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ســرمقــاله

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

ـــو روز ســـیزده  ســـیزدهمین روز از ســـال ن
ـــت  ـــام روز طبیع ـــران بن ـــه درای ـــن ک فروردی
نامگـــذاری شـــده ومـــردم درایـــن روز بـــا 
ــت  ــت ودشـ ــن طبیعـ ــه دامـ ــواده بـ خانـ
وکـــوه وصحـــرا پنـــاه می برنـــد و ایـــن 
روز را بـــا شـــادمانی ســـپری کـــرده و بـــه 
می کننـــد  بـــدر  را  ســـیزده  اصطـــاح 

برهمـــه هـــم میهنـــان مبارکبـــاد.
ـــن  ـــت جش ـــن در حقیق ـــیزدهم فروردی س
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــردم اس ـــرور م ـــادمانی و س ش
ـــزار  ـــت برگ ـــاره طبیع ـــکوفایی دوب ـــر ش خاط
می شـــود.این روز، پیونـــد بـــا طبیعـــت، 
ــم و  ــه دور هـ ــواده بـ ــدن خانـ ــع شـ جمـ
تفریـــح و ســـرگرمی را بـــه همـــراه دارد و 
ـــت. روز  ـــش اس ـــاط بخ ـــه، نش ـــک کلم در ی
ــن  ــن روز فروردیـ ــاید بهتریـ ــن شـ فروردیـ
ـــم  ــر دور ه ــاوه بـ ــه عـ ــد روزی کـ باشـ
ــورداری از  ــنایان، برخـ ــدن آشـ ــع شـ جمـ
ـــیرینی آن  ـــز ش ـــی نی ـــی اله ـــب طبیع مواه
ـــا  ـــه در ی ـــیزده ب ـــد. س ـــدان می کن را دو چن
ـــوم  ـــن رس ـــوروز از مهمتری ـــه ن ـــن بدرق جش
مشـــترک در میـــان اقـــوام ایرانـــی اســـت 
کـــه طـــی ســـالهای اخیـــر روز آشـــتی بـــا 

ــود.  ــی می شـ ــز تلقـ ــت نیـ طبیعـ
ایرانیـــان از گذشـــته های دور، بـــا آغـــاز 
بهـــار و ورود بـــه ســـال جدیـــد و پـــس از 

چنـــد روز دیـــد و بازدیـــد و تبریـــک

پیوند با طبیعت

عضو هیئت مدیره اتحادیه خشکشویان:
 اتحادیه ها هیچ گونه اختیاری 
برای حمایت از اعضای صنف 

ندارند

سبک زندگی اسامی با 
حضور شایسته ی زنان در 
جامعه و خانواده عملی 

می شود

احداث خط آهن تبریز - 
بازرگان - قارص ترکیه

نایب رئیس فراکسیون جوانان مجلس:

بودجه هزار تومانی برای 
هر جوان در سال 94

2

2257

3

5

4

6

7

4

راه اندازی نخستین خط اتوبوس  
برقی در تبریز 

  عاقه مندی آلمانی ها برای 
سرمایه گذاری مشترک در ایران 

امامزاده سید حمزه آماده  
میزبانی از مراسم عقد آسان، 

زوج های جوان است

تراکتور و قهرمانی ای که راحت 
پرید

چهار دلیلی که معامله گران در 
معاماتشان موفق نیستند 

جزئیات حذف یارانه بگیران
 در سال 95

امام جمعه تبریز؛

هنگام »اقدام و عمل« برای بهبود 
وضع اقتصادی کشور و اوضاع 

معیشتی مردم است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی :
سند تدبیر و توسعه 

آذربایجان شرقی نسخه عملیاتی 
اقتصاد مقاومتی است

 اوباما مدعی شد :

رایزنی آمریکا با 5 کشور 
طرف مذاکره ایران برای 

رفع گره تحریم ها

در گفتگوی اختصاصی با یکی از بازیگران و فیلم سازان استان مطرح شد:

مستند سازی 
یک دغدغه شخصی است

وعده و شعار کافی است و باید اقدام و عمل کرد

 امسال این مسیر را قوی تر ادامه می دهیم.
حرکت در این مسیر آسان نیست

بزرگ ترین چالش ما ضعف اقتصادی است
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افـراد غیـر متخصـص می توانـد  ورود 
بـه اعتبـار ایـن صنـف لطمـه وارد کنـد، 
در راسـتای نظـارت بـر ایـن مـوارد چـه 

اقداماتـی انجـام داده ایـد؟
در ایـن زمینـه سـعی شـده اسـت واحدهای 
صـورت  در  کـه  شـوند  شناسـایی  مجـاز  غیـر 
شناسـایی ایـن قبیـل واحدهـا اقدامـات قانونی 
در زمینـه صـدور اخطاریـه و پلمـپ واحد انجام 

می شـود.
همچنیـن در راسـتای نظـارت بـر تخصـص 
افـراد نیـز اتحادیـه با برگـزاری آزمـون علمی و 
عملـی میـزان تخصـص متقاضیـان ورود به این 
حرفـه را مـورد سـنجش قـرار می دهـد و تنهـا 
پـس از کسـب نمـره قبولـی، اقـدام بـه صـدور 

پروانـه بـرای ایـن افـراد می کنـد.

بـرای کسـانی کـه تمایـل بـه ورود به 
ایـن حـوزه را دارنـد چـه توصیـه هایـی 

؟ ید ر ا د
متقاضیـان ورود بـه ایـن صنـف بایـد در نظر 
داشـته باشـند کـه ایـن شـغل تنهـا بـه منزلـه 
ایـن صنـف  فعالیـن  و  نیسـت  درآمـد  کسـب 
می بایسـت بـرای خدمـت بـه مـردم وارد ایـن 
حـوزه شـوند.  از ایـن رو بهتـر اسـت قبـل از 
ورود بـه این پیشـه مدتـی در خشکشـویی های 
موجود در شـهر، بـه کارآمـوزی بپردازند و پس 
از سـنجیدن میـزان عاقـه خـود و نیـز کسـب 
تـا  شـوند  ایـن صنـف  وارد  ازم،  مهارت هـای 
موفقیـت، خدمـات  بـر کسـب  بتواننـد عـاوه 

مناسـبی بـه مشـتریان ارائـه کننـد.

چـه راهکارهایـی بـرای رشـد تخصص 
محـوری در این صنف اتخاذ شـده اسـت 

تـا مشـکات این صنـف کاهـش یابد؟
متاسـفانه هیچ راهکاری در ایـن صنف اتخاذ 
نشـده اسـت چـرا کـه در ایـن زمینـه بودجه ای 
در اختیـار اتحادیـه قـرار داده نشـده اسـت و از 
سـوی دیگـر هیـچ نهـادی ماننـد اداره آمـوزش 
آمـوزش  بـرای  امکانـی  نیـز  و حرفـه ای  فنـی 
اصولـی در این حـوزه را در اختیـار اتحادیه قرار 

اسـت. نداده 
بایـد در نظـر داشـت بـا توجـه بـه پیشـرفت 
دائمـی جوامـع آموزش یکی از نیازهای اساسـی 
در هـر حوزه ایسـت و خدمـات خشکشـویی نیز 
از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت، لـذا نیـاز بـه 
آمـوزش اساسـی و ارتقـاء مهـارت افـراد صنـف 
یکـی از نیازهـای پایـه ای ایـن صنـف اسـت که 
نگرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  متاسـفانه چنـدان 

ست. ا

بنـدی  درجـه  بـرای  سیسـتمی  آیـا 
کیفـی واحـد هـای خشکشـویی در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت؟
ممتـاز،  گـروه   4 بـه  صنـف  ایـن  اعضـای 
درجـه1، درجـه 2 و در جـه 3 تقسـیم بنـدی 

شـده اند و مبنـای ایـن تقسـیم بندی نیـز آئین 
نامـه داخلـی اتحادیه اسـت که در زمـان صدور 

پروانـه مـد نظـر قـرار می گیـرد.

مهمترین مشـکات پیـش روی فعالین 
ایـن صنـف را چـه می دانید؟

روی  پیـش  مشـکات  مهمتریـن  از  یکـی 
فعالیـن ایـن صنف، عوارض ناشـی از کار اسـت، 
بـه نحـوی کـه اکثـر اعضـای ایـن صنف بـر اثر 
ایسـتادن طوانـی مـدت دچـار عوارضـی مانند 

درد کمـر و زانـو می شـوند. 
قانونـی  مزایـای  از  ایـن صنـف  در گذشـته 
سـختی کار بهره مند بود چراکه اساسـا شـرایط 
این پیشـه با شـرایط منـدرج در قانـون کارهای 
سـخت و زیـان آور تطبیـق دارد. در حالـی کـه 
امـروز اعضـای ایـن صنـف عمـا تحت پوشـش 
ایـن قانـون قـرار نمی گیرنـد و همیـن  مسـاله 
منجـر بـه بـروز مشـکات فراوانـی بـرای ایـن 
صنـف شـده اسـت چـرا کـه بـا بـروز عـوارض 
جسـمی، اعضـای صنـف قادر بـه ادامـه فعالیت 
نبـوده و اغلـب به مشـاغل دیگـر روی می آورند.

مهمترین علت رکود در بازار خشکشویی 
را چه می دانید؟

بخـش عمـده ای از مشـکل را بایـد متوجـه 
افزایـش بـی رویـه بهـای حامل هـای انـرژی از 
قبیـل آب، بـرق و گاز دانسـت کـه منجـر بـه 
کاهـش صرفـه اقتصـادی ایـن شـغل می شـود. 
بهـای  اختـاف  بـه  توجـه  بـا  از سـوی دیگـر 
حامل هـای انـرژی در بخـش تجاری نسـبت به 
مسـکونی عمـا شـاهد هسـتیم کـه هزینه های 
گزافـی بـه اعضـای صنـف تحمیـل شـده و در 
نتیجـه ادامـه فعالیـت اعضـای ایـن صنـف را با 

مواجـه می کنـد. مشـکل 

آیا اختیـارات اتحادیه ها بـرای حمایت 
از اعضـای اتحادیه هـا را کافـی می دانید؟

عمـا بایـد در نظـر داشـت اتحادیه هـا هیـچ 
گونـه اختیـاری بـرای حمایت از اعضـای صنف 
ندارنـد بـرای نمونـه می تـوان بـه خراب شـدن 
البسـه در واحدهـا اشـاره کرد کـه در این قبیل 
مـوارد برخـی نهادهـای دیگـر بـا ورود در ایـن 
حوزه و اعمال سـایق و نظرات غیر کارشناسـی 
عـاوه بر صدمـه زدن به وجهـه اتحادیه موجب 

بـروز مشـکل بـرای اصناف می شـوند.
زمینـه  در  اتحادیـه  نیـز  مـوارد  از  پـاره  در 
و  نیسـت  تصمیـم  اتخـاذ  بـه  قـادر  تخلفـات 
می بایسـت ایـن موضوعـات را از طریـق مجمـع 

اتحادیه هـای صنفـی مـورد پیگـری قـرار دهـد 
کـه ایـن امـر نیـز بـه نوبه خـود منجر به سـلب 
اتحادیـه  بـه  نسـبت  صنـف  اعضـای  اعتمـاد 

می شـود.

آیـا نظارتـی بـر نرخ هـای مصـوب در 
می شـود؟ انجـام  خشکشـویی 

در ایـن زمینـه اتحادیـه برنامه منسـجمی را 
اجـرا می کنـد، به نحـوی کـه بازرسـان اتحادیه 
بـا بازرسـی های دوره ای اقـدام بـه نظـارت بـر 
واحدهـا کـرده و در صـورت مشـاهده تخلـف یا 
گـران فروشـی مطابـق قانـون بـا افـراد خاطـی 

برخـورد می کننـد.

آیـا در حال حاضـر با توجه به شـرایط 
ایـن صنـف صرفـه  در  فعالیـت  موجـود 

اقتصـادی دارد؟
فعالیـت در ایـن صنـف بـا توجـه به شـرایط 
موجـود نـه تنهـا صرفـه اقتصـادی نـدارد بلکـه 
کـه  اسـت  شـده  وضعیتـی  بـروز  بـه  منجـر 
همـکاران مـا تنهـا قـادر امـرار معـاش از طریق 
ایـن شـغل هسـتند. بـر همیـن مبنـا بسـیاری 
سـرمایه  گونـه  هیـچ  بـه  قـادر  همـکاران  از 
گـذاری برای توسـعه واحـد، پس انـداز و ارتقاء 
سـطح کیفـی زندگـی خـود نیسـتند و اساسـا 
همـکاران  از  بسـیاری  هسـتیم  شـاهد  امـروز 
در محل هـای اسـتیجاری مشـغول بـه فعالیـت 

هسـتند. 

مـردم،  بـا  سـخنی  اگـر  پایـان  در 
مسـئولین و همـکاران داریـد بفرمائیـد؟

در ابتــدا از مــردم عزیزمــان می خواهــم 
ــد و  ــود بدانن ــن خ ــویی را امی ــف خشکش صن
ــه  ــا البس ــکاران م ــند هم ــته باش ــن داش یقی
آنــان را هماننــد البســه خــود دانســته و تمــام 
ــات  ــا خدم ــود ت ــد ب ــن خواه ــر ای تاششــان ب
از  دهنــد.  ارائــه  مشــتریان  بــه  مطلوبــی 
ــل  ــتای ح ــم در راس ــز می خواه ــئولین نی مس
ــان را  ــر تاشش ــف حداکث ــن صن ــکات ای مش
بــه عمــل آورنــد چــرا کــه اعضــای ایــن صنــف 
ــا مشــکات  علــی رغــم خدمــات فراوانشــان، ب
زیــادی رو در رو هســتند و می تــوان گفــت 

ــت. ــده اس ــع ش ــوم واق ــف مظل ــن صن ای
از همــکاران عزیــز نیــز تشــکر می کنــم کــه 
بــا زحمــات بــی شــائبه خــود آبــروی شــهر مــا 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد و ب ــظ می کنن را حف
هــر گردشــگری کــه وارد شــهرمان شــود خــواه 
ــاز پیــدا خواهــد  ــه خدمــات شــما نی ناخــواه ب
کــرد، ضــروری اســت کــه در تعامــل بــا 
مشــتریان، رعایــت دقــت و ادب بــه عمــل آیــد 
تــا چهــره تبریــز بــه عنــوان شــهری ســرآمد در 

ــزد همــگان شــود. خدمــت رســانی زبان
اقتصـاد  بهتـر در سـال  ا... روزهایـی  انشـاء 
مقاومتـی، اقـدام و عمـل پیـش روی همـگان 

قـرار داشـته باشـد.

یـــدار نـــوروزی مدیرعامل شـــرکت گاز 
اســـتان در فضایی صمیمی بـــا حضور هیئت 
رئیســـه و کارکنان در محـــل نمازخانه اداره 

شـــد برگزار  شـــرکت  این  مرکزی 
 بـــه گزارش هفتـــه نامه عجب شـــیر به 
نقـــل از روابط عمومی شـــرکت گاز اســـتان 
آذربایجان شـــرقی  ، مدیرعامل شـــرکت گاز 
اســـتان ، ضمن تبریک ســـال نـــو و آرزوی 
موفقیـــت و ســـامتی برای کلیه پرســـنل، 
فعالیت هـــا و موفقیت های  ضمن تشـــریح 
ســـال گذشـــته از تاش یکایک کارکنان در 
ســـال۹4 قدردانی نموده و افـــزود : با همت 
و تـــاش همکاران ، شـــرکت توانســـت در 
ســـال۹4 موفقیت های خوبی بدســـت آورد 
،کســـب لوح برنزین تکریـــم کارکنان ، ارباب 

رجـــوع و نظام پیشـــنهادات در جشـــنواره 
ســـرآمد شـــرکت ملی گاز ایران ،کسب رتبه 
روابـــط عمومی برتر وزارت نفـــت ، رتبه برتر 
در جشـــنواره شـــهید رجایی و گازرسانی به 
1۹۹ روســـتا در سال گذشـــته را از موفقیت 

های شـــرکت گاز اســـتان برشمرد.
ولـی الـه دینـی در ایـن دیـدار بـه موضـوع 
اقتصـاد   « بـا عنـوان  نامگـذاری سـال جدیـد 
مقـام  سـوی  از  عمـل«  و  اقـدام   ، مقاومتـی 
معظـم رهبـری اشـاره کـرد و افـزود :در جهـت 

تحقـق اقتصـاد مقاومتـی بـه نوبـه خـود باید به 
توانمنـدی هـای داخلـی کشـور توجه داشـته و 
بـرای پیشـبرد اهـداف ، توانمنـدی هـای داخل 

اسـتان نیـزدر اولویـت قـرار گیرنـد.
وی افزود : امروزه با تکیه بر توانمندی های 
بکار  ومصالح  تجهیزات  اتفاق  به  قریب  داخلی 
گرفته شده در تأسیسات وشبکه های گازرسانی 

تولید داخل می باشد.
مهندس دینی با تأکید بر موضوعات پژوهشی 
در   : داشت  اظهار  مقاومتی  اقتصاد  اساس  بر 

تجهیزات  و ساخت  داخلی  تولید  تقویت  جهت 
راستای  در  باید  شرکت  پژوهشی  موضوعات   ،

اقتصاد مقاومتی تعریف گردد.
وی در ادامه خواستار پویایی نظام پیشنهادات 
همچون سال های گذشته از سوی کارکنان شد 
و افزود : زمانی شرکتی مطلوب خواهیم بود که 
پیشنهادات  و  انتقادات  از  و  داشته  شنوا  گوش 
در راستای بهبود کیفیت خدمات ورفع نواقص 

وکاستی ها بهره کافی را ببریم.
ـــان  ـــر عامـــل شـــرکت گاز اســـتان در پای مدی
ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــا تـــاش مضاعـــف 
همـــکاران در ســـال جدیـــد ، هماننـــد ســـال 
هـــای گذشـــته ارائـــه خدمـــات بهینـــه بـــه 
ـــود  ـــه کار خ ـــر لوح ـــتان را س ـــم اس ـــردم فهی م

ـــم داد. ـــرار خواهی ق

سیاست

ادامه از صفحه 1

بــه  اذعــان  بــا  آمریــکا  رئیس جمهــور   
ــی  ــود اجرای ــا وج ــا ب ــی تحریم ه ــداوم برخ ت
شــدن برجــام گفــت: وزیــر خزانــه داری آمریــکا 
ــر  ــور دیگ ــود در ۵ کش ــان خ ــراه همتای به هم
طــرف مذاکــره بــا ایــران بــرای شــرکت ها 
شــفاف خواهنــد کــرد کــه در واقــع چــه 

ــت.  ــاز اس ــران مج ــا ای ــی ب معامات
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
آمریــکا  رئیــس جمهــور  تســنیم،  از  نقــل 
ــه  ــا ب ــرد ت ــد ک ــعی خواه ــورش س ــت کش گف
ــارت  ــد تج ــک کن ــی کم ــرکت های خارج ش
آســان تری بــا ایــران داشــته باشــند امــا 
تهــران نیــز بایــد بــه آنهــا اطمینــان دهــد کــه 
ــذاری  ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــکان امن ــران م ای

ــت. اس
ــک نشســت  ــان ی ــه در پای ــا ک ــاراک اوبام ب
ــخن  ــکا س ــته ای در آمری ــت هس دو روزه امنی
عدم لغــو  بــه  ضمنــی  به طــور  می گفــت 
ــان  ــران اذع ــه ای ــا علی ــی برخــی تحریم ه عمل

ــرد. ک
بــا وجــود گذشــت بیــش از دو مــاه از 
بخــش  مهمتریــن  برجــام  اجرایــی شــدن 
تحریم هــا یعنــی تحریم هــای بانکــی هنــوز 
ــط بانکــی  ــی اســت و رواب ــوت خــود باق ــه ق ب
ــت  ــه حال ــا ب ــزرگ دنی ــای ب ــا بانک ه ــران ب ای

ــت. ــته اس ــادی بازنگش ع
کارشناســان پیچیــده بــودن تحریم هــای 
را  ایــران  داری  تحریــم  حفــظ  و  بانکــی 
علــت بی میلــی بانک هــای خارجــی بــرای 

ازســرگیری روابــط بــا ایــران می داننــد.
ــس  ــی پ ــرکت های خارج ــت: ش ــا گف اوبام

ــدید  ــازات ش ــر مج ــا خط ــه ب ــالهایی ک از س
به دلیــل نقــض تحریم هــای ایــران روبــه رو 
بودنــد اکنــون ازم اســت بــه موضــوع همکاری 

ــد. ــران عــادت کنن ــا ای ب
ــه  ــر خزان ــو وزی او همچنیــن گفــت جــک ل
ــود در ۵  ــان خ ــراه همتای ــکا به هم داری آمری

ــرای  ــران ب ــا ای کشــور دیگــر طــرف مذاکــره ب
شــرکت ها شــفاف خواهنــد کــرد کــه در واقــع 

ــا ایــران مجــاز اســت. چــه معاماتــی ب
وی در عیــن حــال گفــت چنــد مــاه طــول 
می کشــد تــا شــرکت های خارجــی نســبت 
ــدا  ــر پی ــان خاط ــران اطمین ــا ای ــه ب ــه معامل ب

ــد. کنن
ــت  ــه گف ــکا در ادام ــور آمری ــس جمه رئی
کشــورش در نظــر نــدارد اجــازه دهــد از طریــق 
نظــام بانکــی آمریــکا بــا ایــران معامــات 
داری انجــام شــود و شــرکت های خارجــی 
ــا  ــی ب ــای اروپای ــق بانک ه ــد از طری می توانن

ــند. ــته باش ــکاری داش ــران هم ای
وی بــا اشــاره بــه گایه هــای ایــران از 
ــای  ــرای احی ــی ب ــای خارج ــی بانک ه بی میل
روابــط بــا ایــران گفــت: برخــی نگرانی هایــی را 
کــه ایــران عنــوان کــرده اســت مــا بــا تعامــل با 
ایــران در حــال حــل و فصــل آنهــا هســتیم. وی 
در عیــن حــال گفــت: ازم نیســت کــه بــه ایــن 
ــم. ــق معامــات داری بپردازی موضــوع از طری

اوبامــا همچنیــن گفــت ایــران هــم بایــد بــه 
شــرکت های خارجــی ایــن اطمینــان را بدهــد 
ــرای ســرمایه  ــی ب ــن کشــور محــل امن ــه ای ک

گــذاری اســت.
وی بـه پایبنـدی ایـران بـه توافـق هسـته ای 
اذعـان کـرد و بـا اشـاره بـه آزمایـش موشـکی 
کـه  می طلبـد  توافـق  ایـن  روح  گفـت:   ایـران 
و  جهانـی  جامعـه  بـه  را  سـیگنال هایی  ایـران 
اینکـه در نظـر  بـر  بفرسـتد مبنـی  شـرکت ها 
نـدارد دسـت بـه اقدامـات تحریـک آمیـز بزند؛ 
اقداماتـی کـه می توانـد شـرکت ها را بترسـاند.

ــوان موشــکی خــود را  ــد دارد ت ــران تأکی ای
ــد و  ــعه می ده ــی توس ــداف دفاع ــا اه ــاً ب صرف
بــا توجــه بــه اینکــه امنیــت مهمتریــن موضــوع 
بــرای هــر ملــت اســت بــدون درنظــر گرفتــن 
ــوان موشــکی  خواســت کشــورهای خارجــی ت

ــد. ــعه می ده ــود را توس خ

 اوباما مدعی شد :

رایزنی آمریکا با 5 کشور طرف 
مذاکره ایران برای رفع گره تحریم ها

عضو هیئت مدیره اتحادیه خشکشویان:

 اتحادیه ها هیچ گونه اختیاری برای 
حمایت از اعضای صنف ندارند

سبک زندگی اسامی با حضور 
شایسته ی زنان در جامعه و خانواده 

عملی می شود

ــامی  ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــرکل فرهنـ  مدیـ
ـــک  ـــن تبری ـــی ضم آذربایجـــان شـــرقی در پیام
ســـالروز وادت دخـــت نبـــی مکـــرم اســـام 
ـــبک  ـــت: س ـــرا )س( و روز زن گف ـــرت زه حض
زندگـــی اســـامی بـــا حضـــور شایســـته و در 
خـــور زنـــان در جامعـــه و خانـــواده عملـــی 

می شـــود. 
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــگ و  ـــی اداره کل  فرهن ـــط عموم ـــل از رواب نق
ـــی  ـــرقی، »عل ـــان ش ـــامی آذربایج ـــاد اس ارش
اکبـــر صفـــی پـــور« در ایـــن پیـــام آورده اســـت: 
ــژه  آن  ــات ویـ ــام و تعلیمـ ــور اسـ ــا ظهـ بـ
ـــه  ـــد و کلی ـــي ش ـــة نوین ـــي زن وارد مرحل زندگ
ــاني زن  ــي و انسـ ــردي و اجتماعـ ــوق فـ حقـ
ـــرای  ـــدس ب ـــدن مق ـــن دی ـــذ ای ـــان ناف ـــا زب ب

همـــگان تبییـــن گردیـــد.
ـــود،  ـــماني خ ـــاي آس ـــه ه ـــا برنام ـــام ب اس
ــل و  ــل، تحصیـ ــي، تکامـ ــاز ترقـ ــه سـ زمینـ
تربیـــت و آزادي و مشـــارکت زن در امـــور 
اجتماعـــي و فـــردی اســـت و اگـــر بخواهیـــم 
ســـبک زندگـــی اســـامی در خانـــواده و 
جامعـــه پیـــاده شـــود بایـــد زنـــان حضـــوری 
ــی و  ــول دینـ ــر اصـ ــی بـ ــته و مبتنـ شایسـ

ــند. ــته باشـ اخاقـــی داشـ
وی در ادامـــه ی ایـــن پیـــام آوده اســـت: 
ـــان  ـــک انس ـــه ی ی ـــرا )س( نمون ـــرت زه حض
ـــذاری روز  ـــاد اســـت و نامگ ـــام ابع ـــل در تم کام
ـــد  ـــوار بای ـــوی بزرگ ـــن بان ـــی ای ـــام نام ـــه ن زن ب
موجـــب شـــود تـــا زنـــان از شـــخصیت واای 
ـــانی  ـــای انس ـــه و ارزش ه ـــو گرفت ـــان الگ ایش
و هـــدف واای زندگـــی زن را مـــورد دقـــت 

ـــد. ـــرار دهن ـــتر ق بیش
ـــم  ـــان تحکی ـــت: زن ـــزوده اس ـــور اف ـــی پ صف
کننـــده بنیـــان خانـــواده هســـتند و هـــرگاه 
ـــاری برخاســـته از ارزشـــهای واای انســـانی  رفت
ـــرورش  ـــودکان پ ـــند، ک ـــته باش ـــامی داش و اس
یافتـــه در دامـــن آنـــان کـــه آکنـــده از تقـــوا 
ــمت  ــه سـ ــه را بـ ــت،  جامعـ ــت اسـ و معرفـ

ـــد . ـــد ش ـــون خواهن ـــی رهنم بالندگ
وی تاکیـــد کـــرده اســـت: ســـالروز میـــاد 
خجســـته ی بـــزرگ بانـــوی اســـام حضـــرت 
کبیـــر  بنیانگـــذار  و  زهـــرا)س(  فاطمـــه 
انقـــاب اســـامی ایـــران امـــام خمینـــی 
)ره( کـــه حضـــور خردمندانـــه و هوشـــیارانه  
زنـــان مســـلمان و متعهـــد را در عرصه هـــای 
ـــی مســـتدام  ـــه و عزت ـــی رنگـــی دگرگون اجتماع
ـــام  ـــم مق ـــرای تکری ـــن روز ب ـــیده، بهتری بخش

مـــادر و زن اســـت.

تهران آذربایجان و ارمنستان را 
به خویشتنداری و توقف فوری 

درگیری ها دعوت کرد

ایـــران  خارجـــه  وزارت  ســـخنگوی 
ضمـــن ابـــراز نگرانـــی نســـبت بـــه تشـــدید 
درگیری هـــا در قره بـــاغ، باکـــو و ایـــروان 
فـــوری  توقـــف  و  خویشـــتنداری  بـــه  را 

کـــرد. دعـــوت  درگیری هـــا 
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــاری  ـــین جابری انص ـــارس، حس ـــل از ف ـــه نق ب
ســـخنگوی وزارت خارجـــه جمهـــوری اســـامی 
ایـــران در واکنـــش بـــه درگیری هـــای اخیـــر 
در منطقـــه قره بـــاغ، عنـــوان کـــرد: در حالـــی 
کـــه منطقـــه شـــاهد اقدامـــات ویرانگـــر 
ـــش  ـــد آرام ـــوده و نیازمن ـــی ب ـــای افراط گروه ه
و اســـتقرار اســـت، دریافـــت اخبـــار نگـــران 
ــه  ــا در منطقـ ــدید درگیری هـ ــده از تشـ کننـ
ارمنســـتان  و  آذربایجـــان  بیـــن  قره بـــاغ 
ـــامی  ـــوری اس ـــدید جمه ـــی ش ـــب نگران موج

ـــت. ـــران اس ای
ـــمالی  ـــایه ش ـــر دو همس ـــا ه ـــزود: م وی اف
خـــود را بـــه خویشـــتنداری و پرهیـــز از 
هرگونـــه اقدامـــی کـــه شـــرایط را ســـخت تر 
ـــه  ـــان توصی ـــه آن ـــرده و ب ـــوت ک ـــد دع می کن
ــا،  ــوری درگیری هـ ــف فـ ــا توقـ ــم بـ می کنیـ
همـــه تـــاش خـــود را بـــرای بازگشـــت 
آرامـــش و حـــل و فصـــل مســـالمت آمیز 
اختافـــات در چارچـــوب گروه هـــای صلـــح و 

ســـازمان ملـــل بـــه کار گیرنـــد.

پیوند با طبیعت

 ســـال نـــو، گویـــا بـــرای 
ــم  ــردن غـ ــود و  دورکـ ــادی خـ ــل شـ تکمیـ
ســـیزدهم  درروز  خمودگـــی،  و  غصـــه  و 
فروردیـــن مـــاه، بـــا بیـــرون آمـــدن از خانـــه 
ـــیزده  ـــم س ـــت، مراس ـــن در طبیع ـــاه گرفت و پن
ـــهرها و  ـــه ش ـــد. در هم ـــرا می کنن ـــه در را اج ب
ــا  ــتاها و عشـــیره های ایـــران، خانواده هـ روسـ
ـــا  ـــواده ب ـــد خان ـــی، گاه چن ـــورت گروه ـــه ص ب
ـــل  ـــرده و آجی ـــاده ک ـــر را آم ـــذای ظه ـــم غ ه
و خوردنی هـــای ســـفره هفـــت ســـین را 
بـــا خـــود برداشـــته و بـــه دامـــان صحـــرا و 
طبیعـــت می رونـــد و ســـبزه هفـــت ســـین را 
بـــا خـــود بـــرده و بـــه آب روان می ســـپارند 
ـــن، شـــوخی  ـــت رفت ـــن صحـــرا و طبیع ـــه دام .ب
ـــوردن و در  ـــاب خ ـــدن، ت ـــردن، دوی ـــازی ک و ب
هـــر حـــال شـــاد بـــودن، از ویژگی هـــای 
روز ســـیزده بـــدر اســـت. گـــره زدن ســـبزه 
ــواری ها  ــره دشـ ــدن گـ ــاز شـ ــت بـ ــه نیـ بـ
و بـــرآورده شـــدن آرزوهـــا، از دیگـــر رســـوم 
ایـــن روز اســـت. هرچنـــد طبیعـــت همـــواره 
در ایـــران مـــورد احتـــرام و ســـتایش بـــوده 
ــای  ــال هـ ــی سـ ــفانه طـ ــا متاسـ ــت امـ اسـ
ـــود  ـــای خ ـــه ه ـــراد زبال ـــدادی از اف ـــر تع اخی
را در روز ســـیزدهم فروردیـــن بـــدون توجـــه 
ــت  ــان طبیعـ ــت در دامـ ــط زیسـ ــه محیـ بـ
رهـــا می کننـــد. ایـــن امـــر موجـــب نازیبـــا 
ـــدن  ـــام ش ـــس از تم ـــت پ ـــان طبیع ـــدن دام ش
گشـــت و گـــذار مـــردم می شـــود. بنابرایـــن 
ــود  ــه می شـ ــردم توصیـ ــه مـ ــن روز بـ در ایـ
ـــت،  ـــط زیس ـــی محی ـــه پاکیزگ ـــبت ب ـــه نس ک

توجـــه کافـــی داشـــته باشـــند.
ــدر،  ــیزده بـ ــن سـ ــال، جشـ ــر حـ ــه هـ بـ
پایـــان بخـــش مراســـم نـــوروزی اســـت کـــه 
در روز ســـیزدهم فروردیـــن مـــاه اتفـــاق 
می افتـــد و در حقیقـــت طایـــه ای بـــرای 
آغـــاز کار و فعالیـــت هـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی 
و کشـــاورزی از روز پـــس از آن در طـــول ســـال 
ـــوروزی   ـــان  دوره  ن ـــه  پای ـــن روز ک ـــت. در ای اس
تلقـــی  می شـــود، مـــردم  در دشـــت  و بیابـــان  
ــد  ــرد می آینـ ــاری  گـ ــبز بهـ ــای  سـ و در فضـ
و بـــه  شـــادی  می  پردازنـــد. در ایـــن  روز 
پایانـــی  نیـــز چـــون  روزهـــای  دیگـــر عیـــد، 
ـــر  ـــته  و دیگ ـــون  آش  رش ـــژه  همچ ـــی  وی خوراک
ـــدم  ـــد. گن ـــبزی  دار می  پزن ـــای  س ـــوراک ه خ
هایـــی  را کـــه  بـــرای  ســـفره  هفـــت  ســـین  
رویانیده انـــد بـــا خـــود بـــه  صحـــرا می برنـــد 
و بـــا انداختـــن  آن  در جـــوی  و رود و بیـــرون  
ـــه  آن   ـــا ب ـــه  ی ـــیزده  را ک ـــی  س ـــه  نحس از خان
ـــن، آن  را  ـــم  که ـــه  رس ـــا ب ـــا بن ـــد و ی معتقدن
ــود  ــد از خـ ــی  نمی کننـ ــن  تلقـ ــوش  یمـ خـ
بـــاور  ایـــن  می ســـازند.  دور  خانـــواده   و 
ـــواده ای  ـــر خان ـــه اگ ـــت ک ـــان اس ـــی چن همگان
نتوانـــد بـــه علتـــی تمـــام روز را بـــه بـــاغ و 
صحـــرا بـــرود، بـــه ویـــژه بـــا دگرگونی هـــای 
ـــرروز  ـــد از ظه ـــروز، در بع ـــهری ام ـــه ش جامع
ــی  ــان کوتاهـ ــرای زمـ ــی بـ ــیزدهم، حتـ سـ
هـــم کـــه شـــده بـــرای گـــره زدن ســـبزه و 
ـــا  ـــاغ ی ـــه ب ـــه ب ـــی از خان ـــردن نحس ـــرون ک بی

گردشـــگاهی عمومـــی مـــی رود. 
امـا از گذشـــته تاکنـــون، دگرگونی هـای 
صنعتی و شـغلی، بزرگ شـدن شـهرها، وسعت 
خانه سـازی و شهرسـازی و فراوانی وسـایل آمد 
و رفـت باعـث شـده کـه خانواده هـا در عیـن 
حال که اسـتقبال بیشـتری نسـبت به روآوردن 
بـه طبیعـت و طبیعـت گـردی دارنـد، اما سـال 
به سـال مجبـور به پیمـودن راه بیشـتری برای 
یافتـن سـبزه و کشـتزار جهـت گـذران سـیزده 
بدر هسـتند چـون رفته رفتـه اسـتفاده بی رویه 
و نابجـای انسـان از طبیعـت باعـث نابـودی آن 

است. شـده 
 در ســـالهای اخیـــر کـــه بحـــث حفاظـــت 
از محیـــط زیســـت و اهمیـــت آن در زندگـــی 
ــت ،  ــده اسـ ــرح شـ ــتر مطـ ــان ها بیشـ انسـ
ـــار  ـــا ، آث ـــتگان م ـــه گذش ـــویم ک ـــه می ش متوج
حضـــور در طبیعـــت را درک کـــرده بودنـــد و 
ـــه  ـــم و غص ـــی و غ ـــردن نحس ـــس دور ک در پ
از خانـــه، بـــه دنبـــال آثـــاری کـــه طبیعـــت 
می توانـــد روی انســـان و بـــرای متحـــول 
ــان دریافتـــه  کـــردن او بگـــذارد، بودنـــد. آنـ
ــا  ــاط بـ ــراری ارتبـ ــج برقـ ــه نتایـ ــد کـ بودنـ
ــه  ــت بـ ــه در نهایـ ــظ آن کـ ــت و حفـ طبیعـ
ــت،  ــده اسـ ــل های آینـ ــان و نسـ ــع انسـ نفـ
چیســـت و بـــه تدریـــج بـــا آگاهـــی از ایـــن 
ـــر  ـــز تغیی ـــدر نی ـــیزده ب ـــه س ـــرش ب ـــر، نگ تفک
ـــن  ـــه ای ـــان ب ـــع انس ـــه در واق ـــوری ک ـــرد بط ک
ــتی  ــتر از هسـ ــه درک بیشـ ــید کـ ــاور رسـ بـ
و نعمت هـــای خداونـــد کـــه در محیـــط 
ــودی  ــفه وجـ ــت، فلسـ ــان اسـ ــی انسـ زندگـ
می دهـــد  تشـــکیل  را  بـــدر  ســـیزده  روز 
ـــت  ـــه روز طبیع ـــر ب ـــالهای اخی ـــی س ـــه ط ک
نامگـــذاری شـــده اســـت. طبیعتـــی کـــه 
ـــتایش  ـــرام و س ـــورد احت ـــران م ـــواره در ای هم
ـــظ و  ـــرزمین در حف ـــن س ـــان ای ـــوده و مردم ب

پاکیزگـــی آن کوشـــیده انـــد .

لبـاس، بـه عنـوان ظاهـر افـراد اجتمـاع می توانـد بیانگـر بخـش زیـادی از خصوصیـات 
افـراد باشـد و صنـف خشکشـویی ها  یکـی از اصنافـی اسـت که ارتبـاط مسـتقیمی با این 
مـورد دارد. غامرضـا یوسـفی  عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه خشکشـویان و شـرکت های 
خدماتـی تنظیفـی )همگـن( بـا دارا بـودن 25 سـال سـابقه در ایـن حـوزه از افراد شـناخته 
شـده ایـن صنـف بـه شـمار مـی رود. وی که عـاوه بـر کارشناسـی، عضویت شـوراهای حل 
اختـاف را نیـز عهـده دار اسـت  بـه درخواسـت  ایـن نشـریه جهت انجـام مصاحبه، پاسـخ 
مثبـت دادنـد. ماحصـل ایـن مصاحبـه به شـرح زیر اسـت کـه از نظـر خواننـدگان می گذرد

در دیدار نوروزی مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مطرح شد:
موضوعات پژوهشی شرکت گاز استان باید در راستای 

اقتصاد مقاومتی تعریف گردد
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وضعیــت فیلــم اســتان در مقایســه بــا 

ــه اســت؟ ســایر اســتان ها چگون
وضعیـت فیلـم اسـتان بـه دو دلیـل رضایت 
بخـش نیسـت . یـک - عـدم حضـور نیروهـای 
متخصـص. دو- کمبـود منابـع مالـی . مـا بایـد 
بـه این باور برسـیم کـه بینندگان دارای شـعور 
بعـد  از  مـا  تولیـدات  اگـر  و  هسـتند  باایـی 
سـاختاری و کیفیـت در درجه ی باایی باشـند 
حتمـا بیننـدگان جـذب دیـدن برنامـه خواهند 
شـد . هماننـد سـریال طاهره کـه بیننـدگان را 
دوبـاره بـا صـدا و سـیمای مرکـز تبریز آ شـتی 

داد . 
معنـای  بـه  سـینمایی  تولیـدات  حـوزه  در 
واقعـی نیـز بایـد در نظـر داشـت بـه جـز تعداد 
انگشـت شـماری از آثـار کـه در سـال ۹4 در 
اسـتان تولیـد شـد، فیلـم سـینمایی بـه معنای 
واقعـی در آذربایجان شـرقی تولید نشـده اسـت 
حـوزه  ایـن  در  اسـتان  وضعیـت  رو  ایـن  از  و 
بسـیار تاسـف برانگیزتر اسـت. ولی خوشبختانه 
اسـتان  در  شـده  تولیـد  کوتـاه  فیلم هـای 
توانسـته اند موفقیت هـای خوبـی کسـب کننـد 
و حداقـل در ایـن زمینـه شـاید بتـوان گفـت 
آذربایجـان شـرقی حرفـی بـرای گفتـن دارد.

یکـــی از مهمتریـــن ضعف هـــای 
فیلم هـــای ایرانـــی، بحث ســـناریو 
این  از  نیز  اســـتان  تولیدات  اســـت، 
نظر  به  نیســـتند،  مســـتثنی  قاعده 
شـــما این موضـــوع تا چـــه حد بر 
داشته  تاثیر  اســـتان  تولیدات  کیفیت 

؟ ست ا
قطعا می توان بحث فیلم نامه را یکی از ارکان 
این رو مهمترین نقطه  از  تولید فیلم دانست و 
فیلم  بحث  نیز  استان  تصویری  تولیداتی  ضعف 
در  نامه  فیلم  ضعف  دایل  از  یکی  است.  نامه 
صنعت فیلم ایران و استان را می توان عدم تبحر 
و  سو  یک  از  نویسان  نامه  فیلم  کافی  تسلط  و 
از سوی  سناریو ها  ساختاری  و  محتوایی  ضعف 

دیگر دانست. 
بازیگران  به  نیز  مشکل  این  از  بخشی 
عرضه  عنوان  به  بازیگر  که  چرا  برمی گردد، 
از  کاملی  شناخت  می بایست  نامه  فیلم  کننده 
کاراکتر خود در فیلم نامه داشته باشد تا بتواند 
ضمن ایجاد ارتباط با کاراکتر خود، نقاط ضعف 
و قویت شخصیت پردازی کاراکتر خود را کشف 
با عوامل تولید، سعی در  کرده و در هماهنگی 

ارتقاء کیفی فیلم داشته باشد. 

چگونه وارد عرصه بازیگری شدید؟ و آیا 
انتخاب  را  حرفه  این  بود  قرار  باره  دو  اگر 

کنید، انتخاب می کردید؟
از قبل از دبستان با اجرای نقش های ساده 
در نمایش های برادرم وارد دنیای بازیگری شدم 
و از ۹ سالگی با ایفای نقش در فیلم های کوتاه 
سینمای جوان بازیگری جلوی دوربین را تجربه 
کردم و این پشتکار در دوران تحصیل با اجرای 

نمایش هایی در مدرسه  ادامه پیدا کرد تا اینکه 
و  صدا  تولیدات  در  جدی  بصورت   7۵ سال  از 
سیمای مرکز تبریز حضور پیدا کردم و تا امروز 
با شبکه های مختلف استانها و تهران همکاری 

داشتم . سریال ها . تله فیلم ها و سینمایی.
اگر قرار باشد به گذشته برگردم قطعا باز هم 
با تامل و تفکر بیشتری این حرفه را ادامه خواهم 

داد .

آیــا ایــن حرفــه بــر زندگــی شــخصی 
شــما نیــز تاثیــر داشــته اســت؟

تاثیـرات مثبـت فراوانی داشـته اسـت . حتی 
زمانـی کـه نقش هـای منفی بـازی کـرده ام به 
دلیـل پیـدا کـردن آ گاهـی و اشـراف بـه منفور 
بـودن شـخصیت هـای منفـی ، سـعی کـرده ام 
کـه در زندگی شـخصی خـود از چنیـن رفتارها 
و افـکار دوری کنـم تـا خاطـرات منفـی بـودن 

دیگـر برایـم در واقعیـت تکرار نشـود .

ــیما  ــدا و س ــه ص ــی ک ــن علت مهمتری

ــت؟ ــاختاری دارد چیس ــف س ضع
یکی از مهمترین عللی که در این زمینه موثر 
است بسته بودن محیط در صدا و سیماست. در 
سازمان صدا و سیمای آذربایجان شرقی نگاهی 
کلیه  انجام  بر  مبتنی  دارد که  درون گرا وجود 
از نیروهای سازمان  با بهره گیری  امور سازمان 
در  خاقیت  رکود  به  منجر  موضوع  این  است. 
سازمان از یک سو و عدم امکان ورود افراد جدید 
به این سازمان از سوی دیگر شده است که این 
امر در مواردی منجر به ضعف شدید ساختاری 

تولیدات این سازمان می شود.
باید در نظر داشت در سازمان  نیز  از طرفی 
صدا و سیمای استان، بعضا برای حفظ وضعیت 
موجود و عدم تبدیل شدن هنرمندان به ستاره، 
سعی در عدم همکاری طوانی مدت وجود دارد 
که این امر به نوبه خود به جامعه هنری استان 

صدمات غیر قابل جبرانی وارد می آورد.

روی  پیــش  مشــکات  مهمتریــن 
ــد؟  ــه می دانی ــتند را چ ــینمای مس س

ــه  ــاز چ ــتند س ــک مس ــوان ی ــه عن و ب
موضوعاتــی را در صــورت فراهــم بــودن 

ــد؟ ــرار می دهی ــر ق ــد نظ ــرایط م ش
مهمتریـن  از  یکـی  پذیـری  انتقـاد  عـدم 
در  مسـتند  سـینمای  روی  پیـش  مشـکات 
کشـور و اسـتان بـه شـمار مـی رود. جـدای از 
مشـکات تولیـد کـه خود سـنگ بزرگـی پیش 
پـای فیلمسـازان اسـت، عـدم امـکان نمایـش 
فراقانونـی و خـارج  بـه دلیـل محدودیت هـای 
نمایـش  امـکان  عـدم  بـه  منجـر  از چارچـوب 

می شـود. مسـتند  تولیـدات 
بـا ایـن همـه مسـتند سـازی یـک دغدغـه 
فـارغ  مستندسـازان  اساسـا  و  اسـت  شـخصی 
از تمامـی ایـن مشـکات سـعی بـر ایـن دارنـد 
نحـو  بـه  را  جامعـه  در  موجـود  معضـات  تـا 
صحیحـی نمایـش دهنـد. از این رو اگر شـرایط 
مهیـا باشـد بـه عنـوان یک مسـتند سـاز عاقه 
دارم در حـوزه اجتماعـی اقـدام بـه تولیـد فیلم 

مسـتند کنـم.

ــینمای  ــق س ــل توفی ــن عل مهمتری
کوتــاه اســتان را چــه می دانیــد؟

فعـاان فیلـم کوتـاه اغلب بـا عشـق و عاقه 
اقـدام بـه تولید می کننـد و به دلیـل وجود جو 
دوسـتانه در میـان ایـن قبیـل گروه هـا  اغلـب 
مشـکات یـا به چشـم نمی آینـد و یـا آن که با 
همدلـی میـان اعضای گـروه مرتفـع می گردند. 
از طرفـی نیـز فیلـم کوتـاه بـه دلیـل سـاختار 
خـاص خـود امکانـات بـه مراتـب کمتـری نیاز 
بسـتر  می توانـد  نیـز  مبنـا  همیـن  بـر  و  دارد 
بسـیار مناسـبی بـرای فعالیـت افـراد خـاق و 

تـازه وارد بـه ایـن عرصه باشـد.

ماک انتخاب کارهایتان چیست ؟
 برایـم  کیفیـت مهم اسـت . اینکه کار دارای 
فیلمنامـه حرفه ای و جذاب باشـد . شـعارم کار 
کـم امـا بـا کیفیـت بااسـت . و دوسـت دارم با 
حضـور در کارهـای خـوب بـه شـعور بینندگان 

احتـرام بگذارم .

نقــش خانــواده در پیشــرفت کاری 
ــود ؟  ــدی ب ــه ح ــما در چ ش

بـی شـک اگـر همراهـی و پشـتیبانی پـدر و 
مـادرم و صبـوری دختـرم و تشـویق همسـرم 

نبـود ، بنـده امـروز در ایـن جایـگاه نبـودم .

در  جدیــد  ســال  در  شــما  آرزوی 
؟  فیلــم چیســت  عرصــه 

ــن  ــه انجمـ ــد آرزو دارم کـ ــال جدیـ در سـ
فیلـــم اســـتان چنـــان حضـــور پررنگـــی 
ـــر  ـــوش فک ـــازان خ ـــه فیلمس ـــد ک ـــته باش داش
ـــینمایی  ـــم س ـــیع و عل ـــد وس ـــه دی ـــواد ک و باس
ــاخت  ــرای سـ ــی بـ ــوان مالـ ــا تـ ــد امـ دارنـ
ندارنـــد ، حضـــور انجمـــن فیلـــم اســـتان  را 
ـــس  ـــا ح ـــتیبان کام ـــی و پش ـــوان حام ـــه عن ب

کننـــد .

شهر و شورا

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری هفته نامه 
عجب شیر

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

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاات

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:

نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر تبریــز 
ــال  ــرداری از ترمین ــره ب ــاح و به ــت: افتت گف
مرکــزی تبریــز پاســخگویی مســئوانه بــه 
ــزی  ــهروندان تبری ــاله ش ــن س ــار چندی انتظ

ــود. ب
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از شــهریار،  محمــد حســین جعفــری در 
آییــن افتتــاح پایانــه مرکــزی تبریــز بــا اعــام 
ــال ها  ــد از س ــت: بع ــار داش ــب اظه ــن مطل ای
راکــد مانــدن تکمیــل پــروژه ترمینــال مرکــزی 
و  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  دوران  در  تبریــز، 
ــهردار  ــت ش ــا مدیری ــز ب ــارم تبری ــورای چه ش
ــد. ــز می باش ــرای تبری ــی ب ــاق بزرگ ــز اتف تبری

ــال  ــه از س ــروژه ک ــن پ ــزود: ای ــری اف جعف
ــف  ــل مختل ــه دای ــود ب ــورده ب ــد خ 73 کلی
تــا دو ســال پیــش نیمــه کاره بــه حــال خــود 

ــز  ــزم شــهردار تبری ــا ع ــه ب ــود ک ــا شــده ب ره
وحمایــت شــورای اســامی شــهر تبریــز و 
همراهــی اســتاندار و فرمانــدار تبریــز بــه ثمــر 

ــت. ــته اس نشس
شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس  نائــب 
تبریــز گفــت: تبریــز و آذربایجــان دروازه اروپــا 
ــش و  ــم نق ــی رغ ــت و عل ــورمان اس ــه کش ب
ــه  ــول س ــهر در ط ــن ش ــاس ای ــت حس موقعی
ــا  ــه ب ــهر در مقایس ــن کانش ــته ای ــه گذش ده
ــای  ــروژه ه ــورمان در پ ــهرهای کش ــایر ش س

ــته  ــبی نداش ــهم مناس ــی س ــی و زیربنای اساس
ــت. اس

ــروژه  ــرای پ ــر ضــرورت اج ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــا توج ــز ب ــی در تبری ــی و مل ــای زیربنای ه
ــت: شــورا  ــن شــهر گف ــان ای ــگاه و ش ــه جای ب
ــبانه  ــوان و ش ــام ت ــا تم ــز ب ــهرداری تبری و ش
ــد  ــاش می کنن ــهر ت ــعه ش ــرای توس روزی ب
ــن  ــن شــهر که ــعه اساســی ای ــرای توس ــا ب ام
نیــاز بــه عــزم ملــی بــه شــدت احســاس 
ــای  ــی ه ــب ماندگ ــی از عق ــا بخش ــود ت می ش

ــود. ــران ش ــهر جب ش
محمــد حســین جعفــری افــزود: مــردم 
تبریــز از ســالیان گذشــته چشــم انتظــار اتمــام 
ــتند  ــه هس ــز و میان ــن تبری ــط آه ــروژه خ پ
ــازرگان یکــی از پــروژه  ــز ب ــان تبری گفــت: اتوب
هــای مهــم ملــی می باشــد کــه بایــد بــا 
حمایــت و توجــه دولــت خدمتگــذار هــر چــه 

ــد. ــام برس ــه اتم ــریعتر ب س
نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر تبریــز 
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــان س در پای
موجــود تبریــز در حــوزه حمــل و نقــل عمومــی 
ــا  ــز جــز ب ــرو تبری گفــت: تکمیــل خطــوط مت
حمایــت و همراهــی دولــت خدمتگــذار ممکــن 
ــد  ــی نخواه ــه تنهای ــرا شــهرداری ب نیســت زی
توانســت منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای 

ــد. ــن نمای ــروژه را تامی ــن پ ــل ای تکمی

 نائب رئیس شورای اسامی شهر تبریز؛ 

افتتاح پایانه مرکزی تبریز پاسخ مسئوانه به 
انتظار چندین ساله شهروندان بود 

راه اندازی نخستین خط اتوبوس  
برقی در تبریز 

معـــاون حمـــــل و نقـــــل و ترافیـــک 
اولین فاز  از بهره بـــرداری  شـــهرداری تبریز، 

اتوبوس هـــای برقـــی خبـــر داد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــوب  ــوان، یعق ــگاران ج ــگاه خبرن ــل از باش نق
وحیدکیــا اظهــار داشــت: 20 دســتگاه اتوبــوس 
برقــی، ســال گذشــته بــا اعتبــار 300 میلیــارد 
ریــال خریــداری شــده اســت کــه 10 دســتگاه 
ــاری  ــال ج ــت س ــا اردیبهش ــن اتوبوس ه از ای

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ب
اتوبوس هــای  اول  خــط  داد:  ادامــه  وی 
برقــی از میــدان فهمیــده تــا بــازار بــا 10 
دســتگاه اتوبــوس بــه بهره بــرداری خواهــد 
ــا  ــاز دوم و ب رســید و 10 دســتگاه دیگــر در ف
فاصلــه یــک ماهــه مــورد اســتفاده شــهروندان 

قــرار می گیــرد.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
تبریــز ایــن اقــدام را در راســتای اجرایــی کردن 
ــادآور  ــرده و ی ــوان ک ــاک عن ــل پ ــل و نق حم
ــه تاکیــد شــهردار کانشــهر  ــا توجــه ب شــد: ب
ــهروندان از  ــدی ش ــر بهره من ــی ب ــز مبن تبری
حمــل و نقــل پــاک ایــن طــرح اجــرا می شــود 
و در صــورت حصــول نتیجــه مطلــوب در ســایر 

نقــاط شــهر نیــز گســترده خواهــد شــد.
وی گفــت: ایــن اتوبوس هــا بــه صــورت 
ــارژ  ــا ش ــا ب ــد و تنه ــی کار می کنن ــا برق کام
و  مبــدا  ایســتگاه  در  دقیقــه ای   7 باطــری 
ــل و  ــاز حم ــخگوی نی ــد پاس ــد می توانن مقص

ــند. ــهری باش ــاک ش ــل پ نق
وحیدکیــا یــادآور شــد: در صورتــی کــه ایــن 
ــی  ــوی و آب و هوای ــرایط ج ــا ش ــا ب اتوبوس ه
شــهر تبریــز ســازگار باشــد و در صــورت 
ــوط  ــایر خط ــوب در س ــه مطل ــول نتیج حص
شــرکت واحــد نیــز بــه ایــن اتوبوس هــا مجهــز 
خواهنــد شــد تــا شــاهد حمــل و نقــل پــاک در 

ــز باشــیم. شــهر تبری

 طبیعت زیبای عجب شیر میزبان 
خانواده های ایرانی

طبیعـــت بکـــر و مناطـــق سرســـبز، زیبـــا 
و دلنـــواز شهرســـتان عجـــب شـــیر پذیـــرای 
مـــردم و دوســـتداران طبیعـــت در روز انـــس 

بـــا طبیعـــت اســـت.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
تقـــل از ایرنـــا، دامـــن کوه هـــا و بـــاغ هـــای 
ایـــن شهرســـتان از مناطـــق و جاذبـــه هـــای 
گردشـــگری و تفریحـــی آذربایجـــان شـــرقی 
ــق،  ــودن آاچیـ ــطه دارا بـ ــه واسـ ــوده و بـ بـ
چشـــمه آب طبیعـــی و ســـرویس هـــای 
ــگران و  ــتقبال گردشـ ــورد اسـ ــتی مـ بهداشـ

مســـافران نـــوروزی اســـت.
ـــه  ـــاحل دریاچ ـــه در س ـــن خط ـــترش ای گس
ـــراه  ـــای ســـهند، هم ـــوه زیب ـــه ک ـــه و دامن ارومی
بـــا رودهـــای خروشـــان، چشـــمه هـــای 
ــته  ــر، از گذشـ ــی دلپذیـ ــان و طبیعتـ جوشـ
ـــاص و  ـــار خ ـــه اعتب ـــن منطق ـــه ای ـــای دور ب ه

چشـــم انـــدازی بدیـــع بخشـــیده اســـت.
منطقـــه توریســـتی قلعـــه چـــای عجـــب 
ـــتان  ـــن شهرس ـــگری ای ـــق گردش ـــیر از مناط ش
پذیـــرای  طبیعـــت،  روز  در  کـــه  بـــوده 
ــف  ــهرهای مختلـ ــادی از شـ ــگران زیـ گردشـ
بویـــژه مرکـــز اســـتان و اســـتان هـــای 

ــت. ــوار اسـ همجـ
بیشـــتر گردشـــگران روز ســـیزده بـــدر 
ــت،  ــق، بوکـ ــتاهای الینجـ ــیه روسـ در حاشـ
ـــد،  ـــه، گنب ـــه، صومع ـــرق، زاوی ـــک دره، تج تپی
مهمانـــدار، ولینجـــق، هـــرگان، یایچـــی، 
ــو و گل  ــو ، قبادلـ ــیان، رحمانلـ ــه، پسـ ینگجـ
تپـــه و دیگـــر بـــاغ هـــای ایـــن شهرســـتان 

اتـــراق می کننـــد.
از جاهــای دیدنــی و مــورد وثوق گردشــگران 
ــرم  ــای گ ــه آب ه ــوان ب ــن شهرســتان می ت ای
ــی  ــی و دیدن ــب طبیع ــه، مواه ــه ارومی دریاچ
هــای دیگــری ماننــد آب طایــی گنبــد، آبشــار 
ــران و  ــکوه دره کبوت ــاخ، ش ــاخ چ ــای چ زیب
ــز باغــدره اشــاره کــرد. تفرجــگاه خاطــره انگی

بیــگ،  خاتــون  تگرگــی  هــای  چشــمه 
ــای  ــای و غاره ــه چ ــد قلع ــه ضحــاک ، س قلع
خمــره ای هــرگان نیــز از دیگــر قابلیــت 
هــای طبیعــی و اســتعدادهای جهانگــردی 
ــوروز  ــام تعطیــات ن ــرای ای ــن شهرســتان ب ای

ــت. ــدر اس ــیزده ب ــن س و جش
بـــرای  فروردیـــن  از  روز  ســـیزدهمین 
ــت  ــا طبیعـ ــت بـ ــس و الفـ ــا روز انـ ایرانی هـ
بـــوده بنابرایـــن کمتـــر فـــرد ایرانـــی اســـت 
ـــاه  ـــت پن ـــان طبیع ـــه دام ـــن روز ب ـــه در ای ک
ــاط  ــبزی و نشـ ــراوت و سرسـ ــرد و از طـ نبـ

ــرد. ــره نگیـ طبیعـــت بهـ
بســیار  زنــده،  موجــود  یــک  طبیعــت 
حســاس و آســیب پذیــر بــوده و بــی توجهــی و 
آلــوده کــردن آن نــه تنهــا مــا بلکــه آینــدگان 

را از مواهــب آن بــی بهــره می کنــد.
ــیر، در  ــب ش ــهردار عج ــام ش ــاس اع براس
روز انــس بــا طبیعــت، مامــوران این شــهرداری 
شــش هــزار کیســه زبالــه بیــن مــردم و عاقــه 

ــد. ــع می کنن ــه طبیعــت توزی ــدان ب من
ــب  ــزداری عج ــی و آبخی ــع طبیع اداره مناب
شــیر بــرای حفاظــت از عرصــه هــای طبیعــی 
ایــن شهرســتان در ایــن روز، اقــدام بــه توزیــع 
تراکــت و نصــب بنرهــای تبلیغاتــی کــرده 
ــه  ــت هرچ ــگران طبیع ــافران و گردش ــا مس ت
بیشــتر نســبت بــه حفاظــت از محیــط زیســت 

ــد. ــاش کنن ــی ت ــع طبیع و مناب
شـــهرداری جـــوان قلعـــه نیـــز در روز 
ــه  ــزار کیسـ ــدود هـ ــت حـ ــا طبیعـ ــس بـ انـ
ـــع  ـــگران توزی ـــافران و گردش ـــان مس ـــه می زبال
و  نشـــانی  آتـــش  اورژانـــس،  و  می کنـــد 
ـــش  ـــز در بخ ـــی نی ـــی و رانندگ ـــس راهنمای پلی
ـــات  ـــرای خدم ـــتان ب ـــن شهرس ـــای ای ـــه چ قلع

دهـــی بـــه مســـافران مســـتقر شـــده انـــد.

 رئیس کمیسیون صنایع مجلس: 
شهرک صنعتی در اسکو ایجاد می شود

رئیـس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس 
شـورای اسـامی از ایجـاد شـهرک صنعتـی در 
شهرسـتان اسـکو در آذربایجان شـرقی خبر داد 
و بـر ضـرورت تسـریع در اجـرای آن تاکید کرد

نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به   
صنعتی  شهرک های  شرکت  عمومی  روابط  از 
شنبه  سه  روز  رحمانی  رضا  شرقی،  آذربایجان 
در بازدید از محل مکان یابی شده برای اجرای 
از  اسکو  شهرستان  کرد:  اظهار  شهرک،  این 
دستی  صنایع  توسعه  برای  ویژه ای  ظرفیت 
برخوردار است و در کنار آن مردم سخت کوش 
توسعه  برای  تاش  در  باایی  توانمندی  آن 
شهرستان دارند که باید از این مزیت ها به نحو 
شایسته ای بهره برداری شود.  وی افزود: ایجاد 
از خواسته های  اسکو یکی  شهرک صنعتی در 
مردم این شهرستان و در عین حال از ملزومات 
توسعه آن به شمار می رود که با وجود پیگیری 
های مکرر و قول های مساعدی که در این زمینه 
داده شده بود، تاکنون اجرایی شدن آن با وقفه 

مواجه شده است.
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
انتظـار  داد:  ادامـه  اسـامی  شـورای  مجلـس 
مـی رود راه انـدازی شـهرک صنعتـی اسـکو در 
اولویت مدیریت شـرکت شـهرک هـای صنعتی 

گیرد.  قـرار  اسـتان 
رحمانـی اضافـه کـرد: ایجـاد ایـن شـهرک 
مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـت های  بـا  همسـو 
بـوده و نقـش مهمـی در حـوزه کارآفرینـی و 
کـرد. ایفـا خواهـد  منطقـه  بـرای  اشـتغالزایی 

مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی 
آذربایجـان شـرقی نیـز در ایـن بازدیـد اظهـار 
کـرد: زمیـن موجـود در 36 هکتـار مـکان یابی 
اولیـه مطالعاتـی نیـز در آن  اقدامـات  شـده و 
صـورت پذیرفتـه اسـت، امـا بـه دلیـل مسـایل 
زیسـت محیطـی عملیـات اجرایـی آن بـا وقفه 
مواجه شـده اسـت.  مرتضـی نیرومند اسـکویی 
افـزود: مسـایل زیسـت محیطـی ایـن شـهرک 
بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت منعکـس 
شـده و سـعی می شـود تا در سـریع ترین زمان 

ممکـن عملیـات اجرایـی آن شـروع شـود.
در  صنعتـی  شـهرک  احـداث  افـزود:  وی 
اسـکو از تکالیف شـرکت شـهرک هـای صنعتی 
آذربایجـان شـرقی بـوده و تـاش می کنیـم تـا 
نواقـص سـال هـای گذشـته را امسـال جبـران 

. کنیم

ـــریال  ـــم و س ـــه فیل ـــتان در عرص ـــده اس ـــناخته ش ـــران ش ـــری از بازیگ ـــر نصی ـــا می لعی
می باشـــد، وی از ســـال 1375 همـــکاری بـــا صـــدا و ســـیمای اســـتان را در کارنامـــه 
ــازمان  ــن سـ ــدی ایـ ــریال های تولیـ ــی و سـ ــای تلویزیونـ ــود دارد و در فیلم هـ ــری خـ هنـ
از جملـــه مجموعـــه ســـحرخیزان کوچـــک، باریشـــیق فصلی،ائلچلیـــق و چنـــد فیلـــم و 
ســـریال دیگـــر بـــه ایفـــای نقـــش پرداختـــه اســـت. خانـــم میـــر نصیـــری بـــه عنـــوان 
ـــتند  ـــوزه مس ـــوند. وی در ح ـــناخته می ش ـــز ش ـــتان نی ـــته اس ـــازان برجس ـــی از مستندس یک
موفـــق بـــه کســـب عناویـــن بهتریـــن فیلمســـاز زن درفیلـــم کوتـــاه جشـــنواره زنـــان 
ـــت.  ـــده اس ـــم ش ـــیب شش ـــنواره س ـــتند ازجش ـــم مس ـــن فیل ـــاز 1384 و بهتری فیلمس
از ایـــن رو مصاحبـــه ای بـــا ایشـــان ترتیـــب دادیـــم تـــا بـــه بررســـی مشـــکات حـــوزه 
ـــی  ـــدگان گرام ـــر از نظـــر خوانن ـــه شـــرح زی ـــه ماحصـــل آن ب ـــم ک ـــم در اســـتان بپردازی فیل

می گـــذرد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی، اعــام کــرد 
کــه دولــت در نظــر دارد ســال آینــده حداقــل 
از دیــون خــود بــه  ۵00 میلیــارد تومــان 
ــازی  ــوارض نوس شــهرداری ها را درخصــوص ع

ــد. ــت کن ــوده پرداخ ــای فرس بافت ه
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از شــهریار، محمدســعید ایــزدی بــا 
ــنهاد  ــرد: دو پیش ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای اع
در جهــت کمــک بــه نوســازی و بهســازی 
و  عمــران  کمیســیون  طــرف  از  شــهری 
ــه  ــی و ب ــس بررس ــی مجل ــیون اجتماع کمیس
ــی از  ــه یک ــده ک ــه ش ــق ارای ــیون تلفی کمیس
ــه شــهرداری ها  آنهــا پرداخــت دیــون دولــت ب
در مــورد تخفیــف عــوارض و دیگــری پرداخــت 
بافت هــای  تســهیات  ســود  مابه التفــاوت 

ــت. ــوده اس فرس
وی افــزود: در قانــون احیــای بافت هــای 
تــا   ۵0 از  موظفنــد  شــهرداری ها  فرســوده 
100 درصــد عــوارض نوســازی را تخفیــف 
ــن میــزان را  ــت موظــف اســت ای دهنــد و دول
ــال 138۹  ــز س ــه بج ــد ک ــهرداری بده ــه ش ب
هیــچ ســالی ایــن مبالــغ پرداخــت نشــده امــا 
طبــق ایــن پیشــنهاد قــرار اســت ســال آینــده 
حداقــل ۵00 میلیــارد تومــان اختصــاص یابــد.

مدیرعامــل شــرکت عمــران و بهســازی 
شــهری ادامــه داد: دومیــن پیشــنهاد پرداخــت 
بافت هــای  تســهیات  ســود  مابه التفــاوت 
ــر پرداخــت  ــی ب ــت مبن ــد دول فرســوده و تعه
ــت  ــهیات اس ــود تس ــغ س ــد از مبل 10 درص

کــه امیدواریــم بــه زودی در کمیســیون تلفیــق 
ــود. ــب ش تصوی

ایــزدی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد رونــد 
اجــرای هشــت مــدل بهســازی و نوســازی 
ــخبتانه روز  ــت: خوش ــوده گف ــای فرس بافت ه
اول  معــاون  جهانگیــزی  آقــای  سه شــنبه 
ــه  ــا را ک ــن مدل ه ــی از ای ــور یک رییس جمه

ــت  ــت، تح ــده دار آن اس ــی عه ــش خصوص بخ
عنــوان مــدل شــمس ایرانیــان رونمایــی کــرد 
ــن  ــت. ای ــدن اس ــی ش ــال عملیات ــه در ح ک
مــدل در منطقــه 17 شــهر تهــران تجربــه 
خوبــی دارد و قصــد داریــم ایــن تجربــه را بــه 

ــم. ــم دهی ــاط تعمی ــایر نق س
بــا  داریــم  نظــر  در  کــرد:  تصریــح  وی 

حمایــت و اولویــت دادن بــه بخــش خصوصــی 
نوســازی  بــرای  انبوه ســازان  ظرفیــت  از 
ــرای  ــم و ب ــتفاده کنی ــوده اس ــای فرس بافت ه
ایجــاد کنیــم کــه  را  نهــادی  بــار  اولیــن 
متولــی  می توانــد  اختصاصــی  شــکل  بــه 

باشــد. بهســازی  و  نوســازی  طرح هــای 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان 
بافت هــای  نوســازی  مدل هــای  در  این کــه 
ــورت  ــهیاتی ص ــک تس ــت کم ــوده دول فرس
تشــویقی  بســته های  شــهرداری  می دهــد، 
ــردم  ــود م ــا خ ــه کار ب ــد و بقی ــه می کن ارای
ــن اســت  ــدل ای ــن م ــت ای ــت: مزی اســت، گف
ــای  ــت در جنبه ه ــه دول ــتگی اش ب ــه وابس ک
حمایتــی اســت و منابــع مالــی از طریــق مــردم 
تامیــن می شــود. کاری کــه در منطقــه 17 
ــاک  ــردم پ ــه م ــت ک ــن اس ــده ای ــام ش انج
ــد  ــرار می دهن ــاز ق ــار انبوه س ــود را در اختی خ

و از وام مســکن برخــوردار می شــود.
بــه گفتــه ایــزدی، یکــی از ویژگی هــای 
ــه در تخصیــص  ــی اســت ک ــدل، عدالت ــن م ای
ســود در نوســازی نصیــب صاحــب ملــک 
می شــود. اان یکــی از مشــکات در نظــام 
بســاز و بفروشــی ایــن اســت کــه ایــن ســازنده 
ســود اصلــی را می بــرد امــا ایــن مــدل معادلــه 
بــرد بــرد اســت کــه توســعه گر و صاحــب 
ملــک از ســود متناســب و معقولــی برخــوردار 
ــل  می شــوند. کیفیــت ســاخت و ســاز هــم قاب
ــن  ــم از بهتری ــعی داری ــه س ــت ک ــه اس توج

ــود.  ــتفاده ش ــح اس مصال

 معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 

 وعده دولت برای پرداخت بخشی از 
بدهی های خود به شهرداری ها 

در گفتگوی اختصاصی با یکی از بازیگران و فیلم سازان استان مطرح شد:

مستند سازی یک دغدغه شخصی است
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گــروه بانــک بــه شــرط برقــراری ســوئیفت و 
رفــع موانــع همچــون ایســنس ها و بکارگیــری 
ــی و  ــاز طراح ــرای ب ــاط ب ــا و ارتب ــرم افزاره ن
ــا چرخــه بانــک هــای جهانــی کــه  برقــراری ب
مــدت طوانــی هســت از آن خــارج شــده 
ــود،  ــع موج ــر موان ــن دیگ ــار رفت ــد و کن بودن

ــند. ــرو باش ــد پیش می توانن
و  تحریم هــا  شــدن  برداشــته  از  پــس 
از  برخــی  انتظــار  برجــام  شــدن  اجرایــی 
ــام و  ــا برج ــرمایه در پس ــازار س ــان ب کارشناس
ــه  ــد ک ــی می ش ــش بین ــوئیفت، پی ــال س اتص
ــازار گــروه بانــک باشــد؛ امــا میانگیــن  لیــدر ب
رشــد قیمت هــا در نیمــه دوم ســال ۹4 بــا 
حــدود 23 درصــد نوســان همــراه شــد و 
ــر آن  ــاف نظ ــل خ ــروه مح ــن گ ــدری ای لی

دســته از کارشناســان شــد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــازار  ــناس ب ــک کارش ــوز، ی ــورس نی ــل از ب نق
ســرمایه بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: 
ــروه  ــا، گ ــال ۹4 ام ــی س ــای پایان ــه ه در هفت
ــرد و  ــود ک ــدری را از آن خ ــوی لی ــودرو گ خ
بــا رشــد میانگیــن 200 درصــد خیلــی از 
ســهامداران بــازار ســرمایه را انگشــت بــه 
ــث  ــات باع ــن اتفاق ــام ای ــت. تم ــان گذاش ده
شــد تــا بــازار ســرمایه تحــت شــعاع قــرار گیرد. 
بــر اســاس اتفاقــات رخ داده، در مدتــی انــدک 
ــازار ســرمایه رشــدی  پــس از افــت دو ســاله ب
ــا  ــورد ت ــم خ ــورس رق ــرای ب ــده ب ــره کنن خی
بــرای آن دســته از ســهامداران خودرویــی 
ــا  ــورد. ام ــم بخ ــری رق ــف ناپذی ــیرینی وص ش

ــدود  ــرمایه ح ــازار س ــی ب ــن کل ــد میانگی رش
ــورت  ــهامداران ص ــر س ــرای دیگ ــد ب 30 درص

ــت. پذیرف
ــه اینکــه  محمــد فیــض بخــش در پاســخ ب
صنایــع پیشــروی بــازار در ســال ۹۵ چــه گــروه 
ــی پیــش بینــی می شــوند؟، گفــت: گــروه  های

ــع  ــوئیفت و رف ــراری س ــرط برق ــه ش ــک ب بان
بکارگیــری  و  موانــع همچــون ایســنس ها 
ــی و  ــاز طراح ــرای ب ــاط ب ــا و ارتب ــرم افزاره ن
ــا چرخــه بانــک هــای جهانــی کــه  برقــراری ب
مــدت طوانــی هســت از آن خــارج شــده 
ــود،  ــع موج ــر موان ــن دیگ ــار رفت ــد و کن بودن

می تواننــد پیشــرو باشــند.
وی افــزود: گــروه دیگــری کــه بــه آن اشــاره 
ــد  ــیمی خواه ــروه پتروش ــت، گ ــم داش خواهی
بــود کــه اســتعداد ها و پتانســیل بســیاری 
ــد  ــت، همانن ــد داش ــازی خواه ــرای سودس ب
ــرخ  ــات ن ــرط ثب ــه ش ــش از ۹2 ب ــالیان پی س
خــوراک. گــروه بعــدی کــه مــد نظــر هســت، 
صنعــت  در  فعــال  هــای  شــرکت  ســهام 
ــل و  ــل نق ــس از آن حم ــی و پ ــزات برق تجهی

می باشــد. دریایــی 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه تأکیــد کــرد: 
پیــش بینــی می شــود ســال ۹۵ ســال خوبــی 
بــرای کل کشــور بــه ویــژه بــرای بــازار ســرمایه 
باشــد. خوشــبختانه بــورس بــه طــور کلــی بــه 
ســمت آینــده روشــن در حــال حرکــت اســت و 
چاشــنی ایــن حرکــت اخبــار سیاســی مثبــت؛ 
پاییــن آمــدن تنــش هــای منطقــه و فــرا 
ــن آمــدن بهــره  ــژه پایی ــه وی ــی و ب ــه ای منطق
بانکــی؛ اشــاره و تثبیــت نــرخ ارز و حرکــت بــه 
ــا در نظــر  ســمت تــک نرخــی شــدن، البتــه ب
داشــتن اینکــه اجــرای ایــن امــر همتــی عظیــم 

ــود. ــد ب ــد و کمــی دشــوار خواه می طلب
اظهــار  خــود  ســخنان  خاتمــه  در  وی 
ــانه  ــاوره کارشناس ــه و مش ــک توصی ــت: ی داش
ــن  ــازار ســرمایه ای ــازه وارد ب ــه ســهامداران ت ب
ــان  ــمت نوس ــه س ــی ب ــد خیل ــه نبای ــت ک اس
ــذاری در  ــرمایه گ ــا س ــد، ب ــری روی بیاورن گی
ــدت و  ــان م ــاا در می ــیل ب ــا پتانس ــهام ب س
بلنــد مــدت می توانــد ســود بــا ریســک کمتــر 

ــانند. ــر برس ــه ثم ــر ب ــی باات و بازده

بـــرای  مهـــارت  هـــای ازم  آموختـــن 
معامله گـــری کار آســـانی اســـت، امـــا اگر 
موفـــق نشـــوید در جای مناســـب و صحیح 
آنها را بـــکار ببندید مهارت های شـــما برای 
سودســـازی مورد نظر شـــما فایده ای ندارند. 
بـــه عبارتی آخر ســـر بازهم این بازار اســـت 
که قیمـــت خـــود را دیکتـــه می کند. پس 
بازار گـــوش نمی دهند  به  معامله گرانی کـــه 

داشـــت. نخواهند  موفقیتی 
بــورس  در  شکســت  میــزان  می گوینــد 
بااســت، بــه عبارتــی بســیاری از معامله گــران 
بلنــد پــرواز در طــول همــان چنــد ســال اولیــه 
کــه وارد بــورس می شــوند از بــازار بیــرون 
ــور معامله گــر  انداختــه می شــوند. مایــک بافی
حقیقــی در کتــاب خــود بــا نــام »تــک معاملــه 
خــوب« دایــل عمــده ای کــه باعــث می شــود 
ــار  ــه اختص ــند را ب ــق نباش ــران موف معامله گ
ــورد  ــه در م ــل توج ــه قاب ــد. نکت ــان می کن بی
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــتباهات اینس ــن اش ای
ســادگی از وقــوع اکثــر ایــن اشــتباهات رایــج 

ــرد. ــری ک جلوگی
     آنها به بازار گوش نمی دهند

بـــرای  هـــای ازم  مهـــارت   آموختـــن 
معامله گـــری کار آســـانی اســـت، امـــا اگر 
موفـــق نشـــوید در جای مناســـب و صحیح 
آنها را بـــکار ببندید مهارت های شـــما برای 
سودســـازی مورد نظر شـــما فایده ای ندارند. 
بـــه عبارتی آخر ســـر بازهم این بازار اســـت 
که قیمـــت خـــود را دیکتـــه می کند. پس 
بازار گـــوش نمی دهند  به  معامله گرانی کـــه 

داشـــت. نخواهند  موفقیتی 
را   X ســهام  شــما  اگــر  مثــال،  بــرای 
خریــداری کرده ایــد و ناگهــان عوامــل بنیــادی 
جدیــدی ظاهــر می شــوند کــه فروشــندگان را 
ــن ســوق  ــه پایی ــرده و قیمــت را ب ــک ک تحری
ــه داشــته و  ــر اســت دســت نگ ــد، بهت می دهن
ــر  ــد. شــاید بهت ــی کنی ســهام را مجــدد ارزیاب
ــه  ــا اضاف ــودن و ی ــاز ب ــای لجب ــه ج ــت ب اس
کــردن بــر ســهامی کــه در ضــرر اســت، 
مقــداری وقــت گذاشــته و تصمیــم گیــری 
کنیــد ایــا ایــن اطاعــات جدیــد رونــد شــکل 
ــر. ــا خی ــد ی ــدت می بخش ــهم را ش ــه س گرفت

ــد  ــازار قواع ــد: »ب ــور می نویس ــک بافی مای
ســرپیچی  قواعــد  از  کســی  وقتــی  دارد. 
ــازار( دســت در جیــب  ــادر )ب ــن م می کنــد، ای

شــما کــرده و آنچــه متعلــق بــه خــودش اســت 
را برمــی دارد و آن را بــر نمی گردانــد«

    آنها از معامله کردن لذت نمی برند
ــری  ــرای یادگی ــی ب ــتیاق واقع ــا اش ــا ب تنه
و بهتــر کارکــردن اســت کــه می تــوان در 
کاری تخصــص یافــت. بــدون کنجــکاوی و 
ــران  ــه، معامله گ ــرای آن پیش ــردن ب ــذت ب ل
بــرای دنبــال کــردن پیشــرفت  انگیــزه ای 

ــد. ــود ندارن ــارت خ مه
نســبت  عاقــه ای  معامله گــران  وقتــی 
ــت  ــازار، وق ــل ب ــد، تحلی ــازی ندارن ــن ب ــه ای ب
یافتــن در  بــرای فهــم و تبحــر  گذاشــتن 
ــود.  ــد ب ــا خواه ــاً کاری طاقت فرس ــازار قطع ب
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از 
ــد  ــم می گیرن ــرواز تصمی ــد پ ــران بلن معامله گ
ــال کار  ــرک کــرده و دنب ــورس را ت ــازار ب کا ب

ــد. ــری برون دیگ

    انتظارات غیرواقعی برای خود در نظر 
می گیرند

یــک  بــه  شــدن  تبدیــل  کنیــد  بــاور 

مســتلزم  سودســاز  همیشــه  معامله گــر 
ــاد و ضررهــای بســیار اســت.  صــرف زمــان زی
ــی  ــد منحن ــه می توانن ــتند ک ــی هس چیزهای
ــوان  ــا نمی ت ــند ام ــرعت ببخش ــری را س یادگی

ــرد. ــذف ک ــا را ح ــی آنه ــور کل ــه ط ب
ــه اشــتباه  ــازه کار ب ــران ت برخــی از معامله گ
فکــر می کننــد بــرای موفــق بــودن هرگــز 
نبایــد متحمــل ضــرر شــوند. بــه همیــن 
ــار  ــت فش ــدت تح ــه ش ــان را ب ــل خودش دلی
می گذارنــد و هــرگاه کــه معاملــه ای علیــه 
ــخت  ــا س ــرای آنه ــرد کار ب ــد می گی ــا رون آنه

می شــود.
بــرای اجتنــاب از دچــار شــدن به سرنوشــت 
ــی  ــا ضررهای ــاً ب ــه قطع ــد ک ــد بپذیری ــا بای آنه
هــم مواجــه خواهیــد شــد. قطعــاً بــا روندهــای 
ــااً  ــه احتم ــد ک ــد ش ــه خواهی ــی مواج منف
اعصابتــان را خــورد خواهــد کــرد. چــه دوســت 
داشــته باشــید چــه نــه، شــما در طــرف اشــتباه 
می شــوید.  وارد  مــوارد  برخــی  در  معاملــه 
امــا بایــد بدانیــد کــه مشــکلی نیســت! حتــی 
بهتریــن بــورس بــازان و معامله گــران هــم 

ــد. ــه می کنن ــا را تجرب ــن چیزه ای

      آنها ترجیح می دهند بگویند همیشه 
تصمیم آنها درست است تا اینکه 

سودسازی کنند
مرتکــب اشــتباه شــدن همیشــه بــد اســت. 
ــرای بســیاری  ــه ب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
پرداخته انــد،  کــه  بهایــی  مــردم هضــم  از 
پذیرفتــن اشــتباهی کــه مرتکــب شــده اند 
و بــه راحتــی گذشــتن از ایــن اشــتباهات، 

ــت. ــخت اس س
ــه  ــورس، نســبت ب ــب در ب ــران اغل معامله گ
ــدی  ــد. ب ــدا می کنن ــب پی ــهم تعص ــک س ی
ایــن طــرز فکــر آنجاســت کــه معامــات آنهــا 
ــرده  ــی ک ــش بین ــه پی ــراد و آنچ ــق م ــر وف ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــی رود و ب ــش نم ــد پی بودن
آنهــا  می شــوند.  دســتپاچه  و  زده  وحشــت 
ــت  ــر درس ــبیده و ب ــود چس ــات خ ــه معام ب
ــد و از  ــم خــود پافشــاری می کنن ــودن تصمی ب
فــروش ســهمی کــه پیوســته در ضــرر مــی رود 

می کننــد. اجتنــاب 
حتمــا مثــال بــا ســهم ازدواج نکنیــد را 
شــنیده اید. می تــوان صحــت ایــن گفتــه را 
ــد  ــید نبای ــته باش ــاد داش ــه ی ــرد. ب ــد ک تایی
ــی  ــی و روان ــرمایه گذاری روح ــهمی س روی س
بکنیــد. معامله گــران موفــق وقــت فــروش 
ســهمی کــه در ضــرر اســت را می داننــد و 
بــه همیــن ترتیــب بــه ســرعت قادرنــد عمــل 

ــد. کنن
همیشــه  معامله گــر  یــک  اینکــه  بــرای 
ــال  ــه دنب ــته ب ــد پیوس ــید، بای ــاز باش سودس
ــت  ــن حقیق ــید و ای ــوب باش ــای خ معامله ه
کــه کنتــرل نتایــج از دســت شــما خــارج اســت 

ــد. را بپذیری
بــا آگاهــی از ایــن دایــل رایــج عــدم 
عــادات  در  بفهمیــم  می توانیــم  موفقیــت، 
معامله گــری دنبــال چــه چیــز باشــیم و از 
چــه چیــز پرهیــز کنیــم. از ایــن طریــق پیــش 
ــار  ــم رفت ــم، می توانی ــه شکســت بخوری از اینک

ــم. ــح کنی ــود را تصحی ــت خ و ذهنی
تنهـــا بـــه یـــاد داشـــته باشـــید موفقیـــت 
ـــه  ـــتگی دارد ک ـــن بس ـــه ای ـــورس ب ـــازار ب در ب
چقـــدر بـــه بـــازار گـــوش می دهیـــد، آنچـــه 
ـــید،  ـــته باش ـــت داش ـــد را دوس ـــام می دهی انج
ـــم  ـــود تنظی ـــرای خ ـــه ب ـــع بینان ـــارات واق انتظ
ــی  ــتباهاتتان ترسـ ــن اشـ ــد و از پذیرفتـ کنیـ

ـــید. ـــته باش نداش

 ســـازمان ســـرمایه گذاری و کمک هـــای 
اقتصـــادی و فنـــی ایـــران اعـــام کـــرد: 
مجمـــوع ارزش طـــرح هـــای مصـــوب شـــده 
ــته )13۹4(  ــال گذشـ ــازمان در سـ ــن سـ ایـ

نزدیـــک بـــه هفـــت میلیـــارد دار بـــود. 
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از ســـنا، اســـفند مـــاه ســـال گذشـــته 
ـــوط  ـــده مرب ـــور عم ـــه بط ـــرح ک ـــداد 14 ط تع
بـــه حـــوزه تولیـــد بـــرق، خـــودرو و صنعـــت 
و معـــدن بـــود بـــه ارزش دو میلیـــارد و 
ــه  ــزار و ۵۵0 دار بـ ــون و 4۵7 هـ 6۵8 میلیـ
تصویـــب هیـــات ســـرمایه گـــذاری خارجـــی 

رســـید.
ســـازمان ســـرمایه گذاری و کمک هـــای 
ـــون  ـــب قان ـــه موج ـــران ب ـــی ای ـــادی و فن اقتص
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــاد رســـمی تشـــویق س ـــا نه تنه
خارجـــی در کشـــور محســـوب می شـــود 
کـــه در چارچـــوب قانـــون جدیـــد تشـــویق و 
ـــوب  ـــی، مص ـــذاری خارج ـــرمایه گ ـــت س حمای
1381، بـــه تســـهیل ورود ســـرمایه، تامیـــن 
ــرای  ــل بـ ــت کامـ ــی و امنیـ ــت قانونـ حمایـ

ــردازد. ــی می پـ ــای خارجـ ــرمایه گذاریهـ سـ
ـــروگاه  ـــاخت نی ـــزارش، س ـــن گ ـــاس ای براس
ـــتان  ـــتان سیس ـــدان در اس ـــی زاه 880 مگاوات
مگاواتـــی   880 نیـــروگاه  بلوچســـتان،  و 
آذربایجـــان  اســـــتان  بنـــاب در  ســـهند 

شـــرقی، نیـــروگاه خورشـــیدی در اســـتان 
زنجـــان، نیـــروگاه بـــرق بـــادی ۵0 مگاواتـــی 
در اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان، نیـــروگاه 
ـــتان،  ـــتان خوزس ـــه در اس ـــی امیدی ۵00 مگاوات
دو طـــرح ســـاخت نیـــروگاه خورشـــیدی بـــه 
ـــتان  ـــوع در اس ـــگاوات در مجم ـــت 14 م ظرفی
همـــدان، طـــرح تولیـــد فـــواد بـــا فنـــاوری 
ـــی  ـــرح صنعت ـــن ط FINEX-CEM و چندی

دیگـــر در اســـتان هـــای مختلـــف، در شـــمار 
طرحهـــای مصـــوب قـــرار دارنـــد.

ـــن  ـــذاری خارجـــی و تامی ـــه ســـرمایه گ مقول
ـــاز  ـــه نی ـــت ک ـــی اس ـــوزه مهم ـــی ح ـــع مال مناب
بـــه همـــکاری جـــدی فنـــی و اداری همـــه 

دســـتگاه ها و وزارتخانه هـــا کشـــور دارد.
وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی تاکیـــد 
دارد: اقدامـــات در زمینـــه تامیـــن مالـــی 
ــه  ــد بـ ــس( بایـ ــا )فاینانـ ــا و پروژه هـ طرحهـ
گونـــه ای باشـــد کـــه پروژه هـــا بتواننـــد 
ــل  ــا از محـ ــت وام هـ ــه بازپرداخـ ــبت بـ نسـ

ـــش  ـــرده و موجـــب افزای ـــدام ک ـــع خـــود اق مناب
تعهـــدات دولـــت نشـــوند.

و  خارجـــی  ســـرمایه گذاری  همچنیـــن 
ــوب  ــد در چارچـ ــی بایـ ــع مالـ ــن منابـ تامیـ
ــاد  منافـــع ملـــی و ورود دانـــش فنـــی، ایجـ
ـــورت  ـــور ص ـــادرات کش ـــش ص ـــتغال و افزای اش

گیـــرد.
ــادی  ــور اقتصـ ــر امـ ــا وزیـ ــی طیب نیـ علـ
و دارایـــی پیـــش از ایـــن اعـــام کـــرد: 
شـــرایطی فراهـــم شـــده اســـت کـــه تامیـــن 
ـــورت  ـــدی ص ـــورت ج ـــه ص ـــی ب ـــی خارج مال
ـــی  ـــتقیم خارج ـــذاری مس ـــرمایه گ ـــرد و س گی
بـــه عنـــوان یکـــی از اولویـــت هـــای دولـــت 

یازدهـــم محســـوب می شـــود.
محمـــــد خزاعـــــــی معـــاون وزیـــر 
ـــته  ـــاه گذش ـــفند م ـــی اس اموراقتصـــادی و دارای
اعـــام کـــرد: موافقتنامـــه هـــای تشـــویق و 
ــه  ــای دو جانبـ ــرمایه گذاریهـ ــت از سـ حمایـ
ـــزود:  ـــت و اف ـــده اس ـــی ش ـــور نهای ـــا 13 کش ب

ـــیه  ـــراق و روس ـــنگاپور، ع ـــن، س کشـــورهای ژاپ
ــوند. ــوب می شـ ــا محسـ ــه آنهـ از جملـ

مالــی  هــای  موسســه  بــا  مذاکــره  وی 
معتبــر و بانــک هــای مختلــف دنیــا را یــادآور 
ــی،  ــود و کشــورهای ژاپــن، کــره جنوب شــده ب
ــه  ــتان را ب ــش و انگلس ــوئد، اتری ــارک، س دانم
عنــوان نمونــه هایــی کــه گفــت وگــو بــا آنهــا 

ــرد. ــی ک ــت، معرف ــام اس ــال انج در ح
ســـازمان ســـرمایه گـــذاری و کمـــک 
هـــای اقتصـــادی و فنـــی ایـــران در تیرمـــاه 
ـــام  ـــت و انج ـــور هدای ـــه منظ ـــال 13۵4 و ب س
ـــط  ـــتر توس ـــه پیش ـــف ک ـــه ای از وظای مجموع
دســـتگاههای مختلـــف اجرائـــی صـــورت 

می گرفـــت، تاســـیس شـــد.
مطابـــق  را  خـــود  وظایـــف  ســـازمان 
ــررات، از  ــن و مقـ ــایر قوانیـ ــنامه و سـ اساسـ
ـــرمایه  ـــر س ـــر ب ـــررات ناظ ـــن و مق ـــه قوانی جمل
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــران، س ـــی در ای ـــذاری خارج گ
ایرانیـــان در خـــارج ازکشـــور، تامیـــن مالـــی 
ـــه  ـــارات ب ـــای وام و اعتب ـــم از اعط ـــی اع خارج
ســـایر کشـــورها و یـــا اســـتقراض از منابـــع 
ـــر  ـــر ب ـــررات ناظ ـــن و مق ـــی و قوانی ـــن الملل بی
ایجـــاد و هماهنگـــی و گســـترش روابـــط بـــا 
ـــات  ـــان، موسس ـــق جه ـــورها و مناط ـــایر کش س
ـــام  ـــه انج ـــی ب ـــن الملل ـــی و بی ـــای مال و نهاده

می رســـاند.

پیش بینی یک کارشناس بازار سرمایه از بورس:

صنایع پیشروی بازار در سال 95 
کدامند؟ 

چهار دلیلی که معامله گران در 
معاماتشان موفق نیستند  

به تصویب رسید؛

هفت میلیاد دار سرمایه گذاری 
خارجی

 یک کارشناس بازار سرمایه اعام کرد؛
 نرخ سود بانکی و قیمت نفت دو 

عامل اثرگذار بر بورس در سال 95

ــان  ــا بی ــرمایه ب ــازار س ــناس ب ــک کارش ی
ــی  ــی یک ــود بانک ــرخ س ــش ن ــه کاه ــن ک ای
ــت،  ــورس ۹۵ اس ــر ب ــذار ب ــات اثرگ از موضوع
گفــت: کاهــش نــرخ ســود می توانــد بخشــی از 
ــا و  ــده در بانک ه ــپرده گذاری ش ــای س پول ه
نیــز قســمتی از نقدینگــی ســرگردان جامعــه را 

ــد. ــازار ســرمایه هدایــت کن ــه ســمت ب ب
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ســنا، محمــد قصــری بــا بیــان ایــن کــه 
وضعیــت قیمــت جهانــی نفــت یکــی از مولفــه 
ــرمایه  ــازار س ــر اقتصــاد و ب ــذار ب ــای تاثیرگ ه
کشــور در ســال ۹۵ اســت، گفــت: ایــن موضوع 
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم  ــد ب می توان

بــر صنایــع بورســی اثرگــذار باشــد.
وی اضافــه کــرد: قیمــت جهانــی نفــت 
ــات وزارت  ــون مصوب ــی چ ــار موضوعات در کن
می توانــد  خــوراک  نــرخ  بحــث  و  نفــت 
ــع  ــی از صنای ــوان یک ــه عن پاایشــگاهی ها را ب

بــزرگ بورســی دســتخوش تحــول کنــد.
ــاره  ــا اش ــرمایه ب ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
بــه افزایــش قیمــت جهانــی طــای ســیاه بــه 
ــاره  ــازی دوب ــال فعال س ــزود: احتم 40 دار، اف
برخــی از چاه هــای نفــت و افزایــش تولیــد در 
ــد نفــت  ــری تولی ــه  پذی ــکا بواســطه توجی امری
در قیمــت هــای بااتــر از 40 دار وجــود دارد 
کــه ایــن موضــوع می توانــد قیمــت آن را 

ــا افــت مواجــه کنــد. ــاره ب دوب
وی اذعـان داشـت: با این وجـود، پیش بینی 
هـای صـورت گرفته چشـم انداز افزایشـی را در 

مـاه هـای آینده بـرای نفت نویـد می دهند.
ــرخ ســود بانکــی هــم  وی گفــت: کاهــش ن
ــورس ۹۵  ــر ب ــذار ب ــات اثرگ ــر موضوع از دیگ
اســت کــه کاهــش آن می توانــد بخشــی از 
ــا و  ــده در بانک ه ــذاری ش ــپرده گ ــای س پوله
نیــز قســمتی از نقدینگــی ســرگردان جامعــه را 

ــد. ــت کن ــازار ســرمایه هدای ــه ســمت ب ب
وی اضافـه کـرد: یکـی از موضوعـات مـورد 
توجـه در گـروه بانکـی و اقتصـاد کشـور تـداوم 
برخـورد با موسسـات مالی و اعتبـاری غیرمجاز 
و سـاماندهی بـازار پـول در سـال جدیـد اسـت 
کـه بایـد بانـک مرکـزی اقدامـی در ایـن زمینه 

نماید. مبـذول 
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در خصــوص 
بــر  آن  تاثیــر  و  مســکن  بــازار  وضعیــت 
شــرکتهای فعــال بورســی در ایــن زمینــه، 
اذعــان داشــت: بــا توجــه بــه رکــود اقتصــاد و 
نیــز رکــود ســنگین حاکــم بــر ســاخت و ســاز 
و بــازار مســکن نبایــد منتظــر تحــول اساســی 
در ایــن حــوزه بــود؛ بعــاوه ایــن کــه افزایــش 
ســقف وام مســکن بــه 160 میلیــون تومــان هم 
ــد. ــذار باش ــوص اثرگ ــن خص ــد در ای نمی توان

وی تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از موضوعــات 
مــورد توجــه بــازار ســرمایه در ســال ۹۵ 
ــه  ــت ک ــی اس ــاز اجرای ــه ف ــام ب ــیدن برج رس
رفتــه رفتــه بایــد تاثیــرات آن را در ارائــه 
گزارشــات عملکــرد ســه ماهــه شــرکتها و نیــز 
ــرد. ــاهده ک ــان مش ــودآوری ش ــای س برآورده

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه اضافــه کــرد: 
بــر اســاس ایــن موضــوع نبایــد انتظــار داشــت 
ــه  ــاه مــدت ب ــه در کوت شــرکتها و صنایعــی ک
تاثیرپذیــری  درآمــدی،  و  لحــاظ عملیاتــی 
ــد  ــته اند بتوانن ــا نداش ــع تحریم ه ــی از رف باای

ــد. ــی منتشــر کنن گزارشــات جذاب

در پی تسریع اتصا ل بانک های ایرانی به 
سوئیفت؛

  عاقه مندی آلمانی ها برای 
سرمایه گذاری مشترک در ایران 

خدمــات  شــرکت  ارشــد  مســوول   
 EFiS EDI Finance( افیــس  مالــی 
مهــم  دایــل  از  یکــی   ،)Services AG

ــران  ــای ای ــک ه ــر بان ــه زودت ــر چ ــال ه اتص
ــدی  ــه من ــان را عاق ــرای آلم ــوئیفت ب ــه س ب
ــرای  ــورش ب ــرکت های کش ــاد و ش ــر اقتص وزی
ایــران  بــا  مشــترک  ســرمایه گذاری های 

ــرد.  ــوان ک عن
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از سـنا،  آرمیـن گرهـارت گفـت: شـرکت های 
آلمانـی از جمله فولکس واگن و زیمنس بسـیار 
عاقه مندنـد که ارتباط سیسـتم بانکـی ایران با 
سـایر بانـک های جهـان در چارچوب سـوئیفت 
 society for worldwide interbank(
inancial telecommunication( هـر 
چـه زودتر برقرار شـود تـا مـراودات اقتصادی و 
تجاری دو کشـور تسـهیل شـده و توسـعه یابد.

وی کـه از قانونگـذاران ایـن شـرکت مالـی 
اروپایی اسـت، اظهار داشـت: »زیگمـار گابریل« 
وزیـر اقتصـاد و معـاون صدراعظـم آلمـان از ما 
خواسـته اسـت هـر چـه سـریعتر بـا همـکاری 
کارشناسـان ایرانـی، بانـک هـای ایـران را بـه 

سـوئیفت متصـل کنیـم.
جامعـه  از  سـال ها  ایـران  افـزود:  گرهـارت 
جهانـی ارتبـاط مالـی بیـن بانکـی دور بـوده و 
بایـد تغییراتـی کـه دیگـر کشـورها بـه تدریـج 
خـود را بـا آن منطبـق کـرده اند را یکجـا انجام 

. هد د
آلمانـی  کارشناسـان  همچنیـن  گفـت:  وی 
نیـز بایـد به کمـک کارشناسـان ایرانی بـا نظام 
پرداخـت داخلی جمهوری اسـامی ایران آشـنا 
شـوند تـا انطبـاق بـا معیارهـای سـوئیفت بـه 

سـرعت فراهـم شـود.
ایـن مسـوول شـرکت افیس اضافه کـرد: این 
رونـد دارای چنـد گام اسـت کـه نخسـتین آن، 
درک و شـناخت نظـام پرداخت محلی، گام دوم 
مربـوط بـه متغیرهـای فنـی و چگونگـی اتصال 
بـه سـوئیف و گام سـوم نیـز مشـتمل بـر یـک 

سـری تعهدات اسـت.
ایـن شـرکت مالـی غیرانتفاعـی در آلمـان، 
بـه 31 کشـور اروپایی و بسـیاری از کشـورهای 
آسـیایی در انتقـال وجوه در چارچوب سـوئیفت 

خدمـات ارائـه می کنـد.
همایــش  دومیــن  می شــود،  یــادآوری 
ــا اســفندماه  ــران و اروپ بانکــداری و تجــارت ای

۹4 در تهــران برگــزار شــد

 سمات اعام کرد؛ 
 خانه دار شدن 250 هزار نفر از 
طریق بازار سرمایه در سال 94  

 مدیرعامـل شـرکت سـپرده گـذاری مرکزی 
اوراق بهـادار و تسـویه وجـوه )سـمات( گفـت: 
بـازار  از طریـق  نفـر در سـال ۹4  2۵0 هـزار 

سـرمایه صاحـب خانـه شـدند. 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
 : از سـنا، محمدرضـا محسـنی اظهـار داشـت 
معامـات حق تقدم تسـهیات مسـکن از سـال 
8۹ در شـرکت فرابورس ایران آغاز شـده اسـت 
و تا پایان سـال گذشـته یک میلیون و ۹0 هزار 
نفـر بـا اسـتفاده از اوراق حـق تقـدم تسـهیات 
مسـکن، وارد فراینـد دریافت تسـهیات از بانک 

مسـکن شدند.
وی درخصـوص رونـد معامات در سـال ۹4 
افـزود: امیدهـا برای بهبـود اقتصاد ایـران بعد از 
اجـرای برنامـه جامع اقـدام مشـترک )برجام( و 
رفـع تحریم هـا افزایش یافته اسـت بـه طوریکه 
در دو مـاه پایانـی سـال، گذشـته شـاهد رونـق 

دوبـاره بـازار سـرمایه بودیم.
محسـنی به تکاپوی سـرمایه گذاران خارجی 
بـرای ورود بـه بـازار سـرمایه ایـران اشـاره کرد 
و گفـت: آمارهـا نشـان می دهـد کـه فعالیـت 
مـاه  دو  طـول  در  خارجـی  گـذاران  سـرمایه 
پایانـی سـال ۹4 افزایـش چشـمگیری داشـت 
بـه گونـه ای کـه ارزش معامـات آنهـا در پایان 
آذرمـاه امسـال رقـم 42 میلیـارد ریـال بـود اما 
بعـد از اجـرای برجـام ایـن رقـم با رشـدی 12 

برابـری بـه ۵11 میلیـارد ریـال رسـید.
مدیرعامل شـرکت سـپرده گذاری مرکزی با 
بیـان اینکه سـرمایه گـذاران 3۵ کشـور در بازار 
سـرمایه ایران فعال هسـتند، اظهار داشـت: این 
شـرکت ۵67 کـد سـهامدار خارجی را تـا پایان 
سـال ۹4 صادر کرده اسـت که در این فهرسـت 
نـام 33 سـرمایه گـذار ایرانـی مقیـم خـارج از 

کشـور نیـز دیده می شـود.
وی در خصـوص چشـم انـداز بـازار سـرمایه 
در سـال ۹۵ گفـت: امیـدوارم با حمایـت دولت 
و فعالیـت هـای گسـترده ارکان مختلـف بـازار 
سـرمایه به ویژه سـازمان بـورس و اوراق بهادار، 
ایـن بـازار بتوانـد بـه جایـگاه واقعـی خـود در 

اقتصـاد ملـی نزدیـک تر شـود.

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
13۹۵/01/11 برابر با 171,615,421 ســـهم 
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
 388,036,۹23,237 بـــر   بالـــغ  مبلغی 

می باشـــد. ریال 

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/01/11

واحدعنوان

93,761,821سهمحجم خريد

217,625,268,086ريالارزش خريد

77,853,600سهمحجم فروش

170,411,655,151ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

171,615,421سهم

ارزش کل  
معامات

388,036,923,237ريال

132عددصدور کد
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اســـتان  شهرســـازی  و  راه  مدیـــرکل 
احداث خط  مطالعـــه  از  آذربایجان شـــرقی 
آهـــن تبریز ـ بازرگان ـ قـــارص ترکیه خبر 

داد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــوان،  ــه نقـــل از باشـــگاه خبرنـــگاران جـ بـ
اخاقـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در ســـال 
ـــر  ـــکن مه ـــد مس ـــزار واح ـــش از ۵ ه ۹4 بی
تحویـــل شـــهروندان شـــده اســـت، اظهـــار 
داشـــت: در طـــول ســـال ۹4 نزدیـــک بـــه 
42 پـــروژه بـــا بیـــش از 10۵ میلیـــارد 
تومـــان در حـــوزه راه ســـازی در شـــهرهای 
مختلـــف اســـتان بـــه بهره بـــرداری رســـید.

بیشـــتر  جزئیـــات  تشـــریح  در  وی 
ــاره بـــه  ــا اشـ ــرد ایـــن اداره کل و بـ عملکـ
ــر  ــتان 23۵ کیلومتـ ــطح اسـ ــه در سـ اینکـ
ـــزار  ـــک ه ـــراه، ی ـــر بزرگ آزادراه، 43۹ کیلومت
ــزار و  ــک هـ ــی، یـ ــر راه اصلـ و 42 کیلومتـ
72۵ کیلومتـــر راه فرعـــی و 10 هـــزار و 
ــود دارد،  ــتایی وجـ ــر راه روسـ ۵6۹ کیلومتـ
ـــک 42  ـــتیم نزدی ـــال ۹4 توانس ـــزود: در س اف
پـــروژه بـــا بیـــش از 10۵ میلیـــارد تومـــان 
ـــف  ـــهرهای مختل ـــازی در ش ـــوزه راهس در ح
اســـتان را بـــه بهره بـــرداری برســـانیم کـــه 
بخـــش زیـــادی از ایـــن افتتاحیه هـــا در 

ــر روی داد. ــه فجـ دهـ
مدیـــرکل راه و شهرســـازی ادامـــه داد: 
در طـــول ســـالی کـــه گذشـــت 10 پـــروژه 
ـــر  ـــول 600 کیلومت ـــه ط ـــراه ب ـــاخت بزرگ س
در دســـت احـــداث داشـــتیم کـــه بیـــش از 
ــر  ــغ بـ ــاری بالـ ــا اعتبـ ــر آن بـ ۵0 کیلومتـ
ــک  ــار ترافیـ ــر بـ ــال زیـ ــارد ریـ 800 میلیـ

رفـــت.
ســـاخت،  پـــروژه   24۵ از  اخاقـــی 
بهســـازی، آســـفالت و روکـــش آســـفالت 

ـــر داد و  ـــال  ۹4 خب ـــتایی در س ـــای روس راه ه
ـــزار  ـــک ه ـــول ی ـــه ط ـــا ب ـــن راه ه ـــزود: ای اف
و 200 کیلومتـــر و بـــا یـــک هـــزار و 2۵0 
ـــارات  ـــل اعتب ـــه از مح ـــال هزین ـــارد ری میلی
ـــه  ـــت ک ـــرا اس ـــت اج ـــتانی در دس ـــی و اس مل
ـــه  ـــر ب ـــه فج ـــدادی در ده ـــان تع ـــن می از ای

بهره بـــرداری رســـید.
ــن 24۵  ــرح از ایـ ــه داد: ۵2 طـ وی ادامـ
ـــول  ـــه ط ـــال ب ـــارد ری ـــا 3۵0 میلی ـــروژه ب پ
روســـتایی  راه هـــای  از  کیلومتـــر   180
بهســـازی و آســـفالت شـــده اســـت و 100 
کیلومتـــر نیـــز در قالـــب 28 طـــرح بـــا 
ــارد ریـــال لکه گیـــری و  ــار 1۵0 میلیـ اعتبـ

روکـــش مجـــدد شـــده اســـت.
اخاقـــی اضافـــه کـــرد: در طـــول ســـال 
ــگان در  ــر رایـ ــن قیـ ــزار تـ ــش 11 هـ پیـ
ــتایی  ــت راه روسـ ــق معاونـ ــتان از طریـ اسـ
وزارت راه و شهرســـازی تامیـــن شـــده کـــه 
ــط  ــا ضوابـ ــن از آن بـ ــزار تـ ــدود ۵ هـ حـ
مشـــخص بـــه شـــهرداری های اســـتان و 
ـــفالت  ـــش آس ـــرای روک ـــز ب ـــن نی ـــزار ت 6 ه

ــت. ــاص یافـ ــتایی اختصـ ــای روسـ راه هـ
ـــز  ـــتان نی ـــای اس ـــاره راه ه ـــپس درب وی س
ــطح  ــال در سـ ــدای سـ ــح داد: از ابتـ توضیـ
ــش  ــر روکـ ــتان 21۹ کیلومتـ ــای اسـ راه هـ
ـــر  ـــزار مت ـــون و 24۵ ه ـــک میلی ـــفالت و ی آس

ــد  ــام شـ ــری انجـ ــات لکه گیـ ــع عملیـ مربـ
ــفالت  ــن آسـ ــزار تـ ــش از 3۵6 هـ ــه بیـ کـ

بـــرای ایـــن دو عملیـــات مصـــرف شـــد.
اخاقـــی، مبلـــغ قراردادهـــای انجـــام 
عمـــــلیات لکــــــه  گیـــری و رو کـــش 
آســـفالت ها را بیـــش از یـــک هـــزار و 460 
ـــش از  ـــزود: بی ـــت و اف ـــال دانس ـــارد ری میلی
ـــه  ـــغ هزین ـــن مبل ـــال از ای ـــارد ری 700 میلی

ســـت. شده ا
وشهرســـازی  راه  کل  اداره  گفـــت:  وی 
آذربایجان شـــرقی توافـــق نهایـــی بـــرای 
امضـــای قـــرارداد احـــداث آزادراه تبریـــز ـ 
مرنـــد ـ بـــازرگان نیـــز بـــه عنـــوان اولیـــن 
ــی  ــش خصوصـ ــرمایه گذاری بخـ ــروژه سـ پـ
ـــرمایه گذار  ـــد آورده س ـــا 6۵ درص ـــی ب خارج
خارجـــی و 3۵ درصـــد دولتـــی نیـــز از 
اداره کل  ایـــن  برنامه هـــای  مهم تریـــن 
در ســـال ۹4 بـــود کـــه در صـــورت امضـــا 
قـــرار اســـت طـــی ۵ ســـال ســـاخته شـــود 
و 18 ســـال بهره بـــرداری ایـــن پـــروژه بـــه 

ســـرانجام برســـد.
ـــن  ـــط آه ـــداث خ ـــه اح ـــی از مطالع اخاق
ـــال  ـــه در س ـــارص ترکی ـــازرگان - ق ـــز- ب تبری
ـــاص  ـــنهاد اختص ـــزود: پیش ـــر داد و اف ۹4 خب
ــروژه و  ــن پـ ــرای ایـ ــی بـ فاینانـــس خارجـ
دریافـــت مجـــوز بـــرای برنامه ریـــزی در 
ـــا در  ـــات م ـــر اقدام ـــز از دیگ ـــروژه نی ـــن پ ای

ســـال جاری اســـت.
ـــل راه آهـــن  ـــد تکمی ـــرد: رون ـــه ک وی اضاف
ــات  ــر اقدامـ ــز از دیگـ ــه نیـ ــز- میانـ تبریـ
ـــد  ـــون ۵۵ درص ـــه تاکن ـــت ک ـــن اداره اس ای
ـــرای  ـــت و ب ـــته  اس ـــی داش ـــرفت فیزیک پیش
ـــده  ـــدام ش ـــتان اق ـــل آن از هندوس ـــد ری خری
ـــره  ـــال مذاک ـــازی در ح و وزارت راه و شهرس

ـــت. ـــد آن اس ـــرای خری ب

ـــره  ـــت و به ـــعه، حفاظ ـــرح، توس ـــاون ط مع
ـــان  ـــه ای آذربایج ـــرکت آب منطق ـــرداری ش ب
ـــای  ـــارش روزه ـــال ب ـــه دنب ـــت: ب ـــرقی گف ش
اخیـــر در ســـطح کشـــور، تـــراز ســـطح آب 

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــه افزای ـــه ارومی دریاچ
ـــه  ـــه نامـــه عجـــب شـــیر ب ـــه گـــزارش هفت ب
ـــل  ـــوان، جلی ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــل از باش نق
زاده در حاشـــیه بازدیـــد از رهاســـازی آب از 
ـــور  ـــه منظ ـــیر ب ـــب ش ـــای عج ـــه چ ـــد قلع س
ـــه  ـــاره ب ـــدون اش ـــه ب ـــه ارومی ـــای دریاچ احی
ــزود:  ــه افـ ــراز آب دریاچـ ــم افزایـــش تـ رقـ
نـــزوات آســـمانی همـــراه بـــا اقـــدام هـــای 
ـــه  ـــازه ای ب ـــان ت ـــد، ج ـــر و امی ـــت تدبی دول
ـــای  ـــرای احی ـــد ب ـــه داده و امی ـــه ارومی دریاچ
ـــت. ـــده اس ـــده ش ـــا زن ـــل آن را در دل ه کام

ــای  ــتاد احیـ ــه سـ ــورت جلسـ ــق صـ طبـ
ـــازی 440  ـــن و رهاس ـــه، تامی ـــه ارومی دریاچ
ــه  ــه دریاچـ ــب آب بـ ــر مکعـ ــون متـ میلیـ
ارومیـــه از طریـــق رهاســـازی آب پشـــت 
ــه  ــد قلعـ ــه سـ ــور از جملـ ــد کشـ ــج سـ پنـ
چـــای عجـــب شـــیر در دســـتور کار قـــرار 

گرفتـــه اســـت.
ـــره  ـــت و به ـــعه، حفاظ ـــرح، توس ـــاون ط مع
ـــان  ـــه ای آذربایج ـــرکت آب منطق ـــرداری ش ب
شـــرقی یـــادآور شـــد: بـــه دلیـــل اجـــرای 
طـــرح هـــای ایروبـــی در رودخانـــه هـــای 
ـــه  ـــژه قلع ـــه بوی ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــی ب منته
ــا  ــن رودخانه هـ ــای، آب ایـ ــای و قوروچـ چـ
بـــه پیکـــره اصلـــی ایـــن دریاچـــه رســـیده 
ــده  ــراز آب آن شـ ــدن تـ ــاا آمـ ــث بـ و باعـ

ـــت. اس
جلیـــل زاده، ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه 
تقـــارن ایـــام رهاســـازی بـــا تعطیـــات 
نـــوروزی، مناطـــق پاییـــن دســـت ایـــن 
ـــت  ـــد گرف ـــرار خواه ـــر ق ـــت تاثی ـــدها تح س
ـــد  ـــوروزی بای ـــافران ن ـــی و مس ـــردم محل و م
ـــک  ـــس از آن از نزدی ـــان رهاســـازی و پ در زم
ـــای  ـــه ه ـــتر رودخان ـــم و بس ـــه حری ـــدن ب ش
ـــاز آب  ـــت غیرمج ـــه برداش ـــه و هرگون مربوط

خـــودداری کننـــد.
ـــازی  ـــات رهاس ـــه عملی ـــان اینک ـــا بی وی ب

12 میلیـــون متـــر مکعـــب آب ســـد قلعـــه 
ـــان  ـــهم آذربایج ـــه س ـــیر ک ـــب ش ـــای عج چ
ـــود،  ـــه ب ـــه ارومی ـــمت دریاچ ـــه س ـــرقی ب ش
آغـــاز شـــده اســـت، گفـــت: امســـال رونـــد 
ــه  ــته دریاچـ ــای گذشـ ــال هـ ــکی سـ خشـ
ــه  ــن دریاچـ ــده و ایـ ــف شـ ــه متوقـ ارومیـ

شـــرایط تثبیـــت را می گذرانـــد.
بـــرداری  بهـــره  و  حفاظـــت  معـــاون 
ـــرقی،  ـــان ش ـــه ای آذربایج ـــرکت آب منطق ش
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کشـــاورزان نگـــران 
ــت:  ــار داشـ ــند، اظهـ ــود نباشـ ــه خـ حقآبـ
حقآبـــه کشـــاورزانی کـــه از ســـد قلعـــه 
چـــای عجـــب شـــیر بـــرای آبیـــاری باغ هـــا 
و زمیـــن هـــای کشـــاورزی خـــود اســـتفاده 
تامیـــن  قانونـــی  زمـــان  در  می کننـــد، 

خواهـــد شـــد.
جلیـــل زاده، افـــزود: در دولـــت یازدهـــم 

توجـــه ویـــژه ای بـــه احیـــای دریاچـــه 
ــده  ــی شـ ــع آبـ ــت از منابـ ــه و صیانـ ارومیـ
اســـت، بـــه طـــوری کـــه در خصـــوص آب 
ـــن  ـــانی در ای ـــاع رس ـــی و اط ـــای زیرزمین ه
حـــوزه در دوره قبـــل، تنهـــا شـــش جلســـه 
ـــده  ـــزار ش ـــور برگ ـــی آب در کش ـــورای عال ش
بـــود در حالـــی کـــه از زمـــان تشـــکیل 
ـــه  ـــش از 10 جلس ـــد بی ـــر و امی ـــت تدبی دول

در ایـــن خصـــوص برگـــزار شـــده اســـت.
ـــی  ـــای اجرای ـــرح ه ـــه ط ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــای  ـــوص احی ـــه ای در خص ـــرکت آب منطق ش
دریاچـــه ارومیـــه و تعـــادل بخشـــی منابـــع 
ـــی  ـــورد از 1۵ طـــرح اجرای ـــت: 12 م ـــی گف آب
در ایـــن حـــوزه مرتبـــط بـــا ایـــن شـــرکت 

ـــت. اس
جلیـــل زاده یـــادآوری کـــرد: نصـــب 
کنتـــور و انســـداد چـــاه هـــای غیرمجـــاز از 

ــه در ایـــن  ــود کـ ــا بـ ــه ایـــن طرح هـ جملـ
ـــدود  ـــون ح ـــال ۹4 تاکن ـــدای س ـــتا از ابت راس
ـــت  ـــده و وضعی ـــدود ش ـــاه مس ـــه چ 266 حلق
ـــاز  ـــاه غیرمج ـــه چ ـــزار حلق ـــک ه ـــش از ی بی

نیـــز در حـــال بررســـی اســـت.
دریاچـــه ارومیـــه بزرگتریـــن دریاچـــه 
ــور  ــه شـ ــن دریاچـ ــران و دومیـ ــی ایـ داخلـ
ـــا  ـــته ب ـــال گذش ـــه در 1۹ س ـــت ک ـــان اس جه
بحـــران شـــدید کـــم آبـــی مواجـــه شـــد و 
از پهنـــه پنـــج هـــزار و 700 کیلومتـــری آن 
ـــا  ـــده و ب ـــی مان ـــد باق ـــدود 10 درص ـــا ح تنه
ـــت  ـــون در وضعی ـــم اکن ـــر ه ـــن ام ـــداوم ای ت

بحرانـــی قـــرار گرفتـــه اســـت.
میـــزان آب موجـــود در دریاچـــه ارومیـــه 
ـــارد  ـــا 32 میلی ـــی ت ـــت بحران ـــش از وضعی پی

ـــود. ـــیده ب ـــز رس ـــب نی ـــر مکع مت
آب ایـــن دریاچـــه بســـیار شـــور اســـت 
ــه رود،  ــای زرینـ ــه هـ ــتر از رودخانـ و بیشـ
ســـیمینه رود، تلخـــه رود، گـــدار، بارانـــدوز، 
ــود. ــه می شـ ــو و زوا تغذیـ ــهرچای، نازلـ شـ

عمیق ترین نقطه این دریاچه 16 متر 
است.

ـــال  ـــه از س ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــتاد احی س
ـــدون  ـــی م ـــای اجرای ـــه ه ـــا برنام ـــته ب گذش
فعلـــی  وضعیـــت  تثبیـــت  راســـتای  در 
ـــرده اســـت. ـــاز ک ـــی را آغ ـــدام های ـــه اق دریاچ

ــری  ــیر در 2۵ کیلومتـ ــب شـ ــد عجـ سـ
ــر روی  ــتان بـ ــن شهرسـ ــرق ایـ ــمال شـ شـ
ــن  ــد و ایـ ــای زده شـ ــه چـ ــه قلعـ رودخانـ
ســـد از نـــوع خاکـــی بـــا هســـته ناتـــراوای 
ـــر،  ـــاج آن 336 مت ـــول ت ـــه ط رســـی اســـت ک
عـــرض تـــاج 10 متـــر و ارتفـــاع آن از پـــی 
ـــر  ـــد ۵/3 کیلومت ـــه س ـــول دریاچ ـــر، ط 8۵ مت
ـــه  ـــد قلع ـــد س ـــم مفی ـــال و حج ـــوم نرم در رق

چـــای 40 میلیـــون مترمکعـــب اســـت.
ـــت  ـــن آب هف ـــدف تامی ـــا ه ـــد ب ـــن س ای
ــد و  ــاب سـ ــی پایـ ــار از اراضـ ــزار هکتـ هـ
ـــی  ـــعه اراض ـــار توس ـــزار و 200 هکت ـــج ه پن
کشـــاورزی شهرســـتان عجـــب شـــیر در آذر 
ـــت. ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــال 7۹ ب س

ـــه  ـــق بودج ـــیون تلفی ـــخنگوی کمیس س
ــات  ــه جزئیـ ــاره بـ ــا اشـ ــس بـ ۹۵ مجلـ
حـــذف یارانـــه بگیـــران گفـــت:  ســـهم 
صنـــدوق توســـعه از 20 درصـــد بـــه 30 

درصـــد افزایـــش یافـــت. 
ــب  ــه عجـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
شـــیر بـــه نقـــل از فـــارس، محمدرضـــا 
پورابراهیمـــی بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــات 
کمیســـیون تلفیـــق ایحـــه بودجـــه ۹۵، 
ــار داشـــت: در مجمـــوع 2۵ هـــزار  اظهـ
ــی  ــع عمومـ ــه منابـ ــان بـ ــارد تومـ میلیـ

ایحـــه بودجـــه ۹۵ افـــزوده شـــد.
ســـخنگوی کمیســــــیوین تلفیـــق 
بودجـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دولـــت 
در ایحـــه ســـهم صنـــدوق توســـعه 
ملـــی را 20 درصـــد پیش بینـــی کـــرده 
ـــیون  ـــای کمیس ـــرد: اعض ـــح ک ـــود، تصری ب
بـــا ایـــن موضـــوع مخالـــف بـــوده و در 
ــه  ــی برنامـ ــت های کلـ ــتای سیاسـ راسـ
بنابرایـــن  نشـــد،  قلمـــداد  ششـــم 
پیشـــنهاد دولـــت رد و ســـهم صنـــدوق 

ــد. ــن شـ ــد تعییـ 30 درصـ
ـــس  ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
و  یارانه هـــا  هدفمنـــدی  مـــورد  در 
ـــد  ـــرر ش ـــت: مق ـــا، گف ـــذف پردرآمده ح

ــوند  ــد حـــذف شـ ــه دهـــک پردرآمـ سـ
ــی  ــأت علمـ ــای هیـ ــامل اعضـ ــه شـ کـ

دانشـــگاه ها، نمایندـــــگان مجـــــلس، 
ــای  ــتگان نیروهـ ــات، وکا، بازنشسـ قضـ

ـــش از  ـــاانه بی ـــه س ـــوری ک ـــلح و کش مس
3۵ میلیـــون درآمـــد دارنـــد، همچنیـــن 
اســـت  کشـــور  از  خـــارج  ایرانیـــان 

ــتند. ــم هسـ ــن تصمیـ ــمول ایـ مشـ
ـــه  ـــد جامع ـــرد: 70 درص ـــد ک وی تأکی
ــد و  ــدی را دریافـــت می کننـ ــه نقـ یارانـ
ــر(  ــون نفـ ــد )24 میلیـ ــا 30 درصـ تنهـ

حـــذف می شـــوند.
ـــت  ـــه مخالف ـــاره ب ـــا اش ـــی ب پورابراهیم
ــت ۵0  ــا پرداخـ ــق بـ ــیون تلفیـ کمیسـ
تومـــان بدهی هـــای  هـــزار میلیـــارد 
ارزیابـــی  تجدیـــد  محـــل  از  دولـــت 
ــادآور  ــزی، یـ ــک مرکـ ــای بانـ دارایی هـ
شـــد: در بخـــش مالیـــات، درآمدهـــا 
بخش هـــای  و  دارد  افزایـــش  اندکـــی 
ــت. ــته اسـ ــری نداشـ ــز تغییـ ــر نیـ دیگـ

ســـخنگوی کمیســــــیوین تلفیـــق 
ـــی  ـــه دفاع ـــت بنی ـــورد تقوی ـــه در م بودج
کشـــور نیـــز گفـــت: در کمیســـیون 
تلفیـــق مصـــوب شـــد ۵ هـــزار میلیـــارد 
ـــت  داده   ـــای برگش ـــل پول ه ـــان از مح توم
ــی  ــی خارجـ ــای نظامـ ــده قراردادهـ شـ
ایـــران، قبـــل و بعـــد انقـــاب اســـامی 
بـــرای تقویـــت بنیـــه دفاعـــی اســـتفاده 

شـــود.

احداث خط آهن تبریز - بازرگان - 
قارص ترکیه

افزایش تراز سطح آب دریاچه ارومیه 
در پی بارش های اخیر

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد:

جزئیات حذف یارانه بگیران
 در سال 95

  تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند دانش 
افزایی صنعتگران است 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی گفــت: تحقــق دیــدگاه 
ــاد  ــوص اقتص ــری در خص ــم رهب ــام معظ مق
مقاومتــی در ایــن اســتان نیازمنــد دانــش 
افزائــی همــه جانبــه صنعتگــران در واحدهــای 

ــت. ــدی اس تولی
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــی در  ــگاران جوان،نجات ــگاه خبرن ــل از باش نق
جمــع تعــدادی از مدیــران واحدهــای تولیــدی 
و صنعتــی اســتان افــزود: ارتقــای علــم و دانش 
ــعار  ــدام‹ در ش ــم واژه ›اق ــی از مفاهی ــا یک تنه

ــت. ــال 13۹۵ اس س
وی گفــت: رشــد و توســعه علمــی صنعــت 
منجــر بــه افزایــش بهــره وری و اشــتغال پایدار 
ــر  ــق ب ــز منطب ــن موضــوع نی ــه ای ــود ک می ش

سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت.
ــه  ــیدگی ب ــوری و رس ــش مح ــی دان نجات
ــئولیت  ــی از مس ــان را یک ــش بنی ــاد دان اقتص
ــی  ــاد مقاومت ــت در اقتص ــش صنع ــای بخ ه
دانســت و افــزود: بهــره گیــری از اقتصــاد 
ــدی و  ــای تولی ــط واحده ــان توس ــش بنی دان
ــای  ــه ه ــر و مولف ــن مظاه ــی از بهتری صنعت
ــادن  ــه راه افت ــه ب ــت ک ــی اس ــاد مقاومت اقتص
چرخــه علــم تــا ثــروت در بخــش هــای مزیــت 

دار اقتصــادی منجــر می شــود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی گفــت: برگــزاری دوره هــای 
ــش  ــف در راســتای تحقــق دان آموزشــی مختل
ــال  ــتان در س ــی اس ــای صنعت ــی واحده افزائ
ــته  ــای گذش ــال ه ــون س ــز همچ ــاری نی ج

ادامــه می یابــد.
گرایــش ســرمایه گــذاران آذربایجان شــرقی 
بــه راه انــدازی صنایــع کوچــک زودبــازده 
موجــب شــده تــا ایــن اســتان بــا چهــار هــزار 
ــور را  ــوم کش ــه س ــی رتب ــد صنعت و ۹20 واح
از لحــاظ تعــداد و رتبــه ۹ کشــور را از لحــاظ 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــذاری ب ــرمایه گ ــم س حج

دهــد.
طبــق اعــام مســئوان ایــن ســازمان طــی 
ــرقی  ــان ش ــی در آذربایج ــال 13۹4 شمس س
حــدود 3۵ درصــد از چهــار هــزار و ۹20 واحــد 
صنعتــی فعــال بــا بیــش از ۵0 درصــد ظرفیــت 

کار می کننــد.

 راه اندازی نسل سوم اینترنت همراه 
اول در عجب شیر

رییس اداره مخابرات عجب شیر از راه اندازی 
نسل سوم اینترنت همراه اول در این شهرستان 

خبر داد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
همراه  تلفن  فناوری  افزود:  نجفی  پرویز  ایرنا، 
نسل  ولی  بوده  مکالمه  بر  مبتنی  دوم  نسل  تا 
سوم 3G مبتنی بر سرویس دیتاست و امکان 
چند  اینترنت  و  سرعت  پر  اینترنت  از  استفاده 
رسانه ای را برای گوشی های تلفن همراه فراهم 

می کند.
وی، مهمتریـن ویژگی هـای فنی نسـل سـوم 
بانـد  پهنـای  افزایـش  را  اول  همـراه  اینترنـت 
دسترسـی بـه اینترنـت بـرای کاربـران، افزایش 
کیفیـت و تنـوع خدمـات قابـل ارایـه، اسـتفاده 
تاخیـر  کاهـش  فرکانسـی،  طیـف  از  بهینـه 
ارتبـاط، افزایـش ایمنـی ارتباطـی نسـبت بـه 
نسـل هـای قبلـی، انتقـال اطاعـات بـا کیفیت 
بهتـر و امـکان اسـتفاده از گوشـی تلفـن همراه 

بـه عنـوان دفتـر کار سـیار اعـام کـرد.
رییس اداره مخابرات عجب شیر یادآور شد: 
امکان تبدیل گوشی تلفن همراه به باجه بانکی 
همراه با قابلیت انجام کلیه عملیات بانکی، امکان 
نقاط مختلف کشور  در  مجازی  آموزش  توسعه 
و  دریافت  امکان  باند،  پهن  اینترنت  بستر  بر 
تلفن  طریق  از  تلویزیونی  های  برنامه  مشاهده 
ارایه  امکان  و  العاده  فوق  کیفیت  با  همراه 
کیفیت  با  متنوع  تصویری  و  صوتی  محتواهای 

باا از دیگر ویژگی های نسل سوم 3G است.
در   3G سایت  تجهیزات  داد:  ادامه  نجفی، 
سایت ها  این  از  یکی  که  شده  نصب  محل  دو 
دیگر  سایت  و  شده  اندازی  راه  کامل  طور  به 
راه  دیگر  روز  چند  تا  قدیم،  مخابرات  محل  در 
اندازی می شود. وی با بیان اینکه برای استفاده 
از این سرویس نیاز به تعویض سیم کارت نبوده 
پشتیبانی  قابلیت  باید  همراه  تلفن  گوشی  ولی 
از این سرویس را داشته باشد، گفت: با خرید و 
فعال سازی بسته های اینترنتی می توان از این 

امکانات استفاده کرد.
تنظیمات  کرد:  اظهار  مخابرات  اداره  رییس 
اول  همراه  مشترکان  برای   GPRS و   3G

یکسان بوده و در صورتی که مشترکان پیش از 
این از اینترنت همراه استفاده می کردند، نیازی 

به تنظیم مجدد ندارند.
از  پس  اول  همراه  مشترکان  افزود:  نجفی، 
اتصال از طریق اینترنت نسل سوم عامت های 
گوشی  نمایشگر  روی  بر  را   3G یا  و   H+، H

تلفن همراه خود مشاهده خواهند کرد.

 معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:  
احیای فرش دستباف به صورت فنی 

مدیریت شود

آذربایجــان  اســتاندار  عمرانــی  معــاون   
شــرقی گفــت: بــرای رونــق دوبــاره فــرش 
مناطــق مهربــان، شــربیان و بخشــایش، کمیتــه 
ــن صنعــت  ــاان ای ــا مشــارکت فع تخصصــی ب
ــده  ــاد ش ــئول ایج ــای مس ــکاری نهاده و هم
ــای  ــه احی ــی، برنام ــردی و فن ــور راهب و به ط
فــرش دســتباف ایــن مناطــق را مدیریــت 

ــد.  کن
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــدی در  ــادق پورمه ــنیم، محمدص ــل از تس نق
ــرش دســتباف  ــد از نمایشــگاه ف حاشــیه بازدی
مهربــان و شــربیان، برپایــی ایــن نمایشــگاه در 
طلیعــه ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــی دانس ــاق مبارک را اتف
ایــن نمایشــگاه یــک گام اساســی بــرای رونــق 

ــن منطقــه اســت. فــرش در ای
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای مناطــق 
و  تولیــد  در  شــرقی  آذربایجــان  مختلــف 
صــادرات فــرش و معرفــی تبریــز به عنــوان 
ــت از  ــت: حمای ــرش، گف ــی ف ــت جهان پایتخ
ــور  ــرش به ط ــت ف ــاان صنع ــدگان و فع بافن
اســتان  مســئوان  کار  دســتور  در  جــدی 
ــاخت های  ــم هســتیم زیرس ــه و مصم قرارگرفت
ــت  ــن صنع ــعه ای ــت و توس ــرای تقوی ازم را ب

ــم. ــاده کنی آم
معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
ــراز تأســف از اینکــه فــرش ایــن منطقــه  ــا اب ب
ــه،  ــت قرارگرفت ــورد غفل ــر م در ســال های اخی
ــت در  ــن صنع ــاره ای ــی دوب ــتار مهندس خواس
فرایندهــای تولیــد، بازاریابــی و صــادرات شــد.

وی بــرای رونــق دوبــاره فــرش مناطــق 
مهربــان، شــربیان و بخشــایش پیشــنهاد کــرد 
ــن  ــاان ای ــا مشــارکت فع ــه تخصصــی ب کمیت
صنعــت و همــکاری نهادهــای مســئول ایجــاد 
شــده و به طــور راهبــردی و فنــی، برنامــه 
را  مناطــق  ایــن  دســتباف  فــرش  احیــای 

ــد. ــت کن مدیری
بــه  ویژگی هــای  اشــاره  بــا  پورمهــدی 
منحصــر بــه  فــرد فــرش مهربــان گفــت: فــرش 
دســتباف منطقــه مهربــان بــه دلیــل کیفیــت و 
ــوده  ــرح ب ــته های دور مط ــدگاری از گذش مان
ــاز در  ــگاه ممت ــنتی آن جای ــوع س ــژه ن و به وی

ــی دارد. ــای جهان بازاره
وی از صنعــت فــرش دســتباف به عنــوان 
دومیــن منبــع درآمــد مــردم هریــس، مهربــان، 
شــربیان و بخشــایش یــاد کــرد و نقــش و 
ــه  ــتغال زایی منطق ــق آن را در اش ــت رون اهمی

ــرار داد. ــد ق ــورد تأکی م
دســتباف  فــرش  نمایشــگاه  نخســتین 
مهربــان و شــربیان بــه همــت شــهرداران 
و شــوراهای اســامی شــهرهای مهربــان و 
ــه شــرکت های  ــا همــکاری اتحادی شــربیان و ب
دســتباف  فــرش  تولیدکننــدگان  تعاونــی 
ــرقی و اداره  ــان ش ــتان آذربایج ــتایی اس روس
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــن برپاشــده  ــا 11 فروردی شهرســتان ســراب ت

ــت. اس

مرگ راکب 21 ساله موتورسیکلت در 
برخورد با پژو پارس

 مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 
از مرگ  آذربایجان شرقی  پزشکی  فوریت های  و 
با  برخورد  در  موتورسیکلت  ساله   21 راکب 

خودروی سواری پژو پارس خبر داد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
این  خصوص  در  حسینقلی زاده  حبیب  تسنیم، 
یک  برخورد  گزارش  با  گفت:  رانندگی  سانحه 
در  موتورسیکلت  با  سواری  خودروی  دستگاه 
تکنسین های  گذشته،  شب   23:1۵ ساعت 
پایگاه های زنجیر باغ و اهر به جاده اهر - تبریز، 
شدند.وی  اعزام  آباد  دامن  روستای  راهی  سه 
مرگ  تصادف  از صحنه  اولیه  بررسی  در  گفت: 
و  تائید  محل  در  موتورسیکلت  ساله  راکب 21 
سه نفر از سرنشینان پژو پارس با انجام اقدامات 
درمانی  مرکز  نزدیکترین  به  بیمارستانی  پیش 
از  تاسف  ابراز  با  حسینقلی زاده  شدند.  منتقل 
غریبه بودن راکبان موتورسیکلت با کاه ایمنی 
خاطر نشان کرد: این جوان به دنبال ضربه شدید 

به سر جان باخته است.
راه  پلیس  رئیس  ناموران،  جواد  سرهنگ 
به  تجاوز  گفت:  خبر  این  تائید  با  نیز  استان 
چپ پژو پارس، علت وقوع این سانحه رانندگی 

گزارش شده است.
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م الف 1۹426
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت خدمـــات 
ـــرکت  ـــز ش ـــگ تبری ـــي آون ـــي و مهندس فن
ـــت 1002۵  ـــماره ثب ـــه ش ـــاص ب ـــهامي خ س
و شناســـه ملـــي 102001۵۹2۹0 بـــه 
اســـتناد صورتجلســـه هیئـــت مدیـــره 
مـــورخ 13۹4/11/1۵ تصمیمـــات ذیـــل 
ـــماره  ـــه ش ـــائیان ب ـــر کوش ـــد: اکب ـــاذ ش اتخ
ملـــی 1376۹8620۵ بـــه ســـمت رئیـــس 
هیئـــت مدیـــره، لیـــا کوشـــائیان بـــه 
شـــماره ملـــی 0061600776 بـــه ســـمت 
ــادی  ــره، هـ ــت مدیـ ــس هیئـ ــب رئیـ نایـ
کوشـــائیان بـــه شـــمارملی 4284416677 
ـــت  ـــو هیئ ـــل و عض ـــر عام ـــمت مدی ـــه س ب
مدیـــره انتخـــاب شـــدند. کلیـــه اســـناد و 
ـــل  ـــرکت از قبی ـــدآور ش ـــادار و تعه اوراق به
ــا و  ــروات ، قراردادهـ ــفته ، بـ ــک ، سـ چـ
ــل  ــر عامـ ــاء مدیـ ــا امضـ ــامی بـ عقوداسـ
ـــره  ـــت مدی ـــس هیئ ـــاء رئی ـــاق امض ـــه اتف ب
همـــراه بـــا مهـــر شـــرکت معتبـــر و مکاتبـــات 
ـــا  ـــل و ی ـــاء مدیرعام ـــا امض ـــادی و اداری ب ع
ـــا  ـــراه ب ـــره هم ـــت مدی ـــاء هیئ ـــی از اعض یک
ـــا  ـــد .  ب ـــد ش ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش مه
ثبـــت ایـــن مســـتند تصمیمـــات تعییـــن 
دارنـــدگان حـــق امضـــاء، تعییـــن ســـمت 
ـــی  ـــط متقاض ـــده توس ـــاب ش ـــران انتخ مدی
ـــی  ـــخصیت حقوق ـــک ش ـــوابق الکترونی در س
مرقـــوم ثبـــت و در پایـــگاه آگهـــی هـــای 
ـــد.  ـــترس میباش ـــل دس ـــت قاب ـــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 1۹333
تاسیس شرکت سهامی خاص دهناد مهراز 
مهان تبریز در تاریخ 13۹4/12/22 به شماره 
ثبت 420۹6 به شناسه ملی 1400۵6۹8123 
که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت 
عموم  اطاع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خاصه 
طراحي،  شرکت:  موضوع  میگردد.   آگهی 
پروژه  پیمانکاري  و  اجرا  نظارت،  محاسبه، 
دکوراسیون  ابنیه،اجراي  و  ساختماني  هاي 
ساختمان،طراحي  خارجي  و  داخلي  نماي  و 
و  طراحي  داخلي،  چیدمان  و  دکوراسیون 
و  کاذب  سقف  مبلمان،طراحي  انواع  تولید 
نما،نقشه کشي معماري، طراحي نما، طراحي 
و  داخلي  فضاهاي  بعدي  سه  ویا،طراحي 
 - نمایشگاهي  غرفه هاي  طراحي  خارجي، 
بافتهاي  وبازسازي  احیاومقاوم سازي  مرمت، 
قدیمي و فرسوده-طراحي و اجراي المانهاي 
محوطه  و  داخلي  نما،معماري  آب  و  شهري 
مسکوني  و   تجاري  اداري،  اماکن  سازي 
ومبلمان شهري - نقشه برداري، راه سازي،پل 
بندي،  جدول  سازي،  سازي،سدسازي،تونل 
و  کشي  کانال  حفاري و خاکبرداري،  
ونگهداري  وتعمیر  پیمانکاري  زهکشي،امور 
وگاز( انتقال)آب،نفت  خطوط  به  مربوط 

ساختمان،وسایل  کننده  سرد  سیستمهاي 
زیر  برقي(تاسیسات  وپله  انتقال)آسانسور 
بنایي شهري وکارهاي آبي-واردات و صادرات 
مجاز-بازاریابي  کااهاي  خریدوفروش  و 
شرکت  کااهاي  خارجي-ترخیص  و  داخلي 
ومزایده  مناقصات  در  گومرکات-مشارکت  از 
ها-عقد قرارداد با اشخاص حقیقي وحقوقي-

و  بانکها  از  ضمانتنامه  و  وام  هرگونه  اخذ 
موسسات مالي و اعتباري داخلي وخارجي به 
نام شرکت- اعطاء نمایندگي و اخذ نمایندگي 
شرکت هاي داخلي وخارجي-ایجاد شعبه در 
نمایشگاهاي  نقاط مختلف کشور-شرکت در 
داخلي و خارجي-امور مربوط به پیمانکاري و 
پشتیبانی امور اداری-امور حمل ونقل درون 
نقلیه- امور  واداره  رانندگي  شهری:شامل 

تهیه،پخت  شامل  ورستوران  آشپزخانه  امور 
وبوفه-خدمات  رستوران  غذا،اداره  وتوزیع 
تنظیفات،پیشخدمتي،امور  شامل  عمومي 
آبدارخانه،باغباني و باغداري، پارکینگ داري 
و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
)ثبت  ازم  های  مجوز  اخذ  از  پس  فعالیت 
موضوع فعالیت های مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. مرکز 
اصلی شرکت: تبریز- یاغچیان -بیست و چهار 
شرقی-  صفای  متری  دوازده  شفا-  متری 
پاک ۹ - کد پستی ۵16۹647۵8 سرمایه 
به  منقسم  ریال   1000000 مبلغ  شرکت: 
 1000 تعداد  که  ریالی   1000 سهم   1000
سهم با نام و 0 سهم بی نام میباشد که مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 2۵6/417 مورخ 13۹4/11/20 
نزد بانک سینا شعبه شریعتی تبریز پرداخت 
اولین مدیران شرکت: رامین  گردیده است.  
نجفی به کد ملی 1381۹108۹0 به سمت 
کد  به  نجفی  آیسان  مدیره  هیئت  رئیس 
رئیس   نایب  سمت  به   1361671661 ملی 
ملی  کد  به  خسروشاهی  اصل  تربیت  فرهاد 
عامل)خارج  مدیر  به سمت   1380111۵28
از هیئت مدیره( برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
امضاء مشترک  به  آور شرکت  تعهد  و  بهادار 
با  همراه  مدیره  هیئت  رییس  و  عامل  مدیر 
اعتبار می باشد. اختیارات  مهر شرکت دارای 
لصلی  بازرس  اساسنامه  طبق  عامل:  مدیر 
آبادی  سعد  پور  فیض  مهدی  البدل:  علی  و 
عنوان  به   1376600080 ملی  شماره  به 
بازرس اصلی وبهنام رنجبریه به شماره ملی 
136002084۵ به عنوان بازرس علی البدل 
های  آگهی  نشر  جهت  آزادی  مهد  روزنامه 

شرکت انتخاب شد .
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
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آرشیو هفته نامه عجب شیر
www.shakourian.com

حجت ااسام مشهوری:
امامزاده سید حمزه آماده  میزبانی 

از مراسم عقد آسان، زوج های جوان 
است

ـــور  ـــاف و ام ـــی اداره کل اوق ـــاون فرهنگ مع
خیریـــه آذربایجان شـــرقی گفـــت: امـــام زاده 
ســـید حمـــزه)ع( تبریـــز آمـــاده ی میزبانـــی 
ــوان  ــای جـ ــان زوج هـ ــد آسـ ــم عقـ از مراسـ

ـــت. اس
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــدت  ـــام وح ـــت ااس ـــنا، حج ـــل از ایس ـــه نق ب
ـــه اینکـــه بایـــد از ازدواج  ـــا اشـــاره ب مشـــهوری ب
حضـــرت علـــی )ع( و حضـــرت فاطمـــه )س( در 
ـــرداری شـــود،  ـــد زوج هـــای جـــوان الگـــو ب پیون
ـــاده  ـــد س ـــم عق ـــزاری مراس ـــرد: برگ ـــار ک اظه
ـــزه  ـــید حم ـــام زاده س ـــن ام ـــان در صح و آس
ـــد  ـــه چن ـــور خیری ـــاف و ام توســـط اداره کل اوق
ـــرداری از  ـــو ب ـــن آن الگ ـــه اولی ـــدف دارد ک ه
ازدواج صدیقـــه طاهـــره و حضـــرت امیـــر 
المومنیـــن اســـت، کـــه ازدواجـــی آســـان و 
ســـاده داشـــتند و در مســـجد انجـــام شـــده 
اســـت، ایـــن بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه 
ـــرای  ـــط ب ـــجد، فق ـــل مس ـــی مث ـــن مذهب اماک
مراســـمات مذهبـــی نیســـت بلکـــه می تـــوان 
بـــا رعایـــت موازیـــن شـــرعی ایـــن چنیـــن 

کارهـــای مبـــارک را در مســـجد انجـــام داد.
ـــا، شـــروع زندگـــی  ـــزود: هـــدف دوم م وی اف
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــدس ب ـــکان مق ـــک م ـــن از ی زوجی
ـــالم و  ـــی س ـــت)ع( زندگ ـــل بی ـــه اه ـــل ب توس
ـــا  ـــی م ـــدف نهای ـــد و ه ـــاز کنن ـــوی را آغ معن

ـــود. ـــان ب ـــای آس ـــج ازدواج ه تروی
ـــرد:  ـــوان ک ـــهوری عن ـــام مش ـــت ااس حج
محدودیتـــی بـــرای زوج هـــا در اســـتفاده 
ــای  ــط زوج هـ ــت، فقـ ــرح نیسـ ــن طـ از ایـ
ــه،  ــد مهریـ ــر بایـ ــده حداکثـ ــه کننـ مراجعـ
114 ســـکه بهـــار آزادی را داشـــته باشـــند و 
ـــم  ـــرعی مراس ـــن ش ـــل موازی ـــت کام ـــا رعای ب
خـــود را در زمینـــه ای کـــه بـــه همـــت اداره 
ــده  ــده شـ ــدارک دیـ ــتان تـ ــاف اسـ کل اوقـ
ـــرف  ـــه ای از ط ـــد، و هدی ـــزار کنن ـــت، برگ اس
امامـــزاده بـــه عنـــوان تبـــرک بـــه زوجیـــن 
اهـــدا می گـــردد. زوج هـــا توجـــه کننـــد 
بـــرای اقـــدام بـــه برگـــزاری مراســـم خـــود 
ـــئول  ـــه مس ـــد ب ـــن بای ـــن چنی ـــورت ای ـــه ص ب
ـــه  ـــزه)ع( مراجع ـــام زاده ســـید حم فرهنگـــی ام

کـــرده و آمادگـــی خـــود را اعـــام کننـــد.
 وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: مـــا 
ـــه  ـــرای همیش ـــدی ب ـــفره عق ـــم س ـــد داری قص
ـــم  ـــا ه ـــد، ت ـــت باش ـــام زاده ثاب ـــن ام در صح
عـــاوه بـــر نوعـــی تبلیـــغ بـــرای ازدواج 
ــه  ــر از جملـ ــای دیگـ ــان، در مراســـم هـ آسـ
پیونـــد آســـمانی کـــه در ســـالروز ازدواج 
ـــه  ـــرت فاطم ـــن و حض ـــر المومنی ـــی امی نوران
ـــاف  ـــی اوق ـــه میزبان ـــن زوج ب ـــن چندی )س( بی

برگـــزار می شـــود، از آن اســـتفاده شـــود.

ـــا  ـــه تنه ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــه تبری ـــام جمع ام
ــد  ــق تولیـ ــکات رونـ ــت از مشـ راه برون رفـ
ـــده و  ـــت: وع ـــت، گف ـــی اس ـــاد مقاومت و اقتص
شـــعار کافـــی اســـت و بایـــد اقـــدام و عمـــل 
کـــرد، بنابرایـــن هنـــگام »اقـــدام و عمـــل« 
ــور و  ــادی کشـ ــع اقتصـ ــود وضـ ــرای بهبـ بـ

اوضـــاع معیشـــتی مـــردم اســـت.
عجـــب  نامـــه  هفتـــه  گـــزارش  بـــه 
آیـــت اه  فـــارس،  از  نقـــل  بـــه  شـــیر 
محســـن مجتهدشبســـتری ظهـــر امـــروز در 
خطبه هـــای نمـــاز جمعـــه تبریـــز در مصلـــی 
ــن  ــی)ره( ایـ ــام خمینـ ــرت امـ ــم حضـ اعظـ
شـــهر، بـــا اشـــاره بـــه نامگـــذاری ســـال های 
ـــه  ـــت ب ـــای وای ـــام عظم ـــوی مق ـــر از س اخی
ـــوی  ـــاح الگ ـــه اص ـــادی از جمل ـــائل اقتص مس
مصـــرف، همـــت مضاعـــف کار مضاعـــف، 
جهـــاد اقتصـــادی و حمایـــت از تولیـــد داخلـــی، 
ـــار  ـــته، اظه ـــال های گذش ـــرمایه در س کار و س
داشـــت: نگاهـــی بـــه نامگـــذاری ســـال های 
اخیـــر، متوجـــه می شـــویم کـــه پیشـــرفت و 
توســـعه کشـــور دغدغـــه معظـــم لـــه اســـت.

ـــام  ـــط مق ـــال توس ـــذاری امس ـــه نامگ وی ب
ـــی،  ـــاد مقاومت ـــام اقتص ـــه ن ـــری ب ـــم رهب معظ
اقـــدام و عمـــل اشـــاره کـــرد و افـــزود: 
معظم لـــه کلیـــد حـــل مشـــکات اقتصـــادی 
ـــق  ـــت و رون ـــه را تقوی ـــردم و معضـــات جامع م
تولیـــد داخلـــی بیـــان کردنـــد کـــه نشـــانگر 
دوراندیشـــی و آینده نگـــری واای رهبـــری 

انقـــاب اســـت.
اشـــاره  بـــا  تبریـــز  خطیـــب جمعـــه 
بـــه فرمایشـــات رهبـــری تصریـــح کـــرد: 
پیـــاده  بنـــد مصادیـــق  معظم لـــه در 10 
ـــریح  ـــان و تش ـــی را بی ـــاد مقاومت ـــردن اقتص ک
کـــردن و کلیدی تریـــن موضـــع را رونـــق 

ــد. ــام کردنـ ــی اعـ ــد داخلـ تولیـ
ـــان  ـــا بی ـــری ب ـــرگان رهب ـــس خب عضـــو مجل
اینکـــه تنهـــا راه بـــرون رفـــت از مشـــکات 
اتـــکاء بـــه نیروهـــای داخلـــی و اقتصـــاد 
ــه  ــئوان بـ ــت مسـ ــت و دولـ ــی اسـ مقاومتـ
ـــح  ـــد، تصری ـــدی کنن ـــه ج ـــئله توج ـــن مس ای

کرد:یکـــی از لوازمـــات اقتصـــاد مقاومتـــی 
ـــی  ـــدات داخل ـــش تولی ـــش واردات و افزای کاه
اســـت و ایـــن ایـــن مهـــم بایـــد در کشـــور 

نهادینـــه شـــود.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــتری ب ـــت اه مجتهدشبس آی
ــق  ــرای تحقـ ــده بـ ــعار و وعـ ــه شـ ــا بـ تنهـ
ـــت  ـــت: دول ـــا نشـــود، گف ـــال ۹۵ اکتف ـــعار س ش
و ملـــت بـــرای حـــل مشـــکات اقتصـــادی و 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــای مق ـــرای رهنموده اج
ــدان  ــدی وارد میـ ــخ و جـ ــی راسـ ــا عزمـ بـ
اقـــدام و عمـــل بـــه طـــور دســـته جمعـــی 

شـــوند.
وی بـــا یـــادآوری بیانـــات رهبـــر انقـــاب 
مبنـــی بـــر اینکـــه کلیـــد حـــل مشـــکات 
ـــت،  ـــی اس ـــدات داخل ـــق تولی ـــادی در رون اقتص

گفـــت: اجرایـــی شـــدن اقتصـــاد مقاومتـــی 
ـــای  ـــه رهنموده ـــئوان ب ـــردم و مس ـــام م اهتم

رهبـــری را می طلبـــد.
ــام  ــتار تمـ ــز، خواسـ ــه تبریـ ــام جمعـ امـ
شـــدن ایـــن موضـــوع کـــه مشـــغول برجـــام 
ــت: وعـــده و شـــعار  ــد و گفـ هســـتیم، شـ
کافـــی اســـت و بایـــد اقـــدام و عمـــل کـــرد، 
بنابرایـــن هنـــگام »اقـــدام و عمـــل« بـــرای 
ــاع  ــور و اوضـ ــادی کشـ ــع اقتصـ ــود وضـ بهبـ

ــردم اســـت. ــتی مـ معیشـ
ـــرقی  ـــه در آذربایجان ش ـــی فقی ـــده ول نماین
در بخـــش دیگـــری از خطبه هـــای نمـــاز 
جمعـــه ایـــن هفتـــه تبریـــز بـــه فرمایشـــات 
رهبـــری در جمـــع مداحـــان اشـــاره کـــرد و 
ــت؛  ــز اسـ ــه چیـ ــت: روزگار، روزگار همـ گفـ

ـــدام و  ـــگام اق ـــک هن ـــم موش ـــره ه ـــم مذاک ه
ـــردم  ـــتی م ـــع معیش ـــود وض ـــرای بهب ـــل ب عم

اســـت.
آیـــت اه مجتهدشبســـتری بـــا انتقـــاد 
ـــردا  ـــای ف ـــه روزگار و دنی ـــانی ک ـــدید از کس ش
را دنیـــای مذاکـــره می داننـــد و نـــه موشـــک 
همـــه  روزگار  روزگار،  کـــرد:  خاطرنشـــان 
چیـــز اســـت و اقتـــدار هـــر کشـــور ایجـــاب 
می کنـــد قـــدرت بازدارنـــده و تجهیـــزات 

دفاعـــی داشـــته باشـــیم.
ـــظ  ـــتقال و حف ـــرای اس ـــرد: ب ـــد ک وی تأکی
ــاد  ــود اقتصـ ــا وجـ ــدن آن بـ ــون مانـ و مصـ
خـــوب هـــر کشـــوری از دســـت اجانـــب 

ــت. ــی ازم اسـ ــدرت دفاعـ قـ
امـــام جمعـــه تبریـــز بـــا تجلیـــل از 
پیشـــرفت های موشـــکی ایـــران و پهبادهـــای 
پیشـــرفته شـــاهد و ادامـــه ایـــن رونـــد 
اظهـــار داشـــت: جمهـــوری اســـامی ایـــران 
بـــه تهدیـــدات، تحریم هـــا و نق زدن هـــای 
آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی اعتنایـــی 
ــعه موشـــک ها و  ــه توسـ ــه بـ ــد، بلکـ نمی کنـ
ــد. ــه می دهـ ــه فضل اللهـــی ادامـ ــا بـ پهبادهـ

خطیـــب جمعـــه تبریـــز بـــا تبریـــک 
ـــری)س(  ـــه کب ـــرت صدیق ـــالروز وادت حض س
ـــار  ـــامی، اظه ـــاب اس ـــر انق ـــذار کبی و بنیانگ
فاطمـــی  و  علـــوی  جامعـــه  در  داشـــت: 
ـــتی  ـــاده زیس ـــای س ـــه ج ـــت ب ـــته نیس شایس

باشـــد. حاکـــم  اشـــراف گری 
ـــت:  ـــری، گف ـــرگان رهب ـــس خب ـــو مجل عض
امیدواریـــم زنـــان گرامـــی ســـبک زندگـــی و 
ـــه)س( را  ـــرای مرضی ــرت زه ــاق حضـ اخـ
ــود  ــرار داده و خـ ــود قـ ــی خـ ــوی زندگـ الگـ
ــا در  را شـــبیه آن حضـــرت کننـــد مخصوصـ

رابطـــه بـــا حجـــاب و عفـــاف.
آیـــت اه مجتهدشبســـتری بـــا اشـــاره 
ـــت:  ـــور گف ـــی در کش ـــراش رانندگ ـــوانح دلخ س
ـــر  ـــر اث ـــی ب ـــوادث رانندگ ـــرای ح ـــفانه ب متاس
مســـتی اتفـــاق می افتـــد کـــه جـــای تاســـف 
افـــرادی شـــراب خواری  دارد کـــه هنـــوز 

. می کننـــد

ــاتید  ــور اسـ ــا حضـ ــر بـ ــی تئاتـ روز جهانـ
و پیشکســـوتان هنـــر تئاتـــر و مســـوولین 
فرهنگـــی و هنـــری اســـتان در مجموعـــه 
تئاتـــر شـــهر تبریـــز گرامـــی داشـــته شـــد.

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــگ  و  ـــی اداره کل فرهن ـــط عموم ـــل از رواب نق
ـــی  ـــرقی، »عل ـــان ش ـــامی آذربایج ـــاد اس ارش
در  کل  اداره  هنـــری  معـــاون  محرمـــی« 
ایـــن آییـــن، هنـــر تئاتـــر را دارای پیشـــینه 
ای غنـــی و قدرتمنـــد دانســـت و گفـــت: 
هنرمنـــدان عرصـــه تئاتـــر همـــواره پاســـدار 
ــر  ــای هنـ ــت اعتـ ــوده و در جهـ ــها بـ ارزشـ

متعهـــد کوشـــیده اند.
ـــه فعالیـــت هـــای اداره  ـــا اشـــاره ب محرمـــی ب
کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی آذربایجـــان 
ـــوزه  ـــتان در ح ـــش اس ـــن نمای ـــرقی و انجم ش
ـــده در  ـــرا ش ـــای اج ـــش ه ـــداد نمای ـــر و تع تئات
ـــت: در طـــول ســـال گذشـــته 76  ســـال ۹4 گف

ـــت . ـــده اس ـــرا ش ـــتان اج ـــش در اس نمای
وی بـــا اشـــاره بـــه حمایـــت هـــای ایـــن 
اداره کل از گروههـــای نمایـــش نیـــز گفـــت: 
در ســـال ۹4 گـــروه نمایـــش آینـــا بـــه 
سرپرســـتی علـــی فتوحـــی بـــا نمایـــش 
روبینســـون و کروزوئـــه بـــه آلمـــان و گـــروه 
نمایـــش باریـــش بـــه سرپرســـتی فریـــدون 
ــا بـــه  ــایه ها و بادهـ ــا نمایـــش سـ وایـــی بـ

ــدند . ــزام شـ ــاروس اعـ بـ
محرمـــی بـــا اشـــاره بـــه جشـــنواره هـــای 
ــت:  ــر گفـ ــال اخیـ ــده در دو سـ ــزار شـ برگـ
ـــباران  ـــاه ارس ـــر کوت ـــنواره  تئات ـــزاری جش برگ
بـــا گســـتره ی سراســـری، جشـــنواره تئاتـــر 
در شهرســـتانهای مرنـــد، بنـــاب، اهـــر، و 
تئاتـــر  ی  جشـــنواره  برگـــزار  همچنیـــن 

ـــر  ـــت تئات ـــه ی اردیبهش ـــژه برنام ـــتانی و وی اس
ـــده  ـــام ش ـــای انج ـــت ه ـــه فعالی ـــران از جمل ای

در حـــوزه ی تئاتـــر اســـتان اســـت .
انتخابـــات  برگـــزاری  از  همچنیـــن  وی 
انجمـــن نمایـــش براســـاس شـــیوه نامـــه ی 
ـــاد   ـــی وزارت ارش ـــای نمایش اداره ی کل هنره
ــر  ــت تئاتـ ــژه اردیبهشـ ــن ویـ ــی آییـ و برپایـ

ــر داد . خبـ
ـــاد  ـــگ و ارش ـــری اداره  کل فرهن ـــاون هن مع
احـــداث و تجهیـــز  از  اســـتان،  اســـامی 
چندیـــن پاتـــو و بلک باکـــس در ســـال 
ــالن ها  ــن سـ ــت: ایـ ــر داد و گفـ ــاری خبـ جـ
در آینـــده ای نزدیـــک در اختیـــار هنرمنـــدان 

قـــرار می گیـــرد کـــه تحقـــق ایـــن موضـــوع 
ـــر  ـــای هن ـــاخت ه ـــت زیرس ـــد در تقوی می توان

نمایـــش اســـتان بســـیار موثـــر باشـــد.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مقولـــه ی 
آمـــوزش در هنـــر تئاتـــر، تاکیـــد کـــرد: بـــا 
ـــتان  ـــر در اس ـــر تئات ـــه پیشـــنیه ی هن ـــه ب توج
و همچنیـــن وجـــود دانشـــگاه نبـــی اکـــرم و 
ـــر  ـــگ و هن ـــردی فرهن ـــی کارب ـــگاه علم دانش
ـــر  ـــن هن ـــام ای ـــاتید بن ـــور اس ـــن حض و همچنی
ـــد  ـــوزش بای ـــئله ی آم ـــتان مس ـــطح اس در س
ـــر  ـــی تئات ـــه اهال ـــورد توج ـــش م ـــش از پی بی

ـــرد. ـــرار گی ق
در ایـــن آییـــن، رامیـــن راســـتی رئیـــس 

ـــا  ـــز ب ـــتان نی ـــی اس ـــای نمایش ـــن هنره انجم
ـــر  ـــوزه تئات ـــدان ح ـــت هنرمن ـــه فعالی ـــاره ب اش
اســـتان و وحـــدت میـــان ایـــن هنرمنـــدان 
ــنواره  ــا در تمامـــی جشـ ــتان مـ ــت:  اسـ گفـ
ـــال  ـــور فع ـــه ای حض ـــوری و منطق ـــای کش ه
دارد و در اکثـــر مـــوارد نیـــز حائـــز عنـــوان 
ـــم  ـــت و امیدواری ـــده اس ـــر ش ـــای برت ـــه ه رتب
ـــته  ـــه داش ـــان ادام ـــوب همچن ـــد مطل ـــن رون ای

باشـــد.
ــس  ــی زاده رئیـ ــعید حاجـ ــن سـ همچنیـ
کمیســـیون فرهنگـــی شـــورای شـــهر تبریـــز 
ـــه ی  ـــاص بودج ـــن از اختص ـــن آیی ـــز در ای نی
ویـــژه ای بـــه هنـــر تئاتـــر در ســـال جـــاری 

توســـط شـــهرداری تبریـــز خبـــر داد.
اجـــرای تکـــم گـــردان و موســـیقی و 
همچنیـــن خاطـــره گویـــی بـــا حضـــور 
هنرمنـــدان پیشکســـوت تئاتـــر اســـتان از 
ــود. ــن بـ ــن آییـ ــی ایـ ــای جنبـ ــه هـ برنامـ

گفتنـــی اســـت پیـــام روز جهانـــی تئاتـــر 
ســـال 2016 بـــه قلـــم کارگـــردان اهـــل 
ــوان  ــه عنـ ــیلیو« بـ ــی واسـ ــیه »آناتولـ روسـ
ـــای  ـــه ی هنره ـــذار مدرس ـــردان و بنیانگ کارگ

دراماتیـــک مســـکو منتشـــر شـــد.
ـــژه  ـــه وی ـــتار توج ـــام خواس ـــن پی وی در ای
ـــروز  ـــه ام ـــاز شـــدید جامع ـــر و نی ـــر تئات ـــه هن ب
ـــی  ـــای مصنوع ـــر و دوری از هنره ـــن هن ـــه ای ب
ــای  ــالن هـ ــور در سـ ــری و  حضـ و کامپیوتـ
ــر  ــده ی تئاتـ ــرای زنـ ــای اجـ ــر و تماشـ تئاتـ

ـــت. ـــده اس ش
وی همچنیـــن بـــه تصویـــر کشـــیدن 
ـــه  ـــای جامع ـــه ه ـــی و دغدغ ـــکات اجتماع مش
ـــر  ـــدان تئات ـــی هنرمن ـــف اصل بشـــری را از وظای

در سراســـر جهـــان برشـــمرده اســـت.

 مدیـــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســـتی 
و گردشـــگری آذربایجان شـــرقی گفت: خانه 
در شهرســـتان  واقع  خیابانی،  محمد  شـــیخ 
شبســـتر و »پـــل گؤیجـــه بـــل« واقع در 
شهرســـتان اهر در فهرســـت آثار ملی ایران 

قـــرار گرفتند.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــت  ــن حق پرسـ ــنیم، فرزیـ ــل از تسـ ــه نقـ بـ
در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگاران بـــا اشـــاره 
بـــه ثبـــت دو اثـــر از آذربایجـــان شـــرقی 
ــت:  ــار داشـ ــی، اظهـ ــار ملـ ــت آثـ در فهرسـ
خانـــه شـــیخ محمـــد خیابانـــی مربـــوط بـــه 
اواخـــر دوره قاجاریـــه و اوایـــل دوره پهلـــوی 
بـــا شـــماره 313۹3 و پـــل »گؤیجـــه بـــل« 
ـــماره 313۹2   ـــا ش ـــوی ب ـــه دوره پهل ـــق ب متعل

بـــه ثبـــت ملـــی رســـیدند.
ــه  ــت خانـ ــت ثبـ ــوص اهمیـ وی در خصـ
شـــیخ محمـــد خیابانـــی کـــه از روحانیـــون 
آزادی خـــواه تبریـــز بـــه شـــمار مـــی رود، 
گفـــت: بـــه دلیـــل اقدامـــات و خدمـــات 
بی شـــمار شـــیخ محمـــد خیابانـــی، ســـال ها 
ــی  ــاد نوعـ ــروطیت، ایجـ ــاش در راه مشـ تـ
ــف  ــار مختلـ ــن اقشـ ــی بیـ ــاب فرهنگـ انقـ
مـــردم، تـــاش در مســـیر حفـــظ اســـتقال 
ــن آزادی  ــران و تأمیـ ــی ایـ ــت ارضـ و تمامیـ
ــی  ــی و فرهنگـ ــادی، نظامـ ــی، اقتصـ سیاسـ
ــه  ــه وی در خامنـ ــی خانـ ــت ملـ ــور ثبـ کشـ

ــود. ــروری بـ ــم و ضـ ــیار مهـ بسـ

ـــتی  ـــی، صنایع دس ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
ـــاره  ـــا اش ـــرقی، ب ـــان ش ـــگری آذربایج و گردش
بـــه معمـــاری ســـاده و زیبـــای خانـــه شـــیخ 

آجـــری  قاب بنـــدی  خیابانـــی،  محمـــد 
ســـاده، ورودی ســـاباط ماننـــد و  ایـــوان بـــا 
ــه  ــخصات خانـ ــی را از مشـ ــتون های چوبـ سـ

وی عنـــوان کـــرد.
ــور در  ــای مذکـ ــه بنـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــوده  ـــتی ب ـــه و خش ـــک طبق ـــه ای ی ـــل خان اص
ـــه  ـــی ب ـــش غرب ـــوی بخ ـــااً در دوره پهل و احتم
آن اضافه شـــده اســـت، یـــادآور شـــد: اکثـــر 
قســـمت های بنـــا ســـالم اســـت و تنهـــا 
برخـــی از آجرهـــای نمـــا دچـــار فرســـودگی 

شـــده اند.
شـــیخ  خانـــه  تبدیـــل  از  حق پرســـت 
ـــوزه مشـــروطه توســـط  ـــه م ـــی ب ـــد خیابان محم

ــر داد. ــه در آینـــده خبـ ــهرداری خامنـ شـ
ـــز  ـــل« نی ـــه ب ـــل »گؤیج ـــوص پ وی در خص
ـــه  ـــق ب ـــور متعل ـــل مذک ـــرد: پ ـــان ک خاطرنش
ـــا  ـــر تنه ـــال حاض ـــوده و در ح ـــوی ب دوران پهل
ـــل«  ـــه ب ـــرای »گوئج ـــی کاروانس ـــیر ارتباط مس
بـــه شـــمار مـــی رود و بـــه همیـــن علـــت از 

ـــت. ـــوردار اس ـــی برخ ـــت خاص اهمی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری آذربایجــان شــرقی، بــا بیــان اینکــه 
ایــن پــل دارای 3 دهنــه بــا طاق هــای ســنگی 
نیــم دایــره و پایه هــای ســنگی می باشــد، 
طاق هــای نیــم دایــره ســنگی پــل را نمایانگــر 
ــوی و از  ــه در دوره پهل ــی منطق ــاری بوم معم

ــت. ــاص آن دانس ــای خ ویژگی ه
ـــور در ســـال  ـــل مذک ـــا اعـــام اینکـــه پ وی ب
13۹3 توســـط میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
ـــر  ـــن اث ـــی ای ـــت مل ـــت، ثب ـــده اس ـــت ش مرم

تاریخـــی را امـــری مبـــارک عنـــوان کـــرد.

امام جمعه تبریز؛

هنگام »اقدام و عمل« برای بهبود 
وضع اقتصادی کشور و اوضاع 

معیشتی مردم است

روز جهانی تئاتر در تبریز گرامی 
داشته شد

 مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد

ثبت خانه شیخ محمد خیابانی و پل 
»گؤیجه بل« در فهرست آثار ملی 

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 
و شهرســتان های اســتان جهــت تکمیــل 
کادر تخصصــی خــود افــراد ذیــل را بــه 

می نمایــد. دعــوت  همــکاری 
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

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

ــه دوم ــاک8/3 طبق ــن پ بنزی
ــب  ــه عج ــه نام هفت

ــیر ش
 04136۵77742 

موبایل: 0۹143010۵73
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م الف 1۹42۵
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت خدمـــات 
ـــرکت  ـــز ش ـــگ تبری ـــي آون ـــي و مهندس فن
ـــت 1002۵  ـــماره ثب ـــه ش ـــاص ب ـــهامي خ س
102001۵۹2۹0بـــه  ملـــي  شناســـه  و 
اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومـــي 
العـــاده مـــورخ  عـــادي بطـــور فـــوق 
13۹4/11/1۵ تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ 
ــماره  ــائیان بشـ ــا کوشـ ــم لیـ ــد :خانـ شـ
اکبـــر  آقـــای  و   0061600776 ملـــی 
ـــی 1376۹8620۵و  ـــماره مل ـــائیان بش کوش
آقـــای هـــادی کوشـــائیان بشـــماره ملـــی 
ــات  ــای هیـ ــوان اعضـ 4284416677 بعنـ
مدیـــره بـــه مـــدت دوســـال انتخـــاب 
ــراف  ــادی صـ ــاي محمدهـ ــد. آقـ گردیدنـ
بریـــن بـــه شـــماره ملـــي 1380۹۵030۹ 
ـــا  ـــاي رض ـــي و آق ـــازرس اصل ـــوان ب ـــه عن ب
ـــي 137۵۹23463  ـــماره مل ـــه ش ـــی ب فرهم
بـــه عنـــوان بـــازرس علـــي البـــدل بـــراي 
ـــه  ـــدند. روزنام ـــن ش ـــي تعیی ـــال مال ـــک س ی
ــار عصـــر آزادی جهـــت نشـــر  کثیراانتشـ
ـــا  ـــد.  ب ـــاب ش ـــرکت انتخ ـــاي ش ـــي ه آگه
ثبـــت ایـــن مســـتند تصمیمـــات انتخـــاب 
بـــازرس، انتخـــاب مدیـــران، انتخـــاب 
روزنامـــه کثیـــر اانتشـــار انتخـــاب شـــده 
توســـط متقاضـــی در ســـوابق الکترونیـــک 
ــت و در  ــوم ثبـ ــی مرقـ ــخصیت حقوقـ شـ
ـــل  ـــت قاب ـــازمان ثب ـــای س ـــی ه ـــگاه آگه پای

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

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 1۹413
ــازه  ــد س ــرکت پیون ــه ش ــی اصاحی آگه
ــدود(  ــئولیت مح ــا مس ــان ارس )ب آذربایج
بــه شــماره ثبــت ۵600 شناســه ملــی 
1400۵۵24307.  پیــرو آگهــی تاســیس 
 ۹4/10/1۹ مــورخ  6446/ث۹4  شــماره 
ــا  ــازه آذربایجــان ارس )ب ــد س شــرکت پیون
مســئولیت محــدود( بــه شــماره ثبــت ۵600 
ــامی  ــی 1400۵۵24307، اس ــه مل و شناس
ــک از  ــزان شــهم الشــرکه هری شــرکاء و می
آنــان: 1- هاشــم اســمعیل پــور عبــاس آبــاد 
دارنــده مبلــغ نهصــد و هشــتاد هــزار ریــال 
معــادل نــود و هشــت درصــد ســهم الشــرکه 
2 - علــی اســمعیل پــور عبــاس آبــاد دارنــده 
ــک درصــد ســهم  ــادل ی ــال مع ــزار ری ده ه
الشــرکه 3- محمدرضــا بهــادری دارنــده 
ــک درصــد  ــادل ی ــال مع ــزار ری ــغ ده ه مبل
ســهم الشــرکه می باشــد و مدیــران شــرکت: 
بــه  آبــاد  پــور عبــاس  اســمعیل  علــی 
ــمتت  ــه س ــی 1378347102 ب ــماره مل ش
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره،  هاشــم 
اامعیــل پــور عبــاس آبــاد بــه شــماره ملــی 
ــت  ــس هیئ ــه ســمت رئی ۵1۹۹822217 ب
مدیــره - محمــد رضــا بهــادری بــه شــماره 
ملــی 1381711413 بــه ســمت نایــب 
ــه مــدت نامحــدود  رئیــس هیئــت مدیــره ب
ــن  انتخــاب شــدند. صحیــح می باشــد و بدی

ــردد. ــاح می گ ــیله اص وس
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م الف 1۹333
مســـئولیت  بـــا  شـــرکت  تاســـیس 
محـــدود تاشـــگران امـــروز طراحـــان 
بـــه   13۹4/12/1۹ تاریـــخ  در  فـــردا، 
ـــی  ـــه مل ـــه شناس ـــت 4206۵ ب ـــماره ثب ش
1400۵68۹4۵۵ ثبـــت و امضـــاء ذیـــل 
ـــه آن  ـــه خاص ـــده ک ـــل گردی ـــر تکمی دفات
بـــه شـــرح زیـــر جهـــت اطـــاع عمومـــی 
آگهـــی می گـــردد. موضـــوع شـــرکت: 
انجـــام پـــروژه هـــاي انفورماتیکـــي و فـــن 
آوري اطاعـــات -طراحـــي ، ســـاخت و 
ـــردي ، ســـخت  ـــاي کارب ـــرم افزاره ـــروش ن ف
ــي  ــه نویسـ ــات وب -برنامـ ــزار و صفحـ افـ
-تولیـــد و فـــروش کیـــت ، گیـــم و نـــرم 
ــک  ــارت الکترونیـ ــک - تجـ ــزار و رباتیـ افـ
غیرهرمـــي و غیرشـــبکه اي -برگـــزاري 
ـــه  ـــذ وام و ضمانتنام ـــک -اخ ـــمینار رباتی س
از بانکهـــا و موسســـات مالـــي و اعتبـــاري 
داخلـــي و خارجـــي بـــه نـــام شـــرکت 
-شـــرکت در نمایشـــگاههاي رایانـــه اي 
ـــدات  ـــي -شـــرکت در مناقصـــات و مزای داخل
ــخاص  ــا اشـ ــرارداد بـ ــد قـ ــي -عقـ داخلـ
حقیقـــي و حقوقـــي -بازاریابـــي اینترنتـــي 
ـــتثناي  ـــه اس ـــر شـــبکه اي ب ـــي و غی غیرهرم
ـــاي  ـــته ه ـــه بس ـــت در زمین ـــه فعالی هرگون
ـــانه اي  ـــد رس ـــانه اي و چن ـــزاري رس ـــرم اف ن
ـــال )  ـــاي دیجیت ـــل ه ـــال حام ، نشـــر دیجیت
ـــوري  ـــي دي ، دي وي دي ، بل ـــل س از قبی
و ماننـــد آنهـــا ( ، رســـانه هـــاي برخـــط ) 
ـــام  ـــار پی ـــا انتش ـــال ی ـــکل ارس ـــامل هرش ش
ــي  ــري و متنـ ــمعي بصـ ــواي سـ ــا محتـ یـ
دیجیتـــال ( و همچنیـــن اماکـــن کســـب 
ــین آات و  ــزات ، ماشـ ــات ، تجهیـ ، خدمـ
نـــرم افزارهـــاي مخصـــوص فعالیتهـــاي 
ـــي  ـــرورت قانون ـــورت ض ـــده (-در ص ـــاد ش ی
ـــذ  ـــس از اخ ـــت پ ـــات فعالی ـــام موضوع انج
مجوزهـــاي ازم)ثبـــت موضـــوع فعالیـــت 
ـــه  ـــدور پروان ـــذ و ص ـــه اخ ـــه منزل ـــور ب مذک
ـــرکت: از  ـــدت ش ـــد(. م ـــي باش ـــت نم فعالی
ـــز  ـــدود مرک ـــدت نامح ـــه م ـــت ب ـــخ ثب تاری
اصلـــي شـــرکت: تبریـــز- ارتـــش جنوبـــي 
ـــاک  ـــباف پ ـــوي فرش ـــد -ک ـــتور جدی -پاس
ــتی ۵1386384۹6   ــه 1 کدپسـ 137 طبقـ
ـــال  ـــغ 2000000 ری ـــرکت: مبل ـــرمایه ش س
ـــي  ـــین زاده افخم ـــد حس ـــد. حام ـــي باش م
ـــرکه. ـــهم الش ـــال س ـــده 1000000 ری دارن

ـــال  ـــده 1000000 ری ـــي دارن ـــدي دهقان مه
ـــرکت:  ـــران ش ـــن مدی ـــرکه. اولی ـــهم الش س
حامـــد حســـین زاده افخمـــي بـــه ســـمت 
عضـــو هیئـــت مدیـــره و مدیرعامـــل بـــه 
شـــماره ملـــي 1360473۹12 مهـــدي 
دهقانـــي بـــه ســـمت رئیـــس هیئـــت 
ـــي 137۹47۹606  ـــماره مل ـــه ش ـــره ب مدی
بـــرای مـــدت نامحـــدود انتخـــاب شـــدند. 
ـــه اوراق  ـــاء کلی ـــا: امض ـــق امض ـــدگان ح دارن
ــرکت از  ــدآور شـ ـــادار و تعهـ ــناد به واسـ
ـــود  ـــفته-برات-قراردادها عق ـــل چک-س قبی
ـــس  ـــل و رئی ـــاء مدیرعام ـــا امض ـــامي ب اس
ـــرکت  ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــره هم ـــت مدی هیئ
ـــادي و اداري  ـــد و اوراق ع ـــي باش ـــر م معتب
ــرکت  ــر شـ ــل و مهـ ــاء مدیرعامـ ــا امضـ بـ
معتبـــر مـــي باشـــد. اختیـــارات نماینـــده 

قانونـــي: طبـــق اساســـنامه. 
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دونده مراغه ای در یک قدمی 
المپیک

ــم  ــیر، تی ــه عجب ش ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــازی  ــاده س ــورمان اردوی آم ــن کش دوی مارات
خــود را قبــل از آغــاز ســال جدیــد بــه منظــور 
کســب ســهمیه المپیــک در مراغــه آغــاز کــرده 

اســت.
تــوکل رحیمــی مربــی تیــم ملــی در رشــته 
ــن اظهــار کــرد: حســن شــیرقوی از  دوی مارت
اســتان آذربایجــان شــرقی، مهــدی شــریفی از 
ــد از اســتان  اســتان فــارس، احســان زینــی ون
ــران در  ــتان ته ــان از اس ــا عزیزی ــام و رض ای

ــد. ــور دارن ــن اردو حض ای
رحیمـــی افـــزود: مســـابقات انتخابـــی 
اواســـط خرداد در شـــهر استکهلم  المپیک، 
کشور سوئد و در مســـافت های 42 کیلومتر 
و 1۹۵ متر برگزار خواهد شـــد. وی همچنین 
ســـطح آمادگی تیـــم ملی را خـــوب ارزیابی 
کـــرده و اشـــاره کـــرد در هر هفتـــه 210 

داریم. دوندگـــی  کیلومتر 
ــدگان  ــان دون ــت: از می ــی گف ــوکل رحیم ت
از وضعیــت  تیــم ملــی، حســن شــیرقوی 
مطلوبــی برخــوردار بــوده کــه توانســته در 
ــورد  ــا ثبــت رک ــارات ب ــی ام مســابقات مقدمات
2 ســاعت و 2۵ دقیقــه و 11 ثانیــه ســوم شــود 
ــی  ــی انتخاب ــه پایان ــرکت در مرحل ــواز ش و ج

ــد.  ــب کن ــک را کس المپی
ــک  ــوی ی ــزود: شــیر ق ــی اف ــم مل ــی تی مرب
ــد  ــت و بای ــب اس ــا تعص ــی و ب ــده غیرت دون
همــه مســووان شــهر مراغــه دســت بــه 
ــی او را  ــکات مال ــا مش ــد ت ــم بدهن ــت ه دس
برطــرف کــرده  و امکانــات مطلــوب ورزشــی را 
ــن  ــد و جــا دارد در ای ــرار دهن ــارش ق در اختی
مــورد از حمایــت هــای آقایــان حــاج محمــدی 
اداره ورزش و جوانــان مراغه،کریــم  رییــس 
ملکــی مدیریــت کارخانــه خشــکبار داریــوش و 
مهنــدس خیرالهــی مدیریــت بازرگانــی تشــکر 

ــم. نمای

ــز  ــهر تبریـ ــامی شـ ــورای اسـ ــو شـ  عضـ
گفـــت: متاســـفانه در چنـــد ســـال گذشـــته 
نامهربانـــی هـــای زیـــادی در حـــق فوتبـــال 
تبریـــز انجـــام شـــده اســـت کـــه بایـــد 
مســـئوان ورزشـــی بایـــد در ایـــن خصـــوص 

ــند. ــیار باشـ هوشـ
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از شــهریار، حبیــب شــیری آذر بــا اشــاره 
بــه اینکــه ماشــین ســازی تبریــز بــا طــی رونــد 
ــد  ــود خواه ــر صع ــگ برت ــه لی ــا ب ــی قطع فعل
کــرد گفــت: علــی رغــم نامهربانــی هــای 
گذشــته در خصــوص تیــم هــای تبریــزی، 
اینبــار نخواهنــد توانســت جلــوی لیــگ برتــری 

ــد. ــازی را بگیرن ــین س ــدن ماش ش
ـــه پیـــروزی ماشـــین ســـازی  ـــا اشـــاره ب وی ب
در بـــازی حســـاس خـــارج از خانـــه گفـــت: 
ـــین  ـــه ماش ـــارج از خان ـــه و خ ـــروزی مقتدران پی
ـــام  ـــا تم ـــی واقع ـــر سپاس ـــر فج ـــازی در براب س
ــم  ــرد و مطمئنـ ــحال کـ ــا را خوشـ تبریزی هـ
ـــی  ـــور خطیب ـــا حض ـــز ب ـــازی تبری ـــین س ماش

ـــد آورد. ـــت خواه ـــود را بدس ـــگاه خ دوســـتداران وی گفـــت: ایـــن پیـــروزی را بـــه جامعـــه جای بخصـــوص  شـــهر  ورزشـــی 

ــهرمان تبریـــک  ــبزپوش پـــوش شـ ــم سـ تیـ
می گویـــم و از مدیـــران مربیـــان و بازیکنـــان 
ــین  ــختکوش ماشـ ــگر و سـ ــرت، تاشـ باغیـ

ســـازی تقدیـــر می کنـــم.
شـــهر  اســـامی  شـــورای  ســـخنگوی 
تبریـــز اظهـــار امیـــدواری کـــرد: امیدواریـــم 
بـــه همـــت کادر فنـــی و مدیـــران ورزشـــی 
و کاربلـــد ماشـــین ســـازی، ایـــن تیـــم هـــم 
ـــی و  ـــگاه واقع ـــه جای ـــازی ب ـــد تراکتورس همانن

تاریخـــی خـــود بـــاز گـــردد.
ـــز  ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــخنگوی ش س
در ادامـــه اظهـــار داشـــت: شـــورای اســـامی 
ـــت  ـــته اس ـــاش  داش ـــه ت ـــز همیش ـــهر تبری ش
از جایـــگاه ورزشـــی تیـــم هـــای آذربایجـــان 
ــم  ــاا و عظیـ ــای بـ ــت هـ ــز و ظرفیـ و تبریـ

جوانـــان ورزشـــکار تبریـــز حمایـــت کنـــد.
حبیـــب شـــیری آذر در پایـــان ســـخنانش 
گفـــت: اعضـــای شـــورا بـــا تمـــام ظرفیـــت 
از تمـــام افـــرادی کـــه در ورزش و بـــرای 
ورزش شـــهرمان تـــاش می کننـــد حمایـــت 

خواهیـــم کـــرد.

ــس  ــان مجل ــس فراکســیون جوان ــب رئی نای
ــال  ــه در س ــان بودج ــارد توم ــت: ۹ میلی گف
ــد  ــاص داده ش ــان اختص ــوزه جوان ــه ح ۹4 ب
کــه ســهم هــر شهرســتان تنهــا یــک میلیــون 
ــزار  ــط ه ــز فق ــوان نی ــر ج ــهم ه ــان و س توم

ــود. ــان ب توم
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــیدرومیانی،  ــادی قره س ــارس، میره ــل از ف نق
بــاز شــدن گــره در محــاق قــرار گرفتــن حــوزه 
ــان  ــی جوان ــورای عال ــت ش ــان را در دس جوان
عالــی  شــورای  داشــت:  اظهــار  و  دانســت 
جوانــان بــه ریاســت رئیــس جمهــور می توانــد 
بــا برگــزاری جلســات مــداوم مشــکات حــوزه 

ــد. ــرف کن ــان را برط جوان
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلــس بــا بیــان اینکــه شــورای عالــی جوانــان 
بایــد تفکیــک و ادغــام وزارت ورزش و جوانــان 
بعــد از گذشــت چنــد ســال را مــورد بررســی 
ــان  ــوزه جوان ــت: مشــکات ح ــد، گف ــرار ده ق
ــکن،  ــون مس ــی همچ ــائل مختلف ــامل مس ش
اشــتغال، ازدواج، تحصیــل و غیــره می شــود 
کــه مختــص یــک ســازمان یــا وزارتخانــه 
نیســت؛ از ایــن رو بایــد دیــد بــا تشــکیل 
ــا  ــان، آی ــت جوان ــرای تولی ــه ب ــک وزارتخان ی
توانســته ایم بــه اهــداف خــود برســیم یــا 

ــر. خی
وی افــزود: زمانــی دولــت تصمیــم گرفــت دو 

ــکیل  ــه تش ــک وزارتخان ــام و ی ــازمان را ادغ س
از  ورزش  و  جوانــان  مســئولیت  تــا  دهــد 
ــه نحــو  دوش خــود دولــت برداشــته شــده و ب
دیگــری اداره شــود امــا ایــن کار شــاید صرفــا 

باعــث تقویــت حــوزه ورزش شــد امــا جوانــان 
بــه محــاق آن رفــت و هــم اکنــون ماننــد 

ــادر شــده اســت. ــی م ــدی ب فرزن
قره ســـید رومیانی در ادامـــه در خصوص 

بودجـــه ای کـــه بـــه وزارت ورزش و جوانان 
برای معاونـــت جوانان داده می شـــود، گفت: 
۹ میلیـــارد تومـــان بودجه در ســـال ۹4 به 
حوزه جوانان اختصاص داده شـــد که ســـهم 
هر شهرســـتان تنهـــا یک میلیـــون تومان و 
بود. نیز فقط هـــزار تومان  ســـهم هر جوان 

و  حقوقـــی  کمیســـیون  عضـــو  ایـــن 
قضایـــی مجلس نهـــم ادامـــه داد: بودجه ها 
نمی توانند مشـــکل مســـکن و ازدواج جوانان 
را حـــل کنند بلکـــه باید فکر اساســـی در 
خصـــوص مدیریت هـــا کـــرد که بـــر این 
اســـاس ازم اســـت وزارت ورزش و جوانان 
امـــور جوانان را بـــه صورت ســـتادی اداره 
کند و این اختیار را داشـــته باشـــد که تمام 
دســـتگاه های ذیربـــط را با هـــم هماهنگ 
کرده تا مشـــکات جوانـــان در امور مختلف 

شـــود. برطرف 
ــا بیــان اینکــه شــورای عالــی جوانــان  وی ب
ــار جلســه داشــته  ــک ب ــا ســالی ی ــد صرف نبای
ــورای  ــت ش ــرد: ازم اس ــان ک ــد، خاطرنش باش
عالــی جوانــان جلســات خــود را تعــدد بخشــد 
ــرای  ــی ب ــازی های اساس ــد تصمیم س ــا بتوان ت
ــن رو حــل  ــان داشــته باشــد از ای حــوزه جوان
ــت  ــه دس ــا ب ــان صرف ــوزه جوان ــکات ح مش
کــه  بــود  خواهــد  رئیس جمهــور  شــخص 
ضــروری اســت دغدغه منــد حــوزه جوانــان 

باشــد.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ایســنا، تیــم فوتبــال تراکتورســازی در 
ــی  ــه پایان ــوب و البت ــروعی خ ــال 13۹4 ش س
ــال ۹4  ــدای س ــا در ابت ــت. آنه ــط داش متوس
در اوج آمادگــی فنــی بودنــد و حریفــان خــود 
پیــروزی  می دادنــد.  شکســت  براحتــی  را 
ــل اســتقال  ــران و مقاب ــا در ته چشــمگیر آنه
یکــی از بااتریــن ســطح های فنــی ای بــود کــه 

ــه داد. ــم از خــود ارائ ــن تی ای
تیـم یکدسـت تراکتورسـازی امـا در آخریـن 
هفتـه لیـگ جـام قهرمانـی را طـی اتفاقاتی که 
هنـوز راجـع بـه آن بحث وجـود دارد از دسـت 
داد. آنهـا در تبریـز درحالـی کـه نیـاز داشـتند 
نفـت تهـران را شکسـت دهنـد تـا بـه قهرمانی 
برسـند، بـازی بـرده را با تسـاوی عـوض کردند 
هـم  اصفهـان  در  سـپاهان  تسـاوی  شـایعه  و 
باعـث شـد تـا آنها تاشـی بـرای گلزنـی نکنند 
و براحتـی جـام قهرمانـی را از دسـت بدهنـد. 
اتفاقـی کـه تـا هفته ها سـوژه اصلی رسـانه های 
داخلـی بـود و حتـی پایش به برخی رسـانه های 

خارجـی هم کشـیده شـد.
بــا پایــان فصــل تیــم تراکتورســازی پذیــرای 
آنهــا  بــود.  توجهــی ســرباز  قابــل  تعــداد 
ــاری  ــی، اخب ــروش رفیع ــی، س ــار رحمان بختی
بازیکنــان  مجــوز  و  کردنــد  جــذب  را   ... و 
ــد و  ــم بدســت آوردن ــی خــود را ه ــرباز قبل س
ــد  ــوال می ش ــی س ــا از کس ــر در آن روزه اگ
ــی اســت،  کــه چــه تیمــی شــانس اول قهرمان
ــا  ــود ام ــازی ب ــم تراکتورس پاســخ بســیاری تی

شــروع دیرهنــگام تمرینــات تراکتــور بــه دلیــل 
ــن  ــان ای ــا بازیکن ــی باعــث شــد ت ــرارداد تون ق
تیــم در بحــث هماهنگــی دچــار مشــکل شــوند 
و نتایــج ضعیــف تراکتــور از همــان ابتــدا آغــاز 
ــدان  ــه منتق ــی ک ــی از دایل ــه یک ــود. البت ش
ــوان  ــور عن ــم تراکت ــی تی ــه ناهماهنگ ــع ب راج

می کردنــد، جدایــی چنــد بازیکــن اصلــی ایــن 
ــو  ــان و ادینی ــه آندرانیــک تیموری ــم از جمل تی
بــود کــه ایــن مســئله باعــث مــوج انتقادهــای 

ــه ســمت عباســی شــد. بیشــتر ب
تراکتــور کــه  ایــن میــان هــواداران  در 
از هــر  بودنــد،  از ورزشــگاه ها قهــر کــرده 

ــل  ــی مدیرعام ــاد از عباس ــرای انتق ــی ب فرصت
باشــگاه اســتفاده کردنــد و گاهــا خواهــان 
ــد از  ــدند. بع ــان ش ــی در تیم ش ــور خطیب حض
ــری  ــکل جدی ت ــور ش ــکات تراکت ــی مش مدت
پیــدا کــرد و تونــی اولیویــرا بــا بهانــه بیمــاری 
همســرش ایــن تیــم را تــرک کــرد و انتخــاب 
امیــر قلعه نویــی مــوج جدیــدی از انتقــادات را 
ــه  ــور ب متوجــه عباســی کــرد. هــواداران تراکت
دلیــل اختافــات قبلــی بــا امیــر قلعه نویــی کــه 
ــود  ــط ب ــز مرتب ــی وی در تبری ــه حضــور قبل ب
ــد و  ــم رفتن ــن تی ــه تمری ــدای کار ب همــان ابت

ــدند. ــتعفای او ش ــان اس خواه
در ایــن بیــن شکســت تراکتــور از اســتقال 
ــم  ــن تی ــا ای ــد ت ــث ش ــی باع ــام حذف در ج
دســتش از یــک جــام کوتــاه بمانــد و در ایــن 
ــور  ــواداران تراکت ــدام از ه ــی م ــان قلعه نوی زم
علیــه  شــعار  جــای  بــه  تــا  می خواســت 

ــد. ــاد کنن ــه او انتق ــی ب عباس
ــه در  ــد وقف ــاد چن ــان و ایج ــذر زم ــا گ ب
لیــگ، تیــم تراکتورســازی توانســت کمــی 
ــا صدرنشــینی در  شــرایطش را بهتــر کنــد و ب
ــان آســیا و پنجمــی  گــروه ســوم لیــگ قهرمان
در لیــگ برتــر ســال ۹4 را بــه پایــان برســاند.

بــدون شــک تلخ تریــن اتفــاق ســال ۹4 
دادن  دســت  از  تراکتورســازی  تیــم  بــرای 
بتــوان  شــاید  و  بــود  تبریــز  در  قهرمانــی 
بهتریــن اتفــاق بــرای ایــن تیــم در ایــن 
ــر  ــم براب ــن تی ــک ای ــر ی ــروزی 4 ب ســال را پی

دانســت.  اســتقال 

 سرپرسـت تیـم تراکتورسـازی می گویـد که 
مربـی تیـم سـایپا را نمی شناسـد و نیـازی هـم 

نیسـت کـه این مربـی وی را بشناسـد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از تســنیم، ایــوب ذوالفقــاری دربــاره 
ــرد  ــس از ب ــت: پ ــار داش ــش اظه ــرایط تیم ش
6 امتیــازی و شــیرینی کــه مقابــل تیــم ســایپا 
کســب کردیــم، بازیکنانمــان در شــرایط خیلــی 
ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــد و ب ــی قرارگرفته ان خوب
شــرایط روحــی فوق العــاده، آمــاده دیــدار 
مقابــل پاختاکــور می شــوند کــه امیــدوارم 
بتواننــد در ایــن دیــدار نتیجــه خوبــی کســب 
تیــم خــوب و جنگنــده ای  کنند.پاختاکــور 
ــد  ــازی می کن ــی ب ــی فیزیک ــه خیل ــت ک اس
ــن  ــان در ای ــه بازیکنانم ــم ک ــن مطمئن ــا م ام
دیــدار پیــروز خواهنــد شــد، چــون همــه آنــان 
بــرای پیــروزی در آخریــن دیــدار خانگــی 
ــه  ــیا در مرحل ــان آس ــگ قهرمان ــای لی رقابت ه

شــده اند. هم قســم  گروهــی 
مـورد  در  تراکتورسـازی  تیـم  سرپرسـت 
اتفاقـات پایـان بـازی ایـن تیـم مقابـل سـایپا و 
درگیـری اش بـا مجید جالـی و حمید مطهری 
مربـی ایـن تیـم گفـت: زمانی کـه بازیکنـان در 

درون زمیـن بـازی می کننـد، نیمکـت نشـینان 
نبایـد کاری بـه کار آنـان داشـته باشـند.زمانی 
کـه بازیکـن تیم سـایپا تکل خشـن و بی جهتی 

را بـر روی پـای بختیار رحمانـی زد، این بازیکن 
نیـز از شـدت درد بـا صـدای بلند اعتـراض کرد 
کـه در ایـن هنـگام مربـی تیم سـایپا بـا لحنی 

عجیـب از بازیکن تیمش خواسـت کـه رحمانی 
پس ازایـن  اسـت.  مارادونـا  او  چـون  نزننـد،  را 
اتفاقـات مـا بـه سـمت کادر فنـی تیـم سـایپا 
رفتـه و از آنـان درخواسـت کردیم کـه به حرف 
داور گـوش کننـد امـا آنـان بـاز هـم بـه رفتـار 
زشـت خـود ادامـه دادند که خـدا را شـکر داور 
و ناظـر بـازی نیـز شـاهد ایـن رفتارهـا بودند و 

مطهـری را از کنـار زمیـن اخـراج کردنـد.
ذوالفقـاری بـا اشـاره بـه صحبت هـای مربـی 
تیـم سـایپا کـه ادعا کـرده بود »سرپرسـت تیم 
خاطرنشـان  نمی شناسـد«،  را  سـازی  تراکتـور 
کـرد: نیـازی نیسـت که ایشـان مـرا بشناسـند. 
مـن هـم اصـًا مطهـری را نمی شناسـم، چـون 
زمانـی کـه مـن فوتبـال بـازی می کردم ایشـان 
اصـًا بـه دنیـا نیامـده بودند.اگر از کریـم باقری 
در  وی  کـه  کنیـد  سـؤال  زمانـی  دربـاره  نیـز 
تراکتورسـازی بـود و مـن نیـز کاپیتـان آن تیم 
بـودم، او نیـز گـواه این موضـوع خواهـد بود که 
در آن زمـان اصـًا نامـی از حمیـد مطهـری در 
فوتبـال نبـود امـا اگـر مطهـری می خواهـد مرا 
فدراسـیون  آرشـیو  بـه  اسـت  بهتـر  بشناسـد، 
فوتبـال مراجعـه کـرده و از آنجـا بیشـتر بـا من 

شود. آشـنا 

 عضو شورای شهر تبریز:

اجازه نمی دهیم جلوی لیگ 
برتری شدن ماشین سازی را بگیرند 

نایب رئیس فراکسیون جوانان مجلس مطرح کرد

بودجه هزار تومانی برای هر جوان 
در سال 94 

تراکتور و قهرمانی ای که 
راحت پرید

 ذوالفقاری: وقتی من کاپیتان تیم 
کریم باقری بودم، مطهری کجا بود 
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هنرمنــد واقعــی کســی اســت کــه از مردم 
الهــام بگیــرد و در خدمت بشــر باشــد.

پرل. باک
***

ــت  ــرای انســان اهمی ــه ب ــزی ک ــا چی تنه
دارد ایــن اســت کــه وظیفــه خــود را در ایــن 

دنیــا بــه خوبــی انجــام دهــد.
ژان ژاک روسو

***
تنهــا  کــه  اســت  ایــن  بشــر  عیــب، 
نعمت هــای ظاهــری را می بینــد و از درک 

اســت. غافــل  باطنــی  نعمت هــای 
گوته

***
کتــاب رکــن عظیــم ســعادت و نیکبختــی 

انســان اســت.
اسمایلز

***
انسان از بیکاری متنفر است نه از کار.

بیچر
برگرفته از کتاب رازهای موفقیت انسان

برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
توسـعه  و  تدبیـر  سـند  آذربایجان شـرقی 
اقتصـاد  عملیاتـی  نسـخه  را  آذربایجان شـرقی 
مقاومتـی دانسـت و گفـت: مـا اقـدام و عمل به 
راهبردهـای اقتصـاد مقاومتـی را از یـک سـال 

کرده ایـم.  آغـاز  پیـش 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از فـارس، داود بهبـودی  اظهـار داشـت: اینکـه 
طی هشـت سـال گذشـته تمـام نامگذاری های 
شـعار سـال از سـوی مقـام معظـم رهبـری در 
سـال های  در  بویـژه  و  بـوده  اقتصـادی  حـوزه 
اخیـر واژه اقتصـاد مقاومتـی برجسـته تر شـده 
هـم نشـان از اهمیـت موضـوع اقتصـاد دارد و 
هـم نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه اصلی تریـن 
چالـش جامعـه مـا بـرای رسـیدن بـه اهـداف 
انقـاب اسـامی و تحقـق جامعـه توسـعه یافته 

در عرصـه اقتصـاد اسـت.
وی افـــزود: چالش هـــای اقتصـــادی مـــا از 
زمانـــی پررنگ تـــر شـــد کـــه میـــز جنـــگ 
ــه وزارت  ــون بـ ــران از پنتاگـ ــا ایـ ــکا بـ آمریـ
ـــام  ـــای نظ ـــل شـــد و تهدیده ـــه داری منتق خزان
ـــادی  ـــه اقتص ـــا جنب ـــور م ـــرای کش ـــکا ب آمری

گرفـــت.
بهبـودی بـا بیان اینکـه هم اسـتکبار جهانی 
نقطـه ضعـف مـا را در زمینـه اقتصاد شناسـایی 
کـرده و فشـار اقتصـادی را آخریـن و موثرترین 
راه مقابلـه بـا مـا می دانـد و هـم در مدیریـت 
بزرگ تریـن  کـه  دریافته ایـم  کشـور  داخـل 
چالـش مـا ضعـف اقتصادی اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: اجـرم باید برای رفـع تحریم هـا، تقابل با 
اسـتکبار جهانـی و نیل بـه توسـعه، چالش های 

اقتصـادی کشـور را برطـرف کنیـم.
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
سـال های  در  کـرد:  تصریـح  آذربایجان شـرقی 
گذشـته دولت و سـایر نهادهـای حکومتی برای 
تحقـق شـعارهای سـال حرکـت کرده انـد و هر 
چنـد دولـت مخاطب اصلی به شـمار مـی رود و 

نقـش اجرایـی پررنگ تـری دارد ابعـاد مختلـف 
و  قوانیـن  اصـاح  مثـل  شـعارها  ایـن  تحقـق 
سـایر  متوجـه  کار  و  کسـب  فضـای  ارتقـای 
ارگان هـای نظـام اسـت و تشـکل ها و نهادهـای 
مدنـی مثـل اتـاق بازرگانـی بایـد فعالیت هـای 
خـود را بـا توجـه بـه ایـن رویکردهـا سـمت و 

دهند. سـو 
ایـن مسـئول اذعـان داشـت: حرکـت در این 
مسـیر آسـان نیسـت چـرا کـه اقتصـاد مـا در 
بسـتر دیگـری شـکل گرفتـه و نتیجـه آن تـک 
محصولـی بـودن و تکیـه بـه اقتصـاد نفتـی و 
و تصمیم گیـری  متمرکـز تصمیم سـازی  نظـام 

. ست ا
وی بـا بیـان اینکـه بحـث اقتصـاد مقاومتـی 
ایـده جدیـدی اسـت کـه ابعـادش بـه خوبـی 
داد:  توضیـح  اسـت،  نشـده  تبییـن  و  تئوریـزه 
حرکـت  مقاومتـی  اقتصـاد  سـمت  بـه  وقتـی 
می کنیـم یعنـی اتـکاء اقتصـاد از بخـش دولتی 
بـه بخـش خصوصـی و مردمـی انتقـال می یابد 
کـه در آن فعـال اقتصـادی، سـرمایه دار، صـادر 
کننـده، کارگـر و حتـی خانـوار همـه بـا یـک 

می کننـد. حرکـت  جدیـد  جهت گیـری 

بهبـودی یادآور شـد: از سـال گذشـته سـتاد 
راهبـردی اقتصـاد مقاومتـی کشـور و قـرارگاه 
عملیاتـی آن تشـکیل یافتـه و دولـت فرماندهی 
اقتصـادی  سـخت  جنـگ  در  را  قـرارگاه  ایـن 

کشـور بـه عهـده دارد.
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
آذربایجان شـرقی ادامـه داد: حـدود یـک سـال 
تنظیـم  توسـعه  ششـم  برنامـه  ایحـه  پیـش 
شـده اسـت کـه اصلی تریـن محـور آن اقتصـاد 
مقاومتـی و سیاسـت های اقتصـادی اباغـی از 
سـوی مقـام معظـم رهبـری بـوده کـه قطعـا 
اسـتان ها  و  بخش هـا  در  برنامـه  ایـن  بـرش 

چنیـن سـمت و سـویی خواهـد داشـت.
توسـعه  و  تدبیـر  سـند  مسـئول  ایـن 
اقتصـاد  عملیاتـی  نسـخه  را  آذربایجان شـرقی 
مقاومتـی دانسـت و گفـت: مـا اقـدام و عمل به 
راهبردهـای اقتصـاد مقاومتـی را از یـک سـال 
گذشـته آغـاز کرده ایـم؛ بـه طوری که در سـال 
۹4 بیش از 10 جلسـه سـتاد راهبـردی اقتصاد 
مقاومتـی را تشـکیل دادیم و مصوبـات مطلوبی 
داشـته ایم و امسـال هـم ایـن مسـیر را قوی تـر 

می دهیـم. ادامـه 

 تحقیقات تازه دانشـمندان دانشـگاه پزشکی 
ویـن نشـان داده کـه دو داروی مـورد اسـتفاده 
بطـور  می توانـد  خـون  سـرطان  درمـان  در 
چشـمگیری زمـان بقـای بیمـاران در معـرض 
خطـر بـاا را افزایـش دهـد و حتـی در آینـده 
سـلول  کاشـت  و  شـیمی درمانی  جایگزیـن 

بنیـادی شـود.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از ایسـنا، ایـن تحقیـق نشـان داد کـه داروهای 
»ایبروتینیـب« و »ایدالیزیـب« کـه در درمـان 
هدفمنـد لوسـمی لنفـاوی مزمن مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد، می تواننـد بطـور چشـمگیری 
زمـان عمـر بیمـاران در خطـر بـاا را افزایـش 

. هند د
میانگیـن زمـای بقـای ایـن بیمـاران پـس از 
دریافـت درمـان اسـتاندارد بین یک تا دو سـال 
اسـت، درحالـی کـه 80 درصـد بیمارانـی کـه 
درمـان جدیـد را دریافـت کردنـد، هنـوز پس از 

دو سـال زنده هسـتند.
کوچـک  مولکول هـای  شـامل  دارو  دو  هـر 
بـوده و بـه گروهـی از مـواد موسـوم بـه مهـار 
کننـده کینـاز تعلـق دارنـد. آن هـا در درمـان 
در  کـه  می شـوند  اسـتفاده  هدفمنـد  سـرطان 

سـلول های  دهـی  سـیگنال  مسـیرهای  آن 
سـرطانی را قطـع می کننـد. هر دو ماده از رشـد 
ایدالیزیـب  سـلول جلوگیـری کـرده و داروی 
همچنیـن بر قابلیت سـلول برای متاسـتاز تاثیر 

می گـذارد.
در درمـان هدفمنـد، سـرطان های خـون بـه 
عنـوان یـک سیسـتم مـدل بـرای انـواع بسـیار 
مختلـف سـرطان اسـتفاده می شـوند. از این رو، 
دانـش بدسـت آمـده از خون شناسـی در میـان 
دانشـمندان سـرطان بسـیار مـورد عاقه اسـت.

ــان  ــه درم ــت ک ــت اس ــر از آن جه ــن ام ای
هدفمنــد بــر روی ویژگیهــای خــاص مولکولــی 
می کنــد.  عمــل  ســرطان  ســلول  زیســتی 
ــار  ــد از بیم ــا بای ــن ویژگی ه ــن ای ــرای تعیی ب
بــه  نیــاز  صــورت  در  شــود.  نمونه گیــری 
ــن کار  ــان، ای ــان درم ــدی در زم آزمایشــات بع
ــور  ــود توم ــورت وج ــود. در ص ــرار ش ــد تک بای
جامــد، معمــوا بــه عمــل جراحــی بــرای 
ــه  ــن کار ن ــه ای ــت ک ــاز اس ــرداری نی نمونه ب
بلکــه  اســت،  تنــش زا  بیمــار  بــرای  تنهــا 

ــت. ــی روبروس ــا خطرات ــن ب همچنی
این تحقیق در نشسـت انجمن خون شناسـی 

و سرطان شناسـی اتریش ارائه شـد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی نسخه عملیاتی 
اقتصاد مقاومتی است

درمان جدید سرطان خون 
جایگزین شیمی  درمانی

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 
و شهرســتان های اســتان جهــت تکمیــل 
کادر تخصصــی خــود افــراد ذیــل را بــه 

می نمایــد. دعــوت  همــکاری 
طـــراح  
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