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ســرمقــاله

تازه های خبرتازه های خبر

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

معاون وزیر علوم:
14 دانشگاه ایران جزء دانشگاه های 

برتر جهان هستند

معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 14 دانشــگاه 
جــزء  بین المللــی  رنکینــگ  در  ایــران 

دانشــگاه های برتــر دنیــا هســتند.
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر بــه 
نقــل از فــارس، وحیــد احمــدی در نشســت 
ــل  ــرد: چه ــار ک ــگاران اظه ــا خبرن ــری ب خب
و نهمیــن اجــاس معاونــان پژوهشــی و 
ــی  ــه میزبان ــور ب ــگاه های کش ــاوری دانش فن
اردبیــل طــی دو روز آینــده برگــزار می شــود 
و مــا بــرای میزبانــی ایــن اجــاس شــهرهایی 
را انتخــاب می کنیــم کــه قبــًا ایــن اجــاس 
برگــزار نشــده کــه در حــال حاضــر 10 
ــور  ــطح کش ــی در س ــوزش عال ــه آم منطق
طبقه بنــدی شــده و هــر منطقــه برنامــه 
ــه  ــری ارائ ــاس سراس ــن اج ــود را در ای خ

می کنــد.
وی تصریــح کــرد: معمــواً در اجــاس 
ــگاه های  ــاوری دانش ــی و فن ــان پژوهش معاون
کشــور مــروری بــر عملکــرد حــوزه پژوهــش 
کــه  می شــود  دانشــگاه ها  فنــاوری  و 
ــا و  ــگاه ها، چالش ه ــت دانش ــی وضعی بررس
ــورد  ــاس م ــن اج ــده در ای ــای آین برنامه ه

بحــث و گفت وگــو قــرار می گیــرد.
وزارت  فنـــاوری  و  پژوهـــش  معـــاون 
در  فنـــاوری گفت:  و  تحقیقـــات  علـــوم، 
کمیســـیون هایی  تشـــکیل  با  اجاس  این 
موضوعـــات اساســـی وزارت علـــوم مورد 
بحـــث و گفت وگـــو قـــرار می گیـــرد که 
در مرحلـــه اول حول محور نحـــوه تعامل 
دانشـــگاه ها و مراکـــز عالـــی بـــا نهـــاد 
اســـتاندارد کشـــور به منظور اســـتاندارد 
مراکز  ســـاماندهی  دانشـــگاه ها،  کـــردن 
آزمایشـــگاهی در دانشـــگاه ها و ایجـــاد و 
راه اندازی شـــبکه های آموزشـــی در کشور 

از برنامه هـــای حائـــز اهمیت اســـت.
راه اندازی 130 آزمایشگاه مرکزی در 

سطح کشور
معاون پژوهش و فناوری وزارت

 معاون فرماندهی انتظامی استان: 
ثبت نام طرح جریمه مشموان غایب 

آذربایجان شرقی آغاز شد

فرماندهی  عمومـــی  وظیفـــه  معـــاون 
گفـــت:  شـــرقی  آذربایجـــان  انتظامـــی 
متقاضیـــان طرح جریمه مشـــموان غایب 
می تواننـــد از اول خردادمـــاه ۹۵ به مدت 
4۵ روز درخواســـت خود را از طریق دفاتر 
خدمات الکترونیـــک انتظامی )پلیس +10( 

ثبـــت کنند.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر بـه 
آژدن  ابراهیـم  سـرهنگ  تسـنیم،  از  نقـل 
بـه  اشـاره  بـا  خبرنـگاران،  بـا  گفت وگـو  در 
از  غایـب  ثبت نـام طـرح جریمـه مشـموان 
اول خردادمـاه، اظهـار داشـت: افـراد متقاضی 
 8 از  بیـش  دارای  طـرح جریمـه مشـموان 
تبصـره  )ط(  بنـد  اسـاس  بـر  غیبـت،  سـال 
قانـون بودجـه سـال 13۹۵  17 ماده واحـده 
اول  از  مجلـس شـورای اسـامی، می تواننـد 
خردادماه امسـال به مدت 4۵ روز درخواسـت 
خـود را از طریـق دفاتـر خدمـات الکترونیـک 

انتظامـی )پلیـس +10( ثبـت کننـد.
ــه در  ــی ک ــه داد: مشــموان غایب وی ادام
ــه  ــی ب ــوده ول ــام نم ــته ثبت ن ــال گذش س
ــه  ــغ جریم ــز مبل ــه واری ــبت ب ــی نس دایل
مجــدداً  چنانچــه  نیــز  نکرده انــد  اقــدام 
خواســتار بهره منــدی از ایــن طــرح هســتند 
بــا  می بایســت در مدت زمــان اعام شــده 
مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــس +10( نس ــی )پلی انتظام

ــد. ــدام کنن ــود اق ــت خ درخواس
فرماندهــی  عمومــی  وظیفــه  معــاون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج انتظام
اینکــه میــزان جریمــه مشــموان غایــب 
ــرای معافیــت از خدمــت وظیفــه عمومــی،  ب
ــان  ــی متقاضی ــدارک تحصیل ــاس م ــر اس ب
محاســبه می شــود، گفــت: ایــن مبلــغ بــرای 
افــراد دارای مــدرک زیــر دیپلــم 10 میلیــون 
ــوق  ــان، ف ــون توم ــم 1۵ میلی ــان، دیپل توم
ــانس 2۵  ــان، لیس ــون توم ــم 20 میلی دیپل
ــون  ــانس 30 میلی ــان، فوق لیس ــون توم میلی
ــون  ــکی 3۵ میلی ــری غیرپزش ــان، دکت توم

ــکی 40 ــری پزش ــان، دکت توم

اقتصاد  تحقق  معدن  بخش  توسعه  بدون 
مقاومتی عملی نیست. برای رسیدن به اقتصاد 
صنعت  حوزه  مقاومتی  اقتصاد  پایه  بر  پویا 
معدن نیازمند تقویت است. آذربایجان شرقی 
به لحاظ بهره برداری از ذخایر معدنی در رتبه 
متاسفانه  این همه  با  دارد،  قرار  اول کشوری 
شاهد هستیم علی رغم رتبه اول کشوری به 
لحاظ ذخایر در بحث استخراج در رتبه پنجم 
قرار داریم که این موضوع نشان دهنده عدم 
توجه مسئوان استانی به حوزه صنعت است.

 چرا آذربایجان شرقی نتوانسته به رغم همه 
این امکانات و ویژگی ها در عرصه صنعتی به 
نقطه مطلوب برسد برای ایجاد اشتغال راهی 
جز توسعه صنعتی کشور وجود ندارد. معادن 
به صورت سنتی  آذربایجان شرقی  استان  در 
برای  روند  این  باید  که  می شوند  استخراج 
شود  اصاح  اقتصادی  صرفه  و  تولید  افزایش 
.اصاح این روند فقط با استفاده از تکنولوژی 
دستگاه های  و  استخراج  شیوه  در  روز  های 
روی  باید  که  شود  می  محقق  استفاده  مورد 

این موضوع توجه ویژه ای صورت گیرد.
با  ها  بانک  بیمه،  مالیات،  اداره  همراهی 
تواند  است که می  از مسائلی  نیز  صنعتگران 
انگیزه  و  کرده  کمک  تولید  موانع  رفع  به 
صنعتگران را برای تداوم کار بیشتر کند. باید 
در زمینه قوانین مربوط به معادن تجدید نظر 

هایی صورت گیرد و تسهیات ازم

خام فروشی ممنوع!

 عبده تبریزی مطرح کرد:
ادغام بانک ها کلید صنعت 

بانکداری
اتخاذ سیاست های تشویقی 

برای آموزش زبان های 
خارجی در مدارس

گسترش همکاری های 
صنعتی تبریز با جمهوری 

آذربایجان

فعالیت ۳۷ بانک 
دولتی و خصوصی در 

آذربایجان شرقی
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مدیـرکل تعـــاون، کار و رفـــــاه اجتماعی 
آذربایجـان شـرقی بـر لـزوم توسـعه ورزش در 

محیـط هـای کارگـری اسـتان تاکیـد کرد.
از  نقل  به  نامه عجب شیر  هفته  گزارش  به 
مهر در نشست هم اندیشی سرپرستان انجمن ها 
و هیات های ورزش کارگری آذربایجان شرقی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  با حضور 
انسانی  منابع  مدیران  مجمع  رئیس  استان 
و  انجمن ها  سرپرستان  و  استان  کارخانجات 
هیات های شهرستانی به میزبانی هیات ورزش 
کارگران آذربایجان شرقی برگزار شد، عاوه بر 
بررسی مسائل و موضوعات مطرح در این حوزه، 
برتر ورزش کارگری  و هیات های  انجمن ها  از 

آذربایجان شرقی نیز تجلیل شد.

باید در راستای توسعه ورزش در 
محیط های کارگری تاش کنیم

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
آذربایجــان شــرقی ورزش را عامــل اصلــی برای 
ــاط و  ــادابی و نش ــالم، ش ــی س ــاد محیط ایج
ســامتی نیــروی ارزشــمند کارعنــوان و تصریح 
ــعه ورزش در  ــاس توس ــن اس ــر همی ــرد: ب ک
محیــط هــای کارگــری امــری ضــروری اســت 
کــه تحقــق آن تــاش بیشــتر انجمن هــا 

و هیــات هــای ورزش کارگــری اســتان را 
. می طلبــد 

میر احد حسینی با تاکید بر حمایت کارفرمایان 
برای  منابع  تعریف  و  توسعه ورزش کارگری  در 
توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و توسعه اماکن 
ورزشی بر اساس مواد قانون کار گفت: توسعه و 
تکمیل اماکن ورزشی از اهداف اداره کل تعاون، 
است  شرقی  آذربایجان  اجتماعی  رفاه  و  کار 

کارگران  ورزش  فرهنگی  های  مجموعه  چون 
از  این قشر  برخورداری آحاد  بسزایی در  نقش 

چنین اماکنی را دارند.
وی بـر تدوین برنامه عملیاتـی تقویم ورزش 
کارگـری و برگزاری مسـابقات و تورنومنت های 
ورزشـی در سطح اسـتانی و کشوری در سطوح 
مختلف کارگاهی اسـتانی و ملـی را مورد تاکید 
قـرار داد و افـزود: با توجه به اهمیـت، جایگاه و 

نقـش ورزش در بهره وری نیروی کار و راندمان 
تولیـد، می توانـد در اقتصـاد نقش آفرین باشـد 

و شـکوفایی کشـور را به ارمغان آورد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
تهدید  به  توجه  با  شد:  نشان  خاطر  شرقی 
سامت کارگران در بخش های مختلف بدلیل 
آسیب های ناشی از مشاغل سخت و زیان آور 
و یا امراض ناشی از این قبیل کارها، توجه به 
و  محیط  سازی  سالم  به  می تواند  ورزش  امر 
جلوگیری از بروز برخی مشکات و آسیب های 

جسمی، روحی و روانی کارگران کمک کند.

بالفعل شدن ظرفیت های باای ورزش 
کارگری استان نیازمند استعداد یابی است

کار  تعاون،  کل  اداره  اجتماعی  امور  مدیر 
ورزش  هیات  سرپرست  و  اجتماعی  رفاه  و 
نشست  این  در  تیز  شرقی  آذربایجان  کارگران 
گفت: انجمن ها و هیات های شهرستانی نقش 
سطح  در  کارگری  ورزش  توسعه  در  بسزایی 
استان و کشور ایفا می کنند و اقدامات آنها قابل 

تقدیر است.
پرویز پناهی افزود: بالفعل شدن ظرفیت های 
سطح  در  قهرمانی  برای  کارگری  ورزش  باای 

ملی نیازمند استعدادیابی است 

در نشست سرپرستان انجمن ها و هیات های ورزش کارگری آذربایجان شرقی عنوان شد؛ 

لزوم توسعه ورزش کارگری در استان

57 6

4658

2

۳

۳

4

۷

2

رؤسای جمهور جهان، چقدر 
حقوق می گیرند؟؟! 

مجلس دهم با 8 کرسی بدون 
نماینده آغاز به کار می کند

عضویت برخی افراد در هیأت 
مدیره 1۰ شرکت

شهرداری تبریز صدرنشین 
برترین تیم های دوچرخه سواری 

آسیایی

تکلیف وضعیت شورای شهر تبریز 
پس از دستگیری 4 عضو شورا 

تعیین می شود

شهردار باید پاسخگو باشد

 دکتر تقوی:

نیاز اقتصاد 
به شوک مثبت قوی

استاندار آذربایجان شرقی:

حل مشکات اقتصادی 
نیازمند مدیریت جهادی 

است

پیام رهبر انقاب به مجلس خبرگان؛
حراست دقیق از هویت اسامی 
و انقابی نظام مهمترین وظیفه 

خبرگان است

تورم پس از 4۰ سال 
تک رقمی می شود

وضع اقتصاد در حال خوب شدن است

اگر کسی می خواهد در سیستم اداری کار کند باید خادم مردم باشد
کاهش قیمت ها باید با افزایش بهره وری همراه باشد

اجرای برجام، نویدبخش چشم انداز مطلوبی است

بدون حضور مردم هیچ هدفی قابل دست یابی نیست
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یادداشــت دیدگاه

علی تارم

ــه  ــای دهـ ــواده هـ ــر، خانـ ــادش بخیـ یـ
60 و 70 را می گویـــم مـــرور آنهـــا بیشـــتر 
آمدهـــای  و  رفـــت  شـــلوغی،  همـــه  از 
ــان  ــن و مهمـ ــی رفتـ ــگی و مهمانـ همیشـ
ــرای  ــه هایـــی بـــزرگ را بـ آمـــدن در خانـ

نســـل مـــا تجلـــی می کنـــد.
ــد  ــای قـ ــه هـ ــر از بچـ ــه هایـــی پـ خانـ
و نیـــم قـــد کـــه از همـــه ســـنی در آنهـــا 
پیـــدا می شـــد از نـــوزاد شـــیرخوار گرفتـــه 
تـــا جـــوان دبیرســـتانی و پشـــت کنکـــوری 
کـــه همگـــی اعضـــای یـــک خانـــواده پـــر 
ــلوغ را تشـــکیل می دادنـــد. جمعیـــت و شـ

ــردن و  ــازی کـ ــدا، بـ ــر و صـ ــی سـ گاهـ
ـــدی  ـــه ح ـــا ب ـــن خانواده ه ـــرف زدن در ای ح
بـــود کـــه صـــدای شـــان بـــه کوچـــه هـــم 
می رســـید و آنقـــدر محیـــط ایـــن خانه هـــا 
ـــین  ـــای ماش ـــوب صداه ـــه مغل ـــود ک ـــلوغ ب ش
و بقیـــه ســـر و صداهـــای محلـــه می شـــد.

ایـــن  در  ســـکوت  جملـــه  یـــک  در 
ـــیار  ـــه بس ـــود ک ـــا ب ـــی گرانبه ـــا بهای خانه ه
ــب  ــه شـ ــگام نیمـ ــم در هنـ ــدک آن هـ انـ
ـــگام چـــادرش را  ـــب هن ـــد و ش ـــدا می ش پی

بـــر ســـر خانواده هـــا می کشـــید.
ـــی از  ـــا واقع ـــته ام ـــای گذش ـــا تصویره اینه
ـــی  ـــع ایام ـــه تب ـــی و ب ـــای ایران ـــواده ه خان
ـــود  ـــهود ب ـــته مش ـــه گذش ـــه 2 ده ـــت ک اس
امـــا آیـــا خانـــه و خانـــواده هـــای ایرانـــی 

ـــد؟ ـــی را دارن ـــن فضای ـــا چنی ـــن روزه ای
اخیـــر خبـــری مبنـــی  در روزهـــای 
ــو  ــت وگـ ــزان گفـ ــودن میـ ــن بـ ــر پاییـ بـ
در خانـــواده هـــای ایرانـــی تـــا ســـقف 2۵ 
دقیقـــه در رســـانه ها منعکـــس شـــد و 
ــا و  ــن خانواده هـ ــری را بیـ نگرانـــی جدیدتـ

مســـئوان بوجـــود آورد.
به عقیده کارشناسان مسایل 

اجتماعی ورود شبکه های

هــر چنــد شــوراهای شــهر در نقــش 
پارلمــان هــای شــهری از بــدو تاســیس 
ــر  ــت و اث ــرد مثب ــد عملک ــته ان ــود توانس خ
گــذار خــود را در بســیاری از شــهرهای ایــران 
نشــان بدهنــد لیکــن بایــد بــه ایــن حقیقــت 
ــی  ــاد مردم ــن نه ــوز ای ــود هن ــراف نم اعت
در شهرعجب شــیر بــا چالشــهای اساســی 
روبروســت و پــس از گذشــت چندیــن دوره، 
شــورای شهرعجب شــیر هنــوز نتوانســته 
ــر  ــردم را ب ــق م ــات برح ــارات و مطالب انتظ
آورده ســازد، البتــه کــه ایــن مشــکل شــامل 
شــورای چهــارم نیــز می شــود و شــهروندانی 
ــن دوره  ــد در ای ــزاران آرزو و امی ــا ه ــه ب ک
ــده  ــا وع ــعارتغییر و ب ــا ش ــه ب ــرادی را ک اف
ــود  ــهری و ... وارد گ ــت ش ــول در مدیری تح
انتخابــات شــده بودنــد، بــه شــورا فرســتادند، 
ــد و  ــردم بازکنن ــره ای از کار م ــاید گ ــا ش ت
افقــی تــازه بــه فرداهایــی روشــن برای شــهر 

رقــم بزننــد. شــاهد ایــن موضــوع هســتندکه 
ــه شــکلی دراماتیــک خــود اعضــای شــورا  ب
بــه کاف ســر در گــم اختــاف دچــار شــدند 
ــه اصــاح امــور  و هیــچ نقطــه ی روشــنی ب
دیــده نمــی شــود. زیــرا کــه در ایــن مــدت 
ــی  ــدام مثبــت و عمل ــه تنهــا اق شــوراییان ن
ــهری  ــکات کان، ش ــل مش ــه ح ــبت ب نس
و حتــی نســبت بــه انجــام وعــده هــای 

ــد. ــده ان ــان مان ــی خودش انتخابات
در ایــن میــان می تــوان از کمیســیون 
فرهنگــی شــورای شــهر بــه عنــوان ضعیــف 
تریــن بخــش ایــن نهــاد در ایــن ســه ســال 
نــام بــرد کــه بــا عملکــرد مبهــم و نــا کارآمد 
خــود موجــب ایجــاد خــاء فرهنگــی بســیار 
در ســاختارهای مدنــی شــهر عجب شــیر 
شــده اســت، اگــر بخواهیــم بــه گوشــه ای از 
ایــن عملکــرد ضعیــف اشــاره کنیــم بایــد بــه 

ــی ــواردی از قبیــل: عــدم برپای م

آزاده خرم - ایرنا
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آژانس بین المللی انرژی:

 تولید نفت ایران به سطح قبل از 
تحریم ها رسید 

به گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر بــه نقــل از 
تســنیم،  آژانــس بین المللــی انــرژی اعــام کــرد ایــران 
در مــاه آوریــل تقریبــاً 3.6میلیــون بشــکه در روز نفــت 
تولیــد کــرده کــه همــان رقمــی بــوده کــه ایــن کشــور 
ــای  ــال تحریم ه ــل از اعم ــی قب ــر 2011 یعن در نوامب

هســته ای تولیــد می کــرد.
ــای  ــو تحریم ه ــاه از لغ ــاً 6 م ــت تقریب ــا گذش ب
ــاره افزایــش  ــه وعــده خــود درب ــران، ایــن کشــور ب ای
تولیــد و صــادرات نفت  عمــل و بســیاری از تحلیلگران 

و مفســران را غافلگیــر کــرده اســت.
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اعــام کــرده کــه ایران 
در مــاه آوریــل تقریبــاً 3.6 میلیــون بشــکه در روز نفت 
تولیــد کــرده کــه همــان رقمــی بــوده کــه ایــن کشــور 
ــای  ــال تحریم ه ــل از اعم ــی قب ــر 2011 یعن در نوامب
هســته ای تولیــد می کــرد. صــادرات نفــت ایــران نیــز 
در مــاه گذشــته  بــه 2 میلیــون بشــکه در روز رســید 
کــه تنهــا 200 هــزار بشــکه کمتــر از ارقــام صادرشــده 

در اواخــر ســال 2011 بــود.
ایــران درگیــر رقابــت بــا عربســتان و دیگــر رقبــای 
ــود از  ــهم خ ــت آوردن س ــه دس ــرای ب ــه ای ب منطق
بــازار اســت تــا پــس از ســالها فــروش محــدود نفــت، 

ــد. مشــتریان قبلــی خــود را بازیاب
ــک  ــت در بان ــازار نف ــر ب ــر، تحلیلگ ــک ویتن مای
ــاس  ــردم احس ــر م ــت: »اکث ــه گف ــیت جنرال سوش
می کردنــد ایرانی هــا در آســتانه لغــو تحریم هــا دارنــد 
دربــاره یــک بــازی بــزرگ حــرف می زننــد. ایــن یــک 
کارت بــرای بــازی در بــازار نفــت بــود و آنهــا اکنــون از 

پیش بینی هــای مــا فراتــر رفته انــد«.
ــای  ــی از محموله ه ــت بخش ــن اس ــد ممک هرچن
ــی  ــارس باق ــاه م ــل از م ــاه آوری ــری شــده در م بارگی
مانــده باشــد، ایــن مــاه همزمــان بــا کاهــش بخشــی از 
مــازاد عرضــه در بــازار، احتمــااً ایــران نفــت بیشــتری 

خواهــد فروخــت.
ایــران ضمــن افزایــش فــروش نفــت خــود بــه هند، 
و چنــد کشــور دیگــر کــه در دوره تحریم هــا مشــتری 
ــداران  ــا خری ــود ب ــی خ ــط نفت ــد، رواب ــش بودن نفت
اروپایــی را نیــز برقــرار کــرده و موافقتنامه هــای فــروش 
جدیــدی را بــا تجــار نفتــی بیــن المللــی نظیــر ویتول 
ــرژی  ــزرگ ان ــرکت های ب ــن ش ــور و همچنی و گلنک

نظیــر رپســول اســپانیا منعقــد کــرده اســت.
ــاً  ــت واقع ــروش نف ــت: »ف ــی گف ــام ایران ــک مق ی
مشــکلی نــدارد، امــا مشــکل در قســمت مالــی قضیــه 
ــی از  ــدگان مال ــن کنن ــر تأمی ــزود، اگ ــت«. وی اف اس
ــد، صــادرات  ــران خــودداری نمی کردن ــا ای همــکاری ب

ــد. ــن باش ــتر از ای ــت بیش ــت می توانس نف

رؤسای جمهور جهان، چقدر حقوق 
می گیرند؟؟! 

رئیس جمهور  می دهد  نشان  جدید  گزارشی 
روسای  میان  در  را  حقوق  بیشترین  آمریکا، 

کشورهای مختلف جهان دریافت می کند.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از باشـگاه خبرنـگاران جـوان، گزارشـی جدیـد، 
را  جهـان  رؤسـای  دریافتـی  حقـوق  وضعیـت 
عنـوان  بـه  را  رئیـس  یـازده  و  کـرده  بررسـی 
پردرآمدتریـن روسـای جهـان از حیـث دریافت 
حقـوق ماهیانـه برشـمرده اسـت. براسـاس این 
جمهـور  رئیـس   - اوبامـا«  »بـاراک  گـزارش، 
آمریـکا- در صـدر قـرار دارد و برخـی روسـای 
جمهـور ماننـد رئیـس جمهـور چیـن و هنـد، 

نسـبتاً حقـوق کمـی را دریافـت می کننـد.
و  جمهـور  رئیـس  یـازده  دریافتـی  حقـوق 
نخسـت وزیـر جهـان بـه ترتیـب بـه شـرح زیر 

اسـت: 
1. »بـاراک اوبامـا« -رئیس جمهـور آمریکا-: 

33.3 هزار دار
آلمـان-:  -صدرأعظـم  مـرکل«  »آنـگا   .2

دار هـزار   22.3
جمهـور  -رئیـس  هاربـر«  »اسـتیفان   .3

دار هـزار   21.66 کانـادا-: 
وزیـر  -نخسـت  کامـرون«  »دیویـد   .4

دار هـزار   1۹.3 انگلیـس-: 
جمهـور  -رئیـس  اوانـد«  »فرانسـوا   ۵

دار هـزار   1۹ فرانسـه-: 
6. »جاکـوب زوما« -رئیس جمهـور آفریقای 

جنوبـی-: 18.63 هزار دار
ژاپـن-:  وزیـر  -نخسـت  آبـه«  »شـینزو   .7

16.8۹
جمهـور  -رئیـس  پوتیـن«  »وادیمیـر   .8

دار هـزار   8.۵ روسـیه-: 
جمهـور  -رئیـس  سیسـی«  »عبدالفتـاح   .۹

مصـر-: ۵.6 هـزار دار
10. »نـارادا مـودی« -نخسـت وزیـر هنـد-: 

2.4 هـزار دار
11. »شـی جیـن بینـگ« -رئیـس جمهـور 

چیـن-: 1.8 هـزار دار

در پیــام رهبرانقــاب بــا اشــاره بــه وظایــف 
مجلــس خبــرگان آمــده اســت: ایــن مســئولیت 
ــی  ــت اســامی و انقاب حراســت دقیــق از هوی
نظــام حاکــم بــر کشــور و هدایــت دســتگاههای 
ــای  ــه ســمت هدفه ــام ب ــن نظ ــده  ای درهم تنی

واا آن اســت.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از مهــر، افتتاحیــه پنجمیــن دوره مجلــس 
خبــرگان رهبــری بــا حضــور منتخبــان جدیــد 
ــوری در  ــگری و کش ــات لش ــی از مقام و جمع

ســاختمان مجلــس قدیــم آغــاز بــکار کــرد.
پــس از تــاوت آیــات قــرآن و پخــش ســرود 
ــات رییســه  جمهــوري اســامي و اســتقرار هی
ســني در جایــگاه، پیــام مقــام معظــم رهبــري 
بــه مناســبت افتتاحیــه پنجمیــن دوره خبرگان 
رهبــري توســط حجــت ااســام محمــدی 
ــاب  ــم انق ــر رهبرمعظ ــس دفت ــی رئی گلپایگان

قرائــت شــد.

متــن کامــل ایــن پیــام بدیــن شــرح 
اســت:

»بسم اه الّرحمن الّرحیم
آغــاز بــه کار پنجمیــن دوره ی مجلــس 
خبــرگان در ایّــام وادت حضــرت ولــّی اه 
ــارن مبارکــی اســت  ــداه تق ــا ف ااعظــم ارواحن
ــان  ــت و اطمین ــک گرف ــال نی ــه ف ــد ب ــه بای ک
بــه تســدید و تأییــد الهــی و رعایــت و رضایــِت 
ــای  ــه صــدق وعده ه ــِن ب ــوی را در دِل مؤم َولَ
الهــی، افــزون و پایــدار ســاخت. همچنیــن 
همزمانــی بــا ســوم خــرداد را کــه نمــاد 
ــح و  ــم فت ــتن پرچ ــت و افراش ــروزی مقاوم پی
نصــرت الهــی اســت، بایــد قــدر دانســت و از آن 

ــت. ــگفت آور، درس آموخ ــده ی ش پدی

خداونــد عزیــز و حکیــم را بــا همــه  دل 
ســپاس می گــزارم کــه بــه ملــت مؤمــن و 
ــن مجلــس  ــا توفیــق تشــکیل ای شــجاع و باوف
ــوری اســامی  ــام جمه ــود و نظ ــی فرم را ارزان
ــرافراز  ــی س ــی عموم ــه بیعت ــر ب ــار دیگ را ب

ــاخت. س
بـــه شـــما برگزیـــدگان نیز بـــه خاطر 
دســـتیابی به اعتماد و انتخـــاب ملت تبریک 

می گویـــم و توفیـــق در تقدیـــم خدمـــت 
شایســـته به کشـــور و مردم را برای شما از 
خداونـــد علیـــم و بصیر مســـألت می کنم.

عظیم الشــأن،  مجلــس  ایــن  اهمیــت 
ــر  ــه ب ــت ک ــئولیتی اس ــت مس ــی از عظم ناش
ــن  ــت. ای ــده اس ــاده ش ــب آن نه دوش منتخ

مســئولیت در یــک جملــه:
حراســت دقیــق و همه جانبــه از هویــت 

ــور  ــر کش ــم ب ــام حاک ــی نظ ــامی و انقاب اس
ایــن  درهم تنیــده   دســتگاههای  هدایــت  و 
ــدر آن  ــای واا و عالیق ــه ســمت هدفه نظــام ب
اســت. ادای ایــن مســئولیت ســنگین نیازمنــد 
صاحیتهائــی اســت کــه در قانــون اساســی بــه 

ــت. ــده اس ــاره ش آن اش
ــا  ــن صاحیته ــای ای ــود و بق تشــخیص وج
ــن  ــت و ای ــم اس ــس معظ ــن مجل ــده  ای برعه
ــه  خــود مســئولیتهای بزرگــی را متوجــه  به نوب
ــوری  ــگاه جمه ــا جای ــنائی ب ــازد: آش آن می س
اســامی در دنیــای کنونــی؛ توجــه بــه پدیــده  
ــوه  ــان انب ــی در می ــااری دین ــذاب مردمس ج
شــیوه های گوناگــون حکومــت کــه در آنهــا یــا 
معنویــت و دیــن، یــا مــردم، و یــا هــر دو قربانی 
ــان و  ــد ایم ــه نقــش بی مانن شــده اند؛ توجــه ب
ــوع  ــارف اســامی در ن ــده از مع ــای برآم باوره
ــه تأثیــر تقــوای  گزینشــهای مردمــی؛ توجــه ب
ــظ  ــر در حف ــخص رهب ــی ش ــردی و سیاس ف
اعتمــاد مــردم و ســامت و صابــت و اســتواری 
ــن  ــئولیتهای ای ــی از مس ــا بخش ــام ... اینه نظ
مجلــس معظــم را کــه متشــکل از فقهــای 
ــود  ــادآور می ش ــت، ی ــذار اس ــی و اثرگ مردم
از  هریــک  می کنــد.  مطالبــه  را  آن  ادای  و 
ــی اســت  ــور متضمــن وظائف ســرفصلهای مذک
ــه  ــام را ب ــور و نظ ــام آن، کش ــن انج ــه حس ک
ــر  ــردد و رهب ــون می گ ــداد رهنم ــاح و س ص
را در ادای آن مســئولیت بــزرگ و بی همتــا 

مــدد می رســاند.
ــود را  ــرم و خ ــرات محت ــما حض ــق ش توفی
در پیمــودن ایــن مســیر مبــارک کــه راه امــام 
راحــل بزرگــوار و هــدف بــزرگ و حیاتــی 
مســألت  منــان  خداونــد  از  بــود،  ایشــان 

. می کنــم
سّیدعلی خامنه ای -  1 خرداد  ۹5«

به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از تسنیم،  
در مراسم افتتاحیه 8 کرسی متعلق به حوزه های 
انتخابیه بندرلنگه، اهر، مراغه، 4 کرسی در تبریز و 

یک کرسی در اصفهان خالی خواهد بود. 
با پایان یافتن بررسی شکایات انتخاباتی در شورای 
نگهبان، صحت انتخابات در تمامی حوزه های انتخابیه 
غیر از حوزه انتخابیه تبریز و اهر تأیید شده است. 
در  دوم  دور  منتخبان  وضعیت  اساس،  همین  بر 
حوزه های انتخابیه تبریز و اهر به دلیل استمرار بررسی 

صحت انتخابات در شورای نگهبان، نامعلوم است.
یک مسئول در شورای نگهبان در همین زمینه 
با اشاره به بازشماری صندوق  های رأی در حوزه های 
انتخابیه تبریز و اهر، گفت که احتمااً بررسی صحت 
انتخابات در این 2 حوزه انتخابیه تا مراسم افتتاحیه 
مجلس دهم طول بکشد و بر همین اساس، از طرف 
این 2 حوزه انتخابیه هیچ منتخبی در صحن علنی 

مجلس نمی تواند حضور داشته باشد.
انتخابیه  در حوزه  تعیین 4 کرسی  به  توجه  با 

تبریز و یک کرسی در حوزه انتخابیه اهر، ۵ کرسی 
در مراسم افتتاحیه مجلس دهم خالی خواهد بود 
تا بعد از پایان بازشماری آراء و بررسی های شورای 
حوزه  بر  عاوه  شود؛  اعام  نهایی  نتیجه  نگهبان 
انتخابیه اهر و تبریز، شورای نگهبان صحت انتخابات 
در حوزه انتخابیه بندرلنگه را ابطال کرده است؛ این 
شورا صاحیت مینو خالقی کاندیدای اصفهان را نیز 
رد کرده است. محمدعلی حسین زاده منتخب مردم 
مراغه نیز بر اثر حادثه رانندگی جان به جان آفرین 
تسلیم کرد که کرسی حوزه انتخابیه مراغه نیز در 

مجلس دهم خالی باشد.
بدین ترتیب در مراسم افتتاحیه 8 کرسی متعلق 
به حوزه های انتخابیه بندرلنگه، اهر، مراغه، 4 کرسی 
در تبریز و یک کرسی در اصفهان خالی خواهند ماند 
با این تفاوت که تکلیف ۵ کرسی احتمااً تا روزهای 
آینده مشخص و 3 کرسی دیگر )اصفهان، مراغه و 
بندرلنگه( در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای 

اسامی مشخص خواهد شد.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از فــارس،  نخســت وزیــر جدیــد ترکیــه 
ــا  ــورش ب ــرم کش ــط گ ــداوم رواب ــان ت خواه
ــرژی  ایــران در حوزه هــای مختلــف تجــاری، ان

ــد. ــردی ش و جهانگ
نخســت وزیــر جدیــد ترکیــه امــروز خواهان 
ــا  ــورش ب ــادی کش ــرم اقتص ــط گ ــداوم رواب ت

ایــران شــد.
 به نوشــته خبرگزاری روســی »اســپوتنیک« 
»بــن علــی ایلدریــم« نخســت وزیــر ترکیــه در 
پارلمــان ایــن کشــور از برنامــه کابینــه ترکیــه 
در افزایــش همــکاری بــا ایــران در بخش هــای 

مختلــف اقتصــادی خبــر داد.
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ترکی ــند دول  در س
آمــده اســت: »دولــت قصــد ارتقــای روابــط بــا 
ــل  ــاری، انرژی،حم ــای تج ــران را در حوزه ه ای

ــردی دارد.« ــل و جهانگ و نق

ــه جــاری  ــم یکشــنبه هفت ــی ایلدری ــن عل ب
بــه طــور رســمی جایگزیــن »احمــد داوود 

ــد. ــی ش ــر قبل ــت وزی ــو« نخس اغل
ــور  ــس جمه ــان« ریی ــب اردوغ »رجــب طی
ــد  ــم را تایی ــد ایلدری ــه جدی ــز کابین ــه نی ترکی

کــرده اســت.

پیام رهبر انقاب به مجلس خبرگان؛

حراست دقیق از هویت اسامی 
و انقابی نظام مهمترین وظیفه 

خبرگان است

مجلس دهم با 8 کرسی بدون نماینده آغاز 
به کار می کند 

نخست وزیر جدید ترکیه:

خواهان ارتقای روابط اقتصادی، 
تجاری با ایران هستیم
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مدیریت توزیع برق عجب شیر

  دیــری اســت کــه بــزرگان و اهــل فــن، بــر ایــن مســئله بــاور یافتــه انــد کــه نقــش 
انــرژی بــرق در زندگــی امــروز بــه مثابه نقــش اکســیژن در حیــات انســان اســت. همچنان 
کــه تصــور زندگــی فــردی، بــدون  وجــود اکســیژن غیــر ممکــن اســت، ایــن مطلــب هــم 
ــود کــه زندگــی در جامعــه مــدرن و در حــال تــو ســعه، بــدون  زیــاده گویــی نخواهــد ب
وجــود مســتمر انــرژی الکتریکــی " اگــر نگوییــم غیــر ممکــن " بســیار مشــکل اســت. از 
ایــن رو تمــام تــاش دســت انــدر کاران صنعــت عظیــم بــرق کشــور ایــن بــوده، هســت 
ــان  ــرق کشــور جری ــرژی الکتریکــی در هــر شــرایطی در شــبکه ب ــود کــه ان و خواهــد ب

داشــته باشــد. 
تامیــن ایــن مطالبــه بحــق، اقتضاعــات زیــادی می طلبــد کــه در راس آن، توجــه ویــژه 
مقامــات عالــی رتبــه نظــام و کشــور بــه ایــن مهــم و آگاهــی و حمایــت همــه جانبــه آنــان 
از تاشــهای نجیبانــه ، بــی ســر و صــدا و در عیــن حــال پــر خطــر مجمــو عــه کارگــران، 

تکنســین هــا، مهندســین، مدیــران زحمتکــش ایــن صنعــت عظیــم اســت.
 اقتضــای دیگــر بــرای بــرآوردن ایــن مطالبــه بحــق، توجــه مدیــران و تصمیــم گیــران ایــن صنعــت، بــه ویــژه 
مدیــران بخــش توزیــع نیــروی بــرق کشــور، بــرای اتخــاذ روشــهایی اســت کــه بتواننــد ضمــن تامیــن پایــداری 
بــرق در شــبکه هــای توزیــع نیــروی بــرق، در شــرایط کنونــی ایــن صنعــت، از بعــد اقتصــادی هــم بــه کاهــش 

قیمتهــای تمــام شــده  تاسیســات انجامیــده و درعیــن حــال تلفــات در بخــش توزیــع را هــم کاهــش  دهــد .
 در ادامــه مختصــري از اهــم اقدامــات انجــام یافتــه در ســال ۹4 کــه در ســایه تاشــهاي شــبانه روزي کلیــه 
ــر عامــل  ــرم مدی ــام محت ــادي و معنــوي مق ــت هــاي م ــرق عجــب شــیر و حمای ــع ب ــت توزی همــکاران مدیری
شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان و همــکاران حــوزه ســتادي، فرمانــدار معــزز، نماینــده محتــرم و محبــوب 
شهرســتانهاي مراغــه و عجبشــیر در مجلــس شــوراي اســامي، روســای محتــرم ادارات، نهادهــا، شــهرداری و 
دهیاری هــا ، شــوراهای اســامی شهرســتان و همشــهریان عزیــز صــورت پذیرفتــه و تقدیــم مــردم فرهنگــي و 

فهیــم شهرســتان گردیــده جهــت اســتحضار اعــام مــي دارد .   

مهندس امیر اعتمادی
رئیس اداره برق 
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 نـــــمایشـــــگاه ها و 
جشــنواره های فرهنگــی و هنــری در راســتای 
معرفــی هرچــه بیشــتر ظرفیــت هــای فــراوان 
فرهنگــی، بومــی و شناســاندن مشــاهیر و 
نامــداران ایــن دیــار در منطقــه ،کشــور و 
ــاب و  ــگ کت ــه فرهن ــه ب ــدم توج ــان، ع جه
کتابخوانــی، بــی تدبیــری در قرار دادن مشــوق 
ــرای تشــویق مــردم در همراهــی  هــای ازم ب
اجتماعــی و  فعالیــت هــای  بــا شــورا در 
فرهنگــی، بــی رغبتــی بــرای ایجاد زیرســاخت 
هــای ازم در جهــت اعتــای فرهنگــی هرچــه 
بیشترشهرســتان در ســطح اســتان و کشور)که 
باعــث شــده تــا اکنــون اســتعدادهای فرهنگــی 
و هنــری نــاب جوانــان و نســل آینــده بیهــوده 
ــرود( و ... اشــاره کــرد. ــه هــدر ب و بی جهــت ب

ایــن هجمــه غفلــت و اهمــال کاری در حالــی 
ــورای  ــورا ها ش ــون ش ــه در قان ــد ک رخ می ده
شــهر نیزهمســو و همــراه بــا مجلــس شــورای 
اســامی )بــه عنــوان نهــادی کــه بــا رای مردم 
ــا  ــد ب ــرد( وظیفــه دارد و می توان شــکل می گی
اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی موجــود بــر 
برنامه هــا و سیاســت هــای عمرانــی، اجتماعــی 
اقتصــادی و فرهنگــی شــهر اثــر گــذار باشــد. 
ــرا  ــه چ ــت ک ــوال اس ــای س ــود ج ــن خ ای
ــراوان  ــای ف ــیل ه ــتن پتانس ــود داش ــا وج ب
اجتماعــی و فرهنگــی و نیــاز مبــرم شــهر بــه 
مدیریــت جامــع شــهری و مدنــی، ایــن نهــاد 
ــوده  ــوان ب ــای نقــش اثرگــذار خــود نات در ایف
ــنی نشــان  ــه روش ــم ب ــن مه ــه ای اســت، البت
ــاز  ــت شــهری نی ــه عرصــه مدیری ــد ک می ده

ــه دارد. ــوده و باتجرب ــی کارآزم ــه مدیران ب
مشــکات  مهمتریــن  از  یکــی  شــاید 
ــی  ــازه ی زمان ــن ب ــی شــهر در ای شــورای فعل
ــدون  ــراد شــورا ب ایــن باشــد کــه برخــی از اف
ــی  ــی و فرهنگ ــینه علم ــد پیش ــه و فاق تجرب
ــر ایــن مســند هســتند.  ــرای تکیــه ب کافــی ب
ــی  ــه ترکیب ــورا ک ــب ش ــان ترکی ــن می در ای
ــا  ــف ب ــنین مختل ــا و س ــون از صنف ه ناهمگ
ــن  ــر ای ــت ب ــاوت اس ــری متف ــای فک دورنم
ــی از  ــا حاک ــت و خبره ــزوده اس ــکات اف مش
ایــن اســت کــه برخــی از اعضــای شــوراء خــود 
را بــر باقــی اعضــاء ارجــح دانســته و روح اصلی 
ــت را  ــور اس ــورت و ش ــان مش ــه هم ــورا ک ش
فرامــوش کــرده و بعضــا و بــه صــورت فــردی 
ــهر  ــی ش ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــرای مس ب
تصمیــم می گیرند،کــه ایــن نیــز جــای بســی 
حیــرت اســت. مــردم بعنــوان مــوکان اعضای 
شــورای شــهر عجب شــیرهمواره ایــن حــق را 
بــرای خــود قائلنــد کــه از اقدامــات منتخبیــن 
خــود آگاه شــده و بداننــد آنهــا چگونــه از 
اعتمادشــان حمایــت می کننــد. متاســفانه 
ــی  ــیر در حال ــهر عجب ش ــارم ش ــورای چه ش
ــان  ــه پای ــود را ب ــت خ ــال فعالی ــومین س س
ــی  ــل دفاع ــدان قاب ــرد چن ــه عملک ــرد ک می ب
ــای انتخــاب در  ــته اســت. کشــمکش ه نداش
ســالهای اول و دوم، ایجــاد دو گــروه در شــورا 
و فــرار از رســانه ها همــراه همیشــگی شــورای 
شهرعجب شــیر بــوده اســت. شــورایی کــه 
ــردم و  ــد و م ــه ای باش ــاق شیش ــود ات ــرار ب ق
رســانه ها در جریــان فعالیــت هــای آنهــا قــرار 
گیرنــد، ســعی کردنــد هــم از مــردم و هــم از 
رســانه فــرار کننــد تــا مبــادا ضعــف عملکردی 

ــا آشــکار گــردد. آنه
ــوات  ــت در تح ــی مثب ــش آفرین ــدم نق ع
شهرســتان بعنــوان شــورای مرکــز شهرســتان، 
برگــزاری ضعیــف و ســوت و کــور مراســمات 
ــات  ــدن در اختاف ــر ش ــیر، درگی روز عجب ش
روزمــره شــهرداری بــا شــهروندان، عــدم کان 
ــوان  ــا و عــدم اســتفاده از ت نگــری در برنامه ه

ــرکات  ــتوانه ح ــوان پش ــردم بعن ــانه ها و م رس
ــت  ــی اس ــن ایرادات ــی از مهمتری ــود، بخش خ
کــه متوجــه شــورای شهرعجب شیراســت. 
ــن عملکــرد ضعیــف  ــر واضــح اســت کــه ای پ
ــم  ــه از چش ــورت گرفت ــای ص ــم کاری ه وک
شــهروندان پنهــان نمانــده امــا متاســفانه 
ــی  ــل قبول ــی قاب ــیرکه خروج ــردم عجب ش م
از ایــن نهــاد پــس از گذشــت ســه ســال 
ــر  ــته در براب ــد و سرگش ــا امی ــد ن ــی بینن نم
وضــع موجــود تــا حــدودی بــی تفــاوت 
شــده و عطــای خدمــات آنــان را بــه لقایشــان 
می بخشــند. ایــن در حالــی اســت کــه شــورا ها 
ــه مســتقیما توســط  ــی ک ــوان نهادهای ــه عن ب
مــردم برگزیــده می شــوند وظیفــه پاســخگویی 
و شــفاف ســازی در برابــر شــهروندان را دارنــد 
و چــه خــوب بــود کــه در ایــن بین شــهروندان 
از شــورای شهرشــان مطالبــات شــهری خود را 
پیگیــری کننــد و شــورای محتــرم عجب شــیر 
نیــز ماننــد قریــب بــه همه شــوراهای اســامی 
ــزارش  ــه گ ــه ارائ ــف ب ــود را موظ ــور، خ کش
عملکــرد بــه همشــهریان می دانســت تــا 
معلــوم شــود کــه دســتاورد چنــد ســاله ایــن 
دوســتان در کســوت منتخبــان مــردم در 

ــوده اســت؟ شــورای شــهر چــه ب
مشــکات و اختافــات اعضــای شــورای 
ــت  ــه ای اس ــه ی کهن ــیر، قص ــهر عجب ش ش
کــه بارهــا بــا چالــش هــای منفــی تکرار شــده 
و علــی رغــم شــعارهای رنگارنــگ امیــدواری و 
خدمــت در رونــد کار، بــی مهری و بــی تفاوتی 
هایــی را شــاهد بــوده ایــم. شــوراهای شــهر بــه 
عنــوان تبلــور و نمــود مشــارکت اصیــل مردمی 
و  اجتماعــی  تصمیم گیری هــای  عرصــه  در 
ــارکت  ــی مش ــه نوع ــادی، ب ــی و اقتص فرهنگ
بــه  مربــوط  تصمیم گیری هــای  و  جمعــی 
امــور مــردم هســتند. از نظــر دیــن و شــریعت 
ــورا  ــوره ش ــه در س ــدی ک ــه تأکی ــه ب ــا توج ب
ــون اساســی  ــز در قان ــر آن شــده اســت و نی ب
کــه 6 اصــل آن بــه اهمیــت شــوراها در نظــام 
اهمیــت  می پــردازد،  اســامی  جمهــوری 
ــی گاه  ــان می شــود. شــوراها تجل شــوراها نمای
مردم ســااری دینــی بــه مفهــوم کلمــه و 
نمونــه حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش 
اســت. در قانــون اساســی شــوراها افــزون 
و  تصمیم گیــری  فرآینــد  در  شــرکت  بــر 
سیاســت گذاری، از اختیــارات وظائــف اجرائــی 
نیــز برخودارنــد. از جملــه مســائلی که شــوراها 
می تواننــد در آن نقــش داشــته باشــند نظــارت 
ــی،  ــای عمران ــا و پروژه ه ــرای طرح ه ــر اج ب
ــادی  ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــتی، اجتماع بهداش
ــرای  ــرعت بخشــیدن اج ــهر و س ــی ش و رفاه
ــون  ــل 110 قان ــه در اص ــت ک ــن پروژه هاس ای

اساســی بــه آن اشــاره شــده اســت. درایــن جــا 
ــاط  ــیب ها و نق ــی از آس ــه بعض ــت ب ازم اس
ضعــف شــورای اســامی شــهر عجب شــیر 

ــه شــود: پرداخت
 1.سیاســت زدگــی: بدیــن معنــی کــه 
منافــع حزبــی اصالــت یابــد و معیــار قضــاوت 
ــه تنهــا از منظــر دینــی مــورد  ــرار گیــرد، ن ف
بلکــه بــه لحــاظ وجــود  تاییــد نیســت، 
ــاق  ــه احق ــچ گاه ب وابســتگی های سیاســی، هی
حقــوق مــردم و تأمیــن منافــع عمومــی منجــر 
ــات  ــه دوم انتخاب ــن در مرحل ــردد و ای نمی گ
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بســیار 

ــود. ــمگیر ب چش
ــی،  ــل زدگ ــور از عم ــی: منظ ــل زدگ 2.عم
غلبــه اقدامــات شــتاب زده و تمرکــز بــر نتایــج 
قابــل حصــول و پیــش بینــِی زود بــازده و 
مبانــی  و  فکــری  پشــتوانه های  از  غفلــت 
اقتضائــات  و  لــوازم  نظــری، زیرســاخت ها، 
اقدامــات و ســایر تبعــات و پیآمد هــای مترتــب 

ــت. ــی اس ــات عمل ــر مداخ ب
ــود  ــوازی کاری: وج ــف و م ــل وظای 3.تداخ
ابهــام در حیطــه وظایــف شــورای شــهر و 
ــوزه  ــخص ح ــرز مش ــدان م ــهرداری و فق ش
ورود و اختیــارات شــورا، در ســال های گذشــته 
منجــر بــه ورود شــورا بــه ریــز مســائل اجرایــی 

ــده اســت.  گردی
ــای  ــا نیازه ــط ب ــص مرتب ــدان تخص 4. فق
شــهر و خــاء آمــوزش و پژوهــش: بــا نگاهــی 
ــه دانــش نامه هــای اعضــا ادوار شــورا کامــا  ب
ــراد  ــدود اف ــز مع ــه ج ــه ب ــت ک ــهود اس مش
دارای تخصــص مرتبــط با مســائل و مشــکات 
شــهری، اکثریــت اعضــا فاقــد تخصــص مرتبط 
بــا حــوزه و حیطــه مســئولیت و وظایــف خــود 

هســتند.
 ۵.فقــدان پاســخگویی و شــفافیت عملکــرد: 
بــه رغــم اینکــه پاســخگویی و اطــاع رســانی 
در خصــوص عملکــرد شــورا ها از وظایــف 
ذاتــی آنــان محســوب می گــردد، در دوره هــای 
گذشــته کمتــر شــاهد شــفافیت عملکــرد 
رســانه های  و  جرایــد  بوده ایــم.  شــورا ها 
ــه  ــا نخواســتند ک ــز نتوانســتند و ی ــی نی محل
ــی شــهر  در مطالبــه پاســخگویی شــریک اهال

باشــند. 
شــهروندی،  اصــول  امــروز،  دنیــای  در 
اعتمــاد اجتماعــی، پاســخگویی و نظــارت، 
و...  تکالیــف  و  حقــوق  عدالــت،  و  آزادی 
پایه هــای مشــارکت مدنــی را پــی ریــزی 
می کننــد. جایــگاه مشــارکت و اندیشــه محلــه 
ــای  ــه پیامده ــه ب ــا توج ــوان ب ــی را می ت گرای
ــر  ــواد، تغیی ــینی، س ــدن، شهرنش ــی ش صنعت
الگــوی مصــرف، بهبــود ســطح زندگــی و 

ــول در  ــه تح ــت ک ــات دریاف ــعه ارتباط توس
ایــن زمینه هــا گســترش معظــات اجتماعــی، 
گســیختگی ســاختار ســنتی، فقــر و بیــکاری 
ــال  ــه دنب ــی و... را ب ــی روان ــکات روح و مش
ــاز احســاس  ــن نی ــواره ای داشــته اســت و هم
ــتری در  ــهم بیش ــد س ــردم بای ــه م ــده ک ش
زندگــی اجتماعــی شــهر خــود داشــته باشــند. 
شــورای اســامی شــهر یعنی شــورای سیاســی 
شــهر! ، لیکــن نــه بــه معنــای سیاســت زدگــی 
بلکــه بدیــن معنــا کــه تفکــر سیاســی اســام 
و انقــاب اســامی محیــط بــر فعالیــت هــای 
ایــن شوراســت. قانــون گرایــی اصــل اساســی 
ــن موضــوع  کار شــوراها اســت و تخطــی از ای
باعــث ســوء اســتفاده هــای بعــدی را فراهــم 
خواهــد نمــود. بایــد منتخبیــن مســتقیم مردم 
ــیت  ــود حساس ــف خ ــام وظای ــواره در انج هم
ویــژه داشــته و اخــاص عمــل و خدمــت 
ــی  ــرد اصل ــوی رویک ــه معن ــا روی ــردم ب ــه م ب
ــن  ــردد. بزرگتری ــوب می گ ــدگان محس نماین
ــازی  ــد ب ــی کاری و بان ــوراها سیاس ــت ش آف
ــل  ــدی عم ــی و بان ــا حزب ــد ب ــد، نبای می باش
ــت و توســعه مناطــق را  ــه خدم نمــودن زمین
زیــر ســوال بــرد. مداخلــه چهــره های سیاســی 
شــهرکه بــا نیــت تامیــن مقاصــد سیاسیشــان 
ــی  ــف اصل ــورا را از وظای ــرد ش ــام می گی انج
ــن  ــد از همی ــاخت و بای ــد س ــود دور خواه خ
ــورا  ــاء ش ــه اعض ــدار را داد ک ــن هش ــروز ای ام
ــن  ــتقال ای ــد اس ــن رون ــه ای ــورت ادام در ص
ارگان را بــه زیــر ســوال خواهنــد بــرد و تمــام 
ــار  ــیر آن دچ ــورا و مس ــده ش ــات آین تصمیم
خدشــه جــدی خواهــد شــد. اعضــاء شــورای 
شــهر بایــد بــه خــود بیاینــد و در مقابــل 
ــهیدپرور  ــم و ش ــردم فهی ــه م ــه ب ــدی ک تعه
ــه فکــر منافــع مــردم  عجب شــیر ســپرده اند ب

ــد.  ــود بگذرن ــع خ ــوده و از مناف ب
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت که 
بایــد بــه شــوراهای اســامی شــهر بــه عنــوان 
ــی  ــعه و آبادان ــت توس ــبی جه ــت مناس فرص
ــرد و روشــن  ــگاه ک ــهر ن ــه بیشــتر ش ــر چ ه
ــورا ها  ــن ش ــود ای ــون وج ــا کن ــه ت ــت ک اس
در بیشــترمناطق کشــور دســتاوردهای بســیار 
خوبــی را بــه همــراه داشــته اســت، همچنیــن 
ــیر  ــورای شهرعجب ش ــرم ش ــای محت ــه اعض ب
یــادآوری می کنیــم کــه عضویــت در ایــن 
آنــان  بــرای  تکرارنشــدنی  فرصتــی  نهــاد 
ــه  ــه و خالصان ــا خدمــت صادقان ــا ب می باشــد ت
ــه  ــاد و خاطــره ای نیــک از خویــش ب خــود ی
ــن ســکه روی  ــه ای ــه ک ــد، البت ــادگار بگذارن ی
ــه  ــد ک ــن می باش ــز دارد و آن ای ــری نی دیگ
بــروز کمتریــن لغــزش و کــم کاری اعضــا 
ــاد رفتــن اعتبــار شــورا  ــر ب ــد ســبب ب می توان
ــهر  ــی ش ــی و فرهنگ ــی عمران ــب افتادگ و عق
شــود. یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر 
می رســد کــه ضعــف شــورای شــهر ، ارتبــاط 
ــتان  ــی شهرس ــب افتادگ ــا عق ــتقیمی ب مس
ــه  ــه حــرکات منفعان داشــته و نتیجــه اینگون
شــورای شــهر، ایجــاد حیــاط خلوتــی مناســب 
ــران ضعیــف در شهرســتان  ــرای برخــی مدی ب
می باشــد. بــا توجــه بــه تکرویهایــی کــه اخیــرا 
در شــورای شــهر مشــاهده می شــود و اینکــه 
ــائل  ــود را در مس ــوای خ ــاز و ن ــس س ــر ک ه
ــهر  ــورای ش ــر ش ــوازد  عم ــهری و ... می ن ش
ــی  ــش بین ــردد و پی ــی می گ ــده تلق ــام ش تم
ــیر  ــهر عجب ش ــورای ش ــاختار ش ــود س می ش
در انتخابــات ســال آتــی تغییــر یافتــه و شــاهد 
ــای  ــد ، تخصصه ــای جدی ــره ه ــور چه حض
ــورای  ــو در ش ــای ن ــر و دیدگاهه ــی باات علم
شــهر و مســائل شــهری باشــیم. مــن ا...

ــق التوفی

شهر و شورا
ادامه از صفحه 1

22 خرداد ماه جاری
تکلیف وضعیت شورای شهر تبریز پس از 

دستگیری 4 عضو شورا تعیین می شود

ــف  ــه تکلیـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ ــدار تبریـ فرمانـ
وضعیـــت شـــورای شـــهر تبریـــز پـــس از 
ـــر  ـــت: کمت ـــورا، گف ـــو ش ـــار عض ـــتگیری چه دس
ــا مهلـــت قانونـــی بـــرای ورود  از بیســـت روز تـ
اعضـــای علی البـــدل بـــه شـــورای شـــهر باقـــی 

مانـــده اســـت.
ــیر  ــب شـ ــه عجـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
بـــه نقـــل از فـــارس، رحیـــم شـــهرتی فر در 
ـــت  ـــاه غیب ـــس از دو م ـــه پ ـــان اینک ـــا بی ـــز ب تبری
اعضـــای شـــورا نفـــرات علی البـــدل جایگزیـــن 
ـــی  ـــان قانون ـــا زم ـــت: فع ـــار داش ـــوند، اظه می ش
ـــر نرســـیده اســـت و منتظـــر  ـــه س ـــت اعضـــا ب غیب
ـــی هســـتیم.وی  ـــتگاه قضای ـــات از ســـوی دس اقدام
ـــزود: آخریـــن جلســـه حضـــور ایـــن چنـــد عضـــو  اف
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ـــهر 22 فروردی ـــورای ش ش
ـــاری  ـــاه ج ـــرداد م ـــا 22 خ ـــون ت ـــاس قان ـــر اس ب
ـــان  ـــه پای ـــت ب ـــی غیب ـــه قانون ـــت دو ماه ـــه مهل ک

می رســـد.
شـــهرتی فر بـــا بیـــان اینکـــه طبـــق قانـــون 
ــدل  ــای علی البـ ــدت از اعضـ ــن مـ ــس از ایـ پـ
ـــد  ـــر بای ـــال حاض ـــزود: در ح ـــود، اف ـــوت می ش دع

ـــیم. ـــی باش ـــم نهای ـــدور حک ـــر ص منتظ
ــال  ــه احتمـ ــاره بـ ــا اشـ ــز بـ ــدار تبریـ فرمانـ
ـــز  ـــهر تبری ـــورای ش ـــای ش ـــن اعض ـــت ای محرومی
تصریـــح کـــرد: در ایـــن موضـــوع حکـــم دادگاه 

مدنظـــر اســـت.
دادگاه  رای  از  پـــس  اگـــر  داد:  ادامـــه  وی 
ممنوعیـــت قضایـــی و هرگونـــه فعالیـــت اداری اعـــم 
ـــراد  ـــن اف ـــرای ای ـــهر ب ـــورای ش ـــت در ش از عضوی

صـــادر شـــود، بایـــد حکـــم اجـــرا شـــود.

 بهره برداری از پروژه تقاطع 
غیرهمسطح آخونی با اعتباری بالغ 

بر 12۰ میلیارد ریال 

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــه  ـــالروز حماس ـــا س ـــان ب ـــهریار، همزم ـــل از ش نق
ــهردار  ــور شـ ــا حضـ ــهر، بـ ــازی خرمشـ آزادسـ
تبریـــز، رییـــس و جمعـــی از اعضـــای شـــورای 
ـــواده معظـــم شـــهدا و  ـــز، خان اســـامی شـــهر تبری
ـــروژه  ـــزی، پ ـــران و عمـــوم شـــهروندان تبری ایثارگ
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــی ب ـــطح آخون ـــع غیرهمس تقاط

ـــید. رس
ـــول  ـــا ط ـــی، ب ـــطح آخون ـــر همس ـــع غی تقاط
ـــوده و  ـــه برخـــوردار ب عرشـــه 1۵2 متـــر، از ۵ دهان
در راســـتای تکمیـــل رینـــگ میانـــی شـــهر، نقـــش 
ـــرور در  ـــور و م ـــهیل عب ـــی و تس ـــادل ترافیک تب

ـــده دارد. ـــر عه ـــع را ب ـــن تقاط ای
ـــهرداری  ـــاش ش ـــا ت ـــی ب ـــذر آخون ـــرح روگ ط
منطقـــه 4 و بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 120 میلیـــارد 

ـــام رســـیده اســـت. ـــه اتم ـــال ب ری
ایـــن پـــروژه ارزشـــمند کـــه نقـــش بســـیار 
ـــد  ـــا خواه ـــی ایف ـــار ترافیک ـــش ب ـــی در کاه مهم
کـــرد، در مـــدت زمانـــی کمتـــر از یـــک ســـال و بـــا 
ـــای  ـــات و تخصـــص نیروه ـــری از تجربی ـــره گی به

ـــت. ـــده اس ـــداث گردی ـــص اح متخص
بـــرای احـــداث ایـــن پـــل، 6 پایـــه بتنـــی و 
66 عـــدد شـــمع ایجـــاد شـــده و حجـــم بتـــن 
ـــزی  ـــب، خاکری ـــر مکع ـــزی در آن، 4700 مت ری
و زیرســـازی 1۵000 متـــر مکعـــب و آســـفالت 

ریـــزی آن 1۵00 تـــن اســـت.
ـــه  ـــانه ک ـــای کارشناس ـــی ه ـــش بین ـــق پی طب
ـــروژه انجـــام شـــده،  ـــن پ ـــی ای ـــه مطالعات در مرحل
ـــر  ـــع غی ـــرح تقاط ـــی ط ـــت ترافیک ـــرات مثب تاثی
ـــه  ـــه، بلک ـــا در منطق ـــه تنه ـــی، ن ـــطح آخون همس
ـــع  ـــن تقاط ـــه ای ـــی ب ـــیرهای منته ـــول مس در ط

ـــود. ـــد ب ـــهود خواه ـــا مش ـــز کام نی

تشکیل چهارمین جلسه طرح توسعه 
میدان ساعت با حضور شهردار و 

معاونت عمرانی شهرداری منطقه8 

شــهردار منطقــه هشــت تبریــز، از برگــزاری 
چهارمیــن جلســه بررســی پــروژه بدنــه ســازی 
ــت  ــش معاون ــالن همای ــاعت در س ــدان س می

شهرســازی مرکــز  خبــر داد .
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــه  ــهرداری منطق ــی ش ــط عموم ــل از رواب نق
ــا اعــام ایــن خبــر  ــر ب هشــت ، مهنــدس مدب
ــن  ــه میادی ــی ک ــه نقش ــه ب ــا توج ــزود: ب اف
شــهری در زندگــی روزمــره شــهروندان دارنــد، 
ــا  ــدان را ب ــن می ــا دارد ای ــز بن شــهرداری تبری
ــی آن  ــه تاریخ ــگاه بدن ــت و جای ــظ موقعی حف

ــد . ــعه ده توس
ــروژه  ــاس، پ ــن اس ــر ای ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــت   ــه ســازی میــدان ســاعت توســط معاون بدن
ــه  ــی و مطالع ــرای بررس ــز ، ب ــازی مرک شهرس
بــه مشــاور واگــذار شــده و طــی جلســات 
ــروژه از ســوی  ــن پ پیشــین، ابعــاد مختلــف ای
کارشناســان و اســاتید صاحــب نــام مــورد نقــد 

ــه اســت . ــرار گرفت ــی ق و بررس
ــت  ــود، رعای ــخنان خ ــه س ــر، در ادام مدب
ــدان و  ــن می ــی ای ــی، فرهنگ ــت تاریخ محوری
مدیریــت ترافیــک در آن محــدوده را از نــکات 
اساســی طــرح ذکــر کــرد و اذعــان داشــت: در 
چهارمیــن جلســه نیــز، بحــث ترافیــک و روان 
ســازی آن در ایــن محــدوده بــه عنــوان یکی از 
مهــم تریــن مســائل مــورد تاکیــد، مطــرح شــد 
ــر  ــن ام ــه ای ــرم ب ــم مشــاور محت ــه امیدواری ک

ــژه داشــته باشــد . توجــه وی
گفتنــی اســت ایــن جلســه، بــا حضــور 
معمــاری شــهرداری  و  معــاون شهرســازی 
ــعه  ــران و توس ــیون عم ــس کمیس ــز، ریی تبری
شــهری، شــهردار و معــاون عمرانــی منطقــه 8 
، مدیرفنــی معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــز و جمعــی از اســاتید  حــوزه  شــهرداری تبری

ــد . ــزار ش ــازی برگ ــاری و شهرس معم
نائب رئیس شورای شهر تبریز:

شهردار باید پاسخگو باشد

نائب رئیس شورای شهر تبریز گفت: با توجه به 
حساسیت مسئله، اگر آقای نجفی در این مقطع 
جدی  آسیب  امکان  برود،  مسافرت  به  حساس 
شهر و موجب زیر سؤال رفتن هویت شورای شهر 

می شود و شهردار باید پاسخگو باشد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
تسنیم، محمدحسین جعفری، با اشاره به پاسخ 
شهردار به پرسش های اعضای شورای شهر تبریز 
اتفاق  داشت:  اظهار  شورا،  سه شنبه  جلسه  در 
و  داد  رخ  امروز شورای شهر  در جلسه  عجیبی 
اعضا بدان واکنش نشان ندادند، این بود که بدون 
شهردار  اسوتچی،  آقای  به  کتبی  جواب  ارسال 
صرفاً با ارائه پاسخ شفاهی و لحظه ای بسنده کرد.

اعضای شورا  به سؤاات  پاسخ  در  افزود:  وی 
زمان  مهندسی  که  شد  داده  پاسخ  به گونه ای 
صورت بگیرد و باید ببینیم که آقای استوتچی از 

این جواب ها قانع شده اند یا خیر.
از  انتقاد  با  تبریز،  شهر  شورای  رئیس   نائب 
مدیریت زمان انجام شده در جلسه شورا، تصریح 
کرد: سؤاات آقای امیر حقیان کامًا تخصصی، 
به  پاسخ  در  نمی توان  و  بود  مستند  و  چالشی 
این سؤاات مستند و بحث برانگیز، به جواب های 

کوتاه اکتفا کرد.
وی ادامه داد: همان گونه که برخی نیز گفتند 
 ۵ مدت زمان  همان  در  را  جلسه  کردند  تاش 
که  برسانند  به پایان  زمان  مدیریت  با  و  دقیقه 
به هرحال اعضای شورای شهر به هدف اصلی خود 
پاسخ های  کسب  یعنی  جلسه  این  برگزاری  در 

متقن و مستند نرسیدند.
جعفری با انتقاد از تصمیم شهردار برای سفر 
آینده  جلسه  برگزاری  روز  در  ترکیه  به  کاری 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  تبریز،  شهر  شورای 
آقای  از  انتظار مردم  و  فعلی  به شرایط حساس 
دبیری، مردم از رئیس شورای شهر انتظار دارند 
و  یابند  این جلسه حضور  در  و وی  که شهردار 
یکشنبه  روز  در  امروز  جلسه  ادامه  امیدواریم  

آینده پیگیری شود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه حساســیت مســئله، 
ــاس  ــع حس ــن مقط ــی در ای ــای نجف ــر آق اگ
ــن  ــکان دارد شــهر از ای ــرود، ام ــه مســافرت ب ب
ــر  ــب زی ــد و موج ــدی ببین ــیب ج ــد، آس بع
ــود  ــهر می ش ــورای ش ــت ش ــن هوی ــؤال رفت س

ــد. ــخگو باش ــد پاس ــهردار بای و ش

گذشته، حال و آینده شورای اسامی 
شهرعجب شیر در هاله ای از ابهام

کارخانه مجتمع فواد عجب شیر احیا و به چرخه 
تولید بازگشت.

به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از ایرنا، 
کارخانه مجتمع فواد عجب شیر از کارخانه های 
تولید شمش فوادی آذربایجان شرقی بوده که به 
علت رکود این صنعت تعطیل شده بود که با فعالیت 
مجدد آن، حدود 3۵0 کارگر آن به چرخه تولید 

بازگشتند.
آتیه  خدمات  گسترش  شرکت  عامل  مدیر 
اندیشان سپهر شرق در حاشیه مراسم احیای مجدد 
با تحویل این کارخانه به این  این کارخانه گفت: 
شرکت از اواخر سال گذشته، به همت مدیران بانک 

سامان احیا شد.
داریوش بزرگی، افزود: هیات مدیره به دنبال آن 
است تا این کارخانه با ظرفیت اسمی تولید یک هزار 
تن شمش فوادی فعالیت کند و مواد اولیه بسیاری 

از کارخانجات منطقه را فراهم کند.
بانک  مالکیت  در  کارخانه  این  یادآور شد:  وی 
سامان بوده و این بانک به منظور رفع مشکات آن 
وارد عمل شده تا نقدینگی موردنیاز این کارخانه را 

تامین کند و فعالیت آن ادامه یابد.
بزرگی، ادامه داد: با تدابیر انجام شده، مشکات 
شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق و 
کمبود نقدینگی و تامین قراضه آهن آن در ماه های 

آینده رفع شود.
وی گفت: سال گذشته این کارخانه فقط سه ماه 
فعالیت کرده بود و مشکل نبود نقدینگی به دلیل 
تامین نشدن سرمایه در گردش موجب تعطیلی آن 

شده بود.
کمبود  علت  به  اکنون  هم  داد:  ادامه  بزرگی، 
محصول تولیدی این کارخانه، کارخانجات موجود در 
منطقه مجبورند محصول مورد نیاز را از کارخانجات 
این  احیای  با  وارد کنند که  استان های همجوار 
کارخانه نیاز منطقه و کارخانجات تامین خواهد شد.

امام جمعه عجب شیر نیز در این مراسم گفت: 
همه مردم و مسئوان باید با همکاری هم اقتصاد 
مقاومتی را از مرحله بحث و گفت و گو به مرحله 

عمل برسانند.
حجت ااسام محمود شربیانی، افزود: در سایه 
عمل به اقتصاد مقاومتی می توان شاهد شکوفایی 
و رونق هر چه بیشتر اقتصاد، کاهش وابستگی به 
خارج، ایجاد اشتغال و کاستن از تهدیدها و فشارهای 
خارجی شد. وی، احیای تولیدات داخلی در کشور 
را راهکار رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی بیان 
کرد و اظهار داشت: توجه به تولیدات داخلی و ایجاد 

اشتغالزایی کشور را از وابستگی خارج می کند.
کارخانه مجتمع فواد عجب شیر در سال 1387 
تاسیس شده و در تیر سال 13۹0 به بهره برداری 
رسید و با تغییرات پی درپی مدیریتی، به ذوب آهن 
سهند غرب و در اسفند سال ۹4 به شرکت گسترش 
خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق با همکاری بانک 

سامان واگذار شده است.
این کارخانه از کارخانه های تولید شمش فوادی 
با ظرفیت اسمی یک هزار تن در روز در آذربایجان 
شرقی است که در منطقه خضرلو در فاصله هفت 

کیلومتری عجب شیر واقع شده است.

ــا  ــیر ب ــب ش ــاورزی عج ــاد کش ــر جه مدی
بیــان اینکــه در ســال گذشــته دو هــزار و 
۵00 تــن گنــدم از کشــاورزان ایــن شهرســتان 
خریــداری شــد، گفــت: پیــش بینــی مــی شــود 
ــر  ــه براب ــه س ــاری ب ــال ج ــم در س ــن رق ای

ــد. ــش یاب افزای
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ایرنــا، فرامــرز افشــانی، در جلســه 
ــا اشــاره  شــورای کشــاورزی ایــن شهرســتان ب
ــد  ــل خری ــز و عوام ــل مراک ــی کام ــه آمادگ ب
محصــوات کشــاورزی ایــن شهرســتان افــزود: 
در ســال جــاری دو مرکــز خریــد شــرکت 
ــوروان  ــی گ ــه راه ــدم کاران در س ــی گن تعاون
تولیــدی  گنــدم  خوشــه،  آرد  کارخانــه  و 
خریــداری  را  شهرســتان  ایــن  کشــاورزان 

. می کنــد
وی یــادآور شــد: در ســطح ایــن شهرســتان 
دو  گنــدم،  هکتــار  هــزار  هفــت  از  بیــش 
در  کلــزا  و 11 هکتــار  هــزار هکتــار جــو 
ــی  ــه پیش بین ــده ک ــی کشــت  ش اراضــی زراع
می شــود حداقــل 14 هــزار و ۵00 تــن گنــدم، 
دو هــزار تــن جــو و 40 تــن کلــزا از ایــن مزارع 

ــود. ــد ش ــز خری ــل مراک ــت و تحوی برداش
مدیــر جهــاد کشــاورزی عجــب شــیر، 
ــاد  ــام وزارت جه ــاس اع ــر اس ــرد: ب ــار ک اظه
هــر  تضمینــی  قیمــت خریــد  کشــاورزی، 
کیلوگــرم گنــدم معمولــی بــرای ســال زراعــی 

ــده  ــن ش ــال تعیی ــزار و 70۵ ری ــد 12 ه جدی
ــت. اس

بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  افشــانی، 
بارش هــای مناســب ســال زراعــی جــاری 
بــه طــور قطــع میــزان تولیــد محصــوات 
ــش  ــل توجهــی افزای ــه شــکل قاب کشــاورزی ب
می یابــد و امســال گنــدم بیشــتری نســبت بــه 

ــود. ــی ش ــت م ــل برداش ــال قب س
ــا بیــان اینکــه شــرط پرداخــت بهــای  وی ب
ــت  ــاورزی، مطابق ــک کش ــق بان ــدم از طری گن
ــک  ــا شــماره حســاب بان ــی کشــاورز ب کــد مل
کشــاورزی اســت، گفــت: در صــورت ارائــه 
نکــردن هــر یــک از مــوارد فــوق و یــا مطابــق 
ــق  ــاورزان از طری ــه کش ــی ب ــودن آن، مبلغ نب

ــد. ــد ش ــک پرداخــت نخواه بان
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کشاورزان عجب شیر

صدای مردم

تلفن تماس: 09143010573

سـاخت و سـاز در عجب شـیر کـم رونـق 
ولی سـاخت  و سـازهای بعضی از اعضای شـورا 
رونـق گرفتـه اسـت. بعضـی از  اعضای شـورا از 
رانت های شـهرداری اسـتفاده کرده و به آسـانی 
زمین هـای مسـکونی را به تجـاری تبدیل کرده 
و با کمترین هزینه و با بیشـترین سرعت مجوز 
سـاخت دریافـت می کنند. شـورا عملکرد سـه 

سـاله خـود را به مـردم گـزارش کند.
ش.ع )عجب شیر(



هفته نامه عجب شیر  یکشنبه 09 خرداد ماه 95 - سال دوم - شماره 46 اقتصاد و بورس4

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
ســـهم   70,447,604 با  برابر   13۹۵/03/0۵
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
1۵6.136.640.37۹ریال  بـــر  بالغ  مبلغی 

می باشـــد.

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/03/05

واحدعنوان

41,373,540سهمحجم خريد

95,428,233,205ريالارزش خريد

29,074,064سهمحجم فروش

60,708,407,174ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

70,447,604سهم

ارزش کل  
معامات

156,136,640,379ريال

128عددصدور کد

مـا  بانـک هـای  بهتریـن   در حـال حاضـر 
تـوان پرداخـت سـود هایـی بـا نـرخ 20 درصد 
را ندارنـد، بـه ایـن ترتیـب، ادغـام بانک هـا در 
جهـت تجدیـد سـاختار صنعت بانکـی و کاهش 
کـه  اسـت  هایـی  راه حـل  بانکـی  نـرخ سـود 
صنعـت بانکـداری کشـور ناگزیـر به اجـرای آن 

بود.  خواهـد 
کارگزاری بانک کشـاورزی در قالب »سلسـله 
تحـت  جلسـه ای  برتـر«  تحلیـل  نشسـت های 
عنـوان »نشسـت تحلیلـی صنعـت بانکـداری« 

کرد. برگـزار 
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
ــور  ــا حض ــت ب ــن نشس ــنا ، ای ــل از س ــه نق ب
کارگــزاری،  شــرکت های  ارشــد  مدیــران 
ــرمایه گذاری،  ــاورین س ــرمایه ها، مش ــن س تامی
شــرکت های  ســرمایه گذاری،  هلدینگ هــای 
ســبدگردان، اهالــی رســانه و ســایر کارشناســان 
ــته در  ــرمایه روز گذش ــازار س ــران ب و تحلیلگ
ســالن همایش هــای دکتــر غامرضــا اســامی 

ــد. ــزار ش ــی برگ بیدگل
در ایـن جلسـه که گـزارش تحلیلی شـرکت 
مشـاور سـرمایه گذاری معیـار بـرای حاضریـن 
ارائـه شـد، امیرمهـدی صبائـی، کارشـناس این 
شـرکت در تحلیـل و بررسـی خـود از صنعـت 
از  کشـور  نقدینگـی  وضعیـت  بـه  بانکـداری، 

فروردیـن 83 تـا بهمـن ۹4 اشـاره کـرد.
وی اظهارداشـت: نقدینگی ۵1 هـزار میلیارد 
بـه رقـم  ۹1 هـزار  تومانـی در فروردیـن 83 
میلیـارد تومـان در فروردیـن 8۵ افزایش یافت. 
همچنیـن در بهمـن ۹2 ایـن نقدینگی به  ۵7۵ 
هـزار میلیـارد تومـان و  در بهمـن ۹4 بـه بیش 

از ۹7۵ میلیـارد تومـان افزایـش یافت.  
توجـه  بـا  سـرمایه  بـازار  کارشـناس  ایـن 
نقدینگـی موجـود در عرصـه  ایـن میـزان  بـه 
اقتصـادی کشـور، مجموعـه سـرمایه بانک های 
بورسـی و فرابـورس را 23 تـا 24 هـزار میلیارد 
تومـان و ارزش روز این صنعت در بازار سـرمایه 

را 48 هـزار میلیـارد تومـان عنـوان کـرد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود بیـش از 11 هـزار 
شـعبه بانک های بورسـی و فرابورسـی، از بانک 
هـای صـادرات، ملت و تجـارت به عنـوان بانک 
هـای اصـل 44 یاد کرد که از بیشـترین شـعبه 
برخوردارنـد؛ پـس از ایـن بانک هـا نیـز قوامین، 
مهـر اقتصـاد و انصـار در رتبـه های بعـدی قرار 

می گیرنـد.   
صبایـی که سـهم ارزش روز صنعت بانکداری 
از کل صنایـع موجـود در بـازار سـرمایه را 14 
تـا 1۵ درصـد بـرآورد می کـرد، سـود صنعـت 
بانکـداری در بازار سـرمایه را با توجه به نسـبت 
p/e  معـادل 6.3، هفـت هـزار و 700 میلیـارد 

تومـان اعـام کرد.
وی در خصوص سـپرده هـای دیداری، قرض 
الحسـنه و مدت دار، بیشـترین سپرده را متعلق 
بـه بانـک ملت دانسـت کـه بالـغ بـر 100 هزار 
میلیـارد تومـان اسـت. در این میـان بانک های 
قوامیـن، مهـر اقتصـاد بـه عنـوان بانـک هایـی 
سـپرده  بیشـترین  از  کـه  می شـوند  محسـوب 
هـای بانکـی برخوردارنـد، امـا به همان نسـبت 

نیـز ریسـک هـای آنها بااسـت.
سـرمایه گذاری  مشـاور  شـرکت  کارشـناس 
معیـار بـا توجـه بـه حجـم 842 هـزار میلیـارد 
تومانـی مجمـوع سـپرده هـای بانکـی اعـم از 
دولتـی و خصوصـی تـا پایـان شـهریورماه ۹4، 
مجمـوع سـپرده هـای جـذب شـده از سـوی 
را 607  بـازار سـرمایه  بانـک هـای حاضـر در 
میلیـارد تومـان بـرآورد کـرد کـه ایـن رقم 72 
رقـم جـذب شـده در سیسـتم  از کل  درصـد 

بانکـی کشـور اسـت.
وی در خصـوص ارزش دفتری حقوق صاحبان 
سـهام صنعـت بانکـداری نیـز عنـوان کـرد: کل 
ترازنامـه  در  موجـود  سـهام  صاحبـان  حقـوق 
بانـک هـای حاضـر در بـازار سـرمایه 48 هـزار 
میلیـارد تومـان اسـت، بـا توجه بـه اینکـه باید 
نسـبت ارزش بـازاری بـه ارزش دفتـری صنعت 
بانکـداری معـادل یـک باشـد، ایـن نسـبت در 
دخایـر  کفایـت  عـدم  علـت  بـه  حاضـر  حـال 
بیشـتر بانک هـا از عـدد یـک کمتـر اسـت، در 
واقع سـهام بانک هـای موجود در بازار سـرمایه 

قـرار  معاملـه  ارزش دفتـری خـود مـورد  زیـر 
می گیرنـد.

صبایـی بـا اشـاره بـه سـهم بـازار هـر بانـک 
از سـپرده هـای غیـر هزینـه زا، منابـع مذکـور 
را شـامل سـپرده هـای قـرض الحسـنه و جاری 
تعریـف کـرد و گفت: در حال حاضـر بانک های 
ملـت، صـادرات و تجـارت بـه ترتیـب بـا سـهم 
32، 24 و 20 درصد بیشـترین حجم از سـپرده 
هـای غیـر هزینـه زا را بـه خود اختصـاص داده 

ند. ا
 76 مجمـوع  بـه  توجـه  بـا  داد:  ادامـه  وی 
از  بانـک خصوصـی  ایـن سـه  درصـدی سـهم 
سـپردهای غیـر هزینـه زای صنعـت بانکـداری، 
بـه نظرمـی رسـد کـه در اختیـار داشـتن عمده 
منابـع غیـر هزینـه زا رانتـی بـرای ایـن بانک ها 
بـه شـمار رفته و آنها را با ریسـک خـروج از این 

منابـع مواجـه می کنـد.  
صبایـی بـا توجه به سـاختار مالکیـت دولتی 
از  بخشـی  بـودن  دسـتوری  و  بانک هـا  ایـن 
تسـهیات اعطایـی آنهـا عنـوان کـرد: هرچنـد 
نـرخ میانگیـن منابـع ایـن بانکهـا در مقایسـه 
بـا بانـک هـای دیگـر بـه دلیـل وجـود سـپرده 
هـای غیـر هزینه زا کمتر اسـت، امـا اعطای وام 
هـای دسـتوری موجـب کاهـش نـرخ میانگیـن 
تسـهیات اعطایـی در ایـن بانک هـا نیـز شـده 

. ست ا
بـه گفتـه ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه، در 
بانـک ملـت میانگیـن نـرخ منابـع 16.۹ درصد 
در سـال ۹3 بـوده اسـت، در حالی کـه میانگین 
نـرخ منابع در صنعـت بانکداری حاضـر در بازار 
دیگـر  از سـوی  اسـت.  درصـد   18.3 سـرمایه 
میانگیـن مصـارف بانک نیـز 1۹.7 درصـد و در 
صنعـت بانکـداری 21.1 درصـد اسـت. لـذا بـه 
همـان نسـبت کـه نـرخ میانگین منابـع کاهش 
یافتـه، نـرخ میانگیـن مصـارف نیـز بـه واسـطه 
اعطای تسـهیات دسـتوری کاهش یافته است.

وی مجمـوع تمـام تسـهیات اعطایـی بانک 
تومـان  میلیـارد   482 را  سـرمایه  بـازار  هـای 
بـرآورد کـرد کـه بـا توجـه بـه ایـن تسـهیات، 
هـای  سـپرده  بـه  اعطایـی  تسـهیات  نسـبت 
جـذب شـده از سـهم 80 درصـدی برخـوردار 

می شـود.
ایـن کارشـناس بازار در ادامـه اظهارات خود، 
بحـث کفایـت سـرمایه بانک هـا را مـورد اشـاره 
قـرار داد کـه به موجـب مقررات بانـک مرکزی، 
حداقـل نسـبت کفایت سـرمایه بانک هـا باید 8 

درصد باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه در صـورت عـدم تطابـق 
کفایـت سـرمایه بانک هـا بـا نسـبت اعامـی از 
سـوی بانـک مرکـزی، بانک هـا امـکان تقسـیم 
سـود در مجمـع عمومـی صاحبـان سـهام خود 
ندارنـد، از بانـک پاسـارگاد در میـان بانک های 
بـا مقیـاس بـزرگ، به عنـوان بانکی نـام برد که 
از بیشـترین نسـبت کفایـت سـرمایه برخـوردار 

ست. ا
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه در خصـوص 
مطالبـات غیـر جاری بانـک ها، میـزان این نوع 
از مطالبـات صنعـت بانکـداری در بازار سـرمایه 
را 73 تـا 74 هـزار میلیارد تومـان اعام و اضافه 

کـرد: مطالبـات مشـکوک الوصـول بانـک هـای 
بازار سـرمایه ای بـه موجب گـزارش های اعام 
شـده آنهـا، 41 هـزار میلیارد تومـان و مطالبات 

معـوق آنهـا 13 هـزار میلیارد تومان اسـت.
وی از بانـک پارسـیان بـه عنـوان تنهـا بانک 
سـرمایه  بـازار  بانکـداری  صنعـت  در  موجـود 
نـام بـرد کـه از بیشـترین ریسـک در خصـوص 

مطالبـات غیـر جـاری برخـوردار اسـت.
بـه گفتـه صبایـی در ایـن بانـک از 1۵ هـزار 
 12 جـاری،  غیـر  مطالبـات  تومـان  میلیـارد 
تومـان آن مطالبـات سـر رسـید  هزارمیلیـارد 

اسـت. گذشـته 
وی در توضیـح بیشـتر در خصـوص ریسـک 
بـر  گذشـته  سررسـید  مطالبـات  از  ناشـی 
بانـک هـا، گفـت: در صـورت عـدم وصـول این 
مطالبـات، 10 درصـد از رقم مطالبات سررسـید 
بایـد ذخیـره گرفتـه  گذشـته بانـک پارسـیان 
شـود کـه از رقـم یـک هـزار میلیـارد تومانـی 
برخـوردار می شـود، ایـن میـزان دخیـره تـا ۵ 

برابـر هـم می تـوان افزایـش یابـد.
وی درخصـوص علـت عـدم وصـول مطالبات 
بانـک هـا، از وثایـق ملکی بـه عنـوان تضامینی 
نـام بـرد که بانک هـا در ازای ارایه تسـهیات، از 

مشـتریان خـود دریافـت می کنند.
میـان  ایـن  در  معیـار  شـرکت  کارشـناس 
عـدم  بـه  خـود  مخاطبـان  توجـه  خواسـتار 
برخـوداری ایـن وثایـق امـاک و مسـتغات از 
قابلیـت نقدشـوندگی شـد، همچنیـن بـا توجـه 
بـه رکـود حاکـم بـر بـازار مسـکن، بخشـی از 
ارزش ایـن امـاک ومسـتغات کاهـش یافتـه 

اسـت.
این کارشـناس بازار سـرمایه مجموع سـپرده 
نـزد  بـازار سـرمایه  بانکـداری  قانونـی صنعـت 
بانـک مرکزی را 60 هزار میلیـارد تومان برآورد 
کـرد کـه نرخ سـپرده ریالـی قرض الحسـنه 10 
درصـد و بـرای سـایر سـپرده های ریالـی 13.۵ 

درصـد بوده اسـت.
وی ادامـه داد: در صورتـی کـه یـک درصـد 
نـرخ سـپرده قانونی کاهـش یابد، مبلـغ ۵ هزار 
و 400 میلیـارد تومـان منابـع از بانـک مرکـزی 
بـه بانـک های حاضـر در بازارسـرمایه برگشـت 

می شـود. داده 
وی در خصـوص تاثیرغیـر مسـتقیم منابـع 
بازگشـتی گفـت: بـا فـرض کاهـش یـک درصد 
نـرخ موثـر سـپرده قانونـی و بازگشـت بخشـی 
فـرض  نیـز  و  مرکـزی  بانـک  توسـط  ازمنابـع 
نـرخ موثـر سـرمایه گـذاری 20 درصـدی برای 
بانـک هـا، اثـر آزاد شـدن ایـن منابـع 22 هزار 
میلیـارد تومـان نقدینگـی اسـت که بـا توجه به 
ایـن میـزان نقدینگـی، سـود بانک ها بـه میزان 
8 هـزار و ۵00 میلیـارد تومـان افزایش می یابد.

وی تصریـح کرد: در واقع به صورت مسـتقیم 
وغیر مسـتقیم یـک هـزار و ۹30 میلیارد تومان 
بـه درآمدهـای مشـاع بانک هـا افزوده می شـود 
کـه این رقـم معـادل 26 درصد از سـود خالص 

صنعت بانکداری محسـوب می شـود.
وی در پایـان اظهـارات خود، به اثر گشـایش 
اگـر  اشـاره کـرد و گفـت:  اسـنادی  اعتبـارات 
-سـی  ال  تومـان  میلیـارد  هـزار   40 حـدود 

گشـایش شـود، با فـرض کارمـزد 2.۵ درصدی، 
بالـغ بـر هـزار میلیارد تومان سـود خالـص عاید 
صنعـت بانکـداری خواهد شـد. این رقـم معادل 
13.۵ درصـد از سـود خالص این صنعت اسـت.

ادغام بانک ها تنها گزینه نجات صنعت 
بانکداری

حسـین  تحلیلـی،  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
عبـده تبریـزی، مشـاور مدیریت و تأمیـن مالی 
وزیـر راه و شهرسـازی و دبیـرکل سـابق بورس 
تهـران  در ارزیابـی خـود از صنعـت بانکـداری 
بـازار سـرمایه کشـور، گزارش ها و صـورت های 
مالـی بانـک هـای حاضـر در بـازار سـرمایه را 
مـورد انتقـاد قـرار داد و اظهارداشـت: در بـازار 
سـرمایه ایـران ناگزیریم که بسـیار فراتـر از این 
گزارش هـا حرکـت کنیـم و سـطح تحلیل های 

خـود را افزایـش دهیـم.
وی عملکـرد ضعیـف بانکهـا را تنهـا ناشـی 
از اقتصـاد کان کشـور ندانسـت و بـر توجـه به 

نقـش خـود بانک هـا نیـز تاکیـد کـرد.
عـدم  بـه  اشـاره  بـا  مالـی  اسـتاد  ایـن 
برخـورداری بانک هـای خصوصی از تسـهیات 
تکلیفـی، تصریـح کـرد: در واقـع بیشـتر نگرانی 
مـن از ایـن حیـث اسـت کـه نمـی دانیـم تـا 
چـه میـزان بایـد بـه ارقام اعام شـده از سـوی 

اتـکا کـرد. و  اعتمـاد  بانک هـا 
وی از لحـاظ کـردن وجـه التـزام در سـود 
عنـوان  بـه  ذخیـره  دریافـت  عـدم  و  بانک هـا 
ایـرادی نـام بـرد کـه در حـال حاضـر از سـوی 
بانک هـا اعمـال و هیـچ ایـرادی نیز بـه آن وارد 

نمی شـود.
از  اعامـی  ارقـام  از  برخـی  تبریـزی  عبـده 
و  دانسـت  کننـده  نگـران  را  بانک هـا  سـوی 
دارایـی هـای فیزیکـی بانک هـا را مـورد اشـاره 

داد. قـرار 
وی معتقـد اسـت کـه صنعـت بانکـداری در 
میـان مـدت بـه واسـطه مشـکات خود، سـود 
محقـق  خـود  سـهامداران  بـرای  را  کمتـری 

خواهـد کـرد.
مشـکات  رفـع  سـرمایه  بـازار  خبـره  ایـن 
صنعـت بانکـداری را در گـرو افزایـش سـرعت 
کنتـرل بانـک مرکـزی بر ایـن صنعت دانسـت.

وی در ایـن میـان تنهـا موضـوع روشـن در 
نظـام بانکـی را کـه از امـکان توسـعه برخوردار 
اسـت، پاییـن بـودن مجمـوع اعتبـارات اعطایی 

اعـام کـرد کـه می توانـد توسـعه یابـد.
عبـده تبریـزی بـا انتقـاد از پرداخت نـرخ های 
بـاا بـرای سـپرده های سـرمایه گـذاران از سـوی 
برخی از بانک و موسسـات مالـی و اعتباری، از این 
اقـدام بـه عنـوان عاملـی نـام برد که سـبب شـده 
اسـت تـا دیگـر بانک هـا نیـز مجبـور بـه پرداخـت 
چنیـن نـرخ هایی به سـپرده گـذاران خود شـوند.

وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بهتریـن 
بانـک هـای مـا تـوان پرداخـت سـود هایـی بـا 
نـرخ 20 درصـد را ندارنـد، از ادغـام بانک هـا در 
جهـت تجدیـد سـاختار صنعت بانکـی و کاهش 
نـرخ سـود بانکـی بـه عنـوان راه حل هایـی نام 
بـرد کـه صنعـت بانکـداری کشـور ناگزیـر بـه 

اجـرای آن خواهـد بـود.  

درآمدهای جدید بانکداری در راه است
عضـو  تحلیلـی  نشسـت  ایـن  در  همچنیـن 
هیـات مدیـره بانـک کشـاورزی و رییـس هیات 
کشـاورزی  بانـک  کارگـزاری  شـرکت  مدیـره 
گفـت: در حـال حاضـر خدمـات بانکـداری بـه 
صـورت رایـگان بـه مـردم ارایـه می شـود؛ ایـن 
بانک هـا سـرمایه گـذاری  اسـت کـه  درحالـی 
هـای باایـی را در حـوزه آی تـی خـود انجـام 

داده انـد.
فروغـی فـر بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
در آمدهـای مشـاع از ظرفیـت رشـد 7 برابـری 
برخـوردار اسـت، اعـام کـرد: بـر اسـاس برنامه 
ریـزی هـای صـورت گرفتـه در ایـن صنعـت، 
مقـرر شـده اسـت که ایـن درآمدهـا تـا 4 برابر 
افزایـش یابـد؛ در واقـع بانک هـا بـه سـمت در 
یافـت کارمـزد از ارایـه خدمـات خـود حرکـت 
می کننـد و سـهامداران بایـد در تحلیـل هـای 
خـود ایـن مسـاله را مـورد توجـه قـرار دهنـد.

 عبده تبریزی مطرح کرد:

ادغام بانک ها کلید صنعت بانکداری

 دکتر تقوی:

نیاز اقتصاد به شوک مثبت قوی 
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
عضویت برخی افراد در هیأت مدیره 

1۰ شرکت

با  مبارزه  و  بانکی  مجوزهای  مقررات،  مدیرکل 
پولشویی بانک مرکزی از اباغ دستورالعمل حاکمیت 

شرکتی به بانک ها تا چند روز آینده خبر داد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
فارس،  عبدالمهدی ارجمندنژاد در بیست و ششمین 
همایش ساانه سیاست پولی و ارزی با اشاره به تدوین 
مقررات حاکمیت شرکتی اظهار داشت: برای تدوین 
این قانون، نظرات بانک های دولتی و خصوصی اخذ 

شده و به زودی به شبکه بانکی اباغ خواهد شد.
کارشناسی  مطالعات  اینکه  وجود  با  افزود:  وی 
زیادی برای تدوین این قانون انجام شده و نظرات 
نقد  از  را مصون  اما خود  است،  اخذ شده  بانک ها 
ارائه نظرات کارشناسی و  با  نمی دانیم و امیدواریم 
اصاحی، این مقررات به نحو احسنت در شبکه بانکی 

عملیاتی شود.
با  مبارزه  و  بانکی  مجوزهای  مقررات  مدیرکل 
نحوه  به  اشاره  با  ادامه  در  مرکزی  بانک  پولشویی 
عضویت برخی افراد در هیأت مدیره بانک ها گفت: 
مدیره  هیأت  عضویت  به  می خواهند  که  کسانی 
بانک ها دربیایند، باید بدانند که چه جایگاهی دارند. 
به عنوان مثال مدتی پیش، مدیرعامل یک مجموعه 
بزرگ شرکتی برای مصاحبه به بانک مرکزی آمده 
بود؛ از او پرسیدم شما چطور قرار است مسئولیت 
هیأت مدیره بانک را هم قبول کنید، در حالی که 

مدیرعامل مجموعه ای بزرگ هستید؟
آمده  مصاحبه  برای  دیگری  فرد  داد:  ادامه  وی 
بود که همزمان در 10 شرکت عضویت هیأت مدیره 
داشت، چنین فردی نمی تواند بر مسائل تمرکز داشته 

باشد و بر عملکرد بانک نظارت کند.
در  رأی  استقال  بحث  به  اشاره  با  ارجمندنژاد 
هیأت مدیره بانک ها گفت: زمانی هنری فورد گفته 
بود سعی می کنم افراد هیأت مدیره را با افکار مختلف 
تعیین کنم، چرا که اگر تفاوت دیدگاه وجود داشته 
باشد، افراد آنقدر بر مسائل مختلف بحث می کنند که 

برآیند آن یک تصمیم خوب و مطلوب می شود.
با  مبارزه  و  بانکی  مجوزهای  مقررات  مدیرکل 
متأسفانه  اما  کرد:  تصریح  مرکزی  بانک  پولشویی 
برخی از ما به دنبال این هستیم که اعضای هیأت 
مدیره یکدست باشند و این موجب تصمیم گیری های 

غیرکارشناسی در سطح هیأت مدیره می شود.

پرداخت 12۹۷ میلیارد ریال وام 
ازدواج در سال ۹4

آذربایجان  بانک های  هماهنگی  شورای  رئیس   
شرقی، مجموع وام های ازدواج اعطا شده را 43 هزار 
و 1۹4 فقره عنوان کرد و گفت: از سهمیه 1 هزار و 
327 میلیارد ریالی وام ازدواج آذربایجان شرقی، بیش 
از ۹7 درصد تزریق شد و 1 هزار و 2۹7 میلیارد ریال 

پرداخت شد.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از تسنیم ، 
حسن سعیدی در جلسه شورای هماهنگی بانک های 
آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه بانک ها در استان 
به عنوان بنگاه اقتصادی نقش آفرینی می کنند، اظهار 
داشت: بانک های مستقر در آذربایجان شرقی حامی 
تولید هستند و در این راستا برای تعامل با واحدها، 
در سال ۹4 با تهیه بسته حمایتی از تولیدکنندگان، 

فشار مضاعف آخر سال را کاهش دادیم.
وی با بیان اینکه برای تحلیل درست از وضعیت 
به شورای  بانکی  آمار شفاف  باید  استان،  اقتصادی 
و  بررسی ها  ازمه  این،  افزود:  شود،  ارسال  بانک ها 

تصمیمات درست بر اساس اطاعات بانکی است.
آذربایجان  بانک های  هماهنگی  شورای  رئیس 
نقدینگی در  به رشد 70 درصدی  اشاره  با  شرقی، 
کشور، گفت: نقدینگی باید به سمت تولید سوق یابد 
تا مشکات این بخش را حل کند و تاش می کنیم 
در این مسیر حرکت کنیم. سعیدی، با تاکید بر اینکه 
بیش از 3۹ میلیارد ریال تسهیات قرض الحسنه در 
آذربایجان شرقی، طی سال گذشته اعطاء شده است، 
ابراز داشت: بانک های ملی، رفاه و مهر ایران به ترتیب 

بیشترین میزان تسهیات را ارائه کرده اند.
وی تسهیات اعطایی در زمینه ازدواج را مورد 
اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: 16 بانک در سال 
بانک های  ترتیب  به  داده اند که  ازدواج  وام  گذشته 
ملی، ملت، تجارت و صادرات بیشترین آمار پرداختی 
بانک های  هماهنگی  شورای  رئیس  داشته اند.  را 
آذربایجان شرقی، مجموع وام های ازدواج اعطا شده 
را 43 هزار و 1۹4 فقره عنوان کرد و گفت: از سهمیه 
1 هزار و 327 میلیارد ریالی وام ازدواج آذربایجان 
شرقی، بیش از ۹7 درصد تزریق شد و 1 هزار و 2۹7 

میلیارد ریال پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹3، میزان سپرده 
مردم در بانک های استان، 162 هزار میلیارد ریال 
توسط بیش از 6۵00 نفر بود، تصریح کرد: در سال 
۹4، میزان سپرده مردم، به 1۹6 هزار میلیارد ریال 
رسید که با افزایش 34 هزار میلیاردی، شاهد رشد 

21 درصدی سپرده ها بوده ایم.
سعیدی، مطالبات معوق بانک های استان را 12 
افزود: این  هزار و 800 میلیارد ریال عنوان کرد و 
که  است  بانک ها  دارایی  کل  درصد   7 زیر  میزان، 
میانگین آن نسبت به ۹3 است که حدود 10 درصد 

بود کاهش خوبی را داشته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان:
بانک های عمان طرح های 

سرمایه گذاران ایرانی را تا ۷۰ درصد 
تامین مالی می کنند

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت : بانک های 
عمان طرح های سرمایه گذاران ایرانی در این کشور را 

تا 70 درصد تامین مالی می کنند.
به گزارش هفته نامه عجب شیر به نقل از فارس، 
گسترش  برای  ایران  شرایط  به  ضرابی،  محسن 
مبادات تجاری با عمان اشاره کرد و گفت: در عمان 
منطقه آزاد به نام سحار ایجاد شده که این منطقه 
تسهیات خاصی برای سرمایه گذاری و صدور کاا به 

کشور ثالث را به راحتی فراهم کرده است.
وی به این نکته اشاره کرد که تمام کااهایی که 
آمریکا صادر  به کشورهایی همچون  این منطقه  از 
آنجایی  از  و  است  واردات شان صفر  تعرفه  می شود، 
خوبی  جایگاه  صادراتی  بازار  نظر  از  کشور  این  که 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، می توانیم با 
سرمایه گذاری مشترک در این منطقه کااهای خود 

را روانه بازارهای صادراتی کنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با بیان اینکه 
عمان جزء کشورهایی بوده که طی سال های بعد از 
انقاب اسامی همواره رابطه خوبی با ایران داشته و 
علیرغم فشارهایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس 
به عمان آورده اند، اما همواره در مذاکرات و فروش 

نفت همراه ایران بوده است.
وی تصریح کرد:  طی توافق نامه عشق آباد و کریدور 
شمال به جنوب و شرق به غرب، دو کشور ایران و 
از  که  باشند  کااهایی  تردد  مسیر  می توانند  عمان 
کشورهای  به  است،  قرار  روسیه  شمال  کشورهای 
حاشیه خلیج فارس از طریق بندر چابهار و بندر سحار 
بروند، چرا که فاصله بندر چابهار تا بندر سحار عمان 

تنها ۵2 کیلومتر است.
عمارت  برای  خوبی  جایگزین  را  عمان  ضرابی 
دانست و افزود: نمونه آن تأمین یک سری کااهای 
اساسی و مواد غذایی از برزیل است که پیش از این از 
طریق امارات روانه ایران می شد و اکنون عمانی ها با 
برزیل به توافق رسیده اند که کاا به بندر سحار آمده و 

از آنجا به هزینه کمتری وارد ایران شود.
وی حجم مبادات فعلی ایران و عمان را زیر یک 
میلیارد دار اعام کرد و گفت:  اگر زیرساخت ها فراهم 
شود، این رقم می تواند به ۵ میلیارد دار هم برسد و 
ما می توانیم از پول و امکانات عمانی ها استفاده کرده 
و دانش و توانمندی  خود را به عمان ببریم، تا یک 

محصول صادراتی شود.
مسی  لوله  تولید  مثال  عنوان  به  افزود:   ضرابی 
برای  که  داشته  وجود  پیش  سال   30 از  ایران  در 
دستگاه های تهویه هوا استفاده می شود و بازار خوبی 
در عربستان،  امارات و بحرین دارد، اما به دلیل نوع 
روابط ما نمی توانیم این لوله ها را در بازار عرضه کنیم 
و اکنون یک شرکت ایرانی طرح توجیه خود را به 
عمانی ها ارائه کرده آنها را موضوع را بررسی و قرار 
شده تا 6۵ درصد نیاز کارخانه های ساخت تهویه هوا 
در عربستان و امارات از طریق عمان و ایران تأمین 

شود.
وی اضافه کرد: برای این پروژه بانک عمانی 70 
درصد بودجه را تأمین می کند و در کنار آن ماده اولیه 
لوله های مسی کاتد به راحتی تولید و تأمین می شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خاطر نشان کرد:  
بانک های عمانی طرح های اقتصادی قابل توجیه را 
که بازار خوبی هم برای صادرات محصوات تولیدی 
مالی  تأمین  درصد   70 تا   ۵0 بین  باشند  داشته 

می کنند.
گفـت:   ایرانـی  سـرمایه گذاران  بـه  خطـاب  وی 
صنایـع غذایـی یکـی از مـواردی اسـت کـه در کنار 
سـایر طرح هـای قابـل توجیـه می توانـد در عمـان 
بـازار صادراتـی خوبی داشـته باشـد، چرا کـه اکنون 
محصواتی مانند پسـته ایرانی از طریق کشـورهایی 
ارزانـی  بـه قیمـت  امـارات  یـا  همچـون ترکیـه و 
خریـداری شـده و بـا پردازشـی سـاده بـا قیمتـی 
بااتـر در بازارهـای جهانـی بـه فـروش می رسـد که 
مـا می توانیـم اینگونـه فرآوری هـا را در منطقـه آزاد 
سـحار عمـان خودمـان انجـام داده و صـادر کنیـم.

ـــن  ـــدوق بی ـــل صن ـــر عام ـــاون اول مدی  مع
ــران در  ــدار از ایـ ــد از دیـ ــول بعـ ــی پـ المللـ
ــر  ــه ای منتشـ ــت ۹۵ بیانیـ ــر اردیبهشـ اواخـ
و اعـــام کـــرد: بـــا چشـــم انـــداز مناســـب 
اقتصـــادی بـــه آینـــده، فرصتـــی اســـتثنایی 
ـــتیابی  ـــت دس ـــات در جه ـــروع اصاح ـــرای ش ب
بـــه ثبـــات اقتصـــادی و رشـــد پایـــدار و 

فراگیـــر ایجـــاد شـــده اســـت.
 عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه عامـــه 
ــرایط  ــور را در شـ ــاد کشـ ــی، اقتصـ طباطبایـ
فعلـــی نیازمنـــد شـــوک مثبـــت قـــوی 

ــت. دانسـ

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــات  ــت: هی ــوی گف ــدی تق ــنا، مه ــل از س نق
هــای متعــدد خارجــی در هفته هــا و مــاه 
ــرای ورود  ــران ب ــه ای ــفر ب ــا س ــر ب ــای اخی ه
بــه اقتصــاد و ســرمایه گــذاری مشــترک اعــام 
آمادگــی کــرده انــد و اینهــا نشــانه ایــن اســت 
ــدن  ــوب ش ــال خ ــاد در ح ــع اقتص ــه وض ک
ــن اتفــاق  ــا تحقــق کامــل ای اســت؛ هرچنــد ت

ــت.   ــاز اس ــان نی ــدری زم ق
تقــوی بــا بیــان اینکــه از زمان اجرایی شــدن 
ــورم پاییــن آمــده و رشــد اقتصــادی  برجــام ت
مثبــت شــده اســت، گفــت: بــا بازگشــت کامــل 
ــه  ــول هــای بلوکــه شــده و شــوک مثبــت ب پ
اقتصــاد، قیمــت ارز نیــز پاییــن خواهــد آمــد.

امتیــازات و  اقتصــادی،  ایــن کارشــناس 
تســهیات جدیــد دولــت بــه ســرمایه گــذاران 
ــف  ــر توصی ــت و موث ــی مثب ــی را اقدام خارج
کــرد و گفــت: دســتیابی بــه رشــد پایــدار 
ــرمایه  ــش س ــذب و افزای ــدون ج ــادی ب اقتص

گــذاری و  بهبــود تولیــد صادراتــی امــکان 
ــود. ــد ب ــر نخواه پذی

ــرای  ــران ب ــت ای ــن مزی ــزود: بزرگتری وی اف
ســرمایه گــذاری خارجــی نیــروی کار ارزان 
ــن  ــا ای ــراوان اســت ؛ ب ــه ف ــواد اولی و وجــود م
ــر از  ــم ت ــی مه ــرایط فعل ــه در ش ــه،  آنچ هم
ــرای  ــن و آرام ب ــی ام ــت، فضای ــه اینهاس هم

ــت. ــی اس ــذاری خارج ــرمایه گ س
گفتنــی اســت: امــکان انتقــال آزادانــه ارز بــه 
ــان  ــای یکس ــورداری از حمایت ه ــور، برخ کش
خارجــی،  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  بیــن 
ــل ســرمایه و منافــع آن  ــه اص ــال آزادان انتق
ــرمایه گذاری  ــکان س ــورت ارز و کاا، ام ــه ص ب
ــه  ــه پروان ــه صــورت صددرصــد، ارائ خارجــی ب
اقامــت ســه ســاله بــرای مدیــران، کارشناســان 
و بســتگان درجــه یــک آنهــا و امــکان تمدیــد 
ــه  ــت ک ــی  اس ــه امتیازات ــت از جمل ــن اقام ای
ــرای ســرمایه گذاران خارجــی در نظــر  اخیــرا ب

گرفتــه شــده اســت.

تقــوی در ادامــه بــا اشــاره بــه دیــدار  اخیــر 
ــول  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــماره دو صن ــرد ش ف
ــا  ــدوق ب ــن صن ــرد: ای ــران خاطرنشــان ک از ای
ــاخص ها از  ــیاری از ش ــود بس ــه بهب ــه ب توج
ــورم در  ــرخ ت ــرخ رشــد اقتصــادی و ن ــه ن جمل
ــاد  ــی از اقتص ــل مثبت ــم، تحلی ــت یازده دول

ــت. ــرده اس ــه ک ــران ارائ ای
ــر  ــاون اول مدی ــود: مع ــان می ش ــر نش خاط
ــد از  ــول بع ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــل صن عام
دیــدار از ایــران در اواخــر اردیبهشــت ۹۵ 
ــم  ــا چش ــرد: ب ــام ک ــر  و اع ــه ای منتش بیانی
ــه آینــده، فرصتــی  ــداز مناســب اقتصــادی ب ان
ــت  ــرای شــروع اصاحــات در جه اســتثنایی ب
دســتیابی بــه ثبــات اقتصــادی و رشــد پایــدار و 

ــده اســت. ــاد ش ــر ایج فراگی
اجــرای  اســت:  گفتــه  لیپتــون  دیویــد 
مطلوبــی  چشــم انداز  نویدبخــش  برجــام، 
اســت؛ صــادرات بیشــتر نفــت، اتصــال مجــدد 
بانک هــای ایــران بــه سیســتم مالــی بیــن 
ــه هــای  ــه کاهــش هزین ــه منجــر ب ــی ک الملل
ــد  ــی می شــود، می توان ــادات مال تجــاری و مب
ــه رشــد  ــرای دســتیابی ب ــران ب ــه اقتصــاد ای ب
ــه 4.۵-4  ــدت ک ــان م ــادی می ــی اقتص واقع

ــد ــک کن ــده، کم ــزی ش ــه ری ــد برنام درص
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کشف بیش از 2۰۹ هزار نخ سیگار 
خارجی قاچاق در عجب شیر

ــیر  ــتان عجب ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
از کشــف بیــش از 20۹ هــزار نــخ ســیگار 

ــر داد. ــاق خب ــی قاچ خارج
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
اظهــار  اصانی فــر  رضــا  تســنیم،  از  نقــل 
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــوران انتظام ــت: مام داش
بــرای اجــرای طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و 
مبــارزه بــا قاچــاق کاا بــه ویــژه کاای دخانــی 
اقــدام بــه بازرســی و کنتــرل خودروهــای 

ــد. ــتان کردن ــن شهرس ــوری درای عب
کنتــرل  در  مامــوران  داد:  ادامــه  وی 
ــودرو  ــتگاه خ ــک دس ــی ی ــای مواصات محوره
ــا  ــایی و ب ــاق را شناس ــار قاچ ــل ب ســمند حام
ــف  شــیوه های خــاص پلیســی خــودرو را متوق
و تعــداد 20۹ هــزار و 800 نــخ ســیگار خارجی 
قاچــاق بــه ارزش تقریبــی 100 میلیــون ریــال 

ــد. ــتگیر کردن ــده را دس ــف و رانن کش
ــیر  ــتان عجب ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــده ای  ــاق کاا پدی ــه قاچ ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اســت کــه از جهــات گوناگــون، حیــات ســالم 
ــد  ــه را تهدی ــک جامع ــی ی اقتصــادی و فرهنگ
می کنــد تأکیــد کــرد: پلیــس بــا تمــام تــوان و 
جدیــت همــواره آمــاده اســت بــا قاچاقچیــان و 
مخــان نظــم و امنیــت اقتصــادی مقابلــه کنــد.

لزوم توسعه ورزش کارگری در استان
و این امر به عنوان گامی 
با  جز  کارگری  ورزش  رشد  و  توسعه  در  مهم 
کمک انجمن ها و هیات های شهرستانی محقق 

نخواهد شد.
کارگـران  ورزش  هیـات  داد:  ادامـه  وی 
آذربایجـان شـرقی بـا تفکـر و برنامـه مـداری، 
و  انجمن هـا  بـا  هـدف گـذاری، خـرد جمعـی 
هیات هـای شهرسـتانی، بدنبال توسـعه ورزش 
کارگـری اسـت و بـر همیـن اسـاس بـه عنـوان 
هیات برتر کشـوری از سـوی فدراسـیون ورزش 
کارگـری جمهوری اسـامی ایران انتخاب شـده 

. ست ا
مدیـر امـور اجتماعـی اداره کل تعـاون، کار 
ورزش  هیـات  سرپرسـت  و  اجتماعـی  رفـاه  و 
تقویـم  داشـتن  شـرقی  آذربایجـان  کارگـران 
ورزشـی مـدون و برنامـه ریـزی اصولـی را رمـز 
موفقیـت ورزش کارگـری عنـوان وتصریح کرد: 
تمامـی انجمن هـا و هیات هـا بـا داشـتن تقویم 
ورزشـی بـرای رشـته مربوطـه می تواننـد طبـق 
را  کارهـای خـود  اصولـی  ریـزی  برنامـه  یـک 

انجـام دهنـد.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد کارگروه 
تعاون، کار و رفاه  با حضور مدیر کل  تخصصی 
اجتماعی، مدیر کل امور مالیانی استان و مدیران 
ماده  دو  تبصره  در خصوص  کارگری  واحدهای 
80 قانون مالیت بر ارزش افزوده در روزهای آتی 
برگزار شود و در پایان نیز از انجمن ها و هیات 
با اهداء لوح تقدیر و جوایزی تجلیل  های برتر 

به عمل آمد.

شناسایی و دستگیری عامل کشتار و 
ساخی سگ سانان

سگ ســانان  ســاخی  و  کشــتار  عامــل 
ــت و  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــاش ی ــا ت ب
ــایی  ــرقی شناس ــی آذربایجان ش ــروی انتظام نی

ــد. ــتگیر ش و دس
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــدی  ــوان، چن ــگاران ج ــگاه خبرن ــل از باش نق
قبــل تصاویــری از فــردی متخلــف کــه اقــدام 
بــه کشــتار وحشــیانه و خریــد و فروش پوســت 
ــاه و گــرگ می نمــود،  ــه روب سگ ســانان ازجمل

در فضــای مجــازی منتشــر شــد.
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــه  ــت: ب ــاره گف ــن ب ــرقی در ای ــان ش آذربایج
ــر شناســایی عامــل  دنبــال انتشــار ایــن تصاوی
کشــتارها در دســتور کار یــگان محیــط زیســت 
سراســر کشــور قــرار گرفــت و نهایتــا نیروهــای 
آذربایجان شــرقی  زیســت  محیــط  یــگان 
ــم را در شهرســتان  ــت مته ــق شــدند هوی موف
ــد. ــع شبســتر شناســایی کنن شــرفخانه از تواب

حســین فایــق اظهــار داشــت: نیروهــای 
بــا  هماهنگــی  از  پــس  زیســت  محیــط 
دادســتان محتــرم شبســتر و اخــذ نیابــت 
ــی وارد  ــن انتظام ــراه ماموری ــه هم ــی ب قضای
ــه تفتیــش ایــن مــکان  ــه متهــم شــده و ب خان

پرداختنــد.
در جریــان بازرســی از منــزل ایــن متخلــف 
ــه گــرگ و دم  ــق ب ــا متعل تعــدادی دســت و پ
ــادی ۵/۵ از  ــلحه ب ــک اس ــراه ی ــه هم ــاه ب روب
ــه کشــف و ضبــط  ــار کاهــی در پشــت خان انب

ــد. گردی
متهــم در زمــان حضــور ماموریــن در خانــه 
ــفیات در  ــب و کش ــا مرات ــت ام ــور نداش حض
ــی و اعضــای  ــروی انتظام ــن نی حضــور ماموری
خانــواده متهــم از جملــه مــادر وی صورتجلســه 

ــد. گردی
در ایــن رابطــه بــا شــکایت محیــط زیســت 
آذربایجان شــرقی پرونــده ای در مراجــع قضایــی 
تشــکیل و متهــم بــه زودی بــرای رســیدگی بــه 

جــرم بــه دادســرا احضــار خواهــد شــد.

در مقایسه با 3 سال اخیر
تراز سطح آب دریاچه  ارومیه به 

بااترین سطح رسید

ـــاران در  ـــرف و ب ـــارش ب ـــه ب ـــال ادام ـــه دنب ب
ـــاس  ـــال آب براس ـــور و انتق ـــرب کش ـــمال غ ش
مصوبـــات ســـتاد احیـــای دریاچـــه ارومیـــه، 
ـــه در روز دوم  ـــه ارومی ـــطح آب دریاچ ـــراز س ت
ـــر  ـــه 1271.1۵ مت ـــاری ب ـــال ج ـــاه س خردادم

ـــید. ـــا رس ـــطح دری از س
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــارش  ـــه ب ـــال ادام ـــه دنب ـــارس، ب ـــل از ف ـــه نق ب
ــور و  ــرب کشـ ــمال غـ ــاران در شـ ــرف و بـ بـ
ــتاد  ــات سـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــال آب بـ انتقـ
احیـــای دریاچـــه ارومیـــه، تـــراز ســـطح آب 
ـــال  ـــاه س ـــه در روز دوم خردادم ـــه ارومی دریاچ
جـــاری بـــه 1271.1۵ متـــر از ســـطح دریـــا 

رســـید.
ــه  ــبت ب ــر نس ــانتی مت ــراز 111 س ــن ت ای
ــه در روز دوم  ــراز دریاچ ــطح ت ــن س پایین تری
آبــان مــاه ســال 13۹4 و دو ســانتی متر نســبت 
ــه روز بیســت و چهــارم اردیبهشــت افزایــش  ب

ــد. ــان می ده نش
همچنیــن تــراز ســطح آب دریاچــه ارومیــه 
نســبت بــه روز مشــابه در دو ســال قبــل )دوم 
خردادمــاه ۹3 و ۹4( بــه ترتیــب 47 و ۵6 

ــد. ــان می ده ــش نش ــر افزای ــانتی مت س
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه میـــزان 
ـــال  ـــه در س ـــه ارومی ـــوزه دریاچ ـــا در ح بارش ه
ـــته 14  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــاری نس ـــی ج آب
ـــراز  ـــا ت ـــت ام ـــه اس ـــش یافت ـــانتی متر کاه س
ســـطح آب دریاچـــه همـــواره طـــی ماه هـــای 
اخیـــر در مقایســـه بـــا روزهـــای مشـــابه در 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــر ب ـــته باات ـــال گذش س
ــات  ــودن اقدامـ ــش بـ ــه بخـ ــان از نتیجـ نشـ
ــای  ــه در زمینه هـ ــا دریاچه ارومیـ ــتاد احیـ سـ
گوناگـــون بـــه خصـــوص طرح هـــای انتقـــال 

ــه دارد. ــه دریاچـ ــت حق آبـ آب و دریافـ
تـــراز روز دوم خـــرداد 13۹۵ بااتریـــن 
ـــه  ـــی س ـــه ط ـــه ارومی ـــطح آب دریاچ ـــراز س ت
ـــن  ـــا فروردی ـــن ۹2 ت ـــر )از فروردی ـــال اخی س

۹۵( بـــوده اســـت.
از ابتــدای ســال 13۹2 تاکنــون تنهــا یــک 
آب  ســطح  تــراز   4/1/13۹2 تاریــخ  در  روز 
ــه 1۵/1271 متــر از ســطح  دریاچــه ارومیــه ب
ــا  ــا ت ــه زمان ه ــت و در بقی ــیده اس ــا رس دری
ــه  ــطح آب دریاچ ــراز س ــرداد 13۹۵ ت دوم خ
ــت. ــوده اس ــدد ب ــن ع ــر از ای ــواره پایین ت هم

ـــز  ـــوق نی ـــودار ف ـــه در نم ـــه همانطـــور ک البت
مشـــخص اســـت تـــراز ســـطح آب دریاچـــه 
ارومیـــه در ســـال های اخیـــر همـــواره از 
ـــای  ـــش دم ـــل افزای ـــه دلی ـــاه ب ـــر خردادم اواخ
هـــوا و کاهـــش بارندگی هـــا رو بـــه کاهـــش 
ـــیر  ـــاه س ـــان م ـــر آب ـــددا از اواخ ـــاده و مج نه

ــد. ــان می دهـ ــودی نشـ صعـ
بـــه نظـــر می رســـد در ســـال جـــاری بـــه 
ـــده  ـــای آین ـــز از روزه ـــا نی ـــش گرم ـــل افزای دلی
ـــر  ـــج تبخی ـــه تدری ـــه ب ـــطح آب دریاچ ـــراز س ت

ـــد. ـــش یاب و کاه

ــاان  ــز و فع ــی تبری ــاق بازرگان ــای ات اعض
آذربایجــان  جمهــوری  صنعتــی  و  تجــاری 
ــترش  ــر گس ــود ب ــروز خ ــر ام ــدار ظه در دی
هــای  بــازار  بــه  دسترســی  و  همکاری هــا 

جهانــی تاکیــد کردنــد.
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
بــه نقــل از مهــر، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
میزبانــی  بــه  کــه  دیــدار  ایــن  در  تبریــز 
ــه  ــد، ب ــزار می ش ــز برگ ــی تبری ــاق بازرگان ات
اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی دو منطقــه 
اشــاره کــرد و افــزود: تبریــز از ظرفیــت هــای 
ــادی  ــی و اقتص ــای صنعت ــوزه ه ــی در ح باای
ــطح  ــترش س ــه گس ــر ب ــوده و حاض برخوردارب

همــکاری هاســت.

صمــد حســن زاده دســتیابی بــه بازار کشــور 
روســیه و نیــز کشــورهای حــوزه ی قفقــاز 
ــاق  ــن ات ــی ای ــای اصل ــت ه ــه سیاس را ازجمل
برشــمرد و اظهــار داشــت: بــرای دســتیابی بــه 
ــه همفکــری و همیــاری فعــاان  ایــن هــدف ب

ــم. ــی نیازمندی آذربایجان
حســن زاده آمادگــی کامل فعــاان اقتصادی 
ــرای توســعه  و نیــز صنعــت گــران اســتان را ب
همکاری هــای  و  صنعتــی  تجــاری،  روابــط 
مشــترک بــا جمهــوری آذربایجــان اعــام کــرد 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــچ محدودیت ــت: هی و گف
نداریــم و بخــش خصوصــی و تجــار مــا آمــاده 
ــی  ــان آذربایجان ــا همتای ــکاری ب گســترش هم

خــود هســتند.
ســرمایه  ســتاد  دبیــر  حســینی  رضــا   

ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــی اس ــذاری خارج گ
نیــز در ایــن دیــدار نیــز بــا تاکیــد بــر گســترش 
همــکاری هــای فــی مابیــن افزود:بمنظــور 
ــل  ــر تکمی ــا پیگی ــطح همکاری ه ــترش س گس
اتوبــان ایــران- آذربایجــان وایجــاد مســیر 

ــتیم. ــور هس ــن دو کش ــد بی ــی جدی ریل
حســینی بــا بیــان اینکــه می توانیــم در بحــث 
تامیــن نیازمندی هــای دو کشــور همکاری هــای 
گســترده ای داشــته باشــیم افــزود: بــرای فعاانی 
کــه قصــد ســرمایه گــذاری در اســتان آذربایجان 
ــه  ــی از جمل ــای خوب ــوق ه ــد مش ــرقی دارن ش
معافیــت هــای مالیاتــی، اختصــاص زمیــن و نیــز 
تســهیل قوانیــن گمرکــی و پولــی در نظــر گرفته 

شــده اســت.
ــاد  ــنگین وزارت اقتص ــع س ــرکل صنای مدی

ــی  ــدر هیئت ــه در ص ــان، ک ــوری آذربایج جمه
متشــکل از شــرکت های فعــال در حــوزه امــور 
ــن  ــین آات درای ــد ماش ــی و تولی ــی و بانک مال
دیــدار حضــور داشــت، ضمــن تقدیــر از ارایــه 
خدمــات درمانــی بــه اتبــاع کشــور آذربایجــان 
قدردانــی کــرد مشــارکت دو کشــور را پلــی بــه 

ســوی اقتصــادی شــکوفا ارزیابــی کــرد.
یعقــوب حســن اف هــدف از ایــن دیــدار 
ــتان  ــای اس ــی ه ــا توانای ــتر ب ــنایی بیش را آش
ــی  ــای صنعت ــوزه ه ــرقی در ح ــان ش آذربایج
بویــژه خــودرو و قطعــه ســازی عنــوان کــرد و 
اظهــار داشــت: در ســال هــای اخیــر ظرفیــت 
ــز  ــدن و نی ــای مع ــوزه ه ــی در ح ــای خوب ه
صنایــع ســنگین در جمهــوری آذربایجــان 
ایجــاد شــده و در صــورت تمایــل طــرف ایرانــی 

ــتیم. ــا هس ــترش همکاری ه ــه گس ــر ب حاض
بــه  ویــژه  تســهیات  ارایــه  اف  حســن 
ــای  ــرد ه ــه رویک ــذاران را از جمل ــرمایه گ س
کشــورش بــرای جــذب ســرمایه گــذار عنــوان 
کــرد و افــزود: آمــاده ی احــداث شــهرک هــای 
صنعتــی و نیــز واحــد هــای تولیــدی بصــورت 

ــتیم. ــترک هس مش

ــا  ــس ب  عضــو فراکســیون گردشــگری مجل
ــه  ــا ب ــت هتل ه ــش قیم ــه افزای ــاد از اینک انتق
کیفیــت جــذب گردشــگر خارجــی آســیب 
ــد  ــدود 10 درص ــرد: ح ــح ک ــاند، تصری می رس
گــردش مالــی دنیــا مربــوط بــه صنعــت 
گردشــگری اســت کــه در ایــران تنهــا 1درصــد 

اســت.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از خانــه ملــت، مؤیــد حســینی صدر 
هتل هــا  برخــی  گران فروشــی  بــه  نســبت 
ــوی  ــده  از س ــن ش ــرخ تعیی ــا ن ــرت ب در مغای
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
و گردشــگری، واکنــش نشــان داد، گفــت: 
کمبــود هتــل و مشــکات متعــدد در ســاخت 
قیمــت  شــده  ســبب  حرفــه ای  هتل هــای 
ــن  ــاا باشــند و ای ــای موجــود بســیار ب هتل ه
ــه کیفیــت جــذب گردشــگر آســیب  مســئله ب
می رســاند؛ در حالــی کــه درجــه واقعــی اکثــر 

ــت. ــتاره اس ــر 4 س ــران زی ــای ای هتل ه
نماینــده مــردم خــوی و چارپــاره در مجلــس 
شــورای اســامی ادامــه داد: بــا وجــود ارزان تــر 
ــی و... در  ــواد غذای ــرژی ، م ــه ان ــودن هزین ب
ایــران نســبت بــه بســیاری از کشــورهای 
همســایه امــا هزینــه هتل هــای ایــران  بیشــتر 
ــا  اســت؛ به عنــوان مثــال می تــوان در ترکیــه ب
صــرف 70 دار در ایــن فصــل، چنــد روز هتــل 
ــتاره  ــل ۵ س ــا هت ــت ام ــوب گرف ــتاره خ ۵ س
ــی حــدود 100  ــن فصــل قیمت ــران در همی ای
ــبب از  ــر س ــام باات ــن ارق ــه ای ــد ک دار دارن

دســت دادن گردشــگران شــده اســت.

برنامه های تشویقی ترکیه برای جذب 
توریست

ــورهایی  ــم کش ــه توریس ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای جــذب بیشــتر گردشــگر  ــه ب ــد ترکی مانن
ــح  ــد، توضی ــه می ده ــبی ارائ ــای مناس برنامه ه
کــه  فصل هــای  در  نمونــه  به عنــوان  داد: 
ــا  ــا و آژانس ه ــت، هتل ه ــر اس ــگر کمت گردش
و  می دهنــد  کاهــش  را  خــود  قیمت هــای 
ــت  ــرای توریس ــویقی ب ــهیات تش ــی تس برخ
ــش  ــا افزای ــداد آن ه ــا تع ــد ت ــر می گیرن در نظ
آژانس هــای  و  هتل هــا  امــا  کنــد  پیــدا 
ــد و  ــویقی ندارن ــای تش ــن برنامه ه ــران چنی ای
قیمت هــای آن هــا در تمــام فصل هــا بااســت.

ایجاد رقابت در بخش خصوصی می تواند 
به کاهش قیمت  هتل ها کمک کند

حســینی صــدر بــا بیــان اینکــه بــرای 
صنعــت  زیربناهــای  گســترش  و  ســاخت 
ــی را  ــش خصوص ــای بخ ــد پ ــگری بای گردش

ــه تســهیات،  ــا ارائ ــان آورد و ب ــه می بیشــتر ب
ــن  ــاان ای ــه فع ــرمایه گذاری را ب ــان س اطمین
ــش  ــت در بخ ــاد رقاب ــزود: ایج ــش داد، اف بخ
قیمــت   کاهــش  بــه  می توانــد  خصوصــی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــه ت ــد چراک ــک کن ــا کم هتل ه
ــود  ــت وج ــا کیفی ــل ب ــدودی هت ــداد مح تع
داشــته باشــد و انحصــار آن هــا در دســت 
ــه کاهــش  ــوان ب ــراد مشــخصی باشــد نمی ت اف

قیمت هــا امیــد داشــت.  

درآمدزایی ایران از طریق صنعت توریسم 
تنها 1درصد است

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــردش  ــد گ ــدود 10 درص ــه ح ــان اینک ــا بی ب
ــگری  ــت گردش ــه صنع ــوط ب ــا مرب ــی دنی مال
اســت و همیــن حــدود اشــتغال از طریــق ایــن 
ــی  ــرد: درآمدزای ــت ایجــاد شــده، تاکیدک صنع
ــق  ــران از طری ــده در ای ــاد ش ــتغال ایج و اش
صنعــت توریســم تنهــا 1درصــد اســت هرچنــد 
ــه و دیگــر کشــورهای  ــد ترکی کشــورهای مانن
کــه منابــع طبیعــی خاصــی ندارنــد ایــن 

ــانده اند. ــر رس ــی باات ــه  37 و حت درصــد را ب
مؤید حسینی صدر

ساانه کمتر از چهار و نیم میلیون نفر وارد 
ایران می شوند

وی اضافــه کــرد: گردشــگرانی کــه در ســال 
ــار و  ــر از چه ــدند کمت ــران ش ــته وارد ای گذش
ــه  ــی ک ــوند در حال ــر می ش ــون نف ــم میلی نی
ایــران بــه تشــخیص یونســکو جــزو 10 کشــور 
نخســت بــه لحــاظ دارا بــودن فضــای تاریخــی 
ــن  ــری از ای ــیار باات ــداد بس ــد تع ــت و بای اس
تعــداد گردشــگر جــذب کنــد یــا حداقــل 
ــد  ــی 10درصــد از درآم ــم جهان ــه رق ــد ب بتوان

ــد. ــت برس ــل از توریس حاص
ــا  ــس ب ــگری مجل ــیون گردش ــو فراکس عض
ــوزه  ــددی در ح ــکات متع ــه مش ــان اینک بی
گردشــگری کشــور وجــود دارد، افــزود: انتظــار 
ــای  ــاله آق ــت 3 س ــدت مدیری ــت در م می رف
ــگری  ــازمان گردش ــتند س ــر مس ــلطانی فر ب س
پیــدا  افزایــش  هتل هــا  تعــداد  حداقــل 

می کــرد.

ــا بیــان ایــن  اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
کــه حــل مشــکات اقتصــادی کشــور نیازمنــد 
ــن  مدیریــت جهــادی اســت، گفــت: تحقــق ای
هــدف تنهــا از عهــده دولــت برنمی آیــد و 
همــه کســانی کــه دل در گــرو انقــاب دارنــد 

ــد تــاش کننــد. بای
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــارزاده  ــگاران جــوان، جب نقــل از باشــگاه خبرن
نام گــذاری ســال جــاری بــه نــام اقتصــاد 
بــرای همــه  بزرگــی  را فرصــت  مقاومتــی 
ــوان  فعــاان اقتصــادی و بخــش خصوصــی عن
ــای  ــا روزه ــاب م ــروز انق ــت: ام ــرد و گف ک
و  گذاشــته  ســر  پشــت  را  خــود  ســخت 
ــردم  ــام م ــاب از تم ــم انق ــر معظ ــار رهب انتظ
و دســت اندرکاران کشــور تــاش در عرصــه 

ــت. ــادی اس اقتص
حــل  بــرای  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
عــادی  روش هــای  اقتصــادی،  چالش هــای 
افــزود:  نیســت،  پاســخگو  اداری  روزمــره  و 
تشــکیل قــرارگاه فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
ثابــت می کنــد کــه روش ورود بــه مســایل 
اقتصــادی بایــد روش و مدیریــت جهــادی 

ــد. باش
ــتاد  ــکیل س ــه تش ــاره ب ــا اش ــارزاده ب جب
ــام  ــا ن اســتانی فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ب
ــدف  ــن ه ــق ای ــت: تحق ــورا، گف ــارک عاش مب
ــه  ــت نیســت و همــه کســانی ک ــا کار دول تنه
دل در گــرو دارنــد بایــد در ایــن عرصــه تــاش 

ــد. کنن
ــن  ــا بیــان ای اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
کــه هــدف از اقتصــاد مقاومتــی مقــاوم کــردن 
ــرات  ــارها و تغیی ــر فش ــور در براب ــاد کش اقتص
ــب  ــه حق طل ــی ک ــت: ملت خارجــی اســت، گف
ــد نقــاط آســیب پذیر خــود را  اســت حتمــا بای

مقــاوم کنــد.
وی افــزود: اقتصــاد تک قطبــی و وابســته 
ــاط آســیب پذیر اقتصــاد  ــی از نق ــت یک ــه نف ب
ــت  ــان قیم ــا نوس ــه ب ــوی ک ــه نح ــت، ب ماس
نفــت کل امــور کشــور تحــت تاثیــر قــرار 

می گیــرد.
ــی  ــه درون گرای ــن ک ــان ای ــا بی ــارزاده ب جب
مقاومتــی  اقتصــاد  اصــول  از  برون زایــی  و 
اســت، گفــت: تولیــد ملــی و نهایــت توجــه بــه 
مصــرف کااهــای داخلــی از پایه هــای اقتصــاد 
ــم نیازهــای  ــد بتوانی ــا بای ــی اســت و م مقاومت

ــم. ــد کنی ــی را در داخــل کشــور تولی داخل
ــروز  ــبختانه ام ــرد: خوش ــان ک وی خاطرنش
ــت  ــده اس ــاد ش ــا ایج ــردم م ــاور در م ــن ب ای
ــابه  ــا مش ــت ب ــارای رقاب ــی ی ــه کاای ایران ک
خارجــی را دارد و اگــر کاای باکیفیــت داخلــی 

ــد. ــه آن روی می آورن ــردم ب ــود م ــد ش تولی
جبــارزاده در عیــن حــال فرهنگ ســازی در 
ــروری  ــی را ض ــرف کاای داخل ــوص مص خص
ــانه ها در  ــذار رس ــش تاثیرگ ــر نق ــت و ب دانس

ــن خصــوص تاکیــد کــرد. ای
اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: افزایــش 
درآمــد، خوداتکایــی و تامیــن رفــاه و آســایش 
مــردم در گــرو توجــه بــه اقتصــادی اســت کــه 

در برابــر عوامــل بیرونــی مقــاوم باشــد.
دســتگاه های  عملکــرد  خصــوص  در  وی 
اســتانی در بحــث اقتصــاد مقاومتــی نیــز 
سیاســت  یــک  مقاومتــی  اقتصــاد  گفــت: 
ــن سیاســت ها  ــا اجــرای ای مســتمر اســت و م
ــند تدبیــر توســعه اســتان از  ــب س را در قال

آغــاز کرده ایــم. ســال ۹4 
ــه  ــن برنام ــال ۹۵ ای ــرش س ــزود: ب وی اف
ــرا  ــرای اج ــاه ب ــت م ــن و از اول اردیبهش تدوی
ــت  ــده اس ــاغ ش ــی اب ــتگاه های اجرای ــه دس ب
ــاه  ــد م ــداران موظفن ــران و فرمان ــه مدی و هم
بــه مــاه گــزارش عملکــرد خــود را ارایــه کننــد.

بــر  عــاوه  داشــت:  اظهــار  جبــارزاده 
دســتگاه های دولتــی بنــا داریــم بــا تمــام 
ــه  ــز جلس ــی نی ــدی و صنعت ــای تولی انجمن ه
داشــته باشــیم و اعــام کنیــم کــه بــرای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی چــه کارهایــی بایــد 

انجــام شــود. در حوزه هــای مختلــف 
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

بــدون مشــارکت مــردم امــکان تحقــق نــدارد، 
ــدس  ــاع مق ــه در دف ــور ک ــان ط ــزود: هم اف
ــود در ســایر  ــردم ب ــر عهــده م ــی ب نقــش اصل
عرصه هــا بــه ویــژه اقتصــاد هــم بــدون حضــور 
ــل دســت یابی نیســت  ــی قاب مــردم هیــچ هدف
ــر دوش  ــد ب ــان بای ــن می ــی در ای ــار اصل و ب

ــردم باشــد. م
ــن  ــا بیــان ای اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــای  ــده ای از کاره ــش عم ــم بخ ــا داری ــه بن ک
خصوصــی  بخــش  و  مــردم  بــه  را  دولــت 
واگــذار کنیــم، افــزود: امــروز دولــت بــه دلیــل 
کمبــود بودجــه امــکان اجــرای بخــش زیــادی 
ــردم و  ــدارد و از م ــی را ن ــای عمران از پروژه ه
ــن  ــه ای ــم ک ــوت کرده ای بخــش خصوصــی دع

ــد. ــل کنن ــا را تکمی پروژه ه
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
واحدهــای  مشــکات  حــل  خصــوص  در 
ــن مشــکات  تولیــدی اســتان، گفــت: حــل ای
و بازگردانــدن ایــن واحدهــا بــه چرخــه اقتصــاد 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــت و ه ــی دو روز نیس کار یک
واحدهــا نســخه مناســب می خواهنــد کــه 
حتمــا بایــد مقدماتــی بــرای آن فراهــم شــود.

جبــارزاده اضافــه کــرد: اولویــت مــا در ایــن 
ــت  ــا ظرفی ــه ب ــتند ک ــی هس ــه واحدهای زمین
پاییــن کار می کننــد یــا جنبــه صادراتــی 
دارنــد، چــون واحدهایــی کــه تعطیــل شــده اند 
امــکان بازگشــت آنهــا بــه بــازار ســخت تر 

ــد. ــتری می طلب ــات بیش ــت و اقدام اس
اســتاندار آذربایجــان شــرقی مبــارزه بــا 
فســاد اداری و اقتصــادی را از سیاســت های 
ــی  ــاد مقاومت ــتای اقتص ــتان در راس ــی اس اصل
ذکــر کــرد و گفــت: رانت خــواری و ویژه خــواری 
ســهم مهلــک اقتصــاد ماســت و مــا مصمــم بــه 

ــن مفاســد هســتیم. ــا ای مبــارزه ب
وی تاکیــد کــرد: اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــل دارد و ب ــارات کام ــه اختی ــن زمین در ای
هیــچ وجــه از تخلفــات چشم پوشــی نخواهیــم 

کــرد.
کــه  کرده ایــم  اعــام  گفــت:  جبــارزاده 
ــتم اداری کار  ــد در سیس ــر کســی می خواه اگ
کنــد بایــد خــادم مــردم باشــد امــا اگــر کســی 
ــد از  ــد بای ــودش کار کن ــرای خ ــد ب می خواه

ــن سیســتم خــارج شــود. ای
ــتان  ــی اس ــتگاه های نظارت ــزود: دس وی اف
ــزاران  ــا هوشــیاری تمــام عملکــرد کارگ ــز ب نی
ــف  ــوع تخل ــد و در صــورت وق را رصــد می کنن
بــه موقــع در صحنــه حضــور خواهنــد داشــت.

ــازی  ــه سالم س ــن ک ــان ای ــا بی ــارزاده ب جب
ــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  فضــای خدمــت ب
کمــک می کنــد، افــزود: مبــارزه بــا فســاد 
اقتصــاد  اصولــی  و  تغییرناپذیــر  سیاســت 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــی در اس مقاومت
بخــش  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــات  ــوص اقدام ــو در خص ــن گفت وگ ــی ای پایان
ازم بــرای کنتــرل قیمت هــا، گفــت: قیمت هــا 
بــه دو شــکل دســتوری و علمــی قابــل کنتــرل 
اســت، امــا قــرار مــا ایــن اســت کــه بــه 
ــه روش  ــرا ک ــم چ ــگاه کنی ــی ن ــایل، علم مس

ــت. ــداده اس ــواب ن ــون ج ــتوری تاکن دس
ــد  ــا بای ــرل قیمت ه ــرای کنت ــزود: ب وی اف
نهاده هــای تولیــد را بــه شــکل آســان و بــدون 
واســطه بــه دســت تولیدکننــده برســانیم و بــه 
کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــوات کمــک 

کنیــم.
ــه کاهــش  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــارزاده ب جب
ــراه  ــره وری هم ــش به ــا افزای ــد ب ــا بای قیمت ه
امــروز در  افــزود: عرضــه و تقاضــا  باشــد، 
ــم  ــر می خواهی ــک اصــل اســت و اگ اقتصــاد ی
ــد  ــرل کنیــم حتمــا بای ــی را کنت قیمــت کاای
بــه میــزان کافــی تولیــد شــود؛ البتــه نظــارت 

ــع شــود. ــت واق ــورد غفل ــد م ــز نبای نی
مـورد  در  دولـت  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
برخـی از کااهـای اساسـی یـا در برخـی مواقع 
حسـاس، ناچـار به تعییـن قیمت برخـی کااها 
و تنظیـم بـازار اسـت، امـا در مجمـوع اقتصـاد 
سـالم اقتصـادی اسـت کـه هـم تولیدکننـده و 

هـم مصرف کننـده در آن منتفـع شـوند.

در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تبریز با مدیرکل صنایع سنگین آذربایجان تاکید شد:

گسترش همکاری های صنعتی تبریز 
با جمهوری آذربایجان

 حسینی صدر مطرح کرد: 

 سهم صنعت توریسم از گردش مالی؛ در 
ایران یک درصد، میانیگن دنیا 1۰درصد، 

ترکیه ۳۷ درصد 

ادامه از صفحه 1

حل مشکات اقتصادی نیازمند 
مدیریت جهادی است

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 

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

می نمایــد. دعــوت  همــکاری 
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

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

ــه دوم ــاک8/3 طبق ــن پ بنزی

ــب  ــه عج ــه نام هفت
ــیر ش

 04136۵77742 
موبایل: 0۹143010۵73
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معاون وزیر علوم:

14 دانشگاه ایران جزء دانشگاه های 
برتر جهان هستند

بــه  افــزود:  علــوم   
و  تجهیــزات  از  بهینــه  اســتفاده  منظــور 
ــه ســرویس مناســب و  مدیریــت درســت و ارائ
ــه دانشــجویان،  ــر آزمایشــگاهی ب ــات برت خدم
130 آزمایشــگاه مرکــزی در ســطح کشــور 
راه انــدازی شــده کــه مــا در اجــرای نظــام نوین 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــر اس ــد ب ــگاهی تاکی آزمایش
بخــش خصوصــی داریــم کــه بتوانیــم خدمــات 
ــم. ــه کنی ــگاهی ارائ ــوزه آزمایش ــری در ح بهت

احمــدی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــگاه های  ــبختانه دانش ــرد: خوش ــان ک ــود بی خ
کشــور در طــول ســال های گذشــته رشــد 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــتند ب ــبی داش ــیار مناس بس
ســه ســال گذشــته هیــچ یــک از دانشــگاه های 
ــز  ــا حائ ــگاه های دنی ــگ دانش کشــور در رنکین
ــروز از  ــا خوشــبختانه ام ــی م ــد ول ــه نبودن رتب
ــتیم و  ــه اول هس ــه در منطق ــد مقال ــر تولی نظ
ــر  14 دانشــگاه کشــور جــزء دانشــگاه های برت

ــوند. ــوب می ش ــان محس جه
وی اضافــه کــرد: از لحــاظ وضعیــت در 
حــوزه تولیــد مقــاات برتــر دنیــا از ســال 
ــران ۵7  ــاات ای ــد مق ــار تولی ــه آم 2011 ک
ــه 1.42  ــال 201۵ ب ــود در س صــدم درصــد ب
ــر  ــه براب ــه س ــک ب ــه نزدی ــید ک ــد رس درص
ســهم تولیــد مقــاات در دانشــگاه های کشــور 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــاون وزی مع
ــو  ــاوری نان ــل فن ــه داد: در رشــته هایی مث ادام
ــه  ــه رتب ــال 2011 ب ــم در س ــه نه ــز از رتب نی
ــم  ــیدیم و اان ه ــال 2014 رس ــم در س هفت
ــان  ــم جه ــه شش ــوزه رتب ــن ح ــور در ای کش
بنیادیــن  ســلول های  بحــث  در  و  دارد  را 
ــه  ــه رتب ــم ب ــه هیجده ــتیم از رتب ــز توانس نی
ــیمی  ــی ش ــه در مهندس ــیم ک ــیزدهم برس س
ــا  ــارم ارتق ــه چه ــه رتب ــه هشــتم ب ــز از رتب نی

ــم. ــدا کردی پی

فرهنگ و هنر
 اجتماعـــی و اینترنـــت از 
ـــزان  ـــدن می ـــن آم ـــل پایی ـــن دای ـــده تری عم
ـــروزی  ـــای ام ـــواده ه ـــن خان ـــوی بی ـــت وگ گف
ــی  ــتانه خاموشـ ــا را در آسـ ــه آنهـ ــت کـ اسـ

ـــت. ـــرار داده اس ق
مســـاله ای کـــه کارشناســـان بـــر آن 
ــکار  ــن راهـ ــد و مهمتریـ ــر دارنـ ــاق نظـ اتفـ
آن را آمـــوزش بـــا اســـتفاده از شـــیوه هـــای 

می کننـــد. عنـــوان  مختلـــف 

 گفت وگو عنصر حیاتی در استحکام 
خانواده است

یـــک کارشـــناس ارشـــد روانشناســـی 
ــه  ــا پایـ ــت: خانواده هـ ــد اسـ ــی معتقـ بالینـ
ـــی و  ـــازنده زندگ ـــلول س ـــه، س ـــن جامع بنیادی
خشـــت و بنـــای هـــر جامعـــه ای محســـوب 
شـــده و گفـــت وگـــو مهمتریـــن مهـــارت در 

ــت. ــا اسـ ــان خانواده هـ ــم بنیـ تحکیـ
ــا  ــگار ایرنـ ــه خبرنـ ــهبازی بـ ــرین شـ نسـ
گفـــت: ایجـــاد فضـــای گـــرم خانوادگـــی 
ـــو اســـت  ـــت وگ ـــگ گف ـــت فرهن ـــتلزم تقوی مس
ـــدن  ـــه ش ـــه مدرنیت ـــه ب ـــا توج ـــروزه ب ـــی ام ول
جوامـــع، اینترنـــت و شـــبکه هـــای مجـــازی 
ـــده  ـــی ش ـــای خانوادگ ـــت وگوه ـــن گف جایگزی

ـــد. ان
ـــر  ـــو عنص ـــت وگ ـــه گف ـــان اینک ـــا بی وی ب
حیاتـــی در اســـتحکام خانواده هـــا محســـوب 
ـــردن  ـــو ک ـــت وگ ـــرد: گف ـــار ک ـــود، اظه می ش
ـــت  ـــواده را تقوی ـــن اعضـــای خان ـــط بی ـــم رواب ه
ـــق،  ـــراد عای ـــا اف ـــی ت ـــم فرصت ـــد و ه می کن
ـــراز و  ـــود را اب ـــای خ ـــدورت ه ـــت و ک صمیمی

ـــد. ـــش دهن ـــر را کاه ـــن یکدیگ ـــه بی فاصل
ـــواده ای مســـتحکم  ـــه گفتـــه شـــهبازی، خان ب
ـــم  ـــا ه ـــو ب ـــت وگ ـــای آن گف ـــه اعض ـــت ک اس
ـــا  ـــینی ب ـــند و از همنش ـــته باش ـــت داش را دوس
ـــواده  ـــن خان ـــن چنی ـــد و در ای ـــذت ببرن ـــم ل ه
هایـــی اعضـــا کمتریـــن تنـــش را در فضـــای 
ـــدان  ـــت فرزن ـــته و در نهای ـــم داش ـــا ه ـــه ب خان

موفقـــی تربیـــت می کننـــد.
وی تاکیـــد کـــرد: در جامعـــه کنونـــی بـــا 
توجـــه بـــه پیشـــرفت فضاهـــای مجـــازی و 
اشـــتغال والدیـــن امـــکان دیـــد و بازدیدهـــا 
ــت  ــه گفـ ــیده در حالیکـ ــل رسـ ــه حداقـ بـ
وگـــو زمینـــه اصلـــی ارتبـــاط در خانواده هـــا 
ــع  ــت قطـ ــوان گفـ ــده و می تـ ــوب شـ محسـ
ارتبـــاط کامـــی یـــا کـــم شـــدن آن در 
ــا افزایـــش  ــاداری بـ ــه معنـ ــا رابطـ خانواده هـ

ــی دارد. ــای روحـ ــی هـ ناراحتـ
وی افـــزود: وقتـــی در خانـــواده ای اعضـــا 
ـــا  ـــی ب ـــدان صحبت ـــه فرزن ـــن و چ ـــه والدی چ
ـــم در  ـــا ه ـــود را ب ـــکات خ ـــد مش ـــم ندارن ه
ـــی نمـــی شـــوند  میـــان نگذاشـــته و تخلیـــه روان
کـــه ایـــن مســـاله ناراحتـــی هـــای روحـــی 

ــد. ــتر می کنـ ــا را بیشـ آنهـ
روانشناســـی  ارشـــد  کارشـــناس  ایـــن 
ـــا از  ـــا و دوری آنه ـــه زوج ه ـــد: گای ـــادآور ش ی
ـــاان  ـــی بزرگس ـــس، تنهای ـــر عک ـــدان و ب فرزن
ـــت  ـــه گف ـــت ک ـــخ اس ـــت تل ـــن واقعی ـــر ای بیانگ
وگـــو در خانواده هـــا روز بـــه روز رو بـــه 

کاهـــش اســـت.
شـــهبازی اشـــتغال والدیـــن در خـــارج 
از منـــزل را عامـــل اصلـــی تشـــدید کننـــده 

دیگـــر عـــاوه بـــر فضاهـــای مجـــازی در 
ـــن  ـــو در بی ـــت وگ ـــزان گف ـــدن می ـــن آم پایی
خانواده هـــا دانســـت و گفـــت: خانواده هـــا 
ـــاعت  ـــل س ـــن معض ـــی از ای ـــرای رهای ـــد ب بای
مشـــخصی از شـــبانه روز را بـــه گفـــت وگـــو 
بـــا هـــم اختصـــاص داده و کـــودکان را بـــه 
ـــز  ـــا نی ـــا آنه ـــد ت ـــود وارد کنن ـــای خ ـــع ه جم

ــد. ــاط را بیاموزنـ ــراری ارتبـ ــارت برقـ مهـ
ـــا  ـــن اعض ـــی بی ـــاط عاطف ـــت ارتب وی تقوی
را یکـــی از مهمتریـــن تاثیرهـــای گفـــت 
ــت و  ــا دانسـ ــب در خانواده هـ ــوی مناسـ وگـ
ـــازی  ـــاره و آگاه س ـــا مش ـــد ب ـــرد: بای ـــه ک اضاف
ــا  ــه خانواده هـ ــو بـ ــت وگـ ــارت گفـ ازم مهـ

ــود. ــوزش داده شـ آمـ

 مهارت گفت وگو یکی از مهمترین 
ابزارها در کنش اجتماعی

یـــک جامعـــه شـــناس نیـــز در خصـــوص 
معایـــب پاییـــن بـــودن میـــزان گفـــت وگـــو 
در خانـــواده هـــای امـــروزی می گویـــد: ایـــن 
ـــی  ـــود اجتماع ـــک کمب ـــوان ی ـــه عن ـــاله ب مس
در کاهـــش روابـــط بیـــن فـــردی، تزلـــزل در 
ـــدان  ـــن فرزن ـــی بی ـــی و احساس ـــط عاطف رواب
ـــر  ـــودکان تاثی ـــری ک ـــت پذی ـــن و تربی و والدی

منفـــی دارد.
ـــش  ـــرد: کاه ـــار ک ـــاهی اظه ـــن ملکش محس
کاهـــش ســـرمایه  در  اجتماعـــی  روابـــط 
ـــاد  ـــش اعتم ـــع آن در کاه ـــه تب ـــی و ب اجتماع
ـــاد  ـــب ایج ـــته و موج ـــر گذاش ـــی تاثی اجتماع
شـــکاف و گسســـت بیـــن نســـلی می شـــود.

ــو  ــت وگـ ــزان گفـ ــودن میـ ــن بـ وی پاییـ
ــری  ــی در یادگیـ ــر منفـ ــا را اثـ در خانواده هـ
مهـــارت گفـــت وگـــو بـــه عنـــوان یکـــی از 
مهمتریـــن ابزارهـــا در کنـــش اجتماعـــی 
دانســـت و افـــزود: امـــروزه رفتارهـــای غیـــر 
متعـــارف نظیـــر ســـرگرمی در شـــبکه هـــای 
مجـــازی و اینترنـــت جایگزیـــن گفـــت وگـــو 

در خانواده هـــا شـــده اســـت.
ایـــن جامعـــه شـــناس، آگاه ســـازی را 

ـــاله  ـــن مس ـــاح ای ـــرای اص ـــزار ب ـــن اب مهمتری
دانســـت و یـــادآور شـــد: افـــراد قبـــل از 
اســـتفاده از هـــر نـــوع تکنولـــوژی بایـــد 
ـــه  ـــه و ب ـــرا گرفت ـــتفاده از آن را ف ـــگ اس فرهن
آن آگاهـــی پیـــدا کننـــد تـــا آســـیب هـــای 
ـــو  ـــت وگ ـــزان گف ـــدن می ـــن آم ـــر پایی آن نظی
ــان  ــه نمایـ ــان در جامعـ ــا آنچنـ در خانواده هـ

نشـــود.
ـــوزش و  ـــه آم ـــر ارائ ـــد ب ـــا تاکی ـــاهی ب ملکش
آگاه ســـازی خانواده هـــا از نیازهـــای روحـــی 
ــت از  ــتفاده درسـ ــن اسـ ــی و همچنیـ و روانـ
ـــم در  ـــکار مه ـــره را راه ـــای روزم ـــوژی ه تکنول

مقابلـــه بـــا ایـــن معضـــل عنـــوان کـــرد.
بـــه گفتـــه ملکشـــاهی، عـــاوه بـــر ایـــن 
نقـــش نهادهـــای اجتماعـــی نظیـــر مدرســـه، 
ـــط  ـــای مرتب ـــی و ارگان ه ـــوزش عال ـــز آم مراک
بـــا حـــوزه فرهنگـــی و اجتماعـــی در ارائـــه 
ــگ  ــم و پررنـ ــه مهـ ــای مربوطـ ــوزش هـ آمـ

اســـت.

خانواده ها ضرورت گفت وگوی با کیفیت 
را در خانه جدی بگیرند

معـــاون اجتماعـــی اداره کل بهزیســـتی 
ایـــام نیـــز در ایـــن زمنیـــه معتقـــد اســـت: 
خانواده هـــا ضـــرورت گفـــت وگـــوی بـــا 
کیفیـــت را در خانـــه بایـــد بیـــش از پیـــش 

ــد. ــدی بگیرنـ جـ
زهـــرا همتـــی توضیـــح داد: در ســـال 
هـــای اخیـــر میـــزان متوســـط گفـــت وگـــو 
در خانواده هـــا بـــه دایـــل مختلـــف کاهـــش 
ـــبانه روز  ـــول ش ـــه در ط ـــه 2۵دقیق ـــه و ب یافت

رســـیده اســـت.
وی یکـــی از علـــت هـــای ایـــن مســـاله را 
مشـــغله کاری زیـــاد والدیـــن اعـــام کـــرد و 
ـــم  ـــت: مســـایل اقتصـــادی موجـــب شـــده ه گف
ـــد  ـــزل کار کنن ـــرون از من ـــرد بی ـــم م زن و ه
ـــته  ـــغل دوم داش ـــم ش ـــوارد ه ـــی م و در برخ
ـــم  ـــه ک ـــان در خان ـــاعت حضورش ـــند و س باش

ـــود. ش

بـــه  مجـــازی  دنیـــای  ورود  همتـــی 
ـــدن  ـــن آم ـــل پایی ـــر دای ـــا را از دیگ خانواده ه
میـــزان گفـــت وگـــو در خانواده هـــا دانســـت 
ــی  ــای اجتماعـ ــبکه هـ ــد: شـ ــادآور شـ و یـ
ــدان  ــادر و فرزنـ ــدر و مـ ــده پـ ــب شـ موجـ
ـــم  ـــار ه ـــان را کن ـــت ش ـــادی از وق ـــدت زی م
ــداوم ایـــن  ــه تـ ــند کـ ــم باشـ ــا دور از هـ امـ
ـــرای  ـــواده ب ـــا خان ـــل اعض ـــرور تمای ـــه م روش ب

ــد. ــش می دهـ ــو کاهـ ــت وگـ گفـ
ایـــام  بهزیســـتی  اجتماعـــی  معـــاون 
ـــای  ـــدر و مادره ـــرگرمی پ ـــی س ـــزود: از طرف اف
ـــتر  ـــل بیش ـــه قب ـــبت ب ـــا نس ـــروزی و بچه ه ام
ـــترک  ـــای مش ـــرف ه ـــر ح ـــن ام ـــه ای ـــده ک ش
آنهـــا را کاهـــش و در نتیجـــه رغبـــت شـــان 
ــم  ــای خانوادگـــی کـ ــرای گفـــت وگوهـ را بـ

کـــرده اســـت.
رابطه هـــا  امـــروزه شـــکل  گفـــت:  وی 
نیـــز تغییـــر کـــرده و تلفـــن و پیامـــک چـــه 
جایگزیـــن  تصویـــری  چـــه  و  نوشـــتاری 
ــر  ــا دیگـ ــت خانواده هـ ــده اسـ ــا شـ دیدارهـ
ــه  ایـــن خـــا را احســـاس نمـــی کننـــد کـ
ســـاعتی مشـــترک را بـــرای دور هـــم جمـــع 
شـــوند و بـــا یکدیگـــر در خصـــوص مســـایل 

مختلـــف گفـــت وگـــو کننـــد.
ایـــن اســـتاد روانشناســـی بـــا بیـــان 
ـــوب  ـــوی خ ـــت وگ ـــه و گف ـــک رابط ـــه ی اینک
ــکات  ــائل و مشـ ــد مسـ ــب می توانـ و مناسـ
روانـــی انســـان ها را برطـــرف کنـــد، خاطـــر 
ـــت  ـــه گف ـــا ب ـــد تنه ـــه نبای ـــرد: البت ـــان ک نش
ــت  ــه کیفیـ ــود بلکـ ــت داده شـ ــو اهمیـ وگـ
گفـــت وگـــو نیـــز از اهمیـــت ویـــژه ای 
ـــی اعضـــای  ـــاز روان ـــه نی ـــا ب ـــوردار اســـت ت برخ

ــود. ــواب داده شـ ــواده جـ خانـ
بـــه گفتـــه همتـــی، ســـنین بیـــن یـــک 
ـــی  ـــور فیزیک ـــه حض ـــد ب ـــالگی فرزن ـــا دو س ت
ـــس  ـــته و پ ـــاز داش ـــادر نی ـــژه م ـــه وی ـــن ب والدی
ــت  ــی گفـ ــت و چگونگـ ــن کیفیـ ــن سـ از ایـ

وگـــو مهـــم و حائـــز اهمیـــت اســـت.
ــا بایـــد  ــرد: پـــدر و مادرهـ وی اضافـــه کـ
الگـــوی مناســـبی در گفـــت وگـــو باشـــند و 
ـــه مشـــخصی  ـــان و برنام ـــه زم ـــد ب خـــود را مقی
بـــرای گفـــت وگـــو در منـــزل دانســـته و بـــا 
ــف روز و  ــائل مختلـ ــون مسـ ــدان پیرامـ فرزنـ

غیـــره صحبـــت کننـــد.
ـــا  ـــن اعض ـــی بی ـــاط عاطف ـــت ارتب وی تقوی
مختلـــف خانـــواده را در تقویـــت مهـــارت 
گفـــت وگـــو مهـــم دانســـت و افـــزود: ایـــن 
مســـاله بـــدون شـــک ســـامت روانـــی 
خانواده هـــا را در پیـــش خواهـــد داشـــت.

همتـــی در خصـــوص وظایـــف والدیـــن 
ــا  ــو بـ ــت وگـ ــارت گفـ ــت مهـ ــرای تقویـ بـ
فرزنـــدان توضیـــح داد: والدیـــن در ایـــن 
زمینـــه بایـــد مطالعـــه ازم را داشـــته و بـــا 
ـــا  ـــوده و ب ـــنا ب ـــدان آش ـــی فرزن ـــای روان نیازه
ـــا  ـــای آنه ـــه دنی ـــرف زدن ب ـــو و ح ـــت وگ گف

ــوند. نزدیـــک شـ
وی یکـــی از عمـــده تریـــن علـــت پاییـــن 
بـــودن میـــزان گفـــت وگـــو در خانواده هـــا را 
ـــوی  ـــو از س ـــت وگ ـــارت گف ـــب مه ـــدم کس ع
ـــای  ـــوزش ه ـــت: آم ـــت و گف ـــرد دانس زن و م
ـــذار  ـــر گ ـــه تاثی ـــن زمین ـــش از ازدواج در ای پی

ـــود. ـــد ب خواه

دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش 
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــه کارگروه ــان اینک ــا بی ب
زبانهــای خارجــی تشــکیل شــده اســت، گفــت: 
بــا سیاســت هــای تشــویقی می توانیــم دانــش 
آمــوزان را جــذب آموزشــی غیــر از زبــان 

ــم. انگلیســی کنی
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از مهــر، مهــدی نویدادهــم بــا اشــاره بــه 
ــا  ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان
فرهنگیــان گفــت: در دیــدار معلمــان بــا مقــام 
ــر و  ــه رســالت خطی ــری ایشــان ب معظــم رهب
ــده  ــت نســل آین ــه تربی ــان ب ســنگین فرهنگی
ــد  ــده بای ــد نســل آین ــد و فرمودن ــاره کردن اش
از جملــه هویــت مســتقل  ویژگــی هایــی 

ــند. ــته باش داش
دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش 
افــزود: هویــت مســتقل یعنــی آشــنایی و 
ــت  ــی اس ــگ بوم ــان و فرهن ــه زب ــاداری ب وف

ــز  ــی نی ــد از زوایای ــی می توان ــن ویژگ ــه ای البت
ــد. ــر باش ــیب پذی آس

نویدادهــم تصریــح کــرد: ایشــان بــه آموزش 
زبــان انگلیســی اشــاره کردنــد کــه چــرا فقــط 
و  می شــود  داده  آمــوزش  انگلیســی  زبــان 
تاکیــد کردنــد زبــان هــای خارجــی دیگــر نیــز 

ــوزش داده شــود. آم
وی بــا بیــان اینکــه رســالت اولیــه آمــوزش و 
پــرورش تقویــت هویــت ملــی دانــش آمــوزان و 
نســل جــوان اســت، گفــت: بایــد نســلی تربیــت 
ــاب و  ــا و انق ــه ارزش ه ــد ب ــه معتق ــم ک کنی

فرهنگــی بومــی باشــد.
دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش 
بیــان کــرد: ایشــان تاکیــد داشــتند این ســخن 
ــوزش  ــردا آم ــه از ف ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب
ــرای  ــه ب ــود بلک ــل ش ــی تعطی ــان انگلیس زب
آمــوزش زبــان هــای دیگــر بایــد چــاره ای 

ــود. ــیده ش اندیش
ــال 72 و 81  ــرد: در س ــان ک ــم بی نویداده
ــه ای  ــرورش مصوب ــی آمــوزش و پ شــورای عال

ــان  ــی ۵ زب ــان انگلیس ــر از زب ــه غی ــت ک داش
ــود. ــوزش داده ش ــر آم دیگ

وی اضافــه کــرد: طــی ایــن مصوبــه ســازمان 
پژوهــش را موظــف کردیــم تــا برنامــه درســی 
را در کتــاب تدویــن کنــد و بــه بخشــی از 

ــوزش داده شــود. ــز آم ــروی انســانی نی نی
دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش 
بیــان کــرد: ایــن سیاســت ها را اتخــاذ کردیــم 
تــا اگــر تقاضایــی وجــود داشــته باشــد پاســخ 
دهیــم امــا هنگامــی کــه ایــن سیاســت ها 

ــاغ شــد سیســتم واکنــش نشــان داد. اب
نویدادهــم یــادآور شــد: مــا کتــاب آمــوزش 
آلمانــی و فرانســه نیــز داریــم امــا مشــکل مــا 
اســتقبال دانــش آمــوزان اســت، اســتقبالی کــه 
ــی  ــان مختلف ــدا و پنه ــای پی ــه ه ــه مجموع ب
گــره خــورده اســت و تنهــا آمــوزش و پــرورش 

در ایــن موضــوع مقصــر نیســت.
و  آمــوزان  دانــش  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــای  ــان ه ــه زب ــبت ب ــی نس ــا تمایل خانواده ه
دیگــر ندارنــد و بایــد تقاضــای اجتماعــی 

باشــد. وجــود داشــته 
دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش 
ــم  ــام معظ ــات مق ــس از بیان ــرد: پ ــد ک تاکی
رهبــری، وزیــر آمــوزش و پــرورش کارگروهــی 
را تشــکیل دادنــد تــا عوامــل تشــویقی و 
شناســایی  بــا  و  شــود  بررســی  ترغیبــی 
مشــکات موانــع را برطــرف کنیــم تــا تعــدادی 
از شــهروندان مــا آموزشــی جــز زبــان انگلیســی 

ــد. را ببینن
ــاس  ــا احس ــرد: م ــان ک ــم خاطرنش نویداده
ــت  ــر از سیاس ــر اگ ــال حاض ــم در ح می کنی
ــم  ــم می توانی ــتفاده کنی ــویقی اس ــای  تش ه
ــه بخشــی از دانــش آمــوزان آمــوزش دهیــم  ب
البتــه بــرای آمــوزش زبــان هــای خارجــی جــز 
آمــوزش و پــرورش بایــد نهادهــای دیگــر نیــز 

کمــک کننــد.
ــش  ــال حاضــر دان ــرد: در ح ــح ک وی تصری
ــان انگلیســی  ــوزان در کنکــور سراســری زب آم
در  انتخاب هــا  یــا  می دهنــد  امتحــان  را 
ــان انگلیســی ســوق  ــه زب دانشــگاه ها بیشــتر ب
بســترهای  کــه  صورتــی  در  می شــود  داده 
ــی  ــوزش عال ــد در آم ــای خارجــی بای ــان ه زب
نیــز فراهــم شــود و صــدا و ســیما و نهادهــای 
فرهنگــی نیــز اقداماتــی را در ایــن زمینــه 

ــد. ــی کنن عملیات

ــه  ــیر ب ــه عجب ش ــه نام ــزارش هفت ــه گ  ب
ــگ و  ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــل از رواب نق
ارشــاد اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی در 
ــن  ــنواره بی ــن جش ــه پنجمی ــن اختتامیی آیی
المللــی فیلــم ســبز کــه در فرهنگســرای 
آســمان تهــران در 31 اردیبهشــت مــاه بــا 
حضــور دکتــر محمــد جــواد ظریــف و ســرکار 
محمــد  چــون  اســاتیدی  و  ابتــکار  خانــم 
فیلمســازان   ، گردیــد  برگــزار  فرشــچیان 
ــن  ــن ای ــای زری ــزال ه ــتند غ ــزی توانس تبری

ــد.  ــز بیاورن ــه تبری ــنواره را ب جش
در ایـــن راســـتا فیلـــم » کوزمـــک » بـــه 
کارگردانـــی علیرضـــا ســـلمانپور و یونـــس 
ــترک  ــی مشـ ــه کنندگـ ــه تهیـ ــی و بـ طراحـ

کارگردانـــان آن و جعفـــر شـــکوری توانســـت 
ــن  ــم و بهتریـ ــن فیلـ ــای بهتریـ تندیـــس هـ
کارگردانـــی بخـــش بیـــن المللـــی ایـــن 
جشـــنواره را از آن خـــود کنـــد ، علیرضـــا 
ــک  ــم » کوزمـ ــردان فیلـ ــلمانپور ، کارگـ سـ
ــزه بهتریـــن فیلـــم  ــد از دریافـــت جایـ » بعـ
ـــاره  ـــن اش ـــنواره ضم ـــن جش ـــی ای ـــن الملل بی
ــه و  ــه ارومیـ ــی دریاچـ ــت بحرانـ ــه وضعیـ بـ
ــای آن ،  ــر احیـ ــی بـ ــت همگانـ ــزوم همـ لـ

غـــزال زریـــن بهتریـــن فیلـــم بیـــن المللـــی 
جشـــنواره فیلـــم ســـبز را بـــه پـــاس تـــاش 
ـــف  ـــر ظری ـــبانه روزی دکت ـــه و ش ـــای صادقان ه
ـــاد  ـــن و ایج ـــران زمی ـــی ای ـــربلندی جهان در س
بســـتری ســـبز بـــرای ایـــران در جهـــان بـــه 
ایشـــان تقدیـــم نمـــود . همچنیـــن فیلـــم » 
ــرام و بهمـــن  نجـــس » بـــه کارگردانـــی بهـ
ـــری  ـــینا آهنگ ـــی س ـــه کنندگ ـــه تهی ارک و ب
ـــن  ـــم و بهتری ـــن فیل ـــس بهتری ـــت تندی توانس

کارگردانـــی بخـــش ملـــی ایـــن جشـــنواره را 
ــه توضیـــح اســـت  ــد.ازم بـ ــود کنـ از آن خـ
کـــه فیلـــم نجـــس در راســـتای حمایـــت از 
ـــور   ـــای مذک ـــده. فیلمه ـــاخته ش ـــات س حیوان
ـــای  ـــنواره ه ـــدد از جش ـــوان متع ـــن عن چندی
ــود  ــه خـ ــی را بـ ــی و خارجـ ــف داخلـ مختلـ

اختصـــاص داده انـــد

 خانواده ها در آستانه خاموشی

اتخاذ سیاست های تشویقی برای 
آموزش زبان های خارجی در مدارس

فیلمسازان تبریزی تندیس های غزال زرین 
جشنواره بین المللی فیلم سبز را 

به تبریز آوردند

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

اداره فرهنگ و ارشاد اسامی عجب 
شیر، اداره برتر در استان شناخته شد

ــیر  ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ    ب
ــامی  ــاد اس ــگ وارش ــل از اداره فرهن ــه نق ب
ــدی اداره   ــه بن ــاس رتب ــر اس ــیر: ب ــب ش عج
آذربایجــان  اســامی  وارشــاد  فرهنــگ  کل 
ــاد اســامی   ــگ و ارش ــرقی از  ادارات  فرهن ش
شهرســتانهای ا ســتان آذربایجــان شــرقی ، 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
عجــب شــیر در ســال 13۹4 بــا اخــذ بااتریــن 
ادارات  بیــن  در  رتبــه دوم   امتیــاز  حائــز 
ــای  ــتان ه ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش فرهن

ــد . ــرقی ش ــان ش آذربایج
بررســی  در  ایــن  گفتنــی اســت  کــه 
ــت  ــی  معاون ــرد  ، ارزیاب ــای عملک ــاخص ه ش
هــای اداره کل  ، واحــد طــرح و برنامــه  و  
دبیرخانــه کانــون هــای مســاجد اســتان ، 
بیــن 1۹ اداره فرهنــگ  و ارشــاد اســامی  
ــت   ــورت پذیرف ــتان ص ــای  اس ــتان ه شهرس
و  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
عجــب شــیر بــا اخــذ بااتریــن امتیــاز  در رتبــه  

ــت . ــرار گرف دوم  ق
ــن اداره در   ــر  ای ــور  مدی ــاد جبارپ از  فره
شــورای اداری  اســتان  بــا حضــور  دکتــر 
بهبــودی معــاون اســتاندار و  رئیــس ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان  و دکتــر 
صفــی پــور  مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــای  ــت ه اســامی  اذربایجــان شــرقی و معاون

ســتادی  آن اداره کل  تقدیــر شــد . 

برای جمع آوری اطاعات پزشکان؛
»کتاب سفید آذربایجان« منتشر شد

های  استان  پزشکان  اطاعاتی  بانک 
آذربایجان شرقی و غربی با عنوان »کتاب سفید 

آذربایجان« منتشر شد.
از  نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
مجری  عنوان  به  شهانقی  سفیدگر  مهر، حمید 
این  گفت:  اطاعاتی  بانک  این  گردآوری  طرح 
نام،  چون:  رکوردهایی  شامل  اطاعاتی  بانک 
تلفن  شماره  و  آدرس  تخصص،  خانوادگی،  نام 
پزشکان استان های مذکور بویژه شهرهای تبریز 
و ارومیه است. اطاعات این کتاب مراجعین را 

در یافتن پزشکان مورد نیاز خود یاری می کند
وی در ادامه با اشاره به اینکه »کتاب سفید 
محمدحسین  دکتر  یاد  زنده  به  آذربایجان« 
است،  شده  تقدیم  ایران  جذامیان  پدر  مبین 
خاطر نشان کرد: تاش می کنیم در چاپ دوم 
پزشکی  مراکز  و  پزشکان  اطاعات  کتاب،  این 
استان های اردبیل، زنجان و همدان نیز به آن 
اطاعات  از  ای منسجم  و مجموعه  اضافه شود 

این حوزه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
سفید  »کتاب  گردآوری  طرح  مجری 
توسط  که  کتاب  این  کرد:  تصریح  آذربایجان« 
مؤسسه فرهنگی و اطاع رسانی آموزگار مهر و 
با همکاری کانون تبلیغاتی دید در 140 صفحه، 
قطع رحلی و در 10 هزار نسخه تهیه و تنظیم 
مطبوعاتی،  های  کیوسک  در  زودی  به  شده، 
داروخانه ها و کتابفروشی های تمامی شهرستان 
های استان های آذربایجان شرقی و غربی عرضه 

خواهد شد

یافته های جدید نشان می دهد؛
رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر منجر 

به سرطان روده می شود

طبــق تحقیقــات جدیــد، رژیــم غذایــی 
متــداول در غــرب کــه مملــو از چربــی و دارای 
مقادیــر کــم فیبــر، ویتامیــن D و اســیدفولیک 
اســت نقــش مهمــی در ابتــا بــه ســرطان روده 

دارد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــت  ــن عل ــرطان روده، دومی ــر، س ــل از مه نق
ــه  ــت ک ــرطان اس ــی از س ــر ناش ــرگ و می م
ــه  ــای ک ــلول ه ــادی س ــد غیرع ــطه رش بواس
توانایــی حملــه یــا گســترش بــه ســایر بخــش 

هــای بــدن را دارنــد ایجــاد می شــود.
اولیــن تغییــرات در غشــای عــادی روده کــه 
ــذی،  ــواد مغ ــوده و م ــا ب ــه روده ه ــن ای اولی
ــن هــای ناشــی از غذاهــای  ــا و پروتئی چربی ه
ــم در آنجــا جــذب می شــود،  ــا می خوری کــه م
دارای پتانســیل تشــخیص و پیشــگیری اولیــه 

از ابتــا بــه ســرطان اســت.
دانشــگاه  محققــان  مطالعــه،  ایــن  در 
ــدت  ــی م ــش طوان ــد آزمای ــینکی فنان هلس
ــای  ــوش ه ــدل م ــر روی م ــی را ب ــم غذای رژی
اصــاح شــده ژنتیکــی کــه مبتــا بــه ســندروم 
ــی  ــرطان ارث ــوع س ــن ن ــداول تری ــچ )مت لین
روده( بودنــد انجــام دادنــد. ایــن موش هــا 
ــد.  ــود بودن ــی در ژن MIh۱ خ ــل جهش حام
ــذار  ــی تاثیرگ ــای اصل ــی از ژن ه ــن ژن یک ای

ــت. ــاری اس ــر بیم ب
در هــر بــار تقســیم ســلولی، DNA خودش 
را تکثیــر می کنــد. در طــول ایــن فرآینــد 
امــکان اشــتباه وجــود دارد کــه منجــر بــه بــی 
ــود. ــرطان می ش ــاا س ــی و احتم ــی ژنوم ثبات

ــی ژن در  ــوی تجل ــان داد الگ ــا نش یافته ه
ــه  ــا ب ــای مبت ــوش ه ــن م ــادی ای ــای ع غش
ســرطان روده بســیار متفــاوت از مــوش هــای 

ــود. ــا ب غیرمبت
بــه گفتــه مرجانــه پوســیا، سرپرســت تیــم 
ــی  ــم غذای ــد رژی ــر می رس ــه نظ ــق، »ب تحقی
فاکتــور پرخطــر بســیار مهمــی اســت چراکــه 
80 درصــد ســرطان ها در اینگونــه موش هــا 

شناســایی شــدند.«

خام فروشی ممنوع!
کنندگان  تولید  این  برای   

فراهم شود. 
ـــا  ـــتان م ـــد از اس ـــرا بای ـــونگون چ ـــس س م
ـــرود و  ـــان ب ـــهر کرم ـــه ش ـــده و ب ـــتخراج ش اس
ـــا در  ـــود ت ـــرف نش ـــتان مص ـــن اس ـــود ای در خ
ـــک  ـــتان کم ـــکاری اس ـــع بی ـــتغالزایی و رف اش
ــرآورده  ــه فـ ــوات را بـ ــرا محصـ ــد. چـ نمایـ
تبدیـــل نکنیـــم تـــا خـــام فروشـــی نشـــود و 
ــد.  ــاد کنـ ــتغالزایی ایجـ ــزوده و اشـ ارزش افـ
ــل  ــک معضـ ــوان یـ ــه عنـ ــی بـ ــام فروشـ خـ
ــل  ــرای حـ ــد بـ ــه بایـ ــت کـ ــتان اسـ در اسـ
ــادن  ــر از معـ ــرد. اگـ ــی کـ ــاره اندیشـ آن چـ
اســـتان حمایـــت صـــورت بگیـــرد بســـیاری 
ـــه  ـــه ب ـــد. توج ـــع میکن ـــکات را مرتف از مش
ایـــن بخـــش مـــی توانـــد بخـــش زیـــادی از 
ـــع  ـــتان را مرتف ـــکاری اس ـــتغال و بی مشـــکل اش
ــای  ــکات واحدهـ ــل مشـ ــرای حـ ــد. بـ نمایـ
ـــای  ـــود فض ـــتان و بهب ـــی اس ـــدی و صنعت تولی
ـــزم جـــدی مســـئوان  ـــد ع کســـب و کار نیازمن

اســـتانی هســـتیم.

»هشدار ایمنی«
از اتصال دو یا چند وسیله گاز 

سوز به یک شیر مصرف خود داري 
نمایید.

در صورت بروز هرگونه حادثه 
منجر به نشت گاز فورا با

 شماره تلفن 194 تماس بگیرید
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م الف 20۵0
مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهي 
آذر پیمایش شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت ۵873 و شناسه ملي 1020011۹234 
عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   13۹۵/02/1۵ مورخ  سالیانه 
به کد ملی  : محمد عظیمی  اتخاذ شد  ذیل 
۵06۹62۵3۹1 عبدالرحمن تخمچیان به کد 
ملی 146۵18۹718اسمعیل پور اکبر به کد 
هیئت  اعضای  28717۵41۵2بعنوان  ملی 
شدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره 
 32۵۵80۵848 کدملي  به  رحمتی  بهزاد 
کدملي  به  آقباغ  یحیائی  اله  قدرت 
بازرس  بعنوان  ترتیب  به   13778074۹۵
اصلی وعلی البدل برای یک مدت سال مالی 
انتخاب شدند . روزنامه مهد ازادی برای درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و 
سال  به  منتهی  زیان شرکت  و  حساب سود 
۹4 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.  با ثبت 
کثیر  روزنامه  انتخاب  تصمیمات  این مستند 
مدیران،  انتخاب  بازرس،  انتخاب  اانتشار، 
انتخاب  مالی  صورت های  و  ترازنامه  تصویب 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت 
دسترس  قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی 

میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 204۹
مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهي 
خاص  سهامي  شرکت  پیمایش  آذر  مشاور 
ملي  شناسه  و   ۵873 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه  استناد  به   1020011۹234
هیئت مدیره مورخ 13۹۵/02/1۵ تصمیمات 
ملی  کد  به  عظیمی  محمد  شد:  اتخاذ  ذیل 
و عضو  مدیرعامل  به سمت   ۵06۹62۵3۹1
به  تخمچیان  عبدالرحمن  مدیره،  هیئت 
رئیس  سمت  به   146۵18۹718 ملی  کد 
ملی  به کد  اکبر  پور  اسمعیل  مدیره،  هیئت 
28717۵41۵2 به سمت نایب رئیس هیئت 
 . شدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مدیره 
اعم  تعهدآور  مدارک  و  اسناد  و  اوراق  کلیه 
از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای 
ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل یا 
معتبر  مهر شرکت  با  و  مدیره  هیئت  رئیس 
تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  بود.   خواهد 
دارندگان حق  تعیین  مدیران،  تعیین سمت 
امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 1861
و  هزار  هشت  شرکت  تغییرات  آگهي 
شاخص  اوجان  هفت  و  پنجاه  و  هفتصد 
صنعت شرکت تعاوني به شماره ثبت 3۹۹۹0 
استناد  به   14004۹۵2463 ملي  شناسه  و 
فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
العاده مورخ 13۹۵/01/17 و به استناد مجوز 
کل  اداره   ۹۵/02/0۹ مورخه   ۹۹34 شماره 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
از  : سهام شرکت  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
2848 سهم ۹00000 ریالی به 2866 سهم 
شرکت  سرمایه  و  افزایش  ریالی   ۹00000
به 2۵7۹400000  ریال  از 2۵63200000 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال 
با  گردید.  اصاح  مذکور  شرح  به  اساسنامه 
سرمایه  افزایش  تصمیمات  مستند  این  ثبت 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب 
ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک 
قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و 

دسترس میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف 2۹۹
آگهي تغییرات شرکت خدماتي روشن ضمیر 
شماره  به  خاص  سهامي  شرکت  شیر  عجب 
ثبت 274 و شناسه ملي 10860277881به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   13۹۵/02/04 مورخ 
ماده  در  مدیره  هئیت  اعضای  تعداد   : شد 
شد.    اصاح  نفر   4 به  نفر   3 از  اساسنامه   31
انتقال  و  نقل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
سهام، اصاح ماده اساسنامه )کاهش/ افزایش 
تعداد اعضاء هیئت مدیره( انتخاب شده توسط 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

عجب شیر

م الف 2۹۹
آگهي تغییرات شرکت خدماتي روشن ضمیر 
شماره  به  خاص  سهامي  شرکت  شیر  عجب 
ثبت 274 و شناسه ملي 10860277881به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   13۹۵/02/04 مورخ 
شد: موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 
اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید:  تعمیر و 
، خدمات  اداری  نگهداری تجهیزات و وسایل 
وسایل  و  تجهیزات   ، ساختمان   ، خودرو 
 مخابراتی - )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.  با ثبت این 
مستند تصمیمات اصاح ماده اساسنامه )الحاق 
به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

عجب شیر

م الف 2۹۹
آگهي تغییرات شرکت خدماتي روشن ضمیر 
عجب شیر شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
274 و شناسه ملي 10860277881به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 
13۹۵/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نازیا 
امین  و  کدملي 13824۵8681  به  پور  هاشم 
زارع به کدملي ۵06001807۵ به ترتیب بعنوان 
مالی   یکسال  البدل  برای  وعلی  اصلی  بازرس 
 انتخاب شدند. هئیت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل 
برای دو سال انتخاب گردیدند :   مجید روحی 
۵06۹267231    هادی  کدملي  به  خانیانی 
روحی خانیان به کدملي ۵0600213۹4    جبار 
تیزفهم قوائی بناب به کدملي 1680221۹73 
  جعفر روحی خانیانی به کد ملی ۵062246۹۹0 
های  آگهی  درج  جهت  آزادی  مهد    روزنامه 
مستند  این  ثبت  گردید.   با  انتخاب  شرکت 
بازرس،  انتخاب  مدیران،  انتخاب  تصمیمات 
انتخاب روزنامه کثیراانتشار انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

عجب شیر

وزیـــر اقتصـــاد بـــا بیـــان اینکـــه در دهـــه 
40 رشـــد اقتصـــادی ســـالیانه 20 درصـــدی 
ــاخصه  ــان دو شـ ــه بیـ ــم، بـ ــه کردیـ را تجربـ

اصلـــی اقتصـــاد بیمـــار ایـــران پرداخـــت.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــه در  ـــا ک ـــب نی ـــی طی ـــر، عل ـــل از مه ـــه نق ب
ـــور در  ـــر کش ـــی سراس ـــران مالیات ـــت مدی نشس
ســـازمان امـــور مالیاتـــی ســـخن می گفـــت، 
ــادی  ــای اقتصـ ــم هـ ــه تحریـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ناجوانمردانـــه دشـــمنان علیـــه کشـــورمان و 
بیـــان اینکـــه بایـــد از تجربـــه دوران تحریـــم 
ـــا  ـــت: م ـــم اظهارداش ـــای ازم را بگیری درس ه
از مدت هـــا قبـــل بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده 
بودیـــم کـــه بیمـــاری عمـــده اقتصـــاد مـــا، 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــای نفت ـــه درآمده ـــتگی ب وابس
بـــه اشـــکال مختلـــف اقتصـــاد مـــا را تحـــت 

ــد. ــرار می دهـ ــر قـ تاثیـ
ــه  ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــاد بـ ــر اقتصـ وزیـ
ســـال 13۹۵ بســـیار تعییـــن کننـــده در 
ــت: در  ــت گفـ ــور اسـ ــاد کشـ ــده اقتصـ آینـ
ــن  ــته، میانگیـ ــال گذشـ ــد سـ ــی و چنـ سـ
رشـــد اقتصـــادی مـــا حـــدود 3.2 درصـــد و 
در 10 ســـال اخیـــر، بـــا وجـــود برخـــورداری 
ـــل از  ـــام قب ـــی در ای ـــاای نفت ـــای ب از درآمده
تحریـــم، زیـــر ســـه درصـــد بـــوده و ایـــن در 
ـــا  ـــی، م ـــه 40 شمس ـــه در ده ـــت ک ـــی اس حال
در ایـــران رشـــدهای اقتصـــادی بـــاای 18 و 
ـــم. ـــرده بودی ـــه ک ـــز تجرب ـــد را نی ـــا 20 درص ت

ــه  ــی تجربـ ــه داد: وقتـ ــا ادامـ ــب نیـ طیـ
ـــی  ـــه ط ـــم ک ـــرور می کنی ـــن را م ـــور چی کش
ـــتمر  ـــادی مس ـــد اقتص ـــته رش ـــال گذش 30 س
ـــه  ـــرده، هم ـــه ک ـــد را تجرب ـــط 10 درص متوس
ــاده ای  ــارق العـ ــاق خـ ــم اتفـ ــر می کنیـ فکـ
ـــم  ـــه گفت ـــور ک ـــه همانط ـــی ک رخ داده در حال
ـــر  ـــیار باات ـــای بس ـــد ه ـــه رش ـــان تجرب خودم

را در کارنامـــه داریـــم.
ـــک  ـــا در ی ـــر م ـــی اگ ـــن یعن ـــزود: ای وی اف
ـــد  ـــان رش ـــه چن ـــم ب ـــته ای ـــاص توانس دوره خ
باایـــی برســـیم، امـــروز نیـــز می توانیـــم 
ـــود  ـــا وج ـــرا ب ـــه چ ـــت ک ـــوال اینجاس ـــا س ام
ــابقه ای و برخـــورداری از منابـــع  چنیـــن سـ
طبیعـــی فـــراوان، نیـــروی انســـانی جـــوان، 
خـــاق و هوشـــمند و موقعیـــت جغرافیایـــی 
بســـیار مناســـب کمـــاکان رشـــد اقتصـــادی 
ــه  ــه در دهـ ــدر پاییـــن اســـت کـ ــان آنقـ مـ
هـــای گذشـــته بـــه زحمـــت توانســـته آثـــار 
ـــی  ـــرانه را خنث ـــد س ـــر درآم ـــت ب ـــد جمعی رش

کنـــد؟
طیـــب نیـــا ادامـــه داد: بـــه راســـتی ایـــن 
ســـوال را بایـــد پرســـید کـــه چـــرا همیـــن 
ـــار  ـــم دچ ـــران ه ـــادی ای ـــدود اقتص ـــد مح رش
نوســـانات شـــدید بـــوده و در دوره هایـــی 
ــر،  ــد و در دوران دیگـ ــت درصـ ــاای هشـ بـ

حتـــی منفـــی هـــم شـــده اســـت؟
ـــورهای  ـــیاری کش ـــد: در بس ـــادآور ش وی ی
دنیـــا ســـهم اصلـــی در رشـــد اقتصـــادی را 
افزایـــش بهـــره وری تشـــکیل می دهـــد و 
گاه تـــا 80 درصـــد رشـــد آنهـــا بـــه خاطـــر 
ـــل  ـــد متوســـط عوام ـــره وری و تولی ـــش به افزای
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت و ای ـــود اس موج
ســـهم ارتقـــای بهـــره وری در ایـــران منفـــی 

ـــت. اس
ــک  ــرد: در یـ ــح کـ ــاد تصریـ ــر اقتصـ وزیـ
اثبـــات  می تـــوان  کارشناســـی  تحلیـــل 
ـــدید  ـــتگی ش ـــول وابس ـــا معل ـــه اینه ـــرد، هم ک
اقتصـــاد کشـــورمان بـــه نفـــت اســـت؛ اگـــر 
ـــره وری  ـــهم به ـــم و س ـــا ک ـــاد م ـــد اقتص رش
ـــدک  ـــد ان ـــن رش ـــر ای ـــت، اگ ـــن اس در آن پایی
نیـــز دچـــار نوســـان هـــای شـــدید اســـت و اگـــر 
ـــه  ـــاا را تجرب ـــورم ب ـــه، ت ـــد ده ـــرای چن ـــا ب م
کرده ایـــم، همـــه بـــه دلیـــل وابســـتگی بـــه 

اقتصـــاد نفتـــی اســـت.
طیـــب نیـــا بـــا بیـــان اینکـــه »تحریم هـــا 
بـــار دیگـــر ضـــرورت اصـــاح ســـاختار 
اقتصـــاد را بـــه مـــا نشـــان داد«، افـــزود: 

دشـــمنان ایـــران بـــا دقـــت اقتصـــاد مـــا را 
ـــی  ـــای غرب ـــگاه ه ـــد و در دانش ـــد می کنن رص
ـــه  ـــود ک ـــام می ش ـــر روی آن انج ـــی ب مطالعات
ـــان  ـــط خودم ـــه توس ـــام گرفت ـــات انج از تحقیق
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــت؛ ب ـــر اس ـــق ت ـــیار دقی بس
هـــم آنهـــا بـــا علـــم بـــه آســـیب پذیـــری 
اقتصـــاد کشـــورمان از محـــل وابســـتگی بـــه 
نفـــت و ســـهم ناچیـــز درآمدهـــای مالیاتـــی 
ــر  ــا را بـ در تامیـــن مالـــی دولـــت، تحریم هـ
ـــع  ـــه مناف ـــی ب ـــدم دسترس ـــت و ع ـــروش نف ف
حاصـــل از فـــروش نفـــت متمرکـــز کردنـــد.

وزیـــر اقتصـــاد ادامـــه داد: در ابتـــدای 
ـــران  ـــه ای ـــدام ب ـــه ص ـــان حمل ـــاب و در زم انق
ــران  ــی از ایـ ــیب شناسـ ــک آسـ ــز، او یـ نیـ
ـــود  ـــم ب ـــی ه ـــی دقیق ـــا ارزیاب ـــت و اتفاق داش
کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط پـــس از پیـــروزی 
ـــه  ـــم ریخت ـــران به ـــش ای ـــازمان ارت ـــاب، س انق
ـــدا  ـــود و در ابت ـــوردار نب ـــجام ازم برخ و از انس
موفقیـــت هایـــی هـــم بـــه دســـت آورد امـــا 
در ادامـــه مغلـــوب اراده، ایثـــار و از خـــود 
ــورمان  ــئوان کشـ ــردم و مسـ ــتگی مـ گذشـ

شـــد.
این بـــار هـــم، در عرصـــه  افـــزود:  وی 
اقتصـــاد، دشـــمن نقطـــه ضعـــف مـــا را 
ـــاز هـــم  ـــود و البتـــه ب درســـت تشـــخیص داده ب
ـــردم و مســـئوان  ـــوب اراده و ایســـتادگی م مغل
شـــد؛ زیـــرا آنهـــا تصـــور می کردنـــد در 
ـــکل بیـــکاری،  ـــم هـــا، مش ـــر اعمـــال تحری اث
ـــور  ـــدیدی در کش ـــی ش ـــود و قحط ـــورم و رک ت
ـــورش  ـــه ش ـــر ب ـــه منج ـــد و در نتیج ـــروز کن ب
ـــا  ـــبختانه م ـــا خوش ـــود ام ـــی بش ـــای خیابان ه
ـــا  ـــن تنگن ـــه از ای ـــن هزین ـــا کمتری توانســـتیم ب
عبـــور کنیـــم، کمـــا اینکـــه شـــاهد بودیـــد، 
رشـــد اقتصـــادی منهـــای 6.8 درصـــدی 
ـــورم  ـــد و ت ـــت ش ـــال 13۹3 مثب ـــاد در س اقتص
ـــه 11 درصـــد در حـــال حاضـــر  4۵ درصـــدی ب
ــی  ــک رقمـ ــه زودی تـ ــه و بـ ــش یافتـ کاهـ

می شـــود.
ـــداوم  ـــادآور شـــد: در صـــورت ت ـــا ی طیـــب نی
ـــدن  ـــی ش ـــک رقم ـــورم و ت ـــی ت ـــد کاهش رون
آن در آینـــده نزدیـــک، ایـــن اولیـــن تجربـــه 
ــک  ــز یـ ــه جـ ــال 13۵0 )بـ ــد از سـ ــا بعـ مـ
ـــن  ـــود و ای ـــد ب ـــال 1364( خواه ـــتثنا در س اس
ـــرای  ـــم ب ـــه بدانی ـــد ک ـــت می یاب ـــی اهمی زمان
ــت  ــر اسـ ــال اخیـ ــار در 40 سـ ــتین بـ نخسـ
کـــه شـــاهد کاهـــش پیوســـته، تدریجـــی و 
ـــم و  ـــرایط تحری ـــم در ش ـــورم آن ه ـــی ت منطق
ـــقف 10۵  ـــت از س ـــت نف ـــدید قیم ـــش ش کاه
دار در اوایـــل ســـال 13۹3 بـــه حـــدود 30 

دار در ســـال 13۹4 هســـتیم.
ــرایطی  ــات در شـ ــن اتفاقـ ــت: ایـ وی گفـ
اســـت کـــه دشـــمنان بـــه انحـــاء مختلـــف 
اعـــام کردنـــد کـــه هـــدف آنهـــا از کاهـــش 
ــاد  ــتن اقتصـ ــم شکسـ ــت، درهـ ــت نفـ قیمـ
ــه  ــود کـ ــران اســـت و ایـــن در حالـــی بـ ایـ
ـــورم  ـــی ت ـــد نزول ـــرایط رون ـــن ش ـــت همی تح
ـــق  ـــد رون ـــه رون ـــت و البت ـــه یاف ـــران ادام در ای
اقتصـــای قـــدری کاهـــش یافـــت و بنـــا بـــر 
آمـــار اعامـــی مرکـــز امـــار ایـــران، از ســـه 
ـــد  ـــدود 1 درص ـــه ح ـــال 13۹3 ب ـــد در س درص

ــید. ــال 13۹4 رسـ در سـ
ـــار  ـــن آم ـــای ای ـــزود: معن ـــاد اف ـــر اقتص وزی
ـــل  ـــات حاص ـــه تجربی ـــت ک ـــن اس ـــام ای و ارق
از دوره تحریـــم، این بـــار دیگـــر اجـــازه نـــداد 
کاهـــش قیمـــت نفـــت آثـــار زیانبـــار قبلـــی 
ـــن  ـــیر، همی ـــن تفاس ـــا ای ـــذارد؛ ب ـــا بگ را برج
ــم  ــابرجام هـ ــد در دوره پسـ ــت ها بایـ سیاسـ

ـــود. ـــت ش ـــه و تقوی ـــه یافت ادام
وی بـــا بیـــان اینکـــه »وابســـتگی بودجـــه 
بـــاای  »ســـهم  و  نفـــت«  بـــه  دولـــت 
درآمدهـــای ناشـــی از صـــادرات نفـــت در 
شـــاخصه  دو  کشـــور«  ارزی  درآمدهـــای 
اصلـــی اقتصـــاد بیمـــار مـــا اســـت، اظهـــار 
ــتقیم  ــهم مسـ ــش سـ ــرای کاهـ ــت: بـ داشـ
نفـــت در درآمدهـــای ارزی کشـــور، بایـــد 
ـــمت  ـــه س ـــام، ب ـــت خ ـــروش نف ـــای ف ـــه ج ب
ــع  ــیمی و صنایـ ــوات پتروشـ ــروش محصـ فـ
پاییـــن دســـتی صنعـــت نفـــت و گاز برویـــم 
و بخشـــی از منافـــع فـــروش نفـــت خـــام را 
ــرف  ــد، صـ ــی مولـ ــوان دارایـ ــه عنـ ــز بـ نیـ
ـــش  ـــد در بخ ـــش تولی ـــذاری در بخ ـــرمایه گ س

ــم. ــی بکنیـ خصوصـ
طیـــب نیـــا یـــادآور شـــد: در برنامـــه 
ـــا  ـــدف م ـــعه، ه ـــم توس ـــارم و پنج ـــای چه ه
قطـــع وابســـتگی طـــرح هـــای عمرانـــی بـــه 
درآمـــد نفتـــی بـــود ولـــی در برنامـــه هـــای 
ـــتگی  ـــع وابس ـــی، قط ـــاد مقاومت ـــی اقتص اباغ
کلیـــه هزینـــه هـــای دولـــت اعـــم از جـــاری 
و عمرانـــی بـــه درآمـــد نفـــت، بـــه عنـــوان 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــه ای ـــده ک ـــن ش ـــدف تعیی ه
واگـــذاری تدریجـــی شـــرکت هـــای دولتـــی 
ــای  ــال هـ ــه بخـــش خصوصـــی طـــی سـ بـ
ـــه،  ـــن ناحی ـــت از ای ـــد دول ـــع درآم ـــر و قط اخی
بـــه ایـــن معنـــا اســـت کـــه تکیـــه اصلـــی 
ـــای  ـــس درآمده ـــن پ ـــت، از ای ـــای دول درآمده

مالیاتـــی خواهـــد بـــود.
وزیـــر اقتصـــاد بـــا بیـــان اینکـــه تاکنـــون 
سیســـتم شناســـایی مشـــمولین، درآمدهـــا و 

وصـــول مالیـــات مبتنـــی بـــر شـــیوه هـــای 
ســـنتی بـــوده اســـت، گفـــت: هـــدف مـــا در 
ـــر  ـــات ب ـــول مالی ـــی، وص ـــع مالیات ـــرح جام ط
ــای  ــت هـ ــق فعالیـ ــایی دقیـ ــای شناسـ مبنـ
بنـــگاه هـــا، متکـــی بـــر فنـــآوری اطاعـــات 
اســـت و بـــر همیـــن اســـاس، ســـعی شـــده 
ــود و  ــاح شـ ــا اصـ ــق نیازهـ ــا مطابـ رویه هـ
ـــه  ـــه کار گرفت ـــب ب ـــی مناس ـــامانه الکترونیک س

شـــود.   
ــته،  ــه در گذشـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
بـــه دلیـــل تحریم هـــا و برخـــی محدودیـــت 
هـــا، طـــرح جامـــع مالیاتـــی پیشـــرفت ازم 
ـــال  ـــار، س ـــی یکب ـــا حت ـــت: م ـــت، گف را نداش
13۹4 را بـــه عنـــوان ســـال تکمیـــل نســـبی 
ــه  ــه بـ ــم کـ ــام کردیـ ــرح اعـ ــرای طـ و اجـ
ـــعی  ـــار، س ـــا این ب ـــید ام ـــواه نرس ـــه دلخ نتیج
ــه ای  ــع بینانـ ــزی واقـ ــه ریـ ــم برنامـ کردیـ
ـــردم،  ـــه م ـــه ب ـــدی ک ـــا تعه ـــیم ت ـــته باش داش
دولـــت و مقـــام معظـــم رهبـــری می دهیـــم، 

حتمـــا محقـــق شـــود.
ــال  ــه سـ ــان اینکـ ــا بیـ ــاد بـ ــر اقتصـ وزیـ
13۹۵ ســـال بســـیار مهمـــی بـــرای اقتصـــاد 
کشـــور اســـت و نقـــش تعییـــن کننـــده ای 
ــد،  ــا می کنـ ــران ایفـ ــاد ایـ ــده اقتصـ در آینـ
ـــد  ـــط رش ـــق متوس ـــان تحق ـــر خواه ـــزود: اگ اف
هشـــت درصـــدی در طـــول برنامـــه ششـــم 
توســـعه هســـتیم، بایـــد امســـال بـــه نـــرخ 
ـــدی  ـــش درص ـــی ش ـــج ال ـــادی پن ـــد اقتص رش
دســـت یابیـــم و در غیـــر اینصـــورت، نگـــران 

کننـــده اســـت.  
ـــال  ـــر ح ـــه ه ـــرد: ب ـــح ک ـــا تصری ـــب نی طی
ـــد رای  ـــر و امی ـــت تدبی ـــه دول ـــه ب ـــی ک مردم
ـــه  ـــاد ب ـــرات اعتم ـــد ثم ـــار دارن ـــد انتظ داده ان
ـــد و  ـــادی درک کنن ـــه اقتص ـــت را در عرص دول
ـــت  ـــا اس ـــه دوش م ـــه ای ب ـــار و وظیف ـــن ب ای
ـــق  ـــری در راه تحق ـــای موث ـــدم ه ـــد ق ـــه بای ک

ـــم. ـــردم برداری ـــته م خواس
وزیـــر اقتصـــاد بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت 
ــور،  ــاد کشـ ــاختاری در اقتصـ ــات سـ اصاحـ
گفـــت: در ایـــن مســـیر، مهمتـــر از هـــر 
چیـــزی، اصـــاح ســـاختار مالیـــات ســـتانی 
کشـــور، در قالـــب پیـــاده ســـازی طـــرح 
ــروژه ای  ــچ پـ ــی اســـت و هیـ ــع مالیاتـ جامـ
چـــه ســـخت افـــزاری و چـــه نـــرم افـــزاری، 

ــدارد. ــی نـ ــن اهمیتـ چنیـ
ـــی  ـــع مالیات ـــرح جام ـــت: ط ـــار داش وی اظه
نتیجـــه 30 ســـال مطالعـــه اقتصـــاد ایـــران 
ــه  ــت کـ ــور اسـ ــان کشـ ــاع کارشناسـ و اجمـ
ـــش  ـــه افزای ـــورم، ن ـــرل ت ـــه در کنت ـــدون آن ن ب
ـــق  ـــه در تحق ـــت ن ـــادی و در نهای ـــق اقتص رون
اقتصـــاد مقاومتـــی بـــه موفقیـــت نخواهیـــم 

ـــید. رس
ـــت  ـــق عدال ـــزوم تحق ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی وی ب
مالیاتـــی در کشـــور اظهـــار داشـــت: وقتـــی 
ـــکل  ـــه ش ـــات ب ـــد مالی ـــاس کن ـــه احس جامع
عادانـــه وصـــول می شـــود، همراهـــی اش 
بـــا نظـــام مالیاتـــی کشـــور افزایـــش یافتـــه 
کاهـــش  مالیـــات  پرداخـــت  در  اکـــراه  و 

بـــد. می یا
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــا در ادامـ ــب نیـ طیـ
اهمیـــت وصـــول صحیـــح مالیـــات بـــر 
هدایـــت  در  آن  نقـــش  و  افـــزوده  ارزش 
مالیـــات از ســـمت درآمـــد بـــه ســـمت 
ــر ارزش  ــات بـ ــت: مالیـ ــرف، اظهارداشـ مصـ
ـــق،  ـــی و دقی ـــرای علم ـــورت اج ـــزوده، در ص اف
می توانـــد ســـهم قابـــل توجهـــی در افزایـــش 
ـــا اینکـــه  ـــت داشـــته باشـــد کم ـــای دول درآمده
شـــاهدیم ســـهم ایـــن نـــوع درآمدهـــا از کل 
ــادل  ــته معـ ــال گذشـ ــی سـ ــد مالیاتـ درآمـ
4۹ درصـــد بـــوده اســـت. وی پیـــاده ســـازی 
قانـــون مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده از طریـــق 
توســـعه بـــه کارگیـــری صنـــدوق هـــای 
ــی ها  ــرده فروشـ ــی در ُخـ ــروش الکترونیکـ فـ
را از جملـــه اهـــداف دیگـــر دولـــت در ایـــن 

ــرد. ــر کـ خصـــوص ذکـ

تبریـز  شـهرداری  دوچرخه سـواری  تیـم 
بـه صـدر جـدول رده بنـدی برتریـن تیم هـای 

کـرد. صعـود  آسـیایی  دوچرخه سـواری 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
آخریـن  طبـق  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  از 
رنکینـگ رشـته جاده اعام شـده UCI در رده 
بنـدی تیم های باشـگاهی، تیم شـهرداری تبریز 
بـا 667 امتیـاز در صدر قرار گرفت تیم اسـکای 
دایـو دوبـی بـا 34۹ امتیـاز دوم اسـت و تیـم 
پیشـگامان کویـر یـزد بـا 333 امتیـاز جایـگاه 
سـوم رنکینـگ تیـم هـای باشـگاهی آسـیا را از 

کردند . خـود  آن 
در رده بنـدی انفـرادی صمـد پورسـیدی بـا 
کسـب هـر چهـار پیراهـن طایـی، امتیـازی، 
کوهسـتان و آسـیایی در تـور بین المللـی ایـران 
- آذربایجـان از رده بیسـت و یکم بـا 260 امتیاز 
بعـد از کینگ لوک  چونـگ هنگ کنگـی بـا 320 
امتیـاز و مـارک کوندیش پرآوازه بـا 270 امتیاز 

بـه رده سـوم آسـیا صعـود کرد.
آرویـن معظمـی گـودرزی از جایـگاه 2۵ بـه 
12 صعـود کـرد. احـد کاظمـی کـه در رده 73 
قـرار داشـت بـه رده 17 رسـید و قـادر میزبانی 

بـا هجـده پله صعود در رده بیسـت و سـوم قرار 
گرفتـه اسـت و مهـدی سـهرابی هم بـا یک پله 
صعـود عنـوان بیسـت و هشـتم رنکینـگ آسـیا 

را دارد.
در رنکینـگ جهانـی نیز رکابزنان کشـورمان 
رده بنـدی  در  داشـتند،  چشـمگیر  صعـودی 
اسـلواکی،  کشـورهای  از  ورزشـکارانی  جهانـی 
کلمبیـا و سـوئیس اول تـا سـوم هسـتند. صمد 
پورسـیدی از ایـران از رده 274 بـا صعـود صـد 
و پنجـاه و چهـار پلـه ای در رده صـد و بیسـت 

رنکینـگ انفـرادی جهـان قـرار گرفتـه اسـت.
بـه  سـواری  دوچرخـه  بین المللـی  اتحادیـه 
رسـم هـر ماهـه رنکینـگ امتیـازی رکابزنان در 
بخش هـای مختلف را براسـاس حضور و کسـب 
امتیـازات در رقابت هـای آسـیایی و جهانـی و 
تورهـای بین المللی محاسـبه و منتشـر می کند 
و در آخرین رنکینگ منتشـر شـده رشـته جاده 
از سـوی UCI رکابزنان کشـورمان با محاسـبه 
رقابت هـای داخلـی و حضـور در تـور بین المللی 
آسـیایی  رده بنـدی  در  آذربایجـان   - ایـران 
نـام شـهرداری تبریـز ایـران در صـدر جـدول 

می درخشـد.

سـرمربی تیـم تراکتورسـازی تبریـز گفـت: 
برتـری  بـه  گل   6 بـا  بایـد  امـروز  بـازی  در 
بـه  شایسـتگی  وجـود  بـا  امـا  می رسـیدیم، 
گل هـای ازم دسـت نیفتیـم و حتمـا حکمتـی 

اسـت. بـوده  بـازی  ایـن  نتیجـه  در 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از فـارس، امیـر قلعه نویـی در نشسـت خبـری 
بعـد از بـازی تیمـش برابـر النصر امـارات گفت: 
در ایـن دو بـازی بایـد سـه پنالتی بـرای تیم ما 
گرفتـه می شـد که از دیـد داوران پنهـان ماند و 
در بـازی امـروز نیـز بایـد ۵، 6 گل می زدیم که 
متاسـفانه نتیجـه ازم را نتوانسـتیم بـه دسـت 
آوریـم و حتمـا حکمتـی در نتیجـه بـازی امروز 

بوده اسـت.
وی گفـت: در بیسـت دقیقـه ابتدایـی بـازی 
امـا یـک گل  هـم فرصـت زدن گل داشـتیم، 
سـاده دریافـت کردیـم و بـا وجـود اینکـه بـه 
بازیکنانـم تاکیـد کـرده بـودم کـه گل دریافـت 
نکننـد، امـا یـک گل بـد دریافـت کـرده و واقعا 
حیف شـد که تیـم خوب تراکتورسـازی از لیگ 

قهرمانـان باشـگاه های آسـیا حـذف شـد.
تبریـز  تراکتورسـازی  تیـم  سـرمربی 
گفـت: از تمامـی مـردم آذربایجـان و اصحـاب 

رسـانه حالیـت می طلبـم و از بازیکنـان تیـم 
آقـای  و  باشـگاه  مدیـره  تراکتورسـازی، هیـأت 
عباسـی نهایـت تشـکر را داشـته و امـروز یکـی 
از روزهـای بـد زندگـی مـن بـود و بابـت نتیجه 

هسـتم. ناراحـت  بسـیار  بـازی 
قلعه نویـی گفـت: تنها خوشـحالی مـن تغییر 
بـه خـودم  ذهنیـت مـردم آذربایجـان نسـبت 
اسـت کـه سـه سـال قضـاوت ناعادانه نسـبت 
بـه مـن داشـتند و بابـت تشـویق هـواداران تیم 

تراکتورسـازی نهایـت تشـکر را دارم.
وی گفـت: نمی دانـم در تیـم تراکتورسـازی 
باشـم و یـا نـه امـا تیـم تراکتورسـازی سـومین 
تیمـی اسـت کـه در ذهـن و قلـب مـن قـرار 
گرفتـه اسـت و فکـر می کنـم اگـر دفعـه بعدی 
بیایـم، ذهنیت هـا نسـبت بـه مـن مثبت باشـد.

طیب نیا عنوان کرد؛

تورم پس از 4۰ سال تک رقمی 
می شود ادامه از صفحه 1

معاون فرماندهی انتظامی استان: 
ثبت نام طرح جریمه مشموان غایب 

آذربایجان شرقی آغاز شد
پزشکان  تومان،  میلیون   

متخصص و بااتر ۵0 میلیون تومان است.
بر  مازاد  غیبت  هرسال  ازای  به  افزود:  وی 
8 سال، 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه 
قانون، مشموان غایب  این  بر اساس  می گردد؛ 
هر  ازای  به  فرزند  دارای  و  درصد   ۵ از  متأهل 
جریمه  مبلغ  کل  تخفیف  درصد   ۵ از  فرزند 

برخوردار می شوند.
موردنیاز  مدارک  به  اشاره  با  آژدن  سرهنگ 
مدارک  این  شد:  یادآور  درخواست  ثبت  برای 
کارت  و  شناسنامه  کپی  و  اصل  از  عبارت اند 
مدرک  آخرین  کپی  و  اصل  مشمول،  ملی 
و  همسر  شناسنامه  کپی  و  اصل  و  تحصیلی 
فرزند  دارای  و  بوده  متأهل  درصورتی که  فرزند 
هستند که می بایست به هنگام مراجعه به دفاتر 
برای  )پلیس+10(  انتظامی  الکترونیک  خدمات 

ثبت درخواست این مدارک را ارائه نمایند.
از  بهره مندی  اولویت  کرد:  تصریح  وی 
برای  گرفته شده  نظر  در  تقسیط  تسهیات 
است که  متقاضیانی  با  غایب  جریمه مشموان 

درخواست خود را زودتر ثبت می کنند.
مشموان  کرد:  تأکید  انتظامی  مقام  این 
متقاضی استفاده از تسهیات تقسیط می بایست 
نقد  به صورت  را  جریمه  مبلغ  یک سوم   حتماً 
را  مشخص شده  مبلغ  مابقی  بتوانند  تا  واریز 

به صورت تقسیطی پرداخت کنند.
در صورت  غایـــب  مشـــموان  افزود:  وی 
نیـــاز بـــه اطاعـــات بیشـــتر بـــه پایگاه 
نشـــانی به  ایـــن ســـازمان   اطاع رســـانی 

و  مراجعـــه   www.vazifeh.police.ir

با ســـامانه تلفن  از طریـــق تماس  همچنین 
گویـــا بـــه شـــماره 0۹6480 می توانند در 
تکلیف  تعییـــن  به  مربـــوط  اخبار  جریـــان 

قـــرار گیرند. غایب  مشـــموان 

عمومی  وظیفه  سازمان  اعام  به  مستند 
قانون خدمت  مکرر   63 ماده  اجرای  در  ناجا 
وظیفه عمومی که اشعار می دارد: کسانی که 
موسسات  در  را  غایب  مشمولین  نحوی  به 
ها  ،  کارخانه  قبیل  از  غیردولتی  و  دولتی 
و  مغازه ها  بنگاهها،  آموزشگاهها،  شرکتها، 
تعمیرگاهها به کارگیری نمایند توسط نیروی 
رفاه  و  کار  »تعاون،  های  وزاتخانه  انتظامی، 
تجارت«  و  معدن  و  »صنعت  و  اجتماعی« 
معرفی  قضائی  صالحه  محاکم  به  و  شناسایی 
بار  برای  افراد  گونه  این  مجازات  می شوند. 
اول هزینه ساانه یک سرباز و برای بار دوم و 

بیشتر هزینه ساانه سه سرباز است.
معاونت وظیفه عمومی فرماندهی 

انتظامی شهرستان عجب شیر

شهرداری تبریز صدرنشین برترین تیم های 
دوچرخه سواری آسیایی

امیر قلعه نویی:

تراکتورسازی در ذهن و قلب من قرار دارد
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حوزه معدن می تواند مشکل اشتغال 
استان را مرتفع کند

رئیـــس  تبریـــزي،  فریـــدون جعفـــري 
ــام مهندســـی معـــدن اســـتان  ــازمان نظـ سـ
ـــن  ـــری ای ـــت خب ـــرقی در نشس ـــان ش آذربایج
ســـازمان کـــه بـــه مناســـبت هفتـــه معـــدن 
برگـــزار شـــده بـــود، ضمـــن ارائـــه آمـــاری 
از میـــزان اکتشـــافات و اســـتخراج منابـــع 
معدنـــی در ســـال گذشـــته، اظهـــار داشـــت: 
ـــی  ـــر معدن ـــن 1۵ کشـــور دارای ذخای ـــران بی ای
جـــای دارد و  بـــا اکتشـــافاتی کـــه ایمیـــدرو 
و ســـازمان انـــرژی اتمـــی ایـــران در دســـت 
اجـــرا دارنـــد، در بیـــن 10 کشـــوردارای 

ذخایـــر معدنـــی جـــای خواهـــد گرفـــت.
ــتان  ــه اسـ ــه کـ ــن نکتـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ـــدی  ـــره من ـــاظ به ـــه لح ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
ــوری  ــه اول کشـ ــی در رتبـ ــر معدنـ از ذخایـ
ــر 2700  ــال حاضـ ــزود: در حـ ــرار دارد، افـ قـ
ـــدن  ـــی مع ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــو س ـــر عض نف
اســـتان هســـتند کـــه ایـــن امـــر حاکـــی از 
پتانســـیل بـــاای اســـتان در حـــوزه معـــدن 
ــاهد  ــفانه شـ ــه متاسـ ــا ایـــن همـ اســـت . بـ
هســـتیم علـــی رغـــم دارا بـــودن رتبـــه اول 
کشـــوری بـــه لحـــاظ ذخایـــر، در بحـــث 
ـــه  ـــم ک ـــرار داری ـــم ق ـــه پنج ـــتخراج در رتب اس
ــه  ــدم توجـ ــان دهنده عـ ــوع نشـ ــن موضـ ایـ
ـــت. ـــتان اس ـــدن در اس ـــوزه مع ـــه ح ـــی ب کاف

ـــت  ـــن اهمی ـــن تبیی ـــزی ضم ـــری تبری جعف
ـــکان  ـــه داد:  ام ـــادن در اقتصـــاد کشـــور ادام مع
عملیاتـــی شـــدن اقتصـــاد مقاومتـــی بـــدون 
ـــل  ـــر قاب ـــدن غی ـــوزه مع ـــه ح ـــی ب ـــه کاف توج
ـــی  ـــش عل ـــن بح ـــه ای ـــرا ک ـــت  چ ـــور اس تص
ـــی  ـــازده باای ـــن، ب ـــری پایی ـــرمایه ب ـــم س رغ
ـــاد  ـــتگی اقتص ـــش وابس ـــکان  کاه ـــته و ام داش

بـــه نفـــت را ایجـــاد می کنـــد.
ـــازمان  ـــای س ـــاس آماره ـــر اس ـــزود: ب وی اف
بیـــن المللـــی کار، بـــه ازای هـــر شـــغل 
مســـتقیم ایجـــاد شـــده در بخـــش معـــدن، 
17 شـــغل در صنایـــع پاییـــن دســـتی ایـــن 
حـــوزه ایجـــاد می شـــود کـــه بـــا احتســـاب 
ـــه  ـــتان، توج ـــادن اس ـــت مع ـــار و ظرفی ـــن آم ای
ـــادی از  ـــش زی ـــد بخ ـــش می توان ـــن بخ ـــه ای ب
ـــد. ـــع کن ـــتان را مرتف ـــتغال در اس ـــکل اش مش

ــان  ــا بیـ ــه بـ ــزی در ادامـ ــر ی تبریـ جعفـ
ـــائل زیســـت محیطـــی  ـــه مس ـــه ب ـــت توج اهمی
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــه داد: ب ـــوزه ادام ـــن ح در ای
ـــی،  ـــاد مقاومت ـــه اقتص ـــر پای ـــا ب ـــادی پوی اقتص
حـــوزه معـــدن نیازمنـــد تقویـــت بخـــش 
خصوصـــی، ســـرمایه گـــذاری داخلـــی و 
ـــب  ـــای کس ـــع فض ـــع موان ـــز رف ـــی و نی خارج

ــت . و کار اسـ
ـــی  ـــام فروش ـــاد از خ ـــا انتق ـــن ب وی همچنی
ـــز  ـــانتره نی ـــروش کنس ـــزود: ف ـــی اف ـــواد معدن م
ــر  ــت و بـ ــی اسـ ــام فروشـ ــی خـ ــود نوعـ خـ
ـــره   ـــم زنجی ـــعی کنی ـــد س ـــاس بای ـــن اس همی
ـــی  ـــواد معدن ـــرآوری م ـــتحصال و ف ـــل اس کام
ـــم. ـــاد کنی ـــتان ایج ـــس را در اس ـــص م بااخ

 حق بخش معدن  وضعیت فعلی نیست
در ادامـــه ایـــن جلســـه نصیـــر نـــوری 
ـــاد  ـــن انتق ـــتان، ضم ـــدن اس ـــه مع ـــس خان رئی
از وضعیـــت واحدهـــای بهـــره بـــردار معـــدن 
ـــا  ـــن واحده ـــه ای ـــئولین ب ـــه مس ـــدم توج و ع
ـــی و معـــادن  ـــب واحدهـــای معدن افـــزود: اغل
ـــده اند و  ـــع ش ـــوردار واق ـــم برخ ـــق ک در مناط

ـــتی  ـــت معیش ـــز وضعی ـــاس نی ـــن اس ـــر همی ب
ــق  ــن مناطـ ــاکنین ایـ ــادی از سـ بخـــش زیـ
تحـــت تاثیـــر فعالیـــت واحدهـــای معدنـــی 

قـــرار دارنـــد. 
ــادن بیـــت  ــه معـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
المـــال محســـوب می شـــوند افـــزود:  بســـته 
ـــی از  ـــواد معدن ـــزان اســـتخراج م ـــوع و می ـــه ن ب
ـــی  ـــوق دولت ـــوان حق ـــه عن ـــی ب ـــادن، مبلغ مع
ـــغ   ـــن مبل ـــه ای ـــود ک ـــز می ش ـــه واری ـــه خزان ب
بـــر مبنـــا میـــزان اســـمی درج شـــده در 

ــردد.  ــبه می گـ ــه محاسـ پروانـ
ـــودی  ـــه رک ـــه ب ـــا توج ـــال 13۹4 و ب در س
ــود، از وزارت  ــه بـ ــرا گرفتـ ــور را فـ ــه کشـ کـ
ــا  ــتیم تـ ــارت خواسـ صنعـــت، معـــدن و تجـ
ایـــن مبلـــغ بـــر اســـاس اســـتخراج واقعـــی 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــه در نهای ـــود ک ـــبه ش محاس
ـــه و  ـــه وزارتخان ـــور در بدن ـــی ام ـــز تمام تمرک
عـــدم وجـــود اختیـــارات در اســـتان ها ایـــن 

درخواســـت بـــه نتیحـــه نرســـید.
ــه  ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ ــه بـ ــوری در ادامـ نـ
بهره بـــرداری صـــادره شـــده  پروانه هـــای 
عمـــا ارزشـــی در سیســـتم بانکـــی ندارنـــد، 

ــادر  ــرداری صـ ــره بـ ــای بهـ ــزود: پروانه هـ افـ
ـــتم  ـــه در سیس ـــوان وثیق ـــه عن ـــی ب ـــده  حت ش
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــوند و ب ـــه نمی ش ـــی پذیرفت بانک
تبعیض هـــای فـــراوان در بخـــش  تســـهیات 
ــته  ــکاران بسـ ــای معدنـ ــت و پـ ــا دسـ عمـ

اســـت.
ــدت  ــه شـ ــدن بـ ــوزه معـ ــزود: حـ وی افـ
مظلـــوم واقـــع شـــده اســـت و در واقـــع 
می تـــوان گفـــت حـــق بخـــش معـــدن  
ــک  ــچ یـ ــت.  در هیـ ــی نیسـ ــت فعلـ وضعیـ
ــدن  ــرای معـ ــی بـ ــتانی وقتـ ــات اسـ از جلسـ
ــوزه  ــا حـ ــود و تنهـ ــه نمی شـ ــر گرفتـ در نظـ
ـــرار دارد.  ـــئولین ق ـــه مس ـــورد توج ـــت م صنع

رسانه ها مسئولین را درحوزه معدن به 
نقد و چالش بکشند

در ادامـــه ایـــن نشســـت خبـــری، حمیـــد 
آقـــا بابایـــی، نایـــب رئیـــس ســـازمان نظـــام 
دهنـــده  تـــکان  بـــا  معـــدن  مهندســـی 
ـــار داشـــت:  ـــن حـــوزه اظه ـــار در ای ـــدن آم خوان
ـــتان  ـــدی اس ـــره من ـــم به ـــی رغ ـــفانه عل متاس
ـــروی متخصـــص در حـــوزه معـــدن شـــاهد  از نی
ـــکار  ـــا بی ـــن م ـــیاری از متخصصی ـــتیم، بس هس
ـــاده  ـــاق افت ـــی اتف ـــر در حال ـــن ام ـــتند و ای هس
اســـت کـــه اســـتان مـــا پتانســـیل جـــذب و 

اشـــتغال تمامـــی ایـــن افـــراد را داراســـت.
ـــت  ـــانه خواس ـــاب رس ـــه از اصح وی در ادام
تـــا در ایـــن حـــوزه بیشـــتر فعالیـــت کننـــد 
و مســـئولین را در زمینـــه معـــادن و مســـائل 
ـــند  ـــش بکش ـــد و چال ـــه نق ـــه آن ب ـــوط ب مرب
چـــرا کـــه معـــدن پایـــه و اســـاس صنعـــت 
اســـت و  بـــر همیـــن مبنـــا نیـــز می توانـــد 
ـــادی  ـــق اقتص ـــده ای در رون ـــن کنن ـــش تعیی نق
و عملیاتـــی شـــدن اقتصـــاد مقاومتـــی ایفـــا 

ـــد.  کن
آقابابایــی در انتهــا ضمــن ارتبــاط تنگاتنــگ 
ــزود:  از  ــدن، اف ــش مع ــتان و بخ ــعه اس توس
ــه توســعه  ــد ب ــه می توان ــی ک ــن عوامل مهمتری
ــتان  ــع آن اقتصــاد اس ــه تب ــدن و ب بخــش مع
کمــک کنــد، ایجــاد صنایــع پاییــن دســتی در 
ــت و  ــان اس ــه جوان ــا دادن ب ــوزه و به ــن ح ای
تنهــا در ایــن صــورت می تــوان بــه رونــق ایــن 

حــوزه امیــد داشــت.

 مدیـرکل امور اقتصـادی و دارایی آذربایجان 
شـرقی، بـا تأکیـد بـر اینکـه برنامه ریـزی بـرای 
سـرعت  بانک هـا  طریـق  از  اسـتان  توسـعه 
می گیـرد، گفـت: 37 بانـک و موسسـه مالـی و 
اعتباری دولتی و خصوصی در اسـتان، مشـغول 
فعالیت انـد کـه از ایـن تعـداد، 12 بانـک، بانک 

اسـت.  دولتی 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
در جلسـه شـورای  تسـنیم، رضـا حسـینی  از 
بـا  شـرقی،  آذربایجـان  بانک هـای  هماهنگـی 
اشـاره بـه انتخـاب آذربایجان شـرقی بـه عنوان 
در  اسـتان ها  سـایر  مقاومتـی  اقتصـاد  الگـوی 
سـال ۹۵، اظهـار داشـت: در ایـن جلسـه بایـد 
چالش هـای منطقـه ای را بررسـی و حـل کنیـم 
تـا در حـوزه اقتصـاد مقاومتی، اقـدام و عمل به 

معنـای واقعـی صـورت گیـرد.
وی بـا بیـان اینکه در برنامـه ریزی منطقه ای 
بایـد اعـداد و ارقـام به صورت شـفاف مشـخص 
یابـد،  انجـام  دقیقـی  ریـزی  برنامـه  تـا  شـود 
افـزود: بانک هایـی کـه در محـدوده آذربایجـان 
شـرقی فعالیـت دارنـد بایـد آمارهـای دقیـق را 
ارائـه دهنـد تـا بـر اسـاس آن، بدانیـم کـه چـه 
مقـدار از نقدینگـی در بانک هـای اسـتان داریم، 
سـهم بانک هـا در میـزان تسـهیات و اینکه آیا 
تسـهیات اعطایـی، متناسـب بـا نیـاز اسـتان 
اسـت یانـه و برنامه ریـزی دقیقی برای توسـعه 

گیرد. صـورت 
مدیـرکل امـور اقتصادی و دارایـی آذربایجان 
شـرقی، بـا تاکیـد بـر اینکـه برنامه ریـزی برای 
سـرعت  بانک هـا  طریـق  از  اسـتان  توسـعه 
و  بانـک   37 کـرد:  نشـان  خاطـر  می گیـرد، 
موسسـه مالـی و اعتبـاری دولتـی و خصوصـی 
در اسـتان، مشـغول فعالیت هسـتند کـه از این 
تعـداد، 12 بانـک، بانک دولتی و یا دارای سـهام 

اسـت. دولتی 
حسـینی، بـا تاکید بـر اینکه مأموریـت اداره 
کل اقتصـاد و دارایـی، رصـد بانک هـا در حـوزه 
کسـب و کار بـرای تصمیـم گیـری و بررسـی 
داد:  ادامـه  اسـت،  نیـز  زمینـه  ایـن  در  کان 

چالش هـای مهـم منطقـه ای بانک هـا، پرداخت 
کـم یـا بیـش از حـد ظرفیـت اسـت کـه عـدم 
ارائـه آمـار شـفاف نیـز چالش دیگری اسـت که 

در اسـتان بـا آن مواجـه هسـتیم.
مصـارف  و  درآمـد  میـزان  ادامـه،  در  وی 
بانک هـای خصوصـی اسـتان را یـادآور شـد و 
گفـت: 11۹ هـزار میلیـارد ریـال، درآمـد و 47 
هـزار میلیـارد ریـال مصـارف آنهـا اسـت که در 
مجمـوع، نسـبت مصـارف بـه منابـع بانک هـای 
خصوصـی اسـتان، 3۹ درصـد اسـت کـه بایـد 

افزایـش یابـد.
مدیـرکل امـور اقتصادی و دارایـی آذربایجان 
شـرقی، با اشـاره به اینکه در حـال حاضر، 13۵ 
شـعبه بانـک خصوصی بـا 10۵۹ نفر پرسـنل و 
2۵4 خودپـرداز فعال اسـت، افـزود: در مجموع، 
868 شـعبه بانک هـای دولتـی و خصوصـی بـا 
7 هـزار و ۹73 نفـر پرسـنل در اسـتان حضـور 

دارند.
وی رتبـه بنـدی بانک هـای خصوصی اسـتان 
در زمینـه نسـبت منابـع بـه مصـارف را یـادآور 
شـد و با اشـاره بـه اینکه هـر چقدر ایـن میزان 
از درصـد، بااتـر باشـد، بـه نفـع اسـتان اسـت، 
درصـد،   137 ایـران  مهـر  بانـک  داد:  ادامـه 
قرض الحسـنه رسـالت 12۹ درصـد، پاسـارگاد 
87 درصـد، اقتصاد نوین 8۵ درصـد، خاورمیانه 
78 درصـد، کار آفریـن 76 درصـد، سـینا 64 
 ۵۹ اقتصـاد  مهـر  درصـد،   63 انصـار  درصـد، 
ایرانیـان ۵۵ درصـد منابـع  درصـد و حکمـت 
درآمدی خود از آذربایجان شـرقی را در اسـتان 

مصـرف کـرده و یـا تسـهیات داده انـد.
حسـینی، ادامـه داد: ثامن الحجـج 4۵ درصـد، 
ثامن اائمـه 43 درصـد، دی 3۵ درصـد، کوثـر 33 
آینـده 28 درصـد،  درصـد، سـرمایه 2۹ درصـد، 
سـامان 26 درصد، ایران زمین 17 درصد، عسـگریه 
14 درصد، گردشـگری 13 درصد، قوامین 2 درصد 
و توسـعه 1.۵ درصـد منابع را در آذربایجان شـرقی 
هزینـه کرده انـد و بایـد بانک هایـی که منابـع مردم 
آذربایجـان شـرقی را در اسـتان های دیگـر هزینـه 

می کننـد، ایـن فاصلـه زیـاد را جبـران کننـد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان:

 رتبه اول ذخایر معدنی کشور در دست 
آذربایجان شرقی 

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی اعام کرد

فعالیت ۳۷ بانک دولتی و خصوصی در 
آذربایجان شرقی


