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ســرمقــاله

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

ــه  ــان ب ــخ، مردم ــول تاری ــواره در ط هم
ــوادث  ــد. ح ــه می کرده ان ــوروز توج ــن ن جش
روزگار، اگرچــه گهــگاه آن را از شــور و گرمی 
فراموشــی  بــه  هرگــز  امــا  می انداختــه، 
ــوروز یکــی  ســپردن آن نینجامیــده  اســت. ن
ــده، از  ــا مان ــه ج ــن جشــن های ب از کهن تری
دوران باســتان اســت. جشــن نــوروز از لحظــه 

ــود ، ــاز می ش ــاری آغ ــدال به اعت
ــدی  ــازه و روز جدی ــو، روز ت ــوروز روز ن  ن
ــد  ــال جدی ــو س ــن، روز ن ــت اول فروردی اس
آغــاز مــی گــردد و کهنگــی ســال قبــل کــه 
بــا ســرما، خســتگی و تکــرار کارهــا و روزهــا 
ــو و ســال  ــه روز ن ــوروز ب ــا ن ــوده، ب همــراه ب
جدیــد کــه طــراوت طبیعــت آن را تــرو تــازه 
ســاخته تبدیــل مــی گــردد. ایــن روز بــرای 
ــی  ــوب م ــد محس ــا روز عی ــیاری از ملته بس

شــود.        
جشــن های  دیگــر  و  نــوروز  عیــد 
تربیت هــای  از  جــدای  میهنــی،  و  ملــی 
اّولیــه اجتماعــی و سیاســی، هم بســتگی 
ــد.  ــرار می دهن ــدف ق ــی را ه ــات مل احساس
ــتن  ــن جشــن ها، برخاس ــن ای ــی نمادی ویژگ
ــی  ــی و هم دل ــف مل ــته عواط از روح هم بس
همــه مردمــان اســت. عیــد نــوروز، تصویــری 
روشــن از فرهنــگ ملــی و مذهبــی ایرانیــان 
ــات  ــتگی احساس ــی در هم بس ــل مهم و عام

آنــان می نمایــد.        
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نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رییـس 
گفـت : از اول انقـاب تندروهـا بـرای کشـور و 
نظـام، هزینـه درسـت می کردنـد و هنـوز هـم 

می دهنـد. ادامـه 
به گـــزارش هفته نامه عجب شـــیر به نقل از 
ایرنا، آیت اه اکبر هاشمی رفســـنجانی در دیدار 
اعضای ســـتاد بزرگداشـــت و ســـومین همایش 
دانشجویی گرامیداشـــت شهیدان باکری و شهدای 
دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریز، افزود: شـــهدا، 
انســـان های مقدســـی بودند کـــه در راه دفاع از 
اســـام، انقاب و کشـــور، خوش درخشـــیدند و 

خـــود را در بزم خوبان شـــریک کردند.
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، با 
اشـاره بـه داورمـردی هـای شـهیدان بزرگـوار 
باکـری و تأثیراتـی کـه در پیـروزی هـای ایران 
داشـتند، گفـت: جنـگ تحمیلـی بـا هـدف از 
بیـن بـردن جمهـوری اسـامی و تجزیـه ایـران 
شـروع شـده بـود و اگـر خـون هـای پـاک و 
مقـدس شـهیدان، فـداکاری و اسـتقامت مـردم 
و مدیریـت فرماندهـان نبـود، نمـی توانسـتیم 
شـرق  کـه  شـویم،  ای  مبـارزه  میـدان  پیـروز 
، غـرب و ارتجـاع منطقـه بـا تمـام امکانـات و 

تجهیـزات بـه کمـک رژیـم بعثـی آمـده بـود.
آیــت اه هاشــمی رفســنجانی در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود بــه انتخابــات هفتــم 
اســفند و حضــور پرشــکوه مــردم بــرای اعــام 
ــای  ــان ه ــامی و آرم ــام اس ــه نظ ــاداری ب وف
ــر  ــد ب ــا تأکی ــرد و ب ــاره ک ــهدا اش ــام و ش ام
ــی  ــوغ سیاس ــران بل ــردم ای ــه م ــه ک ــن نکت ای
خــود را بــه رخ جهانیــان کشــیدند، اظهــار 
ــت  ــود ثاب ــا حضــور و رأی خ ــردم ب داشــت: م
کردنــد کــه از افــراط و تفریــط گریزاننــد و در 
همــه شــوونات سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 
ــه  ــتند ک ــدال هس ــان اعت ــی، خواه و اجتماع
ــن  ــد دی ــورد تأکی ــده و م ــه ش ــی پذیرفت اصل

ــت. ــام اس اس
تندروها  انقاب  اول  از  اینکه  بیان  با  وی 
و  می کردند  درست  هزینه  نظام،  و  کشور  برای 
بیشتر  تأسف  افزود:  می دهند،  ادامه  هم  هنوز 
اینجاست که در مقطعی افراطیون به جای اینکه 
از فرهنگ اسام و خواست و اراده مردم درس 
بگیرند، خود را به نهادهای قدرت نزدیک کردند 
اختیار  در  را  امکانات  و  تریبون  رسانه،  انواع  و 

گرفتند و تاش می کردند نگاه افراطی خویش را 
به نظام نسبت دهند.

ـــام  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــس مجم ریی
ـــران  ـــردم ای ـــه م ـــه ک ـــن نکت ـــر ای ـــد ب ـــا تأکی ب
ـــد،  ـــام داده ان ـــاداری انج ـــات معن ـــز، انتخاب عزی
بـــه فراینـــد رّد صاحیت هـــا اشـــاره کـــرد و 
ـــان  ـــورای نگهب ـــر در ش ـــه 12 نف ـــت: اینک گف
ظـــرف چنـــد روز صاحیـــت 12 هـــزار نفـــر 
ـــس  ـــی مجل ـــم یعن ـــیار مه ـــرای دو کار بس را ب
شـــورای  مجلـــس  و  رهبـــری  خبـــرگان 
ــر داده  ــد و نظـ ــرده انـ اســـامی بررســـی کـ
انـــد، بـــرای اکثریـــت جامعـــه قانـــع کننـــده 
ـــدام  ـــن اق ـــه ای ـــه ب ـــه چگون ـــم ک ـــود و دیدی نب

ـــد. ـــان دادن ـــل نش ـــس العم عک
آیـت اه هاشـمی رفسـنجانی بـه سـخنان 
خویـش دربـاره آیـت اه حـاج حسـن خمینی 
اشـاره کـرد و اظهارداشـت: اگـر چـه بعضـی از 
جریان هـا بـرای سـوء اسـتفاده هـای سیاسـی 
امـا  انـد،  بـوده  منفـی  مـوج  ایجـاد  صـدد  در 
حقیقـت ایـن اسـت کـه ایشـان عالمـی فرزانـه 
امتیـازات  و شـخصیتی قابـل احتـرام اسـت و 
انتسـابی را بـا ویژگـی های اکتسـابی درآمیخته 
و مـردم نیـز آگاهنـد و از حدود 60 سـال پیش 

بیـت امـام)ره( را بـه خوبـی می شناسـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عـدم رأی اعضـای 
بررسـی  مسـوول  کـه  نگهبـان  شـورای 
صاحیت ها هسـتند، بـرای نظام خوب نیسـت، 
گفـت: هـم شـورای نگهبـان و هـم دولـت کـه 
مسـؤوان قانونی نظـارت و اجـرای انتخابات در 
کشـور هسـتند، بایـد بـه گونـه ای عمـل کنند 

کـه اعتمـاد عمومـی را بیشـتر نماینـد.
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام در 
ادامـه سـخنان خـود، بـه انتخابات سـال 1392 
اشـاره کـرد و افـزود: دولتـی بر سـر کار آمد که 
بـا درک درسـت از مسـایل و مشـکات کشـور، 
برنامـه ریـزی کـرد و بـا مقاومـت مثـال زدنـی 
در مقابـل افـراط کاری هـای بعضـی از جریـان 
هـای داخلـی و زیـاده خواهـی هـای بعضـی از 
دولـت هـای خارجـی، سـایه شـوم تحریـم را از 

روی کشـور برداشـت.
آیـت اه هاشـمی رفسـنجانی، بـا بیـان این 
نکتـه کـه تحریم به هر شـکلی در اقتصـاد تأثیر 
می گـذارد، گفـت: عـده ای با اسـتفاده از فضای 
تحریـم و نیـاز شـدید جامعـه بـه قاچـاق روی 
می آورنـد کـه دیدیـد در دولت گذشـته چگونه 
از ایـن ناحیـه فسـادهای اقتصـادی و اختـاس 

هـای میلیـاردی گریبانگیـر جامعه شـد.
وی، اسـتفاده درسـت از نقدینگـی در جامعه 
را عامـل مهـم رونق اقتصـادی و ایجاد اشـتغال 
دانسـت و بـا بیان ایـن مطلب کـه 95 درصد از 
900 هـزار میلیـارد تومـان نقدینگی کشـور در 
بانـک هاسـت، اظهارداشـت: اگر بـا برنامه ریزی 
بـرای  تهدیـدی  اان  کـه  مبلـغ  ایـن  درسـت 
جامعـه  در  رکـود  همچنیـن  و  تـورم  افزایـش 
اسـت، وارد چرخه اقتصادی کشـور شـود، طرح 
هـای نیمـه تمـام بـه پایـان می رسـد، کارخانـه 
بـر  تولیـد  بـه  نیمـه تعطیـل  هـای تعطیـل و 
اقتصـاد  می گیـرد،  رونـق  اشـتغال  می گردنـد، 

رشـد می کنـد و جامعـه نفـس می کشـد.
نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رییـس 
بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بـه مـردم تسـهیات 
بدهیـم، تـا کارهـا زودتـر و بهتـر انجـام شـود، 
درسـت  مسـیر  در  کشـور  تولیـد  اگـر  گفـت: 
بیفتـد، عـاوه بر حـل مهمترین مشـکل جامعه 
کـه اشـتغال اسـت، دولـت می توانـد بـه خاطـر 
مالیاتـی کـه دریافـت می نمایـد، بـه برنامه های 

خویـش برسـد.
بخـش  در  رفسـنجانی  هاشـمی  اه  آیـت 
نبایـد  اینکـه  بیـان  بـا  خـود  سـخنان  پایانـی 
داد،  دسـت  از  را  صبـوری  و  تحمـل  اعتـدال، 
خطـاب به حاضـران اظهار داشـت: سـعی کنید 
نسـبت بـه اتفاقـات پیرامون خود عکـس العمل 
منطقـی، عقانـی و بجـا داشـته باشـید و هیـچ 

گاه از مسـیر اعتـدال خـارج نشـوید.
و  بـودن  مردمـی  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
اسـامی بـودن هـر دو بـه یـک انـدازه در نظام 
جمهـوری اسـامی ایـران اهمیت دارنـد، گفت: 
مخـدوش شـدن هـر یـک از اینها خاف شـرع، 

قانـون و ملیـت اسـت.
در ابتـدای ایـن دیداررضـا تقـی پـور اصـل، 
نادر حامدی، فرشـاد پورتقی، رحیم علیشـاهی، 
امیـد هاشـمی، نیمـا آقائی و مجتبـی مجتهدی 
از اعضـای سـتاد گرامیداشـت شـهید باکـری و 
شـهدای دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز ضمـن 
بیـان دیدگاه هـای خویش در خصوص مسـایل 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی کشـور، بـه ارائه 
گزارشـی دربـاره سـومین همایـش دانشـجویی 
گرامیداشـت شـهید باکری و شـهدای دانشـگاه 

علـوم پزشـکی تبریـز پرداختند.

وزیرامورخارجه درسومین مرحله ازسفر دوره 
وگو  وگفت  دیدار  برای  آسیا  شرق  به  خود  ای 
با مقامات برونئی دقایقی پیش وارد بندر سری 

بگاوان پایتخت این کشور شد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
هیات  همراه  به  که  ظریف  جواد  محمد  ایرنا، 
شرق  جنوب  به  خود  ای  منطقه  سفر  سیاسی 
آسیا را ازشامگاه شنبه آغاز کرده است لحظاتی 

مورد  فرودگاه  در  و  شد  برونئی  وارد  پیش 
استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

گسترش روابط دو جانبه سیاسی واقتصادی 
دستگاه  ریس  سفر  محورهای  ترین  ازمهم 

دیپلماسی ایران به این کشور است.
سلطان  البولیکاح  حسن  با  سفر  دراین  وی 
برونئی، المهتدی بیاه ولیعهد، حاجی علی بن 
حاجی آپونگ وزیر گردشگری ومنابع اولیه، لیم 
و  دیدار  وامورخارجه  تجارت  وزیر  سنگ  جاک 
گفت و گو می کند. دیدار با حاجی محمد یاسمین 
بن حاجی عمر وزیر انرژی و صنایع برونئی از دیگر 

برنامه های سفر ظریف به این کشور است.
دور  شنبه  از  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
شرق  در  را  پساتحریم  ازدیپلماسی  جدیدی 
آسیا آغاز کرده است، سفری که فصل جدیدی 
از مناسبات و رایزنی های منطقه ای را گشوده 
به  قراراست  خود  سفر  درادامه  ظریف  است. 

تایلند، نیوزیلند واسترالیا عزیمت کند.

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــاری  ـــپ و هی ـــد ترام ـــا، دونال ـــل از ایرن ـــه نق ب
کلینتـــون نامزدهـــای پیشـــتاز دو حـــزب 
جمهوریخـــواه و دموکـــرات آمریـــکا روز ســـه 
شـــنبه در انتخابـــات درون حزبـــی در ایالـــت 
»مـــی ســـی ســـی پـــی« در جنـــوب ایـــن 

کشـــور پیـــروز شـــدند.
 بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری »ســـی اِن 
ـــنبه  ـــه ش ـــی روز س ـــات درون حزب اِن« ، انتخاب
ــمال  ــیگان در شـ همچنیـــن در ایالـــت میشـ
ـــه  ـــج اولی ـــه نتای ـــود ک ـــزار می ش ـــکا برگ آمری
از پیشـــتازی ترامـــپ و »برنـــی ســـندرز« 
رقیـــب کلینتـــون در ایـــن ایالـــت حکایـــت 

دارد.
رای دهنـــدگان جمهوریخـــواه روز ســـه 
شـــنبه همچنیـــن در دو حـــوزه »آیداهـــو« و 

می دهنـــد. رای  »هاوایـــی« 
بـــا احتســـاب نتیجـــه انتخابـــات روز ســـه 

شـــنبه ایالـــت می ســـی ســـی پـــی ، ترامـــپ 
تـــا کنـــون در 13 ایالـــت و در حـــزب دموکـــرات 
ـــا کنـــون در 12 ایالـــت پیـــروز  نیـــز کلینتـــون ت
ـــن  ـــن دو ت ـــه ای ـــن مرحل ـــا ای ـــت و ت ـــده اس ش
ــی  ــزدی نهایـ ــب نامـ ــای اول کسـ ــت هـ بخـ
و دموکـــرات در  دو حـــزب جمهوریخـــواه 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری پاییـــز آینـــده 

آمریـــکا بـــه شـــمار می رونـــد. 

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــاری  ـــپ و هی ـــد ترام ـــا، دونال ـــل از ایرن ـــه نق ب
کلینتـــون نامزدهـــای پیشـــتاز دو حـــزب 
جمهوریخـــواه و دموکـــرات آمریـــکا روز ســـه 
شـــنبه در انتخابـــات درون حزبـــی در ایالـــت 
»مـــی ســـی ســـی پـــی« در جنـــوب ایـــن 

کشـــور پیـــروز شـــدند.
 بـــه گـــزارش شـــبکه خبـــری »ســـی اِن 
ـــنبه  ـــه ش ـــی روز س ـــات درون حزب اِن« ، انتخاب
ــمال  ــیگان در شـ همچنیـــن در ایالـــت میشـ
ـــه  ـــج اولی ـــه نتای ـــود ک ـــزار می ش ـــکا برگ آمری
از پیشـــتازی ترامـــپ و »برنـــی ســـندرز« 
رقیـــب کلینتـــون در ایـــن ایالـــت حکایـــت 

دارد.
رای دهنـــدگان جمهوریخـــواه روز ســـه 
شـــنبه همچنیـــن در دو حـــوزه »آیداهـــو« و 

می دهنـــد. رای  »هاوایـــی« 
بـــا احتســـاب نتیجـــه انتخابـــات روز ســـه 

شـــنبه ایالـــت می ســـی ســـی پـــی ، ترامـــپ 
تـــا کنـــون در 13 ایالـــت و در حـــزب دموکـــرات 
ـــا کنـــون در 12 ایالـــت پیـــروز  نیـــز کلینتـــون ت
ـــن  ـــن دو ت ـــه ای ـــن مرحل ـــا ای ـــت و ت ـــده اس ش
ــی  ــزدی نهایـ ــب نامـ ــای اول کسـ ــت هـ بخـ
و دموکـــرات در  دو حـــزب جمهوریخـــواه 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری پاییـــز آینـــده 

آمریـــکا بـــه شـــمار می رونـــد. 
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درست می کردند

تصویب 18 طرح اشتغال زایی در 
روستاهای استان در سال جاری

و شــوراهای  روســتایی  امــور   مدیــرکل 
از تصویــب  آذربایجــان  شــرقی  اســتانداری 
ــطح  ــتایی در س ــتغال زایی روس ــرح اش 18 ط

اســتان در ســال جــاری خبــر داد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری آذربایجــان 
شــرقی، ایــرج مرنــدی در نشســت هم اندیشــی 
بخشــداران و دهیــاران منتخــب اســتان، اظهــار 
ــردم  ــارکت م ــرح مش ــتای ط ــت: در راس داش
تولیــدی مســتقر  واحدهــای  راه انــدازی  در 
ــق  ــرح از طری ــدود 90 ط ــتاها، در ح در روس
روســتایی  امــور  دفتــر  بــه  فرمانداری هــا 
اســتانداری ارســال شــد کــه بــا تشــکیل 
ــی، در  ــه اجرای ــی کمیت ــه کارشناس 17 جلس
ــرح  ــت ط ــارکتی و هش ــرح مش ــت 10 ط نهای

ــید. ــب رس ــه تصوی ــارکتی ب غیرمش
وی بــا بیــان ایــن کــه طرح هــای مزبــور در 
مرحلــه تخصیــص تســهیات هســتند، افــزود: 
طرح هــای تولیــد انــواع کاغــذ، احــداث مجتمع 
رفاهــی، تولیــد فــرآورده ســیب زمینی، احــداث 
ــادر  ــرغ م ــرورش م ــوراک دام، پ ــه خ کارخان
گوشــتی، تولیــد و بســته بندی ترشــیجات و 
شــوری جات، تولیــد محصــوات بهداشــتی، 
تولیــد آرد ســیلوها و ذخیره ســازی غــات، 
تولیــد و بســته بندی آب معدنــی از جملــه 

ــتند. ــوب هس ــارکتی مص ــای غیرمش طرح ه
وی همچنیــن از احــداث ســردخانه، شــرکت 
خدمــات فنــی مهندســی، تولیــد و مونتــاژ 
ــل، احــداث  ــرورش گاو شــیری اصی باطــری، پ
ســردخانه و بســته بندی، احــداث مجتمــع 
گردشــگری و رفاهــی، بســته بندی و صــادرات 
ــی.وی. ــل پ ــد پان محصــوات کشــاورزی، تولی

ســی و احــداث انبــار چنــد منظــوره بــه عنــوان 
ــرد. ــاد ک ــوب ی ــارکتی مص ــای مش طرح ه

ــوراهای  ــتایی و شـ ــور روسـ ــرکل امـ مدیـ
ــه  ــرقی در ادامـ ــان  شـ ــتانداری آذربایجـ اسـ
تاکیـــد کـــرد: اقتصـــاد روســـتاها بایـــد 
فعال تـــر شـــود و بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه 
وضعیـــت اعتبـــارات دولتـــی محـــدود اســـت 
دولـــت قصـــد دارد مشـــارکت روســـتاییان را 
ـــرده  ـــب ک ـــی جل ـــای عمران ـــرای طرح ه در اج
و روســـتاییان را در پروســـه تولیـــد شـــرکت 

دهـــد.
ــع  ــد منابـ ــت: 80 درصـ ــان داشـ وی اذعـ
بـــه  مـــردم،  مشـــارکت  طـــرح  مالـــی 
ــد  ــا 20 درصـ ــارکتی و تنهـ ــای مشـ پروژه هـ
تعلـــق  غیرمشـــارکتی  پروژه هـــای  بـــه 
خواهـــد گرفـــت و ســـقف ســـرمایه گذاری 
مشـــارکتی در طرح هـــای 25 نفـــره، 750 

ــت. ــان اسـ ــون تومـ میلیـ
ــره  ــای 50 نف ــه داد: در طرح ه ــدی ادام مرن
ــان،  ــارد توم ــک میلی ــرمایه گذاری ی ــقف س س
100 نفــره 2 میلیــارد تومــان، 150 نفــره ســه 
ــارد  ــار میلی ــره چه ــان و 200 نف ــارد توم میلی

تومــان اســت.
وی اعـــام کـــرد: حـــدود 20 میلیـــارد 
تومـــان تســـهیات طرح هـــای مشـــارکتی 
ـــن  ـــد ای ـــتاییان بای ـــع اســـت و روس ـــاده توزی آم
ـــره  ـــت به ـــمرده و نهای ـــت ش ـــت را غنیم فرص
را از ایـــن موقعیـــت بـــرای اشـــتغال زایی 
روســـتایی و بهبـــود وضعیـــت اقتصـــادی 

روســـتاها ببرنـــد.

رضایی مطرح کرد:
تعیین زمان برگزاری دور دوم 

انتخابات با توافق وزارت کشور و 
شورای نگهبان

امـور  و  رییـس کمیسـیون شـوراها  نایـب   
بـا  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس  داخلـی 
پیشـنهاد وزارت کشـور و تایید شـورای نگهبان 
تعییـن  انتخابـات  دوم  دور  برگـزاری  زمـان 

می شـود.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
خصـوص  در  رضایـی،  محمدابراهیـم  ایرنـا،  از 
تعییـن زمـان بـرای برگـزاری دور دوم انتخابات 
در سـال آینـده، اظهـار داشـت: تعییـن زمـان 
توافـق  بـا  انتخابـات  دوم  دور  برگـزاری  بـرای 
وزارت کشـور و شـورای نگهبان انجام می شـود.

نماینـده مـردم خمیـن در مجلـس شـورای 
اسـامی بیـان کرد: با پیشـنهاد وزارت کشـور و 
تاییـد شـورای نگهبان زمـان برگـزاری دور دوم 

انتخابـات تعییـن می شـود.
ــور  ــوراها و ام ــیون ش ــس کمیس ــب ریی نای
داخلــی مجلــس شــورای اســامی در خصــوص 
 10 و  فروردیــن   27 زمــان  دو  پیشــنهاد 
اردیبهشــت وزارت کشــور بــه منظــور برگــزاری 
دور انتخابــات، گفــت: شــورای نگهبــان شــرایط 
را می ســنجد و هرکــدام را کــه مناســب تر 

ــد. ــاب می کن ــد، انتخ ــخیص ده تش
رضایــی ادامــه داد: وزارت کشــور هــرگاه 
ــرا  ــوان اج ــی ت ــه زمان ــه در چ ــد ک ــام کن اع
دارد، پــس از تاییــد شــورای نگهبــان، آن زمــان 
انتخابــات معیــن  بــرای برگــزاری دور دوم 

می شــود.
وی افـــزود: در دور دوم هرکســـی کـــه 
در حوزهـــای رای داده و مهر آن شـــهر در 
در  می توانـــد  شـــده،  درج  شناســـنامه اش 
دور دوم هـــم در همـــان حـــوزه رای بدهد؛ 
البته افـــرادی کـــه در دور اول رای نداده اند 

می تواننـــد در دوم هـــم شـــرکت کنند.
ــور  ــوراها و ام ــیون ش ــس کمیس ــب ریی نای
ــان  ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل داخل
دوم  دور  بــرای  جدیــد  تعرفه هــای  اینکــه 
ــود،  ــاپ می ش ــد چ ــکل جدی ــا ش ــات ب انتخاب
ــد  ــز بای ــای دور اول نی ــد: تعرفه ه ــر ش متذک

ــود. ــر ش ــه خمی ــل ب تبدی

 ترامپ و کلینتون در انتخابات مقدماتی ایالت »می سی  وزیر امور خارجه وارد برونئی شد
سی پی« پیروز شدند
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تسهیاتی برای هیچ
بـر اسـاس مـاده 2-3 تفاهـم نامـه منعقـده 
میـان بانـک شـهر و شـهرداری تبریـز، هـرگاه 
جهـت  را  خـود  مودیـان  تبریـز  شـهرداری 
اسـتفاده از تسـهیات مذکـور بـه بانـک شـهر 
معرفـی کنـد، می بایسـت در هنگام درخواسـت 
مـودی بـرای صـدور پروانـه سـاختمانی، پایـان 
کار و یـا عـدم خافـی، از بانـک شـهر اسـتعام 
کنـد و پـس از اعـام نظـر مثبـت ایـن بانـک 

نسـبت بـه صـدور ایـن مـوارد اقـدام کنـد. 
بـا توجـه به ایـن امـر و نیـز مـاده 10 قانون 
اعـام  کـه  ایـران  اسـامی  جمهـوری  مدنـی 
مـی دارد » قراردادهـای خصوصـی  نسـبت  بـه 
 کسـانی  کـه  آن  را منعقـد نموده انـد، در صورتی 
کـه مخالـف صریـح قانون نباشـد، نافذ اسـت .« 
نامـه  تفاهـم  ایـن   3-2 مـاده  گفـت  می تـوان 
خـارج از اصـول حقوقـی پذیرفتـه شـده اسـت. 
چراکـه مفهـوم مخالف ایـن ماده بـه نوعی بیان 
مـی دارد کـه قراردادهـای خصوصـی درصـورت 
مخالـف بـا قانـون نافذ نیسـتند و یـا در صورت 
موافقـت بـا قانون نیز نسـبت به غیـر از طرفین 
نافـذ نیسـتند. حال بایـد دید شـهرداری بر چه 
منطـق و اساسـی ایـن بنـد و حکـم آن را بـه 
مودیـان تسـری می دهـد؟ چـرا کـه در ادامـه و 
بـا توجـه بـه مـواد 196 و 231 همـان قانـون 
کـه اسـتثنایی بـر حکـم کلـی مـاده 10 اسـت، 
بـرای صحیـح  دسـتاویزی  نمی تـوان  هـم  بـاز 

دانسـتن اقـدام شـهرداری پیـدا کرد.
بـا توجه بـه مـوارد مذکـور شـهرداری تبریز 
عمـا در حداقـل دو مـورد اقدامـی فـرا قانونـی 
انجـام داده اسـت کـه هـر دو بـه نوبـه خـود 
موجـب تضییـع حقـوق مودیـان می شـود. اول 
تسـری تعهـد شـهرداری بـه مودیـان آن هم به 
صـورت ضمنـی و طی معرفی نامـه و دوم ایجاد 
حـق نظـارت بـر روند اجرایـی شـهرداری، برای 

شـهر.   بانک 
لـذا می توان گفت شـهرداری تبریز خواسـته 
یـا ناخواسـته موجبـات تامین سـود یـک بنگاه 
اقتصـادی را فراهـم آورده اسـت حـال آن کـه 
ایـن نهـاد شـهری بـه عنـوان مجموعـه ای کـه 
درآمـدش از محـل عـوارض پرداختـی از سـوی 
می بایسـت  می گـردد،  تامیـن  شـهروندان 
حافـظ منافـع ایشـان باشـند و نه آن کـه منافع 
شـهروندان را فـدای مصالح بانکـداران نماید. اما 
افسـوس و صد افسـوس، البته بخشـی از دایل 
بـروز ایـن قبیـل مشـکات نیـز عـدم آگاهـی 
شـهروندان نسـبت بـه حقـوق خـود و نیـز عدم 
ماننـد شـهرداری  نهادهایـی  از  گـری  مطالبـه 
شـهرداری  ذاتـی  وظیفـه  آیـا  اساسـا  اسـت. 
چیـزی بـه جز خدمت به شـهروندان اسـت؟ آیا 
شـهرداری بـدون شـهروندان قابل تصور اسـت؟ 
هرچنـد امـروز در هیاهوی تبلیغاتی شـهرداری 
شـنیده  زحمـت  بـه  منتقـد  صداهـای  تبریـز 
دوران  اتمـام  از  پـس  قطعـا  لیکـن  می شـوند، 
زمامـداری شـهردار فعلی، می تـوان عملکرد وی 
را بـه قضـاوت نشسـت، چـرا کـه ایـن هیاهو ی 
تبلیغاتـی به سـمتی دیگـر تمایـل خواهد یافت 
و در فضـای آرام حاصـل از آن اسـت که حقایق 

روشـن خواهد شـد.
مجموعـه  بـه  مراجعـه  ضمـن  ادامـه  در 
شـهرداری تبریـز و یکـی از ادارات مرتبط با این 
موضـوع بـه نتایـج جالـب تـری از ایـن تفاهـم 
نامـه رسـیدیم  و دریافتیم این اقدام شـهرداری 
بعـد دیگـری در زمینـه مالـی نیـز دارد کـه در 

ادامـه و بـه جـای خـود بررسـی خواهـد شـد.

بانک شهر، بانکی برای تمامی فصول
بـر اسـاس آنچـه کـه از مجموعه شـهرداری 
دریافتیـم، ادارات دایـر در شـهرداری و مرتبـط 
بـه  را  مـاده 3-2  نامـه،  تفاهـم  ایـن  عقـد  بـا 
بـر  و   می دانسـته اند  ناکارآمـد  فعلـی  شـکل 
اسـاس اطاعـات دریافتـی، ایـن ماده از سـوی 
هیئـت مدیـره بانـک شـهر بـه شـکل فعلـی در 
تفاهم نامـه درج شـده و پـس از چنـد بـار تغییر 
نافرجـام، در نهایـت بـا موافقـت شـهردار تبریز 

در ایـن قالـب بـه امضـاء رسـیده اسـت. 
جـدای از چگونگـی امضـاء این تفاهـم نامه و 
یـا درج ایـن مـاده، مهـم نحوه عملکـرد حقوقی 
پیـش  از  بیـش  را  مسـاله  کـه  اسـت  طرفیـن 

جالـب توجـه می کنـد. چـرا کـه اساسـا اقـدام 
بانـک شـهر نیـز بـه نوبـه خـود خـارج از اصول 

بنیادیـن علـم حقوق اسـت. 
اساسـا هـرگاه صحبـت از اعطـای تسـهیات 
بـه میـان می آیـد، بحـث شـیرین تضمیـن نیـز 
جلـوه نمایی می کند. تسـهیات موضـوع تفاهم 
نامـه منعقـده میـان شـهرداری و بانـک شـهر 
نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتند و عمـا 
هنـگام ارائـه ایـن تسـهیات، تضمین مناسـب 
و کافـی بـرای بازپرداخـت تسـهیات از مـودی 
اخـذ می شـود. ایـن تضمین خـود بـه دو بخش 
قابـل تقسـیم اسـت، اول ضمانت ضامـن )برای 
تسـهیات خـرد( و دوم اخـذ وثیقـه در قالـب 
منقـول  غیـر  دارایی هـای  یـا  امـاک  ترهیـن 

)بـرای تسـهیات کان(.
از ایـن رو بحـث پیرامـون ایـن موضـوع نیـز 
انجـام  کان  و  خـرد  دوحـوزه  در  می بایسـت 

. د گیر

الف( تسهیات خرد:
گیرنــده  وام  غالبــاً  خــرد  تســهیات  در 
شــخصی را کــه بنــا بــر تشــخیص بانــک معتبــر 
تلقــی می شــود )در اغلــب مــوارد کارمنــد 
ــی  ــن معرف ــوان ضام ــه عن ــته( ب ــا بازنشس ی
پرداخــت  عــدم  صــورت  در  تــا  می کنــد 
اقســاط تســهیات در سررســید، بانــک بتوانــد 
ــه  ــد ک ــه کن ــن مطالب ــود را از ضام ــب خ طل
ایــن طلــب شــامل اصــل تســهیات بــه همــراه 
کارمــزد و نیــز وجــه التــزام می باشــد. تــا 
اینجــا نمی تــوان ایــرادی بــه مســئولین بانــک 
شــهر گرفــت، بــا ایــن همــه ایــراد زمانــی خــود 
ــی وام  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــد ک ــان می ده را نش
ــد اقســاط خــود را در سررســید  ــده نتوان گیرن
ــا حــق رجــوع  ــن جــا قطع ــردازد، ای معیــن بپ
بــه ضامــن بــرای بانــک محفــوظ اســت و هیــچ 
ایــرادی نیــز بــه آن وارد نیســت، لیکــن مشــکل 
ــق صــدور احــکام شــهرداری  ــد، تعلی ــن رون ای
بــه عــدم بدهــی مــودی بــه بانــک اســت کــه 
ــد  ــای عق ــاف مقتض ــر خ ــا ب ــر اساس ــن ام ای
ضمــان اســت. چــرا کــه بــر اســاس مــواد 684 
و 698 قانــون مدنــی جمهــوری اســامی ایــران 
ــه  ــون، ذم ــوی مدی ــن از س ــی ضام ــا معرف ب
ــر عهــده  ــری شــده و دیــن ب ــون اصلــی ب مدی

ــال وام  ــن رو ح ــرد، از ای ــرار می گی ــن ق ضام
ــرارداد موظــف  ــب ق ــد در قال ــر چن ــده ه گیرن
اســت دیــن را بپــردازد، بــا این همــه در صورت 
عــدم پرداخــت نیــز دیــن او بــه طــور خــودکار 
بــه ضامــن انتقــال یافتــه و حــال می شــود. بــا 
ــرد،  ــهیات خ ــا در تس ــر اساس ــن ام ــه ای توج
حکــم مــاده 2-3 تفاهــم نامــه فــوق بــر خــاف 
نــص صریــح و روح قانــون بــوده و عمــا راهــی 
ــور  ــام ام ــیر انج ــدازی در مس ــنگ ان ــرای س ب

ــت.  ــهرداری اس اداری ش

ب( تسهیات کان:
در ایـن قبیـل تسـهیات نیـز بانـک بـرای 
تضمیـن بازپرداخـت مطالبات خـود اغلب مالی 
غیـر منقـول )بـرای مثـال خانـه، مغـازه، دفتر، 
کارخانـه و امثـال هـم ( را بـه عنـوان وثیقـه 
بـه رهـن بانـک در مـی آورد و در صـورت عـدم 
بازپرداخـت بانـک می تواند بـا دریافـت اجراییه 
هزینه هـای  و  التـزام  وجـه  کارمـزد،  اصـل، 
دادرسـی مربوطـه را از محل وثیقـه بازیابد و در 
ایـن جـا تنهـا مسـاله ای که بـا تسـهیات خرد 
تفـاوت دارد بحـث ریسـک و نیـز تلـف شـدن 
مـورد رهـن )مرتهنـه( اسـت. البتـه بـا توجه به 
رونـد کلـی اقتصاد ایـران هر دو این مـوارد قابل 
اغمـاض اسـت و عما بانـک نیـز توانایی وصول 
مطالبـات خـود را داراسـت، لـذا در ایـن مـورد 
نیـز اقدام بانک شـهر صرفـا عملـی غیرضروری 
و در راسـتای سـنگ انـدازی در مسـیر اداری 

صـدور گواهی هـای فـوق الذکـر می باشـد. 
 بـا توجـه بـه مطالـب فـوق، راهـکاری کـه 
بانـک شـهر بـرای فـرار از این ایـرادات در پیش 
گرفتـه اسـت، ارائـه ایـن تسـهیات در قالـب 
عقود مشـارکتی اسـت. بـا این روال بانک شـهر 
خـود را از قیـد و بند قراردادهـای ثابت رهانیده 
اسـت و توانسـته اسـت روشـی جالـب توجـه 
بـرای فـرار به جلـو در این زمینه مورد اسـتفاده 
قـرار دهـد. حال آن که شـرایط مشـارکت بانک 
نیـز در ایـن زمینـه بسـیار جالـب توجه اسـت.

شـهرداری و بانک برنده بـازی، مودیان 
چوب دوسـر طا

بعـد مالـی ایـن تفاهم نامـه نیز بـه نوبه خود 
بسـیار جالـب توجه اسـت، بـر اسـاس آنچه که 

اسـت،  شـده  منتشـر  رسـانه ها  و  نشـریات  در 
بانـک شـهر کارمـزدی بـا توجـه مـدت زمـان 
تسـهیات، از محـل تخفیـف فصلی شـهرداری 
دریافـت می کنـد. بـا توجـه بـه ایـن کـه مبلـغ 
درصـد   25 مـرز  در  اغلـب  تخفیفـات  ایـن 
تبریـز  شـهرداری  گفـت  می تـوان  می باشـد، 
نیـز کمتـر تخفیف ارائـه داده و در نهایت سـود 
بیشـتری کسـب می کند حـال آن کـه در اخبار 
بـا وارونـه نمایانـدن ایـن موضـوع و بـا تمرکـز 
بـر عـدم پرداخـت کارمـزد، موضـوع اصلـی که 
کسـب سـود بیشـتر بـرای شـهرداری و بانـک 
شـهر می باشـد، از کانـون توجـه خـارج شـده 
نامـه را  تفاهـم  ایـن  بتـوان  لـذا شـاید  اسـت. 
مشـارکت شـهرداری و بانک شـهر برای خالی تر 
نهایـت  در  دانسـت.  مودیـان  جیـب  کـردن 
نیـز بایـد توجـه داسـت،  شـهرداری مطالبـات 
شـهر  بانـک  می کنـد،  دریافـت  نقـدا  را  خـود 
نیـز عـاوه بـر دریافـت تضمیـن، کارمـزد خود 
را دریافـت می کنـد و در ایـن بیـن، مودیاننـد 
کـه بیـن بانـک و شـهرداری در رفـت و آمـد 
خواهنـد بـود. در ایـن میـان نیز کسـی نیسـت 
از مسـئولین بپرسـد، بـه چـه دلیـل شـهرداری 
تبریـز کـه در قالـب تسـهیات مطالبـات خـود 
را دریافـت نمـوده اسـت، خدمـات ازم را ارائـه 
نمی دهـد و بـر خـاف وظیفـه ذاتی خـود عمل 
می کنـد؟ و یـا بـه چـه دلیـل بانک شـهر عاوه 
بـر گرفتـن تضمین هـا و وثایـق ازم، این چنین 
سـعی در اطالـه رونـد بررسـی و صـدور احـکام 
البتـه شـاید  نامـه دارد؟  ایـن تفاهـم  موضـوع 
شـهردار تبریـز ایـن عمـل را بـه نوعـی خدمت 
بداننـد، امـا بحـث اینجاسـت کـه ایـن خدمـت 
بـه چـه کسـی اسـت؟ شـهروندان تبریـزی و یا 
مسـئولین بانک شـهر؟ مـردم مسـتضعف تبریز 
بـه  قـادر  اقتصـادی  مشـکات  دلیـل  بـه  کـه 
پرداخـت بدهی هـای خـود نیسـتند و یـا بزرگ 
در  سـعی  شـهر  بانـک  در  کـه  سـرمایه دارانی 
کسـب سـود از طریـق چنیـن تفاهم نامه هایـی 
آن هـم از جیـب همین مردم مسـتضعف دارند؟ 
بـه نظـر می رسـد این سـخن امام خمینـی )ره( 
کـه فرمودنـد » یـک موی کوخ نشـینان بر همه 
کاخ نشـینان ترجیـح دارد« را فراموش کرده اند 
و گویـا شـهردار تبریـز و مجموعـه شـهرداری 
فرامـوش کرده انـد کـه انجـام امـور شـهروندان 
وظیفـه ایشـان اسـت و لطفـی از سـوی ایشـان 
نیسـت. ایـن تفکـر کار را بـه جایـی رسـانیده 
اسـت کـه حتـی مجموعه هـای تحـت امـر این 
نهـاد از قبیل شـهرداری های مناطـق نیز حاضر 
بـه پاسـخگویی نیسـتند و علـت این امـر را نیز 
برخـی دسـتورات رسـیده از شـهرداری مرکـز 
کرده انـد  فرامـوش  شـهردار  آقـای  می داننـد. 
کـه پاسـخگو بـودن یکـی از ارکان جلوگیری از 
فسـاد و تخلـف اسـت و گویـا تصمیـم گرفته اند 
بـا مونولـوگ روابـط عمومـی ایـن نهـاد عریض 
و طویـل، هـر منتقـدی را تحـت جریان سـازی 

هـای تبلیغاتـی از میـدان بـه در کننـد.  
 بـا توجـه بـه ایـن امـر بسـیار بـه صرفـه تر 
اسـت مودیـان از بانک هـای دیگر اقـدام به اخذ 
تسـهیات نمـوده و مطالبـات شـهرداری را بـه 
طـور یک جـا پرداخت کنند چرا کـه اوا نیازی 
بـه اسـتعام از بانک نخواهد بود، از سـوی دیگر 
بـا بهـره منـدی از تخفیف 25 درصـدی، مبلغی 
نیـز تخفیف شـامل حال خودشـان خواهد شـد 
کـه ایـن تخفیف می توانـد کارمزد تسـهیات را 
پوشـش دهـد و در نهایـت نیـز کارهـای خود را 

بـدون منت پیـش برند. 
ازم بـه ذکـر اسـت در راسـتای پیگیری این 
موضـوع بـه یکـی از ادارات دایـر در شـهرداری 
مرکـز مراجعـه کردیـم کـه اطاعـات خوبی در 
ایـن حـوزه ارائـه دادنـد و نیـز علی رغـم تماس 
بـا معاونـت سرپرسـتی بانک شـهر، پاسـخ قانع 
کننـده ای دریافـت نکردیـم، همچنیـن برخورد 
زننـده مسـئول امـور حقوقـی ایـن سرپرسـتی 
بـا خبرنـگار نشـریه نیـز از سـایر حواشـی ایـن 
گـزارش بـود و در نهایـت مسـئول امـور اداری 
ایـن سرپرسـتی قـول همـکاری در ایـن زمینـه 
را دادنـد کـه تـا لحظـه نـگارش ایـن گـزارش 
پایـان  در  اسـت.   نشـده  وفـا  وعـده  ایـن  بـه 
قضـاوت را بـر عهده خواننـدگان گرامی نشـریه 
می گذاریـم، بـه ایـن امیـد که در آسـتانه سـال 

نـو بهتریـن را برگزیننـد.

شهر و شورا

شهرداری، به نام شهروندان، به کام 
بانکداران بابک زینی زاده

چنـدی پیـش خبـری مبنـی بر انعقـاد تفاهم نامـه ای میان شـهرداری تبریز و بانک شـهر 
منتشـر شـد کـه بـر اسـاس آن مودیانـی که بـه شـهرداری بدهی داشـتند می توانسـتند با 
اسـتفاده از معرفـی نامـه ای از سـوی شـهرداری تبریز، به شـعب بانک شـهر مراجعه کرده 
و مبلـغ بدهـی خـود را از طریـق تسـهیات بـه شـهرداری تبریـز بپردازنـد. بـا گذشـت حدود 
5 مـاه از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه، امـروز شـاهد هسـتیم علـی رغـم وعده هـای شـیرین 
شـهردار تبریـز، ایـن تفاهم نامـه بعضـا مشـکاتی بـرای مودیـان پیـش آورده اسـت و نه 
تنهـا حـال مشـکات آن ها نشـده اسـت، بلکـه به باری بـر دوش شـهروندان تبریـزی بدل 
شـده اسـت. نکتـه حائز اهمیـت در ایـن تفاهم نامه اقـدام فراقانونـی شـهرداری تبریز در 
تسـری نظـارت بانـک شـهر بـر فرآیند صـدور گواهی پایـان کار و عـدم خافی اسـت که در 
ایـن مقالـه سـعی بـر ایـن خواهـد بود عـاوه بر بررسـی حقوقـی این موضـوع تاثیـر آن بر 

وضعیـت مودیـان را مد نظـر قـرار خواهیم داد.

حاتم بخشی های میلیاردی شهرداری از 
بیت المال

هبه یا رانت؟

در آخریـــن جلســـه رســـمی شـــورای 
ایحه هایـــی  تبریـــز  کانشـــهر  اســـامی 
ــور  ــه منظـ ــز بـ ــهرداری تبریـ ــوی شـ از سـ
ـــتر  ـــه بیش ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــه ارائ ـــای هب اعط
ـــی از  ـــت. یک ـــا واقعی ـــد ت ـــوخی می مان ـــه ش ب
ـــه  ـــا ایح ـــن ایحه ه ـــن ای ـــه تری ـــب توج جال
ــه  ــی بـ ــارد تومانـ ــدوداً 2 میلیـ ــف حـ تخفیـ
شـــرکت توســـعه مســـکن آذربایجـــان بـــود. 
جـــدای از مبلـــغ هبـــه کـــه در نـــوع خـــود 
ـــای  ـــز ج ـــه نی ـــده هب ـــت، گیرن ـــر اس ـــم نظی ک

تامـــل فراوانـــی داشـــت.
ـــاس  ـــر اس ـــز و ب ـــهرداری تبری ـــه ش در ایح
آنچـــه کـــه بـــدوا در جلســـه مطـــرح شـــد، 
ایـــن شـــرکت وابســـته بـــه بنیـــاد حســـاب 
100 حضـــرت امـــام خمینـــی )ره( معرفـــی شـــد 
کـــه بـــا توضیحـــات مســـئول ایـــن شـــرکت 
کاشـــف بـــه عمـــل آمـــد تنهـــا 8 درصـــد از 
ـــه  ـــرکت ب ـــن ش ـــای ای ـــروش پروژه ه ـــغ ف مبال
حســـاب 100 حضـــرت امـــام خمینـــی )ره( 
ــور  ــه مذکـ ــن رو هبـ ــود. از ایـ ــز می شـ واریـ
ـــته  ـــتضعفین نداش ـــرای مس ـــی ب ـــا نفع ـــه تنه ن
اســـت بلکـــه باعـــث می شـــود شـــرکتی 
بـــا تـــوان بســـیار بـــاای مالـــی از پرداخـــت 
خـــود  پروژه هـــای  اساســـی  هزینه هـــای 
ـــل  ـــه از قبی ـــق مرف ـــز در مناط ـــا نی ـــه عمدت ک
ـــد،  ـــرار دارن ـــه و ... ق ـــدیه، باغمیش ـــهرک رش ش
ـــن  ـــت ای ـــد در نهای ـــد. هرچن ـــی کن ـــانه خال ش
ـــارد  ـــک میلی ـــه ی ـــک ب ـــی نزدی ـــا مبلغ ـــه ب هب
ریـــال تصویـــب شـــد لیکـــن بایـــد در نظـــر 
داشـــت کـــه ایـــن امـــر اعتـــراض برخـــی از 
اعضـــای شـــورای شـــهر از قبیـــل اســـماعیل 
ــوی  ــت، از سـ ــال داشـ ــه دنبـ ــی را بـ چمنـ
ـــری  ـــز در تذک ـــر نی ـــر مدب ـــر جعف ـــر دکت دیگ
ـــاد  ـــه نه ـــرکت ب ـــن ش ـــتگی ای ـــدم وابس ـــر ع ب
حســـاب 100 حضـــرت امـــام خمینـــی )ره( 
ـــورد  ـــز م ـــوع نی ـــن موض ـــه ای ـــرد ک ـــد ک تاکی
ـــان  ـــب از حامی ـــه اغل ـــورا ک ـــای ش ـــه اعض توج
ــت و  ــرار نگرفـ ــتند قـ ــز هسـ ــهردار تبریـ شـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــری، رئیـ ــه دبیـ البتـ
ــزایی در  ــه سـ ــش بـ ــز نقـ ــز نیـ ــهر تبریـ شـ
ــت و  ــا داشـ ــل ایحه هـ ــن قبیـ ــب ایـ تصویـ
ـــاهد  ـــه ش ـــه در جلس ـــه ک ـــق آن چ ـــا طب اساس
بودیـــم، ســـعی بـــر تصویـــب ســـریع، بـــدون 
ـــان  ـــدن مخالف ـــیه ران ـــه حاش ـــا ب ـــی و ب بررس
ایحه هـــا داشـــت تـــا خدایـــی ناکـــرده، بـــه 
قبـــای شـــهردار محتـــرم گـــردی ننشـــیند. 

جـــدای از ایـــن کـــه آیـــا ایـــن اقدامـــات 
اساســـا صحیـــح هســـتند یـــا نـــه، بایـــد از 
ـــز  ـــل شـــهردار تبری ـــه چـــه دلی خـــود پرســـید ب
ـــی  ـــز گروه ـــش و نی ـــه تحـــت مدیریت و مجموع
در شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز کـــه 
ــت،  ــون آن دانسـ ــری را تریبـ ــوان دبیـ می تـ
ایـــن چنیـــن از منافـــع شـــرکت های بـــزرگ 
ـــتیم  ـــاهد هس ـــل ش ـــرده و در مقاب ـــت ک حمای
ــی،  ــون تومانـ ــده 3 میلیـ ــک پرونـ ــرای یـ بـ
مـــودی را در هزارتـــوی بروکراســـی اداری 

ــد.  ــار می کننـ ــهرداری گرفتـ شـ
بـــه راســـتی آیـــا عملکـــرد ایـــن گـــروه و 
شـــهردار تبریـــز را می تـــوان در راســـتای 
ـــا  ـــت و ی ـــهروندان دانس ـــوق ش ـــت از حق حمای
آن کـــه بـــذل و بخشـــش منابـــع شـــهرداری 
کـــه می بایســـت در راســـتای توســـعه شـــهر 
مصـــرف شـــود، بـــه شـــرکت های بـــزرگ ؟

بـــرای نمونـــه بـــا همیـــن یـــک میلیـــارد 
تومـــان چنـــد دســـتگاه تاکســـی جدیـــد 
بـــا  صـــورت  بـــه  حتـــی  می توانســـت 
عـــوض و بـــرای راننـــدگان کـــم برخـــوردار 
یـــا  و  تاکســـیرانی گـــردد؟  نـــاوگان  وارد 
ــه  ــت بـ ــوس می توانسـ ــتگاه اتوبـ ــد ایسـ چنـ
صـــورت مـــدرن ایجـــاد شـــود تـــا مســـافران 
ــوده تر از  ــی آسـ ــتان، کمـ ــرمای زمسـ در سـ
خدمـــات حمـــل و نقـــل عمومـــی اســـتفاده 

ــد؟  کننـ
ــه  ــد کـ ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ ــن گونـ ایـ
ـــارم و  ـــورای چه ـــر ش ـــاارانه ای ب ـــدگاه زرس دی
ـــت  ـــده اس ـــم ش ـــز حاک ـــهرداری تبری ـــاد ش نه
ـــوازن  ـــه توســـعه مت ـــا ب ـــه تنه ـــت ن ـــه در نهای ک
ـــد  ـــث خواه ـــه باع ـــد بلک ـــد انجامی ـــهر نخواه ش
شـــد تـــا رانت هـــای بیشـــتری در مجموعـــه 
شـــهرداری تبریـــز بـــرای ســـرمایه داران 
ــه  ــن مجموعـ ــت ایـ ــد و در نهایـ ــم آیـ فراهـ
کـــه ذاتـــا بـــه دلیـــل گســـتردگی مســـتعد 
ــرای  ــادی بـ ــه نهـ ــات اســـت بـ ــروز تخلفـ بـ
ـــادی  ـــهروندان ع ـــر ش ـــتر ب ـــار بیش ـــاد فش ایج
ـــدل  ـــهر ب ـــرمایه داران ش ـــب س ـــردن جی و پرک

ـــود. ش

بابک زینی زاده

 شهردارمراغه مطرح کرد 

 آغاز احداث پارک جنگلی شهرستان مراغه با 
کاشت 1۰۰۰ نهال 

شبستری:
بازداشت های اخیر در شورا و 

شهرداری تبریز حاصل یک سال کار 
اطاعاتی است

معـــاون سیاســـی امنیتـــی اســـتانداری 
بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــرقی  آذربایجـــان 
بازداشـــت های اخیـــر صـــورت گرفتـــه در 
شـــهرداری و شـــوراهای اســـتان، بـــا تاکیـــد 
بـــر مبـــارزه بـــا هرگونـــه خیانـــت در امانـــت 
مـــردم، اســـتمرار ایجـــاد ناامنـــی بـــرای 
قاطـــع  رویکـــرد  را  اقتصـــادی  مفســـدان 

مســـئوان معرفـــی کـــرد.
ــا تاییـــد بازداشـــت  ســـعید شبســـتری بـ
چنـــد نفـــر از مقامـــات و مســـئوان اســـتانی 
ـــادی و  ـــاد اقتص ـــای فس ـــا پرونده ه ـــه ب در رابط
رانت خـــواری، گفـــت: ایـــن پرونده هـــا پـــس 
ــی و  ــرده امنیتـ ــال کار فشـ ــدود یک سـ از حـ
ـــت  ـــیده اس ـــی رس ـــه فعل ـــه نتیج ـــی ب اطاعات
و در شـــهرهای مختلـــف اســـتان شـــاهد 

ــم. ــده ای بوده ایـ ــتگیری عـ دسـ
بـــه گفتـــه وی، مـــردم در ســـال 92 بـــا 
ـــه  ـــادی ب ـــامت اقتص ـــه س ـــه ب ـــرد توج رویک
روی کار آمـــدن دولـــت تدبیـــر و امیـــد رای 
دادنـــد و اکنـــون شـــاهد اهتمـــام دولـــت در 
ایـــن مبـــارزه بـــا رانـــت و فســـاد هســـتیم و 
ـــوص  ـــه خص ـــف ب ـــای مختل ـــن راه نهاده در ای
قـــوه قضاییـــه، بازرســـی اســـتان و دســـتگاه 
ــل  ــیاری را متحمـ ــات بسـ ــی زحمـ اطاعاتـ

شـــده اند.
ـــه دســـتگیری یکـــی  ـــا اشـــاره ب شبســـتری ب
از معاونـــان شـــهرداری تبریـــز در هفتـــه گذشـــته 
ـــهر  ـــورای ش ـــای ش ـــی از اعض ـــتگیری یک و دس
ـــاد  ـــفانه فس ـــزود: متاس ـــته، اف ـــی روز گذش ط
ـــه  ـــا، نهادین ـــی ادارات و نهاده ـــت در برخ و ران
شـــده و یکـــی از ایـــن مراکـــز شـــهرداری ها 
و شـــوراهای شـــهر هســـتند کـــه بـــا وجـــود 
بهره منـــدی از پـــول مـــردم و بیت المـــال در 
ـــرای  ـــزی ب ـــه مرک ـــم ب ـــوارد می بینی ـــی م برخ
فعالیت هـــای ناســـالم اقتصـــادی تبدیـــل 
ــدرت  ــراد در آن از قـ ــی افـ ــده اند و برخـ شـ
ــد. ــتفاده می کننـ ــود سوء اسـ ــت خـ و موقعیـ

ـــاد  ـــت و فس ـــا ران ـــارزه ب ـــه وی، مب ـــه گفت ب
ـــای  ـــا و ارگان ه ـــی نهاده ـــا حت ـــام نهاده در تم
ــت و  ــت اسـ ــد دولـ ــت اکیـ ــی، خواسـ دولتـ
ایـــن مـــورد را در هـــر جایـــی و مرتبـــط بـــا 
ـــری  ـــام پیگی ـــت و اهتم ـــا جدی ـــردی ب ـــر ف ه

می کنیـــم.
معـــاون سیاســـی امنیتـــی اســـتانداری 
آذربایجـــان شـــرقی از تشـــکیل شـــورای 
ــرای  ــی بـ ــای نظارتـ ــا نهادهـ ــی بـ هماهنگـ
بررســـی ایـــن مـــوارد در نهادهـــای مختلـــف 
خبـــر داد و افـــزود: تمـــام کســـانی کـــه 
ــته و  ــادی داشـ ــالم اقتصـ ــای ناسـ فعالیت هـ
از رانـــت بهره منـــد شـــده اند، بایـــد منتظـــر 
دســـت قانـــون و برمـــا شـــدن ایـــن مـــوارد 

باشـــند.
ـــا  ـــارزه ب ـــورد مب ـــتری در م ـــه شبس ـــه گفت ب
رانـــت و فســـاد هیـــچ اغماضـــی پذیرفتنـــی 
ـــردم اســـت  ـــح م ـــن خواســـت صری نیســـت و ای
ـــری  ـــفافیت پیگی ـــا ش ـــادی ب ـــوارد اقتص ـــه م ک

ـــود. ش
ـــادهای  ـــل فس ـــزی مث ـــچ چی ـــزود: هی وی اف
اقتصـــادی مـــردم را ناامیـــد نمی کنـــد و بـــه 
همیـــن انـــدازه هـــم هیـــچ مـــوردی ماننـــد 
ــواری  ــا رانت خـ ــق بـ ــع و دقیـ ــورد قاطـ برخـ
مـــردم  امیـــدواری  و  دلگرمـــی  موجـــب 
نیســـت، بـــه همیـــن جهـــت بـــا همـــکاری 
نهادهـــای مربـــوط بـــه ایـــن امـــر بـــا تمـــام 
ــردم را از  ــق مـ ــم حـ ــعی می کنیـ ــوان سـ تـ

ــیم. ــرون بکشـ ــواران بیـ ــوم رانت خـ حلقـ
ـــان  ـــوان صاحب ـــه عن ـــردم ب ـــه وی م ـــه گفت ب
ــای  ــور خون هـ انقـــاب، در راه اعتـــای کشـ
خویـــش  جـــان  از  داده انـــد،  بســـیاری 
گذشـــته اند، گاهـــی در بدتریـــن شـــرایط 
اقتصـــادی زندگـــی کـــرده  و حافـــظ انقـــاب 
بوده انـــد بـــه همیـــن جهـــت حـــق دارنـــد 
از مقامـــات و مســـئوان خواســـتار پیگیـــری 
ـــع دســـت  ـــادهای اقتصـــادی و قط ـــه فس مجدان

باشـــند. بیت المـــال  از  رانت خـــواران 
معـــاون سیاســـی امنیتـــی اســـتانداری 
آذربایجـــان شـــرقی در خاتمـــه در خصـــوص 
ـــهر  ـــورای ش ـــده ش ـــت ش ـــو بازداش ـــام عض اته
ـــوان  ـــات عن ـــدم اثب ـــل ع ـــه دلی ـــت: ب ـــز گف تبری
ـــا از  ـــهر، فع ـــورای ش ـــو ش ـــن عض ـــی ای اتهام
ـــم و  ـــان معذوری ـــت ایش ـــل بازداش ـــن دلی گفت
ـــس از  ـــوص پ ـــن خص ـــتر در ای ـــات بیش اطاع
بررســـی های قضایـــی اعـــام خواهـــد شـــد.

 هم زمـــان بـــا هفتـــه منابـــع طبیعـــی 
و درختـــکاری شـــهردار مراغـــه از احـــداث 
ـــهر  ـــام ش ـــوان ب ـــا عن ـــه ب ـــی مراغ ـــارک جنگل پ
ـــه  ـــی ب ـــال در زمین ـــزار نه ـــت ه ـــا کاش ـــه ب مراغ

ــر داد.  ــار خبـ ــاحت 20 هکتـ مسـ
نـــادر ابراهیمـــی در آئیـــن درختـــکاری در 
شهرســـتان مراغـــه بـــا اشـــاره بـــه عملیـــات 
ـــت:  ـــه اظهارداش ـــی مراغ ـــارک جنگل ـــداث پ اح
ـــی  ـــه در زمین ـــهر مراغ ـــام ش ـــی ب ـــارک جنگل پ
ـــه کاری  ـــار، در دو مرحل ـــاحت 20 هکت ـــه مس ب
ــود  ــاش می شـ ــه تـ ــد کـ ــد شـ ــرا خواهـ اجـ
ــن  ــان ممکـ ــریع ترین زمـ ــروژه در سـ ــن پـ ایـ

ــد. ــرداری برسـ ــه بهره بـ بـ
کنـــار  در  پـــارک جنگلـــی  افـــزود:  وی 
تـــاج ســـد علویـــان در زمینـــی بـــه مســـاحت 
20 هکتـــار اجـــرا خواهـــد شـــد کـــه از ایـــن 
ـــی  ـــه اراض ـــق ب ـــار متعل ـــن 14 هکت ـــزان زمی می
ـــوده  ـــازی ب ـــی و اداره راه و شهرس ـــع طبیع مناب
ـــت  ـــط مدیری ـــز توس ـــار آن نی ـــش هکت ـــه ش ک
ــک  ــته تملـ ــال های گذشـ ــی سـ ــهری طـ شـ

شـــده اســـت.
ـــه اینکـــه هـــدف  ـــا اشـــاره ب ـــه ب ـــاخت های شـــهردار مراغ ـــعه زیرس ـــرح توس ـــن ط ـــرای ای ـــت از اج ـــت: مدیری ـــتان اســـت گف گردشـــگری شهرس

شـــهری مراغـــه در راســـتای افزایـــش ســـرانه 
ـــعه  ـــدف توس ـــا ه ـــن ب ـــم چنی ـــبز و ه ـــای س فض
زیرســـاخت های گردشـــگری شـــمال شـــهر 
ـــهر  ـــام ش ـــی ب ـــارک جنگل ـــوان پ ـــی را باعن طرح

مراغـــه را اجـــرا می کنـــد.
ـــرح  ـــن ط ـــاس ای ـــرد: براس ـــان ک وی خاطرنش
ـــان و 10  ـــت درخت ـــه کاش ـــی ب ـــد اراض 90 درص
ـــرح  ـــداث ط ـــه اح ـــوط ب ـــز مرب ـــر نی ـــد دیگ درص

ـــت. ـــه اس ـــاص یافت ـــن اختص تله کابی
ابراهیمـــی در ادامـــه  از اجـــرای طـــرح 
با مشـــارکت  تله کابین ســـد علویـــان مراغه 
بخش خصـــوص خبـــر داده و گفـــت: طرح 
تله کابیـــن هـــم اکنـــون آماده واگـــذاری به 
ســـرمایه گذار بوده و مدیریت شـــهری در نظر 
در  ســـرمایه گذار  ورود  عـــدم  در صورت  دارد 
این طرح با تشـــکیل شـــرکت تعاونـــی اقدام 

کند. تله کابیـــن  جامـــع  طرح  اجـــرای  به 
وی خاطرنشـــان کـــرد: شـــهرداری ایـــن 
ـــعار  ـــا ش ـــی را ب ـــع طبیع ـــه مناب ـــتان هفت شهرس
ـــرده  ـــاز ک ـــال آغ ـــک نه ـــت ی ـــهروند کاش ـــر ش ه
ـــطح  ـــال در س ـــزار نه ـــج ه ـــرح پن ـــن ط و در ای

شـــهر کاشـــته خواهـــد شـــد.



هفته نامه عجب شیر  پنجشنبه 20 اسفندماه 94 - سال دوم - شماره 41 اقتصاد و بورس4

حبیب صنوبر

سرمایه گذاری روی خود، 
از هر سرمایه گذاری 
دیگری مهم تر است.

ــت؟  ــا چیس ــذاری دنی ــرمایه گ ــن س بهتری
اگــر قــرار باشــد راهنمایــی شــوید، بایــد گفــت 
ــازار  ســرمایه گــذاری روی ملــک و امــاک و ب
ــت.  ــم نیس ــورس ه ــازار ب ــت. ب ــکن نیس مس
ــد  ــی توان ــم نم ــان ه ــتارتاپ دامادت ــاً اس قطع
باشــد. پاســخ ایــن ســؤال خــود شــما هســتید.

ــوان  ــا ســرمایه گــذاری روی مســکن می ت ب
از لحــاظ مالــی ثــروت زیــادی بــه دســت 
ــع  ــه موق ــح و ب ــذاری صحی ــرمایه گ آورد. س
ــازار بــورس و یــا راه انــدازی یــک کســب  در ب
ــب  ــن ترتی ــه همی ــز ب ــده نی ــاب ش و کار حس
می تواننــد از لحــاظ مــادی منافــع چشــمگیری 
برایتــان داشــته باشــند. امــا اگــر روی خودتــان 
ــک  ــچ ی ــید هی ــرده باش ــذاری نک ــرمایه گ س
ــه  ــورد. ب ــد خ ــان نخواهن ــه دردت ــا ب از اینه
ــا معنــای ســرمایه  ــن ترتیــب بهتــر اســت ب ای
گــذاری روی خــود بیشــتر آشــنا شــویم و 
ــرای ایــن کار را از نظــر بگذرانیــم. چهــار راه ب

1- همسر
همســر شــما احتمــااً بیــش از هــر نیــروی 
رقــم  چگونــه  در  دنیــا،  ایــن  در  دیگــری 
ــود.  خــوردن آینــده ی شــما ســهیم خواهــد ب
ــدر روی همســر خــود ســرمایه  ــاً چق ــا واقع ام
گــذاری می کنیــد؟ بحــث بــر ســر ایــن نیســت 
ــار همســرتان  ــول نقــد خــود را در اختی کــه پ
قــرار دهیــد )کــه البتــه گاهــی اوقــات می توانــد 
گزینــه ی هوشــمندانه ای باشــد(، صحبــت بــر 
ســر ســرمایه گــذاری زمانــی، احساســی و 

ــت. ــخصی اس ــل ش آزادی عم
آیــا تــا بــه حــال شــده اســت کــه بــه جــای 
آنچــه  روی  می خواهیــد،  خودتــان  آنچــه 
همســرتان می خواهــد ســرمایه گــذاری کــرده 
ــه  ــان، ب ــر اهــداف خودت ــا عــاوه ب باشــید؟ آی
اهــداف او در زندگــی نیــز بــه انــدازه ی کافــی 
کافــی  ی  انــدازه  بــه  می دهیــد؟  اهمیــت 
ــرتان  ــه همس ــدر ب ــد؟ چق ــه ای ــافرت رفت مس

ــد؟ ــه دوســتش داری ــد ک ــه ای گفت
اگــر می خواهیــد زندگــی طوانــی، موفــق و 
شــادی را تجربــه کنیــد، ســرمایه گــذاری روی 

همســرتان را بــه هیــچ وجــه از یــاد نبریــد.
2- دوستان

جملــه ی معروفــی هســت کــه از جیــم ران 
ــما  ــد »ش ــه می گوی ــن جمل ــود. ای ــل می ش نق
ــترین  ــه بیش ــتید ک ــری هس ــج نف ــد پن براین
ــر  ــس بهت ــد«. پ ــا می گذرانی ــا آنه ــان را ب زم
اســت راجــع بــه اینکــه وقــت خــود را بــا چــه 
کســانی می گذرانیــد بیشــتر تأمــل کنیــد. 
ــری  ــان بهت ــما انس ــما از ش ــان ش ــا اطرافی آی
می ســازند یــا بــرای جلوگیــری از پیشــرفتتان، 

ــد؟ ــی کنن ــغ نم ــچ کاری دری از هی
3- کتابخانه

ــی  ــود زندگ ــرای بهب ــه ب ــت ک ــی نیس کتاب
نتــوان درســی از آن گرفــت. ایــن شــامل کتاب 

ــود. ــز می ش ــتانی نی ــی و داس ــای تخیل ه
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مطالعــه یکــی 
از بهتریــن ســرمایه گــذاری هایــی اســت کــه 
ــن  ــا ای ــد. ب ــام دهی ــود انج ــد روی خ می توانی
حــال، بســیاری از کارآفرینــان از ایــن موضــوع 
ــدازه  ــش از ان ــان بی ــه سرش ــد ک ــه می کنن گل
ــی  ــت کاف ــه وق ــرای مطالع ــت و ب ــلوغ اس ش
ــد.  ــن مغلطــه نکنی ــر ای ــد. خــود را درگی ندارن
ــی و  ــد کتــاب ســرمایه گــذاری مال ــرای خری ب
ــی  ــذاری زمان ــه ی آن ســرمایه گ ــرای مطالع ب

انجــام دهیــد.
4- سامتی

ــه  ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب ــرار باش ــر ق اگ
ندهیــد، همســر، دوســتان و کتابخانــه ی شــما 
ــن  ــه همی ــت. ب ــد داش ــی نخواهن ــچ معنای هی
ــی  ــذاری ب ــرمایه گ ــما س ــامتی ش ــل س دلی
ــه  ــر روز ب ــد ه ــه بای ــی اســت ک چــون و چرای
انجامــش مقیــد باشــید. در غیــر ایــن صــورت 
ــرمایه  ــن س ــه ای ــی ب ــی توجه ــات ب ــا تبع ب

ــد. ــد ش ــرو خواهی ــذاری روب گ
ــود ازم  ــامت خ ــه س ــیدگی ب ــرای رس ب
کنیــد.  شــرکت  ماراتــون  دوی  در  نیســت 
ــر روز  ــر ه ــه اگ ــت ک ــی هس ــرات کوچک تغیی
ــه انجامشــان مقیــد باشــید می توانیــد حتــی  ب
ــد.  ــود بیفزایی ــر خ ــه عم ــال ب ــن س ــا چندی ت
ــد.  ــروع کنی ــتر ش ــرک بیش ــا تح ــد ب می توانی
پیــاده روی روزانــه می توانــد نقــش مهمــی در 

ــد. ــته باش ــما داش ــامت ش س
و  کربوهیــدرات  زیــاد  مقادیــر  خــوردن 
ــبزیجات  ــرف س ــد و مص ــف کنی ــد را متوق قن
ــری  ــرای یادگی ــی را ب ــد. زمان ــش دهی را افزای
ــم  ــق رژی ــامتی از طری ــود س ــای بهب روش ه
ــه ی  ــرای تهی ــد و ب ــاص دهی ــی اختص غذای
ــد. ــذاری کنی ــرمایه گ ــر س ــالم ت ــای س غذاه

ـــدام  ـــود از اق ـــی خ ـــای زندگ ـــما در انته ش
ـــه  ـــچ وج ـــه هی ـــذاری ب ـــرمایه گ ـــن س ـــه ای ب
ـــن بخـــش  ـــا بهتری ـــد شـــد. ام پشـــیمان نخواهی
ــار  کار ایـــن اســـت کـــه اگـــر در ایـــن چهـ
ــد،  ــذاری کنیـ ــرمایه گـ ــت سـ ــوزه درسـ حـ
باقـــی اهـــداف و ســـرمایه گـــذاری هایتـــان 
نیـــز بـــه احتمـــال زیـــاد در جـــای درســـت 
ـــروز  ـــن ام ـــس همی ـــد. پ ـــرار می گیرن ـــود ق خ
ســـرمایه گـــذاری روی ایـــن مـــوارد مهـــم را 
ـــی  ـــای ب ـــان عمـــر از مزای ـــا پای ـــد و ت ـــاز کنی آغ

همتـــای آن بهـــره منـــد شـــوید.

 وزیـر اقتصـاد با اشـاره بـه مخالفـت مدیران 
واگـذاری  بـا  وزارتخانه هـا  مدیـران  و  دولتـی 
شـرکت های دولتـی گفـت: وزیر اقتصـاد قدرت 
مانـور نـدارد. در ایـن 2 سـال گذشـته نفس مرا 
را  زمانـی می خواهیـم شـرکتی  و هـر  بریدنـد 

واگـذار کنیـم مانـع آن می شـوند. 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از عجـب شـیر مـا، علـی طیب نیـا در حاشـیه 
جلسـه شـب گذشـته شـورای گفتگـوی بخش 
خصوصـی و دولت در خصـوص اجرای اصل 44 
قانـون اساسـی اظهـار داشـت: این قانـون قانون 
جامعـی اسـت امـا عملکـرد گذشـته به صورتـی 
نبـود کـه بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود و 
شـرکت های واگـذار شـده نه خصوصی هسـتند 

و نـه دولتی.
واگـذار  شـرکت های  وضعیـت  افـزود:  وی 
شـده به خصـوص خصولتـی  از وضعیتـی کـه 
در زمـان دولتـی داشـتند بدتـر اسـت و ایـن 
شـرکت ها نظارت پذیـر نیسـتند و باید به سـمت 
اجـرای صریـح قانـون برویـم. رهبر انقـاب نیز 
در آخریـن دیـداری کـه بـا ایشـان داشـتم جز 
بـه موضـوع اصـل 44 بـه مـوارد دیگـری تأکید 

ند. نکرد
وزیـر اقتصـاد با بیـان این که »بایـد عملکرد 
واگـذاری شـرکت های دولتـی را اصـاح کنیم« 
گفـت: براسـاس بررسـی ها واگـذاری بـه بخش 
خصوصـی واقعـی 17 درصد بوده کـه ارزش آن 
هـم در حـدود 100هـزار میلیارد تومان اسـت.

طیب نیـا بـا تأکیـد بـر »در مقابـل رد دیـون 
شـد  قـرار  اگـر  گفـت:  می ایسـتم«  تهاتـر  و 
شـرکت های دولتـی به صـورت رد دیـن و تهاتـر 
نباشـم  وزیـر  ترجیـح می دهـم  واگـذار شـوند 
بخـش  بـه  مـن  به دسـت  شـرکت ها  ایـن  تـا 

نشـوند. واگـذار  غیرخصوصـی 
عضـو کابینـه دولـت یازدهـم بـا اشـاره به 3 
گـروه تعیین شـده بـرای واگذاری شـرکت های 
دولتـی اضافـه کـرد: گـروه اول بایـد به صـورت 
کـه  دوم  گـروه  شـوند،  واگـذار  درصـد   100
اساسـی  قانـون   44 اصـل  سـطح  بنگاه هـای 
و  واگـذار شـود  بایـد 80 درصدشـان  هسـتند 
20 درصـد مابقـی دولتـی بمانـد و گـروه سـوم 
کامـًا دولتـی می ماننـد و بخـش خصوصی حق 
فعالیـت در ایـن گـروه سـوم را نـدارد کـه در 
قانـون، نـام شـرکت هایی را که دولتـی می مانند 
ماننـد شـرکت ملـی نفـت، بانـک مرکـزی و ... 
اعـام کـرده و یـا به صـورت معـدن و نفـت و یا 

شـبکه های نیـرو آورده اسـت.
و  المهـدی  آلومینیـوم  شـرکت  افـزود:  وی 
ماشین سـازی تبریـز جـزو گـروه یـک اسـت و 
بایـد در 2 سـال گذشـته واگـذار می شـد و اگـر 
واگـذار نشـود بایـد بـه مجلس پاسـخگو باشـم.

در  مقاومت هـا  بـه  اشـاره  بـا  اقتصـاد  وزیـر 
واگـذاری شـرکت های دولتی عنـوان کرد: 
به دایـل مختلـف برخی هـا موافـق نیسـتند که 
شـرکت های دولتـی واگذار شـود، البتـه عده ای 
موضـوع  ایـن  از  گذشـته  بـد  تجربـه  به دلیـل 
می ترسـند کـه ماننـد سـهام عدالـت رخ ندهد، 
البته در شـب گذشـته بسـته سـاماندهی سهام 
عدالـت در دولـت تأییـد شـد و امیدواریـم 60 

شـرکت سـهام عدالتـی احیا شـوند.
و  دولتـی  مدیـران  کـرد:  تصریـح  طیب نیـا 
مدیـران وزارتخانه هـا موافق واگذاری شـرکت ها 
نیسـتند و دلیـل آن هـم روشـن اسـت. وزیـر 
اقتصـاد قـدرت مانـور نـدارد، مثـًا اعـام شـد 
در  شـود  نصـف  خارجـی  سـفرهای  بایـد  کـه 
حالـی که در یک شـرکت دولتی وقتی بررسـی 
می کنیـم متوجـه می شـویم کـه روزانـه هـزار و 

می شـود. داده  رایـگان  به صـورت  ناهـار   700
مقـام عالـی وزارت اقتصـاد بـا بیـان »شـعار 
خصوصی سـازی می دهیـم امـا اعتقـادی بـه آن 
نداریـم« گفـت: در ایـن 2 سـال گذشـته نفس 
مـرا بریدنـد و هـر زمانی می خواهیم شـرکتی را 
واگـذار کنیـم مانـع آن می شـوند و موضوعاتـی 
را مثـل اینکـه سـاختار باید اصاح شـود مطرح 
گذشـته  سـال  در  کـه  طـوری  بـه   می کننـد، 
بـرای واگـذار نشـدن یـک شـرکت زیـر فشـار 
قـرار گرفتیـم و مجبـور شـدیم آن را از لیسـت 

واگذاری هـا خـارج کنیـم.
طیب نیـا بـا ابراز اینکـه اگر قرار بود سـاختار 
شـرکتی بـرای واگـذاری اصـاح شـود، چـرا در 
40 سـال گذشـته نتوانسـتند ایـن کار را انجـام 
دهنـد افـزود، دولـت بنـگاه دار و مدیـر خوبـی 
نیسـت و دولتـی بـودن اقتصـاد مشـکلی اسـت 

کـه عـدم کارایـی به همـراه دارد.
داد:  ادامـه  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر 
بنگاه هـای دولتـی مرکـز توزیـع رانـت و فسـاد 
شـده اند و بایـد آنهـا را واگـذار کنیـم، به طـور 
مثـال در سـال گذشـته وقتـی خواسـتیم یـک 
شـرکت 3هـزار و 200 میلیـارد تومانـی واگـذار 
اسـت  زیانـده  شـرکت  ایـن  می گفتنـد  شـود 
تومـان سـرمایه  و هرسـاله چندهـزار میلیـارد 
کشـور وارد آن می شـد، ولـی آن را فروختیـم 

و امـروز خریـدار آن عـاوه بـر اینکـه

در  صنفـی  اتحادیه هـای  وضعیـت 
فرمائیـد: تبییـن  را  شهرسـتان 

در  صنفـی  اتحادیـه   15 حاضـر  حـال  در 
شهرسـتان عجب شـیر تشـکیل شـده اسـت و 
تمامـی رسـته های صنفـی تحـت پوشـش ایـن 
ایـن  بـه  توجـه  بـا  قرارگرفته انـد.  اتحادیه هـا 
تعدادشـان  رسـته ها  و  صنـوف  از  بعضـی  کـه 
اتحادیـه  تشـکیل  بـرای  ازم  نصـاب  حـد  بـه 
نرسـیده بـود، لـذا سـعی کردیـم ایـن رسـته ها 
بـا  بیشـتری  قرابـت  کـه  اتحادیه هایـی  در  را 
آنـان دارنـد تحـت مدیریت قـرار دهیـم. بر این 
اسـاس می تـوان گفـت در حـال حاضـر تمامـی 

اتحادیه هـا قـرار دارنـد.  صنـوف زیـر نظـر 
در  صنفـی  اتحادیه هـای  اعضـای  تعـداد 
شهرسـتان عجب شـیر بالـغ بـر 8 هـزار واحـد 
اسـت کـه از ایـن تعـداد 6 هـزار واحـد تحـت 
پوشـش اتحادیـه فرش دسـتباف و 2 هزار واحد 
نیـز تحـت پوشـش سـایر اتحادیه هـا هسـتند.

رئـوس اقدامات اتـاق اصنـاف در زمان 
ریاسـت شـما چه مواردی اسـت؟

ایـن  در  کـه  اقداماتـی  مهمتریـن  از  یکـی 
دوره انجـام شـده اسـت، جمـع آوری اطاعـات 
شـغلی اصنـاف اسـت. پیـش از ایـن اطاعـات 
پراکنـده ای از کسـبه و رسـته شـغلی آن هـا در 
اتـاق اصنـاف موجود بـود که عمـا کارایی ازم 
را نداشـت. از ایـن رو بـا برنامـه ریـزی مـدون و 
تـاش همـکاران موفق شـدیم اطاعـات کاملی 
از اصنـاف شهرسـتان جمـع آوری کنیـم. ایـن 
مسـاله بااخـص در مباحـث آمـاری و برنامـه 

ریزی هـا بسـیار کارگشاسـت.
در  اصنـاف  اتـاق  جلسـات  سـازی  منظـم 
راسـتای دریافـت نظـرات و پیشـنهادات و نیـز 
همفکـری میـان اتحادیه هـا از دیگـر اقداماتـی 
اسـت کـه طـی ایـن مـدت انجـام شـده اسـت. 
اساسـا نظـم پایـه موفقیـت در هـر کاری اسـت 
و بـر ایـن مبنـا سـعی داشـتیم این جلسـات به 
صـورت منظـم و مسـتمر برگزار شـود تـا عاوه 
بـر ایجـاد همـکاری میـان اتحادیه هـا، زمینـه 
بـرای پیشـرفت اتحادیه هـای صنفـی و بـه تبع 

آن واحدهـای صنفـی فراهـم آیـد.
در ایـن مدت سـعی بر این داشـته ایم تمامی 
واحدهـای صنفـی تحت پوشـش اتحادیه ها قرار 
گیرنـد، از این رو با ارائه تخفیفات و مشـوق های 
متنـوع، شـرایطی را فراهـم آوردیـم تـا تمامـی 
واحدهـای صنفـی بـدون پروانـه بتواننـد پروانه 
کسـب دریافـت کننـد و بحمـدا... امـروز تمامی 
واحدهـای صنفـی شهرسـتان به صـورت قانونی 

و بـا پروانه کسـب، در حـال فعالیت هسـتند.
همچنیـن در راسـتای حمایـت از قالی بافان، 

طـی سـال های گذشـته بیـش از 30 میلیـارد 
ریـال تسـهیات به ایـن عزیزان اختصـاص داده 
شـده اسـت و زمینـه پوشـش بیمه ای هـزار نفر 
از قالـی بافـان شهرسـتان فراهم آمده اسـت. از 
طرفـی نیـز در راسـتای تامین مسـکن مناسـب 
بـرای قالـی بافـان، 54 واحد مسـکونی در قالب 
مسـکن مهـر قالـی بافـی و 32 واحـد نیـز در 
شـهرک ولیعصر بـه این عزیـزان اختصاص داده 

شـده است.
در حـــوزه اطـــاع رســـانی نیـــز بـــا بهـــره 
ـــن  ـــر ای ـــعی ب ـــی س ـــتم پیامک ـــری از سیس گی
داشـــته ایم تـــا ضمـــن بهبـــود ســـرعت و 
ــا  ــی بـ ــاط تنگاتنگـ ــم ارتبـ ــرد، بتوانیـ عملکـ
اصنـــاف داشـــته باشـــیم. البتـــه طرح هـــای 
ـــه دلیـــل  دیگـــری نیـــز در نظـــر داشـــتیم کـــه ب
نبـــود تـــوان مالـــی امـــکان اجـــرای آن هـــا 
فراهـــم نشـــد. همچنیـــن در نظـــر داشـــتیم 
محلـــی بـــرای اتـــاق اصنـــاف خریـــداری 
ــد از  ــی بتوانـ ــاد صنفـ ــن نهـ ــا ایـ ــود تـ شـ
مشـــکات محـــل اســـتیجاری رهایـــی یابـــد 
ـــراد  ـــی اف ـــکنی برخ ـــا کارش ـــفانه ب ـــه متاس ک

نتوانســـتیم بـــه ایـــن مهـــم دســـت یابیـــم.

اصنـاف  اتـاق  رئیـس  عنـوان  بـه 
شهرسـتان عجب شـیر چـه انتظاراتی از 

داریـد؟ شهرسـتان  مسـئوان 
از  بـازار  در  موجـود  رکـود  بـه  توجـه  بـا 
مسـئوان انتظـار داریـم حمایت هـای ازم را از 
اصنـاف بـه عمـل آورنـد و بـا توجـه بـه کاهش 
درآمـد اصنـاف، اداره دارایـی نیـز مالیـات را بر 
اسـاس درآمـد واقعـی اصنـاف دریافـت کنـد و 
از  اسـاس سـابقه درآمـدی. همچنیـن  بـر  نـه 
مسـئولین شهرسـتان و اسـتان انتظار داریم در 
راسـتای حمایـت از اصنـاف و تولیـد کنندگان، 
بااخـص قالـی بافـان امـکان ارائـه تسـهیات 
کـم بهـره را به اصنـاف فراهـم آورند تـا در این 
شـرایط دشـوار اقتصـادی، کمـک حـال آنـان 

 . شد با
منطقـه گردشـگری قلعـه چـای عجب شـیر 
آورده  فراهـم  اقتصـادی  رونـق  بـرای  امکانـی 
اسـت و ازم اسـت در کنـار آن مناطـق تجاری 
و بازارچـه هایی تشـکیل شـود که از مسـئوان 

انتظـار داریـم بـه ایـن امـر توجـه کننـد و اتاق 
اصنـاف نیز در این راسـتا آمادگی خـود را برای 

همـکاری اعام مـی دارد.

مشـکات و موانعـی که اتـاق اصناف با 
آن روبروسـت را بیان کنید

از جملـه مشـکاتی کـه اتـاق اصنـاف بـا آن 
درگیـر اسـت عـدم شـرکت 2 نفـر از هیئـت 5 
نفـره ریاسـت اتـاق اسـت کـه ایـن امـر باعـث 
اسـت.  شـده  اصنـاف  اتـاق  در  ناهماهنگـی 
اسـتیجاری بودن سـاختمان اتاق اصنـاف نیز از 
جملـه مشـکات دیگر اتاق محسـوب می شـود.

مشـکل عمـده ای که قالـی بافان شهرسـتان 
بـا آن مواجـه هسـتند کاهـش پوشـش بیمه ای 
قالیبافـان به یکی از زوجین اسـت، در حالی که 
پیـش از آن زن و شـوهر هـر دو تحـت پوشـش 
بیمـه تامیـن اجتماعـی قـرار می گرفتنـد. امید 
اسـت با رفـع این مانع مشـکات عدیـده ای که 
بـرای قالـی بافـان شهرسـتان پیش آمده اسـت 

نیـز رفـع گردد.

تاثیـری  چـه  صنفـی  هـای  اتحادیـه 
اشـتغالزایی  و  اقتصـادی  شـکوفایی  در 

دارنـد؟ شهرسـتان 
پیشـرفت  بـرای  پلـی  اتحادیه هـا  اساسـاً 
اصنـاف و بـه تبـع آن اقتصاد هسـتند. بـا توجه 
بـه ایـن امـر کـه اتحادیه هـا برآمـده از میـان 
اصنـاف  مشـکات  می تواننـد  هسـتند،  مـردم 
را لمـس کـرده و آن را بـه مسـئوان انتقـال 
دهنـد و در واقـع بـا ایفـای نقشـی واسـطه ای 
در راسـتای تنظیـم بـازار، جلوگیـری از گـران 
فروشـی و احتـکار و نیـز ارائـه کااهـای قاچاق 
گام هایـی اساسـی بردارند که تمامـی این موارد 
می تواننـد بـه نوبه خـود بر اقتصاد شهرسـتان و 

بـه تبـع آن اسـتان موثـر باشـند.

شهرسـتان  اصنـاف  اتـاق  جایـگاه 
را  شـهر  ایـن  اقتصـاد  در  عجب شـیر 

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه 
اتـاق اصناف تمـام تاش خود را در راسـتای 
رشـد و توسـعه شهرسـتان عجـب شـیر بـه کار 
گرفتـه اسـت و آماده اسـت بـرای افزایش تولید 
از کسـانی کـه مایـل بـه ایجـاد کارگاه هسـتند 
حمایـت کنـد و بدیـن ترتیب نقش اساسـی در 

اشـتغالزایی داشـته باشد.
در پایان با آرزوی سـالی سرشـار از بهروزی و 
تندرسـتی برای هـم میهنان گرامی، پیشـاپیش 
فـرا رسـیدن عیـد باسـتانی نـوروز را بـه تمـام 
مـردم ایـران و علـی الخصـوص مـردم شـریف 

شهرسـتان عجـب شـیر تبریـک می گویم.

 شاخص ها در بورس ابوظبی در پی افزایش قیمت 
نفت وارد بازار خرسی شدند و موجب افزایش دیگر 

شاخص ها در بازارهای حاشیه خلیج فارس شدند. 
شاخص ها در بورس ابوظبی در پی افزایش قیمت 

نفت وارد بازار خرسی شدند و موجب افزایش دیگر 
شاخص ها در بازارهای حاشیه خلیج فارس شدند.

به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از سنا، 
رشد قیمت نفت و افزایش اعتماد به بازارهای جهانی 
در  عربی شد  بازارهای  در  موجب رشد شاخص ها 
بازارهای صعودی  حالی که بورس ابوظبی پیشتار 

شد.
با رشد   ADX این گزارش، شاخص اساس  بر 

شاخص  که  حالی  در  شد  همراه  درصدی   3.1
و  درصدی   2.3 رشد  با  دوبی،  بورس  در   DFM

شاخص SE بورس کویت با افزایش 0.7 درصدی 
معامات را ادامه دادند.

ایــن در حالــی اســت کــه، قیمــت نفــت خــام 
برنــت در معامــات روز جمعــه با بیشــترین میزان 
افزایــش نســبت بــه مــاه نوامبــر معاملــه شــد و از 
ســوی دیگــر انتشــار آمــار نــرخ بیــکاری در آمریکا 

ــز  ــور نی ــن کش ــاغل در ای ــزان مش ــش می و افزای
توانســت بازارهــا را رونــق دهــد .

EFG- جولیان بروس، مدیر معامات موسسه
Hermes در این خصوص اظهار داشت: نتیجه 

های بسیار مفیدی در جلسات آخر ماه به دست آمده 
که نشان از بازگشت پتانسیل به بازارهای جهانی به 

خصوص بازار نفت است.
در بازار کاا، قیمت نفت برنت خام دریای شمال 
با رشد4.5 درصدی به هر بشکه 38 دار و 72 سنت 
رسید و بیشترین میزان افزایش را نسبت به سه ماه 

اخیر کسب کرد.

ـــر  ـــر ب ـــای موث ـــاخص ه ـــن ش مهمتری
ـــمارید؟ ـــب را برش ـــازار چس ب

عوامـــل متعـــددی بـــر ایـــن بـــازار تاثیـــر 
گذارنـــد کـــه از جملـــه آنهـــا می تـــوان بـــه 
ـــل،  ـــدات داخ ـــت تولی ـــت و کیفی ـــش کمی افزای
ایجـــاد رونـــق در بـــازار مســـکن، ارائـــه 
محصـــوات کاربـــردی و مهندســـی جدیـــد و 
ــن  ــردی در ایـ ــای کاربـ ــزاری همایش هـ برگـ

حـــوزه اشـــاره کـــرد.

بـــا توجـــه بـــه تخصصـــی بـــودن 
کاربـــرد چســـب ها  در کاربری هـــا 
ــش و  ــش دانـ ــف نقـ ــوارد مختلـ و مـ
ـــه  ـــن زمین ـــص را در ای ـــه و تخص تجرب

چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟
ازمـــه پیشـــرفت هـــر شـــغلی تخصـــص 
ـــدازه آگاهـــی و  ـــر ان ـــت و ه در آن شـــغل اس
تخصـــص در بیـــن همـــکاران افزایـــش یابـــد 
ـــد  ـــه خواهن ـــتریان ارائ ـــه مش ـــه ب ـــی ک خدمات
ـــود از  ـــد ب ـــول خواه ـــل قب ـــب قاب ـــه مرات داد ب
طرفـــی آگاهـــی از خصوصیـــات چســـب ها و 
ـــه  ـــد هزین ـــا می توان ـــک از آنه ـــر ی ـــرد ه کارب
ــوات را  ــن محصـ ــتفاده از ایـ ــک اسـ و ریسـ

ـــد.  ـــش ده کاه

ورود افـــراد غیـــر متخصـــص در 
ـــف  ـــن صن ـــار ای ـــه اعتب ـــوزه، ب ـــن ح ای
صدمـــه می زنـــد در ایـــن زمینـــه 
چـــه اقداماتـــی می تـــوان انجـــام داد؟

یکـــی از راه کارهایـــی کـــه می تـــوان بـــه 
ـــراد غیـــر متخصـــص  ـــد از ورود اف کار بســـت بای
ـــه  ـــتند ک ـــا هس ـــرد اتحادیه ه ـــری ک ـــو گی جل
می تواننـــد بـــا نظـــارت دقیـــق از ورود غیـــر 
ـــص  ـــرده و تخص ـــری ک ـــو گی ـــا جل ـــه ای ه حرف

ـــد. ـــه کنن ـــه را نهادین ـــن پیش در ای

ــادر  ــی قـ ــوات داخلـ ــا محصـ آیـ
ـــی  ـــوات خارج ـــا محص ـــت ب ـــه رقاب ب

ــتند؟ هسـ
ـــود  ـــای موج ـــم ه ـــت تحری ـــه عل ـــون ب تاکن

ـــده  ـــه ش ـــادی مواج ـــکات زی ـــا مش ـــور ب کش
ـــان  ـــه گریب ـــکاتی ک ـــی از مش ـــه یک ـــت ک اس
ـــا  ـــت ب ـــدم رقاب ـــت ع ـــده اس ـــا ش ـــازار م ـــر ب گی
ـــا  ـــم در دوره پس ـــت امیدواری ـــی اس ـــازار جهان ب
ـــوات  ـــت محص ـــردن کیفی ـــاا ب ـــا ب ـــام ب برج
داخلـــی، رقیـــب خوبـــی بـــرای محصـــوات 
ـــتری  ـــهم بیش ـــم س ـــیم و بتوانی ـــی باش خارج

ـــم. ـــب کنی ـــازار را کس از ب

ـــود  ـــف خ ـــازار صن ـــی ب ـــت فعل وضعی
را چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟

ـــود  ـــا رک ـــا ب ـــتحضرید م ـــه مس ـــور ک همانط
ـــن  ـــه ای ـــتیم ک ـــه هس ـــازار مواج ـــی در ب تورم
امـــر باعـــث کمرنـــگ شـــدن بحـــث کیفـــی نیـــز 

ـــر  ـــادی منج ـــد اقتص ـــرایط ب ـــت و ش ـــده اس ش
ـــه  ـــده ک ـــل ش ـــی مح ـــای ب ـــش چکه ـــه افزای ب
از طـــرف خریـــداران ارائـــه می شـــود و ایـــن 
ــرده  ــامانی کـ ــار نابسـ ــازار را دچـ ــاله بـ مسـ

ـــت. اس

ـــود  ـــف خ ـــکات صن ـــن مش مهمتری
ـــد؟ ـــان کنی را بی

ــب را  ــازار چسـ ــه بـ ــی کـ ــی از دایلـ یکـ
بـــا مشـــکل مواجـــه کـــرده اســـت ورود بـــی 
ـــی  ـــت واردات ـــی کیفی ـــاً ب ـــای بعض ـــه کااه روی
اســـت، علـــی رغـــم اینکـــه کیفیـــت محصـــوات 
داخلـــی مـــا بـــه مراتـــب بااتـــر از بســـیاری 
از محصـــوات چینـــی اســـت. بایـــد بـــا 

نظـــارت بیشـــتر از ورود ایـــن قبیـــل کااهـــا 
جلـــو گیـــری کـــرد و بـــا حمایـــت از تولیـــد 
ــاهد  ــه شـ ــیم کـ ــی برسـ ــه جایـ ــی بـ داخلـ
ــر  ــیم. از دیگـ ــب باشـ ــازار چسـ ــق در بـ رونـ
عواملـــی کـــه صنـــف را بـــا مشـــکل مواجـــه 
ـــکاران  ـــن هم ـــکاری بی ـــدم هم ـــت ع ـــرده اس ک
ایـــن صنـــف می باشـــد کـــه امیدواریـــم بـــا 
ــکاران و  ــتر همـ ــی بیشـ ـــکاری و همدلـ هم
همراهـــی اتحادیه هـــا بـــازار ایـــن صنـــف را 

ســـامان بخشـــیم.

ــی  ــوان یکـ ــه عنـ ــا بـ نمایندگی هـ
از ابزارهـــای توســـعه بـــازار فـــروش 
ـــه  ـــن هم ـــا ای ـــد ب ـــمار می رون ـــه ش ب
ـــای  ـــد ه ـــت واح ـــات سیاس ـــاهد ثب ش
ـــا  ـــا نمایندگی ه ـــورد ب ـــدی در برخ تولی

ـــت؟ ـــت چیس ـــتیم عل نیس
بـــا وارد شـــدن سیســـتم جدیـــد فـــروش 
ـــلیقه ای  ـــا و س ـــرف نمایندگی ه ـــی از ط مویرگ
ـــاهد  ـــه ش ـــای اینک ـــه ج ـــا ب ـــردن آنه ـــل ک عم
فـــروش بیشـــتر و بهتـــر محصـــوات ارائـــه 
ــل  ــوس حاصـ ــه معکـ ــیم نتیجـ ــده باشـ شـ
می شـــود و بـــازار ایـــن صنـــف کســـاد تـــر 
ــی  ــخ دهـ ــدم پاسـ ــی عـ ــردد از طرفـ می گـ
بـــه شـــرکت در امـــر فـــروش باعـــث بـــروز 
ـــوات  ـــع آوری محص ـــه جم ـــکاتی از جمل مش
ارائـــه شـــده و بـــه تبـــع آن رکـــود در بـــازار 

می گـــردد.

 در پایـــان اگـــر ســـخنی بـــا 
ـــد  ـــکاران داری ـــردم، و هم ـــئولین، م مس

بفرمائیـــد؟
ــه  ــتریانی کـ ــکاران و مشـ ــی همـ از تمامـ
ـــد  ـــده ان ـــه ش ـــن مجموع ـــرفت ای ـــث پیش باع
ــا  ــه جـ ــی را بـ ــدر دانـ ــکر و قـ ــال تشـ کمـ
ــئولین  ــود از مسـ ــه خـ ــه نوبـ ــی آورم و بـ مـ
ـــث  ـــه بح ـــع ب ـــار دارم راج ـــز انتظ ـــرم نی محت
ــروز  ــث بـ ــه باعـ ــل کـ ــی محـ ــای بـ چکهـ
مشـــکات فراوانـــی بـــرای اصنـــاف گردیـــده 

اســـت اقدامـــی انجـــام دهنـــد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان عجب شیر:

اتحادیه ها، پلی برای پیشرفت اصناف

 بورس ابوظبی خرسی شد 

در گفتگو با یکی از فعالین صنعت چسب در استان مطرح شد:
واردات بی رویه

 عامل اصلی برهم خوردن تعادل در بازار چسب

عبـاس پورطالـش مدیـر مجموعـه شهرچسـب و یکی از فعالین صنعت چسـب اسـت. 
وی بـا سـابقه  نزدیـک بـه دودهـه در صنعـت چسـب از صاحـب نامـان ایـن  صنعـت بـه 
شـمار مـی رود. از ایـن رو مصاحبـه ای بـا ایشـان ترتیـب دادیـم کـه مشـروح آن از نظـر 

خواننـدگان گرامـی می گـذرد.

علـی شـیخی کارشـناس ارشـد رشـته میکروبیولـوژی و رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان 
عجب شـیر و همچنین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دسـتباف شهرسـتان 
عجـب شـیر و تولیدکننـده فـرش و از تابلو فرش دسـتباف در اسـتان آذربایجان شـرقی  به 
شـمار مـی رود. در راسـتای آشـنایی بیشـتر خواننـدگان بـا دسـتاوردهای ایشـان در اتـاق 
اصناف و مشـکات پیش روی اصناف شهرسـتان عجب شـیر مصاحبه ای با ایشـان ترتیب 

دادیـم کـه مشـروح آن از نظر خواننـدگان گرامـی می گذرد.

وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد 
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در  مختصــری  توضیحــات  ابتــدا 
مــورد کارگــزاری ایســاتیس پویــا ارائــه 

فرماییــد.
شــرکت کارگــزاری ایســاتیس پویــا درســال 
از  یکــی  بعنــوان  را  خــود  فعالیــت   1384
کارگــزاران بخــش خصوصــی در زمینــه بــورس 
و اوراق بهــادار شــروع نمــوده اســت. ایــن 
شــرکت دارای شــعب معاماتــی در نقــاط 
اصفهــان،  یــزد،  )تهــران،  کشــور  مختلــف 
و...(  تبریز،مشــهد، کــرج، زنجــان، همــدان 
ــره و  ــای خب ــر نیروه ــه ب ــا تکی ــد و ب می باش
ارائــه سرویســهای منظــم، تمــام تــوان خــود را 
ــکار می گیــرد. در راســتای تکریــم مشــتریان ب

ــا پشــتوانه ی تجربــه ی یــازده  ایــن شــرکت ب
ســاله ی خــود در بــازار ســرمایه وبهــره گیــری 
از نیروهــای مجــرب و کارآمــد یکــی از  شــرکت 
هــای شــناخته شــده در بــازار ســرمایه اســت . 
همچنیــن گســترش خدمــات آنایــن، آمــوزش 
و تحلیــل، ارائــه مشــاوره و تحلیــل هــای 
تخصصــی بــه مشــتریان از برنامــه هــای فعلــی 
ــرکت  ــن ش ــد. ای ــرکت می باش ــن ش ــی ای و آت
ــازار ســرمایه دارای  در حــوزه هــای متفــاوت ب
ــورس اوراق  ــازمان ب ــمی از س ــای رس مجوزه

از:  عبارتنــد  بهادارمی باشــدکه 
1( بــورس و اوراق بهــادار     2( بــورس کاا    

3(بــورس انــرژی
 برخــی خدمــات عرضــه و پذیــرش و تامیــن 

: لی ما
شــرکت کارگــزاری ایســاتیس پویــا بــا بهــره 
گیــری از ابزارهــای تامیــن مالــی در بــازار 
ــن  ــرمایه و تامی ــذب س ــی، ج ــرمایه، توانای س
ــا را فراهــم مــی آورد  ــی شــرکت ها و پرژه ه مال

ــت. ــکان پذیراس ــر ام ــای زی ــا راهکاره ــه ب ک
ــه  ــورس و عرض ــرکت در ب ــرش ش 1-  پذی

ســهام
2- تامیــن مالــی از طریــق افزایــش ســرمایه 

و انتشــار ســهام در بــازار ســرمایه
3- انتشار اوراق مشارکت

ــی  ــاره، رهن ــوک) اج ــار اوراق صک 4- انتش
و...(

شرکت های پذیرفته وعرضه شده:
ــاری  ــرکت کارت اعتب ــه ش ــرش وعرض  پذی

ــش ــران کیش-رکی ای
ــاژی  ــواد آلی ــرش و عرضــه شــرکت ف  پذی

ــوای ــزد- ف ی
ــه ی بلوکــی باشــگاه   عرضــه وانجــام معامل
معاملــه خصوصــی ســازی  راه آهن-اولیــن 

ــور ــی کش ــای ورزش ــگاه ه باش
ــا  ــاتیس پوی ــذاری ایس ــرمایه گ ــرکت س  ش

- ویســا
پذیرش و عرضه کااهای شرکت های:

 پتروشیمی اصفهان
 پاایشگاه اوان

 پتروشیمی رجال
 هلدینگ خلیج فارس

 نیروگاه سبان
 نیروگاه یزد

 پاایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
 شرکت صدر شیمی

 صندوق های سرمایه گذاری
ــا   صنــدوق ســرمایه گــذاری ایســاتیس پوی
) مجــوز رســمی از ســازمان بــورس و اوراق 

ــت 10753( ــماره ثب ــه ش ــادار ب به
مشــترک  گــذاری  ســرمایه  صنــدوق 
ــرمایه از  ــع آوری س ــدف جم ــا ه ــاتیس ب ایس
ســرمایه گــذاران و تشــکیل ســبدی از داراییهــا 
ــکیل  ــره تش ــراد خب ــط اف ــت آن توس و مدیری
ــک  ــرش ریس ــه پذی ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
بیشــترین  می شــود  تــاش  قبــول  مــورد 
بازدهــی ممکــن نصیــب ســرمایه گــذاران 

ــردد. گ
  صنــدوق مشــترک ســرمایه گــذاری ناریــن

)در حال راه اندازی(
ــازمانی  ــای ســـ دارای گــــواهینامه هــــ
شــرکت های  از    ،ISO9001:2008 ،5S

TUV آلمــان

اولیــن کارگــزار معاملــه نفــت خــام در 
بــورس انــرژی

کارگــزاری دارای رتبــه الــف ســازمان بــورس 
و اوراق بهــاداردر بخــش اوراق

کارگــزاری دارای رتبــه ب  ســازمان بــورس 
و اوراق بهــاداردر بخــش کاا

پــس از تصویــب برجــام شــاهد رونــد 
مثبتــی در بــازار ســرمایه بوده ایــم، 
ــازار ســرمایه،  ــه عنــوان یــک فعــال ب ب
ــا  ــد و ی ــه دار می بینی ــد را ادام ــن رون ای

خیــر؟
ــازار هوشــمند اســت  ــک ب ــازار ســرمایه ی ب
ــا  ــذاری قیمت ه ــی از ارزش گ ــش عظیم و بخ
بــر مبنــای چشــم انــداز و آینــده صــورت 

می گیرد. 
دو عامـــل عمـــده در شـــکل گیـــری ایـــن 
رونـــد مثبـــت اخیـــر نقـــش داشـــتند، یکـــی 
ـــام  ـــب برج ـــی از تصوی ـــت ناش ـــی مثب ـــو روان ج
ــا از  دی  ــی قیمت هـ ــت پیاپـ ــری افـ و دیگـ
مـــاه ســـال 1392 کـــه از آن تحـــت عنـــوان 
ــا  ــود، قیمت هـ ــاد می شـ ــاله یـ ــود دو سـ رکـ
ـــطوح  ـــه س ـــرمایه ب ـــازار س ـــاان ب ـــرای فع را ب
ـــن  ـــد ای ـــود. برآین ـــانیده ب ـــی رس ـــیار جذاب بس
ـــازار  ـــت در ب ـــه مثب ـــاد روی ـــه ایج ـــر ب دو منج

ـــد.  ـــام ش ـــب برج ـــس از تصوی ـــرمایه پ س

ادامــه دار بــودن ایــن رونــد نیــز تابــع 
هــای  گشــایش  اســت.  متعــددی  عوامــل 
ــا ی هســته  ــع تحریم ه اقتصــادی ناشــی از رف
ــر مثبــت خــود را در صــورت هــای  ــه اث ای ک

مالــی شــرکت ها نمایــان خواهــد کــرد. 
از دایلــی کــه بــازار ســرمایه جذابیــت خــود 
را از دســت داد، بــاا بــودن نــرخ بــازده بــودن 
ــه  ــا توجــه ب ــره بانکــی( اســت. ب ریســک ) به
ایــن کــه دولــت یازدهــم هــدف خــود را کنترل 
تــورم بــا اســتفاده از سیاســت هــای انقباظــی، 
ــن  ــترس تری ــرار داد و در دس ــی ق ــد تورم ض
ابــزار بــرای انجــام ایــن کار افزایــش نــرخ 
ــت  ــه سیاس ــا توج ــد. ب ــی می باش ــره بانک به
گــذاری اخیــر بانــک مرکــزی در راســتای 
کاهــش تدریجــی نــرخ بهــره بانکــی و کاهــش 
جذابیــت ایــن بخــش بــرای ســرمایه گــذاران، 
شــاهد افــزاش و تحریــک تقاضــا بــرای خریــد 
ــازار  ــه عنــوان رقیــب ب ــازار ســرمایه ب ســهام ب
ــی  ــن برخ ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــم ب ــول خواهی پ
سیاســت هــای انبســاطی دولــت همچــون 
کاهــش نــرخ بهــره بیــن بانکــی و کاهــش نــرخ 
ذخیــره قانونــی بانک هــا نــزد بانــک مرکــزی را 
نیــز بایســتی اضافــه نماییــم کــه نشــان دهنــده 
عاقــه و اراده دولــت بــه خــروج هــر چــه 
ــد.  ــی می باش ــودی فعل ــرایط رک ــریعتر از ش س
ـــور  ـــاد کش ـــتگی اقتص ـــش وابس ـــث کاه بح
ــت  ــل اسـ ــن عوامـ ــه ایـ ــت از جملـ ــه نفـ بـ
ـــا  ـــران ب ـــاد ای ـــر، اقتص ـــه در دوره اخی ـــرا ک چ
توجـــه بـــه کاهـــش شـــدید قیمـــت نفـــت، 
ـــا  ـــان داد و عم ـــود نش ـــی از خ ـــت خوب مقاوم
ـــن  ـــرد و ای ـــپری ک ـــود را س ـــی خ دوران بحران
امـــر منجـــر بـــه واکســـینه شـــدن صنایـــع 
ـــر  ـــی ت ـــو و واقع ـــک س ـــران از ی ـــاد ای و اقتص
ـــد.  ـــر ش ـــوی دیگ ـــازار از س ـــرایط ب ـــدن ش ش
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اراده کشـــورهای 
ـــد  ـــش تولی ـــت کاه ـــت در جه ـــده نف تولیدکنن
ـــورت  ـــات و در ص ـــاهد ثب ـــل، ش ـــایر عوام و س
ـــود  ـــم ب ـــت خواهی ـــت نف ـــش قیم ـــکان افزای ام
ــادی  ــای زیـ ــت هـ ــر فرصـ ــن امـ ــه همیـ کـ
ـــد داد. ـــرار خواه ـــران ق ـــاد ای ـــش روی اقتص پی

ــده  ــه شـ ــی بلوکـ ــع مالـ ــدن منابـ آزاد شـ
ـــمت  ـــه س ـــال ب ـــا انتق ـــد ب ـــز می توان ـــت نی دول
پروژه هـــای عمرانـــی، شـــرکت های فعـــال در 
ـــر  ـــن ام ـــه ای ـــرده ک ـــت ک ـــوزه را تقوی ـــن ح ای
ـــرای  ـــا ب ـــش تقاض ـــه افزای ـــر ب ـــد منج می توان
ســـهام ایـــن قبیـــل شـــرکت ها هماننـــد 
ــرامیک،  ــی و سـ ــاختمان، کاشـ ــیمان، سـ سـ
ـــا در  ـــت تقاض ـــود و در نهای ـــی ش ـــزات اساس فل

بـــازار را تحریـــک کنـــد. 
بــا حصــول توافــق ریســک ســرمایه گــذاری 
تــا حــدود زیــادی کاهــش یافتــه ولــی برخــی 
جنبــه هــای بــورس ناشــی  از تصمیمــات 
ــوارد  ــن م ــی از ای ــه یک ــت ک ــردان اس دولتم
ــوراک  ــرخ خ ــری ن ــی چندبراب ــش ناگهان افزای
پتروشــیمی کــه اثــرات منفــی بســیاری بــروی 
صنعــت پتروشــیمی و همچنیــن کل بــازار 
ســرمایه گذاشــته اســت. تعییــن و تعدیــل نــرخ 
ــات  ــد تبع ــز می توان ــیمی ها نی ــوراک پتروش خ
ــرده و  ــل ک ــرخ را تعدی ــن ن ــش ای ــی افزای منف
در نهایــت بــه بازگشــت تعــادل قیمتــی ســهام 

ــد.  ــک کن ــرکت ها کم ــن ش ای
ــورد  ــت در م ــات دول ــر تصمیم ــورد دیگ م
نــرخ بهــره مالکانــه معــادن کــه فشــار زیــادی 
ــوزه وارد  ــن ح ــال در ای ــای فع ــرکت ه ــه ش ب
ــش  ــن بخ ــر در ای ــد نظ ــت. تجدی ــاخته اس س
ــن  ــت ای ــادی در وضعی ــرات بنی ــد تغیی می توان
ــد  ــورد می توان ــن م ــد. ای ــاد کن ــرکت ها ایج ش
ــن  ــوات ای ــت محص ــش قیم ــی کاه ــر منف اث
ــد  ــرخ رش ــش ن ــل کاه ــه حاص ــرکت ها ک ش
حــدود  تــا  را  می باشــد  چیــن  اقتصــادی 

ــد. ــران کن ــادی جب زی

ــم  ــا و تفاه ــع تحریم ه ــر رف ــوی دیگ از س
ــران و کشــورهای  ــان ای ــده می ــای منعق نامه ه
ــداز  ــم ان ــود چش ــه خ ــه نوب ــز ب ــی نی اروپای
ــل  ــط از قبی ــع مرتب ــازار صنای ــرای ب ــی ب مثبت
بانکــداری، خــودرو، حمــل و نقــل ، بیمــه و ... 

ــی آورد. ــم م فراه

آیــا رونــد رو بــه رشــد بــازار ســرمایه 
ــد  ــن رون ــا ای ــد و ی ــی می دانی را وقع

ــت؟ ــی اس حباب
قطعـــا ایـــن رونـــد واقعـــی اســـت و 
نمی تـــوان گفـــت در حـــال حاضـــر حبابـــی 
ــد  ــت. هرچنـ ــه اسـ ــکل گرفتـ ــازار شـ در بـ
ـــازار  ـــوازن در ب ـــد نامت ـــاهد رش ـــا ش ـــه بعض ک
ـــت  ـــر داش ـــد در نظ ـــی بای ـــتیم ول ـــرمایه هس س
ـــر  ـــرمایه منتظ ـــازار س ـــورس و ب ـــا ب ـــه اساس ک
نمی مانـــد. در سرتاســـر  اتفاقـــات  وقـــوع 
ــوان  ــز بازارهـــای بـــورس بـــه عنـ ــان نیـ جـ
دماســـنج اقتصـــاد، شـــاخصی از آینـــده اقتصـــاد 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــمار می رون ـــه ش ـــورها ب کش
ـــار  ـــد انتظ ـــت بای ـــوان گف ـــرایط می ت ـــع ش جمی
ـــیم  ـــته باش ـــورس داش ـــتری را از ب ـــد بیش رش
وایـــن رشـــد بایســـتی بـــا بهبـــود عملکـــرد 
ــد  ــده تاییـ ــای آینـ ــال هـ ــرکت ها در سـ شـ
ـــرد  ـــع عملک ـــود  و در واق ـــت و تشـــدید ش تقوی
ــا  ــر تـ ــای اخیـ ــی ماه هـ ــرمایه طـ ــازار سـ بـ

حـــدودی منطقـــی بـــوده اســـت.

ــی،  ــره بانک ــرخ به ــش ن ــث کاه بح
از  را  راکــد  مالــی  منابــع  می توانــد 
ــز  ــی نی ــد، از طرف ــارج کن ــا خ بانک ه
ــی در  ــم نقدینگ ــم حج ــت یازده در دول
ــیده  ــر رس ــش از دو براب ــه بی ــور ب کش
اســت، بــا ایــن همــه شــاهد ورود 
بــه  نقدینگــی  و  ســرمایه ها  ایــن 
ــازار  ــا ب ــا اساس ــتیم، آی ــورس نیس ب
ســرمایه کشــش و توانایــی جــذب ایــن 

دارد؟ را  ســرمایه ها 
مـــی تـــوان گفـــت موضـــوع افزایـــش 
نقدینگـــی بیشـــتر اســـمی اســـت. در واقـــع 
ــش  ــد افزایـ ــن حـ ــا ایـ ــی تـ ــر نقدینگـ اگـ
ـــرکت ها  ـــل ش ـــف طوی ـــاهد ص ـــود ش ـــه ب یافت
ـــش  ـــن افزای ـــم و ای ـــی نبودی ـــن مال ـــرای تامی ب
ـــابداری دارد. از  ـــه حس ـــتر جنب ـــی بیش نقدینگ
ـــیم  ـــته باش ـــر داش ـــد در نظ ـــر بای ـــرف دیگ ط
بـــازار ســـرمایه در مقایســـه بـــا بـــازار پـــول، 
ــران  ــاد ایـ ــزی از اقتصـ ــیار ناچیـ ــهم بسـ سـ
در  پررنگـــی  نقـــش  اساســـا  و  می باشـــد 
ـــا  ـــدارد. عم ـــرکتها ن ـــی ش ـــع مال ـــن مناب تامی
می تـــوان گفـــت بـــازار ســـرمایه کشـــش 
جـــذب ایـــن ســـرمایه ها را دارد ولـــی شـــاید 
ـــور  ـــن منظ ـــد. بدی ـــته باش ـــی آن را نداش توانای
توجـــه همزمـــان بـــه گســـترش و رشـــد 
عمـــق بـــازار اولیـــه در کنـــار بـــازار ثانویـــه 
از مهمتریـــن برنامـــه هـــای ســـازمان و تیـــم 
ــی  ــد. از طرفـ ــد باشـ ــت بایـ ــادی دولـ اقتصـ
منابـــع آزاد شـــده از سیســـتم بانکـــی، جـــزء 
ســـپرده های گـــران قیمـــت بـــه شـــمار 
ـــوددهی  ـــان س ـــل انتظارش ـــه حداق ـــد ک می رون
ـــی  ـــاای 20درصـــد و مطمئـــن اســـت، در حال ب
ـــاا  ـــازده ب ـــا ب ـــازار ب ـــک ب ـــازار ســـرمایه ی ـــه ب ک
و در عیـــن حـــال ریســـک بااســـت. البتـــه 
بایـــد در نظـــر داشـــت کنترل هـــای دولـــت 
ــار  ــوان انتظـ ــا، می تـ ــای ارز و طـ در بازارهـ
ــپرده ها  ــن سـ ــادی از ایـ ــت بخـــش زیـ داشـ
بـــه بـــازار ســـرمایه منتقـــل گـــردد. البتـــه 
ـــک  ـــش ریس ـــا کاه ـــت ب ـــز می بایس ـــت نی دول
ــذاری در بـــورس  ــرمایه گـ ــتماتیک سـ سیسـ
ــال و  ــه انتقـ ــازی، زمینـ ــاد سـ ــز اعتمـ و نیـ
ـــط  ـــپرده ها توس ـــن س ـــورم زا ای ـــر ت ـــذب غی ج
بـــازار ســـرمایه را فراهـــم آورد. البتـــه بایـــد 

گفـــت متاســـفانه زیـــر ســـاخت ها وقوانیـــن 
تکنولـــوژی مناســـب بـــرای ورود و مدیریـــت 
ـــیدن  ـــن رس ـــرمایه وهمچنی ـــم از س ـــن حج ای
ـــه  ـــود ک ـــی خ ـــش اصل ـــه نق ـــرمایه ب ـــازار س ب
ـــده  ـــم نش ـــت فراه ـــرکت هاس ـــی ش ـــن مال تامی
ــت  ــه دولـ ــز توجـ ــوزه نیـ ــن حـ ــت و ایـ اسـ

محتـــرم را می طلبـــد. 

ــه  ــی ب ــذاران خارج ــرمایه گ ورود س
بــورس، چــه تاثیــری بــر بــازار ســرمایه 

ــت؟ ــد داش ــران خواه ای
ایــن مســاله می توانــد تاثیــرات مثبــت 
فراوانــی بــر بــازار ســرمایه ایــران بگــذارد. 
ماننــد  نیاز هایــی  پیــش  امــر  ایــن  البتــه 
ــی  ــه ســازمان تجــارت جهان ــران ب پیوســتن ای
کــه  تجــارت  قانــون  اصــاح   ،  )WTO(
ــرمایه  ــازار س ــع از ب ــن مناب ــازوکارهای تامی س
ــد و  ــریع نمای ــهیل و تس ــرکت تس ــرای ش را ب
ــا  ــه ب ــک ک ــاخت ها ی تکنولوژی ــی زیرس برخ
ــال  ــرای اتص ــه را ب ــوارد، زمین ــن م ــن ای تامی
اقتصــاد ایــران بــه اقتصــاد بیــن المللــی فراهــم 
خواهــد کــرد  و در پــی آن امــکان ورود ســریع 
و مطمئــن ســرمایه گــذاران خارجــی بــه 
ــن  ــم می شــود. ای ــران فراه ــی ای ــای مال بازاره
ــش  ــش نق ــه افزای ــر ب ــد منج ــاله می توان مس
بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی شــرکت ها 
ــای  ــه یکــی از گزینه ه ــازار را ب ــن ب شــده و ای
مطلــوب جهــت ســرمایه گــذاری بــدل کنــد. از 
ســوی دیگــر بــا ورود ســرمایه گــذاران خارجــی 
ــا شــرایط  شــرکت های بورســی نیــز خــود را ب
ــذاران خارجــی  ــات ســرمایه گ ــد و مطالب جدی
ــاهد  ــاس ش ــن اس ــر ای ــد داد و ب ــق خواهن وف
ــل  ــن قبی ــش ای ــش از پی ــی بی ــفافیت مال ش

شــرکت ها خواهیــم بــود.

کارگـــزای  آتـــی  برنامه هـــای 
دهید. را شـــرح  پویـــا  ایســـاتیس 

ـــعی دارد  ـــه اول س ـــزاری در وهل ـــن کارگ ای
ــه  ــال ها بـ ــی سـ ــتریانش را طـ ــاد مشـ اعتمـ
دســـت آورده اســـت و ســـرمایه اصلـــی ایـــن 
ــظ  ــی رود را حفـ ــمار مـ ــه شـ ــزاری بـ کارگـ
ــهیات  ــه تسـ ــا ارائـ ــن بـ ــرده و همچنیـ کـ
بـــه  نویـــن  ارائـــه خدمـــات  و  مناســـب 
ـــاا،  ـــت ب ـــا کیفی ـــت ب ـــرع وق ـــتریان در اس مش
رضایـــت بیـــش از پیـــش ایشـــان را جلـــب 
ــترش فعالیـــت  ــر گسـ ــد. از ســـوی دیگـ کنـ
در مناطـــق آزاد و نیـــز ســـایر شـــعب دایـــر 
کارگـــزاری  ایـــن  برنامه هـــای  از  شـــده 
ــات  ــترش خدمـ ــی رود. گسـ ــمار مـ ــه شـ بـ
آنایـــن، آمـــوزش و تحلیـــل، ارائـــه مشـــاوره 
و تحلیل هـــای تخصصـــی بـــا تکنولـــوژی 
ــر  ــز از دیگـ ــتریان نیـ ــه مشـ ــروز بـ ــای بـ هـ

برنامه هـــای ایـــن کارگـــزاری اســـت.

به عنـــوان یکی از کارگـــزاری های 
آذربایجان،  منطقـــه ای  بورس  در  فعال 
وضعیت بـــورس منطقـــه ای را چگونه 

می کنید؟ ارزیابـــی 
اساســـا حجـــم معامـــات بورس هـــای 
معامـــات  کل  درصـــد   20 از  منطقـــه ای 
ــی  ــد، بخشـ ــاوز نمی کنـ ــرمایه تجـ ــازار سـ بـ
ـــادی  ـــی اعتم ـــل ب ـــه دلی ـــز ب ـــر نی ـــن ام از ای
ـــه  ـــرا ک ـــت. چ ـــه اس ـــادی منطق ـــاان اقتص فع
در اســـتان ســـرمایه داران توانمنـــدی وجـــود 
ـــه دلیـــل  ـــن ســـرمایه داران ب ـــب ای ـــد و اغل دارن
ـــه  ـــه ورود ب ـــر ب ـــری حاض ـــک پذی ـــدم ریس ع
ـــز  ـــه نی ـــن رابط ـــتند. در ای ـــرمایه نیس ـــازار س ب
کارگـــزاران  می تواننـــد بـــا افزایـــش روابـــط 
عمومـــی و تمـــاس بـــا فعـــاان اقتصـــادی و 
ــان  ــر آنـ ــب نظـ ــا جلـ ــذاران، بـ ــرمایه گـ سـ
زمینـــه ورود آنـــان بـــه بـــازار ســـرمایه را فراهـــم  
ـــازی  ـــاد س ـــا اعتم ـــت ب ـــن دول ـــازند، همچنی س
ـــای  ـــک ه ـــش ریس ـــت و کاه ـــش جذابی افزای
ـــا  ـــازمان ب ـــن س ـــازار و همچنی ـــی ب ـــر منطق غی
ــرکت ها  ــرد شـ ــر عملکـ ــتر بـ ــارت بیشـ نظـ
ــه  ــد بـ ــت  می توانـ ــای مدیریـ ــزارش هـ و گـ
ـــع آن  ـــه تب ـــه ای و ب ـــای منطق ـــق بورس ه رون

بـــازار ســـرمایه کمـــک کنـــد.

ــرای  ــه ای بـ ــه توصیـ ــان چـ درپایـ
تـــازه واردان بـــه بـــازار ســـرمایه 

ــد؟ داریـ
قبـــل از هرچیـــز بایســـتی اطاعـــات و 
آگاهـــی خـــود را در زمینـــه بـــورس و اوراق 
ــراد  ــه افـ ــد کـ ــد و بداننـ ــاا ببرنـ ــادار بـ بهـ
ـــا  ـــات آنه ـــه معام ـــتند ک ـــی هس ـــی کم خیل
موفقیـــت آمیـــز اســـت و بایـــد بـــا افزایـــش 
ــم دســـت  ــن مهـ ــه ایـ ــارت و دانـــش بـ مهـ
ــازار  ــه بـ ــد کـ ــه نماینـ ــد. توجـ ــدا نماینـ پیـ
ــد نیســـت و  ــه رشـ ــه مثبـــت و رو بـ همیشـ
ـــاده  ـــازار آم ـــی ب ـــرایط منف ـــرای ش ـــود را ب خ
نماینـــد. از تجربیـــات دیگـــران اســـتفاده 
نماینـــد و از تجربیـــات خـــود درس بگیرنـــد 
ـــع  ـــرس و طم ـــد ت ـــود همانن ـــات خ و احساس
ــد.  ــود دور نماینـ ــات خـ ــره را از معامـ و غیـ
براســـاس تحلیـــل و منطـــق عمـــل نماینـــد. 
ـــق  ـــت از طری ـــت فعالی ـــر اس ـــازه واردان بهت ت
ــروع  ــذاری شـ ــرمایه گـ ــای سـ ــدوق هـ صنـ
ـــم و  ـــرمایه ک ـــک س ـــا ی ـــدا ب ـــا ابت ـــد وی نماین
ـــروع  ـــورس را ش ـــود در ب ـــات خ کوچـــک معام
نماینـــد و بـــه تدریـــج بـــا رشـــد آگاهـــی ، 
ـــش  ـــود را افزای ـــرمایه خ ـــش س ـــارت و دان مه

دهنـــد.

در گفتکوی اختصاصی با مدیر شعبه تبریز کارگزاری ایساتیس پویا مطرح شد:

روند رو به رشد بورس، حبابی نیست

ــان  ــه ای آذربایج ــورس منطق ــق ب ــای موف ــا از کارگزاری ه ــاتیس پوی ــزاری ایس کارگ
ــزاری  ــن کارگ ــز ای ــر شــعبه تبری ــدی خاتمــی مدی ــای مه ــه شــمار مــی رود، آق شــرقی ب
ــان  ــه پای ــت ب ــات خــود را در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته مدیری اســت. وی تحصی
ــا ایــن  ــز آشــنایی ب ــازار ســرمایه و نی ــر ب ــد اخی رســانیده اســت، در راســتای بررســی رون
کارگــزاری مصاحبــه ای بــا ایشــان ترتیــب دادیــم کــه شــرح آن از نظــر خواننــدگان گرامــی 

می گــذرد.
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 یک نیـروگاه هزار و 500 
میلیـارد تومانـی را خریـده اسـت یـک نیـروگاه 
دیگـر هـم کنار ایـن بنـگاه احداث کرده اسـت.

یازدهـم اضافـه کـرد:  عضـو کابینـه دولـت 
بـا ایجـاد فضاسـازی به دنبـال آن هسـتند کـه 
واگـذاری یـک شـرکت را لغو کننـد و اگر دولت 
می توانسـت یـک شـرکت را بـا 2هـزار میلیـارد 

تومـان زنـده می کـرد.
طیب نیـا بـا تأکیـد بـر »نمی توانـم شـرکت 
را واگـذار نکنـم« اظهـار  ماشین سـازی تبریـز 
کـرد: ایـن شـرکت جـزو گـروه یک اسـت و در 
پیوسـت های بودجـه نـام آن می آیـد. در سـال 
گذشـته کـه می خواسـتیم زمیـن و کارخانه آن 
را به صـورت جداگانه بفروشـیم مشـتری دسـت 
بـه نقـدی حاضر شـد هـر دو را خریـداری کند 
امـا بـه وی فشـار آوردنـد و معامله انجام نشـد.

وی تصریــح کــرد: وقتــی شــرکتی قیمت گذاری 
می شــود عضــو هیئــت مدیــره و یــا مدیرعامــل 
آن شــرکت عنــوان می کنــد قیمت گــذاری 
آن بااســت، امــا مــا بــاز هــم قیمــت را 
ــد و  ــذار ش ــرکت واگ ــم و آن ش ــش دادی افزای
ــت  ــه در لیس ــرکت هایی ک ــران ش ــی مدی برخ
ــا  ــناد و دارایی ه ــی اس ــتند برخ ــذاری هس واگ
ــزار  ــه 130ه ــًا اینک ــد، مث ــی می کنن را مخف
ــزار  ــد و ه ــام نمی کنن ــات آن را اع ــن ضایع ت
ــی  ــرکت دولت ــا ش ــد ت ــت می کنن ــازی درس ب

ــذار نشــود. ــه بخــش خصوصــی واگ ب
ــزاری جلســات  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــا ب طیب نی
ــه  ــت: در روز جلســه هم ــذاری گف ــت واگ هیئ
زمــان  در  امــا  می شــود  انجــام  اقدامــات 
شــرکت  فروختــن  بــرای  گیــری  تصمیــم 
ــه  ــد ک ــام می کنن ــد اع ــند جدی ــان س ناگه
مثــًا ایــن شــرکت 500 میلیــارد تومــان 
ــن ســند  ــر می پرســیم ای بدهــی دارد و از مدی

ــت. ــوده اس ــا ب ــون کج تاکن
مــورد  در  اقتصــاد  وزارت  عالــی  مقــام 
واگــذاری 2 باشــگاه ســرخ آبــی پایتخــت 
ــم  ــت می کردی ــا درخواس ــت: از آنه ــان داش بی
ــن  ــا ای ــد ام ــه دهن ــی را ارائ ــای مال صورت ه
ــردم  ــد ک ــه تهدی ــا اینک ــی داد ت ــدام رخ نم اق
اگــر صورت هــای مالــی ارائــه نشــود از اختیــار 
ــران آن  ــم و تمــام مدی خــودم اســتفاده می کن

ــرد. ــم ک ــزل خواه را ع
کــه  زمانــی  داد:  ادامــه  اقتصــاد  وزیــر 
ــی  ــازمان حسابرس ــه س ــی ب ــای مال صورت ه
کارشــناس  می شــود  داده  بررســی  بــرای 
ــن  ــه ای ــه کلم ــه ب ــرای کلم ــه ب ــل اینک به دلی
ــده  ــام ش ــی انج ــیه نویس ــی حاش ــورت مال ص

کنــد. قیمت گــذاری  آن  روی  نمی توانــد 
وی گفـت: بخـش خصوصـی بایـد حمایـت 
واگذاری هـا  تـا  اسـت  مصمـم  دولـت  و  کنـد 
به شـکل صحیـح انجام شـود زیـرا وابسـتگی به 
نفـت و اقتصـاد دولتـی بیمـاری عمـده اقتصـاد 
ایـران اسـت و بایـد اقتصـاد کشـور را مردمـی 
کنیـم. موضوعی کـه در سیاسـت های مقاومتی 
بـه آن تأکید شـده و اگـر واگذاری هـا به صورت 
واقعـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار نشـود این 
امـر رخ نخواهـد داد و بـدون آن رشـد پایـدار 

نیسـت. امکان پذیـر 

برگزاری جلسه تعامل دادگستری 
عجب شیر با اداره منابع طبیعی عجب 

شیر
ـــیر  ـــب ش ـــتری عج ـــل دادگس ـــه تعام جلس
ـــزار  ـــیر برگ ـــب ش ـــی عج ـــع طبیع ـــا اداره مناب ب

ـــد. ش
ـــه  ـــی، جلس ـــع طبیع ـــه مناب ـــبت هفت بمناس
تعامـــل رئیـــس دادگســـتری و دادســـتان 
بـــا  شـــیر  عجـــب  انقـــاب  و  عمومـــی 
ـــزداری  ـــی و آبخی ـــع طبیع مســـؤولین اداره مناب

عجـــب شـــیر تشـــکیل شـــد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از میـــزان، در ایـــن جلســـه کـــه 
بـــا حضـــور رئیـــس، کارشناســـان و اعضـــای 
ـــاق  ـــی در ات ـــع طبیع ـــای اداره مناب ـــت ه گش
رییـــس دادگســـتری عجـــب شـــیر برگـــزار 
ـــتری  ـــس دادگس ـــور رئی ـــا نواپ ـــد، عبدالرض ش
نوقربانـــی  و محمدحســـن  عجـــب شـــیر 
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب عجـــب شـــیر 
ـــک  ـــن تبری ـــه ضم ـــای جداگان ـــت ه در صحب
هفتـــه منابـــع طبیعـــی بـــه رئیـــس و کلیـــه 
کارکنـــان آن اداره، از زحمـــات کلیـــه کارکنـــان 
ـــی  ـــی مل ـــت از اراض ـــی در حفاظ ـــع طبیع مناب
ـــاش  ـــر ت ـــرده و ب ـــکر ک ـــی تش ـــع طبیع و مناب
هرچـــه بیشـــتر آن مجموعـــه و آمادگـــی 
دســـتگاه قضایـــی عجـــب شـــیر در حمایـــت 
از کارکنـــان منابـــع طبیعـــی در زمینـــه 
ــی  ــی ملّـ ــتر از اراضـ ــه بیشـ ــت هرچـ حفاظـ

تأکیـــد کردنـــد.
ــرج  ــه محســـن نـ ــدای ایـــن جلسـ در ابتـ
ـــب  ـــی عج ـــع طبیع ـــس اداره مناب ـــادی رئی آب
ــس  ــات رئیـ ــکر از زحمـ ــن تشـ ــیر ضمـ شـ
دادگســـتری، دادســـتان و ســـایر قضـــات 
ـــوب  ـــل مطل ـــیر و تعام ـــب ش ـــتری عج دادگس
مجموعـــه دادگســـتری بـــا منابـــع طبیعـــی 
عجـــب شـــیر، مســـائل و مشـــکات آن اداره 

را مطـــرح کـــرد.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی و دبیر 
ستاد احیای دریاچه ارومیه 

عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضاب 
آذرشهر آغاز شد

استان  استاندار  جبارزاده  دکتر  حضور  با 
آذربایجان شرقی ، دکتر کانتری دبیر ستاد احیای 
دریاچه ارومیه  ، مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت 
آب و فاضاب آذربایجان شرقی ، فرماندار ، مقامات 
و مسئولین استانی و محلی ، خانواده های معظم 
شهداء و جمع کثیری از مردم  با هزینه ای بالغ 
بر 300 میلیارد ریال عملیات اجرایی تصفیه خانه 

فاضاب آذرشهر شروع شد .
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضاب 
آذربایجان شرقی در آئین  کلنگ زنی تصفیه خانه 
فاضاب آذرشهر ودر جلسه ای که به همین منظور 
در محل فرمانداری تشکیل شده بود گفت : هدف 
از ایجاد تصفیه خانه فاضاب آذرشهر جمع آوری 
و تصفیه و دفع بهداشتی فاضاب ، جلوگیری از 
آلودگی و تخریب محیط زیست از محل فاضاب 
و  منطقه  عمومی  بهداشت  بهبود   ، های شهری 
سطح زندگی مردم ، استفاده از پساب تولیدی به 
عنوان تامین آب مورد نیاز جهت احیای دریاچه 
از کودهای شیمیایی استاندارد  ، استفاده  ارومیه 
تولید شده در کشاورزی و ایجاد اشتغال متناسب 

بصورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد .
مشخصات  به  ادامه  در  شرکت  عامل  مدیر 
تصفیه خانه فاضاب آذرشهر اشاره کرد و گفت 
: نوع فرایند تصفیه فاضاب از نوع SBR خواهد 
بود و جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه در حدود 
48000 نفر بوده و در حدود 8112 متر مکعب در 
شبانه روز فاضاب ورودی به تصفیه خانه را تصفیه 

خواهد نمود .
وی در خصوص هزینه اجرای طرح گفت : اجرای 
تصفیه خانه فاضاب آذرشهر با هزینه ای بالغ بر 
300 میلیارد ریال از محل اعتبارات تخصیص یافته 
برای احیای دریاچه ارومیه ، درآمدهای عمومی و 

منابع داخلی شرکت اجرا خواهد شد .
در  که  اقداماتی  خصوص  در  ایمانلو  مهندس 
خصوص احیای دریاچه ارومیه انجام خواهد گرفت 
گفت : شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی با 
اقداماتي که در 3 سال آینده در راستاي احیاي 
دریاچه ارومیه انجام خواهد داد که ساانه بیش 
از 150 میلیون مترمکعب فاضاب تصفیه شده 
به دریاچه ارومیه انتقال داده مي شود این شرکت 
در این مدت اقداماتي از جمله احداث مدول دوم 
ظرفیت  با  تبریز  کانشهر  فاضاب  خانه  تصفیه 
اسمي 2/5 مترمکعب در ثانیه ، اجراي خط شبکه 
فاضاب تبریز به طول 11 کیلومتر ، اجراي بخشي 
 ، کیلومتر   300 بطول  تبریز  فاضاب  شبکه  از 
احداث تصفیه خانه فاضاب آذرشهر و تکمیل و 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضاب بناب را انجام 

خواهد داد .
ازم به ذکر است براي اجراي اقدامات مذکور 
براي 3 سال آینده 3800 میلیارد ریال از محل 
احیاي دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده که اعتبار 

سال 1394 مبلغ 1300 میلیارد ریال مي باشد.
آذربایجان  استاندار  جبارزاده  دکتر  ادامه  در 
از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  سخنانی  طی  شرقی 
پرسنل  و  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
تاشهای  بخاطر  استان  فاضاب  و  آب  شرکت 
شبانه روزی شان در امر آبرسانی ، ایجاد تاسیسات 
فاضاب و خدمات دهی به مردم فهیم استان گفت: 

ما خوشحالیم از اینکه کاری

در آذربایجان شرقی صورت گرفت
کشف محموله پتو پیچ شده 5.7 

تنی داروی غیرمجاز توسط اداره 
اطاعات

ــدام  ــرقی از انه ــات آذربایجان ش اداره اطاع
بانــد بــزرگ قاچــاق دارو کــه اعضــای آن قصــد 
ورود حــدود 5.7 تــن داروی غیرمجــاز ســاخته 
ــه  ــیایی را ب ــورهای آس ــی از کش ــده در یک ش

داخــل کشــور داشــتند خبــر داد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــی  ـــات اطاعات ـــا اقدام ـــارس، ب ـــل از ف ـــه نق ب
ــربازان  ــته سـ ــاه گذشـ ــک مـ ــی یـ و عملیاتـ
گمنـــام امـــام زمـــان )عـــج( در اداره کل 
و  آذربایجان شـــرقی  اســـتان  اطاعـــات 
ـــد  ـــک بان ـــاع از ورود ی ـــر اط ـــی ب ـــران، مبن ته
بـــزرگ قاچـــاق دارو کـــه اعضـــای آن قصـــد 
داشـــتند 5.7 تـــن داروی غیرمجـــاز ســـاخت 
یکـــی از کشـــورهای آســـیایی را بـــه داخـــل 
ـــد را متاشـــی شـــد. ـــع کنن کشـــور وارد و توزی

ایـــن محمولـــه تحـــت عنـــوان پتـــو وارد 
ـــه  ـــت ب ـــورت ترانزی ـــه ص ـــود ب ـــرار ب ـــده و ق ش

گمـــرک منطقـــه آزاد ارس انتقـــال یابـــد.
ــا جعــل اســناد، سوء اســتفاده  ــان ب قاچاقچی
از نقایــص ســامانه های گمــرک و پرداخــت 
ــور  ــه مزب ــرک محمول ــوران گم ــه مام ــوه ب رش
ــب  ــراه پلم ــه هم ــق، ب ــی دقی ــدون بازرس را ب
ــه  از گمــرک خــارج و در تهــران پــس از تخلی
و بارگیــری پتــو بــه منطقــه آزاد ارس مراجعــه 
کننــد کــه بــا هوشــیاری ســربازان گمنــام امــام 
زمــان )عــج( از ادامــه عملیــات غیرقانونــی 

ــد. خــود بازماندن

ادامه از صفحه 4
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استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در 
اســتان  شهرســتان های  و  تبریــز 
جهــت تکمیــل کادر تخصصــی خــود 
ــه همــکاری دعــوت  ــل را ب ــراد ذی اف

می نمایــد.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

ــان  ــز خیاب ــه: تبری ــل مراجع مح
متــر   200 )چایکنــار(  فاریابــی 
بنزیــن  پمــپ  از  تــر  پاییــن 

دوم طبقــه  پــاک8/3 
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

ـــوارد  ـــی از م ـــوان یک ـــه عن ـــگ ب رن
ــه  ــط بـ ــازی محیـ ــروری زیباسـ ضـ
شـــمار مـــی رود و از ایـــن رو انتخـــاب 
آگاهانـــه رنـــگ مصرفـــی امـــری 
ـــش  ـــی رود، نق ـــمار م ـــه ش ـــروری ب ض
تخصصـــی در عرضـــه ایـــن کاا را 

چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟
ـــز  ـــگ نی ـــوژی رن ـــم و تکنول ـــا پیشـــرفت عل ب
هـــر روز بیـــش از پیـــش در حـــال گـــذار از یـــک 
ـــک  ـــک محصـــول تکنولوژی ـــه ی ـــری ب کاای هن
ـــه ارتقـــاء  و علمـــی اســـت و همیـــن امـــر نیـــاز ب
دانـــش جهـــت عرضـــه کاا را دو چنـــدان 
می کنـــد و از ایـــن رو نقـــش تخصصـــی و 
دانـــش بـــه روز بســـیار ضـــروری بـــه نظـــر 
می رســـد تـــا مانـــع از هـــدر رفـــت ســـرمایه 
ملـــی و حمایـــت از حقـــوق مصـــرف کننـــده 

ـــردد. گ

بعضـــًا شـــاهد عرضـــه محصـــوات 
ـــت  ـــتیم، عل ـــازار هس ـــت در ب ـــی کیفی ب

ـــت؟ ـــر چیس ـــن ام ای
بـــه قـــول معـــروف مســـتمع صاحـــب 
ـــگ  ـــازار رن ـــوق آورد. ب ـــر ش ـــر س ـــخن را ب س
و رنـــگ فروشـــی دچـــار درآمـــد فصلـــی 
ــه  ــنده بـ ــه فروشـ ــای اینکـ ــه جـ ــده، بـ شـ
دنبـــال کیفیـــت کاای ارائـــه شـــده باشـــد 
ــد و تخفیـــف و  ــود می اندیشـ ــای خـ ــه بقـ بـ
ـــه  ـــر ب ـــات کوچکت ـــه کارخانج ـــی ک ـــاز های امتی
ـــی  ـــا رقابت ـــده ت ـــث ش ـــد باع ـــدار می دهن خری
ناســـالم در بـــازار شـــکل گیـــرد بـــه شـــکلی 
ـــی  ـــم ول ـــت ک ـــا قیم ـــی ب ـــب محصول ـــه اغل ک
بـــی کیفیـــت بـــه مشـــتری ارائـــه می شـــود. 
ـــم  ـــا عل ـــز ب ـــتریان نی ـــی از مش ـــد برخ ـــر چن ه
و آگاهـــی بـــه بـــی کیفیـــت بـــودن کاا بـــه 
ـــل  ـــن قبی ـــت ای ـــودن قیم ـــر ب ـــن ت ـــل پایی دلی
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــه می کننـ ــوات را تهیـ محصـ
ـــد  ـــدرت خری ـــودن ق ـــن ب ـــی از پایی ـــر ناش ام

آنهاســـت.

 وضعیـــت بـــازار رنـــگ را چگونـــه 
ارزیابـــی می کنیـــد؟

متاســـفانه وضعیـــت بـــازار رنـــگ از بـــدو 
ــرف  ــازار و مصـ ــه بـ ــه بـ ــا عرضـ ــد تـ تولیـ
ـــه  ـــت ک ـــگ اس ـــم رن ـــگ و ک ـــی رن ـــده ب کنن
ـــوارد  ـــی م ـــده در برخ ـــث ش ـــاله باع ـــن مس ای
تعـــدادی از اعضـــای ایـــن صنـــف بـــه علـــت 
نوســـان بـــازار بـــا رکـــود مواجـــه شـــوند و 
ایـــن مســـاله موجـــب می شـــود کـــه برخـــی 
ــتند در  ــاره ای هسـ ــه اجـ ــی کـ ــد هایـ واحـ
ـــه  ـــال پروان ـــه ابط ـــبت ب ـــال نس ـــه دوم س نیم

خـــود اقـــدام کننـــد.

عوامـــل موثـــر بـــر بـــازار رنـــگ را 
ـــازار  ـــر ب ـــم ب ـــود حاک ـــمرید و رک ـــر ش ب
ـــود  ـــث رک ـــد باع ـــه ح ـــا چ ـــکن ت مس

ـــت ؟ ـــده اس ـــروش آن ش در ف
ـــگ  ـــازار رن ـــق ب ـــث رون ـــه باع ـــی ک از عوامل
می شـــود تنـــوع محصـــوات و رونـــق بـــازار 
ــت  ــر داشـ ــد در نظـ ــد بایـ ــکن می باشـ مسـ
ــرف رنـــگ  ــرانه مصـ ــتاندارد جهانـــی سـ اسـ
بـــرای هـــر نفـــر ســـاانه 25 کیلـــو اســـت 
کـــه در ایـــران حتـــی در بهتریـــن شـــرایط 
ـــد  ـــر چن ـــد ه ـــی رس ـــم نم ـــو ه ـــار کیل ـــه چه ب
وضعیـــت بـــازار مســـکن بـــه عنـــوان رکـــن 
ـــاله  ـــد و مس ـــروش می باش ـــازار ف ـــی در ب اساس
فـــروش رنـــگ نیـــز از آن مســـتثنی نیســـت امـــا 
بـــه علـــت متنـــوع بـــودن ایـــن محصـــوات 
ــع  ــف وصنایـ ــتریان مختلـ ــودن مشـ و دارا بـ
ـــروز  ـــا حـــدودی از ب ـــن امـــر ت ـــا آن ای مرتبـــط ب

بحـــران در ایـــن بـــازار جلوگیـــری می کنـــد.

ـــکات  ـــن مش ـــما مهمتری ـــر ش ـــه نظ ب
ـــت؟ ـــف چیس ـــن صن ای

مشـــکاتی کـــه امـــروزه گریبانگیـــر ایـــن 
صنـــف می باشـــد می تـــوان بـــه فقـــدان 
ـــی از  ـــت آگاه ـــات جه ـــانی و تبلیغ ـــاع رس اط
برنـــد هـــای معتبـــر، رقابـــت ناســـالم و ارزان 
ـــای  ـــار برنده ـــه در کن ـــاس متفرق ـــی اجن فروش
ـــاره  ـــب و کار اش ـــودن کس ـــی ب ـــر و فصل معتب

ـــرد. ک
ــورت  ــه صـ ــاله بـ ــه سـ ــی همـ اداره دارایـ
ـــه  ـــه ب ـــدون توج ـــل و ب ـــدون دلی ـــه، ب ـــی روی ب
رکـــود موجـــود در بـــازار و افزایـــش هزینـــه 
از یکســـو و فصلـــی بـــودن و رقابتـــی بـــودن 
صنـــف از ســـوی دیگـــر اقـــدام بـــه مطالبـــه 
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده از کاایـــی کـــه 
در بـــازار  بعضـــاً ارزان تـــر  از درب کارخانـــه 
بـــه فـــروش می رســـد، طـــی چنـــد مرحلـــه 
می کنـــد و ایـــن امـــر صنـــف را بـــا مشـــکل 

مواجـــه می گردانـــد.
برخـــوردار نبـــودن قریـــب بـــه اتفـــاق 
ـــن  ـــه تامی ـــش بیم ـــف از پوش ـــن صن ـــاء ای اعض
اجتماعـــی نیـــز از دیگـــر مشـــکاتی اســـت 
کـــه نـــه تنهـــا فعالیـــن  صنـــف رنـــگ کـــه 

بیشـــتر اصنـــاف بـــا آن مواجـــه انـــد.

ــن  ــی تامیـ ــوات داخلـ ــا محصـ آیـ
کننـــده نیازهـــا و ســـلیقه مشـــتریان 

هســـتند؟
شـــرکتهای داخلـــی بـــا بهـــره گیـــری از 
تجـــارب اســـاتید و مهندســـان مجـــرب کـــه 
ــگ و  ــت رنـ ــرن در صنعـ ــم قـ ــش از نیـ بیـ
ــاً 80  ــد تقریبـ ــته انـ پوشـــش فعالیـــت داشـ
درصـــد نیـــاز داخلـــی را بـــرآورده می کننـــد 
ولـــی بعضـــاً رغبـــت مشـــتری بـــه گونـــه ای 
ــی روی  ــوات خارجـ ــه محصـ ــه بـ اســـت کـ
ـــوی از کشـــور  ـــدی ق ـــال برن ـــه دنب مـــی آورد و ب
ـــر  ـــی رود ه ـــت م ـــن صنع ـــام در ای ـــب ن صاح
چنـــد ایـــن موضـــوع می توانـــد بـــه رقابتـــی 

شـــدن بـــازار کمـــک کنـــد0

ورود  شــاهد  حاضــر  حــال  در 
ــرش و  ــازار ف ــه ب ــی ب ــوات خارج محص
ــت  ــما عل ــر ش ــه نظ ــتیم، ب ــت هس موک

چیســت؟
ـــدات  ـــه تولی ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــته ب در گذش
ـــی  ـــاظ کیف ـــه لح ـــی ب ـــت داخل ـــرش و موک ف
ـــود،  ـــی نب ـــوات خارج ـــا محص ـــت ب ـــل رقاب قاب
مشـــتریان چنـــدان رقبتـــی بـــه خریـــد 
ـــن  ـــا ای ـــتند ب ـــل نداش ـــد داخ ـــوات تولی محص
ـــش  ـــا افزای ـــته ب ـــال های گذش ـــی س ـــه ط هم
کیفیـــت محصـــوات داخلـــی و نیـــز بهـــای 
پاییـــن تـــر نســـبت بـــه تولیـــدات خارجـــی، 
ایـــن شـــرایط معکـــوس شـــده اســـت و 
امـــروز بیشـــترین ســـهم بـــازار مربـــوط بـــه 

محصـــوات داخلـــی اســـت.

ــوات  ــت محص ــد کیفی ــه ح ــا چ ت
ــوات  ــا محص ــت ب ــل رقاب ــی را قاب ایران

می دانیــد؟ خارجــی 
ـــد در  ـــان ش ـــتر بی ـــه پیش ـــور ک ـــان ط هم
حـــال حاضـــر کیفیـــت محصـــوات داخلـــی 
ـــه  ـــا توج ـــت و ب ـــه اس ـــر رفت ـــب باات ـــه مرات ب
ـــه  ـــا ب ـــت عم ـــگ و باف ـــرح، رن ـــوع ط ـــه تن ب
مرحلـــه ای رســـیده ایم کـــه نیـــاز بـــه واردات 
ـــم. ـــور نداری ـــارج از کش ـــینی از خ ـــرش ماش ف

ــن  ــه ای ــص ب ــر متخص ــراد غی ورود اف
ــف و  ــار صن ــه اعتب ــد ب ــف، می توان صن
ــد، در  ــه وارد کن ــتریان لطم ــاد مش اعتم
ــه  ــوارد چ ــن م ــر ای ــارت ب ــتای نظ راس

ــت؟ ــده اس ــام ش ــی انج اقدامات
ــازار فقـــط بـــه  معضـــات و مشـــکات بـ
دســـت مســـئولین و بـــه خصـــوص ســـازمان 
ـــل  ـــدگان قاب ـــرف کنن ـــوق مص ـــت از حق حمای
رفـــع اســـت. اساســـا بســـیاری از مشـــکات 
حـــوزه اصنـــاف می بایســـت در ســـطح کان 

ـــا  ـــم ب ـــرد و امیدواری ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس م
ـــکات  ـــن مش ـــئولین ای ـــه مس ـــری مجدان پیگی

ـــردد. ـــع گ مرتف

مهمتریــن مشــکات پیــش روی ایــن 
ــد؟ ــه می دانی ــف را چ صن

و  مســـایل  گذشـــته  ســـال های  طـــی 
مشـــکات صنـــف را از نزدیـــک لمـــس کـــرده ام 
و می تـــوان گفـــت متاســـفانه عـــده ای از 

ـــی از  ـــناخت کاف ـــدم ش ـــت ع ـــه عل ـــکاران ب هم
ـــت در  ـــی کیفی ـــه کاای ب ـــا عرض ـــاس و ی اجن
راســـتای کســـب ســـود بیشـــتر، بـــه آبـــرو و 
اعتبـــار ایـــن صنـــف لطمـــه وارد می کننـــد.  
ـــکاران  ـــی هم ـــتیم برخ ـــاهد هس ـــز ش ـــا نی بعض
کااهـــای خـــود را بـــرای تامیـــن وجـــه 
چک هـــای خـــود، زیـــر قیمـــت خریـــد 
ــه  ــز بـ ــوع نیـ ــن موضـ ــه ایـ ــند کـ می فروشـ
ـــادل  ـــود تع ـــم خ ـــر ه ـــب ب ـــود موج ـــه خ نوب

بـــازار می شـــود.

چــه برنامه هایــی بــرای پیشــرفت 
ــد؟ ــر داری ــف در نظ صن

ـــش  ـــد، بخ ـــان ش ـــتر بی ـــه پیش ـــه ک همانگون
عمـــده ای از مشـــکات اصنـــاف نیازمنـــد 
راهکارهایـــی در ســـطح کان هســـتند و از 
ــاف  ــرفت اصنـ ــده پیشـ ایـــن رو بخـــش عمـ
وابســـته بـــه ایـــن موضـــوع اســـت. بـــا ایـــن 
همـــه می تـــوان در ســـطح اتحادیـــه بـــا 
ـــه ای  ـــه روی ـــدور پروان ـــردن ص ـــد ک ـــه من ضابط
ـــن  ـــازه واردی ـــال ت ـــرای مث ـــا ب ـــود ت ـــاذ نم اتخ
ـــر  ـــل 3 نف ـــد حداق ـــورد تائی ـــف م ـــن صن ـــه ای ب
از معتمدیـــن صنـــف قـــرار گیرنـــد و بدیـــن 
وســـیله از ورود افـــراد غیـــر متخصـــص بـــه 

ایـــن حـــوزه جلوگیـــری شـــود.

مهمتریــن علــت رکــود در بــازار ایــن 
ــد؟ ــه می دانی ــف را چ صن

ـــب  ـــازار نصی ـــن ب ـــا بیشـــترین ســـود ای اساس
ـــدگان  ـــه کنن ـــود و عرض ـــدگان می ش تولیدکنن
ــد. از  ــت نمی آورنـ ــه دسـ ــی بـ ــود چندانـ سـ
ـــدی  ـــای تولی ـــی از واحده ـــر برخ ـــوی دیگ س
بـــزرگ نیـــز راســـاً اقـــدام بـــه ایجـــاد 
نمایندگـــی عرضـــه محصـــوات کرده انـــد 
ـــری  ـــران ناپذی ـــات جب ـــاله صدم ـــن مس ـــه ای ک
بـــه عرضـــه کننـــدگان خـــرد وارد می کنـــد. 
بخـــش دیگـــری از علـــت رکـــود را نیـــز 
می تـــوان قیمـــت گـــذاری غیـــر کارشناســـی 
ــه  ــت بـ ــدی دانسـ ــای تولیـ ــط واحدهـ توسـ
ــا توســـط  ــر ایـــن قیمت هـ ــه اگـ ــوی کـ نحـ
نهادهـــای ذیربـــط و بـــا همـــکاری ســـازمان 
ـــر  ـــدگان و ب ـــرف کنن ـــوق مص ـــت از حق حمای
مبنایـــی معقـــول تنظیـــم شـــود، تقاضـــا در 
ـــگ  ـــود کمرن ـــر رک ـــده و اث ـــک ش ـــازار تحری ب

تـــر می شـــود.

ـــا  ـــس ب ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــو کمیس  عض
ــد  ــای رانندگـــی بایـ ــه جریمه هـ ــان اینکـ بیـ
ـــد  ـــه رش ـــورم در جامع ـــزان ت ـــا می ـــب ب متناس
ــرخ  ــا افزایـــش نـ ــت: بـ ــد، گفـ ــته باشـ داشـ
جریمـــه هـــای رانندگـــی میـــزان صدمـــات 

ــد.  ــدا می کنـ ــش پیـ ــانی کاهـ انسـ
عبـــاس صاحـــی در گفـــت وگـــو بـــا 
ـــش  ـــت، افزای ـــه مل ـــزاری خان ـــگار خبرگ خبرن
جریمه هـــا در جهـــت کاهـــش تخلفـــات 
رانندگـــی را موثـــر خوانـــد وگفت:شـــاید 
بتـــوان گفـــت یکـــی از دایـــل افزایـــش 
تلفـــات انســـانی طـــی ســـال هـــای گذشـــته 
ــه  ــرخ جریمـ ــن نـ ــش نیافتـ ــی از افزایـ ناشـ
هـــای رانندگـــی بـــوده اســـت، البتـــه در 
افزایـــش تصادفـــات رانندگـــی در جـــاده 
ـــهر  ـــل ش ـــر داخ ـــهری و معاب ـــرون ش ـــای ب ه

ـــتاندارد  ـــر اس ـــانی، غی ـــای انس ـــور خط 3 فاکت
ـــدم  ـــی و ع ـــات رانندگ ـــا و تخلف ـــودن جاده ه ب
ـــی دارد. ـــش اساس ـــی نق ـــوارد ایمن ـــت م رعای

و  آشـــتیان  تفـــرش،  مـــردم  نماینـــده 
ــا  ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــان درمجلـ فراهـ
ـــز  ـــه ج ـــوری ب ـــچ فاکت ـــه هی ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــی در  ـــی نقش ـــای رانندگ ـــه ه ـــش جریم افزای
کاهـــش تخلفـــات رانندگـــی نـــدارد، افـــزود: 
بـــه طورحتـــم یـــک عامـــل بازدارنـــده بایـــد 
ـــود  ـــی وج ـــات رانندگ ـــش تخلف ـــت کاه درجه
ـــر  ـــال حاض ـــل در ح ـــن عام ـــد و ای ـــته باش داش
ــت؛  ــی اسـ ــای رانندگـ ــه هـ ــش جریمـ افزایـ
ـــات  ـــرای کاهـــش تخلف ـــوان ب ـــی ت ـــن نم بنابرای
ـــه  ـــی توج ـــائل فرهنگ ـــه مس ـــا ب ـــی تنه رانندگ

ـــرد. ک
ـــا  ـــم ب ـــس نه ـــردم درمجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــد  ـــی بای ـــای رانندگ ـــه ه ـــه جریم ـــان اینک بی
ـــد  ـــه رش ـــورم در جامع ـــزان ت ـــا می ـــب ب متناس

ـــر  ـــه اخی ـــرد: مصوب ـــح ک ـــد، تصری ـــته باش داش
ــه  ــرخ جریمـ ــش نـ ــت افزایـ ــت درجهـ دولـ
ـــورم  ـــزان ت ـــا می ـــب ب ـــی متناس ـــای رانندگ ه
درجامعـــه نبـــود، بنابرایـــن ازســـوی دیـــوان 

عدالـــت اداری ابطـــال شـــد.
ـــه  ـــت در مصوب ـــر دول ـــد نظ ـــی تجدی صاح
اخیـــر خـــود در افزایـــش نـــرخ جریمـــه 
ــرد  ــی کـ ــت ارزیابـ ــی را مثبـ ــای رانندگـ هـ
ــا  ــرخ جریمه هـ ــم نـ ــه طورحتـ ــزود: بـ و افـ
ـــه  ـــورم درجامع ـــزان ت ـــا می ـــب ب ـــد متناس بای
باشـــد، البتـــه افزایـــش جریمه هـــا متناســـب 
ــردم  ــوم مـ ــرای عمـ ــه بـ ــرایط جامعـ ــا شـ بـ
ــر نقـــض  ــال حاضـ ــته و درحـ منفعـــت داشـ
قوانیـــن راهنمایـــی و رانندگـــی احتیـــاج بـــه 
ــته و ایـــن موضـــوع  ــازی نداشـ فرهنـــگ سـ
ـــات  ـــش تخلف ـــت کاه ـــکلی را درجه ـــچ مش هی

رانندگـــی حـــل نمـــی کنـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه تخلفـــات رانندگـــی 

بـــا هشـــدار و فرهنـــگ ســـازی کاهـــش 
پیـــدا نمـــی کنـــد، گفـــت: درحـــال حاضـــر 
ـــن  ـــم تری ـــی مه ـــرایط کنون ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
عامـــل در کاهـــش تخلفـــات رانندگـــی افزایـــش 
ـــورم  ـــزان ت ـــا می ـــب ب ـــه متناس ـــا البت جریمه ه
اســـت، بنابرایـــن بـــا درنظرگرفتـــن افزایـــش 
نـــرخ جریمـــه هـــای رانندگـــی میـــزان 
صدمـــات انســـانی درجاده هـــا کاهـــش پیـــدا 

می کنـــد.
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
بـــا تاکیـــد براینکـــه درحـــال حاضـــر یکـــی 
از علـــت هـــای مهـــم تصادفـــات خطاهـــای 
انســـانی اســـت، افـــزود: اگـــر فـــرد خطـــاکار 
ـــوان  ـــه عن ـــی را ب ـــزان باای ـــده و می ـــه ش متنب
جریمـــه پرداخـــت کنـــد، میـــزان و شـــدت 

ــد. ــدا می کنـ ــش پیـ ــات کاهـ تصادفـ
پـــس از آنکـــه دیـــوان عدالـــت اداری 
ـــی  ـــت مبن ـــات دول ـــال هی ـــه 6 دی امس مصوب
بـــر افزایـــش نـــرخ جرایـــم برخـــی تخلفـــات 
ـــا  ـــت  ب ـــات دول ـــرد، هی ـــال ک ـــی را  ابط رانندگ
کاهـــش مبالـــغ مربـــوط بـــه 9 کـــد تخلـــف 
ـــوی  ـــه ازس ـــی ک ـــرخ های ـــاح ن ـــه اص ـــبت ب نس

ـــرد. ـــدام ک ـــده اق ـــال ش ـــوان ابط دی

بهروز احرار عضو هیات مدیره اتحادیه رنگ فروشان تبریز: 

بازار رنگ تحت تاثیر بازار مسکن

رئیس اتحادیه فرش، موکت، پرده و تزئینات داخل ساختمان: 

فرش ماشینی داخلی
 رقیب محصوات خارجی

 صاحی مطرح کرد:  

 افزایش جریمه های رانندگی متناسب با 
میزان تورم باشد 

بهـروز احـرار عضـو هیـات مدیـره اتحادیـه رنـگ فروشـان تبریـز و از نام هـای شـناخته 
شـده ایـن صنـف به شـمار مـی رود. در سـال های گذشـته این صنف بـا مشـکات و فراز و 
نشـیب های فراوانی را پشـت سـر گذاشـته اسـت. از این رو مصاحبه ای با ایشـان ترتیب 
دادیـم تـا بیشـتر بـا این صنف و مشـکات پیش روی آن آشـنا شـویم که مشـروح آن از 

نظـر خواننـدگان گرامـی می گذرد:

حسـین نفیسـی فـر رئیـس اتحادیـه فـرش، موکـت، پـرده و تزئینـات داخل سـاختمان 
اسـت. وی سـابقه ریاسـت هیئـت مدیـره تعاونـی فـرش و موکـت  را برعهـده دارد و جزء 
فعالیـن بـا سـابقه ایـن صنـف بـه شـمار مـی رود. جهـت آشـنایی بیشـتر خواننـدگان بـا 
دسـتاوردهای وی،  مصاحبـه ای بـا ایشـان ترتیـب دادیـم کـه ماحصـل آن بـه شـرح زیـر 

است:

ادامه از صفحه 1
زندگی نو با نوروز نو

جشــن ها،  و  عیدهــا 
ــان  ــرزمین، و نش ــوم و س ــر ق ــی ه ــار مل افتخ
ــان  ــدن آن ــی و تم ــینه فرهنگ ــاختار و پیش س
اســت. اعیــادی کــه از نظــر دیرینگــی تاریخــی 
ــان  ــول زم ــوده و در ط ــی ریشــه دار ب و مذهب
ــا در هــم  ــا و آداب و رســوم ملت ه ــا اعتقاده ب
ــد و  ــژه ای دارن ــگاه وی ــوه و جای ــه، جل آمیخت
ــدارد و  ــی ن ــت واقع ــی هوی ــچ ملت ــی آن هی ب
بــه بیگانگــی از خــود دچــار خواهــد شــد. عیــد 
نــوروز از ایــن جهــت کــه اعتقادهــا و باورهــای 
ــه هــم  ــی، در آن ب ــی و ســنن کهــن مل مذهب

ــت. ــه اس ــترده یافت ــی گس ــه، اهمیت آمیخت
ــتانی  ــد باس ــن عی ــوروز، ای ــال نــــ بهرح
ــن  ــش و آیی ــام زیباییهای ــا تم ــا ب ــا ایرانیه م
ــا و  ــح و صف ــام آور صل ــمندش پی ــن ارزش که
شــادی و آرامــش اســت. ایرانیــان از قدیــم در 
هــر موقعیتــی کــه بودنــد در ایــن وقــت ســال 
شــادی و شــادمانی را بــه دل هــا راه می دادنــد 
ــاد  ــودن و ش ــاد ب ــوروز ش ــام ن ــه پی ــرا ک زی
ــوروز را  ــن ن ــه جش ــزی ک ــت. چی ــتن اس زیس
ــن اســت  از دیگــر جشــن ها جــدا می ســازد ای
کــه نــوروز بــا زندگــی نــو و تــازه شــدن پیونــد 
دارد، بــا پایــان یافتــن زمســتان و رفتــن ســرما 
و جایگزیــن شــدن بهــار طبیعــت، انســان نیــز 
ــاک  ــه پ ــود را از کین ــه و دل خ ــکار، اندیش اف
ــن  ــی جش ــور اصل ــی مح ــور کل ــد و بط می کن
ــا  ــی بن ــرور و پایکوب ــادمانی و س ــر ش ــوروز ب ن
شــده و بــه روح انســان تازگــی و جنبشــی نــو 

ــد ... میده
ـــر  ـــگار دل دیگ ـــت، ان ـــد اس ـــان عی ـــد هم عی
ـــار  ـــیده در کن ـــش رس ـــت. وقت ـــان دل نیس هم
ـــای  ـــای جســـم، غباره ـــه ه ـــار از خان زدودن غب
ـــده  ـــد تکان ـــال جدی ـــتانه ی س ـــم در آس روح ه
شـــوند تـــا خالـــی از هـــر کینـــهای؛ از هـــر 
بغضـــی؛ بـــه پیشـــواز ســـال جدیـــد برویـــم، 
ـــت  ـــن هاس ـــران بهتری ـــان ای ـــا نوجوان ـــهم م س
ــاش  ــا تـ ــه بهترین هـ ــیدن بـ ــرای رسـ و بـ

می کنیـــم تـــا خـــود نیـــز بهتریـــن باشـــیم.
آداب  دربـــاره  دینـــی  آموزه هـــای  از 
نـــوروز، ســـنت حســـنه دیـــدار بـــا دوســـتان 
ــترش  ــات گسـ ــت. از موجبـ ــنایان اسـ و آشـ
دوســـتی و محبـــت و از عوامـــل توســـعه 
ـــت  ـــه آن اس ـــی در جامع ـــودت و دیگرخواه م
کـــه مـــرد م همدیگـــر را فرامـــوش نکننـــد 
ــتابند.  ــم بشـ ــدار هـ ــه دیـ ــی گاه بـ و گاه و بـ
برایـــن امـــر، در فرهنـــگ اســـامی ســـفارش 
ـــندانه  ـــل خداپس ـــن عم ـــر ای ـــده و ب ـــیار ش بس
و نیکـــو، پـــاداش هـــاو آثـــار فراوانـــی ذکـــر 

شـــده اســـت؛
ـــول  ـــاد و تح ـــی و مع ـــار، درس خداشناس به
ــان ها  ــر انسـ ــت. اگـ ــل اسـ ــد و تکامـ و رشـ
از ایـــن طبیعـــت زیبـــا، درس بیاموزنـــد، 
را  رســـتاخیز  بـــه  اعتقـــاد  حقیقـــت  در 
آموخته انـــد. در ایـــن صـــورت بایـــد ســـرآغاز 
ـــد و  ـــوروز نامی ـــر و ن ـــی را روز برت ـــان بعثت چن
آن را جشـــن گرفـــت. اگـــر مراســـم نـــوروزی بـــر 
ــان ها  ایـــن اســـاس پی ریـــزی گـــردد و انسـ
خـــود را بـــا محتـــوای دعـــای آغـــاز ســـال 
ـــدی  ـــه توحی ـــول و نغم ـــده تح ـــان کنن ـــه بی ک
اســـت هـــم گام و هم گـــون ســـازند. چنیـــن 
نـــوروزی سرشـــار از مبارکـــی و میمنـــت 

خواهـــد بـــود.
کشف 69 قطعه اشیاء عتیقه در شهرک 

پرواز

از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، فرهنگ نوروزی اظهار 
داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر خرید و 
منطقه ای  در  عتیقه جات  و  باستانی  آثار  فروش 
پلیس  کار  دستور  در  موضوع  بررسی  تبریز،  از 

قرار گرفت.
شهرک   20 کانتری  ماموران  افزود:  وی 
از  بهره گیری  و  ازم  تحقیقات  انجام  با  پرواز 
و  متهم  شناسایی  به  موفق  پلیسی،  شیوه های 
محل نگهداری این اشیاء شدند. نوروزی با اشاره 
به اینکه ماموران با هماهنگی دستگاه قضایی در 
عملیات غافلگیرانه، یک نفر قاچاقچی را دستگیر 
کردند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه این متهم، 
تعداد 69 قطعه اشیاء عتیقه و باستانی در انواع 
مختلف کشف شد. وی تصریح کرد: عتیقه های 
کشف شده که شامل سکه های تاریخی، سرنیزه، 
جام، کاسه آبخوری سفالی و اقام متعدد دیگر 
احتمال  به  کارشناسان  نظر  اساس  بر  می باشد 
زیاد متعلق به دوره های مختلف تاریخی از جمله 
است که  و هخامنشی  از میاد  قبل  اول  هزاره 
برآورد قیمت ریالی آنها نیاز به بررسی و مطالعه 

بیشتر کارشناسان مربوطه دارد.
این مقام انتظامی در آسیب شناسی موضوع، 
عواملی همچون سودجویی مالی و راحت طلبی 
قاچاق  ویژه  به  جرایم  به  ارتکاب  در  را  افراد 

کااهای ممنوعه دخیل دانست.
تشکیل  از  پس  متهم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
پرونده مقدماتی جهت بررسی تخصصی و سیر 
معرفی  استان  آگاهی  پلیس  به  قانونی  مراحل 

شد.

ــی  ــان ســال فرصــت باق ــا پای ــد روزی ت چن
ــتی،  ــگ هس ــه آهن ــه ای ک ــه لحظ ــت، ب اس
ضربــان زندگــی می گیــرد و نشــانه آمــدن 
فصــل بهــار و خــود نمایــی درختــان فــرا 
ــاس  ــیدن لب ــا پوش ــه ب ــه ای ک ــد لحظ می رس
ــه  ــی جوان ــد در دل آدم ــان، امی ــروس درخت ع
ــاره  ــی دوب ــدن و فرصت ــو ش ــه ن ــد لحظ می زن
ــه  ــت ک ــوب اس ــه خ ــودن چ ــم ب ــا ه ــرای ب ب
ــم و  ــار بروی ــتقبال به ــه اس ــالم ب ــی س ــا تن ب
ــا  ــث شــود ت ــط باع ــای غل ــادت ه ــم ع نگذاری
ــال  ــواز س ــه پیش ــیمان ب ــرده پش ــی ناک خدای
ســوری  چهارشــنبه  منظــورم  برویــم.  نــو 
ــه عنــوان آخریــن  اســت کــه خیلی هــا از آن ب
ــن  ــی م ــد ول ــاد می کنن ــال ی ــنبه س چهارش
ــوری  ــنبه س ــن چهارش ــوان آخری ــه عن از آن ب
عمــر، بــرای بعضی هــا کــه بــا نارنجــک و 
ترقــه ســامت خــود و خانواده هــا را بــه خطــر 
می اندازنــد، یــاد می کنــم . عــادات غلطــی 
ــد  ــم می زن ــر ه ــا را ب ــش خانواده ه ــه آرام ک
ــدل  ــه ناخوشــی مب ــا را ب ــای آنه و خوشــی ه
ــا  ــان م ــاد دارم در زم ــه ی ــوب ب ــد. خ می کن
روشــن  کــه  آتشــهایی  شــصتی ها  دهــه 
ــک  ــه ی ــاع آن ب ــی ارتف ــه گاه ــم ک می کردی
ــه  ــیبی ک ــر آس ــید و حداکث ــم می رس ــر ه مت
ــر  ــی ب از ســوختن آن نصیــب مــا می شــد تاول
ــی  ــود در حال ــتانمان ب ــای انگش ــی از بنده یک
کــه  متاســفانه بــا نارنجــک هــای دســت ســاز 
ــود می شــود.  ــن و جســم آدمــی ناب ــروزی ت ام
ــب  ــن شـ ــوم ایـ ــی ازرسـ ــته یکـ  درگذشـ
خوانـــدن شـــعری هنـــگام پریـــدن ازآتـــش 
ــن  ــه زردی مـ ــون کـ ــن مضمـ ــه ایـ ــود بـ بـ
ــا آن  ــه بـ ــن کـ ــو از مـ ــرخی تـ ــو، سـ از تـ
ـــه را  ـــال کهن ـــای س ـــی ه ـــا و ناراحت بیماری ه
ـــد  ـــو و عی ـــال ن ـــا س ـــپردیم ت ـــش می س ـــه آت ب
ـــم  ـــاز کنی ـــادی آغ ـــودگی و ش ـــا آس ـــوروز را ب ن
. اســـپند دود می کردیـــم، فـــال می گرفتیـــم، 
معمـــواً زنـــان روی خـــود را می پوشـــاندند و 
بـــا قاشـــق و کلیـــد در خانه هـــا را می زدنـــد 
ــوه،  ــیرینی، میـ ــم شـ ــه هـ ــب خانـ و صاحـ
ـــای  ـــرغ ه ـــم م ـــکناس و تخ ـــا اس ـــل، وی آجی
طایـــی رنـــگ کـــه مادرانمـــان آنهـــا را بـــا 
ـــان  ـــد در ظرفش ـــگ می کردن ـــاز رن ـــت پی پوس
ــش  ــا آرایـ ــم بـ ــا هـ ــتند و بچه هـ می گذاشـ
ـــه  ـــک ب ـــط ماژی ـــان توس ـــورت هایش ـــردن ص ک
شـــکل هـــای مختلـــف و بـــا اســـلحه هـــای 
ــوش  ــوک خـ ــکل لـ ــه شـ ــازی بـ ــباب بـ اسـ
ـــد  ـــا زدن در و تهدی ـــد و ب ـــانس در می آمدن ش
صاحـــب خانـــه بـــا اســـلحه ظـــرف خـــود را 
پـــراز تنقـــات می کردنـــد یـــاد آن ایـــام بـــه 
ـــذت  ـــدن ل ـــع ش ـــم جم ـــا دور ه ـــه ب ـــر ک خی
ـــم. ـــاس می کردی ـــودن را احس ـــم ب ـــار ه در کن

ــتن  ــه داش ــده نگ ــا زن ــا ب ــت ت ــد اس امی
رســوم کهــن کــه میــراث فرهنگــی و تاریخــی 
ــذر  ــای زود گ ــا خوشــی ه ــم ت ماســت نگذاری
لحظــات شــیرین زندگــی مــا را فنــا کنــد و بــا 
یــک لحظــه غفلــت یــک عمــر پشــیمانی را بــه 

ــم.  ــار آوری ب

مهدی جلیل زاده

خوشی های زود گذر
در چهارشنبه سوری
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م الف 19136
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت ســـاربان 
ــا مســـئولیت محـــدود  تبریـــز شـــرکت بـ
ـــي  ـــه مل ـــت 4785 و شناس ـــماره ثب ـــه ش ب
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس 10200108657 ب
 1394/11/25 مـــورخ  مدیـــره  هیئـــت 
ـــادره  ـــماره 22019/26ص ـــوز ش ـــر مج وبراب
ــای  ــه هـ ــل وپایانـ ــل ونقـ از اداره کل حمـ
آذربایجانشـــرقی تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ 
ـــي  ـــد مل ـــه ک ـــور ب ـــی پ ـــن عل ـــد : حس ش
ـــل و  ـــر عام ـــمت مدی ـــه س 1500949841ب
ـــرکاء(  ـــارج از ش ـــره )خ ـــت مدی ـــو هیئ عض
ـــد  ـــه ک ـــفهان ب ـــعاع اس ـــل ش ـــید فاض و س
ملـــی 1709167841 بـــه ســـمت رئیـــس 
و عضـــو هیئـــت مدیـــره و بهمـــن علـــی 
پـــور بـــه کـــد ملـــی 1502614014 بـــه 
ســـمت عضـــو هیئـــت مدیـــره بـــه مـــدت 
نامحـــدود انتخـــاب گردیدنـــد. امضـــاء 
کلیـــه اوراق واســـناد بهـــا دار و تعهـــد آور 
ـــرات-  ـــفته- ب ـــا- س ـــل چکه ـــرکت از قبی ش
ـــادي  ـــود اســـامي و اوراق ع ـــا و عق قرارداده
ـــس  ـــل و رئی ـــر عام ـــاء مدی ـــا امض و اداري ب
ـــرکت  ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــره هم ـــت مدی هیئ
ـــتند  ـــن مس ـــت ای ـــا ثب ـــد. ب ـــر میباش معتب
دارنـــدگان حـــق  تعییـــن  تصمیمـــات 
ـــاب  ـــران انتخ ـــمت مدی ـــن س ـــاء، تعیی امض
ســـوابق  در  متقاضـــی  توســـط  شـــده 
ــوم  ــی مرقـ الکترونیـــک شـــخصیت حقوقـ
ــازمان  ــای سـ ــگاه آگهی هـ ــت و در پایـ ثبـ

ــد. ــترس می باشـ ــل دسـ ــت قابـ ثبـ
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 19137
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت ســـاربان 
ــا مســـئولیت محـــدود  تبریـــز شـــرکت بـ
ـــي  ـــه مل ـــت 4785 و شناس ـــماره ثب ـــه ش ب
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس 10200108657 ب
ــورخ  ــاده مـ ــوق العـ ــي فـ ــع عمومـ مجمـ
شـــماره  مجـــوز  وبرابـــر   1394/11/25
حمـــل  کل  اداره  از  22019/26صـــادره 
ونقـــل وپایانـــه هـــای آذربایجانشـــرقی 
تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد : بموجـــب 
ـــماره 93873  ـــه ش ـــی ب ـــه ثبت ـــند مصالح س
دفترخانـــه شـــماره 82 تبریـــز مورخـــه 
پایـــدار  کاظـــم  آقـــای   1386/12/12
خیابانـــی بـــه کـــد ملـــی 1376193000 
ـــغ 500.000  ـــه مبل ـــرکه ب ـــهم الش دارای س
ـــه  ـــوری ب ـــی س ـــن بلبل ـــای حس ـــال و آق ری
کـــد ملـــی 1380690676 دارای ســـهم 
الشـــرکه بـــه مبلـــغ 750.000 ریـــال 
کـــه هـــر دو تمامـــی ســـهم الشـــرکه 
خودشـــان را بـــه مبلـــغ 1250000 ریـــال 
ـــی  ـــد مل ـــه ک ـــور ب ـــن علیپ ـــای بهم ـــه آق ب
1502614014 واگـــذار و از شـــرکت خـــارج 
ـــهم  ـــغ س ـــرکاء و مبل ـــت ش ـــد .لیس گردیدن
ــال  ــل وانتقـ ــد از نقـ ــان بعـ ــرکه آنـ الشـ
ــعاع  ــل شـ ــید فاضـ ــرکه :سـ ــهم الشـ سـ
ـــال  ـــغ 750.000 ری ـــده مبل ـــفهان دارن اس
ـــده  ـــور دارن ـــی پ ـــن عل ـــرکه بهم ـــهم الش س
مبلـــغ 1.250.000 ریـــال ســـهم الشـــرکه 
ـــغ 500.000  ـــده مبل ـــری دارن ـــین نوب حس
ــن  ــت ایـ ــا ثبـ ــرکه بـ ــهم الشـ ــال سـ ریـ
ـــهم  ـــال س ـــل و انتق ـــات نق ـــتند تصمیم مس
ـــی  ـــط متقاض ـــده توس ـــاب ش ـــرکه انتخ الش
ـــی  ـــخصیت حقوق ـــک ش ـــوابق الکترونی در س
مرقـــوم ثبـــت و در پایـــگاه آگهی هـــای 
ـــد. ـــترس می باش ـــل دس ـــت قاب ـــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 19138
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت ســـاربان 
ــا مســـئولیت محـــدود  تبریـــز شـــرکت بـ
و شناســـه  ثبـــت 4785  بـــه شـــماره 
اســـتناد  بـــه   10200108657 ملـــي 
صورتجلســـه مجمـــع عمومـــي عـــادي 
بطـــور فـــوق العـــاده مـــورخ 25/11/1394 
ـــادره  ـــماره 22019/26ص ـــوز ش ـــر مج وبراب
ــای  ــه هـ ــل وپایانـ ــل ونقـ از اداره کل حمـ
آذربایجانشـــرقی تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ 
ـــه  ـــفهان ب ـــعاع اس ـــل ش ـــید فاض ـــد : س ش
کـــد ملـــی 1709167841و بهمـــن علـــی 
پـــور بـــه کـــد ملـــی 1502614014و 
حســـن علـــی پـــور بـــه کـــد ملـــي 
ــه  ــرکاء ( بـ ــارج از شـ 1500949841 )خـ
ــرای  ــره بـ ــت مدیـ ــاي هیئـ ــوان اعضـ عنـ
مـــدت نامحـــدود انتخـــاب گردیدنـــد . بـــا 
ثبـــت ایـــن مســـتند تصمیمـــات انتخـــاب 
ـــی  ـــط متقاض ـــده توس ـــاب ش ـــران انتخ مدی
ـــی  ـــخصیت حقوق ـــک ش ـــوابق الکترونی در س
مرقـــوم ثبـــت و در پایـــگاه آگهی هـــای 
ـــد. ـــترس می باش ـــل دس ـــت قاب ـــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 18864
مســـئولیت  بـــا  شـــرکت  تاســـیس 
ــه  ــر ارس در تاریـ ــه تصویـ ــدود نقشـ محـ
1394/12/09 بـــه شـــماره ثبـــت 42002 
 14005652776 ملـــی  شناســـه  بـــه 
ــل  ــر تکمیـ ــل دفاتـ ــاء ذیـ ــت و امضـ ثبـ
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــه آن ب ـــه خاص ـــده ک گردی
جهـــت اطـــاع عمـــوم آگهـــی می گـــردد. 
ــاي  ــروژه هـ ــام پـ ــرکت: انجـ ــوع شـ موضـ
نقشـــه بـــرداري اعـــم از تهیـــه نقشـــه 
ـــه  ـــادن- تهی ـــه مع ـــي- نقش ـــاي توپوگراف ه
ـــي و عرضـــي- محاســـبه  پروفیـــل هـــاي طول
انجـــام عملیـــات خاکـــي و پیـــاده کـــردن 
ـــورت  ـــرو. در ص ـــال نی ـــه و انتق ـــوط لول خط
موضوعـــات  انجـــام  قانونـــي  ضـــرورت 
مجوزهـــاي  اخـــذ  از  پـــس  فعالیـــت 
ازم)ثبـــت موضـــوع فعالیـــت مذکـــور بـــه 
ــه فعالیـــت  ــدور پروانـ ــذ و صـ ــه اخـ منزلـ
نمـــي باشـــد(.مدت شـــرکت: از تاریـــخ 
ـــي  ـــز اصل ـــدود مرک ـــدت نامح ـــه م ـــت ب ثب
ـــوي  ـــي- ک ـــان آخون ـــز- خیاب ـــرکت: تبری ش
شـــادگان2 - پشـــت دبیرســـتان معنـــوي- 
6 متـــري روش- پـــاک 10 کدپســـتی 
ــغ  ــرکت: مبلـ ــرمایه شـ 5184897691 سـ
1500000 ریـــال مـــي باشـــد. مجیـــد 
ـــال  ـــده 500000 ری ـــاغ دارن ـــره ب ـــده ق زن
ســـهم الشـــرکه. حســـن آقـــازاده دارنـــده 
ـــي  ـــرکه. مصطف ـــهم الش ـــال س 500000 ری
ــهم  ــال سـ ــده 500000 ریـ ــي دارنـ محبـ
الشـــرکه. اولیـــن مدیـــران شـــرکت:مجید 
ـــل  ـــمت مدیرعام ـــه س ـــاغ ب ـــره ب ـــده ق زن
ـــي  ـــماره مل ـــه ش ـــره ب ـــت مدی ـــو هیئ و عض
ـــه ســـمت  ـــازاده ب 1382524927 حســـن آق
ـــي  ـــماره مل ـــه ش ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ رئی
5199881167 مصطفـــي محبـــي بـــه 
ـــه  ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی ـــمت نای س
ـــدت  ـــرای م ـــي 5679911701 ب ـــماره مل ش
ـــدگان حـــق  نامحـــدود انتخـــاب شـــدند. دارن
ـــادار  ـــناد به ـــه اوراق واس ـــاء کلی ـــا: امض امض
ـــفته- ـــل چک-س ـــدآور شـــرکت از قبی و تعه

ـــاء  ـــا امض ـــامي ب ـــود اس ـــا عق برات-قرارداده
ـــراه  ـــره هم ـــت مدی ـــاي هیئ ـــترک اعض مش
بـــا مهـــر شـــرکت معتبـــر مـــي باشـــد و 
ـــترک  ـــاء مش ـــا امض ـــادي و اداري ب اوراق ع
اعضـــاي هیئـــت مدیـــره و مهـــر شـــرکت 
معتبـــر مـــي باشـــد. اختیـــارات نماینـــده 

قانونـــي: طبـــق اساســـنامه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 18976
ــرگ  آگهــي تغییــرات شــرکت گلچیــن ب
ــماره  ــه ش ــاص ب ــهامي خ ــرکت س ــبز ش س
ثبــت 93 و شناســه ملــي 10860032867

مجمـــع  صورتجلســـه  اســـتناد  بـــه 
مـــورخ  العـــاده  فـــوق  عمومـــي 
1394/09/01 تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ 
شـــد: آدرس شـــرکت ازمحـــل قبلـــی 
ـــان آزادی-  ـــز- خیاب ـــد : تبری ـــانی جدی بنش
جنـــب ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی - 18 
ـــد  ـــاک 46 -واح ـــر - پ ـــر کبی ـــری امی مت
ــر  ــتی 5173868388 تغییـ ــد پسـ 3 و کـ
و انتقـــال یافـــت و مـــاده 5 در اساســـنامه 
اصـــاح گردیـــد. بـــا ثبـــت ایـــن مســـتند 
ـــانی  ـــر نش ـــل )تغیی ـــر مح ـــات تغیی تصمیم
ــر(  ــد دیگـ ــه واحـ ــی بـ ــک واحدثبتـ از یـ
انتخـــاب شـــده توســـط متقاضـــی در 
ســـوابق الکترونیـــک شـــخصیت حقوقـــی 
مرقـــوم ثبـــت و در پایـــگاه آگهی هـــای 
ـــد. ـــترس می باش ـــل دس ـــت قاب ـــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري خسروشهر

ــوات  ــت محص ــر کیفی ــال حاض در ح
ــا  ــت، آی ــه اس ــاا رفت ــیار ب ــی بس داخل
ــش  ــر افزای ــت ب ــته اس ــر توانس ــن ام ای
ســهم تولیــدات داخلــی از بــازار فــروش 

ــر باشــد؟ مبــل موث
تولیـــدی  محصـــوات  کیفیـــت  کل  در 
داخـــل قابـــل قبـــول می باشـــد و در صـــدی 
ــد  ــتاندارد و برنـ ــز دارای اسـ ــدات نیـ از تولیـ
می باشـــد امـــا رکـــود حاکـــم بـــر اقتصـــاد، 
ــایه  ــم سـ ــان هـ ــروش مبلمـ ــازار فـ ــر بـ بـ
ـــق شـــدن بازارشـــده  ـــم رون ـــث ک ـــده و باع افکن
ــاری  ــال جـ ــه در سـ ــوری کـ ــه طـ ــت بـ اسـ
ـــن  ـــال در ای ـــای فع ـــد ه ـــادی واح ـــداد زی تع
ـــه  ـــدام ب ـــی اق ـــکات مال ـــت مش ـــه عل ـــف ب صن

تعطیلـــی واحـــد خـــود کـــرده انـــد.
 

احــداث شــهرک مبــل و مجتمــع 
ــا  ــان را ت ــه مبلم ــروش و عرض ــای ف ه
ــالم و  ــت س ــترش رقاب ــد در گس ــه ح چ
ــد؟ ــر می دانی ــل موث ــازار مب ــعه ب توس

تجمیـــع صنـــف در شـــهرک مبـــل بـــرای 
ـــدگان  ـــه کنن ـــتریان و مراجع ـــال مش ـــاه ح رف
ـــاس  ـــد اجن ـــهولت بتوانن ـــه س ـــه ب ـــد ک می باش
مـــورد نیـــاز خـــود را تهیـــه نماینـــد کـــه در 
ـــای  ـــم از مزای ـــهری ه ـــه ش ـــتا جامع ـــن راس ای
تجمیـــع صنـــوف در شـــهرک ها بهـــره منـــد 
ـــئولین  ـــک مس ـــت و کم ـــذا عنای ـــود. فل می ش
ـــن  ـــر تامی ـــه فک ـــه ب ـــت ک ـــتا اس ـــن راس در ای
ـــا  ـــهرک ت ـــداث ش ـــرای اح ـــب ب ـــی مناس محل
بـــه دور از هرگونـــه ترافیـــک، محلـــی آرام و 
زیبـــا بـــرای رفـــاه حـــال مشـــتریان فراهـــم 

آورد.

ــه  ــوط ب ــازار مرب ــهم ب ــترین س بیش
محصــوات داخلــی اســت یــا خارجــی؟

در حـــال حاضـــر بیشـــترین ســـهم بـــازار 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــوات داخل ـــه محص ـــوط ب مرب
بعضـــاً بـــا ورود محصـــوات خارجـــی ) از 
چیـــن و مالـــزی( بـــازار محصـــوات داخلـــی 
ـــازار  ـــادل ب ـــود و تع ـــه می ش ـــکل مواج ـــا مش ب

را برهـــم می زنـــد.

ــه  ــل را چ ــازار مب ــود در ب ــل رک عوام

می دانیــد؟
ـــه  ـــت ب ـــهیات ارزان  قیم ـــه تس ـــدم ارائ ع
ــا در  ــت بـ ــود حمایـ ــدکان و نبـ ــد کننـ تولیـ
ـــای  ـــزء کااه ـــان ج ـــه مبلم ـــن اینک ـــر گرفت نظ
لوکـــس بـــوده و از اقـــام ضـــروری زندگـــی 
بـــه شـــمارنمی رود از یـــک ســـو و کاهـــش 
ـــش  ـــر بی ـــوی دیگ ـــردم از س ـــد م ـــدرت خری ق
ـــد. ـــف می افزای ـــن صن ـــود ای ـــر رک ـــش ب از پی

مهمتریــن مشــکات پیــش روی ایــن 
ــد؟ ــه می دانی ــف را چ صن

ـــد  ـــاره ش ـــم اش ـــًا ه ـــه قب ـــوری ک ـــه ط ب
ـــا  ـــتر خانواره ـــی بیش ـــبد کاای ـــان در س مبلم
جایـــی نـــدارد و تهیـــه آن افزایـــش در آمـــد 
ــد  ــدرت خریـ ــش قـ ــوار را می طلبد،کاهـ خانـ
ــردم از فعالیـــت مطلـــوب ایـــن صنـــف و  مـ

ـــوری  ـــه ط ـــد ب ـــول می کاه ـــن محص ـــد ای تولی
ــه  ــه بـ ــن ضربـ ــود اولیـ ــوارد رکـ ــه در مـ کـ
ایـــن صنـــف وارد می شـــود و حالـــت شـــروع 
رونـــق اقتصـــادی در آخریـــن مراتـــب رونـــق 
قـــرار می گیـــرد. کـــه متاســـفانه ایـــن امـــر 
از دیـــدگاه مســـئولین دور مانـــده مخصوصـــاً 
ـــد  ـــه درآم ـــور ک ـــی کش ـــور مالیات ـــئولین ام مس
اصنـــاف را مـــد نظـــر قـــرار نمی دهـــد 
فقـــط  را  گـــزاف  مالیاتهـــای  مطالبـــه  و 
ســـابقه پرونـــده و یـــا بـــه موقعیـــت محـــل 
کســـب معطـــوف می کننـــد در حالـــی کـــه 
می بایســـت کارشناســـی و تجزیـــه و تحلیـــل 
در رابطـــه بـــا در آمـــد اصنـــاف بـــه عمـــل 
می آیـــد تـــا اخـــذ مالیـــات بـــا توجـــه بـــه 
ـــده  ـــابقه پرون ـــه س ـــود ن ـــنجیده ش ـــد س درآم

مالیاتـــی و محـــل فعالیـــت.

نقـــش اتحادیه هـــا را در تنظیـــم 
ـــه  ـــکات چَگون ـــع مش ـــل و رف ـــازار مب ب

ــد؟ ــی می کنیـ ارزیابـ
ــرف  ــه از طـ ــی کـ ــت و تعاملـ ــا حمایـ بـ
ـــورت  ـــدگان ص ـــد کنن ـــرای تولی ـــا ب اتحادیه ه
ـــی و  ـــا را معرف ـــدی آنه ـــاس تولی ـــه اجن گرفت
بـــا تجمیـــع تولیـــد کننـــدکان در شـــهرک 
ـــدات  ـــع تولی ـــه توزی ـــایانی ب ـــک ش ـــل کم مب
آنهـــا می کنیـــم امـــا ایـــن کافـــی نیســـت و 
همراهـــی و همدلـــی مســـئولین را می طلبـــد 
کـــه بـــا ارائـــه تســـهیات بـــه تولیـــد 
ــک  ــک کمـ ــای کوچـ ــدگان و کارگاههـ کننـ

شـــایانی بـــه رونـــق ایـــن صنـــف شـــود.

اتحادیه هــا  هــای  برنامــه  رئــوس 
ــان  ــف بی ــکات صن ــع مش ــرای رف را ب

ــد؟ کنی
ـــکات  ـــتحضرید مش ـــه مس ـــور ک ـــان ط هم
جامعـــه صنفـــی و تولیـــد کننـــدگان خیلـــی 
ـــک  ـــوان در ی ـــه بت بیشـــتر از مســـائلی اســـت ک
ـــود  ـــرح ش ـــه ای مط ـــر روزنام ـــا تیت ـــه ی مصاحب
ـــه  ـــر در رابط ـــئولین ام ـــک مس ـــا کم ـــا ب و تنه
ـــر  ـــوان ب ـــی می ت ـــد داخل ـــت از تولی ـــا حمای ب

ـــرد. ـــه ک ـــازار غلب ـــر ب ـــم ب ـــود حاک رک

مســـئولین،  با  صحبتی  اگر  پایان  در 
داریـــد،  خواننـــدگان  و  همـــکاران 

؟ ئید ما بفر
ــاف  ــزار اصنـ ــوان خدمتگـ ــه عنـ ــده بـ بنـ
مبـــل  و  درودگـــران  اتحادیـــه  در  فعـــال 
فروشـــان بـــا اســـتدعا از همـــکاران محتـــرم 
ــت  ــا کیفیـ ــاس بـ ــد اجنـ ــر تولیـ ــی بـ مبنـ
مطلـــوب و اســـتاندارد بـــرای ارائـــه خدمـــات 
بهتـــر بـــه شـــهروندان محتـــرم و همچنیـــن 
ـــر در  ـــئولین ام ـــتر مس ـــت بیش ـــای عنای تقاض
مســـاعدت  ها مخصوصـــاً مســـئولین محتـــرم 
ــای  ــه می تواننـــد راه گشـ ــور مالیاتـــی کـ امـ
ــند را  ــادی باشـ ــق اقتصـ ــرای رونـ ــی بـ خوبـ
خواهانیـــم و در پایـــان بـــا عـــرض تبریـــک 
ـــال  ـــیدن س ـــرا رس ـــبت ف ـــه مناس ـــاپیش ب پیش
ــرای  ــدی را بـ ــف خداونـ ــق و لطـ ــو توفیـ نـ
ـــی  ـــه صنف ـــص جامع ـــان بااخ ـــوم هموطن عم

ــدم. آرزومنـ

رئیس اتحادیه درودگران و مبل فروشان:

مالیات ها بر درآمد اخذ شود نه بر سابقه

ابراهیـم ریحانـی رئیـس اتحادیـه درودگران و مبـل فروشـان و از فعالین با سـابقه این 
صنـف اسـت. بـا وی بـه گفتگویـی صمیمانه نشسـتیم تا از مشـکات و فـراز و فرودهای 

ایـن صنـف بشـنویم. ماحصـل این گفتگـو در ادامـه از نظر خواننـدگان گرامـی می گذرد:

با حضور استاندار آذربایجان شرقی و دبیر 
ستاد احیای دریاچه ارومیه 

عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضاب 
آذرشهر آغاز شد

 صـورت می گیرد کـه باعث 
خوشـحالی مردم اسـتان و منطقه می شـود .

 اسـتاندار آذربایجان شـرقی اضافه کرد : ایجاد 
تاسیسـات و سیسـتم فاضـاب موجب بـاا رفتن 
بهداشـت عمومـی جامعـه شـده و بیماریهـا را در 

سـطح جامعـه کاهش خواهـد داد .
نمادهـای  از  فاضـاب  طـرح    : افـزود  وی 
پیشـرفت هـر شـهر بـوده و شـهری کـه دارای 
سیسـتم فاضاب در آن کار شـده جزو شـهرهای 
مدرن محسـوب می شـود وخوشـبختانه بـا توجه 
به اینکه شـاخص عملکرد شـرکت آب و فاضاب 
شـهری اسـتان نسـبت به سـایر اسـتانها باا بوده 
در این راسـتا طرح فاضاب در آذرشـهراجرا شده 
و هـم اکنـون ایجـاد تصفیـه خانه فاضاب شـهر 

نیـز کلنـگ زنـی می شـود .
دکترجبـــارزاده در پایـــان ضمـــن قدردانـــی 
مجـــدد از مهنـــدس ایمانلـــو مدیرعامـــل شـــرکت 
ـــهری و  ـــئولین ش ـــتان از مس ـــاب اس آب و فاض
شـــهرداری خواســـت کـــه ایـــن شـــرکت را در 

اجـــرای ایـــن طـــرح یـــاری کننـــد .

ادامه از صفحه 5

ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ــوان،  ــگاران جـ ــه نقـــل از باشـــگاه خبرنـ بـ
ـــس از  ـــال )FIVB( پ ـــی والیب فدراســـیون جهان
ـــاوت  ـــرای قض ـــاهمیری ب ـــد ش ـــوت محم دع
ـــن  ـــال، از دو داور بی ـــی والیب ـــگ جهان در لی
ـــاوت  ـــرای قض ـــز ب ـــران نی ـــر ای ـــی دیگ الملل
ــا  ــال 2016 بـ ــه سـ ــا کـ ــن رقابت هـ در ایـ
حضـــور 36 تیـــم در ســـه ســـطح برگـــزار 

ــرد. ــوت کـ ــود، دعـ می شـ
ــروزی  ــم فیـ ــاس، ابراهیـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
ــا 13  ــوای )11 تـ ــوم جـ ــا سـ ــم تـ از یکـ
ـــطح  ـــروه I س ـــابقات گ ـــاوت مس ـــاه( قض تیرم
ـــا 26  ـــران و 24 ت ـــی در ته ـــگ جهان ـــک لی ی
ـــروه  ـــای گ ـــاه( دیداره ـــا 6 تیرم ـــن )4 ت ژوئ
ــور  ــی در کشـ ــه لیـــگ جهانـ ــطح سـ E سـ

تونـــس را قضـــاوت خواهـــد کـــرد.
همچنیـــن مســـعود یزدانپنـــاه از 24 تـــا 
ــاوت  ــاه 95( قضـ ــا 6 تیرمـ 26 ژوئـــن )4 تـ

گـــروه F ســـطح ســـوم لیـــگ جهانـــی 
ـــده  ـــر عه ـــتان را ب ـــی قزاقس ـــال در آلمات والیب

خواهـــد داشـــت.
لیـــگ جهانـــی والیبـــال ســـال 2016 از 
ــود.  ــاز می شـ ــال 95 آغـ ــاه سـ 26 خردادمـ
ـــک  ـــطح ی ـــران در س ـــال ای ـــی والیب ـــم مل تی
ــای  ــم هـ ــاف تیـ ــه مصـ ــا بـ ــن رقابت هـ ایـ
ـــای ســـطح  ـــت ه ـــی رود. رقاب ـــی م ـــر جهان برت
ـــور 12  ـــا حض ـــی 2016 ب ـــگ جهان ـــک لی ی
تیـــم پیگیـــری می شـــود و پـــس از پایـــان 
ــال  ــان فینـ ــم میزبـ ــی، تیـ ــه گروهـ مرحلـ
ــدول بـــه  ــر جـ ــراه بـــا 5 تیـــم برتـ همـ

ــد. ــود می کننـ ــی صعـ ــه نهایـ مرحلـ
فرانســـه، ایتالیـــا، اســـترالیا، روســـیه، 
آرژانتیـــن،  ایـــران،  برزیـــل،  آمریـــکا، 
ـــتان  ـــک و لهس ـــتان، بلژی ـــتان، بلغارس صربس
12 تیـــم شـــرکت کننـــده در ســـطح یـــک 

لیـــگ جهانـــی 2016 هســـتند.

آذربایجان شـــرقی در مســـابقات  تیـــم 
ـــید. ـــوش درخش ـــه خ ـــین کارات ـــوری انش کش

ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ــوان،  ــگاران جـ ــه نقـــل از باشـــگاه خبرنـ بـ
مســـابقات قهرمانـــی کشـــوری انشـــین 
کاراتـــه بـــه مناســـبت پاسداشـــت شـــهدای 
ــزار  ــرز برگـ ــتان البـ ــرم در اسـ ــع حـ مدافـ
ـــی  ـــم های ـــه تی ـــابقات ک ـــن مس ـــد. در ای ش
ــان،  ــران، اصفهـ ــرز، تهـ ــتان های )البـ از اسـ
ــدران و  ــوی، مازنـ ــان رضـ ــمنان، خراسـ سـ
ـــم ســـبک بوشـــیدو  …( حضـــور داشـــتند، تی

ــه  ــرقی بـ ــان شـ ــتان آذربایجـ کای کان اسـ
ــه  ــه بـ ــروی الـ ــد خسـ ــتی محمـ سرپرسـ
عنـــوان تیـــم میهمـــان بـــا چهـــار بازیکـــن 
ـــد و  ـــدا کردن ـــور پی ـــابقات حض ـــن مس در ای
ـــره و  ـــک نق ـــا، ی ـــدال ط ـــک م ـــب ی ـــا کس ب

دو برنـــز بـــه کار خـــود پایـــان داد.
ســـجاد  مســـابقات  از  دوره  ایـــن  در 
قاســـمی الـــه بـــه مـــدال طـــا رســـید و 
حســـن اســـماعیل پـــور بـــه مـــدال نقـــره 
ـــد  ـــری و حام ـــد ضمی ـــت و محم ـــت یاف دس

باغبـــان بـــه مـــدال برنـــز رســـیدند.

دعوت از پرافتخارترین داور والیبال 
استان برای قضاوت در لیگ جهانی

درخشش ورزشکاران آذربایجان شرقی 
در مسابقات کشوری

ــه  ــک مراغـ ــز اخترفیزیـ ــس مرکـ  رئیـ
گفـــت: احیـــاء رصدخانـــه مراغـــه یکـــی 
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــی مراغـ ــات تاریخـ مطالبـ
بایـــد توســـط دولـــت بـــا تخصیـــص 

اعتبـــارات ازم انجـــام شـــود. 
ـــن  ـــه اینکـــه یکـــی از مهم تری ـــا اشـــاره ب ب
ـــاد  ـــی ایج ـــن طوس ـــداف خواجه نصیرالدی اه
جامعـــه ای اخـــاق مداراســـت اظهـــار 
داشـــت: لـــزوم انجـــام تحقیقـــات جامـــع 
در خصـــوص زندگینامـــه ایـــن شـــخصیت 

بـــزرگ ایرانـــی وجـــود دارد.
دوران  در  افـــزود:  وی، 
خواجه نصیرالدیـــن طوســـی جنگ هـــای 
اســـت  روی داده  مختلفـــی  بین المللـــی 
ــداف  ــا اهـ ــد تـ ــر موجـــب شـ ــن امـ و ایـ
محقـــق  طوســـی  خواجه نصیرالدیـــن 

نشـــود.
ــک  ــوم و اخترفیزیـ ــز نجـ ــس مرکـ رئیـ
ـــت  ـــروری اس ـــرد: ض ـــان ک ـــه خاطرنش مراغ
در جهـــت تشـــخیص ابعـــاد مختلـــف 
طوســـی  خواجه نصیرالدیـــن  زندگـــی 
ــوص  ــن خصـ ــتری در ایـ ــات بیشـ ـــی تحقیقـ ـــد و پرمحتوای ـــای جدی ـــام و کتاب ه را تألیـــف کننـــد.انج

اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  اکرمـــی 
رصدخانـــه مراغـــه یکـــی از مهم تریـــن 
جهـــان  در  مهـــم  رصدخانه هـــای 
ــریع تر  ــه سـ ــر چـ ــد هـ ــه بایـ ــت کـ اسـ
احیـــاء گـــردد، تصریـــح کـــرد: تأســـیس 
ــات  ــی از خدمـ ــه یکـ ــه در مراغـ رصدخانـ
ــه  ــوده کـ ــی بـ ــن طوسـ خواجه نصیرالدیـ
ضـــروری اســـت بـــا حمایـــت دولـــت، 
ـــازی  ـــع بازس ـــرح جام ـــریع تر ط ـــه س هرچ

رصدخانـــه مراغـــه اجرائـــی شـــود.
رئیـــس مرکـــز اخترفیزیـــک مراغـــه 
گفـــت: احیـــاء رصدخانـــه مراغـــه یکـــی 
ــه  ــت کـ ــه اسـ ــی مراغـ ــات تاریخـ مطالبـ
بایـــد توســـط دولـــت بـــا تخصیـــص 

اعتبـــارات ازم انجـــام شـــود.
وی در پایـــان، بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت 
اخترفیزیـــک  مرکـــز  علمـــی  هـــای 
مراغـــه، اظهـــار داشـــت: ایـــن مرکـــز در 
نجـــوم  و  اختـــر  رشـــته های مختلـــف 
ــن  ــئوان از ایـ ــد مسـ ــت دارد و بایـ فعالیـ
داشـــته  را  ازم  حمایت هـــای  رشـــته 

ــند. باشـ

 رئیس مرکز اخترفیزیک مراغه: 

 طرح جامع بازسازی رصدخانه مراغه 
اجرائی شود 
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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.


