ــد و افزایـ ــک تولیـ ــدف تحریـ هـ

اقتصـــادی بـــوده اســـت.
ـــام مســـئول، 63 درصـــد  ـــن مق ـــه ای ـــه گفت ب
تســـهیات اعطایـــی بانـــک مرکـــزی در 11 
ـــرمایه در  ـــن س ـــدف تامی ـــا ه ـــته ب ـــاه گذش م

ـــوده  ـــدی ب ـــای تولی ـــت ه ـــرای فعالی ـــردش ب گ
ـــت. اس

وی ضمـــن اشـــاره بـــه حجـــم نقدینگـــی 
موجـــود 9 هـــزار و 500 هـــزار میلیـــارد 
ریالـــی)950 هـــزار میلیـــارد تومـــان( در 
ـــن نقدینگـــی  ـــرد: ای ـــح ک اقتصـــاد کشـــور تصری
ــدای کار  ــی ابتـ ــم نقدینگـ ــا حجـ ــد بـ نبایـ
ـــرا در دو  ـــود؛ زی ـــه ش ـــم مقایس ـــت یازده دول
ـــاری و  ـــه اعتب ـــته 6 موسس ـــم گذش ـــال و نی س
ـــاری  ـــش آم ـــت پوش ـــد تح ـــک جدی ـــار بان چه

بانـــک مرکـــزی قـــرار گرفتـــه انـــد.
ــی در  ــد نقدینگـ ــیف، رشـ ــه سـ ــه گفتـ بـ
پایـــان دی مـــاه امســـال نســـبت بـــه مـــدت 
زمـــان ســـال گذشـــته 27.2 درصـــد بـــوده 

اســـت.
وی ادامـــه داد: بانـــک مرکـــزی در ســـال 
پیـــش گرفتـــن سیاســـت  بـــا در   1394
ـــپرده  ـــم س ـــش حج ـــه کاه ـــاطی از جمل انبس
ــد و  ــا 13 درصـ ــه 10 تـ ــه دامنـ ــی بـ قانونـ
افزایـــش ایـــن رقـــم بـــه حجـــم نقدینگـــی، 
پایـــه پولـــی را افزایـــش داده کـــه رشـــد 
ــته  ــال داشـ ــه دنبـ ــه را بـ ــی جامعـ نقدینگـ

اســـت.
ــاه قبـــل  ــد مـ ــد: چنـ ــادآور شـ ســـیف یـ
ــع  ــه جامـ ــام )برنامـ ــدن برجـ ــی شـ از اجرایـ
ـــه  ـــا ورود ب ـــزی ب ـــک مرک ـــترک( بان ـــدام مش اق
ــاد،  ــی اقتصـ ــا و تحرک بخشـ ــک تقاضـ تحریـ
ــاماندهی  اضافـــه برداشـــت های بانکـــی را سـ
کـــرد و همـــه ایـــن عوامـــل روی رشـــد 

نقدینگـــی تاثیرگـــذار بـــوده اســـت.
ـــوک  ـــرد: ش ـــه ک ـــئول اضاف ـــام مس ـــن مق ای
ـــر  ـــته ب ـــال گذش ـــاه س ـــت در آذرم ـــت نف قیم
ــار عمیقـــی  ــورها آثـ ــیاری کشـ ــاد بسـ اقتصـ
ـــی  ـــه در برخ ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــای گذاش برج

ـــا  ـــید و ی ـــد رس ـــه 180 درص ـــورم ب ـــورها ت کش
ـــان را  ـــی ش ـــری ارزش پول ـــت براب ـــش هف کاه
ـــامی  ـــران اس ـــا در ای ـــت، ام ـــال داش ـــه دنب ب
ــی  ــاد مقاومتـ ــن اقتصـ ــش گرفتـ ــا در پیـ بـ
ـــم. ـــاهد بودی ـــاد ش ـــات را در اقتص ـــت ثب نهای

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی افـــزود: نـــرخ 
برابـــری دار در طـــول 11 ماهـــه ســـال 94 
ـــته  ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب در مقایس
فقـــط 5.5 درصـــد افزایـــش یافتـــه و دامنـــه 
ـــه  ـــت ب ـــر اس ـــه مهمت ـــت دار ک ـــانات قیم نوس

ـــت. ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــدت کاه ش
ــدیدی  ــاناتی شـ ــه داد: نوسـ ــیف ادامـ سـ
ـــت  ـــود داش ـــم وج ـــت یازده ـــل از دول ـــه قب ک
بـــه هیـــچ وجـــه ماحظـــه نمـــی کنیـــم و 
تمامـــی  علی رغـــم  توانســـته  ارز  قیمـــت 
رفـــع  از  قبـــل  کـــه  محدودیت هایـــی 
تحریم هـــا در کشـــور و دسترســـی نداشـــتن 
ــت از  ــود داشـ ــان وجـ ــع ارزی مـ ــه منابـ بـ

ــد. ــوردار باشـ ــات ازم برخـ ثبـ
رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی گفـــت، نـــرخ 
ـــوض شـــده  ـــه شـــدت ع ـــورو و دار ب ـــری ی براب
و حـــدود 10.5 درصـــد نـــرخ برابـــری یـــورو 
بـــا دار عـــوض شـــده و دار قوی تـــر شـــده 
اســـت و برابـــری یـــورو و ریـــال حـــدود 12 
درصـــد کاهـــش یافتـــه و ایـــن شـــرایطی را 
پدیـــد آورده کـــه نویـــد می دهـــد در آینـــده 
ـــود. ـــم ب ـــاهد خواهی ـــاد ش ـــی را در اقتص ثبات

ســـیف گفـــت: مـــا قائـــل بـــه تغییـــرات 
نـــرخ ارز هســـتیم امـــا بایـــد متناســـب بـــا 
متغیرهـــای اقتصـــادی تغییـــر کنـــد تـــا 
ــور از آن  ــادرات کشـ ــتغال و صـ ــد، اشـ تولیـ

ــود. ــع شـ منتفـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــزی ب ـــک مرک ـــس کل بان رئی
ــی  ــادی از منفـ ــد اقتصـ ــرخ رشـ ــش نـ افزایـ

ـــه  ـــت س ـــه مثب ـــال 1392 ب ـــد در س 1.9 درص
ـــن  ـــرد: ای ـــح ک درصـــد در ســـال گذشـــته تصری
ـــوط  ـــردن خط ـــال ک ـــر فع ـــز ب ـــا تمرک ـــم ب مه
تولیـــد و تامیـــن ســـرمایه در گـــردش بـــرای 
ـــازمان  ـــه س ـــوری ک ـــه ط ـــا حاصـــل شـــده ب آنه
ـــدی  ـــا 7 درص ـــد 5 ت ـــی رش ـــن الملل ـــای بی ه
ــده  ــال آینـ ــور در سـ ــاد کشـ ــرای اقتصـ را بـ

ـــت. ـــرده اس ـــی ک ـــش بین پی
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات 
ــد:  ــادآور شـ ــا یـ ــدی بانک هـ ــاختاری جـ سـ
یکـــی از اولویـــت هـــای اقتصـــاد بایـــد ایـــن 
ـــن  ـــت تامی ـــی در خدم ـــام بانک ـــه نظ ـــد ک باش
ــتغال  ــد و اشـ ــد تولیـ ــاد، رشـ ــی اقتصـ مالـ

باشـــد.
ـــد  ـــاهدیم 45 درص ـــروز ش ـــت: ام ـــیف گف س
ــد  ــور منجمـ ــی کشـ ــای بانکـ ــی هـ از دارایـ
اســـت و هیـــچ گردشـــی نـــدارد؛ همچنیـــن 
ـــورم  ـــرخ ت ـــت از ن ـــه تبعی ـــی ب ـــود بانک ـــرخ س ن
ـــکاات  ـــی از اش ـــود یک ـــه خ ـــده ک ـــن نیام پایی

ـــت. ـــور اس ـــادی کش ـــام اقتص نظ
ـــدام  ـــه برخـــی اق ـــاره ب ـــا اش ـــن ب وی همچنی
ــته  ــاه گذشـ ــزی در 6 مـ ــک مرکـ ــای بانـ هـ
خاطرنشـــان کـــرد: تعییـــن تکلیـــف اضافـــه 
برداشـــت ها از بانـــک مرکـــزی و ورود بـــه 
ـــرخ  ـــه آن ن ـــه در نتیج ـــی ک ـــن بانک ـــازار بی ب
بهـــره بیـــن بانکـــی از 29 بـــه کمتـــر از 19 
ــا  ــن اقدام هـ ــه ایـ ــیده از جملـ ــد رسـ درصـ
ــری  ــش پذیـ ــه کشـ ــر بـ ــه منجـ ــوده کـ بـ
بازارهـــای بـــورس و ســـرمایه شـــده اســـت.

ـــی  ـــام پول ـــد نظ ـــام ارش ـــن مق ـــه ای ـــه گفت ب
ــرمایه  ــش سـ ــرای افزایـ ــور بـ ــی کشـ و بانکـ
ســـطوح  بـــه  آن  رســـاندن  و  بانک هـــا 
ـــود  ـــدی وج ـــزم ج ـــی ع ـــن الملل ـــتاندارد بی اس
ـــت  ـــرخ کفای ـــن ن ـــه میانگی ـــوری ک ـــه ط دارد ب
ســـرمایه در بانـــک هـــای ایـــران کـــه هـــم 
اینـــک 4.5 درصـــد اســـت در پســـابرجام 

بســـیار حیاتـــی اســـت.
ـــته  ـــم برداش ـــه رغ ـــروز ب ـــه داد: ام وی ادام
شـــدن تحریم هـــا، تردیدهایـــی در برقـــراری 
ـــک  ـــا بان ـــی ب ـــن الملل ـــای بی ـــک ه ـــاط بان ارتب
ـــا  ـــود دارد ام ـــر وج ـــن نظ ـــی از ای ـــای ایران ه
ـــه  ـــد ب ـــور بای ـــای کش ـــک ه ـــدت بان در بلندم
ــان نزدیـــک  ــای جهـ ــرایط روز بانـــک هـ شـ
ــات  ــه اقدامـ ــاره بـ ــن اشـ ــوند.  وی ضمـ شـ
ـــرخ ارز  ـــازی ن ـــرای ی کسان س ـــده ب ـــام ش انج
یـــادآور شـــد: دو تجربـــه در ایـــن زمینـــه در 
ـــه  ـــه تجرب ـــتیم ک ـــاب داش ـــس از انق دوران پ
ـــه دوم در  ـــا شکســـت مواجـــه و تجرب نخســـت ب
ـــت. ـــوده اس ـــراه ب ـــت هم ـــا موفقی ـــال 81 ب س

شـــرایط  بـــارز  تفـــاوت  گفـــت:  وی 
اقتصـــادی امـــروز کشـــور و ســـال 81 ســـهم 
ـــن ارز اقتصـــاد نســـبت  ـــزی در تامی ـــک مرک بان
بـــه ارزی اســـت کـــه از صـــادرات کااهـــای 
در  غیرنفتـــی حاصـــل می شـــود. ســـیف 
پایـــان گفـــت، بانـــک مرکـــزی در حـــال 
ــم  ــن مهـ ــام ایـ ــرای انجـ ــذاری بـ ــدف گـ هـ
اســـت و امیـــد مـــی رود در نیمـــه دوم ســـال 
آینـــده ایـــن کار بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــی  ـــاد عملیات ـــاد در اقتص ـــت و فس ـــه ران هرگون
ــت  ــای ریاسـ ــی از تاکیدهـ ــه یکـ ــود کـ شـ

ــت. ــوری اسـ ــرم جمهـ محتـ

 ســـید کامـــل تقـــوی نـــژاد در همایـــش 
»اصـــاح قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم، 
نگرش هـــا و چالـــش هـــا« عنـــوان کـــرد 
کـــه در برنامـــه جدیـــد، معافیـــت مالیاتـــی 
و کاهـــش تعرفـــه افزایـــش ســـرمایه بـــرای 
ـــی  ـــش بین ـــرمایه پی ـــازار س ـــای ب ـــرکت ه ش
شـــده اســـت و حـــق تمبـــر ســـهام کاهـــش 

یافتـــه اســـت.
مالیـــات از مهمتریـــن عوامـــل توســـعه 
می شـــود  محســـوب  جوامـــع  اقتصـــادی 
و پرداخـــت و صـــرف صحیـــح آن رونـــق 
اقتصـــادی، عدالـــت اجتماعـــی، افزایـــش 
ــراه  ــه همـ ــور را بـ ــران کشـ ــات و عمـ خدمـ
دارد. اصـــاح و فراگـــرد مالیاتـــی نقـــش 
انکارناپذیـــری در توســـعه اقتصـــادی دارد. 
برنامـــه ریـــزی بـــرای جایگزیـــن کـــردن 
درآمدهـــای مالیاتـــی بـــه  جـــای درآمدهـــای 
ـــعه  ـــای توس ـــن محوره ـــی تری ـــی از اساس نفت

اقتصـــادی و اجتماعـــی اســـت.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــوی  ــل تقـ ــید کامـ ــنا، سـ ــل از سـ ــه نقـ بـ
نـــژاد در همایـــش »اصـــاح قانـــون مالیـــات 
هـــای مســـتقیم، نگرش هـــا و چالـــش هـــا« 
بـــا بیـــان مطلـــب فـــوق، نحـــوه ی اجـــرای 
قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم را تشـــریح 
ـــات  ـــام مالی ـــد نظ ـــون جدی ـــت: قان ـــرد و گف ک
ـــی  ـــه از ســـال 1395 اجرای مســـتقیم کشـــور ک
ـــور  ـــاد کش ـــت در اقتص ـــرات مثب ـــود، تاثی می ش

خواهـــد داشـــت.
ـــی کشـــور  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــس کل س رئی
ــد  ــن جدیـ ــاختار قوانیـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
مالیاتـــی گفـــت: تنظیـــم آییـــن نامـــه هـــا، 
بخـــش نامـــه هـــا، دســـتور و العمـــل هـــای 
ــام  ــتقیم انجـ ــات مسـ ــون مالیـ ــاح قانـ اصـ

گرفتـــه اســـت.
ـــوع  ـــی موض ـــاد و دارای ـــر اقتص ـــاون وزی مع
از  یکـــی  را  افـــزوده  ارزش  بـــر  مالیـــات 
مهمتریـــن مســـائل پیـــش روی اقتصـــاد 
خوانـــد و بیـــان کـــرد: اجـــرای ایـــن قانـــون 
ـــی  ـــه موفق ـــه تجرب ـــعه یافت ـــورهای توس در کش

ـــیاری  ـــکات بس ـــا مش ـــران ب ـــا در ای ـــوده ام ب
ـــش روی  ـــای پی ـــش ه ـــرو اســـت. حـــل چال روب
ـــات  ـــون مالی ـــاح قان ـــتقیم در اص ـــات مس مالی

مـــورد توجـــه اســـت.
ـــازمان  ـــای س ـــت ه ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــور  ـــازمان ام ـــزود: س ـــور، اف ـــی کش ـــور مالیات ام
ـــل  ـــا تعام ـــت ب ـــاش اس ـــور در ت ـــی کش مالیات
ـــم  ـــه تفاه ـــان ب ـــه ذینفع ـــه و هم ـــن جامع بی
ــا  ــازی فعالیت هـ ــفاف سـ ــد. شـ ــت یابـ دسـ
و دسترســـی بـــه اطاعـــات آزاد از اقدامـــات 

مهـــم پیـــش روی ســـازمان اســـت.  
ـــع  ـــرح جام ـــه ط ـــاره ب ـــا اش ـــژاد ب ـــوی ن تق
مالیاتـــی کشـــور و اهمیـــت شـــفافیت و عدالـــت 
بیـــان کـــرد: از مهمتریـــن اقدامـــات پیـــش 
روی ســـازمان، اجـــرای طـــرح جامـــع نظـــام 
ـــن  ـــه فراگیرتری ـــرح ک ـــن ط ـــت. ای ـــی اس مالیات
ــا  ــود بـ ــوب می شـ ــی محسـ ــرد مالیاتـ رویکـ
محـــور شـــفاف ســـازی، جلوگیـــری از ســـو 

ــت پیگیـــری  برداشـــت ها و برقـــراری عدالـ
ـــد. ـــد ش خواه

برخـــورد  یعنـــی  عدالـــت  افـــزود:  وی 
ـــار  ـــا اقش ـــه ب ـــه جانب ـــی و هم ـــان، قانون یکس
جامعـــه بـــه شـــکلی کـــه مـــردم احســـاس 
کننـــد مالیـــات بـــدون در نظـــر گرفتـــن 
روابـــط و بـــر اســـاس قانـــون پرداخـــت 
کـــه  اســـت  بـــرآن  می شـــود. ســـازمان 

ــد. ــب کنـ ــردم را جلـ ــاد مـ اعتمـ
مالیاتـــی  امـــور  رئیـــس کل ســـازمان 
اجـــرای طـــرح جدیـــد مالیـــات مســـتقیم را 
بـــر اســـاس شـــفاف ســـازی، ســـالم ســـازی، 
ـــن اصـــاح ســـاختار  ـــزه ســـازی و همچنی مکانی
ـــت  ـــی دانس ـــام مالیات ـــعه نظ ـــوق ها و توس مش
ـــرمایه  ـــذب س ـــش ج ـــق افزای ـــه داد: تحق و ادام
گـــذاری خارجـــی، افزایـــش ظرفیـــت هـــای 
تولیـــدی کشـــور، اشـــتغال زایـــی و تحقـــق 
8 درصـــدی رشـــد اقتصـــادی کـــه از ســـوی 

دولـــت مطـــرح شـــده، مســـتلزم اصـــاح 
ــرای  ــض، اجـ ــع تبعیـ ــی، رفـ ــون مالیاتـ قانـ
ــفافیت و  ــی، شـ ــای قانونـ ــد هـ ــح رونـ صحیـ

اعتمـــاد ســـازی مالیاتـــی اســـت.
ـــای  ـــد ه ـــش درآم ـــه کاه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــت  ـــهم دول ـــش س ـــرد: افزای ـــوان ک ـــی عن نفت
ـــت  ـــتور کار دول ـــی در دس ـــای مالیات از درآمده
ـــد از  ـــت بای ـــاری دول ـــای ج ـــه ه ـــت. هزین اس
درآمـــد هـــای مالیاتـــی تامیـــن شـــود کـــه 
ممکـــن اســـت شـــائبه فشـــار مالیاتـــی بـــر 
مـــردم ایجـــاد کنـــد امـــا ایـــن موضـــوع بـــه 

هیـــچ وجـــه رخ نخواهـــد داد.
ــان  ــی بیـ ــاد و دارایـ ــر اقتصـ ــاون وزیـ معـ
ـــی  ـــت مالیات ـــد، معافی ـــه جدی ـــت: در برنام داش
و کاهـــش تعرفـــه افزایـــش ســـرمایه بـــرای 
ـــی  ـــش بین ـــرمایه پی ـــازار س ـــای ب ـــرکت ه ش
شـــده اســـت و حـــق تمبـــر ســـهام کاهـــش 

یافتـــه اســـت.
وی ادامـــه داد: بـــرای فعالیـــت هـــای 
تولیـــدی، ســـرمایه گـــذاری هـــای توســـعه 
ــادی  ــای اقتصـ ــهرک هـ ــاد شـ ــور، ایجـ محـ
ــات و  ــادرات خدمـ ــروم، صـ ــق محـ در مناطـ
ــدی و صنعـــت  ــاورزی و تولیـ ــای کشـ کااهـ
ـــر  ـــی در نظ ـــای مالیات ـــت ه ـــگری معافی گردش

ــت. ــده اسـ ــه شـ گرفتـ
ســـید کامـــل تقـــوی نـــژاد در پایـــان 
ـــون  ـــون و قان ـــا قان ـــات م ـــرد: ادبی ـــح ک تصری
گرایـــی و تمکیـــن از آن اســـت. ارتقـــای 
ـــازمان  ـــی س ـــداف اصل ـــی از اه ـــگ مالیات فرهن
بـــوده و شـــفافیت نظـــام اداری و تقویـــت 
روح اجتماعـــی مهمتریـــن اصـــول مـــورد 
نظـــر ســـازمان اســـت. یـــادآور می شـــود: در 
راســـتای اجـــرای اصـــل یکصـــد و بیســـت و 
ســـوم قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـامی 
ایـــران »قانـــون اصـــاح مالیـــات هـــای 
ـــنبه  ـــی روز چهارش ـــه علن ـــتقیم« در جلس مس
مـــورخ ســـی و یکـــم تیرمـــاه یـــک هـــزار و 
ســـیصد نـــود و چهـــار در مجلـــس شـــورای 
ـــه  ـــخ 1394/5/7 ب ـــب و در تاری ـــامی تصوی اس

تأییـــد شـــورای نگهبـــان رســـید اســـت.

 رئیس کل بانک مرکزی: 

 کاهش نرخ بهره بانکی منجر به 
کشش پذیری بازار سرمایه شده است 

 سید کامل تقوی نژاد عنوان کرد: 

  کاهش تعرفه افزایش سرمایه برای 
شرکت های بازار سرمایه  

 سرپرست پذیرش اعام کرد:
دو شرکت جدید در آستانه ورود به 

بورس تهران

شـرکت  دو  ورود  بـا  پذیـرش  هیـات 
سـرمایه گـذاری شـفادارو و صنعتـی مینـو 

کـرد. موافقـت  بـورس  در 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از سـنا، و بـه نقـل از بـورس تهـران، اسـماعیل 
تهـران  بـورس  پذیـرش  سرپرسـت  درگاهـی 
ضمـن بیـان خبر فـوق گفـت: در جلسـه مورخ 
سـوم اسـفند94 هیـات پذیـرش بـورس اوراق 
تهـران بـا پذیـرش دو شـرکت سـرمایه گذاری 
شـفادارو متعلـق بـه گـروه بانک ملی و شـرکت 
صنعتـی مینـو متعلـق بـه شـرکت اقتصـادی و 

خودکفایـی آزادگان موافقـت شـد.
سـرمایه  شـرکت  وضعیـت  درخصـوص  وی 
گـذاری شـفادارو گفت: این شـرکت با سـرمایه 
1.179 میلیـارد ریال یکـی از هلدینگ های برتر 
دارویی کشـور اسـت. سـرمایه گذاری شـفادارو 
بـا مالکیـت مسـتقیم و غیر مسـتقیم در سـهام 
شـرکتهای دارویـی بورسـی شـامل داروسـازی 
اسـوه، جابرابن حیـان، کیمیـدارو و نیـز دارویـی 
غیر بورسـی شامل شـرکتهای داروسـازی دانا و 
راموفارمیـن و مالکیت در سـهام شـرکت پخش 
رازی کـه یکـی از برزگتریـن شـرکتهای پخـش 

دارو در سراسـر کشـور است.
ــه  ــاره ب ــا اش ــورس ب ــرش ب  سرپرســت پذی
ســرمایه گــذاری شــفادارو در ســهام شــرکتهای 
شــرکتهای  شــامل  دارو  تامیــن  بازرگانــی 
بازرگانــی  توســعه  و  رازی  پخــش  داروئــی 
ــش دارو  ــد و پخ ــوزه تولی ــش رازی در ح پخ
ــار  ــت، اظه ــت اس ــغول فعالی ــی مش و بازرگان
داشــت: اطاعــات و صورت هـــای مالــی گــروه 
ــام  ــض انج ــه مح ــفادارو ب ــرمایه گذاری ش س
اقدامــات مربــوط بــه دریافــت توکــن، در 
ــود. ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــدال قاب ــامانه ک س

وی همچنیـن درخصـوص وضعیـت شـرکت 
صنعتـی مینـو گفـت: صنعتـی مینو با سـرمایه 
680 میلیـارد ریـال در حـال حاضـر در بـازار 
پایـه فرابـورس حضـور دارد، یکـی از بزرگترین 
و فعـال تریـن شـرکتهای تولیـد کننـده صنعت 
مواد غذایی در کشـور اسـت. این شـرکت دارای 
5 شـرکت فرعـی بـه نام هـای شـرکت قاسـم، 
صنایـع  پـارس،  شـوکو  پرسـوئیس،  صادراتـی 
مینـو  پـارس  صنعتـی  و  شـرق  مینـو  غذایـی 
بـازار  در  ایـن شـرکت  کـه  آنجـا  از  می باشـد. 
پایـه حضـور دارد، اطاعـات و صورت های مالی 
آن در سـامانه کـدال بارگـذاری شـده اسـت و 
سـرمایه گذاران می تواننـد بـه آن مراجعه کنند. 
شـایان ذکـر اسـت: ایـن دو شـرکت بـه صورت 
پیـش فـرض در بـازار دوم بـورس اوراق بهـادار 
تهـران پذیـرش شـده اند کـه در صـورت تامین 
بااتـر،  تابلوهـای  آزاد  شـناور  سـهام  حداقـل 
قابلیـت انتقـال بـه بـازار بااتـر از بـازار دوم را 
دارنـد. امیدواریـم بـا تکمیـل اقدامـات بعـد از 
جلسـه پذیـرش کـه در عمـل بـه مـوارد مـد 
نظـر هیـات پذیـرش بـورس صـورت می گیـرد 
و شـاهد عرضـه نمادهـای یـاد شـده در آینـده 

نزدیـک باشـیم

 بورس لندن و دویچه با هم ادغام 
می شوند 

لنـــدن برای ادغـــام با بـــورس دویچه 
این  بـــرای  و  آلمـــان آمـــاده اســـت 
نیز  معاملـــه مبلـــغ 21 میلیـــارد پوند 

کنار گذاشـــته اســـت .
بـــورس لندن در حـــال اتمـــام مذاکرات 
بـــرای ادغام با بـــورس دویچه آلمان اســـت.

به گـــزارش هفتـــه نامه عجب شـــیر به 
نقل از ســـنا، لندن بـــرای ادغـــام با بورس 
دویچـــه آلمـــان آماده اســـت و بـــرای این 
معاملـــه مبلـــغ 21 میلیارد پونـــد نیز کنار 

گذاشـــته است .
بر اســـاس این گزارش، ســـخنگوی بورس 
لندن در روز ســـه شـــنبه اعام داشـــت که 
با همتـــای آلمانی خود در حـــال مذاکره بر 

ســـر جزئیات ادغام تمامی ســـهام است.
بـــا ایـــن ادغام بـــزرگ، دویچـــه بورس 
آلمـــان دارنـــده 54.4 درصد از ســـهام این 
لندن  بـــورس  و  بـــازار جدید خواهد شـــد 
نیـــز ســـهم 45.6 درصـــدی در ایـــن بازار 
اما هیأت مدیـــره به صورت  خواهد داشـــت 
انتخاب  لندن  و  بورس دویچه  از دو  مســـاوی 
در  لندن  بورس  ســـخنگوی  شـــد.   خواهند 
این خصوص اشـــاره داشـــت: هیأت مدیره و 
مدیران دو بـــورس آلمان و لنـــدن به اتفاق، 
معتقدند کـــه این ادغام موجـــب ایجاد یک 
بـــازار پیشـــرو در اروپـــا خواهد شـــد و به 
راحتی مـــی تواند هر دو بازار را همپوشـــانی 
کنـــد. به ایـــن ترتیب لندن موجـــب تقویت 
صنایع ضعیـــف آلمان خواهد شـــد و آلمان 
هـــم از موقعیت لنـــدن برای ارتقـــا صنایع 

. برد  مـــی  بهره  خود 
ســـابق بـــر این هـــم این دو بـــورس در 
داشـــتند  ادغام  قصد  میادی   2000 ســـال 
اما جریانـــات پیش آمده به وســـیله یکی از 
رقیبان، ایـــن معامله را بر هـــم زد و موجب 
شـــد بورس لنـــدن پیشـــنهاد 1.3 میلیارد 

پوندی بـــورس دویچـــه را رد کند.
ایـــن در حالی اســـت که، پـــس از اعام 
توافق بر ســـر ادغام جدید کـــه رویترز چند 
روز پیـــش آن را علنـــی کرده بـــود قیمت 
ســـهام در بورس لندن با رشـــد 17 درصدی 
بـــه ارزش 9.5 میلیارد پوند رســـید و بورس 
دویچه هم با رشـــد 7 درصدی قیمت ســـهام 
شـــرکت های خود مواجه شـــد و ارزش این 
بـــازار نیـــز از 12 میلیارد پونـــد فراتر رفت.  
خاویـــر رولت، مدیـــر عامل بـــورس لندن و 
کاســـتن کینگته رئیس بـــورس دویچه آلمان 
هر دو عاقـــه زیادی برای ایـــن ادغام دارند 
در حالـــی که مدیر عامل بورس لندن ســـال 
با  گذشـــته اعام کرده بود که بـــرای ادغام 

یـــک رقیب بزرگ آماده اســـت.
خرید  بـــا  گذشـــته  ســـال  لندن  بورس 
شـــرکت تســـویه و پایاپـــای LCH بورس 
لنـــدن را توســـعه داد تا از ایـــن پس تمام 
فعالیت های تســـویه و پایاپای اوراق مشـــتقه 
نیـــز به صـــورت همزمان و زیـــر نظر بورس 

. بگیرد  صـــورت  لندن 
بورس لنـــدن ایـــن ادغام را یـــک اقدام 
بـــزرگ تاریخی در راســـتای ایجـــاد رقبای 
جدیـــد و کاهش هزینه های جاری دانســـت.

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

 04136577742 
موبایل: 09143010573

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

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
1394/12/05 برابر با 209,955,124 ســـهم 
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
 765.113.519.764 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  

1394/12/05

واحدعنوان

108,205,984سهمحجم خريد

478,992,776,123ريالارزش خريد

101,749,140سهمحجم فروش

286,120,743,641ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

209,955,124سهم

ارزش کل  
معامات

765,113,519,764ريال

129عددصدور کد
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انتقال واحدهای صنفی آاینده به 

شهرکهای صنعتی و تخصصی 

ــدن و تجــارت  رئیــس ســازمان صنعــت مع
ــی و  ــای صنف ــرقی گفت:واحده ــان ش آذربایج
ــاماندهی  ــهر س ــطح ش ــود در س ــده موج آاین
ــات شــهرک های  ــا بتواننــد از امکان می شــوند ت

صنعتــی اســتفاده کننــد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از روابــط عمومــی ســازمان صنعــت 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــارت اس ــدن و تج مع
حســین نجاتــی در جلســه کمیســیون نظــارت 
ــزود  ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــتان ب ــز اس مرک
زیســت  صوتــی،  آلودگی هــای  کاهــش   :
ــرل و کاهــش ترافیــک از  ــز کنت محیطــی و نی
جملــه مزیت هــای انتقــال صنــوف بــه شــهرک 

صنعتــی صنفــی به شــمار مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه توافــق اتــاق اصنــاف 
شــهرکهای  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  و 
صنعتــی در خصــوص تســریع انتقــال صنــوف 
ــی از  ــه داد : یک ــی ادام ــهرکهای صنعت ــه ش ب
مهمتریــن برنامه هــای اجرایــی اســتان توســعه 

شــهرک های صنفــی مــدرن اســت .
ــه ای  ــا تشــکیل کمیت ــار داشــت : ب وی اظه
متشــکل از کارشناســان ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت، اتــاق اصنــاف و شــرکت 
و  تولیــدی  صنــوف  صنعتــی،  شــهرک های 
ــه شــهرک ها  ــا اولویــت آایندگــی ب توزیعــی ب
ــد  ــل خواهن ــتان منتق ــی اس ــی صنعت و نواح

ــد. ش
ــدن و تجــارت  رئیــس ســازمان صنعــت مع
ــای  ــه در روزه ــرقی ک ــان ش ــتان آذربایج اس
گذشــته بــه عضویــت هیئــت مدیره شــهرکهای 
ــرد:  ــت،تأکید ک ــده اس ــور در آم ــی کش صنعت
ــی  ــهرک ها و نواح ــوف در ش ــتقرار صن در اس
ــه شــکلی در نظــر  ــی ب ــی شــرایط مکان صنعت
گرفتــه خواهــد شــد کــه دسترســی شــهروندان 

ــه آن آســان و ســهل باشــد.  ب
اصاح الگوی کشت و مدیریت منابع 

آبی دشت تبریز، گامی مهم در 
راستای احیای دریاچه ارومیه 

 معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری 
آذربایجـان شـرقی گفـت: اصاح الگوی کشـت 
و مدیریـت منابـع آبی دشـت تبریـز، گامی مهم 

در راسـتای احیـای دریاچه ارومیه اسـت.
بـه  نامـه عجـب شـیر  بـه گـزارش هفتـه   
نقـل از روابط عمومی سـازمان جهادکشـاورزی 
اسـتان، مهنـدس محمـد صـادق پورمهـدی در 
حاشـیه بازدیـد از طرح های کشـاورزی دشـت 
تبریـز، ضمـن بیـان این مطلـب افزود: بـا توجه 
مصـرف  لـزوم  و  ارومیـه  دریاچـه  بحـران  بـه 
بهینـه آب کشـاورزی، کلـزا یکـی از محصوات 
اسـتراتژیک کشـور بـوده و بـا نیـاز آبـی کـم از 
اصـاح  در  جایگزیـن  محصـوات  مهمتریـن 
الگـوی کشـت می باشـد. وی با ابراز خرسـندی 
جهادکشـاورزی  سـازمان  مطلـوب  عملکـرد  از 
جدیـد  ارقـام  ترویـج  در  شـرقی  آذربایجـان 
کلـزا و توسـعه کشـت ایـن محصول در اسـتان 
افـزود: ترویـج و توسـعه کشـت کلـزا، توسـعه 
سیسـتم هـای آبیـاری تحت فشـار و کم فشـار 
و بکارگیـری روش هـای نویـن در امـر کاشـت، 
اقداماتـی  تریـن  عمـده  از  برداشـت  و  داشـت 
اسـت کـه می تـوان در راسـتای اصـاح الگـوی 
زیرزمینـی  منابـع آب هـای  کشـت، مدیریـت 
دشـت تبریـز و احیـای دریاچـه ارومیـه بـکار 
گرفت که جهادکشـاورزی اسـتان در این راسـتا 
مهنـدس  اسـت.  برداشـته  بزرگـی  هـای  گام 
کشـاورزی  هـای  پژوهـش  گفـت:  پورمهـدی 
در احیـای دریاچـه ارومیـه و رفـع ایـن بحـران 
تاثیرگـذار اسـت و مسـئوان ذیربط بایـد از این 
پژوهش هـا اسـتفاده کننـد. تحقیقاتـی شـامل 
ارقـام  معرفـی  ماننـد  کشـت  الگـوی  اصـاح 
جدیـد زراعـی و باغـی، ارقام متحمل به شـوری 
و خشـکی، اسـتعدادیابی مناطق مختلف استان 
بـرای کشـت گیاهـان مختلـف از جملـه ایـن 

اسـت.  موارد 
اسـتانداری  امـور عمرانـی  معـاون هماهنگـی 
آذربایجـان شـرقی خاطر نشـان کـرد: بـا توجه به 
خشکسـالی هـای اخیر و لـزوم کاهـش اتاف آب 
و مصـرف بهینـه آن در شهرسـتان تبریـز، احداث 
شـبکه آبیـاری و زهکشـی در دشـت تبریـز یکـی 
دیگـر از راهکارهـای عملـی در ایـن زمینـه بـه 
شـمار مـی رود. ازم اسـت شـرکت آب منطقه ای 
زه آبهـای اسـتحصالی را بـه طریقـی بـه دریاچـه 
ارومیـه برسـاند. وی در پایـان سـخنان خـود بـا 
تاکیـد بـر اجـرای شـبکه هـای زهکشـی جهـت 
از  انتقـال زه آب هـا و جلوگیـری  جمـع آوری و 
شـور شـدن و زه دار شـدن اراضـی دشـت تبریـز، 
ابـراز امیـدواری کـرد : با اجـرای ایـن پروژه ها گام 
هـای بلنـدی در جهت کاهش بحـران آبی دریاچه 
ارومیـه، توسـعه پایدار کشـاورزی و بهبود شـرایط 

آب و هوایـی شـهر تبریـز برداریـم. 

 مهاجم ترین نوع سرطان در برابر این 
دو میوه ناتوان است  

دو میــوه ای کــه توانایــی از بیــن  بــردن 
ــط  ــد، توس ــرطان را دارن ــوع س ــن ن مهاجم تری
ــزاس کشــف شــدند. دانشــمندان دانشــگاه تگ

ــه  ــه عجــب شــیر ب ــه نام ــه گــزارش هفت  ب
ــه انهــدام  ــادر ب ــو ق ــو و هل نقــل از تســنیم، آل
ســرطان   ســلول های  نــوع  مهاجم تریــن 
پســتان هســتند. ایــن دو میــوه خطرناکتریــن 
ــی  ــد ول ــن می برن ــرطانی را ازبی ــلول های س س
جالــب اســت بدانیــد کوچکتریــن آســیبی بــه 

ســلول های ســالم مجــاور وارد نمی کننــد.
پلی فنــول  دو  محققــان  گــزارش  طبــق 
ــرگ  ــه م ــر ب ــی( منج ــیمیایی گیاه ــواد ش )م

می شــوند.  ســرطانی  ســلول های 
کــه  هســتند  آلــی  ترکیبــات  فنول هــا 
ــوند.  ــت می ش ــا یاف ــاص در میوه ه ــور خ به ط
ــو و  ــو و هل ــود در آل ــیدان های موج آنتی اکس
همچنیــن زغال اختــه و تمشــک بــرای درمــان 
ســرطان بســیار مفیــد هســتند و اســتفاده 
توصیــه  درمانــی  طبیعــی  منابــع  ایــن  از 
تســت های  و  تحقیقــات  ضمنــاً  می شــود. 
ــن  ــه ای ــد ک ــد کرده ان ــز تأیی ــگاهی نی آزمایش
ترکیب هــا توانســته  اســت از رشــد ســرطان در 
ــاره داده  ــن عص ــا ای ــه آنه ــه ب ــی ک حیوان های

ــد. ــری کن ــود جلوگی ــده ب ش

هماهنگ  نهاد  عنوان  به  اصناف  اتاق 
در  نقشی  چه  صنفی  اتحادیه های  کننده 
گسترش تعامل میان آنان و رشد اثرگذاری 

اتحادیه ها دارد؟
در اجرای قانون نظام صنفی مصوب مجلس 
شورای اسسامی اتاق اصناف به وظیفه قانونی 
و  اتحادیه ها  بین  هماهنگی  ایجاد   ( که  خود 
صنوف  راهنمایی  و  آنها  عملکرد  بر  نظارت 
از  زمینه  این  در  و  می نماید  مبادرت  می باشد( 

هیچ تاشی دریغ ندارد.

اصناف،  اتاق  ارکان  مهمترین  از  یکی 
واقع  در  که  هستند،  اتحادیه ها  روسای 
نقش واسطه اتاق و اصناف را بازی می کنند، 
در  اتحادیه ها  روسای  نقش  اساس  این  بر 
اصناف  مطالبات  کردن  برآورده  و  پیگیری 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
اتحادیه های صنفی مطالبات قانونی اعضای 
اصناف  اتاق  طریق  از  هم  و  راساً  هم  را  خود 
باطرح در اجاس عمومی وانعکاس و پیگیری از 

مراجع ذیربط و ذیصاح انجام می دهند.

مهمترین محور های فعالیت اتاق اصناف 
اتاق توانسته  را چه می دانید؟ و آیا اساسا 
به  را  خود  قانونی  ظرفیت های  تمام  است 

کار گیرد؟
پیگیری احداث شهرک های صنفی، ساماندهی 
و نظام بخشی به امورات صنفی انسجام بخشی 
از  صنوف  اجتماعی  سیاسی،  های  حمایت  به 
امورات  اکثر  در  اسامی،مشارکت  مقدس  نظام 
خیریه، حمایت و پیگیری حقوق قانونی اصناف 

و ...

توانسـته  تـا چـه حـد  اصنـاف  اتـاق 

بـــه  را  اصنـــاف  اسـت خواسـته های 
مسـئولین منعکـس کـرده و در راسـتای 

حـل مشـکات اصنـاف اقـدام کنـد؟
چنانچـه قبـًا نیز اعام شـد اتـاق اصناف به 
عنـوان منتخبیـن صنـوف مختلف بـا حضور در 

جلسـات مسـتمر بـا اسـتانداری و فرمانـداری و 
شـهرداری هـا، ادارات دارایـی، آزمـون فنـی و 
حرفـه ای، نظـارت بـر اماکـن عمومـی و... پس 
از اطـاع کامـل از مشـکات صنـوف از طریـق 
هـای  پیگیـری  و  مبـادرت  عمومـی  اجـاس 

نتیجـه بخـش را انجـام می دهـد.

جایـگاه اصنـاف را در اقتصاد اسـتان و 
شـهر تبریـز چگونـه ارزیابـی می کنید؟

اصنــاف جــزء اقشــار زحمتکــش و کــم توقع 
و حتــی می تــوان اعــام نمــود بــی توقــع 
ــن  ــود و چندی ــه خ ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک می باش
ــش  ــد و نق ــاد می نماین ــغل ایج ــر ش ــر دیگ نف
اساســی را در اقتصــاد ملــی و اســتانی بــر 

ــد. ــده دارن عه

مهمترین مشـکات پیـش روی اصناف 
را در حـال حاضـر چـه می دانید؟

ـــات  ـــون مالی ـــودن قان ـــفاف ب ـــت ش ـــه عل ب
ارزش افـــزوده و ورود و وجـــود کااهـــای 
بنجـــل و قاچـــاق در کشـــور بازرســـی هـــای 
و  از ســـوی ســـازمان ها  مکـــررو مـــوازی 
ـــای  ـــک ه ـــورداری از کم ـــدم برخ ـــوع ع موض
ـــزو  ـــدی ج ـــوف تولی ـــژه در صن ـــه وی ـــی ب دولت
ــد. ــاف می باشـ ــش روی اصنـ ــکات پیـ مشـ

توسعه  روی  پیش  موانع  مهمترین 
و  اقتصادی  فرهنگی،  لحاظ  به  اصناف، 
علمی را چه می دانید؟ و اساسا آیا اتاق در 
این زمینه برنامه ای برای هدایت و همکاری 
اتحادیه ها در راستای توسعه اصناف در  با 

دستور کار دارد؟
ــامی در  ــران اس ــه ای ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
مرحلــه پســا تحریــم قــرار گرفتــه اســت اتــاق 
ــعی  ــام س ــا تم ــز ب ــتان تبری ــاف شهرس اصن
و تــاش می کوشــد در زمینــه برخــورداری 
صنــوف از تکنولــوژی و علــوم و فنــون روز 
بهــره منــد بــوده و جهــت ارائــه خدمــات 
بهینــه و توســعه امــورات صنفــی موفــق باشــد.

معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت 
ــت :  ــرقی گف ــان ش ــارت آذربایج ــدن و تج مع
ــزی طــا و جواهرتولیدشــده در  ــات فل مصنوع
داخــل کشــور دارای کــد شناســائی بــوده و در 
غیــر اینصــورت مصنــوع عرضــه شــده قاچــاق 

تلقــی خواهــد شــد . 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از روابــط عمومــی ســازمان صنعــت 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــارت اس ــدن و تج مع
جلســه  پنجمیــن  در  عطاپــور  اســماعیل 
کارگــروه حمایــت از تولیــد و نظــارت بــر 

ــن  ــام ای ــا اع ــه ب ــطح عرض ــردش کاا درس گ
خبــر افــزود : طــرح نظارتــی ویــژه مصنوعــات 
ــت  ــه 94/12/10 لغای ــر از مورخ ــا و جواه ط
ــتاندارد  ــکاری اداره کل اس ــا هم 94/12/25 ب
اســتان ، دبیرخانــه کمیســیون ، اتــاق اصنــاف 
حکومتــی  تعزیــرات  و  مربوطــه  اتحادیــه   ،

درســطح اســتان عملیاتــی می شــود . 
وی ادامـه داد : علـی رغـم انجـام گشـتهای 
مشـترک بازرسـی طـا و جواهـر در طول سـال، 
در راسـتای اجرای دسـتورالعمل ارسـالی سازمان 
حمایـت و طـرح نظارتـی ویـژه مصنوعـات طا 
وجواهـر در دهـه دوم اسـفند مـاه بـه مدت 15 
روز بـا محوریـت نظارت بـر عملکـرد واحدهای 
تولیـد و توزیـع کننده طـا وجواهر ،و و با هدف 
مصنوعـات  عرضـه  نظیـر  تخلفاتـی  بـا  مقابلـه 
قاچـاق ، عـدم صدور فاکتـور ، گرانفروشـی و ... 

عملیاتـی انجـام می شـود .

ــات  ــی مصنوع ــرح نظارت ــت : در ط وی گف
طــا وجواهــر ، پیشــگیری و برخــورد بــا عرضه 
ــد کدشناســایی  ــات طــا و جواهــر فاق مصنوع
در مرزهــای هوایــی و زمینــی و ســطح عرضــه 

ــرار دارد . در اولویــت ق
عطاپــور بــر ضــرورت ســاماندهی و نظام منــد 
ــه  ــدگان و عرض ــد کنن ــت تولی ــودن فعالی نم
کننــدگان طــا ، نقــره و جواهــر تاکیــد و 
ــی و  ــد داخل ــه مشــکات تولی توجــه جــدی ب
ــتار  ــتان را خواس ــازی اس ــا س ــای ط کارگاهه
شــد . معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان 
ــرقی  ــان ش ــارت آذربایج ــدن و تج ــت مع صنع
از اتحادیــه طــا و جواهــر تبریــز خواســت 
راهکارهــا و روش هــای حمایــت از کارگاههــای 
ــدات  ــعه تولی ــوه توس ــژه نح ــازی بوی ــا س ط
جهــت  و  گــردآوری  را  محــور  صــادرات 
صنعــت  ســازمان  بــه  بعــدی  پیگیریهــای 

ــد . ــال نمای ــتان ارس ــارت اس ــدن تج مع

تبریز جزء گمرکات تخصصی ورود و 
خروج طا در کشور

ــور  ــاون ام ــیدفر مع ــه فرش ــه جلس در ادام
ــه  ــا اشــاره ب ــز ب مســافری گمــرکات اســتان نی
اینکــه گمــرک تبریــز جــزء گمــرکات تخصصــی 
ورود و خــروج طــا در کشــور اســت از تجهیــز 
ــه خبــر  ــه خزان ــز ب فــرودگاه بیــن المللــی تبری
ــه  ــا ب ــات ط ــت : واردات مصنوع داد . وی گف
کشــور ممنــوع و هرگونــه ورود و خــروج شــمش 
ــا مجــوز بانــک مرکــزی صــورت می گیــرد در  ب
ــه  عیــن حــال طــی 4 ســال گذشــته  هیچگون
واردات یــا صــادرات قانونــی طــا در اســتان ثبت 
نشــده اســت . وی افــزود : برابــر مقــررات موجود 
هــم اکنــون میــزان مجــاز ورود و خــروج  طــا 
بــه صــورت مســافری 150 گــرم می باشــد 
کــه بــا توجــه بــه عــدم وجــود  امــکان کنتــرل 
مســافران ورودی توســط گمــرک معمــوا ایــن 

میــزان رعایــت نمــی شــود 

ــه  ــران از ارائ ــاق ای ــی ات ــور بانک ــاور ام مش
بانک هــا  ســهام  خریــد  اصــاح  پیشــنهاد 
ــت:  ــرداد و گف ــار خب ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ب
ــا از ســوی  ــد ســهام بانک ه ســقف مجــاز خری
ــد  ــا 5 درص ــد و ایرانی ه ــا 40 درص خارجی ه

اســت.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از مهــر، محمدمهــدی رئیــس زاده دربــاره 
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــه ش ــار ب ــنهاد تج پیش
بــرای ایجــاد اصاحاتــی در فــروش ســهام 
ــرای  ــنهاداتی ب ــت: پیش ــی گف ــای ایران بانک ه
ــد  ــی در خری ــهامداران ایران ــهم س ــاح س اص
و راه انــدازی بانک هــا بــه شــورای پــول و 
اعتبــار و بانــک مرکــزی ارائــه شــده اســت کــه 
ــهم از  ــد س ــان خری ــض می ــاس آن، تبعی براس
ــاح  ــی اص ــی و خارج ــان ایران ــوی متقاضی س

شــود.
بازرگانــی و  اتــاق  بانکــی  امــور  مشــاور 
صنایــع و معــادن ایــران افــزود: براســاس قانــون 
خارجــی  فــرد  یــک  خارجــی،  بانک هــای 

ــی  ــک ایران ــا 40 درصــد ســهام بان ــد ت می توان
را در اختیــار داشــته باشــد در حالــی کــه یــک 

فــرد ایرانــی اگــر شــخص حقیقــی باشــد، بیش 
ــد و  ــته باش ــهم داش ــد س از 5 درصــد نمی توان

ــی و شــرکت های ســهامی  ــر شــخص حقوق اگ
ــد  ــا 10 درصــد می توان ــر ت عــام باشــد، حداکث
ــد؛  ــته باش ــهام داش ــی س ــای خارج در بانک ه
بــر ایــن اســاس درخواســت مــا رفــع تبعیــض 
خریــد ســهام بانک هــای ایرانــی از ســوی 
نحــوی  بــه  اســت  خارجی هــا  و  ایرانی هــا 
ــرای خارجی هــا مجــاز  کــه هــر چیــزی کــه ب

ــود. ــال ش ــم اعم ــا ه ــرای ایرانی ه ــت، ب اس
وی تصریــح کــرد: بانــک مرکــزی البتــه در 
ایــن خصــوص اســتدااتی دارد امــا بــا کلیــات 
قبــول  را  آن  و  اســت  مخالــف  آن  اصــاح 
نــدارد. اگرچــه از یــک ســو، بخش هایــی از 
بــا  اســتدال ها درســت اســت، همچنیــن 
ــه شــورای  یکســری اســتداات و البتــه مصوب
ــتثنی از  ــا مس ــی بخش ه ــار، برخ ــول و اعتب پ
اجــرای آئین نامــه شــده اند در حالــی کــه 
ــن آئین نامــه  ــن اســت کــه اگــر ای ــا ای نظــر م
خــوب اســت، بــرای همــه بایــد خــوب باشــد و 
اگــر بــد اســت، بایــد همــه بــا یــک دیــد نــگاه 

شــوند.

شهری،  مشاغل  ساماندهی  و  میادین  سازمان   
نوروزی در  میوه  و جایگاههای عرضه  لیست محل 

شهر تبریز را اعام کرد.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از شهریار، 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
تبریز ، در آستانه نوروز و با هدف خدمت رسانی به 
تبریز،  شهر  مختلف  مناطق  در  تبریزی  شهروندان 
لیست محل های عرضه میوه نوروزی را اعام کرد. 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری، با بهره 
گیری از همه عوامل مرتبط و همکاری سازمانها و 
سنوات  تجربه  از  گیری  بهره  با  و  ذیربط  ارگانهای 

و  جایگاه ها  از  شهروندان  استقبال  بویژه  و  گذشته 
چادرهاي عرضه میوه نوروزی امسال نیز در مناطق 
میوه  عرضه  های  جایگاه  و  چادر ها  شهر  مختلف 
نوروزی را برپا نموده است. گفتنی است ، در طول 
نوروزی نظارت ازم به صورت روزانه  فعالیت غرف 
جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی سازمان 
سازمان  تاش  جاری  سال  در   . می پذیرد  صورت 
میادین در راستای ارائه خدمات بهتر و گسترده تر 

به طیف بیشتری از شهروندان، معطوف بوده است .
لیست مراکز عرضه میوه نوروزی در سطح تبریز 

بدین شرح است: 

عمران  مهندسی  دانشکده  علمی  هیات  عضو 
دانشگاه تبریز از سوی فرهنگستان علوم جمهوری 
برجسته  جوان  دانشمند  عنوان  به  ایران  اسامی 

مهندسی عمران کشور انتخاب شد.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از مهر، بر 
این اساس فرهنگستان علوم جمهوری اسامی ایران، 
دکتر  سیامک طلعت اهری عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی عمران دانشگاه تبریز را به عنوان دانشمند 

جوان برجسته مهندسی عمران کشور معرفی کرد.
این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران 

دانشگاه تبریز تاکنون موفق به چاپ بیش از 90 مقاله 
در مجات معتبر بین المللی شده است.

ملی  های  کنفرانس  در  مقاله  از 20  بیش  ارایه 
و بین المللی، تألیف چندین فصل از کتب مختلف 
و مشارکت در تالیف دو کتاب بین المللی از دیگر 

فعالیت های پژوهشی این دانشگاه تبریز است.
انتخاب به عنوان محقق جوان برتر جهان در سال 
1391، کسب عنوان محقق برتر استان آذربایجانشرقی 
دانشگاه  و  دانشکده  برگزیده  پژوهشگر  و  مدرس  و 

تبریز از دیگر موفقیت های وی است.

رئیس اتاق اصناف ایران:

اصناف، کارآفرینان بی توقع

  از سوی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری؛  
   لیست جایگاههای عرضه میوه نوروزی در تبریز اعام شد   

از سوی فرهنگستان علوم صورت گرفت؛  
   انتخاب استاد دانشگاه تبریز به عنوان دانشمند جوان 

برجسته کشور    

مهر تقلب بر زیور آات بدون کد 

طرح تغییر نحوه فروش بانک ها به شورای پول و 
اعتبار رفت

چطور در بورس ضرر نکنیم؟
قادریـــد  و  هســـتید   
مهـــم  تصمیم هـــای  و  سیاســـی  اوضـــاع 
ـــران درک  ـــر از دیگ ـــریعتر و بهت ـــت را س مدیری

کنیـــد؟
ـــد و در  ـــی داری ـــی خوب ـــروج شناس ـــا خ • آی

ـــد؟ ـــر داری ـــک تبح ـــار ریس ـــرل و مه کنت
پـــس از اینکـــه تشـــخیص دادیـــد بـــرگ 
ـــد  ـــاش کنی ـــد ت ـــت بای ـــدام اس ـــان ک ـــده ت برن
ــرداری  ــره بـ ــبی بهـ ــو مناسـ ــه نحـ از آن بـ
ـــه  ـــان س ـــدرت خودت ـــی ق ـــرای ارزیاب ـــد. ب کنی

معیـــار وجـــود دارد:
1- نســـبت Win/Loss. یـــا حاصـــل 
تقســـیم دفعـــات تصمیـــم درســـت بـــه 
تصمیـــم غلـــط در بـــازار. مثـــا اگـــر در 
10 بـــار تصمیـــم 6 بـــار آن درســـت باشـــد 

درصـــد.  60 می شـــود 
ــل  ــا حاصـ ــبت Proit/Loss. یـ 2- نسـ
ـــان  ـــه کل زی ـــما ب ـــودی ش ـــت آورد س کل دس
ـــته 1000  ـــاه گذش ـــول م ـــا در ط ـــه. مث حاصل
ــرر  ــال ضـ ــد و 700 ریـ ــود آوردیـ ــال سـ ریـ

ــه 7. ــبت 10 بـ ــود نسـ می شـ
3- نســـبت Proit/Cost . کـــه حاصـــل 
تقســـیم ســـودهای شـــما بـــه هزینـــه هـــای 
ــی و  ــای مالـ ــه هـ ــه هزینـ ــف از جملـ مختلـ

کارمـــزد و اشـــتباهات و امثالهـــم اســـت.
عمـــوم مـــا فکـــر می کنیـــم بایـــد همـــه 
توانایی هـــا را داشـــته باشـــیم تـــا ســـودهای 
ـــور  ـــن تص ـــه ای ـــم در حالیک ـــت آوری کان بدس
ـــت  ـــوس آن درس ـــت و معک ـــتباه اس ـــا اش کام

ـــت! اس
ــدود  ــوا محـ ــر معمـ ــده موثـ ــرگ برنـ بـ
ـــاص  ـــای خ ـــر محوره ـــز ب ـــن تمرک ـــت و ای اس
ـــی را  ـــن اســـت. تحقیقات ـــه ارزش آفری اســـت ک
ـــن  ـــوی تری ـــح ق ـــات صحی روی درصـــد تصمیم
معاملـــه گـــران ســـهام در بورســـهای معتبـــر 
ـــره  ـــیار خی ـــج بس ـــد. نتای ـــام دادن ـــان انج جه
ـــود.  ـــز ب ـــرت آمی ـــال عب ـــن ح ـــده و در عی کنن
ــه  ــن معاملـ ــوی تریـ ــر Enter 100 قـ از هـ
ــورد صحیـــح و  ــران فقـــط حـــدود 58 مـ گـ
ـــورد 10  ـــی در م ـــود! حت ـــواه ب ـــت دلخ در جه
برتریـــن معاملـــه گـــر ســـه مـــورد زیـــر 50 
درصـــد صحیـــح عمـــل کـــرده بودنـــد. چـــه 

نکاتـــی در ایـــن یافته هـــا نهفتـــه اســـت.
 W/L مطالعـــات بیـــن رابطـــه دو نســـبت
و P/C نشـــان می دهـــد نســـبت بـــاای 
دومـــی حاصـــل حفـــظ یـــک نســـبت ثابـــت 
در اولـــی اســـت. یعنـــی اینکـــه بـــه جـــای 
سراســـیمه شـــدن در بـــازار و تـــاش بـــرای 
ــم و  ــر در بیاوریـ ــز سـ ــه چیـ ــه از همـ اینکـ
ـــت  ـــر اس ـــم بهت ـــان کنی ـــز را امتح ـــه چی هم
تمرکـــز  معامـــات  خـــاص  ســـبک  روی 
ــی  ــی عمیقـ ــار معانـ ــن گفتـ ــم. در ایـ کنیـ
ـــدوارم  ـــه امی ـــت ک ـــه اس ـــزان نهفت ـــرای عزی ب
ـــال  ـــد. مث ـــوده باش ـــتفاده ب ـــل اس ـــر و قاب موث
ســـاده اش ایـــن اســـت کـــه مـــا بـــه همـــه 
ــیم و  ــرک بکشـ ــی سـ ــای ورزشـ ــته هـ رشـ
ــم و  ــن کنیـ ــداری تمریـ ــا مقـ ــه آنهـ از همـ
ســـپس انتظـــار داشـــته باشـــیم در المپیـــک 
ــدال  ــر مـ ــم. اگـ ــدال بیاوریـ ــی مـ ــم کلـ هـ
ـــدی  ـــاره ای توانمن ـــدا پ ـــد ابت ـــم بای می خواهی
ـــک  ـــگاه روی ی ـــیم و آن ـــا بخش ـــان را ارتق هایم

رشـــته خاصـــی تمرکـــز کنیـــم.
در دنیــای ســهام نیــز همینطــور اســت. 
ــبک  ــه س ــت ک ــن اس ــر ای ــاگ ب ــه ب توصی
ــا آن روی  ــب ب ــید و متناس ــان را بشناس خودت
تعــداد معــدودی ســهام یــا اوراق تمرکــز کنید. 

ادامه از صفحه 1

اتـاق اصنـاف بـه عنـوان نهـاد متولـی و هماهنگ کننـده اتحادیه هـای صنفی به شـمار 
مـی رود و از ایـن رو نقـش پررنگـی در امـور اصنـاف دارد،سـید حبیب هاشـمی، رئیس اتاق 
اصنـاف  متولـد 1324 در شهرسـتان میانـه اسـت و از اویـل انقـاب در حـوزه اصنـاف 
فعالیـت دارنـد؛ وی سـوابق اجرایـی مختلفی از قبیـل عضویت در هیات حـل افتاف، اداره 
کار و سـتاد دیـه را در کارنامـه خـود دارد، از ایـن رو مصاحبـه ای بـا آقـای هاشـمی، ترتیب 

دادیـم کـه شـرح آن از نظـر خواننـدگان گرامـی می گذرد.
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دلنوشته ای برای آب
مهـدی میرزایـی، دانـش آمـوز کاس 

هفتـم 2 مدرسـه جهـان تربیـت تبریـز
مســافر  ای  مقــدس!  و  پــاک  زال  ای 
ابرهــای آســمانی! ای آمــده از باریکــه هــای 
کوهســارها! مــن تــو را در دریــا و اقیانوس هــا 
ــم.  ــو یافت ــم را در ت ــش روح ــدم و آرام دی
ــات  ــت. حی ــص اس ــو خال ــای ت ــدر صف چق
مــن وابســته بــه تــو و تمــام ذرات وجــودم از 
قطــره هــای تــو می جوشــد. هــرگاه احســاس 
ــاک  ــدر دردن ــو چق ــدون ت ــده ب ــم آین می کن
خواهــد بــود گلهــا و ریاحیــن باغچه هــا 
ــه  ــا ک ــه م ــک خان ــوض کوچ ــرده و ح پژم
ماهــی ســرخ درون آن شــنا می کنــد، تشــنه 
ــت  ــود. درخ ــد ب ــرگ خواه ــار م و در انتظ
ــو  ــج دوری ت ــرکوچه از رن ــوط س ــا و بل اقاقی
ــو را  ــرگ هــای خــود را خواهــد ریخــت. ت ب
دوســت دارم. بایــد مراقــب حیــات تــو باشــم. 
تــو مصــداق آن آیــه از قرآنــی کــه می گویــد: 
ــو را  ــی. ت ــیء ح ــاء کل ش ــن الم ــا م وجعلن
دوســتدارم. همیشــه آرزو دارم جویبارهــا پــر 
از تــو و دریاهــا لبریــز از تــو و آســمانها خانــه 
ــا  ــه امیــد روزی کــه انســانها ب ــو باشــد . ب ت

ــو دوســتی واقعــی داشــته باشــند. ت

***

دلنوشته ای به آب
دانـش آمـوز کاس  پهلوانـی،  پارسـا 

نهـم 2 مدرسـه جهـان تربیـت تبریـز
واقعــاً خیلــی غمگیــن هســتم چــون همــه 
ــد  ــی کنن ــتفاده نم ــه اس ــردم از آب بهین م
ــه  ــر از آب اان بهین ــد اگ ــی دانن ــچ نم . هی
ــرای  ــی ب ــچ آب ــر هی ــد دیگ ــتفاده نکنن اس
ــر نمــی  ــردم فک ــد. م ــد مان ــدگان نخواه آین
کننــد کــه اگــر از آب بهینــه اســتفاده نکننــد 
ممکــن اســت جــان میلیونهــا یــا حتــی 
میلیاردهــا نفــر از مــردم بــه خطــر می افتــد.

همــان طــور کــه می دانیــد آب یکــی 
ــت  ــر اس ــو بش ــای مردم ــن نیازه از مهمتری
اگــر آب نباشــد نمــی توانیــم زندگــی کنیــم 
ــم آب  ــا نمــی توانی ــر آب نباشــد م ــًا اگ مث
ــرف بشــوییم،  ــام کنیــم، ظ ــیم، حم بنوش
ــه را تمیــز  ماشــین هایمــان را بشــوییم، خان

ــم و ... کنی
ــین  ــام حس ــه ام ــا ک ــان کرب ــل جری مث
ــان راه را  ــش یزیدی ــن از یاران ــا 72 ت )ع( ب
ــز  ــان آب را نی ــام بســتند. حتــی جری ــه ام ب
همانطــور کــه بســتند و همچنیــن حضــرت 
ابوالفضــل )ع( بــه خاطــر تشــنگی بچــه هــای 
ــت  ــه رف ــودک شــش ماه ــی ک کوچــک حت
تــا آب بیــاورد و وقتــی بــه کنــار رود رســید 
ــه  ــاد بچ ــه ی ــد ب ــه ای از آن بنوش ــا جرع ت
هــای تشــنه افتــاد و بــه خاطــر بچه هــا کــه 
آب را برســاند حاضــر شــد از جانــش بگــذرد 
دســت هایــش را در ایــن راه از دســت بدهــد. 
بعــد از ایــن ماجــرای کربــا می فهمیــم کــه 
آب نقــش مهمــی در زندگــی دارد حتــی 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــز می رس ــا نی زمزمه ه
ــه  ــر آب ب ــه خاط ــوم ب ــی س ــگ جهان جن

ــد. وجــود بیای
ســعی کنیــم از آب درســت اســتفاده 
کنیــم موقــع شســتن دنــدان آب را بــاز 
ــرای شســتن ماشــین از شــلنگ  ــم، ب نگذاری
ــتن  ــرای شس ــطل ب ــم از س ــتفاده نکنی اس
اســتفاده کنیــم بنابرایــن مــن ایــن حــرف را 

ــم. ــان می گوی ــردم جه ــه م ــه هم ب
ای مــردم لطفــاً اگــر ممکــن اســت از 
ــر  ــد ، اگ ــه نحــو احســن اســتفاده کنی آب ب
خــوب  می ســوزد  آینــدگان  بــه  دلتــان 

ــتفاده کنیــد. اس
و البتــه چنــد مطلــب را نیــز بگویــم 
ــته  ــود داش ــی وج ــوری آب کاف ــر در کش اگ
ــاد  ــت و اقتص ــر صنع ــد از نظ ــد می توان باش
پیشــرفت کنــد و همچنیــن چــون آفریننــده 
ــه  ــده اســت ب ــا را از آب و خــاک آفری ــا م م
آب احتــرام بگذاریــم. ماننــد دریاچــه ارومیــه 
کــه خشــک شــده اســت ولــی خــدا را شــکر 
ــود دارد. ــه آب وج ــای ارومی ــاره در دری دوب

ایـن داسـتان یکـی از حکایـت هـای زیبـای 
مولـوی در مثنـوی معنـوی اسـت:

فـردی دچار بیماری گل خـواری بود و چون 
اش سسـت  اراده  می افتـاد،  گل  بـه  چشـمش 
می شـد و شـروع به خـوردن آن می کـرد. روزی 
رفـت.  بـه دکان عطـاری  قنـد  بـرای خریـدن 
عطـار کـه در دکان به جای سـنگ تـرازو از گل 
سرشـوی برای وزن کشـی اسـتفاده می کرد، رو 
بـه مـرد کـرد و گفـت: مـن از گل بـه عنـوان 
سـنگ تـرازو اسـتفاده می کنـم. بـرای تـو کـه 

نیست؟  مشـکلی 
برایـم  و  قنـد می خواهـم  مـن  مـرد گفـت: 
فرقـی نمی کنـد از چـه چیزی برای وزن کشـی 

می کنـی. اسـتفاده 
در همیــن هنــگام مــرد در دل خــود گفــت: 
چــه بهتــر از ایــن! ســنگ بــه چــه دردی 
می خــورد؟ بــرای مــن گل از طــا بــا ارزش تــر 
ــش  ــه جای ــداری و گل ب ــنگ ن ــر س ــت. اگ اس

ــت. ــن اس ــحالی م ــث خوش ــذاری باع می گ
عطـار به جای سـنگ در یک کفـه ترازو، گل 
گذاشـت و برای شکسـتن قند به انتهـای مغازه 
رفـت. در همیـن اثنـا، مـرد گل خـوار دزدکـی 
شـروع بـه خـوردن از گلـی کـه در کفـه تـرازو 
بـود کـرد. او تنـد تنـد می خـورد و می ترسـید 

مبـادا عطـار متوجـه ماجرا شـود.
عطــار زیرچشــمی متوجــه گل خــوردن 
مشــتری شــد ولــی بــه روی خــودش نیــاورد و 
بــه بهانــه پیــدا کــردن تیشــه قندشــکن، خــود 

را معطــل می کــرد.
ــا می توانــی  عطــار در دل خــود می گفــت: ت
ــدر از آن  ــه ق ــر چ ــون ه ــور. چ از آن گل بخ
ــو  ــی دزدی! ت ــع از خــودت م ــی دزدی در واق م
ــه  ــن متوج ــت می ترســی م ــر حماقت ــه خاط ب
ــن  ــن از ای ــه م ــی ک ــوم ، در حال دزدی ات ش
می ترســم کــه تــو کمتــر بخــوری! پــس 
ــن  ــی م ــر میکن ــو فک ــور! ت ــی بخ ــا می توان ت

ــه ــم؟ ن احمق
! ایــن طــور نیســت. وقتــی کــه در پایــان کار 
مقــدار قنــدت را دیــدی ، خواهــی فهمیــد کــه 
چــه کســی احمــق و چــه کســی عاقــل اســت. 

ــا و روزگار ماســت.  ــت م ــن قصــه حکای و ای
ــم و  ــرافی گرفتاری ــرض آب اس ــه م ــه ب ــا ک م
هــر جــا آب می بینیــم بــی درنــگ دســت 
بــه اســراف آن می زنیــم . گاه بــی اینکــه 
بدانیــم. و در ایــن راه از گــول زدن خــود و 
فریــب نگهبانــان آب دریــغ نمــی کنیــم. حــال 
آنکــه آبــی کــه می دزدیــم، ســهم فرزنــدان مــا 
و نســل هــای آینــده ای اســت کــه بــی هیــچ 
ــدون هیــچ چــاره و راهــی  عــذر و گناهــی و ب
کفــاره ده گنــاه مــا در قبــال ایــن نعمــت بــی 

ــود. ــد ب بازگشــت خواهن
ــان!  ــد: ای انس ــاد می زن ــی فری ــر تباه  نفی
ــدزد!  ــده ات ب ــی از نســل هــای آین ــا می توان ت
ــد شــد داغ  ــو خواه ــب ت ــان نصی آنچــه در پای
ــخ  ــت! پاس ــانی اس ــرت پریش ــیمانی و حس پش
لــب هــای تــرک خــورده و خــاک داغ دیــده را 

تویــی کــه بایــد بدهــی!
... نــگاه هــای پرسشــگر نســل هــای آینــده 
ــد همراهمــان  ــا اب ــزرگ ت ــا یــک »چــرا«ی ب ب
ــای  ــم ه ــن چش ــا همی ــر ب ــود اگ ــد ب خواهن
بســته بــه آینــده، بــی هــوا قطــره هــای آب را 

ــاد فنــا بدهیــم.  ــه ب ب

 فرج اه سلحشور دعوت حق را لبیک 
گفت

انقابــی  کارگــردان  فــرج اه سلحشــور   
کشــورمان صبــح امــروز دعــوت حــق را لبیــک 

ــت. گف
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از تســنیم، فــرج اه سلحشــور کارگــردان 
ــی را  ــروز دارفان ــح ام ــورمان صب ــی کش انقاب

ــت. وداع گف
ــه  ــا ب ــل ابت ــی به دلی ــه مدت ــور ک سلحش
بیمــاری ســرطان ریــه در بیمارســتان بســتری 
بــود، صبــح امــروز دعــوت حــق را لبیــک 

ــت. گف
متولــد ســال 1331  فــرج اه سلحشــور 
نویســنده  چهره پــرداز،  بازیگــر،  قزویــن؛  از 
ــن  ــت. ای ــورمان اس ــی کش ــردان انقاب و کارگ
کارگردانــی  اخیــر  ســال های  در  مرحــوم 
ــی  ــی - مذهب ــی تاریخ ــای تلویزیون مجموعه ه
چــون ایــوب پیامبــر، اصحــاب کهــف و یوســف 
جمهــوری  صداوســیمای  بــرای  را  پیامبــر 

ــت. ــته اس ــده داش ــامی برعه اس
فرزنــد فــرج اه سلحشــور در گفتگویــی 
ــون  ــگار تســنیم گفــت: اکن ــه خبرن کوتاهــی ب
در حــال پیگیــری تدفیــن آن مرحــوم هســتیم 
ــییع  ــم تش ــان مراس ــر زم ــاعاتی دیگ ــا س و ت
ــود. ــام می ش ــور اع ــرج اه سلحش ــوم ف مرح

فاطمه کشاورزی

تا می توانی بدزد!

کمیســـیون  رئیســـه  هیـــات  عضـــو   
آمـــوزش  مجلـــس معتقـــد اســـت تحصیـــل 
جوانـــان ایرانـــی در کشـــورهای دیگـــر کـــه 
ســـطح علمـــی آنهـــا پاییـــن اســـت، عـــاوه 
خـــروج ارز بســـیار از کشـــور، هزینه هـــای 

بـــردارد. در  نیـــز  فرهنگی وسیاســـی 
رضـــا صابـــری در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار 
خبرگـــزاری خانـــه ملـــت بـــا انتقـــاد از 
تحصیـــل تعـــداد کثیـــری از دانشـــجویان 
رشـــته های مختلـــف علمـــی بـــه ویـــژه 
پزشـــکی در کشـــورهایی همچـــون فیلیپیـــن 
و هندوســـتان کـــه ســـطح علمـــی آنهـــا 
پاییـــن اســـت، گفـــت: وزراتخانه هـــای علـــوم 
و بهداشـــت بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه 
ـــجو  ـــت دانش ـــش ظرفی ـــر افزای ـــه فک ـــد و ب کنن
ـــکی  ـــد پزش ـــداری مانن ـــته های  پرطرف در رش

در کشـــور باشـــند.
ــان در  ــهر و رامیـ ــردم آزادشـ ــده مـ نماینـ
مجلـــس شـــورای اســـامی ادامـــه داد: ایـــن 
مســـئله عـــاوه بـــر اینکـــه ارز بســـیاری 
از کشـــور خـــارج می کنـــد، هزینه هـــای 
فرهنگـــی و سیاســـی نیـــز بـــه دنبـــال دارد؛ 
از  فارغ التحصیـــل  دانشـــجویان  چراکـــه 

کشـــورهایی کـــه ســـطح علمی شـــان پاییـــن 
ــه  ــت بـ ــت و طبابـ ــدف فعالیـ ــا هـ ــت بـ اسـ
ــز  ــاره ای جـ ــد و چـ ــور می آینـ ــل کشـ داخـ
ــت، در  ــا نیسـ ــای آن هـ ــن مدرک هـ پذیرفتـ
ـــا  ـــی آن ه ـــی و توانای ـــطح علم ـــه س ـــی ک حال

ــل دارد. ــث و تامـ ــای بحـ جـ
وی بـــا تاکیـــد براینکـــه ایـــن ماجـــرا دو 
ـــل  ـــت: تحصی ـــران دارد، گف ـــل جب ضـــرر غیرقاب
ــطح  ــورهای سـ ــی در کشـ ــجویان ایرانـ دانشـ
پاییـــن بـــه لحـــاظ علمـــی، درجـــه علمیـــه 

خـــروج  و  می بـــرد  زیرســـوال  را  آن هـــا 
ــور  ــاد کشـ ــه اقتصـ ــول بـ چشـــمگیر ارز و پـ

می کنـــد. وارد  آســـیب 
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه، ب ـــری در ادام صاب
ـــل  ـــه تحصی ـــاغل ب ـــجویان ش ـــترین دانش بیش
در ایـــران از کشـــورهای افغانســـتان، لبنـــان، 
ـــای  ـــه معن ـــئله ب ـــن مس ـــتند و ای ـــوریه هس س
ـــوذ  ـــوزه نف ـــت: ح ـــت، گف ـــی نیس ـــل علم تعام
ـــدودی دارد  ـــد و ح ـــدازه و ح ـــران ان ـــی ای علم
امـــا بایـــد بـــا بـــه حداکثـــر رســـاندن نفـــوذ 
ــورهای  ــورها، در کشـ ــن کشـ ــود در همیـ خـ
دیگـــر نیـــز رخنـــه کـــرده تـــا رشـــد 
ـــران  ـــل در ای ـــرای تحصی ـــی ب ـــان اروپای متقاضی
ـــوم  ـــته های عل ـــران در رش ـــود، ای ـــاهده ش مش
ــر  ــب نظـ ــفی صاحـ ــی و فلسـ ــانی، دینـ انسـ
اســـت بنابرایـــن می تـــوان در ایـــن رشـــته ها 
ـــه  ـــات رئیس ـــو هی ـــرد.  عض ـــذب ک ـــجو ج دانش
ـــامی در  ـــات اس ـــوزش و تحقیق ـــیون آم کمیس
ـــد  ـــه بای ـــی ک ـــتین اقدام ـــت: نخس ـــان گف پای
بـــرای جـــذب دانشـــجو انجـــام داد افزایـــش 
ــاش  ــد تـ ــت و بایـ ــی اسـ ــت آموزشـ کیفیـ
ـــان  ـــه در می ـــی ک ـــران هراس ـــت  ای ـــود ذهنی ش
مـــردم اروپـــا ایجـــاد شـــده، برطـــرف شـــود.

ـــگ  ـــرت اداره کل فرهن ـــرآن و عت ـــاون ق  مع
ـــت:  ـــرقی گف ـــان ش ـــامی آذربایج ـــاد اس و ارش
بـــا برگـــزاری داوری بخـــش هـــای مختلـــف 
ـــمانی،  ـــم آس ـــری ترن ـــنواره سراس ـــن جش اولی
نفـــرات راه یافتـــه بـــه مرحلـــه نهایـــی 

جشـــنواره معرفـــی شـــدند. 
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل فرهنـــگ 
شـــرقی،  آذربایجـــان  اســـامی  ارشـــاد  و 
»ابراهیـــم ایقـــی« اظهـــار داشـــت: مرحلـــه 
ـــوری و  ـــورت حض ـــه ص ـــده ب ـــش زن ـــی بخ نهای
ـــتودیویی  ـــدات اس ـــش تولی ـــی بخ ـــه نهای مرحل

بـــه صـــورت غیرحضـــوری خواهـــد بـــود .
ــن  ــی و همچنیـ ــه نهایـ ــزود: مرحلـ وی افـ
و 20  روزهـــای 19  اختتامیـــه جشـــنواره 
ــزار  ــز برگـ ــهر تبریـ ــفندماه 1394 در شـ اسـ

 . د می شـــو
ــه  ــای راه یافتـ ــروه هـ ــامی گـ ــی اسـ ایقـ
بـــه بخـــش نهایـــی بخـــش همخوانـــی و 
ــاء(  ــروف الفبـ ــب حـ ــه ترتیـ ــیح را )بـ تواشـ
ـــتان،   ـــاد خوزس ـــدران، العب ـــراف مازن ـــامل اع ش
ـــرقی،   ـــان ش ـــنیم آذربایج ـــان، تس ـــر اصفه بصائ
تنزیـــل اصفهـــان، ثامـــن الحجـــج یـــزد،  
ـــا  ـــدان،  طاه ـــیدااحرار هم ـــزد،  س ـــن ی ثقلی
مازندرانـــو  مســـک اصفهـــان عنـــوان کـــرد.

راه  مبتهلیـــن  اســـامی  وی همچنیـــن  
ـــی  ـــش همخوان ـــی بخ ـــش نهای ـــه بخ ـــه ب یافت

و تواشـــیح ) بـــه ترتیـــب حـــروف الفبـــاء( را 
ـــدران،   ـــرفی از مازن ـــجاد اش ـــید س ـــامل  س ش
ســـیدرضی ســـلیم بهرامـــی از مازنـــدران، 
ــل  ــتان،  ابوالفضـ ــی از خوزسـ ــه بریچـ نصرالـ
چمنـــی از خراســـان رضـــوی،  مصطفـــی 
قاســـمی از مازنـــدران و  رحیـــم شـــریفی از 

ــمرد. ــتان برشـ خوزسـ
ــزد  ــای نامـ ــروه هـ ــامی گـ ــی،   اسـ ایقـ

کســـب عنـــوان ممتـــاز در بخـــش تولیـــدات 
اســـتودیویی آکاپـــا ) بـــه ترتیـــب حـــروف 
شـــیعه  آوای  گـــروه  شـــامل   را  الفبـــا( 
خراســـان رضـــوی بـــا اثـــر یـــا مـــوا 
رضـــا)ع(، گـــروه ذکـــر تهـــران بـــا اثـــر 
ـــا  ـــران ب ـــمس ته ـــروه ش ـــان،  گ ـــدای مهرب خ
ـــروه  ـــت،  گ ـــورش اس ـــه ش ـــن چ ـــاز ای ـــر ب اث
ــا  ــوی بـ ــان رضـ ــراء)س( خراسـ ــدک الزهـ فـ

اثـــر حـــب الحســـین)ع( و گـــروه مشـــکات 
ــا اثـــر رمـــز نجـــات و  اســـامی  اصفهـــان بـ
گـــروه هـــای نامـــزد کســـب عنـــوان ممتـــاز 
ـــیقایی )  ـــدات اســـتودیویی موس در بخـــش تولی
ـــروه  ـــامل  گ ـــا(  را ش ـــروف الفب ـــب ح ـــه ترتی ب
ـــای  ـــر دع ـــا اث ـــوی ب ـــان رض ـــیعه خراس آوای ش
ـــر  ـــا اث ـــران ب ـــر ته ـــروه ذک ـــال، - گ ـــل س تحوی
بســـوی اه،  گـــروه عرشـــیان اصفهـــان بـــا 
اثـــر شـــاه مـــردان،  گـــروه مصبـــاح الهـــدی 
ـــش و  ـــراغ آفرین ـــم و چ ـــر چش ـــا اث ـــادان ب آب
ـــف  ـــر ارض الط ـــا اث ـــم ب ـــج( ق ـــروه ولیعصر)ع گ

ســـمائی اعـــام کـــرد.
ـــن   ـــرت اداره کل همچنی ـــران و عت ـــاون ق مع
ـــوان  ـــب عن ـــزد کس ـــای نام ـــروه ه ـــامی گ اس
ممتـــاز در بخـــش تولیـــدات اســـتودیویی 
ویـــژه ) بـــه ترتیـــب حـــروف الفبـــا( شـــامل  
گـــروه الغدیـــر تهـــران بـــا اثـــر محمـــد 
 nur ــا ــزد بـ ــان یـ ــروه ایمـ ــول اه،  گـ رسـ
cesmesi ) ســـرآغاز نـــور(، گـــروه شـــمیم 
 Hos geldin ــا اثـــر بهشـــت مازنـــدران بـ
صـــاد  گـــروه  و  رمضـــان(   (  ramazan
ـــوان  ـــول اه عن ـــد رس ـــر محم ـــا اث ـــان ب اصفه
ـــه از  ـــن مرحل ـــد کـــرد: داوری ای کـــرد. وی تاکی
ـــا حضـــور داوران مطـــرح کشـــوری  ـــابقات ب مس
آقایـــان شـــاهمیوه ، آرزم، خاکـــی، میـــزازاده، 
ــدزاده،  ــاوردی، محمـ ــال، بـ ــی، پورجمـ فرجـ

جبـــاری و ناعمـــی برگـــزار گردیـــد . 

معاون فرهنگی سـازمان منطقـه آزاد ارس از 
برگـزاری اولیـن جشـنواره سراسـری تخم مرغ 
هـای رنگـی نـوروزی در منطقـه آزاد ارس خبر 

داد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
در  زاده  داداش  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  از 
مراسـم رونمایـی از پوسـتر ایـن جشـنواره بـا 
اعـام این خبر افـزود: دبیرخانه جشـنواره تخم 
مرغ هـای رنگـی طـی انتشـار پوسـتر فراخـوان 
ایـن رویـداد، فعالیت هـای خـود را آغـاز کـرده 
و آمـاده دریافـت آثـار از سراسـر کشـور اسـت.

وی بـا بیـان اینکه هر اقدامی که در راسـتای 
ایجـاد نشـاط و شـادمانی در بیـن شـهروندان 
مانـدگار  و  ارزشـمند  امـری  می گیـرد،  انجـام 
اسـت، افـزود: در همین راسـتا اولین جشـنواره 
تخـم مرغ هـای غول پیکـر در منطقـه آزاد ارس 
بـا مشـارکت انجمـن هنرهای تجسـمی اسـتان 

برگـزار می شـود.
داداش زاده بـا اشـاره بـه اینکـه هدیـه دادن 
تخـم مرغ رنگـی جـزو فورکلورهـای آذربایجان 
ایـن جشـنواره  گفـت:  اسـت،  نـوروز  عیـد  در 
بـه  بعـد  سـال های  در  را  هنـری  و  فرهنگـی 
پیگیـری  المللـی  بیـن  رویـداد  یـک  عنـوان 
می کنیـم تـا در بیـن کشـور هـای همسـایه و 
هـدف کـه ایـن رسـم در آنهـا نیـز وجـود دارد، 

برگـزار شـود.
وی افـزود: المان هـای تولیـدی در جشـنواره 
بـه عنـوان نمادهـای فرهنگـی و هنـری منطقه 
آزاد ارس بـه شـهرها و شهرسـتان های اطـراف 

اهـدا می شـود.
مدیـر  مراسـم،  ایـن  ادامـه  در  همچنیـن 

فرهنگـی هنـری سـازمان منطقـه آزاد ارس بـا 
اولیـن جشـنواره تخـم مرغ هـای  اینکـه  بیـان 
رنگـی غـول پیکـر ارس در سـطح ملـی برگـزار 
می شـود از اجـرای ایـن سـنت دیرینـه در بیـن 
17 کشـور دنیا خبـر داد و گفت: این جشـنواره 
برگـزار  المللـی  بیـن  بصـورت  بعـدی  دور  در 

خواهـد شـد.
ــنواره  ــرد: جش ــار ک ــری اظه ــم نصی ابراهی
مولفه هــای  بــه  توجــه  بــا  مرغ هــا  تخــم 
فرهنگــی هنــری خــود، ظرفیــت برگــزاری 
ــی را دارد و از  ــن الملل ــی و بی ــاد فرامل در ابع
آنجایــی کــه رســم اهدایــی تخــم مــرغ هــای 

نــوروزی اختصــاص  بــه مــردم آذربایجــان 
ــه  ــص منطق ــق آزاد مخت ــن مناط دارد و در بی
ــا  ــزی و طرح ه ــگ آمی ــد، رن آزاد ارس می باش

ــود. ــد ب ــی ارس خواه اختصاص
ــول  ــای غ ــرغ ه ــم م ــنواره تخ ــر جش دبی
ــای  ــت: نگاره ه ــه گف ــن در ادام ــر همچنی پیک
ــنت،  ــگ، س ــی از فرهن ــا مفاهیم ــم مرغ ه تخ
ــال دوم  ــد و از س ــخصیت ها می باش ــا و ش بناه
بــا هــدف ایجــاد ارتباطــات فرهنگــی اجتماعــی 
بیشــتر بــا کشــورهای همســایه، بصــورت بیــن 

ــود. ــزار می ش ــی برگ الملل
نصیــری افــزود: بــا برگــزاری ایــن جشــنواره 

مــردم  دیرینــه  ســنت های  اینکــه  ضمــن 
بــا  می شــود طرح هایــی  احیــا  آذربایجــان 
مضامیــن بومــی محلــی تولیــد شــده و از 
ــی  ــی، معرف ــای فرهنگ ــن فعالیت ه ــتر ای بس
شــخصیت مفاخــر و بناهــای مشــهور نیــز قابــل 

ــت. ــام اس انج
 وی زمـان برگـزاری ایـن جشـنواره را 25 
الـی 28 اسـفند مـاه اعام کـرد و با بیـان اینکه 
از امـروز آمـاده دریافـت طرح هـای پیشـنهادی 
از سراسـر کشـور هسـتیم، گفـت: جشـنواره بـا 
اجـرای زنـده رنـگ آمیـزی 15 تخم مـرغ غول 

پیکـر برگـزار می شـود.
در پایـان این مراسـم دبیر اجرایی جشـنواره 
تخـم مرغ هـای رنگـی غـول پیکـر منطقـه آزاد 
ارس گفـت: ایـن جشـنواره بـه دلیـل ماهیـت 
فرهنگـی رویـداد در بیـن مـردم آذربایجـان از 

اهمیـت فراوانـی برخوردار اسـت.
ایـن  اهـداف  از  یکـی  اصغـری  بقـال  صابـر 
جشـنواره را زنـده نگـه داشـتن سـنت دیرینـه 
آذربایجـان اعـام کـرد و افـزود: سـنت رنـگ 
بـه  و  اسـت  مـرغ 3500 سـاله  تخـم  آمیـزی 
خطـه  ایـن  در  زایـش  و  حیـات  از  سـمبلی 
تبدیـل گشـته اسـت.  گفتنی اسـت :متقاضایان 
ایـن جشـنواره می تواننـد تصاویـر  شـرکت در 
 ، JPG و با فرمـت A4 آثـار خـود را در قطـع
بـا کیفیـت 1mb و حداکثـر 2mb همـراه بـا 
مشـخصات کامـل و توضیـح دربـاره متریـال و 
تکنیـک اجـرا و حداکثـر 3 طـرح تـا تاریخ 12 
اسـفندماه به آدرس ایمیل جشـنواره به نشـانی 
tokhmemorgh.aras@پسـت الکترونیکـی
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 وزیـر آمـوزش و پـرورش از افـزوده شـدن 
چهـار درس جدیـد بـه متوسـطه دوم از سـال 
آینـده خبـر داد و گفـت: این واحدهای درسـی 
برای جبـران خاءهای آموزشـی موجود تدوین 

و وارد جـدول برنامـه درسـی خواهد شـد.
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش ایسنا، 
سیما  پنجم  شبکه  در  که  فانی  اصغر  علی 
حضور یافته بود در پاسخ به انتقاداتی پیرامون 
کارآمدی محتوای درسی در آموزش و پرورش 
گفت: مطالبی که در مدرسه می خوانید همگی 
به درد می خورند و دانشمندان بزرگی از همین 
مدارس برخاسته اند. همین دانشمندان هسته ای 
نیز در مدارس جمهوری اسامی درس خوانده 
اند.  وی در ادامه به مروری بر تغییر و تحوات 
صورت گرفته در آموزش و پرورش از بدو انقاب 
اسامی تا کنون پرداخت و اظهار کرد: نقشه راه 

سند تحول تصویب شده و در حال اجراست.
خاهای  جبران  راستای  در  داد:  ادامه  فانی 
آموزشی برای اولین بار در برنامه درسی متوسطه 

دوم درس انسان و محیط زیست را پیش بینی 
و  تندرستی  و  سامت  درس  همچنین  کردیم. 
سواد رسانه ای نیز به عنوان دروس جدید برای 
مجموع  در  اند.  بینی شده  پیش  دوم  متوسطه 
چهار درس دو واحدی جدید از سال آینده وارد 

برنامه درسی مقطع متوسطه دوم خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال 
دوست  را  مدرسه  آموزان  دانش  برخی  چرا  که 
ندارند گفت: برای اینکه یک دانش آموز مدرسه 
اش را دوست داشته باشد اقدامات بسیاری باید 
از  معلمان  برخی  مثال  عنوان  به  شود.  انجام 
روش های تدریس فعال استفاده و دانش آموزان 

را درگیر درس می کنند.
فعال  تدریس  بکارگیری روش  ما  افزود:  وی 
نهادینه  و  تحول  ایجاد  ولی  ایم  کرده  را شروع 
از  یکی  شاید  است.  زمانبر  روش  این  سازی 

تا  که  است  بوده  آن  امر  این  بودن  زمانبر  علل 
اکنون  اما  نداشتیم  راهی  نقشه  قبل  چندسال 

مجهز به نقشه راه هستیم.
تفاوتهای فردی در  اینکه بحث  بیان  با  فانی 
گفت:  است  تاکید  مورد  شدت  به  تحول  سند 
وارد  توصیفی  ارزیابی  روش  بر  انتقاداتی  بعضا 
می شود و برخی خانواده ها در برابر آن مقاومت 
می کنند اما روش توصیفی می تواند اضطراب را 
از دانش آموز بگیرد و زمینه های رشد را در وی 
ایجاد و این تفاوت های فردی را لحاظ کند در 

واقع هر دانش آموز با خودش مقایسه می شود.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی 
درباره نحوه انتقال مفاهیم به کودکان در مقطع 
فازاول  گفت:  حفظیات  باای  حجم  و  ابتدایی 
تغییرات در مقطع ابتدایی بر اساس سند تحول 
پایان رسیده است و اصاحات ازم بر روی  به 

آن اعمال می شود. مفاهیمی چون آموختن برای 
آموختن  و  زیستن  برای  آموختن  بستن،  بکار 
برای با دیگران زیستن در محتوای درسی مورد 

توجه است.

انجام  نهم  پایه  تا  تغییرات  داد:  ادامه  فانی 
شده و کاس دهم برای اولین بار از سال آینده 

مستقر می شود.
ــت  ــت پرداخ ــاره وضعی ــن درب وی همچنی
معوقــات فرهنگیــان و مشــکات بودجــه ای 
ایــن وزارتخانــه گفــت: بــرای پرداخــت پــاداش 
نیــاز  تومــان  بازنشســتگان 1050 میلیــارد 
داشــتیم کــه تامیــن شــده و ظــرف یــک هفتــه 
آینــده بــه حســاب بازنشســتگان واریــز خواهــد 

شــد.
فانی همچنین درباره تبدیل وضعیت نیروهای 
قراردادی اظهار کرد: 12 هزار نیروی قراردادی 
داریم که امیدواریم بزودی تبدیل وضعیت آنها 

انجام شود. 

 صابری:  
 تحصیل دانشجویان در کشورهایی با سطح علمی پایین، 
هزینه های اقتصادی و سیاسی به کشور تحمیل می کند   

 گروه ها و نفرات راه یافته به بخش نهایی اولین 
جشنواره ترنم آسمانی معرفی شدند

برگزاری اولین جشنواره سراسری تخم مرغ های 
رنگی نوروزی در منطقه آزاد ارس

4 درس جدید برای دبیرستانی ها

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری هفته نامه 
عجب شیر

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

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاات

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:
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ــکن  ــی مسـ ــرکت تعاونـ ــیس شـ تاسـ
ـــای  ـــداری ه ـــداری و بخش ـــان فرمان کارکن
ــخ 1394/11/25  ــیر در تاریـ ــب شـ عجـ
ــه  ــه شناسـ ــت 496 بـ ــماره ثبـ ــه شـ بـ
ــا  ــت و امضـ ــی 14005619721 ثبـ ملـ
ذیـــل دفاتـــر تکمیـــل گردیـــده کـــه 
خاصـــه آن بـــه شـــرح زیـــر جهـــت 
اطـــاع عمـــوم آگهـــی می گـــردد. ثبـــت 
شـــرکت تعاونـــی بـــا موضـــوع فعالیـــت 
مـــورخ   1362 شـــماره  برابـــر  ذیـــل 
تعـــاون،  اداره  تاییـــد  بـــه   94/10/16
شهرســـتان  اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار 
عجـــب شـــیر رســـیده اســـت. موضـــوع 
تبصـــره  مســـکن  توزیـــع  شـــرکت: 
1: تعاونـــی می توانـــد بـــرای اجـــرای 
ـــدود  ـــوع و ح ـــمتی از موض ـــا قس ـــام ی تم
ـــا  ـــاده ب ـــن م ـــرر در ای ـــای مق ـــت ه فعالی
ـــنامه و  ـــی و اساس ـــررات قانون ـــت مق رعای
قراردادهـــای منعقـــده از ســـرمایه و ذخایـــر 
ـــه  ـــرای تهی ـــا ب ـــداز اعض ـــس ان ـــود، پ موج
مســـکن، اعتبـــارات و ســـرمایه گـــذاری 
ـــی،  ـــی، تعاون ـــی، عموم ـــش دولت ـــای بخ ه
بانکهـــا و اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی 
ـــا  ـــی اعض ـــدی و جنس ـــای نق ـــر، هدای دیگ
ـــدام  ـــوده و اق ـــتفاده نم ـــا اس ـــر اعض و غی
ـــی  ـــهیات بانک ـــارات و تس ـــذ اعتب ـــه اخ ب
و انعقـــاد قـــرارداد مشـــارکت مدنـــی 
ــا  ــر بـ ــط دیگـ ــای ذیربـ ــا قراردادهـ و یـ
ـــف  ـــورت مکل ـــن ص ـــد و در ای ـــا نمای بانکه
اســـت طبـــق قراردادهـــای منعقـــده بـــه 
تکالیـــف و تعهـــدات خـــود در قبـــال 
منابـــع و ماخـــذ مذکـــور عمـــل نمایـــد. 
ـــی در  ـــو و تعاون ـــدات عض ـــره 2: تعه تبص
ـــاده  ـــن، آم ـــه زمی ـــه تهی ـــوط ب ـــور مرب ام
ســـازی، اخـــذ مجـــوز ســـاخت، احـــداث 
ــرارداد  ــد قـ ــی عقـ ــاختمان و چگونگـ سـ
و واگـــذاری واحدهـــا بـــه اعضـــا و امـــور 
ــو  ــذاری، لغـ ــد از واگـ ــه بعـ ــوط بـ مربـ
ـــات  ـــاد تاسیس ـــن ایج ـــت و همچنی عضوی
ـــان  ـــترک آن ـــتفاده مش ـــورد اس ـــی م عموم
و ســـایر مـــوارد، مطابـــق بـــا فصـــل 
ـــره  ـــت. تبص ـــنامه اس ـــن اساس ـــارم ای چه
ـــایر  ـــان و س ـــا آپارتم ـــه ی ـــداث خان 3: اح
ــرای  ــاده بـ ــن مـ ــوع ایـ ــات موضـ اقدامـ
ــازمانهای  ــا و سـ ــز نهادهـ ــا )جـ غیراعضـ
دولتـــی، عمومـــی، تعاونـــی و اشـــخاص 
ــا کـــه در  معرفـــی شـــده از ســـوی آنهـ
ــا ســـرمایه تعاونـــی  تامیـــن زمیـــن و یـ
مشـــارکت نمـــوده انـــد و همچنیـــن 
ســـهام داران غیرعضـــو( ممنـــوع اســـت. 
ــام  ــی انجـ ــرورت قانونـ ــورت ضـ )در صـ
اخـــذ  از  پـــس  فعالیـــت  موضوعـــات 
مجوزهـــای ازم اســـت و ثبـــت موضـــوع 
ـــدور  ـــذ و ص ـــه اخ ـــور بمنزل ـــت مذک فعالی
پروانـــه فعالیـــت نمـــی باشـــد.(. مـــدت 
شـــرکت: از تاریـــخ ثبـــت بـــه مـــدت 5 
ــرکت  ــی شـ ــز اصلـ ــت. مرکـ ــال اسـ سـ
ـــن،  ـــوار 22 بهم ـــیر، بل ـــتان عجبش شهرس
فرمانـــداری عجـــب شـــیر، کـــد پســـتی 
شـــرکت:  ســـرمایه   .5541833765
منقســـم  ریـــال   120000000 مبلـــغ 
ــه  ــی کـ ــهم 6000000 ریالـ ــه 20 سـ بـ
تعـــداد 20 ســـهم آن بـــا نـــام می باشـــد 
کـــه مبلـــغ 40000000 ریـــال توســـط 
ـــماره  ـــی ش ـــی بانک ـــی گواه ـــین ط موسس
نـــزد   94/08/18 مـــورخ   1115/442
ــب  ــعبه عجـ ــاون شـ ــعه تعـ ــک توسـ بانـ
مابقـــی  و  گردیـــده  پرداخـــت  شـــیر 
در تعهـــد ســـهامداران اســـت. اولیـــن 
مدیـــران شـــرکت: علیرضـــا مدنـــی بـــه 
ـــمت  ـــه س ـــی 5060152995 ب ـــماره مل ش
عضـــو هیئـــت مدیـــره و مدیرعامـــل، 
ـــی  ـــماره مل ـــه ش ـــت ب ـــقی بوک ـــا عاش رض
رئیـــس  ســـمت  بـــه   5060181464
ــو  ــد زارع دانالـ ــره و محمـ ــت مدیـ هیئـ
ــه  ــی 5069312693 بـ ــماره ملـ ــه شـ بـ
ســـمت  نایـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره 
بـــرای مـــدت ســـه ســـال انتخـــاب 
شـــدند. دارنـــدگان حـــق امضـــا: کلیـــه 
ـــی  ـــرکت تعاون ـــدآور ش ـــناد تعه اوراق و اس
ـــل(  ـــی )مدیرعام ـــا مدن ـــا علیرض ـــه امض ب
ـــت  ـــس هیئ ـــت )رئی ـــقی بوک ـــا عاش و رض
ــت  ــس هیئـ ــاب  رئیـ ــره( و در غیـ مدیـ
مدیـــره بـــا امضـــای آقـــای محمـــد زارع 
دانالـــو )نائـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره( 
ـــد  ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب هم
بـــود. و کلیـــه اوراق عـــادی بـــه امضـــا 
ــر  ــل( و مهـ ــی )مدیرعامـ ــا مدنـ علیرضـ
ـــارات  ـــود. اختی ـــد ب ـــر خواه ـــرکت معتب ش
ــت.  ــنامه اسـ ــق اساسـ ــل: طبـ مدیرعامـ
بـــازرس اصلـــی و علـــی البـــدل: جعفـــر 
احـــدی زاوشـــتی بـــه شـــماره ملـــی 
1689755164 بعنـــوان بـــازرس اصلـــی 
و فریـــده آقـــازاده چاخرلـــو بـــه شـــماره 
ــازرس  ــوان بـ ــی 1382125976 بعنـ ملـ
علـــی البـــدل بـــرای مـــدت یکســـال 

مالـــی انتخـــاب شـــدند.  
اداره کل ثبت اسناد  اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری عجب شیر

م الف 18605
تبریـز  بـرگ  گلچیـن  شـرکت  انتقـال 
تاریـخ  در  خـاص  سـهامی  شـرکت 
20/11/1394 بـه شـماره ثبـت 94در اداره 
تجـاری  غیـر  موسسـات  و  ثبـت شـرکت ها 
بـه شناسـه ملـی  واحـد ثبتـی خسروشـهر 
10860033207 ثبـت ، و امضـا ذیـل دفاتر 
تکمیـل گردیـد ، کـه خاصـه آن بـه شـرح 
زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی می گـردد. 
عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  موجـب  بـه 
مرکـز   01/09/1394 مـورخ  العـاده  فـوق 
اصلـی شـرکت فـوق الذکـر بـه نشـانی تبریز 
جهـاد  سـازمان  جنـب   - آزادی  خیابـان   -
کشـاورزی - 18 متـری امیـر کبیـر - پاک 
46- واحـد 2- کـد پسـتی 5173868387 
انتقـال یافـت. و در اداره ثبـت شـرکت ها و 
موسسـات غیـر تجـاری تبریـز تحت شـماره 
8738 به ثبت رسـیده اسـت و مـاده مربوطه 
در اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصـاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد  اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تبریز

م الف 18728
کاغـذ  صنایـع  شـرکت  تغییـرات  آگهـي 
خـاص  سـهامي  شـرکت  آذربایجـان  نرمـه 
ملـي  شناسـه  و   21332 ثبـت  شـماره  بـه 
صورتجلسـه  اسـتناد  10200268893بـه 
مـورخ  سـالیانه  عـادي  عمومـي  مجمـع 
1394/04/29 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:

محمدرضـا مسـعودی گاوگانی به شـماره 
مهدیـزاده  صدیقـه   1699546592 ملـی 
 1699578095 ملـی  شـماره  بـه  فـر 
مهـدی مسـعودی گاوگانـی بـه شـماره ملی 
1360592652 بـه عنـوان اعضـای هیئـت 
مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخاب شـدند. 
موسسـه حسابرسـی معیـن مشـاور مجـرب 
ملـی  شناسـه  بـا  رسـمی(  )حسـابداران 
10320404190 بـه سـمت بـازرس اصلـی 
سـید ابوالفضـل عنبـری خیابانیان به شـماره 
ملـی 1382789483به سـمت بـازرس علی 
البـدل بـرای مـدت یکسـال انتخـاب شـدند. 
روزنامـه کثیراانتشـارمهدآزادی جهت نشـر 

آگهـی هـای شـرکت انتخـاب شـد.
بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات انتخاب 
روزنامـه کثیـر اانتشـار، تصویـب ترازنامـه و 
صورت هـای مالـی، انتخاب مدیـران، انتخاب 
بـازرس انتخـاب شـده توسـط متقاضـی در 
سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقی مرقوم 
ثبـت و در پایـگاه آگهـی های سـازمان ثبت 

قابل دسـترس میباشـد. 
اداره کل ثبت اسناد  اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تبریز

م الف 18729
کاغـذ  صنایـع  شـرکت  تغییـرات  آگهـي 
خـاص  سـهامي  شـرکت  آذربایجـان  نرمـه 
ملـي  شناسـه  و   21332 ثبـت  شـماره  بـه 
صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10200268893
 1394/02/03 مـورخ  مدیـره  هیئـت 
تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد، سـرمایه شـرکت 
ازطریق صدورسـهام جدیـد ازتعداد460000 
سـهم   1000000 تعـداد  بـه  سـهم 
100000 ریالـی از محـل تبدیـل مطالبـات 
ریـال   4600000000 ازمبلـغ  سـهامداران 
بـه 100000000000 ریـال افزایـش یافـت 
در نتیجـه مـاده 5 اساسـنامه بدیـن شـرح 
مبلـغ  شـرکت  سـرمایه  گردیـد.  اصـاح 
100000000000 ریـال منقسـم بـه تعداد 
نـام  بـا  ریالـی  1000000 سـهم 100000 
می باشـد. بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات 
تفویـض  بـه  بنـا  سـرمایه  افزایـش  تحقـق 
شـده  انتخـاب  مدیـره  هیئـت  بـه  اختیـار 
الکترونیـک  سـوابق  در  متقاضـی  توسـط 
شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایگاه 
آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابـل دسـترس 

میباشـد.
اداره کل ثبت اسناد  اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تبریز

ــم  ــر تیـ ــز برابـ ــازی تبریـ ــم تراکتورسـ تیـ
الجزیـــره امـــارات بـــه برتـــری 4 بـــر صفـــر 

دســـت یافـــت.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجبشـــیر 
بـــه نقـــل از فـــارس، در روز نخســـت لیـــگ 
تیـــم  آســـیا  هـــای  باشـــگاه  قهرمانـــان 
تیـــم  میزبـــان  تبریـــز  در  تراکتورســـازی 
الجزیـــره امـــارات بـــود کـــه در پایـــان 
ایـــن بـــازی بـــا برتـــری 4 بـــر صفـــر تیـــم 

تراکتورســـازی بـــه اتمـــام رســـید.
ـــی زود و  ـــی خیل ـــه نوی ـــر قلع ـــاگردان امی ش
ـــه گل  ـــی ب در دقیقـــه 5 توســـط بختیـــار رحمان
دســـت یافتند.ارســـال عالـــی ایـــران پوریـــان 
ـــار  ـــه بختی ـــاس وی ب ـــی و پ ـــرزاد حاتم ـــه ف ب
ـــازی  ـــم تراکتورس ـــن تی ـــه بازیک ـــد ک ـــبب ش س
ـــر  ـــه ثم ـــش را ب ـــق گل اول تیم ـــه دقی ـــا ضرب ب

ـــاند. رس
ـــم تراکتورســـازی از نقطـــه  در دقیقـــه 12 تی
ـــه را  ـــن ضرب ـــت. ای ـــت یاف ـــه گل دس ـــر ب کرن
ســـروش رفیعـــی زده و شـــجاع خلیـــل زاده 

ــد. ــان را می زنـ ــم میزبـ گل دوم تیـ
در حالـــی کـــه نیمـــه اول ایـــن بـــازی دو 
ـــام  ـــه اتم ـــان ب ـــم میزب ـــود تی ـــه س ـــر ب ـــر صف ب
ـــریفی  ـــدی ش ـــه 52 مه ـــود، در دقیق ـــیده ب رس
گل ســـوم تیـــم تراکتورســـازی را بـــه ثمـــر 

ـــاند. رس
ــع  ــفیعی را مدافـ ــد شـ ــر خالـ ــه سـ  ضربـ

ــارج  ــط دروازه خـ ــی از روی خـ ــم اماراتـ تیـ
کـــرده و در فعـــل و انفعـــاات روی دروازه تیـــم 
ـــوپ  ـــد ت ـــق ش ـــریفی موف ـــدی ش ـــره مه الجزی

را وارد دروازه تیـــم مهمـــان کنـــد.
در دقیقـــه 60 اشـــتباه جمعـــه مدافـــع 
تیـــم الجزیـــره تـــوپ ربایـــی عالـــی بختیـــار 
ــان  ــا دروازه بـ ــن را بـ ــن بازیکـ ــی، ایـ رحمانـ
ـــک  ـــا ی ـــرد و ب ـــک ک ـــه ت ـــک ب ـــان ت ـــم مهم تی
ـــم تراکتورســـازی  ـــارم تی ـــق گل چه ـــه دقی ضرب

را بـــه ثمـــر رســـاند.
پیـش از ایـن گل جونـز یـک گل بـرای تیم 
الجزیـره بـه ثمر رسـانده بـود که آفسـاید اعام 
شـوت  یـک  بـا  نیـز  شـریفی  مهـدی  و  شـده 
الجزیـره  تیـم  دروازه بـان  از  را  تـوپ  سـنگین 
عبـور داده بـود، امـا مدافعان تیم امـارات در این 
صحنـه مانـع خـوردن گلـی دیگـر شـده بودند.

بـــا  شـــریفی  مهـــدی   88 دقیقـــه  در 
ـــک شـــد  ـــه ت ـــک ب ـــره ت ـــم الجزی ـــان تی دروازه ب

ـــان  ـــم مهم ـــاای دروازه تی ـــه وی از ب ـــه ضرب ک
بـــه بیـــرون رفـــت.

ـــز  ـــازی تبری ـــم تراکتورس ـــب تی ـــن ترتی بدی
ـــود  ـــه س ـــا 4 گل ب ـــارات ب ـــره ام ـــر الجزی براب
ــدر جـــدول روز  ــه داده و در صـ ــود خاتمـ خـ

ــرار گرفـــت. ــا قـ اول ایـــن رقابت هـ
بـــازی تیـــم هـــای تراکتورســـازی تبریـــز 
ــزار  ــارات در حضـــور 13 هـ ــره امـ ــا الجزیـ بـ
تماشـــاگر بـــه قضـــاوت تیـــم ســـنگاپوری در 

ورزشـــگاه یـــادگار امـــام)ره( برگـــزار شـــد.
ــا از  ــز و افیتـ ــلم فائـ ــد، مسـ ــالم راشـ سـ
ـــرزاد  ـــان و ف ـــارات و محمدایرانپوری ـــره ام الجزی
ــان  ــازی بازیکنـ ــم تراکتورسـ ــی از تیـ حاتمـ

اخطـــاری ایـــن بـــازی بودنـــد.
تیـــم تراکتورســـازی تبریـــز بـــا ترکیـــب 
خلیـــل  شـــجاع  اخبـــاری،  محمدرضـــا 
آقایـــی،  ســـعید  شـــفیعی،  خالـــد  زاده، 
محمدایرانپوریـــان، ســـینا عشـــوری، مهـــدی 
ـــدی  ـــه 46مه ـــزار)از دقیق ـــتو س ـــی ، اگوس کیان
بختیـــار  90نانـــگ(،  شـــریفی()دقیقه 
ــری(،  ــوب کانتـ ــه 83 ایـ ــی)از دقیقـ رحمانـ
ســـروش رفیعـــی و فـــرزاد حاتمـــی بـــه 

ــت. ــت یافـ ــر گل دسـ ــری پـ برتـ
بـــا تســـاوی دو بـــر دو تیم هـــای الهـــال 
ــم  ــتان، تیـ ــور ازبکسـ ــا پاختکـ ــتان بـ عربسـ
تراکتورســـازی تبریـــز بـــا 4 گل در صـــدر 

ــت. ــت قرارگرفـ ــدول روز نخسـ جـ

تراکتورسازی تیم الجزیره را به توپ بست

ــم  ــی تیـ ــک مربـ ــی، کمـ ــد غیاثـ محمـ
ــتیار  ــوان دسـ ــه عنـ ــز بـ ــهرداری تبریـ شـ
ســـیچلو در تیـــم ملـــی »ب« والیبـــال 

ــد. ــاب شـ ــران انتخـ ایـ
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی اداره کل 
شـــرقی،  آذربایجـــان  جوانـــان  و  ورزش 
تیـــم  مربـــی  کمـــک  غیاثـــی  محمـــد 
ــتیار  ــوان دسـ ــه عنـ ــز بـ ــهرداری تبریـ شـ
ســـیچلو در تیـــم ملـــی »ب« والیبـــال 

ــد. ــاب شـ ــران انتخـ ایـ
ــم  ــی تیـ ــابقه کاپیتانـ ــه سـ ــی کـ غیاثـ
ملـــی و بیســـت و پنـــج ســـال حضـــور در 
ـــه  ـــران را در کارنام ـــال ای ـــر والیب ـــگ برت لی
ـــیون  ـــئوان فدراس ـــوی مس ـــود دارد از س خ
والیبـــال بـــرای رســـیدن تیـــم ملـــی بـــه 
المپیـــک بـــرای مربیگـــری در تیـــم ملـــی 

انتخـــاب شـــده اســـت.
صـــورت  حالـــی  در  انتخـــاب  ایـــن 
دهـــه  دو  از  بیـــش  کـــه  می گیـــرد 
والیبـــال آذربایجـــان شـــرقی نماینـــده ای 
بـــه عنـــوان مربـــی در تیم هـــای ملـــی 

نداشـــت.
گذشـــته  فصـــل  دو  در  مربـــی  ایـــن 

تیـــم  در  بنـــاکار  عـــادل  اول  دســـتیار 
ـــاای  ـــی ب ـــوده و توانای ـــز ب ـــهرداری تبری ش
خـــود را در عرصـــه مربیگـــری، در دو دوره 
ـــان داد. ـــران نش ـــال ای ـــه والیب ـــر ب ـــگ برت لی

فکرتریـــن  خـــوش  از  کـــه  غیاثـــی 
ـــه  ـــود، در زمین ـــران ب ـــال ای ـــورهای والیب پاس
و  باایـــی دارد  مربیگـــری هـــم هـــوش 
ـــرای  ـــوش ب ـــای خ ـــد روزه ـــاب وی نوی انتخ
ــد. ــرقی را می دهـ ــان شـ ــال آذربایجـ والیبـ

گفتنـــی اســـت؛ میکائیـــل تاجـــر، حســـن 
ــر  ــوذن و محمدطاهـ ــا مـ ــر، محمدرضـ صنوبـ
ــهرداری  ــال شـ ــم والیبـ ــن تیـ وادی 4 بازیکـ
ــه  ــته بـ ــای گذشـ ــی روزهـ ــز طـ ــز نیـ تبریـ
اردوی تیـــم ملـــی والیبـــال »ب« دعـــوت 

شـــده انـــد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز، از تیم مس کرمان 
پذیرایی می کند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز، از تیم مس کرمان 
پذیرایی می کند.

هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ دسته یک 
و  می شود  برگزار  دوشنبه  روز  کشور،  باشگاه های 
ماشین سازی تبریز در خانه به مصاف مس کرمان 

می رود.
ماشین سازان که در سه هفته گذشته، موفق به 
کسب پیروزی نشده اند، به ترتیب مقابل خونه به خونه 
و پیکان به تساوی دو بر دو و یک بر یک رسیده اند و 

هفته گذشته نیز با یک گل مغلوب پاس همدان شدند. 
بدین ترتیب تنها به دنبال سه امتیاز بازی خانگی فردا 

هستند.
در سوی مقابل، مس کرمان در بازی هفته گذشته 
رسید  پیروزی  به  تهران  پارسه  مقابل  گل  یک  با 
سبزپوشان  مقابل  قرارگیری  برای  خوبی  روحیه  و 

تبریزی دارند.
در پایان هفته بیست و هفتم رقابت ها، هم اکنون 
ماشین سازی با 41 امتیاز پنجم است و مس کرمان با 
45 امتیاز در رده چهارم قرار دارد؛ بدین ترتیب جدال 

این دو تیم، از نظر جدولی بسیار حائز اهمیت است.

 افتخاری برای والیبال آذربایجان

 مربی شهرداری تبریز دستیار سیچلو در تیم 
ملی شد

 افتخاری برای والیبال آذربایجان

میزبانی ماشین سازان از مس کرمان در 
هفته 28 لیگ دسته یک

با عرض تسلیت سالروز شهادت جانگداز ام ابیها حضرت فاطمه زهرا )س( و ضمن گرامیداشت هفته احسان و نیکوکاری 

در آستانه سال نو با برگزاری جشن بزرگ نیکوکاری در سراسر میهن اسامی، در شهرستان عجب شیر نیز از روز چهارشنبه 

94/12/12 لغایت روز جمعه 94/12/14 کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان عجب شیر آماده دریافت هدایا و کمکهای 

نقدی و جنسی مردم نوع دوست و شریف شهرستان در پایگاه های برگزاری مراسم جشن نیکوکاری می باشد. لذا از عموم مردم 

خّیر و نیکوکار دعوت می شود جهت کمک به اقشار محروم و نیازمند منطقه با حضور پرشور خود به یاری و دستگیری محرومین 

بشتابند. ضمنا شماره حساب 0105050378007 بنام کمیته امداد امام خمینی نزد بانک ملی نیز جهت دریافت هدایای نقدی 

می باشد. شماره تماس: 37633525

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان عجب شیر

معـــاون امـــور ورزشـــی اداره کل ورزش 
 15  : گفـــت  آذربایجانشـــرقی  جوانـــان  و 
ورزشـــکار آذربایجانشـــرقی شـــانس کســـب 
ــد. ــو را دارنـ ــک 2016 ریـ ــهمیه المپیـ سـ

اکبـــر فـــرج الهـــی در نشســـت شـــورای 
از  شـــرقی  آذربایجـــان  ورزش  راهبـــردی 
ـــک  ـــای المپی ـــتانی بازیه ـــتاد اس ـــکیل س تش
ریـــو در آذربایجـــان شـــرقی خبـــر داد و 
افـــزود: ورزشـــکاران توســـط ســـتاد رصـــد 
ایـــن  وضعیـــت  آخریـــن  و  می شـــوند 
ملـــی  تیـــم  اردوهـــای  در  ورزشـــکاران 

می شـــود. پیگیـــری 
وی افـــزود : در رشـــته هـــای شـــنا ، 
ـــدازی  ـــتی ، تیران ـــی ، کش ـــیرجه ، دوومیدان ش
بـــا کمـــان ، شمشـــیربازی ، تکواتـــدو ، 
ـــب  ـــرای کس ـــال ب ـــواری ، هندب ـــه س دوچرخ
ســـهمیه المپیـــک 2016 ریـــو و حتـــی 
ـــه  ـــم و هم ـــانس داری ـــا ش ـــدال ط ـــب م کس
و  تمرینـــی  وضعیـــت  خصـــوص  در  روزه 
ـــتاد  ـــوی س ـــکاران از س ـــن ورزش ـــای ای نیازه

بررســـی می شـــود.

معـــاون امـــور ورزشـــی اداره کل ورزش و 
جوانـــان آذربایجـــان شـــرقی تاکیـــد کـــرد 
ــکاران و کســـب  ــترین ورزشـ ــور بیشـ : حضـ
ـــتان  ـــم ورزش اس ـــداف مه ـــا از اه ـــدال ط م
ـــوده و ســـال 1395  ـــر ب در طـــی ســـالهای اخی
ـــت  ـــوان و ظرفی ـــل ت ـــک 2016 برزی در المپی
ـــد  ـــان خواه ـــود را نش ـــره خ ـــتان ثم ورزش اس

داد.

بـه  نامـه عجـب شـیر  هفتـه  گـزارش  بـه 
نقـل از روابـط عمومـی اسـتانداری آذربایجـان 
شـرقی،  مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی 
اسـتانداری آذربایجان شـرقی بر لزوم تشـکیل 
بیـن  خیابانـی  کـودکان  سـاماندهی  شـورای 
11 دسـتگاه متولـی ایـن امـر تاکیـد کـرد تـا 
از کارشناسـان مجـرب تعـداد  بـا بهره گیـری 
انـدک کـودک خیابانـی موجـود اسـتان نیز به 

برسـد. صفر 
حسن استوار آذر در جلسه کارگروه تخصصی 
امور اجتماعی و فرهنگی استان، اظهار داشت: 
برای ساماندهی موثر کودکان خیابانی توجه به 
مشارکت های مردمی و ورود تشکل های مردمی 

باید اصل قرار گیرد.
مدیـرکل بهزیسـتی آذربایجـان  شـرقی هم 

کـودکان  درصـد   85 گفـت:  جلسـه  ایـن  در 
خیابانـی دارای والدیـن هسـتند و بـه دایـل 
مختلـف از جملـه فقـر اقتصـادی در خیابان ها 
کاذب  انجـام شـغل های  بـه  و  بـرده  بـه سـر 
می پردازنـد.  محسـن ارشـدزاده اظهار داشـت: 
هـر سـال سـازمان بهزیسـتی کشـور حـدود 6 
هـزار کـودک خیابانـی را پذیـرش می کنـد و 
در اسـتان ما نیز سـال گذشـته تعـداد 28 نفر 
کـودک خیابانـی را سـاماندهی کـه، 21 نفـر 
تحویـل خانواده داده شـد؛ 6 نفـر در مرکزهای 
نگهـداری مـورد پذیـرش قـرار گرفـت و یـک 
نفـر هـم کـه از اسـتان های دیگر رجـوع کرده 
بـود بـه موطن اصلـی بازگردانده شـد.  امیری، 
مدیـرکل امـور بانـوان اسـتانداری آذربایجـان 
شـرقی نیز اذعـان داشـت: متاسـفانه کودکانی 
که مادرشـان در زندان هسـتند، بیشـتر آسیب 
می بیننـد و درخواسـت کرد آمـوزش و پرورش 
بـه کودکانی که دارای والدین زندانی هسـتند، 
خدمـات خـاص مشـاوره ای ارائـه دهنـد تـا از 
بـروز مشـکات روحـی در آینده ایـن کودکان 

شـود. جلوگیری 

شانس 15 ورزشکار آذربایجان شرقی برای 
کسب سهمیه المپیک ریو

لزوم تشکیل شورای سامان دهی کودکان 
خیابانی
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ــی  ــت اخاق ــه مقصــد و منظــور تربی یگان
ایــن اســت کــه انســان مالــک مختــار نفــس 

خــود گــردد.
هربرت اسپنسر

***
ــی را  ــی آدم ــچ عیب ــات هی ــان حی درجه
ــران  ــه دیگ ــازد ک ــرمگین تر از آن نمی س ش

ــد. ــف کنن دروغ وی را کش
بیکن

***
انسان دنیایی از عجایب است.

ارسطو
***

ــب بیشــتر از قلــب انســان  ــه مرات ــان ب زب
را گــول می زنــد.

دیسرافلی
***

زن در کلیه اعمال انسانی سهیم است.
ارنست ناویل

***
برگرفته از کتاب رازهای موفقیت انسان

ــاختمان وزارت  ــکن و س ــور مس ــاون ام مع
راه و شهرســازی از موافقــت اصولــی بانــک 
ــد  ــی خری ــون تومان ــا وام 100میلی ــزی ب مرک

ــر داد. ــکن خب مس
ــه  ــه عجــب شــیر ب ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از تســنیم، معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
ــکن  ــش مس ــا در بخ ــت م ــان "سیاس ــا بی ب
ــد  ــت: بای ــت" گف ــن اس ــازار ره ــترش ب گس
ــه  ــک را ب ــت مل ــد قیم ــا 50 درص ــم ت بتوانی
افــراد تســهیات بــا نــرخ ســود در اســتطاعت 

ــم. ــا کنی ــی اعط ــت طوان و بازپرداخ
ــنهاد وزارت  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــان ب مظاهری
بــرای  مســکن  بانــک  و  شهرســازی  و  راه 
ــکن،  ــد مس ــهیات خری ــقف تس ــش س افزای
به صــورت  مرکــزی  بانــک  کــرد:  تصریــح 
اصولــی موافــق افزایــش ســقف وام بــه 80 تــا 
100 میلیــون تومــان اســت امــا ترجیــح داده 
ــت  ــهیات را ثاب ــزان تس ــال می ــان س ــا پای ت

ــه دارد. نگ

ــده  ــال آین ــزی س ــک مرک ــه وی بان به گفت
ــد  ــهیات خری ــقف تس ــش س ــوع افزای موض
ــده  ــون را در ســال آین ــه 100 میلی مســکن ب

در دســتور کار قــرار می دهــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه 
پرســش تســنیم مبنــی بــر اینکــه قــرار اســت 
از محــل دارایی هــای غیرمنقــول وزارت راه 
ســرمایه بانــک مســکن 5هــزار میلیــارد تومــان 
ــن افزایــش ســرمایه از  ــد، چــرا ای افزایــش یاب
ــک مســکن انجــام  دارایی هــای غیرمنقــول بان
ــرمایه  ــود س ــت: کمب ــار داش ــود، اظه نمی ش
به خصــوص  و  بانک هــا  معضــات  از  یکــی 
بانــک مســکن اســت، در حــال حاضــر میــزان 
ــه  ــا معضــل مواج ــا ب ــرمایه بانک ه ــت س کفای
اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه بــه ســرمایه 
ــد 13.5  ــک می توان ــه می شــود بان ــک اضاف بان

ریــال تســهیات بیشــتری ارائــه دهــد.

ــال  ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب مظاهری
ــارات را  ــای اعتب ــدرت اعط ــا ق ــر بانک ه حاض
ــکن  ــاورزی و مس ــت، کش ــای صنع در بخش ه
ندارنــد، افــزود: راه حــل اصلــی بــرای ایــن کار 
ــه  ــا توج ــت، ب ــا اس ــرمایه بانک ه ــش س افزای
ــتراتژی  ــکن اس ــک مس ــودن بان ــی ب ــه دولت ب
دولــت ایــن اســت کــه بانــک مســکن از یــک 
ــعه ای  ــک توس ــک بان ــه ی ــی ب ــک تخصص بان

ــل شــود. تبدی
وی ادامــه داد: فــرق یــک بانــک تخصصــی 
و تجــاری بــا یــک بانــک توســعه ای ایــن اســت 
ــع   ــد در مجام ــی بای ــای تخصص ــه بانک ه ک
خــود ســود گــزارش دهنــد و ســودآوری 
بیشــتر مــورد توجــه اســت، امــا در بانک هــای 
توســعه ای اعمــال سیاســت های دولــت در 
بااتــری  اهمیــت  از  مختلــف  بخش هــای 

ــت. ــوردار اس برخ

معــاون امــور ســاختمان و مســکن وزیــر راه 
و شهرســازی بــا ابــراز "مصوبــات خوبــی بــرای 
افزایــش بافت هــای فرســوده داشــتیم امــا 
بانک هــا به دلیــل نداشــتن اعتبــار رغبتــی 
نداشــتند"  تســهیات  ایــن  پرداخــت  بــه 
خاطرنشــان کــرد: بایــد بازپرداخــت اعتبــارات 
ــال  ــه 20 س ــال ب ــکن را از 10 س ــک مس بان
ــعه ای  ــداف توس ــی از اه ــم، یک ــش دهی افزای
ــت  ــک مســکن همیــن اســت و دول شــدن بان
بایــد ایــن سیاســت را انجــام دهــد کــه آن را 

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق در دس

  معاون وزیر راه خبر داد
 موافقت اصولی بانک مرکزی با وام 100میلیون تومانی خرید مسکن 

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی:

5 اثر طبیعی آذربایجان شرقی در فهرست میراث ملی ثبت شد
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
آذربایجان شـــرقی  گردشـــگری  و  دســـتی 
گفـــت: پنـــج اثـــر طبیعـــی آذربایجان شـــرقی 
در فهرســـت میـــراث طبیعـــی ایـــران قـــرار 

گرفـــت و بـــه ثبـــت ملـــی رســـید.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از فـــارس، فرزیـــن حق پرســـت در 
ــت:  ــار داشـ ــگاران اظهـ ــا خبرنـ ــو بـ گفت وگـ
پنـــج اثـــر طبیعـــی آذربایجـــان شـــرقی بـــه 
ـــت تاریخـــی،  ـــت و اهمی ـــودن قدم ـــل دارا ب دلی
در فهرســـت میـــراث ملـــی ایـــران قـــرار 

ــد.   گرفتنـ
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ــرقی  ــان شـ ــگری آذربایجـ ــتی و گردشـ دسـ
ـــتای  ـــی در راس ـــار طبیع ـــن آث ـــت ای ـــزود: ثب اف
حفـــظ گونه هـــای ارزشـــمند طبیعـــی، پـــس 
ــد  ــتان و بازدیـ ــت اسـ ــورای ثبـ ــد شـ از تائیـ
ــت  ــورای ثبـ ــه شـ ــازمان بـ ــان سـ کارشناسـ
ـــد و در  ـــال ش ـــی ارس ـــراث فرهنگ ـــازمان می س

نهایـــت بعـــد از تحقیقـــات صـــورت گرفتـــه، 
ـــت  ـــه ثب ـــال ب ـــت کهنس ـــه درخ ـــار و س دو غ

ملـــی رســـیدند.
ــی  ــاز ایلـ ــرد: غـ ــریح کـ ــت تشـ حق پرسـ
کوهـــول اســـکندر، مربـــوط بـــه دوره ســـوم 
زمیـــن شناســـی - ژوراســـیک- بـــا قدمـــت 
ــتای  ــال در روسـ ــون سـ ــا 200 میلیـ 150 تـ
ـــت  ـــا قدم ـــترود ب ـــاغ هش ـــار آغ ب ـــکندر، غ اس
ـــار  ـــان چن ـــون ســـال، درخت ـــا 250 میلی 150 ت
یوزباشـــی شهرســـتان اهـــر، درختـــان زاویـــه 
ـــت  ـــا قدم ـــان ب ـــت اهیج ـــیر و درخ ـــب ش عج
ــی  ــراث طبیعـ ــت میـ ــال در فهرسـ 170 سـ

ملـــی ایـــران جـــای گرفتنـــد.
ـــن  ـــی ای ـــت تاریخ ـــه قدم ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــار  ـــن آث ـــدن ای ـــالم مان ـــی، س ـــر طبیع ـــج اث پن
ــای  ــن در فضـ ــرار گرفتـ ــان، قـ ــذر زمـ در گـ
مناســـب و وجـــود مســـیر دسترســـی آســـان 
ـــور  ـــه منظ ـــاب ب ـــای انتخ ـــه معیاره را از جمل

ـــرد. ـــوان ک ـــی عن ـــت مل ثب

ـــس  ـــار پ ـــن آث ـــرد: ای ـــد ک ـــت تأکی حق پرس
از رســـیدن بـــه ثبـــت ملـــی، از هـــر جهـــت 
ـــازمان  ـــت س ـــت و حمای ـــارت، مراقب ـــت نظ تح
ــد  ــرار خواهنـ ــور قـ ــی کشـ ــراث فرهنگـ میـ
گرفـــت و هرگونـــه اقـــدام و عملیاتـــی کـــه 
منجـــر بـــه تخریـــب یـــا تغییـــر در اصالـــت 
ـــت. ـــوع اس ـــی ممن ـــر قانون ـــردد، از نظ ـــر گ اث
ـــن  ـــن ای ـــرار گرفت ـــرد: ق ـــان ک وی خاطرنش
ــی  ــراث ملـ ــت میـ ــی در فهرسـ ــار طبیعـ آثـ
تأثیـــر بســـزایی در معرفـــی ایـــن آثـــار بـــه 
ــگری  ــای گردشـ ــی از جاذبه هـ ــوان بخشـ عنـ

اســـتان خواهـــد داشـــت.
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مجتمع تفریحی و ورزشی ایلیا شهرستان عجب شیر به بهره 
برداری رسید

مجتمــع تفریحــی و ورزشــی ایلیــا بــا مشــارکت شــهرداری و بخــش 
ــره  ــه به ــیر ب ــب ش ــتان عج ــت در شهرس ــه دول ــی در هفت خصوص

ــرداری رســید. ب
شــهردار عجــب شــیر در گفــت وگــو بــا خبرنــگار هفتــه نامــه عجــب شــیر 
گفــت: فــاز اول مجتمــع ورزشــی کــه شــامل والیبــال ســاحلی، تنیــس و 
میــدان فوتبــال بــا چمــن مصنوعــی اســت بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
و شــهرداری عجــب شــیر در زمینــی بــه وســعت 23 هــزار متــر مربــع بــا 

اعتبــار بالــغ بــر ســه میلیــارد ریــال اجــرا شــده اســت.
ــر  ــزار مت ــز 3ه ــاز دوم نی ــرای ف ــرای اج ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــهریار برق ش
مربــع بــرای تکمیــل مجتمــع ورزشــی اختصــاص یافتــه کــه در ســال 95 

بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید..

فاز دوم مجتمع تفریحی و ورزشی ایلیا سال آینده
 به بهره برداری می رسد

بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و مشــارکت شــهرداری عجــب 
شــیر، مجتمــع تفریحــی و ورزشــی ایلیــا در هفتــه دولــت، در ایــن 

شــهر افتتــاح شــد.
ــا  ــو ب ــت وگ ــی، در گف ــی و ورزش ــع تفریح ــن مجتم ــذار ای ــرمایه گ  س
خبرنــگار هفتــه نامــه عجــب شــیر اظهارداشــت: عــاوه بــر چمــن 
مصنوعــی، والیبــال ســاحلی و میــدان تنیــس کــه در هفتــه دولــت امســال 
ــکیت،  ــت اس ــرح، پیس ــن ط ــاز دوم ای ــید، در ف ــرداری رس ــره ب ــه به ب
پیســت دوچرخــه ســواری و شــهربازی در ســال 95 مــورد بهــره بــرداری 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
مســعود قاضــی ضمــن تشــکر صمیمانــه از شــهردار محتــرم عجــب شــیر 
ابــراز امیــدواری کــرد مســئولین شهرســتان بــا حمایــت هــای خــود، وی 

را در تکمیــل ایــن طــرح یــاری نماینــد.


