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ســرمقــاله

تازه های خبرتازه های خبر

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

 گشایش نمایشگاه کشاورزی پایدار 
برای احیای دریاچه ارومیه در 

عجب شیر
نمایشـگاه ›کشـاورزی پایدار‹ بـرای احیای 
دریاچـه ارومیه به منظور آشـنایی کشـاورزان 
هـای  روش  بـا  دریاچـه  ایـن  آبریـز  حوضـه 
کاهـش مصـرف آب در عجب شـیر گشـایش 

فت. یا
بـه گـزارش هفته نامـه عجب شـیر به نقل 
از ایرنـا، ایـن نمایشـگاه بـه صـورت سـیار در 
طریـق  از  ارومیـه  دریاچـه  احیـای  راسـتای 
مشـارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی 
پایـدار و حفاظـت از تنـوع زیسـتی همـراه با 
اجرای نمایش میدانی در روسـتاهای حاشـیه 

ایـن دریاچه گشـایش یافته اسـت.
در  شـیر  عجـب  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت:  نمایشـگاه  ایـن  گشـایش  حاشـیه 
الگوسـازی مشـارکت جامعه محلی در فرآیند 
احیـای دریاچـه ارومیه از اقـدام های ضروری 

و الویـت  دار دسـتگاه هـای مسـوول اسـت.
فرامـرز افشـانی افـزود: ایـن نمایشـگاه بـه 
منظـور فراهـم کـردن بسـتری بـرای تبـادل 
بیـن کشـاورزان تحـت  اطاعـات  و  تجـارب 
پوشـش طـرح، آشـنایی بیشـتر کشـاورزان با 
بـا کاهـش مصـرف آب  روش هـای مرتبـط 
و نهـاده هـای شـیمیایی در سـطح مـزارع و 
بـه  تحقیقاتـی  و  علمـی  یافته هـای  انتقـال 
کشـاورزان از طریـق کارشناسـان و محققـان 
ایـن  روسـتاهای  در  نمایشـگاه،  در  مسـتقر 
شهرسـتان کـه حاشـیه دریاچـه ارومیـه قرار 

دارنـد، بـه مـدت دو روز برگـزار می شـود.
ــا تاکیــد بــر نقــش مــردم و جوامــع  وی ب
ــه،  ــای دریاچــه ارومی ــد احی ــی در فراین محل
ــاورزان  ــن نمایشــگاه کش ــد: در ای ــادآور ش ی
ــد بخــش  ــاوری هــای جدی ــا فن ــک ب از نزدی
کشــاورزی در زمینــه آبیــاری و نــوع کشــت 

آشــنا می شــوند.
افشــانی، ادامــه داد: در ایــن نمایشــگاه 
نمونــه هایــی از مــدل هــای قدیــم و جدیــد 
بــه  کشــاورزی  ادوات  برخــی  و  آبیــاری 
نمایــش گذاشــته شــده اســت تــا کشــاورزان 
ــد  ــی و فوای ــای قدیم ــرات روش ه ــا مض ب
روش هــای جدیــد آبیــاری بــه صــورت 

ــوند. ــنا ش ــوس آش ملم
در ایـن آییـن، نمایـش خیابانی بـا موضوع 
مشـارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی 
پایـدار و حفاظـت از تنوع زیسـتی بـا آموزش 
فنـاوری های کاهـش مصـرف آب و نهادهای 

شـیمیای در سـطح مزرعه اجرا شـد.

استاد اقتصاد دانشگاه تبریز:
قدرت اقتصادی، تعیین کننده 
جایگاه کشورها در جهان است

کارشـــناس امـــور اقتصـــادی و عضـــو 
ــز، قـــدرت  ــگاه تبریـ هیـــات علمـــی دانشـ
ــن  ــم تریـ ــور را، مهـ ــادی یـــک کشـ اقتصـ
ــطح  ــگاه آن در سـ ــن جایـ ــل در تعییـ عامـ

ــن المللـــی دانســـت. بیـ
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر بــه 
نقــل از شــهریار، دکتــر محمدباقــر بهشــتی، 
ــاد  ــهرداری ها در اقتص ــش ش ــش نق درهمای
مقاومتــی، بــا اشــاره بــه تاثیــر توانایــی هــای 
ــور  ــک کش ــگاه ی ــن جای ــادی در تعیی اقتص
در ســطح جهانــی، گفــت: بــر خــاف تصــور 
عــام، ایــن توانایــی و قــدرت اقتصــادی یــک 
کشــور اســت کــه موجــب تســلط و زورگویــی 
ــان می شــود و  ــر دیگــر کشــورهای جه آن ب
ــد  ــه می خواه ــوری ک ــاس، کش ــن اس ــر ای ب
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد، بایــد در 

عرصــه تولیــد بــه رقابــت بپــردازد.
وی بــر لــزوم تدویــن برنامــه هــای چشــم 
انــداز کوتــاه مــدت و دراز مــدت بــرای 
توســعه اقتصــادی تاکیــد کــرد و اظهــار 
داشــت: از ملزومــات ایــن برنامــه هــا، بومــی 
ســازی علــم و اقتصــاد، اســت؛ یعنــی عــاوه 
ــه  ــور، پای ــل کش ــم و در داخ ــد عل ــر تولی ب
هــای اقتصــاد نیــز بایــد بــر مبنــای علــم روز 

ــزی شــود. ــی ری پ
ایــن اســتاد اقتصــاد تصریــح کــرد: توســعه 
و پیشــرفت، در دســترس کشــورهایی اســت 
ــای خــود  ــت ه ــاش را در اولوی ــه کار و ت ک

قــرار داده انــد.
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــتی، در بخ بهش
ویــژه  موقعیــت  بــه  اشــاره  بــا  خــود، 
جغرافیایــی کشــورمان در جهــان، اظهــار 
داشــت: 9 درصــد از ذخایــر نفــت و 15 
درصــد از ذخایــر گاز دنیــا،  در ایــران اســت 
و ایــن موضــوع، بیــان می کنــد کــه راه 
هــای توســعه بــرای مــا هموارتــر از بســیاری 
از کشورهاســت؛ بــه شــرطی کــه کار جهــادی 

ــم. ــرار دهی ــور ق ــرلوحه ام را در س
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، 
ــی، یکــی دیگــر  ــان داشــت: فرصــت زای اذع
از مــواردی اســت کــه در بحــث اقتصــاد 
مقاومتــی، بایــد روی آن تعمــق کنیــم و 
ایــن وظیفــه مدیــران و مســووان اســت کــه 
ــا،  ــیل ه ــا و پتانس ــایی ظرفیت ه ــا شناس ب
ــم و از آن در  ــعه را فراه ــای توس ــت ه فرص

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــد اع ح

ــه اســتقبال یــک  ــی شــدن یعنــی ب جهان
جهــان رفتــن، آشــنا شــدن بــا فرهنگ هــای 
و  آراء  بــه  گذاشــتن  احتــرام  و  دیگــر، 
شــدن  جهانــی  در  دیگــران.  نظریه هــای 
ــوده  ــریت گش ــراروی بش ــن ف ــای نوی افق ه
ــن  ــم آوای ای ــر ه ــان معاص ــود و انس می ش
ــا، داشــته ها  ــن باوره ــن نوی ــه تبیی ــا ب افق ه
و آموخته هــای خــود می نشــیند.  انســان 
معاصــر همــگام و همســو بــا جهانــی شــدن 
خــودش را بــه ســوی جلــو هدایــت می کنــد.  
جهانــی شــدن پدیــده ای اســت کــه بــروز آن 
ــر و تحــوات  در عصــر حاضــر موجــب تغیی
بســیاری در زمینه هــای مختلــف اقتصــادی، 
ــه  ــی در عرص ــی و سیاس ــی، فرهنگ اجتماع
ــه  ــل شــده و کشــورهای بســیار را ب بین المل

ــش کشــانده اســت.  چال
و  مهمتریــن  شــدن  جهانــی  بی شــک 
بارزتریــن وجــه تمایــز اقتصــاد امــروزو دیروز 
روزافــزون  گســترش  می باشــد.  جهــان 
اقتصــادی  اتحادیه هــای  و  ســازمان ها 
منطقــه ای نظیــر آســه آن، نفتــا و اکــو، 
اتحادیــه  نظیــر  مالــی  بازارهــای  ادغــام 
پولــی یــازده کشــور اروپایــی )یــورو(، ادغــام 
بانک هــای بــزرگ جهــان، تاســیس ســازمان 
تجــارت جهانــی )WTO( و قدرت نمایــی 
آن در عرصــه تجــارت بین الملــل و متعاقــب 

آن آزادی بیــش از پیــش نقــل

همگام و همسو با جهاني 
شدن

در گفتگوی اختصاصی با یکی از بازیگران استان 
مطرح شد:

کمبود امکانات، پاشنه آشیل 
تئاتر استان

معاون توسعه فناوری معاونت علمی 
ریاست جمهوری:

باید خام فروشی و صادرات 
فکرهای خام را فراموش 

کنیم

با ورود مدیر حراست و رئیس دفتر ساختمان 
عمارت شهرداری تبریز

پای 2 نفر دیگر به پرونده 
فساد شورا و شهرداری 

تبریز باز شد!

طبیب زاده نوری:
بین عارف و اریجانی در 

ریاست مجلس دهم تفاوتی 
نیست
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از  تعیین رییس تازه صدا و سیما پس 
رییس  استعفای  با  انقاب  رهبر  موافقت 
این  در  زنی  گمانه  و  سازمان  این  پیشین 
روزنامه  توجه  مرکزهای  مهمترین  از  باره 
به  همچنین  روزنامه ها  بود.  امروز  های 
نیز  و  مرکزی  بیمه  کل  رییس  استعفای 
مردم  سوم  منتخب  نامشخص  وضعیت 

اصفهان پرداختند.
خبرها  اصلی  سرخط  به  نگاهی  گزارش  این 
و  نویسان  سرمقاله  های  نوشته  همچنین  و 
 23 پنجشنبه  امروز  های  روزنامه  نویسندگان 
مهم  و  انداخته  خورشیدی   1395 اردیبهشت 
ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را 

بررسی کرده است.

جابجایی در صدر صدا و سیما
رهبـر انقـاب دیـروز بـا اسـتعفای »محمـد 
سـرافراز« از ریاسـت صـدا و سـیما موافقـت و 
در حکمـی »عبدالعلـی علـی عسـگری« را بـه 
ریاسـت ایـن سـازمان منصـوب کـرد. روزنامـه 
هـای امروز بـا نگاهـی تحلیلی دایل اسـتعفای 
سـرافراز و پیامدهای احتمالی مدیریت عسگری 

را بررسـی کردنـد.
نوشت:  مورد  این  در  »فرهیختگان«  روزنامه 

گمانه زنی ها درباره برکناری سرافراز از اسفند94 
شد  مشخص  که  بود  زمان ها  همان   شد.  آغاز 
شهرزاد  سیما،  و  صدا  ویژه  بازرس  15دی 
میرقلی خانی از کشور خارج شده و عکس هایی 
رسانه ها  در  او  از  هم  اسامی  حجاب  بدون 
دست به دست شد. بعد از آن شایعاتی منتشر شد 
که سرافراز 10روز سرکار خود حاضر نشده است. 
سازمان  عمومی  روابط   طرف  از  خبر  این  البته 

تکذیب شد و تاکید کردند که او تا آخرین روز 
در محل کار خود حاضر شده است. اولین اخبار 
مربوط به جایگزینی غامعلی حدادعادل به جای 
او در همین محدوده زمانی منتشر شد. استعفا 
واکنشی  او  طرف  از  اگرچه  که  جایگزینی ای  و 
اما  تکذیب شد.  از طرف حدادعادل  اما  نداشت 
با انتشار خبر استعفای سرافراز در روزهای اخیر، 
مرتضی شمسی رئیس مرکز صبا در یادداشتی 

نسبت به این خبر واکنش نشان داد. او مدعی 
بانی  »شهرزاد«  نام  به  تلگرامی  کانال  که  شد 

بحران های صداوسیما بوده است.
مانند  دیگری  موارد  می خوانیم:  ادامه  در 
برنامه های  پوشش  در  سازمان  ضعیف  عملکرد 
ممنوع التصویرها  از  دعوت  به  انتقاد  مقامات، 
آن  نمونه های  که  برنامه سازی  در  ضعف  و 
موارد  از  کرد،  بروز  پرحاشیه  سریال های  در 
مدیریتی  ضعف  به  نسبت  که  هستند  دیگری 
از  حتی  او  عملکرد  می شود.  مطرح  سرافراز 
طرف مقام  معظم رهبری هم به ویژه در مبحث 

»فرهنگ سازی« مورد انتقاد قرار گرفت.
روزنامه »آرمان« هم در سرمقاله خود نوشت: 
با حضور عبدالعلی علی عسگری در راس مدیریت 
زیادی  تغییرات  و  برنامه ها  باید  سیما  و  صدا 
وری  بهره  باابردن  برای  باید  اوا  گیرد  صورت 
نهاد کاسته  این  از تعداد کارکنان  صدا و سیما 
شود چرا که این سازمان نمی تواند هزاران میلیارد 
بودجه از دولت دریافت کند و آن مبلغ را به جای 
تولید برنامه های مختلف، صرف پرداخت حقوق 

کارکنان کند. صدا و سیما بدهی های زیادی 
دارد و بازنشسته های این سازمان هنوز پاداش 
نکرده اند.  دریافت  را  خود  خدمت  دوران  طول 

همچنین بدهی های این سازمان به عوامل

 استعفاهای خبرساز
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نتایج انتخابات تبریز
 تغییر نیافته است

 آینده خوبی در انتظار 
شوراهای شهر نیست

شکایت باشگاه 
تراکتورسازی از دروازه بان 

تیم استقال

جانبازان، جهادگران پایدار 
در جامعه اسامی هستند

 احداث نخستین کارخانه 
صنایع فرآوری سیب زمینی 

در شهرستان سراب

  انتقال آب های سطحی 
دشت تبریز به دریاچه 

ارومیه  

دریافت وام میلیاردی 
بدون ضامن!

وزیر علوم خبر داد:

تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه 
های نسل سومی در راستای 

اقتصاد مقاومتی

 مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی اعام کرد
صدور 2۱2 هزار فقره سند 

مالکیت در شهرهای کوچک و 
روستاهای آذربایجان شرقی

مناطق ویژه علم و فناوری پلی بین 
دانشگاه و بخش خصوصی هستند

برخی از این شرکت ها سابقه فعالیت طوانی مدت در این بازار را دارند

مقاوم سازی اقتصاد تا حدود زیادی اقتصاد دانش بنیان است
 رتبه ایران از نظر تبدیل ایده به محصول جایگاه مناسبی ندارد

بانک مرکزی فعالیت اینگونه شرکت ها را ممنوع اعام کرده

 ۱۳ دانشگاه ایران در زمره یک درصد برتر دانشگاه های دنیا قرار گرفته اند
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دیدگاه

ــه سرنوشــت  مســؤولیت انســان نســبت ب
ــن  ــلم دی ــهای مس ــه از ارزش ــود و جامع خ
ــات  ــر در آی ــن ام ــد . و ای ــی باش ــام م اس
ــد  ــورد تاکی ــلمین م ــیره مس ــات و س و روای
قــرار گرفتــه اســت . بنابرایــن مشــارکت 
اداره  افــراد در تصمیمــات سیاســتگذاری، 
امــور اجتمــاع و تعییــن کارگــزاران از حقــوق 
و مســؤولیتهای اولیــه هــر مســلمانی بــه 

ــد. ــی آی ــاب م حس
اســامی  جامعــه  در  افــراد  رو  ایــن  از 
دارای توانایــی انتخــاب نســبت بــه سرنوشــت 
جمعــی خویــش بــوده و آزادی سیاســی 
مولــود اختیــاری اســت کــه خداونــد ارزانــی 
ــه  ــه ب ــامی ک ــاب اس ــت . و انق ــته اس داش
و  )ره(  خمینــی  امــام  حضــرت  رهبــری 
پشــتیبانی مــردم بــه پیــروزی رســید و 
زمینــه مشــارکت امــت و اداره امــور کشــور را 

ــاد.  ــردم نه ــی م ــه آراء عموم ــی ب متک

فرهنــگ هــر جامعــه بعنــوان هســته 
اصلــی حیــات اجتماعــی آن جامعــه شــناخته 
مــی شــود کــه نوعــا ریشــه در دیــن و آییــن 
ــته و در  ــه داش ــا آداب و رســوم آن جامع و ی
ــار  ــاری و هنج ــای رفت ــری الگوه ــکل گی ش
ســازی هــا در دل آن جامعــه نقشــی اساســی 
مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات  دارد. 
شــورای اســامی و پســا انتخابــات آن را 
فرهنگــی  پدیــده  بعنــوان  نیــز می تــوان 
ــده  ــرد، پدی ــگاه ک ــه آن ن ــود و ب ــداد نم قلم
ــزی  ــات آن چی ــوع پســا انتخاب فرهنگــی از ن
ــد و  ــاق می افت ــرد اتف ــن ف ــه در ذه اســت ک
منجــر بــه رفتــاری خــاص نســبت بــه وقایــع 
بعــد از آن مــی شــود، امــا تأثیــرات متقابــل 
ــا  تحــوات سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی ب
ــاب  ــت اجتن ــری اس ــا ام ــه م ــگ جامع فرهن
ــا و  ــه اســترس ه ــی اســت ک ــر و بدیه ناپذی
ــار  ــات در کن ــا انتخاب ــای در پس ــراب ه اضط

ــه  ــبت ب ــتان نس ــن شهرس ــای ای محرومیته
سایرشهرســتانهای کشــور در ابعــاد گوناگــون 
ــی در  ــه موانع ــر ب ــواره منج ــد هم ــی توان م
ــه  ــات ب ــا انتخاب ــع پس ــی وقای ــد فرهنگ رش
نحــو مطلــوب گــردد. فرهنــگ مشــارکت 
و تمکیــن از قانــون در رخدادهــای پســا 
انتخابــات امــری معقــول و پســندیده ای 
اســت کــه بایــد همــگان در نهادینــه کــردن 
عجب شــیر  در  رویکــرد  و  فرهنــگ  ایــن 
همــت مضاعــف نماینــد. ســرلوحه قــرار 
دادن چنیــن رویکــردی در رقابــت هــای 
ــی در  ــای سیاس ــاح ه ــا و جن ــان گروهه می
شهرســتان مــی توانــد منافــع شهرســتان در 
ــی از  ــد، یک ــن نمای ــز تامی ــطح کان را نی س
ــگ،  ــن فرهن ــودن ای ــه نم ــات نهادین ملزوم
حرکــت در چهارچــوب قانــون و عــدم تخریب 
ــوذ در  ــذار و دارای نف ــر گ ــای تأثی ــره ه چه
بیــن احــاد جامعــه مبتنــی بــر ســنت هــای 
قومــی و قبیلــه ای ماســت. پرهیــز از هرگونــه 
تنــش و ایجــاد فضــای آرام از اصــول مســلم 
مشــارکت جمعــی در برابــر رویکــرد تخریــب 
و زیــر ســوال بــردن آراء همــه مردمــی اســت 
ــار دیگــر  ــری خــود ب ــا حضــور حداکث ــه ب ک

ــخ  ــت را در تاری ــام و وای ــه نظ ــاداری ب وف
ــتند.  ــادگار گذاش ــه ی ــود ب ــیر از خ عجب ش
ــز  ــور نی ــی کش ــای سیاس ــع آن فض ــه تب و ب
در شــرایط فعلــی نیازمنــد چنیــن فضایــی در 
ــی و اقتصــادی اســت، فضــای  ــه سیاس زمین
بــدون تنــش هــا و اصطــکاک هــای سیاســی 
ــخصیت  ــف ش ــب و تحری ــی و تخری و جناح
ــق  ــدور از تعمی ــی ب ــا، فضای ــا و عملکرده ه
دادن جاهلیــت و تحریــک و تقویــت نمــودن 
تعصبــات قومــی و قبیلــه ای. در وقایــع پســا 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی دوره 
ــراز  ــام ف ــا تم ــیر ب ــوزه عجب ش ــم در ح ده
و نشــیب هایــش در نهایــت بــا رای اکثریــت 
مکفــی مــردم بــار دیگر مرحــوم دکتــر محمد 
علــی حســین زاده بــا رای اعتمــاد مــردم ایــن 
ــس  ــریف را در مجل ــردم ش ــت م ــوزه وکال ح
شــورای اســامی عهــده دار شــدند. هرچنــد 
ــگ  ــتفاده از فرهن ــت اس ــا در جه ــاش ه ت
ــت  ــا و در نهای ــف عملکرده ــب و تحری تخری
حــذف ایشــان بــه شــیوه غیراخاقــی از 
ســوی برخــی جریــان هــای تنــدرو از بعــد از 
انتخابــات مرحلــه اول دوره انتخابــات مجلــس 

ــی ــورد ول ــد خ ــورای اســامی کلی 6ش

علی تارم

بایدها و نبایدهای انتخابات شهرستان 
عجب شیر

استاندار آذربایجان شرقی:
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 بازار ترکیه درگیر 
آشفتگی های سیاسی شد 

افــت  بــا  ترکیــه  بــازار  در  شــاخص ها 
ــرد  ــن عملک ــدند و بدتری ــراه ش ــدیدی هم ش
خــود را طــی پنــج روز گذشــته بــه ثبــت 

رســاند.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هقت ــه گ ب
نقــل از ســنا، تغییــرات سیاســی در بدنــه 
ــو،  ــری داووداوغل ــاره گی ــه و کن ــت ترکی دول
ــر ایــن کشــور، از قــدرت موجــب  نخســت وزی
ــد. ــور ش ــن کش ــهام ای ــازار س ــفتگی در ب آش

بــر اســاس ایــن گــزارش، داوداغلــو در زمــان 
نخســت وزیــری اردوغــان، وزیــر امــور خارجــه 
ــراد از  ــن اف ــر دوی ای ــود و ه ــور ب ــن کش ای
ــت و  ــم عدال ــزب حاک ــی ح ــه ارکان اصل جمل
ــی  ــا جای ــد ت ــن رون ــد، ای ــه بودن توســعه ترکی
ادامــه داشــت کــه حتــی پــس از آغــاز ریاســت 
ــه  ــو ب ــه، داوداغل ــان در ترکی ــوری اردوغ جمه
عنــوان نخســت وزیــر و رئیــس حــزب عدالــت 
و توســعه انتخــاب شــد، امــا در روزهــای اخیــر 
ــه  ــخصیت ب ــن دو ش ــن ای ــدرت بی ــه ق مناقش
ــه تنهــا از  ــو ن ــاا گرفــت کــه داوداغل حــدی ب
ــه از  ــرد بلک ــری ک ــاره گی ــری کن نخســت وزی

ــت. ــار رف ــز کن ریاســت حــزب حاکــم نی
آشــفتگی هــای سیاســی موجــب افــت 1.3 
ــن  ــد و ای ــاخص BIST 100 ش ــدی ش درص
ــاند و  ــد رس ــزار واح ــرز 77 ه ــه م ــر را ب متغی
ــه 9 درصــد  میانگیــن افــت هفتــه جــاری را ب
رســاند و بیشــترین میــزان افــت هفتگــی را از 

ــه ثبــت رســاند. ســال 2011 میــادی ب
تموتــی آش، کارشــناس اقتصــادی موسســه 
مالــی  بیــن المللــی نومــورا، در ایــن خصــوص 
ــدت  ــاه م ــای کوت ــیگنال ه ــت: س ــار داش اظه
گیــری  کنــاره  و  کابینــه  در  تغییــرات  بــا 
نخســت وزیــر از قــدرت، در بــازار ســهام 
ترکیــه پیچیــده اســت. امــا بــه نظــر می رســد 
ــرمایه  ــرای س ــی ب ــرات سیاس ــه تغیی ــر گون ه
یــک  ترکیــه  بــازار  در  بلندمــدت  گــذاری 

ــد . ــی باش ــاز منف امتس
ــازار  ــرخ ارز در ب ــان ن ــن ، نوس ــن بی در ای
هــای  درگیــری  از  دیگــر  یکــی  ترکیــه 
اقتصــادی وابســته بــه سیاســت در ایــن کشــور 

. می شــود  قلمــداد 
نوســان قیمــت لیــر ترکیــه و ناپایــداری ایــن 
ارز در مقایســه بــا دار آمریــکا، بــازار صــادرات 
اختــال  دچــار  را  کشــور  ایــن  واردات  و 

ــت. ــرده اس ــدیدی ک ش
ــت  ــا اف ــر ب ــین، ارزش لی ــای پیش در روزه
4.2 درصــدی نســبت بــه دار همــراه شــد و در 
ــری را در مقایســه  ــن نســبت براب ــع کمتری واق

ــا مــاه هــای گذشــته از آن خــود کــرد. ب

 پیکر منتخب مردم مراغه و عجب شیر 
تشییع و به خاک سپرده شد 

در  شیر  عجب  و  مراغه  مردم  منتخب  پیکر 
و  تشییع  اسامی  دهمین دوره مجلس شورای 
در گلشن زهرا )س( مراغه به خاک سپرده شد.

از  به نقل  نامه عجب شیر   به گزارش هفته 
روز  صبح  زاده،  حسین  محمدعلی  پیکر  ایرنا، 
دوشنبه از مقابل مسجد شهدای مراغه به سمت 
نماز میت  اقامه  از  میدان مصلی تشییع و پس 
امام  پورمحمدی  محمدتقی  اه  آیت  امامت  به 
به  ایثارگران  قطعه  در  شهرستان  این  جمعه 

خاک سپرده شد.
منتخب  تشییع  آیین  در  مراغه  جمعه  امام 
فوت  از  همه  گفت:  شیر  عجب  و  مراغه  مردم 
ناگهانی این منتخب متاثر شده و حضور مردم 
این  در  شهرستان  این  متدین  و  مدار  وایت 
به  آنان  احترام  و  ارزش  دهنده  نشان  مراسم 

خدمتگزاران انقاب اسامی است.
افـزود:  پورمحمـدی،  محمدتقـی  اه  آیـت 
حـوزه  مـردم  آرای  اکثریـت  بـا  زاده،  حسـین 
انتخابیـه مراغه و عجب شـیر بـه عنوان منتخب 
آن هـا راهـی مجلـس شـد امـا تقدیـر الهـی بـر 

ایـن بـود کـه ایشـان بـه آن دنیـا سـفر کنـد.
این  با  انتخابیه  حوزه  این  کرد:  اظهار  وی 
میاندوره  انتخابات  برگزاری  تا  دردناک  ضایعه 
اسامی  شورای  مجلس  در  نماینده  بدون  ای 
منتخبان  و  مجلس  نمایندگان  از  و  بود  خواهد 
انتظار می رود جای  دور دهم آذربایجان شرقی 
تا  این حوزه را پر کنند  نماینده منتخب  خالی 

حقی از مردم این منطقه ضایع نشود.
آیت اه پورمحمدی، ادامه داد: پس از دوران 
رقابت ها، وی و بسیاری از رقیبانش این دوران 
تا قدمی در راستای  را به رفاقت تبدیل کردند 
کمک به توسعه حوزه انتخابیه بردارند و حضور 
منتخب  این  تشییع  آیین  در  انتخاباتی  رقبای 

گواهی بر این مساله است.
زاده،  حسـین  محمدعلـی  تشـییع  آییـن 
و  مراغـه  انتخابیـه  حـوزه  مـردم  منتخـب 
شـورای  مجلـس  دوره  دهمیـن  در  عجب شـیر 
اسـامی بـا حضور جمعـی از مردم وایـت مدار، 
ادارات  نیروهـای مسـلح، مسـئوان  روحانیـان، 
شهرسـتان هـای مراغـه و عجب شـیر و برخی از 

شـخصیت هـای اسـتانی برگـزار شـد.
مردم شهرستان عجب شیر نیز صبح امروز با 

پیکر حسین زاده وادع کرده بودند.
محمدعلی حسین زاده، منتخب مردم مراغه 
در  شنبه  صبح  دهم،  مجلس  در  شیر  عجب  و 
در  شرکت  برای  تهران  سمت  به  عزیمت  حال 
همایش فرآیند قانونگذاری - الزامات و راهکارها 
بود که در اثر حادثه رانندگی در بزرگراه زنجان 

- قزوین جان خود را از دست داد.
وی، 39 ساله دارای مدرک تحصیلی دکتری 
در  که  بوده  تهران  دانشگاه  از  سیاسی  علوم 
مجلس  دوره  دهمین  انتخابات  دوم  مرحله 
شورای اسامی در حوزه انتخابیه مراغه، عجب  
 548 و  هزار   90 از  چای  قلعه   و  سراجو  شیر، 
رای ماخوذه صحیح، 50 هزار و 980 رای کسب 

کرده و به مجلس راه یافته بود.

آیت اه خاتمی:
  رئیس مجلس خبرگان ۴ خرداد 

انتخاب می شود  

عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس خبـــرگان 
ـــمی  ـــه رس ـــن جلس ـــزاری اولی ـــری، از برگ رهب
ـــری در  ـــرگان رهب ـــس خب ـــن دوره مجل پنجمی
4 خـــرداد مـــاه خبـــر داد و گفـــت: در ایـــن 
ــت  ــای هیئـ ــر اعضـ ــس و دیگـ ــه، رئیـ جلسـ
ـــد  ـــاب خواهن ـــرگان انتخ ـــس خب ـــه مجل رئیس

ـــد. ش
ــو  ــی عضـ ــد خاتمـ ــید احمـ ــت اه سـ آیـ
هیئـــت رئیســـه مجلـــس خبـــرگان رهبـــری 
سیاســـی  خبرنـــگار  بـــا  گفت وگـــو  در 
خبرگـــزاری تســـنیم از برگـــزاری افتتاحیـــه 
مجلـــس  پنجـــم  دوره  رســـمی  اجـــاس 
خبـــرگان رهبـــری در 4 خـــرداد مـــاه خبـــر 
ـــر  ـــس و دیگ ـــن جلســـه، رئی ـــت: در ای داد و گف
اعضـــای هیئـــت رئیســـه مجلـــس خبـــرگان 

ــد. ــد شـ ــاب خواهنـ انتخـ
ــت  ــدای ریاس ــه، کاندی ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  مجلــس نخواهــد شــد، تصریــح کــرد: جری
در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  در  وایــی 
انتخــاب رئیــس، تعییــن کننــده خواهنــد بــود.

 نماینــده مــردم تهــران در مجلــس، گفــت: 
تاریــخ  در  مســئله  مهم تریــن  کــه  برجــام 
ــه  ــرض 20دقیق ــوده در ع ــامی ب ــاب اس انق
در مجلــس نهــم تصویــب شــد و تفــاوت 
چندانــی بیــن عــارف و اریجانــی وجــود 
ــر گــوی ســبقت  ــر دو نف نخواهــد داشــت و ه
در حمایــت از دولــت را از هــم خواهنــد ربــود.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از تســنیم، زهــره طبیــب زاده نــوری 
ــورای  ــس ش ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــم و  ــس ده ــب مجل ــاره ترکی ــامی ، درب اس
موضــوع ریاســت علــی اریجانــی و محمدرضــا 
ــده  ــس آین ــث مجل ــت: بح ــار داش ــارف اظه ع
ــه  ــه ب ــا مشــخص اســت ک ــب آن کام و ترکی
چــه شــکل خواهــد بــود؛ شــورای ائتــاف 
اصولگرایــان در سراســر کشــور لیســت منتشــر 
کــرد و در کنــار آن هــم اصــاح طلبــان لیســت 
ــق  ــه از طری ــرادی ک ــن اف ــد بنابرای ــه دادن ارائ
ــا  لیســت ها داخــل مجلــس شــده اند همســو ب
ــان  ــان و اصاح طلب ــاف اصولگرای ــورای ائت ش
هــم همســو بــا لیســت امیــد رای خواهنــد داد.

مستقلین تکلیف ریاست مجلس را 
مشخص می کنند

ــد  ــتقلین می توانن ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــده را ب ــس آین ــت مجل ــرازوی ریاس ــه ت کف
یــک طــرف برگرداننــد، گفــت: هــر دو طــرف 
جــذب  بــرای  اصاح طلبــان  و  اصولگرایــان 
ــه  ــه ای ک ــا تجرب ــد؛ ب ــزار دارن ــتقلین اب مس
در دوره هــای گذشــته مجلــس داشــته ایم  
دولــت بــا اســتفاده از ابــزار دادن امکانــات 
ــرازیر  ــب و س ــرد منتخ ــه ف ــوزه انتخابی ــه ح ب
کــردن امکانــات می توانــد آرای نماینــدگان 
ــر  ــم  عناص ــال ه ــن ح ــد در عی ــب کن را جل
صاحــب نفــوذ داخــل مجلــس ابزارهایــی بــرای 
دادن امکانــات بــه منتخبــان خواهنــد داشــت.

طبیــب زاده نــوری ادامــه داد: هــر دو طــرف 

ــی  ــر طیف ــد و ه ــی می دهن ــای مختلف وعده ه
ــد  ــده بده ــذب کنن ــای ج ــد وعده ه ــه بتوان ک
مســتقلین بــه ســمت آن طیــف کشــیده 
ــه  ــم هم ــم بگوی ــد.البته نمی خواه ــد ش خواهن
ایــن  تاثیــر  تحــت  مســتقل  نماینده هــای 
ــه  ــا اینگون ــا بعض ــد ام ــرار می گیرن ــا ق وعده ه

ــت. اس
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا طــرح 
ــن  ــی بی ــه تفاوت ــا چ ــه اساس ــش ک ــن پرس ای
اریجانــی و عــارف بــرای ریاســت مجلــس 
دهــم وجــود دارد؟ خاطرنشــان کــرد: آیــا 
مجلســی کــه بــه وســیله آقــای اریجانــی اداره 

ــت  ــوع ریاس ــا ن ــکاری ب ــاوت آش ــد تف می ش
عــارف خواهــد داشــت؟ برجــام کــه مهم تریــن 
طــول  در  کشــور  مســئله  پرچالش تریــن  و 
یکصــد ســال اخیــر و همچنیــن تاریــخ انقــاب 
اســامی بــوده در عــرض 20دقیقــه در مجلــس 
ــی  ــن تفــاوت چندان نهــم تصویــب شــد بنابرای

ــد داشــت. ــر وجــود نخواه ــن دو نف ــن ای بی

احتمال شنیده شدن فریاد رفع حصر 
سران فتنه در مجلس دهم وجود دارد

وی بــا طــرح ایــن موضــوع کــه تنهــا 
ــال  ــی احتم ــارف و اریجان ــت ع ــاوت ریاس تف

شــنیده شــدن صــدای رفــع حصــر ســران فتنه 
ــح کــرد: ممکــن اســت  ــد باشــد، تصری می توان
در صــورت رای آوری عــارف مجلــس بــه جایــی 
بــرود کــه عــده ای رفــع حصــر ســران فتنــه را 

ــد. ــاد بزنن ــس فری ــن مجل ــا در صح علن
طبیــب زاده نــوری برهمیــن اســاس اضافــه 
ــرای ریاســت  کــرد: هــر دو فــرد مــورد نظــر ب
ــوی  ــت گ ــا دول ــی ب ــم در همراه ــس ده مجل

ــود. ــد رب ســبقت را از هــم خواهن
ـــاره  ـــس درب ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م نماین
از ریاســـت  حمایـــت حـــزب کارگـــزاران 
اریجانـــی اظهـــار داشـــت: کینـــه تاریخـــی 
طلبـــان  اصـــاح  و  کارگزارانی هـــا  بیـــن 
مولـــود  کارگـــزاران  دارد. حـــزب  وجـــود 
هاشـــمی رفســـنجانی و امیـــال ایـــن حـــزب، 
امیـــال هاشـــمی اســـت. یادمـــان نرفتـــه 
اســـت کـــه کـــه در دوره هـــای گذشـــته و در 
مجلـــس ششـــم اصاح طلبـــان چـــه تقابلـــی 
ـــا هاشـــمی داشـــتند و مـــواردی ماننـــد بحـــث  ب
عالیجنـــاب ســـرخپوش فرامـــوش نمی شـــود 
ــای  ــید آقـ ــه جایـــی رسـ ــه حتـــی کار بـ کـ
شـــریعتمداری در آن درگیری هـــا مطلبـــی 
ـــته  ـــمی در گذش ـــه هاش ـــد ک ـــتند و گفتن نوش
خدماتـــی هـــم بـــرای نظـــام داشـــته اســـت.

ــا  نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس بـ
ــابقه  ــن سـ ــود ایـ ــا وجـ ــه بـ ــادآوری اینکـ یـ
ــه روحانـــی از هاشـــمی  ــوع کـ و ایـــن موضـ
خـــط می گیـــرد، دولـــت بـــه اصاح طلبـــان 
ـــه  ـــا همیش ـــت: دولتی ه ـــدارد، گف ـــادی ن اعتم
نگراننـــد کـــه اصاح طلبـــان زیرپـــای دولـــت 
ــور  ــت عبـ ــی از دولـ ــد و حتـ ــی کننـ را خالـ
کننـــد. هـــم اکنـــون هـــم اصاح طلبـــان 
کـــه فتنـــه 88 را بـــا خســـارت های کان 
ــرای  ــا بـ ــد، تنهـ ــل کردنـ ــام تحمیـ ــه نظـ بـ
ــی  ــای روحانـ ــه آقـ ــام بـ ــه نظـ ــت بـ بازگشـ
ــیده  ــاب پوسـ ــا طنـ ــد و بـ ــوش کرده انـ دلخـ

ــته اند. ــت بازگشـ ــه حاکمیـ ــمی بـ هاشـ

ـــا مشـــکات متعـــدد  ـــا ب ـــی کـــه اروپ  در حال
ـــرم  ـــه ن ـــت و پنج ـــتیزی دس ـــام س ـــد اس مانن
می کنـــد، انتخـــاب یـــک مســـلمان در یکـــی 
از شـــهرهای مهـــم اروپایـــی بـــه عنـــوان 
شـــهردار پیـــام مهمـــی بـــه شـــمار می آیـــد.

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از تســـنیم و بـــه نقـــل از رســـانه های 
ـــوان  ـــه عن ـــان ب ـــادق خ ـــاب ص ـــی، انتخ آلمان
ــاب  ــدن بازتـ ــلمان لنـ ــهردار مسـ ــن شـ اولیـ
ــت.  ــان داشـ ــه آلمـ ــترده ای را در جامعـ گسـ
در حالـــی کـــه اروپـــا بـــا مشـــکات متعـــدد 
ــه  ــت و پنجـ ــتیزی دسـ ــام سـ ــد اسـ ماننـ
نـــرم می کنـــد، انتخـــاب یـــک مســـلمان در 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــم اروپای ـــهرهای مه ـــی از ش یک
شـــهردار پیـــام مهمـــی بـــه شـــمار می آیـــد.

ــه  ــلمان بـ ـــان مسـ ــادق خ ـــاب صـ انتخ
عنـــوان شـــهردار لنـــدن، در ذهـــن برخـــی 
ـــوود(  ـــد )بالی ـــینمای هن ـــی از س ـــتان فیلم داس
را یـــادآوری می کنـــد، بـــه اســـم: نـــام مـــن 

ــتم. ــت نیسـ ــن تروریسـ ــت. مـ ــان اسـ خـ
و  مســـلمان  فـــردی  فیلـــم  ایـــن  در 
مهاجـــر نشـــان داده می شـــود کـــه از هنـــد 
بـــه آمریـــکا رفتـــه و پـــس از واقعـــه  یـــازده 
ـــکار  ـــی اف ـــواده اش قربان ـــود و خان ـــپتامبر خ س
ضداســـام جامعـــه  آمریـــکا می شـــوند. امـــا 
ـــات  ـــوء تفاهم ـــت وی س ـــا حقانی ـــت ب در نهای

ــره   ــلمانان و چهـ ــی مسـ ــه تمامـ ــبت بـ نسـ
ــود. ــته می شـ ــام برداشـ ــی اسـ اصلـ

ــز  ــان نیـ ــه  آلمـ ــر جامعـ ــال حاضـ در حـ
ــا بـــه شـــکل  ــا پدیـــد ه ای شـــبیه آن و یـ بـ

کمتـــر افراطـــی روبروســـت. نویســـندگان، 
سیاســـت مداران و افـــراد عـــادی جامعـــه 
اســـام و خشـــونت و  آلمـــان در مـــورد 
ـــث  ـــاعت ها بح ـــه س ـــول هفت ـــلمانان در ط مس
می کننـــد. امـــا چیـــزی کـــه قابـــل تقدیـــر 
ــاش  ــی، تـ ــن خنثـ ــار قوانیـ ــت در کنـ اسـ
ـــردم  ـــان م ـــذار در می ـــراد تأثیرگ ـــیاری از اف بس
ــان  ــا نشـ ــی آمارهـ ــت. از طرفـ ــان اسـ آلمـ
ــام  ــن اسـ ــلمانان و دیـ ــه مسـ ــد کـ می دهـ
کمتـــر شـــناخته شـــده هســـتند، اطاعـــات 
ـــود دارد و  ـــراد وج ـــن اف ـــی در ذه ـــیار کم بس
ـــای  ـــا خانواده ه ـــلمانان ب ـــی از مس ـــد کم درص

ــد. ــد دارنـ ــت و آمـ ــی رفـ آلمانـ
ــکات  ــود مش ــا وج ــر ب ــی دیگ ــا از طرف ام
ریــزی  برنامــه  و  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
ــی  ــتفاده سیاس ــا سوءاس ــت و ی ــف دول ضعی
احــزاب مخالــف دولــت از ایــن مشــکات، 
ــه عــد ه ای حــق داد کــه ناخواســته  ــوان ب می ت
ــن  ــا ای ــه  اسام ســتیزان شــوند. ب ــر جبه درگی
حــال صــادق خــان از بیــن یــک انتخــاب 
شــد.  لنــدن  شــهرداری  وارد  دموکراتیــک 
ــان  ــه نظــر بســیاری از کارشناس ــه ب ــی ک جای
نژادپرســتی  بــه  جامعه شــناس  و  سیاســی 
و اسام ســتیزی »نــه« گفتــه شــد. آیــا در 
ــد  ــا می  توانن ــال صــادق خان ه ــز امث آلمــان نی
بــرای نــه گفتــن بــه افراط گرایــی وارد شــوند؟

انتخابــات  بــر  نظــارت  هیــات  رییــس 
ــب منتشــره در برخــی  آذربایجان شــرقی، مطال
ــر تغییــر  رســانه ها و فضــای مجــازی، مبنــی ب
جایــگاه دو نفــر از نامزدهــای دهمیــن دوره 
ــات مجلــس شــورای اســامی در حــوزه  انتخاب
ــب  ــز، اســکو و آذرشــهر را تکذی ــه تبری انتخابی

ــرد. ک
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــب  ــا تکذی ــدی ب ــعلی اس ــا، عباس ــل از ایرن نق
ــر  ــگاه نف ــر جای ــه تغیی ــار منتشــره در زمین آم
ــن دوره  ــای دهمی ــم از نامزده ــارم و پنج چه
ــن  ــامی از ای ــورای اس ــس ش ــی مجل نمایندگ
حــوزه انتخابیــه گفــت: اشــخاص و رســانه 
ــا  ــه در فضــای مجــازی، خبرگزاری ه ــی ک های
و پایــگاه هــای خبــری، اقــدام بــه انتشــار 
هرگونــه مطلبــی بــدون اعــام مراجــع رســمی 
معرفــی  قضایــی  مراجــع  بــه  انــد  کــرده 

می شــوند.
وی، انتشــار پیــام هــای کــذب و بــی منبــع 
ایــن افــراد را مصــداق مخــدوش کــردن اذهــان 
عمومــی دانســت و گفــت: بررســی هــای ازم 
انجــام  نگهبــان در حــال  توســط شــورای 

اســت و هــر گونــه خبــری در خصــوص نتایــج 
بازشــماری، تنهــا از طریــق هیــات نظــارت بــر 

ــانی  ــاع رس ــان( اط ــورای نگهب ــات )ش انتخاب
می شــود.

ــام  ــان اع ــورد زم ــن در م ــدی همچنی اس
ــذ رای  ــای اخ ــدوق ه ــماری صن ــج بازش نتای
ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــه تبری ــوزه انتخابی در ح
ــام  ــم اع ــی توان ــی را نم ــان دقیق ــت: زم گف
کنــم و شــورای نگهبــان در حــال بررســی 

ــت. ــوع اس موض
ــم  ــس ده ــه مجل ــه ب ــزد راه نیافت ــه نام س
ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــه تبری ــوزه انتخابی از ح
نســبت بــه نتیجــه انتخابــات اعتــراض داشــتند 
از  تعــدادی  مجــدد  بازشــماری  تنهــا  کــه 
ــر  ــی آرای نف ــرای بررس ــای رای ب ــدوق ه صن
ــت  ــت هئی ــورد موافق ــوزه م ــن ح ــم ای پنج

ــت. ــرار گرف ــارت ق نظ
ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــه تبری ــوزه انتخابی ح
شــورای  مجلــس  در  نامــزد  شــش  دارای 
ــزد در دور  ــف دو نام ــه تکلی اســامی اســت ک
ــخص  ــم مش ــس ده ــات مجل ــت انتخاب نخس

ــد. ش
ــات دور دوم مجلــس دهــم در تاریــخ  انتخاب
10 اردیبشــهت ســال جــاری در شــش حــوزه 
ــزار  ــرقی برگ ــان ش ــتان آذربایج ــه اس انتخابی

شــد.

جانبـــازان،  گفـــت:  مراغـــه  فرمانـــدار 
جهادگـــران پایـــدار در جامعـــه اســـامی 
هســـتند و کار آنـــان در دفـــاع از نظـــام 
ــت. ــی اسـ ــل قدردانـ ــامی قابـ ــدس اسـ مقـ

 بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــن  ـــدی، در آیی ـــر محم ـــا، ظف ـــل از ایرن ـــه نق ب
ابوالفضـــل  روز جانبـــاز و وادت حضـــرت 
ــاد  ــات بنیـ ــالن اجتماعـ ــاس )ع(، در سـ العبـ
شـــهید و امـــور ایثارگـــران ایـــن شهرســـتان 
افـــزود: جانبـــازان اســـام، بخشـــی از جـــان 
خـــود را در دفـــاع از آرمـــان هـــای اســـام و 
ــه کاســـتی  انقـــاب از دســـت داده و همیشـ
و مشـــقات عضـــو از دســـت داده خـــود را در 

دوران زندگـــی تحمـــل می کننـــد.
وی اظهـــار کـــرد: تحمـــل ســـختی هـــای 

وارد شـــده بـــه جانبـــازان از ســـوی خـــود و 
ــدا  ــاد در راه خـ ــان، جهـ ــای آنـ ــواده هـ خانـ
بـــوده چـــرا کـــه ایـــن افـــراد در راه حریـــم 
ـــود را  ـــامتی خ ـــامی س ـــاب اس ـــی و انق اله

از دســـت داده انـــد.
ــان و  ــد: شـ ــادآور شـ ــه یـ ــدار مراغـ فرمانـ
جایـــگاه ایثارگـــران و جانبـــازان فراتـــر از آن 
ـــد باشـــد  ـــف و تمجی ـــه تعری ـــاز ب ـــه نی اســـت ک
و آنـــان بـــا فـــداکاری و از جـــان گذشـــتگی 
ـــن،  ـــتند و از وط ـــگ گذاش ـــدان جن ـــه می ـــا ب پ

ـــد. ـــاع کردن ـــت دف ـــوس مل ـــن و نام دی

محمـــدی، ادامـــه داد: کار جانبـــازان در 
تمامـــی فرهنگ هـــا و کشـــورها مقـــدس 
ــز  ــا نیـ ــگ مـ ــود و در فرهنـ ــمرده می شـ شـ
کـــه ریشـــه در اعتقـــادات مذهبـــی و دینـــی 
ـــر  ـــیار فرات ـــام بس ـــگاه و مق ـــان جای دارد، کار آن

و ارزشـــمندی دارد.
وی، جنـــگ تحمیلـــی ایـــران را از منظـــر 
ــی،  ــهادت طلبـ ــان، شـ ــت ایمـ ــی نهایـ تجلـ
ـــه  ـــا مقایس ـــه کرب ـــا واقع ـــهامت، ب ـــار و ش ایث

کـــرد.
ــر  ــازان از نظـ ــه داد: جانبـ محمـــدی، ادامـ

صدمـــات جســـمی و روحـــی کـــه متحمـــل 
ـــه  ـــن در جامع ـــاد صابری ـــن نم ـــد بهتری شـــده ان
ــران  ــئوان ایـ ــت و مسـ ــه ملـ ــوده و همـ بـ
ــزار  ــوان خدمتگـ ــد تـ ــد در حـ ــه دارنـ وظیفـ

آنـــان باشـــند.
رئیـــس بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران 
ـــرفت،  ـــام پیش ـــن، تم ـــن آیی ـــز در ای ـــه نی مراغ
عـــزت و اقتـــدار ایـــران و ایرانـــی را مرهـــون 
و  از خـــود گذشـــتگی جوانـــان  و  ایثـــار 
ـــی  ـــگ تحمیل ـــال جن ـــت س ـــدان در هش مجاه

ــت. دانسـ
و  شـــهدا  افـــزود:  محمـــدی،  شـــفیع 
جانبـــازان نمـــاد ایثـــار، افتخـــار و عـــزت 
ـــت  ـــن ثاب ـــوده و در ادای دی ـــاب ب ـــران و انق ای

ــد. ــرده انـ ــل کـ ــجاعانه عمـ ــدم و شـ قـ

طبیب زاده نوری:

 بین عارف و اریجانی در ریاست 
مجلس دهم تفاوتی نیست 

فرماندار مراغه:
جانبازان، جهادگران پایداردر جامعه اسامی هستند

 رییس هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی:

نتایج انتخابات تبریز تغییر نیافته است

 پیام ظهور صادق خان، شهردار 
جدید لندن برای اروپا 

همگام و همسو با جهاني شدن
 و انتقـــال ســـرمایه بیـــن 
کشـــورهای جهـــان و ادغـــام شـــرکت های 
تولیـــدی بـــزرگ جهـــان از مصادیـــق بـــارز و 

ـــت.   ـــاد اس ـــدن اقتص ـــی ش ـــخص جهان مش
در جهــان امــروز هیــچ کشــوری قادر نیســت 
تمــام  آورد.  دوام  اقتصــادی  در حصارکشــی 
جنبه هــای زندگــی اقتصــادی یــک کشــور 
ــدا کــرده  ــاط پی ــا اقتصــاد ســایر کشــور ارتب ب
ــه شــکل نقــل و انتقــال  اســت. ایــن ارتبــاط ب
بین المللــی کااهــا و خدمــات، نیــروی انســانی 
و واحدهــای تولیــدی، منابــع ســرمایه ای و 
تکنولــوژی اســت. از طرفــی هــم شــواهد 
ــل  ــتگی متقاب ــه وابس ــت ک ــی از آن اس حاک
کشــورهای صنعتــی بــه یکدیگــر افزایــش قابــل 

ــت. ــه اس ــه ای یافت ماحظ
بین المللـــی شـــدن بازارهـــای مالـــی و 
ـــریع  ـــی س ـــا دسترس ـــراه ب ـــای کاا، هم بازاره
ــه  ــت، کـ ــده اسـ ــث شـ ــات باعـ ــه اطاعـ بـ
آنچـــه در یـــک کشـــور بـــه ویـــژه در یـــک 
کشـــور بـــزرگ روی می دهـــد، بـــه ســـرعت 
ـــاس  ـــر احس ـــورهای دیگ ـــّدت در کش ـــا ش و  ب
ـــان  ـــه زم ـــا ب ـــول م ـــد وص ـــن فراین ـــود.  ای ش
ـــر کـــرده اســـت. در ایـــن  واقعـــی را ملموس ت
ـــورهای در  ـــی کش ـــاد جهان ـــن اقتص ـــازی نوی ب
ـــر  ـــه بازیگ ـــران، چ ـــه ای ـــعه از جمل ـــال توس ح
ـــد  ـــر خواهن ـــاً تاثی ـــاگر، قطع ـــا تماش ـــند ی باش

پذیرفـــت.  
ایــران یکــی از کشــورهای در حــال توســعه 
اســت. جهانــی شــدن از یــک ســو ایــران 
موقعیت هــای  و  فرصت هــا  بــا  مواجــه  را 
را  جدیــدی می کنــد کــه چنانچــه آن هــا 
ــت  ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــم و ب ــدی بگیری ج
ــد شــویم  ــا بهره من ــم از آن ه ــم می توانی بپذیری
ــه  ــز ب ــی نی ــده مخاطرات ــن پدی ــد ای ــر چن ه
ــا اتخــاذ  ــد ســعی کنیــم ب ــا بای ــال دارد ام دنب
تدابیــر درســت اینگونــه خطرهــا را بــه حداقــل 

ــم.  ــر کنی ــع آن را حداکث ــانیم و مناف رس
ـــت  ـــاری در حرک ـــد قط ـــدن مانن ـــی ش جهان
ـــوار  ـــه س ـــرا ک ـــد چ ـــوار آن ش ـــد س ـــت بای اس
نشـــدن بـــه معنـــی عقـــب ماندگـــی بیشـــتر 

ـــود.  ـــد ب خواه

ادامه از صفحه 1
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 شهردار تبریز:

 هر شهروند یک میزبان برای 
میهمانان سال 20۱8 تبریز باشد 

شـهردار تبریز با اشـاره بـه انتخـاب تبریز به 
عنوان پایتخت گردشـگری کشـورهای اسـامی 
در سـال 2018 میـادی گفـت: مـردم تبریـز 
بـا شـهرداری  معابـر  اصـاح  و  سـاماندهی  در 
همـکاری کننـد و هـر شـهروند یـک میزبـان 

بـرای میهمانـان 2018 میـادی باشـد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از ایرنـا، صـادق نجفـی در آییـن بهـره بـرداری 
از چهـار طـرح عمرانـی، خدماتـی، فرهنگـی و 
ورزشـی افزود: شـهرداری به تنهایـی نمی تواند 
جوابگـوی همه مشـکات باشـد و مردم و سـایر 

مسـووان نیـز بایـد کمـک کنند.
وی بـه وضعیـت نامناسـب برخـی از معایر و 
خیابـان هـای قدیمـی ائـل گلـی اشـاره کـرد و 
گفـت: ایـن منطقـه نیزمنـد طـرح هـای جدید 

شهرسـازی و سـاماندهی اسـت.
وی افـزود: ایسـتگاه قطـار شـهری ائـل گلی 
بـا اتصـال بـه راه آهـن تبریـز - تهـران بـه یک 

ایسـتگاه ترکیبـی تبدیـل می شـود و
احـداث پـارک کوثـر ایـن منطقـه را متحول 

می کنـد.
وی نسـبت بـه رفـع برخـی از مشـکات این 
منطقـه از جملـه جمع آوری آب های سـطحی 
و سـاماندهی معابـر تـا پایان سـال جـاری ابراز 
ایـن منطقـه  اهالـی  امیـدواری کـرد و گفـت: 
نیـز بایـد در اجـرای طـرح هـای مختلـف بـا 

شـهرداری همـکاری کننـد.
عضـو شـورای اسـامی شـهر تبریـز گفـت: 
کمتـر از دو سـال دیگـر بـه میزبانـی تبریـز از 
اسـت  باقـی  اسـامی  کشـورهای  گردشـگران 
و توقـف در مسـیر توسـعه شـهر تبریـز جائـز 

نیسـت.
فریـدون بابایـی افزود: شـهر تبریـزدر عرصه 
بیـن المللـی شـاهد موفقیت های چشـم گیری 
اسـت امـا در داخـل کشـور حتـی در ردیف 10 
شـهر اول گردشـگری قـرار نگرفته اسـت و باید 
از فرصـت هـای طایـی در عرصـه هـای بیـن 
المللـی برای توسـعه این بخش اسـفتاده شـود.

اشـتغال  مشـکات  از  بسـیاری  افـزود:  وی 
جوانـان با توسـعه گردشـگری رفع می شـود اما 
هنـوز از اهتمـام ملـی بـرای این تحقـق این امر 

نیسـت. خبری 
در  بایـد  ویـژه  هـای  کارگـروه  گفـت:  وی 
مجموعـه شـورا و شـهرداری تشـکیل شـوند و 
بـا وظایف مشـخص بـرای بهبود وضعیت شـهر 

تـاش کننـد.
ــه  ــا، توج ــاماندهی ورودی ه ــزود: س وی اف
ــد  ــکل س ــع مش ــهروندی، رف ــگ ش ــه فرهن ب
ــواردی  ــه م ــهر از جمل ــازی ش ــر و زیباس معب
ــال  ــا دنب ــن کارگروه ه ــد در ای ــه بای ــت ک اس

ــود. ش
ــا اشــاره  ــز نیــز ب شــهرداری منطقــه 2 تبری
ــه  ــن منطق ــام ای ــه تم ــای نیم ــرح ه ــه ط ب
ــرح  ــل ط ــتای تکمی ــت: در راس ــهرداری گف ش
هــای نیمــه تمــام در مــاه هــای آینــده طــرح 
شــبدری انتهــای جــاده ائــل گلــی بــه اتوبــان 

ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه ب ــایی ب ــهید کس ش
رســول موســایی افــزود: در راســتای توســعه 
بــاغ هــای ائــل گلــی بــه عنــوان یکــی از 
ــتور  ــا دس ــز ب ــردم تبری ــه م ــای دیرین آرزوه
شــهردار تبریــز توانســتیم مراحــل تملــک 
ــام  ــه اتم ــخصی را ب ــای ش ــاغ ه ــی از ب بخش
برســانیم تــا وســعت مجموعــه ائــل گلــی 

ــد. ــش یاب افزای
وی گفــت: اتمــام رمــپ پــل کابلــی از 
خیابــان توانیــر بــه جــاده ائــل گلــی بــه زودی 
مــورد بهــره بــرداری قــرار می گیــرد و توســعه 
فضــای ســبز محــدوده منطقــه 2 شــهرداری بــا 
کاشــت 35هــزار اصلــه نهــال در ســال جــاری 
آغــاز شــده اســت و ایــن رونــد ادامــه خواهــد 

یافــت.
ــرح  ــن ط ــن آیی ــی ای ــا ط ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی در  ــل گل ــی ائ ــوره ورزش ــد منظ ــالن چن س
راســتای توســعه امکانــات ورزشــی و بهــره 
بــرداری در مواقــع بــروز بحــران هــای طبیعــی 
ــار  ــال اعتب ــون ری ــارد و 250 میلی ــا 16 میلی ب
ــه  ــع مســاحت ب و یــک هــزار و 450 متــر مرب

ــرداری رســید. ــره ب به
از دیگــر طــرح هــای شــهرداری منطقــه 2 
ــید  ــرداری رس ــره ب ــه به ــن ب ــن آیی ــه در ای ک
ــوار  ــانی بل ــش نش ــتگاه آت ــه ایس ــوان ب می ت
دکتــر حســابی بــا هفــت میلیــارد و 900 
اداری  ســاختمان  و  اعتبــار  ریــال  میلیــون 
ــا هشــت  ــی ب ــات شــهری و اجرای حــوزه خدم
ــاره  ــار اش ــال اعتب ــون ری ــارد و 500 میلی میلی

ــرد. ک
بهداشــتی  نمازخانه هــا وســرویس هــای 
شــهرداری  اســتحفاظی  حــوزه  در  متعــدد 
ــی  ــرح های ــر ط ــز از دیگ ــز نی ــه 2 تبری منطق
ــرداری  ــره ب ــه به ــن ب ــن آیی ــه در ای ــت ک اس

ــید. رس

 آینده خوبی در انتظار 
شوراهای شهر نیست

امـور  و  شـوراها  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
داخلـی مجلس شـورای اسـامی با بیـان اینکه 
شـوراها  اجرایـی  اختیـارات  نگهبـان  شـورای 
در  خوبـی  آینـده  گفـت:  می کنـد،  محـدود  را 

نیسـت. اختیـار شـوراها 
شوراهای  اجرایی  اختیارات  نگهبان  شورای 

شهر را محدود می کند.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  ابراهیم رضائی  خانه ملت، محمد 
کرسی بندی شوراها در حد یک ایده است و تا 
به مرحله عملیاتی شدن برسد، ممکن است اجرا 
باید  داشت:  اظهار  شود،  کلی حذف  طور  به  یا 
فکری برای نجات از وضعیت کنونی شوراها کرد.

نماینده مردم خمین و محات با بیان این که 
آینده خوبی برای شوراها پیش بینی نمی شود، 
از شوراها  اجرائی  کار  روند  این  با  کرد:  تصریح 
حرف  می توانند  تنها  شوراها  و  می شود  گرفته 

هایی را بزنند که خروجی عملیاتی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: با این وضعیت 
تصمیم  با  نیز  شهردار  عزل  و  انتخاب  حتی 
شورای نگهبان از حوزه اختیارات شوراها خارج 

می شود.
کار  با  نگهبان  شورای  اینکه  بیان  با  رضایی 
اجرائی انجام دادن شوراها مخالف است، گفت: 
شورای نگهبان جایگاه شوراها را مشاوره های و 
انجام  اجرائی  کار  نمی تواند  نظارتی می داند که 

دهد.
استدال  نگهبان  شورای  اینکه  بیان  با  وی 
ای  نهادهای جداگانه  اجرایی  قوای  که  می کند 
انجام  اجرائی  کار  نمی توانند  شوراها  و  هستند 
که  است  معتقد  نگهبان  شورای  افزود:  دهند، 
شوراها باید کار ستادی انجام دهند و به حوزه 

اجرا وارد نشوند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
این  اگر  داد:  ادامه  اسامی  شورای  مجلس 
دست  از  شوراها  خاصیت  یابد،  ادامه  وضعیت 
می رود و در آینده به طور کلی از دبین می روند، 

چون انگیزه ای ندارند.
و  شوراها  کرد:کمیسیون  تصریح  رضایی 
شورای  مواضع  مقابل  در  نمی تواند  نیز  مجلس 
را  کاری  اساسی  قانون  عنوان مفسر  به  نگهبان 

انجام دهد.

شـــهردار منطقه هشت خبر داد :
شمس  یادمان  سازی  محوطه 

نهایی اجرا شد فاز  تبریزی وارد 

شـــهردار  منطقـــه هشـــت از تکمیـــل 
ــر  ــه  زیـ ــوط بـ ــی مربـ ــات عمرانـ عملیـ
ـــمس  ـــان ش ـــاری الم ـــه کن ـــازی محوط س
تبریـــزی در بـــاغ گلســـتان خبـــر داده و 
ـــات  ـــر عملی ـــای اخی ـــی روزه ـــد ط افزودن
ـــه  ـــزی  محوط ـــن ری ـــازی و بت ـــاده س آم
ــور  ــه منظـ ــمس بـ ــان شـ ــاری المـ کنـ
ــور  ــا و در خـ ــه ای زیبـ ــداث محوطـ احـ
ـــون  ـــده و اکن ـــرا  ش ـــر اج ـــن اث ـــان ای ش
ـــده  ـــازی ش ـــه س ـــد محوط ـــاز جدی وارد ف

اســـت
ــب  ــه عجـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
ــی   ــط عمومـ ــل از  روابـ ــه نقـ ــیر بـ شـ
ــدس  ــت مهنـ ــه هشـ ــهرداری منطقـ شـ
ــداث  ــون احـ ــم اکنـ ــت : هـ ــر گفـ مدبّـ
یادمـــان شـــمس تبریـــزی وارد فـــاز 
ــاه  ــه ان شـ ــته کـ ــرا گشـ ــی اجـ نهایـ
بـــا اجـــرای  محوطـــه ســـازی مصـــوب 
ـــک  ـــش ی ـــزی نق ـــمس تبری ـــان ش ، یادم
عنصـــر نشـــانه ای و دعـــوت کننـــده در 

ــت  . ــد داشـ ــدوده را خواهـ ــن محـ ایـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــه 8 بـ ــهردار منطقـ شـ
ــته  ــتان در گذشـ ــاغ گلسـ ــه بـ ــن کـ ایـ
ای نـــه چنـــدان دور یکـــی از زیباتریـــن 
ـــت:  ـــوده گف ـــز ب ـــهر تبری ـــای ش ـــارک ه پ
ـــی  ـــت تاریخ ـــدن هویّ ـــا بازگردان ـــدف م ه
ـــم  ـــتان قدی ـــاغ گلس ـــزی ب ـــره انگی و خاط
ــده  ــتا در آینـ ــن راسـ ــوده و در همیـ بـ
اقداماتـــی از ســـوی شـــهرداری منطقـــه 

ــد پذیرفـــت ــام خواهـ 8 انجـ
 علـــی مدبـــر افـــزود :بـــا احـــداث المـــان 
ـــتان،عاوه  ـــاغ گلس ـــزی در ب ـــمس تبری ش
بـــر ایجـــاد چشـــم انـــداز زیبـــا از ایـــن 
ــارک  ــن پـ ــهر، ایـ ــز شـ ــان در مرکـ المـ
و  فرهنگـــی  مرکـــز  بـــه  را  قدیمـــی 

ــم  . ــل میکنیـ ــری تبدیـ هنـ

ــت:  ــهر اهر،گف ــورای ش ــس ش ــب رئی  نای
بــه  اهــر  شــهرداری  میلیــاردی   8 بدهــی 
ــر  ــیده و اگ ــان رس ــارد توم ــش از 20 میلی بی
مســئولی بــدون در نظــر گرفتــن منابــع مالــی، 
ــرارداد  ــدون ق ــرارداد و ب ــا ق ــی را ب پروژه های
ــت  ــی و مدیری ــران مال ــه بح ــد، ب ــروع کن ش

می شــود. منتهــی 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــلمین  ــام و المس ــنیم، حجت ااس ــل از تس نق
ــن  ــروز در آیی ــر ام ــور عص ــن خاکپ سید حس
ــه  ــاره ب ــا اش ــر  ب ــد اه ــهردار جدی ــه ش معارف
ــورای  ــای ش ــرای اعض ــته ب ــال گذش ــه س اینک
اســامی شــهر اهــر ازنظــر کمبــود مالــی کــه 
ــود به ســختی  ــه رو ب ــا آن روب شــهرداری اهــر ب
گذشــت، اظهــار داشــت: از طرفــی  مســئولین 
بــرای حــل ایــن مشــکل وحــدت داشــتند کــه 
جــای خوشــحالی اســت و توانســتیم اعتبــارات 
مالــی موردنیــاز را تأمیــن کــرده و شــهرداری را 

ــت. ــی نجــات یاف از بحــران مال
ــته  ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
باوجــود مشــکاتی کــه وجــود داشــت اعضــای 
را  جلســات  اهــر  شــهر  اســامی  شــورای 
ــال  ــک س ــل ی ــزود: حاص ــد، اف ــل نکردن تعطی
تــاش شــورا نزدیــک بــه 237 مصوبــه بــود و 
از ایــن تعــداد، 198 مصوبــه از طریــق مراجــع 
ــی  ــه و اجرای ــد قرارگرفت ــورد تأیی ــی م نظارت
ــا  ــه ای ب ــب مصوب ــرای تصوی ــی ب ــده و گاه ش
حساســیت بیشــتر ســاعت ها وقــت صــرف 

کرده ایــم.
 نائــب رئیس شــورای اســامی شــهر اهــر، با 
اشــاره بــه اینکــه در کنــار این هــا کم کارهایــی 
نیــز وجــود داشــت کــه کمبــود نظــارت 
ــی،  ــای مدیریت ــه و ضعف ه ــئوان مربوط مس
ــکل  ــا مش ــر ب ــهرداری اه ــا ش ــد ت ــث ش باع
بحــران مالــی و مدیریتــی مواجــه شــود، گفــت: 
در نهایــت بدهــی 8 میلیــاردی شــهرداری اهــر 
بــه بیــش از 20 میلیــارد تومــان رســیده و اگــر 
مســئولی بــدون در نظــر گرفتــن منابــع مالــی، 
ــرارداد  ــدون ق ــرارداد و ب ــا ق ــی را ب پروژه های
ــت  ــی و مدیری ــران مال ــه بح ــد، ب ــروع کن ش

منتهــی می شــود.
ــناخت  ــرورت ش ــر ض ــد ب ــا تاکی ــور ب خاکپ
ــا،   ــه فرصت ه ــدات ب ــل تهدی ــی تبدی چگونگ
افــزود: اســتفاده از پتانســیل جدیــد بــرای 
مجموعــه شــهرداری ها انتخــاب شــهرداری 
ــهرداران  ــاری ش ــت برکن ــت و عل ــد اس جدی
قبلــی، بی تدبیــری و ســوء مدیریتــی بــود 
ــی  ــدن بحــران مال ــه وجــود آم ــه موجــب ب ک
شــده و ایــن درحالــی  اســت کــه هیــچ فــردی 
ــت  ــن وضعی ــا ای ــهرداری را ب ــکان داری ش س

نمی کنــد. قبــول 
ــوق  ــون حق ــه اکن ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
فروردین مــاه کارکنــان مجموعــه شــهرداری 
ــا  ــت: ب ــان داش ــت، بی ــده اس ــز نش ــر واری اه
تأمیــن و جــذب اعتبــارات جهــت رفــع بحــران 
مالــی شــهرداری اهــر، اکثــر بدهی هــا صــاف و 
مطالبــات و پــاداش 500 نفــر از کارگــران ایــن 

ــت. ــده اس ــه پرداخت ش مجموع
ــر  ــس شــورای اســامی شــهر اه ــب رئی نائ
اضافــه کــرد: عمــده پروژه هــای شــهرداری 
اهــر، آســفالت ریزی و جدول گــذاری اســت 
کــه بــا همــکاری مســئولین و تاش هــای 
ــه آســفالت  ــه، مشــکات کارخان صــورت گرفت
ــروز  ــا ام ــده ت ــع ش ــازی رف و کارگاه جدول س

ــیم. ــته باش ــه نداش ــن زمین ــکلی در ای مش

 برکناری و تعیین شهرداران جدید با 
سیاسی کاری از سوی شورای اسامی 

شهر به صاح جامعه نیست
آیــت اه جــواد حاجــی زاده نیــز در ایــن 
مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه همفکــری جمعــی 
مســئوان بــرای اداره امور و مشــکات شــهری، 
ــود  ــه خ ــی ب ــی عملیات ــگ و بوی ــائل رن مس
خواهــد گرفــت، اظهــار داشــت: مســئوان 
بایســتی بــه گونــه ای رفتــار و اهداف تشــکیات 
را در راســتای توجــه بــه مشــکات مــردم 
داشــته باشــند کــه ملــت نــگاه خوش بینانــه ای 

ــند. ــته باش داش
وی افــزود: نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
نظــام مــردم ســااری دینــی اســت و اهمیــت 
ــف  ــی تعری ــه خوب ــی ب ــون اساس ــردم در قان م
ــن  ــز ای ــورا نی ــود ش ــفه وج ــت، فلس ــده اس ش
اســت کــه خردمنــدان و کاردانــان بــا انتخــاب 
ــار  ــادی در کن ــران و آب ــرای اداره عم ــردم ب م

ــد. ــرار می گیرن ــر ق همدیگ
هــر  اینکــه  بابیــان  اهــر،  امام جمعــه 
مســئولی کــه می آیــد و مــی رود بایســتی 
ــژه ای  ــل و وحــدت توجــه وی ــه مســئله تعام ب
و وحــدت  انســجام  تعامــل،  کنــد، گفــت: 

ازمــه تمامــی مســئوان بــرای رســیدگی 
ــازه  ــون اج ــت، تاکن ــردم اس ــکات م ــه مش ب
ــد کــه اختافــی منجــر به اتفــاق شــود. نداده ان

ــه  ــاف و تفرق ــر اخت ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ــد  در بیــن مســئوان وجــود داشــته باشــد بای
فاتحــه شــهر را خوانــد، اعضــای شــوراهای 
اســامی شــهر بــرای آبادانــی و توســعه شــهرها 
ــه یکدیگــر دهنــد و مردمــی  دســت وحــدت ب
کــه بــه شــوراها اعتمــاد کــرده، بایــد در مقابــل 

ــد. ــه ای ببین ــرد صادقان ــردم عملک ــاد م اعتم
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت اه حاجــی زاده، ب آی
برکنــاری و تعییــن شــهرداران جدیــد بــا 
سیاســی کاری از ســوی شــورای اســامی شــهر 
ــان  ــت، خاطرنش ــه نیس ــاح جامع ــه ص ــر ب اه
حاشــیه ها  ســرگرم  اگــر  چنانچــه  کــرد: 
باشــیم، اصــل خدمــت گــذاری بــه مــردم 

می شــود. فرامــوش 
ــر  ــا جمعیتــی بالغ ب ــزود: شــهر اهــر ب وی اف
ــورای  ــای ش ــر اعض ــه 9 نف ــر ب ــزار نف 100 ه
ــت  ــا وضعی ــًا ب ــد و قب ــاد کرده ان ــهر اعتم ش
اکنــون  ولــی  بودیــم  شــاهد  نابســامانی 
ــهر  ــورای ش ــا پشــتیبانی ش ــد ب ــهردار جدی ش
ــزاری  ــت گ ــل خدم ــرای اص ــی ب ــر قدم های اه

ــد. بردارن

»مشارکت« شهرداری و مردم، اهر را در 
محور آبادانی و توسعه قرار می دهد

فرمانــدار اهــر نیــز در ایــن مراســم، با اشــاره 
بــه اینکــه مــردم فعالیت هــای شــهرداری را در 
ــن زمــان به وضــوح مشــاهده می کننــد،  کمتری
اظهــار داســت: شــهرداری فعالیت هایــی کــه در 
ســطح شــهر انجــام می دهــد مــردم ســریع آن 

ــز هســتند  ــازمان هایی نی ــی س ــد ول را می بینن
ــد، اداره  ــردم نمی بینن ــا را م ــت آنه ــه فعالی ک
ــراری  ــرای برق ــی ب اطاعــات شــبانه روز عملیات
ــه  ــردم انجــام می دهــد ک ــت و آرامــش م امنی
شــاید دور از ذهــن باشــد ولــی کســی قــادر بــه 
دیــدن نیســت، مــا امنیــت و آســایش امــروز را 
ــج( و  ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــون س مدی

شــهدای دوران دفــاع مقــدس هســتیم.
وی افــزود: اگــر کســی بــه خداونــد و دیــن 
اســام اعتقــاد داشــته باشــد، قطعــاً در راه 
رضــای پــروردگار متعــال حرکــت خواهــد کــرد 
و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، نبایــد بــه خاطــر 
ــراد را  ــایر اف ــوق س ــران حق وحق ــع دیگ مناف

ضایــع کنیــم.
اینکــه  بابیــان  عابــدی،  محمــد  ســید 
در حــال حاضــر دولــت نقشــی در آبادانــی 
شــهرها نــدارد، بلکــه آن چیــزی کــه آبادانــی و 
توســعه شــهرها را بــه همــراه دارد مشــارکت و 
همراهــی مــردم بــا شــهرداری ها اســت، گفــت: 
ــاد  ــرمایه گذاری و ایج ــث س ــهرداران مباح ش
درآمــد پایــدار را در اولویــت اصلــی خــود 
ــرمایه گذاری و  ــه س ــه ک ــد، چنانچ ــرار دهن ق
ــد انتظــار  ــدار در شــهر نباشــد نبای ــد پای درآم
داشــته باشــیم کــه شــهرمان در محــور توســعه 

ــرد. ــرار گی ــی ق و آبادان
وی افــزود: اغلــب شــهرداری های اســتان بــا 
مشــکل پرداخــت حقــوق کارگــران و کارکنــان 
ــاه  ــر از دی م ــهرداری اه ــده اند و ش ــه ش مواج
ــی  ــع مال ــا مشــکل نبــود مناب ســال گذشــته ب
ــان  ــای کارکن ــوق و مزای ــت حق ــت پرداخ جه
ــم و  ــر بودی ــان گی ــهرداری گریب ــه ش مجموع
ــوق  ــر از حق وحق ــن قش ــدی ای ــرای بهره من ب

ــم. خــود از هیــچ تاشــی دریــغ نکردی
فرمانــدار اهــر بابیــان اینکــه وظیفــه اصلــی 
اعتبــارات  و  مخــارج  تأمیــن  شــهرداری ها 
اســت،  عمرانــی  و  خدماتــی  پروژه هــای 
جــذب  بــرای  اگــر  شــهرداری ها  گفــت: 
تــاش  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاران 
نکننــد، زمینــه ای بــرای ایجــاد درآمــد پایــدار 

نمی شــود. حاصــل 
عابــدی بــا اشــاره بــه نقــش کارگــران 
شــهرداری اهــر در انتخابــات مجلــس خبــرگان 
و مجلــس شــورای اســامی، اظهــار کــرد: 
کارگــران و کارکنــان مجموعــه شــهرداری 
اهــر در طــول انتخابــات مرحلــه اول و دوم 
ــی  ــات فراوان ــل زحم ــتان، متحم ــن شهرس ای
ــا شــهر  ــر باعــث شــده ت شــده اند و همیــن ام
اهــر، بــه یکــی از شــهرهای پــاک اســتان 

ــود. ــل ش ــرقی تبدی ــان ش آذربایج
ــر  ــتان اه ــه شهرس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســت،  ســرمایه گذاران  از  اســتقبال  آمــاده 
ــت  ــر را جه ــهر اه ــه ش ــد رفته رفت ــزود: بای اف
و  کنیــم  آمــاده  ســرمایه گذاران  جــذب 
و  ســرمایه گذاران  دعــوت  بــا  می تــوان 
اســتفاده از ظرفیــت آنهــا درآمــد شــهرداری را 
افزایــش دهیــم تــا درآمــدی پایــدار بــرای ایــن 

ــود. ــاد ش ــردم ایج ــه و م مجموع

ــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای   مدی
آذربایجــان شــرقی گفــت: 6 هــزار نفــر در 
ــتا در  ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــاد ش نه
آذربایجــان شــرقی عضــو هســتند و 99 درصــد 
ــکات  ــع مش ــرای رف ــبانه روز ب ــا ش ــن اعض ای

ــد. ــاش می کنن ــردم ت م
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
بــه نقــل از تســنیم، مرتضــی علیخانــی در 
ــار  ــر اظه ــد اه ــهردار جدی ــه ش ــن معارف آیی
داشــت: دیدگاه هــای امــام خمینــی )ره( و 
تئوریســین های انقــاب اســامی ایــران برپایــه 
ایــن مطلــب خاصــه شــد کــه مــردم بایــد در 
ــش در  ــن فرمای ــرد، همی ــرار گی ــور ق رأس ام
ــکیل  ــب تش ــوان، موج ــه عن ــی ب ــون اساس قان
نهــاد شــوراهای اســامی شــهر و روســتا شــده 

ــت. اس
ــوراهای  ــهری و ش ــور ش ــر ام ــرکل دفت مدی

آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف 
قانــون اساســی محــدود کــردن شــوراهای 
اســامی شــهر بــه شــهرداری ها نیســت، افــزود: 
شــوراهای اســامی شــهر بایســتی مســائل 
اقتصــادی،  سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
هنــری و تمامــی مســائلی کــه بــه شــهر ارتباط 
ــد،  ــورت کنن ــردم مش ــا م ــده و ب دارد وارد ش
کــه  نمی کننــد  انتخــاب  شــورایی  مــردم 
محــدود بــه شــهرداری باشــد بلکــه شــوراهای 

ــتند. ــردم هس ــن م ــن بی ــهر رابطی ش
ــه داد: اعضــای شــوراهای اســامی  وی ادام
بایــد بــه طــور جــدی بــه خواســته های و 
ــع  ــرای رف ــردم توجــه داشــته و ب مشــکات م
ــه  ــد ن ــه دهن ــه ارائ ــهری برنام ــکات ش مش
اینکــه تمامــی تمرکــز خــود را صــرف مدیریــت 

کننــد. دهیاری هــا  و  شــهرداری ها 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــپس گف ــی س علیخان
ــهر  ــامی ش ــوراهای اس ــو ش ــر عض ــزار نف 6 ه

ــه  ــم و ب ــرقی داری ــان ش ــتا در آذربایج و روس
بــاای 99  کــه  صراحــت می تــوان گفــت 
ــهر و  ــامی ش ــوراهای اس ــای ش ــد اعض درص
ــائل و  ــه مس ــبانه روز دغدغ ــتان ش ــتا اس روس
ــع  ــرای رف ــایی و ب ــردم را شناس ــکات م مش
ایــن مشــکات اقــدام می کننــد ولــی متاســفانه 
برخــی از شــوراها نیــز بــر خــاف قانــون 

می کننــد. حرکــت 
ــوراهای  ــهری و ش ــور ش ــر ام ــرکل دفت مدی
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجــان شــرقی 
برخی هــا شــوراهای اســامی شــهر را در برخــی 
مناطــق لکــه دار کرده انــد، اضافــه کــرد: نظــام 
ــی  ــااری دین ــردم س ــاد م ــل نه ــرای تکمی ب
ــا مرتکــب  هزینــه پرداخــت کــرده و عــده ای ب
ــوراهای  ــفید ش ــاس س ــات لب ــه تخلف ــدن ب ش

ــد. ــه دار کردن ــامی را لک اس
وی تصریــح کــرد: هیــچ رهبــری در روزهای 
ســخت انقــاب اســامی حاضــر نمی شــود 

ــردم  ــه م ــدرت را ب ــارات و ق ــی از اختی بخش
واگــذار کنــد امــا رهبــر کبیــر انقــاب اســامی 
ایــن اختیــارات تــام را بــه مــردم واگــذار کــرد 
ــه  ــه عنــوان مســئول اداری بلکــه ب ــه ب ــی ن ول
ــم مشــکات  ــی اگــر بخواهی ــک ایران ــوان ی عن
مــردم و کشــور را حــل کنیــم بایســت در ابتــدا 

نظــام شــورایی تقویــت شــود.
ــتان  ــه شهرس ــاد از اینک ــا انتق ــی ب علیخان
ــماندها  ــع پس ــکل دف ــا مش ــان ب ــر همچن اه
ــد در  ــرا بای ــرد: چ ــان ک ــت، بی ــر اس گریبانگی
ــوده و  ــر شــاهد مشــکل پســماندها ب شــهر اه
بــرای رفــع ایــن مشــکل هزینــه کنیــم بــه ایــن 
دلیــل کــه بدنــه جامعــه ایــن مســائل را هنــوز 
بــه طــور کامــل درک نکــرده، شــورای اســامی 
ــا در  ــن زباله ه ــع و ریخت ــرای دف ــر ب ــهر اه ش
ســطل آشــغال فرهنــگ ســازی و هزینــه کنــد.

ــوراهای  ــهری و ش ــور ش ــر ام ــرکل دفت مدی
آذربایجــان شــرقی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
و  نمی گیرنــد  پــول  دولــت  از  شــهرداری ها 
ــازی  ــت زیباس ــهرداری ها جه ــی ش ــع مال مناب
مــردم  کــه  عوارضــی  طریــق  از  شــهری 
ولــی  می شــود  تأمیــن  کــرده  پرداخــت 
ــه امــوال  برخی هــا، عــوارض پرداخــت کــرده ب
ــارت  ــده خس ــازی ش ــر زیباس ــهری و مناظ ش

می کننــد. وارد 

ــه  ــنبه بـ ــل روز پنجشـ ــنای برزیـ  سـ
طرحـــی رای داد کـــه رئیـــس جمهـــور 
ایـــن کشـــور را بـــه صـــورت موقـــت از 

قـــدرت تعلیـــق می کنـــد.
ــل  ــن الملـ ــروه بیـ ــزارش گـ ــه گـ بـ
از  نقـــل  بـــه  تســـنیم  خبرگـــزاری 
اســـپوتنیک، ســـنای برزیـــل بـــه طـــرح 
رئیـــس  روســـف  دیلمـــا  اســـتیضاح 
مثبـــت  رای  کشـــور  ایـــن  جمهـــور 
ــه  ــت از کلیـ ــور موقـ ــه طـ داده و وی بـ
ــوری  ــت جمهـ ــای ریاسـ ــئولیت هـ مسـ
ــد  ــق خواهـ ــدت 180 روز تعلیـ ــه مـ بـ

ــد. شـ
از 81 ســـناتور برزیلـــی 55 نفـــر بـــه 
ــت  ــف رای مثبـ ــتیضاح روسـ ــرح اسـ طـ
ــا اســـتیضاح  دادنـــد و 22 نفـــر نیـــز بـ
ــر  ــد. یـــک نفـ روســـف مخالفـــت کردنـ

ــت. ــع داده اسـ ــز رای ممتنـ نیـ
ـــل  ـــتان کل برزی ادواردو کاردوزو دادس

ــبت  ــف نسـ ــاع از روسـ ــان دفـ در جریـ
بـــه تبعـــات منفـــی اســـتیضاح رئیـــس 

جمهـــور برزیـــل هشـــدار داده اســـت.
ــا  ــل بـ ــره برزیـ ــن، کنگـ پیـــش از ایـ

طـــرح اســـتیضاح روســـف موافقـــت 
ـــرار  ـــف ق ـــق روس ـــا تعلی ـــت. ب ـــرده اس ک
اســـت معاونـــش تـــا پایـــان رســـیدگی 
بـــه اتهامـــات فســـاد مالـــی، مســـئولیت 
در  موقـــت  طـــور  بـــه  را  وی  هـــای 

ــرد. ــار بگیـ اختیـ
روســـف متهـــم اســـت کـــه از منابـــع 
مالـــی دولتـــی بـــرای انتخـــاب مجـــدد 
ــل،  ــور برزیـ ــس جمهـ ــوان رئیـ ــه عنـ بـ
ـــا  ـــت. وی باره ـــرده اس ـــتفاده ک ـــوء اس س
ــده  ــتن در پرونـ ــت داشـ ــه دسـ هرگونـ
ـــای  ـــاش ه ـــرده و ت ـــی را رد ک فســـاد مال
صـــورت گرفتـــه از ســـوی مخالفـــان 
ـــا  ـــی کودت ـــود را نوع ـــتیضاح خ ـــرای اس ب

ارزیابـــی کـــرده اســـت.
ــاره  ــه کنـ ــور بـ ــف مجبـ ــر روسـ اگـ
گیـــری از ایـــن ســـمت شـــود، دوره 
ــر  ــزب کارگـ ــاله حـ ــداری 13 سـ زمامـ
ــید. ــد رسـ ــان خواهـ ــه پایـ ــل بـ برزیـ

نایب رئیس شورای شهر اهر خبر داد:

بدهی 20 میلیارد تومانی 
شهرداری اهر

 مدیرکل امور شهری و شوراهای آذربایجان شرقی: 

 بیش از 6 هزار نفر در شوراهای شهر و 
روستا آذربایجان شرقی عضو هستند 

  رئیس جمهور برزیل از قدرت 
تعلیق شد  



هفته نامه عجب شیر  یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 95 - سال دوم - شماره 45 اقتصاد و بورس۴
 در دیدار خزاعی و گارسیا لیگاز مطرح شد؛
آمادگی شرکت های اسپانیایی برای 
سرمایه گذاری در صنعت بیمه ایران

وزیر مشاور تجارت خارجی اسپانیا با معاون 
وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران صبح امروز در 

محل وزارت اقتصاد دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از سنا، 
محمد خزاعی در این دیدار با اشاره به پتانسیل 
های باای سرمایه گذاری در ایران گفت: اسپانیا 
مایل به پوشش بیمه ای سرمایه گذاری در ایران 

بدون هیچ محدودیت و سقفی است.
اقتصادی،  فیمابین  همکاری های  افزود:  وی 
سرمایه گذاری در بخش قطعات و لوازم خودرو، 
و  گاز  و  نفت  پتروشیمی،  توریسم،  صنعت 
همکاری های مالی بویژه پوششهای بیمه ای از 

جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود.
پتانسیل  اینکه علی رغم  به  اشاره  با  خزاعی 
اقتصادی  روابط  عما  کشور  دو  اقتصادی  های 
روابط  حجم  کرد:  تصریح  است  نیافته  ارتقاء 
یافته  کاهش   2011 سال  از  کشور  دو  تجاری 
و تاش می شود حجم روابط تجاری دوکشور به 

رقم 3 میلیارد دار افزایش یابد.
معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه 
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: 
است  بزرگی  ایران یک مجموعه  اقتصاد  وزارت 
سرمایه  مالیات،  گمرک،  به  مربوط  کارهای  که 
وام،  اخذ  برای  هماهنگی  خارجی،  گذاری 
فاینانس و صدور ضمانت نامه بین دو کشور در 

این وزارتخانه صورت می گیرد.
وی افزود: با شرکتهای بیمه ای هرمس، یاچه 
و کوفاس گفتگوهایی داشتیم و آمادگی خود را 
اسپانیایی جهت  های  با شرکت  همکاری  برای 

سرمایه گذاری در ایران اعام می کنیم.
خزاعـی تاکیـد کرد: اقتصـاد اسـپانیا، اقتصاد 
بزرگـی اسـت و ازم اسـت بانک های دو کشـور 
کـه مدت زیـادی بـا یکدیگر همکاری نداشـتند 
بـا سیسـتم یکدیگـر آشـنا شـوند تـا بتواننـد 

سـرمایه گذاری ها را تسـهیل نماینـد.
وی افزود: مقرر شد هیات بانکی اسپانیا برای 
تجدید روابط و روان سازی نقل و انتقاات مالی 
را  جدی  مذاکرات  کشورمان  بانکی  سیستم  با 

آغاز و بدین منظور هیاتی به ایران سفر کنند.
در ادامه این دیدار، گارسیا لیگاز، وزیر مشاور 
کشورش  مندی  عاقه  اسپانیا  خارجی  تجارت 
برای گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه 

گذاری با ایران را اعام کرد.
وی همچنین از عاقه مندی برخی شرکتهای 
بیمه ای کشورش برای سرمایه گذاری مشترک 
وزیر مشاور  داد.  بیمه خبر  تاسیس  و  ایران  در 
اسپانیا  افزود:  اسپانیا همچنین  تجارت خارجی 
تامین  برای  را  ازم  های  پوشش  دارد  آمادگی 
در  گذاری  سرمایه  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع 

ایران فراهم نماید.
ماه  از  است  قرار  کرد:  تاکید  لیگاز  گارسیا 

اکتبر این مقدامات مالی صورت گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: سرمایه گذاری در 
حوزه پتروشیمی به دلیل داشتن شرکتهای قوی 
که هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا از جمله 

آمریکا فعالیت می کنند برای ما مهم است.
گارسیا لیگاز افزود: کشورش تجربیات بسیار 
خوبی در زمینه توریسم و زیرساختهای آن دارد 
و آماده است در این بخش نیز در ایران سرمایه 

گذاری کند.

 کارشناس بازار سرمایه : 
 بازار در حال استراحت

 و انتظار است 

تعادلــی  حالــت  در  بــازار  اکنــون  هــم 
ــداران  ــن خری ــت بی ــه رقاب ــرار دارد و اگرچ ق
ــد  ــی بعی ــت ول ــان اس ــندگان در جری و فروش
ــارپی  ــد ش ــدت رش ــاه م ــازار در کوت ــت ب اس

ــد. ــته باش داش
مدیرعامــل کارگــزاری بانــک خاورمیانــه، 
ــازار ســرمایه را در حــال اســتراحت و انتظــار  ب

ــرد. ــف ک توصی
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از ســـنا، علیرضـــا قنبـــر عباســـی 
ـــی  ـــت تعادل ـــازار در حال ـــون ب ـــم اکن ـــت: ه گف
ـــداران  ـــن خری ـــت بی ـــه رقاب ـــرار دارد و اگرچ ق
ـــد  ـــی بعی ـــت ول ـــان اس ـــندگان در جری و فروش
ـــارپی  ـــد ش ـــدت رش ـــاه م ـــازار در کوت ـــت ب اس

ـــد. ـــته باش داش
وی افــزود: خبرهــا و شــایعات پیرامــون 
افزایــش  نــوع  جملــه  از  خــودرو  صنعــت 
ــا قراردادهــای خارجــی هنــوز  ســرمایه آنهــا ی
ــه طــور کامــل محقــق نشــده اســت  و ایــن  ب
باعــث شــده بخــش اعظمــی از بــازار کــه اینهــا  

ــرد. ــرار بگی ــود ق ــد، در رک ــرک آن بودن مح
قنبــر عباســی، برجــام، تــک نرخــی شــدن 
ــم  ــل مه ــر عوام ــی را از دیگ ــود بانک ارز و س
ــت  ــی دانس ــای آت ــازار در روزه ــر ب ــذار ب اثرگ
بــر  عوامــل  ایــن  از  کــدام  هــر  گفــت:  و 
ــر صنایعــی همچــون  ــژه ب ــه وی ــازار ب کلیــت ب
ــازار را  ــد ب ــش از 40 درص ــه بی ــیمی ک پتروش
ــت.   ــد گذاش ــر خواه ــد، تاثی ــکیل می دهن تش
ــه داد:  ــرمایه ادام ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
نــگاه دیگــر بــازار بــه گزارش هــا و پیــش 
ــد.  بینــی هایــی اســت کــه از شــرکت ها می آی
بنابرایــن بایــد منتظــر مانــد و دیــد ایــن پیــش 
ــورت  ــه ص ــه چ ــا ب ــه بندی ه ــا و بودج بینی ه
اســت. مدیرعامــل کارگــزاری بانــک خاورمیانــه 
ــا  ــه چــرا بانکی ه ــن ســوال ک ــه ای در پاســخ ب
ــی  ــع محدودیــت هــای بیــن الملل علیرغــم رف
ــه رشــد مــورد انتظــار خــود نرســیده  ــوز ب هن
ــل  ــادی ح ــد زی ــا ح ــوئیفت ت ــت: س ــد، گف ان
ــن  ــد در ای ــا توانســته ان ــده اســت و بانک ه ش
قضیــه ورود کننــد و ســرمایه گــذاری خارجــی 
هــم بــا نقــل و انتقــال پــول آغــاز شــده اســت 
امــا همچنــان بایــد وقــت بیشــتری داده شــود 
تــا ایــن تاثیــرات بــه شــکل واقعــی روی 
ــدا  ــود پی ــیند و نم ــی بنش ــای مال ــورت ه ص

ــد. کن
قنبـــر عباســـی خاطرنشـــان کـــرد: در 
ـــه  ـــکاتی ک ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــدت ب ـــاه م کوت
تحریم هـــا و برخـــی مدیریت هـــا داشـــته، 
امـــکان رفـــع یکبـــاره مشـــکات وجـــود 

نـــدارد.
ـــن  ـــرمایه همچنی ـــازار س ـــناس ب ـــن کارش ای
ــی را از  ــتم بانکـ ــه سیسـ ــت بـ ــی دولـ بدهـ
ــر مشـــکات ایـــن صنعـــت دانســـت و  دیگـ
ـــه  ـــد ب ـــی توان ـــوئیفت نم ـــام و س ـــت: برج گف
تنهایـــی کارگشـــا باشـــد و در کوتـــاه مـــدت 
ـــن  ـــه ای ـــذا ب ـــذارد ل ـــی گ ـــود را نم ـــر خ تاثی
موضـــوع بایـــد بـــا دیـــد بلنـــد مـــدت تـــری 
ــای  ــورت هـ ــم در صـ ــم و ببینیـ ــگاه کنیـ نـ
مالـــی  اینهـــا چـــه اتفاقاتـــی را شـــاهد 

خواهیـــم بـــود.
مدیرعامـــل کارگـــزاری بانـــک خاورمیانـــه 
گفـــت: بـــا ایـــن حـــال مـــن فکـــر می کنـــم 
بتوانیـــم تـــا حـــدودی روی صنعـــت بانکـــی 
بـــه عنـــوان صنعتـــی پیشـــتاز در روزهـــای 

آتـــی  تمرکـــز کنیـــم.
ـــع  ـــر  صنای ـــم از دیگ ـــرق را ه ـــت ب وی صنع
ـــا  ـــت: ب ـــرد و گف ـــی ک ـــده معرف ـــرو در آین پیش
ـــای  ـــی ه ـــت دارد بده ـــه دول ـــه اینک ـــه ب توج
ـــا پیمانـــکاران را از طریـــق اوراق خزانـــه  خـــود ب
ــای  ــت روزهـ ــن صنعـ ــد، ایـ ــویه می کنـ تسـ

خوبـــی را  در پیـــش خواهـــد داشـــت . 

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
1395/02/22 برابر با 106,531,684 ســـهم 
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
بـــر 253.882.090.092ریال  بالغ  مبلغی 

می باشـــد.

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/02/22

واحدعنوان

57,687,472سهمحجم خريد

131,082,377,337ريالارزش خريد

48,844,212سهمحجم فروش

122,799,712,755ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

106,531,684سهم

ارزش کل  
معامات

253,882,090,092ريال

123عددصدور کد

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری هفته نامه 
عجب شیر

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

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاات

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:

رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه 
پیــش بینی رشــد 4.5 درصــدی اقتصاد کشــور 
از ســوی صنــدوق بیــن المللــی پــول گفــت: بــا 
وجــود رفــع تحریم هــا در پــی عقــب ماندگــی 
نظــام بانکــی در دوران تحریــم، روابــط عــادی 

بــا بانــک هــای جهانــی برقــرار نشــده اســت.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ســنا، مســعود خوانســاری، رییــس اتــاق 
تهــران، صبــح روز دیــروز، در چهاردهمیــن 
جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
ــی  ــدوق بین الملل ــی صن ــه پیش بین ــران ب ته
ــال 95  ــور در س ــادی کش ــد اقتص ــول از رش پ
اشــاره کــرد کــه ایــن صنــدوق رشــد 4 تــا 4.5 
ــا  ــزود: ام ــرده و اف ــی ک ــدی را پیش بین درص
داخلی هــا می گوینــد ایــن رشــد 5 درصــد 
اســت کــه 3 درصــد آ ن مربــوط بــه نفــت و 2 
ــا اســت  ــه ســایر گزینه ه ــوط ب درصــد آن مرب
ــت و  ــت نف ــد و قیم ــش تولی ــه افزای ــه البت ک
ــود  ــب می ش ــا موج ــدن تحریم ه ــته ش برداش
ــتمرار آن  ــا اس ــیم، ام ــم برس ــن رق ــه ای ــه ب ک

مهــم اســت.
وی تاکیــد ســخنان خــود را بــر اولویت هــای 
اصلــی رشــد اقتصــادی کشــور از جملــه رشــد 
ــه  ــت: ب ــار داش ــمرد و اظه ــی برش ــام بانک نظ
نادرســت  و  منفــی  سیاســت های  دلیــل 
ــی  ــام جهان ــا از نظ ــی م ــام بانک ــته، نظ گذش
ــا  ــد ت ــن مســاله موجــب ش ــده و ای ــب مان عق
ــط  ــا رواب ــدن تحریم ه ــته ش ــا برداش ــی ب حت
جهانــی  بانک هــای  بــا  نتوانیــم  را  عــادی 

ــم. ــرار کنی برق
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران نــرخ ارز 
بــرای مقاوم پذیــری  را مهمتریــن شــاخص 

ــا  ــد: ب ــاد آور ش ــت و ی ــور دانس ــاد کش اقتص
توجــه بــه اینکــه امســال رشــد قطعــی اقتصــاد 
در  رقابــت  بــرای  قیمت هــا  پایین آمــدن  و 
ــرخ  ــد ن ــت، بای ــم داش ــی را خواهی ــازار جهان ب

ــود. ــی ش ــر واقع ــه زودت ارز هرچ
و  اداری  نظــام  اصــاح  همچنیــن  وی 
ــواردی  ــر م ــز از دیگ بروکراســی دســتگاه  را نی
عنــوان کــرد کــه اگرچــه دولــت بــرای اصــاح 
اقدامــی  عمــل  در  امــا  کــرده  تــاش  آن 

ــر  ــد ه ــررات زای ــم مق ــم و امیدواری نمی بینی
ــود. ــم ش ــر ک ــه زودت چ

بنــا بــر اعــام رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران 
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــرمایه گذاری ب ــبت س نس
ــه 29.7 در  ــال 2012 ب ــی از 38.2 از س داخل
ســال 2015 کاهــش یافتــه کــه علــت اصلــی 
بنیــه  و ضعــف  نفــت  قیمــت  کاهــش  آن 
بخــش خصوصــی و بهتریــن راه آن جــذب 

ســرمایه گذاری خارجــی اســت.

خوانســاری پیش  شــرط جــذب ســرمایه گذاری 
رفــع  و  خارجــی را شــفاف  ســازی اقتصــاد 
ــرد  ــوان ک ــی عن ــرمایه گذاری خارج ــع س موان
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا از دول ــع م ــزود: توق و اف
ــی  ــاری و صنعت ــادی، تج ــت های اقتص سیاس
ــد،  ــت کن ــال تثبی ــک س ــرای ی ــل ب را حداق
ــاله  ــی یکس ــد پیش بین ــرمایه گذار بتوان ــا س ت

ــد. ــته باش داش
ــدون  ــداری ب ــرح بانک ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
ربــا را طرحــی برشــمرد کــه بــه صــورت 
ــب  ــورت تصوی ــده و در ص ــه ش ــه ای ارائ عجل
ــورد. ــد خ ــاد خواه ــه اقتص ــختی ب ــه س ضرب

رئیــس اتــاق تهــران بــه قانــون رفــع موانــع 
تولیــد اشــاره کــرد کــه طبــق آن دولــت بایــد 
ــر  ــه نظ ــا اباغی ــه ی ــه آیین نام ــرای هرگون ب
ــن  ــرد و همچنی ــم بگی ــی را ه ــش خصوص بخ
در رفــع یــا اعمــال ممنوعیــت و محدودیت هــا 
کــه  کنــد  ارائــه  ماهــه  ســه  پیش آگهــی 
چنیــن چیــزی انجــام نشــده، بــه طــوری کــه 
ــه  ــی ب ــد واردات وقت ــی فرآین ــس از ط کاا پ
گمــرک رســیده اســت بــه یکبــاره ممنوعیــت 
واردات را در آن اعمــال می کننــد کــه ایــن 
امــر ســرمایه گذاری را بــا مشــکل مواجــه 

می کنــد.
تصمیمــات  بــه  همچنیــن  خوانســاری 
ــی  ــای پایان ــم در روزه ــس نه ــوات مجل عج
کارش اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از ایــن 
تصمیمــات تثبیــت کارت ســوخت و عــدم 
افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی اســت کــه 
می توانــد تاثیــرات منفــی را در اقتصــاد کشــور 
ــای  ــذف تبصره ه ــن ح ــد؛ همچنی ــته باش داش
تصمیمــات  جملــه  ایــن  از  نیــز   20 و   19

ــت. ــه اس عجوان

 ریس اتاق بازرگانی تهران خبر داد؛

 پیش بینی رشد ۴.5 
درصدی اقتصاد کشور 

توجه  قابل  هم  تولید   
است. این موارد نشان می دهد یکی از مشکات 
است.  کافی  بودجه  عدم  وسیما  صدا  اساسی 
نمی توان یک سازمان که نیاز به چند صد نیروی 
انسانی دارد را با چند ده هزار نیرو اداره کرد. از 
طرف دیگر نمی توان با باا بردن قیمت تبلیغات 
صدا و سیما، بودجه این سازمان را تامین کرد به 
طوری که بخش قابل توجهی از زمان این سازمان 
صرف تبلیغات شود و از کیفیت زمانی برنامه های 
تولیدی کاسته شود. همچنین ازم است رابطه 
اصاح  کشور  سیاسی  جناح  دو  با  سیما  و  صدا 
شود. رسانه ملی در این سال ها رابطه مطلوبی با 
باید  رسانه  این  است.  نداشته  اصاح طلب  جناح 
رابطه خود را با آنها براساس عدالت ومنطق اصاح 
کند. این امید وجود دارد که آقای علی عسگری از 
تجربه خود در مسیر اصاح و رفع نواقص سازمان 

صدا وسیما استفاده کند.
روزنامه »جام جم« در یادداشتی »جامع نگری« 
را از ویژگی های رییس جدید رسانه ملی عنوان 
دکتر  رسانه ای  و  مدیریتی  نوشت: سوابق  و  کرد 
علی عسگری مبین این واقعیت است که ایشان از 
تجارب گرانسنگی در این عرصه ها برخورداراست. از 
این رو رهبر انقاب با این انتصاب هوشمندانه سکان 
هدایت رسانه ملی را به فردی سپرده اند که عاوه 
بر مطالعات گسترده در حوزه دشمن شناسی که به 
مدیریت دکتر علی عسگری بر بنیاد غرب شناسی 
بازمی گردد از تجربه ریاست بر دانشگاه صدا و سیما 

و معاونت فنی سازمان نیز برخوردار است.
رئیــس  واقــع  در  می خوانیــم:  ادامــه  در 
ســازمان صــدا و ســیما بــه دو بُعد ســخت افزاری 
و نرم افــزاری عرصــه رســانه اشــراف کامــل دارد 
کــه ایــن شــاخص ها می توانــد ایشــان را در 
ســکانداری رســانه ملــی یــاری رســاند. بــا توجه 
ــرای  ــت اج ــده جه ــته ش ــای برداش ــه گام ه ب
پیوســت حکــم انتصابــی رهبــر معظــم انقــاب 
ــته،  ــه گذش ــرافراز در 18 ماه ــر س ــرای دکت ب
ــا قــدرت  ــدون شــک دکتــر علــی عســگری ب ب
ــی کــردن پیوســت  بیشــتری در جهــت عملیات
ــه  ــا ب ــرد ت ــد ک ــت خواه ــری حرک ــم رهب حک
ــاع  ــذب و اقن ــی در ج ــانه مل ــب رس ــن ترتی ای
ــامی ـ  ــی اس ــبک زندگ ــج س ــان، تروی مخاطب
ــی کــردن عارضه هــای فرهنگــی  ــی و خنث ایران
برآمــده از جاهلیــت مــدرن گام هــای بلندتــری 

ــردارد. ب
این روزنامه در یادداشت دیگری به قلم »عزت 
اه ضرغامی« رییس پیشین صدا و سیما نوشت: 
علی عسگری با سازمان صدا و سیما آشناست. او 
اهل کادرسازی و تربیت نیروی انسانی هم هست. 
مشورت پذیر و اهل تعامل و همکاری است. اگر 
این ویژگی هایش را حفظ کند حتما کارنامه ای 

درخشان از خود باقی خواهد گذاشت.

استعفایی برای پایان دادن به انتقادها از 
بیمه مرکزی

انتشار تصاویری از فیش های حقوق چند 10 
مرکزی  بیمه  مدیران  برخی  اسفندماه  میلیونی 
در روزهای گذشته موج انتقادها را علیه مدیران 
اگرچه گزارش کمیته ویژه  برانگیخت.  نهاد  این 
وزارت اقتصاد و دارایی حاکی از این است که همه 
مربوط  آن  از  زیادی  بخش  و  قانونی  پرداخت ها 
دیوان  رای  به  )مستظهر  ماهه   84 معوقات  به 
عدالت اداری( و اضافه کارهای خاص بوده است 
اما »محمدابراهیم امین« رییس کل بیمه مرکزی 
و  به حرف  تا  کرد  استعفا  خود  ِسَمت  از  دیروز 
حدیث ها در این باره پایان دهد. این خبر و تحلیل 

های مرتبط با آن در روزنامه ها بازتاب داشت.
روزنامه »تعادل« در گزارشی استعفای امین را 
»واکنش حرفه ای به جوسازی های رسانه ها« 
وزارت  بیانیه  از  بعد  روز  یک  نوشت:  و  دانست 

اقتصاد مبنی بر اینکه پرداخت حقوق مدیران در 
بیمه مرکزی قانونی بوده و تخلفی صورت نگرفته 
است، محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی 
در واکنش به فضاسازی های اخیر علیه صنعت 
بیمه استعفا داد و علت را فضا سازی و جو عدم 
اعتماد برای ادامه کار ریاست بر نهاد حاکمیتی 

صنعت بیمه عنوان کرد.
از شرحی  پس  گزارشی  در  »قانون«  روزنامه 
بیمه  برای  گذشته  روزهای  در  آنچه  از  مفصل 
این جنجال،  میان  در  آورد:  افتاد  اتفاق  مرکزی 
رئیس کل بیمه مرکزی را می توان عامل افشای 
متخلف  عامل  یا  دانست  باای حقوق  ارقام  این 
در پرداخت این حقوق ها، مسئله ای است که با 
توجیه  یا  تنها مشخص  نه  امین  آقای  استعفای 
نخواهد شد بلکه نشان از موضوعات پشت پرده ای 
با  و  نشده  روشن  هنوز  تکلیف شان  که  دارد 
با  نخواهد شد.  نیز معلوم  استعفای یک شخص 
وجود بیانیه وزارت اقتصاد و مبرا کردن مدیران 
میلیونی  حقوق های  دریافت  از  مرکزی  بیمه 
ارقام ذکر شده  بودن  باا  درباره علت  توضیح  و 
در فیش های حقوقی و حتی عودت مبالغی که 
درباره آن ها شبهه وجود داشته، باز هم مسائلی 
وجود دارد که در پرده ای از ابهام است. در این 
میان ارقام باای وام های ضروری که در فیش های 
حقوقی این افراد خودنمایی می کند، چه توجیهی 
می تواند داشته باشد؟ به هر حال کسی نمی تواند 
ریاست  مدت  در  مرکزی  بیمه  خدمات  منکر 
محمد ابراهیم امین باشد ولی با تمام این اوصاف، 
بی انضباطی های  از  نشان  این دست،  از  مسائلی 
زمینه  که  دارد  اداری کشورمان  نظام  در  شدید 
می کند.  فراهم  جامعه  در  فساد  ایجاد  برای  را 
تمام تاش  باید  مانده  باقی  دولت در یک سال 
خود را بکند تا با بی نظمی های موجود در فضای 
اداری مبارزه کند و جلوی فسادهای موجود در 
که  بگیرد  بیشتر  چه  هر  را  اداری  دستگاه های 
قطعا یکی از مهم ترین روش ها برای نجات کشور 

از وضعیت نابسامان اقتصادی خواهد بود.
روزنامه »خراسان« هم در یادداشتی با تقبیح 
از  نجومی،  های  حقوق  پرداخت  ماجرای  اصل 
فضاسازی برخی رسانه ها برای گرفتن ماهی از آب 
گل آلود انتقاد کرد و آورد: برخی از این ماجراها 
به دلیل و با اهداف گوناگون از جمله برای »سیاه 
نمایی« و ایجاد تشویش در اذهان و افکار عمومی 
و تخریب این دولت و آن دولت در فضای بی در 
و پیکر مجازی »بزرگ نمایی« می شود، اما با این 
حال اگر سازمانها و دستگاهها در همه زمینه ها 
شفاف و روشن عمل کنند و با قصد جلب رضای 
مردم،  نزد  بیشتر  هرچه  اعتمادسازی  و  الهی 
صادقانه سخن بگویند و عمل کنند و همچنین 
به امر اطاع رسانی سریع، دقیق، موثر و بهنگام 
از طریق رسانه های شناسنامه دار همت بگمارند 
فرار  بسیار  خبر  که  انکارناشدنی  واقعیت  این  و 

است را باور کنند و بدانند ااقل در این زمانه و 
با گسترش فضای مجازی دیگر بسیاری از خبرها 
قابل سانسور و کتمان نیست، آن گاه می توان تا 
حد زیادی امیدوار بود که اول دامن آلوده شایعه 
سازی و بزرگ نمایی و سیاه نمایی برخی اتفاقات 
به مقدار قابل توجهی جمع می شود ثانیا اطمینان 
و اقبال افکار عمومی به این گونه فضاها کاهش 
می یابد و ثالث برخی مدیران و مسئوان کمتر 
به دام توجیهات گاه بدترکننده جریان و آسمان 
افکار  پذیرش  غیرقابل  بعضا  کردن  ریسمان  و 

عمومی می افتند.
روزنامه های منتقد دولت مانند »جوان« اما در 
ادامه جوسازی روزهای گذشته خود، بدون توجه 
به گزارش کمیته وزارت اقتصاد، از آنچه پرداخت 
حقوق های 10 میلیونی نامیدند انتقاد کردند و 

آن را عامل اصلی استعفای امین عنوان کردند.

وضعیت مبهم منتخب مردم اصفهان
در  اصفهان  منتخب  خالقی«  »مینو  پرونده 
از  پس  اسامی  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
در  وزارت کشور  و  نگهبان  نظر شورای  اختاف 
اختاف  حل  شورای  به  احراز صاحیتش  مورد 
از  منابع غیررسمی  دیروز  است.  ارجاع شده  قوا 
اعام نظر شورای حل اختاف و رای آن به نفع 
شورای نگهبان خبر دادند. این خبر در روزنامه ها 
بازتاب یافت. همچنین اظهار نظرهای تازه »احمد 
جنتی« دبیر شورای نگهبان و رییس جمهوری 
برخی  های  واکنش  و  ارتباط  این  در  کشورمان 
بازداشت گرداننده کانال تلگرامی که تصاویر  به 
به خالقی منتشر کرده  برانگیزی منتسب  بحث 

بود، مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.
نوشت:  ارتباط  این  در  »شرق«  روزنامه 
این است که  از  درحالی که شنیده ها هم حاکی 
را  نگهبان  شورای  رأی  قوا،  اختاف  حل  هیأت 
تأیید کرده و »مینو خالقی«، منتخب سوم مردم 
به  راه یافتن  از  اسفندماه،  انتخابات  در  اصفهان 
دولت  بین  دعوای  در  ماند؛  خواهد  باز  مجلس 
نظارت  دامنه  گستره  درباره  نگهبان  شورای  و 
استصوابی، آیت اه احمد جنتی دیروز گفت که 
نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام 
مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته درباره 
مدرک  شد  معلوم  رأی آوردن  از  بعد  که  فردی 
تحصیلی اش بی اعتبار است و انتخابات را شورای 

نگهبان ابطال کرد.
در ادامه می خوانیم: احتماا روی سخن آیت اه 
جنتی به »حسن روحانی« است که گفته  بود بعد 
از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر 
اعتبارنامه باید در مجلس شورای اسامی بررسی 
شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند مداخله کند. 
روحانی دیروز هم در جمع مردم کرمان دوباره 
به این ماجرا پرداخت و از بدعتی جدید سخن به 
میان آورد و گفت که درباره برخی موارد که در 

اختیار من نبوده، دولت نظر خود را مطرح کرده 
است و در سخنرانی عمومی نیز اعام کرده ام که 
روند قانونی باید دنبال شود و هنوز ناامید نیستیم 
انجام  را  این زمینه کار خود  و وزارت کشور در 
می دهد. نباید اجازه دهیم بدعتی در این زمینه 
در جامعه ایجاد شود، زیرا مردم ما امید به آینده 
دارند و اگر قانون قرار باشد نقض شود، امید مردم 

از بین می رود.
دیروز  نوشت:  هم  اقتصاد«  »جهان  روزنامه 
برای  که  تلگرامی  کانال  مدیر  که  رســید  خبر 
نخســتین بار اقدام به انتشار عکس های منتسب 
به خالقی کرده دستگیر شده اســت. خبری که 
البته با واکنش رســانه ای بسیار تند اصولگریان 
همراه شــد و رسانه های مختلف این جریان در 
خبرهایی با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی 
مســئله  صورت  تغییر  برای  اقدامی  را  کار  این 

دانســتند.
از  یکی  واکنش  به  اشاره  با  روزنامه  این 
خبر  این  انتشار  به  آشنا  نام  های  خبرگزاری 
نوشت: این خبرگزاری بین ســاعت 9:49 دقیقه 
صبح دیروز تا 16:12 دقیقه همین روز 8 خبــر 
و مصاحبه در انتقاد از این اقدام مخابره نمــود. 
چهره های مختلف نزدیک بــه اصولگرایان تندرو 
از نمایندگان مجلس نهم تا فعاان دانشجویی به 
شدت از این اقدام انتقاد و خواســتار برخورد با 
مینو خالقی و رســیدگی به تخلفات او شــدند. 
گروهی دیگر نیز اعام کردند که در شرایطی که 
به  نهادهای مسئول می توانند  و  وزارت کشــور 
این سرعت مدیر یک کانال تلگرامی را شناسایی 
و دستگیر کند، چرا در مــورد گردانندگان کانال 
های غیراخاقی و یا ضد نظــام چنین اقداماتی 
ای  رســانه  واکنش  این  نمی دهد.  صورت  را 
گســترده احتماا حکایت از خشم شدید بخشی 
مورد  در  دولت  های  رویه  از  اصولگرا  جریان  از 

مســئله مینو خالقی دارد.
در  ارتباط  همین  در  هم  »همدلی«  روزنامه 
سرمقاله خود نسبت به شکستن حریم خصوصی 
دستگیری  خبر  آورد:  و  داد  هشدار  دیگران 
خالقی  مینو  خصوصی  تصاویر  منتشرکنندگان 
حریم  که  آنان  برای  انتظامی  نهادهای  سوی  از 
خصوصی را پاس می دارند، خبر خوبی است. اگرچه 
از آن سوی برای کسانی که فریاد مسلمانی شان 
گوش فلک را کر کرده، بسیار سخت و ماایطاق 
بود و به شدت از این عمل ابراز نارضایتی و حتی 
می توان گفت که ابراز انزجار کردند. متاسفانه برخی 
که عنوان »اصولگرا« را یدک می کشند و رسانه های 
به  آنکه  جای  به  عجیب  اقدامی  در  وابسته شان 
موضوع انتشار تصاویر خصوصی یک بانوی مسلمان 
در تیراژی میلیونی اشاره کنند، به دستگیری عامل 
این عمل غیراخاقی اعتراض کرده اند، صرفاً به این 
دلیل که فرد بازداشت شده از نزدیکان فکری و 
آنان است و خانم منظور نظر در جناح  سیاسی 

مخالف قرار دارد.
روزنامـه آرمـان هـم در یادداشـتی نوشـت: 
بایـد بـا افـرادی کـه بـرای مقاصـد و خواسـته 
سیاسـی بـا حیثیـت دیگـران بـازی می کننـد 
در چارچـوب قانـون برخـورد جـدی و بـه موقع 
صـورت گیـرد. این افـراد را می تـوان این چنین 
تعریـف کـرد کـه ذهنیـت جمـود را در خـود 
غیـراز  می کننـد  تصـور  کـه  کرده انـد  تقویـت 
رفتـار خـود حقیقـت دیگـری وجود نـدارد. این 
آغـاز تعصـب کور در انسـان اسـت. آنهـا باید در 
نـوع نـگاه و اعتقاداتشـان نسـبت بـه جامعـه و 
مسـائل سیاسـی تجدیـد نظـر اساسـی نماینـد. 
نباید خود را وسـیله  و ابـرازی درخدمت اغراض 
سیاسـی برخـی سیاسـتمداران قرار دهنـد؛ باید 
بداننـد کـه وسیله شـدن خسـران دنیـا و آخرت 

را برایشـان بـه همـراه خواهد داشـت.
منبع: ایرنا

ادامه از صفحه 1 استعفاهای خبرساز
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 احداث نخستین کارخانه صنایع فرآوری 

سیب زمینی در شهرستان سراب

کارخانـه  اولیـن  احـداث  از  سـراب  فرمانـدار 
صنایع فرآوری سـیب زمینی در سـراب خبر داد .

نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
گرشاسبی  داود  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از 
 : گفت  طرح  این  اجرای  مراحل  از  بازدید  در 
زمینی  فرآوری سیب  صنایع  کارخانه  نخستین 
اداره کل  با نظارت  به همت بخش خصوصی و 
درصد   50 با  آذربایجانشرقی  روستایی  تعاون 
پیشرفت مراحل اجرایی در محل مجتمع انبارو 

سردخانه سراب در حال احداث است .
به  زمینی  در  تولیدی  واحد  این   : افزود  وی 
مساحت 25 هزار متر مربع و ایجاد چهار خط 
تولیدات سورتینگ ، بسته بندی ، چیپس ، فرنج 
احداث  زمینی  سیب  های  فرآورده  فرایزوسایر 

می شود .
بندی  بسته  و  سورتینگ  تولید  ظرفیت  وی 
در  تن  هزار   32 واحد  این  در  را  زمینی  سیب 
سال و ظرفیت تولید چیپس و فرنج فرایز را 1 

تن در ساعت عنوان کرد .
واحد  این  از  برداری  بهره  :با  داد  ادامه  وی 
برای 450 نفر بصورت مستقیم و برای 5 هزار 
فراهم  شغلی  فرصت  مستقیم  غیر  بصورت  نفر 

می شود .
فرماندار سراب ،با بیان اینکه این طرح تا پایان 
سالجاری به اتمام می رسد افزود: جهت احداث 
، تجهیز، تکمیل و راه اندازی این طرح بیش از 

160 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد .
وی بــا بیــان اینکه شهرســتان ســراب یکی از 
قطــب هــای مهــم کشــاورزی کشــور و خصوصــا 
تولیــد ســیب زمینــی در آذربایجانشــرقی اســت 
گفــت: احــداث ایــن کارخانــه در حــوزه توســعه 
ــتان  ــاورزی اس ــی کش ــع تبدیل ــل صنای و تکمی

حائــز اهمیــت اســت.
گرشاســـبی ، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ـــش  ـــه در بخ ـــن منطق ـــاغلین ای ـــد ش 40درص
ــرد  ــار کـ ــتند اظهـ ــال هسـ ــاورزی فعـ کشـ
ـــی  ـــتای عمل ـــال و در راس ـــعار س ـــه ش ـــه ب :توج
نمـــودن اقتصـــاد مقاومتـــی و همچنیـــن 
مدیریـــت ارزش افـــزوده بـــرای صـــادرات 
ــکل  ــل مشـ ــی و حـ ــیب زمینـ و ارزآوری سـ
ــند  ــداف سـ ــول از اهـ ــن محصـ ــروش ایـ فـ

ــت . ــراب اسـ ــر سـ ــعه و تدبیـ توسـ
ــه  ــه بـ ــت: باتوجـ ــراب گفـ ــدار سـ فرمانـ
ــی  ــتگاههای اجرایـ ــل دسـ ــکاری و تعامـ همـ
شهرســـتان بـــا متقاضیـــان ســـرمایه گـــذاری 
ایـــن نویـــد را می دهیـــم کـــه هرگونـــه 
ــم  ــان خواهیـ ــت را از آنـ ــکاری و حمایـ همـ

ــت. داشـ
ـــی  ـــیب زمین ـــد س ـــت: 50 درص ـــی اس گفتن
کشـــت  ســـراب  شهرســـتان  در  اســـتان 
می شـــود و ایـــن شهرســـتان بـــا تولیـــد 
ســـاانه 126 هـــزار تـــن رتبـــه نخســـت 
ـــن محصـــول داراســـت. ـــد ای اســـتانی را در تولی

کاشت 3200 هکتارکلزا در راستای 
اصاح الگوی کشت درسال زراعی

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــگاران جـــوان، مهـــری در  نقـــل از باشـــگاه خبرن
حاشـــیه بازدیـــد از دشـــت تبریـــز وچندیـــن 
ــگاران  ــو باخبرنـ ــاورزی در گفتگـ ــرح کشـ طـ
ضمـــن اعـــام ایـــن مطلـــب افـــزود: در 
کشـــت3200  الگـــوی  اصـــاح  راســـتای 
ـــده  ـــته ش ـــال 95-94 کاش ـــزا درس ـــار کل هکت
ـــته  ـــالهای گذش ـــم در س ـــن رق ـــه ای ـــت ک اس

کمتـــراز 900 هکتـــار بـــود.
ـــه  ـــای دریاچ ـــزوم احی ـــه ل ـــاره ب ـــا اش وی ب
ارومیـــه و نیـــز مصـــرف بهینـــه آب، گفـــت: 
ـــتای  ـــه و در راس ـــیه دریاچ ـــهرهای حاش در ش
ـــه  ـــاورزی ب ـــی آب کش ـــوی مصرف ـــاح الگ اص
ـــذاری  ـــه گ ـــات لول ـــر عملی ـــدار 662 کیلومت مق
ـــز  ـــر نی ـــه 149 کیلومت ـــت، ک ـــه اس ـــام یافت انج

ـــت. ـــه اس ـــام گرفت ـــال 94 انج در س
ـــه  ـــی ک ـــام زراع ـــت ارق ـــزود: کاش ـــری اف مه
ـــی  ـــد یک ـــی دارن ـــع آب ـــه مناب ـــری ب ـــاز کمت نی
ـــن  ـــده در ای ـــل آم ـــه عم ـــات ب ـــر از اقدام دیگ

ــد. ــوص می باشـ خصـ
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود 
ــا،  ــه هـ ــعه گلخانـ ــرد: توسـ ــان کـ خاطرنشـ
هـــدف مهـــم و اصلـــی بـــرای تولیـــد در 
محیـــط هـــای کنتـــرل شـــده اســـت، کـــه 
ـــرژی و  ـــرف ان ـــش مص ـــب کاه ـــر موج ـــن ام ای
ـــر  ـــا 10 براب ـــول را ت ـــد محص ـــده و تولی آب ش

افزایـــش می دهـــد.
ـــتان،  ـــاورزی اس ـــازمان جهادکش ـــس س رئی
ــز 100  ــت تبریـ ــاحت دشـ ــت: کل مسـ گفـ
هـــزار هکتـــار می باشـــد کـــه در ســـطح 11 
هـــزار هکتـــار از 17 هـــزار هکتـــار مصـــوب، 
ـــام رســـیده  ـــه اتم ـــرا و ب ـــات زهکشـــی اج عملی
ـــت  ـــاورزی در آن کش ـــوات کش ـــت و محص اس

زرع می شـــود.  و 

انتقال بیش از هشت میلیارد مترمکعب 
گاز به قفقاز و ترکیه 

ــال گاز  ــات انتقـ ــه 8 عملیـ ــر منطقـ مدیـ
ـــر  ـــارد مت ـــر 25 میلی ـــزون ب ـــت: اف ـــران گف ای
ــات  ــق تاسیسـ ــی از طریـ ــب گاز طبیعـ مکعـ
و خطـــوط لولـــه بـــه ایـــن منطقـــه منتقـــل 

شـــد.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــل از باشـ ــه نقـ بـ
بایبـــوردی گفـــت: بـــه دلیـــل حساســـیت و 
اهمیـــت مصـــرف گاز طبیعـــی در بخـــش هـــای 
مختلـــف، فعالیت هـــا در واحـــد دیســـپچینگ 
ـــور  ـــال گاز کش ـــات انتق ـــت عملی ـــه هش منطق
بـــا نظـــم و هماهنگـــی خـــاص بـــه صـــورت 

شـــبانه روزی در حـــال انجـــام اســـت .
ـــی  ـــوع گاز انتقال ـــزود: از مجم ـــوردی اف بایب
ــارد  ــر 8 میلیـ ــزون بـ ــته، افـ ــال گذشـ در سـ
ـــه،  ـــه ترکی ـــازرگان ب ـــرز ب ـــر مکعـــب گاز از م مت
ـــتان و  ـــه ارمنس ـــب ب ـــر مکع ـــون مت 366 میلی
همچنیـــن بیـــش از 257 میلیـــون متـــر 
ــادر  ــان صـ ــوری آذربایجـ ــه جمهـ مکعـــب بـ
شـــده اســـت کـــه در مجمـــوع رقـــم 8 
میلیـــارد و 566 میلیـــون متـــر مکعـــب را 

نشـــان می دهـــد.
ــال گاز  ــات انتقـ ــه 8 عملیـ ــر منطقـ مدیـ
ـــان  ـــای کارکن ـــاش ه ـــر از ت ـــا تقدی ـــران ب ای
ــا  ــرد: بـ ــان کـ ــر نشـ ــال، خاطـ ــه انتقـ عرصـ
اســـتعانت از پـــروردگار متعـــال و بـــا اتـــکاء 
بـــه دانـــش و تجـــارب بـــاای کارکنـــان 
ــش  ــتر و کوشـ ــت بیشـ ــا جدیـ ــتیم بـ توانسـ
ـــر  ـــداری، تعمی ـــا نگه ـــن ب ـــف و همچنی مضاع
و رفـــع معایـــب بموقـــع تاسیســـات و آمـــاده 
بـــکار نگهداشـــتن خطـــوط لولـــه گاز، ســـال 
ـــانیم. ـــان برس ـــه پای ـــت ب ـــا موفقی ـــته را ب گذش

بایبـــوردی تاکیـــد کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
ـــم  ـــام معظ ـــوی مق ـــال 95 از س ـــذاری س نامگ
رهبـــری مدظلـــه العالـــی تحـــت عنـــوان 
ـــال  ـــل‹ در س ـــدام و عم ـــی، اق ـــاد مقاومت ›اقتص
ـــدون و  ـــای م ـــزی ه ـــه ری ـــا برنام ـــش رو ب پی
ـــه را  ـــف محول ـــال وظای ـــعار امس ـــه ش ـــه ب توج
بهتـــر از گذشـــته پیـــش ببریـــم و موفقیـــت 
ـــم. ـــم بزنی ـــه رق ـــرای منطق هـــای بیشـــتری را ب

تامین ۱5 درصد آب شرب تبریزاز سد 
علویان مراغه و سد نهند هریس  

آب  از  بـرداری  بهـره  و  حفاظـت  معـاون 
منطقه ای آذربایجان شـرقی گفت: این دو سـد 
15 درصـد آب شـرب تبریـز را تامیـن می کند.

کـه 15  دو سـد  ایـن   : افـزود  زاده  جلیـل 
می کنـد،  تامیـن  را  تبریـز  شـرب  آب  درصـد 
پس از سـه سـال در آسـتانه سـرریز شـدن قرار 

گرفتـه انـد.
وی افـزود :بیشـترین افزایش میزان آب سـد 
مربـوط به سـد زنـوز مرنـد بـا 120 درصد)1.2 
برابـر( و سـد قلعـه چـای عجـب شـیر بـا 37 

. اسـت  درصد 
جلیـل زاده گفـت : بیشـترین کاهـش نیـز 
مربـوط به سـد سـتارخان اسـت کـه 32 درصد 
کاهـش ورودی آب داشـته اسـت. وی یـادآور 
شـد: حجم کل سـدهای بزرگ و کوتاه)کوچک( 
آذربایجـان شـرقی کـه 84 مورد می باشـد 585 

میلیـون مترمکعب آب اسـت.
جلیـل زاده اظهـار کـرد : بـارش سـال آبـی 
امسـال کـه از مهر سـال 94 تا به دیـروز حدود 
290 میلـی متـر بـوده کـه نسـبت بـه پارسـال 
12درصـد کاهـش و نسـبت بـه متوسـط دراز 

مـدت 45 میلـی متـر کاهـش داشـته اسـت .
طـول  در  بـارش  متوسـط   : افـزود  وی 
اردیبهشـت پارسـال 56 میلـی متـر بـود کـه 
امیدواریـم در بارندگـی های چنـد روز آینده به 

ایـن عـدد برسـیم .
جلیـل زاده گفت : روان آب هـای آذربایجان 
شـرقی نیز نسـبت به سـال گذشـته کمتر شده 
امـا الگـوی بـارش در هر نوبـت بارندگی بیش از 

10 میلـی متر بوده اسـت .
ــرار  ــه قـ ــرد : البتـ ــان کـ ــر نشـ وی خاطـ
ـــرریز  ـــتانه س ـــتان در آس ـــد اس ـــن دو س گرفت
ـــع  ـــه رف ـــه منزل ـــت و ب ـــی اس ـــده ای مقطع پدی
ــرقی  ــان شـ ــی در آذربایجـ ــم آبـ ــکل کـ مشـ
ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــش از 17 س ـــرا بی ـــت زی نیس
کشـــور بـــا مشـــکل خشکســـالی دســـت بـــه 

گریبـــان اســـت.
آب  از  بـرداری  بهـره  و  حفاظـت  معـاون 
منطقـه ای آذربایجـان شـرقی گفت : کشـور ما 
در منطقـه ای قـرار گرفتـه کـه بـا محدودیـت 
منابـع آبـی روبروسـت و بـر ایـن اسـاس بایـد 
مصـرف بهینـه آب همچنـان در اولویت همگان 

باشـد .
جلیـل زاده همچنیـن یـادآور شـد : کاهـش 
40 درصـدی مصـرف آب کشـاورزی نیـز جـزو 
سیاسـت هـای کاهـش مصـرف آب در اسـتان 

. ست ا

ـــزی  ـــه ری ـــت و برنام ـــازمان مدیری ـــس س رئی
ــی  ــا زهکشـ ــت: بـ ــرقی گفـ ــان شـ آذربایجـ
و مدیریـــت درســـت می تـــوان آب هـــای 
ـــه  ـــتر دریاچ ـــه بس ـــز را ب ـــت تبری ـــطحی دش س

ارومیـــه هدایـــت کـــرد.
ــت  ــد از دشـ ــیه بازدیـ ــودی در حاشـ بهبـ
ـــت  ـــاورزی در گف ـــرح کش ـــماری ط ـــز و ش تبری
ـــت  ـــت: دش ـــار داش ـــگاران اظه ـــا خبرن ـــو ب و گ
ـــرای  ـــار ب ـــزار هکت ـــعت 100ه ـــه وس ـــز ب تبری
ـــی  ـــز طراح ـــی تبری ـــهید مدن ـــد ش ـــاب س پای

ـــود. ـــده ب ش
ـــزود: بعـــد از بحـــران دریاچـــه ارومیـــه  وی اف
ــهید  ــد شـ ــی سـ ــت آبـ ــتیم از ظرفیـ نتوانسـ
ـــت  ـــن جه ـــه همی ـــم و ب ـــتفاده کنی ـــی اس مدن
طـــرح دشـــت تبریـــز نیـــز محـــدود و مقـــرر 
شـــد از بخشـــی از اراضـــی موجـــود جهـــت 
ـــاری  اصـــاح الگـــوی کشـــت و طـــرح هـــای آبی
ـــن  ـــرای ای ـــه ب ـــم ک ـــتفاده کنی ـــی اس و زهکش
منظـــور 17 هـــزار هکتـــار از اراضـــی دشـــت 

ـــد. ـــاظ ش ـــد لح مرن
ـــی  ـــع کنون ـــرد: در مقط ـــریح ک ـــودی تش بهب

ـــه  ـــم الگـــوی کشـــت را از گون ـــد تـــاش کنی بای
ـــه  ـــبزیجات ب ـــل س ـــرف آب مث ـــر مص ـــای پ ه
ســـمت کشـــت هـــای باغـــی مثـــل پســـته، 
ــار و  ــل خیـ ــه ای مثـ ــای گلخانـ ــت هـ کشـ
ـــم. ـــل کنی ـــی تبدی ـــای روغن ـــه ه ـــه و دان گوج

ـــزی  ـــه ری ـــت و برنام ـــازمان مدیری ـــس س رئی
آذربایجـــان شـــرقی یـــادآور شـــد: بیـــش از 
ــام از  ــن خـ ــه روغـ ــا بـ ــاز مـ ــد نیـ 80 درصـ
ـــدر  ـــر ق ـــود و ه ـــن می ش ـــق واردات تامی طری
ـــتان  ـــول را در اس ـــن محص ـــت ای ـــم کش بتوانی
توســـعه دهیـــم، بـــه همـــان انـــدازه مســـیر 
ـــول  ـــن محص ـــی را در ای ـــه خودکفای ـــیدن ب رس

ـــم. ـــرده ای ـــر ک ـــردی هموارت راهب
ـــای کشـــت  ـــه ه ـــه داد: اصـــاح گون وی ادام
ـــعه  ـــرد و توس ـــاا می ب ـــول را ب ـــان محص راندم
کشـــت گلخانـــه ای بـــا حداقـــل میـــزان 
ــا 10  ــدی را تـ ــول تولیـ ــرف آب محصـ مصـ

ــد. ــش می دهـ ــر افزایـ برابـ
ـــی  ـــر و علم ـــای موث ـــی از راه ه ـــودی یک بهب
ــمت  ــه سـ ــطحی بـ ــای سـ ــت آب هـ هدایـ
دریاچـــه ارومیـــه را زهکشـــی دشـــت تبریـــز 
ـــود  ـــور ش ـــاید تص ـــرد: ش ـــه ک ـــوان و اضاف عن

ـــت،  ـــه اس ـــود آب مواج ـــا کمب ـــز ب ـــت تبری دش
ــزان  ــه میـ ــت بـ ــن دشـ ــه ایـ ــی کـ در حالـ
ـــی  ـــد اندک ـــر چن ـــطحی دارد، ه ـــی آب س باای

شـــور اســـت.
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی توضیــح داد: زهکشــی ها 
بــا مدیریــت ســطح آب هــای زیرزمینــی باعــث 
اصــاح، کاهــش شــوری و درجــه اســیدی 
خــاک می شــود و می تــوان آبــی را کــه از 
ــه ســوی  ــق زهکشــی حاصــل می شــود ب طری

ــرد. ــت ک ــه هدای ــه ارومی بســتر دریاچ
ــش هــای  ــان اینکــه یکــی از چال ــا بی وی ب
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــاورزی م ــش کش بخ
شــکل اقتصــادی اداره نمــی شــود، افــزود: 
کشــاورزی اقتصــادی یعنــی کشــت گلخانــه ای 
و گونــه هــای مقــاوم، اصــاح ژنتیــک، اصــاح 
ــازی  ــد س ــت توانمن ــاری و در نهای ــوی آبی الگ
کشــاورزان و بهــره بــرداران کــه بتواننــد از 
ابتــدا تــا انتهــای زنجیــره تولیــد حضــور فعــال 
ــی  ــای صادرات ــه بازاره داشــته و محصــول را ب

ــانند. برس
دریاچــه ارومیــه بزرگتریــن دریاچــه داخلــی 

ــان اســت  ــن دریاچــه شــور جه ــران و دومی ای
ــدید  ــران ش ــا بح ــته ب ــال گذش ــه در 19 س ک
ــزار  ــج ه ــه پن ــی مواجــه شــد و از پهن ــم آب ک
و 700 کیلومتــری آن تنهــا حــدود 10 درصــد 
باقــی مانــده و بــا تــداوم ایــن امــر هــم اکنــون 

در وضعیــت بحرانــی قــرار گرفتــه اســت.
میـــزان آب موجـــود در دریاچـــه ارومیـــه 
ـــارد  ـــا 32 میلی ـــی ت ـــت بحران ـــش از وضعی پی

ـــیده بـــود. متـــر مکعـــب نیـــز رس
ــت  ــور اسـ ــیار شـ ــه بسـ ــن دریاچـ آب ایـ
و بیشـــتر از رودخانـــه هـــای زرینـــه رود، 
ســـیمینه رود، تلخـــه رود، گـــدار، بارانـــدوز، 
ــود. ــه می شـ ــو و زوا تغذیـ ــهرچای، نازلـ شـ

عمیق ترین نقطه این دریاچه 
۱6 متر است.

ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه از ســـال 
ـــدون در  ـــی م ـــای اجرای ـــه ه ـــا برنام ـــته ب گذش
راســـتای تثبیـــت وضعیـــت فعلـــی دریاچـــه 

ـــت. ـــرده اس ـــاز ک ـــی را آغ ـــدام های اق
ســـد عجـــب شـــیر در 25 کیلومتـــری 
ــر روی  ــتان بـ ــن شهرسـ ــرق ایـ ــمال شـ شـ
ـــد  ـــن س ـــد و ای ـــای زده ش ـــه چ ـــه قلع رودخان
از نـــوع خاکـــی بـــا هســـته ناتـــراوای رســـی 
ـــرض  ـــر، ع ـــاج آن 336 مت ـــول ت ـــه ط ـــت ک اس
ـــر،  ـــی 85 مت ـــاع آن از پ ـــر و ارتف ـــاج 10 مت ت
ـــوم  ـــر در رق ـــد 5/3 کیلومت ـــه س ـــول دریاچ ط
ـــای 40  ـــه چ ـــد قلع ـــد س ـــم مفی ـــال و حج نرم

میلیـــون مترمکعـــب اســـت.

ـــرقی  ـــی آذربایجان ش ـــور مالیات ـــرکل ام مدی
گفـــت: مالیـــات عملکـــرد 1394 مشـــموان 
بنـــد )ج( قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم 
بـــه صـــورت توافقـــی و بـــه میـــزان مالیـــات 

ــردد. ــن می گـ ــده 1393 تعییـ ــی شـ قطعـ
ـــا بـــه  ـــت: بن ـــولی اظهـــار داش رســـول رس
اختیـــار حاصـــل از تبصـــره 5 مـــاده 100 
ــاس  ــتقیم و براسـ ــای مسـ ــون مالیات هـ قانـ
امـــور  ســـازمان  کل  رئیـــس  بخشـــنامه 

ــال  ــرد سـ ــات عملکـ ــور، مالیـ ــی کشـ مالیاتـ
ـــه  ـــر اتحادی ـــا نظ ـــاغل، ب ـــان مش 1394 صاحب
مربـــوط بـــه میـــزان مالیـــات قطعـــی شـــده 

ســـال 1393 تعییـــن می شـــود.
وی افـــزود: ایـــن مودیـــان اگـــر در زمـــان 
تســـلیم اظهارنامـــه مبلـــغ کل مالیـــات را 
پرداخـــت کننـــد تـــا تاریـــخ 15 مـــرداد  
ــال برگه هـــای قطعـــی مالیاتـــی خـــود  امسـ
را دریافـــت خواهنـــد کـــرد. آن دســـته از 
مودیانـــی کـــه قـــادر بـــه پرداخـــت مالیـــات 

ـــه  ـــراه اظهارنام ـــا هم ـــورت یکج ـــه ص ـــود ب خ
و تـــا پایـــان تیـــر مـــاه نمی باشـــند، بـــا 
مراجعـــه بـــه اداره امـــور مالیاتـــی می تواننـــد 
ـــی  ـــق ط ـــات متعل ـــت مالی ـــه پرداخ ـــبت ب نس
چهـــار قســـط مســـاوی حداکثـــر تـــا پایـــان 

مهـــر مـــاه ســـال جـــاری اقـــدام کننـــد.
ـــن  ـــوب ای ـــه چارچ ـــان اینک ـــا بی ـــولی ب رس
ـــادی  ـــرایط اقتص ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــه ب توافقنام
ـــنوات  ـــاف در س ـــت اصن ـــزان فعالی ـــور و می کش
ـــت:  ـــت، گف ـــده اس ـــه ش ـــته در نظرگرفت گذش

ــان بایـــد بـــه منظـــور برخـــورداری از  مودیـ
شـــرایط توافـــق، مفـــاد مطـــرح شـــده در آن 
را رعایـــت کننـــد، در موعـــد مقـــرر نســـبت 
ـــی  ـــه مالیات ـــی اظهارنام ـــلیم الکترونیک ـــه تس ب
ــت  ــری دریافـ ــد رهگیـ ــوده و کـ ــدام نمـ اقـ

نماینـــد.
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ــای  ــه هـ ــلیم اظهارنامـ ــت تسـ ــه مهلـ اینکـ
مالیاتـــی اصنـــاف و صاحبـــان مشـــاغل بـــر 
ـــای  ـــون مالیات ه ـــد قان ـــه جدی ـــاس اصاحی اس
ــر  ــاه تغییـ مســـتقیم بـــه پایـــان خـــرداد مـ
یافتـــه اســـت، مودیـــان مالیاتـــی از هـــم 
اکنـــون می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه 
ـــی  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــات الکترونیکـــی س عملی
ــه  ــبت بـ ــور )www.tax.gov.ir( نسـ کشـ
ارســـال اظهارنامـــه و پرداخـــت مالیـــات بـــه 

ــد. ــدام کننـ ــی اقـ ــورت الکترونیکـ صـ

معاونـــت  فنـــاوری  توســـعه  معـــاون   
ــد  ــت: بایـ ــوری، گفـ ــت جمهـ ــی ریاسـ علمـ
خـــام فروشـــی و صـــادرات فکرهـــای خـــام 
ـــد  ـــرای تولی ـــا ب ـــم و از فکره ـــوش کنی را فرام

ــم. ــتفاده کنیـ ــروت اسـ ثـ
ــه  ــه نامـ ــزاری هفتـ ــزارش خبرگـ ــه گـ بـ
ــی  ــنیم، علـ ــل از تسـ ــه نقـ ــیر بـ ــب شـ عجـ
ـــش توســـعه و تجـــاری ســـازی  وطنـــی در همای
ــازمان  ــه در سـ ــت و گاز کـ ــای نفـ فناوری هـ
ـــرقی  ـــان ش ـــزی آذربایج ـــه ری ـــت و برنام مدیری
ـــروزه  ـــه ام ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــد، ب ـــزار ش برگ
ــیده  ــان رسـ ــه پایـ ــی بـ ــاد نفتـ دوران اقتصـ
اســـت، اظهـــار داشـــت: اکنـــون 108 ســـال 
اســـت اقتصـــاد »متکـــی« بـــر نفـــت داریـــم 
ـــت  ـــر نف ـــی« ب ـــاد »مبتن ـــه اقتص ـــد ب ـــه بای ک
تبدیـــل شـــده و از ظرفیـــت پاییـــن دســـتی 

صنعـــت نفـــت وگاز اســـتفاده کنیـــم.
ـــام فروشـــی و صـــادرات  ـــد خ ـــزود: بای وی اف
ـــا  ـــم و از فکره ـــوش کنی ـــای خـــام را فرام فکره

ـــم. ـــتفاده کنی ـــروت اس ـــد ث ـــرای تولی ب
ـــی  ـــت علم ـــاوری معاون ـــعه فن ـــاون توس مع
ریاســـت جمهـــوری، بـــا بیـــان اینـــک روزی 
500 میلیـــون دار، ســـرانه مصـــرف انـــرژی 
ـــرانه،  ـــزان از س ـــن می ـــت: ای ـــت، گف ـــران اس ای
ـــه  ـــن اینک ـــت، ضم ـــن اس ـــور ژاپ ـــر کش 9 براب
ــرف  ــرژی مصـ ــارد دار انـ ــالی 180 میلیـ سـ
می کنیـــم و اگـــر خودمـــان ذخایـــر نفـــت و 
ـــد  ـــرژی را بای ـــزان ان ـــن می گاز را نداشـــتیم و ای
ـــن  ـــوان چنی ـــگاه ت ـــه هیچ ـــم ک وارد می کردی

ـــدارد.  ـــته و ن ـــود نداش کاری وج
وطنـــی، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فرهنـــگ 
ــت و کار و  ــو نیسـ ــی همسـ ــا تنبلـ ــران بـ ایـ

ـــح  ـــت، تصری ـــی اس ـــک ایران ـــگ ی ـــاش فرهن ت
ــا  ــران از همـــه ظرفیت هـ ــرد: بایـــد در ایـ کـ
اســـتفاده کـــرده تـــا فارغ التحصیـــان بیـــکار 
زیـــادی کـــه داریـــم، بـــه بـــازار فعـــال کار 

تبدیـــل شـــود. 
غلفـــت  از  مثالـــی  بیـــان  بـــا  وی 
ـــتغال  ـــاد اش ـــرای ایج ـــی ب ـــای داخل ظرفیت ه
ـــراز داشـــت: 500 میلیـــارد  و بهبـــود اقتصـــاد، اب
ـــن  ـــه واردات ســـوغات مشـــهد از چی دار، هزین

ـــی  ـــود، حت ـــران و ... نب ـــر زعف ـــت، اگ ـــوده اس ب
از مشـــهد، ســـهمی در ســـبد ســـوغات و 
خریـــد نداشـــتیم؛ ســـهم صنایـــع دســـتی و 
تولیـــدات داخلـــی از ایـــن بـــازار چیســـت و 

چـــرا بایـــد مـــورد غفلـــت قـــرار گیـــرد.
ـــی  ـــت علم ـــاوری معاون ـــعه فن ـــاون توس مع
ریاســـت جمهـــوری، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
بیـــش از 7 میلیـــون فرآینـــد از پنـــج هیدروکربن 
ــان  ــر نشـ ــود، خاطـ ــد می شـ ــود، تولیـ موجـ

کـــرد: ایـــران از ســـاده ترین مرحلـــه آن کـــه 
ســـوزاندن گاز اســـت، اســـتفاده می کنـــد 
کـــه بایـــد از فرآورده هـــای گازی و نفتـــی 
اســـتفاده کـــرده و فنـــاوری و محصـــوات آن 

را صـــادر کنیـــم.
داد: حـــدود 3 هـــزار  ادامـــه  وطنـــی، 
میلیـــارد تومـــان اعتبـــار در اختیـــار توســـعه 
ـــا تشـــکیل  ـــد ب ـــه بای ـــم ک ـــرار داده ای ـــاوری ق فن
شـــرکت های دانـــش بنیـــان، ضمـــن ایجـــاد 
اشـــتغال، اقتصـــاد کشـــور را شـــکوفا کنیـــم.

ــای  ــه اینکـــه ظرفیت هـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
موجـــود ایـــران بـــا تعـــداد شـــرکت های 
ــزود:  ــدارد، افـ ــی نـ ــان همخوانـ ــش بنیـ دانـ
ـــش  ـــاد دان ـــاوری و اقتص ـــت فن ـــد از ظرفی بای
بنیـــان کـــه در راســـتای اقتصـــاد مقاومتـــی 

اســـت، اســـتفاده کنیـــم. 
ـــی  ـــت علم ـــاوری معاون ـــعه فن ـــاون توس مع
ــد  ــرد: بایـ ــد کـ ــوری، تاکیـ ــت جمهـ ریاسـ
ســـهم هـــر مدیـــر، ســـازمان و هـــر اســـتانی 
ــی  ــص ملـ ــد ناخالـ ــم و تولیـ ــد علـ در تولیـ
ـــود و  ـــای موج ـــا از مزیت ه ـــد ت ـــخص باش مش
خلـــق مزیت هـــای جدیـــد بـــرای شـــکوفایی 

اقتصـــاد اســـتفاده کنیـــم.
بــرای  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وطنــی، 
ــم،  ــاش کنی ــان ت ــی در جه ــت علم مرجعی
ــه اول  ــتن رتب ــه داش ــار ب ــرد: افتخ ــح ک تصری
در ذخایــر نفــت و گاز مهــم نیســت، رتبــه اول 
در داشــتن فنــاوری نفــت و گاز امــروزه در دنیــا 
حائــز اهمیــت اســت و بایــد بــه جایــی برســیم 
ــر علــم و فنــاوری  ــا تکیــه ب کــه هــر اســتان ب
ــه راه  ــه چشــم ب ــه حــدی مســتقل شــود ک ب

بودجه هــای کشــوری نباشــد.

ــاب اســامی  ــاد مســکن انق ــرکل بنی  مدی
در  تاکنــون  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان 
 212 شــرقی  آذربایجــان  شهرســتان های 
ــای  ــرای واحده ــت ب ــند مالکی ــره س ــزار فق ه
ــده  ــادر ش ــتایی ص ــهری و روس ــکونی ش مس

ــت. اس
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از تســنیم، حافــظ باباپــور در جلســه 
مشــترک ادارات کل ثبــت اســناد و امــاک 
ــاب اســامی آذربایجــان  ــاد مســکن انق و بنی
ــار داشــت: برخــی از پرونده هــای  شــرقی، اظه
ــه دادگســتری ها ناشــی از  ارجــاع داده شــده ب
ــه همیــن منظــور  اختافــات ملکــی اســت و ب
بــرای جلوگیــری از هرگونــه تنــش و اختــاف 
صــدور ســند مالکیــت بــرای امــاک ضــرورت 

دارد.
ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــا اشــاره بــه اینکــه ســند  آذربایجــان شــرقی ب
ــکان  ــرای مال ــتایی ب ــهری و روس ــت ش مالکی
ــن  ــرای تضمی ــر ب ــای دیگ ــر مزیت ه ــاوه ب ع
ــزود:  ــود، اف ــتفاده می ش ــز اس ــی نی اوراق بانک
برنامــه چهــارم توســعه زمانــی بــود کــه 

ــود،  ــیده ب ــه اوج رس ــت ب ــند مالکی ــدور س ص
ــت در  ــند مالکی ــدور س ــکان ص ــن ام همچنی
ــاد  ــه بنی ــر ب ــر اگ ــزار نف ــر 50 ه شــهرهای زی

ــا اســتفاده  ــم ب ــذار شــود می توانی مســکن واگ
ــویم. ــق ش ــته موف ــات گذش از تجربی

هــزار  از 190  بیــش  اینکــه  بابیــان  وی 

ــزار  ــر 25 ه ــهرهای زی ــکونی در ش ــد مس واح
نفــر جمعیــت و روســتاها بــدون ســند مالکیــت 
ــرای ســنددار کــردن  ــه ب هســتند، گفــت: البت
ایــن واحدهــا تاش هــای بســیاری صــورت 
ــا  ــکونی ب ــای مس ــن واحده ــی ای ــه ول گرفت
مشــکلی همچــون وقفــی کــه دارنــد بی نتیجــه 

ــت. ــوده اس ب
ثبت  کل  ادارات  همکاری  لزوم  بر  باباپور 
اسامی  انقاب  مسکن  بنیاد  و  اماک  و  اسناد 
آذربایجان شرقی در زمینه صدور سند مالکیت 

برای واحدهای مسکونی تاکید کرد.
اسـامی  انقـاب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
آذربایجـان شـرقی با ذکـر اینکه مصوبـات بنیاد 
مسـکن بـرای صـدور سـند مالکیـت شـهری و 
روسـتایی بـا همـکاری ثبـت اسـناد و امـاک 
کـرد:  خاطرنشـان  پذیرفـت،  خواهـد  صـورت 
تاکنـون در شهرسـتان های آذربایجـان شـرقی 
212 هـزار فقـره سـند مالکیت بـرای واحدهای 
مسـکونی شـهری و روسـتایی صـادر شـده کـه 
در ایـن میان بیشـترین میزان سـندهای صادره 
هشـترود  و  مرنـد  میانـه،  شهرسـتان های  بـه 

دارد. اختصـاص 

  انتقال آب های سطحی دشت 
تبریز به دریاچه ارومیه   

توافق مالیاتی با اصناف

مالیات عملکرد سال ۱39۴ صاحبان 
مشاغل افزایش نمی یابد

معاون توسعه فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری:

باید خام فروشی و صادرات فکرهای 
خام را فراموش کنیم

 مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی اعام کرد

صدور 2۱2 هزار فقره سند مالکیت در شهرهای 
کوچک و روستاهای آذربایجان شرقی 
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وضعیــت تئاتــر اســتان را در مقایســه 
بــا ســایر شــهر ها چگونــه ارزیابــی 

؟ می کنیــد
ــرار  ــبی ق ــت مناس ــتان در وضعی ــر اس تئات
نــدارد و بــه رغــم اجــرای برخــی نمایش هــای 
خــوب شــاهد اســتقبال مناســب مخاطبیــن از 
ایــن هنــر در اســتان نیســتیم. بخشــی از ایــن 
مشــکل بــه نبــود امکانــات مناســب در اســتان 
ــی  ــردد و بخش ــر می گ ــر ب ــرای تئات ــرای اج ب
ــه ضعــف اطــاع رســانی  ــوط ب دیگــر نیــز مرب

ــن حــوزه اســت.  در ای
ــدم  ــاهد ع ــا ش ــانی م ــوزه اطــاع رس در ح
حمایــت نهادهــای مرتبــط از جمله شــهرداری، 
ــتان  ــر اس ــاد از تئات ــیما و اداره ارش ــدا و س ص
هســتیم. بــه نحــوی کــه چنانچــه اگــر امکانــات 
ــود  ــم ب ــاهد خواهی ــد ش ــم باش ــب فراه مناس
ــون،  ــس ســاده در تلویزی ــر نوی ــک زی ــی ی حت
می توانــد بــه جــذب مخاطــب کمــک شــایانی 

کنــد. 

در  و ســالن های موجــود  امکانــات 
ــایر  ــا س ــه ب ــز را در مقایس ــهر تبری ش

شــهره چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ــه  ــچ وج ــه هی ــوزه ب ــن ح ــات در ای امکان
مناســب نیســت، در واقــع می تــوان گفــت 
بســیاری از گروه هــای نمایــش بــر اثــر همیــن 
کمبــود امکانــات بــا مشــکات فراوانــی در 
ــا  ــن، آمادگــی و اجــرای نمایش ه ــه تمری زمین

ــتند.  ــرو هس روب
در زمینــه ســالن ها نیــز بایــد در نظــر 
مــا  ســالن های  اکثــر  وضعیــت  داشــت 
ــا  ــالن م ــتانداردترین س ــت و اس ــفناک اس اس
ــا قدمتــی در حــدود  ــر اســت ب ــه تئات کــه خان
ــوده  ــاختمانی فرس ــه س ــا ب ــرن، عم ــک ق ی
ــرای  بــدل شــده اســت کــه در حــال حاضــر ب
نــدارد.  نمایــش کاربــرد مناســبی  اجــرای 
از ایــن رو می تــوان گفــت تئاتــر اســتان و 
ــخت  ــات و س ــد امکان ــز در بع ــص تبری بااخ
ــا ســایر  ــاس ب ــل قی ــچ وجــه قاب ــه هی ــزار ب اف

ــت. ــران نیس ــه ته ــهرها از جمل ش

ــاظ  ــه لح ــتان را ب ــر اس ــت تئات وضعی
ــهرها  ــایر ش ــا س ــه ب ــری در مقایس هن

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
ــع  ــه واق ــه لحــاظ هنــری ب ــا در اســتان ب م
تــوان رقابتــی بــا ســایر اســتان ها را داریــم چــرا 
ــه ای و  ــی حرف ــا، بازیگران ــه نویســندگان توان ک
ــن  ــد در ای ــی توانمن ــی هنرمندان ــور کل ــه ط ب
حــوزه داریــم. از ایــن رو می تــوان گفــت تئاتــر 

اســتان علــی رغــم روبــرو بــودن بــا مشــکات 
ــه  ــن توانمندی هاســت ک ــه لطــف ای ــراوان ب ف
توانســته اســت تــا بــه امــروز بــه حیــات خــود 

ادامــه دهــد. 
ــه  ــاخصه هایی کـ ــن شـ ــی از مهمتریـ یکـ
ــق  ــا را تصدیـ ــن مدعـ ــت ایـ ــد صحـ می توانـ
ـــی  ـــن از برخ ـــوب مخاطبی ـــتقبال خ ـــد، اس کن
نمایش هـــای اجـــرا شـــده در تبریـــز اســـت 
کـــه ایـــن امـــر نشـــان دهنـــده وجـــود 
ـــت.  ـــتان اس ـــر اس ـــات در تئات ـــیل و حی پتانس
ـــدان  ـــن هنرمن ـــیاری از ای ـــه بس ـــا ک ـــه بس چ
بتواننـــد در شـــهرهای دیگـــر بســـیار موفـــق 
تـــر عمـــل کننـــد در حالـــی کـــه خـــود را 
ـــرده انـــد و  ـــز ک ـــر تبری ـــز وقـــف تئات در تبری
ـــتان  ـــر اس ـــوب در تئات ـــات خ ـــد اتفاق امیدوارن

ــد. ــز روی دهـ و تبریـ

ــود در  ــیرین خ ــخ و ش ــرات تل از خاط
ــه بگوییــد؟ ایــن حرف

ــه  ــر حرفـ ــد هـ ــز ماننـ ــه نیـ ــن حرفـ ایـ
دیگـــری خاطـــرات تلـــخ و شـــیرین فراوانـــی 
دارد، از ایـــن رو نمی تـــوان یکـــی از ایـــن 
خاطـــرات را برگزیـــد بـــا ایـــن همـــه ایـــن 
ــه در نقـــش  ــری کـ ــن کارکتـ ــه و اولیـ حرفـ
آن بـــازی کـــردم تاثیـــر شـــگرفی بـــر مـــن 
ـــال ها  ـــن س ـــی ای ـــواره ط ـــت. هم ـــته اس گذاش
بـــه ایـــن کاراکتـــر فکـــر کـــرده ام و تاثیـــری 
کـــه بـــر زندگیـــم داشـــته اســـت را مـــورد 
ــال ها  ــن سـ ــی ایـ ــرار داده ام. طـ ــی قـ بررسـ
در حـــدود 50 و شـــاید بیشـــتر نمایـــش 
حضـــور داشـــته ام، لیکـــن اولیـــن کارکتـــری 
ـــم  ـــوز ه ـــرده ام هن ـــازی ک ـــش آن را ب ـــه نق ک

ــرات مـــن دارد. نقـــش پررنگـــی در خاطـ

ســازمان ها  از  برخــی  گذشــته  در 
از  راســتای حمایــت  در  اقداماتــی  از 
ــاهد  ــروز ش ــد، ام ــام می دان ــر انج تئات
ــا  ــن حمایت ه ــدن ای ــر ش ــگ ت کمرن
هســتیم، نظــر شــما بــه عنــوان یکــی از 
هنرمنــدان عرصــه تئاتــر در ایــن زمینــه 

ــت؟ چیس
ـــور  ـــه ط ـــه ب ـــاد ک ـــد اداره ارش ـــی مانن ادارات
ـــتند  ـــاط هس ـــوزه در ارتب ـــن ح ـــا ای ـــتقیم ب مس
در گذشـــته حمایت هـــای مناســـب ولـــی 
ـــن  ـــن ای ـــر و فعالی ـــی از تئات ـــدان کاف ـــه چن ن
ـــر  ـــال های اخی ـــی س ـــه ط ـــتند ک ـــه داش عرص
ایـــن حمایت هـــا بـــه تدریـــج کمرنـــگ تـــر 
ـــه  ـــود ب ـــه خ ـــه نوب ـــاله ب ـــن مس ـــد، ای ـــده ان ش
تئاتـــر اســـتان صدماتـــی جـــدی وارد کـــرده 
اســـت. اداره ارشـــاد و نهادهـــای مرتبـــط 
ـــت  ـــر حمای ـــوان از هن ـــد ت ـــا ح ـــت ت می بایس
ــز  ــهرداری نیـ ــد شـ ــی ماننـ ــد. نهادهایـ کننـ
ــل  ــی از قبیـ ــاد امکاناتـ ــا ایجـ ــت بـ می بایسـ
ــورد  ــاص بیلبـ ــی، اختصـ ــالن های نمایشـ سـ
و فضاهـــای تبلیغاتـــی مختـــص تئاتـــر، از 
ایـــن هنـــر در اســـتان حمایـــت کننـــد کـــه 
ـــوارد  ـــن م ـــک از ای ـــچ ی ـــروز هی ـــفانه ام متاس

عملـــی نشـــده اســـت.

داریــد  ســخنی  اگــر  پایــان  در 
: ییــد ما بفر

ــرم  ــئولین محت ــز از مس ــر چی ــش از ه پی
هنــر  از  دارم  درخواســت  امــور  متولیــان  و 
ــوان  ــه در ت ــکلی ک ــر ش ــه ه ــتان ب ــر اس تئات
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــد. ب ــت کنن ــد حمای دارن
ــتان،  ــر در اس ــن هن ــابقه ای ــذاری و س ــر گ اث

می تــوان گفــت جــای کار بســیار اســت.
ــز  ــرم نی ــز و همشــهریان محت ــردم عزی از م
درخواســت دارم نمایش هایــی کــه بــه روی 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــا کنن ــد را تماش ــه می رون صحن
ــه مــی رود و  ــه روی صحن ــان بازیگــر ب هــر زم
ــل  ــا ســالنی مواجــه می شــود کــه تعــداد قاب ب
ــود  ــور دارد، خ ــاگر در آن حض ــی تماش توجه
ــد  ــت می کن ــی را دریاف ــرژی مثبت ــه خــود ان ب
و ضمــن ارائــه بــازی بهتــر، بــا انگیــزه بیشــتری 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــر فعالی در عرصــه هن
ـــر  ـــه هن ـــهری و عرص ـــور ش ـــئولین ام از مس
ــبی  ــات مناسـ ــت دارم امکانـ ــز در خواسـ نیـ
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــدارک ببینن ـــر ت ـــر تئات ـــرای هن ب
ـــای  ـــا نیازه ـــه ب ـــچ وج ـــه هی ـــی ب ـــت فعل وضعی
ـــی  ـــه نوع ـــدارد و ب ـــی ن ـــتان همخوان ـــر اس تئات
امـــکان رشـــد ایـــن هنـــر را محـــدود کـــرده 

ـــت. اس

بـــا انتصـــاب عبدالعلـــی علـــی عســـگری 
رئیـــس جدیـــد ســـازمان صـــدا وســـیما 
حـــال انتظـــار مـــی رود راهـــی جدیـــد 
ــود. ــوده شـ ــی گشـ ــانه ملـ ــش روی رسـ پیـ

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــس  ـــم ریی ـــام حک ـــا اع ـــر، ب ـــل از مه ـــه نق ب
جدیـــد ســـازمان صـــدا و ســـیما از ســـوی 
مقـــام معظـــم رهبـــری ُمهـــر پایانـــی بـــر 
حرف هـــا و خبرهـــای تاییـــد نشـــده مبنـــی 
بـــر تغییـــر رییـــس رســـانه ملـــی زده شـــد 
بداننـــد  و حـــال خیلی هـــا می خواهنـــد 
ــن  ــه ایـ ــی کـ ــانه ملـ ــد رسـ ــس جدیـ رییـ
روزهـــا بـــا نـــام علـــی عســـگری در صـــدر 

خبرهـــا بـــود، کیســـت.
عســـگری  علـــی  عبدالعلـــی  دکتـــر 
رئیـــس جدیـــد ســـازمان صـــدا وســـیما 
دارای مجموعـــه ای از ســـوابق فرهنگـــی، 
رســـانه ای، فنـــی و مالـــی اســـت. بـــر ایـــن 
اســـاس بـــا توجـــه بـــه ایـــن پیشـــینه از او 
بـــه عنـــوان یکـــی از مدیـــران بـــا تجربـــه 
بـــه  می توانـــد  کـــه  می شـــود  یـــاد 
ــد. ــامان دهـ ــیما سـ ــداو سـ ــت صـ وضعیـ

پســـت های  در  ایـــن  از  پیـــش  وی 
انقـــاب  عالـــی  شـــورای  در  مدیریتـــی 
ـــاد  ـــگ  و  ارش ـــر فرهن ـــاون وزی ـــی، مع فرهنگ
ـــی  ـــی پژوهش ـــاد فرهنگ ـــر بنی ـــامی، مدی اس
ــدا  ــکده صـ غـــرب شناســـی، رئیـــس دانشـ
ــانه ای  ــی- رسـ ــت آموزشـ ــیما و معاونـ و سـ
و فنـــی ســـازمان صـــدا و ســـیما و.. بـــوده 

اســـت.
ـــک  ـــات آکادمی ـــه تحصی ـــگری ک علی عس
خـــود را در مقطـــع دکتـــرا بـــا عنـــوان 
ــتم و  ــش سیسـ ــع، گرایـ ــی صنایـ »مهندسـ
ــت   ــم و  صنعـ ــگاه علـ ــره وری« در دانشـ بهـ
ــزی  ــای مرکـ ــانده از اعضـ ــان رسـ ــه پایـ بـ
قـــرارگاه فضـــای مجـــازی و از طراحـــان 
ـــز  ـــازی نی ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــی ش اصل

اســـت.
او پیـــش از انقـــاب بـــا هـــدف مقابلـــه 
مرحلـــه  در  و  ستمشـــاهی  رژیـــم  بـــا 
گروه هـــای  بـــا  فکـــری  مبـــارزه  بعـــد 
مارکسیســـتی، تشـــکلی ســـازمان یافتـــه 
ای  اندیشـــه  مبانـــی  اســـاس  بـــر  را 
ــامان داد  ــی)ره(  سـ ــام خمینـ ــرت امـ حضـ
ــه  ــر بـ ــت منجـ ــارزات او در نهایـ ــه مبـ کـ
دســـتگیری توســـط ســـاواک و زندانـــی 
شـــدن او شـــد کـــه در نهایـــت همـــراه بـــا 
ــن  ــامی در 22 بهمـ ــاب اسـ ــروزی انقـ پیـ
ــاهی  ــدان ستمشـ ــردم از زنـ ــط مـ 57 توسـ

آزاد شـــد.
ـــز،  ـــامی نی ـــاب اس ـــروزی انق ـــس از پی پ
وی پیشـــتاز مبـــارزه فکـــری بـــا گـــروه 
هـــای مارکسیســـتی و گروهـــک هـــای 

دیگـــر بـــود و در ایـــن راســـتا تشـــکیاتی 
ــرد. ــدازی کـ ــز راه انـ نیـ

وی در دوران دفـــاع مقـــدس بـــا حضـــور 
ـــی  ـــش آفرین ـــه نق ـــگ ب ـــای جن ـــه ه در جبه
مشـــغول بـــود و از زمســـتان 1358 بـــا اوج 
ــتان  ــه کردسـ ــتان بـ ــه کردسـ ــری غائلـ گیـ
عزیمـــت کـــرد و ماه هـــا در کردســـتان 
جنـــگ  پایـــان  تـــا  و  داشـــت  حضـــور 
ــا مکـــرراً  تحمیلـــی حضـــور وی در جبهه هـ

ادامـــه داشـــت.
عســـگری از جملـــه طراحـــان برنامـــه 
ــاب  ــی انقـ ــورای عالـ ــی شـ ــای فرهنگـ هـ
ــوان  ــال 1362 بعنـ ــود و از سـ ــی بـ فرهنگـ
عالـــی  شـــورای  دبیرخانـــه  در  مشـــاور 
انقـــاب فرهنگـــی منصـــوب و چندیـــن 
ــی  ــای فرهنگـ ــرح هـ ــن طـ ــال در تدویـ سـ
در   1370 ســـال  در  داشـــت.  مشـــارکت 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــای فرهنگ ـــت ه ـــه فعالی ادام
ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزارت  بـــه  معـــاون 
اســـامی رفـــت. عـــاوه بـــر آن بـــا حفـــظ 
ـــل  ـــره و مدیرعام ـــت مدی ـــس هیئ ـــمت رئی س
ســـازمان مراکـــز ایرانگـــردی و جهانگـــردی 

ــد. ــده دار شـ را عهـ
بـــا توجـــه بـــه تجربـــه هـــای اجرایـــی، 
ــال  ــادی در سـ ــای اقتصـ ــه هـ وی در زمینـ
ـــت، وی  ـــور وق ـــس جمه ـــر رئی ـــا نظ 1373 ب

ــاه  ــگاه های رفـ ــرکت فروشـ ــذاری شـ بنیانگـ
ــه  ــرآن بـ ــاوه بـ ــت. عـ ــده گرفـ ــر عهـ را بـ
عنـــوان مشـــاور رئیـــس جمهـــور منصـــوب 
ـــرکت  ـــازار ش ـــم ب ـــتاد تنظی ـــد و در س گردی

. می نمـــود 
ــناخت  ــور شـ ــه منظـ ــال 1380 بـ در سـ
ــاد  ــدازی بنیـ ــه راه انـ ــکا بـ ــرب و آمریـ غـ
ـــدام  ـــی اق ـــرب شناس ـــی غ ـــی پژوهش فرهنگ
ـــوان  ـــه عن ـــال1383 ب ـــط س ـــرد و در اواس ک
صداوســـیما  ســـازمان  ریاســـت  مشـــاور 
ــاون  ــوان معـ ــه عنـ ــپس بـ ــوب و سـ منصـ
ــکده  ــت دانشـ ــازمان و ریاسـ ــی سـ آموزشـ
ــد. ــت شـ ــه خدمـ ــغول بـ ــیما مشـ صداوسـ

فرهنگـــی  بنیـــاد   1380 ســـال  در  او 
پژوهشـــی غـــرب شناســـی را راه انـــدازی 
ـــوان  ـــه عن ـــال1383 ب ـــط س ـــرد و در اواس ک
صداوســـیما  ســـازمان  ریاســـت  مشـــاور 
ــاون  ــوان معـ ــه عنـ ــپس بـ ــوب و سـ منصـ
ــکده  ــت دانشـ ــازمان و ریاسـ ــی سـ آموزشـ
ــد. ــت شـ ــه خدمـ ــغول بـ ــیما مشـ صداوسـ

ـــودش  ـــی خ ـــته تخصص ـــپس در رش وی س
بـــه مـــدت 10 ســـال مســـئولیت معاونـــت 
توســـعه و فنـــاوری رســـانه در ســـازمان 
ـــن  ـــه در ای ـــت ک ـــده گرف ـــیما را برعه صداوس
مســـیر موفقیت هایـــی در زمینـــه بومـــی 
ســـازی و تولیـــد داخلـــی تجهیـــزات مـــورد 

ــه  ــه ای کـ ــه گونـ ــرد؛ بـ ــب کـ ــاز کسـ نیـ
ــن  ــاز ایـ ــورد نیـ ــزات مـ ــیاری از تجهیـ بسـ
ـــور در آن  ـــی کش ـــع مخابرات ـــازمان و صنای س
دوره بـــا مدیریـــت و هدایـــت وی، توســـط 

متخصصـــان داخلـــی تولیـــد شـــد.
ـــون  ـــدر تلویزی ـــوان پ ـــن از وی بعن همچنی
دیجیتـــال ایـــران یـــاد می شـــود زیـــرا 
پایـــه گـــذار جریـــان پرشـــتاب تبدیـــل 
ـــران  ـــون ای ـــال در تلویزی ـــه دیجیت ـــوگ ب آنال
ــی  ــا طراحـ ــال بـ ــن حـ ــت. وی در عیـ اسـ
شـــورای عالـــی فضـــای مجـــازی، محتـــوای 
ایـــن موضـــوع مهـــم را نیـــز پیگیـــر بـــود.

اندیشـــه ورزی وی،  از ویژگـــی هـــای 
ـــی  ـــام خمین ـــری ام ـــه فک ـــق در منظوم تحقی
ــا  ــت تـ ــری اسـ ــم رهبـ ــام معظـ )ره( و مقـ
جایـــی کـــه کتـــاب نظـــام اســـامی در 
ــوان  ــه عنـ ــی )ره( بـ ــام خمینـ ــه امـ اندیشـ
یکـــی از تالیفـــات وی، یکـــی از منابـــع 
مرجـــع در خصـــوص مباحـــث حکومـــت 

ــت. ــامی اسـ اسـ
و  تألیفـــات  دارای  عســـگری  علـــی 
ترجمـــه کتـــاب هایـــی بـــا عنـــاو یـــن 
»پایـــان عصـــر آمریـــکا، قـــدرت در دســـت 
ـــو  ـــدام س ـــه ک ـــان را ب ـــکا جه ـــت؟، آمری کیس
می بـــرد؟، مـــرگ غـــرب، جنـــگ ســـرد 
ـــد  ـــاب لبخن ـــدرت، کت ـــگان ق ـــی، نخب فرهنگ
ــکا«،  ــران و آمریـ ــط ایـ ــیر در روابـ و شمشـ
»مبانـــی نظـــام اســـامی از دیـــدگاه امـــام 
ـــواره  ـــی و ماه ـــع فضای ـــی)ره(«، »صنای خمین
ــای  ــا در دنیـ ــدرت ملت هـ ــه قـ ــا، مولفـ هـ
نگاهـــی  رســـانه،  »مدیریـــت  جدیـــد«، 
ــانه-روندهای  ــی رسـ ــپهر جهانـ ــو«، »سـ نـ
عمـــده زیرســـاختی رســـانه هـــای نویـــن«، 
ـــی  ـــال زمین ـــون دیجیت ـــی تلویزی ـــرح مل »ط

)DVB-T( در ایـــران« و... اســـت.
علـــی  فـــوق،  تألیفـــات  بـــر  عـــاوه 
بـــا  علمـــی  مقـــاات  دارای  عســـگری 
ــای  ــگاه هـ ــعه بنـ ــون »توسـ ــی چـ عناوینـ
ـــازار،  ـــوژی، ب ـــر تکنول ـــه ب ـــا تکی ـــرن 21 ب ق
مصـــرف کننـــده، نگـــرش هـــا، تعاریـــف و 
جهانـــی  کاس  در  تولیـــد  ویژگی هـــای 
و ارائـــه یـــک مـــدل مفهومـــی، مـــدل 
ــد  ــه تولیـ ــتیابی بـ ــرای دسـ ــتراتژیک بـ اسـ
در کاس جهانـــی، اثـــرات دیـــدگاه تولیـــد 
ـــداز،  ـــر طراحـــی چشـــم ان ـــی ب در کاس جهان
ـــک  ـــه ی ـــانه و ارائ ـــتراتژیک رس ـــت اس مدیری
مـــدل مفهومـــی جدیـــد، مبانـــی راهبـــردی 
ـــی(،  ـــدل مفهوم ـــک م ـــامی)ارائه ی ـــام اس نظ
مدیریـــت  در  شناســـی  روش  انتخـــاب 
ــای  ــه هـ ــانه ای، حلقـ ــای رسـ ــازمان هـ سـ
ـــی،  ـــای گروه ـــش ه ـــرورت پژوه ـــری، ض فک
ـــی و...  ـــاد مقاومت ـــردی در اقتص ـــداف راهب اه

اســـت.

نسـرین مـرادی از بازیگـران توانمند تئاتر و فیلم اسـتان به شـمار مـی رود. خانم مرادی 
متولـد سـال 1355 اسـت و در طـی فعالیـت هنـری خـود  در نمایش هـا، سـریال ها و 
فیلم هـای متعـددی بـه ایفـای نقـش پرداختـه اسـت.  از ایـن جملـه می تـوان بـه بـازي 
در سـریالهاي تلویزیونـي  - فیلـم کوتـاه آیریلـق- فیلـم کوتـاه فـرش- تلـه فیلـم ردپاي 

نـور- فیلـم کوتـاه قبلـه گاه - فیلـم کوتـاه شـهر مـن تبریز اشـاره کرد.
وی همچنیـن جوایـز متعـددی نیـز در رشـته بازیگـری کسـب کـرده اسـت. از ایـن رو بـا 
ایشـان بـه گفتگـو نشسـتیم تـا  مشـکات عرصـه تئاتـر را از ایشـان جویـا شـویم کـه 

ماحصـل ایـن گفتگـو در ادامـه از نظـر خواننـدگان گرامـی می گـذرد.

در گفتگوی اختصاصی با یکی از بازیگران استان مطرح شد:

کمبود امکانات، پاشنه آشیل 
تئاتر استان

آشنایی با رئیس جدید صداوسیما:

عبدالعلی علی عسگری 
کیست

همزمان با میاد امام سجاد)ع(؛
آستان مقدس امامزاده سیدمحمد)ع( 

کججانی غبارروبی شد  
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجب شــیر بــه نقل 
از روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
آذربایجــان شــرقی، مراســم غبارروبــی امامــزاده 
ــام  ــور حجت ااس ــا حض ــم)ع( ب ــید ابراهی س
وحــدت مشــهوری، معــاون فرهنگــی اداره کل 
ــدزاده،  ــاس گل محم ــه، الی ــاف و امورخیری اوق
معــاون اجرائــی ســپاه عاشــورا، حجت ااســام 
محمدرضــا خلیلــی، رئیــس اداره اوقــاف و 
ــدزاده  ــر عاب ــه دو تبریز،اصغ ــه ناحی امورخیری
عضــو شــورای شــهر تبریــز ســایر مســئولین و 

خادمیــن برگــزار شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش حجت ااســام 
وحــدت مشــهوری، معــاون فرهنگــی اداره کل 
ــخنانی  ــی س ــتان ط ــه اس ــاف و امورخیری اوق
ــن  ــوی، ضم ــکوه معن ــا ش ــم ب ــن مراس در ای
ــرد:  ــار ک ــعبانیه، اظه ــت اعیــاد ش گرامیداش
طبــق روال هــر ســال برنامه هــای ویــژه ای 
ــت  ــت و وای ــام امام ــه مق ــادن ب ــرای ارج نه ب
ــن  ــه جش ــژه برنام ــه وی ــت ک ــده اس ــا ش برپ
ــرای نیمــه شــعبان  ــزرگ منتظــران ظهــور ب ب

ــت. ــم داش خواهی
امــام  منتظــر  وظیفــه  داد:  ادامــه  وی 
زمــان)ع( ایــن اســت کــه ماننــد یــک منتظــر 
واقعــی زندگــی کنــد و ویژگــی انســان منتظــر 
ایــن اســت کــه تمــام رفتــار و ســکناتش نشــان 
از منتظــر بــودن او دارد  پــس بایــد تمــام 
تاشــمان را بکنیــم تــا در رکاب حضــررت 

ولیعصر)عــج(  و از ســربازان او باشــیم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــهوری ب ــام مش حجت ااس
ضریــح  از  شــده  خــارج  نــذورات  تمامــی 
امامــزادگان، صــرف خــود امامزادگان می شــود، 
ــن  ــع شــده در ای ــذورات جم ــی ن ــت: تمام گف
عمرانــی،  مخــارج  بــرای  فقــط  غبارروبــی 
امــام زاده صــرف  و معنــوی خــود  رفاهــی 
ــح  ــل ضری ــای داخ ــه نامه ه ــد و ب ــد ش خواه
ــد. ــد ش ــیدگی خواه ــوان رس ــد ت ــز در ح نی

و  لشــگری  مســئوان  حضــور  بــه  وی 
و  اشــاره  باشــکوه  آئیــن  ایــن  در  اســتانی 
ــن  ــور در ای ــا حض ــئلین ب ــرد: مس ــح ک تصری
از  بهره منــدی  مراســم ها می توانــد موجــب 
ایــن فضــای معنــوی بــرای آن هــا باشــد و هــم 
اینکــه مشــکات موجــود را لمــس کــرده و در 

ــد. ــادرت ورزن ــن مب ــل آن ح

 سوءاستفاده از آثار نویسندگان و 
ناشران باید جرم محسوب شود 

رسـانه مجلـس،  و  هنـر  فراکسـیون   عضـو 
قانونگـذاری را یکی از روش های فرهنگ سـازی 
و  دانسـت  مؤلفـان  حقـوق  رعایـت  به منظـور 
از  ایـن زمینـه  تصریـح کرد:سوءاسـتفاده ها در 

هـر جهـت بایـد مشـمول جرایـم شـود. 
نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
جریان  به  اشاره  با  ندیمی  ابوذر  ملت،  خانه  از 
حقوق  و  حق  بر  تمرکز  با  کشور  در  کپی رایت 
با  گفت:  زمینه،  این  در  ناشران  و  نویسندگان 
توجه به افزایش نسخه الکترونیکی کتاب ها در 
فضاهای اینترنتی، حفظ حق وحقوق ناشران و 
نویسندگان نیازمند ایجاد و تعبیه قوانین جامع 
و کامل تری است، هر چند قوانینی در رابطه با 
شده  تصویب  مصنفان  و  مولفان  حقوق  رعایت 
ضعف  زمینه  این  در  می رسد  نظر  به  اما  است 

اجرای و نظارتی نیز وجود دارد.
نماینـده مـردم اهیجـان در مجلس شـورای 
اسـامی بـا تاکیـد براینکـه سوءاسـتفاده ها در 
ایـن زمینـه از هـر جهـت بایـد مشـمول جرایم 
شـود، افـزود: نبایـد آثار نویسـنده ای کـه مدت 
مدیـدی بـرای خلـق اثـرش وقـت گذاشـته تـا 
مـورد  شـود  منتشـر  پژوهش هایـش  نتیجـه 
بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  قـرار گیـرد. وی  تجـاوز 
و  بـر پدیـده »کتاب سـازی«  بیشـتری  تعامـل 
همچنیـن نشـر پـی دی اف کتاب هـا در اینترنت 
شـود چراکـه ایـن فضاهـا روز بـه روز در حـال 
افـزود: متاسـفانه  تغییـر هسـتند،  گسـترش و 
مطالـب  جمـع آوری  از  کتاب هـا  از  بسـیاری 
مختلـف کتاب هـای اورجینـال و بـدون اشـاره 
بـه منبـع تولیـد می شـوند و گویـی نویسـنده 
خـود ایـن مطالـب را نـگارش کـرده امـا ایـن 
افـراد با زرنگـی به دنبـال بهربـرداری از حاصل 
تاش هـا و پژوهش هـای عمیـق دیگـران بوده و 

می کننـد. کتاب سـازی  اصطـاح  بـه 
ندیمـــی بـــا بیـــان اینکـــه متاســـفانه 
پدیدآورنـــدگان نســـبت بـــه حقـــوق خود 
در زمینـــه نشـــر نـــاآگاه هســـتند، گفت: 
سازمان  اســـامی،  ارشـــاد  و  فرهنگ  وزارت 
وابســـته  ایران،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های 
بـــه وزارت علوم، تحقیقـــات و فناوری ایران و 
ســـازمان ثبت اسناد واماک کشـــور وابسته 
به قوه قضائیـــه ایران بایـــد در زمینه قوانین 
مرتبط با حقـــوق مولفان به اجماع رســـیده 
و اگـــر همچنان نقـــص قانونـــی به ویژه در 
مســـائل حقوق نشـــر الکترونیکی وجود دارد، 

کنند. اقـــدام  آن  رفع  به  نســـبت 
عضو فراکسـیون هنرورسـانه مجلـس با بیان 
اینکه یکـی از روش های فرهنگ سـازی در همه 
دنیـا از طریـق قانونگـذاری صـورت می گیـرد، 
بـرای  بـرن  کنوانسـیون  در  عضویـت  افـزود: 
در  می توانـد  هنـری  و  ادبـی  آثـار  از  حمایـت 
جهـت افزایـش حمایت از مولفان تاثیر بسـزایی 

باشد داشـته 

بایدها و نبایدهای انتخابات شهرستان 
عجب شیر

 مطمئنــاً بــا توجــه بــه 
فرهنگــی کــه حامیانــش در پیــش گرفته انــد، 
ایــن گونــه رفتارهــا را مؤثــر و ســازنده بــرای 
ایــن شهرســتان و حــوزه نمــی بیننــد و 
انتقادپذیــری  فرهنــگ  تقویــت  معتقدنــد 
ــوده  ــه فرم ــارب آرا و ب ــود تض ــازنده و وج س
ــون  ــر قان ــن از م ــه انقــاب تمکی ــر فرزان رهب
ــه  ــت صادقان ــا خدم ــت ب ــه در نهای ــت ک اس
ــاد  ــال اقتص ــام س ــان بن ــه ایش ــالی ک در س
ــد،  ــذاری نمودن ــل نامگ ــدم وعم مقاومتی،اق
ایــن شهرســتان در مســیر پیشــرفت در ابعــاد 
مختلــف فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
ــگ مشــارکت و  ــت . فرهن ــد گرف ــرار خواه ق
ــت اخاقــی مرحــوم دکتــر حســین زاده   رقاب
ــی  ــته همان ــاه گذش ــد م ــن چن ــول ای در ط
ــد:  ــاب فرمودن ــه انق ــر فرزان ــه رهب ــت ک اس
»امــروز در کشــور رقابــت مشــروع و مقبول از 
نظــر مــردم و مــا، فقــط رقابــت بــرای خدمــت 

ــردم اســت«. ــه م ــردن ب ک
کــرد  نشــان  خاطــر  بایــد  پایــان  در 
ــی  ــاق انتخابات ــگ اخ ــدول از فرهن ــه ع ک
از ســوی جریــان هــای سیاســی جــز نــا 
ــردم  ــردم و دلســردی م ــی م ــدی و بدبین امی
ــده  ــای آین ــات ه از حضــور پرشــور در انتخاب
نتیجــه دیگــری در بــر نخواهــد داشــت و 
رویــه ای غیرمعمــول و غیرمعقــول بــرای 
ــه  ــد، و ب ــد گردی ــش رو خواه ــات پی انتخاب
فرمــوده رهبــری:» رأی مــردم تعییــن کننــده 
نهایــی انتخابــات اســت. تشــخیص مــردم 
در شــناخت اصلــح مهــم اســت و مــردم 
ــان  ــورد اطمین ــراد م ــق از اف ــا تحقی ــد ب بای
اصلــح  فــرد  بــه  کاندیداهــا،  در  دقــت  و 
ــک نعمــت و فرصــت  ــات ی برســند«. »انتخاب
ــن نعمــت،  ــه شــکرگزاری ای ــزرگ اســت ک ب
ــت  ــات اس ــالم انتخاب ــوب و س ــزاری خ برگ
بنابرایــن نبایــد بــا برخــی ســخنان و رفتارهــا 
و برخــی نســنجیده گویــی هــا، ایــن حرکــت 
و افتخــار بــزرگ را مشــوش و مشــوه کــرد«. 
حــال بــا گذشــت ســی و انــدی ســال از عمــر 
بــا برکــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ــن دوره  ــات دهمی ــا انتخاب ــورمان در پس کش
مجلــس شــورای اســامی مــردم و مســئولین، 
ــم در  ــه ای عظی ــر حماس ــادوش یکدیگ دوش
ــه ای  ــد. حماس ــم زدن ــی را رق ــه سیاس عرص
ــا انتخــاب فــردی اصلــح بعنــوان  کــه تنهــا ب
ــن  ــد. و ای ــق گردی ــردم خل ــذار م ــت گ خدم
ــریف  ــردم ش ــه م ــه هم ــق ب ــروزی متعل پی
قلعــه  ،مراغــه،  عجب شــیر  شهرســتانهای 

ــد. ــی باش ــراجو م ــای و س چ
ــد  ــی چن ــتا نکات ــن راس ــن در ای ــر ای بناب

ــت: ــل اس ــل تام قاب
بخــش اول: دیــدار مردمــی مرحــوم دکتــر 

حســین زاده   
1. در دیــدار مردمــی آنچــه بیشــتر مــورد 
توجــه همــگان قــرار گرفــت رفتــار و عملکــرد 
نماینــدگان شــهری مــردم بــود کــه بــه عنوان 
شــورای شــهر مطرح اســت. دوســتان شــورای 
شــهری در ایــن روز بــه عنــوان شــهروند 
عــادی حضــور داشــتند نــه بــه عنــوان 
شــورای شــهر. در غیــر اینصــورت حتمــا 
ــک  ــد از نزدی ــی دادن ــازه م ــه خودشــان اج ب
بــرای نماینــده منتخــب خــود از هــر جناحــی 
هــم کــه باشــد تبریــک بگوینــد. از تــرک زود 
هنــگام مجلــس مشــخص شــد کــه از انتخــاب 
ــدان راضــی  ــر حســین زاده چن ــوم دکت مرح
ــن  ــی در ای ــا دســته گل نیســتند واا حتمــا ب
مجلــس حاضــر مــی شــدند کمــا اینکــه اگــر 
ــا  ــد ب ــی ش ــب م ــان منتخ ــده خودش نماین
مراســمات خــاص و دســته گلهــای چنــد 
ــور  ــک حض ــرض تبری ــرای ع ــی ب ــد تومان ص

ــد. ــی یافتن م
ــوم  ــت مرح ــم در گذش ــش دوم: مراس بخ

ــین زاده    ــر حس دکت
2.  آنچــه در ایــن مراســم بــارز اســت 
ــود  دوگانگــی رفتــار در عملکــرد مســئولین ب
ــین  ــوم دکترحس ــت مرح ــن اس ــه ای ــر ن مگ
ــرا  ــود. چ ــتان ب ــر دو شهرس ــده ه راده نماین
ــی  ــام شــد ول ــی اع ــزای عموم ــه اع در مراغ
در عجب شــیر چندیــن اتفاقــی رخ نــداد، 
هنــوز هــم اذهــان مــردم شــریف و وایتمــدار 

ــت. ــئله اس ــن مس ــر ای ــتان درگی شهرس
اجــازه  بــه خودشــان  آقایانــی کــه   .3
ــد  ــد چــرا بع ــک حضــوری را نمــی دادن تبری
ــای تســلیت خــود  ــا پیامه ــوت ایشــان ب از ف
پســت و مقــام شــان را در شــورای شــهر بــه 
دیــد همــگان گذاشــتند. در اینجــا بــه یــاد آن 
مثــل دم خــروس مــی افتــم واقعــا کــه انســان 

ــده ای اســت. ــود پیچی موج
ـــات  ـــه انتخاب ـــن اســـت ک ـــم ای 4. آنچـــه مه
ــامی و  ــورای اسـ ــس شـ ــده ی مجلـ نماینـ
ـــم  ـــردم فهمی ـــت م ـــهر در راه اس ـــورای ش ش
و شـــهید پـــور شهرســـتان عجب شـــیر بـــا 
ـــی  ـــراد حقیق ـــرد اف ـــتر عملک ـــیت بیش حساس
ـــک  ـــنگ مح ـــه س ـــی و ب ـــی را بررس و حقوق
زدنـــد و اینگونـــه رفتـــار هـــا و حـــرکات را 
ــد  ــی داننـ ــود مـ ــتان خـ نامناســـب شهرسـ
ـــه  ـــن بره ـــان در ای ـــن آقای ـــرد ای ـــذا عملک ل
حســـاس زمانـــی زنـــگ خطـــری را در 
ـــدا در  ـــه ص ـــان ب ـــرای آن ـــده ب ـــات آین انتخاب

آورد. 

ادامه از صفحه 1
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اسـتاندار آذربایجـان شـرقی از مناطـق ویژه 
علـم و فنـاوری به  عنـوان پلـی بیـن دانشـگاه و 

بخـش خصوصـی یـاد کرد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از مهـر، اسـماعیل جبارزاده در همایش توسـعه 
در  گاز  و  نفـت  فناوری هـای  تجاری سـازی  و 
اسـتانداری با اشـاره بـه نام گذاری سـال جدید 
توسـط رهبـر انقاب اسـامی گفت:  اگـر اقدام 
و عمـل در عرصـه اقتصاد مقاومتـی را در بحث 

فنـاوری خاصـه کنیم، بـه بیراهـه نرفته ایم.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه روشــها و  
تجــارب ســنتی در عرصــه اقتصــاد جوابگــوی 
افــزود:  نیســت،  کشــور  امــروز   نیازهــای 
و  فناوری محــور  و  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــای  ــی از ضرورت ه ــم یک ــروت از عل ــد ث تولی
ــوان خدمت گــزاران  ــه عن ــا ب ــروز اســت و م ام
مــردم مصمــم هســتیم کــه در بحــث اقتصــاد 
مقاومتــی، نــگاه وســیعی بــه مقولــه فنــاوری و 

تولیــدات دانش بنیــان داشــته باشــیم.
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی ادامـه داد: بـه 
تاریـخ و تمـدن خـود و همـه آن چـه کـه در 
در  میهن مـان  فرهنـگ  و  ادب  و  علـم  عرصـه 
گذشـته اتفـاق افتـاده اسـت، افتخـار می کنیم 
امـا تنهـا بخشـی کـه نمی توانیـم بـا افتخـار از 
آن یـاد کنیـم و معتقـدم کـه باید نسـل حاضر 
کم کاری هـای گذشـته را در آن جبـران کنـد، 

بخـش نفـت اسـت.
کم کاری هـای  جبـران  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
از  اسـتفاده  و  گاز  و  نفـت  بخـش  در  گذشـته 
بخـش  ایـن  در  جدیـد  فناوری هـای  و  علـوم 
گفـت: امتیاز نفـت و گاز متعلق به همه کشـور 
اسـت و همـه بایـد بـرای ایـن بخـش کار کنند 
و امـروز بخـش خصوصـی آذربایجـان شـرقی 
آمـاده اسـت بخشـی از نیازهـای صنعـت نفـت 

و گاز کشـور را تامیـن کنـد.
جبـارزاده بـا اشـاره بـه آنچـه کـه در دوران 

افـزود:  گذشـت،  نفـت  صنعـت  بـر  تحریم هـا 
شـاید برخـی بگویند کـه تکنولوژی نفـت را به 
مـا نمی دهنـد، اما مگـر تکنولوژی هـای دیگر را 
بـه ما داده انـد و امروز اگـر در بخش هایی مانند 
انـرژی هسـته ای و صنایـع نظامـی و موشـکی 
صاحـب جایگاهـی در دنیـا هسـتیم و حرفـی 
بـرای گفتـن داریـم، جـز بـا همـت و تـاش 
متخصصان و دانشـمندان خودمان نبوده اسـت 
و در بخـش نفـت هـم بایـد همین گونـه باشـد.

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه از زمان اکتشـاف 
نفـت در کشـور کار خاصی در ایـن بخش انجام 
نشـده و تنهـا خام فروشـی کرده ایـم، تصریـح 
بزرگتریـن  از  کـه  کشـوری  بایـد  چـرا  کـرد: 
دنیاسـت،  در  گاز  و  نفـت  منابـع  دارنـدگان 
از  را  بخـش  ایـن  تکنولوژی هـای  سـاده ترین 

کسـانی بگیـرد کـه حتی یـک بشـکه نفت هم 
رند. ندا

امـروز  افـزود:  آذربایجـان شـرقی  اسـتاندار 
در  مـا  از شـرکت های  یـک  کـدام  تکنولـوژی 
در  اسـت،  بـه خودمـان  متعلـق  نفـت  بخـش 
حالـی کـه کشـورهایی کـه مدیریـت نفـت را 
سـال ها  قبـل از مـا یـاد گرفتـه بودنـد، امـروز 
صاحـب آخریـن تکنولوژی هـا در ایـن بخـش 

هسـتند.
توسـعه  سـتاد  تشـکیل  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فنـاوری نفـت و گاز در اسـتان گفـت: شـش 
مـاه نسـبت بـه ایـن کـه بـا وجـود در اختیـار 
نداشـتن منابـع نفت و گاز چـرا روی این بخش 
متمرکـز شـده ایم، پاسـخگو بودیـم در حالـی 
کـه معتقدیم نعمـت نفت متعلق به کل کشـور 

اسـت و همـه بایـد بـرای ایـن بخـش کار کنند 
و اگـر تـا به حـال کار نشـده، خطا بوده اسـت.

جبـارزاده افـزود: یـاد گرفته ایـم کـه نفت را 
بـه وفـور و بـا قیمـت ارزان مصـرف کنیـم، در 
حالـی که بایـد همه مردم حتی کـودکان را نیز 
بـا بخـش نفـت و گاز آشـنا کنیـم تـا بتوانیم از 
ایـن امتیـازی که در اختیار ماسـت به درسـتی 

اسـتفاده و بایـد گذشـته را جبـران کنیم.
وی همچنیـن گفـت: امـروز در ایـن زمینـه 
متهـم هسـتیم و هیچ بهانـه ای هم قابـل قبول 
نیسـت، امـا مهـم ایـن اسـت کـه بـاور داشـته 
باشـیم و همـه تـوان علمـی ایـن بخـش را در 
جهـت توانمندسـازی و توسـعه صنعـت نفت و 

گاز متمرکـز کنیـم.
بـه  اشـاره  بـا  آذربایجـان شـرقی  اسـتاندار 
از  اسـتان  پژوهشـی  و  علمـی  ظرفیت هـای 
جملـه سـه هـزار و 400 عضـو هیـات علمـی 
دانشـگاه ها و 22 هـزار دانشـجوی تحصیـات 
تکمیلـی افـزود: امـروز اعـام می کنیـم کـه بـا 
وجـود این که از منابع نفت و گاز دور هسـتیم، 
امـا متخصصـان و اندیشـمندان مـا آماده انـد با 
تمرکـز در بخـش نفت و گاز بخشـی از نیازهای 

کشـور را در ایـن زمینـه تامیـن کننـد.
خصوصـی  بخـش  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
آذربایجـان شـرقی توانمنـدی حضـور در همـه 
عرصه هـای صنعتـی را دارد، افـزود: اگـر بخش 
خصوصـی اطمینـان یابد کـه نقش آفریـن بوده 
و محصواتـش خریـدار خواهد داشـت قطعا در 
فاصلـه زمانی کوتاهـی می توانـد در بخش نفت 
و گاز متمرکز شـده و بخشـی از نیازمندی های 

صنعـت نفـت و گاز کشـور را تامیـن کنـد.
جبـارزاده در پایـان گفت: اطمینـان دارم که 
بـا ایجـاد خوشـه صنعتی نفت و گاز در اسـتان، 
اسـاتید و پژوهشـگران مـا بـا همـکاری بخـش 
خریـد  از  را  کشـورمان  می تواننـد  خصوصـی 

محصـوات خارجـی بی نیـاز کننـد.

ورزش و جوانان

م الف 1435
ـــر  ـــوج کوث ـــرکت م ـــرات ش ـــي تغیی آگه
ــئولیت محـــدود  ــا مسـ شـــرق شـــرکت بـ
ـــي  ـــه مل ـــت 19161 و شناس ـــماره ثب ـــه ش ب
ـــه  ـــتناد صورتجلس ـــه اس 10200247460 ب
ــورخ  ــاده مـ ــوق العـ ــي فـ ــع عمومـ مجمـ
05/02/1395 تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ 
ـــد:  ـــانی جدی ـــه نش ـــرکت ب ـــد: آدرس ش ش
ـــه  ـــی کوچ ـــریعتی جنوب ـــان ش ـــز خیاب تبری
ـــاک 7  ـــه پ ـــاختمان فاطمی ـــران اول س مه
ـــت  ـــر یاف ـــتي 5137813797 تغیی ـــد پس ک
ــوق  ــرح فـ ــه شـ ــنامه بـ ــاده 3 اساسـ و مـ
اصـــاح گردیـــد. بـــا ثبـــت ایـــن مســـتند 
ـــانی  ـــر نش ـــل )تغیی ـــر مح ـــات تغیی تصمیم
ــده  ــاب شـ ــی( انتخـ ــد ثبتـ ــک واحـ در یـ
توســـط متقاضـــی در ســـوابق الکترونیـــک 
ــت و در  ــوم ثبـ ــی مرقـ ــخصیت حقوقـ شـ
قابـــل  ســـازمان  آگهی هـــای  پایـــگاه 

دســـترس می باشـــد
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 1353
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت تاسیســـاتي 
ـــرکت  ـــن ش ـــتر زری ـــن گس ـــاختماني ایم وس
ـــت 10691  ـــماره ثب ـــه ش ـــاص ب ـــهامي خ س
10101493467بـــه  ملـــي  شناســـه  و 
اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومـــي 
العـــاده مـــورخ  عـــادي بطـــور فـــوق 
1394/10/13 تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ 
ــی  ــان آخونـ ــور باقریـ ــود پـ ــد : محمـ شـ
بـــا کـــد ملـــی 1380841658 اکبـــر 
کـــد  بـــا  علیائـــی  باویلـــی  شـــاکری 
اعضـــاء  بعنـــوان  ملـــی1378834003 
هیئـــت مدیـــره بـــه مـــدت دو ســـال 
ـــه  ـــان ب ـــن معتمدی ـــد. حس ـــاب گردیدن انتخ
ـــازرس  ـــوان ب ـــی 138004636 بعن ـــد مل ک
ــی  ــد ملـ ــه کـ ــوری بـ ــول نـ ــی رسـ اصلـ
1381695930 بعنـــوان بـــازرس علـــی 
ـــاب  ـــی انتخ ـــال مال ـــک س ـــدت ی ـــدل بم الب
شـــدند. روزنامـــه عصـــر آزادی بـــرای درج 
آگهـــی هـــای شـــرکت انتخـــاب گردیـــد.

ــات  ــتند تصمیمـ ــن مسـ ــت ایـ ــا ثبـ بـ
انتخـــاب بـــازرس، انتخـــاب مدیـــران، 
ـــاب  ـــار انتخ ـــر اانتش ـــه کثی ـــاب روزنام انتخ
ســـوابق  در  متقاضـــی  توســـط  شـــده 
ــوم  ــی مرقـ الکترونیـــک شـــخصیت حقوقـ
ــازمان  ــای سـ ــگاه آگهی هـ ــت و در پایـ ثبـ

قابـــل دســـترس می باشـــد
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م الف 1352
آگهـــي تغییـــرات شـــرکت تاسیســـاتي 
ـــرکت  ـــن ش ـــتر زری ـــن گس ـــاختماني ایم وس
ـــت 10691  ـــماره ثب ـــه ش ـــاص ب ـــهامي خ س
و شناســـه ملـــي 10101493467 بـــه 
اســـتناد صورتجلســـه هیئـــت مدیـــره 
مـــورخ 1394/10/13 تصمیمـــات ذیـــل 
اتخـــاذ شـــد: اکبـــر شـــاکری باویلـــی 
ــی 1378834003  ــد ملـ ــا کـ ــی بـ علیائـ
ــره  ــت مدیـ ــس هیئـ ــب رئیـ ــوان نائـ بعنـ
، محمـــود پـــور باقریـــان آخونـــی بـــا 
ـــر  ـــوان مدی ـــی 1380841658 بعن ـــد مل ک
ـــره انتخـــاب  ـــس هیئـــت مدی ـــل و رئی عام
گردیدنـــد. کلیـــه اســـناد و اوراق بهـــادار و 
بانکـــی از قبیـــل چکهـــا ، ســـفته ، بـــرات 
ـــای  ـــا امض ـــامی ب ـــود اس ـــا و عق ، قرارداده
ـــا مهـــر شـــرکت معتبـــر  مدیرعامـــل همـــراه ب
ـــی  ـــل قبل ـــرکت از مح ـــد . آدرس ش می باش
خـــود بـــآدرس جدیـــد : تبریـــز خیابـــان 
ـــب  ـــتان جن ـــرکت گاز اس ـــروی ش آزادی روب
شـــهرداری منطقـــه 3 پـــاک 1 کـــد 
ــت و  ــال یافـ ــتی 5178748968 انتقـ پسـ
ـــه  ـــرکت ب ـــنامه ش ـــاده 4 اساس ـــه م درنتیج

شـــرح مذکـــور اصـــاح گردیـــد.
ــات  ــتند تصمیمـ ــن مسـ ــت ایـ ــا ثبـ بـ
تعییـــن ســـمت مدیـــران، تغییـــر محـــل) 
ــانی در یـــک واحـــد ثبتـــی(،  تغییـــر نشـ
تعییـــن دارنـــدگان حـــق امضـــاء انتخـــاب 
ســـوابق  در  متقاضـــی  توســـط  شـــده 
ــوم  ــی مرقـ الکترونیـــک شـــخصیت حقوقـ
ــازمان  ــای سـ ــگاه آگهی هـ ــت و در پایـ ثبـ

قابـــل دســـترس می باشـــد
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استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 

و شهرســتان های اســتان جهــت تکمیــل 
کادر تخصصــی خــود افــراد ذیــل را بــه 

می نمایــد. دعــوت  همــکاری 
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

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

ــه دوم ــاک8/۳ طبق ــن پ بنزی

ــب  ــه عج ــه نام هفت
ــیر ش

 04136577742 
موبایل: 09143010573

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را 

جهت چاپ در شماره های بعدی به 
آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.

آرشیو هفته نامه عجب شیر
www.shakourian.com

استاندار آذربایجان شرقی:

مناطق ویژه علم و فناوری پلی بین دانشگاه 
و بخش خصوصی هستند

شکایت باشگاه تراکتورسازی از 
دروازه بان تیم استقال

وزیر علوم خبر داد:

تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های نسل 
سومی در راستای اقتصاد مقاومتی

با صعود ماشین سازی
سه گانه سهرابی در صعود به لیگ برتر

میرمعصوم سهرابی در مدیریت ورزشی خود 
سومین تیم را به لیگ برتر فوتبال کشور رساند.

از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
فارس، تیم ماشین سازی تبریز با پیروزی بر تیم 
هفته  یک  و  شده  امتیازی   63 رفسنجان  مس 
مانده به پایان این رقابت ها صعود خود را به لیگ 

برتر فوتبال کشور مسجل کرد.
این سومین صعود به لیگ برتر فوتبال کشور 
وی  است.  سهرابی  میرمعصوم  مدیریت  تحت 
تبریز  شهرداری  تیم  رساندن  سابقه  نیز  بار  دو 
برتر را داشته و ماشین سازی سومین  به لیگ 
اول  صعود  است.  ورزشی  مدیر  این  صعود 
با  کشور  فوتبال  برتر  لیگ  به  تبریز  شهرداری 

اقتدار کامل و بدون باخت صورت گرفته بود.
وی همچنین در زمان مربیگری در فوتسال 
بازرگانی تبریز و گسترش فواد تبریز  تیم های 
را به لیگ برتر رسانده و شهرداری تبریز نیز با 
مدیریت وی به این سطح مسابقات رسیده بود.

ورزش  سازمان  رییس  عنوان  به  سهرابی 
عملکرد  نیز  رشته ها  سایر  در  تبریز  شهرداری 
و  والیبال  هندبال،  تیم های  و  داشته  خوبی 
بسکتبال شهرداری تبریز را از لیگ های مناطق 

کشور تا لیگ برتر کشور رسانده بود.
فوتبال ساحلی شهرداری تبریز نیز که سابقه 
قهرمانی در لیگ برتر ایران را دارد، نیز در زمان 
تبریز  شهرداری  باشگاه  در  سهرابی  مدیریت 

تشکیل و به این افتخارات دست یافته است.
شهرداری  ورزش  سازمان  رییس  سهرابی 
باشگاه  مالکیت  اینکه  با  توجه  با  و  است  تبریز 
شده،  واگذار  شهرداری  به  تبریز  ماشین سازی 
ماشین سازی  باشگاه  عامل  مدیر  عنوان  به  وی 

هم معرفی شده است.

با صعود ماشین سازی، آذربایجان 
قطب اصلی فوتبال کشور شد

مدافع تیم فوتبال ماشین سازی تبریز معتقد 
برتر،  لیگ  به  سازی  ماشین  صعود  با  است 

آذربایجان قطب اصلی فوتبال کشور شد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
صعود  خصوص  در  محمدپور«  »مهدی  ایسنا، 
ماشین سازی به لیگ برتر فوتبال کشور، اظهار 
این  مردم خیلی خوشحالم،  مثل  هم  من  کرد: 
تبریک  آذربایجان  مردم  به  را  مقتدرانه  صعود 
همواره  خوشحالی ها  این  امیدوارم  می گویم، 
زبان ها  ورد  آذربایجان  فوتبال  و  داشته  تداوم 

باشد.
تبریز در  از  تیم  وی در خصوص حضور سه 
کرد:  اظهار  برتر،  لیگ  مسابقات  آینده  فصل 
فوتبال  قطب های  از  یکی  همیشه  آذربایجان 
انتظار  در  سال ها  سازی  ماشین  است،  ایران 
صعود به لیگ برتر بود و خدا را شکر این مهم 
با حضور ما بازیکنان و مربیگری رسول خطیبی 

اتفاق افتاد.
صفر  بر  سه  پیروزی  با  رابطه  در  محمدپور 
مقابل مس رفسنجان، عنوان کرد: نیمه نخست 
نتوانستیم  رو  این  از  و  کردیم  کار  استرس  با 
ولی  بگذاریم،  نمایش  به  را  خودمان  فوتبال 
نیمه دوم با تعویض هایی که کادرفنی انجام داد، 
فوتبال بهتری به نمایش گذاشته و موفق به ثمر 

رساندن سه گل شدیم.
تبریز  ماشین سازی  فوتبال  تیم  بازیکن  این 
با اشاره به استقبال خوب هواداران از این بازی، 
گفت: فوتبال بدون هوادار معنا ندارد، انشاه از 
خواهد  هم  بهتر  هواداران  استقبال  بعد  به  این 

شد.

ــان  ــز از دروازه ب ــازی تبری ــگاه تراکتورس باش
ــی  ــه انضباط ــه کمیت ــران ب ــتقال ته ــم اس تی
ــد  ــکایت خواه ــور ش ــال کش ــیون فوتب فدراس

کــرد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــگ  ــت و نهم لی ــه بیس ــارس، در هفت ــل از ف نق
ــازی در  ــم تراکتورس ــور تی ــال کش ــر فوتب برت
ــر 2  ــه 3 ب ــا نتیج ــران ب ــگاه آزادی ته ورزش
برابــر اســتقال تهــران بــه برتــری دســت 

ــت. یاف
داشــت  فراوانــی  حواشــی  بــازی  ایــن 
ــارات  ــورد و اظه ــه برخ ــوط  ب ــی مرب ــه یک ک

دروازه بــان تیــم اســتقال بــوده اســت.
مهــدی رحمتــی عنــوان کــرده اســت تیــم 
ــر  ــخصی براب ــویه ش ــرای تس ــازی ب تراکتورس
اســتقال بــا تیــم دوم خــود بــه مصــاف الهــال 
ــان  ــارات دروازه ب ــن اظه ــت. همی عربســتان رف
ــازی را وادار  ــگاه تراکتورس ــتقال باش ــم اس تی
ــم  ــگاه تصمی ــن باش ــرده و ای ــش ک ــه واکن ب

ــد. ــه از وی شــکایت کن ــه اســت ک گرفت

در ســایت باشــگاه تراکتورســازی آمــده 
اســت: متأســفانه پــس از دیــدار تیم هــای 
ــی  ــراد ب ــی اف ــتقال برخ ــازی و اس تراکتورس
اخــاق کــه بــه همــگان ثابــت شــد، همچنــان 
نتوانســتند شکســت در مســتطیل ســبز را 
ــارات  ــی اظه ــه برخ ــدام ب ــند و اق ــرا باش پذی

نمودنــد. تأمل برانگیــز 
ــتقال  ــم اس ــان تی ــتا دروازه ب ــن راس در ای
تهــران طــی اظهارنظــری عجیــب مدعــی 
شــده اســت کــه تیــم تراکتورســازی بــه 
خاطــر تســویه  حســاب های شــخصی خــود بــا 
اســتقال همــه فکــر و ذکرشــان بــه ایــن بــازی 
بــوده و بــه الهــال باختنــد و بــه خاطــر بــازی 

بــا اســتقال تیــم دوم را بــه میــدان فرســتادند.
ــود  ــرح می ش ــی مط ــارات در حال ــن اظه ای
ــه دلیــل حضــور در  ــم تراکتورســازی ب کــه تی
لیــگ برتــر و لیــگ قهرمانــان باشــگاه های 
ــار در  ــک ب ــر 4 روز ی ــود ه ــور ب ــیا مجب آس
شــهرها و کشــور های مختلــف بــه مصــاف 
تیم هــا  ســایر  از  کمتــر  و  بــرود  حریفــان 
ــود در  ــور ب ــت و مجب ــتراحت داش ــت اس فرص
ــب داشــته  ــی در ترکی ــا تغییرات برخــی بازی ه

ــرد. ــام گی ــکاوری انج ــا ری ــد ت باش
ــان  ــتن بازیکن ــا داش ــازی ب ــم تراکتورس تی
یکدســت و متحــد ترکیــب اصلــی و ذخیــره ای 
نــدارد و در دیــدار مقابــل الهــال نیــز توانایــی 

پیــروزی در عمــان را داشــت، ولــی در اوج 
ــف واگــذار  ــه تیــم حری بدشانســی نتیجــه را ب
ــال  ــا اله ــاف ب ــه در مص ــد ک ــر چن ــرد. ه ک
ــود توانســت نماینــده  در روزی کــه میهمــان ب
ــه  ــد و ب ــدار شکســت ده ــا اقت ســعودی ها را ب
عنــوان تیــم اول گــروه مــرگ، نــام ایــران را در 

ــه دارد. ــر آوازه نگ آســیا پ
لــذا بهتــر اســت بــه  جــای اظهــار نظرهــای 
غیــر مســؤوانه در مــورد تیم هــای حریــف 
ــه فکــر تیــم خــود باشــند و اخاقیــات را در  ب

ــد. ــت کن ــال رعای فوتب
نفـرات حاضـر در زمین پـس از پایـان دیدار 
شـاهد بودنـد کـه دروازبان تیـم اسـتقال، تیم 

تراکتورسـازی را مـورد اتهـام قرار داده اسـت.
ــارات مطــرح  شــده   ــه اظه ــه ب ــا توج ــذا ب ل
تیــم تراکتورســازی نماینــده ایــران اســامی در 
لیــگ قهرمانــان باشــگاه هــای آســیا بــر خــود 
ــود  ــوق خ ــاق حق ــا در احق ــد ت ــرض می دان ف
ــه انضباطــی  ــه اخــاق و کمیت ــق کمیت از طری
ــد. فدراســیون فوتبــال مــوارد را پیگیــری نمای

علـوم  وزارت  اصلـی  برنامـه  علـوم،  وزیـر 
تبدیـل  مقاومتـی  اقتصـاد  تحقـق  حـوزه  در 
سـومی  نسـل  هـای  دانشـگاه  بـه  دانشـگاه ها 
دانسـت و گفـت: بـرای تحقـق این هـدف ایجاد 

اسـت. شـده  فراهـم  ازم  هـای  زیرسـاخت 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از مهـر، محمـد فرهادی در بیسـتمین سـالگرد 
جشـنواره فـن آفرینـی شـیخ بهایی در حاشـیه 
برگـزاری دوازدهمیـن جشـنواره فـن آفرینـی 
شـیخ بهایـی، اظهـار کـرد: ویژگی هـای اقتصاد 
نویـن جهانـی همانـا تمرکـز بـر توسـعه دانش، 
ایـده، نـوآوری، خاقیـت و فنـاوری اسـت کـه 
باعث شـده اسـت تحقیـق، نـوآوری و فن آوری 
اقتصادهـای  محـرک  موتـور  و  اصلـی  عامـل 

باشـد. امروزه 
وی افـزود: همچنین اقتصادهایـی که بر پایه 
فناوری اسـتوار شـده اند، قطعا اقتصـادی پایدار 
و مقـاوم می باشـد، و کمتـر تحـت تأثیـر عوامل 
سیاسـی، اجتماعـی و طبیعـی قـرار می گیرند و 

پایداری بسـیار باایـی دارند.
وزیـر علـوم ادامـه داد: در همیـن راسـتا در 
سـالی کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه 
سـال اقتصـاد مقاومتـی اقدام و عمل نـام گرفته 
اسـت بـدون شـک یکـی از قویتریـن مولفه های 
اقـدام و عمـل پـی ریزی اقتصاد کشـور بـر پایه 

دانـش نـوآوری و فن آوری اسـت.
وی گفـت: مقـاوم سـازی اقتصـاد تـا حـدود 
زیـادی اقتصـاد دانـش بنیـان اسـت کـه سـه 
شـامل  بنیـان  دانـش  اقتصـاد  اساسـی  رکـن 
نیـرو و سـرمایه انسـانی، زیرسـاخت ها و فضای 
تولیـد دانـش و نـوآوری و فنـاوری )دانشـگاه ها 
و پژوهشـگاه ها و پارک هـای علـم و فنـاوری(، 
قوانیـن و مقـررات ازم بـرای انجام امـور علمی 
و فـن آوری اسـت  کـه بـرای تحقـق اقتصـاد 

دانـش بنیـان توصیـه می شـوند.
فرهـادی ادامـه داد: در مـورد سـرمایه فکری 
و دانشـی وجـود بیـش از 5 میلیـون دانشـجو و 
عضـو هئیت علمی دانشـگاه ها و خیـل عظیمی 
از فـارغ التحصیـان دانشـگاهی ظرفیت زیادی 
ایـن  بتـوان  تـا  می کنـد  ایجـاد  کشـور  در  را 
مقـاوم سـازی  بـه سـمت  را  بـزرگ  پتانسـیل 

اقتصـاد و  تولیـد سـوق داد.
وی گفـت: وجـود این نیرو باعث شـده اسـت 
کـه امـروزه بـه لحاظ نیـروی علمی جایـگاه 16 
دنیـا و اول منطقـه را کسـب کنیـم و بـه لحاظ 

کیفـی نیـز توانسـته ایم حـدود 200 دانشـمند 
دنیـا  برتـر  درصـد  یـک  دانشـمندان  بیـن  در 

باشیم. داشـته 
وزیر علوم ادامه داد: دانشـمندان ما توانسـته اند 
یـک و نیـم درصد مقـاات علمی دنیـا را تولید 
کننـد در حالـی که جمعیـت ایران یـک درصد 

جمعیت جهان اسـت.
گذشـته  سـال  در  توانسـته ایم  گفـت:  وی 
رتبـه چهـارم دنیـا را از نظـر رشـد علمـی دنیـا 
کسـب کنیـم در حالـی کـه رشـد علمـی اکثـر 

کشـورهای پیشـرفته منفـی بـوده اسـت.
فرهـادی  بیـان داشـت: از نظر زیرسـاخت ها 
نیـز بیـش از هـزار دانشـگاه و موسسـه آموزش 
عالـی ، 700 پژوهشـگاه و موسسـه پژوهشـی 
، 38 پـارک علـم و فنـاوری، 167 مرکـز رشـد 
شـرکت   600 علمـی،  انجمـن   350 فنـاوری، 
دانـش بنیـان مسسـتقر در پارک هـای علمـی و 
تحقیقاتـی، 4هـزار و 400 واحد فنـاور و 1500 
نشـریه علمی و پژوهشـی در کشـوربرای تبدیل 
علـم و فنـاوری بـه محصـول و ثـروت فراهـم 

است. شـده 
وی ادامـه داد: در سـال های اخیـر بـه لحاظ 

کیفـی نیـز دانشـگاه ها جایـگاه بسـیار خوبی را 
در دنیـا کسـب کرده انـد 13 دانشـگاه ایـران در 
زمـره یـک درصـد برتـر دانشـگاه های دنیـا قرار 
گرفته انـد و ایـن دانشـگاه ها قریب بـه 1/7دهم 

مقـاات برتـر دنیـا را تولید کـرده اند.
ایـن  کنـار  در  کـرد:  اضافـه  علـوم  وزیـر 
نظـر  از  ایـران  رتبـه  متاسـفانه  توانمندی هـا 
مناسـبی  جایـگاه  محصـول  بـه  ایـده  تبدیـل 
نـدارد، و ضـرورت دارد با برنامـه ریزی و نظارت 
عرصـه  در  را  قبولـی  قابـل  جهـش  پایـش،  و 

کنـد. ایجـاد  فنـاوری 
وی گفـت: بـا ایـن وجود رشـد رتبـه نوآوری 
در دولـت یازدهم رشـد قابل قبولی بوده اسـت، 
کـه بـا تمهیـدات اتخـاذ شـده 14 رتبـه صعود 

داشـته ایم.
فرهـادی بـا بیـان اینکـه،  در سـال گذشـته 
قریـب بـه 100 محصـول فناورانـه در پارک ها و 
مراکـز رشـد خلق شـده کـه بیـش از 750 ایده 
علمـی تبدیـل به محصول شـده اسـت گفــت:  
از ایـن تعـداد 600 محصـول نیز تجاری سـازی 

شـده است.
وی بیـان داشـت: سـه هـزار و 700 بسـته 

فنـاوری در دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـی ورود 
بـه مراکـز رشـد داشـته اند کـه حاصـل تـاش 
و  علـم  پارک هـای  میـان  تعامـل  و  مسـمتر 
فنـاوری و دانشـگاه ها بـوده اسـت. که در سـال 
در  زایشـی  پایـدار  شـغل  هـزار   30 گذشـته 

پارک هـا و مراکـز رشـد ایجـاد شـده اسـت.
فرهـادی گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه اعتبـار 
پارک هـا 120میلیاردتومـان بوده اسـت گردش 
در  پارک هـا  در  مسـتقر   شـرکت های  مالـی 
دوسـال گذشـته هـزار و 800 میلیـارد تومـان 
گذشـته صـادرات  سـال  دو  در  و  اسـت  بـوده 
محصـوات دانـش بنیـان85 میلیـون دار بوده 

. ست ا
وی افــزود: حمایــت از شــرکت های دانــش 
ــات و  ــوم تحقیق ــع وزارت عل ــون جام ــان، قان بنی
ــی  ــاوری، نقشــه جامــع علمــی کشــور و قانون فن
شــدن هزینــه کــرد یــک درصــد اعتبــارات 
هزینــه ای دســتگاه ها در حــوزه  پژوهــش و 
فنــاوری نیــز آینــده خوبــی برای ترســیم پیشــبرد 
شــرکت های علمــی و فنــاوری ترســیم می کنــد.

علـوم  وزارت  اصلـی  برنامـه  علـوم،  وزیـر 
تبدیـل  مقاومتـی  اقتصـاد  تحقـق  حـوزه  در 
سـومی  نسـل  هـای  دانشـگاه  بـه  دانشـگاه ها 
دانسـت و گفـت: بـرای تحقـق این هـدف ایجاد 
زیرسـاخت هـای ازم و راه انـدازی دفاتر انتقال 
فنـاوری، مراکـز کارآفرینـی و نـوآوری، مراکـز 
مالکیـت فکـری، تقویت ضـرورت ایجـاد تعامل 
سـازنده با پارک هـای علمی و تحقیقاتی اسـت 
کـه هم اکنـون در چنـد دانشـگاه بـزرگ دفاتر 

انتقـال فنـاوری ایجـاد شـده اسـت.
وی گفـت: در دو سـال اخیـر تعـداد مراکـز 
کارآفرینـی 58 بـوده کـه به 112 مرکز رسـیده 

ست. ا
فرهـادی بـا تأکید بـر اینکه، بیـن پارک های 
علمـی و تحقیقاتـی  و دانشـگاه ها بایـد ارتبـاط 
امنایـی  هئیـت  بایـد  گفـت:  باشـد،  منظمـی 
از  امنـای  و هئیـت  دانشـگاه ها  پارک هـا در  از 

پارک هـا در دانشـگاها وجـود داشـته باشـد.
وی در پایـان تصریـح کـرد: در اسـتفاده از 
ظرفیت هـای ایرانیان خارج از کشـور و اسـتفاده 
از محصـوات دانـش بنیـان در بازارهای جهانی 
و تعامل با دانشـگاهای خارج از کشـور از تدابیر 
وزارت علـوم و فناوری هم سـو با سیاسـت های 
خارجـه دولت تدبیـر و امید در دوره پسـابرجام 

است.
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بانک مرکزی در حالی به دنبال تکمیل فرآیند 
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که رسیدگی 
به شرکت های گمنام وام دهنده به فراموشی سپرده 

شده است و هر روز تعداد آنها بیشتر می شود.
بانک مرکزی در حالی این روزها به دنبال تکمیل 
فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است و قصد 
دارد که موسسات و صندوق های فعال در چرخه 
اقتصاد را ساماندهی کند که به نظر می رسد رسیدگی 
به شرکت های گمنام وام دهنده به فراموشی سپرده 
شده است و هر روز تعداد آنها بیشتر می شود بدون 

اینکه مشکلی در نحوه فعالیت آنها ایجاد شود.
اصطاح »پرداخت وام« در مدت زمان نیم یا یک 
ساعت توسط شرکت های فعال در بخش سرمایه در 
سال های گذشته همواره در بخش آگهی های روزنامه 
شرکت ها  این  و  می شد  درج  کثیراانتشار  های 
سودهای  متقاضیان  به  کان  وام های  پرداخت  با 
هنگفتی را به جیب می زدند و چه بسا از این طریق 
مشکاتی را برای نظام اقتصادی، مالی و سرمایه ای 

کشور و برخی افراد ایجاد می کردند.
اینگونه  فعالیت  مرکزی  بانک  اینکه  وجود  با 
به  بارها نسبت  شرکت ها را ممنوع اعام کرده و 
غیرقانونی بودن عملکرد آنها هشدار داده است اما 
هنوز هم چنین آگهی هایی در همین روزنامه ها 
اعام می شود، با این تفاوت که بدلیل غیرقانونی 
بودن فعالیتشان اصطاح پرداخت وام را به »پرداخت 
فوری سرمایه« تغییر داده اند تا از این طریق بدون 

جلب توجه به فعالیت های خود ادامه دهند.
طی سال های گذشته پس از اینکه بانک مرکزی 
نسبت به فعالیت این شرکت ها واکنش نشان داد و 
از روزنامه هایی که چنین آگهی هایی را در صفحات 
این  که  کرد  درخواست  منعکس می کردند،  خود 
شیوه را متوقف کنند، برای مدت زمانی درج این 
آگهی ها متوقف شد اما حال شرکت های فعال در 
بازار فعالیت  بخش پرداخت وام های فوری دوباره 
خود را از طریق همین دست تبلیغات داغ کرده اند 

و مشتریان بسیاری هم دارند.
در زمانی که پرداخت وام به ویژه وام های خرد 
توسط بانک ها متوقف شده و حتی برای دریافت 
یک وام ازدواج هم باید ماه ها در نوبت و صف ماند، 

این شرکت ها با شیوه هایی که دارند و سودهایی که 
می گیرند، وام هایی را به صورت فوری و حتی نیم 
ساعته و یک ساعته بدون نیاز به ضامن به متقاضیان 

می پردازند.
فعالیت طوانی  این شرکت ها سابقه  از  برخی 
مدت در این بازار را دارند، برخی از آنها پرداخت 
فوری وام به دارندگان طا و سکه با چک، 100 
در  و  می دهند  انجام  را  طا  ارزش  درصد  یا 90 
هر قسط بخشی از طای دریافت شده به عنوان 
وثیقه را به گیرنده وام باز می گردانند. پرداخت فوری 
وام به دارندگان خودرو تا 50 درصد ارزش خودرو 
بدون انتقال سند هم شیوه دیگری است که آنها 

بکار می برند.
است،  برانگیز  تامل  آنها  های  آگهی  از  برخی 
پرداخت آسان و فوری وام در ازای وثیقه خط رند 
یا فرش نفیس در کمتر از 10 دقیقه یا 5 دقیقه، 
پرداخت وام تا 60 درصد خودروی مدل باا، تا 80 
درصد قیمت سیم کارت، پرداخت وام از یک تا 15 
میلیون تومان ویژه کارمندان دولت و بازنشستگان با 
چک و پرداخت وام به هر میزان با سند مسکونی 

تهران نیز بخش دیگری از این تبلیغات است.
سودهای  که  می کنند  مطرح  آنها  از  برخی 
دریافتی شان شرعی و براساس عقود مضاربه است و 
بر آن تاکید هم می کنند، پرداخت وام از مبالغ کم تا 
میلیاردها تومان هم در بین آنها وجود دارد، پرداخت 
وام با کمترین هزینه یا پرداخت وام به برای خرید 
اتومبیل های خارجی هم در این بین دیده می شود. 
را  اعتماد مشتریان شان  اینکه  برای  آنها  از  برخی 
تمام کارها در حضور  جذب کنند، می گویند که 

وکیل و در محضر انجام می شود.
در شرایطی که نظام بانکی هر روز شرایط سخت 
می کند،  اعمال  وام  پرداخت  برای  را  تری  گیرانه 
این شرکت ها با شیوه هایی که به کار گرفته اند و 
شگردهایی که دارند، خاء پرداخت وام به صورت 
فوری و بدون ضامن را پر کرده اند، گرچه دریافت 
انجام  را  بازپرداخت های کانی  باید  وام  کنندگان 

دهند.
بهره این وام ها از سودهای کان نظام بانکی هم 
بیشتر است و گرچه عنوان می کنند این نرخ ها مانند 

نرخ های سود بانکی متعارف است اما بیش از 37، 
38 درصد سود می گیرند و گاهی دو سوم مبلغی 
که به صورت وام دریافت شده، باید به عنوان سود 

بازپرداخت شود.  
بر روی  پولی کشور  بازار  فعال در  شرکت های 
هر کاایی که دارای ارزش مادی باشد، مانند سند 
ملکی، خودرو، فرش، طا، سکه، شماره تلفن رند 
این  می پردازند.  وام  غیره  و  چک  دسته   ،0912
شرکت های گمنام با یکدیگر در بخش نرخ های بهره 
دریافتی در رقابت هستند و نرخ هایی نزدیک به هم 

را اعام می کنند.
این شرکت ها در قبال گرو گذاشتن طا، تا 90 
هر  قبال  در  و  وام می پردازند  را  آن  ارزش  درصد 
بار بازپرداخت مبلغ وام معادل مبلغی بازپرداختی، 
بخشی از طا را باز می گردانند. البته مشابه چنین 
شیوه ای در بانک کارگشایی هم انجام می شود اما 
فقط تا مبلغ دو میلیون تومان! در شیوه مذکور تقریبا 

نیمی از مبلغ طا به صورت بهره پرداخت می شود.
نکته دیگر اینکه اغلب بانک ها پرداخت وام را 
منوط به سپرده گذاری کرده اند اما این شرکت ها 
وام  شود،  انجام  آنها  در  ای  سپرده  اینکه  بدون 
می دهند. در عین حال زمانی که سند ملک یا خودرو 
را گرو گذاشته باشید، انتقال سند غیرممکن است و 

فقط مال مذکور توقیف می شود.  
البته اقساط بازپرداختی این وام ها بسیار باا است، 
به عنوان نمونه اگر مبلغی حدود 50 میلیون وام 
دریافت شده باشد، این میزان وام در کمتر از مدت 
یکسال باید بازپرداخت و همراه با سود و کارمزد و 

غیره بازپرداخت شود.
پرداخت  درب  بانک ها  که  شرایطی  در  حال 
وام های خود را به روی مردم و حتی بخش تولید 
کشور بسته اند، بسیاری  حتی بخش های تولیدی 
به  فعالیت  ادامه  برای  ناچارند  کشور  اقتصادی  و 
سمت این شرکت های غیرقانونی بروند و به جای 
اینکه نجات پیدا کنند، بیشتر گرفتار ورشکستگی 

و پرداخت اقساط سنگین این نوع وام ها می شوند.

در ادامــه پیگیــری پرونــده فســاد شــهرداری 
و شــورای شــهر تبریــز خبــر از بــاز شــدن پــای 
ــس  ــز و رئی ــهرداری تبری ــت ش ــر حراس مدی
ــز  ــهرداری تبری ــارت ش ــاختمان عم ــر س دفت

ــد. ــر می دهن ــهر خب ــن ش ای
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از فــارس، یــک منبــع آگاه در ایــن رابطــه 
اظهــار داشــت: در رابطــه بــا پرونــده فســاد در 
شــهرداری و شــورای شــهر تبریــز بایــد دقــت 
ــم و  ــوان مته ــه عن ــراد ب ــری اف ــم یک س کنی
ــن  ــع در ای ــوان مطل ــه عن ــراد ب ــری اف یک س

ــتند. ــده هس پرون
ــر  ــتگیری مدی ــر دس ــع آگاه خب ــن منب ای
حراســت شــهرداری تبریــز و رئیــس دفتــر 
ســاختمان عمــارت شــهرداری تبریــز را تاییــد 

ــرد. ک

تاکنون ۱5 نفر احضار و 4 نفر بازداشت 
شده اند

رئیــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی 
در  فروردیــن ســال جاری  دوم  و  بیســت  در 
احضــار  از  فــارس  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
ــرای  ــز ب ــهر تبری ــورای ش ــو ش ــن عض چهارمی

ــر داد. ــه دادگاه خب ــات ب ــه توضیح ارائ
مظفــری  حکمــت  علــی  حجت ااســام 
ــهر  ــورای ش ــارم ش ــر چه ــار نف ــت: احض گف
ــتگیری وی  ــی دس ــه معن ــه دادگاه ب ــز ب تبری
نیســت، بلکــه ایــن عضــو شــورای شــهر 
شــده  دعــوت  قضایــی  کار  روال  براســاس 
اســت تــا براســاس مســتنداتی کــه وجــود دارد 

ــود. ــام ش ــم اته تفهی

ــات در  ــات و دفاعی ــر توضیح ــزود: اگ وی اف
ــی کــه وجــود دارد توجیه کننــده  ــل دایل مقاب
باشــد رفــع نیــاز می شــود و نیــازی بــه صــدور 

قــرار نخواهــد بــود.
ــح کــرد: ممکــن اســت  ــن مســئول تصری ای
دایــل و مســتندات برخــی از اعضــای شــورای 
شــهر کافــی نباشــد، ولــی قاضــی بــا توجــه بــه 
دفاعیــات تشــخیص می دهــد کــه فرصــت 
تــدارک دفــاع را در اختیــار متهــم قــرار دهــد 
ــادر و  ــبی ص ــرار مناس ــورت ق ــن ص ــه در ای ک

ــود. ــت آزاد می ش ــد ضمان ــا قی ــم ب مته
مظفــری خاطرنشــان کــرد: در بعضــی مواقع 
ادلــه بســیار قــوی و دفاعیــات غیرموجــه اســت 
ــج  ــه و پن ــای س ــورت ماده ه ــن ص ــه در ای ک
قانــون مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء و اختــاس 
ــرای دادگاه  ــرار بازداشــت موقــت را ب صــدور ق
الزامــی کــرده و نمی تــوان مرتکبیــن ایــن 

ــت آزاد کــرد. ــا ضمان ــم را ب جرای
ــه  ــب وظیف ــر حس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــرادی  ــرای اف ــتیم ب ــار هس ــود ناچ ــی خ قانون
کــه در مظــان اتهــام قــرار دارنــد و مســتندات 
علیــه آنهــا گزارش شــده اســت قــرار بازداشــت 
ــورای  ــده ش ــه داد: در پرون ــم، ادام ــادر کنی ص
شــهر و شــهرداری تاکنــون حــدود 15 نفــر را 
ــرای  ــداد ب ــن تع ــه از ای ــم ک ــار کرده ای احض
چهــار نفــر قــرار بازداشــت موقــت صــادر شــده 

ــده اند. ــه آزاد ش ــد وثیق ــا قی ــه ب و بقی

دعوت از اعضای شورای شهر و کارکنان 
شهرداری همچنان ادامه دارد

ــوم  ــًا معل ــرد: فع ــه ک ــئول اضاف ــن مس ای
ــادر  ــری ص ــرار دیگ ــا ق ــت و ی ــت بازداش نیس
شــود؛ در هــر صــورت دعــوت از اعضــای 
شــورای شــهر و کارکنــان شــهرداری همچنــان 
ادامــه دارد و می خواهیــم هــر چــه زودتــر 
تحقیقــات ایــن پرونــده را تکمیــل کنیــم و بــه 

دادگاه ارائــه دهیــم.
ــرای  ــراد ب ــروی اف ــد کــرد: آب مظفــری تاکی
ــان  ــه خودم ــل ب ــدون دلی ــم اســت و ب ــا مه م

ــه دادگاه احضــار  اجــازه نمی دهیــم کســی را ب
کنیــم، امــا مصمــم هســتیم افــرادی را کــه بــه 
نوعــی در بحــث ارتشــاء و تبانــی در معامــات 
مختلــف پروژه هــای شــهری اعمــال نفــوذ 
کرده انــد و دایــل علیــه آنهــا اســت بــا رعایــت 

حرمــت و جایــگاه افــراد مجــازات کنیــم.

دریافت حداقل ۱00 میلیون تومان در یکی 
از موارد رشوه گیری اعضای شورای شهر

ــان  ــط متهم ــوه توس ــذ رش ــزان اخ وی می
شــورای شــهر و شــهرداری را متفــاوت عنــوان 
ــدام  ــردی اق ــت ف ــن اس ــت: ممک ــرد و گف ک
بــه اخــذ چنــد مــورد رشــوه کنــد بــه عنــوان 
ــورد  ــک م ــا در ی ــان تنه ــی از متهم ــال یک مث
رشــوه گیری حداقــل 100 میلیــون تومــان 
ــا  ــا ب ــت کــرده اســت ت ــل دریاف از طــرف مقاب
اعمــال نفــوذ وی را بــرای تصاحــب ســمتی در 

ــد. ــی کن ــهردار معرف ــه ش ــهرداری ب ش

هنوز ادله ای علیه شهردار تبریز وجود 
ندارد

ــارس  ــگار ف ــؤال خبرن ــه س ــخ ب وی در پاس
مبنــی بــر احتمــال دســت داشــتن شــهردار در 
ایــن پرونــده اظهــار کــرد: هنــوز در ایــن مــورد 
ادلــه ای نداریــم، امــا اگــر داشــته باشــیم بــرای 
ــد  ــی نمی کن ــراد فرق ــگاه اف ــام و جای ــا مق م
و در مجــازات دســت اندازان بــه بیت المــال 
ــام  ــگاه و مق ــدگان از جای ــتفاده کنن و سوء اس

کوتاهــی نمی کنیــم.

اگر کیفرخواست صادر شود حکم تعلیق 
شورا اجرا می گردد

وی ادامه داد: پرونده شــورای شــهر و شــهرداری 
تبریــز فعــاً در مرحلــه تحقیقــات مقدماتی اســت 
و منتهــی بــه صــدور کیفرخواســت نشــده اســت 
ــم  ــا حک ــر کیفرخواســت صــادر شــود حتم و اگ
ــای  ــردد و اعض ــرا می گ ــز اج ــورا نی ــق ش تعلی
ــد داشــت  شــورای شــهر اجــازه فعالیــت نخواهن

مگــر اینکــه مشــمول حکــم برائــت شــوند.

شگردهای جدید متخلفان بازار پولی؛

دریافت وام میلیاردی بدون ضامن
با ورود مدیر حراست و رئیس دفتر ساختمان عمارت شهرداری تبریز

پای 2 نفر دیگر به پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز باز شد!


