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ســرمقــاله

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

ــاور  ــن ب ــر ای ــي ب ــۀ مدن ــاي جامع نهاده
میــزان  بــردن  بــاا  بــدون  کــه  اســت 
ــوان از  ــردم، نمــي ت ــي م ــاي مدن ــي ه آگاه
ــه در پروســه  ــا آگاهان آنهــا انتظــار داشــت ت
هــاي سیاســي- اجتماعــي کشــور اشــتراک 
نمــوده و بــه فضیلــت مدنــي برســند. در 
جهــت دیگــر احــزاب سیاســي پیوســته 
از عملکــرد دولــت نظــارت مــي کنــد و 
ــود و راه  ــادي خ ــاي انتق ــرح ه ــۀ ط ــا ارائ ب
ــي  ــر آن م ــت را در ب ــات دول ــدازي تجمع ان
دارنــد تــا در چارچــوب قانــون عمــل نمــوده 
و در سیاســت هــاي خویــش بــه نفــع مــردم 
ــي  ــود نوع ــن خ ــل آورد. ای ــه عم ــل ب تعدی
دادخواهــي اســت کــه احــزاب سیاســي 
انجــام مي دهنــد. ایــن در حالیســت کــه داد 
خواهــي رســالت مهمــي نهــاد هــاي جامعــۀ 

مدنــي را تشــکیل مي دهــد.
فلســفۀ وجــودي دموکراســي ) مــردم 
ــزاب سیاســي  ــت اح ــه موجودی ــااری ( ب س
ــراي  ــت. ب ــته اس ــي وابس ــاي مدن ــاد ه و نه
ــدون احــزاب سیاســي  آن کــه دموکراســي ب
و نهادهــاي مدنــي نمي توانــد دموکراســي 
واقعــي باشــد. آن جــا کــه احــزاب سیاســي 
ایــن  نــدارد،  وجــود  مدنــي  نهادهــاي  و 
ــه  ــه در آن جامع ــت ک ــر آن اس ــود بیانگ خ
ــه  ــي ک ــر دولت ــدارد. ه دموکراســي وجــود ن

ــي  ــزاب سیاس ــدون اح ب

احزاب، حلقه مفقوده 
توسعه سیاسی

امکان تولید خودروی 
جدید در  استان تا
  18 ماه آینده   

رئیس کل دادگستری آذربايجان شرقی:

چهارمین عضو شورای 
شهر تبریز به دادگاه 

احضار شد

شهرتی فر عنوان کرد:

 حل مشکات اقتصادی به 
صورت جهادی
 و با عزم ملی

در گفتگوی اختصاصی با بازيگر تئاتر و سینمای 
استان مطرح شد:

تئاتر با مخاطبینش 
معنا پیدا می کند

2

5326

2

3

4

7

8

3

دولت هیچ برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین ندارد 

شهرداری تبریز به تحول 
ساختاری اساسی نیاز دارد

جوانان نیازمند الگوسازی در 
عرصه های ورزشی هستند

 مجلس سقف وام ازدواج 
زوجین را به 2۰ میلیون تومان 

افزایش داد  

دارهای جعلی
 در هریس کشف شد

ماجرای دستگیری ها 
از برج بلور آغاز شد

شورا در خدمت مردم 
یا شهردار؟

قائم مقام وزير تعاون خبر داد

یارانه نقدی 33۰۰۰۰۰ نفر 
قطع شد

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی آذربايجان شرقی:

فرهنگ و هنر خط مقدم سند 
تدبیر و توسعه فرهنگ استان 

است   

تحصیات کاربردی، محور آموزشی 
دانشگاه آزاد اسامی گوگان است

نباید منافع مردم را فدای منافع شخصی و گروهی نمود.

امکان شناسایی این دهک ها برای دولت بسیار سخت است
 این امر به میزان دقتی بستگی دارد که میخواهیم پیاده سازی کنیم

قدم زدن در پروژه ها نظارت نیست

مخالفت دولت با حذف یارانه سه دهک درآمدی

68

5

3

در گفتگوی اختصاصی با رئیس دانشگاه آزاد گوگان مطرح شد:
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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:

ـــا  ـــز ب سرکنســـول جمهـــوري ترکیـــه در تبری
ـــه،  ـــران و ترکی ـــك ای ـــط نزدی ـــه رواب ـــاره ب اش
گفـــت :هم اکنـــون هیات هـــاي مختلفـــي 
از اســـتان هاي ترکیـــه در نوبـــت ســـفر بـــه 
ـــرقي و  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــژه اس ـــه وی ـــران ب ای

شـــهر تبریـــز هســـتند.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از ایرنـــا، چاغـــار فاهـــري در دیـــدار و 
ـــي  ـــي و امنیت ـــاون سیاس ـــا مع ـــو ب ـــت و گ گف
ـــي  ـــرد : هیات های ـــرقي، اظهارک ـــان ش آذربایج
و  گیرســـون  ارزروم،  وان،  اســـتان هاي  از 
ترابـــوزان در هفته هـــاي آینـــده بـــه تبریـــز 
ــفر  ــز از سـ ــا نیـ ــرد و مـ ــد کـ ــفر خواهنـ سـ
هیات هـــاي اقتصـــادي و تجـــاري آذربایجـــان 

شـــرقي بـــه ترکیـــه اســـتقبال مي کنیـــم.
وي بـــا اشـــاره بـــه دیدارهـــا و مذاکـــرات 
مســـئوان بلندپایـــه دو کشـــور در ماه هـــاي 
اخیـــر، افـــزود : روابـــط ایـــران و ترکیـــه 

ــت . ــت اسـ ــواره داراي اهمیـ همـ
ـــهر  ـــز ش ـــه تبری ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــري ب فاه
زیبایـــي اســـت، اظهـــار کـــرد: در روزهـــاي 
اخیـــر گردشـــگران زیـــادي از کشـــورهاي 
ـــان  ـــه نش ـــدم ک ـــهر دی ـــن ش ـــف را در ای مختل
مي دهـــد تـــاش زیـــادي بـــراي جـــذب 

گردشـــگر صـــورت گرفتـــه اســـت.

وي بـــا اشـــاره بـــه زمینه هـــاي مختلـــف 
ـــه،  ـــرقي و ترکی ـــان ش ـــن آذربایج ـــکاري بی هم
ـــادي و  ـــاان اقتص ـــات فع ـــش ارتباط ـــر افزای ب
ـــرف  ـــف دو ط ـــاي مختل ـــد هیات ه ـــت و آم رف

ـــوان خـــود در  ـــرد و گفـــت: از همـــه ت ـــد ک تاکی
ـــرد. ـــم ک ـــتفاده خواه ـــتا اس ـــن راس ای

معـــاون سیاســـي و امنیتـــي اســـتاندار 
ـــدار بـــا  ـــن دی ـــز در ای ـــرقي نی آذربایجـــان ش

ـــوان  ـــه عن ـــز ب ـــهر تبری ـــاب ش ـــه انتخ ـــاره ب اش
ـــه گردشـــگري کشـــورهاي اســـامي  شـــهر نمون
در ســـال2018 ، گفـــت: همـــه دســـتگاه هاي 
ــز  ــهر تبریـ ــازي شـ ــراي آماده سـ ــتان بـ اسـ
مـــردم  و عاقمندیـــم  تـــاش مي کننـــد 

تمـــام کشـــورها بـــه تبریـــز ســـفر کننـــد.
ـــد  ـــه بع ـــان اینک ـــا بی ـــتري ب ـــعید شبس س
ــي  ــیار خوبـ ــه بسـ ــا زمینـ ــع تحریم هـ از رفـ
بـــراي توســـعه روابـــط خارجـــي کشـــور 
فراهـــم شـــده اســـت، اظهارامیـــدواري کـــرد: 
در شـــرایط جدیـــد روابـــط ایـــران و ترکیـــه 

افزایـــش یابـــد.
وي یادآور شد: در زمان تحریم ها نیز روابط 

ایران و ترکیه در سطح بسیار خوبي بود.
تبـــادل  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وي 
هیات هـــاي اقتصـــادي و تجـــاري در توســـعه 
ـــراوده  ـــت: م ـــت، گف ـــر اس ـــیار موث ـــط بس رواب
ـــت  ـــور دوس ـــوص کش ـــه خص ـــایگان ب ـــا همس ب
و بـــرادر ترکیـــه بـــراي جمهـــوري اســـامي 

ــت. ــا ارزش اسـ ــاده بـ ــران فوق العـ ایـ
شبســـتري همچنیـــن برپایـــي نشســـت ها 
را در توســـعه  نمایشـــگاه هاي مشـــترک  و 
روابـــط دو طـــرف موثـــر دانســـت و آمادگـــي 
آذربایجـــان شـــرقي را در ایـــن خصـــوص 

اعـــام کـــرد.

ــام  ــه نـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ ــدار تبریـ فرمانـ
گـــذاری امســـال بـــا عنـــوان »اقتصـــاد 
ــام  ــوی مقـ ــل« از سـ ــدام و عمـ مقاومتی،اقـ
معظـــم رهبـــری، گفـــت: مشـــکل اساســـی 
نظـــام جمهـــوری اســـامی در حـــال حاضـــر 
ـــن  ـــل ای ـــرای ح ـــه ب ـــت ک ـــاد اس ـــئله اقتص مس
ــا  ــادی و بـ ــه  صـــورت جهـ ــد بـ معضـــل بایـ

ــد. ــزم ملـــی وارد عمـــل شـ عـ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــهرتی فر« در  ـــم ش ـــنا، »رحی ـــل از ایس ـــه نق ب
مراســـم تودیـــع و معارفـــه شـــهردار خسروشـــاه، 
بـــا بیـــان اینکـــه از مولفه هـــای اقتصـــاد 
ـــودن آن اســـت،  ـــرا ب ـــی درون زا و برونگ مقاومت
ــای  ــه توانمندی هـ ــه بـ ــرد: توجـ ــار کـ اظهـ
داخلـــی و رونـــق تولیـــد، دعـــوت و جـــذب 
ـــی  ـــی خارج ـــش خصوص ـــذاران بخ ـــرمایه گ س
ــاد  ــای اقتصـ ــه مولفه هـ ــه بـ ــی، توجـ و بومـ
مقاومتـــی از مباحـــث مهمـــی هســـتند کـــه 
باعـــث می شـــود کشـــور از رکـــود اقتصـــادی 
ـــان  ـــکاری جوان ـــن مشـــکل  بی خـــارج و همچنی

ـــود. ـــل ش ـــز ح نی
ـــکاری  ـــار بی ـــش آم ـــه کاه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــد بـــه 8  شهرســـتان تبریـــز از 12.8 درصـ
ـــج  ـــت: تروی ـــل، گف ـــال قب ـــان س ـــد در پای درص
فرهنـــگ اقتصـــاد مقاومتـــی در بیـــن مـــردم 
ـــود  ـــوان خ ـــام ت ـــا تم ـــت ب ـــت و دول ـــم اس مه
را مکلـــف و ملـــزم می دانـــد در راســـتای 

اقـــدام و عمـــل بـــرای تحقـــق سیاســـت های 
اقتصـــاد مقاومتـــی و همچنیـــن بـــا رعایـــت 

ــا اســـتفاده از امکانـــات  انضبـــاط مالـــی و بـ
موجـــود بـــه صـــورت مطلـــوب اقـــدام و 

حرکـــت کنـــد.
ـــرای پیشـــبرد  ـــه داد: ب ـــز ادام ـــدار تبری فرمان
اهـــداف نظـــام و دولـــت در اســـتان  بـــا 
دســـتور اســـتاندار آذربایجان شـــرقی قـــرارگاه 
ـــا  ـــت ت ـــده اس ـــکیل ش ـــی تش ـــاد مقاومت اقتص
ـــه  ـــن ب ـــك گفت ـــا لبی ـــی ب ـــتگاه های اجرای دس
ـــدام و  ـــا اق ـــری ب ـــام معظـــم رهب فرمایشـــات مق
ـــام  ـــتان تم ـــعه اقتصـــادی اس ـــرای توس ـــل ب عم

ـــد. ـــه کار بگیرن ـــود را ب ـــاش خ ـــت و ت هم
ــق  ــرای تحق ــت: ب ــن گف ــهرتی فر همچنی ش
ــل«  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــعار »اقتص ش
ــتان  ــی در اس ــت های اباغ ــاس سیاس ــر اس ب
ــدار کــردن  ــه دنبــال پای ــز ب و شهرســتان تبری
مشــاغل موجــود، توســعه زیــر ســاخت ها، 
احیــای  و  تمــام  نیمــه  پروژ ه هــای  اتمــام 
ــاا  ــا ب ــل  ب ــه تعطی ــل و نیم ــای تعطی واحده
ســرمایه های  جــذب  و  وری  بهــره  بــردن 

ــیم. ــی باش ــی و مردم ــش خصوص بخ
ـــزاری دور  ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــر ب وی در آخ
ــز،  ــه تبریـ ــوزه انتخابیـ ــات در حـ دوم انتخابـ
ـــارکت در  ـــت: مش ـــز گف ـــهر نی ـــکو و آذرش اس
ـــردم  ـــد م ـــت اســـت و بای ـــز اهمی ـــات حائ انتخاب
ــه دوم  ــکوه تر مرحلـ ــزاری باشـ ــرای برگـ را بـ

انتخابـــات دعـــوت و تشـــویق کنیـــم.
ــهردار  ــاری شـ ــم، یـ ــر ایـــن مراسـ در آخـ
ــه  ــتی بـ ــع و دشـ ــاه تودیـ ــابق خسروشـ سـ
عنـــوان شـــهردار خسروشـــاه معرفـــی شـــد.

ـــران  ـــت: ای ـــور گف ـــگری کش ـــاون گردش  مع
مراتـــب اعتـــراض خـــود را از وضعیـــت نامتـــوازن 
ـــه ترکیـــه اعـــام کـــرد  مـــراودات گردشـــگری، ب
ـــی  ـــا مســـافران ایران ـــا ب ـــار تُرک ه و اصـــاح رفت

ـــد. ـــتار ش را خواس
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــه  ـــد ک ـــی رحمانی موح ـــنا، مرتض ـــل از ایس نق
بـــرای حضـــور در بیســـت وپنجمین اجـــاس 
همکاری هـــای  مشـــترک  کمیســـیون 
اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی ایـــران 
و ترکیـــه بـــه آنـــکارا رفتـــه بـــود، دربـــاره ی 
ــا  ــه بـ ــورت گرفتـ ــرات صـ ــات مذاکـ جزییـ
مقامـــات گردشـــگری ترکیـــه در جریـــان 
ــرد: در  ــار کـ ــزاری ایـــن اجـــاس، اظهـ برگـ
ایـــن اجـــاس ریاســـت کمیتـــه جامعـــی را 
بـــه عهـــده داشـــتم کـــه موضوعاتـــی چـــون 
امـــور فرهنگـــی، اجتماعـــی، زنـــان، کار،  
ـــی  ـــور نمایندگان ـــا حض ـــگری ب ورزش و گردش
بخش هایـــی  در  و  بررســـی  کشـــور،  دو  از 
ــل  ــم حاصـ ــره، تفاهـ ــن مذاکـ ــان طرفیـ میـ
بـــا  نیـــز  جداگانـــه ای  مذاکـــرات  شـــد. 
ــگری  ــدان گردشـ ــرمایه گذاران و عاقه منـ سـ
در ترکیـــه صـــورت گرفـــت کـــه در جریـــان 

آن، پیشـــنهادهایی دربـــاره ی برگـــزاری تـــور 
ـــران  ـــرک در ای ـــگاران ت ـــرای خبرن ـــانه ای ب رس
ــای  ــتر جاذبه هـ ــی بیشـ ــور معرفـ ــه منظـ بـ
همچنیـــن  و  کشـــورمان  گردشـــگری 
اختصـــاص ظرفیتـــی از نمایشـــگاه های ایـــن 
کشـــور بـــه معرفـــی ایـــران، مطـــرح شـــد.

وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه ترکیـــه بایـــد 
کم کاری هـــای گذشـــته خـــود را جبـــران 
ـــود را  ـــراض خ ـــب اعت ـــا مرات ـــت: م ـــد، گف کن
از وضعیـــت نامتـــوازن تعامـــات گردشـــگری 
ـــم و از  ـــام کردی ـــور اع ـــن کش ـــات ای ـــه مقام ب
تورســـاپ )اتحادیـــه آژانس هـــای گردشـــگری 
ترکیـــه( و کمیســـیون گردشـــگری ایـــن 
کشـــور خواســـتیم در این بـــاره چاره اندیشـــی 
داشـــته باشـــند و بـــرای حضـــور مؤثرتـــر در 
ـــگران  ـــداد گردش ـــدن تع ـــوازن ش ـــران و مت ای

دو کشـــور، تـــاش کننـــد.
ــته های  ــی خواسـ ــه برخـ ــن بـ او همچنیـ
ـــل  ـــل و نق ـــر حم ـــا وزی ـــدار ب ـــه در دی ـــران ک ای
ـــزود:   ـــرد و اف ـــاره ک ـــد، اش ـــرح ش ـــه مط ترکی
بـــه اســـتناد گزارش هایـــی کـــه از نحـــوه ی 
ایرانی هـــا در فرودگاه هـــا و  بـــا  برخـــورد 
گذرگاه هـــای مـــرزی ایـــن کشـــور دریافـــت 
کرده ایـــم، صراحتـــا اعـــام شـــد؛ بـــه هیـــچ 

وجـــه از نـــوع تکریـــم و احترامـــی کـــه 
تُرک هـــا بـــرای مســـافران ایرانـــی قائل انـــد، 
ــن  ــع ایـ ــه رفـ ــد بـ ــم و بایـ ــت نداریـ رضایـ
ــد. از  ــان دهنـ ــدی نشـ ــه جـ ــش، توجـ چالـ
آن هـــا خواســـتیم در نـــوع برخوردشـــان بـــا 
ـــد. ـــد نظـــر کنن ـــا تجدی ـــی حتم مســـافران ایران

معـــاون گردشـــگری ســـازمان میـــراث 
ــت:  ــن گفـ ــگری همچنیـ ــی وگردشـ فرهنگـ
از وزیـــر حمـــل و نقـــل ترکیـــه درخواســـت 
شـــد؛ پـــرواز هواپیماهـــای حامـــل ایرانی هـــا 
ــی  ــت نامطلوبـ ــه وضعیـ ــی کـ در فرودگاه هایـ
ـــی  ـــد اصل ـــادی از مقص ـــه زی ـــد و در فاصل دارن

ــود. ــف شـ ــد، متوقـ ــرار گرفته انـ قـ
ــران  ــد، ایـ ــد رحمانی موحـ ــاس تاکیـ براسـ
بـــه توســـعه روابـــط گردشـــگری بـــا ترکیـــه 
ـــد  ـــات بای ـــن تعام ـــا ای ـــت، ام ـــد اس عاقه من
ــن  ــرام و تامیـ ــوب احتـ ــوازن و در چارچـ متـ

امنیـــت مســـافران باشـــد.
او همچنیـــن دربـــاره ی مواضـــع ایـــران 
دربـــاره ی ســـفر بـــه ترکیـــه بـــا توجـــه بـــه 
ـــن  ـــاع ناام ـــه اوض ـــبت ب ـــه نس ـــدارهایی ک هش
از ســـوی  ایـــن کشـــور داده می شـــود و 
ــرای  ــه بـ ــی کـ ــا و مذاکراتـ ــر رایزنی هـ دیگـ
گســـترش تعامـــات گردشـــگری بـــا ترکیـــه 

ــع  ــرد: موضـ ــار کـ ــرد، اظهـ ــورت می گیـ صـ
ـــفاف اســـت.  ـــا ش ـــه کام ـــال ترکی ـــران در قب ای
ـــران  ـــرای ای ـــه ب ـــایگان همیش ـــا همس ـــط ب رواب
اهمیـــت دارد، ولـــی مســـاله آن اســـت کـــه 
اراده بـــرای تقویـــت و توســـعه روابـــط بایـــد 
دو جانبـــه باشـــد. ایـــن اراده نمی توانـــد 

یك جانبـــه باشـــد.
رحمانی موحـــد تاکیـــد کـــرد: نمی توانیـــم 
همدیگـــر را بـــازار مناســـبی تلقـــی کنیـــم، 
بـــدون آن کـــه امکانـــات مســـاوی در اختیـــار 
یکدیگـــر بگذاریـــم. ترک هـــا نمی تواننـــد 
گردشـــگر ایرانـــی را فرصـــت بداننـــد، ولـــی 
امنیـــت و احتـــرام آن هـــا را تامیـــن نکننـــد. 
این هـــا مـــواردی اســـت کـــه مـــا بـــا تمـــام 
ــورها مطـــرح می کنیـــم. وی همچنیـــن  کشـ
اظهـــار کـــرد:  مـــردم مـــا همیشـــه بـــه 
هشـــدارها و توصیه هـــای دولـــت، متواضعانـــه 
انتخـــاب  احتـــرام گذاشـــته اند و هنـــگام 
ـــه  ـــرات توج ـــه آن نظ ـــفر، ب ـــرای س ـــیری ب مس
ــق  ــم طبـ ــا هـ ــه مـ ــد. وظیفـ ــان داده انـ نشـ
ــه  ــت کـ ــده آن اسـ ــول شـ ــؤولیت محـ مسـ
ـــتی  ـــفر بدرس ـــیر س ـــردم را در مس ـــت م هدای
انجـــام دهیـــم. در ایـــن میـــان اگـــر اراده ای 
ـــته  ـــود داش ـــورها وج ـــوی کش ـــه از س دو جانب
باشـــد، ایـــن مســـیر تقویـــت خواهـــد شـــد.

ــن  ــور همچنیـ ــگری کشـ ــاون گردشـ معـ
ـــت  ـــرای تقوی ـــران ب ـــای ای ـــرد: دره ـــد ک تاکی
همـــکاری بـــا ترکیـــه بـــاز اســـت، ولـــی مـــا 
ـــرک  ـــرف ت ـــه ط ـــود را ب ـــای خ ـــد اعتراض ه بای
منتقـــل کنیـــم تـــا چالش هـــا برطـــرف 
ـــا  ـــه آن ه ـــم ک ـــم داری ـــار را ه ـــن انتظ ـــود، ای ش
ـــد.  ـــان دهن ـــه نش ـــا توج ـــته های م ـــه خواس ب

ـــداد  ـــرقی تع ـــتاندار آذربایجان ش ـــاون اس مع
ــرح  ــه را 80 طـ ــام مراغـ ــای نیمه تمـ طرح هـ
اعـــام کـــرد و گفـــت: تمـــام طرح هـــای 
نیمه تمـــام عمرانـــی ایـــن شهرســـتان در 
ســـال جاری تکمیـــل و بـــه بهره بـــرداری 

می رســـد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از فـــارس، ظفـــر محمـــدی در 
جمـــع مدیـــران شهرســـتان مراغـــه تعـــداد 
طرح هـــای عمرانـــی ایـــن شهرســـتان را 
ــار  ــرد و اظهـ ــام کـ ــرح اعـ ــدود 80 طـ حـ
داشـــت: بـــا برنامه ریزی هـــای انجـــام شـــده 
همـــه ایـــن طرح هـــا تکمیـــل می شـــود.

ـــه  ـــال ب ـــذاری امس ـــه نامگ ـــاره ب ـــا اش وی ب
نـــام ســـال اقتصادمقاومتـــی اقـــدام و عمـــل 
افـــزود: ازم اســـت دســـتگاه های دولتـــی 

ــزی و  ــم برنامه ریـ ــن مهـ ــق ایـ ــرای تحقـ بـ
هـــدف داشـــته باشـــند.

فرمانـــدار شهرســـتان مراغـــه در ادامـــه از 
آمادگـــی ایـــن شهرســـتان بـــرای برگـــزاری 
و  داد  خبـــر  مجلـــس  انتخابـــات  دوم  دور 
افـــزود: تمـــام امکانـــات بـــرای برگـــزاری 
ـــری  ـــور حداکث ـــا حض ـــالم ب ـــات س ـــك انتخاب ی

مـــردم فراهـــم اســـت.
ـــه  ـــن جلس ـــز در ای ـــه نی ـــه مراغ ـــام جمع ام

ـــور  ـــد کش ـــز جدی ـــی را خاکری ـــاد مقاومت اقتص
در مقابـــل تهدیدهـــای خارجـــی اعـــام 
ــوان  ــزی می تـ ــا برنامه ریـ ــزود: بـ ــرد و افـ کـ
خاکریـــزی محکـــم در برابـــر تهدیدهـــای 

ــرد. ــاد کـ ــا ایجـ غربی هـ
ــی  ــلمین محمدتقـ ــام و المسـ حجت ااسـ
پورمحمـــدی بـــا اشـــاره بـــه تاش هـــای 
جبهـــه مقاومـــت در ســـوریه و عـــراق خواســـتار 
کمك هـــای مردمـــی بـــه ایـــن جبهـــه شـــد، 

همچنیـــن از تشـــکیل ســـتاد جمـــع آوری 
ــت  ــه مقاومـ ــه جبهـ ــی بـ ــای مردمـ کمك هـ
ـــه  ـــرم در مراغ ـــان ح ـــت از مدافع ـــرای حمالی ب

خبـــر داد.
ـــران زاد، دبیـــر ســـتاد پشـــتیبانی مدافعـــان  ای
ـــه  ـــن جلس ـــز در ای ـــرقی نی ـــرم آذربایجان ش ح
گفـــت: مـــردم آذربایجان شـــرقی در 10 مـــاه 
ــه  ــال بـ ــارد ریـ ــدود 100 میلیـ ــته حـ گذشـ

جبهـــه مقاومـــت کمـــك کرده انـــد.

 سرکنسول ترکیه اعام کرد: 

 هیات هاي ترك در نوبت سفر 
به تبریز هستند

شهرتی فر عنوان کرد:

 حل مشکات اقتصادی به 
صورت جهادی و با عزم ملی

اعام مراتب اعتراض ايران به ترکیه

ترك ها رفتارشان را 
با ایرانی ها اصاح کنند

معاون استاندار آذربايجان شرقی:

8۰ طرح نیمه تمام 
در شهرستان مراغه وجود دارد

لیست نهایی اصاح طلبان 
آذربایجان شرقی در دور دوم 
انتخابات مجلس دهم اعام شد 

 لیســـت نهایــــــــی اصـــاح  طلبـــان 
انتخابـــات  دوم  دور  در  آذربایجان شـــرقی 
مجلـــس دهـــم در نشســـت خبـــری شـــورای 
ــام  ــتان اعـ ــن اسـ ــان ایـ ــی اصاح طلبـ عالـ

شـــد. 
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــریفی  ــعید پورشـ ــنیم،  سـ ــل از تسـ ــه نقـ بـ
در نشســـت خبـــری تشـــریح برنامه هـــای 
اصاح طلبـــان آذربایجـــان  شـــرقی در دور 
ــان  ــا بیـ ــم، بـ ــس دهـ ــات مجلـ دوم انتخابـ
اینکـــه شـــورای اصاح طلبـــان و لیســـت 
ــه  ــام وظیفـ ــر انجـ ــد، تاکیـــد جـــدی بـ امیـ
ــای  ــدگان و کاندیداهـ ــی نماینـ ــی نظارتـ ذاتـ
خـــود دارنـــد، بـــه تمهیـــدات شـــورای 
مشـــارکت  بـــرای  اســـتان  اصاح طلبـــان 
حداکثـــری در انتخابـــات اشـــاره کـــرد و 
اظهـــار داشـــت: مـــردم در دور اول انتخابـــات 
ــه  ــود، حماسـ ــارکت خـ ــور و مشـ ــا حضـ بـ
آفریدنـــد بنابرایـــن مـــا نیـــز در دور دوم بـــا 
ــه  ــر از مرحلـ ــدد و آماده تـ ــازماندهی مجـ سـ
ـــردم  ـــری م ـــب مشـــارکت حداکث ـــرای جل اول ب

می کنیـــم. تـــاش 
کاندیداهـــای  اینکـــه  بیـــان  بـــا  و   ی 
ــده  ــی شـ ــت ارزیابـ ــا دقـ ــد، بـ ــت امیـ لیسـ
و پاکدامنـــی و پاکدســـتی معیـــار مهمـــی 
ـــت:  ـــار داش ـــود، اظه ـــا ب ـــاب آن ه ـــرای انتخ ب
ـــورت  ـــد در ص ـــت امی ـــای لیس ـــه کاندیداه هم
انتخـــاب شـــدن، متعهـــد بـــه عضویـــت 
مجلـــس  اصاح طلبـــان  فراکســـیون  در 
دهـــم هســـتند و اینکـــه خـــط عمومـــی 
اصاح طلبـــان را داشـــته باشـــند و امیـــد، 
ـــود  ـــه خ ـــادی را برنام ـــق اقتص ـــش و رون آرام

ــد. ــرار دهنـ قـ
رئیـــس شـــورای عالـــی اصاح طلبـــان 
آذربایجـــان شـــرقی، بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ــوِد  ــی خـ ــای تبلیغاتـ ــر از هزینه هـ ــه غیـ بـ
کاندیداهـــا، ســـتاد ائتـــاف اصاح طلبـــان 
ــرد،  ــه کـ ــی را در دور اول هزینـ ــم پایینـ رقـ
ـــه  ـــان هزین ـــون توم ـــدود 115 میلی ـــت: ح گف
کلـــی شـــورای ائتـــاف در تبلیغـــات دور 
ـــز  ـــا نی ـــدام از کاندیداه ـــر ک ـــه ه ـــود ک اول ب

هزینه هـــای جداگانـــه ای داشـــتند.
امـور  مسـئول  پورعظیـم  حسـن 
اصـاح  طلبـان  عالـی  شهرسـتان های شـورای 
بـا  نشسـت،  ایـن  در  نیـز  آذربایجان شـرقی 
بیـان اینکـه در اسـتان، انتخابـات 5 حـوزه بـه 
داشـت:  اظهـار  اسـت،  یافتـه  راه  دوم  مرحلـه 
در حـوزه انتخابیـه »تبریـز، اسـکو و آذرشـهر«، 
آقایـان میرعلـی اصغر الموسـوی، شـهاب الدین 
زهـرا  خانـم  و  عبـاس زاده  عبـاس  و  بی مقـدار 
شـورای  حمایـت  مـورد  کاندیداهـای  سـاعی 
اصاح طلبـان هسـتند کـه بـا 4 نفر دیگـر برای 
کسـب کرسـی های باقیمانـده از تبریـز رقابـت 

. می کننـد
انتخابیـه »اهـر و  ادامـه داد: در حـوزه  وی 
هریـس«، آقـای بیـت اه عبداللهـی، در حـوزه 
و  نصیرپـور  آقـای مجیـد  انتخابیـه »سـراب«، 
در حـوزه انتخابیـه »مرنـد و جلفا« آقـای کریم 
شـافعی در لیسـت ائتـاف اصاح طلبان اسـتان 

دارند. قـرار 
پورعظیـم بـا اشـاره بـه اینکـه در حوزه هـای 
عجبشـیر«  و  »مراغـه  و  »شبسـتر«  انتخابیـه 
و  بـود  کـرده  سـکوت  شـورا  اول،  مرحلـه  در 
در  کـرد:  تصریـح  نکـرد،  معرفـی  کاندیدایـی 
اسـتان،  اصاح طلبـان  شـورای  دوم،  مرحلـه 
از حـوزه انتخابیـه »شبسـتر«، خانـم معصومـه 
آقاپـور را در لیسـت نهایـی خـود قـرار داد و در 
مراغـه نیـز هنـوز بـه فـرد نهایـی نرسـیده ایم و 
بررسـی ها ادامـه دارد کـه بـه زودی نتیجـه آن 

می شـود. اعـام 

دولت هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین ندارد 

ـــت  ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــخنگوی دول س
ــت  ــش قیمـ ــرای افزایـ ــه ای بـ ــچ برنامـ هیـ
ـــت  ـــس و دول ـــدف مجل ـــدارد، گفت:ه ـــن ن بنزی

ـــت.  ـــردم اس ـــت م ـــود معیش بهب
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــر  ــد باقـ ــت، محمـ ــه ملـ ــل از خانـ ــه نقـ بـ
ــری  ــار خبـ ــه انتشـ ــش بـ ــت،در واکنـ نوبخـ
مبنـــی بـــر افزایـــش قیمـــت بنزیـــن در 
ـــر  ـــن خب ـــت ای ـــر نف ـــاری، گفت:وزی ـــال ج س
ـــه ای  ـــچ برنام ـــت هی ـــرده و دول ـــب ک را تکذی

ــدارد. ــن نـ ــت بنزیـ ــرای افزایـــش قیمـ بـ
رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه 
ــرای   ــازه دارد، بـ ــت اجـ ــزود: دولـ ــزی افـ ریـ
هدفمنـــدی تـــا 48 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ـــا آنچـــه کـــه از محـــل  درآمـــد کســـب کنـــد ،ام
می شـــود  کســـب  یارانه هـــا  هدفمنـــدی 
ـــار  ـــا از فش ـــت، ت ـــان اس ـــارد توم ـــزار میلی 33ه

بـــر مـــردم کاســـته شـــود.
 

دولت قصد افزایش قیمت ها را ندارد
نوبخـــت بـــا بیـــان اینکـــه دولـــت قصـــد 
ادامـــه  نـــدارد،  را  قیمت هـــا  افزایـــش 
ــورم اســـت و  ــار تـ داد:سیاســـت دولـــت مهـ
ـــای  ـــه ه ـــردم برنام ـــر م ـــرای کاهـــش فشـــار ب ب

می کنـــد. عملیاتـــی  را  موردنیـــاز 
رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه 
ـــس و  ـــدف مجل ـــه ه ـــد براینک ـــا تاکی ـــزی ب ری
ـــت:مجلس و  ـــار داش ـــت، اظه ـــد اس ـــت واح دول
ـــاد  ـــای اقتص ـــت ه ـــوب سیاس ـــت در چارچ دول
مقاومتـــی و نظـــام حرکـــت می کننـــد، و 
هـــدف هـــر دو نهـــاد نیـــز بهبـــود وضعیـــت 

معیشـــتی مـــردم اســـت.

احزاب، حلقه مفقوده توسعه سیاسی
مدنــي  هــاي  نهــاد  و 
ــود  ــته و خ ــودن را داش ــرات ب ــاي دموک ادع
ــه دروغ  ــن ک ــه یقی ــد ب ــي بخوان را دموکراس

. یــد مي گو
ایــن یــك امــر مســلم اســت کــه انســان ها 
بــه صــورت فــردی توانایــی اعمــال نفــوذ زیادی 
بــر حکومــت نــدارد و تنهــا بــا یکــی شــدن بــا 
ــر  ــذار ب ــر گ ــوذ و تاثی ــد نف ــران می توان دیگ
مقامــات حکومتــی باشــند. بــه قــول اســتاد، دو 
فکــر بهتــر از یــك فکــر اســت. احزاب سیاســی، 
منافــع  و  دیدگاههــا  دارای  کــه  را  افــرادی 
ــا  ــد و آن ه ــم می آورن مشــترک هســتند گرده
را آمــاده مبــارزه بــرای نفــوذ سیاســی و احــزاب 
مقــام هــای دولتــی می کننــد. احــزاب کارکــرد 
هــای گوناگــون دارد: در مــورد رأی دهنــدگان، 
هــای  برنامــه  و  مشــی ها  خــط  ارائــه  بــا 
کاندیداهــا، انتخــاب را بــرای شــهروندان آســان 
ــری از  ــا، قش ــت ه ــورد دول ــازند؛ در م می س
ــا  ــد ت ــا می کنن ــان مهی ــرای ش ــواداران را ب ه
ــتیابی  ــه دس ــادر ب ــا را ق ــاب، آنه ــس از انتخ پ
ــه برنامــه هــای تعییــن شــده شــان نماینــد.  ب
در مــورد افــرادی کــه تعهــد سیاســی بیشــتری 
ــد  ــد، موقعیتــی فراهــم می کنــد کــه بتوان دارن
در مســائل اجتماعــی شــرکت جوینــد و از ایــن 
ــته  ــا داش ــر سیاســت گذاری ه ــر ب ــق تاثی طری

باشــد. 
احــزاب در چارچــوب قانــون و رســالتی کــه 
بــر عهـــــده دارنـــــد می تواننــد از ورود افــراد 
ــری  ــات جلوگی ــه انتخاب ــه مقول ــق ب ــر ای غی
کنــد، چــرا کــه دیگــر افــراد بــه تنهایــی و بــا 
حــرف و حدیــث هــای زیــاد بــه کارزار رقابــت 
ــن  ــی ورود نمــی کننــد بلکــه ای هــای انتخابات
ــر اســاس شــاخص ها و  احــزاب هســتند کــه ب
ــت،  ــر حســب کفای ــورد نظــر و ب ــای م معیاره

ــوند.  ــی می ش ــه معرف ــص، تجرب تخص
وقتــی شــاهد احــزاب پویــا و فعــال باشــیم 
ــاد  ــی و ب ــای آنچنان ــول ه ــری از پ ــر خب دیگ
ــادی  ــغلی، اقتص ــی، ش ــات علم آورده و تبعیض
نخواهیــم بــود، اهمیــت نقــش احــزاب در 
ــس  ــکار شــدنی نیســت، پ توســعه سیاســی ان
ــادی،  ــی اقتص ــداف عال ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــه  ــه تجرب توســعه سیاســی ازم و ضــروری و ب
نشــان داده افــرادی کــه عضــو یــك حــزب یــا 
گــروه جریــان سیاســی شناســنامه داری بــوده 
ــزب  ــر ح ــراد غی ــتری از اف ــانس بیش ــد ش ان

ــد.  ــذب رای برخوردارن ــرای ج ب
بــر پایــه چنیــن ضرورت هایــی وزارت کشــور 
ــزاری  ــئولیت برگ ــه مس ــی ک ــه نهادهای و هم
ــد بایســتی زمینــه  ــر عهــده دارن ــات را ب انتخاب
حضــور همــه احــزاب سیاســی کــه بــه قانــون 
ــان و  ــم از اصاح طلب ــد اع ــزام دارن اساســی الت
ــات  ــان( را در انتخاب ــه کاران )اصول گرای محافظ
ــا  ــد ت ــم آورن ــم فراه ــس ده ــش روی مجل پی
ــت  ــردم فرص ــالم م ــت آزاد و س ــك رقاب در ی
ــدا  ــف را پی ــای احــزاب مختل شــنیدن برنامه ه
کننــد و بــه نمایندگانــی کــه معرفــی می کننــد 
ــارکت  ــا مش ــد ب ــد. بای ــی رأی دهن ــا آگاه ب
ــد دوره  ــی مانن ــای سیاس ــروه ه ــزاب و گ اح
هــای گذشــته شــاهد برگــزاری انتخاباتــی 
پرشــور و بــا حضــور حداکثــری مــردم باشــیم.
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ـــت،  ـــورا ازم اس ـــارت ش ـــه نظ »البت
ـــال  ـــه دنب ـــورا ب ـــو ش ـــه عض ـــا اینک ام
ـــه  ـــه دبیرخان ـــتقیمًا ب ـــه مس ـــک نام ی
از دیـــد مـــا  بیایـــد  شـــهرداری 
پذیرفتنـــی نیســـت و بنـــده در برابـــر 

ایـــن مســـئله خواهـــم ایســـتاد.«
ایـــن جمله ایســـت کـــه در جلســـه هفتـــه 
گذشـــته شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز از 
ســـوی نجفـــی شـــهردار تبریـــز بیـــان شـــد 
تـــا بـــار دیگـــر تائیـــدی باشـــد بـــر دیـــدگاه 

خـــاص آقـــای خـــاص!
ـــیاری  ـــز را بس ـــهردار تبری ـــی ش ـــادق نجف ص
مدیـــر و موفـــق می داننـــد و البتـــه عـــده ای 
ــتند.  نیـــز خـــاف ایـــن عقیـــده را دارا هسـ
بـــا ایـــن همـــه بـــه نظـــر می رســـد پســـت 
جدیـــد  ســـاختمان  و  تبریـــز  شـــهردار 
ـــانیده  ـــه ای رس ـــه مرحل ـــی را ب ـــهرداری، نجف ش
اســـت کـــه رای ناپلئونـــی خـــود از شـــورای 
ـــن در  ـــن چنی ـــرده و ای ـــوش ک ـــارم را فرام چه
مقابـــل منتخبیـــن مـــردم می ایســـتد. یکـــی 
ـــائل  ـــد مس ـــی را بای ـــار نجف ـــن رفت ـــل ای از دای
ــر در  ــتگیری های اخیـ ــده و دسـ ــرح شـ مطـ
ـــت.  ـــز دانس ـــهرداری تبری ـــهر و ش ـــورای ش ش
چـــرا کـــه ایـــن موضـــوع منجـــر بـــه اتخـــاذ 
موضـــع انفعالـــی برخـــی اعضـــای شـــورا از یـــك 
ـــن دســـت رفتارهـــای نجفـــی  ســـو و تشـــدید ای
ـــی  ـــه بخش ـــت. البت ـــده اس ـــر ش ـــوی دیگ از س
از ایـــن رفتـــار را نیـــز بایـــد فراربـــه جلـــوی 
نجفـــی در راســـتای تخلفـــات شـــهرداری 
بـــه شـــمار آورد چـــرا کـــه در ماجـــرای 
ـــران  ـــی مدی ـــای برخ ـــر پ ـــتگیری های اخی دس
ــده  ــان آمـ ــه میـ ــز بـ ــهردرای نیـ ــد شـ ارشـ
ـــز  ـــز نی ـــث شـــهرداری تبری ـــن حی اســـت و از ای

خـــود در ایـــن ماجـــرا درگیـــر اســـت.
ــی  ــه جایـ ــر کار بـ ــای اخیـ ــی هفته هـ طـ
رســـید کـــه در جلســـه هفتـــه گذشـــته 
ـــورای  ـــس ش ـــب  رئی ـــز نای ـــهر تبری ـــورای ش ش
ــوع  ــت: » موضـ ــز گفـ ــهر تبریـ ــامی شـ اسـ
شـــورا و شـــهرداری ماننـــد داســـتان مـــرغ و 
تخم مـــرغ شـــده اســـت و مشـــخص نیســـت 
کـــه مشـــکات ابتـــدا از کجـــا آغـــاز شـــده، 
ــن  ــوده ایـ ــخص بـ ــه مشـ ــزی کـ ــا چیـ امـ

اســـت کـــه اتفاقاتـــی کـــه در شـــورا افتـــاده 
بســـترش در شـــهرداری اســـت و مشـــکات 
شـــهرداری بـــه دلیـــل مســـائل موجـــود در 
ـــی را در  ـــش نجف ـــر واکن ـــن ام ـــت.« ای شوراس
ـــارها  ـــش فش ـــرای کاه ـــی ب ـــت، نجف ـــی داش پ
و نیـــز پوشـــاندن ضعـــف نظارتـــی شـــهردار 
ـــه  ـــت: » البت ـــرده و گف ـــی ک ـــه فرافکن ـــدام ب اق
ـــو  ـــه عض ـــا اینک ـــت، ام ـــورا ازم اس ـــارت ش نظ
ـــه  ـــتقیماً ب ـــه مس ـــك نام ـــال ی ـــه دنب ـــورا ب ش
ــا  ــد مـ ــد از دیـ ــهرداری بیایـ ــه شـ دبیرخانـ
پذیرفتنـــی نیســـت و بنـــده در برابـــر ایـــن 
مســـئله خواهـــم ایســـتاد.« و »شـــورا اگـــر قصـــد 
ـــهرداری  ـــات ش ـــر گزارش ـــدا ب ـــارت دارد ابت نظ
ـــهرداری  ـــای ش ـــا از پروژه ه ـــد و ی ـــارت کن نظ
نظـــارت حضـــوری بـــه عمـــل آورد«، نجفـــی 
و  نـــداده  اینجـــا خاتمـــه  در  را  موضـــوع 
گفـــت »مـــن بـــه صراحـــت می گویـــم کـــه 
دســـتگیری های اخیـــر نتیجـــه کار حراســـت 
ـــاد  ـــچ نه ـــت و هی ـــوده اس ـــز ب ـــهرداری تبری ش
دیگـــری در ایـــن زمینـــه فعالیتـــی نداشـــته 

اســـت.« 
منجـــر  نجفـــی  اظهـــارات  نهایـــت  در 
بـــه ایـــن شـــد کـــه ســـردار محمدحســـین 
ــخ  ــا پاسـ ــه جـ ــی بـ ــا اظهاراتـ ــری بـ جعفـ
در  جعفـــری  ســـردار  بدهـــد.  را  نجفـــی 
ــدم زدن  ــرد: »قـ ــان کـ ــه بیـ ــای جلسـ انتهـ
ــما  ــر شـ ــارت نیســـت و اگـ ــا نظـ در پروژه هـ
نتیجـــه  دســـتگیری ها  ایـــن  می گوییـــد 
کار حراســـت شـــهرداری بـــوده اســـت، مـــن 
ــی  ــای نظارتـ ــی از نهادهـ ــم کار یکـ می گویـ
بـــوده اســـت و شـــما هیـــچ نقشـــی در ایـــن 
موضـــوع نداشـــته اید.« همچنیـــن یکـــی 
ــص  ــه ناقـ ــز بـ ــورا نیـ ــای شـ ــر از اعضـ دیگـ
ــهرداری و ناکارآمـــدی  ــات شـ ــودن گزارشـ بـ
ـــهرداری  ـــر ش ـــارت ب ـــرای نظ ـــات ب ـــن گزارش ای

اشـــاره کـــرد.
شـورا  نظـارت  کـه  داشـت  یـاد  بـه  بایـد 
نمی توانـد صرفـا بـر اسـاس اطاعاتـی صـورت 
گیـرد کـه از سـوی شـهرداری ارائـه می شـود و 
عمـا شـورا می بایسـت بـه اطاعات مـورد نیاز 

خود دسترسـی داشـته باشـد تـا بتوانـد وظیفه 
نظارتـی خـود را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد. 
جـدای از حواشـی شـورا بایـد در نظـر داشـت 
نوعـی تخریـب  بـه  واقـع  اظهـارات نجفـی در 
جایـگاه شـورای شـهر اسـت، چـرا کـه نجفـی 
و شـهرداری تبریـز بـه عنـوان زیـر مجموعـه 
برابـر  در  را  خـود  می بایسـت  شـهر  شـورای 
تك تـك اعضای شـورا و مـردم پاسـخگو بدانند 
و نـه آن کـه با اسـتفاده از الفاظی همچون »چه 
کسـی بـه اعضای شـورا اجـازه داده اسـت از ما 
نماینـدگان  بخواهنـد« جایـگاه  را  فـان چیـز 
شـورا و بـه تبع آن شـهروندانی که ایـن اعضا را 

انتخـاب کرده انـد تخریـب کنـد. 
نجفـــی  می رســـد  نظـــر  بـــه  اساســـا 
ــه  ــه بـ ــی کـ ــت اقداماتـ ــوش کرده اسـ فرامـ
ــه  ــد وظیفـ ــام می دهـ ــهردار انجـ ــوان شـ عنـ
قانونـــی اوســـت و نـــه از ســـر لطـــف و 
ــرده  ــوش کـ ــی فرامـ ــا نجفـ ــت. گویـ مرحمـ
ـــاب  ـــه خط ـــخنی ک ـــر کام و س ـــه ه ـــت ک اس
بـــه اعضـــای شـــورا بـــر زبـــان مـــی آورد در 
واقـــع خطـــاب بـــه تمامـــی شـــهروندان تبریـــزی 
ـــردن  ـــت ک ـــه صحب ـــن گون ـــا ای ـــت و اساس اس
نشانه ایســـت از خـــود را فراتـــر از قانـــون 

ــتن. دانسـ
ـــد  ـــز بای ـــهر نی ـــورای ش ـــرم ش ـــای محت اعض
توجـــه داشـــته باشـــند شـــأن شـــورا تنهـــا 
ــأن  ــت و شـ ــو آن نیسـ ــر عضـ ــأن 21 نفـ شـ
ــا  ــت و اساسـ ــردم آن اسـ ــهر و مـ ــك شـ یـ
ایشـــان بـــه عنـــوان نماینـــدگان شـــهروندان 
ــخصی  ــد شـ ــازه بدهنـ ــد اجـ ــزی نبایـ تبریـ
آورد.  پاییـــن  را  اینچنیـــن شـــأن شـــورا 
اساســـا شـــورا بـــر اســـاس قانـــون موظـــف 
ـــهرداری را  ـــاد ش ـــر نه ـــردم ب ـــارت م ـــت نظ اس
ـــد  ـــورا بای ـــای ش ـــواره اعض ـــد و هم ـــال کن اعم
ـــع  ـــد مناف ـــه نبای ـــند ک ـــته باش ـــاد داش ـــه ی ب
ـــی  ـــخصی و گروه ـــع ش ـــدای مناف ـــردم را ف م
ـــر  ـــام فرات ـــن اس ـــرع مبی ـــون و ش ـــود. قان نم
ـــای  ـــا نهاده ـــت و همان ـــی اس ـــع و سازش از نف
نظارتـــی همچـــون شـــورای شـــهر هســـتند 
ــف  ــاد و تخلـ ــر فسـ ــد در برابـ ــه می تواننـ کـ
نقـــش ایفـــا کـــرده و بـــه ســـامت جامعـــه 

کمـــك کننـــد.

تبریـز  شـرق  ترمینـال  اجرایـی  عملیـات 
شـد.  آغـاز  پنـج  منطقـه  شـهرداری  توسـط 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از فـارس، بـا حضـور صـادق نجفـی شـهردار، 
ایـرج شـهین باهر عضـو شـورای اسـامی شـهر 
و جمعـی از مدیـران شـهرداری عملیات اجرایی 

ترمینـال شـرق تبریـز آغاز شـد.
صـادق نجفـی شـهردار تبریز در این مراسـم 
بـا تبریك فرا رسـیدن اعیـاد ماه مبـارک رجب 
گفـت: شـهرداری تبریز در سـال 95 برنامه های 
آسـفالت  سـاماندهی  و  اصـاح  بـرای  ویـژه ای 
معابـر، کاهش ترافیك و نوسـازی نـاوگان حمل 

و نقـل عمومی درون شـهری دارد.

وی در ادامـه بـا بیـان اینکه کاهـش ترافیك 
در نقـاط حسـاس شـهر از دغدغه هـای اصلـی 
شـهروندان و مدیریت شهر اسـت، اظهار داشت: 
ترمینـال شـرق تبریـز بـه منظـور سـاماندهی 
سـفر بـه سـایر شـهرهای اسـتان که در سـمت 
شـرق تبریـز واقـع شـده اند، احـداث می شـود.

شـهردار تبریـز افـزود: ایـن پـروژه در زمینی 
بـه مسـاحت 7 هکتـار و در مدت زمان یکسـال 

احـداث خواهد شـد.

نجفـی از نقش آفرینـی ترمینال شـرق شـهر 
در توسـعه و آبادانـی شـهرک فجـر و مناطـق 

پیرامونـی آن خبـر داد.
یعقـوب هوشـیار شـهردار منطقه پنـج تبریز 
در ایـن مراسـم گفـت: ترمینـال شـرق تبریز با 
حمایت هـای ویـژه شـهردار تبریز پیگیری شـد 

که شـاهد آغـاز عملیـات احداث آن هسـتیم.
اداری  سـاختمان  بـر  عـاوه  افـزود:  وی 
خدماتـی   - رفاهـی  قسـمت های  و  ترمینـال 

آن، پل هـای دسترسـی از مسـیر جـاده اهـر به 
ترمینـال و شـهرک فجـر و همچنیـن از محـل 
پـروژه بـه جـاده اهـر و تبریـز احـداث خواهـد 
شد.هوشـیار اضافـه کرد: ایـن پـروژه در زمینی 
بـه مسـاحت 7 هکتار و 6 هزار متـر مربع زیربنا 

می شـود.  احـداث 

شهر و شورا
شورا در خدمت مردم یا شهردار؟

بابک زینی زاده

 رئیـــس کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه 
شـــورای شـــهر تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه 
دســـتگیری برخـــی اعضـــای شـــورا، گفـــت: 
ـــد  ـــروع ش ـــا ش ـــتگیری ها از اینج ـــتان دس داس
ـــور  ـــرج بل ـــورا و در ب ـــام ش ـــا ن ـــری ب ـــه دفت ک
ـــت  ـــا فعالی ـــه ب ـــردی زیرکان ـــد و ف ـــیس ش تأس
ــورا و  ــران شـ ــی از مدیـ ــای برخـ ــود، پـ خـ

ــاز کـــرد.  ــا بـ شـــهرداری را بـــه آنجـ
ــی  ــه علنـ ــان در جلسـ ــوای باغبـ ــی نـ علـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــز، ب ـــهر تبری ـــورای ش ـــروز ش ام
ضـــرورت تقویـــت بعـــد نظارتـــی شـــورای شـــهر 
ـــی شـــورای  ـــد نظارت ـــار داشـــت: بع ـــز، اظه تبری
شـــهر را بایـــد در نظـــارت بـــر بودجـــه، 
نظـــارت بـــر درآمـــد و نظـــارت بـــر هزینـــه 
ـــهر  ـــورای ش ـــه ش ـــن وظیف ـــم و ای ـــت کنی تقوی
ـــه  ـــورا و شـــهرداری اســـت ک ـــر ش در نظـــارت ب
بـــا ســـازوکارهای خـــود بـــر حســـن اجـــرای 

ایـــن کار نظـــارت کنـــد.
وی افـــزود: بـــرای نظـــارت بایـــد ابـــزار و 
سیســـتم تعریـــف گـــردد، وقتـــی شـــورای شـــهر 
ــتگاه های  ــد، دسـ ــی می لنگـ ــد نظارتـ در بعـ
نظارتـــی و اطاعاتـــی کار خـــود را بـــه نحـــو 

ــد. ــام می دهنـ ــن انجـ احسـ
رئیـــس کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه 
شـــورای شـــهر تبریـــز، بـــا اشـــاره بـــه 
ــای  ــهرداری و اعضـ ــران شـ ــتگیری مدیـ دسـ
ـــتان  ـــد: داس ـــادآور ش ـــز، ی ـــهر تبری ـــورای ش ش

دســـتگیری ها اخیـــر از اینجـــا شـــروع شـــد 
ـــور  ـــرج بل ـــورا و در ب ـــام ش ـــا ن ـــری ب ـــه دفت ک
ـــت  ـــا فعالی ـــه ب ـــردی زیرکان ـــد و ف ـــیس ش تأس
خـــود، پـــای برخـــی از مدیـــران شـــهرداری 
و اعضـــای شـــورا را بدانجـــا بـــاز کـــرد و مـــا 

بایـــد از ایـــن مســـئله عبـــرت بگیریـــم.
ـــق  ـــئولیتمان دقی ـــه مس ـــر ب ـــزود: اگ وی اف
ابتـــدای  در  را  آن  و  می کردیـــم  عمـــل 
طـــرح جمـــع می کردیـــم، دامنـــه آن زیـــاد 
نمی شـــد، بایـــد زمینه هـــای بـــروز ایـــن 

مشـــکات را جمـــع کـــرده و نگذاریـــم ایـــن 
مســـائل فســـاد در مجموعـــه تـــداوم یابـــد.

ــد  ــه بایـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ باغبـ
شـــورا  در  اســـتفاده  ســـوء  زمینه هـــای 
برســـانیم،  حداقـــل  بـــه  را  شـــهرداری  و 
خاطرنشـــان کـــرد: اعضـــای شـــورای شـــهر 
نبایـــد در عـــزل و نصب هـــا دخالـــت کننـــد 
ــص  ــوابق و تخصـ ــاس سـ ــهرداری براسـ و شـ

ــد. ــران بزننـ ــاب مدیـ ــه انتخـ ــت بـ دسـ

ــر  ــا مدیـ ــدار بـ ــز در دیـ ــهردار تبریـ  شـ
زمینه هـــای  ژاپـــن،   JFE شـــرکت 
ســـرمایه گذاری در تبریـــز را مطابـــق بـــا 
رویکردهـــای فعـــال ســـرمایه گذاری توصیـــف 

ــرد. کـ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــی،  ـــادق نجف ـــر ص ـــهریار، دکت ـــل از ش ـــه نق ب
در ایـــن دیـــدار، بـــا اشـــاره بـــه زمینه هـــای 
توســـعه شـــهر تبریـــز اظهـــار داشـــت: 
موضوعـــات توســـعه محور تبریـــز بـــه حـــدی 
ــد  ــه می توانـ ــت کـ ــترده اسـ ــوع و گسـ متنـ
اهـــداف فعـــاان اقتصـــادی و ســـرمایه گذاری 

را تامیـــن کنـــد.
وی خاطرنشــــــان کــــــرد: اقدامــــــات 
ــف  ــای مختلـ ــز در حوزه هـ ــهرداری تبریـ شـ
عمـــران، مدیریـــت پســـماند،  گردشـــگری و 
حمل و نقـــل ترکیبـــی، می توانـــد زمینـــه 

ــد. ــرکت JFE باشـ ــال شـ ــارکت فعـ مشـ
بـــا  تبریـــز تصریـــح کـــرد:  شـــهردار 
شـــرکت های  قابلیـــت   داشـــتن  نظـــر  در 
ســـازه   تقویـــت  فناوری هـــای  در  ژاپنـــی 
در  شـــهرداری  برنامه هـــای  همچنیـــن  و 
ــهری، دو  ــد شـ ــای ناکارآمـ ــت بافت هـ تثبیـ
طـــرف می تواننـــد همکاری هـــای مهمـــی 
مقاوم ســـازی  پروژه هـــای  خصـــوص  در  را 

کننـــد.  پایه گـــذاری 
ـــه  ـــر این ک ـــد ب ـــا تاکی ـــال ب ـــن ح وی در عی
همـــکاری دو طـــرف بایـــد بـــا رویکـــرد 

ـــار  ـــد، اظه ـــر باش ـــد نظ ـــاوری« م ـــال فن »انتق
ــرف  ــق طـ ــناخت دقیـ ــرد، شـ ــدواری کـ امیـ
ـــه  ـــز، منجرب ـــعه تبری ـــای توس ـــی از محوره ژاپن
چشـــم انداز  یـــك  در  عملـــی  گام هـــای 

کوتاه مـــدت باشـــد.
شـــرکت  مدیـــر  یامـــادا،  هیدنـــاری 

JFE ژاپـــن نیـــز در ایـــن دیـــدار، بـــا 

قدردانـــی از مهمان نـــوازی شـــهر تبریـــز 
ــورایران در  ــه کشـ ــی کـ ــا تحواتـ ــت: بـ گفـ
اســـت،  داشـــته  بین المللـــی  ارتباطـــات 
امیدواریـــم بتوانیـــم اقدامـــات کارســـازی در 
کنیـــم. ایجـــاد  متنـــوع،  همکاری هـــای 

یامـــادا بـــا بیـــان ایـــن کـــه شـــرکت 
ــترده ای  ــارکتی گسـ ــای مشـ JFE رویکردهـ

را در کشـــورهای مختلـــف دنبـــال می کنـــد، 
ـــران و  ـــت در ای ـــوزه صنع ـــرد: ح ـــان ک خاطرنش
ـــال اســـت؛  ـــیار فع ـــز، بس ـــه خصـــوص در تبری ب
ـــه  ـــازی نیســـت ک ـــبختانه  نی ـــن رو،  خوش از ای
ــاز  ــر آغـ ــکاری  دو طـــرف از نقطـــه صفـ همـ

ـــود. ش
ژاپـــن   JFE شـــرکت  مدیرعامـــل 
اظهـــار داشـــت: مشـــارکت های گســـترده 
حامـــل   ،JFE شـــرکت  بین المللـــی  و 
ــت؛  ــگری اسـ ــف گردشـ ــای مختلـ فرصت هـ
بنابـــر ایـــن همـــکاری هـــای دو طـــرف، 
ــگری  ــداف گردشـ ــت اهـ ــد در خدمـ می توانـ

ــد. ــز باشـ تبریـ
وی تاکیـــد کـــرد: خواســـتار یـــك رابطـــه 
ـــدواری  ـــتیم و امی ـــدت هس ـــداوم و طوانی م م
بتوانیـــم منافـــع یکدیگـــر را بـــه خوبـــی 

پوشـــش دهیـــم. 
گفتنـی اســــت هولدینــــــگ JFE، از 
شـرکت های معتبـر ژاپنـی در زمینه مهندسـی، 
اسـت.  بین المللـی  مشـارکت های  و  بازرگانـی 
ایـن مجموعـه، تامیـن سـاانه 30 میلیـون تن 
از  و  بـر عهـده دارد  را  ژاپـن  فـواد و اسـتیل 
شـرکت های برتـر در فنـاوری جهانی فلز اسـت. 
ـــاختمان  ـــی و س ـــت  محیط ـــای زیس پروژه ه
ـــن  ـــت ای ـــای فعالی ـــوزه ه ـــر ح ـــازی از دیگ  س

ـــت. ـــرکت اس ش

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبريز:

ماجرای دستگیری ها از برج بلور 
آغاز شد

 شهردار تبريز در ديدار با مدير شرکت JFE ژاپن عنوان کرد؛ 

 همکاری های عمرانی و صنعتی، باید بر 
مبنای »انتقال فناوری« پایه ریزی شود 

توسط شهرداری منطقه 5

عملیات اجرایی ترمینال شرق تبریز آغاز شد

رئیس کل دادگستری آذربايجان شرقی:
چهارمین عضو شورای شهر تبریز به 

دادگاه احضار شد

رئیــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی از 
احضــار چهارمیــن عضــو شــورای شــهر تبریــز 
ــده شــورای  ــه دادگاه خبــر داد و گفــت: پرون ب
ــت  ــدور کیفرخواس ــه ص ــج ب ــوز منت ــهر هن ش

نشــده اســت.
مظفــری  علــی  حکمــت  حجت ااســام 
ــه  ــزود: در صــورت صــدور کیفرخواســت نام اف
ــدار  ــه فرمان ــورا ب ــف ش ــای متخل ــق اعض تعلی
ارســال و اقدامــات اجرایــی در خصــوص عــدم 

ــود. ــاغ می ش ــا اب ــن اعض ــت ای فعالی
ــر روی  ــی ب ــق و بررس ــه داد: تحقی وی ادام
پرونــده اعضــای شــورای شــهر تبریــز همچنــان 
ــکار  ــك پیمان ــه ی ــن زمین ــه دارد و در ای ادام
ــه اتهــام پرداخــت رشــوه احضــار  شــهرداری ب

و بازداشــت شــده اســت.
ــر  ــت: 15 نف ــری گف ــام مظف ــت ااس حج
ــده اند  ــار ش ــده احض ــن پرون ــا ای ــه ب در رابط
ــراد دیگــری  ــات اف ــد تحقیق و چنانچــه در رون
نیــز در مظــان اتهــام باشــند بــرای ارائــه 
ــد. ــد ش ــوت خواهن ــه دادگاه دع ــات ب توضیح

ــه اینکــه دو عضــو شــورای  ــا اشــاره ب وی ب
ــوه  ــذ رش ــی و اخ ــام تبان ــه اته ــز ب ــهر تبری ش
دســتگیر و بــرای آن هــا پرونــده تشــکیل شــده 
ــی و  ــام تبان ــه اته ــراد ب ــن اف ــرای ای ــزود: ب اف
ــده  ــده تشــکیل شــده و پرون اخــذ رشــوه پرون
تعــداد دیگــری نیــز در ایــن زمینــه در دســت 
بررســی اســت و چنانچــه نیــاز بــه دســتگیری 
و بازداشــت باشــد ایــن امــر صــورت می گیــرد.

ــه داد:  ــتان ادام ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ایــن پرونــده مرتبــط بــا پرونــده ای اســت کــه 
در آن یکــی از اعضــای شــورای شــهر تبریــز بــا 
ــان شــهرداری  ــه کارکن اخــذ رشــوه از مجموع
ــول انتصــاب در برخــی پســت های  ــا ق ــه آنه ب
تبانــی  طریــق  از  و  مــی داده  را  شــهرداری 
پیشــنهادات مــورد نظــر آنهــا را پیگیــری 

ــت ــرده اس ک
 مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي:

 جاده تبریز - هریس 4۰ درصد 
پیشرفت فیزیکي دارد

مدیـرکل راه و شهرسـازي آذربایجان شـرقي 
 - اهـر   - تبریـز  کیلومتـري  گفـت: جـاده 90 

هریـس 40 درصـد پیشـرفت فیزیکـي دارد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
دیـدار  حاشـیه  در  اخاقـي  توحیـد  ایرنـا،  از 
بـا  هریـس  شهرسـتان  مسـئوان  و  فرمانـدار 
گـو  و  گفـت  در  شـرقي  آذربایجـان  اسـتاندار 
از  ایـن طـرح  اظهـار کـرد:  ایرنـا  بـا خبرنـگار 
مصوبـات سـفر رئیس جمهـوري بـه آذربایجان 
شـرقي مـي باشـد کـه پیشـرفت طرح بـه طور 
دائـم رصـد مـي شـود. وي افـزود: طـرح جـاده 
تبریـز - هریـس بـا تمـام ظرفیت کار مي شـود 
بـه طـوري کـه در زمسـتان گذشـته و بـه رغم 
هـواي سـرد بـا تمهیـدات خـاص اجـراي طرح 

تعطیـل نشـد.
اخاقـي خاطر نشـان کـرد: 98 درصد قطعه 
پایـان  بـه  کیلومتـر   23 طـول  بـه  طـرح  اول 
رسـیده امـا قطعـه دوم پیشـرفت کمتـري دارد 
کـه امسـال بـا تامیـن بودجـه ایـن قطعـه نیـز 

تکمیـل و بـه پایـان مـي رسـد.
ـــه راه  ـــوم از س ـــه س ـــرد: قطع ـــه ک وي اضاف
ـــام  ـــال انج ـــز در ح ـــر نی ـــمت اه ـــه س ـــر ب اه
ـــار امســـال  ـــن اعتب ـــه در صـــورت تامی اســـت ک
ــره  ــه بهـ ــر -هریـــس بـ ــز - اهـ ــاده تبریـ جـ

ـــد. ـــي رس ـــرداري م ب
مدیـــرکل راه و شهرســـازي آذربایجـــان 
ـــال  ـــارد ری ـــون 500 میلی ـــت: تاکن ـــرقي گف ش
ــیر  ــا دو مسـ ــرح بـ ــن طـ ــراي ایـ ــراي اجـ بـ
رفـــت و برگشـــت مجـــزا هزینـــه شـــده کـــه 
بـــا اختصـــاص 900 میلیـــارد ریـــال دیگـــر 
ـــد. ـــي رس ـــان م ـــه پای ـــال ب ـــور امس ـــرح مذک ط

معـاون عمرانـي اسـتاندار آذربایجان شـرقي 
هـم در ایـن دیدار گفـت: جاده تبریـز - هریس 
از طـرح هـاي اولویـت دار اسـتان اسـت و در 
90 کیلومتـر طـول ایـن جـاده چهـار دوربیـن 

راهنمایـي و رانندگـي نصـب مـي شـود.
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــدي ب ـــادق پورمه ـــد ص محم
تســـریع اجـــراي طـــرح یـــاد شـــده، اظهـــار 
کـــرد: در قطعـــه ســـوم طـــرح کـــه شـــامل 
ـــرفت  ـــي پیش ـــت ارزیاب ـــان اس ـــه - ورزق خواج

طـــرح ازم اســـت.
در ایـن دیـدار نظـرات و مشـکات مربـوط 
بـه طرح توسـط مسـئوان و پیمانـکار طرح در 
حضـور اسـتاندار آذربایجـان شـرقي بیان شـد.

 نائب رئیس شورای شهر تبريز: 
شهرداری تبریز به تحول ساختاری 

اساسی نیاز دارد

تبریــز،  شــهر  شــورای  رئیــس  نائــب   
بــا تاکیــد بــر اینکــه عــزل و نصب هــا در 
شــهرداری بایــد براســاس شایســتگی باشــد نــه 
ــول  ــه تح ــهرداری ب ــت: ش ــراد، گف ــه اف توصی
ســاختاری اساســی نیــاز دارد و هزینه هــای 
شــهرداری نیــز بایــد شــفاف باشــد و چــرا کــه 
شــورای شــهر متهــم بــه بی نظارتــی می شــود. 
ــی  ــه علن ــری در جلس ــین جعف محمدحس
ــه  ــاره ب ــا اش ــز، ب ــهر تبری ــورای ش ــروز ش ام
اینکــه یکــی از بندهــای بیانــات رهبــر معظــم 
انقــاب در ابتــدای ســال جــاری، بحــث مبــارزه 
ــواری اســت،  ــژه خ ــا مفاســد اقتصــادی و وی ب
ــردم و  ــه م ــارزه دغدغ ــن مب ــار داشــت: ای اظه
ــا کار  ــس از مدت ه ــال پ ــت و ح ــری اس رهب
ــی رســیده اســت کــه معــاون رئیــس  ــه جای ب
جمهــور، از نهادینــه شــدن فســاد ســخن 
گفتــه اســت و بایــد بــا ایــن مســئله ریشــه ای 

ــود. ــورد ش برخ
وی افــزود : تــا زمانــی کــه مفســده ای 
ــده و  ــده و وارد کنن ــد کنن ــت تولی در کار اس
ســرمایه گــذار نمی تواننــد وارد شــهر شــوند و 
همــه بایــد بداننــد شــورای شــهر جــای بســیار 

ــت. ــی اس حساس
نائــب رئیــس شــورای شــهر تبریــز، بــا ابــراز 
تأســف از اینکــه چــرا تعــدادی از همــکاران در 
ــد، گفــت: در ایــن  جلســه فعلــی حضــور ندارن
ــت  ــروی از دس ــت و آب ــا رف ــروی م ــه آب قضی
ــوان جبــران کــرد، آخــر  ــه می ت رفتــه را چگون
ندانســتیم شــورای شــهر اولویــت دارد یــا 
شــهرداری، ایــن اتفاقــات در بســتر شــهرداری 
ــن مســائل توجــه  ــه ای ــد نســبت ب اســت و بای

کــرد.
ــره  ــتگیری ها بااخ ــن دس ــه داد: ای وی ادام
ــی  ــه شــوند ول رخ داده و  و شــاید این هــا تبرئ
مبنــای کار همــه مــا بایــد قانــون گرایــی باشــد 
و اگــر قــرار باشــد قانــون بــا سفارشــات تحــت 
تأثیــر قــرار گیــرد، خیلــی نــکات عبــرت آمــوز 

ــود. ــل می ش حاص
ــا  ــز، ب ــهردار تبری ــه ش ــاب ب ــری خط جعف
ــتان را در  ــد تاش ــما بای ــه ش ــه اینک ــاره ب اش
کنیــد،  مضاعــف  رســانی  خدمــت  زمینــه 
تصریــح کــرد: روح مــن از ایــن دســت مســائل 
آزرده شــده و برخــی از مصاحبه هــای اعضــای 
شــورا را کــه می خوانــم فلــش بکــی بــه 
ابتــدای تشــکیل شــورا چهــارم می زنــم و بایــد 
ــرل  ــد، کنت ــن مفاس ــا ای ــورد ب ــه برخ در زمین
درون زا بــه وجــود آیــد و جــای ســؤال دارد در 
ــرای  چنــد ســال اخیــر چــه تصمیــم جــدی ب

ــه اســت؟ ــد صــورت گرفت ــا مفاس ــارزه ب مب
وی افــزود: حراســـــت و بازرســــــــی 
نابســامان ترین بخــش شــهرداری هســتند و 
ــر اســت  ــن ســخنان همــه ســند دارد و بهت ای
حراســت را از مناطــق و ســازمان ها دور کنیــد.

نائــب رئیــس شــورای شــهر تبریــز، بــا 
در  نصب هــا  و  عــزل  اینکــه  بــر  تاکیــد 
شــهرداری بایــد براســاس شایســتگی باشــد نــه 
ــول  ــه تح ــهرداری ب ــت: ش ــراد، گف ــه اف توصی
ســاختاری اساســی نیــاز دارد و هزینه هــای 
ــه  ــد چراک ــفاف باش ــد ش ــز بای ــهرداری نی ش
شــورای شــهر ابــزار نظــارت نــدارد و متهــم بــه 

بــی نظارتــی می شــویم.

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
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 04136577742 
موبایل: 09143010573
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 فرمانده انتظامی هريس: 

دارهای جعلی در هریس کشف شد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان هریــس از 
ــی و دســتگیری جاعــل  کشــف دارهــای جعل
ــل  ــرهنگ میکائی ــر داد. س ــرداران خب و کاهب
احمــدزاده، بــا اشــاره بــه وقــوع شــکایت 
در  کاهبــرداری  فقــره  یــك  خصــوص  در 
ــی  ــت: در پ ــار داش ــس، اظه ــتان هری شهرس
ــرداری  ــر کاهب ــی ب ــکایت مبن ــره ش ــك فق ی
ــوع در  ــری موض ــناس پیگی ــراد ناش ــه اف برعلی
دســتور کار مأمــوران پلیــس آگاهــی ایــن 

ــت. ــرار گرف ــتان ق شهرس
انجــام  بــا  راســتا  ایــن  در  افــزود:  وی 
برقــراری  و  پلیســی  عملیــات  و  تحقیقــات 
ــام  ــت انج ــاکی جه ــا ش ــان ب ــات متهم ماق
ــل،  ــان در مح ــور متهم ــس از حض ــه، پ معامل
در  و  دســتگیر  را  متهــم  ســه  مأمــوران 
بازرســی از آنهــا تعــداد 514 قطعــه اســکناس 
ــه  ــراه 110 قطع ــه هم ــی ب ــك داری جعل ی
اســکناس یــك داری و صــد داری اصلــی 

کشــف کردنــد.
ــا  ــس، ب ــتان هری ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــده  ــن پرون ــال ای ــات و ارس ــه تحقیق ــاره ب اش
بــه مراجــع قانونــی، خاطرنشــان کــرد: متهمــان 
ــرای ســیر مراحــل  ــده ب ــس از تشــکیل پرون پ
قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل و بــا قــرار 

ــدند. ــدان ش ــه زن ــی مناســب روان قانون
ــهروندان،  ــه ش ــدار ب ــن هشــــ وی ضمـــ
ــه  ــام معامل ــورت انج ــرد: در ص ــان ک خاطرنش
ــل خــود  ــا طــرف مقاب ــل ب ــد آشــنایی کام بای
ــدون  ــا و ب ــاد نابج ــا اعتم ــند و ب ــته باش داش
شــناخت کامــل نســبت بــه افــراد غریبــه 
افــراد  سوءاســتفاده  و  ســودجویی  زمینــه 
صــورت  در  و  نکننــد  فراهــم  را  کاه بــردار 
ــز  ــا مرک ــوارد مشــکوک ب ــه م مشــاهده هرگون
تمــاس حاصــل  پلیســی 110  فوریت هــای 

ــد. کنن
  تحلیل گران اقتصادی پیش بینی کردند؛   
 تاثیر سه عامل مهم بر نوسانات قیمت 

طا 
نشان می دهد  اینوستینگ  تحلیل  ترین  تازه 
که انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا و چین 
در روزهای آینده و همچنین اظهارات مقام های 
ارشد فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر نوسانات 

قیمت طا خواهد داشت.
نشان می دهد  اینوستینگ  تحلیل  ترین  تازه 
که انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا و چین 
در روزهای آینده و همچنین اظهارات مقام های 
ارشد فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر نوسانات 

قیمت طا خواهد داشت.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
سهام  شاخص  افت  و  دار  ارزش  کاهش  سنا، 
در بازارهای بین المللی طی روزهای اخیر تاثیر 
زیادی بر افزایش مجدد قیمت طا داشته است.

بـر اسـاس ایـن گـزارش شـاخص ارزش دار 
آمریـکا در برابـر ارزهـای معتبـر بیـن المللـی 
بـه پاییـن تریـن سـطح در 6 مـاه اخیر رسـیده 
اسـت. شـاخص ارزش دار در هفتـه گذشـته 

بیـش از 0.42 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
قیمـت طـا در هفتـه گذشـته 1.63 درصـد 
رشـد داشـته اسـت، در حالـی کـه جانـت یلـن 
رئیـس فـدرال رزرو آمریـکا بـر بهبـود اوضـاع 
بـرای  مسـیر  ادامـه  و  کشـور  ایـن  اقتصـادی 
افزایـش نـرخ بهـره تاکیـد کـرده ولـی رئیـس 
فـدرال رزرو نیویـورک گفتـه اسـت کـه بایـد 
بـرای افزایش نـرخ بهـره رویکـرد محتاطانه ای 

داشـته باشـیم.
متـن مذاکـرات نشسـت اخیـر فـدرال رزرو 
آمریـکا  مرکـزی  بانـك  کـه  می دهـد  نشـان 
احتمـاا قصـد ندارد تا نشسـت ژوئن نـرخ بهره 

را افزایـش دهـد.
افزایـش  اقتصـادی،  تحلیلگـران  اعتقـاد  بـه 
نـرخ بهـره آمریـکا می توانـد بزرگتریـن تهدیـد 
بـرای قیمـت طـا طی مـاه هـای آینده باشـد.

قیمـت طـا از ابتدای امسـال تاکنـون بیش 
از 15 درصـد رشـد داشـته اسـت. نگرانـی های 
مربـوط بـه اوضاع اقتصـادی جهان بـه خصوص 
چیـن و نوسـانات شـدید شـاخص سـهام تاثیـر 

زیـادی بـر افزایـش قیمت طا داشـته اسـت.
به نظر می رسد قیمت طا در روزهای آینده 
تحت تاثیر اظهارات مهم مقام های فدرال رزرو 
آمریکا قرار خواهد داشت. اظهارات این مقام ها 
نشانگر وضعیت سیاست های پولی و نرخ بهره 

فدرال رزرو خواهد بود.
ــکا  ــادی آمری ــم اقتص ــای مه ــار آماره انتش
ــر ارزش  ــادی ب ــر زی ــورم تاثی ــرخ ت ــه ن از جمل
دار و قیمــت طــا خواهــد داشــت. نخســتین 
گــزارش مربــوط بــه وضعیــت رشــد اقتصــادی 
آمریــکا در ســه مــاه نخســت امســال، آمارهــای 
تجــاری چیــن و وضعیــت خــرده فروشــی 
ــکاری  ــه بی ــای اولی ــن آماره ــکا و همچنی آمری
ــه زودی منتشــر می شــود. آمارهــای  ــکا ب آمری
ــده  ــای آین ــز روزه ــن نی ــادی چی ــم اقتص مه

اعــام خواهــد شــد.

 فروغ نژاد خبر داد؛
 آغاز ثبت نام دوره نخست آزمون 

الکترونیکی سال 95 از فردا 

برابــر اعلـــــام اداره آمـــــوزش و امـــور 
ســرمایه،  بــازار  حرفــه ای  گواهی نامه هــای 
آزمون هــای  جدیــد  دوره هــای  نــام  ثبــت 
الکترونیکــی از روز چهارشــنبه بیســت و پنجــم 
فروردیــن مــاه آغــاز می شــود کــه شــامل 
ــال  ــت س ــه نخس ــای نیم ــون ه ــی آزم تمام

ــت.  ــاری اس ج
ــای  ــد آزمون ه ــای جدی ــام دوره ه ــت ن ثب
الکترونیکــی از روز چهارشــنبه بیســت و پنجــم 

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــن م فروردی
ــژاد، رئیــس اداره آمــوزش و  حیــدر فــروغ ن
ــاره  ــا اش ــه ای، ب ــای حرف ــی نامه ه ــور گواه ام
بــه زمــان آغــاز ثبــت نــام ایــن دوره هــا،  گفــت: 
ــط  ــزی ازم توس ــام برنامه ری ــور انج ــه منظ ب
ــون  ــان مناســب، آزم ــن و انتخــاب زم داوطلبی
 هــای الکترونیکــی نیمــه اول ســال 1395 
می تواننــد  داوطلبیــن  و  شــده  بارگــذاری 

ــد. ــاب کنن ــب را انتخ ــان مناس ــون و زم آزم
ــرکت  ــرایط ش ــوص ش ــژاد در خص ــروغ ن ف
در ایــن آزمون هــا ابــراز داشــت: بــا توجــه 
ــای  ــورت دوره ه ــه ص ــا ب ــه آزمون ه ــه اینک ب
ــی  ــود و محدودیت های ــزار می ش ــه برگ دو ماه
بــرای پذیــرش تمامــی داوطلبیــن وجــود دارد، 
در صورتــی کــه فــردی در یــك دوره ثبــت نــام 
کنــد، امــکان ثبت نــام در یــك دورۀ بعــد از آن 
را نخواهــد داشــت. لــذا بــه داوطلبیــن توصیــه 
می شــود در انتخــاب زمــان آزمــون خــود 

ــد. ــل بیاورن ــه عم ــت ازم را ب دق
گواهــی  امــور  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
نامه هــای حرفــه ای، هــم چنیــن در خصــوص 
ــازار ســرمایه و  ــای اصــول ب ــزاری آزمون ه برگ
ــه زودی  ــت: ب ــرمایه گف ــازار س ــری ب تحلیل گ
ــه  ــه ب ــون ک ــن دو آزم ــدی ای ــه زمان بن برنام
ــد  ــد ش ــزار خواه ــذی برگ ــم و کاغ صــورت قل

می شــود. اطاع رســانی  نیــز 
فــروغ نــژاد در خصــوص دارنــدگان مــدارک 
حرفــه ای CFA و CIIA نیــز گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه دارنــدگان مــدارک حرفــه  ای مذکور 
فقــط بایــد در برخــی از دروس آزمون هــای 
ــرکت  ــری ش ــرمایه و تحلیل گ ــازار س ــول ب اص
ــا تمهیــدات اتخــاذ شــده، مقــرر  ــذا ب کننــد، ل
آزمــون  نوبــت  دو  جــاری،  ســال  در  شــد 
ــود  ــزار ش ــراد برگ ــن اف ــرای ای ــی ب الکترونیک
آزمون هــای  زمــان  بنــدی  برنامــه  در  کــه 
الکترونیکــی، ایــن موضــوع لحــاظ شــده اســت.

رئیــس اداره آمــوزش و امــور گواهی نامه هــای 
حرفــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از شــرایط 
ــرای شــرکت در آزمــون  هــای حرفــه ای  ازم ب
مــدرک  حداقــل  داشــتن  ســرمایه،  بــازار 
علــوم،  وزارت  تأییــد  مــورد  کارشناســی 
ــرادی  ــت: اف ــت، گف ــاوری اس ــات و فن تحقیق
ــارغ   ــاری ف ــان اســفندماه ســال ج ــا پای ــه ت ک
در  شــرکت  امــکان  می شــوند،  التحصیــل 
ــه  ــرادی ک ــه اول ســال و اف ــای نیم ــون  ه آزم
ــل  ــده فارغ التحصی ــال آین ــهریورماه س ــا ش ت
ــای  ــون  ه ــرکت در آزم ــکان ش ــوند، ام می ش

ــت. ــد داش ــال را خواهن ــه دوم س نیم
ــا،  ــون  ه ــرفصل  آزم ــا س ــنایی ب ــرای آش ب
ــن  ــم چنی ــی و ه ــی و اختصاص ــرایط عموم ش
ــه  ــد ب ــا می توانی ــدی آزمون ه ــه زمان بن برنام
ــای  ــور گواهی نامه ه ــوزش و ام ــایت اداره آم س
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ــد. ــه کنی مراجع

ـــران  ـــداران و مدی ـــترک هتل ـــت مش در نشس
ـــه  ـــز و وان ترکی ـــافرتی تبری ـــای مس ـــس ه آژان
ـــن  ـــگری بی ـــت گردش ـــعه صنع ـــزوم توس ـــر ل ب
تبریـــز و وان از طریـــق برقـــرای ارتبـــاط دو 
ــد و  ــد شـ ــم تأکیـ ــوزه توریسـ ــویه در حـ سـ
مهم تریـــن مســـائل و مشـــکات پیـــش روی 
حـــوزه گردشـــگری و راهکارهـــای همـــکاری 
ــای خصوصـــی  ــه بخش هـ و تعامـــل دو جانبـ
ـــت. ـــرار گرف ـــر ق ـــادل نظ ـــی و تب ـــورد ارزیاب م

ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش  هفت ـــه گ  ب
ـــت«  ـــق پرس ـــن ح ـــنا، »فرزی ـــل از ایس ـــه نق ب
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــرکل می مدی
و گردشـــگری آذربایجا ن شـــرقی،  در ایـــن 
نشســـت بـــا اشـــاره بـــه مشـــترکات زبانـــی 
ــت:  ــه گفـ ــز و ترکیـ ــن تبریـ ــی بیـ و فرهنگـ
ـــه  ـــد ب ـــز و وان بای ـــن تبری ـــگر بی ـــادل گردش تب
صـــورت دو جانبـــه انجـــام گیـــرد تـــا بدیـــن 
ـــر دو  ـــگری در ه ـــت گردش ـــعه صنع ـــو توس نح
ـــام  ـــوازن انج ـــوازی و مت ـــور م ـــه ط ـــه ب منطق

ـــود . ش
مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
آذربایجان شـــرقی  گردشـــگری  و  دســـتی 
ــوان  ــه عنـ ــد بـ ــم می توانـ ــزود: اکوتوریسـ افـ
ـــوزه  ـــت در ح ـــی فعالی ـــای اصل ـــی از محوره یک
صنعـــت توریســـم بیـــن تبریـــز و وان باشـــد 
ـــتان از  ـــت در اس ـــن صنع ـــردن ای ـــی ک و علم
اولویت هـــای گردشـــگری آذربایحان شـــرقی 

بـــه شـــمار مـــی رود.
ـــز  ـــی تبری ـــای تاریخ ـــه غن ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــود  ـــی موج ـــتراکات فرهنگ ـــن اش ـــم چنی و ه

ـــای  ـــزاری برنامه ه ـــر برگ ـــز و وان، ب ـــن تبری بی
ـــه  ـــی ب ـــای فرهنگ ـــب رویداده ـــترک در قال مش
منظـــور معرفـــی توانمندی هـــای گردشـــگری 

ـــرد. ـــد ک ـــتان تأکی اس
حـــق پرســـت، وجـــود بناهـــای تاریخـــی، 

ـــی،  ـــای طبیع ـــه ه ـــی، جاذب ـــت جهان ـــار ثب آث
ـــان  ـــی در آذربایج ـــهری و فرهنگ ـــی، ش تاریخ
شـــرقی را از پتانســـیل هـــای اســـتان بـــرای 
ـــزوم  ـــر ل ـــرده و ب ـــوان ک ـــگر عن ـــذب گردش ج
ــافرتی  ــای مسـ ــس هـ ــزی آژانـ ــه ریـ برنامـ

ــتای  ــور در راسـ ــزاری تـ ــرای برگـ ــه بـ ترکیـ
بـــه عنـــوان پایتخـــت  انتخـــاب تبریـــز 
ــال  ــامی در سـ ــورهای اسـ ــگری کشـ گردشـ

ــرد. ــد کـ 2018 تأکیـ
حـــق پرســـت خواســـتار رفـــع موانـــع 
ــهر  ــن دو شـ ــن ایـ ــگری بیـ ــعه گردشـ توسـ
از جملـــه مشـــکات مـــرزی و نبـــود پـــرواز 

ــد. ــز و وان شـ ــن تبریـ ــتقیم بیـ مسـ
فاهـــری،  ایـــن نشســـت چاغـــای  در 
آذربایجان شـــرقی  در  ترکیـــه  سرکنســـول 
ــاد  ــیل های زیـ ــه پتانسـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ نیـ
ــار  ــز و وان، اظهـ ــهر تبریـ ــگری دو شـ گردشـ
ـــن  ـــن ای ـــط بی ـــرد: گســـترش رواب ـــدواری ک امی
ـــه را  ـــران و ترکی ـــد دو کشـــور ای دو شـــهر، بتوان

بـــه هـــم نزدیکتـــر کنـــد.
ـــم  ـــن توریس ـــس انجم ـــچ، رئی ـــودت اوزگ ج
ـــداران  ـــدار از هتل ـــن دی ـــز در ای ـــتان وان نی اس
و فعـــاان صنعـــت توریســـم بـــرای حضـــور 
ـــور  ـــه منظ ـــی وان ب ـــن الملل ـــگاه بی در نمایش
ـــز  ـــگری تبری ـــای گردش ـــه ه ـــاندن جاذب شناس

ـــل آورد. ـــه عم ـــوت ب و وان دع
وی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری هفتـــه 
ـــت در وان،  ـــا 22 اردیبهش ـــگری از 15 ت گردش
ـــم در  ـــی مه ـــم را گام ـــن مراس ـــرکت در ای ش
ـــز و وان  ـــن تبری ـــگر بی ـــادل گردش ـــش تب افزای

عنـــوان کـــرد.
ایجـــاد  لـــزوم  بـــر  اوزگـــچ  جـــودت 
ــع  ــز- وان و رفـ ــرز تبریـ ــاخت ها در مـ زیرسـ
مشـــکات مـــرزی بـــه منظـــور آســـایش 

بیشـــتر مســـافران تأکیـــد کـــرد. 

ــه  ــازار بـ ــی بـ ــد فعلـ ــای رونـ ــرط بقـ  شـ
میـــزان هیجـــان ســـهامداران بـــرای معاملـــه 
ـــن  ـــر ای ـــن اگ ـــردد، بنابرای ـــی گ ـــازار برم در ب
ـــرمایه  ـــرود، ورود س ـــن ب ـــت از بی ـــان مثب هیج
ـــای  ـــول ه ـــد و در نتیجـــه ورود پ ـــذاران جدی گ
جدیـــد را بـــا چالـــش مواجـــه می کنـــد. 
ـــظ  ـــازار حف ـــی در ب ـــه نقدینگ ـــن چنانچ بنابرای
ـــه  ـــود ب ـــازار وارد ش ـــه ب ـــد ب ـــی جدی و نقدینگ
ــك ازم  ــازار کمـ ــودی بـ ــد صعـ ــه رونـ ادامـ

می شـــود. 
یکـــی از مهمتریـــن مســـائلی کـــه طـــی 
چنـــد مـــاه اخیـــر در بـــازار اثرگـــذار بـــوده، 
بـــه جریـــان نقدینگـــی بـــازار برمـــی گـــردد. 
ــد  ــر از رشـ ــازار متأثـ ــی بـ ــان نقدینگـ جریـ
قیمـــت و اخبـــار مثبـــت ناشـــی از اجرایـــی 
شـــدن برجـــام و رفـــع ریســـك هـــای 
سیســـتماتیك افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت.

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــری،  ـــه نصی ـــا خواج ـــنا، محمودرض ـــل از س نق
ــا  ــان، بـ ــرمایه آرمـ ــن سـ ــل تأمیـ مدیرعامـ
بیـــان مطلـــب فـــوق دربـــاره شـــرایط بـــازار 
ــی  ــای معاماتـ ــتین روزهـ ــرمایه در نخسـ سـ
ســـال جـــاری، گفـــت: از هفتـــه دوم ســـال 
جدیـــد، شـــاخص رونـــد متعـــادل و بـــه دور 
از نوســـانات زیـــاد را در پیـــش گرفـــت و تـــا 
ـــم  ـــازار ک ـــات ب ـــی از هیجان ـــل توجه ـــد قاب ح

شـــده اســـت.
ـــه  ـــذاران ک ـــزود: ســـرمایه گ ـــه اف وی در ادام
بیشـــترین ارزش و حجـــم معامـــات را در ایـــن 
ــی  ــهامداران حقیقـ ــد، سـ ــم زدنـ ــدت رقـ مـ
ــه  ــی کـ ــرمایه گذارانـ ــن سـ ــتند بنابرایـ هسـ
ـــد،  ـــروش دارن ـــد و ف ـــی در خری ـــار هیجان رفت
ــد و  ــن می کننـ ــازار را تعییـ ــی بـ ــد آتـ رونـ
ــاه  ــد مـ ــا رونـ ــه آیـ ــد کـ ــخص می کننـ مشـ
ـــا در  ـــد ی ـــدا می کن ـــداوم پی ـــته ت ـــای گذش ه

آینـــده نزدیـــك بـــه پایـــان می رســـد.
ــه  ــرمایه ادامـ ــازار سـ ــناس بـ ــن کارشـ ایـ
رونـــد صعـــودی بـــازار را در مانـــدگاری هیجـــان 
ـــد  ـــازار خوان ـــودآوری در ب ـــداوم س ـــازار و ت در ب
ـــه  ـــازار ب ـــی ب ـــد فعل ـــای رون ـــت: شـــرط بق و گف
میـــزان هیجـــان ســـهامداران بـــرای معاملـــه 

در بـــازار برمـــی گـــردد بنابرایـــن اگـــر ایـــن 
ـــرمایه  ـــرود، ورود س ـــن ب ـــت از بی ـــان مثب هیج
ـــای  ـــول ه ـــد و در نتیجـــه ورود پ ـــذاران جدی گ

ـــد. ـــه کن ـــش مواج ـــا چال ـــد را ب جدی
ـــذاران  ـــرمایه گ ـــر س ـــرد: اگ ـــح ک وی تصری
ــطوح  ــا سـ ــرود یـ ــن بـ ــان از بیـ ــزه شـ انگیـ
ــا  ــود دارد را بـ ــازار وجـ ــه در بـ ــی کـ قیمتـ
توجـــه بـــه اطاعـــات اقتصـــادی و شـــرایطی 
ـــد از  ـــود دارد، مناســـب ببینن ـــازار وج ـــه در ب ک
ـــاید  ـــوند و ش ـــرف می ش ـــردن منص ـــه ک معامل
ـــر  ـــان مصرت ـــردن منابعش ـــد ک ـــه نق ـــبت ب نس
ـــت  ـــه ای اس ـــان نکت ـــه هم ـــن نقط ـــوند و ای ش
کـــه می توانـــد روی ســـرمایه گـــذاری افـــراد 
پـــر معاملـــه تـــر بیشـــتر تأثیـــر بگـــذارد و 
ــته از  ــن دسـ ــروش در ایـ ــاهد فـ ــتر شـ بیشـ

گروه هـــا باشـــیم.

ـــن  ـــت: ممک ـــار داش ـــری اظه ـــه نصی خواج
ــذاران  ــرمایه گـ ــه سـ ــم اینکـ ــت علیرغـ اسـ
اعتقـــادی بـــه گـــران بـــودن ســـهم نداشـــته 
باشـــند ولـــی اعتقـــاد داشـــته باشـــند کـــه 
بـــازار در ایـــن میـــان اســـتراحتی خواهـــد کـــرد. 
ـــه بخشـــی  ـــود ک ـــه ای می ش ـــر زمین ـــن ام همی
ـــال  ـــه دنب ـــه ب ـــی ک ـــذاران هیجان ـــرمایه گ از س
ــتند،  ــدت هسـ ــاه مـ ــی کوتـ ــودهای خیلـ سـ
ــار  ــن رفتـ ــد و ایـ ــه بردارنـ ــت از معاملـ دسـ
ـــد. ـــم کن ـــات را ک ـــم معام ـــت حج ـــن اس ممک

ـــد  ـــا تأکی ـــرمایه ب ـــازار س ـــناس ب ـــن کارش ای
ـــی  ـــظ نقدینگ ـــع حف ـــن مقط ـــه در ای ـــر اینک ب
در بـــازار اصلـــی تریـــن کار اســـت، تصریـــح 
ـــظ و  ـــازار حف ـــی در ب ـــه نقدینگ ـــرد: چنانچ ک
نقدینگـــی جدیـــد بـــه بـــازار وارد شـــود بـــه 
ــك ازم  ــازار کمـ ــودی بـ ــد صعـ ــه رونـ ادامـ

می شـــود کـــه بخشـــی از ایـــن جریـــان 
نقدینگـــی می توانـــد از طریـــق ســـرمایه 
ـــطه  ـــه واس ـــی از آن ب ـــی و بخش ـــذاران حقوق گ
ســـرمایه گـــذاران خارجـــی انجـــام بپذیـــرد، 
ـــد. ـــق کنن ـــازار تزری ـــه ب ـــد را ب ـــع جدی ـــا مناب ت

ـــاره  ـــان درب ـــن ســـرمایه آرم ـــل تأمی مدیرعام
ـــت:  ـــرمایه گف ـــازار س ـــال 95 ب ـــداز س ـــم ان چش
ــاد  ــازار زیـ ــذار در بـ ــر گـ ــای تأثیـ فاکتورهـ
اســـت امـــا آنچـــه از شـــواهد و قرایـــن بـــه 
نظـــر می رســـد، ســـودآوری بـــازار ســـرمایه و 
شـــرکتها در ســـال 95 از 94 بهتـــر اســـت و 
ـــه  ـــد ب ـــی توان ـــه نم ـــت ک ـــه ای اس ـــن نکت ای
راحتـــی منکـــر آن شـــد، امـــا اینکـــه ایـــن 
ســـودآوری چـــه تأثیـــری در بـــورس دارد 
و اثـــر آن در بـــورس چگونـــه خواهـــد بـــود، 
قطعـــاً در صنایـــع مختلـــف یکســـان نیســـت 
ـــای  ـــروه ه ـــودآوری از گ ـــار س ـــاً انتظ و طبیعت
ــت  ــم ظرفیـ ــه حجـ ــه بـ ــا توجـ ــف بـ مختلـ

هایـــی کـــه دارنـــد، متفـــاوت اســـت.
پایانـــی  بخـــش  در  نصیـــری  خواجـــه 
ـــد  ـــرد: رش ـــان ک ـــنا« خاطرنش ـــا »س ـــو ب گفتگ
شـــرکت ها و بهبـــود شـــرکت ها بـــه لحـــاظ 
فضـــای معاماتـــی وجـــود دارد و همچنیـــن 
برخـــی صنایـــع می تواننـــد نســـبت بـــه 
شـــرایط موجـــود بهبـــود پیـــدا کننـــد امـــا 
میـــزان آن متأثـــر از نقدینگـــی اســـت کـــه 
ـــی  ـــا نقدینگ ـــه آی ـــود. و اینک ـــازار می ش وارد ب
ـــع  ـــب توزی ـــور مناس ـــه ط ـــع ب ـــن صنای در بی
می شـــود یـــا اینکـــه فقـــط برخـــی صنایـــع 
از ایـــن حجـــم نقدینگـــی بهـــره منـــد 

ند. می شـــو
ـــال  ـــر س ـــه در اواخ ـــور ک ـــزود: همانط وی اف
ـــازار  ـــال 94 ب ـــه در س ـــتیم ک ـــار داش 93 انتظ
ـــای  ـــایر بازاره ـــن س ـــتر از میانگی ـــدی بیش رش
ـــم  ـــز معتقدی ـــروز نی ـــت ام ـــد داش ـــب خواه رقی
ـــر  ـــز باات ـــال 95 نی ـــرمایه در س ـــازار س ـــه ب ک
ـــرمایه  ـــه س ـــا، ب ـــایر بازاره ـــی و س ـــود بانک از س
گـــذاران خـــود ســـود می دهـــد امـــا ممکـــن 
اســـت در کل ســـال کامـــل توزیـــع نشـــود و 
ـــتر  ـــاه بیش ـــد م ـــر و در چن ـــاه کمت ـــد م در چن

ـــد. باش

ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــدگان مجلـ  نماینـ
بـــه دولـــت اجـــازه دادنـــد وجـــوه حاصـــل 
از واگـــذاری باقـــی مانـــده ســـهام دولـــت در 
بانك هـــا و بیمـــه هـــای مشـــمول واگـــذاری 
ـــی  ـــای دولت ـــك ه ـــرمایه بان ـــش س ـــه افزای را ب

و پســـت بانـــك ایـــران اختصـــاص دهـــد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از ســـنا، نماینـــدگان مجلـــس 
ـــد  ـــازه دادن ـــت اج ـــه دول ـــامی ب ـــورای اس ش
ــده  ــی مانـ ــذاری باقـ ــل از واگـ ــوه حاصـ وجـ
ــای  ــه هـ ــا و بیمـ ــت در بانك هـ ــهام دولـ سـ
مشـــمول واگـــذاری را بـــه افزایـــش ســـرمایه 
ـــران  ـــك ای ـــت بان ـــی و پس ـــای دولت ـــك ه بان

اختصـــاص دهـــد.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از ســـنا، نماینـــدگان در ادامـــه جلســـه 
ــش  ــامی بخـ ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ علنـ
هزینـــه ای تبصـــره 2 ایحـــه بودجـــه ســـال 

95 کل کشـــور را تصویـــب کردنـــد.
ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
ـــف تبصـــره 2 ایحـــه بودجـــه ســـال 95  بنـــد ال
ـــد در ســـال  ـــت اجـــازه دادن ـــه دول کل کشـــور ب
ـــی  ـــهای خصوص ـــه بخش ـــود ب ـــی خ 1395 بده
ــی غیردولتـــی  ــای عمومـ ــی و نهادهـ و تعاونـ
ــا اولویـــت ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی را  بـ
ــی  ــت های کلـ ــد)د( سیاسـ ــت بنـ ــا رعایـ بـ
ـــی  ـــون اساس ـــارم )44( قان ـــل و چه ـــل چه اص
و مـــاده)6( قانـــون اجـــرای سیاســـت های 
کلـــی اصـــل چهـــل و چهـــارم )44( قانـــون 
ـــن  ـــماره )18( ای ـــدول ش ـــق ج ـــی از طری اساس

ـــد. ـــت کن ـــون پرداخ قان
اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بخــش   2 تبصــره  ب  بنــد  در  همچنیــن 
هزینــه ای ایحــه بودجــه ســال 95 کل کشــور 

مصــوب کردنــد کــه به منظــور  نظــارت بیشــتر 
ــال  ــذاری در س ــال واگ ــای در ح ــگاه ه ــر بن ب
واگذارشــده  بنگاههــای  همچنیــن  و   1395
بــه صــورت کنترلــی، اســامی ایــن بنگاههــا از 

ــازمان  ــه س ــازی ب ــازمان خصوصی س ــوی س س
ثبــت اســناد و امــاک کشــور و بانــك مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران اعــام می شــود. 
کشــور  امــاک  و  اســناد  ثبــت  ســازمان 
مکلــف اســت ثبــت صورتجلســات مجامــع 
عمومــی و هیــات مدیــره و همچنیــن دخــل و 
ــور  تصــرف در امــوال و امــاک بنگاههــای مزب
را پــس از أخــذ مجــوز کتبــی از ســازمان 
ــزی  ــك مرک ــد. بان ــام ده ــازی انج خصوصی س
ــران نیــز موظــف اســت  جمهــوری اســامی ای
و  بانکهــا  بــه  اعامــی  طــی دســتورالعمل 
دولتــی،  و  خصوصــی  اعتبــاری  موسســات 
اعطــای هرگونــه تســهیات بــه بنگاه هــای 
مذکــور را مشــروط بــه أخــذ مجــوز از ســازمان 

نمایــد. خصوصی ســازی 
ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــدگان مجل نماین
بنـــد د بخـــش هزینـــه ای تبصـــره2 ایحـــه 
ـــد  ـــال 95 کل کشـــور مصـــوب کردن بودجـــه س
کـــه در راســـتای اجـــرای تبصـــره )2( مـــاده 
)16( قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد و ارتقـــای 
ــازه  ــت اجـ ــه دولـ ــور بـ ــی کشـ ــام مالـ نظـ
ــذاری  ــل از واگـ ــوه حاصـ ــود وجـ داده می شـ
و  بانکهـــا  در  دولـــت  ســـهام  باقی مانـــده 
ــه  ــه بـ ــذاری راکـ ــمول واگـ ــای مشـ بیمه هـ
تصویـــب وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی، 
ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی کشـــور و 
بانـــك مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران 
می رســـد، بـــه افزایـــش ســـرمایه بانك هـــای 
ــاص  ــران اختصـ ــك ایـ ــت بانـ ــی و پسـ دولتـ

دهـــد.

حق پرست تأکید کرد:

تبادل گردشگر بین تبریز و وان 
به صورت دو جانبه

 مديرعامل تأمین سرمايه آرمان مطرح کرد:

نقدینگی پاشنه آشیل روند 
صعودی بازار 

 با تصويب مجلس؛

سرمایه بانک های دولتی و 
پست بانک افزایش می یابد 

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
1395/01/25 برابر با 156,528,890 ســـهم 
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
مبلغی بالغ بـــر  378.258.730.222ریال 

می باشـــد.

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/01/25

واحدعنوان

87,817,882سهمحجم خريد

201,186,890,811ريالارزش خريد

68,711,008سهمحجم فروش

177,071,839,411ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

156,528,890سهم

ارزش کل  
معامات

378,258,730,222ريال
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مدير عامل شرکت آب و فاضاب استان:

لوله گذاری 228 کیلومتر شبکه 
فاضاب در سطح آذربایجان شرقی

مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
آذربایجان شـــرقی از لوله گذاری 228 کیلومتری 
داد  اســـتان خبر  در سطح  فاضاب  شـــبکه 
و گفت: در ســـال گذشـــته 40 هـــزار فقره 
انشـــعابات جدید فاضاب بـــه متقاضیان در 
ســـطح اســـتان واگذار و نصب شـــده است.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفن ــه گ ب
نقــل از فــارس، علیرضــا ایمانلــو اظهــار داشــت: 
ــبانه روزی  ــش ش ــا کوش ــته و ب ــال گذش در س
ــده ای در بخــش  پرســنل خــدوم کارهــای ارزن
فاضــاب در شــهرهای اســتان بــه انجــام 

ــت. ــیده اس رس
ــر  ــال حاض ــرکت در ح ــن ش ــزود: ای وی اف
57.38 درصــد جمعیــت شــهری در 18 شــهر 
اســتان بــا جمعیتــی بالــغ بــر یــك میلیــون و 
679 هــزار و 500 نفــر را تحت پوشــش شــبکه 
جمــع آوری فاضــاب قــرار داده و بــا واگــذاری 
بالــغ بــر 40 هــزار و 10 فقــره انشــعاب جدیــد 
فاضــاب در ســال 94 بــه متقاضیــان در ســطح 
ــه  ــاد ب ــا آح ــاب ب ــعابات فاض ــتان کل انش اس

ــد. ــره می رس ــزار و 151 فق 626 ه
مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
واگـــذاری  در خصـــوص  آذربایجان شـــرقی 
 57.38 گفـــت:  خانگی  فاضاب  انشـــعابات 
درصد از جمعیت شـــهری اســـتان در قالب 
626 هـــزار و 151 فقـــره انشـــعاب فاضاب 
از ســـامانه جمـــع آوری و دفع بهداشـــتی 
بـــوده که  بهره مند  فاضاب هـــای خانگـــی 
این رقم نســـبت به متوســـط کشوری رشد 
نشـــان می دهد. اســـتان  در  را  توجهی  قابل 

شــبکه  لوله گــذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاب  ــبکه فاض ــه ش ــهرهایی ک ــاب در ش فاض
ــرکت  ــن ش ــت: ای ــود، گف ــرا می ش ــا اج در آنه
تاکنــون بیــش از 3 هــزار و 106 کیلومتــر 
لوله گــذاری فاضــاب در ســطح اســتان انجــام 
ــش از  ــز بی ــته نی ــال گذش ــول س داده و در ط
228 کیلومتــر لوله گــذاری فاضــاب از جنــس 

ــت. ــرده اس ــرا ک ــداره اج ــن دوج ــی ایتل پل
ایمانلــو اضافــه کــرد: تعهــد پیش بینــی 
لوله گــذاری شــبکه فاضــاب  بــرای  شــده 
110 کیلومتــر بــود کــه ایــن رقــم حــدود 207 

درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.
ایــن  از 89 کیلومتــر  بیــش  افــزود:  وی 
ــه  ــوده و بقی ــز ب ــذاری در کانشــهر تبری لوله گ
در ســایر شــهرهای اســتان اجــرا شــده اســت.

انفجار گاز، 3 عضو خانواده تبریزی 
را راهی بیمارستان کرد 

ــار  ــته، انفجـ ــب گذشـ ــاعت 23:40 شـ سـ
ـــره  ـــوی ق ـــی، ک ـــان حجت ـــهری در خیاب گاز ش
ـــی  ـــواده را راه ـــك خان ـــو ی ـــه عض ـــی، س تاج

بیمارســـتان کـــرد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از ایســـنا، مدیـــر روابـــط عمومـــی 
ســـازمان آتش نشـــانی و خدمـــات ایمنـــی 
شـــهرداری تبریـــز و حومـــه گفـــت: بـــا 
ـــه  ـــهری ب ـــار گاز ش ـــورد انفج ـــك م ـــزارش ی گ
ســـامانه 125 بافاصلـــه نیروهـــای عملیاتـــی 
ـــدند.  ـــزام ش ـــه اع ـــل حادث ـــه مح ـــتگاه 3 ب ایس
ــریعا  ــی سـ ــل اعزامـ ــت: عوامـ ــی گفـ مطلبـ
بـــه امـــداد حادثـــه دیـــدگان شـــتافته و 
ـــر  ـــه نف ـــه س ـــور را ک ـــه مذک ـــن حادث مصدومی
ـــر  ـــس حاض ـــای اورژان ـــل اکیپ ه ـــد تحوی بودن

در محـــل دادنـــد.
وی گفـــت:  پـــس از بررســـی و ایمـــن 
ـــه  ـــه حادث ـــه از صحن ـــی اولی ـــازی، در بررس س
ــه نشـــت و انباشـــت گاز  ــد کـ مشـــخص شـ
ـــه مســـکونی و رســـیدن  شـــهری در داخـــل خان
گاز بـــه منبـــع حرارتـــی منجـــر بـــه وقـــوع 

ایـــن حادثـــه شـــده اســـت.
ــدید  ــدی شـ ــه حـ ــار بـ ــت: انفجـ وی گفـ
ـــب  ـــی تخری ـــه کل ـــوار ب ـــن دی ـــه چندی ـــوده ک ب
شـــده و درب و پنجره هـــا از جـــای خـــود 
ـــزل  ـــه من ـــوری ک ـــه ط ـــد، ب ـــده بودن ـــده ش کن

مســـکونی کامـــا ویـــران شـــده بـــود. 
مرکـــز  عمومـــی  روابـــط  مســـئول 
مدیریـــت حـــوادث و فوریت های پزشـــکی 
آذربایجان شـــرقی نیز در خصـــوص وضعیت 
این  وقـــوع  این حادثـــه گفت:  مصدومـــان 
حادثه ســـه دســـتگاه آمبوانـــس اورژانس 

115 را بـــه محـــل حادثه کشـــاند.
ــه  ــان اینک ــا بی ــینقلی زاده ب ــب حس حبی
بــه  بســتگان  توســط  مصدومــان  از  یکــی 
بیمارســتان اعــزام شــد، گفــت: تکنســین 
ــه  ــاله را ب ــرد 41 و 72 س ــی 2 م ــای اعزام ه
بیمارســتان ســینا و امــام رضــا منتقــل کردنــد.

ـــر اینکـــه وضیعـــت عمومـــی  ـــا تاکیـــد ب وی ب
هـــر ســـه مصـــدوم حادثـــه رضایـــت بخـــش 
ـــم ســـوختگی  ـــا عائ اســـت، گفـــت: یـــك نفـــر ب
ـــزش  ـــی از ری ـــات ناش ـــا جراح ـــز ب ـــر نی و دو نف

ـــدند. ـــل ش ـــتان منتق ـــه بیمارس آوار ب

مدير نظارت بر مواد غذايی تبريز:
روغن زیتون پومیس غیرمجاز و 

سرطان زا است

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقـل 
از فـارس، مدیـر اداره نظـارت بـر مـواد غذایـی، 
آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی تبریـز گفـت: 
وجـود  بـا  پومیـس  غیرمجـاز  زیتـون  روغـن 
هشـدارهای قبلـی و سـرطان زا بـودن هنـوز در 

سـطح عرضـه بـه وفـور مشـاهده می شـود.
محمـد نعمتـی اظهـار داشـت: روغـن زیتون 
غیـر مجـاز پومیـس با وجـود هشـدارهای قبلی 
مشـاهده  وفـور  بـه  عرضـه  سـطح  در  هنـوز 

می شـود.
وی ضمـن تاکیـد بـر مصـرف روغـن زیتـون 
در فرآورده هـای خوراکـی روزمره بـه روغن های 
غیرمجـاز از جملـه روغـن تفاله زیتـون پومیس 
اشـاره کـرده و ضمن تشـریح کامل مشـخصات 
ایـن نـوع روغن هـا با نام هـای مختلف بـه وجود 
باقـی مـاده حال هـای شـیمیایی و سـرطان زا 
بـودن ایـن نـوع روغن هـا تاکیـد کـرده و تنهـا 
راه تشـخیص و اطمینـان از سـامت روغن های 
کاا  سـامت  و  اصالـت  برچسـب  را  وارداتـی 
دانسـته و حسـاس بـودن مـردم در خریدهـای 
خـود بـه ایـن نـوع برچسـب ها را حائـز اهمیت 

نست. دا
مدیـر غـذا معاونـت غـذا و دارو در خصـوص 
روغن هـای زیتـون موجـود در بازار خاطرنشـان 
کردنـد: روغـن زیتـون بـه شـکل فـرا بکـر، بکر 
و تصفیـه شـده بـرای مصـارف خوراکـی عرضه 
می شـود، امـا یك نـوع روغـن زیتون کـه اخیرا 
وارد  قاچـاق  صـورت  بـه  و  مشـاهده  بـازار  در 
کشـور شده اسـت روغن استخراج شـده از تفاله 

اسـت. زیتون 
وی افـزود: طـرز تهیـه آن نیز به ایـن صورت 
اسـت کـه باقی مانـده حاصـل از تفالـه زیتـون 
بعد از اسـتخراج روغن که هنـوز دارای مقداری 
روغـن اسـت را بـا حال هـای شـیمیایی )مثل 
بـا  و  می کننـد  اسـتخراج  حـرارت  و  هگـزان( 
عنـوان روغن حاصـل از تفاله زیتـون یا پومیس 

)Pomace(  بـه  فـروش می رسـانند.
با  زیتون  روغن  این  کرد:  نعمتی خاطرنشان 
به  زیاد  فرار  حلقوی  های  هیدروکربن  داشتن 
خطرناک  بسیار  )هگزان(  اصلی  حال  عنوان 
از  پومیس  زیتون  روغن  است،  سرطان زا  و 
صورت  به   یونان  و  ایتالیا  اسپانیا،و  کشورهای 
قاچاق وارد کشور شده و برای مصارف خوراکی 
با 10 درصد زیر قیمت روغن های دیگر به فروش 
می رسد و این در حالی است که این روغن در 

تمام کشورها به مصرف صنعتی می رسد.
هیچگونه  بهداشت  وزارت  کرد:  تصریح  وی 
برای  روغن  نوع  این  واردات  برای  مجوزی 
کلیه  و  است  ننموده  صادر  خوراکی  مصارف 
روغن های تفاله زیتون Pomace موجود در 
بازار قاچاق و غیر مجاز هستند، عرضه آن ها در 
سوپر مارکتها و مراکز فروش مواد غذایی ممنوع 
مشاهده  در صورت  نظارتی  کارشناسان  و  بوده 

آنها نسبت به جمع آوری اقدام می کنند

 درآمد دانشگاه تبریز 
به 278 میلیارد رسید 

از  نقل  به  عجب شیر  نامه  هفته  گزارش  به 
گفت وگو  در  پورمحمدی  محمدرضا  تسنیم، 
برای سال 94  اینکه  بر  تأکید  با  با خبرنگاران، 
پیش بینی 280 میلیارد ریال درآمد اختصاصی 
تقریباً صد درصد آن محقق شده  بود که  شده 
است، اظهار داشت: این امر در راستای حرکت به 
سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین صورت 
بودجه  عمده  بخش  دانشگاه ها  این  که  گرفته 
خویش را از درآمدهای حاصل از توسعه ارتباط 

دانشگاه با جامعه و صنعت به دست می آورند.
حوزه های  در  درآمد  میزان  این  افزود:  وی 
محل ها  سایر  و  خدماتی  پژوهشی،  آموزشی، 

به دست آمده است.
 33 اینکه  اعام  با  تبریز،  دانشگاه  رئیس 
از  اختصاصی  درآمدهای  این  از  ریال  میلیارد 
محل درآمدهای فعالیت های پژوهشی و قرارداد 
حاصل شده  دستگاه ها  و  صنعتی  واحدهای  با 
حاصل  درآمد،  میزان  این  کرد:  تصریح  است، 
ریال  میلیارد  مبلغ 67  به  قرارداد  بااسری 54 
بوده است و بقیه آن نیز جذب بدنه دانشگاه و 

مجریان طرح های پژوهشی شده است.
درآمدهـای  بـه  اشـاره  بـا  پورمحمـدی 
آموزشـی گفـت: درآمـد حاصـل از ایـن بخـش 
میـان  ایـن  در  کـه  بـود  ریـال  میلیـارد   180
از  ترتیـب  بـه  ریـال  میلیـارد   7 و   73  ،100
درآمـد از دوره هـای شـبانه، پردیـس دانشـگاه 
و دانشـگاه های اقمـاری بـه  دسـت  آمده اسـت.

خدمــات  محــل  از  درآمــد  میــزان  وی 
ــاره  ــال از اج ــارد ری ــجویی را 5/21 میلی دانش
اماکــن و خدمــات تغذیــه اعــام کــرد و اضافــه 
کــرد: ســایر درآمدهــای ایــن دانشــگاه در ســال 
گذشــته، مبلــغ 5/44 میلیــارد ریــال بــوده 
کــه از محــل ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی و ... 

حاصل شــده اســت.

 مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی 
)ره( آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: در ســـال 
ـــان  ـــر از مددجوی ـــزار و 802 نف ـــته 16 ه گذش
تحـــت حمایـــت ایـــن نهـــاد از آموزش هـــای 
فنـــی و حرفـــه ای ســـازمان های متولـــی 

ــدند. ــد شـ ــی بهره منـ آموزشـ
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــاره  ـــا اش ـــتی ب ـــین دش ـــنیم، حس ـــل از تس نق
ــه  ــوی کمیتـ ــزار مددجـ ــه 16 هـ ــه اینکـ بـ
ــی  ــارت فنـ ــرقی، مهـ ــان شـ ــداد آذربایجـ امـ
و حرفـــه ای کســـب کردنـــد، اظهـــار داشـــت: 
از ایـــن تعـــداد 2734 نفـــر در دوره هـــای 
ـــازی  ـــر در پایدارس ـــوزی، 11082 نف مهارت آم
دوره هـــای  در  نفـــر   2467 توســـعه،  و 
کارآفرینـــی و 519 نفـــر در حرفه آمـــوزی 

دانش آمـــوزی شـــرکت کردنـــد.
ــرکت کنندگان  ــوع شـ ــزود: از مجمـ وی افـ
در دوره هـــای فنـــی و حرفـــه ای 10 هـــزار و 

ــد. ــرد بوده انـ ــه مـ ــر زن و بقیـ 57 نفـ
مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی 
)ره( آذربایجـــان شـــرقی، بـــا اشـــاره بـــه 
ـــا، خاطرنشـــان  ـــن دوره ه ـــزاری ای ـــات برگ جزئی
کـــرد: 9063 نفـــر از شـــرکت کنندگان در 
ـــر  ـــوار،6905 نف ـــت خان ـــا سرپرس ـــن دوره ه ای

ــت و 834   ــت حمایـ ــوی تحـ ــد مددجـ فرزنـ
ـــی  ـــد خدمت ـــك و چن ـــوی ت ـــز مددج ـــر نی نف

بوده انـــد.
ــای  ــزاری دوره هـ ــرای برگـ ــزود: بـ وی افـ

آموزشـــی فنـــی و حرفـــه ای بـــه مددجویـــان 
ـــال  ـــارد ری ـــش از 10 میلی ـــت بی ـــت حمای تح
ــارات  ــای مردمـــی و اعتبـ از طریـــق کمك هـ

دولتـــی مســـاعدت شـــده اســـت.
ـــای  ـــوای دوره ه ـــه محت ـــاره ب ـــا اش ـــتی ب دش
ـــای  ـــرد: دوره ه ـــح ک ـــده، تصری ـــی یادش آموزش
آموزشـــی برگزارشـــده بـــرای مددجویـــان 
تحـــت حمایـــت در بخش هـــای کشـــاورزی، 
ـــی  ـــت صنعت ـــتی، فعالی ـــروری، صنایع دس دام پ

ـــت. ـــوده اس ـــات ب ـــی و خدم و معدن
بــه گفتــه وی، کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــای  ــان از آموزش ه ــدی مددجوی )ره(، بهره من
ــی را در  ــازمان های متول ــه ای س ــی و حرف فن
توانمندســازی مددجویــان   برنامــه  اولویــت 
قــرار داده اســت تــا جامعــه هــدف بتوانــد بــه 
ــه  ــغلی موردعاق ــته ش ــت در رش ــام فعالی انج

ــردازد. خــود بپ
ــزاری  ــه برگـ ــه اینکـ ــادآوری بـ ــا یـ وی بـ
ـــش  ـــه ای نق ـــی و حرف ـــی فن ـــای آموزش دوره ه
ــان دارد،  ــوزی مددجویـ ــی در مهارت آمـ مهمـ
گفـــت: مددجویـــان بـــا کســـب مهـــارت 
شـــغلی می تواننـــد بـــرای خـــود شـــغل 
ــی گام  ــیر خودکفایـ ــرده و در مسـ ــاد کـ ایجـ

ــد. بردارنـ

قائـــم مقـــام ســـازمان صنعـــت معـــدن و 
ـــکان  ـــت : ام ـــرقی گف ـــان ش ـــارت آذربایج تج
ـــی  ـــودروی بوم ـــتگاه خ ـــزار دس ـــد  10 ه تولی
بـــا برنـــد اروپائـــی  بـــه بـــازار مصـــرف تـــا 

هشـــت مـــاه آینـــده میســـر گردیـــد.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از روابـــط عمومـــی ســـازمان صنعـــت 
ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــارت اس ـــدن و تج مع
ـــا  ـــر ب ـــادل نظ ـــه تب ـــتی در جلس ـــی راس غامعل
ـــودرو  ـــد خ ـــی تولی ـــی و خارج ـــرکای داخل ش
بومـــی در اســـتان از امـــکان  اشـــتغالزائی 
2000  نفـــر بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح خبـــر 

داد .
وی افـــزود : در ایـــن توافـــق مقدمـــات  
محصـــول    MG360 خـــوروی  تولیـــد 
انگلســـتان بـــا اســـتاندارد یـــورو 5 و بـــا 
ـــانگهای  ـــازی ش ـــودرو س ـــرکت خ ـــارکت ش مش
ـــان  ـــودروی آذربایج ـــران خ ـــن و ای ـــور چی موت

ــد . ــم گردیـ ــتان فراهـ در اسـ
ــرح را   ــن طـ ــا ایـ ــت بـ ــرط موافقـ وی شـ
ـــی  ـــدگان داخل ـــوان تولیدکنن ـــری از ت ـــره گی به
ـــتن  ـــتان و داش ـــازان اس ـــه س ـــوص قطع بخص
ـــوان   ـــدی عن ـــول تولی ـــی محص ـــت صادرات قابلی
ـــود  ـــاذ ش ـــی اتخ ـــد ترتیب ـــزود   بای ـــرده و اف ک
ـــودرو  ـــن خ ـــاز ای ـــورد نی ـــات م ـــب قطع ـــا غال ت
ـــی  ـــتانداردهای اروپای ـــت اس ـــرط  رعای ـــه ش ب

ـــود .  ـــن ش ـــد و تامی ـــور تولی ـــل کش در داخ

ـــزان  ـــه می ـــاره ب ـــا اش ـــتی ب ـــی راس غامعل
50درصـــدی مشـــارکت طرفیـــن در ایـــن 
طـــرح  اضافـــه کـــرد  بـــازار بـــزرگ داخـــل 

ــد  ــري تولیـ ــه پذیـ ــه توجیـ ــور و منطقـ کشـ
ـــدان  ـــتان را دوچن ـــت  در اس ـــا کیفی ـــودرو ب خ
ـــدي  ـــودروي تولی ـــادرات خ ـــد  و ص ـــي نمای م

ـــي  ـــازار داخل ـــد و تامیـــن ب ـــه تولی بعـــد از مرحل
، مـــورد تاکیـــد مقامـــات اســـتان اســـت. 

ــت  ــود صنعـ ــاختهای موجـ ــه زیرسـ وی بـ
خودروســـازی در اســـتان اشـــاره کـــرده و 
ـــر  ـــاختهای ازم  نظی ـــات و زیرس ـــزود : امکان اف
نفـــت ، گاز ، پتروشـــیمي ، معـــادن و بخصـــوص 
ـــام در  ـــازان بن ـــه س ـــدی و قطع ـــای تولی واحده
ـــازي  ـــي س ـــا بوم ـــود دارد و نهایت ـــه وج منطق
محصـــول تولیـــدي بدلیـــل بعـــد مســـافت و 
ـــران ،  ـــه ای ـــن ب ـــور چی ـــات از کش ـــال قطع انتق

ـــود.  ـــد ب ـــر خواه ـــه ت ـــه صرف ـــروم ب مق
وی وجـــود منطقـــه آزاد ارس و بهـــره گیـــری 
از مزیتهـــای آن ماننـــد ورود ماشـــین آات و 
انبارنمـــودن قطعـــات یدکـــي مـــورد نیـــاز ، 
همچنیـــن امـــکان صـــادرات محصـــول تولیـــدي 
نهائـــی ، بـــه همـــراه رفـــع تحریم هـــا و 
ـــي  ـــاي ایران ـــط بانکه ـــوئیفت توس ـــایش س گش
را نیـــز از دیگـــر مزایـــای اســـتان بـــرای 

ســـرمایه گـــذاری نـــام بـــرد .
قائـــم مقـــام ســـازمان صنعـــت معـــدن و 
ـــق  ـــت : تحق ـــرقی گف ـــان ش ـــارت آذربایج تج
تولیـــد خـــودروی یادشـــده در اســـتان در 
ــا  ــد و بـ ــد شـ ــع خواهـ ــه واقـ ــد مرحلـ چنـ
ـــي  ـــکاري و  نقاش ـــل جوش ـــازار مراح ـــي ب بررس
بدنـــه نیـــز در اســـتان قابـــل انجـــام اســـت 
ــت  ــش قیمـ ــه کاهـ ــوع بـ ــن موضـ ــه  ایـ کـ

تمـــام شـــده منجـــر خواهـــد شـــد .

رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
ــر  ــگ و هنـ ــت: فرهنـ ــرقی گفـ آذربایجان شـ
خـــط مقـــدم ســـند تدبیـــر و توســـعه ی 

فرهنـــگ اســـتان اســـت.
ــیر  ــب شـ ــه عـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
بـــه نقـــل از ایســـنا، »داود بهبـــودی« در 
جلســـه ی شـــورای اداری، ادارات فرهنـــگ 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــتان بـ ــاد اســـامی اسـ و ارشـ
اینکـــه اقتصـــاد مقاومتـــی محـــور عملیاتـــی 
و برنامه ریـــزی ســـال 95 اســـت، اظهـــار 
کـــرد: اقدامـــات دو ســـال اخیـــر اســـتان در 
ســـند تدبیـــر و توســـعه در آذربایجان شـــرقی 
ـــی  ـــادی مقاومت ـــرای اقتص ـــی ب ـــخه عملیات نس

بـــوده و ایـــن مســـیر بایـــد تـــداوم یابـــد .
وی نقـــش اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر را در 
تحقـــق اهـــداف ایـــن اقتصـــاد بســـیار مهـــم 
دانســـت و گفـــت: ایـــن قشـــر از جامعـــه بـــا 
ـــگ  ـــج فرهن ـــگ و تروی ـــاد فرهن ـــت اقتص تقوی
اقتصـــاد  و همچنیـــن همراهـــی و همـــکاری 
ـــه  ـــود را ب ـــش خ ـــد نق ـــئوان می توانن ـــا مس ب

ـــد . ـــا کنن ـــی ایف خوب
بهبـــودی گفـــت: متولیـــان فرهنگـــی 
ــا  ــد بـ ــوزه بایـ ــن حـ ــاان ایـ ــه و فعـ جامعـ
هـــدف گـــذاری و برنامه ریـــزی عالمانـــه و 
ـــرای  ـــود را ب ـــاش خ ـــام ت ـــق، تم ـــرای دقی اج
تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی بـــه کار گیرنـــد؛ 
چـــرا کـــه ایـــن فرصـــت؛ فرصـــت مغتنمـــی 

ـــش  ـــر نق ـــگ و هن ـــاب فرهن ـــه اصح ـــت ک اس
ــه و  ــده گرفتـ ــر عهـ ــش را بـ ــی خویـ طایـ
حضـــور فعالـــی در تبییـــن جایـــگاه اقتصـــاد 
ـــند. ـــته باش ـــاد داش ـــگ اقتص ـــگ و فرهن فرهن

وی ایجـــاد اشـــتغال بـــرای جوانـــان را 

ـــی  ـــاد مقاومت ـــث اقتص ـــی بح ـــه ی اصل دغدغ
ـــعه  ـــورهای توس ـــت: در کش ـــرد و گف ـــوان ک عن
بخـــش  در  اشـــتغال  درصـــد   80 یافتـــه 
ـــده ی آن را  ـــش عم ـــه بخ ـــت ک ـــات اس خدم

مشـــاغل فرهنگـــی تشـــکیل می دهنـــد.

رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
آذربایجان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود 
نیـــروی انســـانی تحصیـــل کـــرده در کشـــور 
ـــن و  ـــا گرفت ـــا پ ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی اب
ـــم  ـــابرجام بتوانی ـــای پس ـــد در فض ـــق تولی رون
ــوان  ــروی جـ ــن نیـ ــری از ایـ ــتفاده موثـ اسـ

تحصیـــل کـــرده داشـــته باشـــیم .
ـــری  ـــش تصدی گ ـــزوم کاه ـــر ل ـــودی ب بهب
دولـــت در بخـــش فرهنـــگ تاکیـــد کـــرد و 
ــوزه  ــد بخـــش خصوصـــی در حـ ــزود: بایـ افـ
ــوان و  ــد و تـ ــال باشـ ــر فعـ ــگ و هنـ فرهنـ
ـــه  ـــاند ک ـــی برس ـــه آنجای ـــود را ب ـــت خ ظرفی
ـــودگی  ـــا آس ـــوان ب ـــه را بت ـــور مربوط ـــه ام کلی

خیـــال واگـــذار کـــرد .
وی ادامــه داد: قابلیــت ســرمایه گــذاری 
مختلــف  بدنه هــای  در  اشــتغال  ایجــاد  و 
اقتصــادی و بخــش خصوصــی  و  فرهنگــی 
ــری  ــتان وجــود دارد  و کاهــش تصــدی گ اس
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  در حــوزه  دولــت 
ــه جــای  ــری و سیاســت گذاری و نظــارت ب هن
آن بایــد مدنظــر مســئوان ایــن حــوزه باشــد.

وی تاکیـــد کـــرد: عرصـــه فعالیتهـــای 
فرهنگـــی بایـــد بـــه شـــکل انعطـــاف پذیـــر، 

ــود. ــخگو اداره شـ ــك و پاسـ چابـ
ـــق ادارات  ـــران موف ـــت از مدی ـــن نشس در ای
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان تجلیـــل 

ـــد. ش

 معـاون  اسـتاندار آذربایجان شـرقی بـا تاکید 
بـر اینکـه اقتصـاد مقاومتـی در عمـل بایـد در 
پروژه هـای عمرانـی مـورد توجـه قـرار گرفته و 
عینیـت یابـد، گفت: بایـد اولویت خریـد مصالح 
و  فـواد  خریـد  زمینـه  در  به ویـژه  پروژه هـا 

میلگـرد وغیـره از داخـل اسـتان باشـد. 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از تسـنیم، محمـد صـادق پورمهدی در جلسـه 
اجرایـی و سـرمایه گذاری  اولویت هـای  تعییـن 
تاکیـد  بـا   ،95 سـال  در  عمرانـی  پروژه هـای 
در  بایـد  عمـل  در  مقاومتـی  اقتصـاد  بر اینکـه 
پروژه هـای عمرانـی مـورد توجـه قـرار گیـرد، 
مصالـح  خریـد  اولویـت  بایـد  داشـت:  اظهـار 
و  فـواد  خریـد  زمینـه  در  به ویـژه  پروژه هـا 

میلگـرد وغیـره از داخـل اسـتان باشـد.
وی افـزود: اقتصـاد مقاومتـی بایـد از خـود 
اسـتان آغـاز شـود،  یعنی خریـد مصالـح وغیره 
از خـود اسـتان باشـد؛ به عنـوان مثال بـا وجود 
سـنگ و آهـن آات وغیـره در اسـتان، نبایـد 
خریـداری  اصفهـان  از  را  مصالـح  پیمانـکاران 

. کنند
معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی، 

ــی  ــد پروژه های ــران بای ــه مدی ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــد، ب ــاز دارن ــرمایه گذاری نی ــرای س ــه ب ک
صــورت مشــخص و شــفاف معرفــی کننــد، ابراز 
داشــت: بــا ایــن شــرایط، بایــد مشــخص باشــد، 
تــا وقتــی کــه ســرمایه گذار خارجــی و داخلــی 
ــه اســتان آمــد، بتوانیــم گزینه هــا را معرفــی  ب

ــود. ــرمایه گذاری ش ــم و س کنی
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  پورمهـدی، 
بـرای بزرگـراه اردبیـل - مشـکین - اهـر ردیف 
اعتبـاری خاصـی اختصـاص یافتـه اسـت کـه 
بیشـترین تصادفـات را دارد، خاطر نشـان کـرد: 
پـروژه اردبیـل بـه مشـکین آغـاز شـده ولـی از 
مشکین شـهر بـه اهـر اقدامـی صـورت نگرفتـه 

کـه بایـد عملیاتـی شـود.
وی، بـا تاکیـد بـر اینکـه اعتبـارات دولتـی 
خوبـی نداریـم و بایـد از سـرمایه گذاری بخـش 

ابـراز  کنیـم،  اسـتفاده  خارجـی  و  خصوصـی 
 ،B.O.T ،داشـت: در جلـب منابـع غیر دولتـی
اوراق مشـارکت و فاینانـس بایـد جذب شـود تا 
هیچکـدام از پروژه هـا روی زمیـن باقـی نمانـد.

در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مهـــدی  پـــور 
آذربایجان شـــرقی، منابـــع غیر دولتـــی بـــرای 
ــترین  ــزرگ، بیشـ ــم و بـ ــاخت های مهـ زیرسـ
نقـــش را داشـــته اند، افـــزود: منابـــع دولتـــی 
ـــش  ـــت از بخ ـــا حمای ـــد ب ـــت و بای ـــف اس ضعی
ـــه  ـــا ب ـــررات، ورود آنه خصوصـــی و تســـهیل مق
عرصه هـــای عمرانـــی را ســـاده تر کنیـــم.

معـاون عمرانـی اسـتاندار آذربایجان شـرقی، 
بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیـران فقـط بـه فاینانس 
فکـر نکننـد، چراکـه وامی بـا درصد باا اسـت، 
سـمت  بـه  بایـد  امـروزه  کـرد:  خاطرنشـان 
 B.O.T بـا  بازگشـت  دوره  و  سـرمایه گذاری 

سـوق داده شـویم چراکـه در فاینانـس با سـود، 
کارمـزد، بیمـه وغیـره قیمت تمام شـده بسـیار 
تغییـر  را  رونـد  ایـن  بایـد  و  افزایـش می یابـد 

. هیم د
بهتریـــن  کـــرد:  تصریـــح  پورمهـــدی، 
حالـــت، ســـرمایه گـــذاری B.O.T بـــا دوره 
بازگشـــت اســـت کـــه دانـــش و تکنولـــوژی 

ــد. ــم بیاورنـ هـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه در اقتصـــاد مقاومتـــی از 
اســـتان های نمونـــه کشـــور هســـتیم، افـــزود: 
ـــارات  ـــا اختی ـــا از وزارتخانه ه ـــران م ـــد مدی بای
ــوب در  ــای مصـ ــا طرح هـ ــد تـ ــی بگیرنـ کافـ
ـــد  ـــوری نمانن ـــات کش ـــل تصمیم ـــتان، معط اس

ـــوند. ـــی ش ـــرعت اجرای ـــه س و ب

 مديرکل کمیته امداد آذربايجان شرقی: 

 مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی 
مهارت فنی و حرفه ای کسب کردند 

با ثبت قرارداد بین سرمايه گذاران  داخلی و خارجی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

امکان تولید خودروی جدید در  استان تا  
18 ماه آینده   

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی آذربايجان شرقی:

فرهنگ و هنر خط مقدم سند تدبیر و توسعه 
فرهنگ استان است   

 معاون  استاندار آذربايجان شرقی:

اولویت خرید مصالح پروژه های عمرانی 
آذربایجان شرقی با تولید داخل استان است
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چگونـه  را  اسـتان  تئاتـر  وضعیـت 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
تئاتـر اسـتان بـه اسـتثنای بعضـی اجراهای 
خـوب و با داشـتن نیروی انسـانی و متخصصین 
موقعیـت  در  متاسـفانه  تجربـه  بـا  اسـاتید  و 
ضعیفـی قـرار دارد. بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه 
اساسـاً تئاتـر نیازمنـد هزینـه می باشـد و نیـز با 
در نظـر گرفتن عدم برگشـت هزینه و نداشـتن 
تهیـه کننـده در ایـن عرصـه، عمـا تئاتـر در 
اسـتان مـا بـا مشـکات فراوانـی روبرو اسـت. 

اسـتقبال  عـدم  شـاهد  دیگـر  سـوی  از 
مخاطبیـن از نمایش هـای ارائـه شـده هسـتیم 
کـه ایـن موضـوع نیـز بـه نوبـه خـود بـه تئاتـر 
اسـتان ضربـه می زند چـرا که عمـا هزینه های 
نهایـت  در  نمایـش  یـك  رفتـن  صحنـه  روی 
تامیـن نمی شـود. بایـد در نظـر داشـت تئاتـر 
بـا مخاطبیـن خـود زنده اسـت و عمـا یکی از 

اسـت. مخاطـب  تئاتـر،  ارکان 
تبریـز بـه عنـوان شـهر اولین هـا امـروز تنها 
دارای یـك سـالن تئاتـر، به معنای واقعی اسـت 
کـه آن هـم خانه تئاتر اسـت. این سـالن هم به 
لحاظـی کیفـی در حد اسـتاندارد یك سـالن به 
روز تئاتـر نیسـت و عمـا بـا قدمتـی در حـدود 

چندیـن دهه، دیگـر در پایان راه اسـت. 
لـذا بـا توجـه بـه ایـن مشـکات و معضات 
تئاتـر  قطعـا  حاضـر  حـال  در  گفـت  می تـوان 
شـهر  شـان  در  مناسـبی  جایـگاه  در  اسـتان 
تبریـز باشـد، قـرار نـدارد و پتانسـیل های تئاتر 
آن  از  بیشـتر  مراتـب  بـه  شـرقی  آذربایجـان 
چیـزی اسـت کـه امـروز شـاهد آن هسـتیم.

شـما بـه عنـوان یکـی از هنرمنـدان 
اسـتان، با مشـکات ایـن حوزه آشـنایی 
داریـد، از ایـن رو بـه نظـر شـما راهـکار 

آشـتی مخاطبیـن بـا تئاتـر چیسـت؟
بـدوا بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه هنـر 
بـدون مخاطـب معنـا نـدارد. یکـی از مهمترین 
را  تئاتـر  از  مخاطبیـن  اسـتقبال  عـدم  علـل 
می تـوان ضعـف اطـاع رسـانی در ایـن حـوزه 
دانسـت. ایـن امر نیز خـود ناشـی از هزینه های 
بـاای اطاع رسـانی اسـت که با توجـه به توان 
مالـی تئاتـر، انجـام ایـن مهـم را بسـیار دشـوار 

می کنـد. 
از طرفـی نیز شـاهد عدم حمایـت مالی اداره 
ارشـاد اسـتان از ایـن هنـر فاخـر می باشـیم و 
ایـن امـر نیـز بـه نوبـه خـود تئاتـر اسـتان را با 

مشـکات عدیـده ای مواجـه می سـازد و یکـی 
از ایـن مشـکات اطـاع رسـانی می باشـد.  بـا 
توجـه بـه ایـن مسـائل راهـکاری که بـرای رفع 
ایـن معضـل می تـوان ارائـه داد، همـــــکاری 
همـــچون  ذیربـط  نهادهـای  و  سازمـــان ها 
اسـتان   ارشـاد  اداره  سیــــما،  و  صــــدا 
وشـهرداری کانشـهر تبریـز بـا فعالیـن تئاتـر 
اسـت. ایـن سـازمان ها می تواننـد ضمـن ارزش 
بـرای  امکاناتـی  نمایشـی،  هنرهـای  بـه  دادن 
اطـاع رسـانی کـم هزینه تـر و جـذب مخاطب 
بیشـتر فراهـم آورده و در نتیجـه باعـث رونق و 
رسـیدن ایـن هنـر ارزشـمند بـه جایـگاه واقعی 

خـود باشـیم.
یکـی دیگر از علـل عدم اسـتقبال مخاطبین 
را می تـوان مشـکات سـخت افـزاری دانسـت، 
بـرای نمونـه نیـز می توان بـه مشـکات موجود 

در خانـه تئاتـر اشـاره کـرد کـه از آن جملـه 
می تـوان بـه نبـود جـای پـارک، فرسـوده بودن 
سـاختمان، نبـود امکانـات رفاهی مناسـب برای 
نیـز  راسـتا  ایـن  در  کـرد.  اشـاره  تماشـاگران 
می تـوان بـا مـکان یابی صحیـح و احـداث تئاتر 
شـهر در نقطه مناسـب و ایجاد فرهنگسـراهایی 
بـا امکانـات سـخت افـزاری مناسـب در نقـاط 
بیشـتر نسـل  امـکان آشـنایی  مختلـف شـهر، 
جـوان را بـا هنـر تئاتـر و جـذب مخاطبیـن را 

فراهـم آورد.
از راهکارهـای دیگـری کـه در ایـن زمینـه 
بلیـت نمایش هـای  ارائـه داد، خریـد  می تـوان 
از  تـا  سازمان هاسـت  و  ادارات  توسـط  تئاتـر 
ایـن طریـق ضمـن حمایت مـادی از هنـر تئاتر 
زمینه آشـنایی کارمنـدان دولـت و خانواده های 

آنـان بـا هنـر تئاتـر را فراهـم آورد.

برنامه هـای  برگـزاری  شـما  نظـر  بـه 
از  مسـافرین  افزایـش  زمـان  در  ویـژه 
جملـه نـوروز و تابسـتان، چه تاثیـری بر 
رشـد مخاطبین و بـه تبع آن رشـد تئاتر 

اسـتان خواهـد داشـت؟
شـهرداری تبریـز و اداره گردشـگری اسـتان 
امـکان  مناسـبی،  رویـه   اتخـاذ  بـا  می تواننـد 
اجـرای تئاتـر در ایـن ایـام را در نقـاط مختلـف 
شـهر فراهـم آورنـد. بـرای نمونـه مـکان هـای 
تاریخـی محل مناسـبی بـرای اجـرای تئاترهای 
خیابانـی می باشـد، یکـی از ایـن اماکـن مـوزه 
مشـروطه اسـت کـه می تواند بسـتری مناسـب 
بـرای اجـرای تئاتـر بـا موضـوع معرفـی انقاب 
مشـروطه و رهبـران آن از جملـه سـتارخان و 
باقرخـان در تایـم هـای 10 الـی 20 دقیقـه ای 
باشـد. ایـن قبیـل فعالیت هـا می تواند عـاوه بر 
حمایـت از تئاتر، در جذب گردشـگران و معرفی 
فرهنـگ و تاریـخ آذربایجـان به مسـافران نقش 

بـه سـزایی ایفـا کند.

آیـا هنرمندان عرصـه تئاتـر می توانند 
در قالـب بخـش خصوصی خود اقـدام این 

قبیل امـور را به انجام رسـانند؟
ــه  ــد هزین ــور نیازمن ــل ام ــن قبی ــام ای انج
ــص در  ــر بااخ ــن ام ــت، ای ــی اس ــرد باای ک
اجــاره ســالن، هزینه هــای  زمینــه هزینــه 
گــروه و تبلیغــات خــود را نشــان می دهنــد، از 
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــت ب ــوان گف ــن رو می ت ای
ــك  ــر در اســتان از ی اســتقبال مناســب از تئات
ســو و نبــود امکانــات کافــی و ســخت افــزاری 
از ســوی دیگــر، عمــا بــرای بخــش خصوصــی 
بــه صرفــه نیســت و در ایــن عرصــه وارد نمــی 

ــوند. ش

در پایــان اگــر ســخنی بــا مســئولین، 
همــکاران و مــردم داریــد، بفرماییــد.

ــا مخاطبینــش معنــا پیــدا می کنــد  تئاتــر ب
ــا  ــم ب ــان می خواه ــردم عزیزم ــن رو از م از ای
تماشــای تئاتــر عــاوه بــر ایجــاد امــکان ادامــه 
حیــات بــرای هنــر نمایــش، خانواده هــای خــود 
را بــا ایــن هنــر آشــنا کننــد. از مســئولین نیــز 
ــت  ــر حمای ــه از تئات ــم ک ــار را داری ــن انتظ ای
ــد. در پایــان امیــدوارم  ــه عمــل آورن ویــژه ای ب
تئاتــر بــه جایــگاه اصلــی خــود در اســتان 

دســت پیــدا کنــد.

در گفتگوی اختصاصی با بازيگر تئاتر و سینمای استان مطرح شد:

تئاتر با مخاطبینش معنا پیدا 
می کند

بهـرام نوبـری از بازیگـران توانمنـد عرصـه فیلـم و تئاتر اسـتان اسـت، او متولد 1346 
تهران اسـت، وی از سـال 1368 وارد عرصه تئاتر شـده اسـت و سـابقه حضور در حدود 40  
کار صحنـه ای ، چنـد سـریال و تلـه فیلـم را در کارنامـه خـود دارد.    وی  موفـق به دریافت 
عناوینـی همچـون دیپلـم افتخـار همایـش سـیب هفتـم - دیپلم افتخـار جشـنواره فیلم 
25 سـال دفـاع مقـدس - دیپلم افتخار اولین جشـنواره اسـتاني فیلم کوتاه بسـیج شـده 
اسـت. جهـت آشـنایی خواننـدان گرامی مصاحبـه ای با ایشـان ترتیب دادیم که مشـروح 

آن در ادامـه از نظـر شـما می گذرد

 توسعه رشته علوم انساني اولویت 
آموزش و پرورش آذربایجان شرقي 

معـــاون آمـــوزش متوســـطه آمـــوزش و 
پـــرورش آذربایجـــان شـــرقي بـــا اشـــاره بـــه 
ــت:  ــاني گفـ ــوم انسـ ــگاه علـ ــت و جایـ اهمیـ
ــت  ــاني از اولویـ ــوم انسـ ــته علـ ــعه رشـ توسـ

ــت. ــن اداره کل اسـ ــاي ایـ هـ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــع  ـــي در جم ـــور اکرم ـــا، عاش ـــل از ایرن ـــه نق ب
ـــه  ـــا توج ـــزود: ب ـــکان اف ـــدارس مل ـــران م مدی
ـــته  ـــوزان در گذش ـــش آم ـــم دان ـــال ک ـــه اقب ب
ــه،  ــن زمینـ ــط در ایـ ــاي غلـ ــت هـ و سیاسـ
ــته  ــن رشـ ــتان ایـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ آمـ
ــراي  ــرار داده و بـ ــت قـ ــي را در الویـ تحصیلـ

توســـعه آن تـــاش مـــي کنـــد.
وي گفـــت: بـــا توجـــه بـــه اشـــباع رشـــته 
علـــوم تجربـــي، ایـــن رشـــته در الویـــت 
ـــات  ـــته ریاضی ـــته و در رش ـــرار داش ـــري ق کمت
نیـــز بـــه صـــورت متناســـب حرکـــت مـــي 

شـــود.
ـــذاري در  ـــرمایه گ ـــر س ـــد ب ـــا تاکی ـــي ب اکرم
ـــرد:  ـــار ک ـــه اي اظه ـــي و حرف ـــاي فن ـــته ه رش
ـــته و  ـــن رش ـــودن ای ـــردي ب ـــه کارب ـــه ب ـــا توج ب
ـــه  ـــر حرف ـــاب ب ـــم انق ـــر معظ ـــد رهب ـــز تاکی نی
ـــق  ـــي مناط ـــوزان، در تمام ـــش آم ـــوزي دان آم
و نواحـــي اســـتان هنرســـتان هـــاي فنـــي و 
ـــر  ـــز ه ـــته ها نی ـــده و رش ـــر ش ـــه اي دای حرف

ـــود. ـــي ش ـــتر م روز بیش
معـــاون آمـــوزش متوســـطه آمـــوزش و 
ــمند  ــرورت هوشـ ــر ضـ ــتان بـ ــرورش اسـ پـ
ــرد  ــد کـ ــتان تاکیـ ــدارس در اسـ ــازي مـ سـ
و افـــزود: در مدارســـي کـــه تجهیـــزات و 
ـــدون  ـــد ب ـــود دارد، نبای ـــمند وج ـــات هوش امکان

ــد. ــتفاده بمانـ اسـ
اکرمـــي خاطـــر نشـــان کـــرد: در تمامـــي 
و  آمـــوزش  نواحـــي  و  مـــدارس مناطـــق 
ـــازي  ـــمند س ـــدارس هوش ـــتان م ـــرورش اس پ
ـــد  ـــدن آن نیازمن ـــر ش ـــرا گی ـــا ف ـــد ام ـــده ان ش

ورود خیـــران بـــه ایـــن بخـــش اســـت.
وي ادامـــه داد: مناطـــق و نواحـــي کـــه از 
پتانســـیل خیـــران در ایـــن رابطـــه اســـتفاده 
ـــبت  ـــري نس ـــوب ت ـــت مطل ـــد وضعی ـــرده ان ک

ـــد. ـــق دارن ـــایر مناط ـــه س ب
 قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی تبريز:

 مرکز جامع سرطان توسط خیرین در 
آذربایجان شرقی احداث می شود 

با  تبریز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  مقام  قائم   
آذربایجان  سرطان  جامع  مرکز  اینکه  به  اشاره 
با  احداث می شود، گفت:  توسط خیرین  شرقی 
سرطانی  بیماران  تا  می کنیم  تاش  اقدام  این 
دیگری  مشکل  دچار  بیماری،  تحمل  از  بیش 

نشود. 
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
در  امروز  ظهر  طاهری اقدم  علی اکبر  تسنیم، 
در  بیماران خاص که  بررسی مشکات  نشست 
با  برگزار شد   آذربایجان شرقی  استانداری  تاار 
آذربایجان  سرطان  جامع  مرکز  اینکه  به  اشاره 
اظهار  می شود،  احداث  خیرین  توسط  شرقی 
بیماران  تا  می کنیم  تاش  اقدام  این  با  داشت: 
مشکل  دچار  بیماری،  تحمل  از  بیش  سرطانی 
دیگری نشود و دغدغه رهبری در این زمینه که 
خانواده ها غیر از مریض داری فکر دیگری نداشته 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی  برطرف شود.  باشد، 
پتانسیل خیرین در زمینه های بهداشت، درمان 
و سامت، مورد استفاده قرار گیرد، افزود: منابع 
امکان پاسخگویی  و  دولتی بسیار محدود است 

به تمام نیازها را ندارد.
با  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  مقام  قائم 
بیان اینکه هر مقدار خیرین کمك کنند وزارت 
بهداشت هم همان میزان به استان کمك خواهد 
اقدامات  استان  در  خیرین  تاکنون  گفت:  کرد، 
و تاش های ارزنده ای داشته اند که برای بهبود 
شرایط فعلی، به تداوم حضور خیرین نیازمندیم.

اهمیت  بر  تاکید  با  ادامه  در  طاهری اقدم  
اجرای طرح پزشك خانواده در کشور و استان  
تصریح کرد: طرح پزشك خانواده هر چه سریع تر 
باید اجرایی شود تا بسیاری از بیماری ها زودتر 
شناسایی شده و مشکات بعدی کمتری ایجاد 

شود.
برای  باید سطح آگاهی مردم  ادامه داد:  وی 
چنین  تا  نشوند  مریض  و  یابد  افزایش  سامت 
به  دهی  خدمات  نحوه  بررسی  برای  جلساتی 

بیماران تشکیل شود.
راه انــدازی  از  پایــان  در  اقــدم  طاهــری 
کلینیــك جامــع ســوختگی و کلینیك اوتیســم 
ــن  ــه تأمی ــاره ب ــا اش ــر داد و ب ــتان خب در اس
هزینه هــای دارو و درمــان بیمــاران خــاص، 
ــه ای  ــه هزین ــی هیچ گون ــای ایران ــت: داروه گف
بــه بیمــار تحمیــل نمی کنــد و بــرای بیمــاران 
ــای  ــر از داروه ــی اگ ــت ول ــگان اس ــاص رای خ
ــتفاده از  ــکان اس ــد، ام ــتفاده کنن ــی اس خارج

ــدارد. ــه وجــود ن بیم

مجازات کاهبرداری اینترنتی و راه 
مقابله با آن 

 بـر اسـاس قانون تجـارت الکترونیـك جزای 
الکترونیکـی  مبـادات  بسـتر  در  محکومـان 
حبـس از یـك تـا سـه سـال و پرداخـت جزای 

نقـدی معـادل مـال مأخـوذه اسـت.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از ایسـنا، مینـا سـراجیان - مـدرس دانشـگاه 
مجـازات  بـرای  کـه  قوانینـی  در خصـوص    -
کاهبرداری هـای اینترنتـی وجـود دارد، گفـت: 
بیـان  الکترونیـك  قانـون تجـارت  از  مـاده 67 
می کنـد کـه هر شـخصی که در بسـتر مبادات 
اسـتفاده  یـا  و  اسـتفاده  بـا سـوء  الکترونیکـی 
غیرمجـاز از داده پیـام، برنامه ها و سیسـتم های 
رایانـه ای و وسـائل ارتبـاط از راه دور مرتکـب 
جـرم شـده برگرداندن مـال به صاحبـان اموال، 
بـه حبـس از یك تا سـه سـال و پرداخت جزای 
نقـدی معـادل مال مأخـوذه محکوم می شـود و 
طبـق تبصـره ایـن قانـون شـروع بـه ایـن جرم 

هـم مجازات اسـت.
از  جلوگیـری  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  او 
کاهبرداری هـای اینـــــترنتی، راه حـــل های 
متعـددی وجـود دارد، خاطرنشـان کـرد: حتمـا 
دقـت کنید کـه از پروتکل https برای ارسـال 
اطاعـات اسـتفاده کنیـد و در ابتـدای آدرس 
 https نوشـته شـود http وب سـایت بـه جای
خریـد  وب سـایت هایی  از  کنیـد  سـعی  نیـز  و 
کنیـد و اعتمـاد کنیـد کـه دارای نمـاد اعتمـاد 
الکترونیکـی کسـب و کارهای اینترنتی هسـتند 
کـه این نماد نشـانه ای اسـت که از طـرف مرکز 
توسـعه تجـارت الکترونیـك وابسـته بـه وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه عنـوان تاییـد به 

می شـود. داده  اینترنتـی  فروشـگا ه های 
ایـن کارشـناس کامپیوتـر افـزود: از جملـه 
نـکات دیگـری کـه حتما بایـد مورد توجـه قرار 
گیـرد این اسـت کـه در قسـمت نـوار آدرس به 
عامـت قفـل دقـت کنید کـه نشـان دهنده یك 
ارتبـاط ایمـن اسـت و معمـوا بـه سـایت هایی 
کـه از شـما اطاعـات شخــــصی و خاصـــی 
می خواهـد کـه اصـا نیـاز و یـا ضرورتـی به آن 

نیسـت، اعتمـاد نکنید.
بـــا اشـــــــاره بــــــه اینکـــه بیشـــتر 
کاهبرداری هـــای اینترنتـــی مربـــوط بـــه 
ســـوء اســـتفاده از کارت هـــای بانکـــی بـــرای 
ـــم  ـــام جرائ ـــزود: اصـــوا تم ـــت، اف ـــد اس خری
دنیـــای فیزیکـــی در دنیـــای مجـــازی هـــم 
ـــی  ـــه یک ـــد ک ـــاق می افت ـــته و اتف ـــود داش وج
از ایـــن جرائـــم، کاهبرداری هـــای بـــزرگ از 
طریـــق کارت هـــای بانکـــی اســـت کـــه هـــم 
ـــازی  ـــای مج ـــم در دنی ـــی و ه ـــای واقع در دنی

ــد. ــاق می افتـ ــیار اتفـ بسـ
ـــه روز  ـــی و ب ـــف کل ـــك تعری ـــه ی ـــا ارائ وی ب
ـــال  ـــردن م ـــرد: ب ـــد ک ـــه ای، تاکی ـــم رایان از جرائ
ـــی  ـــای اینترنت ـــتفاده از ابزاره ـــا اس ـــران ب دیگ
و سیســـتم های کامپیوتـــری کـــه صرفـــاً 
ـــر  ـــت و کامپیوت ـــتفاده از اینترن ـــه اس محـــدود ب
ـــام دارد. ـــی ن ـــرداری اینترنت ـــود، کاهب نمی ش

ایـــن کارشـــناس فنـــاوری اطاعـــات بـــا 
تاکیـــد بـــر اشـــکال مختلـــف کاهبـــرداری 
اینترنتـــی، گفـــت: یکـــی از ایـــن شـــکل ها، 
خریـــد و فروش هـــای اینترنتـــی اســـت کـــه 
در ایـــن خریـــد و فـــروش، فروشـــنده از 
ــاع  ــش اطـ ــودن کار و کاایـ ــی بـ غیرقانونـ
ـــدار  ـــی از خری ـــروش اینترنت ـــق ف دارد و از طری
ـــات  ـــا اطاع ـــد و ی ـــت می کن ـــی را دریاف مبلغ

ــرد. ــرقت می بـ ــه سـ ــدار را بـ ــی خریـ بانکـ
ــن  ــر ایـ ــوع دیگـ ــك نـ ــه او یـ ــه گفتـ بـ
کاهبرداری هـــا فیشـــینگ نـــام دارد کـــه 
از ایمیـــل بـــرای آشـــکار کـــردن داده هـــای 
ــه  ــود و لینـــك بـ ــتفاده می شـ شـــخصی اسـ
ـــد  ـــال می کن ـــرد ارس ـــرای ف ـــاز را ب ـــر مج ظاه
و افـــراد بـــا کلیـــك بـــر روی لینـــك داخـــل 
ــان را  ــات حساب شـ ــده و اطاعـ ــایت شـ سـ

می کننـــد. وارد 
وی بـــا اشــــــــاره بـــه کاهبـــرداری 
اسمیشـــینگ نیـــز یـــادآور شـــد: ایـــن نـــوع 
ـــورت  ـــك ص ـــتفاده از پیام ـــا اس ـــرداری ب کاهب
می گیـــرد و از شـــخص درخواســـت می شـــود 
ــرد.  ــاس بگیـ ــی تمـ ــماره خاصـ ــا شـ ــا بـ تـ
ــرای  ــه بـ ــود کـ ــه می شـ ــال گفتـ ــرای مثـ بـ
پشـــتیبانی از شـــماره حســـاب تان بـــا ایـــن 
ـــایتی  ـــا وارد وب س ـــد و ی ـــاس بگیری ـــماره تم ش
ـــن روش  ـــه ای ـــت و البت ـــوده اس ـــه آل ـــوید ک ش
ـــیار  ـــل بس ـــال های قب ـــرداری را در س از کاهب
ــج  ــد گنـ ــا می شـ ــه ادعـ ــم کـ ــاهد بودیـ شـ
و زیرخاکـــی وجـــود دارد کـــه می توانیـــد 
صاحـــب آن باشـــید و فـــرد را وسوســـه 

ــود. ــر شـ ــه پیگیـ ــرد کـ می کـ
او ادامـــــــه داد: شــــــــکل آخـــر از 
ویشـــینگ  اینترنتـــی  کاهبرداری هـــای 
نـــام دارد کـــه بی شـــباهت بـــا اسمیشـــینگ 
نبـــوده و در ایـــن شـــکل نیـــز قربانـــی یـــك 
ــه از  ــد کـ ــت می کنـ ــی دریافـ ــل صوتـ ایمیـ
ـــتفاده  ـــر اس ـــر کمت ـــال حاض ـــن روش در ح ای

 . د می شـــو

پایه های  از  یکی  عنوان  به  دانشگاه ها 
تربیت نیروی متخصص به شمار می روند، با 
گوگان  دانشگاه آزاد  موضوع،  این  به  توجه 
تا چه حد توانسته است در این راستا گام 

بردارد؟
بـا عنایـت بـه فعالیـت نزدیـك به 10 سـاله 
ایـن دانشـگاه کـه در سـال 1383 موفـق بـه 
سـال  از  و  گشـت  اصولـی  موافقـت  دریافـت 
1386 نیـز اقدام به جذب دانشـجو کرده اسـت 
و تنـوع رشـته ها در اقتصـاد و فرهنگ و توسـعه 
علمـی به جهـت سـطح فرهنگ عمومـی باای 
منطقـه موثـر بـوده و توانسـته گام بلنـدی در 
توسـعه همـه جانبـه و شناسـاندن بهتـر منطقه 

باشد. داشـته 

ایـن  کارگاهـی  و  پژوهشـی  امکانـات 
دانشـگاه را در مقایسـه بـا دانشـگاه های 

ارزیابـی می کنیـد؟ هـم رده چگونـه 
بایـد توجـه داشـت کـه تمرکـز عمـده ایـن 
دانشـگاه در حـوزه علـوم انسـانی اسـت و نظـر 
بـه حضـور اسـاتید توانمنـد و مجـرب از تبریـز 
علمـی  هیـأت  جـذب  و  شـرقی  آذربایجـان  و 
تمـام وقـت، در حـوزه پژوهش و چـاپ مقاات 
فعالیت هایـی  دانشـگاه ها  سـایر  هماننـد   ISI

می کننـد و در سـال های اخیـر توجـه بـه ایـن 
موضـوع بیشـتر شـده.

در زمینـه امکانـات کارگاهی نیز حسـب نیاز 
از ظرفیـت کارگاه هـای مجموعه تراکتورسـازی 
تبریـز، ماشـین سـازی تبریـز و یا دانشـگاه آزاد 

اسـامی تبریـز اسـتفاده می کنیم.

دانشگاه ها  ظرفیت  افزایش  به  توجه  با 
در سطح کشور و امکان جذب بدون کنکور 
امکاناتی  نیز  دانشگاه  این  آیا  متقاضیان، 
فراهم  دانشجویان  برای  زمینه  این  در  را 

آورده است؟
جـذب  بـرای  دانشـگاه  ایـن  ظرفیـت  بلـه 
دانشـجو در رشـته های مختلـف علـوم انسـانی، 
فنـی و مهندسـی و زبان های خارجی، توریسـم 
و در رشـته های خـاص کـه در معدود دانشـگاه 
هـای اسـتان و کشـور وجـود دارد، امکان جذب 

فراهم شـده اسـت.

میـزان تولیـد علـم در دانشـگاه آزاد 
ارزیابـی  چگونـه  را  گـوگان  اسـامی 

؟ می کنیـد
ــه  ــت در مقایسـ ــر اسـ ــم بهتـ ــد علـ تولیـ
ــاخص های  ــا شـ ــگاه ها و بـ ــایر دانشـ ــا سـ بـ
ــور  ــه طـ ــی بـ ــود ولـ ــن شـ ــخص، معیـ مشـ
کلـــی می تـــوان گفـــت کیفـــت آموزشـــی و 
ـــف  ـــع مختل ـــی در مقاط ـــزی آموزش ـــه ری برنام
ـــه  ـــی یافت ـــی تعال ـــات تکمیل و در دوره تحصی

ــود.  ــر می شـ ــتر و بهتـ ــه روز بیشـ و روز بـ
از سـویی بایـد در نظـر داشـت در ایـن واحد 
تـاش بـر ایـن بوده اسـت تـا پژوهـش محوری 
در برنامـه آموزشـی و کاری قـرار گیـرد و نیـز 

کاربـردی بـودن آموزش هـا همـواره مـد نظـر 
اسـت. بوده 

ایجــاد  بــرای  برنامه هایــی  چــه 
ــگاه در  ــن دانش ــد در ای ــته های جدی رش

گرفته ایــد؟ نظــر 
بـــا توجـــه بـــه نیاز هـــای جامعـــه، بـــازار 
کار، بخـــش صنعـــت و بدنـــه مدیریتـــی 
ســـازمان ها و بـــا رویکـــرد ترتبیـــت نیـــروی 
ــی  ــأت علمـ ــذب هیـ ــد، جـ ــانی کارآمـ انسـ
جدیـــد بـــا مـــدرک دکتـــرا و نیـــز تصویـــب 
ـــن  ـــع پایی ـــرا و مقاط ـــد و دکت ـــته های ارش رش

تـــر در برنامـــه کاری می باشـــد.

تحصیـــات تکمییلـــی از قبیـــل 
این  در  دکترا  و  ارشـــد  کارشناســـی 
ارائه  رشـــته هایی  چه  در  دانشـــگاه 

می شـــود؟
عمدتـا در حـوزه مدیریـت، به ویـژه مدیریت 
آموزشـی و مدیریـت دولتی و مدیریـت اجرایی 
بـوده و نیز رشـته حسابرسـی کـه در همه آن ها 

پذیرش دانشـجو انجام شـده اسـت.

بخـش  بـا  همـکاری  راسـتای  در  آیـا 
صنعـت برنامه ای در دسـت اقـدام دارید؟

بلـــی، ارتبـــاط بـــا صنعـــت را بـــه طـــور 

جـــدی افزایـــش داشـــته و تفاهـــم نامه هـــای 
ــن  ــت. همچنیـ ــده اسـ ــد شـ ــی منعقـ خوبـ
ـــاد  ـــا ایج ـــا ب ـــت ت ـــوده اس ـــن ب ـــر ای ـــاش ب ت
ــگاه ها  ــایر دانشـ ــه سـ ــد کـ ــردی جدیـ رویکـ
ـــدی از  ـــکل جدی ـــد، ش ـــه نکرده ان ـــه آن توج ب
ـــم.  ـــاد کنی ـــت را ایج ـــگاه و صنع ـــاط دانش ارتب
ــاوه  ــاط عـ ــن ارتبـ ــت ایـ ــتای تقویـ در راسـ
ـــی،  ـــز صنعت ـــجویان از مراک ـــد دانش ـــر بازدی ب
همـــواره ضمـــن دعـــوت از مدیـــران ارشـــد 
ــکان  ــاد امـ ــتان و ایجـ ــع اسـ ــق صنایـ موفـ
ـــا  ـــم ت ـــعی داری ـــان در کاس، س ـــور ایش حض
تجربیـــات و واقعیت هـــای بـــازار کار و حـــوزه 
صنعـــت را بـــه دانشـــجویان انتقـــال دهیـــم.

در راسـتای حمایـت از تولیـدات دانش 
بنیـان این دانشـگاه چـه اقداماتـی انجام 

داده یا در دسـت اقـدام دارد؟
حمایـــت از شـــرکت ها و تولیـــدات دانـــش 
ـــن  ـــه برای ـــی دارد ک ـــوب خاص ـــان چهارچ بنی
اســـاس دانشـــگاه آزاد اســـامی گـــوگان 
نیـــز در ایـــن چهارچـــوب از شـــرکت ها و 
تولیـــدات دانـــش بنیـــان حمایـــت می کنـــد. 
ـــدازی  ـــه راه ان ـــم شـــدن زمین ـــتای فراه در راس
ـــل  ـــی کام ـــان آمادگ ـــش بنی ـــرکت های دان ش
داریـــم و حمایـــت از اختراعـــات و ... انجـــام 

می شـــود.

یکــی از محورهــای اساســی در حــوزه 
ــت  ــی اس ــص گرای ــی تخص ــوزش عال آم
ــد  ــی م ــه برنامه های ــه چ ــن زمین در ای

نظــر قــرار گرفتــه اســت؟
بیشـتر در حـوزه علـوم انسـانی و فرهنگـی 
برنامه هـای خوبـی انجام گرفتـه و در برنامه های 
آتـی نیـز وجـود دارد. البتـه بـه فراخـور رشـته 
تحصیلـی اقدامـات و دوره هـای در نظـر گرفتـه 
و  فنـی  ابعـاد  بـا  دانشـجویان  تـا  اسـت  شـده 
تخصصـی رشـته خـود آشـنا شـده و در عمـل 
بتواننـد تجربـه و تخصـص را بـا دانـش و علـم 
عجیـن کـرده و تحصیـات خـود را کاربـردی 

ند. ز سا

وجود دانشگاه آزاد گوگان چه تاثیری بر 
این منطقه گذاشته است؟

در شناسـاندن شـهر و منطقـه و نیـز رشـد 
و  اجتماعـی   - فرهنگـی  توسـعه  و  اقتصـادی 
کاهـش  و  خانـواده  کنـار  در  تحصیـل  امـکان 
 ... و  علمـی  ارتقـاء سـطح  و  خانوارهـا  هزینـه 

اسـت. داشـته 

اهم مشـکات پیش روی این دانشـگاه 
را چـه می دانید؟

مـــا قـــدردان همـــکاری مـــردم شـــریف و 
ـــز و مســـئولین محتـــرم در جهـــت  خیریـــن عزی
ـــتیم  ـــگاه هس ـــن دانش ـــه ای ـــه جانب ـــعه هم توس
ولـــی ظرفیـــت ایـــن دانشـــگاه بیشـــتر از آن 
ـــد.  ـــردرای می کن ـــره ب ـــه به ـــه منطق ـــت ک اس
ـــز از  ـــی نی ـــای آموزش ـــود فض ـــن کمب همچنی
ـــت  ـــه اس ـــن مجموع ـــش روی ای ـــکات پی مش
ــتور کار و  ــا در دسـ ــن فضـ ــعه ایـ ــه توسـ کـ

ـــرار دارد. ـــا ق ـــه م برنام

در زمینـه فرهنگی چـه اقداماتی انجام 
شـده و یا در دسـت اقدام دارید؟

کارهـای فرهنگـی روز و مصـوب، همـکاری 
و  علمـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  بـا  فرهنگـی 
همـکاری بـا نهادهـای متولـی امـر فرهنـگ که 
22 نهـاد و متولـی فرهنگی در کشـور هسـتند. 
از طرفـی اردوهـای فرهنگی، همکاری با بسـیج 
دانشـجویی و ایجاد بسـتر مناسـب بـرای ارتقاء 
فرهنگـی از دیگـر اقدامـات انجـام شـده در این 

اسـت. زمینه 

ــا  ــخن بـ ــه سـ ــان چنانچـ در پایـ
ـــجویان و  ـــکاران، دانش ـــدگان، هم خوانن

ــد. ــد بفرماییـ ــئولین داریـ مسـ
بـاای  ظرفیـت  از  اسـتفاده  درخواسـت 
اسـتان  و  عالـی کشـور  آمـوزش  و  دانشـگاه ها 
را داشـته و در همـه فعالیت هـا حتـی عمرانـی 
بـا  اجتماعـی  فرهنگـی،  پیوسـت های  حتمـا 
رویکـرد علمـی پژوهشـی را بیشـتر مـد نظـر 
بـه  رسـیدن  در  را  دانشـگاه ها  و  داده  قـرار 
دانشـگاه های نسـل سـوم کـه فراتـر از آمـوزش 
محـور و پژوهـش محور می باشـد یـاری نمایند.

در گفتگوی اختصاصی با رئیس دانشگاه آزاد گوگان مطرح شد:

تحصیات کاربردی، محور آموزشی 
دانشگاه آزاد اسامی گوگان است 

محمـد حسـین منافـی رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی گوگان و از چهره هـای شـاخصی 
علمـی و اجرایـی اسـتان می باشـد. وی کـه عناوینـی همچـون ریاسـت شـورای اسـامی 
اسـتان آذربایجـان شـرقی، عضویـت شـوراهای سـامت اسـتان، حفاظـت از اراضـی ملـی 
اسـتان، آمـوزش و پرورش اسـتان و کمیسـیون حوادث غیـر مترقبه اسـتان را در کارنامه 
اجرایـی خـود دارد. منافـی از سـال 1386 ریاسـت دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد گـوگان را 
برعهـده دارد، از ایـن رو مصاحبـه ای بـا ایشـان در باره عملکـرد و برنامه های این دانشـگاه 

ترتیـب دادیـم کـه مشـروح آن از نظـر خواننـدگان گرامـی می گـذرد:
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م الف 155
آگهــي تغییــرات شــرکت ثقیــل کار تبریز 
ــت  ــه شــماره ثب شــرکت ســهامي خــاص ب

29919 و شناســه ملــي 10200380492
ــره  ــت مدی ــتناد صورتجلســه هیئ ــه اس ب
ذیــل  تصمیمــات   1394/11/20 مــورخ 
ــي  ــه کدمل اتخــاذ شــد : رضــا اســماعیلی ب
1380151880 بــه ســمت مدیرعامــل و 
عضــو هیئــت مدیره ســحر حســین شــبیری 
بــه کدملــي 1374070424 بــه ســمت 
ــه  ــاه ب ــه داورپن ــره ماری رئیــس هیئــت مدی
ــب  ــمت نائ ــه س ــي 1530137845 ب کدمل
رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند. 
ــدآور  ــدارک تعه ــناد و م ــه اوراق و اس کلی
ــا  ــرات و قرارداده ــم از چــك ، ســفته ، ب اع
ــت  ــس هیئ ــا رئی ــل ی ــای مدیرعام ــا امض ب
ــر  ــرکت معتب ــر ش ــراه بــا مه ــره هم مدی
ــای  ــا امض ــادی و اداری ب ــای ع ــه ه و نام
مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره همــراه 
ــا ثبــت  ــا مهرشــرکت معتبــر میباشــد .  ب ب
ایــن مســتند تصمیمــات تعییــن دارنــدگان 
مدیــران  ســمت  تعییــن  امضــاء،  حــق 
انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق 
مرقــوم  حقوقــی  شــخصیت  الکترونیــك 
ــازمان  ــای س ــی ه ــگاه آگه ــت و در پای ثب

ــد.  ــترس میباش ــل دس ــت قاب ثب
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 154
آگهــي تغییــرات شــرکت ثقیــل کار تبریز 
ــت  ــه شــماره ثب شــرکت ســهامي خــاص ب

29919 و شناســه ملــي 10200380492
مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
ــورخ  ــاده م ــوق الع ــادي بطــور ف ــي ع عموم
1394/11/20 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
رضــا اســماعیلی بــه کدملــي1380151880 
کدملــي  بــه  شــبیری  حســین  ســحر 
بــه  داورپنــاه  ماریــه   1374070424
کدملــي 1530137845 بــه عنــوان اعضــای 
ســال  دو  مــدت  بــرای  مدیــره  هیئــت 
ــي  ــه کدمل ــرزاد راضــی ب انتخــاب شــدند. ف
ــي  ــه کدمل ــار ب ــر چاپ 1378437365 و امی
1381786987 بــه ترتیــب بعنــوان بــازرس 
اصلــی وعلــی البــدل بــرای یــك ســال مالــی 
ــرای  انتخــاب شــدند. روزنامــه مهــدآزادی ب
درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد.

بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات  انتخــاب 
ــران،  روزنامــه کثیــر اانتشــار، انتخــاب مدی
انتخــاب بــازرس انتخــاب شــده توســط 
متقاضــی در ســوابق الکترونیــك شــخصیت 
ــی  ــگاه آگه ــت و در پای ــوم ثب ــی مرق حقوق
دســترس  قابــل  ثبــت  ســازمان  هــای 

ــد.  میباش
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 421
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت تولیـــدي 
ــا  ــرکت بـ ــر شـ ــار تریلـ ــي کاچـ و صنعتـ
ــت  ــماره ثبـ ــه شـ ــدود بـ ــئولیت محـ مسـ
3126 و شناســـه ملـــي 10200092033 
بـــه اســـتناد صورتجلســـه هیئـــت مدیـــره 
مـــورخ 15/12/1394 تصمیمـــات ذیـــل 

اتخـــاذ شـــد:
کدملـــي  بـــه  کااشـــلی  ناصـــر 
1378824423 بـــه ســـمت مدیـــر عامـــل 
و عضـــو هیئـــت مدیـــره منیـــژه احمـــدی 
دهخوارقانـــی بـــه کدملـــی 1699342563 
ـــرای  ـــره ب ـــت مدی ـــس هیئ ـــمت رئی ـــه س ب
مـــدت نامحـــدود انتخـــاب شـــدند. حـــق 
امضـــا در کلیـــه مـــوارد بـــا امضـــاء ناصـــر 
ـــر  ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب ـــلی هم کااش

. می باشـــد 
ــات  ــتند تصمیمـ ــن مسـ ــت ایـ ــا ثبـ بـ
تعییـــن دارنـــدگان حـــق امضـــاء، تعییـــن 
ســـمت مدیـــران انتخـــاب شـــده توســـط 
متقاضـــی در ســـوابق الکترونیـــك شـــخصیت 
پایـــگاه  در  و  ثبـــت  مرقـــوم  حقوقـــی 
قابـــل  ثبـــت  ســـازمان  آگهی هـــای 

می باشـــد. دســـترس 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 422
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت تولیـــدي 
ــا  ــرکت بـ ــر شـ ــار تریلـ ــي کاچـ و صنعتـ
ــت  ــماره ثبـ ــه شـ ــدود بـ ــئولیت محـ مسـ
3126 و شناســـه ملـــي 10200092033بـــه 
اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومـــي 
 1394/12/15 مـــورخ  العـــاده  فـــوق 
ــر  ــد : برابـ ــاذ شـ ــل اتخـ ــات ذیـ تصمیمـ
 125332 بشـــماره  مصالحـــه  ســـند 
ـــماره 64  ـــه ش ـــر خان ـــورخ 94/8/28 دفت م
تبریـــز ، هـــادی کااشـــلی تمامـــی ســـهم 
ـــغ 100000000  ـــه مبل ـــودرا ب ـــرکه خ الش
ریـــال وســـامان کااشـــلی تمامـــی ســـهم 
مبلـــغ 100000000  الشـــرکه خـــودرا 
ریـــال و همچنیـــن مجتبـــی کااشـــلی 
ــغ  ــودرا مبلـ ــرکه خـ ــهم الشـ ــی سـ تمامـ
50000000 ریـــال بـــه ناصـــر کااشـــلی 
بـــه کدملـــی 1378824423 واگـــذار و از 
ـــرکاء  ـــت ش ـــد . لیس ـــارج گردی ـــرکت خ ش
ـــل  ـــد از نق ـــا بع ـــرکه آنه ـــهم الش ـــغ س و مبل
ــغ  ــه مبلـ ــلی بـ ــر کااشـ ــال: ناصـ و انتقـ
ـــه  ـــلی ب ـــه کااش ـــال نفیس 350000000 ری
ـــدی  ـــژه احم ـــال منی ـــغ 50000000 ری مبل
دهخوارقانـــی بـــه مبلـــغ 100000000 
ـــات  ـــتند تصمیم ـــن مس ـــت ای ـــا ثب ـــال ب ری
نقـــل و انتقـــال ســـهم الشـــرکه انتخـــاب 
ســـوابق  در  متقاضـــی  توســـط  شـــده 
ــوم  ــی مرقـ الکترونیـــك شـــخصیت حقوقـ
ــازمان  ــای سـ ــگاه آگهی هـ ــت و در پایـ ثبـ

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

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 583
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت یـــادگار 
ــاص  ــهامي خـ ــرکت سـ ــد شـ ــازه مازنـ سـ
ـــي  ـــه مل ـــت 23086 و شناس ـــماره ثب ـــه ش ب
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس 10200310735 ب
 1394/09/29 مـــورخ  مدیـــره  هیئـــت 
ــر  ــد : باقـ ــاذ شـ ــل اتخـ ــات ذیـ تصمیمـ
ـــه  ـــي 2162089335 ب ـــه کدمل ـــوادی ب ج
ــل و رئیـــس هیئـــت  ــر عامـ ــمت مدیـ سـ
مدیـــره حســـین درزی بورخانـــی بـــه 
ـــب  ـــمت نائ ـــه س ـــي 2162265397 ب کدمل
ـــام زاده  ـــد س ـــره احم ـــت مدی ـــس هیئ رئی
ــه  ــي 5069949292 بـ ــه کدملـ ــو بـ دانالـ
ــاب  ــره انتخـ ــت مدیـ ــو هیئـ ــمت عضـ سـ
شـــدند . کلیـــه اوراق و اســـناد و مـــدارک 
تعهـــدآور اعـــم از چـــك ، ســـفته ، بـــرات 
و قراردادهـــا بـــا امضـــای مدیـــر عامـــل و 
ـــا  ـــود. ب ـــد ب ـــر خواه ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ب
ثبـــت ایـــن مســـتند تصمیمـــات تعییـــن 
دارنـــدگان حـــق امضـــاء، تعییـــن ســـمت 
ـــی  ـــط متقاض ـــده توس ـــاب ش ـــران انتخ مدی
ـــی  ـــخصیت حقوق ـــك ش ـــوابق الکترونی در س
مرقـــوم ثبـــت و در پایـــگاه آگهی هـــای 
ـــد. ـــترس می باش ـــل دس ـــت قاب ـــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و 

رزومه خود را جهت چاپ در 
شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.

ــتان  ــال شهرس ــأت فوتب ــابق هی ــس س رئی
ــی  ــه ورزش ــه عرص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاب ب بن
دارد،  جوانــان  بــرای  الگوســازی  بــه  نیــاز 
ــی  ــون ورزش آمادگ ــتری همچ ــچ بس گفت:هی
مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی دشــمن را نــدارد.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از مهــر، رحیــم پاکیــزه خــوی در آییــن 
تودیــع و معارفــه رئیــس هیــأت فوتبــال بنــاب 
کــه بــا حضــور جــواد ششــگانی، رئیــس هیأت 
فوتبــال آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد، افزود: 
مســئولین، مــردم و جامعــه در قبــال احســاس 
ــرده  ــی خــود خــوب عمــل ک مســئولیت قانون
ــه نحــو  ــی در قبــال مســئولیت اجتماعــی ب ول

ــد. ــل نمی کنن ــوب عم مطل
وی بــا ارائــه گــزارش مختصــری از عملکــرد 
ــت  ــال موفقی ــأت فوتب ــود در هی ــاله خ 18 س
ــتان را  ــال شهرس ــده در فوتب ــب ش ــای کس ه
مدیــون تــاش همــکاران خــود در هیــأت 
فوتبــال و جامعــه ورزش فوتبــال در بنــاب 
دانســت و گفــت: هیــچ بســتری آمادگــی 
ــل  ــی دشــمن را مث ــا تهاجــم فرهنگ ــه ب مقابل

ورزش نــدارد.
ــتان  ــال شهرس ــأت فوتب ــابق هی ــس س رئی
بنــاب اظهارکــرد: اگــر الگــو ســازی کنیــم و بــه 
ــان زیــادی  ــان و نوجوان افــراد بهــا دهیــم جوان

جــذب عرصــه ورزش خواهنــد شــد.
پاکیــزه خــوی افــزود: بایــد بــا تــاش خــود 
ایــن احســاس مســئولیت اجتماعــی را در خــود 
و جامعــه و خانــواده هــای خــود بیــش از پیــش 

تقویــت کنیــم.

بعد فرهنگی فوتبال نیاز به بسترسازی 
بیشتری دارد

فوتبـال  هیـأت  جدیـد  رئیـس  همچنیـن 
شهرسـتان بنـاب نیز در سـخنانی با بیـان اینکه 
سیاسـت آتـی فوتبـال بنـاب همـان سیاسـت و 
بسـتر قبلـی اسـت،  گفت: سـعی خواهیـم کرد 
در بعـد فرهنگـی و اخاقـی فوتبـال نسـبت به 

گذشـته بیشـتر فعالیـت کنیـم.
احـــداث  ســـپس  رهبرفـــام  رســـول 
ســـاختمان اداری بـــرای هیـــأت فوتبـــال 
ـــأت  ـــن هی ـــای ای ـــه ه ـــت برنام ـــاب را از اولوی بن
ـــامی  ـــورای اس ـــدار، ش ـــرد و از فرمان ـــام ک اع
ـــال  ـــأت فوتب ـــن هی ـــهردار و همچنی ـــهر و ش ش
اســـتان در جهـــت تکمیـــل ایـــن ســـاختمان 

تقاضـــای مســـاعدت و همـــکاری کـــرد.
توجــه  از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن  وی 
در  بنــاب  مــردم  نماینــده  پیگیریهــای  و 
ــه مســائل  مجلــس شــورای اســامی نســبت ب
ــد  ــب جدی ــت: از منتخ ــتان گف ورزش شهرس
شهرســتان نیــز انتظــار داریــم وقــت بیشــتری 

بــه ورزش بــه خصــوص فوتبــال بگذارنــد.
ـــکر  ـــر و تش ـــن تقدی ـــم ضم ـــه مراس در ادام
ــم  ــاله رحیـ ــهای 18 سـ ــات و تاشـ از زحمـ
ـــتان  ـــال شهرس ـــأت فوتب ـــوی در هی ـــزه خ پاکی
ـــس  ـــوان رئی ـــه عن ـــام ب ـــول رهبرف ـــاب رس بن
ــوب و  ــاب منصـ ــال بنـ ــأت فوتبـ ــد هیـ جدیـ

معرفـــی شـــد.

تعـــداد تماشـــاگران بـــازی تراکتورســـازی 
تبریـــز در مقابـــل صبـــای قـــم 10 هـــزار و 

800 نفـــر اعـــام شـــد.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــازی  ـــم تراکتورس ـــازی دو تی ـــر، ب ـــل از مه نق
ــه  ــابقات هفتـ ــم از مسـ ــای قـ ــز و صبـ تبریـ
ــال در  ــر فوتبـ ــگ برتـ ــم لیـ ــت و ششـ بیسـ
ورزشـــگاه یـــادگار امـــام تبریـــز بـــه پایـــان 
ـــه  ـــازی ک ـــن ب ـــاگران ای ـــداد تماش ـــید. تع رس
ـــکوبورد ورزشـــگاه بـــه نمایـــش درآمـــد  از اس

10 هـــزار و 800 نفـــر اعـــام شـــد.
کارلـــوس کاردوســـو در نیمـــه نخســـت و 
ــودن دروازه  ــه گشـ ــق بـ ــه 40 موفـ در دقیقـ
صبـــای قـــم شـــد و محمـــد بائـــوج رضایـــی 
نیـــز موفـــق بـــه زدن گل بـــه نفـــع صبـــای 
ـــض  ـــا تعوی ـــد ت ـــازی ش ـــه 88 ب ـــم در دقیق ق

علـــی دایـــی بـــه نتیجـــه برســـد.
تیـــم  هافبـــك  رحمانـــی  بختیـــار 
ـــی  ـــازی در حال ـــه 55 ب ـــازی در دقیق تراکتورس
ـــرار  ـــوب ق ـــت خ ـــك موقعی ـــش در ی ـــه تیم ـــا ک ـــن صب ـــت بازیک ـــل مصدومی ـــه دلی ـــت ب تـــوپ را بـــه بیـــرون زد کـــه ایـــن مســـاله داش

ـــای وی  ـــی ه ـــم تیم ـــن از ه ـــد ت ـــراض چن اعت
را بـــه دنبـــال داشـــت.

ــم در  ــای قـ ــی از صبـ ــین صادقـ امیرحسـ
دقیقـــه 45 و بختیـــار رحمانـــی و ســـعید 
ـــق 66 و 69 از داور  ـــب در دقای ـــه ترتی ـــی ب آقای

ــد. ــازی کارت زرد دریافـــت کردنـ بـ
ـــم  ـــای ق ـــان صب ـــب بازیکن ـــحالی عجی خوش
ـــم در  ـــن تی ـــیدن گل ای ـــر رس ـــه ثم ـــس از ب پ
ـــود  ـــی ب ـــود دیدن ـــه خ ـــه نوب ـــز ب ـــه 88 نی دقیق
کـــه در ایـــن بیـــن خوشـــحالی حامـــد لـــك 
ــازی  ــته تراکتورسـ ــل گذشـ ــان فصـ دروازه بـ

ـــت. ـــری داش ـــوی دیگ جل
طرفـــداران تیـــم تبریـــزی حتـــی پـــس از 
ـــوخ  ـــی ی ـــعار عیب ـــا ش ـــز ب ـــا نی ـــن گل صب ای

تیـــم خـــود را تشـــویق کردنـــد.
ـــه اول  ـــد نیم ـــازی همانن ـــن ب ـــه دوم ای نیم

ـــت. ـــه داش ـــت اضاف ـــه وق ـــه دقیق س
ـــا 42  ـــاوی و ب ـــن تس ـــا ای ـــازی ب تراکتورس
ـــا  ـــز ب ـــم نی ـــای ق ـــارم و صب ـــاز در رده چه امتی

ـــت. ـــرار گرف ـــتم ق ـــاز در رده هش 36 امتی

ســـرمربی تیـــم تراکتورســـازی تبریـــز 
ـــال کشـــور  ـــر فوتب ـــگ برت ـــت: فشـــردگی لی گف
ســـبب خســـتکی تیم هـــای ایرانـــی حاضـــر 
ـــد. ـــیا ش ـــگاه های آس ـــان باش ـــام قهرمان در ج

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــرمربی  ـــی س ـــه نوی ـــر قلع ـــارس، امی ـــل از ف نق
تیـــم تراکتورســـازی تبریـــز بعـــد از تســـاوی 
تیمـــش برابـــر صبـــای قـــم در نشســـت 
ــار  ــگاران اظهـ ــع خبرنـ ــی در جمـ مطبوعاتـ
ــور در  ــل حضـ ــه دلیـ ــا بـ ــم مـ ــت: تیـ داشـ
ـــه اول  ـــود و نیم ـــته ب ـــیا خس ـــگاه های آس باش
ـــا در  ـــم م ـــه دروازه تی ـــم ک ـــانس آوردی ـــز ش نی

چنـــد مـــورد بـــاز نشـــد.
وی گفـــت: ایـــن رفتار هـــا بـــا نماینـــدگان 
درســـت  آســـیا  باشـــگاه های  در  ایـــران 
ـــی  ـــم ایران ـــه تی ـــر س ـــه ه ـــد ک ـــت و دیدی نیس
حاضـــر در باشـــگاه های آســـیا خســـته بـــوده 
و ســـازمان لیـــگ می توانســـت مســـابقات 

ایـــن هفتـــه را بـــا تاخیـــر برگـــزار کنـــد.
ـــا  ـــازی ب ـــرای ب ـــد: ب ـــادآور ش ـــی ی ـــه نوع قلع
ـــال  ـــر فوتب ـــگ برت ـــاه لی ـــك م ـــوام ی ـــد و گ هن
ــه  ــك هفتـ ــا یـ ــد، امـ ــل شـ ــور تعطیـ کشـ
ـــد و  ـــا داده نش ـــم م ـــه تی ـــکاوری ب ـــت ری فرص
ـــان  ـــش آقای ـــا واکن ـــم ب ـــم بزنی ـــرف ه ـــر ح اگ

کمیتـــه انضباطـــی مواجـــه می شـــویم.
ســـرمربی تیـــم تراکتورســـازی خاطـــر 
ـــم  ـــه تی ـــأن و شـــخصیت س ـــاخت: ش نشـــان س

ـــظ  ـــیا حف ـــگاه های آس ـــر در باش ـــی حاض ایران
ـــون  ـــاد قان ـــا را ی ـــا م ـــه رفتاره ـــد و  اینگون نش

کاپیتواســـیون می انـــدازد.

وی بـــا تمجیـــد از بازیکنـــان تیمـــش 
ـــازی  ـــم تراکتورس ـــان تی ـــروز بازیکن ـــزود: ام اف
در زمیـــن مســـابقه خـــوب دویـــده و تـــاش 
زیـــادی کردنـــد و در نیمـــه دوم صبـــا تنهـــا 
ـــا در  ـــان م ـــر بازیکن ـــك فرصـــت داشـــت و اگ ی
کارهـــای هجومـــی بهتـــر عمـــل می کردنـــد، 
می توانســـتیم نتیجـــه را حفـــظ کـــرده و بـــه 

ـــم. ـــت یابی ـــری دس برت
قلعـــه نویـــی گفـــت: از حـــاا بـــه بـــازی 
بـــا الهـــال عربســـتان فکـــر می کنیـــم و بـــا 
اینکـــه امتیـــازات خوبـــی را کســـب کردیـــم، 
امـــا در عمـــل امکانـــات دو تیـــم بســـیار 
متفـــاوت بـــوده و بـــا چنـــد پـــرواز خـــود را 
بـــه محـــل مســـابقه می رســـانیم، در حالـــی 
کـــه حریـــف بـــا پـــرواز مســـتقیم می آیـــد.

وی در مورد عدم اسـتفاده از نانگ گفت: وی 
از بازیکنـان آمـاده ایـن روزهـای تراکتورسـازی 
اسـت کـه برابـر ذوب آهـن نیـز بـازی خوبی را 
از خـود بـه نمایش گذاشـت و قصد داشـتم وی 
را وارد میـدان کنـم کـه تیم به گل رسـید و در 
تیـم تراکتورسـازی علـی حمودی را نیـز داریم، 
در حالـی کـه بیش از یـازده بازیکـن نمی توانیم 
در میـدان اسـتفاده کنیـم و ترکیـب فعلـی تیم 

بـه هماهنگی ازم رسـیده اند.

برابـر  تسـاوی  قـم  صبـای  تیـم  سـرمربی   
تراکتورسـازی را یکـی از اتفاقـات فوتبالـی تلخ 

خوانـد.  زندگـی اش 
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
تسـنیم، علـی دایـی پس از تسـاوی یـك - یك 
تیمـش مقابـل تراکتورسـازی تبریز در نشسـت 
خبـری گفـت: همان طور کـه دیروز هـم گفتم، 
تیـم مـا دنبال مسـاوی نبـود. فکـر می کنم این 
مسـاوی یکـی از تلخ تریـن مسـاوی های زندگی 
مـن بـود کـه در دقایـق آخـر بـه گل رسـیدیم. 
از دقیقـه اول بـازی تیـم برتـر بودیـم و در هـر 
افـزود:  وی  بودیـم.  حریـف  از  بهتـر  نیمـه  دو 
دروازه  بـار  دو  می توانسـتیم  اول  دقیقـه   5 در 
تراکتورسـازی را بـاز کنیـم که نشـد. در بین دو 
نیمـه بـا بازیکنانـم صحبـت کـردم و متأسـفانه 
در یـك غفلـت و یـك پرتـاب اوت دروازه ما باز 
شـد. تراکتورسـازی کار خاصـی انجـام نـداد و 
مـا تیـم برتـر بودیـم، امـا کاش زودتـر بـه گل 
می رسـیم. امیـدوارم بازیکنانم بتواننـد در ادامه 
هـم خـوب عمـل کننـد. مـن در این بـازی یك 
بازیکـن 18 سـاله را بـه زمیـن آوردم کـه گل 

مسـاوی را هـم زد.
آیـا  اینکـه  دربـاره  قـم  صبـای  سـرمربی 
تیمـش افـت کـرده اسـت یـا نـه، گفـت: ایـن 
را قبـول نـدارم کـه تیـم مـا افـت کـرده اسـت. 
تراکتورسـازی در خـارج از خانـه، ذوب آهـن را 
حبـس می کنـد، امـا مـا در ایـن بـازی مقابـل 
تراکتورسـازی بـه ایـن تیم اجـازه نفـوذ ندادیم. 
بـه  اول  دقایـق  همـان  در  می توانسـتیم  اگـر 
راحـت  خیلـی  می توانسـتیم  برسـیم،  گل 
تراکتورسـازی را شکسـت بدهیم، اما متأسـفانه 

فوتبـال همیـن اسـت. دروازه بـان تیـم مـا هیچ 
کاری نکـرد و مـن از تسـاوی ناراحتم، چون این 

نتیجـه بـه درد مـا نمی خـورد.
دایـی افـزود: در ورزشـگاه یـادگار امـام )ره( 
شـعور  و  فهـم  آذری هـا  مـا  دارد،  بـدی  جـو 
باایـی داریـم کـه همیشـه ایرانی ها را سـرافراز 
دهـد.  رخ  اتفاقـات  ایـن  نبایـد  و  کرده انـد 
تراکتورسـازی باشـگاه بزرگـی اسـت کـه بایـد 
خـوب  کنـد.  فرهنگ سـازی  هوادارانـش  بیـن 
نیسـت بـه بازیکنـی ناسـزا گفتـه شـود کـه دو 
کشـیده  زحمـت  تراکتورسـازی  بـرای  سـال 
حتـی  می گفـت  صادقـی  امیرحسـین  اسـت. 
توپ جمع کـن بـازی بـه او ناسـزا گفتـه اسـت.

فکـر  کـه  سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 

نمی کنـد ایـن بـازی را بیـش از حـد حسـاس 
کـرده بـود، گفـت: فوتبـال را مـا بایـد نشـان 
دهیـم و نبایـد بـه این دلیـل که بازی حسـاس 
اول  از  کـه  زمانـی  کنیـم.  رهـا  را  آن  نیسـت 
بـازی تـا ایـن حـد ناسـزا می شـنویم،  نبایـد به 
آن شـکل شـادی کـرد کـه ایـن اتفـاق را هـم 
هـواداران رقـم می زننـد. مسـئول اسـتادیوم در 
ایـن بـازی مقابـل دوربین مـا را گرفـت و نباید 
نهایـت هـم  ایـن کار صـورت می گرفـت و در 
هرچـه ناسـزا بـود بـه مـا و بازیکن مـان گفتـه 
شـد. سـرمربی صبـا ادامـه داد: سـینا عشـوری 
بازیکـن خوبـی اسـت و اگـر کمـی حواشـی را 
کنـار بگـذارد، فوتبالیسـت بزرگـی می شـود. او 
در هـر اتفاقـی وارد حاشـیه می شـود و دخالـت 

می کنـد و زمانـی کـه هـواداران بـه حامـد لـك 
فحاشـی می کننـد، عشـوری نبایـد بیایـد و یقه 
لـك را بگیـرد. اینکـه از بازیکـن تیم تـان دفـاع 
کـرده و یـك طرفـه قضـاوت کنید کار درسـتی 
بـه  بـود  قـرار  مـا  کـه  هـم  هنگامـی  نیسـت. 
رختکـن برویـم، فحش هایـی بـه مـا داده شـد 

کـه ایـق خانواده شـان بـود.
دایـی اظهـار داشـت: در ایـن بـازی بازیکنان 
مـا مردانـه جنگیدنـد و بـه آنها خسـته نباشـید 
می گویم. خدا را شـکر که توانسـتیم گل تساوی 
را در هـر صـورت بـه ثمـر برسـانیم، هرچنـد 
را  تراکتورسـازی  دروازه  زودتـر  می توانسـتیم 
بـاز کنیـم. دایی دربـاره اینکه چـرا در خصوص 
مـردم آذربایجـان چنیـن حرف هایـی را مطـرح 
می کنـد، گفـت: مـن بـه آذری بودنـم افتخـار 
کـرده و گذشـته ام را فرامـوش نمی کنـم. وطـن 
باشـد، چـون آذربایجـان  بافرهنـگ  بایـد  مـن 

مـردم بزرگـی دارد.
بـه  آیـا  ایـن سـؤال کـه  بـه  پاسـخ  وی در 
نظـرش تراکتورسـازی خسـته بـوده یـا نـه کـه 
گفـت:  دهـد،  انجـام  خوبـی  بـازی  نتوانسـت 
نمی دانـم تراکتورسـازی خسـته بـود یـا نـه، اما 
مـا آنالیـز خوبـی از این تیم داشـتیم و چیزی از 

آنهـا در ایـن بـازی ندیدیـم.
ــرا در  ــاره اینکـــه چـ ــا دربـ ســـرمربی صبـ
ـــد و  ـــن ش ـــر وارد زمی ـــی دیرت ـــه دوم کم نیم
آیـــا ایـــن مســـئله دلیـــل خاصـــی داشـــت، 
ـــازی  ـــاز ب ـــل از ســـوت آغ ـــرد: قب خاطرنشـــان ک
ــه  ــا بـ ــودم، امـ ــابقه بـ ــن مسـ ــن در زمیـ مـ
ســـرویس بهداشـــتی رفتـــم و کمـــی دیرتـــر 

بـــه زمیـــن آمـــدم.

در آيین معرفی رئیس هیئت فوتبال بناب مطرح شد؛

جوانان نیازمند الگوسازی در عرصه 
های ورزشی هستند

حاشیه ديدار تراکتورسازی تبريز- صبای قم؛

1۰8۰۰تماشاگر 
در ورزشگاه یادگار امام

امیر قلعه نويی:

فشردگی لیگ برتر  افت تیم های ایرانی حاضر 
در باشگاه های آسیا را به همراه داشت

 عشوری در هر حاشیه ای دخالت می کند 

دایی: یکی از تلخ ترین مساوی های عمرم را 
تجربه کردم

اعزام کماندار آذربایجان شرقی به 
مسابقات جهانی چک  

و  جهانی چك  مسابقات  به  عسگری،  فرزانه 
انتخابی پارالمپیك اعزام می شود.

نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان تیم تیروکمان جانبازان 
ایران که سال گذشته شش سهمیه  و معلوان 
برای حضور در بازی های پارالمپیك ریو به دست 
آورد، حضور در مسابقات جهانی چك را به عنوان 
تعداد سهمیه های  افزایش  برای  فرصت  آخرین 

پارالمپیکی در برنامه دارد.
پیش از این قرار بود شش کماندار پارالمپیکی 
همراه با سمیه عباسپور که از شانس باایی برای 
کسب سهمیه در بخش کامپاوند برخوردار است، 
بر  اما  کنند  شرکت  چك  جهانی  مسابقات  در 
اساس جدیدترین تصـــمیم گیری انــجام شده 
در  کماندار   9 از  متشکل  ترکیبی  با  ایران  تیم 
اینکه  ضمن  کرد،  خواهد  شرکت  رقابت ها  این 
مسابقات  همزمانی  به دلیل  هم  نعمتی  زهرا 
جهانی ترکیه و همراهی تیم اعزامی فدراسیون 
تیراندازی با کمان به این رقابت ها، در مسابقات 

جهانی چك غایب خواهد بود.
ابراهیـم رنجبـر، غامرضـا  اسـاس  ایـن  بـر 
و  نـوری  هـادی  کهنسـال،  محدثـه  رحیمـی، 
مجیـد کاکـوش کـه سـهمیه پارالمپیـك ریـو 
را در اختیـار دارنـد، همـراه با سـمیه عباسـپور، 
اصغـر فتاحـی، فرزانـه عسـگری و سـیده زهـرا 
مسـابقات  بـه  اعزامـی  تیـم  ترکیـب  حسـینی 
جهانـی جمهـوری چـك را تشـکیل می دهنـد.

مونیکا  و  نیکواویچ  آلگ  هدایت  با  تیم  این 
سیموئز سرمربی و مربی اوکراینی مردان و زنان 
همراه با جبرائیل عبادی )مربی( در این رقابت ها 

حضور خواهد داشت.
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دســته ای از آدم هــا وقتــی غایبنــد بیشــتر 
«هســتند» تــا وقتــی حاضرنــد.

دکتر شریعتی
***

انســان بــه انــدازه ای کــه می توانســته 
ــرده. ــرفت نک ــت، پیش اس

نیچه
***

انسان حتی از دشمنش هم می تواند درس 
بگیرد.

آریستوفان
***

ــرخ  ــای س ــون ط ــی، همچ ــان انقاب انس
اســت، هرچــه آتــش بــه او برســد، جلــوه اش 

ــود. ــتر می ش بیش
امام صادق )ع(

***
پیــروزی هنگامــی لــذت بخــش اســت کــه 

بــا ســعی خــود انســان بــه دســت آیــد.
لویی پاستور

***
برگرفته از کتاب رازهای موفقیت انسان

 قائـم مقـام وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
دربـاره آمـار دقیـق حـذف شـدگان از دریافـت 
یارانـه گفـت: در مجموع از شـش میلیون نفری 
کـه قرار بود حذف شـوند، سـه میلیـون و 300 
هزار نفر شناسـایی و حذف شـدند و سـه دهك 
درآمـدی مـورد نظـر بـرای حـذف از دریافـت 
یارانـه هـم گروههـای دارای درآمـد 35 میلیون 

تومان در سـال هسـتند.
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
فـارس، فیروزآبـادی، درباره اصـرار مجلس برای 
حـذف 24 میلیـون نفـر دیگـر از یارانـه بگیران 
اظهـار کـرد: ایـن امـر به میـزان دقتی بسـتگی 

دارد کـه میخواهیـم پیاده سـازی کنیم.
پاییـن  را  دقـت  میـزان  اگـر  افـزود:  وی 
بیاوریـم، شناسـایی و حذف سـه دهك درآمدی 
را  دقـت  میـزان  اگـر  طبعـا  اسـت.  امکانپذیـر 
پاییـن بیاوریـم به سـرعت میتوان ایـن موضوع 
را پیـاده سـازی کـرد. اما ممکن اسـت در بحث 
اجرا با کسـانی مواجه شـویم که در منزل دچار 
بیمـاری خاص یـا آسـیبهای اجتماعی هسـتند 
کـه در مورد آن ها دقت بیشـتری کـرده و مورد 

به مـورد بـه آنهـا رسـیدگی میکنیم.
روز  علنـی  جلسـه  در  مجلـس  نماینـدگان 
24 فروردیـن مـاه علـی رغـم مخالفـت دولت با 
حـذف یارانـه نقـدی سـه دهـك بـاای جامعه، 
بـا 125 رای موافـق، یارانـه سـه دهـك بـاای 
جامعـه و شـش گـروه درآمدی مشـخص شـده 
در متـن پیشـنهاد کمیسـیون تلفیـق را حـذف 

کردند.
بـر اسـاس مصوبـه مجلـس و طبـق تبصـره 
14 ایحـه بودجـه 94 کل کشـور دولت موظف 
سرپرسـت  نقـدی  یارانـه   95 سـال  در  اسـت 
خانـوار سـه دهـك بـاای جامعه و شـش گروه 
درآمـدی مشـخص شـده در بودجـه در متـن 
پیشـنهاد کمیسـیون تلفیق را حـذف کند و هر 
گونـه پرداخـت یارانـه از ابتـدای تیر مـاه 95 به 
ایـن گروههـا تصـرف در امـوال عمومی بـوده و 

جـرم تلقـی می شـود.
ــار و  ــه تج ــه کلی ــاس 1- یاران ــن اس ــر ای ب
صاحبــان مشــاغل آزاد کــه درآمــد ســاانه 
آنهــا حداقــل 350 میلیــون ریــال معــادل 
رقمــی حــدود 3 میلیــون تومــان در مــاه باشــد 
2- نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، 

ــگاهها و  ــی دانش ــات علم ــای هی ــات، اعض قض
ــی و  ــی و دولت ــی و پژوهش ــات آموزش موسس
غیــر دولتــی، پزشــکان و دندانپزشــکان، کلیــه 
کارکنــان دولــت و قــوای ســه گانه و کلیــه 
موسســات عمومــی و موسســات عمومــی غیــر 
ــلح و  ــای مس ــان نیروه ــه کارکن ــی و کلی دولت
بازنشســتگان کشــوری و لشــگری و کلیــه 
حقــوق بگیــران و مســتمری بگیــران مشــمول 
تامیــن اجتماعــی، و همــه دریافــت کننــدگان 
ــر  ــی و غی ــران دولت ــتمری بگی ــوق و مس حق
دولتــی کــه درآمــد ســاانه آنهــا بیــش از 350 
میلیــون ریــال باشــد، 4- کلیــه مدیــران و 
اعضــای هیــات مدیــره و بازرســان شــرکت های 
ــت و  ــه دول دولتــی و غیــر دولتــی و وابســته ب
کلیــه  و  دولتــی  غیــر  عمومــی  نهادهــای 
ــا و  ــره و روس ــات مدی ــای هی ــران و اعض مدی
ــا  ــا و بیمه ه ــان مناطــق و شــعب بانك ه معاون
و موسســات مالــی و اعتبــاری و کلیــه کارکنــان 
اشــخاص حقوقــی دولتــی و غیــر دولتــی کــه 
دریافتــی ســاانه آنهــا بیــش از 350 میلیــون 

ریــال باشــد، 5- کلیــه ایرانیــان مقیــم خــارج از 
کشــور 6 - کلیــه اشــخاصی کــه در ســه دهــك 
ــوارد  ــتند و در م ــور هس ــدی کش ــاای درآم ب

ــر نشــدند قطــع خواهــد شــد. ــوق ذک ف
ــن  ــی ای ــد الحاق ــاس بن ــر اس ــن ب همچنی
ــه  ــرادی ک ــط اف ــه توس ــت یاران ــره دریاف تبص
ــتحقاق  ــون اس ــش از قان ــن بخ ــب ای ــه موج ب
ــه  ــتوجب جریم ــد مس ــه ندارن ــت یاران دریاف
ــی  ــغ دریافت ــر مبل ــزان دو براب ــه می ــدی ب نق

می باشــد.

مخالفت دولت با حذف یارانه سه دهک 
درآمدی

ــا  ــت بـ ــه دولـ ــود کـ ــی بـ ــن در حالـ ایـ
ـــدی  ـــك درآم ـــه ده ـــدی س ـــه نق ـــذف یاران ح
ـــس  ـــه مجل ـــق بودج ـــیون تلفی ـــه در کمیس ک
ـــس  ـــرد. رئی ـــت ک ـــود مخالف ـــده ب ـــوب ش مص
ـــور  ـــزی کل کش ـــت و برنامه ری ـــازمان مدیری س
ــخنانی در مجلـــس  ــی سـ ــاره طـ ــن بـ در ایـ
ــه  ــه نقـــدی سـ ــرد:  حـــذف یارانـ ــار کـ اظهـ

دهـــك بـــاای جامعـــه شـــامل 24 میلیـــون 
ـــه  ـــتی ارائ ـــار درس ـــس آم ـــت و مجل ـــر نیس نف
ـــزار و  ـــم 45 ه ـــد رق ـــال بای ـــر ح ـــرد.  در ه نک
ـــای  ـــت اعض ـــاب سرپرس ـــه حس ـــان ب 500 توم
خانـــوار 75 میلیـــون نفـــری کـــه در لیســـت 
ســـازمان هدفمنـــدی قـــرار دارنـــد - البتـــه 
ایـــن آمـــار در ســـال گذشـــته حـــدود ســـه 
ـــان  ـــه در جری ـــوده ک ـــتر ب ـــر بیش ـــون نف میلی
غربالگـــری حـــذف شـــده انـــد - تـــا زمانـــی 
کـــه کارت بانکـــی یارانـــه فعـــال در اختیـــار 
دارنـــد، واریـــز شـــود حتـــی اگـــر مســـتحق 
ــذف  ــمول حـ ــوده و مشـ ــت نبـ ــن دریافـ ایـ
باشـــند. هـــر چنـــد کـــه از ایـــن پـــس بـــا 
ــه  ــی یارانـ ــس، نگرانـ ــر مجلـ ــات اخیـ مصوبـ
ـــر  ـــذف در ه ـــال ح ـــه احتم ـــبت ب ـــران نس بگی

مـــاه بیـــش از گذشـــته خواهـــد بـــود.
ــود  ــا وجـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
ــخص  ــای مشـ ــه گروههـ ــس بـ ــد مجلـ تاکیـ
بـــرای قطـــع یارانـــه نقـــدی، بـــا توجـــه بـــه 
ــق از  ــی دقیـ ــه اطاعاتـ ــی بـ ــدم دسترسـ عـ
ــه ای  ــوی دولـــت تحقـــق چنیـــن مصوبـ سـ
در فاصلـــه زمانـــی تعییـــن شـــده بعیـــد بـــه 
ــوی  ــه از سـ ــی کـ ــد، موضوعـ ــر می رسـ نظـ
برخـــی نماینـــدگان نیـــز مطـــرح اســـت. 
بـــه طـــوری کـــه جلیلی-عضـــو کمیســـیون 
ـــی  ـــه یک ـــرده ک ـــان ک ـــه- اذع ـــه و بودج برنام
ــت  ــی اسـ ــل پیش بینـ ــه قابـ ــی کـ از احکامـ
ـــد  ـــد ش ـــق نخواه ـــه 1395، محق ـــه در بودج ک
ـــه  ـــت، ب ـــه اس ـــدی یاران ـــم هدفمن ـــن حک همی
گونـــه ای کـــه ســـال گذشـــته هـــم شـــرایط 
ــد  ــرآورد شـ ــود و بـ ــت بـ ــن حالـ ــه همیـ بـ
ــذف  ــایی و حـ ــون شناسـ ــش میلیـ ــه شـ کـ
می شـــوند امـــا در عمـــل چنیـــن اتفاقـــی رخ 

نـــداد.
ـــرای حـــذف  ـــب مجلـــس ب ـــی رغـــم تصوی عل
ـــم  ـــن را ه ـــی ای ـــدی، جلیل ـــك درآم ـــه ده س
مـــورد توجـــه قـــرار داده کـــه امـــکان شناســـایی 
ـــخت  ـــیار س ـــت بس ـــرای دول ـــا ب ـــن دهك ه ای
ــرده  ــز اعـــام کـ ــود دولـــت نیـ اســـت و خـ
کـــه امـــکان اینکـــه بتواننـــد در هـــر دهـــك 
ـــك  ـــمول آن ده ـــه مش ـــرادی ک ـــخصات اف مش
ـــد  ـــان کنن ـــفاف بی ـــور ش ـــه ط ـــوند را ب می ش

ـــدارد.  ـــار ن در اختی

قائم مقام وزير تعاون خبر داد

یارانه نقدی 33۰۰۰۰۰ نفر 
قطع شد

 مجلس سقف وام ازدواج زوجین را 
به 2۰ میلیون تومان افزایش داد  

 نماینـدگان مـردم در خانـه ملت تسـهیات 
قـرض الحسـنه ازدواج بـرای هر یـك از زوجین 
از 3 میلیـون تومـان بـه 10 میلیـون تومـان بـا 

دوره بازپرداخـت 4 سـاله افزایـش دادند. 
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی مجلس 
بخش  بررسی  جریان  در  اسامی  شورای 
کشور  کل   95 بودجه  ایحه  جزئیات  هزینه ای 

با الحاق بندی به ایحه بودجه موافقت کردند.
منظور  به  است؛  آمده  الحاقی  بند  این  در 
موظف  مرکزی  بانك  جوانان  ازدواج  از  حمایت 
کشور  اعتباری  مؤسسات  و  بانك ها  کلیه  است 
مجموع  از  خود  سهم  اندازه  به  کند  ملزم  را 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در 
پرداخت تسهیات قرض الحسنه مشارکت کرده 
اولویت  ازدواج را در  الحسنه  و تسهیات قرض 

نخست پردخت قرار دهد.
است:  آمده  الحاقی  بند  این   1 تبصره  در 
تسهیات قرض الحسنه ازدواج برای هر یك از 
زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان 
بر  می یابد.  افزایش  ساله   4 بازپرداخت  دوره  با 
است  موظف  مرکزی  بانك   ،2 تبصره  اساس 
به  را  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیات  اعطای 
در صف  جوانان  تعداد  که  کند  مدیریت  نحوی 
هزار   50 از  کمتر  ماه  هر  پایان  در  ازدواج  وام 
است  موضوع  این  به  ناظر   3 تبصره  باشد.  نفر 
این  اجرای  بر  نظارت  مرکزی وظیفه  بانك  که: 
قانون و جریمه بانك های متخلف در این زمینه 
نماینده مردم  بر عهده دارد. مصباحی مقدم  را 
تهران در مجلس شورای اسامی پیشنهاد فوق 
کشور  کل   95 سال  بودجه  به  الحاق  برای  را 
موافقت  با  پیشنهاد  این  که  بود  کرده  مطرح 
نمایندگان مجلس همراه شد ونمایندگان آن را 

تصویب کردند.
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مجتمع تفریحی و ورزشی ایلیا شهرستان عجب شیر به بهره 
برداری رسید

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

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

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

بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید..

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

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

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

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

را در تکمیــل ایــن طــرح یــاری نماینــد.


