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ســرمقــاله

تازه های خبرتازه های خبر

جعفر شکوریان

ســـرخط خبرها

تداوم بنگاه داری بانک ها مانع 
تحول در اشتغال زایی

 نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: 
تا زمانی که بانک ها به دنبال اقداماتی مانند بنگاه 
داری و همچنین به اصطاح خرید و فروش پول 
هستند، تحول قابل توجهی در بخش تولید و 
اشتغال زایی ایجاد نمی شود. محمد حسن نژاد 
با تاکید بر لزوم فراهم آوردن شرایط اشتغالزایی 
در کشور گفت: بدیهی است با توجه به تاکید 
اصلی  وظایف  از  یکی  رهبری  معظم  مقام 
ایجاد  برای  تمرکز  فعلی  شرایط  در  مسئوان 
اشتغال پایدار است.  نماینده مردم مرند و جلفا 
در حال  داد:  ادامه  اسامی  در مجلس شورای 
حاضر جمعیت قابل توجهی از کشور متقاضی 
شغل هستند بنابراین باید در این راستا اقدامات 

عملی در حوزه اقتصاد انجام داد.  
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بطور 
طبیعی رونق تولید در جهت ایجاد اشتغال است 
که البته برای تقویت تولید نیاز به سرمایه گذاری 

است.

ضرورت سوق دادن تسهیات بانکی به 
بخش تولید

حسـن نـژاد افزود: بخشـی از منابع سـرمایه 
گـذاری بـرای رونق تولیـد باید توسـط بانک ها 

تامین شـد.
وی ادامـه داد: تـا زمانـی کـه بانک هـا بـه 
وام هـا در بخـش  ارائـه  و  بنـگاه داری  دنبـال 
بـه اصطـاح خریـد و  بازرگانـی و همچنیـن 
فـروش پـول هسـتند تحـول قابل توجهـی، در 
بخـش تولیـد و اشـتغال زایی ایجاد نمی شـود. 
حسـن نـژاد افزود: در حالـی از کاهش نرخ تورم 
صحبت می شـود کـه بانک ها  همچنـان با اخذ 
سـود بانکی بـاای 20 درصد بـه کار خود ادامه 

می دهنـد کـه ایـن قابـل قبول نیسـت.
نماینـده مـردم مرنـد و جلفـا در مجلـس 
شـورای اسـامی بـا انتقـاد از کـم توجهـی بـه 
بـا  افـزود:  کشـاورزان  بـه  خسـارت  پرداخـت 
تقویـت بودجـه بخـش کشـاورزی می تـوان در 
ایـن بخش، اشـتغال زایی مناسـبی ایجـاد کرد 
در هـر صـورت دولـت بایـد مـوادر مذکـور را 

پیگیـری کنـد.

 عرضه تسهیات جدید مسکن عرضه 

تســهیات خریــد مســکن در صنــدوق 
یکــم پــس انــداز مســکن از امــروز در شــعب 

ــاز شــد. ــک مســکن سراســر کشــور آغ بان
ــیر  ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
بــه نقــل از خانــه ملــت، ابوالقاســم رحیمــی 
ــره بانــک مســکن  انارکــی عضــو هیــات مدی
گفــت: کســانی کــه در نــوزده خــرداد ســال 
94 در صنــدوق پــس انــداز یکــم بانــک 
مســکن ســپرده گــذاری کــرده بودنــد ، 
امــروز اولیــن گروهــی خواهنــد بــود کــه بعــد 
ــت  ــمول دریاف ــد مش ــال می توانن ــک س از ی

ــوند. ــدوق ش ــن صن ــهیات ای تس
ســقف  اســاس  ایــن  بــر  افــزود:  وی 
ــن  ــمولین ای ــه مش ــی ب ــهیات پرداخت تس
صنــدوق در تهــران 80 ، در مراکــز اســتان ها 
ــاای 200 هــزار نفــر 60 و در  و شــهرهای ب
ــد  ــان خواه ــون توم ــهرها 40 میلی ــایر ش س

ــود. ب
عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن گفــت: 
بــرای اســتفاده از ایــن تســهیات بایــد 
حداقــل یــک ســال از مــدت انتظــار ســپرده 
ــه ازای هــر شــش مــاه  در بانــک بگــذرد و ب
یــک برابــر متوســط موجــودی بــه آنهــا 

تعلــق می گیــرد.
ــه در 19  ــانی ک ــن کس ــزود: بنابرای وی اف
خــرداد 94 در ایــن صنــدوق ســپرده گــذاری 
کــرده انــد، از امــروز می تواننــد دو برابــر 
متوســط موجــودی خــود تســهیات بــا نــرخ 

ســود 13 درصــد دریافــت کننــد.
ــه ایــن ترتیــب  رحیمــی انارکــی گفــت: ب
ــان  ــون توم ــران 40 میلی ــه در ته ــی ک کس
ــد  ــروز بع ــد ، ام ــرده باش ــاب ک ــاح حس افتت
ــقف  ــا س ــد ت ــال می توان ــک س ــت ی از گذش
80 میلیــون تومــان ایــن تســهیات اســتفاده 

کنــد.
وی افــزود: کســانی کــه بــا مبالــغ کمتــری 
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــرده ان ــاب ک ــاح حس افتت
ــودی  ــط موج ــر متوس ــک براب ــاه ی ــش م ش
ــد  ــه خواه ــا اضاف ــهیات آنه ــغ تس ــه مبل ب
شــد و در دوره هــای بعــدی می تواننــد از 

ــد. ــتفاده کنن ــوب اس ــقف مص س
رحیمی انارکی با بیان اینکه در

ــوری  ــداف محـ ــور از اهـ ــتقال کشـ اسـ
ــه  ــتیابی بـ ــت. دسـ ــامی اسـ ــاب اسـ انقـ
ــن  ــه تأمیـ ــه بـ ــدون  توجـ ــم بـ ــن مّهـ ایـ
مـــواد غذائـــی امـــری محـــال اســـت و بـــا 
ــاورزی  ــش کشـ ــه بخـ ــه اینکـ ــت بـ عنایـ
و منابع طبیعـــی تأمیـــن کننـــده مـــواد 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــذا توج ـــت ل ـــور اس ـــی کش غذائ
ــت  ــتقال و امنیـ ــت اسـ ــش در حقیقـ بخـ
و عـــزت سیاســـی کشـــور را تضمیـــن 

. یـــد می نما
ـــوردادن  ـــتمداران، عب ـــم سیاس ـــه مه وظیف
ـــه  ـــی ب ـــه امنیت ـــک کشـــور از مرحل مســـائل ی
ـــی  ـــی و اجتماع ـــادی و فرهنگ ـــه اقتص مرحل
اســـت . و وظیغـــه بعـــدی سیاســـتمداران، 
ـــیعی از اندیشـــمندان،  ـــف وس ـــردن طی واردک
تولیدکننـــدگان، نویســـندگان، خبرنـــگاران، 
ـــه  ـــک جامع ـــری ی ـــگان فک ـــدان و نخب هنرمن

ـــت. ـــعه اس ـــرفت و توس ـــیرهای پیش در مس
ــاورزی  ــرار بـــود کشـ ــه قـ  درحالـــی کـ
محـــور اســـتقال و خودکفایـــی کشـــور 
در راس اقتصـــاد مقاومتـــی باشـــد بـــه 
دلیـــل ضعـــف مدیریـــت، فاصلـــه بخـــش 
ـــی روز  ـــاد مقاومت ـــول اقتص ـــاورزی از اص کش

بـــه روز بیشـــتر مـــی شـــود.
متاســـفانه مدیریـــت حاکـــم در بخـــش 
ــه  ــبت بـ ــی نسـ ــا توجهـ ــاورزی اصـ کشـ

ــداران و  ــایل دامـ ــکات و مسـ مشـ

توسعه کشاورزی 
در حد شعار

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی:
بخش عمده ای از آسیب های 

اجتماعی در سایه جناح بندی ها 
و دعواهای سیاسی شکل 

گرفته است

فرماندار تبریز:
22 خرداد اعضای علی البدل 
شورای شهر تبریز جایگزین 

می شوند

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی:

بروز تخلف نشان دهنده 
ضعف نظارتی است

گفتگوی اختصاصی با مهندس داود امیرحقیان

شهرداری باید حافظ 
منافع شهروندان باشد
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ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
اداری  اینکه سیستم  بیان  با  آذربایجان شرقی، 
برای  زیادی  گرفتاری  و  نکرده  عمل  روان 
سرمایه گذاران ایجاد می کند ، گفت: این موضوع، 
مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است و باید فکری 

به حال این روند انجام داد.
از  نقل  به  نامه عجب شیر  هفته  گزارش  به 
اقتصاد  ستاد  جلسه  در  بهبودی  داود  تسنیم، 
وزیر  حضور  با  که  شرقی  آذربایجان  مقاومتی 
اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  تبریز  در  کشور 
تدوین  به  منجر  استان،  اقتصاد  تهدیدپذیری 
سند تدبیر و توسعه شد، اظهار داشت: در استان 
به اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اقتصاد پویا نیاز 

داریم که در قالب این سند تدوین شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال پروژه های سخت 
نیستیم، بلکه به دنبال پروژه های نرم در اقتصاد 
و  فضای کسب  بهبود  افزود:  مقاومتی هستیم، 
مقاومتی  اقتصاد  نرم  های  حوزه  از  یکی  کار 
مجوزها  صدور  در  که  دستگاه   20 لذا  است، 
فعال هستند، با تعامل وهمگرایی، منجر به راه 
اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری شد تا فضای 

کسب و کار استان ارتقاء یابد.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
حوزه  در  چالش ها  از  یکی  شرقی،  آذربایجان 

بانک  قالب  در  بیکاری  آمار  نداشتن  را  اشتغال 
اطاعاتی دانست و با اشاره به اینکه این بانک 
پایین  گفت:  است،  تدوین  دست  در  اطاعاتی 
بودن سطح بهره وری نیز یکی از چالش های 

از  استفاده  آن،  ارتقای  برای  و  است  استان 
ظرفیت خالی واحدها و راه اندازی آنها ضروری 
فرماندهی  ستاد  ادبیات  در  افزود:  وی  است. 
اقتصاد مقاومتی به دنبال بار محتوایی آن بودیم 

بودن  نافذ  قاطعیت،  که  دارد  اقتضائاتی  ولی 
کام، شفافیت و صراحت یکی از ویژگی ها مهم 
آن است ولی متاسفانه هنوز این موضوع، شکل 

نگرفته است.
بهبودی، با اشاره به اینکه تسهیات اعطایی 
باید در  به واحدها هنوز در حد خبر است که 
سال اقتصاد مقاومتی اجرای تصمیمات سرعت 
واحدها  همه  مشکات  داشت:  ابراز  گیرد، 

نقدینگی نیست بلکه بهره وری کاملی ندارند.
ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
ریاسـت  سـفر  مصوبـات  شـرقی،  آذربایجـان 
جمهـوری بـه اسـتان را یـادآور شـد و خاطـر 
نشـان کرد: دسـتور رئیس جمهـوردر زمینه آزاد 
راه تبریز-بـازرگان هنوز روی کاغذ مانده اسـت، 
زمـان اجـرا 5 سـال بود که 1 سـال آن گذشـت 
ولـی هنـوز خبـری از آغـاز اجـرای آن نیسـت.

وی ادامه داد: توجه به پروژه های سفر ریاست 
جمهوری بسیار کم است که این بودجه حیثیتی 

دولت است و باید کامل تخصیص یابد.
روان  اداری  سیستم  اینکه  بیان  با  بهبودی 
سرمایه  برای  زیادی  گرفتاری  و  نکرده  عمل 
گذاران ایجاد می کند ، تصریح کرد: این موضوع، 
مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است وبایدفکری به 

حال این روند انجام داد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی: 
سیستم اداری گرفتاری زیادی برای سرمایه گذاران 

ایجاد می کند
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 تعداد اعضای شورای اسامی 
شهر تبریز، به 13 نفر کاهش 

می یابد

2۰ خارجی پیش از پیوستن به 
داعش در آذربایجان شرقی 

دستگیر شدند

فرصت های اقتصادی 
»تبریز 2۰18« در خدمت بهبود 

شاخص های اجتماعی

سه توصیه 
به سهامداران بورسی 

جزئیات و نحوه استفاده 
کارفرمایان خوش حساب از 

مزایای قانون بخشودگی جرائم

 کارآفرینان پیشگامان نوآوری 
و تحول اند  

وزیر کشور:

اقتصاد مقاومتی باید به فرهنگ 
عمومی و گفتمان غالب جامعه 

تبدیل شود

معاون وزیرکشور:

شهرداری ها در تحقق اقتصاد 
مقاومتی باید پیشگام باشند

رهبر معظم انقاب اسامی )مّد ظّله العالی( در 
دیدار نمایندگان مجلس بیان داشتند:

مشکات اقتصادی به ویژه 
رکود و بیکاری باید حل 

شوند

طرح انحال بانک ها 
در بانک مرکزی

یکی از مشکات ما در نظام اجرایی عدم پیگیری است

زمینه های ازم و کافی برای ایجاد تحرک در اقتصاد روستاها فراهم شود.
شهرداری ها با محدودیت های مالی و زیادی مواجه هستند

باید دایل غیرفعال شدن واحدهای تولیدی شفاف شود

می توان با تکیه بر داشته های مردمی بسیاری از مشکات را رفع کرد.
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یادداشــت دیدگاه

علی تارم

شـهردار تبریز در جلسـه پاسـخ به سواات 
پاسـخ  تنهـا  نـه  امیرحقیـان،  داود  مهنـدس 
درخـور توجهـی ارائـه نکـرد بلکـه در پاسـخ 
برخـی سـواات اقـدام بـه فرافکنـی کـرد. از 
جملـه سـوااتی کـه مهنـدس امیرحقیـان در 
بـاره  در  کردنـد، سـوالی  ایـن جلسـه طـرح 
پـروژه  هزینـه  پرداخـت  و  اجـرا  چگونگـی 

»آیتـا« بـود.
تبـادل  یکپارچـه  »ابـر  مخفـف  آیتـا 
اطاعـات« اسـت. بـر خـاف نام پـر طمطراق 
این سیسـتم، سیسـتم نرم افزاری اجرا شـده، 
صرفـا یک نـرم افزار سـاده می باشـد که حتی 
اصـول اولیه کد نویسـی و امنیتـی در این نرم 
افـزار رعایـت نشـده اسـت و بر همین اسـاس 
نیز شـاهد بـروز باگ هـا )ایرادات نـرم افزاری( 
ابتدایـی در این سیسـتم هسـتیم و اساسـاً در 
زمینـه ابـری بـودن ایـن سیسـتم نیـز جـای 

سـخن بسـیار است. 

حامـی  و  تبریـز  شـهردار  از  بایـد  حـال 
همیشـگی و بـی چون و چـرای ایشـان، آقای 
دبیـری پرسـید اساسـا بـر چـه مبنایـی مبلغ 
350 میلیـون تومـان بـه شـرکت مجـری این 
سیسـتم پرداخـت شـده اسـت بـدون این که 
حتـی کارشناسـی ازم در زمینـه کد نویسـی 
ایـن سیسـتم انجـام شـود؟ و اساسـا بـر چـه 
مبنایـی ایـن قبیـل پروژه هـا بـدون نظـارت و 
حتـی عقـد قـرارداد و اخـذ تضمیـن ازم، بـه 

می شـود؟ واگـذار  شـرکت ها 
درواقـع آنچه که شـهردار تبریـز در انتهای 
جلسـه پرسـش و پاسـخ با صـدای بلنـد فریاد 
میـزد کـه »آیـا مشـکل آیتاسـت؟« یـک فرار 
بـود چـرا کـه عمـا  از سـوی وی  بـه جلـو 
پروژه هایـی از سـنخ آیتـا مشـکل ایـن شـهر 
هسـتند. آقـای شـهردار نبایـد فرامـوش کنید 
ایـن  در  شـهرداری  پیمانـکاران  اطاعـات 

و سیسـتم ذخیـره شـده اند 

شــبکه هاي  آسیب شناســي  بحــث  در 
ــک  ــت، ریس ــز اهمی ــه حائ ــي، نکت اجتماع
از  شــبکه ها  گونــه  ایــن  بــااي  بســیار 
ــي  ــي و فرهنگ ــیب هاي اجتماع ــاظ آس لح
ــم زدن  ــدرت بره ــبکه ها ق ــن ش ــت. ای اس
ــراد را  ــط و از هــم پاشــیدن زندگــي اف رواب
دارنــد. هــر پیــام زنــده، عکــس یــا اطاعــات 
اجتماعــي  شــخصي کــه در شــبکه هاي 
ــد  ــراد اســتفاده مي شــود، مي توان توســط اف
بعدهــا علیــه خــود فــرد بــه کار بــرده شــود. 
چنانچــه در بررســي بســیاري از مــوارد 
ــهود و  ــر مش ــن ام ــا ای ــور م ــاق در کش ط
ثابــت شــده اســت. ارتبــاط از طریــق فضــاي 
ــل  ــگاه قاب ــر جای مجــازي در ســال هاي اخی
ــا  ــه م ــن نســل جــوان جامع توجهــي در بی
ــي  ــبکه هاي اجتماع ــت. ش ــرده اس ــدا ک پی
ــردي  ــراد )ف ــي اف ــف زندگ ــاد مختل در ابع
بــراي  افــراد  تاثیرگذارنــد.  اجتماعــي(  و 

ــات  ــد اطاع ــازي بای ــاي مج ــه دنی ورود ب
ــا دچــار  کافــي در اختیــار داشــته باشــند ت
ــه  ــا توج ــوند و ب ــي نش ــکات اجتماع مش
از  اســتفاده کنندگان  بیشــتر  اینکــه  بــه 
اینترنــت و فضــاي مجــازي، نوجوانــان و 
بــراي  فرهنگ ســازي  هســتند،  جوانــان 
کاهــش پیامدهــاي آن ضــروري اســت. 
رســانه اینترنــت بــا همــه ســرویس هاي 
بــه  تبدیــل شــدن  قابلیــت  متنوعــش، 
بســتري بــراي تهاجــم فرهنگــي را دارد. 
ــط،  ــاي مرتب ــازي و تکنولوژي ه ــاي مج فض
اعــم از ســـخت افزاري و نرم افــزاري، دانشــي 
ــوز  ــده و هن ــد ش ــرب تولی ــه در غ اســت ک
هــم امتیــاز ایــن علــم در دســت آنــان 

ــت. اس
ــورهایي  ــه کش ــت ک ــن معناس ــن بدی ای
ــراي  ــتري ب ــرفت بیش ــت پیش ــاص فرص خ

ــترده و ــاي گس ــور در فض حض

بابک زینی زاده
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مشکل آیتا است 
و پروژه هایی مانند آیتا

نقش کلیدی شبکه های اجتماعی
 در طاق زوج ها
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فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری هفته نامه 
عجب شیر

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

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاات

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:

انقاب  حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم 
مجلس  نمایندگان  و  رئیس  دیدار  در  اسامی 
دهم با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار، هیبت و جایگاه 
به  اسامی،  شورای  مجلس  بودن  امور  رأس  در 
الزامات قانونگذاری خوب در مجلس اشاره کردند 
در  مجلس  کاری  های  اولویت  برشمردن  با  و 
عرصه های اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و سیاستهای 
داخلی، منطقه ای و بین المللی، گفتند: مجلس 
شورای اسامی باید ضمن دمیدن روح آرامش در 
انقابی  قانونگذاری  در  و  باشد  »انقابی«  کشور، 
عمل کند و به مواضع خصمانه و مغرضانه امریکا، 
واکنش نشان دهد و در مقابل سیاستهای استکبار 

ایستادگی کند.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای سخنان خود با 
تبریک به نمایندگان مجلس دهم به دلیل کسب 
توفیق خدمتگزاری در قوه مقننه، جایگاه این قوه 
را واا و رفیع دانستند و افزودند: وظیفه قانونگذاری 
برای  مجلس، بسیار مهم و در واقع ریل گذاری 

حرکت دولت است.
اینکه  با تأکید بر  حضرت آیت اه خامنه ای 
وظیفه نظارتی مجلس، تعارضی با موضوع همکاری 
همکاری  این  کردند:  خاطرنشان  ندارد،  دولت  با 
به معنای گذشتن مجلس از حق خود نیست و 
نمایندگان باید با استفاده از اختیارات قانونی خود 
همچون تحقیق و تفحص، اجرای صحیح  قانون را 

پیگیری کنند.
ایشان با اشاره به سوگند نمایندگان مجلس در 
حفظ مبانی اسام و دستاوردهای انقاب افزودند: 
مجلس باید واقعاً در رأس امور باشد و حفظ جایگاه 

و هیبت واقعی مجلس بر عهده نمایندگان است.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه یکی از 
ضمانت های حفظ جایگاه واای مجلس شورای 
اسامی، نظارت مجلس بر خویش است، به موضوع 
و  کردند  اشاره  آن  الزامات  و  خوب  قانونگذاری 
گفتند: قانون باید »با کیفیت«، »متقن«، »همه 
قوانین  با  تعارض  »بدون  »واضح«،  نگر«،  جانبه 
سیاستهای  با  »منطبق  فساد«،  »ضد  دیگر«، 
کارشناسی  دیدگاههای  از  »برگرفته  باادستی«، 
بدنه دولت و خارج از دولت« و »دربر دارنده مصالح 

ملی به جای مصالح محلی« باشد.
برنامه  ایحه  به  ای  خامنه  اه  آیت  حضرت 
ششم به عنوان یکی از دستورکارهای فوق العاده 
مهم مجلس جدید اشاره کردند و افزودند: شرایط 
کشور، شرایط ویژه ای است، بنابراین برنامه ششم 
باید با دقت و بدون هیچ اغماض و کوتاهی مورد 

بررسی و تصویب قرار گیرد.
ایشان همچنین با اشاره به حضور تعداد قابل 
دهم  مجلس  در  جدید،  نمایندگان  از  توجهی 
خاطرنشان کردند: من این موضوع را یک فرصت 
می دانم زیرا حضور نمایندگان تازه نفس در کنار 
برخی نمایندگان با تجربه، زمینه ساز یک مجلس 
با نشاط و با انگیزه است که از تجربیات نمایندگان 

با تجربه استفاده خواهد کرد.
رهبر انقاب اسامی سپس به موضوع اولویت 
های کاری مجلس دهم پرداختند و با تأکید بر 
اینکه »اقتصاد«، یک موضوع اصلی است، افزودند: 
نمایندگان مجلس، در خصوص عملی شدن اقتصاد 
می توانند  زیرا  هستند  تأثیرگذار  بسیار  مقاومتی 
مسیر اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد 
مقاومتی قرار دهند و همچنین این موضوع را از 

دولت مطالبه کنند.
با اشاره به تاش  حضرت آیت اه خامنه ای 

منظور  به  اقتصاد  حربه  از  استفاده  برای  دشمن 
ضربه زدن به نظام اسامی، گفتند: اگر چه برخی 
ناشی گری ها انجام شد و برخی مواضع و صحبت 
حربه  از  استفاده  در  را  دشمن  منفعانه،  های 
تحریم، تشجیع کرد اما باید مشکات اقتصادی به 
ویژه رکود و اشتغال حل شوند و ِصرِف صحبت، 

فایده ندارد.
از طریق  اشتغال  و  ایشان، حل موضوع رکود 
رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار 
خاطرنشان  و  برشمردند  اقتصاد  بخش  در  مهم 
کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک 
در  بیکار  جوان  شرمندگی  و  خجلت  از  جوان، 
خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل 

این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.
یکی  را  قاچاق  با  مقابله  اسامی  انقاب  رهبر 
موضوع  در  مجلس  کاری  های  اولویت  از  دیگر 
اقتصاد دانستند و گفتند: قاچاق همچون خنجری 
آسان  هم  آن  با  مقابله  که  است  نظام  پشت  به 
نیست اما دولت باید با این پدیده شوم برخورد کند 
و مجلس نیز پشتوانه این برخورد باشد. حضرت 
آیت اه خامنه ای در ادامه به موضوع فرهنگ به 
عنوان یکی دیگر از اولویت های کاری مجلس دهم 
اشاره کردند و گفتند: مسئله اقتصاد، اولویت فوری 
و کنونی کشور است اما فرهنگ در بلندمدت از 

اقتصاد نیز مهمتر است.
ایشان افزودند: در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری 
و بی اهتمامی در دستگاههای فرهنگی به چشم 
و  مفید  فرهنگی  کاای  تولید  در  زیرا  می خورد، 
جلوگیری از تولید کاای فرهنگی مضّر، کوتاهی 

هایی انجام می شود.
حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: در برخی 
مواقع تأکیدهایی که بر پرهیز از استفاده کااهای 
غذایی  مواد  برخی  همچون  غیرفرهنگی  مضّر 
می شود، بیشتر از هشدار درباره کااهای فرهنگی 
مضّر است، در حالی که تأثیرات سوء این کااها بر 

مردم خطرناک تر و گسترده تر است.

ایشان خاطرنشان کردند: برخی مواقع در مقابل 
تولید یا ورود کااهای فرهنگی مضر، موضع گیری 
و اقدامی نمی شود، زیرا این ترس وجود دارد که 

متهم به جلوگیری از جریان آزاد اطاعات شوند.
اقدامات  به  اشاره  با  اسامی  انقاب  رهبر 
سختگیرانه در اروپا و امریکا برای کنترل اطاعات 
گفتند: ما در حالی از اتهام های بی اساس آنها در 
خصوص جلوگیری از جریان آزاد اطاعات هراس 
داریم که کنترل های ما یک دهم سخت گیریهای 

آنها نیست.
توصیه بعدی رهبر انقاب اسامی به نمایندگان 
انقابی  بودن،  »انقابی  اسامی،  شورای  مجلس 

ماندن و انقابی عمل کردن« بود.
شورای  مجلس  خامنه ای،  اه  آیت  حضرت 
انقاب  از  برآمده  و  انقابی  نهادی  را  اسامی 
خواندند و خطاب به نمایندگان تأکید کردند: در 
قانون گذاری و در عمل به وظایف نمایندگی، و در 

نطقها و موضع گیریهای خود، انقابی عمل کنید.
در  مجلس  عمومی  موضع گیریهای  ایشان، 
قبال مسائل کان را مهم برشمردند و با تجلیل 
از کارنامه خوب مجلس نهم در این زمینه افزودند: 
جریانهای  با  مقابله  و  مواجهه  در  باید  مجلس 
معارِض سیاسی علیه انقاب اسامی، موضع قاطع 

و شفاف داشته باشد.
کامًا  رفتار  به  اشاره  با  اسامی  انقاب  رهبر 
خصمانه دولت و کنگره امریکا با جمهوری اسامی 
دشمنان  گستاخی های  مقابل  در  گفتند:  ایران، 
آنها  پاسخ محکم، دهان  با  و  آمد  به میدان  باید 
را بست، زیرا دشمن در عرصه سیاسی بر اساس 
عکس العمل ها محاسبه می کند و اگر احساس کند 
طرف مقابل منفعل و اهل عقب نشینی است، کوتاه 

نمی آید و زیاده خواهی می کند.
حضرت آیت اه خامنه ای در همین زمینه به 
قضیه مذاکرات هسته ای اشاره و خاطرنشان کردند: 
کاندیداهای  و  کنگره  دولت،  از  اعم  امریکایی ها 
ریاست جمهوری آینده، مدام زیاده خواهی و تهدید 

می کنند و مواضع و تهدیدهای آنها در مقطع فعلی 
همچون دوره قبل از توافق است و نباید در مقابل 

این گستاخی ها ساکت ماند.
رهبر انقاب اسامی در ادامه به تشریح نقشه 
داخلی  گسلهای  کردن  فعال  در  دشمن  داخلی 
پرداختند و افزودند: دشمن در تاش است تا گسل 
های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل به 
زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس باید تاش 

کنند تا این طراحی دشمن به نتیجه نرسد.
نماینده  گفتند:  خامنه ای  اه  آیت  حضرت 
مجلس می تواند طبق بینش و نگاه سیاسی خود 
رأی بدهد و در موافقت یا مخالفت با موضوعی، 
نباید  هیچ وجه  به  اما  کند  انتقاد  یا  اظهارنظر 
همچون برخی مقاطع در دوره های قبلی مجلس 
کار به اختاف، کشمکش زبانی، یقه گیری و تشنج 

کشیده شود.
رهبر انقاب، ایجاد تشنج در مجلس را موجب 
سرریز شدن آن به جامعه و بروز تنش و آثار روانی 
منفی در جامعه دانستند و گفتند: در مجلس باید 
به  قطعاً  آرامش،  این  و  باشد  حکمفرما  آرامش 

جامعه نیز منتقل خواهد شد.
حضرت آیت اه خامنه ای سپس به تشریح طراحی 
خاطرنشان  و  پرداختند  منطقه  سطح  در  دشمن 
کردند: دشمن برای منطقه مهم و حساس غرب آسیا 
نقشه های مشخصی دارد و تاش می کند سیاستهای 
جمهوری اسامی را که مانع تحقق نقشه های اوست، 

خنثی کند.
ایشان در اشاره به برخی ویژگی های منطقه غرب 
آسیا افزودند: »حضور اسام و مسلمانان«، »منابع 
عظیم نفتی و آبراهها« و »رژیم صهیونیستی« این 
منطقه را برای دشمن بسیار مهم کرده است و نقشه 
آنها برای این منطقه نیز همان چیزی است که 
چند سال قبل از آن به عنوان تشکیل »خاورمیانه 

جدید« و »خاورمیانه بزرگ« یاد کردند.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به محقق نشدن 
عراق،  در  جمله  از  منطقه  در  امریکا  نقشه های 
ایستادگی  دلیل  به  فلسطین،  و  لبنان  سوریه، 
جمهوری اسامی، تأکید کردند: باید در مقابل این 
سیاستهای سلطه جویانه ایستاد و چهره استکبار را 

افشا کرد.
ایشان با هشدار در خصوص پرهیز از مواضع و 
رفتارهای مورد پسند دشمن، تأکید کردند: حقایق 
و واقعیتهای استکبار و نظام سلطه را در مواضع 
و نطقهای خود بیان کنید و مراقب باشید حرف 
و عمل شما به امریکا و رژیم صهیونیستی کمک 

نکند.
رهبر انقاب اسامی در پایان خاطرنشان کردند: 
و  ای  منطقه  المللی،  بین  سطح  سه  در  دشمن 
داخلی طراحی هایی برای نظام اسامی دارد که 
در سطح بین المللی ادامه اتهام زنی ها، در سطح 
منطقه ای از میان برداشتن موانع تحقق نقشه های 
خود و در سطح داخلی فعال کردن گسل ها است، 
نمایندگان  ویژه  به  قوا و مسئوان  بنابراین همه 
مجلس شورای اسامی باید در قبال این طراحی ها 

هوشیار باشند.
رهبر انقاب اسامی همچنین با اشاره به در 
پیش بودن ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان را 
فرصتی برای دعا، خودسازی و عمل صالح خواندند 
در  که  نیز  مجلس  نمایندگی  فرصت  افزودند:  و 
اختیار شما عزیزان قرار گرفته، فرصت و موقعیتی 
زودگذر است که باید این فرصت را قدر بدانید و در 
انجام وظایف قانونی خود از خداوند کمک بخواهید.

 وزیر کشور با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی 
باید به  در توسعه جامعه گفت: اقتصاد مقاومتی 
فرهنگ عمومی و گفتمان غالب جامعه تبدیل و 
معنای درست آن برای مردم و فعاان اقتصادی 

تبیین شود.
از   نقل  به  شیر  عجب  نامه  هفته  گزارش  به 
روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، دکتر 
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست ستاد اقتصاد 
امروز  افزود:  شرقی،  آذربایجان  استان  مقاومتی 
کشور  نیازهای  پاسخگوی  دولتی  عمومی  منابع 
نیست و اقتصاد مقاومتی امری حتمی و گریزناپذیر 

است.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی پاشنه آشیل کشور 
است و دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد 
مستلزم تاش همه جانبه برای تحقق برنامه ها و 

اهداف اقتصاد مقاومتی است.
در  جدیدی  گذاری  ریل  اینکه  بیان  با  وی 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور در حال 
این  بدیهی است که در  تاکید کرد:  انجام است، 
مسیر مشکات و موانع زیادی وجود خواهد داشت 
و باید با ارایه ساز و کارهای جدی و پیگیری امور، 

موانع را از سر راه برداشت.
قرارگاه  اساس  این  بر  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
گرفته  شکل  تهران  در  مقاومتی  اقتصاد  مرکزی 
است و جلسه های مربوط به بخش های مختلف 

آن به صورت هفتگی برگزار می شود.
رحمانی فضلی افزود: عاوه بر آن دستگاه های 
دولتی نیز موظف شده اند تا مشکات موجود بر 

سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی را برطرف کنند.
در  گفت:  نشست  در  حاضران  به  خطاب  وی 
اجرای  روی  پیش  موانع  و  مشکات  رفع  مسیر 
اقتصاد مقاومتی ماحظه کاری نکنید و ایرادها را 

به صورت شفاف بیان کنید.
همه  دهی  گزارش  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد  زمینه  در  که  هایی  اقدام  از  دستگاه ها 
انجام می دهند، گفت: مسئوان نهادها  مقاومتی 
و دستگاه ها باید با جدیت و آینده نگری کارها را 
پیگری کنند و گزارش های خود را سر موقع ارایه 
دهند تا در آینده مجبور به توجیه اقدام های انجام 

نشده نشوند.

وزیر کشور، بازه زمانی اجرای برنامه های اقتصاد 
مقاومتی را به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و 
دراز مدت تقسیم کرد و گفت: در بازه زمانی کوتاه 
مدت باید واحدهای تولیدی غیر فعال را فعال کنیم 
اما تشخیص اینکه چگونه می توان این کار را انجام 

داد، مهم است.
بسترهای  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی  دکتر 
ازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کوتاه 
مدت در کشور وجود دارد، تشریح کرد: باید دایل 
تا  تولیدی شفاف شود  واحدهای  غیرفعال شدن 
واحدهای غیر فعالی که شایستگی ازم را دارند، 

از کمک های ازم برخوردار شوند.
وی از طرح های نیمه تمام به عنوان یک چالش 
برای کشور یاد کرد و گفت: دکتر روحانی از ابتدای 
آغاز به کار دولت تدبیر و امید بر ضرورت واگذاری 

این طرح ها تاکید ویژه ای داشته اند.
وی تاش برای تسریع در واگذاری طرح های 
باید  گفت:  و  دانست  ضرورت  یک  را  تمام  نیمه 
مواقب باشیم که واگذاری طرح های نیمه تمام به 

داستان اصل 44 گرفتار نشود که طی آن بسیاری 
از واحدها به ثمن بخس فروخته شد.

رحمانی فضلی یادآور شد: البته ذات اصل 44 
تصمیم درستی بود که در مسیر اجرا دچار مشکل 

شد.
وزیر کشور با بیان اینکه بسیاری از طرح های 
در حال اجرا ابتدا تملک سرمایه ای است اما بعد از 
بهره برداری، شکل جاری به خود می گیرد، اظهار 
کرد: این یک آفت و امری هزینه بر است و بر این 
که  کسانی  به  تمام  نیمه  های  باید طرح  اساس 

کننده کار هستند، واگذار شود.
تفویض  ضرورت  همچنین  فضلی  رحمانی 
اختیار به نهادهای استانی از سوی نهادهای مرکزی 
را برای تسهیل در واگذاری طرح های نیمه تمام 

ضروری دانست.
وی تاکید کرد: همه باید به فکر توسعه کشور 
در چارچوب اقتصاد مقامتی باشیم و تفکر اولویت 
دادن نهاد متبوع به منافع کشوری در این مسیر 

غیرقابل قبول است.

به  داخلی  منابع  تجهیز  در  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان اولویت سرمایه گذاری در اجرای طرح های 
مختلف، ضعف داریم، گفت: بر این اساس ناگزیر از 

جذب سرمایه های خارجی هستیم.
رحمانی فضلی با اشاره به ظرفیت های باای 
استان ها، این سوال را مطرح کرد که چرا هر استان 
نباید یک صندوق توسعه داشته باشد و بانک های 
عامل آن نتوانند یک هلدینگ قوی تشکیل دهند؟

وی با اشاره به سرمایه های ملی زمین مانده 
در بخش های مختلف اظهار کرد: به عنوان نمونه 
12 هزار کیلومتر راه آهن در کشور وجود دارد که 
ارزش هر کیلومتر آن 70 میلیارد ریال بوده و این 

رقم نجومی دارایی در زمین مانده است.
وزیر کشور بر ضرورت تبدیل دارایی ها در کشور 
به سرمایه با رویکرد خلق ثروت به عنوان یکی از 

مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تاریخ درباره ما قضاوت خواهد 
کرد، گفت: همه باید تاش کنیم تا برناهه های 
اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا شود و تحقق این 
امر مستلزم تبدیل به باور کردن فرهنگ اقتصاد 

مقاومتی در بین آحاد مردم است.
رحمانی فضلی یادآور شد: باید مفاهیم اقتصاد 
مقاومتی را خوب تفهیم و برای مسئوان دوره های 
ارایه مدل های موفق و  با  آموزش توسعه همراه 

نظریه های توسعه برگزار شود.
وی با بیان اینکه امروز با کمک عقل، علم و فن 
آوری از آب، خاک و هوا خلق ثروت می شود، گفت: 
باید مفهوم  اینها را داریم و  خوشبختانه ما همه 
و دغدغه جانمان  ملکه ذهن  پیشرفت  و  توسعه 

باشد.
خاقیت،  آموزش  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
نوآوری و تولید به کودکان در سنین پایین گفت: 
به عنوان مثال می توان زنگ اقتصاد مقاومتی در 

مدارس برگزار کرد.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت احترام گذاشتن 
نظام  استقرار  به  توجه جدی  به سرمایه گذاران، 
رسیدگی به شکایت ها را ضروری دانست و گفت: 
یکی از مشکات ما در نظام اجرایی عدم پیگیری 
است و برای رفع این مشکل باید برگزاری جلسه 

های تخصصی و نظام دقیق ارزیابی نهادینه شود.

رهبر معظم انقاب اسامی )مّد ظّله العالی( در دیدار نمایندگان مجلس بیان داشتند:

مشکات اقتصادی به ویژه 
رکود و بیکاری باید حل شوند

وزیر کشور:

اقتصاد مقاومتی باید به فرهنگ عمومی و 
گفتمان غالب جامعه تبدیل شود

مدیرکل اطاعات آذربایجان شرقی:
2۰ خارجی پیش از پیوستن به داعش 

در آذربایجان شرقی دستگیر شدند

شــرقی  آذربایجــان  اطاعــات  مدیــرکل 
ــتی  ــان تروریس ــت جری ــت: فعالی ــار داش اظه
ــون 20  ــت و تاکن ــد اس ــال رص ــش در ح داع
ــتن  ــد پیوس ــه قص ــی ک ــاع خارج ــر از اتب نف
ــایی و  ــتان شناس ــد در اس ــته ان ــه آن را داش ب

ــد. ــده ان ــتگیر ش دس
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــان  ــن بی ــی ضم ــا رضای ــر، علیرض ــل از مه نق
ــراز داشــت: برخــاف ســازمان  ــب اب ــن مطل ای
ــالت  ــر، رس ــورهای دیگ ــی کش ــای اطاعات ه
وزارت اطاعــات حرکــت براســاس قانــون و 

ــت. ــدق اس ــدار ص ــر م ــی ب ــد و مبتن تعه
و  قومیتــی  مســایل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فعالیــت هــای تجزیــه طلبانــه در ســطح کشــور 
ــد  ــی دارن ــه ایران ــا  رگ و ریش ــزود: آذری ه اف
ــران  ــی ای ــی و مل ــت ارض ــاع از تمامی و در دف

ــتند. ــاص هس ــام و خ ــان زد ع ــامی زب اس
رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه آذربایجانی هــا 
ــه نقطــه خــاک و آزادی  ــرای حفــظ نقطــه ب ب
ایــران در طــول تاریــخ  جانفشــانی هــای 
فراوانــی کــرده انــد ادامــه داد: برخــی از افــراد 
ــته  ــتی و وابس ــات کمونیس ــه جریان ــته ب وابس
ــات  ــه اختاف ــا ب ــتند ت ــدد هس ــوروی درص ش

ــد. ــن بزنن ــتان دام ــن اس ــی در ای قومیت
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــات اس ــرکل اطاع مدی
هوشــیاری افــرادی کــه در زمینــه هویــت 
آذربایجــان فعالیــت می کننــد گفــت: کســانیکه 
از تاریــخ، هویــت و موســیقی آذربایجــان  و 
ایــران دفــاع می کننــد بایــد آگاه باشــند در دام 

ــد. ــان نیفتن ــه طلب تجزی
ــورت  ــات ص ــه اقدام ــن ب ــی همچنی رضای
گرفتــه در ســایر محورهای کاری ایــن اداره کل 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: فعالیــت جریــان 
تروریســتی تکفیــری داعــش بــه صــورت کامــل 
در حــال رصــد شــدن اســت و تاکنــون در ایــن 
ــد  ــه قص ــی ک ــاع خارج ــر از اتب ــه 20 نف زمین
ــد در  ــن گروهــک را داشــته ان ــه ای پیوســتن ب
مرزهــای داخــل اســتان شناســایی و دســتگیر 

شــده انــد.
وی در خصــوص نظــارت بــر فعالیــت هــای 
مذهبــی موجــود در ســطح جامعــه نیــز اظهــار 
داشــت: روحانیــون بــه عنــوان قشــر هدایتگــر 
ــام راحــل)ره(  ــر ام ــوای تدابی ــه تحــت ل جامع
و رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب کمتریــن 

تخلفــات را داشــته انــد.
ــان  ــی در خصــوص آســیب هــای عرف رضای
ــان  ــت: عرف ــز گف ــنتی نی ــور و س ــای نوظه ه
ــا  ــه نیســت و تنه ــری ســازمان یافت ســنتی ام
ــت در  ــه دق ــت ک ــی اس ــاد مذهب ــک اعتق ی

برخــورد آن را می طلبــد.
ــدار  ــت پای ــتان امنی ــات اس ــرکل اطاع مدی
اســتان را در گــرو همــکاری مــردم عنــوان کــرد 
و گفــت: ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( تمام 
تحــرکات دشــمنان را زیــر نظــر داشــته اند 
ــه ای از  ــدام خرابکاران ــه اق ــچ گون ــون هی و تاکن
ــال  ــرقی مج ــان ش ــدان در آذربایج ــوی معان س

ــروز پیــدا نگــرده اســت. ظهــور و ب
ــؤوان  ــی مس ــزم مل ــن ع ــی همچنی رضای
بــرای اســتفاده از ظرفیــت هــای داخلــی 
ــاد  ــه اقتص ــیدن ب ــق بخش ــت تحق ــور جه کش

مقاومتــی را خواســتار شــد.
مدیــر کل اطاعــات آذربایجــان شــرقی 
ــع  ــی را مان ــای اجرای ــتگاه ه ــر دس ــارت ب نظ
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــروز فســاد اقتصــادی عن ب
ــه  ــاس وظیف ــر اس ــی ب ــای امنیت ــتگاه ه دس
ذاتــی خــود بــرای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 
ــورد  ــن م ــد و در ای ــدا می کنن و اداری ورود پی

ــد. ــی ندارن ــچ اغماض هی

 کمیسر اقتصادی اروپا:
کار کردن با ترامپ برای اتحادیه 
اروپا بی نهایت دشوار خواهد بود

گفـت:  اروپـا  اتحادیـه  اقتصـادی  کمیسـر   
ایـن مسـاله بـرای اتحادیـه اروپا بسـیار سـخت 
و دشـوار خواهـد بـود کـه بخواهـد بـا دونالـد 

ترامـپ همـکاری کنـد. 
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از تسـنیم، پیـر موسـکویچی کمیسـر اقتصادی 
سـخنانی  در  چهارشـنبه  روز  اروپـا  اتحادیـه 
گفـت: اگـر دونالـد ترامـپ در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری نوامبـر آمریـکا بـه پیـروزی برسـد، 
بـرای اتحادیـه اروپـا کامـا دشـوار خواهـد بود 

کـه بخواهـد بـا وی کار کنـد.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: گرچـه اتحادیـه 
اروپـا موضع رسـمی درباره حمایـت از ترامپ یا 
کلینتـون اتخـاذ نکرده اسـت ولی کاش می شـد 

از ریاسـت جمهـوری ترامپ جلوگیـری کرد.
را  ترامـپ  کـه  زمانـی  گفـت:  موسـکویچی 
می بینـم، بـه صـورت یک فـرد پوپولیسـت نگاه 
از سـوی  کـه  می بینـم  را  کلماتـی  و  می کنـم 
بـا  نیـز  آمریـکا  جمهوریخـواه  حـزب  اعضـای 

می شـود. روبـرو  انتقـاد 
ــار  ــه اظهـ ــابق فرانسـ ــی سـ ــر دارایـ وزیـ
داشـــت: بـــا ترامـــپ مـــن شـــاهد اظهـــارات 
ـــت  ـــی حمای ـــتم و اظهارات ـــی هس ـــد اروپای ض
ــخت  ــا سـ ــن واقعـ ــنوم. ایـ ــه را می شـ گرایانـ
ــکاری  ــپ همـ ــت ترامـ ــا دولـ ــه بـ ــت کـ اسـ
کنیـــم. امیـــدوارم بتوانیـــم جلـــوی ترامـــپ 
ـــم. ـــی بگیری ـــر سیاس ـــک رهب ـــوان ی ـــه عن را ب

موسـکویچی در عیـن حال گفـت: اگر ترامپ 
رئیـس جمهـور ایـاات متحـده شـود، وی ایـن 
مشـروعیت را خواهـد داشـت و مـا مجبـور بـه 

همـکاری بـا وی خواهیـم بود

 نماینده مردم تبریز در مجلس:
بخش عمده ای از آسیب های 

اجتماعی در سایه جناح بندی ها و 
دعواهای سیاسی شکل گرفته است

نماینـده مـردم تبریـز در مجلـس بـا بیـان 
آسـیب های  بـروز  در  سیاسـی  مسـائل  اینکـه 
اجتماعـی تأثیرگذار بوده اسـت، گفت: برخی از 
سـازمان های اجتماعـی تحت تأثیـر جریان های 
سیاسـی حرکـت می کننـد، از ایـن رو از اجرای 

وظایـف خـود بازمی ماننـد.
از  نقل  به  عجب شیر  نامه  هفته  گزارش  به 
فارس، محمداسماعیل سعیدی با انتقاد از اینکه 
در ایحه برنامه ششم توسعه به معضل آسیب های 
اجتماعی توجه چندانی نشده است، اظهار داشت: 
اگرچه در احکام دائمی برنامه ششم توسعه برخی 
از موضوعاتی همچون جمعیت ذکر شده اما ازم 
ششم  برنامه  ایحه  مجدد  ارائه  در  دولت  است 
آسیب های  موضوع  به  ویژه ای  توجه  مجلس،  به 

اجتماعی داشته باشد.
در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
آسیب های  داد:  ادامه  اسامی،  شورای  مجلس 
کشور  سرنوشت  در  جدی  صورت  به  اجتماعی 
معضل،  این  از  بیشتر  غفلت  و  است  تاثیرگذار 
باعث می شود تا در آینده شاهد برخی بحران ها 
هزار   500 و  میلیون  یک  وجود  امروزه  باشیم؛ 
نفر معتاد در کشور نشان دهنده بروز مشکات 

جدی است.
بیان  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اینکه موضوعاتی همچون اعتیاد، طاق، بیکاری، 
زنان بی سرپرست و معلوانی که از هیچ درآمدی 
قرار  دولت  اولویت  جزء  باید  نیستند  برخوردار 
گیرند، تصریح کرد: آنچه که دولت در قالب ایحه 
برنامه ششم توسعه به مجلس نهم ارائه داد، دارای 
ایراداتی است و بخش زیادی از این معضات در 
ارسال  در  امیدواریم  که  ماند  مغفول  ایحه  آن 
موضوعات  این  دهم،  مجلس  به  مربوطه  ایحه 

لحاظ شود.

مسائل سیاسی در آسیب های اجتماعی 
تاثیرگذار بوده است

می رسـد  نظـر  بـه  کـرد:  تصریـح  سـعیدی 
آسـیب های  بـروز  در  سیاسـی  مسـائل 
اجتماعـی تاثیرگـذار بـوده چـرا کـه بسـیاری 
در  اجتماعـی  آسـیب های  امـروز  مشـکات  از 
سیاسـی  دعواهـای  و  جناح بندی هـا  سـایه 
نبایـد  مثـال  عنـوان  بـه  اسـت  گرفتـه  شـکل 
یـا  اجتماعـی  تأمیـن  بهزیسـتی،  سـازمان های 
شـود. سیاسـی  مباحـث  وارد  امـداد،  کمیتـه 

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر 
اینکه دستگاه ها و نهادهایی که متولی موضوعات 
افزود:  شوند،  سیاسی  نباید  هستند،  اجتماعی 
تاثیر  تحت  سازمان ها  این  از  برخی  متاسفانه 
رو  این  از  می کنند  حرکت  سیاسی  جریان های 
از اجرای وظایف خود باز می مانند و گاه با تغییر 
یک جناح در کشور، مسئوان مربوطه سازمان 
مبادرت  افراد  و  مدیران  تغییر  به  مختلف  های 
باید  و  است  نادرست  اقدامی  این  که  می ورزند 
انجام  فکر  به  تنها  مسئوان  تا  گردد  اصاح 

وظایف خود در حوزه اجتماعی باشند.
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شـــهر  شـــورای  اعضـــای  از  یکـــی 
عجب شـــیر سال هاســـت بـــه تحصیـــل 
ــز  ــر نیـ ــال حاضـ ــت و در حـ ــغول اسـ مشـ
ــه  ــهرداری سـ ــات شـ ــتفاده از امکانـ ــا اسـ بـ
روز در هفتـــه ، در یکـــی از مناطـــق مرفـــه 
ـــن  ـــد و در ای ـــان می رون ـــه کاس زب ـــز ب تبری
ـــا  ـــز ب ـــیر نی ـــهرداری عجب ش ـــده ش ـــن رانن بی
عنـــوان ماموریـــت در خدمـــت ایشـــان هســـتند. 
ـــه  ـــر ب ـــای دیگ ـــودرو و هزینه ه ـــتهاک خ اس
ـــه  ـــن پســـندیده اســـت ک ـــا ای ـــود، آی جـــای خ
ـــال  ـــت الم ـــتفاده از بی ـــا اس ـــورا، ب ـــای ش اعض
ـــد؟ ـــش ببرن ـــه پی ـــود را ب ـــخصی خ ـــور ش ام
ر.د )عجب شیر(

 نماینــده مــردم همــدان در مجلــس ضمــن 
ــارت  ــات نظ ــکیل هی ــرورت تش ــر ض ــد ب تاکی
اســامی  شــوراهای  اعضــای  عملکــرد  بــر 
شــهر و روســتا، گفــت: امــوال اعضــای شــورای 
شــهرها و روســتاها بــرای کاهــش ابی گــری و 

ــود.  ــرل ش ــد کنت ــی بای باج خواه
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از خانــه ملــت، امیــر خجســته در توضیــح 
اعضــای  عملکــرد  بــر  نظــارت  چگونگــی 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و جلوگیــری 
از بــروز تخلفــات و سوءاســتفاده های مالــی، 

گفــت: نظــارت بــر عملکــرد اعضــای شــوراهای 
ــه  ــت ک ــی اس ــتا، اصل ــهر و روس ــامی ش اس
دولــت،  توجــه  عــدم  در صــورت  مجلــس 
ــد  ــه خواه ــور تهی ــن منظ ــرای ای ــی را ب طرح

ــرد. ک
نماینــده مــردم همــدان، فامنیــن و قهاونــد 
ــرد:  ــح ک ــامی، تصری ــورای اس ــس ش در مجل
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــات نظ ــه هی ــه ک همانگون
ــات نظــارت  ــد هی ــدگان وجــود دارد، بای نماین
بــر عملکــرد اعضــای شــوراهای اســامی شــهر 

ــتا تشــکیل شــود. و روس
مباحــث  بــا  شــوراها  شــد:  یــادآور  وی 

ــر  ــارت ب ــتند و نظ ــر هس ــهری درگی ــی ش مال
ــرای ایــن منظــور نیــز  آنهــا ضــروری اســت؛ ب
اعــام دارایــی اعضــای شــوراهای اســامی 
ــن  ــت و ای ــی از راهکارهاس ــتا یک ــهر و روس ش
و  باج خواهی هــا  ابی گرهــای،  از  اقــدام 
کــرد. خواهــد  جلوگیــری  رانت خواری هــا 

خجســته، کنتــرل امــوال اعضــای شــوراهای 
ســایر  ماننــد  را  روســتا  و  شــهر  اســامی 
ــت:  ــت و گف ــروری دانس ــور ض ــئوان کش مس
ــور  ــن منظ ــرای ای ــم طرحــی ب ــس نه در مجل
ــدک در  ــت ان ــت فرص ــه عل ــه ب ــد ک ــه ش تهی
ــه  ــی ک ــذا در صورت ــت؛ ل ــرار نگرف ــتور ق دس

ــت یکپارچــه شــهری  ــت در ایحــه مدیری دول
بــر نحــوه نظــارت بــر عملکــرد شــوراها مــورد 
توجــه نکنــد، پــس از تشــکیل کمیســیون های 
ــه  ــه ب ــن زمین تخصصــی، طــرح خــود را در ای

ــم. ــم می کنی ــس تقدی ــه مجل ــات رئیس هی
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، 
ــن شــاهد فســادهای  ــادآور شــد: پیــش از ای ی
بســیاری در شــوراهای اســامی شــهرهای 
ــه  ــادها ب ــن فس ــم، ای ــور بوده ای ــف کش مختل
ــای  ــری ه ــر کارب ــا و تغیی ــل ابی گری ه دلی

ــود. ــه ب ــورت گرفت ــترده ص گس
 نماینــده مــردم همــدان، فامنیــن و قهاونــد 
ــرد:  ــح ک ــامی، تصری ــورای اس ــس ش در مجل
ــامی  ــوراهای اس ــکات در ش ــیاری از مش بس
شــهر و روســتا رســانه ای نشــده اســت، از 
ــرد  ــر عملک ــات نظــارت ب ــن رو تشــکیل هی ای
ــتا  ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــای ش اعض
بــرای تقویــت نظــارت در دســتور قــرار خواهــد 

ــت. گرف

ــی  ــه اصل ــتغال را ریش ــز، اش ــهردار تبری ش
گفــت:  و  دانســت  اجتماعــی  آســیب های 
بــا توجــه بــه محــدود بــودن فرصت هــای 
و  دولتــی  بخش هــای  و  ادارات  در  اشــتغال 
ایــن  از  عبــور  راهــکار  تنهــا  نیمه دولتــی، 
معضــل، توســعه زمینه هــای ســرمایه گذاری 

و مشــارکتی اســت.
بـه  شـیر  عجـب  نامـه  هفتـه  گـزارش  بـه 
نقـل از فـارس، صـادق نجفـی بـا بیـان این کـه 
فرصت های گردشـگری »تبریز 2018« بهترین 
موقعیـت برای توسـعه شـاخص های اقتصادی و 
اجتماعی شـهر اسـت، اظهار داشـت: تحقق این 
امـر نیازمنـد عبـور از حواشـی و معطوف شـدن 

بـه محتـوای برنامه هـای اجرایی اسـت.
وی از جهــش چشــمگیر در تعریــف و اجرای 
تبریــز  شــهرداری  مشــارکتی  پروژه هــای 
ــای  ــم پروژه ه ــرد: حج ــح ک ــر داد و تصری خب

ــز در ســال های 93  مشــارکتی شــهرداری تبری
و 94 بــه ترتیــب، حــدود 300 و 400 میلیــارد 
تومــان بــود کــه ایــن میــزان، امســال در یــک 
فرآینــد چشــمگیر بــه 6 هــزار و 649 میلیــارد 

تومــان رســیده اســت.
ــا  ــق ب ــن جهــش را مطاب ــز ای شــهردار تبری
ــی  ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــل در ح ــدام  و  عم اق
ــای  ــا زمینه ه ــروز، ب ــزود: ام ــرد و اف ــوان ک عن
فرصت هــای  توســعه  در  کــه  ارزشــمندی 
ــاهد  ســرمایه گذاری در شــهر ایجــاد شــده، ش
اجــرای پروژه هــای مشــارکتی ارزشــمند در 
مناطــق کم برخــوردار شــهر هســتیم کــه ایــن 

امــر، قطعــاً در جهت گیــری توســعه متــوازن و 
ــد شــد. ــع خواه ــر واق ــه شــهر موث عادان

از  را  گردشــگری  ظرفیت هــای  نجفــی، 
ــاد درون زا  ــر اقتص ــه ب ــای تکی ــه راهکاره جمل
و مقــاوم عنــوان کــرد و افــزود: اقتصــاد شــهری 
از پیشــینه ممتــاز  تبریــز بــا برخــورداری 
ــگری،  ــوع گردش ــای متن ــی و فرصت ه تاریخ
قطعــاً می توانــد بــه ســمت توســعه درآمدهــای 

ــد. ــت کن ــدار حرک پای
ــتن  ــر داش ــا در نظ ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
ــتان  ــوان اس ــه عن ــرقی ب ــاب آذربایجان ش انتخ
پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی، اهمیــت چشــم انداز 

گردشــگری »تبریــز 2018« بیش ازپیــش بــارز 
می شــود.

شــهردار تبریــز بــا بیــان اینکــه  ایــن 
فرصــت ویــژه، تنهــا محــدود بــه تبریــز نیســت، 
بلکــه یــک مزیــت ملــی اســت، اظهــار داشــت: 
پیگیــری اهــداف گردشــگری، نیازمنــد توجــه 
ــد  ــر، بای ــن ام ــار ای ــت اســت؛ در کن ــژه دول وی
ــا عملــی  کــردن شــعار »هــر شــهروند، یــک  ب
در  را  عمومــی  مســئولیت پذیری  میزبــان«، 
ــم.   ــت کنی ــگری تقوی ــداف گردش ــری اه پیگی

ــهری و  ــور ش ــعه ام ــی و توس ــاون عمران مع
شــهرداری ها  گفــت:  وزیرکشــور  روســتایی 
ــوری  ــش مح ــی نق ــاد مقاومت ــق اقتص در تحق
دارنــد و بایــد در ایــن زمینــه پیشــگام باشــند.

 بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
بــه نقــل از  ایرنــا، هوشــنگ خنــدان دل 
شــرقی،  آذربایجــان  شــهرداران  جمــع  در 
افــزود: شــهرداری ها بــه عنــوان نهادهــای 
ــات بســیار وســیع و  ــی خدم ــی غیردولت عموم
ــه  ــور ب ــاط کش ــی نق ــماری را در اقص ــی ش ب
ــار  ــن انتظ ــد، بنابرای ــه می دهن ــهروندان ارای ش
از ایــن مجموعه هــا نیــز بــه دلیــل حجــم 
ــد  ــت و بای ــاا اس ــیار ب ــات بس ــیع خدم وس
ــاد  ــاره اقتص ــری درب ــن رهب ــق فرامی در تحق

مقاومتــی میــدان دار باشــند.
وی، یکــی از اهــداف مهــم و اصلــی اقتصــاد 
ــور  ــاد کش ــردن اقتص ــی ک ــی را مردم مقاومت
بیــان کــرد و افــزود: بــر همیــن اســاس چــون 
ــه  ــی ب ــای غیردولت ــه ه ــهرداری ها مجموع ش
ــا  ــدی را ایف ــش کلی ــد، نق ــد بای ــمار می رون ش
ــردم در  ــتر م ــت دادن بیش ــا دخال ــرده و ب ک
ــف  ــای مختل ــروژه ه ــرای پ ــات و اج تصمیم
ــی را  ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــی، مس عمران

ــازند. ــر س هموارت
ــی  ــه مردم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدان دل ب خن
ــی  ــاد مقاومت ــیر اقتص ــاد از مس ــردن اقتص ک
ــت،  ــر اس ــر ت ــی دردس ــر و ب ــت ت ــیار راح بس
ــوع در دوران  ــن موض ــه ای ــه تجرب ــاره ب ــا اش ب
ــه در  ــد: همچنانک ــادآور ش ــدس، ی ــاع مق دف
ایــن دوران افتخارآمیــز بــا دســتان خالــی 
ــی شــد،  بســیاری از کارهــای غیرممکــن، عمل
هــم اکنــون نیــز می تــوان بــا تکیــه بــر داشــته 
هــای مردمــی بســیاری از مشــکات اقتصــادی 

ــرد. ــع ک را رف
وی ادامــه داد: بــا وجــود اینکــه شــهرداری ها 
ــه  ــادی مواج ــی و زی ــای مال ــت ه ــا محدودی ب
هســتند امــا بــه دلیــل نــوع خدمــات بــی نظیــر 
آنهــا از جملــه در بخــش آتــش نشــانی کــه در 
ــی  حــوزه ایمــن ســازی جامعــه و امنیــت روان
ــاز و  ــف شــود، نقشــی ممت ــد تعری شــهرها بای

برجســته در توســعه کشــور دارنــد.
خنــدان دل بــا اشــاره بــه مردمــی تــر بــودن 
ــزاری  ــل برگ ــه دلی ــهرداری ها ب ــوراها و ش ش
انتخابــات در ایــن حــوزه، گفــت: آینــده روشــن 
ــردم احســاس  ــی حاصــل می شــود کــه م زمان
کننــد در تعییــن سرنوشــت خــود و حتــی در 

جزئــی تریــن آنهــا دخالــت دارنــد.
بــه  آذربایجــان شــرقی  انتخــاب  از  وی 
عنــوان پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی همــراه 
ــر داد  ــتان خب ــان و لرس ــتان کرم ــا دو اس ب
و افــزود: بــر ایــن اســاس ســتاد اقتصــاد 
ــن  ــرارگاه آن، فعالیــت هــای ای مقاومتــی و ق
ســه اســتان را بــه دقــت رصــد می کننــد تــا 

ــم. ــت یابی ــده دس ــن ش ــداف تعیی ــه اه ب
ــرقی را  ــان ش ــور، آذربایج ــاون وزیرکش مع
پیشــقراول سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ ایــران 
ــن اســتان  ــرد: ای ــار ک اســامی دانســت و اظه
ــدن در  ــو ش ــرای الگ ــی ب ــرایط ازم و کاف ش

ــی را دارد. ــاد مقاومت ــث اقتص بح
نشســت  ایــن  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شــهرداران اهــر، ملــکان، بســتان آبــاد، عجــب 
ــی،  ــاد مقاومت ــون اقتص ــان پیرام ــیر و مهرب ش
مشــکات، کمبودهــا و چالــش های ســاختاری 
ــت  ــزوم مدیری ــز ل ــی شــهرداری ها و نی و اجرای

ــد. ــرح کردن ــی را مط ــهری مباحث ــد ش واح

ـــامی  ـــوراهای اس ـــد ش ـــون جدی ـــق قان طب
ــامی  ــورای اسـ ــای شـ ــداد اعضـ ــهر، تعـ شـ
ـــون  ـــک میلی ـــن ی ـــت بی ـــا جمعی ـــهرهای ب ش
ـــز،  ـــه تبری ـــر و از جمل ـــون نف ـــا دومیلی ـــر ت نف

بـــه 13 نفـــر کاهـــش خواهدیافـــت. 
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
بـــه نقـــل از شـــهریار، ایـــن قانـــون در 
جلســـه علنـــی روز دوشـــنبه مـــورخ بیســـتم 
ـــود و  ـــیصد و ن ـــزار و س ـــاه یکه ـــت م اردیبهش
پنـــج مجلـــس شـــورای اســـامی تصویـــب و 
در تاریـــخ 1395/2/29 بـــه تأییـــد شـــورای 

نگهبـــان رســـیده اســـت.

متن این قانون به شرح زیر است:
قانـــون  از  مـــوادی  اصـــاح  قانـــون 
تشـــکیات، وظایـــف و انتخابـــات شـــوراهای 
انتخـــاب شـــهرداران اســـامی کشـــور و 

مـــاده1ـ متـــن زیـــر جایگزیـــن مـــاده )7( 
قانـــون تشـــکیات، وظایـــف و انتخابـــات 
انتخـــاب  و  کشـــور  اســـامی  شـــوراهای 
شـــهرداران مصـــوب 1375/3/1 و اصاحـــات 

می شـــود: آن  بعـــدی 
و  اصلـــی  اعضـــای  تعـــداد  مـــاده7ـ 
علی البـــدل شـــورای شـــهر بـــه شـــرح زیـــر 

اســـت:
الـــف ـ شـــهرهای تـــا 50.000 نفـــر، 
ــو  ــر عضـ ــه نفـ ــی و سـ ــو اصلـ ــر عضـ پنج نفـ

ل لبـــد علی ا
ب ـ شـــهرهای بـــا جمعیـــت بیـــش از 
ـــر  ـــت نف ـــر، هف ـــا 200.000 نف ـــر ت 50.000 نف
ـــدل ـــو علی الب ـــر عض ـــج نف ـــی و پن ـــو اصل عض

ج ـ شـــهرهای بـــا جمعیـــت بیـــش از 
ـــر  ـــه نف ـــر، ن ـــا 500.000 نف ـــر ت 200.000 نف
ـــدل ـــو علی الب ـــر عض ـــش نف ـــی و ش ـــو اصل عض

د ـ شـــهرهای بـــا جمعیـــت بیـــش از 

ـــازده  ـــر، ی ـــا 1.000.000 نف ـــر ت 500.000 نف
ــو  ــر عضـ ــت نفـ ــی و هفـ ــو اصلـ ــر عضـ نفـ

ل لبـــد علی ا
ــش از  ــت بیـ ــا جمعیـ ــهرهای بـ ـــ  ـ شـ ه
نفـــر،   2.000.000 تـــا  نفـــر   1.000.000
ســـیزده نفـــر عضـــو اصلـــی و هشـــت نفـــر 

علی البـــدل عضـــو 
و ـ شـــهرهای بـــا جمعیـــت بیـــش از 
ـــی  ـــو اصل ـــر عض ـــزده نف ـــر، پان 2.000.000 نف

و ده نفـــر عضـــو علی البـــدل
ــر  ــک نفـ ــت و یـ ــران، بیسـ ــهر تهـ ز ـ شـ
ـــدل ـــو علی الب ـــر عض ـــازده نف ـــی و ی ـــو اصل عض

ـــر  ـــت ه ـــخیص جمعی ـــاک تش ـــره ـ م تبص
ـــوس  ـــی نف ـــماری عموم ـــن سرش ـــهر، آخری ش
و مســـکن بـــا اعـــام رســـمی مرکـــز آمـــار 

ـــت. ـــران اس ای
ــرح  ــه شـ ــون بـ ــاده )80( قانـ ــاده2ـ مـ مـ
ــوان  ــه عنـ ــره بـ ــه تبصـ ــاح و سـ ــر اصـ زیـ
تبصره هـــای )4(، )5(  و )6( بـــه آن الحـــاق 

: د می شـــو
مـــاده80 ـ مصوبـــات کلیـــه شـــوراهای 
ـــس  ـــه پ ـــی ک ـــون در صورت ـــن قان ـــوع ای موض
از دوهفتـــه از تاریـــخ ابـــاغ مـــورد اعتـــراض 
شـــوراهای  مصوبـــات  تطبیـــق  »هیـــأت 
ـــن  ـــه در ای ـــن« ـ ک ـــا قوانی ـــور ب ـــامی کش اس
قانـــون بـــه اختصـــار »هیـــأت تطبیـــق مصوبـــات« 
ـــراء  ـــرد ازم ااج ـــرار نگی ـــود ـ ق ـــده می ش نامی
ـــور  ـــأت مذک ـــه هی ـــی ک ـــد و در صورت می باش
آن را مغایـــر بـــا قوانیـــن و مقـــررات کشـــور 
ـــارات   ـــف و اختی ـــدود وظای ـــارج از ح ـــا خ و ی

شـــوراها تشـــخیص دهـــد می توانـــد بـــا 
ــر  ــتدل حداکثـ ــور مسـ ــورد و به طـ ــر مـ ذکـ
ــاغ  ــخ ابـ ــه از  تاریـ ــدت دو هفتـ ــرف مـ ظـ
ـــورا  ـــاع ش ـــه اط ـــود را ب ـــراض خ ـــه، اعت مصوب
رســـانده و درخواســـت تجدیدنظـــر کنـــد. 
 شـــورا موظـــف اســـت ظـــرف مـــدت ده روز 
ـــه  ـــکیل جلس ـــراض، تش ـــول اعت ـــخ وص از تاری
ــر  ــیدگی و اعام نظـ ــوع رسـ ــه موضـ داده و بـ
نمایـــد. در صورتـــی کـــه شـــورا در بررســـی 
مجـــدد از مصوبـــه مـــورد اختـــاف عـــدول 
تصمیم گیـــری  بـــرای  موضـــوع  ننمایـــد 
نهائـــی بـــه هیـــأت حـــل اختـــاف ذی ربـــط 
ــف  ــور مکلـ ــأت مزبـ ــود. هیـ ــاع  می شـ ارجـ
ـــوع  ـــه موض ـــت روز ب ـــدت بیس ـــرف م ـــت ظ اس

رســـیدگی و اعام نظـــر نمایـــد.
تبصـــره4ـ هیـــأت تطبیـــق مصوبـــات 
ـــدار  ـــت فرمان ـــت و ریاس ـــا عضوی ـــتان ب شهرس
ــی  ــک قاضـ ــت یـ ــده وی و عضویـ ــا نماینـ یـ
ــی  ــه و یکـ ــس قوه قضائیـ ــاب رئیـ ــه انتخـ بـ
ــه  ــتان بـ ــامی اسـ ــورای اسـ ــای شـ از اعضـ
ـــات  ـــن شـــورا جهـــت تطبیـــق مصوب انتخـــاب ای
ـــکیل  ـــتان تش ـــورای شهرس ـــهر و ش ـــورای ش ش
ـــش  ـــات بخ ـــق مصوب ـــأت تطبی ـــود و هی می ش
و روســـتا بـــه عضویـــت و ریاســـت بخشـــدار 
ـــس  ـــاب رئی ـــه انتخ ـــی ب ـــک قاض ـــت ی و عضوی
قوه قضائیـــه و یکـــی از اعضـــای شـــورای 
ـــورا  ـــن ش ـــاب ای ـــه انتخ ـــتان ب ـــامی شهرس اس
ـــای  ـــکیل هیأته ـــل تش ـــود. مح ـــکیل می ش تش
و  فرمانداری هـــا  در  مصوبـــات  تطبیـــق 

بخشـــداری ها اســـت.

تبصـــره5 ـ هیـــأت تطبیـــق مصوبـــات تهـــران، 
ری، شـــمیرانات و پردیـــس بـــه عضویـــت 
و ریاســـت فرمانـــدار تهـــران و عضویـــت 
ـــک  ـــس، ی ـــداران ری و شـــمیرانات و پردی فرمان
ــه انتخـــاب رئیـــس قوه قضائیـــه و  قاضـــی بـ
یکـــی از اعضـــای شـــورای اســـامی اســـتان 
ـــود. ـــکیل می ش ـــورا تش ـــن ش ـــاب ای ـــه انتخ ب

مصوبـــات  بـــه  اعتـــراض  ـ  تبصـــره6 
ــن  ــق ایـ ــور مطابـ ــامی کشـ ــوراهای اسـ شـ
ــراض  ــع از اعتـ ــای آن، مانـ ــاده و تبصره هـ مـ
اشـــخاص نـــزد مراجـــع صالـــح قضائـــی 
نیســـت و نافـــی صاحیـــت فقهـــای شـــورای 
نگهبـــان در نظـــارت شـــرعی بـــر مصوبـــات 

نمی باشـــد. مذکـــور  شـــوراهای 
ـــه  ـــون ب ـــاده )28( قان ـــد )3(  م ـــاده3ـ بن م

ــود: ــاح می شـ ــر اصـ ــرح زیـ شـ
ــران مناطــق شــهرداری  3ـ شــهرداران، مدی
و مؤسســات و شــرکتهای وابســته و دهیــاران از 
عضویــت در شــورای اســامی شــهر و روســتای 
محــل خدمــت محرومنــد،  مگــر آنکــه قبــل از 
ثبت نــام از ســمت خــود اســتعفاء نمــوده و 

ــند. ــاغل نباش ــچ وجــه در آن ســمت ش به هی
ـــاده در  ـــه م ـــر س ـــتمل ب ـــوق مش ـــون ف قان
جلســـه علنـــی روز دوشـــنبه مـــورخ بیســـتم 
اردیبهشـــت ماه یکهـــزار و ســـیصد و نـــود 
و پنـــج مجلـــس شـــورای اســـامی تصویـــب 
ــد  ــه تأییـ ــخ 1395/2/29 بـ ــد و در تاریـ شـ

شـــورای نگهبـــان رســـید.

نماینده مردم تبریز در مجلس:
نقش تاثیرگذار 

فراکسیون  آذری زبان های مجلس 
در تصمیم گیری های مجلس

نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
فراکسـیون  دارم  یقیـن  گفـت:  دهـم  مجلـس 
تصمیم گیری هـای  در  می توانـد   آذری زبان هـا 
مختلـف مجلـس نقشـی تاثیرگذار و چشـم گیر 

باشد. داشـته 
بـه  شـیر  عجـب  نامـه  هفتـه  گـزارش  بـه 
نقـل از فـارس، احمـد علیرضابیگـی بـا اشـاره 
فراکسـیون  نشسـت  نخسـتین  برگـزاری  بـه 
نماینـدگان ترک زبـان مجلـس دهـم بـا حضور 
اظهـار  مـردم،  منتخبیـن  از  نفـر  از 60  بیـش 
داشـت: مـن و 4 نفـر از همکارانـم از حوزه های 
و  مشکین شـهر  ارومیـه،  تهـران،  انتخابیـه 
رئیسـه  هیـات  اعضـای  عنـوان  بـه  خدابنـده 

شـدیم. انتخـاب  فراکسـیون  ایـن  موقـت 
وی بـا اشـاره بـه 103 رای فراکسـیون امیـد 
بـه محمدرضا عـارف در انتخـاب رئیس مجلس 
شـورای اسـامی،  ابراز کرد: همدلـی و همراهی 
تـرک در مجلـس شـورای اسـامی  همـکاران 
باعث شـد آقـای پزشـکیان بتواند بـا رای قاطع 
154 نفـر از نماینـدگان بـه عنوان نائـب رئیس 

اول مجلـس انتخاب شـود.
نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
مجلـس شـورای اسـامی افـزود: پـس از اعـام 
نماینـدگان  از  یکـی  پزشـکیان،  آقـای  رای 
شـاخص فراکسـیون امید به این نتیجه رسـیده 
آقـای  بـا  پزشـکیان  رقابـت  صـورت  در  بـود 
اریجانـی، قطعـا وی می توانسـت در صندلـی 

ریاسـت مجلـس تکیـه بزنـد.
فراکسـیون  موقـت  رئیسـه  هیـات  عضـو 
ایـن  رسـالت  دهـم  مجلـس  ترک زبان هـای 
فراکسـیون را ایجـاد وفـاق و همدلی بیشـتر در 
بیـن جمعـی از نماینـدگان فـارغ از هـر تفکـر 
جناحـی بـرای ایفـای نقـش ملـی اسـتان های 
و  دانسـت  منابـع  عادانـه  توزیـع  و  کشـور 
در  می توانـد  فراکسـیون  دارم  یقیـن  گفـت: 
نقشـی  مجلـس  مختلـف  تصمیم گیری هـای 

باشـد. داشـته  چشـم گیر  و  تاثیرگـذار 
ایـن نماینـده مجلـس تاکیـد کرد: امیـدوارم 
فراکسـیون بتوانـد در انتخـاب روسـا و اعضـای 
تاثیـر  نیـز  مجلـس  تخصصـی  کمیسـیون    14

موثـری داشـته باشـد.

آمادگی به حضور در کمیسیون اقتصادی 
مجلس دهم دارم

نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
از صحبـت  دیگـری  بخـش  در  دهـم  مجلـس 
هـای خـود گفـت: بـرای حضـور در کمیسـیون 
اقتصـادی اعـام آمادگـی کـرده ام و بـر انتخاب 

خـود نیـز پافشـاری کـرده ام.
احمـد علیرضابیگی خبر از برگزاری نشسـتی 
بـا حضـور نائـب رئیـس دوم مجلـس شـورای 
اسـامی و جمعـی از متقاضیـان حضـور در این 
کمیسـیون داد و گفت: در آن نشسـت با اشـاره 
بـه فعالیـت جمـع کثیـری از آذربایجانی هـا در 
معـادات اقتصـادی و تجاری کشـور به پیگیری 
مشـکات و رفـع موانـع بازرگانـان و کارآفرینان 
بـا اسـتفاده از ظرفیت کمیسـیون تاکیـد کردم.

فرماندار تبریز: 
22 خرداد اعضای علی البدل شورای 

شهر تبریز جایگزین می شوند

ــی  ــت قانون ــام مهل ــز از اتم ــدار تبری فرمان
غیبــت اعضــای دســتگیر شــده شــورای شــهر 
تبریــز خبــر داد و گفــت: 22 خــرداد مــاه 
اعضــای علی البــدل جایگزیــن ایــن افــراد 

ند. می شــو
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــان  ــا بی ــهرتی فر ب ــم ش ــارس، رحی ــل از ف نق
ــورا  ــت اعضــای ش ــاه غیب ــس از دو م ــه پ اینک
می شــوند،  جایگزیــن  علی البــدل  نفــرات 
ــن  ــور ای ــه حض ــن جلس ــت: آخری ــار داش اظه
چنــد عضــو شــورای شــهر 22 فروردیــن بــوده 
اســت کــه براســاس قانــون تــا 22 خــرداد مــاه 
ــه  ــت ب ــی غیب ــه قانون ــت دو ماه ــاری مهل ج

پایــان می رســد.
تــن  ســه  مرحلــه  ایــن  در  افــزود:  وی 
بــه عنــوان علی البــدل جایگزیــن اعضــای 
دســتگیر شــده شــورای شــهر می شــوند و 
هنــوز مهلــت قانونــی غیبــت چهارمیــن عضــو 
ــت. ــیده اس ــام نرس ــه اتم ــده ب ــتگیر ش دس

 فرمانــدار تبریــز بــا اشــاره بــه آخریــن 
وضعیــت پرونــده اعضــای دســتگیر شــده 
ــح کــرد: در حــال  ــز، تصری شــورای شــهر تبری
ــوص  ــن خص ــازه ای در ای ــات ت ــر جزیی حاض
منتشــر نشــده و منتظــر برگــزاری دادگاه و 

نتیجــه آن هســتیم.
شــهرتی فر همچنیــن در پاســخ بــه ســئوالی 
مبنــی بــر شــایعات مطــرح شــده در خصــوص 
ــن  ــت: ای ــز، گف ــدار تبری ــر فرمان احتمــال تغیی
ــخی  ــت و پاس ــایعه اس ــد ش ــا در ح صحبت ه

بــرای آن نــدارم.

نایب رئیس مجلس:
بروز تخلف نشان دهنده ضعف 

نظارتی است

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــس اول مجل نایب رئی
بــروز تخلــف نشــان دهنده ضعــف نظارتــی 
اســت گفــت: خودنظارتــی بــه خــود نمایندگان 
برمی گــردد، امــا طبیعتــاً نظــارت سیســتماتیک 
بایــد بــه صــورت علمــی و کارشناســی تدویــن 

شــود.
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
فارس، مسـعود پزشـکیان، با اشـاره به تأکیدات 
رهبـر معظـم انقـاب بـر تقویـت مقولـه خـود 
اظهـار  اسـامی،  نظارتـی در مجلـس شـورای 
داشـت: پیـام و تأکیـدات رهبـر معظـم انقـاب 
در هـر سـال، نـکات و موضوعات کلیدی اسـت 
کـه بایـد در مجلـس مـورد توجـه قـرار گیـرد، 
تدویـن  و  منویـات  ایـن  کـردن  عملیاتـی  امـا 
قانـون جامـع و بـدون نقـص، نیازمنـد همکاری 
سـوی  از  متعـدد  نشسـت های  برگـزاری  و 

نماینـدگان مجلـس اسـت.
نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در 
مجلس شـورای اسـامی، ادامه داد: خودنظارتی 
بـه خـود نماینـدگان بـر می گـردد، امـا طبیعتا 
علمـی  به صـورت  بایـد  سیسـتماتیک  نظـارت 
و کارشناسـی تدویـن شـود، از ایـن رو هیـأت 
رئیسـه مجلـس در ایـن جهـت تـاش خواهـد 

. د کر
وی ادامـه داد: قطعـا بایـد قبـل از بـروز جرم 
و تخلـف، مسـائل شناسـایی و رسـیدگی شـود، 
امـا بـه طورمعمـول بعـد از بـروز تخلفـات بـه 
می شـود  رسـیدگی  عملکردهـا  و  پرونده هـا 
کـه ایـن نشـانه ضعـف در مقوله نظارت اسـت، 
بنابـر ایـن بایـد سـازوکاری بـرای نظـارت بـر 
نماینـدگان اندیشـیده شـود که بتـوان در تمام 
امـور و مسـائل اعمـال و رفتـار را بررسـی کرد.

 هشتی ورودی خانه تاریخی نیکدل 
در آستانه تکمیل 

هشـتی ورودی خانـه تاریخـی نیکـدل کـه 
توسـط شـهرداری منطقه هشـت مرمت و احیاء 
می شـود در آسـتانه تکمیـل قـرار گرفته اسـت

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
هشـت   منطقـه  شـهرداری  عمومـی  روابـط  از 
شـهردار منطقـه هشـت تبریـز از پیشـرفت 85 
درصـدی  هشـتی ورودی بـرای خانـه تاریخـی 
داد و گفـت: وجـود هشـتی در  نیکـدل خبـر 
ورودی اکثـر خانـه هـای تاریخی دیده می شـود 
کـه در خانـه نیکدل این هشـتی به مـرور زمان 
از بیـن رفتـه بـود و هشـتی ورودی تبدیـل بـه 
پارکینـگ خـودرو گشـته بـود . ایـن امـر مـا را 
برآن داشـت تا این هشـتی  را بازسـازی  نموده 
و بـه حیـاط بیرونـی ایـن خانه تاریخـی  متصل 

نماییـم   .
 مهنـدس  مدبـر افـزود: طـی سـالهای اخیر 
تمامـی قسـمتهای ایـن خانـه تاریخـی توسـط 
معمـاران میـراث فرهنگـی متخصـص مرمـت و 
احیـاء شـده انـد و در فـاز نهایی طـرح مرمت ، 
مـا بـر آنیم طـی روزهای آتـی  هشـتی ورودی 
خانـه نیکـدل  را احیـاء نمـوده  و بـا بازسـازی 
بـر  نیکـدل،  راههـای دسترسـی ورودی خانـه 
زیبایـی و عظمت ایـن خانه تاریخـی بیافزائیم .

 خجسته:

هیات نظارت بر عملکرد اعضای 
شوراها تشکیل شود

شهردار تبریز خبر داد

فرصت های اقتصادی »تبریز 2۰18« در خدمت 
بهبود شاخص های اجتماعی

با اباغ قانون اصاحیه شوراهای اسامی شهر از سوی رییس جمهور:

 تعداد اعضای شورای اسامی شهر تبریز، به 13 
نفر کاهش می یابد 

معاون وزیرکشور:

شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی باید 
پیشگام باشند

مشکل آیتا است 
و پروژه هایی مانند آیتا

وضعیـت  بـه  توجـه  بـا   
ایـن  از  بسـا  آن چـه  نویسـی  برنامـه  نامطلـوب 
تبریـز  شـهردار  شـود.  اسـتفاده  سـوء  اطاعـات 
بایـد در نظـر داشـته باشـند این قبیل مشـکات 
کـه در دوره ایشـان بـه وجود آمده اسـت، ناشـی 
بـر سـازمان تحـت  ایشـان  از مدیریـت ضعیـف 

اسـت. مدیریتشـان 
البتـه در ایـن بیـن نبایـد نقش پررنگ شـهرام 
دبیـری را در اتمام سـریع جلسـه و خاص کردن 
شـهردار از وضعیتـی کـه در آن گرفتـار بـود را از 
یـاد بـرد و اساسـا اگـر دبیـری را دسـت راسـت 
نرفته ایـم.  بیراهـه  بـه  بدانیـم، چنـدان  شـهردار 
آقـای دبیری بـه عنوان رئیس شـورای شـهر باید 
در نظـر داشـته باشـند که ایـن دسـت اقدامات و 
حیـف و میـل منابـع شـهر و شـهروندان بـه پای 
ایشـان نیز نوشـته خواهد شـد، چرا که در جلسـه 
مذکور مانع از بررسـی بیشـتر این مسـاله شـدند. 
و  محتــرم  شــهردار  بــه  بایــد  نهایــت  در 
ــادآور شــد کــه  رئیــس محتــرم شــورای شــهر ی
ــی  ــرای برخ ــا ب ــا تنه ــل آیت ــی از قبی پروژه های
افــراد و شــرکت ها ایجــاد درآمــد کــرده و منابــع 
شــهری و شــهرداری را بــه هــدر می دهــد. 
ــام  ــم تم ــم بپذیری ــه بتوانی ــد روزی ک ــه امی ب
ــس  ــتند و هیچک ــا هس ــن الخط ــان ها ممک انس

ــت. ــل نیس کام

ادامه از صفحه 1
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ــی  ــه طرح ــال مطالع ــزی در ح ــک مرک بان
اصــاح ســاختار  و  انحــال  ادغــام،  بــرای 
بانک هــا در راســتای کاهــش تعــداد آنهــا 
ــا مشــخص شــود کــدام موسســات و  اســت، ت

بانک هــا بایــد در یکدیگــر ادغــام شــوند.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــد  ــته رون ــالهای گذش ــی س ــر، ط ــل از مه نق
افزایــش تعــداد بانکهــا در کشــور افزایــش 
ــش  ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ــت، ت ــه اس یافت
ــا در کشــورمان فقــط محــدود  ــه بانکه ــود ک ب
بــه بانکهــای دولتــی بودنــد، امــا در ایــن 
ــه عرصــه بانکــداری  ســالها خصوصی هــا نیــز ب
ــا  ــر آن ب ــاوه ب ــزوده شــدند و ع کشــورمان اف
بــاا رفتــن تعــداد موسســات اعتبــاری و ... هــم 
ــام  ــرای ادغ ــی را ب ــه های ــزی برنام ــک مرک بان

ــرد. ــی ک ــاماندهی اجرای ــت س ــا در جه آنه
بــر ایــن اســاس تعــداد بانکهــای کشــورمان 
رو بــه افزایــش گذاشــت، امــا حــال مســئوان 
بانــک مرکــزی نگــران ایــن رونــد رو بــه 
افزایــش هســتند و ایــن بــار قصــد دارنــد 
ــا هــم ادغــام کننــد.  کــه برخــی از بانکهــا را ب
ــوز  ــه هن ــن برنام ــرای ای ــزم اج ــه مکانی گرچ
ــد  ــال قص ــر ح ــه ه ــا ب ــت، ام ــخص نیس مش
باتــک مرکــزی از اجرایــی کــردن چنیــن طــرح 
و برنامــه ای کــم کــردن تعــداد بانکهــای فعــال 
در کشــور اســت، شــاید بــه همیــن دلیــل هــم 
باشــد کــه در ســالهای اخیــر مجــوز جدیــدی 
ــه  ــد التاســیس ارائ ــک جدی ــرای تاســیس بان ب

ــرده اســت. نک
اکبــر کمیجانــی قائــم مقــام بانــک مرکــزی 
دربــاره تعــداد زیــاد بانک هــا و مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری و برنامــه بانــک مرکــزی برای 
ادغــام و کاهــش آنهــا اظهــار داشــت: ادغــام و 
ــاری  ــی اعتب ــا و موسســات مال انحــال بانک ه
در دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار دارد، البتــه 

ــن کار در حــال انجــام اســت. ای
ــر  ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــک مرک ــام بان ــم مق قائ
ــه  ــه برنام ــت بیشــتری ب ــا جدی ــد ب ــه بای اینک
ــه  ــزود: گرچ ــم، اف ــر کنی ــا فک ــام بانک ه ادغ
ــا  ــام بانک ه ــرای ادغ ــی ب ــه خاص ــوز برنام هن
وجــود نــدارد، یعنــی دربــاره اینکــه کــدام یــک 
ــوز  ــوند، هن ــام ش ــر ادغ ــا یکدیگ ــا ب از بانک ه
ــه ویــژه موسســات  ــدارد، ب برنامــه ای وجــود ن
ــزی در  ــه ری ــرای برنام ــی ب ــاری غیردولت اعتب
ایــن زمینــه بایــد در مجامــع و سهامدارانشــان 

ــرد. ــای ازم صــورت گی ــری ه ــم گی تصمی
ــک  ــال بان ــر ح ــه ه ــی ب ــه داد: ول وی ادام
ــرای  مرکــزی مطالعــات کارشناســی خــود را ب
ــا  ــاختار بانک ه ــاح س ــام و اص ــی ادغ چگونگ

ــت. ــرار داده اس ــتور کار ق در دس

وظایف جدید 
بانک های ادغام و منحل شده 

غامرضــا مصطفــی پــور در گفتگــو بــا 
ــزی  ــک مرک ــرح بان ــه و ط ــاره برنام ــر درب مه
بــرای ادغــام بانکهــای کشــور گفــت: زمانیکــه 
ــالم  ــی س ــای رقابت ــژه فض ــی بوی ــای رقابت فض

بیــن بانــک هــای کشــور وجــود نداشــته باشــد 
ــرای  ــه اج ــف ب ــا مکل ــال بانک ه ــن ح و در عی
ــن خــاص و  ــررات و قوانی دســتورالعمل ها و مق
تکلیفــی باشــند، امــا بازدهــی در نتیجــه ایــن 
رقابت هــا و فعالیت هــا و خدمــات دهــی و 
ــتوری حاصــل نشــود،  ــای دس ــرخ ه ــال ن اعم
بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد و تنــوع بانکهــا، آنهــا 
مجبورنــد در ایــن شــرایط از برخــی از قوانیــن 

ــد. ــدول کنن ــتورات ع و دس
ایـن  در  افـزود:  بانکـی  اسـبق  مدیرعامـل 
شـرایط، شـاهد قانـون شـکنی و نقـض مقررات 
بـه  بـود،  بانکهـا خواهیـم  از سـوی  قوانیـن  و 
طوریکـه در بانـک بزرگـی ماننـد بانـک ملـی، 
کار بـه سـوء اسـتفاده مالـی 3 هـزار میلیـارد 
تومانـی و فـرار مدیرعامـل اسـبق آن از کشـور 
رسـید. اینگونـه اتفاقـات و مسـائل، هزینه های 
سـنگینی برای کشـور دارد و از لحـاظ حیثیتی 
و ریسـک، نـه تنهـا شـهرت بانک را خدشـه دار 
می کند، بلکه مسـائل و مشـکات عدیـده ای را 
بـرای اقتصـاد کشـور و نظـام بانکی مـان ایجاد 

می کنـد.
ــک  ــرح بان ــه در ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد  ــور بای ــای کش ــام بانکه ــرای ادغ ــزی ب مرک
ــد،  ــته باش ــود داش ــوی وج ــتراتژی ق ــک اس ی
ــیم  ــام تقس ــن ادغ ــر در ای ــرد: اگ ــح ک تصری
کار صــورت گیــرد، اجــرای طــرح شــدنی 
ــا  ــود، در غیراینصــورت اجــرای آن ب ــد ب خواه
ــر  ــود. اگ ــه می ش ــی مواج ــکاات و ابهامات اش
قــرار اســت بانکهــای دولتــی ادغــام شــوند باید 
مشــخص شــود کــه آیــا وظایــف آنهــا در هــم 
ــا در  ــی از آنه ــه یک ــا اینک ــود ی ــام می ش ادغ
ــر  ــش ب ــد و وظایف ــد ش ــام خواه ــری ادغ دیگ
ــه  ــد اینک ــرد. مانن ــرار می گی ــری ق ــده دیگ عه
بخواهنــد دو بانــک دولتــی بــزرگ ملــی و ســپه 

را در هــم ادغــام کننــد، در صورتیکــه هــر یــک 
ــد.  ــده دارن ــر عه ــخصی ب ــف مش ــا وظای از آنه
ــا مثــا  ــد مشــخص باشــد کــه آی ــن بای بنابرای
ایــن دو بنیــه و اســتطاعت انجــام دادن وظایــف 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــر را دارن یکدیگ
مصطفــی پــور ادامــه داد: اگــر هــدف از ایــن 
ادغــام ایــن اســت کــه بانکــی در بانــک دیگــر 
ادغــام شــود و یکــی از آنهــا باقــی بمانــد و یــا 
ــام شــوند و بانکــی  ــم ادغ ــر دو در ه ــه ه اینک
ــای  ــردد و هیچکــدام از بانکه ــد ایجــاد گ جدی
ــی  ــان باق ــی ش ــای قبل ــت ه ــا فعالی ــی ب قبل
ــان  ــرح وظایفش ــات و ش ــد جزئی ــد، بای نمانن

ــا اعــام گــردد. دقیق
ــعه  ــای توس ــه در بانک ه ــان اینک ــا بی وی ب
مســکن  و  کشــاورزی  صنعــت،  ماننــد،  ای 
هــر  زیــرا  نــدارد،  وجــود  ادغــام  امــکان 
ــود  ــه خ ــوص ب ــف مخص ــا وظای ــک از آنه ی
را دارنــد، اظهارداشــت: ایــن مــورد بویــژه 
ــاره بانــک مســکن جــدی تــر اســت، زیــرا  درب
ــاختمان در  ــد مســکن و س ــی مانن بخــش های
ــد  ــه شــدت نیازمن ــی ب کشــور در شــرایط فعل
تامیــن منابــع از ســوی نظــام بانکــی هســتند. 
همچنیــن بخــش هایــی ماننــد صنعــت، تولیــد 
و کشــاورزی در کشــورمان نیــز نیازمنــد تامیــن 

ــتند. ــدی هس ــی ج مال

ادغام بانک های شیک و همگن
ایــن تحلیلگــر مســائل بانکــی تصریــح کــرد: 
ــکان  ــل 44 ام ــمول اص ــای مش ــا در بانکه ام
ــا  ــود دارد، آنه ــدی وج ــورت ج ــه ص ــام ب ادغ
ــت  ــم ماموری ــن و ه ــیک و همگ ــی ش بانکهای
هســتند کــه امــکان ادغامشــان در هــم وجــود 
ــاه و  ــارت، رف ــادرات، تج ــک ص ــل بان دارد مث
ــوند.  ــام ش ــم ادغ ــد در ه ــه می توانن ــت ک مل

ــی  ــکات ادغام ــه دارای مش ــی ک ــا بانکهای ی
ــم  ــر ادغ ــای دیگ ــتند در بانکه ــری هس کمت
گردنــد. همچنیــن بانکهــای دارای اهــداف 
اجتماعــی ماننــد بانکهــای قــرض الحســنه مهر 
ایــران یــا رســالت هــم می تواننــد در هــم ادغام 
ــی  ــرای موسســات مال ــن موضــوع ب ــد، ای گردن
ــنه  ــرض الحس ــای ق ــدوق ه ــاری و صن و اعتب
ــا در  ــا ماموریــت مشــابه هــم مصــداق دارد ت ب
ــرض الحســنه خصوصــی  ــاد ق ــک نه ــت ی نهای

ــود. ــی ایجــاد ش واقع
وی خاطرنشــان کــرد: بــه هــر حــال در 
ــه  ــت ب ــد ماموری ــی بای ــای دولت ــام بانکه ادغ
ــام  ــدف ادغ ــر ه ــود، اگ ــف ش ــتی تعری درس
تنهایــی  بــه  مربوطــه  بانــک  آیــا  باشــد، 
می توانــد وظایــف تمامــی بانکهایــی را کــه 
ــرا  ــد. زی ــد را انجــام ده ــام شــده ان در آن ادغ
بانکهــای دولتــی در حــال حاضــر، تامیــن مالــی 
طــرح هــای دولــت را بــر عهــده دارنــد و اجــرا 
کننــده اســتراتژی برنامــه هــای دولــت و پــروژه 
هــای ملــی و منطقــه ای هســتند. یــا فعالیــت 
هایــی ماننــد انتشــار اوراق مشــارکت یــا اوراق 

ــد. ــام می دهن ــره را انج ــی و غی گواه
ــک  ــه بان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــی پ مصطف
ــد  ــد مشــخص کن مرکــزی در طــرح خــود بای
ــر  ــه دیگ ــی ک ــا بانک ــام آی ــن ادغ ــه در ای ک
همچنــان  می شــوند،  ادغــام  آن  در  بانکهــا 
قــدرت انجــام چنیــن طــرح هایــی را خواهنــد 
داشــت یــا خیــر؟ تصریــح کــرد: بانکهــای 
اصــل چهــل و چهارمــی هــم بایــد نســبت بــه 
ــوند،  ــر ش ــی ت ــان خصوص ــی ش ــت فعل وضعی
ــا اســماً  ــن بانکه ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ای
خصوصــی انــد، امــا مدیریتشــان دولتــی اســت.

گــذار  سیاســت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــاز  ــی ب ــه نوع ــا را ب ــد فض ــور بای ــی کش پول
ــت  ــق فعالی ــد از طری ــا بتوانن ــه بانکه ــد ک کن
ــتراتژی  ــه اس ــه ب ــا توج ــر ب ــترده ت ــای گس ه
ــی  ــت بانک ــازار فعالی ــود را در ب ــهم خ ــا، س ه
ــش  ــه افزای ــور از جمل ــاد کش ــعه اقتص و توس
ــا  ــی و ایجــاد اشــتغال ایف ــی و داخل ــد مل تولی

ــد.   کنن
ــاره  ــا اش ــی ب ــائل بانک ــناس مس ــن کارش ای
ــای اقتصــاد  ــذاری ه ــه و سیاســت گ ــه برنام ب
مقاومتــی گفــت: اقتصــاد کشــورمان بانــک 
محــور اســت و بانک هــا نقــش اساســی در 
ــا  ــد و ت رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور دارن
زمانیکــه بانکهــای کشــورمان کارآمــد نباشــند، 
نمــی تواننــد برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی را 

ــد. ــت کنن حمای
ــی  ــی و اجرای ــه کادر مدیریت ــبت ب وی نس
ــه  ــی ب ــاد کاف ــه و اعتق ــش، تجرب ــا از دان بانکه
انجــام وظایــف برخــوردار باشــند، تاکیــد کــرد 
ــند،  ــد نباش ــراد، کارآم ــن اف ــر ای ــت: اگ و گف
ــد، در  ــوی باش ــه ق ــک مربوط ــر بان ــی اگ حت
ــد  ــف خواه ــرد ضعی ــی و عملک ــت خروج نهای
ــی از  ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــودف ای ب
ــاد  ــه و اعتق ــش و تجرب ــی از دان ــران بانک مدی
ــه انجــام وظایــف برخــوردار نیســتند. کافــی ب

 مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران بـا بیـان 
ایـن که سـاختار نظام بانکی کشـور قوی اسـت 
و در معـرض بحران و ورشکسـتگی قـرار ندارند، 
گفـت: کاهـش نـرخ سـود بـه نفـع بانک هـا و 
واحدهای تولیدی اسـتفاده کننده از تسـهیات 

ست.  ا
مدیرعامـل بانـک صـادرات ایران بـا بیان این 
کـه سـاختار نظـام بانکـی کشـور قوی اسـت و 
در معـرض بحـران و ورشکسـتگی قـرار ندارند، 
گفـت: کاهـش نـرخ سـود بـه نفـع بانک هـا و 
واحدهای تولیدی اسـتفاده کننده از تسـهیات 

ست. ا
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
بــه نقــل از ســنا، اســماعیل َه گانــی،  در 
حاشــیه مراســم ســالگرد عرضــه ســهام بانــک 
صــادرات در بــورس در پاســخ بــه »ایرنــا« 
ــاره ادعــای مرکــز پژوهــش هــای مجلــس  درب
مبنــی بــر قــرار گرفتــن بانــک هــای کشــور در 
معــرض ورشکســتگی افــزود: در شــبکه بانکــی 
مشــکاتی ماننــد بدهــی دولــت، پاییــن بــودن 
ــوق  ــات مع ــش مطالب ــرمایه و افزای ــزان س می
ــن نیســت کــه  ــای ای ــه معن ــا ب وجــود دارد ام
بانک هــا در معــرض ورشکســتگی قــرار داشــته 

ــند. باش
ــا بیــان ایــن کــه بانــک هــای کشــور  وی ب
ــه حــدی قــوی هســتند کــه خــود را حفــظ  ب
کننــد، اضافــه کــرد: اقــدام هــای خوبــی بــرای 
پیگیــری وصــول مطالبــات معــوق انجــام شــده 
اســت، بــه گونــه ای کــه بانــک صــادرات 
پارســال 10 درصــد از مطالبــات را کاهــش داد 
ــد. ــه می یاب ــز ادام ــد امســال نی ــن رون ــه ای ک

ــا بیــان  مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران ب
ــی در  ــبکه بانک ــوق در ش ــات مع ــه مطالب اینک
ــاش  ــت ت ــت: دول ــت، گف ــش اس ــال کاه ح
هایــی بــرای پرداخــت بدهــی خــود بــه شــبکه 
ــک  ــرمایه بان ــش س ــام داده و افزای ــی انج بانک
هــای دولتــی در حــال عملیاتــی شــدن اســت.

ــاختار  ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب َهَ گان
ــت  ــوی اس ــدی ق ــه ح ــران ب ــی ای ــام بانک نظ
کــه دچــار ورشکســتگی و بحــران جــدی 
ــز  ــد مرک ــه تاکی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــود، اف نش
پژوهــش هــای مجلــس تــاش می کنیــم 
ــه ســطح  ــوان بانک هــا را افزایــش دهیــم و ب ت

اســتانداردهای بیــن المللــی برســیم.
لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با 

نرخ تورم
مدیرعامـل بانـک صـادرات همچنیـن درباره 
کاهـش نرخ سـود بانکـی نیز گفـت: کاهش نرخ 
سـود تسـهیات همزمـان بـا کاهش نرخ سـود 
سـپرده ها انجـام می شـود که در نهایت به سـود 

بانک هـا و شـبکه تولیـد کشـور خواهـد بود.
َهَ گانـی بـا بیـان اینکـه واحدهـای تولیدی 
بایـد قـدرت رقابـت داشـته باشـند، افـزود: بـه 
تولیـد  هزینـه  تسـهیات،  بـاای  نـرخ  علـت 
محصـوات افزایـش می یابـد و ایـن امـر باعـث 
باارفتـن هزینـه تمـام شـده تولیـد کاا و در 
محصـوات  فـروش  میـزان  کاهـش  نتیجـه 

می شـود.
محصـوات  فـروش  میـزان  کاهـش  وی 
واحدهـای تولیـدی را از عوامـل اصلـی ایجـاد 
کـرد. عنـوان  بانکـی  شـبکه  معـوق  مطالبـات 

گفـت:  ایـران  صـادرات  بانـک  مدیرعامـل 
کاهـش نرخ سـود تسـهیات به کاهـش قیمت 
رونـق  و  می شـود  منجـر  تولیـدی  محصـوات 

دارد. بدنبـال  را  تولیـدی  واحدهـای 
َهَ گانـی معتقـد اسـت، کاهـش سـود بانکی 
نـه تنهـا به زیـان بانک ها نیسـت بلکـه می تواند 

بـرای آن ها مفید باشـد.
وی دربـاره کاهـش نـرخ سـود سـپرده های 
بانکـی گفت: سـپرده گـذاران باید توجه داشـته 
باشـند کـه در سـال هـای گذشـته نـرخ سـود 
سـپرده نسـبت بـه نـرخ تـورم همیشـه منفـی 
بـوده کـه به تازگـی این رونـد معکوس شـده و 
نـرخ تـورم پاییـن تـر از نـرخ سـود پرداختی به 

سـپرده ها شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: کاهـش نـرخ سـود بانکـی 
بایـد بـه طور جـدی پیگیری شـده و متناسـب 
بـا نـرخ تـورم، نـرخ سـود سـپرده و تسـهیات 

یابد. کاهـش 
مدیرعامـل بانـک صادرات ایران در پاسـخ به 
پرسـش خبرنـگار دیگـری درباره تسـویه بدهی 
موسسـه میـزان توسـط ایـن بانـک، گفـت: بـر 
اسـاس تفاهمنامـه ای کـه میـان بانک صـادرات 

و بانـک مرکزی و هیات تسـویه موسسـه میزان 
بـه امضـا رسـیده، بانـک صـادرات تنهـا متعهد 
بـه تسـویه مبالغـی اسـت کـه از طریـق انتقـال 
امـوال و دارایـی در اختیـار این بانک قـرار داده 

می شـود.
انتقـال  از طریـق  افـزود: تاکنـون  َهَ گانـی 
بدهی هـا  ایـن  از  بخشـی  دارایـی  و  امـوال 
بیشـتر  پرداخـت  هرگونـه  و  شـده  پرداخـت 
مشـروط بـه انتقـال سـایر امـوال و دارایـی بـه 

اسـت. صـادرات  بانـک 
وی درباره پرداخت وام مسـکن توسـط بانک 
صـادرات نیـز گفـت: بانـک صـادرات در حـال 
بخـش  تسـهیات  زمینـه  در  مدلـی  طراحـی 

مسـکن اسـت.
بانـک  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
صـادرات از گذشـته سـپرده گذاری انجـام داده 
پرداخـت  می توانـد  امـروز  از  بنابرایـن  اسـت، 

کنـد. شـروع  را  مسـکن  جدیـد  تسـهیات 
مدیرعامـل بانـک صـادرات دربـاره پرداخـت 
داخلـی  محصـوات  خریـداران  بـه  تسـهیات 
بـرای  بانـک  ایـن  توسـط  برنامه هایـی  گفـت: 
در  سـال 1395  در  داخـل  تولیـد  از  حمایـت 
دسـتور کار اسـت کـه از جملـه آنهـا می تـوان 
به صـدور کارت هـای اعتبـاری و تضمینی برای 

خریـد اشـاره کـرد.
وی بـا بیـان ایـن کـه رونـد واگـذاری ایـن 
حـال  در  تضمینـی  و  اعتبـاری  کارت هـای 
هفتـه  دو  تـا  احتمـاا  و  اسـت  آماده سـازی 
آینـده عرضـه می شـود، افـزود: ایـن تسـهیات 
در اختیـار خریـداران قـرار گرفتـه و سـپس بـه 
کسـر  مشـتریان  حسـاب  از  اقسـاطی  صـورت 

می شـود.
بانــک  ســهام  عرضــه  نمادیــن  مراســم 
ــئوان  ــور مس ــا حض ــروز ب ــح ام ــادرات صب ص
ایــن بانــک در تــاار بــورس اوراق بهــادار 

تهــران برگــزار شــد.
بانــک صــادرات ایــران پــس از پیــروزی 
ــرای  ــال 1358 در اج ــامی، در س ــاب اس انق
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی، ›ملــی‹ 
ــتای  ــال در راس ــس از 30 س ــد و پ ــام ش اع
در 19  اساســی،  قانــون  اصــل 44  اجــرای 
ــه جرگــه بانک هــای  ــاه ســال 1388 ب خردادم
»وبصــادر«  کــد  بــا  و  پیوســت  خصوصــی 
در ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران 

ــد. ــه ش پذیرفت

طرح انحال بانک ها در 
بانک مرکزی

 مدیرعامل بانک صادرات؛

کاهش سود به نفع بانک ها و 
واحدهای تولیدی است 

 شکات های هلدینگ ییلدیز ترکیه 
در فکر ورود به بورس لندن 

مالـک ترکـی شـرکت مـواد غذایـی یونایتـد 
تصمیـم   )United Biscuits(بیسـکوییتز
ایـن هلدینـگ را وارد  دارد قسـمتی از سـهام 

بـورس لنـدن کنـد.
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
سـنا، شـرکت هلدینگ ییلدیز مالـک برند اولکر 
تصمیـم    )Godiva( گودیـوا  و   )  Ülker  (
دارد تـا واحدهـای تولیـد بیسـکوییت شـکات 
 )Pladis( و قنـادی خـود را که نـام پادیـس
معـروف اسـت به یـک شـرکت مسـتقل تبدیل 
کـرده و سـهام آن را تـا سـال 2020 میـادی 

وارد بـورس لنـدن کند.
سـم کاراکاس، معاون رئیس اجرایی شـرکت 
در    )  Yıldız Holding(ییلدیـز هلدینـگ 
ایـن خصـوص اعـام داشـت: هلدینـگ ییلدیـز 
الـی  تصمیـم دارد سـهام پادیـس را در سـه 
چهـار سـال آتـی در بـورس لنـدن وارد کنـد و 
بـه نظـر می رسـد سـهام ایـن شـرکت را وارد 

شـاخص فوتسـی لنـدن کنـد.
دربرگیرنـده  واقـع  در  کـه  پادیـس  برنـد 
اولکـر،  ویتـی،  مـک  گودیـوا،  هـای  شـرکت 
شـکات های دمت اسـت در سـال گذشـته در 
حـدود 5.2 میلیـارد دار درآمـد داشـته اسـت.

شـرکت هلدینـگ ییلدیز در واقـع بزرگترین 
تولیدکننـده مـواد غذایـی در ترکیه اسـت. این 
شـرکت در سـال گذشـته در حدود 12 میلیارد 
دار فـروش داشـته اسـت و عـاوه بـر تولیـد 
شـکات و بیسـکوییت و اسـنک، تولیـد لبنیات 

و میـوه هـای یـخ زده را نیـز بر عهـده دارد .

در سال های اخیر این برند به یک برند 
کاما بین المللی تبدیل شده است .

شـرکت  ایـن  میـادی   2008 سـال  در 
هلدینـگ موفـق به خریـد برند شـکات گودیوا 
شـد و در سـال 2014 نیـز بـا شـرکت یونایـد 

ادغـام شـد. بیسـکوییتز 
ایـن در حالـی اسـت کـه، شـرکت یونایتـد 
و  ویتـی  مـک  برندهـای  مالـک  بیسـکوییز 

اسـت. کرکـز  کـرم  جاکـوب 
داد:  ادامـه  خصـوص  ایـن  در  کاراکاس، 
تـا محصـوات جدیـد  دارد  نظـر  پادیـس در 
خـود را تحـت برندهـای گودیـوا و مـک ویتـی 

روانـه بـازار کنـد.
هلدینـگ ییلدیز در ماه دسـامبر بیسـکوییت 
های دایجسـتیو را بـا برند مک ویتیـز وارد بازار 
انگلسـتان کـرد. در حالـی کـه یـک محصـول 
جدیـد )بـار شـکات و بیسـکوییت( را بـه نـام 
گودیـوا و تحت لیسـانس اوکلر در ماه سـپتامبر 

وارد بـازار آمریـکا کرد .

 مدیرعامل گروه توسعه مالی مهرآیندگان:
سه توصیه به سهامداران بورسی 

 امیدقائمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا عملیاتی 
شـدن دسـتاوردهای برجـام همـه بخـش هـای 
شـد،  خواهنـد  برخـوردار  رونـق  از  اقتصـادی 
بخش هـای  رونـق  به دنبـال  کـرد:  تصریـح 
بـه  هـم  سـرمایه  بـازار  اقتصـادی،  مختلـف 
عنـوان یکـی از ارکان مهـم اقتصـادی از فضـای 

می بـرد.  سـود  پسـابرجام 
پـس از کاهش هیجان های ناشـی از اجرایی 
شـدن برجام در زمسـتان سال گذشـته، سرعت 
رشـد شـاخص بـورس کاهـش پیدا کـرد، با این 
وجـود چشـم انـداز سـرمایه گـذاری در بـازار 
سـرمایه روشـن  تصور می شـود و چنیـن افت و 
خیزهـای جزیـی از ذات بـازار به شـمار می رود.

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
مدیرعامـل  قائمـی،  امیـد  مصطفـی  سـنا،  از 
گـروه توسـعه مالـی مهرآینـدگان، در خصـوص 
و  سـرمایه  بـازار  در  قیمت هـا  حرکتـی  رونـد 
چشـم انـداز آتـی ایـن بـازار با اشـاره بـه اینکه 
ریسـک های سیاسـی در بـازار سـرمایه کاهش 
چشـمگیری پیدا کرده اسـت، اظهار داشـت: در 
سـال های گذشـته ریسـک های سیسـتماتیک و 
غیرسیسـتماتیک بـر بازار سـرمایه حاکم و مانع 
جـذب سـرمایه های جدیـد و رونق پایـدار بازار 

سـرمایه شـده بود.
مدیـر عامـل سـابق فرابـورس معتقـد اسـت 
رفتـن  میـان  از  و  برجـام  اجرایی شـدن  بـا 
تحریم هـای بین المللی ریسـک سیاسـی از بازار 

سـرمایه در حـال جـدا شـدن اسـت.
امیدقائمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه رفـع تحریم 
هـای بیـن المللـی و ایجاد گشـایش هـای مالی 
در عرصـه جهانـی باعث توسـعه کشـور در همه 
جوانـب بـه خصـوص حـوزه اقتصـادی اسـت، 
تحریم هـا  رفتـن  میـان  از  صـورت  در  افـزود: 
بـه طـور کامـل، اوضـاع اقتصـادی بهبـود پیـدا 
می کنـد و همچنیـن شـرایطی فراهـم می شـود 
تا ریسـک سـرمایه گذاری نیز در کشـور کاهش 

. بد یا
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا عملیاتـی شـدن 
دسـتاوردهای برجام همه بخـش های اقتصادی 
از رونـق برخـوردار خواهنـد شـد، تصریـح کرد: 
به دنبـال رونـق بخش هـای مختلـف اقتصـادی، 
بـازار سـرمایه هم به عنـوان یکـی از ارکان مهم 

اقتصـادی از فضـای پسـابرجام سـود می برد.
مدیرعامـل گـروه توسـعه مالـی مهرآیندگان 
همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکه ایـن روزهـا ایران 
بـرای سـرمایه گـذاران خارجـی جـذاب و مرکز 
توجـه شـده اسـت بـه رفـت و آمدهـای دائمی 
مـاه  در  خارجـی  گـذار  سـرمایه  هـای  هیـات 
هـای اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: حضـور دائمی 
رصـد  و  کشـور  در  خارجـی  گـذاران  سـرمایه 
بازارهـای ایـران توسـط این گروه یکـی از نتایج 

مهـم اجرایـی شـدن برجام اسـت.
بـه گفته این کارشـناس ارشـد بازار سـرمایه 
در حال حاضـر گروه هـای مختلفـی از هیات های 
وارد  نیـز  کشـور  سـرمایه  بـازار  بـه  خارجـی 
شـده اند و در صـورت ورود سـرمایه های خـود 
بـه ایـن بـازار، نقدینگـی زیادی بـه بازار سـهام 

کشـور تزریـق خواهد شـد.
امیـد قائمـی در ادامـه گفـت: درحـال  حاضر 
به دلیـل رویدادهای مثبت سیاسـی و اقتصادی، 
ریسـک سـرمایه گذاری در ایـران کاهش یافته و 
همچنیـن از نظـر اعتبـاری، کشـور در وضعیت 

بهتـری قرار گرفته اسـت.
شـرایط  ایـن  در  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
سـرمایه گذاری در ایـران جـذاب خواهـد بـود، 
افـزود: بـا حضـور سـرمایه گـذاران خارجـی و 
ورود نقدینگـی هـای جدیـد نسـبتP/E بـازار 

سـرمایه نیـز افزایـش خواهـد یافـت.
وی به چشـم انداز مثبت بازار سـرمایه اشـاره 
کـرد و گفـت: پـس از فروکـش کـردن هیجـان 
پرشـتاب  رونـد  برجـام،  اجرایی شـدن  از  بـازار 
صعـودی بـازار سـرمایه کاهـش یافـت و حتـی 
شـاخص بـه عقـب بازگشـت امـا بـا توجـه بـه 
بـا  سـرمایه  بـازار  اقتصـادی،  روشـن  آینـده 
سـرعتی متعـادل در مسـیر صعـودی حرکـت 

خواهـد کـرد.
امیدقائمـی بـا اشـاره بـه اینکـه آثـار از میان 
اسـت،  زمانبـر  بین المللـی  تحریم هـای  رفتـن 
بیـان کـرد: بایـد در وهله نخسـت شـرکت های 
فعـال در بازار سـرمایه به سـودآوری برسـند  تا 
قیمـت آنهـا در بازار سـهام نیز تحـت تاثیر قرار 

بگیـرد و رونـد افزایشـی پیـدا کند.
ــه  ــهامداران توصیـ ــه سـ ــه بـ وی در خاتمـ
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه رســـیدن بـــه 
ــل  ــام در داخـ ــرای برجـ ــی اجـ ــج عملـ نتایـ
ـــا  ـــت ام ـــتری اس ـــان بیش ـــد زم ـــور نیازمن کش
ـــر  ـــت بهت ـــن اس ـــادی روش ـــداز اقتص ـــم ان چش
ـــا  ـــدت و ب ـــد م ـــگاه بلن ـــا ن اســـت ســـهامداران ب
ـــهام  ـــد س ـــه خری ـــدام ب ـــازار اق ـــاط در ب احتی
بنیـــادی کننـــد و از خریـــد و فـــروش هـــای 

هیجانـــی بپرهیزنـــد.

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
ســـهم   66,952,741 با  برابر   1395/03/19
بود که ارزش ریالـــی  این معامات مبلغی 
بالـــغ بـــر 1.707.731.454.444ریـــال 

می باشـــد.

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/03/19

واحدعنوان

39,479,373سهمحجم خريد

841,378,160,719ريالارزش خريد

27,473,368سهمحجم فروش

866,353,293,725ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

66,952,741سهم

ارزش کل  
معامات

1,707,731,454,444ريال

100عددصدور کد

»هشدار ایمنی«
بدون استــفاده از بست براي 

محـکم کردن شیــلنـگ گاز،هرگز 
از وسیله گاز سوز استفاده نکنید.

در صورت بروز هرگونه حادثه 
منجر به نشت گاز فورا با

 شماره تلفن 194 تماس بگیرید
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امیـــد  کارآفرینـــی  صنـــدوق  مدیـــر 
تولید  طـــرح  اجـــرای  از  آذربایجان شـــرقی 
کاغذ از ســـنگ با اعتبـــار 15 میلیارد تومان 
در شهرســـتان شبســـتر برای نخســـتین در 

داد. خبر  کشـــور 
ــرای  ــری از اج ــت خب ــدزاده در نشس آخون
ــتان  ــنگ در شهرس ــذ از س ــد کاغ ــرح تولی ط
شبســتر خبــر داد و اظهــار داشــت: بــا اجــرای 
ــان  ــارد توم ــه 14 میلی ــا هزین ــرح ب ــن ط ای
بــرای 35 نفــر ایجــاد اشــتغال شــده و دو تــن 

ــود. ــد می ش ــنگ تولی ــذ از س کاغ
ــا  ــن طــرح ب ــاز نخســت ای ــزود: در ف وی اف
ــا  ــه ب ــود ک ــی می ش ــان اجرای ــارد توم 6 میلی
ــرح و 4  ــب ط ــان آورده صاح ــارد توم 2 میلی
میلیــارد تومــان از تســهیات دولتــی اســتفاده 
می کنــد و ایــن طــرح در حــال حاضــر در 
ــت. ــرا اس ــال اج ــکاندوی در ح ــورهای اس کش

ــرای  ــدزاده گفــت: در ســال گذشــته ب آخون
18 هــزار و 613 نفــر وام بــا مبلــغ یک هــزار و 
475 میلیــارد و 220 میلیــون ریــال پرداخــت 
ــود  ــی، خ ــه مشــاغل خانگ ــه در زمین ــده ک ش
اشــتغالی، زلزلــه و نیــز کارفرمایــی بــوده اســت.

مدیـــر صنــــــدوق کارآفرینـــی امیـــد 
این صندوق  شـــد:  یادآور  آذربایجان شـــرقی 
بانک مرکـــزی فعالیـــت می کند  زیر نظـــر 
و ســـود معنوی بیشتر از ســـود مادی برای 
بـــرای رفع  و  بـــوده  این صنـــدوق در نظر 
می کند. فعالیـــت  اشـــتغال  ایجاد  و  بیکاری 

وی در ادامــه ســخنان خــود اظهــار داشــت: 
ایــن صنــدوق در ســال 71 در وزارت کار و امور 
ــای  ــه گروه ه ــرد ک ــه کار ک ــاز ب ــی آغ اجتماع
هــدف وزارت کار، افــراد عضــو صنــدوق بیکاری 
بودنــد کــه اســتقال ایــن افــراد بــا اعطــای وام 

ــد. ــن می ش ــتغالی تامی خوداش
آخونــدزاده گفــت: در آغــاز دولــت نهــم 
طــی ســال 84 ایــن صنــدوق بــا نــام صنــدوق 

ــال  ــد و در س ــا)ع( تشــکیل ش ــام رض ــر ام مه
ــرده  ــه کار ک ــاز ب ــمی آغ ــورت رس ــه ص 85 ب
و در زمینــه اشــتغال و ازدواج فعــال شــد و 
از ســال 92 نیــز بــه نــام صنــدوق کارآفرینــی 

ــام داد. ــر ن ــد تغیی امی
امید  کارآفرینـــی  صنـــــــدوق  مدیـــر 
آذربایجان شـــرقی از اجرای طرح یک روســـتا 
یک محصول توســـط این صنـــدوق در هفت 
روســـتای آذربایجان شـــرقی خبر داد و گفت: 
اجـــرای این طـــرح از روســـتای کوزه کنان 
با نوســـازی دســـتگاه ها و فروش  شبســـتر 
این روســـتا  بهینـــه محصوات ســـفالگری 
کلیدزنـــی می شـــود و هـــدف از این طرح 
اشـــتغالزایی در روســـتاها و خانواده ها است.

وی بــا بیــان اینکــه درصددیــم تــا تولیــد در 
مقیــاس انبــوه و ســایز خــرد بنگاهــی را اشــاعه 
ــک  ــه، ی ــر خان ــوع ه ــا موض ــت: م ــم گف دهی
ــرا کســب و  ــم زی ــری می کنی ــه را پیگی کارخان
کارهــای خــرد در خانه هــا امــکان پذیــر اســت 
و تنهــا بایــد بــرای تولیــد و خدمــات بســترهای 

آن را فراهــم کنیــم.
صندوق هـــای  داد:  ادامـــه  آخونـــدزاده 
اعتبـــارات خـــرد زنـــان روســـتایی در این 
زنان  توانمنـــدی  تقویـــت  با هدف  اســـتان 
روســـتایی در راســـتای تســـهیل کردن امر 
بخش  مختلف  زمینه های  در  ســـرمایه گذاری 
کشـــاورزی تشکیل شـــده که 35 صندوق در 
شهرســـتان های آذرشـــهر، کلیبر، خداآفرین، 
شبســـتر و مراغه در حال راه اندازی اســـت.

ــدازی  ــرح راه ان ــرای ط ــن از اج وی همچنی

ــان  ــرای کارآفرین ــه کاا ب ــگاه های عرض نمایش
ــن، اجــرای طــرح  ــان کارآفری ــه خصــوص زن ب
ســاماندهی شــبکه توزیــع در مجتمع هــای 
ــا ســقف  ــان نخبــه ت تجــاری، حمایــت از جوان
ــر داد و  ــتاوردها خب ــه دس ــرای عرض ــد ب تولی
ــرای جاذبه هــای توریســتی  طــرح بوم گــردی ب
و طــرح احیــای سیســتم حمــل و نقــل بــرون 
از  را  بســتان آباد  تبریــز-  در خــط  شــهری 
ــرد. ــام ک ــدوق اع ــن صن ــای ای ــر طرح ه دیگ

آخونـدزاده افـزود: در سال گذشـته حـدود 2 
هـزار نفـر تشـکیل پرونده بـا مبلـغ 41 میلیارد 
تومان در اسـتان برای امر اشـتغال شـده اسـت.

وی بــا اشــاره بــه دیگــر برنامه هــای صنــدوق 
گفــت: حمایــت از جوانــان و کارآفرینــان و 
طرح هــای اولویــت دار متناســب بــا توســعه هــر 
منطقــه و حمایــت از محصــوات بازارمحــور را 

ــدوق اســت. ــای صن ــر برنامه ه از دیگ
ــال  ــدن س ــه نامی ــاره ب ــا اش ــدزاده ب آخون
ــدام  ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــام س 1395 بن
ــان  ــری بی ــم رهب ــام معظ ــط مق ــل توس و عم
داشــت: بــدون شــک ایــن صنــدوق بــه عنــوان 
ــتغال  ــاد اش ــت در ایج ــای دول ــی از بازوه یک
ــای  ــد برنامه ه ــال جدی ــکاری در س ــع بی و رف
وســیعی را در میــدان عمــل و اقــدام قــرار 
خواهــد داد کــه مــردم ثمــرات آن را بیــش از 
پیــش در زندگــی خــود لمــس و درک خواهنــد 

کــرد.
ــازمانی  ــاط س ــش ارتب ــه داد: افزای وی ادام
ــرای  ــا ب ــا و نهاده ــایر ارگانه ــا س ــدوق ب صن
ــی  ــدار یک ــتغال پای ــاد اش ــانی و ایج کمک رس

ــه بایســتی  ــود ک ــد ب ــی خواه ــر از کارهای دیگ
بــه صــورت مســتمر و پیوســته توســط روســای 

ــردد. ــری گ ــتانی پیگی ــر شهرس دفات
جــذب  و  مــردم  تشــویق  آخونــدزاده 
اشــتغال  ایجــاد  بــرای  مــردم  ســپرده های 
ــی  ــد را یک ــپرده امی ــهیات س ــب تس در غال
دیگــر از کارهایــی کــه در ســال 1395 توســط 
صنــدوق انجــام خواهــد پذیرفــت عنــوان کــرد.

مدیـــر صنــــــدوق کارآفرینـــی امیـــد 
آذربایجان شـــرقی افـــزود: معوقـــات ایـــن 
صنـــدوق خوشـــبختانه تا قبـــل از پرداخت 
زلزله زیـــاد نبود اما در بحـــث وام های زلزله 

اســـت. رفته  باا  بســـیار  معوقـــات  این 
وی اظهــار داشــت: کل معوقــات صنــدوق بــا 
احتســاب معوقــات زلزلــه 330 میلیــارد ریــال 
ــات  ــال ایــن معوق اســت کــه 220 میلیــارد ری
ــر  ــان و اه ــه ورزق ــهیات زلزل ــه تس ــوط ب مرب

اســت.
در  متاســفانه  شــد:  یــادآور  آخونــدزاده 
ــردم  ــه م ــئوان ب ــده ای از مس ــه ع ــان زلزل زم
مناطــق زلزلــه زده وعــده دادنــد کــه ایــن 
ــر موجــب  ــن ام ــوده و همی ــوض ب ــا باع وام ه
انتظــارات دیگــری در مــردم ایــن مناطــق شــد.

ــاد  ــد ایج ــی امی ــدوق کارآفرین ــر صن مدی
ــت:  ــد و گف ــی خوان ــری تلفیق ــتغال را ام اش
ــق فضــای کســب  ــرای ایجــاد اشــتغال و رون ب
متولــی  دســتگاه های  تمــام  بایســتی  کار 
ــا بتــوان ایــن  ــه دســت هــم دهنــد ت دســت ب
معضــل جامعــه را از بیــن بــرد و اشــتغال 

ــرد. ــاد ک ــدار ایج پای

اجرای طرح تولید کاغذ از سنگ 
برای نخستین بار در کشور 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
 کارآفرینان پیشگامان نوآوری و 

تحول اند  

مدیـــرکل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
ــگامان  ــوان پیشـ ــان بعنـ ــتان از کارآفرینـ اسـ
نـــوآوری و تحـــول در جامعـــه یـــاد کـــرد و 
افـــزود: کارآفرینـــان از طریـــق تشـــخیص 
ـــار  ـــا رفت ـــرده و ب ـــی ک ـــا ارزش آفرین فرصت ه
ـــب  ـــرای کس ـــتمر ب ـــد مس ـــود رش ـــه خ نوآوران
ـــاش  ـــور ت ـــاد کش ـــرای اقتص ـــی ب و کار و پویای
می کننـــد. میراحـــد حســـینی خاطـــر نشـــان 
کـــرد: وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
جشـــنواره  دوره  ده  برگـــزاری  از  پـــس 
ـــره  ـــا به ـــتانی ب ـــی و اس ـــر مل ـــان برت کارآفرین
ـــن دوره  ـــته یازدهمی ـــارب گذش گیـــری از تج
جشـــنواره کارآفرینـــان را بعنـــوان نقطـــه 
اقـــدام و  الگوهـــای  انتخـــاب  عطفـــی در 
عمـــل یـــاد کـــرد و افـــزود: در ایـــن راه بـــا 
ـــذار  ـــر گ ـــان اث ـــه کارآفرین ـــم، تجرب ـــق عل تلفی
را برگزیـــده و بـــا معرفـــی آنهـــا بـــه جامعـــه 
ــر  ــل و تقدیـ ــان تجلیـ ــامخ ایشـ ــام شـ از مقـ
بعمـــل خواهـــد آمـــد. مدیـــرکل تعـــاون، کار 
ورفـــاه اجتماعـــی از تمامـــی کارآفرینـــان 
خواســـت تـــا تاریـــخ اعـــام شـــده 31 
 تیرمـــاه ســـالجاری بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت

ـــبت  www.karafarinanebartar.ir نس
ـــای مربوطـــه  ـــرم ه ـــل ف ـــام و تکمی ـــت ن ـــه ثب ب

ـــد.  ـــدام نماین ـــخصات اق ـــل مش ـــا درج کام ب

اجرای طرح نظارتی پایش بازار 
استان در ماه مبارک رمضان 

معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت 
معــدن وتجــارت آذربایجــان شــرقی گفــت : بــا 
عنایــت بــه فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان 
ــی از  ــرای برخ ــی ب ــای عموم ــش تقاض و افزای
ــخ 16  ــال از تاری ــت امس ــرح ضیاف ــا ط کااه
خــرداد لغایــت بیســتم تیرمــاه ســالجاری 

انجــام می شــود .
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
روابـط عمومی این سـازمان، شـرقی اسـماعیل 
عطاپـور در جمـع مدیران شهرسـتانی سـازمان 
متبوعـه افـزود : ایـن طـرح بـا اسـتفاده از کلیه 
ظرفیتهـا و امکانـات از جملـه 200 نفـر بازرس 
و کارشـناس بازرسـی و بیـش از 200 نفـر ناظر 
افتخـاری درسراسـر اسـتان عملیاتی می شـود .

وی بـا اشـاره بـه کااهای مشـمول این طرح 
اظهـار داشـت : کااهـای پرمصـرف و اولویـت 
دار از جملـه روغـن خوراکـی ، شـکر ، برنـج ، 
شـیرینی جـات ، زولبیـا وبامیـه ، مـرغ و تخـم 
مـرغ ،گوشـت قرمز ، لبنیات شـامل شـیر ، کره 
و خامـه شـامل طـرح ضیافـت 95 اسـت .  وی 
گفـت : طـرح یاد شـده با هدف تعـادل عرضه و 
تقاضـا و تنظیم بـازار و تامیـن مایحتاج عمومی 
مـردم و جلوگیـری از هرگونه کمبـود و افزایش 
غیـر منطقـی قیمتها و برخورد با سـوء اسـتفاده 
هـای احتمالـی برخـی فرصـت طلبـان برگـزار 

. می شـود 
عطاپـور بـا تاکیـد بـر 4 محـور عمـده طـرح 
ضیافـت تصریح کـرد : تقویت حسـگرهای بازار 
بـرای اخـذ ، جمـع آوری و انعـکاس بـه موقـع 
اطاعـات از مجـاری مختلـف تامیـن ، توزیـع و 
قیمت در راسـتای نظارت پیشـگیرانه و بررسـی 
وضعیـت شـبکه هـای تولیـد ، توزیـع و قیمـت 
بـه  انعـکاس  و  دار  اولویـت  خدمـات  کااهـا 
مراجـع ذیربـط و همچنیـن بازرسـی هدفمنـد 
بـه منظـور برخـورد بـا تخلفـات احتمالـی بـا 
آرامـش  و  اقتصـادی  امنیـت  ایجـاد  هـدف 
روانـی و نهایتـا اسـتفاده از ظرفیـت اصنـاف و 
تشـکل های صنفـی ، توزیعـی و تولیدی بخش 
خصوصـی بـرای کسـب اطاعـات و آگاهـی از 
وضعیـت تامیـن، موجودی هـا و توزیـع جهـت 
انجـام اقدامـات و برنامـه ریـزی هـای ضـروری 
ونظـارت هـای ازم از محورهـای اصلـی ایـن 
طـرح اسـت . معاون نظارت و بازرسـی سـازمان 
شـرقی  آذربایجـان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت 
ضمـن توصیه بـه مدیـران بنگاههـای اقتصادی 
اسـتان در خصـوص رعایت قوانیـن نظام صنفی 
و قانـون حمایـت از حقـوق مصـرف کننـدگان 
از شـهروندان خواسـت از طریـق شـماره تماس 
124 شـکایات وگزارشـات خود را اطاع رسانی 
رسـیدگی  مـورد  وقـت  اسـرع  در  تـا  نمـوده 

قرارگیـرد .

 بخشودگی جرائم واحدهای تولیدی 
آذربایجان شرقی تا پایان شهریور 

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
ــا 90  ــودگی 75 ت ــرقی از بخش ــان ش آذربایج
درصــدی جرائــم واحدهــای تولیــدی اســتان تا 
پایــان شــهریور مــاه امســال خبــر داد و گفــت: 
ــرای بهــره منــدی از  صاحبــان ایــن واحدهــا ب
ــرر  ــد مق ــا موع ــد ت ــودگی می توانن ــن بخش ای

بــه ایــن شــرکت مراجعــه کننــد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ایرنــا، ســیدمرتضی نیرومنــد اســکویی، 
در جلســه بررســی مشــکات شــهرک صنعتــی 
ــان  ــزود: آذربایج ــیر اف ــب ش ــتان عج شهرس
ــوده کــه  شــرقی دارای 53 شــهرک صنعتــی ب
ــی  ــد صنعت ــت هــزار و 600 واح حــدود هف
تولیــدی کوچــک و بــزرگ بــا حــدود 60 هــزار 

ــت هســتند. ــا مشــغول فعالی ــر در آن ه نف
ــر اســاس دســتورالعمل  ــادآور شــد: ب وی، ی
ــک و  ــع کوچ ــازمان صنای ــوی س ــی از س اباغ
شــهرک هــای صنعتــی کشــور، واحدهــای 
بدهــکاری کــه 50درصــد اصــل بدهــی خــود 
ــد از 75  ــت کنن ــهریور پرداخ ــان ش ــا پای را ت
درصــد بخشــودگی و واحدهــای بدهــکاری کــه 
ــن  ــود را در ای ــی خ ــل بده ــد اص 100 درص
مــدت پرداخــت کننــد، 90 درصــد از دیرکــرد 

ــود. ــوده می ش ــا بخش ــی آن ه بده
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
ــت  ــد اس ــرد: امی ــار ک ــرقی اظه ــان ش آذربایج
بــا اعمــال ایــن مشــوق ها، بهره بــرداری از 
ــد،  ــرعت یاب ــاخت س ــال س ــای در ح واحده
و  شــود  انــدازی  راه  غیرفعــال  واحدهــای 
فعــال  نیمــه  واحدهایــی  تولیــد  ظرفیــت 

ــد. ــش یاب افزای
ــکل  ــده مش ــه عم ــان اینک ــا بی ــد، ب نیرومن
شــهرک صنعتــی شهرســتان عجــب شــیر، 
ــی  ــرعت و راه دسترس ــر س ــت پ ــود اینترن نب
جــاده  ســاخت  بــرای  داد:  ادامــه  اســت، 
دسترســی طبــق قانــون نمــی تــوان جــاده ای 
ــدی  ــل کمربن ــا تکمی ــاخت و ت ــه آزاد راه س ب
ایــن شهرســتان می تــوان بــه طــور موقــت راه 
ــرای  ــط ب ــون و ضواب ــر اســاس قان دسترســی ب
ــا همــکاری پلیــس  ــه ب ــا در ادام آن ســاخت ت
ــاده  ــتان ج ــازی اس راه و اداره کل راه و شهرس
ای بــرای ایــن شــهرک صنعتــی ســاخته شــود.

وی، گفــت: حمایــت از ســرمایه گــذاران 
و تولیــدات داخلــی از الــزام هــای اجــرای 
ــه همیــن منظــور  ــوده و ب اقتصــاد مقاومتــی ب
ــد  ــتان و تولی ــرمایه در اس ــاد س ــد از ایج بای

ــرد. ــت ک ــی حمای داخل
ــن  ــه تعیی ــاره ب ــا اش ــکویی، ب ــد اس نیرومن
نیمــه کاره  و  غیرفعــال  واحدهــای  تکلیــف 
ــرای  ــزود: ب ــیر، اف ــی عجــب ش شــهرک صنعت
ایجــاد شــهرک دوم صنعتــی ایــن شهرســتان و 
یــا توســعه شــهرک صنعتــی موجــود بایــد اول 
واحدهــای نیمــه کاره تعییــن تکلیــف شــود و 
ــات موجــود،  ــا جــذب ســرمایه گــذار و امکان ب
شــهرک صنعتــی جدیــد نیــز پیگیــری و 

ــود. ــه ش مطالع
ــز  ــیر نی ــب ش ــداری عج ــت فرمان سرپرس
ــهرک  ــکات ش ــع مش ــر رف ــه ب ــن جلس در ای
و  کــرد  تاکیــد  شهرســتان  ایــن  صنعتــی 
گفــت: زمیــن و امکانــات زیربنایــی بــرای 
ــن شــهرک فراهــم شــده  ســرمایه گذاری در ای
ــی  ــود ســرمایه در گــردش مشــکل اصل و کمب
ــت. ــتان اس ــن شهرس ــی ای ــای صنعت واحده

سیدشــمس الدیــن مراثــی، افــزود: برخــی از 
ــود ســرمایه  ــه خاطــر نب واحدهــای صنعتــی ب
ــوده  ــه ب ــد مواج ــکل تولی ــا مش ــردش ب در گ
ــده و  ــرف ش ــکات برط ــن مش ــه زودی ای و ب

ــود. ــاز می ش ــا آغ ــن واحده ــد در ای تولی
وی یــادآور شــد: عمــده مشــکات واحدهای 
تولیــدی در زمینــه دریافــت تســهیات بانکــی 
تامیــن ســرمایه در گــردش اســت کــه  و 
ــع ایــن مشــکات از  ــرای رف تصمیمــات ازم ب

ــود. ــاذ می ش ــط اتخ ــئوان ذیرب ــوی مس س
ــرای  ــئوان بـ ــر پیگیـــری مسـ مراثـــی، بـ
و  خصوصـــی  بخـــش  مشـــکات  حـــل 
ـــد  ـــتان تاکی ـــن شهرس ـــی ای ـــای صنعت واحده
ــند  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ ــرد و ادامـ کـ
تدبیـــر و توســـعه عجب شـــیر در بخـــش 
صنعـــت و معـــدن، همـــکاری مســـئوان 
ـــتی های  ـــا و کاس ـــردن خاه ـــن ب ـــرای از بی ب

ــت. ــروری اسـ ــه ضـ منطقـ
را  گـــذاران  ســـرمایه  از  حمایـــت  وی، 
یـــادآور  و  دانســـت  وظیفـــه دولتمـــردان 
شـــد: در شـــهرک صنعتـــی ایـــن شهرســـتان 
80 درصـــد کارگاه هـــا غیرفعـــال و یـــا نیمـــه 
ـــت  ـــال اس ـــد فع ـــط 20 درص ـــوده و فق کاره ب
ـــای  ـــن ه ـــد زمی ـــر بای ـــریع ت ـــه س ـــر چ ـــه ه ک
ســـاخته نشـــده شـــهرک تعییـــن تکلیـــف و 
ـــا و  ـــر واحده ـــه مشـــکات دیگ ـــیدگی ب ـــا رس ب

کارگاه هـــا، آن هـــا فعـــال شـــود.

اســتان   غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل 
شــورای  و  شــهرداری  از  آذربایجان شــرقی 
ــای  ــا بنده ــت ت ــز خواس ــهر تبری ــامی ش اس
ــه را  ــن مقول ــه ای ــوط ب مصــرح در قوانیــن مرب
جــدی گرفتــه و در مباحــث عمرانــی و ســاخت 
و ســازها مبحــث 21 و مــاده 215 را بــه دقــت 

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج م
اساســی  نقــش  بــر  جهانســری  احمــد 
شــوراهای اســامی در نهادینــه کــردن پدافنــد 
غیرعامــل تاکیــد کــرد و در چهــار محــور 
ــل،  ــد غیرعام ــوم پدافن ــا و مفه ــی معن اساس
ــران  ــل در ای ــد غیرعام ــاختار پدافن ــن س تبیی
ــارات  ــده و انتظ ــام ش ــات انج ــان، اقدام و جه
پدافنــد غیرعامــل از نقــش ســازنده شــوراهای 

ــت. ــخنرانی پرداخ ــه س ــهر ب ش
جهانســری گفــت: مولفه هــای تهدیــدات 
بــه  توجــه  عــدم  و  شــده  عــوض  امــروز 
هزینه هــای  می توانــد  جدیــد  مولفه هــای 

ســنگینی بــه جامعــه وارد کنــد.
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل آذربایجان شــرقی 
ــم  ــاوت اع ــای متف ــمن در بخش ه ــت: دش گف
ــی  ــی و اجتماع ــتی، فرهنگ ــایبری، زیس از س
ســناریوهای جدیــدی طراحــی کــرده کــه 
ــه  ــن ســناریوها و پاســخ قاطــع ب آگاهــی از ای

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس آن بای
وی افــزود: تمــام نهادهــا از جملــه شــوراهای 

ــد در  ــه دارن ــی ک ــا ابزارهای اســامی شــهرها ب
آگاهــی بخشــی مــردم نقــش موثــر ایفــا کننــد.

ــد  ــگاه پدافن ــه جای ــاره ب ــا اش ــری ب جهانس
ــهرها  ــاختار ش ــن در س ــازه ام ــدی و س کالب
افــزود: ایــن موضــوع از مقوله هــای بســیار 
ــه  ــت ک ــازی اس ــوزه شهرس ــت در ح ــا اهمی ب
اتفاقــات  در  می توانــد  آن  بــه  بی توجهــی 
ــارت های  ــی خس ــی و غیر طبیع ــف طبیع مختل

ــد. ــهرها کن ــه ش ــری را متوج ــران ناپذی جب
مکان نمایــی  اینکــه  از  انتقــاد  بــا  وی 
ــهری،  ــف ش ــات مختل ــاختمان ها و تاسیس س
صنعتــی و تولیــدی در داخــل شــهرهای بــزرگ 
ــته  ــال های گذش ــیه های آن در طــی س و حاش
بــه خوبــی رعایــت نشــده اســت، یــادآور شــد: 
ــه  ــرزمین ک ــش س ــث آمای ــه بح ــی ب بی توجه
ــت  ــل اس ــد غیرعام ــم پدافن ــای مه از بحث ه
باعــث شــده گلوگاه هــای شــهرهای بــزرگ 
همچــون تبریــز بــا خطــرات زیســت محیطــی 

ــود. ــرو ش ــادی روب ــتی زی و بهداش
در  سـرزمینی  آمایـش  اگـر  داد:  ادامـه  وی 

داخـل شـهرها رعایـت می شـد، امـروز شـاهد 
نماهـای  بـا  مرتبـه  بلنـد  سـازهای  و  سـاخت 
شیشـه ای در خیابان هـای بـا عـرض کمتـر از 
20 متـر نبودیـم کـه در صـورت وقـوع حوادث 
طبیعـی و غیرطبیعـی می توانـد جـان هـزاران 

شـهروند را بـه خطـر بیانـدازد.
مدیـرکل پدافند غیرعامل آذربایجان  شـرقی 
تبریـز  از شـهرداری و شـورای اسـامی شـهر 
خواسـت تـا بندهـای مصـرح در قوانیـن مربوط 
بـه ایـن مقولـه را جـدی گرفتـه و در مباحـث 
عمرانـی و سـاخت و سـازها مبحـث 21 و مـاده 

215 را بـه دقـت مـورد توجـه قـرار دهنـد.
جهانسـری از برگـزاری جلسـات توجیهـی با 
تعدادی از شـرکت هـای سـاختمانی تبریز خبر 
داد و گفـت: در ایـن زمینـه 30 شـرکت بـرای 
معرفـی  غیرعامـل  پدافنـد  از  درجـه  دریافـت 

اند. شـده 
مدیــر کل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری 
در 6 بنــد درخواســت ها و انتظــارات خــود 
را از شــورای اســامی شــهر تبریــز مطــرح 

ــای  ــازی مولفه  ه ــر فرهنگ  س ــد ب ــرد: تأکی ک
بــر  تأکیــد  غیرعامــل،  پدافنــد  عمومــی 
ــرای  ــدات ســایبری و زیســتی ب ــوزش تهدی آم
شــهروندان و کارکنــان، انعــکاس مولفــه هــای 
ــهرداری  ــای ش ــه ه ــل دربرنام ــد غیرعام پدافن
در صــدا و ســیما، اجرایــی کــردن کامــل 
ــکاری  ــل و هم ــاده 215، تعام مبحــث 21 و م
و  مهندســی  نظــام  ســازمان  بــا  نزدیــک 
جامعــه مهندســین اســتان، نظــارت بــر نحــوه 
ــتان ها. ــی بیمارس ــای عفون ــع آوری زباله ه جم

تبریــز  شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس 
ــد  ــرکل پدافن ــور مدی ــکر از حض ــا تش ــز ب نی
غیرعامــل اســتانداری در جلســه علنــی شــورای 
ــا بیــان اینکــه پدافنــد غیرعامــل بایــد  شــهر ب
ــه  ــورد توج ــت م ــه دق ــهری ب ــث ش در مباح
ــد  ــتا نیازمن ــن راس ــت: در ای ــرد، گف ــرار بگی ق
همــکاری و تعامــل تنگاتنــگ بــا مدیــران 

ــتیم. ــل هس ــد غیرعام پدافن
شـهرام دبیـری اضافه کـرد: ایـن همکاری ها 
نـوع  می توانـد موجـب دقـت و حساسـیت در 

سـازه های شـهری شـود.
ـــس کمیســـیون  ـــن نشســـت رئی ـــه ای در ادام
ــامی  ــورای اسـ ــاری شـ ــازی و معمـ شهرسـ
شـــهر تبریـــز گزارشـــی از 20 جلســـه ایـــن 
کمیســـیون طـــی یـــک ســـال اخیـــر ارائـــه 

کـــرد.

دومین جلسه پاسخ صادق نجفی، شهردار تبریز 
حاشیه های  با  شهر،  شورای  اعضای  سواات  به 
فراوانی برگذار شد. در این جلسه نجفی به سواات 
مهندس داود امیرحقیان از اعضای شورای چهارم 
پاسخ داد که پاسخ های شهردار و حاشیه های شکل 
گرفته پیرامون نوع پاسخ دهی شهردار نیز درخور 
تامل بود. از این رو درحاشیه این جلسه مصاحبه ای 
با داود امیرحقیان ترتیب دادیم که ماحصل آن به 

شرح زیر از نظر خوانندگان گرامی می گذرد

تبریز  شهرداری  و  شهر  شورای  عملکرد 
این  بر  برانگیخته است،  را  فراوانی  انتقادات 
مبنا شما عملکرد شورای چهارم و شهردار 

تبریز را چگونه ارزیابی می کنید؟
از  متاثر  می بایست  شهرداری  عملکرد  اساساً 
هستیم  شاهد  متاسفانه  که  باشد  شهر  شورای 
منافع گروهی و ابی گری در شورای شهر بر منافع 
شهروندان ارجحیت دارد، مصداق بارز این امر نیز 
انتخاب شهردار فعلی است که در جای خود جای 
بحث فراوان دارد. باید توجه داشت بخش زیادی از 
مشکات پیش آمده ناشی از ابی گری غیراصولی 

است. 
دارای  و  تخصصی  سازمان  یک  شهرداری 
ماموریت های فراوانی است که شمار آن را می توان 
روزانه  دستورالعمل   200 حدود  و  وظیفه   54
دانست. با توجه به این امر چنانچه شخصی خارج 
دارد  را  حوزه  این  به  ورود  قصد  سیستم  این  از 
می بایست زمان زیادی را صرف کند تا بتواند بر امور 
سازمانی همچون شهرداری تسلط یابد. با توجه به 
جایگاه ویژه شهر تبریز، می بایست این نکته را در 
نظر داشته باشیم که عرصه مدیریتی این کانشهر، 
محل آزمون و خطا نیست و اساسا کسی باید در 
که  قرارگیرد  کانشهر  این  مدیریت شهری  راس 
سابقه مدیریت شهری را داشته باشد و یا حداقل 

به این حوزه آشنایی داشته باشد.
انتخابی که شورای چهارم برای مدیریت شهری 
تبریز انجام داده است، انتخابی اشتباه بود. هرچند 
با گذشت زمان این خاء تجربه حل خواهد شد، با 
این همه رفع خاء تجربه شهردار فعلی در حوزه 

مدیریت شهری، هزینه زیادی به کانشهر تبریز 
تحمیل خواهد کرد که این امر به نفع شهر تبریز 

نیست.

پرسش های  به  پاسخ  جلسه  دومین  در 
شهردار  بودیم  شاهد  شهر،  شورای  اعضای 
توجهی  درخور  پاسخ  سواات  به  یا  تبریز 
نمی داد و یا آن که اقدام به فرافکنی می کرد، 

علت این امر را چه می دانید؟
آنچه که کاما مسلم بود، عدم تسلط شهردار 
تبریز به مسایل و سواات مطروحه است. بنده این 
موضوع را در صحن شورا نیز طرح کردم، چرا که 
که  می داد  ارائه  جواب هایی  اساساً  تبریز  شهردار 
کمترین ارتباطی با سوال مطرح شده نداشت. برای 
از شهردار در مورد آخرین  نمونه در سوالی بنده 
چارت مصوب سوال کرده بودم، حال آن که شهردار 
محترم به جای آن که چارت مصوب سال 1388 
که قانونا آخرین چارت مصوب در زمان طرح سوال 
تاریخچه  ارائه  به  ارائه دهند،  را  بود  پاسخ  ارائه  و 
فعالیت خود در این حوزه پرداختند و در نهایت نیز 

پاسخی درخور به سوال طرح شده ارائه ندادند. این 
موضوع نشان می دهد شهردار تبریز درک روشنی 

از مسایل این حوزه و سواات طرح شده نداشتند.

مهمترین راهکاری که شورای چهارم برای 
خروج از این وضعیت می تواند در پیش گیرد 

را چه می دانید؟
در وضعیت فعلی بهترین راهکار کنار گذاشتن 
حب و بغض های شخصی و گروهی است. شورای 
چهارم می بایست با دقت و منطق با این موضوع 
بگذارند  امروز وقت  برخورد کند. در مورد جلسه 
و جواب های شهردار را بررسی کنند که البته این 
اعضای  اگر  نبود.  قانع کننده  از نظر من  پاسخ ها 
شورا خود را به تعهدی که در برابر شهروندان دارند 
پایبند می دانند، فیلم جلسه امروز را بازبینی کنند 
و در نهایت بر اساس وظیفه و وجدان خود تصمیم 

بگیرند.
باید در نظر داشته باشیم هرجا احساس اجحاف 
برابر نظام  کنیم، مکلف به برخوردیم چرا که در 
اسامی، مردم نجیب شهرمان، وجدان خود و بااتر 

از همه در پیشگاه خداوند مسئولیم.

یکی از مسایلی که به شدت موجب واکنش 
بستر  می رسد  نظر  به  و  شد  تبریز  شهردار 
تخلفات قانونی فراوانی است، موضوع »آیتا« 
است، آیا این موضوع و تخلفات شهرداری در 

این زمینه را پیگیری خواهید کرد؟
روی  تخلفات  و  آیتا  پروژه  موضوع  قطعا  بنده 
چرا  کرد،  خواهم  پیگیری  را  حوزه  این  در  داده 
که اسنادی در زمینه همکاری شرکت مجری این 
پروژه، یعنی شرکت گستره نگار ارائه نشده است. 
با توجه به این که قراردادی بین شهرداری تبریز 
و این شرکت وجود ندارد، باید توجه داشته باشیم 
پرداخت حداقل 350 میلیون تومان به این شرکت 

فراقانونی است.
شهرداری به عنوان امین بیت المال باید حافظ 
منافع شهروندان و منابع شهر باشد چرا که درآمد 
اخذ  شهروندان  از  که  است  عوارضی  از  نهاد  این 
می کند. این موضوع که شهرداری اعام می کند این 
پول از جیب مردم و پیمانکاران پرداخت شده، عذر 
بدتر از گناه است. به نظر من مبلغ تخلف در این 
پروژه بسیار بااتر از این رقم است و بر همین اساس 

نیز تا آخر پیگیر این پرونده خواهم بود.

در پایـان اگـر صحبتـی بـا شـهروندان و 
خواننـدگان داریـد بفرماییـد:

پیشگاه حضرت حق  در  در سال 1392  بنده 
سوگند یاد کرده ام به مردم خیانت نکنم و حافظ 
منافع ایشان باشم. بر اساس همین عهد نیز علی 
ایستاد.  خواهم  و  ایستاده ام  وارده،  فشارهای  رغم 
اگر مردم عزیزمان هم احساس می کنند اجحافی 
در حقشان شده است، بنده به عنوان خدمتگذار 
ایشان آماده ام حسب وظیفه در دفاع از حقوق مردم 

و شهروندان تا آخرین حد توانم بکوشم.
بنده از آن رو که حضرت امام روح ا... )ره( و امام 
خامنه ای )مّد ظلّه العالی( و این نظام را با جان و دل 
قبول کرده ام و خود را شیعه علی )ع( می دانم، در 
برابر ظلم خواهم ایستاد و در این راه هیچ تساهل و 

تسامحی نخواهم داشت.

مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی:

شورا و شهرداری تبریز پدافند غیرعامل را در 
شهرسازی جدی بگیرند

در گفتگوی اختصاصی با مهندس داود امیر حقیان، عضو شورای شهر مطرح شد:

شهرداری باید حافظ منافع شهروندان باشد.
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 نامتناهـي مجـازي دارنـد 
و لـذا امـکان وسـیعي بـراي تاثیرگـذاري روي 
خواهنـد  را  تمدن هـا  و  فرهنگ هـا  دیگـر 
داشـت. ایـن موضوع بـه فرهنگ هاي ارزشـي، 
غنـي و باریشـه اي کـه بـه دایـل متعـدد، از 
حضـور موثـر در فضـاي مجـازي محـروم یـا 
ناتوان انـد، آسـیب جـدي وارد مي کنـد و بـه 
نوعي آنها را در معرض اسـتحاله و اثرپذیري از 
فرهنگ هـاي بیگانـه مسـلط بر فضـاي مجازي 
قـرار مي دهـد. بنابرایـن، دور از انتظار نیسـت 
براسـاس  دنیـا  ایـن  سیاسـت گذاري هاي  بـا 
طرح ریـزي  جوامعـي  چنیـن  راهبردهـاي 
مي شـود. جوانـان امـروز بـر پایه هـای لرزانـی 
قـرار  مـدرن  عصـر  سـیال  هویت هـای  از 
گرفته انـد کـه در قالـب هیـچ کـدام از آنهـا 
جای نمی گیرند.گسـترش ارتباطـات و گردش 
آزاد اطاعـات در جهـان معاصر، بسـتری نوین 
و مملـو از چالـش فراهـم آورده اسـت کـه در 
آن، هویـت فرهنگـی همـه جوامـع در معرض 
تغییـرات شـگرف قـرار گرفتـه اسـت. در یـک 
جمع بنـدی کلـی، برایـن نکته تاکید می شـود 
کـه امروزه هویـت فرهنگی ایرانـی در وضعیت 
مبهـم و حساسـی بـه سـر بـرده و بنابراین، در 
معـرض چالش هـای هویتـی جـدی متاثـر از 
اثرات رسـانه ای اسـت. ماهواره در شـکل گیری 
یـا تغییر باورهـا و رفتارهای دینـی افراد نقش 
اساسـی دارد و در درونـی کـردن ارزش هـای 
دینـی افـراد نیـز مؤثر اسـت. چند سـال پیش 
بـود که نـرم افزار ارتباطـی »وایبر« بـا قابلیت 
ارسـال پیـام و برقراری تماس رایگان از سـوی 
شـرکت وایبـر و توسـط مالـکان ایـن شـرکت 
یعنـی »تلمـن مارکـو، ایگور مگزینیک، سـانی 
صهیونیسـتی  کـه  اسـمچا«  اوفـر  و  مارولـی 
جهانـی  تکنولوژیـک  فضـای  وارد  هسـتند، 
شـد. تلمـن مارکو کـه مدیرعامل این شـرکت 
اسـت و چهار سـال در ارتش اسـرائیل خدمت 
کـرده، فارغ التحصیل دانشـگاه تل آویو اسـت. 
مـدل درآمدزایـی ایـن شـرکت، نامعلوم اسـت 
و هرچنـد تلمـن مارکـو مدعیسـت کـه ایـن 
شـرکت بـا فـروش شـکلک و اسـتیکر، کسـب 
درآمـد می کنـد اما فروش شـکلک ها بـا توجه 
بـه قیمت هـای پایینی که دارنـد، در برابر 60 
میلیـارد تومانـی که تا سـال 2013 برای وایبر 
هزینـه کـرده انـد بسـیار ناچیـز اسـت! بـه هر 
رو، وایبـر آمـد و پـس از جـذب میلیون ها نفر 
کاربـر در دنیـا، شـرکت های دیگـر را تحریک 
کـرد تـا نـرم افزارهـای مشـابه ای با نـام های 
ویچـت، واتـس اپ، تانگـو، ایـن، بـی تـاک، 
تلگـرام، کوکـو و ... نیـز تولیـد و فعـال شـوند. 
ایـن نـرم افزارهـا یکی پس از دیگـری آمدند و 
بـه انـدازه ای مورد اسـتقبال قـرار گرفتند که 
ایـن روزهـا، به بخـش جدانشـدنی و مهمی از 
زندگـی میلیون هـا انسـان در جهـان و ایـران 
تبدیـل شـده انـد. این روزهـا، اسـتفاده از این 
نـرم افزارهـای ارتباطـی در ایران، بـه اندازه ای 
از  بسـیاری  مبالغـه،  بـی  کـه  شـده  پررنـگ 
کاربـران ایرانـی بـه معنـای واقعـی بـه آنهـا 
»معتـاد« شـده انـد. از آنجـا کـه عمـوم ایـن 
نـرم افزارهـا قابلیت تشـکیل گـروه و تجمعات 
مجـازی را دارنـد، در حـال حاضر، گـروه های 
گوناگونـی در وایبـر، واتـس اپ، ایـن، تلگرام 
و ... بـا عناویـن هنـری، فرهنگـی، سـرگرمی، 
ادبـی، سیاسـی، خبری، ورزشـی و ... تشـکیل 
شـده انـد. هـر چنـد در برخـی از ایـن گروه ها 
بـه واسـطه گزینـش افـراد سـعی می شـود که 
رفتارهـا به صحت نزدیک باشـد اما در بیشـتر 
ایـن گـروه هـا، حواشـی ها مانند پرخاشـگری، 
اسـتفاده  سـوء  مجـازی،  هـای  نـزاع  اهانـت، 
هـای جنسـی و مـواردی از این دسـت پررنگ 
اسـت. امـروزه دنیـاي رایانه، و فضـای مجازی 
هویت یابـي نسـل جـوان را در ابعـاد فکـري و 
اخاقـي تحـت تاثیر قـرار داده و موجب اعتیاد 
نو و مدرن شـده و بدین وسـیله سـبب آسـیب 
طریـق  از  سـودجویان  مي شـود.  اجتماعـي 
اینترنـت، ابهـت فرهنگـي و دینـي خانواده هـا 
را مي شـکنند و زمینه هـاي آشـفتگي هویـت 
را بـراي نوجوانـان و جوانـان فراهـم مي کننـد.

از  یکـي  اینترنـت،  در  احساسـي  درگیـري 
مهم تریـن مسـائلي اسـت کـه بـا آن مواجـه 

آن  درگیـر  جوانـان  از  بسـیاري  و  هسـتیم 
رابطه هـاي  و  اینترنتـي«  هستند.»عشـق 
جنـس مخالـف متاسـفانه بـه معضلـي تبدیل 
روانشناسـان،  از  بسـیاري  کـه  اسـت  شـده 
مطالعـات و تحقیقات خـود را به آن اختصاص  
زیـادي  همایش هـاي  و  برنامه هـا  داده انـد. 
مي پردازنـد،  آن  بـه  مجامـع  و  رسـانه ها  کـه 
یکـي از بزرگتریـن نگراني هـاي خانواده هایـي 
ایـن روش  بـه  شـده اسـت کـه فرزندانشـان 
گرایـش دارنـد، زیـرا سـایت هایي وجـود دارد 
کـه  اسـت  شـده  طراحـي  چت روم هایـي  و 
مکانـي بـراي دوسـت یابي دختـران و پسـران 
مي باشـد.در نهایـت بـه ایـن مسـئله مي تـوان 
اشـاره کرد کـه اینترنت شـکاف میان نسـل ها 
را بیشـتر کـرده اسـت و اکنـون شـکاف میان 
نسـل دوم و سـوم عاقه منـد بـه اینترنـت نیز 
آشـکار شـده، بـه گونـه اي کـه هیچ یـک زبان 
بزرگتریـن  از  یکـي  نمي فهمنـد.  را  دیگـري 
بـه  امـروزي  جوامـع  کـه  اجتماعـي  مسـائل 
خانـواده  بنیـاد  مي باشـند، ضعـف  مبتـا  آن 
اسـت. از آنجایـي کـه مشـکات خانواده هـا به 
صـورت ناهنجاري هـاي اجتماعي بـروز مي کند، 
خانـواده و سـامت آن از اهمیـت فوق العاده اي 
ارتباطـات  شـدن  سـرد  مي باشـد.  برخـوردار 
عاطفـي و نارضایتي هـا از زندگـي خانوادگـي، 
در  بزرگـي  شکسـت هاي  و  ناکامـي  باعـث 
اینهـا  و  شـده  جوانـان  و  نوجوانـان  زندگـي 
نشـان از مشـکات عمیقـي در سـطح خانواده 
وسـایل  و  تکنولـوژي  ورود  بـا  امـروز  دارد. 
ارتبـاط جمعي بـه خانـواده، خانـواده ایراني با 
مسـائل و مشـکات عدیـده اي روبـه رو شـده 
اسـت. در بررسـي وضعیت خانواده هـاي ایراني 
مي تـوان چنیـن گفـت کـه آنهـا در معـرض 
تغییـرات مهمـي کـه ناشـي از پیدایـي و ورود 
خانـواده  حریـم  بـه  جدیـد  تکنولوژي هـاي 
اسـت، قـرار دارنـد. در میـان تکنولوژي هـاي 
نـو، اینترنـت بـه لحـاظ ویژگي هـاي خـاص، 
داراي اهمیتي شـگرف اسـت، زیرا سـبب شده 
تـا سـاختار تـازه اي در خانواده هـا در شـرف 
تکویـن باشـد. درخصـوص ایـن پدیـده آنچـه 
در خانواده هـا مشـاهده مي گـردد، ایـن اسـت 
کـه حضـور ایـن رسـانه و به طـور کلـي رایانه 
شـخصي، ارتباطـات خانوادگـي را دسـتخوش 
فضـاي  از  اسـتفاده  اسـت.  نمـوده  تغییـر 
مجـازي، فعالیتـي زمانبـر مي باشـد کـه مدت 
تعامـل افـراد خانـواده را بـا یکدیگـر کاهـش 
مي دهـد. در ایـن میـان نوجوانـان و جوانـان 
بـه  نسـبت  دارنـد،  کـه  فراغتـي  واسـطه  بـه 
بزرگسـاان مـدت زمـان بیشـتري را به فضاي 
مجـازي اختصـاص مي دهنـد. از طـرف دیگر، 
را  جدیـدي  کشـمکش هاي  مجـازي،  فضـاي 
در خانـواده ایجـاد مي کنـد کـه شـامل زمـان 
اسـتفاده از اینترنـت، نوع صفحاتي که توسـط 
اعضـاي کاربـر خانـواده مـورد اسـتفاده واقـع 
مي شـود و دسـتیابي جوانـان و والدیـن آنـان 
بـه اطاعـات خصوصـي یکدیگر و... مي باشـد. 
و  عاطفـي  پیوندهـاي  در  جـوان  چنانچـه 
درک متقابـل بـا سـایر اعضـاي خانـواده دچار 

مشـکل باشـد، احسـاس تنهایي، افسـردگي و 
بي تفاوتـي کـرده و بـراي جبـران آن بـه یـک 
دوسـت، سـرگرمي خـاص و... روي مـي آورد و 
فضـاي مجازي مناسـب ترین محمـل براي این 
مقصـود اسـت. بنابرایـن، یکـي از زمینه هـاي 
اصلـي در بـروز مشـکات خانوادگـي و اصـوا 
نارضایتـي از زندگي مشـترک، فضـاي مجازي 
اسـت کـه تحـت تاثیـر تولیـدات رسـانه اي به 
وجـود آمـده و باعـث آن گردیـده تـا سـطح 
توقـع از زندگي هـاي مشـترک را به خصـوص 
تحـت  ببـرد.  بـاا  جـوان  نسـل  میـان  در 
تاثیـر ایـن فضـا آنچـه جـوان بایـد از زندگـي 
نوعـي  بـه  باشـد،  داشـته  انتظـار  مشـترک 
از  کـه  رضایتـي  و  لـذت  مي شـود.  تحریـف 
برنامه هـا و محتویـات رسـانه ها ماننـد فیلم هـا 
و سـریال ها در اذهـان جوانـان نقـش مي بندد 
تـا حد بسـیار زیـادي در زندگـي طبیعي قابل 
دسـتیابي نخواهـد بـود و این مي توانـد تبعات 
همـراه  بـه  جوانـان  آینـده  بـراي  زیانبـاري 
داشـته باشـد. شـواهدي کـه در ایـن زمینـه 
موجـود اسـت، همانـا رجـوع تعـداد کثیـري 
از خانواده هـا پیرامـون مسـائل فوق الذکـر بـه 

اسـت. مشـاوره  مراکز 
مي گـردد،  مشـاهده  خانواده هـا  در  آنچـه 
ایـن اسـت کـه حضـور ایـن رسـانه و بـه طور 
کلـي رایانـه شـخصي، ارتباطـات خانوادگي را 
دسـتخوش تغییر نموده و اسـتفاده از فضاهاي 
مجـازي، فعالیتي زمانبر شـده که مدت تعامل 
افـراد خانـواده را بـا یکدیگـر کاهـش مي دهد. 
بنابرایـن یکـي از زمینه هـاي اصلـي در بـروز 
از  نارضایتـي  اصـوا  و  خانوادگـي  مشـکات 
زندگـي مشـترک، فضاهـاي مجازي اسـت که 
تحـت تاثیـر تولیدات رسـانه اي بـه وجود آمده 
و باعـث آن گردیـده تا سـطح توقـع و ارضاء از 
زندگي هـاي مشـترک را به خصـوص در میـان 
نسـل جـوان باا ببـرد و تحـت تاثیـر این فضا 
آنچـه افـراد بایـد از زندگـي مشـترک انتظـار 
داشـته باشـند، بـه نوعـي تحریـف مي شـود و 
ایـن مي توانـد تبعـات زیانبـاري بـراي آینـده 
همچنیـن  و  باشـد  داشـته  همـراه  بـه  آنهـا 
افـراط در اسـتفاده از اینترنـت و یـا فضاهـاي 
مجـازي روابـط چهـره بـه چهره را کـه موجب 
صمیمیـت مي شـود، از بیـن مي بـرد. کسـاني 
کـه در اسـتفاده از فضاهـاي مجـازي افـراط 
مي کننـد بـه جـاي اینکـه بـه دنبـال ارتبـاط 
برقـرار کـردن بـا اطرافیـان باشـند، بـه دنبال 
دوسـت یابي در خـارج از خانه هسـتند و حتي 
افـراط اسـتفاده از فضاهـاي مجـازي نیـز در 
برخـي از زوجین موجب طاق گردیده اسـت. 
فیس بـوک  کـه  مي دهـد  نشـان  تحقیقـات 
یکـي از دایـل دعواهـاي زناشـویي و متارکـه 
اسـت و ایـن شـبکه اجتماعـي در کشـور مـا 
بـه یکـي از دایـل اصلـي طـاق تبدیل شـده 
اسـت. در حقیقـت پسـت هایي که افـراد روي 
مي توانـد  مي  نویسـند،  خـود  پروفایل هـاي 
زندگـي زناشـویي آنهـا را بـه خطـر بینـدازد. 
یـک  بـا  اجتماعـي  شـبکه  ایـن  روي  روابـط 
پیـام معمولـي آغاز مي شـود، امـا در درازمدت 

مي توانـد بـه ماجرایي تبدیل شـود کـه ازدواج 
فـرد را در یـک موقعیـت مخاطره آمیـز جـدي 
قـرار  دهـد و همچنیـن تحقیقات منتشرشـده 
فیس بـوک  اجتماعـي  پیامدهـاي  دربـاره 
عکس هـاي  و  پیام هـا  کـه  مي دهـد  نشـان 
غیراخاقـي کـه در سـایت فیس بوک از سـوي 
کاربـران منتشـر مي شـوند، باعـث بـاا رفتـن 
آمـار طاق در کشـور شـده اسـت. هر شـبکه 
اجتماعـي، فرهنـگ ارتباطاتـي خـاص خود را 
یعنـي منـش و گفتـار مخصـوص و منحصـر 
بـه فـردي را بـراي خـود برگزیده اسـت. البته 
فرهنـگ  کـه  یافـت  را  شـبکه هایي  مي تـوان 
ارتباطـي تقلیـدي را بـراي خـود برگزیده انـد. 
فـرد بـا عضویت در هر شـبکه اجتماعي درگیر 
مي شـود  ارتباطـي  فرهنـگ  از  خاصـي  نـوع 
کـه شـامل برخـورد، تکیـه کام، اصطاحـات 
مخصـوص، رفتـار، تیـپ شـخصیتي و ظاهري 
و... اسـت. بـدون تردیـد میـزان تاثیرپذیـري 
فـرد از ایـن محیـط صفر مطلـق نخواهـد بود. 
پـس هـر شـبکه اجتماعـي، هویـت مطلـوب 
خـود را ترویـج مي کنـد. و بـه طور کلـي، همه 
اجـزاي یـک شـبکه اجتماعـي کـه فرد بـا آن 
در تعامـل اسـت، در ضمیـر ناخـودآگاه فـرد 
تاثیـر مي گـذارد. در نهایـت زناني کـه گرایش 
افراطـي بـه ارتباطات اجتماعي مجـازي دارند، 
همدلـي، نزدیکي و صحبت با اعضاي خانواده و 
اطرافیـان خویش را از دسـت مي دهند و چون 
بیشـتر وقـت خـود را در شـبکه هاي اجتماعي 
مصـروف مي دارنـد، دیگـر نمي تواننـد آنطـور 
کـه بایـد و شـاید به همسـر و فرزنـدان و امور 
خانـواده بپردازنـد و همیـن مسـئله منجـر بـه 
بـروز اختافـات در خانواده مي گـردد. اختال 
در ارتباط هـاي اجتماعـي و عاطفـي کاربـران 
دوسـتان  بـا  مجـازي  دوسـتان  جایگزینـي  و 
واقعـي فـرد از معایـب اسـتفاده از شـبکه هاي 
اجتماعـي اسـت که بـه طور ناخـودآگاه بر فرد 
اثـر مي گـذارد و نتیجـه اسـتفاده مـدام از این 
شـبکه ها مي باشـد. شـبکه هاي اجتماعـي، بـه 
تدریـج روابط رودرروي افـراد را کمرنگ کرده 
و ایـن امـر بـه انـزواي اجتماعـي و در نهایـت 
عـدم جامعه پذیـري صحیح در رونـد اجتماعي 
شـدن افـراد منجـر خواهـد شـد. ایـن محیط 
رابطـه  جدیـد  امکانـات  ارائـه  بـا  مي توانـد 
بیشـتر را روز بـه روز بـا دنیـاي خـارج کمتـر 
کنـد و نقـش انسـاني اش را در جامعـه کمتر و 
کمتـر نمایـد. نصب کردن تلگرام روي گوشـي 
تلفـن همـراه، مي توانـد مثـل شمشـیر دو لبه 
عمـل کنـد. از یـک طـرف مي توانـد شـما را 
بـا یـک دنیاي تـازه روبـه رو کنـد و رابطه هاي 
فرامـوش شـده را بـه زندگي تـان وارد کند و از 
طـرف دیگـر مي توانـد مثـل دیـوار میان شـما 
و همسـرتان قـرار بگیـرد و بـا هـم بـودن را از 
یادتـان ببـرد امـا نگـران نباشـید. مـا به شـما 
ریزه کاري هایـي  رعایـت  بـا  کـه  مي گوییـم 
از میـان  برداریـد و  ایـن دیـوار را  مي توانیـد 
نگذاریـد تلگـرام بـازي هـر روزه رابطه شـما و 

همسـرتان را تهدیـد کنـد. 
اگرچـه قرارگیـري در دل عصـر دیجیتـال 
بـه آن معنـي اسـت کـه شـبکه هاي اجتماعي 
بـه ایـن زودي هـا انسـان را بـه حال خـود رها 
دسترسـي  قطـع  و  فیلترینـگ  نخواهند کـرد، 
بـه  اجتماعـي  محدودیت هـاي  اعمـال  کا  و 
هیـچ عنـوان راهـکار مناسـبي بـراي کنتـرل 
و  نیسـت  پدیـده  ایـن  منفـي  بازتاب هـاي 
بعضـا نتایـج عکـس را در پـي دارد. در واقـع 
و  آگاهي هـا  سـطح  افزایـش  بـا  اسـت  بهتـر 
آموزش هـاي ازم، افـراد جامعـه را بـه سـمت 
اسـتفاده مطلـوب و درسـت از ایـن شـبکه ها 
سـوق داد و در مقابـل مخاطرات آن واکسـینه 
نمـود. دولتمـردان بایـد بسـتر ازم را فراهـم 
آورنـد تـا افـراد جامعـه خـود بـه ایـن بلـوغ 
فکـري دسـت یابنـد کـه کـدام بخـش از ایـن 
یـک  آن  ابـزار  کـدام  و  تهدیـد  یـک  پدیـده 
فرصـت در جهـت اعتـاي سـطوح فـردي و 
ایـن  نـگارش  شـاید  اسـت. اما  اجتماعي شـان 
مقالـه تلنگري باشـد بـراي تجدید نظـر درباره 
شـبکه هاي  در  کاربـران  کـه   زمانـي  مـدت 
پدیـده  بـه  یـا  و  اجتماعـي صـرف مي کننـد 

شـوم طـاق در جامعـه تـن میدهنـد.

تأمیـن  سـازمان  درآمـد  و  فنـی  معـاون 
پیشـنهاد  تصویـب  بـه  اشـاره  بـا  اجتماعـی 
بـرای  وزیـران،  هیـأت  توسـط  ایـن سـازمان 
بخشـودگی جرائـم کارفرمایان خوش حسـاب، 
گفـت: آئیـن نامـه پیشـنهادی سـازمان تأمین 
اجتماعـی بـه گونـه ای تنظیم شـده اسـت که 
عـاوه بـر کمک بـه رفـع مشـکات واحدهای 
تولیـدی مشـوقی بـرای کارفرمایـان در انجـام 
تعهـدات در برابـر نیـروی کار و پرداخـت بـه 

موقـع حـق بیمـه باشـد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
تأمیــن  کل  اداره  عمومــی  روابــط  از  نقــل 
اجتماعــی آذربایجــان شــرقی بــه نقــل از پایگاه 
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــانی س ــاع رس اط
محمدحســن زدا اظهــار داشــت: مطابــق قانــون 
جدیــد بخشــودگی جرائــم بیمــه ای، آن دســته 
از واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و معدنــی کــه 
بــه دلیــل حــوادث غیرمترقبــه، نوســانات نــرخ 
ارز و فشــارهای ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه 
ــکل  ــار مش ــه دچ ــق بیم ــت ح ــرای پرداخ ب
ــق  ــل ح ــت اص ــا پرداخ ــد ب ــده اند، می توانن ش

ــوند. ــاف ش ــه مع ــم مربوط ــه از جرای بیم
ــی  ــکاری و همراه ــرای هم ــه داد: ب وی ادام

هرچــه بیشــتر بــا واحدهــای تولیــدی و کمــک 
ــرای  ــز ب ــهیاتی نی ــادی، تس ــق اقتص ــه رون ب
ــر  ــه ای در نظ ــای بیم ــل بدهی ه ــیط اص تقس
ــورت  ــه در ص ــه البت ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
ــاط  ــا اقس ــه ب ــق بیم ــت ح ــه پرداخ ــل ب تمای
طوانی تــر، بایســتی بخشــی از جرائــم بیمــه ای 

ــز پرداخــت شــود. نی
معــاون فنــی و درآمــد ســازمان تأمیــن 
ــن  ــمول ای ــای مش ــت: کارگاه ه ــی گف اجتماع
آئیــن نامــه بــر اســاس اینکــه بدهــی بیمــه ای 
ــد،  ــه چــه صــورت پرداخــت می کنن خــود را ب
ــا 100  ــزان 50 ت ــه می ــم ب از بخشــودگی جرائ
درصــد برخــوردار خواهنــد شــد؛ بــه ایــن 
ترتیــب کــه بــا پرداخــت بدهــی بیمــه ای طــی 
ــد،  ــاه 85 درص ــاه از 100 درصــد، 18 م 12 م
24 مــاه 75 درصــد، 30 مــاه 60 درصــد و 
36 مــاه 50 درصــد بخشــودگی برخــوردار 

می شــوند.

محمدحســن زدا بــا بیــان اینکــه بــا همکاری 
ــرای  ــز ب ــهیاتی نی ــران تس ــاه کارگ ــک رف بان
واحدهــای مشــمول ایــن قانــون بــرای پرداخت 
گرفتــه  نظــر  در  معــوق  بیمه هــای  حــق 
شــده اســت، اظهــار داشــت: پیشــنهاد مــا بــه 
واحدهــای تولیــدی دارای بدهــی بیمــه ای 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــت ک ــن اس ــوق ای مع
تســهیات بدهی هــای بیمــه ای خــود را در بــازه 
زمانــی یــک ســاله پرداخــت کننــد تــا از 100 
ــوند. ــوردار ش ــم برخ ــودگی جرائ ــد بخش درص

از  را  کارفرمایــان  حســابی  خــوش  وی 
مهمتریــن شــرایط اســتفاده از ایــن مزایــا 
برشــمرد و گفــت: خــوش حســابی نیــز در 
ــت  ــده اس ــف ش ــی تعری ــه خوب ــون ب ــن قان ای
و بــه کارفرمایــی اطــاق می شــود کــه در 
ــروز مشــکل  ــل از ب ــه قب ــی 18 ماه ــازه زمان ب
حداقــل در 16 مــاه حــق بیمــه کارگاه خــود را 

ــد. ــرده باش ــت ک ــع پرداخ ــه موق ب

ــروز مشــکل  ــودن ب ــزود: غیــر ارادی ب زدا اف
ــازمان  ــی س ــای فن ــط کمیته ه در کارگاه توس
تأمیــن جتماعــی در سراســر کشــور تشــخیص 
داده می شــود و نحــوه تقســیط بدهی هــای 
ــتانها و  ــن در اس ــط معی ــاس ضواب ــر اس ــز ب نی
واحدهــای تخصصــی ســازمان مــورد رســیدگی 

ــرد. ــرار می گی ق
ــن پیشــنهاد از ســوی ســازمان  ــه ای وی ارائ
و  ارزشــمند  گامــی  را  اجتماعــی  تأمیــن 
ــام  ــات مق ــرای منوی ــتای اج ــذار در راس اثرگ
معظــم رهبــری در رابطــه بــا اقتصــاد مقاومتــی 
ارزیابــی کــرد و گفــت: امیدواریــم ایــن اقــدام 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی زمینــه ســاز رونــق 
افزایــش تولیــد و اشــتغال در  اقتصــادی و 

ــد. ــدی باش ــای تولی واحده

نقش کلیدی شبکه های اجتماعی در 
طاق زوج ها

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

ــردن« اســت.  ــی »بدنظرک ــه معن ــه ب نظرلم
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه در چشــمان 
بدیــن  دارد.  نظروجــود  اشــخاص  بعضــی 
ــی  ــا زیبای ــروت ی ــه ث ــه ب ــی ک ــم زمان خاطره
ــد  ــود ،بای ــگاه می ش ــی ن ــودک کس ــا  ک و ی
ــر  ــود نظ ــورت وج ــون در ص ــاه گفت.چ ماش
در  رســید.  خواهــد  بدنظر،آســیب  نــگاه  و 
ــرای  ــردم ب ــیر، م ــب ش ــای عج ــتر جاه بیش
نظــر،  بــد  احتمالــی  هــای  آســیب  رفــع 
ــد  ــاد دارن ــا اعتق ــد. آن ه ــپند دود می کنن اس
کــه دود اســپند چشــم بــد نظــر را از کار 
ــد  ــاور دارن ــم، ب ــراد ه ــی از اف ــدازد. برخ می ان
ــد،  ــگاه کنن ــه ســنگ ن ــی ب ــا وقت ــه بدنظره ک
ــی  ــن، دعای ــود. بنابرای ــی می ش ــنگ متاش س
ــا  ــد ، ت ــی«می خوانن ــام »گؤزنظردوعاس ــه ن ب
ــته ی  ــم نوش ــی ه ــود. در مواقع ــع ش ــا رف ب
ــد،  ــگاه می دارن ــود ن ــش خ ــا را در پی ــن دع ای
ــدادی  ــد. تع ــان بمانن ــا ازچشــم بدنظــردر ام ت
بــدن  از  را  مذکــور  نیز،دعــای  مــردم  از 
ــز  ــوان نی ــا حی ــد، ت ــزان می کنن ــوان آوی حی
ــرای در  دچارآســیب شــخص بدنظــر نشــود. ب
امــان مانــدن اتومبیــل از بــد نظرهــم، نعــل بــه 
ــی  ــد را ب ــر ب ــا نظ ــد، ت ــل می زنن رکاب اتومبی
اثــر کنــد. بــه بــاور برخــی از مــردم، زمانــی کــه 
ــر  ــر کاای دیگ ــا ه ــل ی ــه اتومبی ــخاصی ب اش
بگویــد خــوب  نبایــد  می افکننــد،  نظــر  او 
اســت.آن ها بایســتی قبــل از تعریــف، ماشــاه 

ــد. بگوین

تشکیل نخستین قطب علمی مدیریت 
مصرف کشور در تبریز

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
تبریــز از تشــکیل نخســتین قطــب علمــی 
مدیریــت مصــرف کشــور توســط ایــن شــرکت 

ــر داد. ــز خب ــگاه تبری و دانش
افشـین روشـن میانی اظهار داشـت: با توجه 
بـه ظرفیـت بـاای علمـی در دانشـگاه تبریـز 
و حمایـت معاونـت هماهنگـی توزیـع شـرکت 
توانیـر، ایـن قطـب علمـی بـا ترکیـب اعضـای 
متخصصـان  و  تبریـز  دانشـگاه  علمـی  هیئـت 
شـرکت توزیـع نیروی برق تبریز تشـکیل شـد.

پایـان  موضـوع  هدایـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نامه هـای دانشـگاه تبریـز بـه سـمت نیازهـای 
صنعـت بـرق بـه ویـژه توزیـع، بـه عنـوان یکی 
از اهـداف ایـن قطب علمـی، افزود: در راسـتای 
موافقت نامـه  علمـی،  قطـب  ایـن  تشـکیل 
همـکاری بـا محوریـت مدیریـت مصـرف انرژی 
بیـن دانشـگاه تبریـز و شـرکت توزیـع نیـروی 

بـرق تبریـز امضـا شـد.
روشـن میانی دیگـر اهـداف ایـن موافقتنامه 
را شـامل تولیـد علـم بـه عنـوان نتایـج علـوم 
بنیـادی،  پژوهش هـای  انجـام  و  کاربـردی 
قالـب  در  راهبـردی  و  توسـعه ای  کاربـردی، 
نیازهـای  بر اسـاس  دانشـجویی  پایان نامه هـای 
موجـود و آتـی در صنعـت بـرق عنـوان کـرد.

وی در ادامــه تشــریح کــرد: ارائــه تجربیــات 
ــط  ــگاهی مرتب ــرق در دروس دانش ــت ب صنع
ــد  ــوم، تولی ــرفصل های وزارت عل ــق س و مطاب
ــت  ــه مدیری ــه مقول ــن ب ــزوم پرداخت ــم، ل عل
مصــرف انــرژی در کشــور، بررســی دقیــق 
ــار اجــرا  راهکارهــا و برنامه هــای پاســخگویی ب
شــده و پیشــنهاد شــده در ایــران و ســایر 
ــردی  ــوم کارب ــج عل ــوان نتای ــه عن ــورها ب کش

ــت. ــل اس ــکاری متقاب ــن هم ای

اعام نتایج نهایی سی ونهمین دوره 
مسابقات قرآن کریم عجب شیر

رییــس اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان 
نهایــی  نتایــج  اعــام  از  عجب شــیر 
ســی ونهمین دوره مســابقات قــرآن کریــم و 
انتخــاب نفــرات اول تــا ســوم هــر رشــته خبــر 

داد.
و  اوقــاف  رئیــس  گلشــن،  عبــداه 
بــا  گفت وگــو  در  عجب شــیر  امورخیریــه 
روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف وامــور خیریــه  
رقابت هــای  برگــزاری  از  آذربایجان شــرقی 
کریــم  قــرآن  مســابقات  دوره  ســی ونهمین 
در عجب شــیر خبــر داد و گفــت: در بخــش 
حفــظ 20 جــزء ویــژه بــرادران، کاظــم عظامــی 
وبــه  کــرده  کســب  را  امتیــاز  حدنصــاب 

مســابقات اســتانی راه یافــت.
ــد  ــز مجی ــت نی ــش قرائ ــزود: در بخ وی اف
ــازاده  ــد باب ــان و وحی ــار امینی ــلیمی، مخت س
به ترتیــب مقــام اول تــا ســوم را در بخــش 
ــن در بخــش  ــرادران کســب کــرده و همچنی ب
ــی و  ــیدعباس تراب ــادی، س ــی عب ــل، عل ترتی
ــابقات  ــوم مس ــا س ــرات اول ت ــی نف ــی ذوق عل

شــده اند. اعــام 
رئیــس اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان 
عجب شــیر ادامــه داد: ولــی اه گوهــری در 
ــید  ــت رس ــام نخس ــه مق ــی ب ــش دعاخوان بخ
و همچنیــن در بخــش اذان، اکبــر فزرهــی، 
محمــد مقدســی و اه  وردی حســن پور نفــرات 
ــن دوره از مســابقات هســتند. ــا ســوم ای اول ت

ــران  ــش خواه ــابقات در بخ ــج مس وی نتای
ــظ  ــش حف ــرد: در بخ ــان ک ــه بی را بدین گون
قرآن کریــم نیــز زریــن وکیلــی در حفــظ پنــج 
ــظ  ــری در حف ــره اخت ــن طاه ــزء و همچنی ج
ســه جــزء و ربــاب ختایــی در حفــظ یــک جــزء 

ــد. ــت یافته ان ــت دس ــام نخس ــه مق ب
ــه  ــایی، معصوم ــیوا پاش ــزود: ش ــن اف گلش
بــرق زن و ســمیه صنوبــر نیــز در بخــش ترتیــل 
ــد. ــب کرده ان ــوم را کس ــا س ــای اول ت مقام ه

کاظم عاشقی

نظرلمه

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد:

جزئیات و نحوه استفاده کارفرمایان خوش 
حساب از مزایای قانون بخشودگی جرائم

توسعه کشاورزی 
در حد شعار

کلیـــه  و  کشـــاورزان 
ـــادی  ـــداد زی ـــدارد و تع ـــش ن ـــن بخ ـــاان ای فع
از واحدهـــای تولیـــدی در معـــرض تعطیلـــی 

ــد. ــرار دارنـ قـ
نامناســـب خریـــد محصـــوات  نحـــوه 
ــای  ــه کااهـ ــی رویـ ــاورزی و واردات بـ کشـ
کشـــاورزی و نبـــود حمایـــت ازم از کشـــاورزان 
ناامیـــدی و  یـــاس را درایـــن قشـــر زحمـــت 
ـــد وزارت  ـــت و بای ـــانده اس ـــه اوج رس ـــش ب ک
ــرای  ــر بـ ــه زودتـ ــاورزی هرچـ ــاد کشـ جهـ
اصـــاح ایـــن وضعیـــت اقدامـــات ازم و 

ــرد. ــش گیـ ــی را در پیـ عملیاتـ
مدیرسیاســـی بـــه درد بخـــش کشـــاورزی 
نمـــی خـــورد ودر بخـــش کشـــاورزی بایـــد 
ـــه  ـــش بکارگرفت ـــن بخ ـــس ای ـــی از جن مدیران
شـــوند.درحال حاضربســـیاری از اســـتانهای 
دربخـــش  مدیریتـــی  ضعـــف  کشـــوراز 
کشـــاورزی رنـــج مـــی برنـــد و ایـــن ســـوء 
درروســـتاها  کشـــاورزی  هـــا  مدیریـــت 

ــت. ــرارداده اسـ ــودی قـ ــرض نابـ درمعـ
از  ایـــران  کشـــاورزی  فعلـــی  نظـــام 
بهـــره وری ازم برخـــوردار نیســـت، ایـــن 
ـــاانه  ـــهم س ـــش س ـــی در کاه ـــه خوب ـــاله ب مس
بخـــش کشـــاورزی از اشـــتغال و کاهـــش 
ـــص  ـــد ناخال ـــاورزی از تولی ـــهم کش ـــتمر س مس

ــه اســـت. ــود یافتـ ملـــی حاکـــی نمـ
همچنیـــن یکـــی دیگـــر از مســـایل و 
چالش هـــای کشـــاورزی در ایـــران قطعـــه 
ـــل  ـــه دای ـــه ب ـــوده ک ـــزارع ب ـــدن م ـــه ش قطع
ـــف  ـــی. ضع ـــات اراض ـــه اصاح ـــدد از جمل متع
قانـــون ارث، تبدیـــل اراضـــی کشـــاورزی بـــه 
ـــه و از آن  ـــورت گرفت ـــاری ص ـــکونی و تج مس
ـــاد  ـــران ی ـــاورزی ای ـــرطان کش ـــوان س ـــه عن ب

می شـــود.
عـــاوه بـــر آن، بنیـــه ضعیـــف مالـــی 
علـــت  بـــه  مالـــک  خـــرده  کشـــاورزان 
ــدم  ــا، عـ ــودن فعالیـــت آن هـ ــادی نبـ اقتصـ
ـــه  ـــی ب ـــتم بانک ـــدات سیس ـــل تعه ـــرای کام اج
کشـــاورزان و عـــدم تخصیـــص اعتبـــارات کافـــی 
از دیگـــر مشـــکات عرصـــه اقتصـــاد کشـــاورزی 
می باشـــد. از مهمتریـــن ضعف هایـــي کـــه در 
زمینـــه کشـــاورزي داریـــم ناشـــي از کمبـــود 
ــه  ــودن آن در همـ ــر نبـ ــوژي و فراگیـ تکنولـ

مناطـــق کشـــور اســـت. 
بنابرایـــن بخـــش کشـــاورزی ایـــران نیـــاز 
بـــه اجـــرای اصاحـــات سیاســـتی و بخشـــی 
ســـرمایه گذاری  فرصت هـــای  تـــا  دارد 
فراهـــم  ســـرمایه گذاران  بـــرای  ســـودآور 

شـــود. 
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م الف 2456
آگهــي تغییــرات شــرکت فانــون شــرکت 
ــت 1851  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامي خ س
بــه   10200078025 ملــي  شناســه  و 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــي عــادي 
بطــور فــوق العــاده مــورخ 06/12/1394 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : حســن یگانــه 
ریختــه گــر به شــماره ملــي 1376318954 
ــه شــماره ملــي  ــه ریختــه گــر ب امیــن یگان
1360437551 پــوران دباغــي ســیه جانــي 
ــماره 1377163997  ــي ش ــماره مل ــه ش ب
بــه عنــوان اعضــاء هئیــت مدیــره بــه مــدت 
ــي  ــن موس ــدند. حس ــاب ش ــال انتخ دو س
ــه  ــي 1374023795 ب ــماره مل ــه ش زاده ب
عنــوان بــازرس اصلــي حســین کرجانــي بــه 
ــوان  ــه عن ــي 1378792424 ب ــماره مل ش
بــازرس علــي البــدل بــه مــدت یــک ســال 
کثیــر  روزنامــه  شــدند.  انتخــاب  مالــي 
اانتشــار عصــر آزادي جهــت نشــرآگهي 
هــاي شــرکت انتخــاب شــد.  بــا ثبــت 
ــران،  ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب مدی
انتخــاب روزنامــه کثیراانتشــار، انتخــاب 
ــی  ــط متقاض ــده توس ــاب ش ــازرس انتخ ب
ــی  ــخصیت حقوق ــک ش ــوابق الکترونی در س
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای 
ــد.  ــترس میباش ــل دس ــت قاب ــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري تبریز

م الف 231
آگهــي تغییرات شــرکت راه و ســاختماني 
تحلیــل ســازه ارک شــرکت ســهامي خــاص 
بــه شــماره ثبــت 348 و شناســه ملــي 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 10980233281 ب
 1395/02/27 مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : مرتضــي 
فخــري نــژاد شیشــوان بــه کــد ملــی 
5069884042 بــه ســمت مدیــر عامــل 
و عضــو هیئــت مدیــره، حســن شــریفي 
بــه کدملــی 5069649965 بــه ســمت 
رئیــس هیئــت مدیــره، فاطمــه فخــري نــژاد 
شیشــوان بــه کــد ملــی 5069910418 بــه 
ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب 
شــدند . کلیــه اوراق و اســناد و مــدارک 
تعهــدآور اعــم از چــک ، ســفته ، بــرات 
ــري  ــي فخ ــای مرتض ــا امض ــا ب و قرارداده
ــر  ــرکت معتب ــر ش ــا مه ــوان و ب ــژاد شیش ن
ــای  ــا امض ــادی و اداری ب ــای ع ــه ه و نام
ــا  ــژاد شیشــوان همــراه ب مرتضــي فخــري ن
ــت  ــا ثب ــد .  ب ــر میباش ــرکت معتب ــر ش مه
ایــن مســتند تصمیمــات تعییــن دارنــدگان 
مدیــران  ســمت  تعییــن  امضــاء،  حــق 
انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق 
مرقــوم  حقوقــی  شــخصیت  الکترونیــک 
ــازمان  ــای س ــی ه ــگاه آگه ــت و در پای ثب

ــد.  ــترس میباش ــل دس ــت قاب ثب
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري عجب شیر

م الف 231
آگهــي تغییرات شــرکت راه و ســاختماني 
تحلیــل ســازه ارک شــرکت ســهامي خــاص 
بــه شــماره ثبــت 348 و شناســه ملــي 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 10980233281 ب
مجمــع عمومــي عــادي ســالیانه مــورخ 
اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1395/02/27
ــه  ــوان ب ــژاد شیش ــري ن ــي فخ ــد: مرتض ش
ــریفي  ــی 5069884042 حســن ش ــد مل ک
بــه کدملــی 5069649965 فاطمــه فخــري 
نــژاد شیشــوان به کــد ملــی 5069910418 
بعنــوان اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت 
دو ســال انتخــاب گردیدنــد. میثــم نیرومنــد 
شیشــوان بــه کدملــی 5069911732 و 
ــی  ــه کدمل ــوان ب ــزاري شیش ــي گل مصطف
5069956612 بــه ترتیــب بعنــوان بــازرس 
اصلــی وعلــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی 
ــتند  ــن مس ــت ای ــا ثب ــدند . ب ــاب ش انتخ
انتخــاب  مدیــران،  انتخــاب  تصمیمــات 
ــی  ــط متقاض ــده توس ــاب ش ــازرس انتخ ب
ــی  ــخصیت حقوق ــک ش ــوابق الکترونی در س
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای 
ــد.  ــترس میباش ــل دس ــت قاب ــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري عجب شیر

م الف 1675
ــاب  ــات ن ــرکت حی ــرات ش ــي تغیی آگه
بــه  خــاص  ســهامي  شــرکت  آل  ایــده 
ملــي  شناســه  و   35352 ثبــت  شــماره 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 10320699597 ب
مجمــع عمومــي عــادي بطــور فــوق العــاده 
ذیــل  تصمیمــات   1394/10/30 مــورخ 
اتخــاذ شــد : آقــای تــورج احمــد نــژاد 
ــدت  ــرای م ــی 2971777154 ب ــه کدمل ب
ــر تصفیــه انتخــاب  ــه عنــوان مدی 2 ســال ب
ــز،  ــه آدرس: تبری ــه ب ــد . محــل تصفی گردی
خیابــان فارابــی، روبــروی شــهرداری منطقــه 
یــک پــاک 6 کدپســتی 5154753735 
ــتند  ــن مس ــت ای ــا ثب ــد.  ب ــن گردی تعیی
انتخــاب مدیر/مدیران/هیئــت  تصمیمــات 
ــی  ــط متقاض ــده توس ــاب ش ــه انتخ تصفی
ــی  ــخصیت حقوق ــک ش ــوابق الکترونی در س
مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای 
ــد.  ــترس میباش ــل دس ــت قاب ــازمان ثب س
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی
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م الف 232
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص خدماتــی شــهرک صنعتــی عجب شــیر در تاریــخ 1395/02/29 بــه شــماره ثبــت 502 بــه شناســه ملــی 14005851860 ثبــت و امضــاء ذیــل دفاتــر تکمیــل 
گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی می گــردد. موضــوع شــرکت : انجــام کلیــه وظایــف و امــوري کــه در قانــون نحــوه واگــذاري مالکیــت و اداره امــور شــهرکهاي 
صنعتــي و آئیــن نامــه اجرائــي آن بــر عهــده شــرکت خدماتــي مــي باشــد. انجــام کلیــه امــوري کــه ارتقــاء کمــي و کیفــي انجــام خدمــات عمومــي و عمرانــي در شــهرک/ ناحیــه صنعتــي را در یــک 
ــا دســت انــدرکاران بخــش صنعــت و  ــا رعایــت مقــررات جــاري کشــور از نظــر مالــي و اداري فراهــم نمایــد. تســهیل تعامــل واحدهــاي مســتقر در شــهرک/ ناحیــه صنعتــي ب رونــد خودگــردان ب
اقتصــادي کشــور و برگــزاري نمایشــگاه هــا، ســمینارها، نشســت هــاي تخصصــي در ســطح محلــي، ملــي و بیــن المللــي در جهــت رفــع نیازهــاي فنــي، مدیریتــي، بازاریابــي، پژوهشــي، خدماتــي در 
چارچــوب مصوبــات مجامــع عمومــي شــرکت خدماتــي و مقــررات جــاري کشــور.انجام کلیــه امــور ناظــر بــر حفــظ و نگهــداري و اداره شــهرک/ ناحیــه صنعتــي از قبیــل: حفــظ و نگهــداري تاسیســات 
و تجهیــزات آب و فاضــاب و تصفیــه خانــه هــاي مربوطــه و تاسیســات برقــي و مکانیکــي حفــظ و نگهــداري فضــاي ســبز، معابــر و ســاختمانهاي عمومــي جمــع آوري زبالــه و ضایعــات غیرصنعتــي 
و نظافــت عمومــي شــهرک/ناحیه صنعتــي، مرمــت و تعمیــر، نوســازي و بازســازي ضــروري هــر یــک از تاسیســات و امکانــات زیربنائــي مذکــور، اخــذ هزینــه هــاي مشــترک موضــوع مــاده )8( آئیــن 
نامــه اجرائــي قانــون نحــوه واگــذاري مالکیــت و اداره امــور شــهرکهاي صنعتــي، هماهنگــي جهــت ارائــه هرگونــه خدمــات ازجملــه خدمــات مخابراتــي، اینترنتــي ، اطــاع رســاني کــه بنــا بــه تشــخیص 
ــه واحدهــاي صنعتــي ازم و ضــروري مــي باشــد. حفاظــت  ــوط ب ــراي نگهــداري و ارتقــاء کمــي و کیفــي اداره شــهرک/ ناحیــه صنعتــي و تســهیل امــور مرب ــي ب مجمــع عمومــي شــرکت خدمات
فیزیکــي از عرصــه، ابنیــه و تاسیســات شــهرک/ ناحیــه صنعتــي براســاس قوانیــن و مقــررات بــا هماهنگــي دســتگاه هــاي مربوطــه، ســرمایه گــذاري و اخــذ تســهیات بانکــي در جهــت تحقــق موضــوع 
فعالیــت شــرکت خدماتــي در راســتاي قانــون و آییــن نامــه مربوطــه، تبصــره - شــرکت خدماتــي صرفــاً در چارچــوب موضــوع خــود فعالیــت مــي کنــد و حــق واگــذاري زمیــن یــا حــق بهــره بــرداري 
و دخالــت در وظایــف و اختیــارات شــرکت را نــدارد.در صــورت ضــرورت قانونــي انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــاي ازم)ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور 
پروانــه فعالیــت نمــي باشــد(. مــدت شــرکت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود، مرکــز اصلــي شــرکت : عجــب شــیر- نرســیده بــه روســتاي دانالــو- شــهرک صنعتــي کدپســتی 5547117866، 
ســرمایه شــرکت : مبلــغ 1000000 ریــال منقســم بــه 100 ســهم 10000 ریالــي کــه تعــداد 100 ســهم بــا نــام میباشــد کــه مبلــغ 1000000ریــال توســط موسســین طــي گواهــي بانکــي شــماره 
149/1559 مــورخ 13/02/1395 نــزد بانــک مســکن شــعبه عجب شــیر پرداخــت گردیــده اســت . اولیــن مدیــران شــرکت : مهــدي حریــري بــه کدملــي 5069660640 بعنــوان مدیرعامــل) ســهامدار 
و خــارج از هیئــت مدیــره( اصغــر افشــاري بــه کدملــي 1680550098 بعنــوان رئیــس هیئــت مدیــره، آذر غلطــک بــه شــماره ثبــت 1124 شــماره شناســه ملــي 10861976819 بــه نمایندگــي وحیــد 
قمــري بــه کدملــي 1370871279 بعنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره، اطهــر بافــت عجــب شــیر بــه شــماره ثبــت 447 شــماره شناســه ملــي 14003866396 بــه نمایندگــي حســن فشــنگچي 
بنــاب بــه کدملــي 1680147791 بعنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدیــره، تولیــد پلــي اتیلــن ماهــان هفــت هــزارو دویســت و هفتــاد و یــک عجــب شــیر بــه شــماره ثبــت 378 شــماره شناســه ملــي 
14000270236 بــه نمایندگــي نــادر شــفائي بنــاب بــه کدملــي 1689502721 بعنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدیــره، تولیــدي و صنعتــي اکســیژن ســاز عجــب شــیر بــه شــماره ثبــت 319 شــماره 
ــه شــماره ثبــت 34537 شــماره شناســه ملــي  ــره و آذر دام ســالم ب ــه کدملــي 5069626523 بعنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدی ــه نمایندگــي اســماعیل افقــي ب شناســه ملــي 10860349911 ب
ــه نمایندگــي یوســف حمیــدي شیشــوان بــه کدملــي 5069817280 بــه عنــوان عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بهمــن دیباجــي شیشــوان بــه کدملــي 5069398611 بــه  10200424252 ب
عنــوان عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد.  دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــه امضــاي مدیرعامــل و رئیــس هیئــت 
مدیــره و در غیــاب رئیــس هیئــت مدیــره بــا امضــاي نائــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادي و اداري بــه امضــاي مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــي باشــد . 
اختیــارات مدیرعامــل : طبــق اساســنامه، بــازرس اصلــي و علــي البــدل :نفــت ســازه کوثــر بــه شــماره ملــي 10200337823 بــه عنــوان بــازرس اصلــي . محرمعلــي فروردیــن قدیــم بــه شــماره ملــي 

1688853863 بــه عنــوان بــازرس علــي البــدل بــرای مــدت یکســال انتخــاب شــدند. روزنامــه مهــد آزادی جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد.. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی /  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري عجب شیر

م الف 2455
آگهـي تغییـرات شـرکت فانـون شـرکت 
 1851 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامي 
بـه   10200078025 ملـي  شناسـه  و 
مـورخ  مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد 
1394/12/07 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: 
ملـي  بـه شـماره  گـر  ریختـه  یگانـه  امیـن 
هئیـت  رئیـس  سـمت  بـه   1360437551
مدیـره، پـوران دباغي سـیه جاني به شـماره 
ملـي 1377163997 بـه سـمت نایب رئیس 
هئیـت مدیـره، حسـن یگانـه ریختـه گـر به 
سـمت  بـه   1376318954 ملـي  شـماره 
عضـو هئیـت مدیـره و مدیـر عامـل تعییـن 
گردیدنـد. کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهد 
بـا امضـاء مدیرعامـل  اداري  آور و عـادي و 
بـه تنهایـي و همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر 
خواهـد بـود.  هئیت مدیره اختیـارات مندرج 
در مـاده 36 و بندهـاي آن را بـه مدیـر عامل 
مسـتند  ایـن  ثبـت  بـا     . نمـود  تفویـض 
امضـاء،  تعییـن دارنـدگان حـق  تصمیمـات 
تعییـن سـمت مدیـران، تفویـض اختیـارات 
هدئـت مدیـره بـه مدیرعامـل انتخاب شـده 
الکترونیـک  سـوابق  در  متقاضـی  توسـط 
شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایگاه 
آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابـل دسـترس 

میباشـد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري تبریز

م الف 1676
ــاب  ــات ن ــرکت حی ــرات ش ــي تغیی آگه
بــه  خــاص  ســهامي  شــرکت  آل  ایــده 
ملــي  شناســه  و   35352 ثبــت  شــماره 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 10320699597 ب
مــورخ  العــاده  فــوق  عمومــي  مجمــع 
1394/10/30 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 
ــت در  ــدم فعالی ــت ع ــور بعل ــرکت مذک : ش
ــا  ــد . ب ــام گردی ــل اع ــوق منح ــخ ف تاری
ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انحــال 
انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق 
مرقــوم  حقوقــی  شــخصیت  الکترونیــک 
ــازمان  ــای س ــی ه ــگاه آگه ــت و در پای ثب

ــد.  ــترس میباش ــل دس ــت قاب ثب
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی
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م الف 2184
آگهــي تغییــرات شــرکت رزیــن تــاژ 
بــه  خــاص  ســهامي  شــرکت  تبریــز 
ملــي  شناســه  و   8174 ثبــت  شــماره 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس 10200141361 ب
 1395/01/15 مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: کاظــم ملجــاء 
ملــي 1379660017  کــد  بــه  بصیــري 
ــت  ــو هیئ ــل و عض ــر عام ــمت مدی ــه س ب
مدیــره و جــواد ملجــاء بصیــري بــه کدملــي 
ــت  ــس هیئ ــه ســمت رئی 1373585390 ب
مدیــره و عبدالرضــا ملجــاء بصیــري بــه 
کــد ملــي 1370996640 بــه ســمت نائــب 
رئیــس هیئــت مدیــره بــراي مــدت دو ســال 
انتخــاب شــدند. کلیــه اوراق و اســناد و 
ــم از چــک ، ســفته ،  ــد آور اع ــدارک تعه م
بــرات و قراردادهــا و اوراق عــادي و اداري بــا 
امضــاء هریــک از اعضــاء هیئــت مدیــره و بــا 
مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.  بــا ثبــت 
ایــن مســتند تصمیمــات تعییــن دارنــدگان 
مدیــران  ســمت  تعییــن  امضــاء،  حــق 
انتخــاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق 
مرقــوم  حقوقــی  شــخصیت  الکترونیــک 
ــازمان  ــای س ــی ه ــگاه آگه ــت و در پای ثب

ــد.  ــترس میباش ــل دس ــت قاب ثب
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی
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استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 

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

می نمایــد. دعــوت  همــکاری 
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

ــان  ــز خیاب ــه: تبری ــل مراجع مح
متــر   200 )چایکنــار(  فاریابــی 
بنزیــن  پمــپ  از  تــر  پاییــن 
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مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شـرقی 
خواسـتار مشـارکت خیریـن و نیکـوکاران در 
سـاخت و تجهیـز اماکـن ورزشـی بـا هـدف 
جلوگیـری از آسـیب هـای اجتماعـی و ترویج 

فرهنگ سـامت شـد.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از ایرنـا، جمشـید نظمـی در نشسـت مشـترک 
و  اعتیـاد  از  پیشـگیری  و  فرهنگـی  کمیتـه 
هماهنگـی  شـورای  مردمـی  هـای  مشـارکت 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان، بـا اشـاره بـه 
جوانـان  تهدیـد  و  جامعـه  در  اعتیـاد  شـیوع 
کشـور از سـوی دشـمنان بـا اسـتفاده از مـواد 
مخـدر، اظهـار کـرد: بـدون تردیـد یکـی از راه 
هـای مبـارزه بـا ایـن بـای خانمانسـوز جلـب 
جوانـان بـه ورزش و تامیـن سـامت از طریـق 

آنهاسـت. ورزشـی  اماکـن 
وی، بهــره گیــری از تــوان و مســاعدت 
هــای خیریــن بــرای توســعه فضاهــای ورزشــی 

ــای کاری ورزش  ــت ه ــی از اولوی اســتان را یک
ــرد و  ــوان ک ــرقی عن ــان ش ــان آذربایج و جوان
ــن و  ــی خیری ــتا از تمام ــن راس ــزود: در ای اف
ــرای  ــا ب ــم ت ــا داری ــتان تقاض ــوکاران اس نیک
نهادینــه ســازی  و  ورزش  فرهنــگ  ترویــج 
ســامت در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه 
بــه ســاخت و تجهیــز ســالن ها و  نســبت 
ــاری  ــن اداره کل را ی ــی ای ــای ورزش ــن ه زمی

ــد. دهن
نظمـی، محدودیت های مالـی دولت در ارایه 
خدمـات بهینـه در بخـش ورزش را مورد اشـاره 
قـرار داد و یادآور شـد: بـدون تردیـد امکانات و 
منابـع مالـی دولت نمـی تواند پاسـخگوی خیل 
عظیـم مطالبـات مـردم در بخش ورزش باشـد، 
بنابرایـن به شـدت نیازمنـد حضور و مشـارکت 

خیریـن و بخش خصوصی هسـتیم.
وی، پیشــگیری را بــا صرفــه تریــن و بهترین 
راهــکار بــرای بــرون رفــت از مشــکات و 
معضــات اجتماعــی و فرهنگــی دانســت و 
گفــت: متاســفانه ایــن موضــوع مهــم بــه حلقــه 
مفقــوده آســیب هــای اجتماعــی تبدیــل شــده 

ــات  ــاد امکان ــر ایج ــه فک ــه ب ــای اینک ــه ج و ب
بــرای توســعه ســامت در جامعــه باشــیم، 
همــواره منتظــر وقــوع ناهنجــاری و آســیب ها 
ــای  ــه ه ــان هزین ــرای درم ــا ب ــم ت ــوده ای ب

ــم. ــی بکنی هنگفت
نظمــی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــاد،  ــه دام اعتی ــان ب ــا جوان ــش از ابت ــر پی اگ
ــورد  ــی م ــات ورزش ــن امکان ــه تامی ــبت ب نس
ــرای  ــرایط را ب ــرده و ش ــدام ک ــا اق ــاز آنه نی
حضــور ســریع و آســان تــر آنهــا در ایــن 
اماکــن را فراهــم کنیــم، نــه تنهــا آینــده 
جامعــه بــه لحــاظ ســامت روانــی و جســمانی 
تامیــن می شــود، بلکــه از هزینــه هــای فــراوان 
ــای  ــی ه ــه جوئ ــز صرف ــان نی ــش درم در بخ

عمیقــی صــورت می گیــرد.
اجتماعـی  مدیـرکل  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
ایـن  در  نیـز  شـرقی  آذربایجـان  اسـتانداری 
را  جهـان  در  مخـدر  مـواد  تجـارت  نشسـت، 
اقتصـادی  هـای  حـوزه  سـودآورترین  از  یکـی 
عنـوان و اظهـار کرد: دشـمنان اسـام و انقاب 
و کشـورهایی کـه همـواره دم از حقـوق بشـر 

تجـارت  پشـت  در  همـواره  می زننـد  آزادی  و 
مـواد مخـدر و آلـوده کـردن جوانان کشـورهای 
مختلـف بـه ویـژه کشـورهای اسـامی حضـور 

دارنـد.
حسـن اسـتوارآذر، جمهـوری اسـامی ایران 
را طایـه دار مبـارزه بـا مـواد مخـدر در جهـان 
دانسـت و افـزود: بـا توجه به تهدید نسـل جوان 
از سـوی نظـام اسـتکبار بـه جهت آلـوده کردن 
آنهـا بـا انـواع مـواد مخـدر سـنتی و صنعتـی، 
بایـد اراده قـوی و جـدی بـرای مبـارزه و البتـه 
پیشـگیری از این ناهنجـاری اجتماعی، اخاقی 

و اعتقـادی در کشـور بـه وجـود آید.
وی، توجه به ورزش و ایجاد امکانات ورزشـی 
را راهکاری اساسـی و مسـتحکم برای جلوگیری 
از آلـوده شـدن جوانان بـه مواد مخـدر خواند و 
اظهـار کـرد: بایـد با انـواع روش هـای تبلیغی و 
آموزشـی جوانـان را به سـمت ورزش بکشـانیم 
تـا ضمـن پر کـردن مناسـب اوقـات فراغـت، از 
کشـیده شـدن به سـمت ناهنجاری ها و آسـیب 

هـای اجتماعی اجتنـاب کنند.
ارایــه گــزارش ســومین المپیــاد بهبــود 
ــواد مخــدر در آذربایجــان شــرقی،  ــگان م یافت
ــا مــواد  بررســی برنامــه هــای هفتــه مبــارزه ب
ــش  ــا ش ــرداد ت ــای 29 خ ــی روز ه ــدر ط مخ
ــزارش اداره کل ورزش و  ــه گ ــاه و ارای ــر م تی
از  اعتیــاد  از  پیشــگیری  پیرامــون  جوانــان 

ــود. ــت ب ــن نشس ــرح در ای ــوارد مط م
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 مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی 
خواستار مشارکت خیرین 

در ساخت اماکن ورزشی شد

فاطمـــه بابایـــی و فاطمـــه مونـــس خـــواه 
ـــه  ـــتین مرحل ـــه نخس ـــرقی ب ـــان ش از آذربایج
اردوی ارزیابـــی و انتخابـــی دختـــران رده 
ـــاری  ـــال ج ـــان در س ـــان و نوجوان ـــنی جوان س

ـــدند. ـــوت ش دع
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــل از باشـ ــه نقـ بـ
بازیکنـــان دعـــوت شـــده بـــه ایـــن اردو 
متشـــکل از ثمیـــن عابـــد خجســـته، هدیـــه 
ــی،  ــدا فاضلـ ــی، آیـ ــن زمانـ ــمس، نازنیـ شـ
ـــوش  ـــا تاجیـــک و مهرن ـــه تفرشـــی، رومین یگان
ـــایه  ـــی و س ـــه کرمان ـــران، یگان ـــان از ته زمانی
خلیـــل الرحمـــان از اصفهـــان، یاســـمین 
ـــمنان،  ـــژاد از س ـــی ن ـــراوت عل ـــبیهی و ط ش
فاطمـــه بابایـــی و فاطمـــه مونـــس خـــواه از 
ـــا  ـــزی و کیان ـــرا کهری ـــرقی، زه ـــان ش آذربایج
ـــده  ـــیری و مائ ـــن بش ـــرز، نازنی ـــمی از الب هاش
ـــزد  ـــاح از ی ـــه ف ـــاه و عطی ـــزی از کرمانش عزی

هســـتند.

ـــا  ـــن اردوه ـــه ای ـــده ب ـــوت ش ـــان دع بازیکن
ــرداد  ــنبه 20 خـ ــر روز پنـــج شـ ــد عصـ بایـ
مـــاه جـــاری در محـــل کمـــپ فدراســـیون 
بدمینتـــون خـــود را بـــه مســـئوان اردو 

معرفـــی نماینـــد .
ــوان در  ــون بانـ ــتین اردوی بدمینتـ نخسـ
روزهـــای 21 تـــا 26 خردادمـــاه زیـــر نظـــر 
ـــاز  ـــی آغ ـــم مل ـــرمربی تی ـــان س ـــا جالی فریب
خواهـــد شـــد و در صورتـــی کـــه بازیکنـــی 
ــی را بدســـت  ــر مربـ ــورد نظـ ــاب مـ حدنصـ

نیـــاورد، از اردو خـــارج خواهـــد شـــد.

 تیـم تراکتورسـازی قـرارداد دروازه بان دوم 
خـود را بـه مـدت یک فصـل دیگر نیـز تمدید 
کـرد.   بـه گـزارش هفتـه نامـه عجـب شـیر 
بـه نقـل از تسـنیم، تیـم تراکتورسـازی کـه از 
چنـدی پیـش فعالیـت خـود را در بـازار نقل و 
انتقـاات آغـاز کرده اسـت، بـا دروازه بـان دوم 

خـود قـرارداد جدیـدی امضـا کرد.
تیـم  فرزیـن گروسـیان، دروازه بـان جـوان 
تراکتورسـازی کـه در میانه های لیـگ پانزدهم 

بـه جمع شـاگردان امیـر قلعه نویی اضافه شـد 
و در تمامـی بازی هـا نیمکت نشـین دروازه بان 
اول ایـن تیـم بـود، قـرارداد خـود را بـه مـدت 

یـک فصـل دیگر نیـز تمدیـد کرد.
نخسـت  سـنگربان  اخبـاری،  محمدرضـا 
تراکتورسـازان هـم خدمـت مقـدس سـربازی 
خـود را در ایـن تیـم سـپری می کنـد و هنـوز 
یـک فصـل دیگـر تـا اتمـام خدمـت مقـدس 

سـربازی اش باقـی مانـده اسـت.

دعوت از فاطمه بابایی و فاطمه مونس خواه از 
آذربایجان شرقی به اردوی ارزیابی و انتخابی

تراکتورسازی قرارداد دروازه بان خود را تمدید کرد

 طــرح اولیــه تســهیات 
ــرای زوجیــن وجــود نداشــت و فقــط شــامل  ب
ــر  ــزود: در اواخ ــد، اف ــن می ش ــی از زوجی یک
ــه  ــهیات ب ــقف تس ــد س ــرر ش ــال 94 مق س
ــه  ــود ب ــزوده ش ــن اف ــرای زوجی ــر و ب دو براب
ایــن ترتیــب هــر یــک از زوجیــن بــه تنهایــی 
ــاح  ــاب افتت ــدوق حس ــن صن ــد در ای می توان
کننــد و تــا ســقف 80 میلیــون تومــان در 

ــد. ــهیات بگیرن ــران تس ته
وی افــزود : در مجمــوع زوجیــن می تواننــد 
در تهــران تــا ســقف 160، در مراکــز اســتان ها 
ــا ســقف  ــاای 200 هــزار نفــر ت و شــهرهای ب
120 و در ســایر شــهرها تــا ســقف 80 میلیــون 

تومــان تســهیات دریافــت کننــد .
رحیمــی انارکــی گفــت : شــرط اســتفاده از 
ــن اســت کــه هــر  ــن تســهیات ای مجمــوع ای
ــس  ــدوق پ ــه در صن ــن جداگان ــک از زوجی ی
ــرده  ــاب ک ــاح حس ــم افتت ــکن یک ــداز مس ان

ــند . باش
ــاب  ــاح حس ــر افتت ــر همس ــت : اگ وی گف
نکــرده باشــد و اان موعــد اســتفاده ایــن 

تســهیات بــرای یکــی از زوجیــن رســیده 
ــت  ــر دریاف ــاوه ب ــد ع ــا می توانن ــد، آنه باش
ــن از  ــی از زوجی ــرای یک ــهیات ب ــقف تس س
ــک  ــده بان ــی ش ــش بین ــای پی ــر ابزاره دیگ
تقــدم  حــق  اوراق  خریــد  نظیــر  مســکن 

تســهیات مســکن اســتفاده کننــد.
ــره بانــک مســکن افــزود:  عضــو هیــات مدی
ــی از  ــه یک ــر ب ــران اگ ــال در ته ــور مث ــه ط ب
ــق  ــی تعل ــون تومان ــقف 80 میلی ــن س زوجی
گرفتــه باشــد دیگــری می توانــد تــا ســقف 50 
ــاز  ــپرده ممت ــهیات س ــان از تس ــون توم میلی
ــدم تســهیات مســکن و در  ــا اوراق حــق تق ی
ــقف  ــد از س ــا می توانن ــر دوی آنه ــوع ه مجم
تســهیات 130 میلیــون تومانــی اســتفاده 

ــد. کنن
وی گفــت :  نــرخ ســود تســهیات اوراق حق 
ــان  ــت و متقاضی ــد اس ــم درص ــدم 17 و نی تق

بــا مراجعــه بــه فرابــورس می تواننــد آن را 
ــد. ــداری کنن خری

رحیمـی انارکی بـا بیان اینکه مدت تقسـیط 
تسـهیات صندوق مسـکن یکم 12 سـاله است 
، گفـت :  قسـط پرداختـی بـرای صنـدوق پـس 
انـداز یکـم در تهـران بـرای سـقف 80 میلیـون 
تومانـی می توانـد از 960 هزارتومان آغاز شـود.

تقـدم  اوراق حـق  قسـط  نـرخ   : گفـت  وی 
مسـکن نیـز در تهـران می توانـد از 750 هـزار 

تومـان آغـاز شـود .
افـزود:   بانـک مسـکن  عضـو هیـات مدیـره 
درمجمـوع تـا روز 17 خـرداد نزدیـک بـه 47 
هـزار فقـره حسـاب در صنـدوق پس انـداز یکم 
افتتـاح شـده اسـت که سـهم تهـران 26 درصد 
، مراکـز اسـتان ها و شـهرهای بـاای 200 هزار 
نفر 52 درصد و سـهم شـهرهای زیـر 200 هزار 

نفـر 22 درصد اسـت .

وی بـا بیـان اینکـه متوسـط افتتـاح حسـاب 
تومـان  میلیـون   20 بـاای  صنـدوق  ایـن  در 
اسـت و ایـن نشـانگر آن اسـت کـه متقاضیـان 
گفـت  انـد،  کـرده  گـذاری  برنامـه سـپرده  بـا 
: بـه طـور میانگیـن روزانـه بـاای 200 فقـره 
شـعب  در  یکـم  انـداز  پـس  صنـدوق  سـپرده 
بانـک مسـکن افتتاح شـده اسـت بنابراین پیش 
بینـی می کنیـم تعـداد قابـل توجهی از سـپرده 

گـذاران از ایـن تسـهیات اسـتفاده کننـد .
وی بـا بیـان اینکـه هـر مـاه 8 تا 9 هـزار نفر 
از تسـهیات خریـد مسـکن بـا سـایر ابزارهـای 
بنابرایـن   : گفـت   ، می کننـد  اسـتفاده  بانـک 
پیـش بینـی می کنیم کـه ورود سـپرده گذاران 
صنـدوق پـس انـداز مسـکن یکـم بـرای خرید 
مسـکن تاثیـر عمـده ای روی قیمـت واحدهای 

مسـکونی نخواهـد داشـت .
 رحیمــی انارکــی بــا اشــاره بــه رکــود 
ــم  ــزود: معتقدی ــکن اف ــازار مس ــاله در ب چندس
ــرایط  ــهیات ش ــن تس ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ک
خوبــی بــرای خریــد واحــد مناســب بــرای زوج 

ــت . ــده اس ــم ش ــی فراه ــه اول ــای خان ه

 عرضه تسهیات جدید مسکن عرضه 
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شنبهجمعهپنج شنبه

شهرســتان عجب شــیر از دیربــاز بــه عنــوان 
یکــی از شــهر های فرهنگــی کشــور بــه شــمار 
می رفتــه اســت و تاریــخ غنــی عجب شــیر 
شــهر گواهــی اســت بــر ایــن مدعــا. از ایــن رو 
شــهرداری عجــب شــیر بــر خــود ازم می دانــد 
ــق اخــاص  ــوان دارد، در طب ــا هرآنچــه در ت ت
ــهروندان  ــه ش ــته ب ــی شایس ــاده و خدمات نه
ــد.  ــه ده ــگ عجب شــیر ارائ ــا فرهن ــم و ب فهی
از ایــن رو گزیــده ای از پروژه هــای اجــرا 
شــده طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری 
ــد  ــرم می رس ــهروندان محت ــتحضار ش ــه اس ب
ــهروندان  ــکاری ش ــی از هم ــن قدردان ــا ضم ت
محتــرم، بتوانــد چــراغ راه آینــده خدمتگــذاران 

ــز باشــد. ــردم عزی شــما م

ــد ناگسســتنی اســام و  ــه پیون ــه ب ــا توج ب
فرهنــگ شهرســتان عجــب شــیر و در راســتای 
بزرگداشــت اماکــن متبرکــه شهرســتان، نمــای 
ســاختمان امــام زاده داود)ع( و شــهدای گمنــام 
ــاک  ــه خ ــوار ب ــد آن بزرگ ــوار مرق ــه در ج ک
ــا همــکاری شــرکت فــواد  ســپرده شــده اند، ب
ــت.  ــیده اس ــام رس ــه اتم ــیر ب ــب عجب ش صائ
شــایان ذکــر اســت مدیریــت محتــرم شــرکت 
ــروژه  ــن پ ــام ای ــیر انج ــب عجب ش ــواد صائ ف
ــن  ــد، همچنی ــده گرفته بودن ــر عه ــخصا ب را ش
آقــای مهنــدس اصغــر افشــانی، مدیریــت 
شــرکت قطعــات بتنــی شهرســتان عجب شــیر 
یکدســتگاه بــرج نــوری 18 متــری بــه ارزش ده 
میلیــون تومــان جهــت اســتفاده در ایــن پــروژه 

بزرگوارانــی  دیگــر  از  کرده انــد.  خریــداری 
ــکاری  ــیر هم ــهرداری عجب ش ــا ش ــه در ب ک
ــا  ــه ب ــتند ک ــروی هس ــوم نامب ــد مرح کرده ان
اهــداء یــک دســتگاه آمبوانــس در ســال های 
گذشــته ایــن نهــاد را یــاری داده انــد کــه 
ــهر و  ــورای ش ــرم ش ــای محت ــن رو اعض از ای
روابــط عمومــی شــهرداری عجب شــیر برخــود 

وظیفــه می داننــد از اقدامــات خداپســندانه 
ــد. ــه جــا آورن ایــن عزیــزان کمــال تشــکر را ب

یکــی از مســایلی کــه از ســال های گذشــته 
در منطقــه "حمــام کوچــه" )خیابــان جهــاد( و 
ــن  ــروژه مسیرگشــایی ای ــال پ ــدت 8 س ــه م ب
معبــر را مســکوت قــرار داده بــود، واقــع شــدن 

ســاختمان فرمانــداری در ایــن مســیر بــود 
ــداری  ــت فرمان ــت سرپرس ــه هم ــراً ب ــه اخی ک
ــی  ــای مراث ــاب آق ــیر جن ــتان عجب ش شهرس
ــا  ــت و ب ــده اس ــع گردی ــکات مرتف ــن مش ای
رفــع ایــن مشــکل منطقــه ســعیدآباد و حمــام 
ــر  ــوار شــهداء متصــل شــده  و ب ــه بل کوچــه ب
ــر و  ــی معاب ــار ترافیک ــز از ب ــاس نی ــن اس همی
مســیرها کاســته خواهــد شــد. از دیگــر اثــرات 
افزایــش رونــق  بــه  ایــن طــرح می تــوان 
ــت  ــد اس ــرد. امی ــاره ک ــه اش ــادی منطق اقتص
در آینــده ایــن پــروژه بــا همــکاری شــهروندان 
مجموعــه  در  آنــان  خدمتگــذاران  و  عزیــز 

ــد. ــرانجام برس ــه س ــهرداری ب ش
ــر  ــازی معاب ــازی و زیباس ــتای بهس در راس

شــهری، شــهرداری عجب شــیر اقــدام بــه 
ــفالت  ــال کاری و آس ــازی، فی ــازی، زیرس بازس
کاری خیابــان شــهریار )کمربنــدی میانــی 
ــه  ــا توجــه ب داخــل شــهر( کــرده اســت کــه ب
ــتای  ــی در راس ــیر گام مهم ــن مس ــت ای اهمی
ــمار  ــه ش ــهری ب ــک ش ــت ترافی ــود وضعی بهب

ــی رود. م
در ادامــه شــهرداری شهرســتان عجــب شــیر 
ــروژه گل کاری و ایجــاد  ــاز اول پ ــا اجــرای ف ب
ــی  ــوری ول فضــای ســبز در میــدان حامیــان ن
امــر، تــاش کــرده اســت تــا فضایــی مناســب 
ــاد  ــل ایج ــن مح ــا در ای ــدازی زیب ــم ان و چش
ــا  ــروژه ت ــن پ ــی ای ــل اله ــه فض ــه ب ــد ک کن

ــه اتمــام خواهــد رســید. ــان ســال ب پای

گزارش عملکرد شهرداری 
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