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ســرمقــاله

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی 
چارچوبی  چنین  در  است.  دمکراسی  برشیوه 
ماند.  نمی  باقی  گرایانه  فرد  روی  تک  برای 
افرادی  از  است آن دسته  این ضروری  بر  بنا 
به عضویت شوراها  این  از  غیر  نگرشی  با  که 

درآمده اند نگاه خویش را تغییر دهند.
اجرای  برای  شیوه  بهترین  معنی  به  شورا 
قانون الهی در جامعه است که بتواند مسئولیت 
های عمومی را در میان تمام افراد جامعه توزیع 
آن  افراد  که  است  ای  جامعه  چنین  در  کند. 
به دست خویش و با عنایت به اصول اسامی 
اگر  و  می کنند.  تعیین  را  خویش  سرنوشت 
موفق  خود  عمل  و  تصمیم  در  امتی  چنیین 
انجام آن کار تصمیم  شوند، چون جملگی به 
جمعی  مشارکت  آن  اجرای  در  و  گرفتند 
داشته اند، از شرف و افتخار آن نیز بهره خواهند 
برد و اگر نتایج منفی و زیان آور پدیدار گشت، 
توزیع خواهد  نیز بین همگان  اندوه آن  و  غم 

شد.
از سوی دیگر می توان گفت که شورا بهترین 
شایستگی  و  استعدادها  کشف  برای  وسیله 
هاست چنان که اگر در یک جامعه نظام شورایی 
برقرار باشد، زمینه ها و امکانات ازم برای ظهور  
استعدادها فراهم خواهد شد؛ چرا که در چنین 
جامعه ای تمام افراد جامعه خود را زیر نگاه های 
و  سعی  و  دید  خواهند  رقیب  و  نقاد  تیزبین، 

جدیت بیشتری را در 

تکروی در شورا ممنوع!

سیروس مصطفی پژوهشگر حوزه  تئاتر:

زبان
 ضعف اصلی تئاتر ما

 عضو شورای شهر تبریز: 

بده بستان و تخلفات از 
متن شورای شهر

 شروع شد

 جانشین فرمانده سپاه عاشورا:

سپاه وامدار هيچ حزب و 
جناحي نيست

مهرعلیزاده:

فضاي مجلس دهم بايد 
متفاوت از مجالس قبلي 

باشد
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180 کارگر بيکار منتظر 
»اقدام و عمل« مسئوان

 افراد فاقد هرگونه بيمه در 
کشور تحت پوشش بيمه سامت 

قرار می گيرند 

ارتقاء سطح همکاری بورس 
تهران و بورس استانبول

آموزش زبان فارسی در مدارس 
آلمان تصويب شد

روحيه مقاومت و پايداری در 
جوانان بايد حفظ شود

تماس بيمورد با اورژانس باعث 
مرگ مرد 75 ساله شد 

روحانی در جلسه هیات دولت:

توقيف دارايی ايران در 
آمريکا دزدی آشکار و 

رسوايی بزرگ حقوقی است

استاندار آذربایجان شرقی:

بنا نداريم
 در گذشته بمانيم

در گفتگوی اختصاصی با مهندس مدبر، شهردار 
منطقه 8 تبریز مطرح شد:

همکاری شهروندان
 کليد حل

 مشکات شهری است

 بخش عمده ای از بازار جهانی 
را از دست داده ايم

حقوق ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیست

گذشته را آینه ای می دانیم تا اشتباهات را تکرار نکنیم.
به دنبال حذف رانت، باندبازی و جناح بازی هستیم.

این اموال متعلق به ملت ایران است

هر کارفرمای موفقی قطعا روزی یک کارگر موفق بوده است.
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در گفتگوی اختصاصی با احد عظیم زاده، تاجر بین المللی فرش و رهبر کارآفرینان ایران مطرح شد:
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ادامه از صفحه 1

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری هفته نامه 
عجب شير

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:

جانشـین فرمانده سـپاه عاشـورا گفت: سـپاه 
وامـدار هیچ حزب و جناحي نیسـت اما پاسـدار 
ارزش هـاي انقاب اسـامي و خون شهداسـت.

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
پنجمیـن  در  قـادري  علـي  ایرنـا، سـرهنگ  از 
یـادواره 14 هزار شـهید جامعه کارگري کشـور 
مقابـل  در  ایسـتادگي  کـرد:  اظهـار  تبریـز  در 
اسـتکبار بـه معناي جنـگ افروزي نیسـت بلکه 
در واقـع نوعـي دفـاع از انقـاب و بـر همیـن 
اسـاس مجلـس وایتمدار و استکبارسـتیز مورد 

نیاز کشـور اسـت.
وي تاکیـد کـرد: انقـاب اسـامي ایـران دو 
دسـتاورد بـزرگ دارد که از بین بردن اسـتبداد 
در کشـور و مبارزه با اسـتکبار از جمله آنهاسـت 
و بازگشـت از ایـن آرمان ها پایمـال کردن خون 

شهداست.
قـادري خاطـر نشـان کـرد: اگر مـي خواهیم 
کشـوري عزتمنـد داشـته باشـیم بایـد راه امـام 
راحـل را ادامـه دهیـم کـه ادامـه ایـن راه در 
حقیقـت اطاعـت از رهبـر معظـم انقاب اسـت.
نامزدهـاي مجلـس شـوراي  داد:  ادامـه  وي 
اسـامي باید وایي و اسـتکبار سـتیز باشـند تا 
بتواننـد از خـون شـهدا و ارزش هـاي انقـاب 

اسـامي حراسـت کننـد.
سـرهنگ قـادري با تاکید بر ضـرورت رعایت 
حرمـت شـهدا و خون مقـدس آنان اظهـار کرد: 
شـهدا انتخابگر هسـتند و راهشـان را بـا آگاهي 

و بصیرت انتخـاب کردند.
وي بـا اشـاره بـه ایثـار و از خـود گذشـتگي 
شـهدا در هشـت سـال دفاع مقـدس گفت: بذل 
جان و فداي سـرمایه جان بسـیار سـخت اسـت 

و دسـت شسـتن از آن اعتقـاد و ایمـان راسـخ 
خواهد. مـي 

قـادري افـزود: شـهدا مانند شـمع در جامعه 
سـوختند و آرامـش پایـدار را بـه کشـور هدیـه 

کردنـد و خـون شـهدا در اعصـار مختلـف مـي 
جوشـد. وي خاطـر نشـان کـرد: تفکـر وایـت 
فقیهـي جامعـه را بـه تحـرک مي آورد و سـیل 
خروشـان مـردم بـراي مواجهه با دشـمنان دین 

و اسـام سـر از پـا نمي شناسـد.
قـادري گفـت: در بیشـتر مقاطـع تاریخـي، 
النفـس  ضعیـف  پادشـاهان  یـوغ  زیـر  ایـران 
ایـران  در  فقیـه  وایـت  رهبـري  امـا  بوده انـد 
بیشـترین اقتـدار را در طـول تاریـخ بـه ارمغان 
آورد. وي بـا اشـاره بـه درایـت و دور اندیشـي 
بنیانگـذار جمهـوري اسـامي ایـران بـا حفـظ 
ارتـش در اوایـل انقاب و تشـکیل بسـیج گفت: 
امـام توانسـت بـا تفکر الهـي مردم را بـه صحنه 

آورد و بـا دوراندیشـي انقـاب را بیمـه کنـد.
قـادري بـا بیـان اینکـه گـروه هـاي تکفیري 
موجـود در عـراق یـا از حـزب منحله بعـث و یا 
ارتـش سـابق عـراق هسـتند، خاطرنشـان کرد: 
تفکـر امـام بـه خصـوص تفکر بیسـجي ایشـان 
در عـراق و سـوریه هـم بـه بار نشسـته و همین 
تفکـر مانـع سـقوط دولت هـاي عراق و سـوریه 

است. شـده 
وي افـزود: مـردم آذربایجـان شـرقي نیـز در 
بیشـترین کمـک  مقاومـت  از جبهـه  حمایـت 
مالـي را کردنـد و در ایـن خصـوص مقـام اول 
هـزار   14 یـاوداره  پنجمیـن  دارنـد.  را  کشـور 
اسـتاندارد  سـالن  در  کارگـري  جامعـه  شـهید 

تبریـز برگـزار شـد.

فعــال سیاســي و عضــو هیــات رئیســه اتــاق 
ــران گفــت: فضــاي حاکــم بــر  ــي ای بازرگان
ــس  ــر از مجال ــاوت ت ــد متف ــم بای ــس ده مجل
قبلــي باشــد تــا کشــور دچــار زیــان در مســایل 

ــود. ــي نش ــي و سیاس ــادي و اجتماع اقتص
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــع  ــزاده در جم ــن مهرعلی ــا، محس ــل از ایرن نق
حامیــان لیســت امیــد در حــوزه انتخابیــه 
تغییــر  افــزود:  اســکو،  و  آذرشــهر  تبریــز، 
ــت  ــده از آن جه ــس آین ــي مجل ــاي عموم فض
ــل  ــوان تحم ــر ت ــه کشــور دیگ ــم اســت ک مه
ــته را  ــاي گذش ــري ه ــي تدبی ــارت ها و ب خس

ــدارد. ن
وي اظهــار کــرد: مــا توقــع داریــم مجلــس 
ــور  ــه منظ ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــه دول ــم ب ده
پیشــبرد ســریع اهــداف توســعه کشــور و رونــق 
ــن  ــن قوانی ــا تدوی ــد و ب ــک کن ــادي کم اقتص
درســت، منطقــي و راهگشــا اقتصــاد کشــور را 

ــي نجــات دهــد. ــن وضعیــت بحران از ای
ــده  ــش نماین ــرد: نق ــه ک ــزاده اضاف مهرعلی
ــه  ــت ک ــن نیس ــامي ای ــوراي اس ــس ش مجل
ــر  ــر فــان و درود ب در کــف مجلــس، مــرگ ب
ــایل  ــا درک مس ــد ب ــه بای ــد، بلک ــان بگوی بهم
راهکارهــاي  کشــور  اقتصــادي  و  سیاســي 
ــدا  ــکات پی ــت از مش ــرون رف ــراي ب ــي ب عمل

ــد. کن
وي بــا اشــاره بــه پیــام نــوروزي رهبــر 
ــدام  ــي، اق ــاد مقاومت ــر اقتص ــي ب ــاب مبن انق

ــر  ــرا رهب ــت چ ــخص اس ــت: مش ــل، گف و عم
معظــم انقــاب بــر اقــدام و عمــل در اقتصــادي 
مقاومتــي تاکیــد کردنــد و همــه مــا بایــد تمــام 
تــوان خــود را بــراي رشــد اقتصــاد کشــور بــه 

ــم. کار بگیری
ــراي  ــد ب ــور بای ــه داد: کش ــزاده ادام مهرعلی

20 ســال و حتــي 50 ســال آینــده برنامــه 
ــم  ــاهد بودی ــه ش ــي ک ــد، در حال ــته باش داش
در مجلــس فعلــي برنامــه ششــم توســعه هــم 
روي زمیــن مانــد کــه ایــن بــا اصــل و اســاس 

ــت. ــاد اس ــزي در تض ــه ری برنام
وي، خواســتار حضــور پــر رنــگ مــردم 

ــات  ــه دوم انتخاب ــرقي در مرحل ــان ش آذربایج
ــدوق  ــاي صن ــامي در پ ــوراي اس ــس ش مجل
هــاي راي شــد و گفــت: امیدواریــم مــردم 
دوبــاره بــا حضــور خــود از لیســت امیــد 
ــد  ــد و مجلســي را تشــکیل دهن ــت کنن حمای
کــه دغدغــه مــردم و توســعه کشــور را داشــته 

ــد. باش
عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــي ایــران ، 
دور شــدن آذربایجــان شــرقي از شــاخص هــاي 
ــز دانســت  توســعه اي کشــور را تاســف برانگی
ــازي،  ــین س ــد ماش ــرا بای ــروز چ ــت: ام و گف
بــزرگ  واحدهــاي  وســایر  تراکتورســازي 
ــق  ــه جــاي توســعه و رون ــز ب صنعتــي در تبری
ــا  ــت مبت ــز و درش ــکات ری ــه مش ــتر، ب بیش

ــد؟ ــب بمانن ــدر عق ــن ق ــوند و ای ش
مهرعلیــزاده گفــت: واحــد هــاي بــزرگ مادر 
صنعتــي تبریــز از قبیــل ماشــین ســازي، بنیان 
دیــزل، تراکتورســازي، کمپرسورســازي امــکان 
ــي  ــریع صنعت ــد س ــراي رش ــیعي ب ــیار وس بس
ــا  ــي ب ــا مردم ــهر ب ــن ش ــتند و ای ــز هس تبری
ــه  ــخگویي ب ــوان پاس ــص، ت ــه و متخص حوصل
ــا  ــور را دارد، ام ــت کش ــش صنع ــاي بخ نیازه
امــروز چــرا تبریــز ایــن قــدر از جایگاه شایســته 
خــود در صنعــت و اقتصــاد کشــور فاصلــه 
گرفتــه اســت؟ وي اضافــه کــرد: مــا متاســفیم 
کــه صنعــت شــهر مــا رونــق گذشــته را نــدارد 
ــاي کشــوري  ــاخص ه ــن ش ــي از میانگی و حت

ــر اســت. هــم عقــب ت

ــی  ــت: رأی دادگاهـ ــور گفـ ــس جمهـ رئیـ
ــدود 2  ــف حـ ــر توقیـ ــی بـ ــکا مبنـ در آمریـ
جمهـــوری  دارایی هـــای  از  دار  میلیـــارد 
ــوایی  ــکار و رسـ ــران دزدی آشـ ــامی ایـ اسـ

ــت.  ــکا اسـ ــرای آمریـ ــی بـ ــزرگ حقوقـ بـ
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از مهــر، حســن روحانــی در جلســه هیأت 
ــه اینکــه رأی دادگاهــی در  ــا اشــاره ب دولــت ب
ــارد  ــف حــدود 2 میلی ــر توقی ــی ب ــکا مبن آمری
ــران  ــوری اســامی ای ــای جمه دار از دارایی ه
حقوقــی  بــزرگ  رســوایی  و  آشــکار  دزدی 
ــت  ــه خصوم ــوم ادام ــه مفه ــکا و ب ــرای آمری ب
ــه  ــت ب ــت: دول ــت، گف ــران اس ــت ای ــه مل علی
نمایندگــی ملــت ایــران از هیــچ کوششــی 
بــرای احقــاق حقــوق ملــت فــرو گــذار نکــرده 
و ایــن مســیر را تــا رســیدن بــه نتیجــه ادامــه 

ــد داد خواه
ــه  ــوه مقنن ــا ق ــه دادگاه ی ــزود: اینک وی اف
ــوق و  ــرای حق ــا بخواهــد ب در گوشــه ای از دنی
ــًا  ــرد، کام ــران تصمیمــی بگی ــت ای ــوال مل ام
غیرقانونــی و برخــاف حقــوق بین الملــل و 
ــزی از  ــای مرک ــه بانک ه ــت ک ــی اس مصونیت

ــد. ــا دارن ــی در دنی ــر حقوق نظ
ــد  ــا بای ــه آنه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب روحان
بداننــد حقــوق ملــت ایــران قابــل تعــرض 
افــزود: هیــچ دزدی  و چپاولگــری نیســت، 
ــرده و  ــار ک ــود افتخ ــه دزدی خ ــد ب نمی توان
ــه  ــرده ب ــه غــارت ب ــی کــه ب تصــور کنــد اموال

او تعلــق دارد.
رئیــس  جمهــور بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران 
ــد  ــت برنخواه ــود دس ــوق خ ــگاه از حق هیچ
ایــران  ملــت  دشــمنان  گفــت:  داشــت، 
ســال ها تــاش کردنــد تــا برخــاف معاهــدات 
بین المللــی ملــت ایــران را از حقــوق خــود 
ــد  ــع کنن ــته ای من ــرژی هس ــتفاده از ان در اس
و در ایــن راســتا قطعنامه هایــی در مجامــع 
بین المللــی علیــه ایــران تصویــب کردنــد. 
امــا ملــت مــا بــا ایســتادگی و اســتفاده از 
توانمنــدی سیاســی خــود توانســت حــق خــود 
ــم  ــرار داری ــی ق ــروز در مقطع را بازســتاند و ام
ــه  ــران نســبت ب ــت ای ــگان برحــق مل ــه هم ک

غنی ســازی، اذعــان دارنــد.
روحانـــی اینگونـــه فشـــارها و احـــکام و 
مصوبـــات غیرقانونـــی از ســـوی قـــوه مقننـــه 
ــی  ــی بین المللـ ــکا را راهزنـ ــه آمریـ و قضائیـ
و رســـوایی حقوقـــی بـــرای آمریـــکا دانســـت 

و افـــزود: تاکنـــون ســـابقه نداشـــته کـــه 
نماینـــدگان قـــوه مقننـــه قانونـــی تصویـــب 
کننـــد و دســـتگاه قضایـــی را بـــرای چنیـــن 
ـــد. ـــار کنن ـــابه اجب ـــوارد مش ـــا م ـــی ی موضوع
رئیـــس  جمهـــور ایـــن اقـــدام آمریـــکا 
را از نظـــر سیاســـی بـــه مفهـــوم تـــداوم 
ــمرد  ــران برشـ ــت ایـ ــه ملـ ــا علیـ خصومت هـ
ــن  ــه ایـ ــران علیـ ــت ایـ ــرد: ملـ ــد کـ و تأکیـ
ــام  ــد و نظـ ــتادگی می کنـ ــواب ایسـ رأی ناصـ
و دولـــت جمهـــوری اســـامی نیـــز از همـــه 
ـــت  ـــوق مل ـــاق حق ـــیر احق ـــود در مس ـــوان خ ت

ایـــران اســـتفاده خواهـــد کـــرد.
روحانــی ادامــه داد: ایــن امــوال متعلــق بــه 
ــرف در آن  ــه تص ــت و هرگون ــران اس ــت ای مل

ــت. ــی اس ــز و غیرقانون ــی خصومت آمی تصرف
ــه  رئیــس  جمهــور خاطــر نشــان کــرد: البت
ــات  ــه اقدام ــته چ ــای گذش ــه در دولت ه اینک
ــی  ــه موضوع ــورت گرفت ــگاری ص ــهل ان و س
اســت کــه مربــوط بــه مســایل داخلــی کشــور 
اســت کــه در جــای خــود بررســی شــده و بــه 
مــردم توضیــح داده خواهــد شــد. امــا بی شــک 
ایــن حرکــت، تجــاوز و خصومتــی آشــکار 
ــت و  ــران اس ــت ای ــه مل ــکا علی ــرف آمری از ط

ــن  ــات ای ــل تبع ــدون تحم ــد ب ــا نمی توانن آنه
ــد. ــتفاده کنن ــرداری و اس ــم از آن بهره ب تصمی

روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
ــم  ــات هفت ــردم در انتخاب ــور م ــور پرش ، حض
اســفند ســال گذشــته را افتخــار و صفحــه 
زریــن دیگــری بــر صفحــات درخشــان گذشــته 
تاریــخ فعالیــت  هــای سیاســی مــردم برشــمرد 
و  جمهوریــت  تثبیــت  انتخابــات  گفــت:  و 
اصــل  کــه  اســت، چــرا  نظــام  اســامیت 
مشــورت و رأی مــردم منشــأ دینــی، اســامی 

و قرآنــی دارد.
رئیـــس  جمهـــور بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ـــش  ـــام و افزای ـــتحکام نظ ـــه اس ـــات مای »انتخاب
ـــدرت  ـــی و ق ـــرمایه اجتماع ـــردم، س ـــاد م اعتم
سیاســـی کشـــور اســـت«، اظهارداشـــت:  در 
منطقـــه ای کـــه در برخـــی از کشـــورهای آن 
ـــد  ـــت، چن ـــم اس ـــه ای حاک ـــام قبیل ـــوز نظ هن
ــت  ــات و رقابـ ــه انتخابـ ــتند کـ ــور هسـ کشـ
ـــد کـــه در رأس آنهـــا نیـــز  ســـالم و قانونـــی دارن

جمهـــوری اســـامی ایـــران اســـت.
روحانـــی اظهـــــار داشـــــــت: ملـــت 
ــوری  ــا حضـ ــات بـ ــه انتخابـ ــران در همـ ایـ
ـــل  ـــت کام ـــاط و در امنی ـــترده، فعال، بانش گس

شـــرکت می کننـــد بـــه گونـــه ای کـــه در 
انتخابـــات هفتـــم اســـفند ســـال ۹4 حتـــی 
ــور،  ــطح کشـ ــی در سـ ــه امنیتـ ــک حادثـ یـ

ــتیم. نداشـ
ـــکات  ـــل مش ـــل و فص ـــور ح ـــس  جمه رئی
ــادی،  ــق اقتصـ ــه رونـ ــیدن بـ ــور و رسـ کشـ
اشـــتغال و رشـــد را در ســـایه همفکـــری، 
ـــت  ـــژه دول ـــوا بوی ـــن ق ـــکاری بی ـــی و هم همدل
و مجلـــس دانســـت و افـــزود: اگـــر مجلـــس، 
قـــوا و نهادهـــا در مســـیر اجـــرای برنامه هـــا 
بـــا دولـــت همراهـــی نکننـــد، نمی توانیـــم در 
ســـاماندهی اقتصـــاد کشـــور کاری از پیـــش 

ببریـــم.
روحانـــی ادامـــه داد: بـــه هـــر میـــزان 
تعامـــل و رفاقـــت میـــان دولـــت و مجلـــس 
ـــش  ـــری پی ـــو بهت ـــه نح ـــور ب ـــد، ام ـــتر باش بیش
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت و ای ـــد رف خواه
ــوق  ــوده و حقـ ــتقل بـ ــر مسـ ــوا از یکدیگـ قـ
خـــود را ایفـــا می کننـــد. در واقـــع اســـتقال 
ـــی  ـــل و رودرروی ـــدم تعام ـــای ع ـــه معن ـــوا ب ق

آنهـــا بـــا یکدیگـــر نیســـت.
رئیــس  جمهــور خاطــر نشــان کــرد: دولــت 
و مجلــس تــا بــه امــروز تعامــل نســبتاً خوبــی 
ــن تعامــل در  ــم ای ــا هــم داشــتند و امیدواری ب

مجلــس آینــده بیــش از گذشــته باشــد.
روحانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت حضــور فعال 
و بــا نشــاط مــردم در دور دوم انتخابــات مجلس 
ــات  ــت: دور دوم انتخاب ــامی، گف ــورای اس ش
هماننــد دور اول حائــز اهمیــت اســت و مــردم 
ــرای  ــرای اج ــه ب ــی ک ــان اهتمام ــا هم ــد ب بای
وظیفــه شــرعی، ملــی و انقابــی خــود در دور 
اول پــای صندوق هــا رفتنــد در ایــن دوره نیــز 

حضــور فعــال داشــته باشــند.
رئیـــس  جمهـــور اظهـــار امیـــدواری کـــرد: روز 
ـــم ،  ـــون بتوانی ـــوب قان ـــده در چارچ ـــه آین جمع
انتخاباتـــی ســـالم ، رقابتـــی و در امنیـــت کامـــل 
و بـــا عـــدم دخالـــت دســـتگاه های اجرایـــی 
و ســـایر نهادهـــا ، پیـــش رو داشـــته باشـــیم 
ــردم و  ــد مـ ــه لبخنـ ــات مایـ ــن انتخابـ و ایـ
ـــاری  ـــوده و فش ـــه ب ـــران در منطق ـــتان ای دوس
ـــوق  ـــر حق ـــه در براب ـــد ک ـــانی باش ـــرای کس ب

ملـــت ایـــران ایســـتادگی می کننـــد.
ــات  ــن انتخابـ ــرد: ایـ ــد کـ ــی تأکیـ روحانـ
ـــمنی هایی  ـــه و دش ـــایل منطق ـــل مس ـــه دلی ب
ــکار  ــران آشـ ــت ایـ ــه ملـ ــر روز علیـ ــه هـ کـ

ــت. ــت اسـ ــز اهمیـ ــود، حائـ می شـ

واشنگتن پست:
انگليس بدون اتحاديه اروپا تا سال 

2020 ضربه می خورد

یـک روزنامـه آمریکایی نوشـت کارشناسـان 
خـروج  حتـم  طـور  بـه  می گوینـد  اقتصـادی 
انگلیـس از اتحادیـه اروپـا، بـرای شـهروندانش 

ایـن کشـور گـران تمـام خاهـد شـد. 
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
تحلیل  از  نقل  به  واشنگتن پست  روزنامه  مهر، 
اقتصاد  شکست  از  گزارشی  در  اقتصادی  گران 
خبر  اروپا  اتحادیه  از  جدایی  از  بعد  انگلیس 

می دهد.
این روزنامه در گزارشی به نقل از کارشناسان 
اقتصادی آورده است کمتر از دو ماه به برگزاری 
همه پرسی در انگلیس برای جدایی یا ماندن در 
اروپا مانده است و در  اتحادیه  جمع کشورهای 
این میان به نظر نمی رسد خبرهای خوبی برای 

انگلیس در راه باشد.
کارشناسان  آمریکایی  روزنامه  این  نوشته  به 
اقتصادی می گویند به طور حتم خروج انگلیس 
کشور  این  شهروندانش  برای  اروپا،  اتحادیه  از 
جدیدترین  اساس  بر  شد.   خاهد  تمام  گران 
توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  تحلیل 
اروپا )OECD( خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
می تواند به اقتصاد این کشور ضربه بزند. به گفته 
این سازمان تا سال 2020 اقتصاد انگلیس بدون 
اتحادیه اروپا به عنوان متحد نمی تواند کمتر از 

۳درصد رشد داشته باشد.
هفته  آمریکا  جمهوری  رئیس  اوباما  باراک 
را  کشور  این  مقامات  لندن،  به  سفر  در  پیش 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  جمع  در  ماندن  برای 

تشویق کرد.
وی هشدار داد در صورت جدایی از اتحادیه 
اروپا اقتصاد انگلیس در رده های پایین تجارت 

بین المللی قرار خواهد گرفت.

 »رضا ضراب« در منهتن نيويورک 
محاکمه می شود 

 »رضـا ضـراب« تاجـر ایرانـی مقیـم ترکیه و 
شـریک »بابـک زنجانـی« متهم اصلـی »پرونده 
نفتـی« که پیشـتر به اتهـام دورزدن تحریم های 
شـده  بازداشـت  آمریـکا  فلوریـدای  در  ایـران 
اسـت، در دادگاهـی واقـع در منهتـن نیویورک 

محاکمـه خواهد شـد.
بـه  شـیر  عجـب  نامـه  هفتـه  گـزارش  بـه 
 Preet( باهـارارا«  »پریـت  تسـنیم؛  از  نقـل 
دادسـتان  و  آمریکایـی  وکیـل   ،)Bharara

منطقـه جنوبـی نیویـورک اعام کرد کـه »رضا 
ضـراب« تاجـر ایرانـی مقیـم ترکیـه و شـریک 
»بابـک زنجانـی« متهم اصلـی »پرونـده نفتی« 
که پیشـتر بـه اتهـام دورزدن تحریم هـای ایران 
بـود،  شـده  بازداشـت  آمریـکا  فلوریـدای  در 
«نیویـورک  »منهتـن  در  واقـع  دادگاهـی  در 
محاکمـه خواهـد شـد.بر اسـاس ایـن گـزارش 
»رضـا ضـراب« کـه یکـی از چهره هـای کلیدی 
عملیـات فسـاد و رشـوه خواری در ترکیه اسـت 
در حـال حاضـر در  زنـدان فـدرال »میامی« در 
ایالـت فلوریـدا به سـر می بـرد و بـرای محاکمه 

بـه نیویـورک منتقـل شـده اسـت.
حسـاب توییتـر دادسـتان »پریـت باهـارارا« 
خبـر داد کـه متهـم »رضـا ضـراب« در دادگاه 
فـدرال منهتـن محاکمـه خواهد شـد و قضاوت 
ایـن دادگاه را قاضـی »ریچـارد برمـن« برعهده 

داشـت خواهد 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا: 
دشمن درصدد استحاله انقاب 

اسامی است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا 
اسامی  انقاب  دشمنان  نقشه های  به  اشاره  با 
درصدد  دشمن  گفت:  انقاب،  براندازی  برای 

استحاله و تغییر ماهیت انقاب اسامی است.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
فارس، حجت ااسام حسن کاملی فر در نشست 
بیان  با  آذرشهر  سپاه  سیاسی  بصیرت افزایی 
تنها  جهان،  مهم  انقاب های  دیگر  در  اینکه 
هویت  و  مانده  انقاب  رهبران  از  عکسی  و  نام 
انقاب  اظهار داشت: در  آنها عوض شده است، 
چهار  به  نزدیک  گذشت  از  پس  ایران  اسامی 
دهه هنوز آرمان های اصلی و متعالی مورد توجه 

است.
را  دشمنان  جدید  فتنه های  از  یکی  وی، 
دانست  مسئوان  و  مردم  انقابی  روحیه  تغییر 
و اظهار کرد: دشمن می خواهد روحیه انقابی و 

استکبارستیزی مردم را کمرنگ کند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا 
از  انقاب  از  پیش  دوران  در  اینکه  یادآوری  با 
هر جهت وابسته بودیم، خاطرنشان کرد: امروز 
در سایه »همدلی و همزبانی، خودباوری« هیچ 

وابستگی به بیگانگان نداریم.
را  غرب  با  سازش  ذهنیت  ترویج  کاملی فر، 
کرد:  بیان  و  عنوان  انقاب  فروپاشی  زمینه ساز 
موجب  غرب  با  سازش  ذهنیت  که  همانگونه 
اسامی  انقاب  مورد  در  شوروی شد  فروپاشی 
و  منفعانه  روحیه  ترویج  درصدد  نیز  ایران 
انقاب  فروپاشی  برای  غرب  با  سازش کارانه 

هستند.

 جانشین فرمانده سپاه عاشورا:

سپاه وامدار هيچ حزب و 
جناحي نيست

مهرعلیزاده:

فضاي مجلس دهم بايد متفاوت از 
مجالس قبلي باشد

روحانی در جلسه هیات دولت:

توقيف دارايی ايران در آمريکا دزدی 
آشکار و رسوايی بزرگ حقوقی است

تکروی در شورا ممنوع!
اصاح  و  وظایف  اجرای 

گفتار و کردار از خود نشان خواهند داد.
اگر شورا به صورت واقعی تحقق یابد، رقابت 
احسن و عقانیت جمعی را گسترش می دهد و 
با رشد آگاهی عمومی در امور اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی، مشکات روزمره در زندگی 
این  حل  به  و  می کند  تحمل  قابل  را  عمومی 

مشکات کمک خواهد کرد.
و  برخوردارند  قوی  فکر  از  که  هایی  انسان 
اگر احساس  بهترین نظرها هم هستند  صاحب 
دیگران  های  اندیشه  و  آراء  به  نیازی  که  کنند 
استبدادی  خوی  گرفتار  تدریج  به  ندارند، 
می شوند؛ اما اگر با مردم رابطه برقرار کنند و از 
نظرات دیگران بهره ببرند، عاوه بر شکوفایی و 
رشد آن ها از خطر غوطه ور شدن در استبداد 
در امان می مانند. بهترین افراد و محکم ترین 
نظام ها در صورت فرو رفتن در استبداد سرانجام 

به ورطه هاکت و نابودی می رسند.
بنابر این نه تنها امامان معصوم خود در کارها 
مشورت می کردند، بلکه هموراه پیروان خود را به 
مشورت سفارش می کردند، و ازآنها می خواستند 
که از استبداد و خود محوری پرهیز کرده و از 

آرا و نظرات دیگران نیز استفاده کنند. 
پرونـده  بـا  بازداشـت هـای مرتبـط  سـریال 
ارتشـاء و فسـاد مالـی در مجموعـه  اختـاس، 
حالـی  در  تبریـز  شـهرداری  و  شـهر  شـورای 
همچنـان ادامـه دارد. بعضـی از شـوراهای شـهر 
تبریـز بـه جـای پرداختـن بـه کمبودهـا، نیازها 
و نارسـایی های اجتماعـی، فرهنگـی، آموزشـی، 
بهداشـتی، اقتصـادی، و رفاهـی حـوزه انتخابیـه 
و تهیـه طـرح هـا و پیشـنهاد هـای اصاحـی و 
راه حـل هـای کاربـردی در این زمینـه ها جهت 
برنامـه ریـزی و ارایه آن به مقامات مسـئول ذی 
ربـط بـه منافـع شـخصی و گروهـی خـود فکـر 
می کننـد و یادشـان رفتـه که مردم بـه آنان رای 
دادنـد تـا منافع مردم را در نظـر بگیرند و کمبود 
هـا و نیازهای شـهر تبریز توجـه کنند حاا جای 
سـوال اینجاسـت آیـا ایـن همه تخلف یک شـبه 
اتفـاق افتاده اسـت؟ حراسـت شـهرداری درطول 
ایـن اتفاقـات کجـا بـوده؟ چـرا رییـس شـورای 
شـهر تبریـز قبـل از وقـوع اختاس هـا کنترل و 
نظارتـی را نداشـته اسـت و چـرا اطـاع رسـانی 
در ایـن مـورد صـورت نگرفتـه اسـت؟ آیـا قبـل 
از بازداشـت ایـن اعضـا، شـورا از رونـد پیگیری و 

تعقیـب ایـن افـراد آگاه بوده اسـت؟
آقــای دبیــری رییــس شــورای  جنــاب 
اســامی تبریــز بــه جــای عذرخواهــی از مــردم 
ــتین بــار  شــریف تبریــز، گفــت: ایــن نخس
ــوارد  ــه م ــن گون ــروز ای ــاهد ب ــه ش ــت ک نیس
و مســائل در شــوراها هســتیم. مــن نمــی 
دانــم اینهمــه جــار و جنجــال بــرای چیســت؟ 
ــدی  ــورد ج ــا برخ ــاد نهاده ــر فس ــا مظاه اگرب
ــور  ــه ط ــتگاه ها ب ــه دس ــای اینک ــه ج نشــود ب
ــردم  شایســته و بایســته خدمتگــزار نظــام و م
ــه مــرور زمــان محــل فســاد، تبانــی،  باشــند ب
ــوذ  ــال نف ــازی و اعم ــط، باندب ــاس، رواب اخت
ــد.  ــر ش ــد منتظ ــال بای ــر ح ــه ه ــوند. ب می ش
ریشــه ایــن مســائل خشــکانیده شــود و بــا هــر 
فــرد متخلفــی درهرســطحی برخــورد شــود تــا 
ســامت محیــط خدمــات رســانی در مجموعــه 

ــد. ــن نمای ــهری را تضمی ــت ش مدیری
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منطقـه 8 یکی از قدیمـی ترین مناطق 
شـمار  بـه  شـهر  مرکـز  و  تبریـز  شـهر 
مـی رود، برنامه هـای شـهرداری فرهنگی 
تاریخـی منطقـه 8 در راسـتای میزبانـی 
 2018 سـال  در  خارجـی  گردشـگران  از 

چیسـت؟
بـه  شـاخص هایی  اسـاس  بـر  تبریـز  شـهر 
اسـام  جهـان  گردشـگری  پایتخـت  عنـوان 
انتخـاب شـده اسـت، از جملـه ایـن شـاخص ها 
مناسـب،  هـوای  و  آب  داشـتن  بـه  می تـوان 
وجـود بافـت تاریخـی مناسـب و شـاخصه های 
فرهنگی اسـت. بر همین اسـاس نیز شـهرداری 
تـا  دارد  سـعی   8 منطقـه  فرهنگی-تاریخـی 
اصاحـی،  و  عمرانـی  اقدامـات  انجـام  ضمـن 
هویـت ایرانی-اسـامی و بافـت تاریخـی منطقه 

را بـه عنـوان میراثـی ارزشـمند حفـظ کنـد.
ایـن  در  کـه  اقداماتـی  مهمتریـن  از  یکـی 
راسـتا در دسـت انجـام اسـت، راه انـدازی موزه 
مشـاغل بـازار تبریـز اسـت کـه بـه امیـد خـدا 
ایـن مـوزه طـی سـه مـاه آینـده افتتـاح خواهد 
شـد. سـعی بر ایـن بوده اسـت تا در ایـن پروژه 
مشـاغل سـنتی بـازار تبریز بـه نحوی کـه برای 
عمـوم بازدیـد کننـدگان قابـل اسـتفاده باشـد، 
معرفـی شـده و ضمـن حفـظ تاریـخ و پیشـینه 
بـازار بـزرگ تبریـز، بـه حفـظ مشـاغل سـنتی 
بـازار و هویـت بـازار تبریـز نیز توجه شـود. این 
پـروژه دارای اهمیـت ویژه ایسـت چرا کـه اولین 
مـوزه بـازار در سـطح  جهان به شـمار می رود و 
از ایـن رو گامـی اسـت در راسـتای حفظ عنوان 

شـهراولین ها بـرای شـهر تبریـز.
از دیگـر پروژه هایـی که شـهرداری منطقه 8 
در دسـت اجـرا دارد می تـوان به سـاماندهی باغ 
گلسـتان اشـاره کـرد. همانگونـه که مسـتحضر 
هسـتید باغ گلسـتان در گذشـته یکـی از مراکز 
تفریحـی مهـم شـهر بـه شـمار می رفتـه اسـت 
کـه بنـا بـه دایلـی از قبیـل گسـترش مراکـز 
تفریحـی و پارک هـا در محـات؛ توسـعه شـهر 
و دسترسـی آسـان تر بـه مراکـز تفریحی خارج 
از محـدوده شـهری امـروزه اهمیـت خـود را از 
دسـت داده اسـت، همچنیـن بـا حـذف حصـار 
محـل  بـه  امـروزه  گلسـتان  بـاغ  پـارک،  ایـن 
تجمـع افراد دسـتفروش و دوره گرد بدل شـده 
اسـت، از ایـن رو شـهرداری فرهنگی-تاریخـی 
منطقـه 8 سـعی بر ایـن دارد تا ضمن بهسـازی 
ایـن پـارک، تندیـس شـمس تبریـزی در ایـن 
پـارک نصـب شـود، که ایـن تندیـس بـا ارتفاع 
۳6 متـر یک سـازه فلـزی پیچیده اسـت که در 
نـوع خـود در کشـور کـم نظیر اسـت. همچنین 
شـهرداری منطقـه 8 در راسـتای بهبـود فضای 
ایـن پـارک در نظـر دارد حصـار کشـی اطـراف 
طریـق  ایـن  از  و  دهـد  انجـام  را  پـارک  ایـن 

جایـگاه پیشـین پـارک را بازگردانـد.
بـرای  ایـن شـهرداری  برنامه هـای  دیگـر  از 
استقبال از گردشــــگران در ســـــال 2018، 
بازسـازی و مرمـت درب هـای قدیمـی از جملـه 
و  بهسـازی  همچنیـن  اسـت.  باغمیشـه  درب 
نوسـازی بازار سماورسـازان، از دیگـر برنامه های 
شـهرداری منطقه 8 به شـمار می رود. بازسـازی 
ازجملـه درب  تبریـز  بـازار  قدیمـی  درب هـای 
بـازار امیـر، بـازار کفاشـان و بـازار قندفروشـان 

نیـز در برنامه هـای ایـن شـهرداری قـراردارد.
یکـی دیگـر از شـاخصه های مهمـی کـه در 
این منطقه مد نظر شـهرداری اسـت، گسـترش 
پیـاده راه هاسـت، بـا توجـه بـه ظرفیـت بـاای 
گردشـگری در ایـن منطقـه و ضـرورت ایجـاد 
فضای مناسـب برای شـهروندان و گردشـگران، 
شـهرداری فرهنگی تاریخی منطقه 8 گسـترش 
پیـاده راه هـا را مـد نظـر دارد. همانگونـه کـه 
مسـتحضر هسـتید در سـال گذشـته پیـاده راه 

مقصودیـه بـه بهرده برداری رسـید. در راسـتای 
ادامـه ایـن رونـد ایجـاد پیـاده راه تربیـت غربی  
و خیابـان پاسـاژ )مابیـن خیابـان گلسـتان( در 
برنامـه شـهرداری منطقه 8 قـراردارد. در همین 
راسـتا کف سـازی بـازار تبریز از 4 ضلـع نیز در 

سـال جـاری اجرایـی خواهد شـد.
در راسـتای حفـظ بناهـای تاریخـی و اصاح 
پیـاده راه ها نیـز پروژه هایی از قبیل سـاماندهی 
میـدان صاحـب اامر )عـج(، مغازه های سـنگی 
)داش مغازه لـر(، نوسـازی نمای سـاختمان های 
قبیـل  از  فرسـوده  بافـت  بهسـازی  و  تاریخـی 
خانـه کلکتـه چی و برخـی اماکن ماننـد داروانه 
علـوی را در دسـت بررسـی و اجـرا داریـم تـا 
بتوانیـم جلـوه شـهر را بیـش از پیـش آمـاده 

پذیرایـی از گردشـگران کنیـم.
پروژه هـای مهـم شـهرداری  از  یکـی دیگـر 
میـدان  تبریـز  منطقـه8  تاریخـی   - فرهنگـی 
طـرح  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  تبریـز  سـاعت 
شـهرداری، میدانـی 2 هکتاری بـه میدان اصلی 
شـهرداری الحـاق خواهـد شـد کـه عـاوه بـر 
ایجـاد فضای مناسـب بـرای برگـزاری تجمعات 
پیـروزی  سـالگرد  هماننـد  مناسـبت هایی  در 
انقاب اسـامی، فضای مناسـبی برای اسـتفاده 
شـهروندان و گردشـگران نیـز بـه وجـود آیـد.

از  فعالیت هـا  ایـن  ادامـه  در  همچنیـن 
دربرنامـه  را  آیسـان  پـروژه  اجـرای  سـرگیری 
داریـم کـه بـر اسـاس توافقـات حاصلـه اجرای 
ایـن پـروژه از سـرگرفته خواهد شـد و بـه امید 
خـدا یکـی از پروژه های مطرح و کاربردی شـهر 
بـه شـمار خواهد آمد. بهسـازی فضای سـبز در 
محـات و نیز در اطـراف ارک تبریز نیز از دیگر 
برنامه هـای شـهرداری منطقه 8 تبریز اسـت. در 
راسـتای اقدامـات فرهنگـی نیـز برنامه هایـی از 
قبیـل چـاپ کتـاب، اطـاع رسـانی و فرهنـگ 
سـازی، اصـاح معابـر و مسـیر های خودروهای 

عمومـی را دردسـت اقـدام داریم. 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــازار تبری ب
شــاخص ترین جاذبه هــای گردشــگری 

ــد، بعضــا  ــه شــمار می آی ــز ب شــهر تبری
شــاهد تجمــع دستفروشــان و ســد 
معبــر در ایــن منطقــه هســتیم، برنامــه 
شــهرداری تبریــز بــرای ســاماندهی 

ــت؟ ــراد چیس ــن اف ای
رفع سـدمعبر، بحـث پیچیده ایسـت. هرچند 
در نـگاه اول جلوگیـری از سـد معبـر بـه عنوان 
یکـی از وظایـف شـهرداری برشـمرده می شـود 
بـا این همـه به دلیـل حساسـیت های اجتماعی 
شـهرداری  موضـوع،  ایـن  پیچیـده  ابعـاد  و 
پدیـده  ایـن  بـا  بـه صـورت قهـری  نمی توانـد 
نظـر  در  بایـد  دیگـر  سـوی  از  کنـد.  برخـورد 
مناطقـی  در  دستفروشـان  سـاماندهی  داشـت 
ماننـد بـازار تبریـز نیازمنـد تخصیـص فضـای 
وسـیعی بـرای ایـن امـر اسـت کـه بـا توجـه به 
بهـای باای زمیـن در این منطقه عمـا از توان 
شـهرداری منطقـه خـارج اسـت. با تمامـی این 
مشـکات شـهرداری فرهنگی-تاریخـی منطقه 
8 تبریـز در راسـتای بهبود وضعیـت معابر و در 
عیـن حـال سـاماندهی دستفروشـان طـی چند 
بازارچه هـای فصلـی  ایجـاد  بـه  اقـدام  مرحلـه 
نمـوده اسـت و در نظـر دارد بـا مـکان یابـی در 
نقاطـی کـه تداخلـی بـا عبـور و مـرور شـهری 
نداشـته باشـند، محل هایـی را برای سـاماندهی 

دستفروشـان در نظـر بگیـرد.

شـهرداری در سـال های اخیـر اقـدام 
قابـل تقدیـری در نصب مجسـمه هایی در 
سـطح شـهر کرده اسـت، آیا این اقدامات 

ادامـه خواهد داشـت؟
شـش سـال پیـش ایـن بحـث بـرای اولیـن 
بـار در شـهرداری منطقـه 8 مطـرح گردیـد و 
خوشـبختانه این امر مورد اسـتقبال شـهروندان 
گرفـت،  قـرار  تبریـزی  هنردوسـت  و  فهیـم 
نمونه هایـی از ایـن مجسـمه ها طـی سـال های 
اخیـر در پیـاده گـذر تربیـت و مقصودیـه نصب 
مجسـمه  نیـز  مـورد  آخریـن  در  و  انـد  شـده 
عرضـه نویـس در خیابـان دارایـی نصـب شـده 
اسـت. شـهرداری فرهنگـی تاریخـی منطقـه 8 

موجـود  وضعیـت  دارد ضمـن حفـظ  نظـر  در 
بـا گسـترش پیـاده راه هـا در سـطح شـهر و یـا 
شناسـایی محل هـای مناسـب ایـن کار را ادامه 
داده و ضمـن معرفی مشـاغل سـنتی در سـطح 
شـهر، وجهـه معابر شـهر تبریز را بهبود بخشـد.

آگاهـی  و  فرهنـگ سـازی  زمینـه  در 
بخشـی بـه شـهروندان در سـال 2018 و 
اسـتفاده از خدمـات واقعیت افـزوده چه 

داریـد؟ برنامه هایـی 
همانطـور کـه پیش تـر نیـز عـرض کـرده در 
زمینـه امـور فرهنگـی، اقداماتـی از قبیـل چاپ 
کتـاب، بروشـور و جـزوه را در دسـت داریـم، 
بـا توجـه بـه ایـن کـه اساسـا تبریـز یک شـهر 
در  داشـت  انتظـار  می تـوان  اسـت،  فرهنگـی 
پذیرایـی از گردشـگران خارجـی دچـار مشـکل 
راسـتای  در  همـه  ایـن  بـا  نباشـیم،  چندانـی 
اسـتقبال هـر چـه بهتـر از گردشـگران، تـاش 
خواهیـم کـرد در ایـن زمینه اقدامات آموزشـی 

و فرهنگـی بهتـر و بیشـتری انجـام دهیـم.
واقعیـت  خدمـات  از  اسـتفاده  زمینـه  در 
افـزوده نیـز معاونت هـای مربوطه در شـهرداری 
اقداماتـی را مـد نظـر دارنـد کـه به حـول و قوه 
الهـی این اقدامات عملی شـده و بهـره گیری از 
جاذبه های گردشـگری و اسـتفاده از اطاعات را 

بـرای گردشـگران آسـان تـر خواهـد کرد.

نقـل عمومـی شـهر  و  نـاوگان حمـل 
تبریـز نیـاز به بهسـازی و نوسـازی دارد، 
آیـا در ایـن زمینـه بیـن این شـهرداری 
حومـه  و  تبریـز  اتوبوسـرانی  و سـازمان 

هماهنگـی بـه عمـل آمـده اسـت؟
عمومی  نقل  و  حمل  می دانید  که  همانطور 
تبریز  رانی  اتوبوس  واحد  سازمان  نظارت  تحت 
و حومه است، لذا در زمینه نوسازی و بهسازی 
را  اقداماتی  می بایست  شرکت  این  اتوبوس ها 
نیز در  تبریز  این همه شهرداری  با  انجام دهد. 
استفاده  و  ناوگان  این  وضعیت  بهبود  راستای 
نیز  و  سو  یک  از  شهروندان  تر  آسان  و  بهتر 
برنامه دارد  از سوی دیگر در  بهبود ظاهر شهر 
برای  کند.  ساماندهی  را  اتوبوسرانی  پایانه های 
نمونه سعی داریم پایانه ارتش شمالی را به پایانه 
و  جلسه ها  راستا  این  در  کنیم.  منتقل  خاقانی 
با  ا...  انشاء  که  است  شده  انجام  رایزنی هایی 
به  بهتری  خدمات  موارد  قبیل  این  ساماندهی 
را  شهر  حال  عین  در  و  دهیم  ارائه  شهروندان 
برای پذیرایی از گردشگران در سال 2018 آماده 

کنیم.

در پایـان اگـر سـخنی با خواننـدگان و 
شـهروندان تبریـزی داریـد، بفرمایید.

مـردم شـمار  عنـوان خـادم  بـه  شـهرداری 
مـی رود، بـا ایـن همـه بـه تنهایـی نمی توانـد 
بـه تمامـی مشـکات شـهری رسـیدگی کنـد 
و بخشـی از ایـن مشـکات نیازمنـد همـکاری 
مـردم و شــــهروندان اســـــت، بـرای نمونـه 
در  زبالـه  نریختـن  بـا  می تواننـد  شـهروندان 
سـطح شـهر و معابـر، عـاوه بر کمک کـردن به 
شـهرداری در زمینـه تنظیـم شـهر، بـه زیبایی 
محیـط پیرامـون و سـامت محـل زندگی خود 
کمـک کنند. شـهرداری تبریز آماده اسـت برای 
اسـتقبال از سال 2018 در راسـتای همکاری با 
صاحبـان خانه هـای تاریخـی همـکاری کـرده و 
بـه شـرط مرمـت اقدام بـه تغییـر کاربـری این 
تبریـزی  شـهروندان  نهایـت  در  کنـد.  اماکـن 
شـهرداری را از خـود و خـادم خـود بداننـد و 
ضمـن همـکاری بـا شـهرداری، سـعی بـر ایـن 
داشـته باشـند شـهری بهتـر و زیبنـده عنـوان 

بسـازیم. اولین هـا 

 عضو شـورای شـهر تبریز گفت: بایـد بدانیم 
که بده بسـتان از متن شـورای شـهر شروع شد 
و جـای تأسـف فـراوان دارد که اعضای شـورای 
شـهر بـرای گرفتـن منصـب خـط قرمـز تعیین 

 . کند
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
تسنیم، داوود امیرحقیان در جلسه علنی شورای 
اخیر  دستگیری های  به  اشاره  با  تبریز  شهر 
زمانی  مقطع  تبریز،  شهرداری  و  شورا  بدنه  در 
تابستان سال ۹2 را یادآور شده و اظهار داشت: 
شورای  انتخابات  نتایج  اعام  زمانی  مقطع  در 
شهر در خرداد ۹2 تا تشکیل شورا در شهریور 
شهر  شاخص  بسیار  افراد  از  یکی  سال،  همان 
انتخاب شده  مردم  توسط  وی  منصب  که  تبریز 
بود، در جلسه ای در خانه خود، تخم نفاق جدایی 
را  اکثریت  و  اقلیت  گروه   2 به  شورا  اعضای 
کاشت. وی افزود: درنتیجه این جلسه بود که 8 
نفر از اعضای شورای شهر در یک سوی میدان، 
نقش  باقی مانده،  نفر   ۳ و  دیگر سو  در  نفر   10
بااسر و تعیین کننده را بازی کردند که موجبات 

تفرقه و نفاق فراوان شد.
عضو شـورای شـهر تبریز، با اشـاره بـه اینکه 
علی رغـم حضـور افـراد مجـرب و تحصیل کـرده 
در شـورای شـهر، نتوانسـتیم بـا وحـدت رویـه 
شـورا را بـه جلـو ببریـم، تصریـح کـرد: پـس از 
جلسـه در آن خانـه مذکـور بود کـه دروغ گویی 
و ظاهرسـازی در بیـن اعضـای شـورای شـهر 
نمایـان شـد و حتـی در یکـی از مقاطـع بـه یاد 
دارم کـه یـک نفـر از اعضـا بـه نـزد مـن آمد و 
مدعی شـد وضـو گرفتـه ام و نماز خوانـده ام که 

بـه فانـی رأی ندهم.
وی ادامـه داد: امـا همـان فـرد صبـح همـان 
روز درسـت برعکـس ادعـای خـود عمـل کـرد 

و بایـد بدانیـم کـه بـده بسـتان از متن شـورای 
شـهر شـروع شـد.  امیرحقیان، با انتقاد از برخی 
دخالت هـای اعضای شـورای شـهر در انتصابات، 
خاطرنشـان کـرد: جای تأسـف فـراوان دارد که 
بـرای گرفتـن منصـب  اعضـای شـورای شـهر 
خـط قرمـز تعییـن کند، همـه ما بـرای خدمت 
جمـع شـده ایم  و اتفاقـات اخیر موجـب تنومند 

سـازی نهاد شـورای شـهر می شـود.
ــاوران  ــر مش ــاح دفت ــه افتت ــاره ب ــا اش وی ب
شــورای شــهر تبریــز، افــزود: ابــاغ غیرقانونــی 
ــی، توســط یکــی از اعضــا  ایــن دفتــر غیرقانون

ــن  ــه در ای ــرادی ک ــا اف انجام شــده و همــگام ب
ــر  ــد شــد، بهت ــا خواهن رابطــه دستگیرشــده ی

ــد. ــه درخــت و ریشــه آن را بزنن اســت تن
اخیراً  کرد:  تصریح  تبریز،  عضو شورای شهر 
نیز تعدادی از اعضای شورای شهر خارج از شورا 
تذکر  آن ها  به  من  و  می کنند  برگزار  جلساتی 
می دهم جلسات مخفی را تعطیل کنید، نیازی 
نیست شما 5 نفر خارج از شورا جلسه بگذارید.

شــهرام دبیــری، رئیــس شــورای شــهر 
علنــی  در جلســه  ابتــدای  در  نیــز  تبریــز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز، ب ــهر تبری ــورای ش ــروز ش ام

روز  به عنــوان  اردیبهشــت ماه   ۹ فرارســیدن 
ــاختار  ــاد در س ــن نه ــت ای ــه اهمی ــوراها، ب ش
جمهــوری اســامی اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: جمهــوری اســامی ایــران و حکومــت 
در  مــردم  مشــارکت  بــه  مــا  مردم نهــاد 
کارهــای دولتــی اعتقــاد داشــته اند و در تاریــخ 
ادوار شــورای شــهر ایــن مســئله خــود را نشــان 

داده اســت.
افزود: در 4 دوره اخیر شـــورای شهر،  وی 
علی رغـــم مشـــکات و مســـائل پیش آمده، 
برای  را  تکامل خود  شوراهای شـــهر، ســـیر 

ارتقای خود ســـپری کرده اســـت.
رئیـس شـورای شـهر تبریـز، بـا اشـاره بـه 
وجـود اولیـن انجمـن شـهری و شـهرداری در 
شـهر تبریز در ایـران، گفت: این انجمن توسـط 
معتمدیـن تبریـز تشکیل شـده بـود و مـا باید با 
حفـظ جایـگاه آن، در ارتقـای آن تـاش کنیم.
وی ادامه داد: در مسیر خدمت رسانی به مردم 
نیاز شدیدی به تعامل دولت و شوراها وجود دارد 
تا آن ها با حضور در خط مقدم خدمت رسانی به 

مردم، صادقانه به مردم خدمت کنند.
دبیری با اشاره به 10 اردیبهشت ماه به عنوان 
در  خلیج  این  اهمیت  خلیج فارس،  ملی  روز 
یادآور شد و گفت: 10  را  ایران و جهان  تاریخ 
ایرانیان  آن  در  که  است  روزی  اردیبهشت ماه 
اخراج  خلیج فارس  از  را  پرتغالی ها  توانستند 
کنند و این خلیج، نماد فرهنگ، تاریخ و اندیشه 

ایرانیان و قدمتی به درازای ایران دارد.
ــران  ــه تثبیــت حاکمیــت ای ــا اشــاره ب وی ب
ــج  ــارس، خلی ــزود: خلیج ف ــج، اف ــن خلی در ای
دوســتی و محبــت و صلــح اســت و ایــران 
ــه از  ــوده و همیش ــح ب ــتدار صل ــه دوس همیش

ــت. ــرده اس ــاع ک ــود دف خ

تبریـز، شـهر اولین هـا و یکـی از پرجاذبـه ترین شـهر های ایـران که بـا دارا بـودن تاریخ و 
فرهنگـی غنـی،  اهمیتـی غیـر قابل انکار را داراسـت، با توجـه به جایگاه تاریخی این شـهر 
و قـرار گرفتـن بخـش اعظـم جاذبه های تاریخی تبریـز در محدوده منطقه 8 شـهرداری تبریز 
و نیـز انتخـاب تبریـز به عنوان پایتخت گردشـگری جهان اسـام در سـال 2018، مصاحبه ای 
بـا  مهنـدس علـی مدبـر، شـهردار منطقه 8 تبریـز انجام داده ایـم که ماحصل آن به شـرح 

زیـر از نظـر خوانندگان گرامـی می گذرد.

در گفتگوی اختصاصی با مهندس مدبر، شهردار منطقه 8 تبریز مطرح شد:

همکاری شهروندان
 کليد حل مشکات شهری است

بررسی همکاری های تبريز و 
ايالت زاکسن آلمان در پروژه های 

زيرساختی و زيست محيطی

شهردار تبریز با اشاره به پیشینه مراودات این 
زمینه های  آلمانی،  مختلف  فناوری های  با  شهر 
پروژه های  در  را  آلمان  زاکسن  ایالت  با  همکاری 
زیرساختی،  صنایع  و  زیست  محیط  سبز،  فضای 

گسترده و ارزشمند توصیف کرد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
کشاورزی  وزیر  دیدار  در  نجفی  صادق  فارس، 
به  اشاره  با  آلمان،  زاکسن  ایالت  محیط زیست  و 
پیشینه مراودات شهر تبریز با فناوری های مختلف 
آلمانی، زمینه های همکاری طرفین را در پروژه های 
فضای سبز، محیط زیست و صنایع زیرساختی، 

گسترده و ارزشمند توصیف کرد.
وی یادآور شد: شهر تبریز با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و جایگاه تمدنی خود، همواره پیشتاز 
و  بوده  صنعتی  و  علمی  مختلف  دستاوردهای 
فناوری های  و  با صنایع  دیرباز  از  راستا،  این  در 

مختلف آلمانی همکاری نزدیک داشته است.
در  تبریز،  شهرداری  این که  بیان  با  نجفی 
شهرهای  با  مدیریت شهری،  مختلف  حوزه های 
صمیمی  ارتباط  فرانکفورت  و  برلین  هامبورگ، 
ساختار  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
شهرداری ها  ایران،  در  شهرداری ها  غیردولتی 
می توانند با سهولت و انعطاف بیشتری حوزه های 
دیپلماسی شهری را در خدمت برنامه های توسعه 

شهر پیگیری کنند.
نجفی تصریح کرد: با در نظر داشتن توان و 
تخصص  وزارت کشاورزی و محیط زیست ایالت 
در  جانبه  دو  همکاری های  پایه ریزی  زاکسن، 
صنایع  و  سبز  فضای  زیست،  محیط   حوزه های 
بود؛  دو طرفه خواهد  منافع  زیرساختی، ضامن 
مدیریت  برنامه های  خصوص  در  مباحث  این 
فضای  زیرساخت های  تقویت  زباله،  پسماند 
سبز و فناوری  هدایت  آب های سطحی می تواند 

نتیجه بخش باشد.
وی اظهار داشت: حضور موفق بازرگانان و فعاان 
اقتصادی ایران در آلمان در انسجام همکاری های 

طرفین موثر واقع خواهد شد.
شهر  ویژه  جایگاه  به  اشاره  با  تبریز  شهردار 
اسامی،  کشورهای  گردشگری  حوزه  در  تبریز 
اظهار امیدواری کرد: تعامل طرفین، در پیگیری 
اهداف گردشگری تبریز 2018 نقش آفرین باشد.

توماس اشمیت، وزیر کشاورزی و محیط زیست 
ایالت زاکسن آلمان نیز در این دیدار با قدردانی 
از مهمان نوازی شهردار تبریز خاطرنشان کرد: با 
گسترده  ظرفیت های  ایران،  علیه  تحریم ها  رفع 
تبریز و اقتصاد چند جانبه این شهر، موجب شده 
تبریز، از مقاصد و اهداف مهم فعاان صنعتی و 
سرمایه گذاری آلمان باشد. وی متذکر شد: وزارت 
کشاورزی و محیط زیست ایالت زاکسن آلمان در 
مدت حضور در تهران، مباحث جدی را زمینه های 
همکاری با بخش های کشاورزی و صنعتی ایران 
در  می تواند  مباحث  این  کرده  است؛  مطرح 
خصوص همکاری با پروژه های زیست محیطی و 

صنعتی شهر تبریز نیز مطرح شود.
ــت وزارت  ــه فعالی ــان اینک ــا بی ــمیت ب اش
کشــاورزی و محیط زیســت ایالــت زاکســن 
ــه کشــاورزی نیســت،  آلمــان، تنهــا محــدود ب
در  طرفیــن  همــکاری  زمینه هــای  گفــت: 
آب هــای  هدایــت  قبیــل  از  موضوعاتــی 
ــبز و  ــای س ــاورزی، فض ــع کش ــطحی، صنای س

ــت. ــارز اس ــز ب ــه نی ــت زبال مدیری

در سال گذشته تحقق یافت :
پايش ايمنی 21 هزار کيلومتر شبکه 

های گاز رسانی در سطح استان 
آذربايجان شرقی 

مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان از پایش ایمنی 
21 هـزار کیلومتـر خطوط شـبکه های گازرسـانی 

در سـطح اسـتان آذربایجا شـرقی خبر داد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از روابـط عمومی شـرکت گاز اسـتان آذربایجان 
بـا  اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر  شـرقی، 
اعـام ایـن مطلـب گفـت : در راسـتای حفظ و 
افزایـش ضریب ایمنی شـبکه های گازرسـانی و 
از بیـن بـردن خطـرات احتمالـی و جلوگیری از 
هدررفـت سـرمایه ملـی در سـال گذشـته بیش 
از 21 هـزار کیلومتـر عملیـات بررسـی و نشـت 
یابـی از خطـوط شـبکه هـای تغذیـه و توزیـع 
گاز اسـتان بـه همـت امـور بازرسـی فنـی ایـن 

شـرکت انجـام گرفته اسـت . 
ولـی الـه دینـی با اشـاره بـه اهمیـت کنترل 
تأسیسـات گازرسـانی افـزود : عملیـات نشـت 
یابـی و کنتـرل تأسیسـات گازرسـانی  مطابـق 
بـا اسـتاندارد هـای بیـن المللـی و بـا تکیـه بـر 
انسـانی متخصـص و  نیـروی  توانمنـدی هـای 
تکنولـوژی  پیشـرفته  تجهیـرات  بـا  و  کارآمـد 
واحـد  سـوی  از  سـاله  همـه  دنیـا  روز  هـای 

می گیـرد. انجـام  شـرکت  فنـی  بازرسـی 
وی همچنیـن از کنتـرل و پایـش 562 هـزار 
انشـعاب گاز و نشـت یابـی  از1580 ایسـتگاه 
تقلیـل فشـار گاز و انـدازه گیری به روش سـاب 

تسـت خبر داد.
مهنـدس دینـی افـزود : بـا پایـش و کنتـرل 
دقیـق شـبکه هـای گازرسـانی تاکنـون هیـچ 
حادثـه ای گـزارش نشـده اسـت و بـا برنامـه 
عملیـات  گرفتـه  مـدون صـورت  هـای  ریـزی 
زمانـی  هـای  بـازه  و  مقاطـع  در  یابـی  نشـت 

ادامـه دارد.  بـاا  بـا حساسـیت  مختلـف و 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان در خاتمـه از 
مـردم ، شـهرداریها دهیاری هـا دسـتگاه هـای  
اجرایـی درخواسـت نمـود  جهـت جلوگیری از 
حـوادث ناشـی از  گاز طبیعـی قبـل از هرگونـه 
حفـاری هماهنگـی ازم بـا شـرکت گاز را انجام 
دهنـد و در صـورت بـروز حادثه سـریعاً آن را با 

سـامانه 1۹4 امـداد گاز گـزارش نمایند.
ترامپ:

توافق هسته ای ايران را به يک قدرت 
بزرگ تبديل کرد

نامــزد پیشــتاز حــزب جمهــوری خــواه 
آمریــکا اصــول سیاســت خارجــی خــود را 
در صــورت پیــروزی در انتخابــات ریاســت 

برشــمرد. جمهــوری 
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
ــزد  ــپ نام ــد ترام ــنیم، دونال ــل از تس ــه نق ب
پیشــتاز حــزب جمهــوری خــواه آمریــکا اصــول 
سیاســت خارجــی خــود را در صــورت پیــروزی 

ــمرد. ــوری برش ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
یــک روز پــس از پیــروزی در رقابــت هــای 
درون حزبــی، دونالــد ترامــپ »امنیــت آمریکا« 
را در راس آنهــا خوانــد و گفــت: »سیاســت 
خارجــی مــن همــواره امنیــت آمریــکا و مــردم 
آن را بااتــر از هــر چیــز قــرار می دهــد و 
بایــد در اولویــت باشــد. ایــن اصــل، بنیــاد هــر 
ــم.« ــاذ می کن ــن اتخ ــه م ــت ک ــی اس تصمیم

ایــن میلیــاردر نیویورکــی کــه خــود را 
ــد  ــان می دان ــوری خواه ــازع جمه ــزد بامن نام
ــا،  ــاراک اوبام ــا انتقــاد از سیاســت خارجــی ب ب
رئیــس جمهــوری کنونــی آمریــکا افــزود: 
»اشــتباهات رئیــس جمهــور اوبامــا از عــراق و 
مصــر تــا لیبــی و و ســوریه هــر کــدام موجــب 
شــده منطقــه را در آشــفتگی فــرو بــرد و 
فضــای مــورد نیــاز بــرای رشــد داعــش را 

ــرد.« ــم ک فراه
بخـش عمـده ای از سـخنرانی دونالـد ترامپ 
حملـه به سیاسـت هـای اوباما بـود. او در بخش 
دیگـری از سـخنانش بـه توافق هسـته ای ایران 
پرداخـت و آن را فاجعـه بار خوانـد. او گفت این 
توافـق ایـران را به یـک »قدرت بـزرگ« تبدیل 
کـرد کـه هزینـه آن را اسـرائیل، متحـد آمریکا 

در منطقـه و خـود آمریـکا می پردازد.
او همچنیــن بــا انتقــاد از رفتــار دولــت 
آمریــکا در قبــال اســرائیل گفــت کــه اســرائیل 
دوســت بــزرگ مــا و یــک دموکراســی واقعــی 
در خاورمیانــه از طــرف دولتــی فاقــد شــفافیت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــاد ق ــی مــورد انتق اخاق
دونالـد ترامپ در رقابت های سـه شـنبه این 
هفتـه در هر پنـج ایالـت کانتیکت، پنسـیلوانیا، 
دلـور، مریلنـد و رودآیلنـد از رقیـب خـود تـد 
کـروز پیشـی گرفـت و تـا کسـب عنـوان نامزد 

نهایـی ایـن حـزب فاصلـه زیادی نـدارد.

آستان مقدس امامزاده سيدجمال بن 
موسی بن جعفر)ع( غبارروبی شد 

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه نقـل 
از روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف وامـور خیریـه 
اردیبهشـت ماه  نهـم  امـروز  شـرقی،  آذربایجـان 
بـن  جمـال   سـید  امامـزاده  غبارروبـی  مراسـم 
موسـی  بـن جعفـر)ع( بـا حضـور حجت ااسـام 
کل  اداره  فرهنگـی  معـاون  مشـهوری  وحـدت 
اوقـاف و امورخیریـه اسـتان، حجت ااسـام رضـا 
جعفـری رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه ناحیه 
یـک تبریـز و حجت ااسـام شـعبانی دبیـر جبهه 
برگـزار شـد.  اسـتان  اسـامی  انقـاب  فرهنگـی 
تمامـی نـذورات جمـع شـده در ایـن غبارروبـی 
فقـط برای مخـارج عمرانی، رفاهـی و معنوی خود 
امـام زاده صـرف خواهـد شـد و همچنیـن در بیـن 
ایـن نـذورات اسـکناس های کشـورهای دیگـر نیز 
مشـاهده می شـد که نشـان دهنده عاقه توریست 
بـه امامزادگان اسـت و همچنین به اکثـر نامه های 
داخـل ضریـح در حد توان رسـیدگی خواهد شـد. 
و  اوقــاف  اداره  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
امورخیریــه اســتان با صــدور کارت آئیــن غبارروبی 
از مســئولین و شــخصیت های قرآنی برای شــرکت 
در ایــن مراســم دعــوت بــه عمل مــی آورد. یــادآور 
موســی بن  ســیدجمال بن  امامــزاده  می شــود، 
ــا چهــار واســطه امامــزاده ابوالحســن  جعفــر)ع( ب
محمدبــن  بــن  الجمــال  جعفــر  موســی بن 
ابراهیم بــن محمــد الیمانــی أو الیمامــی بــن 
عبیــداه بــن اامــام موســی الکاظــم)ع( معرفــی 

کرده انــد.

 عضو شورای شهر تبریز: 

بده بستان و تخلفات از متن شورای 
شهر شروع شد
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ــرم  ــور محت ــس جمه ــردی ریی ــفر راهب  س
ــاه و  ــن م ــی فروردی ــه پایان ــه در هفت ــه ترکی ب
امضــای هشــت ســند همــکاری میــان تهــران و 
آنــکارا، بیانگــر تصمیــم و عــزم دو کشــور بــرای 
تقویــت همــکاری همــه جانبــه میــان ایــران و 

ترکیــه اســت. 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ســنا، حمیــد روح بخــش بــا بیــان 
ــن  ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــام ک ــوق اع ــب ف مطل
بانک هــای  روابــط  شــد  مقــرر  مذاکــرات 
دولتــی و خصوصــی توســعه یابــد و بانــک 
هــای ترکیــه شــعبی در ایــران داشــته باشــند. 
ــکاری  ــد هم ــدواری ش ــار امی ــن اظه همچنی
بــورس هــای تهــران و اســتانبول در بــازار 
ــان دو  ــی را می ــت و خوب ســرمایه، تحــول مثب

کشــور بوجــود آورد.
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی
بــورس تهــران، ایــن ســفر را یــک ســفر مهــم 
ــات  ــت اقدام ــت: ازم اس ــار داش ــد و اظه خوان
بــورس تهــران در راســتای ارتقــای ســطح 
ــال  ــه از س ــتانبول ک ــورس اس ــا ب ــکاری ب هم
گذشــته آغــاز شــده و در راســتای اهــداف 
دولــت محتــرم اســت بــه طــور مشــروح 
مــی رود  انتظــار  و  شــود  ارایــه  گزارشــی 
فراهــم شــده در  از درگاه  مالــی  نهادهــای 
ــدازی  ــه، راه ان ــای دو گان ــرش ه ــتای پذی راس
ــروژه و  ــدوق پ ــی، صن ــن الملل ــای بی ETF ه

ــه  ــی ب ــن الملل ــادار بی ــایر اوراق به ــار س انتش
ــد. ــره گیرن ــی به ــور اجرای ط

ــده  ــا ش ــه امض ــه تفاهم نام ــاره ب ــا اش وی ب
در  اســتانبول  و  تهــران  بــورس  دو  میــان 
ــر 2015(  ــاه ۹4، )26 اکتب ــان م ــخ 4 آب تاری
ــازار  ــاان دو ب ــاط فع ــعه ارتب ــور توس ــه منظ ب
و نیــز فراهــم آوردن زمینه هــای همــکاری 
مشــترک، گفــت: امــور بین الملــل بــورس 
تهــران رایزنی هایــی را بــا بخــش بازار یابــی 
ــی  ــت اجرای ــتانبول جه ــورس اس ــروش ب و ف
ــت و  ــام داده اس ــکاری انج ــند هم ــردن س ک
ــی  ــک گردهم آی ــزاری ی ــتین گام برگ در نخس
ــرمایه دو  ــای س ــاان بازاره ــن فع ــترک بی مش
کشــور ایــران و ترکیــه مطــرح گردیــد تــا 
ــن  ــه بی ــضای تفاهم نام ــه امــــ ــت ب ــا عنای ب
و  بیشــتر  همــکاری  زمینه هــای  بورس هــا، 
ــق  ــرای تحق ــردد. ب ــط بررســی گ ــعه رواب توس
ــرمایه  ــازار س ــش ب ــزاری همای ــر برگ ــن ام ای
ایــران و ترکیــه در تهــران در دســتور کار قــرار 

ــت. گرف
روح بخــش ضمــن بیــان تمایــل بــورس 
ــرکت های  ــرش ش ــکان پذی ــه ام ــتانبول ب اس
ــورس  ــت: ب ــتانبول، گف ــورس اس ــی در ب ایران
اســتانبول تــاش داشــت همایــش مــورد نظــر 
ــا  ــد. ب ــزار نمای ــوع برگ ــن موض ــا ای ــا ب را صرف

اینحــال، بــا گذشــت زمــان و بررســی های 
صــورت گرفتــه، بــورس تهــران موضوعــات 
ــه  ــش اضاف ــتور کار همای ــه دس ــری را ب دیگ
ــل در  ــف همــکاری متقاب ــاد مختل ــا ابع کــرد ت

ــود. ــه ش ــر گرفت نظ
ــرات ایجــاد  ــال تغیی ــه دنب ــه داد: ب وی ادام
بــورس  اطــاع مســئوان  شــده و کســب 
اســتانبول از چگونگــی برگــزاری نشســت و 
مدعــوان و شــرکت کنندگان ایرانــی، شــمار 
افــراد حاضــر در هیــات بــورس اســتانبول 
و بــازار ســرمایه ترکیــه افزایــش یافــت و 
ــداد در  ــن روی ــید. ای ــر رس ــدود 40 نف ــه ح ب
نهایــت، بــا مشــارکت نزدیــک بــه 150 نفــر از 
ــامل  ــور ش ــرمایه دو کش ــای س ــاان بازاره فع
شــرکت هــای کارگــزاری، تامیــن ســرمایه 
بــه همــراه  هــا، مشــاوران ســرمایه گذاری 
بورس هــا و مقام هــای ناظــر بــازار ســرمایه 
ــفند۹4، 2۹  ــخ 10 اس ــه در تاری ــران و ترکی ای

ــد. ــزار ش ــه 2016 برگ فوری
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی
تفاهم نامــه ای  امضــای  بــه  تهــران  بــورس 
بــازار  ناظــر  مقام هــای  بیــن  چهارجانبــه 
همچنیــن  و  ترکیــه  و  ایــران  ســرمایه 
ــرد  ــاره ک ــتانبول اش ــران و اس ــای ته بورس ه
و افــزود: برایــن اســاس امضاکننــدگان موافقــت 
ــا تــاش بــه منظــور توســعه روابــط  خــود را ب
ــا  ــد ب ــای جدی ــروژه ه ــف پ ــن و تعری فیمابی
ــور  ــرمایه دو کش ــای س ــاع بازاره ــدف انتف ه
شــامل راه انــدازی صنــدوق ســرمایه گذاری 

ــای  ــال داده ه ــورس، انتق ــن دو ب ــی بی خارج
بــورس تهــران بــه خریــداران داده هــا از طریــق 
ســامانه EDDN بــورس اســتانبول و برقــراری 
ارتبــاط بیــن ســپرده گــذاری مرکــزی ایــران و 

ــرد.  ــاره ک ــه اش ــک ترکی ــاکاس بان ت
وی در تشـــریح برنامـــه  همایـــش گفت: 
در روز برگـــزاری همایش پس از ســـخنرانی 
و  تهـــران  بورس هـــای  عامـــل  مدیـــران 
اســـتانبول، معرفـــی مختصـــری از بازارهای 
ســـرمایه دو کشـــور بعمل آمد. سپس فعاان 
بازارهای ســـرمایه ایران و ترکیـــه به معرفی 
مجموعه هـــای خـــود، زمینه هـــای فعالیت 
رویداد  ایـــن  برگـــزاری  از  انتظاراتشـــان  و 
پرداختند. سپس مجموعه ای از شــــرکت های 
پذیـــرش شـــده در بورس تهـــران در بخش 
های نفت و پتروشـــیمی، معـــادن و فلزات، 
در  دورنمای سرمایه گذاری  و  عملکرد خــــود 

ایـــن صنایع را تشـــریح کردند.
نشســت،  پایانــی  بخــش  در  روح بخــش 
گفــت: در بخــش پایانــی همایــش نیز نشـــست 
رو در روی فعــاان تــدارک دیــده شــد تــا 
و  اختصاصــی  رایزنی هــای  انجــام  فرصــت 
در  و  فراهــم  همــکاری  جزییــات  بررســی 
ــدازی  ــه، راه ان خصــوص پذیــرش هــای دو گان
ــروژه  ــدوق پ ــی، صن ــن الملل ــای بی ETF ه

و انتشــار ســایر اوراق بهــادار بیــن المللــی 
ــرد . ــورت پذی ــره ص مذاک

مطبوعاتی  نشســـت  بـــه  اشـــاره  با  وی، 
مدیران ارشـــد دو بورس با حضور گســـترده 

همایـــش،  حاشـــیه  در  رســـانه  اصحـــاب 
در  مناســـبی  انعکاس  شـــاهد  کـــرد:  بیان 
خبرگزاری هـــا، جراید و صدا و ســـیما بودیم.

از  پــس  روز  بــه  اشــاره  بــا  روح بخــش 
برگــزاری همایــش گفــت: در ایــن روز، هیــات 
ــزرگ و  ــزاری ب ــرکت کارگ ــد ش ــه از چن ترکی
همچنیــن شـــــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی 
بازدیدهایــی بــه عمــل آورد و جـــمع بندی 
نتایــج حاصــل از آنهــا بــه همــراه نتایــج 
مذاکــرات مســئوان بــورس اســتانبول بــا 
اوراق  و  بــورس  و ســازمان  مرکــزی  بانــک 
بهــادار ایــران را بــا مســئوان بــورس در میــان 

گذاشــتند.
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی
ــده  ــام ش ــنجی انج ــه نظرس ــران، ب ــورس ته ب
و  کــرد  اشــاره  رویــداد  برگــزاری  از  پــس 
نحــوه  از  مشــارکت کنندگان  اکثــر  گفــت: 
و  هم اندیشــی  برگــزاری  و  بــــرنامه ریزی 
داشــتند  رضایــت  آن  جانبــی  برنامه هــای 
و پیشــنهاداتی بــرای برگــزاری رویدادهــای 
از  بیشــتری  تعــداد  همــراه  بــه  بعــدی 
شــرکت های پذیــرش شــده و صنایــع مختلــف 

مطــرح کردنــد.
ــه  ــزاری ترکی ــرکت های کارگ ــل ش وی تمای
بــا همــکاری بــا شــرکت های ایرانــی را از 
ــرد  ــام ک ــش اع ــن همای ــای ای ــه پیامده جمل
ــزود: شــماری از شــرکت های کارگــزاری و  و اف
تامیــن ســرمایه ترکیــه از تمایــل خــود بــه آغاز 
فعالیــت در بــازار ســرمایه ایــران و همــکاری بــا 
ــی  ــد و گروه ــر دادن ــان خب ــان ایرانی ش همتای
نیــز در پــی بازاریابــی جهــت آماده ســازی 
بــورس  در  آن هــا  پذیــرش  و  شــرکت ها 
ــرمایه گذاری  ــزار س ــاد اب ــا ایج ــتانبول و ی اس
مبتنــی بــر اوراق بهــادار انتشــار یافتــه در بــازار 

ــران هســتند. ای
ــرد:  ــان ک ــر نش ــه خاط ــش در ادام روح بخ
بــدون شــک افــزون بــر جذابیــت بــورس 
تهــران بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی و 
ــورس  ــه، ب ــذاران ترکی ــرمایه گ ــن س همچنی
ــا  ــک ب ــط نزدی ــطه رواب ــه واس ــز ب ــه نی ترکی
ــت  ــد فرص ــی می توان ــذاران خارج ــرمایه گ س
هــای ســرمایه گــذاری در بــورس تهــران را در 
اختیــار ســرمایه گــذاران فعــال در ترکیــه قــرار 
دهــد. مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
بــورس تهــران، در انتهــا گفــت: در پایــان انتظار 
مــی رود نهادهــای مالــی فعــال در بازار ســرمایه 
از درگاه فراهــم شــده توســط بــورس تهــران و 
ــرش هــای  ــورس اســتانبول، در راســتای پذی ب
دوگانــه، راه انــدازی ETF هــای بیــن المللــی، 
ــادار  ــایر اوراق به ــار س ــروژه و انتش ــدوق پ صن
بیــن المللــی بــه طــور اجرایــی بهــره بــرداری 

ــد. کنن

 40 حــدود  بــا  کــه  نشســت  ایــن  در   
آلمــان،  کشــورهای  از  خارجــی  مهمــان 
روســیه، فرانســه، ســوییس، کــره جنوبــی، 
و  ســوریه  پاکســتان،  هند،یونــان،  چیــن، 
ــرمایه  ــازار س ــی از ب ــان داخل ــه و مهمان نیجری
ــزار می شــود،  ــان انگلیســی برگ ــه زب ــران وب ای
صاحبنظــران و اســاتید آشــنا بــا مباحــث مالــی 
- اســامی از ایــران، مالــزی، آلمــان و ســوییس 
ــد  ــه خواهن ــود را ارائ ــی خ ــتاوردهای علم دس

ــرد . ک
ســرمایه  »بــازار  نشســت  هشــتمین 
ســازمان  همــکاری  بــا   )ICM( اســامی« 
توســعه  بانــک  و  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
اســامی )IDB( و بــا حضــور اندیشــمندان 
ــیایی،  ــف آس ــورهای مختل ــران کش و صاحبنظ
اروپایــی و آفریقایــی چهاردهــم و پانزدهــم 
ــیان  ــل پارس ــاری در محــل هت اردیبهشــت ج

می شــود. برگــزار  آزادی 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــا حــدود  نقــل از ســنا، در ایــن نشســت کــه ب
40 مهمــان خارجــی از کشــورهای آلمــان، 
روســیه، فرانســه، ســوییس، کــره جنوبــی، 
و  ســوریه  پاکســتان،  هند،یونــان،  چیــن، 
ــرمایه  ــازار س ــی از ب ــان داخل ــه و مهمان نیجری
ــزار می شــود،  ــان انگلیســی برگ ــه زب ــران وب ای
صاحبنظــران و اســاتید آشــنا بــا مباحــث مالــی 
- اســامی از ایــران، مالــزی، آلمــان و ســوییس 
ــد  ــه خواهن ــود را ارائ ــی خ ــتاوردهای علم دس

ــرد. ک
هــدف ایــن همایــش، شناســاندن ابعــاد 
اســامی بــازار ســرمایه ایــران و ظرفیــت هــای 
بــازار ســرمایه اســامی بــه جهــان اســت. 
همچنیــن معرفــی ابزارهــای نویــن اســامی در 
ــن همایــش  ــازار ســرمایه از دیگــر اهــداف ای ب

اســت.
ــازار  ــت ب ــتمین نشس ــی هش ــوع اصل موض
ســرمایه اســامی،  » نهادهــای مالــی اســامی 
ــی  ــریعت و بررس ــا ش ــق ب ــوب منظب در چارچ
ــا«  ــش روی آنه ــده پی ــته و آین ــرد گذش عملک

اســت .
 همچنیــن ســاختار و عملکــرد صنــدوق 
هــای ســرمایه گــذاری اســامی، ریســک هــای 
مالــی مرتبــط بــا ســرمایه گــذاری در واحدهای 
ــرعی در  ــامی،حاکمیت ش ــای اس ــدوق ه صن
ــون  ــی اســامی، نظــام هــای قان ــای مال نهاده
ــامی و   ــای اس ــدوق ه ــوزه صن ــذاری در ح گ
بانــک هــای ســرمایه گــذاری و خدمــات آن هــا 
در چارچــوب منطبــق بــا شــریعت از مهمتریــن 

ــن نشســت اســت. محورهــای ای

بـه نظـر می رسـد بـازار سـرمایه در انتظـار 
اجرایـی  از  ناشـی  مثبـت  آثـار  نمایـان شـدن 
شـدن برجـام و گشـایش روابـط بیـن المللـی 
و مالـی بـر وضعیـت سـودآوری گروه هـا بویـژه 
بانـک و خـودرو هسـتند که این امـر در گزارش 
هـای شـش ماهه سـال جـاری رخ خواهـد داد.
انتشـار اخبـار مثبـت و امیـدوار کننـده در 
خصـوص اجرای طـرح برجام و انجـام مذاکرات 
جهـت همکاری مشـترک با سـرمایه گـذاران و 
تولیـد کننـدگان خارجـی در حالـی طـی مـاه 
افزایـش  موجـب  گذشـته  سـال  پایانـی  هـای 
ارزش سـهام شـرکت ها شـده بـود کـه در ایـن 
بیـن برخـی از گروه هـا نسـبت به سـایر صنایع 
حجـم بیشـتری از نقدینگـی را جـذب کردند و 
بـه عنـوان لیـدر و حرکت دهنـده بازار سـرمایه 
بودنـد. ایـن رونـد صعـودی و هیجانـی موجـب 
حـد  از  بیـش  سـرمایه  بـازار  فعـاان  تـا  شـد 
انتظـارات و واقعیت هـا از خـود واکنـش نشـان 

. هند د
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از بـورس نیـوز، یک کارشـناس بازار سـرمایه با 
بیـان ایـن مطلـب عنوان کـرد: به نظر می رسـد 
بازار سـرمایه در انتظار نمایان شـدن آثار مثبت 
ناشـی از اجرایی شـدن برجام و گشـایش روابط 
بـر وضعیـت سـودآوری  المللـی و مالـی  بیـن 
گروه هـا بویـژه بانـک و خـودرو هسـتند که این 
امـر در گـزارش هـای شـش ماهـه سـال جاری 
رخ خواهـد داد. از ایـن رو، در صورتیکه گزارش 
عملکـرد نیمه اول شـرکت ها مناسـب باشـد در 
شـرایطی کـه رشـد اقتصـادی در سـال ۹5 نیز 
متصـور اسـت، می تـوان به رونـق بازار سـرمایه 

امیـدوار بود.

محمد همتـی روز بهانی افزود: یکی از دایل 
اصلـی عدم رشـد بـازار سـرمایه و حرکت آن در 
مسـیر نزولی خاف انتظارات عموم سـهامداران 
از همیـن موضوع نشـأت می گیرد و می بایسـت 
اثـرات عملـی و واقعی رشـد اقتصادی و توسـعه 
فعالیـت های بیـن المللی در سـودآوری صنایع 
و وضعیـت اقتصـادی نمـود پیـدا کنـد. در کنار 
آن، توجـه بـه این نکتـه حائز اهمیت اسـت که 
در صورتیکـه رشـد هیجانـی و پر شـتاب قیمت 
سـهام شـرکت ها در سـال ۹5 ادامـه دار بـود، 

وضعیـت بـازار سـرمایه بـه مرحلـه خطرناکـی 
از  بسـیاری  سـهام  قیمـت  و  می شـد  نزدیـک 
شـرکت ها بـه صورت حبابـی افزایـش می یافت. 
از ایـن ور رونـد اصاحـی در مقطعـی از زمـان 
ازم بـه نظـر می رسـد کـه ایـن رونـد نیـز بـا 
عملکـرد مناسـب شـرکت ها به رونـد تعادلی رو 

بـه مثبت تبدیـل خواهد شـد.
رونـد جهانـی  و  بانکـی  بهـره  نـرخ  بـه  وی 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اساسـی  فلـزات  قیمـت 
کاهـش نـرخ بهـره بیـن بانکـی و نیـز سـپرده 

هـای بانکـی کـه در برنامـه سـال جـاری دولت 
قـرار دارد در کنـار رشـد نـرخ جهانـی فلـزات 
اساسـی و نفـت از عوامـل رشـد بازار سـرمایه و 
ورود نقدینگـی جدیـد به آن به شـمار می روند.

صنایـع  بـه  سـرمایه  بـازار  کارشـناس  ایـن 
مختلـف فعـال در بـورس اشـاره کـرد و اظهـار 
داشـت: صنعـت خـودرو صـرف نظـر از وضعیت 
رشـد  بـرای  آن  هـای  پتانسـیل  و  بنیـادی 
نقدینگـی  از  توجهـی  قابـل  سـودآوری حجـم 
در بـورس را بـه خـود جـذب کـرده و درکانـون 
طوریکـه  بـه  دارد.  قـرار  سـهامداران  توجـه 
بسـیاری از فعاان بازار سـرمایه رونـد معامات 
روزانـه ایـن گروه را بررسـی می کنـد و صعود و 
یا نزول ارزش سـهام آن در کلیت بازار سـرمایه 

اسـت. اثـر گذار 
حــال آنکــه در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه 
ــت  ــی نف ــت جهان ــدی قیم ــش 50 درص افزای
مســتعد  پاایشــی  گــروه  گفــت  می تــوان 
ــرمایه و  ــازار س ــوی ب ــی از س ــذب نقدینگ ج

ــتند. ــودآوری هس ــد س رش
همتـی روزبهانـی ادامـه داد: بانک هـا نیـز از 
لحـاظ بنیـادی بـا توجـه بـه مـواردی همچـون 
گشـایش روابـط بیـن المللـی، سـوئیفت بانکی، 
اجـرای برنامـه افزایـش سـرمایه و کاهـش نرخ 
بهـره از توانایی رشـد سـودآوری برخوردارند که 
البتـه در ایـن بیـن عرضـه هـای پـر حجـم در 
نمـاد بانک هـا از سـوی سـهامداران عمـده آنهـا 
همچـون مانعـی بـرای رشـد ارزش سـهام آنهـا 
و جـذب نقدیگـی بـه شـمار مـی رود و بـه نظـر 
می رسـد تنهـا بـا ورود حجـم نقدینگـی قابـل 
توجـه می تواننـد رشـد قیمـت سـهام را تجربـه 

. کنند

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران مطرح کرد؛

ارتقاء سطح همکاری بورس 
تهران و بورس استانبول 

 چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت برگزار می شود؛ 

 نشست علمی بازار سرمايه اسامی 
با حضور 40 مهمان خارجی 

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

تحقق انتظارات سهامداران، 
آیت اه یزدی:محرک قوی رشد بازار سرمايه

بانک ها با نوشتن قراردادهايی، 
ظواهر شبهات شرعی سودهای بانکی 

را رفع می کنند

گفـت:  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  رئیـس 
متاسـفانه سـودهای بانکـی بـا رونـد خاصی در 
حال افزایش اسـت و سـود بانکـی در هیچ جای 
دنیـا بـا ایـران برابـری نمی کنـد، امـا بانک هـا 

بازهـم تبلیغـات خـود را بیشـتر می کننـد.
خبـرگان  مجلـس  رئیـس  یـزدی  آیـت اه 
رهبـری طی سـخنانی اظهار داشـت: متاسـفانه 
حـال  در  خاصـی  رونـد  بـا  بانکـی  سـودهای 
افزایـش اسـت و سـود بانکی در هیـچ جای دنیا 
بـا ایـران برابـری نمی کنـد، امـا بانک هـا بازهـم 

تبلیغـات خـود را بیشـتر می کننـد.
آیـت اه یـزدی افـزود: بانک هـا بـا نوشـتن 
قراردادهایی، ظواهر شـبهات شـرعی سـودهای 

بانکـی را رفـع می کننـد.

ازکارشناس بازار ارز و آتی سکه سوال شد:
چرا دار بر مدار نزولی 

قرار گرفته است؟
از جملـه دایلـی کـه باعث افـت قیمت دار 
طـی یک مـاه گذشـته شـد، می تـوان به فشـار 
عرضـه سـنگین دار توسـط بانـک مرکـزی بـه 
عنـوان بـازار سـاز در این بـازار، سـردرگم بودن 
کاهـش  موجـب  کـه  گـران  معاملـه  و  داان 
حجـم معامات و در نتیجـه کاهش قیمت دار 
آمریـکا شـده و رشـد قیمـت نفـت اشـاره کرد.

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از بـورس نیـوز، طـی یـک مـاه گذشـته نـرخ 
هـر دار آمریـکا در مـداری کامـًا نزولـی قـرار 
قیمـت ۳510  اولیـن  از  بـه طوریکـه  گرفـت، 
تومانـی کـه بااتریـن نـرخ در اولیـن ماه سـال 
جـاری بـود بـه سـطح ۳460 تومـان کـه پایین 

تریـن قیمـت مـاه بـود، رسـید.
آتـی سـکه در  ارز و  بـازار  یـک کارشـناس 
رابطـه بـا عواملـی کـه باعـث نزولی شـدن روند 
دار آمریـکا شـده بـود، اظهـار داشـت: از جمله 
دایلـی کـه باعث افت قیمـت دار طی یک ماه 
گذشـته شـد، می توان به فشـار عرضه سـنگین 
دار توسـط بانـک مرکـزی بـه عنوان بازار سـاز 
در ایـن بـازار، سـردرگم بـودن داان و معامله 
گـران کـه موجب کاهـش حجم معامـات و در 
نتیجـه کاهـش قیمت دار آمریکا شـده و رشـد 

قیمـت نفت اشـاره کرد.
نیمـا کرامـت در ادامـه افـزود: فشـار عرضـه 
دار توسـط بانـک مرکـزی بـه جهـت برنامـه 
دولـت بـرای تـک نرخـی کـردن ارز می باشـد 
کـه قیمت هـا را بـه صـورت دسـتوری پاییـن 
آورده اسـت. در رابطـه با رشـد قیمـت نفت نیز 
بایـد گفت، بـا افزایـش قیمت جهانـی نفت، ارز 
بیشـتری وارد کشـور می شـود و در نتیجـه نرخ 
دار را کاهـش می دهـد. وی تصریح کـرد: البته 
بـه این عملکـرد دولت انتقاد زیادی وارد اسـت، 
چـرا کـه بانـک مرکـزی باید بـه عنـوان تنظیم 
کننـده بـازار عمـل کنـد نـه آنکـه بـه صـورت 

دسـتوری قیمت هـا را تغییـر دهـد.
این کارشـناس بـازار ارز گفت: در سـال های 
اخیـر فـی ما بیـن تـورم داخلـی کشـور و تورم 
کشـور آمریـکا که بـه ترتیب نرخ تـورم 20 و 4 
درصد اسـت شـکاف زیادی وجـود دارد، مانع از 
افـت بیـش از حد قیمت دار در بازار آزاد شـده 
کـه در کنـار دخالـت های بانک مرکـزی ممکن 
اسـت این فشـارها قیمت دار را همچون فنری 
جمـع کنـد امـا نباید فرامـوش کرد کـه این امر 

موجـب جهـت قیمت دار در آینده شـود.
کرامـت ادامـه داد: یکـی دیگر از ایـن عوامل 
بـاز شـدن سـوئیفت بانکـی بـه صـورت کامـل 
بانکـی  روابـط  تسـهیل  باعـث  کـه  می باشـد 
و نقـل و انتقـال پـول می شـود کـه ایـن امـر 
موجـب از بیـن رفتـن محدودیـت منابـع ارزی 
شـده و عرضـه ارز را در بـازار افزایـش می دهـد 
و در نتیجـه ایـن موضـوع قیمـت ارز را کاهـش 
می دهـد.  ایـن تحلیلگـر بـازار ارز با بیـان اینکه 
نوسـانات فروردیـن مـاه سـال جاری بسـیار کم 
بـود امـا رونـد نزولـی داشـت، عنـوان کـرد: باا 
بـودن ارزش دار در کشـورهای همسـایه مثـل 
ایجـاد  آربیتـراژ  فرصـت  افغانسـتان  و  ترکیـه 
می کنـد کـه باعـث خـروج دار خواهـد شـد، 
از طرفـی بـا افزایـش قیمـت در هـم دبـی کـه 
بـا دار رابطـه مسـتقیم دارد، در کوتـاه مـدت 
مانـع از افـت قیمـت بیـش از حـد دار در بازار 
آزاد شـده اسـت.  کرامت در خاتمه با اشـاره به 
ارزان بـودن قیمـت دار در حـال حاضـر عنوان 
کـرد: بـا توجه به کاهـش تورم و افزایـش منابع 
ارزی کشـور بـه دلیـل افزایـش قیمـت نفـت و 
اجرایـی شـدن برجـام، اجرایـی شـدن برجام و 
نزدیـک شـدن دو نـرخ مباداتـی و بـازار آزاد 
بـه یکدیگـر شـرایط را بـرای تـک نرخی شـدن 
تسـهیل کـرده اسـت و بـه نظـر می رسـد تـک 
نرخـی شـدن آن در حـدود ۳000 تـا ۳500 
تومـان صـورت بگیـرد کـه آنچـه از وعـده های 
مسـئولین بـر می آیـد، ایـن امـر در نیمـه دوم 

سـال جـاری اجرایی شـود.

 ثروتی مطرح کرد: 
 تفحص از بانک ها و استيضاح وزير 

اقتصاد مجازات عدم پرداخت وام 10 
ميليون تومانی ازدواج 

عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
اســـامی  شـــورای  مجلـــس  محاســـبات 
 10 وام  بانک هـــا  صورتیکـــه  در  گفـــت: 
میلیـــون تومانـــی ازدواج را پرداخـــت نکننـــد 
تحقیـــق و تفحـــص از بانک هـــا و اســـتیضاح 
وزیـــر اقتصـــاد از ســـوی مجلـــس پیگیـــری 

. د می شـــو
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــی  ـــا ثروت ـــی الرض ـــت، موس ـــه مل ـــل از خان نق
دربـــاره وضعیـــت افزایـــش وام ازدواج گفـــت: 
اینکـــه شـــنیده می شـــود منابـــع کافـــی 
در بانک هـــا بـــرای پرداخـــت وام قـــرض 
ـــت. ـــول نیس ـــل قب ـــدارد، قاب ـــود ن ـــنه وج الحس
ـــملقان  ـــه و س ـــورد، مان ـــردم بجن ـــده م نماین
ــه داد:  ــامی، ادامـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ــه  ــار مصوبـ ــر بـ ــا زیـ ــه بانک هـ در صورتیکـ
ــون  ــت وام 10 میلیـ ــرای پرداخـ ــس بـ مجلـ
ــه  ــس در رابطـ ــد، مجلـ ــی ازدواج نرونـ تومانـ
ـــا  ـــنه بانک ه ـــرض الحس ـــع ق ـــزان مناب ـــا می ب

ــد. ــام می دهـ ــص انجـ ــق و تفحـ تحقیـ
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس نهـــم، 
افـــزود: در صورتیکـــه بانک هـــا وام ازدواج 
پرداخـــت نکننـــد و در تفحـــص مجلـــس 
ــرای  ــود منابـــع بانکـــی کافـــی بـ ثابـــت شـ
ـــه  ـــان ب ـــت متخلف ـــوده اس ـــم ب ـــن مه ـــام ای انج

می شـــوند. معرفـــی  دادگاه 

مصوبه افزایش وام ازدواج براساس کار 
کارشناسی بوده است

ـــش وام ازدواج  ـــه افزای ـــزود: مصوب ـــی اف ثروت
ـــازمان  ـــزارش س ـــی و گ ـــاس کار کارشناس براس
ـــس  ـــای مجل ـــش ه ـــز پژوه ـــد مرک ـــی مانن های
شـــورای اســـامی و بســـیج دانشـــجویی 
ـــن  ـــر ای ـــه ب ـــوده ک ـــت ب ـــم و صنع ـــگاه عل دانش
اســـاس حـــدود 100 هـــزار میلیـــارد تومـــان 

ـــت. ـــنه اس ـــرض الحس ـــع ق مناب
قـــرض  منابـــع  بانک هـــا  گفـــت:  وی 
ـــاا  ـــود ب ـــا س ـــای ب ـــورت وام ه ـــنه را بص الحس
ـــوع  ـــن ن ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــه می دهن ارائ
ـــرمایه  ـــال س ـــه س ـــر س ـــه ه ـــت ک ـــا اس کاره

هـــای بانک هـــا دو برابـــر می شـــود.  
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
اســـامی،  شـــورای  مجلـــس  محاســـبات 
 10 وام  بانک هـــا  صورتیکـــه  در  افـــزود: 
میلیـــون تومانـــی ازدواج را پرداخـــت نکننـــد 
تحقیـــق و تفحـــص از بانک هـــا و اســـتیضاح 
وزیـــر اقتصـــاد از ســـوی مجلـــس پیگیـــری 

. د می شـــو

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
1۳۹5/02/08 برابر با 124,764,543 ســـهم 
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
۳06,240,55۹,۹86ریال  بـــر  بالغ  مبلغی 

می باشـــد.

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/02/08

واحدعنوان

72,630,208سهمحجم خريد

170,401,180,574ريالارزش خريد

52,134,335سهمحجم فروش

135,839,379,412ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

124,764,543سهم

ارزش کل  
معامات

306,240,559,986ريال

100عددصدور کد

همشهريانی که دارای تاليفات 
می باشند، بيوگرافی و رزومه خود را 

جهت چاپ در شماره های بعدی به 
آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمايند.

آرشیو هفته نامه عجب شیر
www.shakourian.com
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ــوان  ــه عنـ ــتبافت، بـ ــرش دسـ فـ
یکـــی از مطـــرح تریـــن هنـــر-

صنعت هـــای جهـــان بـــه شـــمار 
مـــی رود، شـــما بـــه عنـــوان یکـــی از 
ـــن  ـــن ای ـــن فعالی ـــده تری ـــناخته ش ش
عرصـــه، رونـــد تحـــول بـــازار ایـــن 
هنر-صنعـــت را چگونـــه ارزیابـــی 

؟ می کنیـــد
فـــرش  بـــازار  گذشـــته  ســـال های  در 
ـــوده  ـــی ب ـــوات گوناگون ـــار تح ـــتبافت دچ دس
ـــن  ـــت ای ـــر داش ـــد در نظ ـــا بای ـــت و اساس اس
ـــا مشـــکات فراوانـــی روبروســـت  هنر-صنعـــت ب
ــکات  ــن مشـ ــن ایـ ــی از مهمتریـ ــه یکـ کـ
از  دولـــت  حمایـــت  عـــدم  می تـــوان  را 
صنعـــت فـــرش دســـتبافت بـــه شـــمار آورد. 
بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت افزایـــش صـــادرات 
ـــت،  ـــه نف ـــتگی ب ـــش وابس ـــی و کاه ـــر نفت غی
ـــت  ـــرای صنع ـــی ب ـــید صادرات ـــراری سوبس برق
ـــل  ـــن عوام ـــی از مهمتری ـــتبافت یک ـــرش دس ف
ــه  ــن صنعـــت بـ ــتای حمایـــت از ایـ در راسـ
ـــن  ـــور ژاپ ـــه کش ـــه ک ـــی رود. همانگون ـــمار م ش
در راســـتای حمایـــت از صنعـــت چـــوب 
ـــمار  ـــه ش ـــور ب ـــن کش ـــی ای ـــت مل ـــه صنع ک
برقـــرار  فراوانـــی  مـــی رود سوبســـید های 
ـــن  ـــن ای ـــن رفت ـــوی از بی ـــا جل ـــت ت ـــرده اس ک

ــرد.  صنعـــت را بگیـ
فـــرش دســـتبافت نیـــز بـــه عنـــوان 
صنعـــت ملـــی ایـــران نیازمنـــد ایـــن قبیـــل 
حمایت هاســـت تـــا بتوانـــد بـــه حیـــات 
ـــتغال  ـــاد اش ـــن ایج ـــد و ضم ـــه ده ـــود ادام خ
ـــران  ـــگاه ای ـــی، جای ـــی ارزی و ریال و درآمدزای
ـــرش دســـتبافت  ـــد ف ـــوان قطـــب تولی ـــه عن را ب
ــار  ــاس آمـ ــر اسـ ــد. بـ ــاء کنـ ــان احیـ جهـ
ـــر  ـــون نف ـــش از 2 میلی ـــته بی ـــال های گذش س
در ایـــن صنعـــت مشـــغول بـــه کار بوده انـــد، 
حـــال اگـــر بـــه ازای هـــر شـــاغل در ایـــن 
ـــمول  ـــری را مش ـــواده 4 نف ـــک خان ـــت ی صنع
درآمـــد بدانیـــم، خواهیـــم دیـــد چیـــزی 
ـــال  ـــور در ح ـــت کش ـــد جمعی ـــدود 10 درص ح
ــت  ــن صنعـ ــق ایـ ــی از طریـ ــذران زندگـ گـ
هســـتند.  متاســـفانه در ســـال های اخیـــر 
ــه  ــده دغدغـ ــش عمـ ــم بخـ ــاهد بوده ایـ شـ
دولتمـــردان مـــا، شـــرکت های خودروســـازی 
ـــودرو  ـــت خ ـــه صنع ـــد ک ـــت، هرچن ـــوده اس ب
بـــه عنـــوان یـــک صنعـــت پایـــه قطعـــا 
نیازمنـــد حمایـــت اســـت ولـــی بایـــد ایـــن 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد نظـــر داشـــت ک ـــه را م نکت
میـــزان اشـــتغال مســـتقیم و غیـــر مســـتقیم 
ـــت  ـــن صنع ـــا ای ـــتبافت، آی ـــرش دس ـــت ف صنع
ـــت  ـــدازه صنع ـــه ان ـــردان ب ـــه دولتم ـــق توج ای
خـــودرو ســـازی کشـــور نیســـت؟ قطعـــا بـــا 
حمایـــت از ایـــن صنعـــت می تـــوان ضمـــن 
حفـــظ اشـــتغال موجـــود، میـــزان اشـــتغال 

زایـــی در ایـــن حـــوزه را افزایـــش داد.
یکـــی دیگـــر از مـــواردی کـــه بـــر ایـــن 
صنعـــت تاثیـــر می گـــذارد، ورود افـــراد غیـــر 
ـــا  ـــه بعض ـــت ک ـــوزه اس ـــن ح ـــص در ای متخص
ـــر کارشناســـی موجـــب  ـــا اظهـــار نظرهـــای غی ب
تاثیـــر منفـــی بـــر ایـــن صنعـــت می شـــوند. 
ــه  ــود کـ ــنیده می شـ ــوارد شـ ــی مـ در برخـ
ـــرش  ـــگاه ف ـــی، جای ـــار نظرهای ـــاس اظه ـــر اس ب
دســـتبافت ایـــران بیـــن چهـــارم تـــا هفتـــم 
ــر  ــه نظـ ــه بـ ــود، در حالـــی کـ ــان می شـ بیـ
ــواره در  مـــن فـــرش دســـتبافت ایـــران همـ
ـــد  ـــته، دارد و خواه ـــرار داش ـــی ق رده اول جهان
داشـــت. ســـند ایـــن ادعـــا نیـــز فرش هـــای 
ــزرگ  ــای بـ ــه در موزه هـ ــت کـ ــی اسـ ایرانـ
جهـــان نگهـــداری می شـــود، ایـــن در حالـــی 
اســـت کـــه شـــما در تقریبـــا هیـــچ یـــک از 
ــان اثـــری از فـــرش  ــای بـــزرگ جهـ موزه هـ
ترکیـــه  و  پاکســـتانی  هنـــدی،  چینـــی، 

 . نمی بینیـــد
در  کـــه  بـــرد  یـــاد  از  نبایـــد  البتـــه 
ــتبافت  ــر ســـهم فـــرش دسـ ــال های اخیـ سـ
ایرانـــی از بـــازار جهانـــی کاهـــش یافتـــه 
ـــه ورود  ـــاله ب ـــن مس ـــی از ای ـــه بخش ـــت ک اس
کشـــورهایی ماننـــد چیـــن بـــا حمایت هـــای 
دولتـــی و بخشـــی نیـــز بـــه کاهـــش تـــوان 
رقابتـــی ایـــران در اثـــر عـــدم حمایـــت 
مســـئولین از صادرکننـــدگان فـــرش دســـتبافت 
ـــدود  ـــوت در ح ـــان طاغ ـــردد. در زم ـــاز می گ ب
ـــرش  ـــار ف ـــی در اختی ـــازار جهان ـــد ب 70 درص
ــن در  ــت، ایـ ــرار داشـ ــران قـ ــتبافت ایـ دسـ
ــران  ــهم ایـ ــروز سـ ــه امـ ــت کـ ــی اسـ حالـ
از ایـــن بـــازار برخـــاف میـــزان ادعایـــی 
مســـئوان کـــه 40 درصـــد بیـــان می شـــود، 
ـــر  ـــال اگ ـــت. ح ـــد اس ـــدود 20 درص ـــزی ح چی
ـــّد  ـــری )م ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــا فرمایش تنه
ـــد  ـــت از تولی ـــتای حمای ـــی( در راس ـــه العال ظل
و صـــادرات طـــی ســـال های اخیـــر مـــاک 
ـــن  ـــاهد ای ـــروز ش ـــت، ام ـــرار می گرف ـــل ق عم

کاهـــش نمی بودیـــم.
کــه  راهکارهایــی  مهمتریــن  از  یکــی 
کار  بــه  راســتا  ایــن  در  می توانــد  دولــت 
گیــرد اختصــاص حداقــل یــک ســاعت از 
زمــان برنامه هــای صــدا و ســیما بــه ایــن 
ــا بهــره گیــری از تجــارب  ــا ب صنعــت اســت ت
ــن فــرش  ــی ای و ایده هــای تاجــران بیــن الملل
ــی  ــه آگاه ــدام ب ــت، اق ــن صنع ــاتید ای و اس
بخشــی بــه تولیدکننــدگان و بافنــدگان نمــود 
ــتبافت را  ــرش دس ــد ف ــق تولی ــن طری و از ای
ــی تنظیــم کــرد.  ــاز بازارهــای جهان ــق نی مطاب
ــره  ــت به ــر داش ــد در نظ ــز بای ــی نی از طرف

ــای  ــه بازاره ــه ب ــی ک ــه تاجران ــری از تجرب گی
جهانــی فــرش دســتبافت اشــراف داشــته 
راســتای  در  بلنــدی  گام  می توانــد  باشــند 
ارتقــاء کمــی و کیفــی تولیــد و صــادرات فــرش 

ــد. ــمار آی ــه ش ــتبافت ب دس
ــازار  ــه حضــور در ب ــه شــخصه تجرب ــده ب بن
بیــش از 5۹ کشــور جهــان را دارا هســتم و 
تعــداد تجــاری کــه ایــن چنیــن بــه بازارهــای 
انگشــت  باشــند  داشــته  تســلط  جهانــی 
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــذا می بایس ــت، ل ــمار اس ش
تجربیــات ایــن عزیــزان، زمینــه را بــرای انتقــال 
تجربــه و دانــش تجــار بــه عرصــه تولیــد فــرش 
دســتبافت از طریــق رســانه ملــی فراهــم آورد و 
بدیــن وســیله سیاســت گــذاری در ایــن حــوزه 

ــال کــرد. را دنب

فــرش  اصلــی  و  عمــده  بــازار 
ــورها  ــدام کش ــز را ک ــتبافت تبری دس

؟ نیــد ا می د
ــز  ــرای فــرش دســتبافت تبری ــوان ب نمــی ت
ــرد، برخــاف برخــی  ــف ک ــازار خاصــی تعری ب
ــب در  ــه اغل ــار ک ــرش بیج ــد ف ــا مانن فرش ه
ــرش  ــد، ف ــروش می رس ــه ف ــکا ب ــا و امری اروپ
ــل  ــان قاب ــورهای جه ــیاری کش ــز در بس تبری
عرضــه و فــروش اســت مشــروط بــر ایــن کــه 
عرضــه بــر اســاس شــناخت از ســلیقه مشــریان 
ــد  ــی بای ــرد. از طرف ــازار انجــام گی و کشــش ب
ــر  ــد می بایســت ب ــروز تولی در نظــر داشــت ام
ــت  ــر اس ــد و بهت ــازار باش ــای ب ــاس تقاض اس
بافنــدگان 10 الــی بیســت درصــد تولیــد خــود 
ــای ســنتی انجــام داده و  ــر اســاس طرح ه را ب
ــای  ــاز بازاره ــر اســاس خواســت و نی ــی ب مابق

ــرد. ــی صــورت گی جهان
ارســال هیات هــای  و  بازاریابــی صحیــح 
ــول  ــی اص ــه بــه تمام ــد ک ــی توانمن بازاریاب
ــنا  ــح آش ــی صحی ــز بازاریاب ــرش و نی ــت ف باف
باشــند نیــز می توانــد کمــک شــایانی بــه 
صنعــت فــرش دســتبافت تبریــز کنــد. بایــد در 
نظــر داشــت بعضــا شــاهد ارســال هیات هــای 
بازاریابــی متشــکل از کارمنــدان و دانشــجویان 
بــه کشــورهای خارجــی هســتیم کــه ایــن امــر 
بــه دلیــل عــدم آشــنایی فنــی بــا حــوزه فــرش 

ــی آورد.  ــار نم ــه ب ــج ملموســی ب نتای
دنیــا  کشــورهای  تمامــی  بــه  شــخصا 
ــن  ــن بی ــم و در ای ــادر کن ــرش ص ــم ف می توان
تنهــا یــک اســتثنا وجــود دارد و آن هــم رژیــم 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــتی اس ــب صهیونیس غاص
ــورت  ــی در ص ــم حت ــن رژی ــودن ای ــی ب جعل
امــکان صــدور، بنــده حاضــر بــه فــروش فــرش 
ــاس  ــن اس ــر همی ــتم،  ب ــم نیس ــن رژی ــه ای ب
نیــز می توانــم بگویــم فــرش دســتبافت تبریــز 
بااخــص در کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، 
ــی دارد.   ــیار خوب ــازار بس ــا ب ــیه و آفریق روس
اســتفاده از ایــن بازارهــا نیازمنــد شــناخت 
نیــز  و  کشــور  هــر  در  مشــتریان  ســایق 
شــناخت فرش هــای تولیــدی اســت تــا بتــوان 
فــرش مطلــوب هــر کشــور را بــه بــازار هــدف 

ــتاد. فرس

میـــزان  بـــر  تحریم هـــا  آیـــا 
ــر  ــتبافت تاثیـ ــرش دسـ ــادرات فـ صـ

گذاشـــته اســـت؟
ــادرات  ــزان صـ ــر میـ ــا بـ ــا تحریم هـ قطعـ
تاثیـــر داشـــته اند، هرچنـــد طـــی ســـال های 
اخیـــر بـــه نوعـــی ایـــن تحریم هـــا را دور 
ـــه کشـــورهایی  ـــم و فـــرش دســـتبافت را ب زده ای
همچـــون امریـــکا نیـــز صـــادر کرده ایـــم، بـــا 
ایـــن همـــه در صورتـــی کـــه تحریم هـــا 

ــر  ــادرات بهتـ ــه صـ ــتند پروسـ ــود نداشـ وجـ
ـــم  ـــز حج ـــع آن نی ـــه تب ـــت و ب ـــام می گرف انج

ــت. ــش می یافـ ــادرات افزایـ صـ

ـــز  ـــور نی ـــارج از کش ـــما در خ ـــا ش آی
ــد؟ ــر کرده ایـ ــگاه هایی دائـ فروشـ

فـــرش عظیـــم زاده در هیـــچ یـــک از 
دائـــر  فروشـــگاهی  کشـــورهای خارجـــی 
ـــودن  ـــی ب ـــن الملل ـــل بی ـــه دلی ـــرده اســـت. ب نک
ـــی آن  ـــت جهان ـــم زاده و ثب ـــرش عظی ـــد ف برن
ـــده  ـــت ش ـــی ثب ـــد ایران ـــا برن ـــه تنه ـــو ک در ژن
در ژنـــو اســـت، بســـیاری از کشـــورها فـــرش 
ــن  ــر همیـ ــند و بـ ــم زاده را می شناسـ عظیـ
ـــورهای  ـــال از کش ـــای ارس ـــز تقاض ـــاس نی اس

مختلـــف را شـــاهد هســـتیم. 

ــه  ــاس خاورمیانـ ــو المـ ــروژه قـ پـ
پروژه هـــای  بزرگتریـــن  از  یکـــی 
گردشـــگری کشـــور بـــه شـــمار 
پـــروژه در چـــه  ایـــن  می آیـــد، 
ــر  ــد نفـ ــراردارد و چنـ ــه ای قـ مرحلـ
ــه کار  ــغول بـ ــروژه مشـ ــن پـ در ایـ

هســـتند؟
ـــا  ایـــن پـــروژه بـــه صـــورت صـــد در صـــدی ب
ـــال  ـــب در ح ـــذاری شـــخصی اینجان ـــرمایه گ س
ــی  ــئولین دولتـ ــا دارد از مسـ ــت و جـ اجراسـ
گایـــه ای نیـــز داشـــته باشـــم چـــرا کـــه در 
ــکاری  ــگری همـ ــهیات گردشـ ــه تسـ زمینـ
ازم را بـــا اینجانـــب بـــه عمـــل نیاورده انـــد. 
ـــع  ـــر مرب ـــروژه در حـــدود 185 هـــزار مت ـــن پ ای
ـــروژه کشـــور و خـــاور  ـــن پ ـــا دارد و اولی ـــر بن زی

میانـــه بـــه شـــمار می آیـــد. 
ــا عقــد  ــار پــس از انقــاب ب ــرای اولیــن ب ب
قــرار دادی بــا برنــد ملیــا در راســتای مدیریــت 
هتــل، ســعی در واردکــردن مدیریــت هتــل بــا 
اســتاندارد روز دنیــا داشــته ام. ایــن برنــد یکــی 
از مطــرح تریــن برندهــای هتــل داری ســاحلی 
در ســطح اروپــا بــه شــمار مــی رود و بــر همیــن 
اســاس نیــز طــی تفاهــم نامــه ای قــرار بــر ایــن 
ــر در  ــل دیگ ــده ۹ هت ــال آین ــا 5 س ــده ت ش
ــده و  ــیس ش ــی تاس ــتاندارد جهان ــطح اس س
مدیریــت تمامــی ایــن هتل هــا در اختیــار ایــن 
ــام  ــی ت ــن نمایندگ ــرد. همچنی ــرار گی ــد ق برن
ــان، در  ــور عزیزم ــد در کش ــن برن ــار ای ااختی
ــاری  ــن افتخ ــد و ای ــب می باش ــار اینجان اختی
ــن  ــته ام در ای ــه توانس ــده ک ــرای بن ــت ب اس
ــه کشــور  ــد کوچــک ب ــی هرچن ــه خدمت زمین

ــه دهــم. ــران، ارائ ــز اســامی ای عزی
ـــو  ـــروژه ق ـــر در پ ـــر ۳70 نف ـــال حاض در ح
ـــد و  ـــه کارن ـــغول ب ـــه مش ـــاور میان ـــاس خ الم
ـــه 2600  ـــن مجموع ـــل ای ـــدازی کام ـــا راه ان ب
ـــد  ـــاد خواه ـــتقیم ایج ـــی مس ـــتغال زای ـــر اش نف
ــتقیم  ــر مسـ ــتغال غیـ ــه اشـ ــرد. در زمینـ کـ
ـــدد  ـــن ع ـــر از ای ـــب باات ـــه مرات ـــداد ب ـــز تع نی
ــیار  ــخصه بسـ ــه شـ ــده بـ ــود. بنـ ــد بـ خواهـ
خوشـــحالم کـــه در کشـــور ایـــران اســـامی 
ســـرمایه گـــذاری کـــرده ام چـــرا کـــه ایـــن 
ــام  ــری مقـ ــت و رهبـ ــت هدایـ ــور تحـ کشـ
ـــه روز  ـــه( روز ب ـــه برکات ـــری )دام ـــم رهب معظ
پیشـــرفت چشـــمگیرتری خواهـــد داشـــت. 

مهمتریـــن دلیلـــی کـــه شـــما 
وارد حـــوزه کارآفرینـــی شـــده اید 

چیســـت؟
بنـــده در گذشـــته بـــرای پنـــج دوره متوالـــی، 
ـــده ام  ـــاب ش ـــر انتخ ـــن برت ـــوان کارآفری ـــه عن ب
ــوان  ــه عنـ ــز بـ ــوروز 1۳۹5 نیـ و پیـــش از نـ
ـــگاه  ـــوی دانش ـــران از س ـــان ای ـــر کارآفرین رهب

ــی  ــی از دایلـ ــدم. یکـ ــاب شـ ــران انتخـ تهـ
ـــه  ـــق ب ـــته ام، عش ـــه گش ـــن عرص ـــده وارد ای بن
ـــور  ـــت. همانط ـــه اس ـــاس وظیف ـــور و احس کش
ـــیاری از  ـــه بس ـــتید، ریش ـــتحضر هس ـــه مس ک
ـــا،  ـــر، فحش ـــل فق ـــی، از قبی ـــات اجتماع معض
اعتیـــاد، ســـرقت و ... در بیـــکاری اســـت. 
ـــرادی  ـــی از اف ـــوان یک ـــه عن ـــده ب ـــن بن بنابرای
ـــه  ـــه نوب کـــه امـــکان داشـــته ام در ایـــن راســـتا ب
ـــود را  ـــاش خ ـــام ت ـــردارم، تم ـــی ب ـــود گام خ
در راســـتای ایجـــاد اشـــتغال و بـــه تبـــع آن 
ــه ام.  ــه کارگرفتـ ــات بـ ــن معضـ ــش ایـ کاهـ
ــز معتقـــدم صـــرف ســـکون و  از طرفـــی نیـ
رکـــود ســـرمایه در حســـاب های بانکـــی 
نمی توانـــد بـــه اشـــتغال و جامعـــه و کشـــور 
ـــت  ـــردش سرمایه هاس ـــن گ ـــد و ای ـــک کن کم
کـــه می توانـــد بـــه رونـــق تولیـــد و ایجـــاد 
ـــت  ـــور صنع ـــیده و موت ـــرک بخش ـــتغال تح اش
و اشـــتغال در کشـــور را بـــه حرکـــت درآورد.

ــه  ــود را چـ ــت خـ ــل موفقیـ عامـ
؟ نیـــد ا می د

ـــوکل  ـــود را ت ـــت خ ـــل موفقی ـــن عام مهمتری
ـــران  ـــتن در حـــق دیگ ـــدا و چشـــم نداش ـــر خ ب
ـــی  ـــر کس ـــدم اگ ـــخصه معتق ـــه ش ـــم. ب می دان
ـــا  ـــد حتم ـــظ کن ـــازار حف ـــود را در ب ـــار خ اعتب
ـــی  ـــز یک ـــتکار را نی ـــد. پش ـــد ش ـــق خواه موف
ـــود  ـــت خ ـــل موفقی ـــن عوام ـــر از مهمتری دیگ
می دانیـــم، بنـــده هـــر روز ســـاعت 4:۳0 
ــس از ورزش و  ــوم و پـ ــدار می شـ ــح بیـ صبـ
ـــوکل  ـــا ت ـــه، ب ـــرف صبحان ـــاز و ص ـــدن نم خوان
ـــرده  ـــاز ک ـــود را آغ ـــح زود کار خ ـــدا صب ـــه خ ب
و تـــا ســـاعت 10 شـــب بـــه کارم ادامـــه 
می دهـــم. همچنیـــن دعـــای خیـــر مـــادر و 
ـــواره  ـــا هم ـــت ت ـــده اس ـــث ش ـــز باع ـــان نی یتیم
در تمامـــی عرصه هـــای زندگـــی موفـــق 

ـــم. باش

چـــه عاملـــی باعـــث شـــده اســـت 
ــدادی از  ــتی تعـ ــما سرپرسـ ــا شـ تـ

ایتـــام را بـــر عهـــده بگیریـــد؟
ــی از  ــه یکـ ــن کـ ــل ایـ ــه دلیـ ــام بـ ایتـ
ـــا  ـــد، طبیعت ـــت داده ان ـــود را از دس ـــن خ والدی
یـــک خـــاء در زندگـــی خـــود دارد و از 
ایـــن رو بیشـــتر نیازمنـــد توجـــه و محبـــت 
می باشـــند. بنـــده خـــود از 7 ســـالگی یتیـــم 
ـــا  شـــدم و پـــدرم را از دســـت دادم، از ایـــن رو ب
ـــواره در  ـــتم و هم ـــنا هس ـــام آش ـــکات ایت مش
ـــه  ـــز ب ـــش از هرچی ـــرده ام بی ـــعی ک ـــی س زندگ
ـــز  ـــی نی ـــم. از طرف ـــه کن ـــام توج ـــای ایت نیازه
ـــه شـــادی را در چشـــم  ـــن هســـتم ک عاشـــق ای
ـــی  ـــن یک ـــر م ـــه نظ ـــه ب ـــرا ک ـــم. چ ـــام ببین ایت
از بهتریـــن عبادت هـــا شـــاد کـــردن دل 

دیگـــران و بااخـــص ایتـــام اســـت.

ـــئولین،مردم و  ـــا مس ـــی ب ـــر صحبت اگ
ـــد: ـــد بفرمایی ـــان داری جوان

ــم  ــا می کنـ ــه تقاضـ ــئولین عاجزانـ از مسـ
ـــام  ـــد و در تم ـــرای کشـــور کار کنن دلســـوزانه ب
ــد.  ــر بگیرنـ ــدا را در نظـ ــود خـ ــای خـ کارهـ
فرصت هـــای شـــغلی را بـــه صـــورت عادانـــه 
ـــا  ـــد و صرف ـــا کنن ـــان محی ـــی جوان ـــرای تمام ب
در یـــک حلقـــه بســـته اقـــدام بـــه جـــذب 
افـــراد نکننـــد. مـــا مـــردم بســـیار خـــوب و 
ـــن  ـــق بهتری ـــردم ای ـــن م ـــم و ای ـــی داری نجیب
خدمت هـــا هســـتند. بحمـــدا... بـــا مدیریـــت 
ـــم  ـــر معظ ـــل رهب ـــی بدی ـــری ب ـــد و رهب کارآم
ـــدوار  ـــور امی ـــده کش ـــه آین ـــوان ب ـــاب می ت انق
ــز  ــردان نیـ ــت دولتمـ ــی ازم اسـ ــود، ولـ بـ
ـــاب  ـــم انق ـــری معظ ـــردم و رهب ـــا م ـــو ب همس
ـــردم  ـــه م ـــات ب ـــن خدم ـــه بهتری ـــعی در ارائ س
ــته  ــامی داشـ ــران اسـ ــور ایـ ــز و کشـ عزیـ
ـــدگان  ـــردان و نماین ـــفانه دولتم ـــند. متاس باش
مـــا تنهـــا در زمـــان انتخابـــات اســـت کـــه 
مـــردم را مخاطـــب قـــرار می دهنـــد و پـــس 
از انتخابـــات گامـــی اساســـی در راســـتای 
ـــدگان  ـــص بافن ـــردم و بااخ ـــکات م ـــع مش رف
ــال  ــد. حـ ــر نمی دارنـ ــتبافت بـ ــرش دسـ فـ
ـــران و در  ـــدان، صنعتگ ـــران، کارمن ـــه کارگ آنک
ـــه  ـــه ب ـــتند ک ـــادی هس ـــردم ع ـــی م ـــت کل حال
ـــتر  ـــام در بیش ـــن نظ ـــتوانه های ای ـــوان پش عن
ـــر  ـــود ب ـــا آراء خ ـــرده و ب ـــرکت ک ـــات ش انتخاب
ــده  ــد. بنـ ــر می گذارنـ ــات اثـ ــه انتخابـ نتیجـ
امیـــدوارم در انتخابـــات پیـــش روی مجلـــس 
نمایندگانـــی کارآمـــد و ایـــق بـــه مجلـــس 
ــب  ــه حسـ ــد کـ ــامی راه یابنـ ــورای اسـ شـ
ــکات  ــه مشـ ــود، بـ ــی خـ ــه نمایندگـ وظیفـ
ــار و بااخـــص بافنـــدگان فـــرش  ایـــن اقشـ

دســـتبافت رســـیدگی کننـــد.
ــدا در  ــه خـ ــوکل بـ ــا تـ ــم بـ ــان هـ جوانـ
مســـیر خـــود گام بـــر دارنـــد و از مشـــکات 
ـــیاری  ـــدا بس ـــر خ ـــوکل ب ـــه ت ـــرا ک ـــند چ نترس
ــان می کنـــد، همچنیـــن  از مشـــکات را آسـ
از افـــراد موفـــق ایـــده و مشـــورت بگیرنـــد. 
ـــته  ـــجاعت داش ـــند و ش ـــد نباش ـــچ گاه ناامی هی
ـــفنجان  ـــتای اس ـــل روس ـــود اه ـــن خ ـــند. م باش
ــار  ــم افتخـ ــاله هـ ــن مسـ ــه ایـ ــتم و بـ هسـ
ــخصی  ــه شـ ــاس تجربـ ــر اسـ ــم و بـ می کنـ
تـــوکل و  بـــا  امـــروز  بگویـــم  می توانـــم 
ـــز  ـــتایی نی ـــوان روس ـــک ج ـــی ی ـــتکار حت پش
ــد.  ــا برسـ ــن جایگاه هـ ــه بااتریـ ــد بـ می توانـ
ـــا  ـــدا و ب ـــر خ ـــوکل ب ـــا ت ـــه دارم ب ـــن هرآنچ م
پشـــتکار بـــه دســـت آورده ام. شـــما جوانـــان 

ــد. ــد، می توانیـ ــر بخواهیـ ــم اگـ هـ

احـد عظیـم زاده مدیـر عامل شـرکت خانـه فرش عظیم و مجری و سـرمایه گـذار پروژۀ 
قـو المـاس خاورمیانـه و یکـی از چهره های شـناخته شـده در کشـورمان به شـمار می رود. 
وی متولـد 1336 روسـتای اسـفنجان از توابـع اسـتان آذربایجـان شـرقی اسـت. آقـای 
عظیـم زاده طـی دوران کاری خـود عناویـن مختلفـی را کسـب کرده اسـت کـه از آن جمله 
می تـوان بـه کسـب عنـوان کارآفریـن برتـر کشـور، رهبـر کارآفرینـان ایـران و صادرکننده 
نمونـه کشـور بـرای 5 دوره اشـاره کرد. جهت آشـنایی خواننـدگان با نظـرات آقای عظیم 
زاده، مصاحبـه ای بـا ایشـان ترتیـب داده ایـم کـه مشـروح آن از نظـر خواننـدگان گرامـی 

می گـذرد:

در گفتگوی اختصاصی با احد عظیم زاده، تاجر بین المللی فرش و رهبر کارآفرینان 
ایران مطرح شد:

بخش عمده ای از بازار جهانی 
را از دست داده ايم

بررسی هدررفت آب در بخش 
کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن

ــادي  ــیار زیـ ــاورزان آب بسـ ــط کشـ توسـ
ـــر زمینـــی در راه آبیـــاري  ازســـفره  آب هـــاي زی
ـــتی  ـــه نادرس ـــه طریق ـــاورزي ب ـــوات کش محص
ـــود  ـــث کمب ـــر باع ـــن ام ـــی رود و همی ـــدر م ه
آب و پـــس از مدتـــی فـــرو نشســـت زمیـــن 
ـــن ذرات  ـــاي بی ـــدن فض ـــی ش ـــت خال ـــه عل ب
خـــاک می شـــودکه موجـــب خســـارت هـــاي 

جانـــی ومالـــی نیـــز می شـــود.
بحـــران آب نـــه تنهـــا بحرانـــی طبیعـــی 
اســـت ) بـــا توجـــه بـــه تغییـــر شـــرایط آب 
و هوایـــی کـــره ي زمیـــن ( ، بحرانـــی غیـــر 
طبیعـــی نیـــز قلمـــداد می شـــود چـــرا کـــه 
ـــع  ـــود مناب ـــی خ ـــبک زندگ ـــا س ـــروز ب ـــر ام بش
ـــی از  ـــران ناش ـــد و بح ـــد می کن ـــی را تهدی آب
ـــات  ـــان صدم ـــرور زم ـــه م ـــی ب ـــی توجه ـــن ب ای

ـــت. ـــد داش ـــري خواه ـــران ناپذی جب

براي جلوگیري از بحران آب چه کنیم؟

آبیاري سطحی
آب از نهـــر آبیـــاري یـــا لولـــه دریچـــه دار 
ـــوذ  ـــا نف ـــه و ب ـــان یافت ـــاک جری ـــطح خ در س
ـــاه  ـــه گی ـــار ریش ـــاک، در اختی ـــی در خ تدریج

ــرد. ــرار می گیـ قـ
مزایاي آبیاري سطحی:

1 -آبیـــاري ســـطحی توســـط زارعیـــن 
ــت. ــده اسـ ــناخته شـ ــا شـ کامـ

ــال و  ــطحی در انتقـ ــاري سـ 2 -روش آبیـ
ـــدارد. ـــده ن ـــات پیچی ـــه تأسیس ـــاز ب ـــع نی توزی
۳ -نگهـــداري و بهـــره بـــرداري از تأسیســـات 

ـــاري ســـطحی آســـانتر اســـت. ـــه آبی ـــوط ب مرب
ــطحی  ــاري سـ ــتم آبیـ ــط سیسـ 4 -توسـ
ــی  ــبتاً کمـ ــان نسـ ــدت زمـ ــوان در مـ می تـ
ـــه  ـــه مزرع ـــه اي آب را ب ـــل ماحظ ـــم قاب حج

ــل داد. تحویـ

آبیاري قطره اي
ـــه  ـــی ک ـــارت ازروش ـــره اي عب ـــاري قط آبی
ــیله  ــا وسـ ــا یـ ــارکم ازروزنه هـ درآن آب بافشـ
اي بـــه نـــام قطـــره چـــکان ازشـــبکه خـــارج 
ــاه  ــاي گیـ ــره اي در پـ ــورت قطـ ــه صـ و وبـ

ریختـــه می شـــود .
مزیت هاي آبیاري قطره اي:

ـــر  ـــرروش دیگ ـــد ه ـــره اي مانن ـــاري قط آبی
داراي محاســـنی اســـت.

1- بهره گیري بیشترازمنابع آب
2- رشدبهترگیاه وافزایش محصول

ـــر  ـــاه در اث ـــه گی ـــان وارده ب ـــش زی ۳-  کاه
ـــوري آب ش

4- جلوگیري ازرویش علفهاي هرز
5-  نیازکمتربه نیروي انسانی

6- صرفه جویی درانرژي

کشت گلخانه اي
گلخانـــه محلـــی بـــراي کشـــت گیاهـــان 
ــاي  ــش هـ ــیله پوشـ ــه وسـ ــه بـ ــت. کـ اسـ
شـــفاف پوشـــیده شـــده اســـت. پوشـــش 
ــه اي و  ــر گلخانـ ــاد اثـ ــث ایجـ ــه باعـ گلخانـ
محبـــوس شـــدن انـــرژي خورشـــیدي درون 
گلخانـــه می گـــردد. گلخانه هـــا کـــه از نظـــر 
ـــش  ـــرماي بی ـــان را از س ـــد گیاه ـــدازه متغیرن ان
ـــد  ـــش از ح ـــاي بی ـــا گرم ـــتان ی ـــد زمس از ح

تابســـتان حفـــظ می کننـــد.
مزایاي این روش عبارتند از:

1- افزایش تولید در واحد سطح
2- تولید بیش از یک محصول در سال

۳- افزایش کیفیت محصول تولیدي
ــا  ــرف آب )بـ ــی در مصـ ــه جویـ 4- صرفـ

ــار ( ــت فشـ ــاري تحـ روش آبیـ

 نماینده کارگران کارخانه تبریز کف:
180 کارگر بيکار منتظر 
»اقدام و عمل« مسئوان

ــف  ــز ک ــه تبری ــران کارخان ــده کارگ نماین
کارگــران  باتکلیفــی  و  مشــکات  گفــت: 
ــه دارد و  ــان ادام ــف همچن ــز ک ــه تبری کارخان

نمی کنــد. اساســی  اقدامــی  مســئولی 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــه  ــا اشــاره ب نقــل از تســنیم، حســن نزاعــی ب
اینکــه کارخانــه تبریــز کــف بــه عنــوان یکــی از 
کارخانه هــای مهــم شــمالغرب کشــور از ماه هــا 
ــر  ــدود 180 کارگ ــده و ح ــل ش ــش تعطی پی
بیــکار شــده اند، اظهــار داشــت: برخــی از 
کارگــران از بیمــه بیــکاری اســتفاده می کننــد 
ــراوان  ــی ف ــول مشــکات مال ــا قب ــب ب ــا اغل ام
همچنــان منتظــر راهــکاری هســتند تــا چــرخ 
کارخانــه مجــدداً بچرخــد و دوبــاره بــر ســر کار 

ــد. خــود برگردن
مســئوان  حــرف  آخریــن  افــزود:  وی 
شهرســتان ایــن اســت کــه بــا شــرایط کنونــی 
مشــکل کارخانــه حــل نخواهــد شــد و کارگران 
ــه بیمــه بیــکاری رجــوع کننــد. بهتــر اســت ب
ــان  ــا بی ــف ب ــز ک ــران تبری ــده کارگ نماین
اینکــه مالــک کارخانــه اعــام کــرده اگــر 
ــاره  ــم دوب ــد، می توان ــت کنن ــئوان حمای مس
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــدازی کن ــه را راه ان کارخان
بیــش از 180 کارگــر ایــن کارخانــه حــدود 25 
مــاه و به طــور متوســط هرکــدام 250 میلیــون 
ریــال حقــوق معوقــه دارنــد و واریــز حــق بیمــه 
نیــز از بهمن مــاه ســال گذشــته متوقــف شــده 

اســت.
ــرای  ــه ب ــئوان مربوط ــت: مس ــی گف نزاع
ــون  ــا تاکن ــد ام ــاش می کنن ــکل ت ــل مش ح
مــا  و  نیامــده  به دســت  مثبتــی  نتیجــه 
همچنــان باتکلیــف هســتیم و وضعیــت مالــی 
کارگــران بســیار بــد اســت. از مســئوان تقاضــا 
ــر  ــد و اگ ــه کنن ــکاری اساســی ارائ ــم راه داری
ــود دارد،  ــی وج ــا مدیریت ــی ی ــکات مال مش
چــاره ای بیاندیشــند چراکــه بیــش از یــک مــاه 
ــد نیــز ســپری شــده امــا اتفــاق  از ســال جدی

ــت. ــداده اس ــی روی ن خاص
ــد  ــتان مرن ــف« شهرس ــز ک ــه »تبری کارخان
ــکات  ــا مش ــه ب ــت ک ــال اس ــش از دو س بی
ــه  ــه مواج ــی کارخان ــه تعطیل ــی و در نتیج مال
ــن  ــر ای ــک از 180 کارگ ــر ی ــت؛ ه ــده اس ش
واحــد صنعتــی نزدیــک بــه 25 میلیــون تومــان 

ــد. ــات دارن مطالب

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان  شرقی:
طرح های عمرانی 300 روستا در 

آذربايجان  شرقی نياز به بازنگری 
دارد

ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــی  آذربایجــان  شــرقی گفــت: طرح هــای عمران
بــه  نیــاز  اســتان  ســطح  در  روســتا   ۳00
بازنگــری دارنــد کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح 
ــاز اســت. ــورد نی ــار م ــال اعتب ــارد ری 60 میلی
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از فـــارس، حافـــظ باباپـــور در 
بنیـــاد  طرح هـــای  از  بازدیـــد  حاشـــیه 
جمـــع  در  بنـــاب  شهرســـتان  مســـکن 
دهیـــاران ایـــن شهرســـتان بـــا اشـــاره بـــه 
ـــه  ـــر ب ـــهمیه قی ـــن س ـــزار ت ـــاص 400 ه اختص
آذربایجان شـــرقی در ســـال ۹4 اظهـــار کـــرد: 
بـــه علـــت محدودیـــت منابـــع مالـــی و اعتبـــاری 
ـــه صـــورت  ـــر ب ـــزان قی ـــن می ـــون ای ـــت تاکن دول

ــه اســـت. کامـــل تخصیـــص نیافتـ
وی افـــزود: هم اکنـــون پیشـــرفت اجـــرای 
طرح هـــای هـــادی در کشـــور ۳4 درصـــد، در 
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی ۳6 درصـــد و در 
شهرســـتان بنـــاب 74 درصـــد بـــوده اســـت 
ــط  ــر از متوسـ ــاب بااتـ ــتان بنـ ــه شهرسـ کـ
را  هـــادی  طرح هـــای  کشـــور  و  اســـتان 

اجـــرای کـــرده اســـت.
ـــامی  ـــاب اس ـــکن انق ـــاد مس ـــرکل بنی مدی
ــن  ــی ایـ ــپس از آمادگـ ــرقی سـ آذربایجان شـ
ـــایر  ـــاران و س ـــا دهی ـــکاری ب ـــرای هم ـــاد ب نه
و  پروژه هـــا  اجـــرای  بـــرای  دســـتگاه ها 
ـــت:  ـــر داد و گف ـــکن خب ـــاد مس ـــای بنی طرح ه
ــای  ــق طرح هـ ــرای موفـ ــه اجـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــن  ــامی در ایـ ــاب اسـ ــکن انقـ ــاد مسـ بنیـ
ــوان  ــه عنـ ــاب بـ ــم بنـ ــتان امیدواریـ شهرسـ
طرح هـــای  اجـــرای  زمینـــه  در  پایلـــوت 
ـــایر  ـــه س ـــو ب ـــوان الگ ـــه عن ـــکن ب ـــاد مس بنی

شهرســـتان ها معرفـــی شـــود.

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبريز

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 
بازاريـــاب 

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
ــير ش

 041۳6577742 
موبایل: 0۹14۳01057۳
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تئاتــر بــه عنــوان یکــی از بــا ســابقه 
تریــن هنرهــا بــه شــما مــی رود بــا ایــن 
ــه  ــتیم ک ــر هس ــن ام ــاهد ای ــه ش هم
نمایش هــای اجــرا شــده در اســتان، 
ــبی  ــطح مناس ــی در س ــاظ کیف ــه لح ب
ــه  ــر را چ ــن ام ــت ای ــد، عل ــرار ندارن ق

می دانیــد؟
ــف  ــما مخال ــا ش ــا ب ــه کام ــن زمین در ای
هســتم و می تــوان گفــت تئاتــر و نمایش هــای 
خــوب از اســتقبال خوبــی برخوردارنــد و برخی 
ــدت  ــه م ــی ب ــده، حت ــرا ش ــای اج از نمایش ه
بیــش از یــک مــاه اجــرا داشــته انــد و در تبریــز 
ــی  ــر شــاهد رشــد باای ــز در ســال های اخی نی
ــن رو  ــتیم و از ای ــن هس ــتقبال مخاطبی در اس
ــا  ــتان م ــر در اس ــت تئات ــار داش ــوان اظه می ت
نیــز از ســطح کیفــی مناســبی برخــوردار 
ــد گفــت نمایــش خــوب و  ــع بای اســت. در واق
فاخــر همــواره می توانــد مخاطــب را بــه خــود 

ــد.  جــذب کن
ــز  ــر تبری ــت تئات ــوان گف ــن می ت ــر ای بناب
پتانســیل مناســبی بــرای جــذب مخاطــب دارد 
ــش  ــر نمای ــخصی ،اگ ــه ش ــاس تجرب ــر اس و ب
خوبــی بــر روی صحنــه بــرود قطعــا مخاطبیــن 

ــرد. ــد ک ــتقبال خواهن ــا اس از نمایش ه

ــه لحــاظ کمــی و کیفــی تئاتــر  ــا ب آی
ــورهای  ــا کش ــت ب ــل رقاب ــران قاب ای

ــت؟ ــوزه اس ــن ح ــام در ای ــب ن صاح
ــع  ــی م ــد قیاس ــاس را بای ــن قی ــا ای اساس
ــخت  ــد س ــه در بع ــرا ک ــت، چ ــارق دانس الف
بــا  رقابــت  حــد   در  مــا  عمــا  افــزاری 
ــتیم.  ــر نیس ــن هن ــام ای ــب ن ــورهای صاح کش
ــر  ــد در نظ ــا بای ــز م ــزاری نی ــرم اف ــد ن در بع
داشــته باشــیم در کنــار ضعــف هــای تکنیکــی، 
یکــی از مهمتریــن ضعف هــای هنــر تئاتــر مــا، 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــان اســت ک بحــث زب
ــی  ــطح جهان ــران در س ــر ای ــاعه تئات ــدم اش ع

ــت. ــده اس ش
ادبیــات مکتــوب و شــفاهی مــا بســیار غنــی 
ــص  ــی مخت ــر فرهنگ ــه عناص ــرا ک ــت چ اس
ایــران، می توانــد جذابیــت ویــژه ای بــرای 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــته باش ــن خارجــی داش مخاطبی
ایــن پتانســیل در صــورت ترجمــه و تبدیــل آن 
بــه ادبیــات نمایشــی بــه نوعــی مباحثــی نــو در 
هنــر را بــرای مخاطبیــن بــه ارمغــان مــی آورد 
و البتــه مشــکلی کــه در ایــن حــوزه بــه نظــرم 
ــن در  ــم کاری فعالی ــفانه ک ــود دارد متاس وج

ایــن عرصــه اســت.
بـــر اســـاس گفته هـــای شـــما 

این  می تـــوان گفـــت مشـــکلی در 
حـــوزه و در قیـــاس با نـــرم جهانی 

نـــدارد!؟ وجود 
ــزاری  ــد در نظــر داشــت بعــد ســخت اف بای
بــه عنــوان یکــی از ارکان نمایــش، دچــار 
ــه  ــه نحــوی ک کاســتی های شــدیدی اســت، ب
ــا  ــاس ب ــل قی ــی قاب ــز حت ــات شــهر تبری امکان
ــه ایــن کــه  تهــران نیســت حــال چــه رســد ب
ــه  ــن عرص ــام در ای ــب ن ــورهای صاح ــا کش ب

ــیم. ــته باش ــاس داش ــد قی قص
از ســـوی دیگـــر در کشـــورهایی کـــه 
اغلـــب  دارد،  مطلوبـــی  جایـــگاه  تئاتـــر 
هنرمنـــدان در اســـتخدام متولیـــان فرهنـــگ 
ــهرداری ها  ــر ملی،شـ ــر دولتی،تئاتـ مانند:تئاتـ
ــه  ــا  حرفـ ــورت کامـ ــه صـ ــتند و بـ و... هسـ
ـــود را  ـــر خ ـــوق، هن ـــت حق ـــال دریاف ای در قب

ارائـــه می دهنـــد و بـــر همیـــن اســـاس نیـــز 
ـــد ایـــن موضـــوع یکـــی  دغدغـــه معیشـــتی ندارن
ـــت  ـــا کیفی ـــار ب ـــد آث ـــل تولی ـــن دای از مهمتری
ــن  ــی از مهمتریـ ــه یکـ ــی کـ ــت.در حالـ اسـ
بحـــث  ایـــران  هنرمنـــدان  دغدغه هـــای 
ـــرژی  ـــام ان ـــد تم ـــی توانن ـــت و نم ـــت اس معیش
ـــن  ـــر نمایند.همچنی ـــر تئات ـــرف هن ـــود را ص خ
ـــی  ـــوب فرهنگ ـــای مطل ـــاخت ه ـــود زیرس وج
همچـــون وجـــود ســـالن هـــای اســـتاندارد و 
ـــی  ـــود کمپان ـــن وج ـــری و همچنی ـــدد تئات متع
ـــر  ـــتقیم ب ـــر مس ـــر، تاثی ـــی تئات ـــای خصوص ه

ــی دارد.    ــوات نمایشـ ــه محصـ عرضـ
ــخت  ــث س ــارغ از مباح ــود ف ــن وج ــا ای ب
ــدان هنرهــای  ــوان گفــت هنرمن ــزاری ،می ت اف
نمایشــی بــه لحــاظ علمــی و هنــری در ایــران 
در ســطح مناســبی بــرای رقابــت بــا کشــورهای 

ــام در ایــن حــوزه هســتند. صاحــب ن
در تبریــز طــی چنــد ســال گذشــته، شــاهد 
تئاتــر و  رشــد مناســبی در حــوزه تولیــد 
ــم و  ــار بوده ای ــن آث ــاگران از ای ــتقبال تماش اس
امــروز بــه جایــی رســیده ایم کــه تهیــه کننــده 
خصوصــی حاضــر بــه ســرمایه گــذاری در ایــن 

زمینــه هســتند.

بعضــا شــاهد ایــن امــر هســتیم کــه 
نمایش هــای خوبــی بــه روی صحنــه 
اســتقبال  مخاطــب  ولــی  می رونــد 
ــد،  ــا نمی کنن ــن نمایش ه ــی از ای چندان

ــت؟ ــت چیس ــما عل ــر ش ــه نظ ب
مهمتریــن مشــکل در ایــن حــوزه مخاطــب 
ــکل  ــن مش ــده ای ــش عم ــت، بخ ــی اس شناس
از  مناســب  عــدم شــناخت  از  ناشــی  نیــز 
ــک  ــرای آن کــه ی ــن اســتان اســت. ب مخاطبی
ــر اســاس  ــق باشــد، می بایســت ب ــش موف نمای
ــه  ــرود، ب ــه ب ــر روی صحن ــب ب ــه مخاط ذائق
ــا آن  ــد ب ــن بتوانن شــکلی کــه عمــده مخاطبی
ارتبــاط برقــرار کــرده و در عیــن حــال تــاش 
نمایــد تــا ســطح زیبایــی شناســی و درک 

ــد. ــا ده ــب را ارتق ــری مخاط هن
از طرفــی بایــد در نظــر داشــت مــردم 
ــه نوعــی مردمــی شــفاهی هســتند و  ــران، ب ای
بــر ایــن اســاس شــاهد هســتیم بخــش عمــده 
ــتانهای  ــتانی را داس ــات داس ــال ادبی ــار انتق ب
شــفاهی و فولکلــور بــر عهــده می گیرنــد،و 
ــا اهمیشــه از ضعــف بصــری و تصویرســازی  م
رنــج بــرده ایــم؛ در حالــی کــه در اغلــب 
نمایش هــای موفق،همــواره ســعی شــده اســت 
ــا مخاطــب  ــدل گــردد ت ــر ب ــه تصوی ــا کام ب ت
مســحور قــدرت جادویــی تصویــر قــرار گیــرد.

ضعــف در ایــن امــر نیــز ناشــی از عــدم تســلط 
ــت. ــی اس ــای کارگردان ــر زوای ب

ــرای بهبــود وضعیــت تئاتــر اســتان  ب
چــه کارههایــی بایــد انجــام شــود؟

ــز  ــم در تبری ــاز داری ــا نی ــز م ــل از هرچی قب
ــر داشــته باشــیم  و از ســوی دیگــر  ــر دائ تئات
ــر اســتان  ــه حمایــت از هنرمنــدان تئات ــاز ب نی
ــه شــدت احســاس می شــود. اطــاع رســانی  ب
از ســوی رســانه ها نیــز یکــی از نیازهــای 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــه ب ــن عرص ــی ای اساس
ــر اســتان،  یکــی از مهمتریــن نیازهــای تئات
امکانــات ســخت افــزاری اســتاندارد اســت کــه 
ــهر  ــی در ش ــن امکانات ــروز چنی ــفانه ام متاس
تبریــز وجــود نــدارد. و چشــم امیــد بــه آینــده 

ــم. ــه ای دوخت

سـیروس مصطفـی از بازیگـران و فعالیـن بنـام حـوزه تئاتر اسـت، او فعالیـت هنری از 
سـال 74 آغـاز نمـوده و پـس از دریافـت مـدرک کارشناسـی هنرهای نمایش بـا گرایش 
بازیگـری، بـا توجـه بـه سـابقه و عاقمندی قبلـی، دوره کارشناسـی ارشـد کارگردانـی تئاتر 
را بـه اتمـام رسـاند. حضـور در بیـش از 60 نمایـش بـه عنـوان اسـتاد راهنمـا، کارگردان، 
بازیگـر، طـراح صحنـه و نـور، همچنین حضور در بیـش از 20 تله فیلم، سـریال و فیلم کوتاه 
از جملـه فعالیـت هـای حرفـه ای سـیروس مصطفی در سـالهای اخیر می باشـد. وی موفق 
بـه اخـذ جوایـز متعـددی از جشـنواره هـای ملـی و بیـن المللی فیلم و تئاتر شـده اسـت .  
در جـوی صمیمانـه، بـا ایشـان بـه گفتگو نشسـتیم  تـا از مشـکات این حوزه بشـنویم و 
نظـرات ایشـان را در زمینـه تئاتـر اسـتان جویا شـویم که ماحصـل این گفتگـو در ادامه از 

نظـر خواننـدگان گرامـی می گذرد:

زبان، ضعف اصلی تئاتر ما

 نمايش سايه ها و باد از مراغه در 
ترکيه به روي صحنه مي رود

رییـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامي مراغه 
گفـت: نمایـش سـایه ها و بـاد در دومین حضور 
در عرصـه بیـن المللـي، در ترکیـه روي صحنـه 

مي رود.
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
ایرنـا، احمـد دادرس فیاضي افـزود: این نمایش 
بـه نویسـندگي و کارگردانـي فریـدون وایـي ، 
کاري از گـروه تئاتـر باریـش مراغه بـوده که در 
هفدهمیـن جشـنواره بین المللي تئاتـر کارادنیز 

ترکیـه شـرکت مي کند.
از  الهـام  بـا  نمایـش  ایـن  اظهارکـرد:  وي 
شـاعر  عباسـي  حیـدر  اثـر  سـایه ها  داسـتان 
معـروف این شهرسـتان نوشـته شـده و روایتگر 
فـردي ا سـت که در شـوخي بـا سـایه اش دچار 
گرفتاري هـاي غیرقابـل جبـران مـي  شـود کـه 
بـه شـیوه تئاتر فیزیـکال تولید شـده و از روش 
نمایش هـاي شـرقي بـه ویـژه سـایه  بـازي بهره 

مي بـرد.
رییـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامي مراغه 
یـادآور شـد: در این نمایـش هادي افتخـارزاده، 
مریـم برومنـد مطلـق، سـعید برومنـد مطلـق، 
سـونیا معبـودي، رضـا محمدي، فریـد احدي و 

مبینـا روحـي بـازي مي کنند.
دادرس فیاضـي، ادامـه داد: میـاد احـدزاده 
بـه عنـوان آهنگسـاز، رامیـن خاکـي بـه عنوان 
دسـتیار  عنـوان  بـه  وایـي  آیـدا  نـور،  طـراح 
کارگـردان، کامـران فریـدي بـه عنـوان طـراح 
بـه  افتخـارزاده  پردیـس  و  بروشـور  و  پوسـتر 
سـفر  ایـن  در  را  گـروه  مدیـر صحنـه  عنـوان 

کـرد. خواهنـد  همراهـي 
وي گفـت: هفدهمیـن جشـنواره بین المللـي 
تئاتـر کارادنیز از دوم تـا 15 مي 2016 مصادف 
با 1۳ تا 26 اردیبهشـت 1۳۹5 در شـهر ساحلي 
ترابـزون ترکیـه با حضـور گروه هایي از اسـپانیا، 
آذربایجـان،  هندوسـتان،  اسـلواکي،  ایـران، 

اکرایـن، قبـرس و ترکیـه برگزار مي شـود.
از  بـاد  و  سـایه ها  نمایـش  افـزود:  فیاضـي 
و   18( مـي  هشـتم  و  هفتـم  روزهـاي  ایـران، 
 Haluk Ongan 1۹ اردیبهشـت( در تئاتـر
صحنـه  روي  بـه  ترابـزون  شـهر   Sahnesi

رفـت. خواهـد 
در  ایـن  از  پیـش  بـاد  و  سـایه ها  نمایـش 
جشـنواره  هاي بین المللـي تئاتـر کوفـار کشـور 
بـاروس، سـي  و یکمیـن جشـنواره بین المللـي 
و  ایـران(  تئاتـر  مسـابقه ي  فجر )بخـش  تئاتـر 
سـي  و چهارمیـن جشـنواره  بین المللـي تئاتـر 
فجر)بخـش فجـر اسـتاني آذربایجـان شـرقي( 

حضـور یافتـه اسـت.

ضرورت شتاب بخشی در ساخت 
بيمارستان 64 تختخوابی عجبشير 

فرمانـــدار عجـــب شـــیر بـــا انتقـــاد از 
کیفیـــت نامطلـــوب خدمـــات بیمارســـتان 
فعلـــی ایـــن شهرســـتان، خواســـتار شـــتاب 
بخشـــی در ســـاخت بیمارســـتان جدیـــد 64 

ــد. ــی)ره( شـ ــام خمینـ ــی امـ تختخوابـ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــل از باشـ ــه نقـ بـ
ــیه  ــی در حاشـ ــن مراثـ ــمس الدیـ ــید شـ سـ
بازدیـــد از بیمـــاران عیـــادت و دلجویـــی بـــه 
ــه  ــتان بـ ــامت شهرسـ ــه سـ ــبت هفتـ مناسـ
ـــتانی روز  ـــوولین شهرس ـــی از مس ـــراه جمع هم
دوشـــنبه در بیمارســـتان امـــام خمینـــی)ره( 
ایـــن شهرســـتان،اظهار داشـــت: بـــا اجـــرای 
طـــرح تحـــول نظـــام ســـامت شـــاهد ارائـــه 
خدمـــات پزشـــکی مناســـب در کشـــور بـــه 
ویـــژه در ســـطح شهرســـتان های محـــروم 

هســـتیم.
وی افـــزود: هـــم اکنـــون بیمارســـتان 
ــول  ــرح تحـ ــتای طـ ــیر در راسـ ــب شـ عجـ
ـــای  ــنل و نیروه ــا پرسـ ــامت بـ ـــام سـ نظ
ـــات و  ـــه خدم ـــغول ارائ ـــدوم مش ـــوز و خ دلس
ـــاب  ـــاران و ارب ـــه بیم ـــب ب ـــای مناس فعالیت ه

رجـــوع اســـت.
ـــکی و  ـــات پزش ـــاد امکان ـــا ایج ـــزود: ب وی اف
اســـتقرار پزشـــک متخصـــص در بیمارســـتان 
ـــای  ـــت ه ـــغال تخ ـــب اش ـــیر، ضری ـــب ش عج
بیمارســـتانی ایـــن شهرســـتان 100 درصـــد 

ـــت. ـــه اس ـــش یافت افزای
تمـــام  ایجـــاد  کـــرد:  یـــادآوری  وی 
امکانـــات مـــورد نیـــاز بهداشـــتی و درمانـــی 
ـــت  ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــتان ب ـــن شهرس در ای
جغرافیایـــی منطقـــه و جمعیـــت بـــاای آن، 
ـــاران  ـــه بیم ـــری و کاهـــش مراجع ـــرای جلوگی ب
بـــه ســـایر شهرســـتان ها ضـــروری بـــوده و از 
ــتان  ــن شهرسـ ــی ایـ ــای مردمـ ــته هـ خواسـ

اســـت.
مراثـــی ادامــــه داد: هـــم اکنـــون بیمارســـتان 
ــت  ــت ظرفیـ ــه علـ ــهر بـ ــن شـ ــی ایـ قدیمـ
ــاز  ــوی نیـ ــا، جوابگـ ــود فضـ ــن و کمبـ پاییـ
مراجعـــه کننـــدگان منطقـــه و مســـافران 
ـــن  ـــی از ای ـــان غرب ـــهرهای آذربایج ـــوری ش عب

ــت. ــتان نیسـ شهرسـ

 افتتاح مجتمع عالي سامت در 
عجب شير

همزمـــان بـــا هفتـــه ســـامت از مجتمـــع 
ــي  ــیر طـ ــب شـ ــتان عجـ ــامت شهرسـ سـ

آئینـــي بهـــره بـــرداري شـــد.
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان عجب شــیر 
در ایــن آییــن گفــت: بــراي تجهیــز و راه 
انــدازي ایــن مجتمــع بــا ســه مرکــز بهداشــتي، 
ــه  ــار هزین ــال اعتب ــارد ری ــار میلی بیــش از چه

شــده اســت.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از ایرنـــا،  محســـن قـــادري، افـــزود: در 
ایـــن مجتمـــع بخـــش خصوصـــي خدماتـــي 
ـــود  ـــت روان، بهب ـــکي، بهداش ـــد دندانپزش مانن
تغذیـــه، بهداشـــت محیـــط، واکسیناســـیون و 

ویزیـــت پایـــه بـــه مـــردم ارائـــه مي کنـــد.
درمـــان  و  بهداشـــت  شـــبکه  مدیـــر 
ــه  ــن مجموعـ ــد: ایـ ــادآور شـ ــیر یـ عجب شـ
ـــتاري  ـــکي، پرس ـــر کادر پزش ـــور 4۳ نف ـــا حض ب
ــن  ــه ایـ ــرده کـ ــه کار کـ ــاز بـ و کاردان آغـ
ــاز  ــورد نیـ ــردي و مـ ــیار کاربـ ــته ها بسـ رشـ
ــت. ــتان اسـ ــن شهرسـ ــردم ایـ ــه و مـ جامعـ
ـــاکنان  ـــام س ـــه تم ـــان اینک ـــا بی ـــادري، ب ق
ــول  ــع در طـ ــن مجتمـ ــش ایـ ــت پوشـ تحـ
ــکان  ــه پزشـ ــات ویزیـــت پایـ ــال از خدمـ سـ
عمومـــي برخـــوردار مـــي شـــوند، ادامـــه داد: 
ـــه  ـــات در زمین ـــع امکان ـــت، توزی ـــرد دول رویک
ــاکنان  ــه سـ ــامت بـ ــت و سـ ــاي بهداشـ هـ

مناطـــق کمتـــر برخـــوردار اســـت.
ــزار  ــک هـ ــدود یـ ــراي حـ ــت: بـ وي، گفـ
ــن  ــت در ایـ ــه دیابـ ــا بـ ــار مبتـ و 100 بیمـ
ـــده  ـــکیل ش ـــتي تش ـــده بهداش ـــتان پرون شهرس

اســـت.
ـــب  ـــان عج ـــت و درم ـــبکه بهداش ـــر ش مدی
ــري  ــرح غربالگـ ــه طـ ــان اینکـ ــا بیـ ــیر بـ شـ
دیابـــت از هفتـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاري 
در ایـــن شهرســـتان آغـــاز و تـــا 15 خـــرداد 
ـــن  ـــون در ای ـــرد: تاکن ـــادآوري ک ـــه دارد، ی ادام
ـــورد  ـــر م ـــزار و 464 نف ـــش از 12 ه ـــرح بی ط

ـــد. ـــه ان ـــرار گرفت ـــش ق آزمای
قـــادري، اظهـــار کـــرد: دیابـــت از جملـــه 
کـــه  اســـت  غیرواگیـــري  بیماري هـــاي 
بـــه دایـــل مختلـــف از جملـــه کاهـــش 
ــم  ــه و رژیـ ــماني و تغذیـ ــاي جسـ فعالیت هـ
غذایـــي نامناســـب، میـــزان شـــیوع آن در 
جامعـــه رونـــد صعـــودي بـــه خـــود گرفتـــه 

اســـت.

تماس بيمورد با اورژانس باعث مرگ 
مرد 75 ساله شد 

ـــت  ـــز مدیری ـــی مرک ـــط عموم ـــئول رواب مس
ــان  ــای پزشـــکی آذربایجـ ــوادث و فوریتهـ حـ
ـــس  ـــا اورژان ـــورد ب ـــاس بیم ـــت: تم ـــرقی گف ش

ـــد. ـــاده ش ـــر پی ـــرگ عاب ـــه م ـــر ب 115 منج
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از باشـگاه خبرنـگاران جوان، حبیب حسـینقلی 
زاده افـزود:  اعـام مـورد تصـادف عابـر پیـاده 
بـا خـودرو سـواری در اتوبـان پاسـدارن حوالـی 

باغمیشـه بـه پایـگاه 20۹ اعام شـد.
وی ادامـــه داد : در حالـــی ایـــن مـــورد 
بـــه پایـــگاه 20۹ اعـــام شـــد کـــه پایـــگاه 
ــزام  ــی اعـ ــان نزدیکـ ــه در همـ 210 باغمیشـ
ــزام  ــر اعـ ــت دیگـ ــورد ماموریـ ــک مـ ــه یـ بـ
ـــت  ـــن درخواس ـــفانه ای ـــه متاس ـــود ک ـــده ب ش
آمبوانـــس از اورژانـــس 115 بیمـــورد بـــود 
و خـــود بیمـــار بعلـــت درگیـــری لفظـــی 
ـــت  ـــور داش ـــزل حض ـــرون من ـــی در بی خانوادگ

و می گفـــت مـــورد اورژانســـی نـــدارد.
حســینقلی زاده اعــام کــرد: بــا پایــان 
ــگاه 210  ــزام پای ــن درخواســت و اع ــن ای یافت
ــه  و   ــل حادث ــیدن بمح ــه و رس ــل حادث بمح
ــا  ــتانی و احی ــش بیمارس ــات پی ــام اقدام انج
ایــن عابــر پیــاده و انتقــال بــه بیمارســتان امــام 
رضا،متاســفانه ایــن عابــر پیــاده در بیمارســتان 

ــرد. ــوت ک ف
ـــت  ـــز مدیری ـــی مرک ـــط عموم ـــئول رواب مس
ــان  ــای پزشـــکی آذربایجـ ــوادث و فوریتهـ حـ
ــورد  ــهای بیمـ ــد: تماسـ ــادآور شـ ــرقی یـ شـ
بـــا اورژانـــس 115 منجـــر بـــه تاخیـــر ارائـــه 
ــود  ــی می شـ ــی مددجویانـ ــات اورژانسـ خدمـ
ــات  ــت خدمـ ــه دریافـ ــی بـ ــاز واقعـ ــه نیـ کـ
ــر  ــن تاخیـ ــد و ایـ ــتانی دارنـ پیـــش بیمارسـ
باعـــث بـــروز صدمـــات جبـــران ناپذیـــر بـــه 

بیمـــار و مصـــدوم می شـــود.

 مدیرعامـــل ســـازمان بیمـــه ســـامت کشـــور 
ــا  ــر دارد تـ ــامت در نظـ ــه سـ ــت: بیمـ گفـ
ـــور  ـــه در کش ـــه بیم ـــد هرگون ـــه فاق ـــرادی ک اف
ـــد از  ـــز بع ـــان نی ـــرده و آن ـــه ک ـــتند را بیم هس
بیمـــه شـــدن می تواننـــد از خدمـــات بیمـــه 

ســـامت در کشـــور اســـتفاده کننـــد. 
ـــت  ـــم بزرگداش ـــر در مراس ـــواد کبی محمدج
ـــه اهمیـــت و  ـــا اشـــاره ب روز بســـیج کارگـــری، ب
ـــت:  ـــار داش ـــه، اظه ـــر از جامع ـــن قش ـــش ای نق
ـــار  ـــن اقش ـــی از مؤثرتری ـــری یک ـــه کارگ جامع
جامعـــه بـــوده و اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
ـــری  ـــهید کارگ ـــتن 400 ش ـــار داش ـــز افتخ نی

ـــری را دارد. ـــهید کارگ ـــزار ش از 14 ه
ــد  ــادی می توانـ ــات اقتصـ ــزود: ثبـ وی افـ
چرخـــه اقتصـــادی را بـــه حرکـــت درآورده و 
کشـــور را در حـــوزه توســـعه و عمرانـــی، بـــه 

کشـــوری موفـــق تبدیـــل کنـــد.
مدیرعامـــل ســـازمان بیمـــه ســـامت 
ــت و  ــه عدالـ ــه دهـ ــاره بـ ــا اشـ ــور، بـ کشـ
اقتصـــاد  کـــرد:  خاطرنشـــان  پیشـــرفت، 
مقاومتی،اقـــدام و عمـــل کـــه توســـط مقـــام 
ــت،  ــده اسـ ــرح گردیـ ــری مطـ ــم رهبـ معظـ
بـــر پایـــه ثبـــات اقتصـــادی در کشـــور 
اجـــرا خواهـــد شـــد و بایـــد تـــاش کنیـــم 
تـــا وضعیـــت اقتصـــاد کشـــور را بـــه ثبـــات 

برســـانیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه عملکـــرد اســـتان 
ـــامت،  ـــه س ـــوزه بیم ـــرقی در ح ـــان ش آذربایج
تصریـــح کـــرد: اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
ـــت،  ـــته اس ـــود توانس ـــب خ ـــرد مناس ـــا عملک ب
در  اســـتان های موفـــق کشـــور  از  یکـــی 

حـــوزه بیمـــه و رفـــاه اجتماعـــی باشـــد.
ــتوانه  ــر پشـ ــه کارگـ ــان اینکـ ــر بابیـ کبیـ

اصلـــی نظـــام اقتصـــادی در کشـــور اســـت، 
ـــه تجـــارب  ـــا توجـــه ب ـــران ب ـــت: قشـــر کارگ گف
ـــد و  ـــر دوش دارن ـــنگینی ب ـــه س ـــود، وظیف خ
در دوران 8 ســـال دفـــاع مقـــدس نیـــز ایـــن 
ــاندند و  ــد رسـ ــه مقصـ ــامت بـ ــار را به سـ بـ
امـــروز نظـــام بـــه وجـــود و تجـــارب آنـــان 

نیـــاز دارد.
ــا در  ــی آنهـ ــه و آمادگـ ــزود: تجربـ وی افـ
دوران دفـــاع مقـــدس نگذاشـــت تـــا چـــرخ 
اقتصـــاد کشـــور بایســـتد و بعـــد از پیـــروزی 
جنـــگ بـــا مشـــکات اقتصـــادی و رفاهـــی 

مواجـــه شـــویم.
مدیرعامـــل ســـازمان بیمـــه ســـامت 
کشـــور، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حقـــوق 
ــتایش  ــرم و قابل سـ ــیار محتـ ــران بسـ کارگـ
ــای  ــوق و مزایـ ــرد: حقـ ــوان کـ ــت، عنـ اسـ
ـــا  ـــد ب ـــته و نبای ـــت داش ـــیار اهمی ـــران بس کارگ
ـــه  ـــبت ب ـــران را نس ـــب، کارگ ـــت نامناس پرداخ

ــرد. ــد کـ ــام ناامیـ ــکاران و نظـ پیمانـ
ـــد  ـــت تولی ـــود وضعی ـــر بهب ـــد ب ـــا تأکی وی ب
داخلـــی، خاطرنشـــان کـــرد: تکیه بـــر تولیـــد 
ــا و  داخلـــی و حمایـــت از اســـتعدادهای نوپـ

نشـــان دادن مســـیر بـــه اســـتعدادها، باعـــث 
ـــد  ـــا خواه ـــیدن آنه ـــر رس ـــه ثم ـــکوفایی و ب ش
ــرایط ازم را  ــد شـ ــن کار می توانـ ــد و ایـ شـ
ــعه عملـــی و فرهنگـــی تأمیـــن  ــرای توسـ بـ
ســـازد. کبیـــر بـــا اشـــاره بـــه خلـــق منابـــع 
ـــور  ـــع، به ط ـــق مناب ـــا خل ـــت: ب ـــور، گف در کش
صحیـــح می توانیـــم از تمامـــی ظرفیت هـــای 
کشـــور بـــا نحـــو احســـن اســـتفاده کنیـــم و 
ــح و  ــه ای صحیـ ــتلزم برنامـ ــز مسـ ــن نیـ ایـ

هدفمنـــد اســـت.
وی افــزود: در حــال حاضــر جمعیتــی حدود 
ــر در حــال اســتفاده از شــبکه  ــون نف 45 میلی
تلگــرام می باشــند و مــا می توانیــم به جــای 
و  هماهنگی هــا  آن،  از  نادرســت  اســتفاده 
تبــادل اطاعــات درســت را از ایــن شــبکه 

ــم. ــتفاده کنی اس
مدیرعامـــل ســـازمان بیمـــه ســـامت 
ـــتان  ـــای اس ـــه ظرفیت ه ـــاره ب ـــا اش ـــور، ب کش
آذربایجـــان شـــرقی، تصریـــح کـــرد: اســـتان 
ـــع و  ـــق مناب ـــت خل ـــرقی ظرفی ـــان ش آذربایج
برنامه ریـــزی آن را داشـــته و می توانـــد در 
ـــد  ـــام ده ـــی انج ـــات اساس ـــوزه اقدام ـــن ح ای
و بـــا تقدیـــم 400 نفـــر از شـــهدای کارگـــر، 
یکـــی از پشـــتوانه های اصلـــی وایـــت و 
ــوده و  ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــام جمهـ نظـ
بایـــد قـــدر ایـــن نعمـــت بـــزرگ را دانســـت.
وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه برنامه هـــای 
ـــور،  ـــامت در کش ـــه س ـــامت و بیم ـــام س نظ
ـــر دارد  ـــامت در نظ ـــه س ـــت: بیم ـــان داش اذع
تـــا افـــرادی کـــه فاقـــد هرگونـــه بیمـــه در 
ـــز  ـــان نی ـــرده و آن ـــه ک ـــتند را بیم ـــور هس کش
بعـــد از بیمـــه شـــدن می تواننـــد از خدمـــات 
ـــد. ـــتفاده نماین ـــور اس ـــامت در کش ـــه س بیم

 زبــان فارســی بــه عنــوان یــک واحــد 
ــم  ــا ســطح دیپل ــان ت ــدارس آلم درســی در م

ــد.  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــا Abitur ب ی
ســنای فــدرال آلمــان در مصوبــه ای، آموزش 
ــان فارســی را در چــارت مــدارس تمــام 16  زب
ایالــت ایــن کشــور در کنــار زبان هــای فرانســه 
ــمیت  ــه رس ــم ب ــطح دیپل ــا س ــی ت و انگلیس
شــناخت. از ایــن پــس زبــان فارســی در تمــام 
ایــاات آلمــان در چــارت درســی مــدارس بــه 
ــر در  ــی اگ ــود، حت ــناخته می ش ــمیت ش رس

ایالتــی تدریــس نشــود.
ــز  ــن نی ــورگ فورپوم ــوزش مکلنب ــر آم وزی
قــرار اســت برنامــه ای را بــه نــام »طــرح زادگاه 
یــا وطــن« اجــرا کنــد. در ایــن طــرح عــاوه بــر 
ســاخت و تجهیــز مــوزه باستان شناســی بــرای 
ــرار اســت از کاس  دانش آمــوزان و کــودکان ق
ــای  ــان ه ــر زب ــاوه ب ــتان ع ــم در دبیرس هفت
فرانســه و انگلیســی و فارســی و واحدهــای 
ــوص در درســی دیگــر ماننــد بهداشــت و ســامت،  ــه ای مخص ــچ )لهج ــات دوی ــان پ ــه زب ــز ارائ ــان( Plattdeutsch نی ــمال آلم ش

شــود.
ایــن طــرح در ایالــت مکلنبــورگ فورپومــن 
بــا 5/6 میلیــون یــورو بــرای احیــای روحیــه و 
حــس تعلــق بیشــتر بــه وطــن، یعنــی همــان 
ایالــت، حمایــت می شــود. بــه گفتــه ســیدعلی 
موجانــی، رایــزن فرهنگــی جمهــوری اســامی 
ایــران در برلیــن؛ بــا ایــن مصوبــه ســنای آلمان، 
تمــام ایرانیــان و فارســی زبانان می تواننــد از 
ــه عنــوان یــک واحــد درســی  ــان مــادری ب زب
کارنامــه  در  آن  آزمون هــای  نتایــج  کــه 
تحصیلی شــان رســماً درج و قابــل اســتناد 
خواهــد بــود بــه عنــوان زبــان دوم و یــا ســوم 

ــد. بهــره ببرن
موجانــی ادامــه داد: بــه نظــر می رســد 
بــا توجــه بــه جمعیــت ۳00 هــزار نفــری 
ایرانیــان مقیــم و بیــش از نیــم میلیــون نفــری 
فضــای جدیــدی  آلمــان،  در  فارســی زبانان 
بــرای فراگیــری زبــان فارســی در ایــن کشــور 

ــود. ــم ش ــی فراه ــرفته اروپای پیش

 مدیرعامل سازمان بیمه سامت کشور:

 افراد فاقد هرگونه بيمه در کشور تحت 
پوشش بيمه سامت قرار می گيرند 

آموزش زبان فارسی در مدارس 
آلمان تصويب شد
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م الف 844
ــر آذربایجــان  انتقــال شــرکت ســهند تای
تاریــخ  در  بــا ســهامی خــاص  شــرکت 
22/07/1۳۹۳بــه شــماره ثبــت 460740 
موسســات  و  شــرکت ها  ثبــت  اداره  در 
غیــر تجــاری تهــران بــه شناســه ملــی 
ذیــل  امضــا  و   ، ثبــت   14004410214
کــه خاصــه   ، گردیــد  تکمیــل  دفاتــر 
ــوم  ــاع عم ــت اط ــر جه ــرح زی ــه ش آن ب
آگهــی می گــردد. بــه موجــب نامــه شــماره 
اداره   25/0۹/1۳۹۳ مــورخ   15۳۳6۹/۹۳
ــر تجــاری  ــت شــرکت ها و موسســات غی ثب
ــع  ــه صورتجلســه مجم ــران و مســتنداً ب ته
ــوق العــاده مــورخ 05/07/1۳۹۳  عمومــی ف
مرکــز اصلــی شــرکت فــوق الذکــر بــه 
ــب  ــالت - جن ــان رس ــز - خیاب ــانی تبری نش
کــوی افســران - پــاک 2-کــد پســتی 
اداره  در  و  یافــت  انتقــال   517867۳۳۳4
ــر تجــاری  ــت شــرکت ها و موسســات غی ثب
تبریــز تحــت شــماره 402۳7 بــه ثبــت 
رســیده اســت و مــاده مربوطــه در اساســنامه 

ــد..  ــاح گردی ــوق اص ــرح ف ــه ش ب
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 711
آگهــي تغییــرات شــرکت ابنیــه ســاز 
ــه  ــاص ب ــهامي خ ــرکت س ــش ش ــو اندی ن
ملــي  شناســه  و   26262 ثبــت  شــماره 
10200۳4۳580بــه اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  العــاده  فــوق  عمومــي  مجمــع 
1۳۹5/01/15 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
نشانی  به  قبلی  محل  از  شرکت  آدرس 
: تبریز - ولی عصر - خیابان شهریار  جدید 
تعاون  کوچه   - اعتصامی  پروین  چهارراه   -
پستی  کد  و   -  25 پاک   - شرقی  اول 
در   4 ماده  و  یافت  تغییر   5157676852
اساسنامه اصاح گردید.  با ثبت این مستند 
تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک 
واحد ثبتی(  انتخاب شده توسط متقاضی در 
مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

 ظرفيت بااي عجب شير براي تبديل 
به قطب سوارکاري

رئیـس هیـات سـوارکاري آذربایجان شـرقي 
گفـت: شهرسـتان عجـب شـیر ظرفیـت باایي 

بـراي تبدیـل به قطـب سـوارکاري دارد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از ایرنـا، محمدعلـي جاویدي برازنده، در جلسـه 
هماهنگي و تجهیز باشـگاه و پیسـت سوارکاري 
شهرسـتان عجـب شـیر افـزود: این شهرسـتان 
براي توسـعه رشـته هـاي مختلف سـوارکاري از 
قابلیـت باایـي برخـوردار بـوده و بـا توجـه بـه 
بافـت و طبیعـت بکـر آن، مـي توانـد بـه عنوان 

قطـب اصلـي این رشـته معرفـي کرد.
وي، تکمیـل پیسـت سـوارکاري عجب شـیر 
و ایجـاد مکان پرورش اسـب در این شهرسـتان 
را از برنامـه هـاي توسـعه ایـن رشـته ورزشـي 
اعـام کرد. رئیـس هیات سـوارکاري آذربایجان 
شـرقي یـادآوري کـرد: صنعـت پـرورش اسـب 
در  پـاک  صنعـت  یـک  عنـوان  بـه  مي توانـد 
توسـعه پایدار اسـتان نقش بسـزایي ایفـا کند و 
بایـد با علمي کـردن آموزش هاي آن، اسـتفاده 
از آمـوزش هـاي مهارتـي و ایجـاد مرکـز علمي 
بـه  را  ایـن صنعـت  سـواري،  اسـب  کاربـردي 
عنـوان یـک صنعـت پـاک و البتـه سـودآور در 

اسـتان گسـترش داد.
جاویـدي برازنـده، با اشـاره بـه اینکـه برنامه 
هـاي ویـژه اي بـراي گرایـش بیشـتر جوانان به 
سـمت ورزش سـوارکاري تـدارک دیـده شـده 
اسـت، اظهـار کرد: باید در راسـتاي توسـعه این 
رشـته ورزشـي، تبلیـغ بیشـتري انجام شـود تا 
جوانـان زیـادي بـه این رشـته ورزشـي گرایش 

پیـدا کنند.
وي، از ایجـاد بانـک اطاعاتي جامعه اسـب و 
مالـکان در اسـتان خبرداد و گفت: براي توسـعه 
بایـد سـرمایه  ایـن رشـته ورزشـي در اسـتان 
گـذاري شـود و مراکز آمـوزش و پرورش اسـب 

در ایـن اسـتان توسـعه یابند.
جاویـدي، اسـتفاده از ظرفیت دانشـکده هاي 
پیشکسـوتان،  باشـگاه ها،  اسـتان،  دامپزشـکي 
توجـه بـه مسـائل علمـي، افزایـش تـوان علمي 
از  را  آینـده  هـاي  سـال  در  داوران  و  مربیـان 
جملـه برنامـه هـاي هیـات سـوارکاري اسـتان 

کرد. اعـام 
وي گفـت: تعییـن تکلیـف زمین سـوارکاري 
خواجـه، احداث پیسـت سـوارکاري در مجموعه 
راه انـدازي  تبریـز،  )ره(  امـام  یـادگار  ورزشـي 
تبریـز،  و  اسـتان  در  چـوگان  ورزشـي  رشـته 
توسـعه کمـي و کیفـي کمیته هـاي سـوارکاري 
پـرش، اسـتقامت و زیبایي و کنتـرل دوپینگ از 

دیگـر اهـداف ایـن هیات اسـت.

 با برگزاری انتخابات
مرتضی آبدار رئيس هيأت بسکتبال 

آذربايجان شرقی شد
مرتضـــی آبـــدار از پیشکســـوتان ورزش 
آذربایجان شـــرقی بـــه مـــدت چهار ســـال 
به ســـمت ریاســـت هیأت بســـکتبال استان 

شـــد. انتخاب 
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از فـــارس انتخابـــات هیـــأت 
ــیون  ــس فدراسـ ــور رئیـ ــا حضـ ــکتبال بـ بسـ
ـــتان  ـــان اس ـــرکل ورزش و جوان ـــکتبال، مدی بس
ـــتان  ـــکتبال اس ـــران بس ـــوتان و مدی و پیشکس
ــی  ــات مرتضـ ــن انتخابـ ــد. در ایـ ــزار شـ برگـ
آبـــدار بـــا کســـب 1۳ رأی توانســـت کرســـی 
ـــرقی  ـــان ش ـــأت بســـکتبال آذربایج ریاســـت هی

آورد. به دســـت  را 
ــوت و پیشــنهاد  ــا دع ــه ب ــدار ک مرتضــی آب
پیشکســوتان بــه هیــأت بســکتبال آمــده اســت 
ــان  ــان، جوان ــای نوجوان ــال 55 در رده ه از س
ــکتبال  ــب بس ــم منتخ ــو تی ــاان عض و بزرگس
آذربایجــان شــرقی بــوده اســت. وی هم اکنــون 
عضــو تیــم ملــی پرتــاب دیســک جانبــازان نیــز 
ــوان  ــی وی می ت ــوابق ورزش ــه از س ــت ک اس
ــان  ــتیک آذربایج ــأت ژیمناس ــت هی ــه ریاس ب
ســواری  دوچرخــه  هیــأت  دبیــر  شــرقی، 
ــازمان ورزش  ــره س ــأت مدی ــتان، عضــو هی اس

ــرد. ــاره ک ــز، اش ــهرداری تبری ش
ــران  ــدار از مدیـ ــی آبـ ــته مرتضـ در گذشـ
ارشـــد شـــهرداری تبریـــز بـــوده و هم اکنـــون 
قائـــم مقامـــی شـــهردار کانشـــهر تبریـــز را 

بـــر عهـــده دارد.

رسول خطيبی يک جلسه محروم شد
سرمربی تیم ماشین سازی تبریز از یک جلسه 

همراهی تیم خود محروم شد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
فارس، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشور 
امروز در مورد حوادث بازی تیم های ماشین سازی 
تبریز با نفت مسجد  سلیمان رای خود را صادر 
کرد که طبق این رای رسول خطیبی از همراهی 
تیم خود در یک بازی محروم شده است. متن 

کامل این حکم به شرح زیر است:
ماشین سازی  تیم  سرمربی  خطیبی،  رسول 
به  مسجد  سلیمان  نفت  مقابل  بازی  در  تبریز 
به  مسابقه  داور  با  زننده  رفتار  و  اعتراض  دلیل 
یک جلسه محرومیت و مبلغ ۳0 میلیون ریال 
مسجد  تیم  تماشاگران  همچنین  شد.  محکوم 
 50 مسابقه  داور  به  فحاشی  دلیل  به  سلیمان 

میلیون ریال جریمه شد.
اسـتیناف  در  رای  ایـن  اینکـه  صـورت  در 
هـم تاییـد شـود رسـول خطیبـی در بـازی تیم 
ماشین سـازی تبریـز برابر گیتی پسـند از حضور 
بـر روی نیمکـت تیمـش محـروم خواهـد بـود.

 کسب دو رتبه برتر کشوري توسط دو 
هنرجوي مراغه اي

مدیـر آمـوزش و پـرورش مراغـه گفـت: دو 
برتـر  هـاي  رتبـه  شهرسـتان  ایـن  هنرجـوي 
مسـابقه هـاي علمي هنرجویان فنـي و حرفه اي 

کشـور را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
بـه  شـیر  عجـب  نامـه  هفتـه  گـزارش  بـه 
نقـل از ایرنـا، جلیـل اسـامي در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگاران افـزود: ایـن دانـش آمـوزان در 
مرحلـه کشـوري ایـن مسـابقه ها کـه در شـهر 
تبریـز برگـزار شـد، موفق به کسـب رتبـه هاي 

برتـر شـدند.
وي اظهـار کـرد: مریـم امیـري از هنرسـتان 
توحیـد در رشـته کودکیاري و میررضا موسـوي 
از هنرسـتان مجیـد نیرومنـد مراغـه در رشـته 
را  مسـابقه ها  ایـن  برتـر  رتبـه  بدنـي  تربیـت 
کسـب و بـه مرحلـه عملـي ایـن جشـنواره راه 

. فتند یا
مرحله عملي مسـابقه هـاي علمي هنرجویان 
فنـي و حرفه اي در نیمه دوم اردیبهشـت سـال 

جاري در شـهر سـنندج برگزار مي شـود.
ایـن مسـابقه ها در راسـتاي کیفیـت بخشـي 
سـطح  ارتقـاي  آموزشـي،  فعالیت هـاي  بـه 
هنرسـتان هاي  هنرجویـان  عملـي  و  علمـي 
فنـي  و حرفـه اي و کشـاورزي، ارزیابـي کیفیـت 
نظـري  شـده  ارایـه  تخصصـي  آموزش هـاي 
بـراي  ازم  انگیزه هـاي  ایجـاد  و  کارگاهـي  و 
و  خاقیت  هـا  اسـتعدادها،  هدایـت  و  جـذب 
هنرجویـان  ویـژه  هنرجویـان،  توانمندي هـاي 
پایـه سـوم هنرسـتان هاي فنـي  و حرفـه اي و 
کشـاورزي در سـطح هنرستان،  اسـتان و کشور 

برگـزار مـي شـود.
ایـن مسـابقه ها در سـه مرحلـه هنرسـتاني، 
مـي  اجـرا  و  برنامه ریـزي  کشـوري  و  اسـتاني 
شـود و در ایـن دوره از مسـابقه ها هنرجویـان 
در ۳6رشـته در سـه زمینـه صنعـت، خدمات و 

کشـاورزي بـا همدیگـر رقابـت مـي کننـد.
هـاي  رشـته  هنرجویـان  جـاري  سـال  در 
سـینما و نمایـش نیـز بـراي اولیـن بـار در این 

کننـد. مـي  شـرکت  مسـابقه ها 
و سـه  آمـوز  دانـش  اکنـون 4۳ هـزار  هـم 
هـزار کادر فرهنگـي در 500 مدرسـه دولتـي و 
غیـر دولتـي مراغه در حـال تحصیـل و تدریس 

. هستند

ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتورســازی تبریــز 
ــم  ــرای تی ــده ب ــازی باقیمان ــر ســه ب ــت: ه گف
ــال کســب  ــه دنب ــال را دارد و ب ــم فین ــا حک م

ــتیم. ــا هس ــن بازی ه ــاز ای ــام ۹ امتی تم
بــه گــزارش هفنــه نامــه عجب شــیر بــه نقل 
از فــارس، امیــر قلعــه  نویــی  اظهــار داشــت: در 
برابــر تیــم ســیاه جامگان بــا بدشانســی بــازی را 
واگــذار کردیــم و تــا پیــش از پنالتــی حریــف، 
کنتــرل بــازی را کامــًا در دســت داشــتیم، امــا 
بعــد از پنالتــی عجیــب تیــم ســیاه جامگان 
ــم  ــه ه ــا ب ــم م ــی تی ــی ـ روان ــرایط روح ش

ریخــت و بــازی را واگــذار کردیــم.
بــازی  دو  از  پیــش  تــا  داد:  ادامــه  وی 
آخرمــان کــه منجــر بــه از دســت دادن 5 
امتیــاز شــد، بــه دنبــال قهرمانــی بودیــم، 
ــاز  ــا حــاا هــم درصــدد کســب هــر ۹ امتی ام
بازی هــای باقیمانــده هســتیم تــا بتوانیــم 
ــم. ــب کنی ــیا را کس ــگاه های آس ــهمیه باش س
ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتورســازی تبریــز 
خاطرنشــان کــرد: در باشــگاه های آســیا در 
گــروه مــرگ قــرار گرفتــه بودیــم و بــا توجــه به 
ــگاه های  ــازی در باش ــی تراکتورس ــه قبل تجرب
ــم از  ــر کســی فکــر می کــرد بتوانی آســیا، کمت
ــا اقتــدار بــه  گــروه خــود صعــود کنیــم، امــا ب
عنــوان تیــم اول از گــروه خــود صعــود کردیــم 
و ادعــا می کنــم کــه تیــم مــا حتــی شایســتگی 
و توانایــی بــرد در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی 
ــم  ــت تی ــن هش ــم در بی ــته و می توانی را داش

ــم. ــرار گیری ــر باشــگاه های آســیا ق برت
ــوان  ــر مل ــش براب ــازی تیم ــورد ب وی در م
ــل  ــه دلی ــا ب ــم م ــت: تی ــار داش ــی اظه انزل
فشــردگی مســابقات لیــگ برتــر و باشــگاه های 
ــن  ــا ای ــته و ب ــکاوری نداش ــت ری ــیا فرص آس
وجــود بــرای پیــروزی بــه مصــاف ملــوان 
ــی  ــای قدیم ــز از تیم ه ــف نی ــم و حری می روی

ــال  ــه امس ــت ک ــور اس ــال کش ــوب فوتب و خ
ــت. ــته اس ــم داش ــی ه بدشانس

وضعیت تیم برای سال آینده 
مشخص نیست

ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتورســازی تبریــز 
عنــوان داشــت: بــرای فصــل آینــده هیــچ 

ــداده ام،  ــه باشــگاه تراکتورســازی ن ــه ای ب برنام
چراکــه وضعیــت ایــن باشــگاه هنــوز مشــخص 

نیســت.
قلعه نویــی گفــت: شــنیده می شــود کــه 
ــه بخــش  ــرار اســت باشــگاه تراکتورســازی ب ق
ــل  ــن دلی ــه همی ــود، ب ــذار ش ــی واگ خصوص
ــم مشــخص نیســت  ــن تی وضعیــت مــن در ای
مــرا  باشــگاه  ایــن  اصــًا  ببینیــم  بایــد  و 
ــدوارم هــر تصمیمــی کــه  ــا امی می خواهــد، ام
بــرای ایــن باشــگاه گرفتــه می شــود، بــه ســود 

ــد. ــازی باش ــم تراکتورس تی
ــه در  ــت ک ــش خواس ــواداران تیم وی از ه
بازی هــای باقیمانــده ایــن تیــم در لیــگ برتــر 
دلســرد نشــوند و یــادآور شــد: زمانــی کــه مــن 
ــازی در رده  ــم تراکتورس ــل گرفت ــم را تحوی تی
ــی  ــه جایگاه ــروز ب ــرار داشــت و ام ــم ق یازده
ــا مســاوی  ــف از م ــی حری ــه وقت رســیده ایم ک
می گیــرد، آن را پیــروزی قلمــداد کــرده و 

ــد. ــان می دهن ــادی را نش ــحالی زی خوش
تراکتورســازی  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
ــا  ــاف ب ــش در مص ــازی تیم ــان ب ــز، غایب تبری
ملــوان را شــریفی و نانــگ عنــوان کــرد و 
افــزود: شــریفی بــه دلیــل مصدومیــت فــردا بــه 
ــازی نخواهــد رســید، هرچنــد کادر پزشــکی  ب
ــود را  ــاش خ ــت ت ــازی نهای ــم تراکتورس تی
ــکات  ــل مش ــه دلی ــم ب ــگ ه ــد و نان می کنن
ــد تراکتورســازی را  ــردا نمی توان ــه اش ف گذرنام

ــد. ــی کن همراه

مدیـــرکل امـــور اجتماعـــی اســـتانداری 
آذربایجان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود 
در  تروریســـت ها  شـــرارت  و  ناامنی هـــا 
منطقـــه، گفـــت: امیـــد داریـــم روحیـــه 
ـــود  ـــظ ش ـــان حف ـــداری در جوان ـــت و پای مقاوم
ـــام وارد  ـــدس اس ـــام مق ـــه نظ ـــیبی ب ـــا آس ت

نشـــود.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از فـــارس، حســـن اســـتوارآذر در 
ـــی  ـــت س ـــتاد بزرگداش ـــی س ـــه هماهنگ جلس
ـــهر در  ـــازی خرمش ـــالروز آزادس ـــن س و چهارمی
ـــه  ـــدن ب ـــک ش ـــت نزدی ـــا گرامیداش ـــتان، ب اس
ـــات  ـــاز عملی ـــالروز آغ ـــازی و س ـــالروز آزادس س
بیت المقـــدس، اظهـــار داشـــت: در خصـــوص 
عظمـــت ایـــن روز تاریخـــی و دســـتاوردهای 
ایـــن روز در دوران دفـــاع مقـــدس کـــه 

آزادســـازی خرمشـــهر بـــود هرچـــی بگوییـــم 
ـــت. ـــم اس ـــم ک ـــاز ه ب

وی افـــزود: امـــروز روز آغـــاز عملیـــات 
بیت المقـــدس اســـت کـــه در طـــول ۳4 روز 
ـــر  ـــام منج ـــدگان اس ـــت رزمن ـــاش و مقاوم ت
بـــه آزادی خرمشـــهر شـــد و ایـــن عملیـــات 
ـــود  ـــدس ب ـــاع مق ـــی در دوران دف ـــه عطف نقط

کـــه در نتیجـــه آن تاثیرگـــذار بـــود.
ـــره  ـــاد و خاط ـــد ی ـــه داد: بای ـــتوارآذر ادام اس

ــر شـــهدای  شـــهدای ایـــن عملیـــات و دیگـ
ــه  ــدس را همیشـ ــاع مقـ ــال دفـ ــت سـ هشـ
ـــه  ـــه و غیرتمندان ـــه مردان ـــم ک ـــده نگهداری زن
در مقابـــل دشـــمنان ایســـتادند تـــا آســـیبی 

بـــه ایـــن مـــرز و بـــوم وارد نشـــود.
مدیـــرکل امـــور اجتماعـــی اســـتانداری 
آذربایجان شـــرقی، خاطرنشـــان کـــرد: بـــا 
ــالروز  ــه سـ ــدن بـ ــک شـ ــه نزدیـ ــه بـ توجـ
ــت  ــا همـ ــم بـ ــد داریـ ــهر امیـ آزادی خرمشـ

ــطح  ــم در سـ ــداران بتوانیـ ــران و فرمانـ مدیـ
اســـتان برنامه هـــای مفیـــدی در شـــان ایـــن 

ــم. ــزار کنیـ ــن برگـ ــات غرورآفریـ عملیـ
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه وجـــود 
در  تروریســـت ها  شـــرارت  و  ناامنی هـــا 
منطقـــه، گفـــت: امیـــد داریـــم روحیـــه 
ـــود  ـــظ ش ـــان حف ـــداری در جوان ـــت و پای مقاوم
ـــام وارد  ـــدس اس ـــام مق ـــه نظ ـــیبی ب ـــا آس ت

ــود. نشـ

به  اینکه  بیان  با  آذربایجان شرقی  استاندار 
بازی  جناح  و  باندبازی  رانت،  حذف  دنبال 
هستیم و در عملکرد خود این را نشان خواهیم 

داد، گفت: ما بنا نداریم در گذشته  بمانیم.
دیدار  در  امروز  عصر  جبارزاده  اسماعیل 
داشت:  اظهار  استان  کارگری  تشکل های  با 
و  کارگر  جناح  دو  آذربایجان شرقی  استان  در 
کارفرما نداریم و همه در خدمت تولید، صنعت 
استان هستند و این صمیمیت و همدلی که بین 
جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد شده نعمتی 
امروز  اگر  و  دارد  فراوان  شکر  جای  که  است 
کارفرمایی مواجه  و  کمترین مشکات کارگری 

هستیم در سایه همین محبت و همدلی است.
روزی  قطعا  موفقی  کارفرمای  هر  افزود:  وی 
یک کارگر موفق بوده است و مرحله به مرحله 
یک  که  رسیده  جایی  به  حال  و  کرده  رشد 
مدیری  اگر  و  دارد  در دست  را  بزرگ  کارخانه 
بخواهد مشکات کارگری را درک کند خودش 

باید از مجموعه کارگری برخاسته باشد.
کرد:  خاطرنشان  حال  عین  در  جبارزاده 
افتاده  جا  آذربایجان  در  قدیم  از  کار  فرهنگ 
را  بیکاری  آذربایجانی ها  ما  همواره  و  است 

معضلی می دانیم که باید آن را رفع کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در 16 
سال دوران نمایندگی خودم نه به شکل شعاری 
بلکه در عمل در کنار کارگران بودیم و آشنا با 
مسائل کارگری بودیم و در هر سمتی برای رفع 

این مسائل همت گماشته ایم.
وی تاکید کرد: اعتقاد دارم نقد کارها، رفتار 
و عملکرد دولت مطلوب است اما باید انصاف را 
رعایت کرد که اگر چنین شود بسیاری از مسائل 

خود به خود حل می شود.
باید مقایسه کرد در طول  اینکه  با بیان  وی 
این دولت چقدر مشکات تورم، بیکاری و رکود 
و صنعت و تولید رفع شده است، افزود: می دانیم 
و  ندارد  همخوانی  زندگی  هزینه های  با  حقوق 
باید  نیست  تعادل  در  هزینه ها  با  ما  دریافتی 
مقایسه کرد که نفت 140 دار در معاش مردم 

داری  درآمد 20  با  حاا  و  داشت  تاثیر  چقدر 
وضعیت چگونه است؟

ما  داشت:  اذعان  آذربایجان شرقی  استاندار 
را  گذشته  ولی  بمانیم  گذشته ها  در  نداریم  بنا 

آینه ای می دانیم تا اشتباهات را تکرار نکنیم.
جبارزاده با بیان اینکه اگر وزارت تعاون و رفاه 
بخواهد دستمزدها را به اندازه 14 درصد اضافه 
افزایش  این  نشود  حل  مشکل  ریشه  اما  کند 
تاثیری در زندگی کارگران و کارمندان نخواهد 
اقتصاد  بندبند  به  ما  اگر  داشت:  ابراز  داشت، 
و  کارگر  دریافتی  قطعا  کنیم  عمل  مقاومتی 

کارفرما می تواند تامین هزینه های آنها را بکند.
وی با بیان اینکه اگر چرخ کارخانه ها بچرخد 
و تولید رونق داشته باشد، مطمئنا اولین کاری 
و  است  کارگرانش  حقوق  پرداخت  می کند  که 
می شود  متنعم  تولید  رونق  از  که  جایی  اولین 
افزود: اگر ما می خواهیم  جامعه کارگری است، 
همین  بگیرد  رونق  تولید  و  صنعت  استان،  در 
تشکل های کارگری و کارفرمایی هستند که باید 

تصمیم بگیرند این هدف تحقق یابد.
ما  شد:  یادآور  آذربایجان شرقی  استاندار 
و  تدبیر  برنامه   ۹5 سال  برش  پیش  روز  دو 
در  شنبه  روز  و  کردیم  آماده  را  استان  توسعه 
برنامه های  کارگر  روز  با  مقارن  اردیبهشت   11

عملیاتی ما آغاز می شود.
بحث های  امروز  تا  داشت:  بیان  جبارزاده 
و  بود  مطرح  انتخاباتی  های  رقابت   و  سیاسی 
منتخبان  و  می شود  تمام  انتخابات  جمعه  روز 
بود  عزیز خواهند  هر جناحی  از  ما  برای  مردم 
و روز شنبه پرونده رقابت را خواهیم بست و به 
سمت رفاقت برای خدمت به مردم و راه اندازی 

واحدهای تولیدی خواهیم رفت.
زیاد  قدری  به  ما  مشکات  شد:  متذکر  وی 
چتر جمع  یک  زیر  هم  جناح ها  همه  که  است 
طور  به  را  مشکات  همه  نمی توانیم  باز  شود 
کامل رفع کنیم حال چه رسد به اینکه بخواهیم 

به رفتارهای تفرقه انگیز هم دامن زنیم.
 12 از  بیکاری  نرخ  کاهش  به  اشاره  با  وی 

درصد در سال ۹1 به 7,۳ درصد در حال حاضر 
و  بود  ایران خواهد  آمار  مرکز  ما  استناد  افزود: 
این مرکز جویا شوند  از  دارم  تقاضا  از رسانه ها 
که نرخ بیکاری استان در سال ۹1 چقدر بوده 

و امروز در 8 اردیبهشت سال ۹5 چقدر است؟
مصمم  شد:  یادآور  آذربایجان شرقی  استاندار 
پزشک  یک  همانند  را  بیمار  واحدهای  هستیم 
و  بنویسیم  درمان  نسخه  یک  و  کرده  معاینه 
این نسخه را عملیاتی کنیم و در آخر سال آمار 
واحدهای  مشکات  توانستیم  چقدر  که  دهیم 

بحرانی را حل کنیم.
جبارزاده اذعان داشت: بزرگ ترین سرمایه ما 
انسانی  نیروی  اقتصاد مقاومتی  در بحث تحقق 
مادی  و  فیزیکی  امکانات  به  ما  و  است  فعال 
با حمایت همین  و  داریم  تکیه  بعد  مراحل  در 
نیروهای غیور آذری بهترین عملکرد را در تحقق 

راهبردهای اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.
بسیجی  هزار   17 وجود  به  اشاره  با  وی 
این  روی  ما  کرد:  خاطرنشان  استان  در  کارگر 
رزمندگان عرصه تولید و اقتصاد استان حساب 

ویژه ای باز کرده ایم.
به  نسبت  هستیم  مصمم  داد:  توضیح  وی 
واگذاری هایی که در استان انجام می شود نظارت 
چه  به  ما  کارخانجات  بدانیم  و  باشیم  داشته 
واحدهایی  از  تعدادی  و  می شود  واگذار  کسانی 
را که در واگذاری ها به مشکل برخورده بودند باز 
گردانده ایم ولی تعدادی قابل بازگشت نیست و 

نیاز به زمان برای حل مشکات دارد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه یکی از 
واحدهای تولیدی را که یک هزار و 700 کارگر 
افزود:  می کند،  مدیریت  قضات  از  یکی  داشت 
را می دهیم که دستگاه قضایی و  این اطمینان 
همه قوا حمایت همه جانبه ای از تولید و صنعت 

استان دارند.
ــه  ــا ب ــرد: م ــان ک ــن خاطرنش وی همچنی
دنبــال حــذف رانــت، باندبــازی و جنــاح بــازی 
ــان  ــن را نش ــود ای ــرد خ ــتیم و در عملک هس

خواهیــم داد.

تیم  بازی  گفت:  انزلی  ملوان  تیم  سرمربی 
و  بوده  جذاب  همیشه  ملوان  با  تراکتورسازی 
امیدواریم بازی فردای دو تیم نیز زیبا و جذاب 

باشد. 
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
فارس، محمد احمد زاده در کنفرانس مطبوعاتی 
در  تراکتورسازی  مقابل  تیمش  بازی  از  پیش 
جام  فینال  از  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
بازی های  تیم   2 لحظه  این  تا   1۳54 حذفی 
زیبایی را مقابل یکدیگر انجام دادند و بازی های 
2 تیم همیشه خاطره انگیز بوده است. امیدوارم 

بازی فردا نیز دیداری تماشایی از آب در آید.
امیدوارم در دیدار فردا هوادارانی  افزود:  وی 
و  ببرند  لذت  بازی  از  می آیند  استادیوم  به  که 
زمین  بتواند  است  پیروزی  مستحق  که  تیمی 
 ۳ برای  ما  کند.  ترک  پر  دستی  با  را  مسابقه 
دیدار  این  امتیاز  یک  و  آمدیم  تبریز  به  امتیاز 

راضی مان نمی کند.

اینکه  مورد  در  بندرانزلی  ملوان  سرمربی  
چقدر امیدوار است تیمش بتواند در لیگ برتر 
تیم ها  همه  برای  پایانی  بازی های  گفت:  بماند 
شرایط خاص خودش را دارد و ما نیز امیدواریم 
که در این هفته ها خوب نتیجه بگیریم تا کارمان 

به اما و اگر و لحظات پایانی کشیده نشود.
احمدزاده تصریح کرد: برای دیدار فردا همه 
بازی خوب  بازیکنانمان مصمم شده اند که یک 
به  با خود  تبریز  از  را  امتیاز   ۳ و  داده  انجام  را 

سوغات ببرند.
فردا  دیدار  برای  تیمش  غایبان  درباره  وی 

گفت: سیدحسین حسینی دروازه بان ما به دلیل 
مصدومیت در این دیدار به تبریز نیامده است و 
ما در این دیدار باید از یکی از دروازه بانان جوان 
ستاری  محمد  همچنین  کنیم.  استفاده  خود 
ما محسوب می شود که  تیم  است  تنها محروم 

نمی تواند در دیدار فردا برای ما بازی کند.
امیدوارم  گفت:  بندرانزلی  ملوان  سرمربی 
بتوانیم  که  باشد  خوب  روز  یک  ما  برای  فردا 
هم  را  امتیاز   ۳ زیبا  بازی  یک  ارائه  بر  عاوه 
رده بندی  جدوه  در  شرایطمان  تا  کنیم  کسب 
را  زیبایی  بازی  امیدواریم  همچنین  شود.  بهتر 

استادیوم  به  تا هوادارانی که  ارائه دهند  تیم   2
و  اصفهان  در  ما  هواداران  ببرند.  لذت  آمده اند 
اهواز برای تشویق ما به استادیوم آمده بودند و 
من ممطئنم که آنها تیم  ما را در تبریز نیز تنها 
نخواهند گذاشت و برای تشویق مان به استادیوم 

خواهند آمد.
احمـد زاده با اشـاره بـه فوت مهـرداد اوادی 
و انگیـزه گرفتـن بازیکنانـش خاطرنشـان کـرد: 
پـدر مهـرداد اوادی از تـک تـک بازیکنـان مـا 
درخواسـت کرد کـه با برد در این دیـدار روح او 
را هـم شـاد کنند و به همین دلیـل بازیکنانمان 
امیدوارنـد کـه در دیـدار فـردا بـا یـک نتیجـه 
خـوب روح مهـرداد اوادی را شـاد کننـد. وی 
گفـت: شـرایط موجـود تیـم ملـوان در جـدول 
 2 انگیـزه  اوادی  مهـرداد  فـوت  و  رده بنـدی 
برابـر را بـه بازیکنانمـان تزریـق کرده اسـت که 
می توانـد باعـث موفقیت هـای آینـده ایـن تیـم 

. د بشو

استاندار آذربایجان شرقی:

بنا نداريم در گذشته بمانيم

احمد زاده:

بازی های ملوان با تراکتورسازی 
هميشه جذاب بوده است

امیر قلعه نویی:

هر 9 امتياز بازی های باقيمانده را 
می خواهيم

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی:

روحيه مقاومت و پايداری در 
جوانان بايد حفظ شود
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ــی  ــورت دارد ول ــم ص ــواد چش آدم بی س
ــدارد. ــرت ن ــم بصی چش

توماس مان
***

ــب اســیری اســت و  هــر انســان جــاه طل
ــی. ــد گدای هــر آزمن

مثل تازی
***

تمام شأن و عظمت انسان در فکر است.
پاسکال

***
ــه  ــان را ب ــی انس ــای منطق ــی کاره دانای

دنبــال دارد.
سقراط

***
آدم باشــرف زود عروســی می کنــد امــا 

آدم عاقــل اصــا زن نمی گیــرد.
مثل انگلیسی

***
برگرفته از کتاب رازهای موفقیت انسان
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مجتمع تفريحی و ورزشی ايليا شهرستان عجب شير به بهره 
برداری رسيد

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 2۳ هــزار متــر مربــع بــا 

اعتبــار بالــغ بــر ســه میلیــارد ریــال اجــرا شــده اســت.
ــر  ــزار مت ــز ۳ه 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 ۹5 

بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید..

فاز دوم مجتمع تفريحی و ورزشی ايليا سال آينده
 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 ۹5 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.

ــه  ــوزه انتخابی ــات ح ــتاد انتخاب ــس س رئی
مرنــد و جلفــا بــا اشــاره بــه مشــارکت بیــش از 
105 هــزار نفــري مــردم در دور دوم انتخابــات 
مجلــس دهــم در ایــن حــوزه انتخابیــه گفــت: 
شــمارش آرا در ایــن حــوزه انتخابیــه بــا پایــان 
ــزار و  ــا 60 ه ــژاد ب رســید و محمــد حســن ن

55 راي بــه مجلــس دهــم راه یافــت.
ــه  ــه عجــب شــیر ب ــه نام ــه گــزارش هفت ب
ــدان  ــداد واج ــي تع ــي کرم ــا، تق ــل از ایرن نق
شــرایط راي در ایــن حــوزه را 205 هــزار نفــر 
ــر  ــافعي دیگ ــم ش ــزود: کری ــرد واف ــام ک اع
ــا 5۹  ــز ب ــه نی ــوزه انتخابی ــن ح ــب ای داوطل
هــزار و ۳65 راي از راهیابــي بــه مجلــس بــاز 

ــد. مان
ــال  ــات در کم ــه انتخاب ــان اینک ــا بی وي ب
ــان  ــد، خاطرنش ــزار ش ــامت برگ ــت و س صح
کــرد: تخلــف انتخاباتــي محــرز درایــن حــوزه 

ــزارش نشــده اســت. ــون گ ــه تاکن انتخابی
رســمي  مرجــع  تنهــا  مرنــد  فرمانــدار 
ــي  ــداري و ســتاد انتخاب ــج را فرمان اعــام نتای
ــت:  ــرد و گف ــام ک ــتان اع ــتان و اس شهرس
مــردم بــه شــایعه هــا و اظهــار نظرهــاي افــراد 

ــد. ــي نکنن ــچ توجه هی
رئیــس هیــات نظــارت حــوزه انتخابیــه 
ــردم  ــارکت م ــزان مش ــز می ــا نی ــد و جلف مرن
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــف ک ــوب توصی ــیار خ را بس
توجــه بــه احــراز هویــت از حــوزه هــا تخلــف 
ــیده  ــن حــد رس ــه کمتری در داخــل شــعب ب

ــت. اس
ــزارش  ــي گ ــزود: برخ ــار اف ــم زحمتی قاس
هــاي بیــرون از شــعب اخــذ راي توســط مردم 
و گشــت هــاي هیــات نظــارت بــه دســت مــا 
مــي رســد کــه بــه ســرعت و شــدت برخــورد 

مــي شــود.

ــه  ــرقي مرحلـ ــان شـ ــتان آذربایجـ در اسـ
دوم انتخابـــات در حـــوزه انتخابیـــه تبریـــز، 
آذرشـــهر و اســـکو، اهـــر و هریـــس، مرنـــد 
و جلفـــا، مراغـــه و عجـــب شـــیر، شبســـتر و 

ســـراب برگـــزار شـــد.
ســـتاد  رئیـــس  اعـــام  اســـاس  بـــر 
ـــعبه  ـــزار و 111 ش ـــک ه ـــتان، ی ـــات اس انتخاب
ثابـــت شـــهري، ۳0 شـــعبه ســـیار شـــهري، 
ـــیار  ـــعبه س ـــتایي و 225 ش ـــعبه روس 48۹ ش
روســـتایي بـــراي مرحلـــه دوم انتخابـــات 
ــان  ــامي در آذربایجـ ــوراي اسـ ــس شـ مجلـ

شـــرقي تعییـــن شـــده اســـت.

حـــوزه  از  عبدالهـــی  بیـــت اه 
انتخابیـــه اهـــر و هریس توانســـت 
بیشـــترین آرای دهمین دوره انتخابات 
مجلس شـــورای اســـامی را به خود 

دهد. اختصـــاص 
شـــیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
از ایســـنا، ســـعید شبستری  به نقل 
خبرنگاران،  بـــا  گفت وگو  در  خیابانی 
نتایج دهمیـــن دوره انتخابات مجلس 

شـــورای اســـامی در حوزه انتخابیه اهر و هریـــس را اعام کرد.
وی افزود: جمـــع آرای صحیـــح در این حوزه انتخابیـــه، 6۳ هزار 
و 5۹6 رای اســـت کـــه از این تعـــداد، بیت اه عبدالهی توانســـت با 
کســـب ۳2 هـــزار و 586 رای، نماینده مردم اهـــر و هریس در مجلس 

شود. اســـامی  شورای 
وی عنـــوان کـــرد: مهدی حســـینیان، دیگر کاندیـــدای این حوزه 
انتخابیـــه نیز ۳1 هـــزار و 10 رای بـــه دســـت آورد و از راهیابی به 

ماند. باز  بهارســـتان 
بر اســـاس این گزارش، عبدالهـــی در ایـــن دوره از انتخابات مورد 

بود. اصاح طلبان  حمایـــت 

ــا کســب  ــور، ب ــه آقاپ معصوم
بیشــتری آراء ماخــوذه حــوزه 
صندلــی  شبســتر،  انتخابیــه 
ــود  ــتان را از آن خ ــبز بهارس س

ــرد. ک
 بــه گــزارش هفتــه نامــه 
عجــب شــیر بــه نقــل از ایســنا، 

ســعید شبســتری خیابانــی دقایقــی پیــش در جمــع خبرنــگاران از اتمــام 
شــمارش آرا و تجمیــع آن در حــوزه انتخابیــه شبســتر خبــر داد و افــزود: 
ــت  ــزار و ۹52 رای توانس ــب 24 ه ــا کس ــاهی ب ــور علیش ــه آقاپ معصوم
ــامی را  ــورای اس ــس ش ــتر در مجل ــردم شبس ــی م ــئولیت نمایندگ مس

ــرد. ــر دوش گی ب
ــوزه  ــن ح ــردم ای ــی م ــده فعل ــو، نماین ــی علیل ــرد: عل ــح ک وی تصری
انتخابیــه نیــز 14 هــزار و 802 رای بــه دســت آورد کــه نتوانســت عنــوان 

نمایندگــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.
ــه  ــوزه انتخابی ــن ح ــوذه در ای ــداد کل آرای ماخ ــت؛ تع ــی اس گفتن

ــت. ــوده اس ــزار و 472 رای ب 40ه
آقاپــور کاندیــدای مــورد حمایــت شــورای اصــاح طلبــان آذربایجــان 

ــد. ــرقی می باش ش

 نتيجه انتخابات در حوزه انتخابيه مرند و جلفا 
مشخص شد

محمدعلی حسين زاده منتخب مردم مراغه و 
عجب شير در مجلس دهم شد

بیگی:

 انتخابات بر امنيت و استحکام ملی و مقبوليت 
بين المللی ايران تأثير گذار است

معصومه آقاپور عليشاهی نماينده مردم شبستر شدبيت اه عبدالهی از اهر بهارستانی شد

ــتاندار آذربایجــــــان  شـــرقی گفـــت:  معـــاون اسـ
محمدعلـــی حســـین زاده از حـــوزه انتخابیـــه مراغـــه و 
ـــده  ـــوان نماین ـــه عن ـــت آرا ب ـــب اکثری ـــا کس ـــیر ب عجب ش
ـــد. ـــاب ش ـــامی انتخ ـــورای اس ـــس ش ـــن دوره مجل دهمی

ـــل از  ـــه نق ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
فـــارس، ظفـــر محمـــدی در مراغـــه اظهـــار داشـــت: در 
ایـــن مرحلـــه محمدعلـــی حســـین زاده بـــا کســـب 50 
هـــزار و ۹80 رای بـــه عنـــوان منتخـــب دهمیـــن دوره 
مجلـــس شـــورای اســـامی از مراغـــه، عجب شـــیر، 

ــد. ــتان شـ ــی بهارسـ ــای راهـ ــراجو و قلعه چـ سـ
ـــات مجلـــس در ایـــن  ـــه دوم انتخاب ـــزود: در مرحل وی اف
حـــوزه انتخابیـــه از کل ۹۳ هـــزار و 756 رای ماخـــوذه 
ـــدی  ـــزار و ۹80 رای و مه ـــین زاده 50 ه ـــی حس محمدعل

ـــد. ـــت آوردن ـــه دس ـــزار و 568 رأی ب ـــری ۳۹ ه دواتگ
محمـــدی گفـــت: دور دوم دهمیـــن دوره انتخابـــات 
مجلـــس شـــورای اســـامی در حـــوزه انتخابیـــه مراغـــه 
و عجب شـــیر در 251 شـــعبه اخـــذ رای برگـــزار شـــد.

ــوزه  ــر در حـ ــزار نفـ ــزود: در دور اول 240 هـ وی افـ
انتخابیـــه مراغـــه و عجب شـــیر واجـــد شـــرایط رای 
در دهمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی 
ـــر در  ـــزار نف ـــدود 157 ه ـــداد ح ـــن تع ـــه از ای ـــد ک بودن

رای گیـــری شـــرکت کردنـــد.
شهرســـتان های مراغـــه و عجب شـــیر بـــا حـــدود 
ـــرقی  ـــوب آذربایجان ش ـــت در جن ـــر جمعی ـــزار نف ۳40 ه
ـــک  ـــی دارای ی ـــوزه  انتخاب ـــک ح ـــوان ی ـــه عن ـــع و ب واق
ـــورای اســـامی اســـت. ـــس ش ـــی در مجل کرســـی نمایندگ

منتخـــب مـــردم تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر در دور اول 
انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی معتقـــد اســـت، 
ــت  ــی و مقبولیـ ــتحکام ملـ ــت و اسـ ــر امنیـ ــات بـ  انتخابـ

بین المللی ایران تأثیر گذار اســـت.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر بـــه نقـــل از 
ـــن رأی در  ـــد از انداخت ـــی« بع ـــا بیگ ـــد علیرض ـــنا، »احم ایس
ـــگاران گفـــت: طبـــق روال گذشـــته،  صنـــدوق، در جمـــع خبرن
ـــا  ـــه اول ب ـــه مرحل ـــات نســـبت ب مشـــارکت در دور دوم انتخاب
افـــت مواجـــه می شـــود، اکنـــون رقابـــت دو جنـــاح در اوج 
خـــود قـــرار دارد و کاندیداهـــا تـــاش می کننـــد، تمامـــی 
ـــانند.   ـــای رأی بکش ـــای صندوق ه ـــه پ ـــود را ب ـــداران خ طرف
وی افـــزود: خواســـته مان ایـــن اســـت کـــه افـــراد 
ـــده  ـــه دهن ـــامی، ادام ـــاب اس ـــای انق ـــه آرمان ه ـــد ب پایبن
ــر  ــل و رهبـ ــام راحـ ــده از امـ ــت کننـ ــهداء، تبعیـ راه شـ
ــس را  ــده مجلـ ــی مانـ ــی های باقـ ــاب کرسـ ــم انقـ معظـ
ـــوان  ـــه عن ـــس ب ـــی مجل ـــای واقع ـــه معن ـــد و ب ـــل کنن تکمی

ــل  ــود عمـ ــف خـ ــه وظایـ ــت بـ ــای ملـ ــاره فضیلت هـ عصـ
کنـــد و نواقـــص مجلـــس گذشـــته را فـــارغ از بحث هـــای 
ـــد  ـــی روی کار بیای ـــن مجلس ـــد، همچنی ـــع کن ـــی رف جناح
ــرای  ــتوانه ای بـ ــی و پشـ ــح ملـ ــتای مصالـ ــه در راسـ کـ

ــد.  ــل می کنـ ــی عمـ ــاد مقاومتـ اقتصـ
ــعارها،  ــارغ از تمامـــی شـ ــرد: فـ ــان کـ بیگـــی خاطرنشـ
تجربـــه ســـه ســـال گذشـــته نشـــانگر ایـــن اســـت 
ــل  ــکا قابـ ــرکردگی آمریـ ــه سـ ــی بـ ــتکبار جهانـ ــه اسـ کـ
اعتمـــاد نیســـت و کســـانی کـــه از طـــرف آمریـــکا وعـــده 
ــد و  ــت می اندازنـ ــه زحمـ ــتر بـ ــود را بیشـ ــد، خـ می دهنـ
ایـــن وعده هـــا در  انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری آینـــده 

می گـــذارد. تأثیـــر 
ـــتان  ها  ـــد روز در شهرس ـــن چن ـــول ای ـــه داد: در ط وی ادام
ـــات  ـــرای حضـــور پرشـــور در انتخاب ـــان را ب حضـــور یافتـــه و آن
تشـــویق کـــردم و همچنیـــن دوســـتانم را نیـــز بـــه مـــردم 

ـــد.  ـــان رأی دهن ـــه آن ـــه ب ـــردم ک ـــی ک معرف


