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ســرمقــاله

تازه های خبرتازه های خبر

جعفر شکوریان

 تغییر زمان برگزاری انتخابات سال 
آینده به دلیل تقارن با ماه رمضان 

مشکلی را به وجود نمی آورد

داخلـی  امـور  و  شـوراها  کمیسـیون  عضـو 
زمـان  گفت:تغییـر  اسـامی  شـورای  مجلـس 
برگـزاری انتخابـات سـال آینـده به دلیـل تقارن 
بـا مـاه رمضـان مشـکلی را بـه وجود نمـی آورد 
ولـی آنچـه کـه اهمیـت دارد زمان پایـان مهلت 

کار شـوراها و ریاسـت جمهـوری اسـت.
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از خانـه ملـت، محمـد محمـودی شـاه نشـین 
در خصـوص تغییـر زمـان انتخابات سـال آینده 
بـه دلیـل اقـارن بـا مـاه مبـارک رمضـان، اظهار 
داشـت: زمـان برگـزاری انتخابات طبـق قانون با 
پیشـنهاد وزارت کشور و تصویب دستگاه نظارت 

است.
وی افـزود: مشـکلی در ایـن زمینـه بـه وجود 
نمـی آید ولـی آنچه که اهمیـت دارد زمان پایان 

مهلت کار شـوراها و ریاسـت جمهوری اسـت.
نماینـده شـهریار، شـهر قـدس و مـارد در 
مجلـس شـورای اسـامی بیان کـرد: زمـان باید 
طـوری انتخـاب شـود کـه شـرایط قانونـی برای 
تاییـد انتخابـات، تنفیـذ حکـم رئیـس جمهـور 
توسـط مقـام معظـم رهبری و شـرایط آغـاز کار 

برگزیـده شـدگان ایجاد شـود.
داخلـی  امـور  و  شـوراها  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس شـورای اسـامی ادامـه داد: تغییـر زمان 
20 روز زودتـر یـا دیرتـر در انتخابـات تفاوتـی را 

نمی کنـد. ایجـاد 
از  بخشی  شد:  متذکر  نشین  شاه  محمودی 
ناظرین با توجه به اینکه از مرکز اعزام می شوند 
به شهرستان ها و استان ها و همچنین برخی نیز از 
مرکز استان ها اعزام می شوند به شهرهای مختلف 
در طول سفر مشکاتی در انجام روزه برای آن ها 

به وجود می آید
عضو کمیسیون شـوراها و امور داخلی مجلس 
شـورای اسـامی گفـت: در مـاه رمضان بـا توجه 
به اسـتقبال گسـترده مـردم از انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و تقارن زمان اجـرای انتخابات با زمان 
افطـار و طـول برگـزاری انتخابات در 12 سـاعت 
سـبب می شـود تا مشـکاتی بـه وجـود بیاید که 

تغییـر زمـان انتخابات کار عاقانه ای اسـت.

رئیس شورای زنان فرهیخته استان:
همایش »بانوان فرهیخته« در 

آذربایجان شرقی برگزار می شود
فرهیختـــه  زنـــان  شـــورای  رئیـــس 
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: نخســـتین 
ــه  ــتان بـ ــه اسـ ــوان فرهیختـ ــش بانـ همایـ
همـــت دانشـــگاه آزاد اســـامی آذربایجـــان 

می شـــود. برگـــزار  شـــرقی 
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
بـــه نقـــل از مهـــر، ملیحـــه پورســـتار بـــا 
اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: نخســـتین 
ـــه  ـــه ب ـــوان فرهیخت ـــه ای بان ـــش منطق همای
ـــگاه  ـــراه کارگاه آموزشـــی بازشناســـی جای هم
ـــا رویکـــرد اســـامی در دانشـــگاه آزاد  ـــان ب زن

ــود. ــزار می شـ ــز برگـ ــامی تبریـ اسـ
ـــه  ـــش ب ـــن همای ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــگاه  ـــه دانش ـــان فرهیخت ـــورای زن ـــت ش هم
آزاد اســـامی اســـتان و بـــا مشـــارکت 
ـــای پژوهشـــی و فرهنگـــی واحـــد  ـــت ه معاون
تبریـــز برگـــزار خـــواد شـــد، ادامـــه داد: نقـــش 
ـــی،  ـــای اجتماع ـــیب ه ـــر آس ـــوان در براب بان
نقـــش بانـــوان در حفـــظ ســـامت و بهداشـــت 
ــش  ــی نقـ ــاز شناسـ ــه و بـ ــی جامعـ روانـ
ـــوزش، پژوهـــش،  ـــای آم ـــوان در عرصـــه ه بان
ـــای  ـــه از محوره ـــگ جامع ـــت و فرهن مدیری

ایـــن همایـــش اســـت.
زنـــان  رئیـــس شـــورای  پورســـتار 
ــت  ــرقی مهلـ ــان شـ ــه آذربایجـ فرهیختـ
ــش  ــن همایـ ــه ایـ ــاات بـ ــال مقـ ارسـ
زمـــان  و  ســـال جاری  مـــرداد   ۳1 را 
و  عنـــوان   ۹۵ مهـــر   1۴ را  برگـــزاری 
ــتانداری آذربایجـــان  تصریـــح کـــرد: اسـ
شـــرقی، ســـازمان فرهنگـــی شـــهرداری 
تبریـــز، بســـیج اســـاتید واحـــد تبریـــز، 
اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
ــت  ــرقی، معاونـ ــان شـ ــتان آذربایجـ اسـ
بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، 
اســـامی:  آزاد  دانشـــگاه  واحدهـــای 
تبریـــز، مراغـــه، بســـتان آبـــاد، خامنـــه 
و هادیشـــهر از حامیـــان ایـــن همایـــش 

هســـتند.
رئیـــس شـــورای زنـــان فرهیختـــه 
آذربایجـــان شـــرقی در پایـــان خاطـــر 
بـــرای  عاقمنـــدان  شـــد:  نشـــان 
کســـب اطاعـــات بیشـــتر و ارســـال 
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ــیم،  ــم می شناس ــام روز  قل ــا ن ــروز را ب ام
ــن  ــان آفری ــا جری ــان ام ــی بیج ــان ش هم
ــرد ...  ــاد ک ــوگند ی ــر او س ــد ب ــه خداون ک
ــنایی  ــی،  روش ــرد بخش ــم ، خ آری ذات قل
ــس  ــوی انسان اســت پ در مســیر کمــال معن
و  پاسداشــت  را  آن  حرمــت  می بایســت 
اجــازه دهیــم تــا همچنــان مثــال شمشــیری 
ــی  ــاد و تباه ــل و فس ــره جه ــر پیک ــده ب برن

ــد. ــه زن زخم
قلــم، سرچشــمه اســت، آن را نخشــکانیم. 
»قلــم« چشــم اســت تــا قــدم از قــدم 
ــم، آن را  ــان را ببینی ــش پایم ــم و پی برداری
ــط  ــه فق ــت، ن ــم« عصاس ــم. »قل ــور نکنی ک
بــرای پیــران کــه همــگان بــدان تکیــه 
می کننــد. قلــم، تنهــا عصــای دســت نیســت، 
فرهنــگ، اندیشــه، تفکــر و فرهیختگــی، همه 
ــا  ــن عص ــد، ای ــه کرده ان ــا تکی ــن عص ــر ای ب
را نشــکنیم. »قلــم« زبــان اســت، ســخن 
را  قلــم  می گویــد، جنبــش دارد، حیــات 
ــم«  ــت. » قل ــّدس اس ــم« مق ــم. »قل نگیری
ــا آن  ــد ب همــان وســیله ای اســت کــه خداون
ــت و  ــل و معرف ــان عق ــم، زب ــم نمود.قل تعلی
ــه  ــده اندیش ــان کنن ــان ها و بی ــاس انس احس

و شــخصیت صاحــب آن اســت.
ــت،  ــان دوم انســان هاســت. هوی ــم، زب قل
چیســتی و قلمــرو قلــم بســیار گســترده تــر 

ــان بگنجــد. از آن اســت کــه در بی

قلم
 معجزه ای جاویدان
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برخورد با معلول است
روابط عمومی شهرداری 
تبریز،  پشت درهای بسته!
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دولت نشان داد با 
متخلفان بدون جانبداری 

برخورد می کند
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 رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات کشـــاورزی 
در  آنچـــه  گفـــت:  شـــرقی  آذربایجـــان 
به عنـــوان  کشـــورمان  فعلـــی  شـــرایط 
ـــت  ـــاورزی اهمی ـــالم کش ـــول س ـــی محص ویژگ
ـــم در  ـــود و س ـــای ک ـــزان بقای ـــادی دارد می زی
محصـــوات کشـــاورزی اســـت و در محصـــوات 
غذایـــی و کشـــاورزی، بـــا اســـتانداردهای 

ــم. ــادی داریـ ــه زیـ جهانـــی فاصلـ
ـــه  ـــیر ب ـــه عجب ش ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از تســـنیم، برخـــی اوقـــات مشـــاهده 
ـــر  ـــد حداکث ـــرای تولی ـــاورزان ب ـــود کش می ش
ـــی  ـــوند یعن ـــل می ش ـــا متوس ـــه ابزاره ـــه هم ب
ـــی  ـــادی باای ـــه ارزش اقتص ـــی ک در محصوات
ـــا  ـــاه و ی ـــی گی ـــاز واقع ـــه نی ـــی ب ـــد، توجه دارن
ــه از  ــورت بی رویـ ــرده و به صـ ــا نکـ توصیه هـ
کودهـــا بهـــره می برنـــد یـــا بـــرای کاهـــش 
خســـارت آفـــات و بیماری هـــا، به دفعـــات 
ـــد،  ـــوات می کنن ـــی محص ـــه سم پاش ـــدام ب اق
درصورتی کـــه اگـــر ایـــن کار در زمـــان یـــا 
ـــرد ضمـــن کاهـــش  ـــکان مناســـب انجـــام گی م
هزینه هـــا از کاربـــرد بی رویـــه ســـموم نیـــز 

ـــد. ـــد ش ـــری خواه جلوگی
ــی در  ــزارش، حتـ ــن گـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
از محصـــوات  برخـــی  مـــورد صـــادرات 

ــدا پـــس از  ــور مبـ ــز در کشـ ــاورزی نیـ کشـ
آزمایـــش هـــای اولیـــه بـــر روی محصـــوات 
صادراتـــی، بـــه دلیـــل بـــاا بـــودن از حـــد 
ـــود  ـــیمیایی موج ـــواد ش ـــزان م ـــتاندارد می اس
ـــوات  ـــن محص ـــازه ورود ای ـــا، اج ـــوه ه در می
ـــس  ـــا را پ ـــد و آنه ـــود ندادن ـــور خ ـــه کش را ب
فرســـتادند کـــه نمونـــه عینـــی آن، کشـــور 
ـــن  ـــا ای ـــه باره ـــان اســـت ک ـــوری آذربایج جمه

ـــا رخ  ـــی م ـــای صادرات ـــرای کانتینره ـــاق ب اتف
داده اســـت.

کاشت صحیح،  به موقع و اصولی را 
می توان برای تولید محصول سالم لحاظ نمود

رئیـــس  مرکـــز تحقیقـــات کشـــاورزی 
و منابـــع طبیعـــی آذربایجـــان شـــرقی، بـــا 
اشـــاره بـــه ضـــرورت علمـــی شـــدن تولیـــد 

محصـــوات کشـــاورزی اظهـــار کـــرد: اگـــر 
ــور  ــاورزی در کشـ ــوات کشـ ــد محصـ تولیـ
مســـلح بـــه ســـاح علـــم و دانـــش شـــود، 

همـــه مشـــکات حـــل خواهنـــد شـــد.
 وی افـــزود: ایـــن رونـــد بایـــد از زمـــان 
ــرف  ــان مصـ ــا زمـ ــده و تـ ــت شروع شـ کاشـ
ــا  ــا بـ ــی تنهـ ــد، یعنـ ــته باشـ ــه داشـ ادامـ
ــرف  ــگام مصـ ــوات در هنـ ــش محصـ آزمایـ
ــام داد. ــی انجـ ــاوت صحیحـ ــوان قضـ نمی تـ

ــررت  ــفعلی  زاده از ضـ ــین لطـــــــ حسـ
علمـــی شـــدن مراحـــل تولیـــد محصـــوات 
کشـــاورزی گفـــت و تشـــریح کـــرد: کاشـــت 
صحیـــح، به موقـــع و اصولـــی همـــراه بـــا 
و  داشـــت  دوره  در  علمـــی  نظارت هـــای 
ــارداری بهداشـــتی و  ــار انبـ برداشـــت در کنـ
بـــه  دور از نگهدارنده هـــای غیربهداشـــتی 
را می تـــوان بـــرای تولیـــد محصـــول ســـالم 

لحـــاظ نمـــود. 
نیــاز  افــزود: درنهایــت، در صــورت  وی 
ــدم  ــرف، از ع ــش از مص ــت پی ــک تس ــا ی ب
وجــود ترکیبــات ســمی ماننــد آفاتوکســین 

هــا می تــوان اطمینــان یافــت و در کنــار 
ــداری،  ــت نگه ــود، کیفی ــم و ک ــده س باقی مان

فــرآوری و ...

اهمیت سامت مواد غذایی برای حیات بشر
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جهانگیری :

فساد بزرگ مالی نباید 
پشت فیش های نجومی 

مخفی شود 

استاندار آذربایجان شرقی:

پرداخت 
حقوق های نامتعارف 

ریشه در سال های قبل دارد

مهندس محمد اسماعیل سعیدی:

حل مشکل بیمه قالیبافان در 
گرو اصاح آیین نامه اجرایی 

قانون بیمه های اجتماعی

رونق تولید و اقتصاد ازجمله اولویت های دولت است.

دریافتی یک استاندار از فعالیت های بخش خصوصی به مراتب کمتر است.
دولت تدبیر و امید باید پاسخگوی کارهای غلط گذشته باشد.

می توانیم گره های کور اقتصادی کشور را بگشاییم.

خانواده دولت پاکدست است.
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یادداشــت دیدگاه

علی تارم

ایـــران یکـــی از نفـــت خیـــز تریـــن 
می شـــود  محســـوب  جهـــان  مناطـــق 
و از ذخایـــر زیرزمینـــی قابـــل توجهـــی 
ـــدات  ـــه آن تولی ـــه نمون ـــت ک ـــوردار اس برخ
گاز ایـــن کشـــور اســـت کـــه در رتبـــه دوم 
ـــکل  ـــال مش ـــن ح ـــا ای ـــرار دارد. ب ـــان ق جه
ـــف  ـــای مختل ـــرهای دولته ـــکاری از دردس بی
ــچ  ــه هیـ ــت، بطوریکـ ــوده اسـ ــران بـ در ایـ
دولتـــی در ایـــران نتوانســـته اســـت بطـــور 
محســـوس و قابـــل قبولـــی ایـــن معضـــل 
را حـــل نمایـــد. عـــدم توانایـــی دولـــت در 
ایجـــاد اشـــتغال مناســـب و آبرومندانـــه 
ـــرای رواج  ـــی ب ـــه عامل ـــوان ب ـــل ج ـــرای نس ب
ــان  ــی در میـ ــی و اجتماعـ ــراف اخاقـ انحـ

آنهـــا تبدیـــل شـــده اســـت.
ــریع  ــترش سـ ــش و گسـ ــروزه پیدایـ امـ
ـــا  ـــراه ب ـــت آن هم ـــي جمعی ـــهرها و فزون ش
مســـائل و مشـــکات خاصـــي اســـت کـــه 

ــأله  ــدارد. مسـ ــابقه نـ ــخ سـ ــول تاریـ در طـ
بیـــکاري و اشـــتغال بـــه  عنـــوان یکـــي از 
عمده تریـــن مســـائل اجتماعـــي اقتصـــادي، 
ــعه  ــال توسـ ــورهاي در حـ ــر کشـ گریبانگیـ
مي باشـــد. بیـــکاري منشـــأ بســـیاري از 
ــبب  ــي و مسـ ــوار اجتماعـ ــاي ناگـ پیامدهـ
اصلـــي از هـــم گیســـختگي هاي تعامـــل 

هـــای مـــورد لـــزوم جامعـــه اســـت. 
بیـــکاري از عمـــده تریـــن عامـــل فســـاد 
ــل  ــه ها و عوامـ ــود و ریشـ ــناخته مي شـ شـ
از  بســـیاری  اجتماعـــي  نابهنجاري  هـــاي 
جملـــه : فحشـــا، ســـرقت، اعتیـــاد، ضـــرب 
و جـــرح، تجـــاوزات فـــردي و گروهـــي و... 
ـــه کارشناســـي  ـــورد مطالع ـــد م ـــه بای اســـت ک

قـــرار بگیـــرد
ــی  ــکات زندگـ ــرار از مشـ ــکاری و فـ بیـ
ـــا  ـــدن ب ـــرو ش ـــرد از روب ـــی ف ـــدم توانای و ع

مســـایل اجتماعـــی موجـــب

و  مهمـــــــترین  را مي تــوان  فراغــت 
دلپذیرتریــن اوقــات انســان ها دانســت. ایــن 
اوقــات بــراي مومنیــن لحظــه هــاي نیایــش 
ــر و  ــق تفک ــان دقای ــراي عالم ــود، ب ــا معب ب
تامــل و بــراي هنرمنــدان زمــان ســاختن و 
ابــداع و اختــراع اســت در عیــن حــال بــراي 
ــا ل  ــت م ــات فراغ ــن اوق ــز ای ــده اي نی ع
آوریــن تریــن و خســتگي تریــن لحظــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــات فراغ ــت. اوق هاس
ــاد  ــه در ابع ــي ک ــي، اجتماع ــده فرهنگ پدی
مختلــف اقتصــادي، سیاســي و غیــره مؤثــر 
اســت موضــوع مشــترک بیــن مقــام اقشــار 
جامعــه اســت. ویژگي هــاي نهفتــه در اوقــات 
فراغــت عاملــي اســت کــه از یــک ســو 
مــورد توجــه و عنایــت دســت اندرکاران 
امــور  مســئوان  و  تربیــــت  و  تعلیــم 
فرهنگــي و از طــرف دیگــر روان شناســان و 
ــه طــوري  ــرد ب ــرار مي گی جامعه شناســان ق

معتقدنــد  کارشناســان  از  بســیاري  کــه 
اوقــات فراغــت آیینــه تمــام  نمــاي فرهنــگ 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــه اس ــک جامع ی
ــراد  ــت اف ــات فراغ ــدن اوق ــي گذران چگونگ
یــک جامعــه تــا حــد زیــادي معــرف 
ــت و  ــه اس ــگ آن جامع ــاي فرهن ویژگي ه
از ایــن نظــرگاه کوشــش بــراي شناســایي و 
چگونگــي گذرانــدن اوقــات فراغــت در یــک 
ــز  ــي حائ ــروه اجتماع ــک گ ــا ی ــه ی جامع
اهمیــت و اعجــاز ویــژه اي اســت کــه قــرآن 
ــاذا فرغــت فانصــب و  ــد: »ف ــم مي فرمای کری

ــب«. ــک فارغ ــي رب ال
در  شــده  انجــام  تحقیقــات  براســاس 
توســعه،  حــال  در  کشــورهاي  برخــي 
ــت،  ــات فراغ ــذران اوق ــده گ ــکات عم مش
ــدم  ــي، ع ــالم تفریح ــات س ــتن امکان نداش
آگاهــي، نداشــتن برنامــه صحیــح و اصولــي 

و همچنیــن اجـــراي سیاســت هاي

امید شکوریان
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بیکاري، عمده ترین عامل فساد اوقات فراغت یا اوقات فراقت 
درآموزش و پرورش

رهبر معظم انقاب اسامی در خطبه های نماز عید سعید فطر بیان کردند:

پدیده زشت دریافت های نامشروع 
نتیجه ترویج تجمل و اشرافی گری
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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:

مـــردم مســـلمان و خداجـــوی ایـــران، بـــه 
ــی و  ــاه روزه داری و بندگـ ــک مـ ــکرانه یـ شـ
ـــعید  ـــد س ـــاز عی ـــال، نم ـــد متع ـــادت خداون عب
فطـــر را بـــا شـــکوه فـــراوان، در سراســـر 
ــور  ــن حضـ ــد. اوج ایـ ــزار کردنـ ــور برگـ کشـ
ــی  ــام خمینـ ــای امـ ــکرگزاری، در مصـ و شـ
تهـــران بـــود کـــه نمـــاز عیـــد ســـعید فطـــر 
بـــه امامـــت ولـــی امـــر مســـلمین حضـــرت 

آیـــت اه خامنـــه ای اقامـــه شـــد.
ــه اول  ــامی در خطبـ ــاب اسـ ــر انقـ رهبـ
نمـــاز، ضمـــن تبریـــک عیـــد ســـعید فطـــر 
بـــه ملـــت ایـــران و امـــت بـــزرگ اســـامی، 
ــر از  ــور را پـ ــال در کشـ ــان امسـ ــاه رمضـ مـ
ـــرع  ـــوع و تض ـــل، خش ـــه، توس ـــت، توج معنوی
ـــه  ـــد ب ـــئوان بای ـــا مس ـــد: م ـــد و گفتن خواندن
دلهـــای نورانـــی ایـــن مـــردم مؤمـــن غبطـــه 
بخوریـــم و البتـــه خـــدا را شـــکرگزار باشـــیم 
امـــا از طـــرف دیگـــر بایـــد بدانیـــم کـــه در 
ـــئولیت  ـــه مس ـــور چ ـــن کش ـــردم مؤم ـــال م قب

ســـنگینی داریـــم.
ــه ای، روزه داری  ــت اه خامنـ ــرت آیـ حضـ
مـــردم به ویـــژه جوانـــان و نوجوانـــان در 
ــال را  ــای سـ ــن روزهـ ــن و گرم تریـ بلندتریـ
از جلوه هـــای زیبـــای مـــاه مبـــارک رمضـــان 
البتـــه  افزودنـــد:  و  برشـــمردند  امســـال 
ـــان  ـــد نوجوان ـــعی کردن ـــی س ـــتهای خبیث دس
ـــف  ـــه لط ـــه ب ـــانند ک ـــواری بکش ـــه روزه خ را ب
ـــق  ـــز موف ـــده نی ـــق نشـــدند و در آین ـــی موف اله

نخواهنـــد شـــد.
ـــوع  ـــن موض ـــد: ای ـــان کردن ـــان خاطرنش ایش
ـــر  ـــار دیگ ـــردم و مســـئوان کشـــور را ب ـــد م بای
ـــران  ـــث ای ـــمنان خبی ـــه دش ـــد ک ـــه کن متوج
ــده  ــل بالنـ ــردن نسـ ــرای دور کـ ــامی بـ اسـ
ــد  ــی دارنـ ــه برنامه هایـ ــن چـ ــور از دیـ کشـ
ــا  ــان، بـ ــال بدخواهـ ــزی امسـ ــا برنامه ریـ امـ

هوشـــیاری مـــردم بـــه شکســـت انجامیـــد.
برگـــزاری  اســـامی،  انقـــاب  رهبـــر 
ــوای  ــدس در هـ ــم روز قـ ــی عظیـ راهپیمایـ
بســـیار گـــرم به خصـــوص در اســـتانهای 
ــی کشـــور را جلـــوه زیبـــای دیگـــر  جنوبـ
و یکـــی از کارهـــای بـــزرگ و مجاهـــدت 
ـــتند و  ـــان دانس ـــارک رمض ـــاه مب ـــردم در م م
گفتنـــد: مـــردم بـــا ایـــن حضـــور گســـترده 
و بلنـــد کـــردن فریـــاد خـــود در قبـــال 
ــام  ــع اعـ ــطین، در واقـ ــم فلسـ ــئله مهـ مسـ
ـــامی  ـــای اس ـــی دولته ـــر برخ ـــه اگ ـــد ک کردن
ـــی  ـــا برخ ـــت و ی ـــطین خیان ـــان فلس ـــه آرم ب
ــی  ــا برخـ ــد و یـ ــی می کننـ ــا کوتاهـ دولتهـ
ـــتند،  ـــر هس ـــی خب ـــوع ب ـــن موض ـــا از ای ملته
امـــا ملـــت ایـــران حاضـــر اســـت در مقابـــل 
ـــطین  ـــئله فلس ـــتد و مس ـــمنان بایس ـــه دش هم

ــد. را زنـــده کنـ
آیـــت اه خامنـــه ای، مـــاه  حضـــرت 
رمضـــان امســـال را نمایشـــگاه بزرگـــی از 
ــردم  ــت مـ ــای معنویـ ــانه هـ ــا و نشـ جلوه هـ
ـــات  ـــزاری جلس ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــد و ب خواندن
بـــا شـــکوه قرآنـــی در حـــرم هـــای مطهـــر 

ــی  ــانه ملـ ــه در رسـ ــن وجـ ــه بهتریـ ــه بـ کـ
ــر از  ــی دیگـ ــد: یکـ ــد، افزودنـ ــس شـ منعکـ
ــا، پدیـــده ی رو بـــه گســـترش  ایـــن جلوه هـ
ـــف  ـــهرهای مختل ـــی در ش ـــای مردم افطاری ه
و به ویـــژه در مناطـــق مختلـــف تهـــران بـــود 
کـــه ایـــن معنویـــت و روحیـــه خدمتگـــزاری 
ــردی را تحـــت  ــر فـ ــاً هـ ــردم، انصافـ ــه مـ بـ

ــد. ــرار می دهـ ــر قـ تأثیـ
ایشـــان، پدیـــده حســـنه افطاری هـــای 
ـــرفانه  ـــای مس ـــل افطاری ه ـــی را در مقاب مردم
و مترفانـــه دانســـتند و خاطرنشـــان کردنـــد: 
ــه  ــدام بـ ــتگاهها اقـ ــی دسـ ــفانه برخـ متأسـ
پدیـــده زشـــت افطاری هـــای پـــر هزینـــه در 
ـــتحق کردنـــد  ـــراد غیـــر مس هتلهـــا بـــرای اف
کـــه بایـــد گفـــت افطاری هـــای ســـاده و 
ـــذران در  ـــتحق و رهگ ـــراد مس ـــه اف ـــی ب مردم

مقابـــل ایـــن موضـــوع قـــرار دارد.
»توزیـــع  اســـامی،  انقـــاب  رهبـــر 
افطـــاری دِر خانـــه نیازمنـــدان به وســـیله 
جوانانـــی کـــه نـــام خـــود را »کوچه گردانـــان 
عاشـــق« گذاشـــته اند«، »برگـــزاری جلســـات 
ــاجد،  ــات در مسـ ــا و مناجـ ــکوه دعـ ــر شـ پـ
در  به ویـــژه  شـــهدا  مـــزار  و  حســـینیه ها 
ــد و  ــه رشـ ــنت رو بـ ــا«، »سـ ــبهای احیـ شـ
ـــان« و  ـــر رمض ـــه آخ ـــکاف در ده ـــارک اعت مب
ـــگان  ـــه رای ـــکان در معاین ـــی پزش ـــدام برخ »اق
بیمـــاران در مـــاه رمضـــان« را جلوه هـــای 
ـــتند و  ـــان دانس ـــاه رمض ـــری از م ـــای دیگ زیب
تأکیـــد کردنـــد: این چنیـــن رمضانـــی قطعـــاً 
ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــت اله ـــب رحم ـــب جل موج

حضـــرت آیـــت اه خامنـــه ای در خطبـــه 
دوم نمـــاز، بـــا اشـــاره بـــه انفجارهـــای 
ــراق،  ــر در عـ ــای اخیـ ــتی در روزهـ تروریسـ
ترکیـــه، بنـــگادش و برخـــی کشـــورهای 

ــد  ــال عیـ ــفانه امسـ ــد: متأسـ ــر، گفتنـ دیگـ
کشـــورها  برخـــی  در  مســـلمانان  فطـــر 
ـــد  ــه می خواهن ــتهایی کـ ــت تروریسـ به دسـ
ـــان  ـــتور ارباب ـــی« را دس ـــی و بدل ـــام جعل »اس
ــد  ــام واقعـــی« کننـ ــن »اسـ ــود جایگزیـ خـ
ــات،  ــن جنایـ ــد، و ایـ ــزا شـ ــه عـ ــل بـ تبدیـ
نتیجـــه پـــرورش دادن تروریســـتها به وســـیله 
ــس و  ــکا، انگلیـ ــی امریـ ــتگاههای امنیتـ دسـ

ــت. ــتی اسـ ــم صهیونیسـ رژیـ
ـــر اینکـــه جـــرم کشـــتار  ـــد ب ـــا تأکی ایشـــان ب
انســـانهای بی گنـــاه در منطقـــه متوجـــه 
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــتهای تکفی ـــان تروریس حامی
البتـــه خـــود آنهـــا نیـــز به تدریـــج در حـــال 
ـــن  ـــا ای ـــتند ام ـــزم هس ـــدن از تروری ـــیب دی آس
ـــد. ـــد ش ـــوش نخواه ـــا فرام ـــرم آنه ـــاه و ج گن

ـــودن  ـــه ب ـــامی، برافروخت ـــاب اس ـــر انق رهب
شـــعله های جنـــگ و ناامنـــی در کشـــورهای 
ـــن را  ـــی و یم ـــوریه، لیب ـــه س ـــه از جمل منطق
مایـــه تأســـف خواندنـــد و افزودنـــد: مـــردم 
یمـــن اکنـــون یکســـال و ســـه مـــاه اســـت 
ـــد  ـــا بای ـــد ام ـــرار دارن ـــا ق ـــر بمبارانه ـــه در زی ک
بـــه ایـــن مـــردم و رهبـــری حکیمانـــه آنـــان 
ـــرایطی و در  ـــن ش ـــه در چنی ـــت ک ـــن گف آفری
ـــدس  ـــی ق ـــی روز جهان ـــرم، راهپیمای ـــوای گ ه

ـــد. ـــزار کردن ـــت برگ ـــا عظم را ب
حضـــرت آیـــت اه خامنـــه ای بـــا تأکیـــد بـــر 
ـــتکباری از  ـــای اس ـــی قدرته ـــدف اصل ـــه ه اینک
ـــم  ـــی و تروریس ـــگ و ناامن ـــن جن ـــه راه انداخت ب
در منطقـــه، بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــدن 
مســـئله فلســـطین اســـت، گفتنـــد: مبـــارزه 
ـــارزه اســـامی  ـــک مب ـــرای آزادی فلســـطین ی ب
ـــت،  ـــن حرک ـــه ای ـــه ادام ـــت ک ـــی اس و همگان
ــرار  ــت و قـ ــلمانان اسـ ــه مسـ ــه همـ وظیفـ
دادن موضـــوع فلســـطین در چارچـــوب یـــک 

ـــط  ـــرف، کاری غل ـــی ِص ـــی و عرب موضـــوع داخل
ـــت. اس

ــه دوم  ــی خطبـ ــش پایانـ ــان در بخـ ایشـ
نمـــاز عیـــد فطـــر، بـــه موضـــوع حقوق هـــا 
ــه  ــه و ظالمانـ ــای غیرمنصفانـ ــت هـ و برداشـ
ــه  ــر اینکـ ــد بـ ــا تأکیـ ــد و بـ ــاره کردنـ اشـ
ـــت  ـــروعی از بی ـــای نامش ـــت ه ـــن برداش چنی
ـــه آرمانهـــای انقـــاب  المـــال، گنـــاه و خیانـــت ب
اســـامی اســـت، افزودنـــد: در ایـــن موضـــوع، در 
ـــی شـــده  ـــاً کوتاهی هـــا و غفلتهای گذشـــته، قطع
ـــا مســـئوان  ـــران شـــود ام ـــد جب ـــه بای اســـت ک
ــروع را  ــای نامشـ ــوق هـ ــوع حقـ ــد موضـ بایـ
ـــه  ـــد و اینگون ـــری کنن ـــدی پیگی ـــور ج ـــه ط ب
نباشـــد کـــه ســـر و صدایـــی بـــه پـــا و بعـــد هـــم 

قضیـــه بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــود.
ــد از  ــا تمجیـ ــامی بـ ــاب اسـ ــر انقـ رهبـ
مواضـــع رئیـــس جمهـــور و رؤســـای قـــوای 
ــورد و  ــر برخـ ــی بـ ــه مبنـ ــه و قضاییـ مقننـ
پیگیـــری قاطعانـــه بـــا ایـــن پدیـــده زشـــت، 
ـــد  ـــوع، بای ـــن موض ـــد: در ای ـــان کردن خاطرنش
ـــود  ـــده ش ـــاز گردان ـــروع ب ـــای نامش ـــت ه دریاف
و افـــرادی کـــه مرتکـــب بـــی قانونـــی شـــده 
ـــون  ـــه از قان ـــم ک ـــرادی ه ـــازات و اف ـــد، مج ان
ــوند،  ــار شـ ــد، برکنـ ــرده انـ ــتفاده کـ سوءاسـ
زیـــرا آنـــان لیاقـــت حضـــور در مراکـــز و 

ــد. ــئولیتها را ندارنـ مسـ
حضـــرت آیـــت اه خامنـــه ای بـــا تأکیـــد 
ـــاش  ـــامی ت ـــام اس ـــمنان نظ ـــه دش ـــر اینک ب
ـــر  ـــکی ب ـــوع، مستمس ـــن موض ـــا از ای ـــد ت دارن
ـــرادی  ـــد: اف ـــد، گفتن ـــاد کنن ـــام ایج ـــد نظ ض
کـــه دریافتهـــای نامشـــروع داشـــته اند در 
ــام،  ــت نظـ ــران پاک دسـ ــا مدیـ ــه بـ مقایسـ
انـــدک هســـتند امـــا همیـــن انـــدک نیـــز، 
ـــود. ـــرف ش ـــد برط ـــت و بای ـــب اس ـــّر و عی مض

ایشـــان یکـــی از علـــل وقـــوع پدیـــده 
ــیبهای  ــروع را آسـ ــای نامشـ ــت حقوقهـ زشـ
ناشـــی از »مســـتی اشـــرافی گری« دانســـتند 
ـــه،  ـــه در جامع ـــی ک ـــد: هنگام ـــد کردن و تأکی
»اشـــرافی گری، اســـراف و تجمـــل«، ترویـــج 
می شـــود، نتیجـــه آن بـــروز پدیده هـــای 
زشـــتی همچـــون دریافتهـــای نامشـــروع 

اســـت.
رهبـــر انقـــاب اســـامی بـــا تأکیـــد 
مجـــدد بـــر لـــزوم برخـــورد جـــدی بـــا 
ایـــن موضـــوع خاطرنشـــان کردنـــد: مســـئله 
عـــزل و برکنـــاری و بازگردانـــدن امـــوال بـــه 
ــئوان  ــتور کار مسـ ــد در دسـ ــال بایـ بیت المـ
ـــن  ـــه ای ـــبت ب ـــی نس ـــکار عموم ـــرا اف ـــد، زی باش
ـــری ازم  ـــر پیگی ـــوع حســـاس اســـت و اگ موض
ـــامی  ـــام اس ـــه نظ ـــردم ب ـــاد م ـــود، از اعتم نش

کاســـته خواهـــد شـــد.
ــش  ــه ای، کاهـ ــت اه خامنـ ــرت آیـ حضـ
ـــد  ـــه خواندن ـــام را فاجع ـــه نظ ـــردم ب ـــاد م اعتم
و تأکیـــد کردنـــد: مســـئوان بایـــد بـــا 
ـــردم  ـــاد م ـــه، اعتم ـــات قاطعان ـــری و اقدام پیگی

را حفـــظ کننـــد.
منبع: پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ـــور  ـــه تص ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــدار تبری فرمان
نمی کنـــم فیـــش حقوقـــی نجومـــی در 
ــود  ــتان وجـ ــی اسـ ــان دولتـ ــان کارکنـ میـ
ــان  ــوق کارکنـ ــت: حقـ ــد گفـ ــته باشـ داشـ
و مدیـــران دســـتگاه های دولتـــی کـــه از 

ــود. ــن می شـ ــاری تأمیـ ــارات جـ اعتبـ
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ــهرتی  ــم شـ ــهریار، رحیـ ــل از شـ ــه نقـ بـ
فـــر افـــزود: حقـــوق کارکنـــان و مدیـــران 
ــای  ــط نهادهـ ــی توسـ ــتگاه های دولتـ دسـ
نظارتـــی همچـــون دیـــوان محاســـبات 

می شـــوند. نظـــارت 
ـــی  ـــش حقوق ـــه فی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
وغیردولتـــی  دولتـــی  درســـازمان های 
متفـــاوت اســـت اظهـــار داشـــت: بنـــده اطـــاع 
ـــی  ـــای نجوم ـــئله فیش ه ـــن مس ـــی از ای دقیق
ـــران عامـــل و اعضـــای  حقوقـــی در میـــان مدی

هیئت مدیـــره شـــرکت های غیردولتـــی و 
ـــز  ـــز نی ـــدارم و در تبری ـــتان ن ـــی اس خصوص
ـــش  ـــران فی ـــون ته ـــی همچ ـــنیده ام کس نش

ـــد. ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــی نجوم حقوق
شـــهرتی فـــر گفـــت: حقـــوق دریافتـــی 
ـــل  ـــد در مقاب ـــدی بای ـــا کارمن ـــر و ی ـــر مدی ه
یافتـــه توســـط وی  انجـــام   ســـطح کار 
تعریـــف شـــود و در سیســـتم دولتـــی نیـــز 
ـــان را  ـــوق کارکن ـــزان حق ـــتی می ـــون بایس قان

مشـــخص کنـــد.
ـــای  ـــردی از خأه ـــر ف ـــر ه ـــزود: اگ وی اف
ـــود  ـــازمانی خ ـــت اداری و س ـــی و موقعی قانون

در هـــر یـــک از قـــوای ســـه گانـــه و نهادهـــای 
ـــاف  ـــاً خ ـــد، طبیعت ـــتفاده کن ـــام سوءاس نظ
ــد در  ــی بایـ ــر رده و مقامـ ــرده و در هـ کـ

ـــد. ـــخگو باش ـــان پاس ـــل آن مقاب
ـــی  ـــه پرسش ـــخ ب ـــز در پاس ـــدار تبری فرمان
ــاره میـــزان حقـــوق دریافتـــی خـــود،  دربـ
ـــی  ـــش حقوق ـــون، فی ـــاس قان ـــر اس ـــت: ب گف
ـــداری از ســـوی وزارت کشـــور  کارکنـــان فرمان
اعـــام می شـــود و شـــخص بنـــده تمایلـــی 
ــدارم و  ــودم نـ ــان خـ ــام آن از زبـ ــه اعـ بـ
بهتـــر اســـت مســـئولین اداری و مالـــی در 
ـــده  ـــی بن ـــوق دریافت ـــزان حق ـــتانداری می اس

را اعـــام کننـــد.
ـــوق  ـــام حق ـــا اع ـــاید ب ـــه داد: ش وی ادام
دریافتـــی بنـــده، کـــم بـــودن آن موجـــب 
تعجـــب مـــردم و افـــکار عمومـــی شـــود و 
حقـــوق نجومـــی در دســـتگاه های دولتـــی 
کـــه از بودجـــه جـــاری و مصـــوب ارتـــزاق 
حکـــم  و  نـــدارد  مفهومـــی  می کننـــد، 
ـــاس  ـــر اس ـــراد ب ـــرای اف ـــادره ب ـــی ص کارگزین

مـــدرک تحصیلـــی و ...صادرمی شـــود.

ـــس  ـــزب محافظـــه کار انگلی ـــدگان حـ نماین
»مایـــکل  کردنـــد؛  را  خـــود  انتخـــاب 
ــد  ــذف شـ ــتری حـ ــر دادگسـ ــوو« وزیـ گـ
و آن هـــا »تـــرزا مـــی« وزیـــر کشـــور و 
ـــرژی را  ـــاور ان ـــر مش ـــام« وزی ـــدره آ لدس »آن
کاندیـــدای پســـت نخســـت وزیری کردنـــد.

ــیر  ــه عجب شـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
بـــه  نقـــــل از ایسنــــا، محافظـــه کاران 
ـــای  ـــوان کاندیداه ـــه عن ـــس دو زن را ب انگلی
ــد  ــت دیویـ ــینی پسـ ــرای جانشـ ــت بـ رقابـ
ـــرای  ـــس ب ـــد و انگلی ـــاب کردن ـــرون انتخ کام
دومیـــن بـــار در تاریـــخ خـــود پـــس از 
ـــت  ـــک نخس ـــت ی ـــرار اس ـــر ق ـــارگارت تاچ م
ـــری روز  ـــد. در رای گی ـــته باش ـــر زن داش وزی
پنج شـــنبه تـــرزا مـــی 1۹۹ رای، آنـــدره آ 
لدســـام ۸۴ رای و مایـــکل گـــوو تنهـــا ۴۶ 

آورد. رای 
ــزب  ــن حـ ــو ایـ ــزار عضـ ــاا 1۵0 هـ حـ
ـــدره آ  ـــور و آن ـــر کش ـــی، وزی ـــرزا م ـــان ت می
لدســـام، وزیـــر مشـــاور انـــرژی، رهبـــر 
آتـــی  نخســـت وزیر  و  حـــزب  آینـــده 

انگلیـــس را انتخـــاب خواهنـــد کـــرد.
یکـــی از ایـــن دو زن بایـــد امـــر دشـــوار 
ــا را در  ــه اروپـ ــس از اتحادیـ ــروج انگلیـ خـ
مقـــام نخســـت وزیـــر آینـــده برعهـــده 
روشـــن  ســـپتامبر  نهـــم  روز  گیـــرد. 
می شـــود کـــه ایـــن وظیفـــه بـــر دوش 

ــی  ــاد. در رفراندمـ ــد افتـ ــک خواهـ کدامیـ
کـــه روز 2۳ ژوئـــن امســـال در بریتانیـــا 
برگـــزار شـــد، ۹/۵1 درصـــد بـــه خـــروج از 
ـــه  ـــه ای ک ـــد؛ نتیج ـــا رای دادن ـــه اروپ اتحادی
هـــم دولـــت انگلیـــس، هـــم مخالفـــان 

ـــران  ـــا بح ـــا را ب ـــه اروپ ـــم اتحادی ـــروج و ه خ
روبـــرو کـــرد.

»خروج یعنی خروج«
بـــه   1۹۷۷ ســـال  مـــی در  تـــرزا 

نمایندگـــی مجلـــس انتخـــاب شـــد. او 
ــن  ــگاه اولیـ ــد در جایـ ــال بعـ ــج سـ پنـ
ـــت.  ـــرار گرف ـــه کار ق ـــزب محافظ ـــس ح رئی
ـــان  ـــه موافق ـــس از جمل ـــور انگلی ـــر کش وزی
ـــد  ـــا بع ـــود، ام ـــا ب ـــه اروپ ـــدن در اتحادی مان
ـــود را  ـــدم خ ـــج رفران ـــدن نتای ـــن ش از روش
بـــه ســـرعت از اردوگاه موافقـــان مانـــدن 
ــت  ــرد و گفـ ــا دور کـ ــه اروپـ در اتحادیـ
کـــه حاضـــر نیســـت در برابـــر خواســـت 
ـــه  ـــروع ب ـــن ش ـــا ای ـــتاد و ب ـــت بایس اکثری
میـــدان آمـــد: »خـــروج یعنـــی خـــروج«. 
هیـــچ  کـــه  کـــرد  می تاکیـــد  تـــرزا 
ـــا  ـــه اروپ ـــدن در اتحادی ـــرای مان ـــی ب تاش
نبایـــد صـــورت گیـــرد و هیـــچ رفرانـــدم 

ــد. ــد شـ ــزار نخواهـ ــاره ای برگـ دوبـ
آنـــدره آ لدســـام از جملـــه طرفـــداران 
جـــدی »بریگزیـــت« اســـت. او ســـال 
در  و  شـــد  مجلـــس  نماینـــده   2010
دارایـــی  وزارت  در  بـــاا  پســـت های 
ــه  ــام گفتـ ــرار گرفـــت. لدسـ انگلیـــس قـ
اســـت کـــه فرصت هـــای بســـیار خوبـــی 
رفرانـــدم  از  پـــس  بریتانیـــا  بـــرای 
خواســـتار  او  می کنـــد.  پیش بینـــی 
ـــه  ـــروج از اتحادی ـــریع خ ـــاه و س ـــد کوت رون
ـــا  ـــه »بریتانی ـــت ک ـــد اس ـــت و معقت اروپاس
ـــدا  ـــان پی ـــری در جه ـــیار بهت ـــگاه بس جای

ــرد.« ــد کـ خواهـ

با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  دیدار  در 
فراوانی  توجه  قابل  نکات  ایشان  دانشجویان 
جای  خود  نوبه  به  هریک  که  کردند  مطرح  را 
این  در  همه  این  با  دارد  فراوانی  تفکر  و  تأمل 
بین توصیه رهبر معظم انقاب اسامی )مّد ظلّه 
العالی( مبنی بر دفاع صریح و بدون تقّیه از نظام 
اسامی را می توان یکی از مهمترین توصیه های 

ایشان به دانشجویان به شما آورد.
و  جامع  بسیار  اختصار،  عین  در  توصیه  این 
کامل می باشد چرا که اصولی مانند عّزت، دفاع 
را در  از اسام، هوشمندی در دفاع و شجاعت 
وظیفه ای  اسامی  نظام  از  دفاع  است.  برگرفته 
است که در هر زمان و هر مکان بر عهده امت 
به  دانشجو  قشر  همه  این  با  دارد  قرار  اسامی 
بسیار  می تواند  گذاری  تاثیر  و  آگاهی  دلیل 
اثرگذارتر در این مسیر گام بردارد چرا که به هر 
دو ساح علم و ایمان مسلح است و در عین حال 
با شجاعتی  تا  باعث می شود  روحیه دانشجویی 
نظام  و  اسام  از  دفاع  راستای  در  زدنی  مثال 

اسامی گام بردارد. 
با این همه رهبر معظم انقاب )دامه برکاته( 
اصل  دو  بر  دانشجویان  به  مهمشان  توصیه  در 
که  چرا  کردند.  تکیه  تقیه  از  دوری  و  صراحت 
دشمنی  دیگر  اسامی،  نظام  دشمنان  امروز 
نظام  برابر  در  آشکارا  و  نمی کنند  نهان  را  خود 
این  بارز  نمونه  ایستاده اند.  اسامی  ایران  الهی 
چون  افرادی  اظهارات  در  می توان  نیز  را  امر 
کلینتون، ترامپ و سناتورهای امریکایی از یک 
سو، برخی حکام مستبد منطقه مانند آل سعود 
و سردمداران رژیم غاصب صهیونیستی به شمار 
آورد. از این رو بر ماست که آگاهانه و با صراحت 
بر  این دفاع عاوه  نظام اسامی دفاع کنیم.  از 
صریح  کام  منطوق  و  ظاهر  در  باید  که  این 
نیز  باطن و مفهومی صریح  از  باشد، می بایست 
توصیه  دوم  بخش  امر  همین  و  باشد  برخوردار 
امام خامنه ای )حفظه ا...( را که همانا بدون تقیه 

بودن است را تبیین می کند.
از  که  دفاعی  داشت  نظر  در  باید  طرفی  از 
نظام اسامی به عمل می آید، می بایست مبتنی 
بر علم و عمل باشد، بدین معنی که هم در رفتار 
و هم درگفتار شخصی تک تک افراد، اسامیت 
و  کامی  تبلیغ  بعد  بر  عاوه  تا  باشد  مشهود 
دفاع کامی، بتوان به صورت عملی نیز از نظام 
از  کرد.  دفاع  عزیز  اسام  آن  تبع  به  و  اسامی 
درجمع  رهبری  معظم  مقام  که  روست  همین 
چرا  می کنند  مطرح  را  توصیه  این  دانشجویان 
از  یکی  عنوان  به  ما  دانشگاه های  امروز  که 
اهداف نظام های استکباری و دشمنان به شمار 
تا  دارد  سعی  ریزی  برنامه  با  دشمن  و  می آید 
جامعه  پایه های  دانشگاهی،  محیط  در  نفوذ  با 
بنیان مورد هدف قرار دهد. حال  از  را  اسامی 
را  اسامی  انقاب  معظم  رهبر  توصیه  این  اگر 
با  ایشان همچون »مقابله  بیانات  کنار سایر  در 
نفوذ و جریان های نفوذی« و نیز »علوم انسانی 
اسامی« قرار دهیم، به اهمیت نقش دانشجویان 
در اعتای جایگاه نظام اسامی پی خواهیم برد.

این توصیه  باب  ابعادی که در  از  یکی دیگر 
می توان  برکاته(  )دامت  خامنه ای  امام  حضرت 
نظام  از  دفاع  در  شجاعت  داد،  قرار  نظر  مد 
اسامی است. چرا که صراحت و دوری از تقیه 
در دفاع نیازمند شجاعتی است که بیش از هر 
قشری، در میان دانشجویان به چشم می خورد و 
هم از این روست که قشر دانشجو می بایست با 
شجاعت وارد این میدان شده و نسبت به دفاع از 
نظام اسامی بااخص در فضایی که مورد هجمه 

شدید دشمنان نظام قراردارد، اقدام کند.
تاریخ گواه این است که دانشجویان با بصیرت 
انقاب  فرزانه  ندای رهبر  ایران زمین،  و شجاع 
اسامی را باردیگر لّبیک خواهند گفت و با تمام 
وجود در برابر هر گونه تهدید داخلی و خارجی 

از نظام اسامی و اصول آن دفاع خواهند کرد.

قلم
 معجزه ای جاویدان

 هرگونه رشــد و پیشــرفت، 
پیــروزی و آرامــش و معرفــت و شــناخت، 
ریشــه در قلــم دارد. تمــدن هــا، تجربــه هــای 
ــدگار  ــتن مان ــا نوش ــوم ب ــیرین و عل ــخ و ش تل
ــن  ــی را بی ــد قلم ــس می توان ــوند.هر ک می ش
انگشــتانش بفشــرد و فرمانــش دهــد کــه 
بنــگارد و هــر آنچــه را از مخیلــه صاحــب 
انگشــت تــراوش می کنــد، بنویســد. قلــم، 
را  واقعیت هــا  می ســازد.  می کنــد.  تخریــب 
ــد.  ــان می کن ــکارها را نه ــد. آش ــکار می کن آش

ــت. ــاودان اس ــزه ای ج ــم، معج ــع قل ــه واق ب
ــم،  ــام قل ــه ن ــرآن ب ــد در ق ــوگند خداون س
ــت آن  ــرافت و قداس ــر ش ــاهد ب ــن ش گویاتری
اســت: »ن َو الَْقلـَـِم َو مــا یَْســُطُروَن؛ ســوگند بــه 
قلــم و آنچــه نویســند.« در جایــی کــه خداونــد، 
صاحــب هســتی بــه آفریــده ای از آفریــده 
هــای خــود قســم یــاد می کنــد، بشــر در چــه 
جایگاهــی می توانــد از ارج و منزلــت آن ســخن 
ــه  ــم ب ــرآن کری ــه ق ــم ک ــر می بینی ــد.  اگ بران
ــل  ــه دلی ــد، شــاید ب ــاد مي کن ــم ســوگند ی قل
ــت  ــر اس ــی بش ــش آن در زندگ ــت و نق اهمی
ــده  ــع آوري کنن ــوم، و جم ــه دار عل ــه خزان ک

ــرون و اعصــار اســت. ــات ق تجربی
 بایـــد توجه داشـــت کـــه اهالـــی قلم 
جبهـــه  پیـــش  قـــراوان  نویســـندگان  و 
با  می توانند  و  هســـتند  کشـــور  فرهنگـــی 
فرهنگ ســـازیهای ازم زمینـــه رشـــد همه 
جانبه جامعـــه را فراهم کننـــد. تاریخ اثبات 
نموده اســـت کـــه اثر یک نویســـنده ممکن 
اســـت یک ملت یـــا جامعه را تحـــت تاثیر 
قـــرار دهد لذا اصحـــاب قلم بایـــد در تولید 
و انتشـــار محتواهای خود دقـــت نظر باایی 

باشند.  داشـــته 
بایـد تـاش کنیـم کـه بـا همراهـی تمـام 
اصحاب رسـانه سـبب تحقق اولویت های کشور 
خصوصـاً در عرصـه فرهنگ و اقتصاد شـویم که 
بـه طـور یقین بدون همراهی اصحاب رسـانه در 
ایـن عرصـه خطیر بـه نتیجه مطلوبـی نخواهیم 
از  کسـی  برکمتـر  امـروزه  شـک  رسـید.بدون 
رهبران و فعالین سیاسـی و اجتماعی   پوشـیده 
اسـت کـه قلم اصحاب رسـانه می توانـد در بطن 
جامعـه سـبب جریان سـازی و فعـل و انفعـاات 
محسـوس شـود لـذا اگـر ما نگـران حراسـت از 
هنجارهـا و باورهـای اصیـل اسـامی و ایرانـی 
هسـتیم در واقـع بایـد بـا حفـظ حرمـت قلم و 
متعهـد به ارزشـهای انقـاب در راسـتای تولید 

تاثیرگذار بکوشـیم. محتواهـای 
اصحــاب قلــم در پیمــودن ایــن مســیر 
ــا  ــود ب ــی خ ــالت ذات ــام رس ــت و انج پرفضیل
ــاب  ــتند. کت ــه هس ــقاتی مواج ــا و مش تنگنا ه
ــت،  ــان اس ــب قلم ــه صاح ــور اندیش ــه تبل ک
در ســال های اخیــر دوران مهجــوری خــود 
ــه  ــتیاق ب ــو اش ــک س ــد، از ی ــی می کن را ط
ــده و از  ــر ش ــی کمت ــه ایران ــدن در جامع خوان
ســوی دیگــر مشــکات اقتصــادی، ناشــران را 

ــت.  ــته اس ــه گذاش ــار و مضیق ــت فش تح
نــگارش، یکــی از مهــم تریــن راه هــای 
ــل انســانی شــمرده  ــت و فضائ گســترش معرف
می شــود و بــه جــرأت می تــوان گفــت تجلیــل 
از مقــام واقعــی دانشــمندان و محققــان عرصــه 
هــای مختلــف علمــی کــه گاه نوشــتن حقایــق 
و آن چــه بــه آن ایمــان داشــته انــد بــه قیمــت 
ــریت  ــار بش ــا در اختی ــده ت ــام ش ــان تم جانش
ــر  ــرای خلــق یــک اث ــرار بگیــرد. نویســنده ب ق
ــنده  ــد نویس ــاز دارد و نبای ــی آرام نی ــه فضای ب
را بــرای آنچــه کــه می نویســد محاکمــه کــرد. 
ــه  ــت. چ ــد نوش ــی نق ــر کتاب ــوان روی ه می ت
ــت  ــم در دس ــا قل ــده ت ــم ش ــت هایی قل دس
پــاکان قــرار بگیــرد و چــه بســیار نویســندگان 

ــده اند. ــم ش ــهید قل ــه ش ــجاع ک ش
ــائل  ــکات و مس ــا مش ــم ب ــل قل ــه اه گرچ
ــا  ــه م ــر هم ــه ب ــتند ک ــه هس ــددی مواج متع
وظیفــه اســت تــا بــا امیــد بــه آینــده ای بهتــر 
و تدبیــر در جهــت حــل و رفــع ایــن مشــکات 
تــاش کنیــم. تــا جامعــه مــا از پژوهــش هــای 
دانشــمندان راه پیشــرفت و توســعه را در پیــش 
ــی،  ــای فرهنگ ــتگی ه ــع وابس ــرد و از قط بگی
ــد  ــه امی ــد ب ــی یاب ــادی رهای ــی و اقتص سیاس

آن روز.

ادامه از صفحه 1
بابک زینی زاده

دفاع صریح از نظام
عامل ناکامی دشمن

رهبر معظم انقاب اسامی در خطبه های نماز عید سعید فطر بیان کردند:

پدیده زشت دریافتهای نامشروع، 
نتیجه ترویج تجمل و اشرافی گری

فرماندار تبریز مطرح کرد:

 فیش حقوقی نجومی در دستگاه های 
دولتی تبریز وجود ندارد 

بعد از مارگارت تاچر،

یک زن نخست وزیر انگلیس می شود 
معصومه آقاپور دبیر اول فراکسیون 

زنان مجلس شد

ــتر در  ــردم شبس ــده م ــور، نماین ــه آقاپ معصوم
مجلــس شــورای اســامی، دبیــر اول فراکســیون زنان 

انتخــاب شــد.
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر بــه نقــل از 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بعــد از برگــزاری انتخابات 
فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســامی، هیــات 

رییســه ایــن فراکســیون مشــخص شــد.
ــن  ــس ای ــوان ریی ــه عن ــوری ب ــه سلحش  پروان
فراکســیون و  زهــرا ســعیدی نیــز بــه عنوان ســخنگو 

انتخــاب شــد.
 طیبــه سیاوشــی و ناهیــد تاج الدیــن بــه عنــوان 
نــواب اول و دوم رییــس و معصومــه آقاپــور و فاطمــه 
ــیون  ــران اول و دوم فراکس ــوان دبی ــه عن ــدر ب ذوالق

انتخــاب شــد.
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ــته  ــای گذش ــی ماه ه ــز ط ــهرداری تبری ش
ــه  ــت ک ــوده اس ــدیدی ب ــادات ش ــاج انتق آم
بســیاری از ایــن انتقــادات نیــز بــه حــق بــوده و 
برخــی از ایــن انتقــادات نیــز در صحــن علنــی 
ــز مطــرح شــده اســت. در  شــورای شــهر تبری
ــادات  ــترین انتق ــوان بیش ــاید بت ــن ش ــن بی ای
ــهر  ــورای ش ــته ش ــه گذش ــه در جلس مطروح
ــز  را ، متوجــه روابــط عمومــی شــهرداری تبری

دانســت. 
عملکــرد ایــن اداره کل و مدیریــت آن باعــث 
ــانه های  ــاب رس ــا اصح ــه تنه ــت ن ــده اس ش
ــز  ــهر نی ــورای ش ــای ش ــه اعض ــتقل بلک مس
ــاری در  ــه ج ــایند. روی ــه بگش ــه گای ــان ب زب
روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز را نمی تــوان 
ــی  ــه شــهردار فعل ــل منتســب ب ــه طــور کام ب
دانســت بلکــه بایــد در نظــر داشــت مدیــر ایــن 
ــاء شــده  ــان شــهردار ســابق ابق اداره کل از زم
ــط  ــر رواب ــم ب ــتم حاک ــع سیس ــت و در واق اس
ــز ملغمــه ای اســت از  عمومــی شــهرداری تبری
ــهردار  ــرد ش ــابق، عملک ــهردار س ــرد ش عملک
فعلــی و فصــل مشــترک ایــن دو یعنــی مدیــر 

ــز. ــهرداری تبری ــی ش ــط عموم رواب
ــک  ــرد ی ــد عملک ــد نبای ــیاری معتقدن بس
فــرد را بــه پــای یــک ســازمان گذاشــت، 
ــورد  ــوان در م ــتنباط را نمی ت ــن اس ــن ای لیک
ــرد  ــا عملک ــه اساس ــرا ک ــت، چ ــران پذیرف مدی
ــی  ــرات مدیرت ــه تفک ــته ب ــازمان، وابس ــر س ه
ــرار دارد و  ــه در راس آن ق ــت ک ــخصی اس ش
ــری،  ــو نگ ــک س ــه ی ــت ک ــن روس ــم از ای ه
دیــدگاه حــذف صــدای مخالــف و برخــورد 
ــا حــد  ــط عمومــی شــهرداری را ت ســخت رواب
ــم  ــی حاک ــر مدیریت ــه تفک ــد نتیج ــادی بای زی

ــت.  ــن اداره کل دانس ــر ای ب
ــم  در ماه هــای گذشــته بارهــا شــاهد بوده ای
نمایندگانــی در شــورای شــهر همچــون دکتــر 
جعفــر مدبــر، دکتــر علــی شــیاری، خانــم ایران 
آهــور و برخــی دیگــر نســبت بــه عملکــرد یــک 
ــراض  ــهرداری اعت ــی ش ــط عموم ــویه رواب س
از تبعیضــی کــه  کــرده و در عیــن حــال 
توســط ایــن اداره کل بیــن نشــریات موافــق و 
ــد.  ــاد کرده ان ــود، انتق ــرار داده می ش ــد ق منتق
ــه  ــخ دادن ب ــی در پاس ــه گاه حت ــی ک تبعیض
ــط  ــس رواب ــط رئی ــگاران توس ــواات خبرن س

ــرد. ــام می گی ــهرداری انج ــی ش عموم
ــه ایــن جملــه کــه »روابــط عمومــی  اگــر ب
آیینــه تمــام قــد یــک ســازمان اســت« اعتقــاد 
گرفــت  نتیجــه  می تــوان  باشــیم،  داشــته 
ــاری  ــز را غب ــد شــهرداری تبری ــه تمــام ق آیین
فراگرفتــه اســت کــه دیگــر نــه تنهــا عیــب این 
ــری  ــه تصوی ــد، بلک ــت نمی نمای ــاد را راس نه
معــوج از شــهرداری تبریــز توســط رســانه های 
ــه می دهــد.  ــی ارائ ــه فعل ــی روی همســو و حام
ــم  ــی رغ ــی عل ــابق و فعل ــهردار س ــر دو ش ه
نقــاط  دارای  داشــته اند،  کــه  ضعف هایــی 

قوتــی نیــز هســتند کــه رئیــس روابــط عمومــی 
ــال ها  ــی س ــتند ط ــز می توانس ــهرداری تبری ش
کارکــردن همــراه ایــن دو مدیــر، تجــارب 
ــوس  ــد افس ــن ص ــد. لیک ــب کنن ــی کس فراوان
کــه مــا انســان ها همــاره خــود را بــدون 
نقصــان می پنداریــم. شــهردار فعلــی علــی 
رغــم برخــی نقــاط ضعــف در مدیریتشــان 
در حــوزه شــهری، دارای خصایــص مثبتــی 
ــه  ــوان ب ــه آن می ت ــه از جمل ــتند ک ــز هس نی
ــف اشــاره کــرد، ویژگــی  تحمــل صــدای مخال
پســندیده ای کــه نــه تنهــا در ایشــان بلکــه در 
ــود  ــهرداری وج ــر ش ــران دیگ ــیاری از مدی بس
ــازمان  ــی س ــط عموم ــر رواب ــن مدی دارد، لیک
تابعــه ایشــان کــه از قضــای روزگار بیشــترین 
ــدان  ــن، موئی ــن و مخالفی ــا موافقی ــاط را ب ارتب
و منتقــدان شــهردار دارد، از ایــن خصیصــه 
بهــره چندانــی نبرده انــد. البتــه بخشــی از 
ــه حســاب شــهردار  ــد ب ــز بای ــار را نی ــن رفت ای
ســابق گذاشــت کــه بــا ایجــاد چنیــن بســتری 
بــرای مدیــر روابــط عمومــی و زمینــه را بــرای 
بــا مخالفــان و منتقــدان  برخــورد قهــری 
فراهــم آورده و باعــث شــدند در دوران شــهردار 
فعلــی، رویــه مذکــور بــه امــری عــادی در ایــن 
ــی در  ــای نجف ــردد. ای کاش آق ــدل گ اداره ب
زمینــه ســاماندهی بــه ایــن اداره کل گامــی بــر 
می داشــتند تــا نقــد اســتفاده از ایــن فضــا بــر 

ایشــان وارد نمی بــود. 
بــه  امیــدی  منتقــد  نشــریات  هرچنــد 
همــکاری روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز در 
راســتای تنویــر افــکار عمومــی ندارنــد، لیکــن 
ــود را از  ــه خ ــن اداره کل ک ــر ای ای کاش مدی
اصحــاب رســانه می داننــد! حداقــل شــأن 

ــن  ــش از ای ــرده و بی ــظ ک ــه را حف ــن حرف ای
جایــگاه روابــط عمومــی را تنــزل ندهنــد چــرا 
کــه اساســاً هــر ســازمانی بــه واســطه عملکــرد 
ــه  ــود و چ ــناخته می ش ــی آن ش ــط عموم رواب
شایســته اســت کــه روابــط عمومــی شــهرداری 
کــه داعیــه اقدامــات فرهنگــی را دارد، قــدری 

ــد.  ــز چاشــنی کار کنن ــل را نی عم
ــا در  ــی را تنه ــط عموم ــک رواب ــرد ی عملک
چــاپ بنــر، کتــاب، بروشــور و نشــریه و انتشــار 
ــدار  ــب یــک ســویه و مونولوگ هــای هدف مطال
نمی تــوان خاصــه کــرد، بلکــه روابــط عمومــی 
می بایســت پلــی بیــن جامعــه و ســازمان باشــد 
ــه عنــوان چشــمان  و در ایــن بیــن رســانه ها ب
ــن  ــرای ای ــری ب ــه، معب ــای جامع ــدار و بین بی
ــر  ــاد مدی ــا اعتق ــن گوی ــتند. لیک ــاط هس ارتب
اداره کل روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز 
کــور کــردن چشــمان بینایــی اســت کــه جــور 

ــد.  ــر می بینن دیگ
مــا نیــز بــه نوبــه خــود امیدواریــم شــهردار 
محتــرم تبریــز، نیــز بــا واقــع بینــی نســبت بــه 
ــان  ــت مدیریتش ــه تح ــه در مجموع ــه ک آنچ
روی می دهــد، بــه عنــوان یــک مدیــر، نســبت 

بــه اصــاح رویــه و امــور اقــدام کننــد. 
ــر اســاس  ــد در نظــر داشــت ب از ســویی بای
ــات  ــه اطاع ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب قان
ــرد  ــان و عملک ــز می بایســت بی ــهرداری نی ش
ــد و در  ــر کن ــاانه منتش ــور س ــه ط ــود را ب خ
ــر اســاس  ــه ب ــد، چنانک ــار عمــوم قرارده اختی
ــون "هــر یــک از مؤسســات  مــاده 10 ایــن قان
عمومــی بایــد جــز در مــواردی کــه اطاعــات 
دارای طبقــه بنــدی می باشــد، در راســتای 
نفــع عمومــی و حقــوق شــهروندی دســت کــم 

ــامل  ــی ش ــات عموم ــاانه اطاع ــور س ــه ط ب
بــا  را  )بیــان( خــود  ترازنامــه  عملکــرد و 
ــکان  ــه ای و حداام ــات رایان ــتفاده از امکان اس
در یــک کتــاب راهنمــا کــه از جملــه می توانــد 
ــر باشــد منتشــر ســازد و در  ــوارد زی شــامل م
ــه  ــا اخــذ هزین صــورت درخواســت شــهروند ب

ــد: ــل ده تحوی
الــف ـ اهــداف، وظایــف، سیاســتها و خطــی 

ــاختار. ــی ها و س مش
 ب ـ روشــها و مراحــل اتمــام خدماتــی کــه 

مســتقیماً بــه اعضــاء جامعــه ارائــه می دهــد.
ج ـ ســاز و کارهــای شــکایت شــهروندان از 

تصمیمــات یــا اقدامــات آن مؤسســه.
در  کــه  اطاعاتــی  اشــکال  و  انــواع  ـ  د 
آییــن  و  می شــود  نگهــداری  مؤسســه  آن 

دسترســی بــه آنهــا.
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

      و ـ تمــام ســاز و کارهــا یــا آییــن 
هایــی کــه بــه وســیله آنهــا اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی و ســازمانهای غیردولتــی می توانــد در 
ــارات آن واحــد مشــارکت داشــته  اجــراء اختی

ــر واقــع شــوند." ــه نحــو دیگــری مؤث ــا ب ی
 لیکــن شــاهد هســتیم روابــط عمومــی 
ایــن ســازمان نــه تنهــا در ایــن مــورد اقدامــی 
ــت  ــل درخواس ــه در مقاب ــد بلک ــام نمی ده انج
ــورای  ــط ش ــه توس ــات مربوط ــت اطاع دریاف
ــد. ــت نشــان می ده ــز از خــود مقاوم شــهر نی

اساسـاً روابـط عمومـی شـهرداری در سـایه 
مدیریـت میـر اعتمـاد عمـادی طـی سـال های 
اسـت  کـرده  ایجـاد  بسـته ای  فضـای  گذشـته 
کـه در آن تنهـا حلقـه نزدیـکان و پیـروان خط 
تحـت  مجموعـه  و  وی  توسـط  شـده  تعییـن 
مدیریتشـان قادرند بـه اطاعات مورد نیازشـان 
دسترسـی یابنـد و ایـن رویـه تـا جایـی پیـش 
رفتـه اسـت کـه در برابـر سـواات خبرنـگاران 
مسـتقل و غیـر وابسـته بـه ایـن حلقـه، پاسـخ 

نمی شـود.  ارائـه  درخـوری 
در نهایـت بایـد در نظـر داشـت میـر اعتماد 
عمـادی با ایجاد این حلقه بسـته سـعی دارد به 
زعـم خـود از شـهردار محترم تبریـز و مجموعه 
شـهرداری حمایـت کنـد حال آن کـه بر خاف 
آنچـه کـه وی انتظـار دارد، این عملکرد بیشـتر 
محتـرم  شـهردار  و  شـهرداری  مجموعـه  بـه 
شـفافیت،  کـه  چـرا  می زنـد  صدمـه  تبریـز 
اصلـی اسـت انـکار ناپذیـر در جلـب مشـارکت 
و اعتمـاد شـهروندان، آن هـم شـهروندانی کـه 
هزینـه اداره و اجـرای امـور نهـاد شـهرداری و 
سـازمان ها و ادارات تابعـه آن را می پردازنـد. لذا 
بهتـر اسـت مدیـران این نهـاد، خـود را در برابر 
مردم پاسـخگو دانسـته و صرفا از ایجاد بسـتری 
بـرای بمباران خبری شـهروندان و تـاش برای 
جهـت دهـی به افکار عمومی دسـت برداشـته و 
رسـالت واقعـی خـود در حوزه روابـط عمومی را 

بـه انجام رسـانند.

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
معتقــد اســت نقــص آیین نامــه ای اجرایــی 
قانــون بیمه هــای اجتماعــی و تقســیم 
وزارت  زیرمجموعــه  در  افــراد  کــردن 
فرهنــگ و ســازمان میــراث فرهنگــی 
مشــکات  مانــدن  اینحــل  ســبب 
شــده  صنایع دســتی کاران  و  قالیبافــان 

ــت. اس
ـــیر  ـــه عجـــب ش ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ــماعیل  ــارس، محمداسـ ــل از فـ ــه نقـ بـ
ـــه  ـــت بیم ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش ـــعیدی ب س
قالیبافـــان و فعـــاان عرصـــه صنایـــع 
ـــه  ـــکل بیم ـــت: مش ـــار داش ـــتی، اظه دس
صنایع دســـتی   اهالـــی  و  قالیبافـــان 
از نقـــص آیین نامـــه اجرایـــی قانـــون 
بیمه هـــای اجتماعـــی آن هـــا نشـــأت 
ــه  ــفانه ایـــن آیین نامـ ــرد و متأسـ می گیـ
توســـط افـــرادی بـــه نـــگارش درآمـــده 
ــی در  ــات کافـ ــص و اطاعـ ــه تخصـ کـ

ایـــن زمینـــه نداشـــتند.  
ــس  ــز در مجلـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه 
قانـــون  بـــا روح  آیین نامـــه موجـــود 

مغایـــرت دارد، ادامـــه داد: ایـــن مســـأله 
ســـبب شـــده حـــق بخـــش قابـــل 
توجهـــی از قالیبافـــان ضایـــع شـــود؛ 
قبـــل جلســـاتی  مجلـــس  در  البتـــه 
رییـــس  کار،  وزیـــر  معـــاون  بـــا 
ــی از   ــی، برخـ ــراث فرهنگـ ــازمان میـ سـ
ـــی و  ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــؤوان س مس
کارشناســـان حـــوزه فـــرش بـــه منظـــور 
دســـته بندی مشـــکات برگـــزار شـــد و 
منتظـــر انجـــام اصاحـــات در آیین نامـــه 

ــتیم. هسـ
ــکل  ــا مشـ ــه تـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ــود،  ــل نشـ ــان حـ ــه ای قالیبافـ آیین نامـ
نمی تـــوان بـــه حـــل مشـــکل بیمـــه و 
امنیـــت شـــغلی فعـــاان ایـــن عرصـــه 
ـــت اراده  ـــد اس ـــت: امی ـــت، گف ـــد داش امی

مـــورد نیـــاز بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل 
ســـازمان  و  کار  وزارت  مســـؤوان  در 
ـــه  ـــود؛ البت ـــاد ش ـــی ایج ـــن اجتماع تامی
ــد  ــران« بایـ ــرش ایـ ــی فـ ــز ملـ »مرکـ
بیشـــتر در ایـــن زمینـــه تـــاش کنـــد 
و  تاکنـــون همیـــت  متأســـفانه  امـــا 
تاشـــی از ســـوی آن هـــا دیـــده نشـــده 

اســـت.
ســـعیدی بـــا بیـــان اینکـــه بســـیاری 
از هنرمنـــدان و صاحبـــکاران صنایـــع 
دســـتی نیـــز ماننـــد قالیبافـــان تحـــت 
ـــرد:  ـــه ک ـــتند، اضاف ـــه نیس ـــش بیم پوش
صنایـــع  هنرمنـــدان  تمامـــی  بایـــد 
ــرار  ــه قـ ــش بیمـ ــت پوشـ ــتی تحـ دسـ
بگیرنـــد چراکـــه ادامـــه ایـــن شـــرایط 
ـــده  ـــکات عدی ـــش مش ـــر افزای ـــاوه ب ع

آن هـــا، کنارگیـــری از ایـــن شـــغل و 
ـــه  ـــتی را ب ـــتر صنایع دس ـــت بیش مهجوری

ــت. ــد داشـ ــال خواهـ دنبـ
عضـــو کمیســـیون فرهنگـــی مجلـــس 
ـــر از  ـــی دیگ ـــرد: یک ـــد ک ـــن تاکی همچنی
دایـــل اینحـــل ماننـــد مشـــکل ایـــن 
ــی  ــه بخشـ ــن اســـت کـ ــدان ایـ هنرمنـ
ــراث  ــازمان میـ ــش سـ ــا زیرپوشـ از آنهـ
فرهنگـــی و گردشـــگری و بخشـــی نیـــز 
ـــاد  ـــگ و ارش ـــه وزارت فرهن ـــر مجموع زی
اســـامی قـــرار دارنـــد و ایـــن از هـــم 
گســـیختگی ســـبب شـــده کـــه مســـائل 
رفاهـــی، معیشـــتی و بیمـــه آن هـــا بـــا 

مشـــکل رو بـــه رو شـــود.

رئیس دادگستری مراغه خبر داد:
دستگیری 4 نفر از کارکنان 

شهرداری مراغه به جرم رشوه خواری 
و حیف و میل بیت المال

ـــر  ـــت: ۴ نف ـــه گف ـــتری مراغ ـــس دادگس رئی
از کارکنـــان شـــهرداری مراغـــه بـــه خاطـــر 
بیت المـــال  حیف و میـــل  و  رشـــوه خواری 
ـــت  ـــج( بازداش ـــام زمان)ع ـــربازان ام ـــط س توس

ـــدند. ش
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــی از  ـــماعیل خیرالله ـــارس، اس ـــل از ف ـــه نق ب
ـــه  ـــهرداری مراغ ـــد ش ـــار کارمن بازداشـــت چه
بـــه خاطـــر رشـــوه خواری و حیف ومیـــل 

بیت المـــال و امـــوال عمومـــی خبـــر داد.
ســوی  از  نفــر  چهــار  ایــن  افــزود:  وی 
ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( بــا اســتناد 
ــوط  ــم مرب ــل و مــدارک موجــود جرائ ــه دای ب
بــه سوءاســتفاده و رشــوه ثابت شــده، بازداشــت  

شــده اند.
رئیـــس دادگســـتری مراغـــه در خصـــوص 
حقـــوق غیرمتعـــارف و نجومـــی هـــم گفـــت: 
به اصطـــاح  یـــا  غیرمتعـــارف  حقـــوق 
رایـــج نجومـــی مطلقـــاً در اداراتـــی کـــه 
ــت  ــارت دولـ ــت نظـ ــتقیم تحـ ــور مسـ به طـ
و ســـازمان های نظارتـــی هســـتند، وجـــود 
نـــدارد، بلکـــه در شـــرکت های وابســـته بـــه 
ــا و یـــک ســـری  ــا و بیمه هـ دولـــت، بانک هـ
به صـــورت  کـــه  تولیـــدی  شـــرکت های 
اتفـــاق  می شـــوند،  اداره  هیئت مدیـــره ای 

فتـــد. می ا
ـــک  ـــد ی ـــس و کارمن ـــزود: رئی ـــی اف خیرالله
ـــت و  ـــوب هس ـــوق مص ـــی دارای حق اداره دولت
چندیـــن اداره و ســـازمان نظارتـــی بـــر ایـــن 
ــز  ــت نیـ ــد و دولـ ــارت دارنـ ــا نظـ دریافت هـ
چنیـــن امکاناتـــی را دارا نیســـت کـــه تـــوان 
پرداخـــت حقـــوق غیرمتعـــارف را داشـــته 

باشـــد.
وی افـــزود: در مراغـــه نیـــز در رابطـــه بـــا 
ادارات  و  ســـازمان ها  تمـــام  اداری،  فســـاد 
ــم  ــورد هـ ــد مـ ــتند و چنـ ــر هسـ ــر نظـ زیـ
ــوه و  ــوان رشـ ــت عنـ ــتفاده هایی تحـ سوءاسـ
ـــکاری  ـــا هم ـــه ب ـــت ک ـــود داش ـــاس وج اخت
و  انتظامـــی  نیـــروی  و  اطاعـــات  اداره 
مشـــارکت عمـــوم مـــردم به صـــورت قاطـــع 
بـــا آن هـــا برخـــورد شـــد و در ایـــن رابطـــه 

چندیـــن نفـــر هـــم بازداشـــت شـــدند.

 تاکید فرماندار عجب شیر بر ارائه 
خدمات مطلوب به مسافران تابستانی

سرپرســـت فرمانـــداری عجـــب شـــیر بـــا 
ـــتان  ـــن شهرس ـــل ای ـــی کام ـــه آمادگ ـــاره ب اش
بـــرای پذیرایـــی از میهمانـــان تابســـتانی، 
ـــه نحـــو  ـــد ب ـــط بای ـــای ذیرب ـــت: دســـتگاه ه گف
ـــد. ـــه کنن ـــات ارائ ـــه مســـافران خدم ـــی ب مطلوب

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از ایرنـــا، سیدشـــمس الدیـــن مراثـــی، 
ســـفرهای  تســـهیات  ســـتاد  درجلســـه 
تابســـتانی ایـــن شهرســـتان افـــزود: بـــا 
توجـــه بـــه گســـترش صنعـــت گردشـــگری 
ــه  ــد بـ ــتگاه ها بایـ ــی دسـ ــور، تمامـ در کشـ
صـــورت قانونمنـــد و منظـــم در طـــول ایـــام 
ــا  ــند و بـ ــال باشـ ــتانی فعـ ــات تابسـ تعطیـ
تمـــام تـــوان خدمـــات رســـانی خـــود را بـــه 

ــد. ــام دهنـ ــافران انجـ مسـ
وی، آب و هـــوای منحصـــر بـــه فـــرد 
ـــی  ـــای طبیع ـــه ه ـــا و جاذب ـــه و مکان ه منطق
را از دایـــل جـــذب مســـافر بـــه ایـــن 
ــار داشـــت:  شهرســـتان اعـــام کـــرد و اظهـ
بـــرای آرامـــش مســـافران بایـــد دقـــت نظـــر 
ـــی،  ـــای امنیت ـــه ه ـــت و در زمین ـــتری داش بیش
بهداشـــتی، اســـکان مســـافران و نظافـــت 
اماکـــن گردشـــگری تـــاش دوچندانـــی 
ـــرو  ـــی رو ب ـــکل خاص ـــا مش ـــا ب ـــود ت ـــام ش انج

ــویم. نشـ
ـــادآور  ـــداری عجـــب شـــیر ی سرپرســـت فرمان
ـــن  ـــه ای ـــه ادارات مربوط ـــئوان و کلی ـــد: مس ش
ـــی  ـــاده پذیرای ـــوان آم ـــام ت ـــا تم ـــتان ب شهرس

ـــتند. ـــتان هس ـــام تابس ـــان در ای از میهمان
مراثـــی، ادامـــه داد: ایـــن شهرســـتان بـــه 
عنـــوان یکـــی از شـــهرهای تاریخـــی کشـــور 
و بـــا داشـــتن 110 اثـــر تاریخـــی ثبـــت 
ـــگری،  ـــاای گردش ـــای ب ـــیل ه ـــده و پتانس ش
ـــان  ـــرای میهمان ـــته ای ب ـــیار شایس ـــان بس میزب

تابســـتانی خواهـــد بـــود.
وی، بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم اســـتقبال 
مناســـب از مســـافران، گفـــت: از مســـافرانی 
کـــه در ســـفرهای تابســـتانی خـــود از ایـــن 
شهرســـتان دیـــدن می کننـــد بایـــد بـــه 

ــرد. ــتقبال کـ ــی اسـ خوبـ

شهردار تبریز فیش حقوقی سه ماهه 
خود را منتشر کرد

ــاه  ــی ســه م ــز، فیــش حقوق  شــهردار تبری
ــرد.  ــال ۹۵ منتشــر ک ــود را در س ــر خ اخی

ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــای  ـــار فیش ه ـــی انتش ـــنیم،  در پ ـــل از تس نق
و  شـــهرداران  از  چنـــد  تنـــی  حقوقـــی 
مســـئوان کشـــور، صـــادق نجفـــی شـــهردار 
ـــر  ـــاه اخی ـــه م ـــی س ـــای حقوق ـــز، فیش ه تبری

خـــود را منتشـــر کـــرد.
میانگیـــن دریافتـــی شـــهردار تبریـــز، 
حـــدود ۵ میلیـــون و ۴00 هـــزار تومـــان 
ــهردار  ــی شـ ــش حقوقـ ــی در فیـ ــت ولـ اسـ
تبریـــز در خـــرداد مـــاه، مبلـــغ دریافتـــی در 
ـــان  ـــزار توم ـــون و 100 ه ـــاه، 2 میلی ـــان م پای
ــدرج در  ــوارد منـ ــق مـ ــه طبـ ــده کـ درج شـ
کســـورات، ۳ میلیـــون و ۵00 هـــزار تومـــان 
ـــت  ـــوق دریاف ـــت حق ـــید پرداخ ـــل از سررس قب
ـــاه،  ـــرداد م ـــوق خ ـــوع، حق ـــه در مجم ـــرده ک ک
۵ میلیـــون و ۶00 هـــزار تومـــان اســـت کـــه 

شـــاید برخـــی را بـــه اشـــتباه بیانـــدازد.
ـــال  ـــر س ـــد ه ـــز، بای ـــهردار تبری ـــوق ش حق
ـــورا  ـــه ش ـــه ب ـــهرداری ک ـــه ش ـــه بودج در ایح
ــوق  ــف حقـ ــود در دو ردیـ ــنهاد می شـ پیشـ
ــب  ــه تصویـ ــا بـ ــود تـ ــا آورده می شـ و مزایـ

شـــورا برســـد.
ــی  ــی از دریافتـ ــا، بخشـ ــم، تنهـ ــن رقـ ایـ
صـــادق نجفـــی از شـــهرداری تبریـــز اســـت 
ــت  ــل درج اسـ ــوق قابـ ــش حقـ ــه در فیـ کـ
ـــک  ـــور ی ـــهرداران کش ـــون، ش ـــق قان ـــی طب ول
حـــق عمرانـــی هـــم دریافـــت می کننـــد 
آیتم هـــای  از  ترکیبـــی  واقـــع  در  کـــه 
ـــوق  ـــامل حق ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــدد حقوق متع
مبنـــا، حـــق ســـنوات، فـــوق العـــاده شـــغل 
ــن  ــه در ایـ ــود کـ ــر می شـ ــواردی دیگـ و مـ
ـــده  ـــده نش ـــم گنجان ـــن رق ـــی، ای ـــش حقوق فی
اســـت، ضمـــن اینکـــه حـــق ماموریـــت 
ـــن  ـــز در ای ـــی و... نی ســـفرهای خارجـــی و داخل

فیـــش حقوقـــی دیـــده نمـــی شـــود.

 فرماندار اسکو:
ساخت کندوان جدید برای حفظ 

چهره تاریخی کندوان قدیم

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از تســنیم، مرتضــی محمــدزاده در جلســه 
ــر ضــرورت  شــورای اداری شهرســتان اســکو ب
ــد  ــای جدی ــان و بافت ه ــاماندهی دستفروش س
در روســتای توریســتی کنــدوان تاکیــد کــرد.

وی  بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ کران هــای 
موجــود در کنــدوان، از مرمــت ۳ کــران از 
ــزود:  ــرداد و اف ــده خب ــیب دی ــای آس کران ه
ــدوان  ــی کن ــت جهان ــی و ثب در راســتای معرف
شــیوه های  از  اســتفاده  بــا  کران هــا  ایــن 
ــت ۷  ــده و مرم ــازی ش ــت و بازس ــن مرم نوی
کــران آســیب دیــده دیگــر نیــز دردســت اقــدام 

اســت.
فرمانـدار اسـکو در ادامـه از شناسـنامه دار 
کـردن بیـش از ۷00 خانـه سـنگی و کران های 
کار  گفـت:  و  خبـرداد  کنـدوان  روسـتای 
شناسـنامه دار کـردن تمامی کران هـای کندوان 
براسـاس طـرح جامع کنـدوان به اتمام رسـیده 

وبـه صـورت کتـاب درآمـده اسـت.
وی تصریــح کــرد: همــه ایــن اقدامــات 
ــدوان در فهرســت  ــی کن ــت جهان ــت ثب درجه
ــن راســتا  ــوده و در ای ــی یونســکو ب ــار جهان آث
ــط تاریخــی  ــه در محی ــا دســت فروشــانی ک ب
کنــدوان اقــدام بــه فــروش محصــوات خارجی 
نماینــد اقــدام قانونــی بــه عمــل خواهــد آمــد.

ــتای  ــاخت روس ــان از س ــدزاده درپای محم
جدیــد کنــدوان در حاشــیه روســتای تاریخــی 
خبــر داد و افــزود: کنــدوان جدیــد بــرای 
گردشــگری  و  تاریخــی  روســتای  حفــظ 
کنــدوان قدیــم، بــا اعتبــارات دولتــی و توســط 
بنیــاد مســکن ســاخته می شــود کــه کنــدوان 
ــارج از  ــت و خ ــد اس ــامل ۴2 واح ــد ش جدی
بافــت کنــدوان قدیمــی ســاخته می شــود.

ساخت  هرگونه  جلوی  کرد:  خاطرنشان  وی 
وساز جدید در روستای تاریخی کندوان گرفته 
شده و با اتمام روستای جدید کندوان درپایین 
محل  به  جدید  بافت های  روستا،  این  دست 
کندوان  تاریخی  چهره  تا  می یابد  انتقال  جدید 

حفظ شود.

روابط عمومی شهرداری تبریز
پشت درهای بسته!

مهندس محمد اسماعیل سعیدی:

حل مشکل بیمه قالیبافان در گرو اصاح 
آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی

مدیر فضای سـبز شـهرداری منطقـه ۴ تبریز 
از تولید و کاشـت بیش از ۵00 هزار انواع نشـای 
گل و کاشـت بیـش از 1۵ کیلومتـر ارقام ردیفی 
و انواع درختچه در سـه ماهه نخسـت امسـال در 
سـطح حوزه شـهرداری منطقه چهـار خبر داد. 

بـه  شـیر  نامـه عجـب  هفتـه  گـزارش  بـه 
نقـل از شـهریار، مدیـر فضای سـبز شـهرداری 
منطقـه ۴ تبریـز از تولیـد و کاشـت بیـش از 
۵00 هـزار انـواع نشـای گل و کاشـت بیـش از 
1۵ کیلومتـر ارقـام ردیفـی و انـواع درختچـه 
در سـه ماهـه نخسـت امسـال در سـطح حوزه 

شـهرداری منطقـه چهـار خبـر داد.
عظیمی، به رشد بسیار باای کاشت گل  های 
گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  فصلی 
اشاره کرد و گفت: طی سه ماهه ابتدایی سال 
نشای گل کاشته شده  انواع  جاری ۵00 هزار 
است که این میزان با توجه به مدت مشابه در 

سال گذشته افزایش یافته است.
عظیمـی در ادامـه بیـان داشـت: در کاشـت 
انـواع ارقـام ردیفـی و درختچـه نیـز اقدامـات 

قابـل توجهـی صـورت گرفتـه و در عرض سـه 
مـاه ابتدایی سـال بیش از ۳2 هـزار اصله انواع 
درخـت و بیـش از 1۵0 هـزار ارقـام ردیفـی و 
انـواع درختچـه در سـطح حوزه کاشـته شـده 

ست. ا
از  همچنیـن  منطقـه  سـبز  فضـای  مدیـر 
حـذف 1۵0 هـزار متـر مربـع چمـن در سـال 
جـاری خبـر داده و افـزود: با حـذف این میزان 
چمـن و کاشـت انواع درخـت و درختچه بجای 
آنهـا و نیـز اسـتفاده از سیسـتم آبیـاری قطـره 
ای، میـزان قابـل توجهی در مصـرف آب صرفه 
جویـی و از هزینه های نگهداری کاسـته شـده 

ست. ا

همزمـان بـا عیـد سـعید فطـر و بـا اتمـام 
عملیـات عمرانـی و تکمیـل پـل دور برگـردان 
مقابـل پارک شـمس تبریزی ، این طرح توسـط 

شـهرداری منطقـه یـک تبریـز افتتـاح شـد. 
ــه  ــه نامــه عجــب شــیر ب ــه گــزارش هفت ب
ــل  ــردان مقاب ــل دور برگ ــهریار، پ ــل از ش نق
پــارک شــمس تبریــزی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
1۷ میلیــارد ریــال تکمیــل شــده و بــا توجــه 
بــه موقعیــت جغرافیایــی خــود می توانــد 

موجــب کاهــش ترافیــک مســیر چایکنــار 
در دو بانــد و همچنیــن دسترســی آســان بــه 

ــود. ــارک شــمس ش پ
ــمس  ــارک ش ــردان پ ــل دور برگ ــروژه پ پ
تبریــزی بــه طــول عرشــه ۳۵ متــری طراحــی 
ــی  ــرداری، پ ــام مراحــل خاکب ــا اتم شــده و ب
ریــزی، شــمع گــذاری، جــدول گــذاری و 
آســفالت اساســی و نــور پــردازی مــدرن، 

ــت. ــده اس ــهروندان ش ــم ش تقدی

 کاشت بیش از 5۰۰ هزار انواع نشای گل در حوزه 
شهرداری منطقه 4 تبریز 

 افتتاح پل دور برگردان شمس تبریزی با اعتباری بالغ 
بر ۱۷ میلیارد ریال 
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 می شـــود کـــه جـــوان 
ـــرای خـــود تلقـــی  ـــواد مخـــدر را پناهگاهـــی ب م
ـــر کشـــورها  ـــرد. در اکث ـــاه بب ـــه آن پن ـــد و ب کن
ـــکار  ـــر و بی ـــراد فقی ـــه را اف ـــر جامع ـــادان ه معت
تشـــکیل می دهنـــد و ایـــن نشـــان دهنـــده 
رابطـــه مســـتقیم بیـــن فقـــر و بیـــکاری بـــا 
ـــه  ـــه ب ـــکاری و نداشـــتن حرف ـــاد اســـت. بی اعتی
ـــارهای  ـــه فش ـــف از جمل ـــل مختل ـــک عوام کم
ـــت  ـــود وق ـــکاری و وج ـــی از بی ـــادی ناش اقتص
ـــط  ـــود محی ـــبب کمب ـــه س ـــب ب ـــه اغل آزاد ک
هـــای  ســـرگرمی  یـــا  پرورشـــی  هـــای 
ــردد  ــر می گـ ــده بـ ــرف کننـ ــالم و منحـ ناسـ
ـــتان  ـــذب دوس ـــر در ج ـــیار موث ـــل بس از عوام
نابـــاب می باشـــد کـــه زمینـــه ســـاز اعتیـــاد 
ــع  ــر و دارای وضـ ــکاران فقیـ ــد. بیـ می گردنـ
ـــع  ـــت آوردن کار و رف ـــرای بدس ـــد، ب ـــی ب مال
ـــدر  ـــواد مخ ـــه م ـــان ب ـــی خودش ـــای مال نیازه

نزدیـــک می شـــوند.
ــت  ــر دولـ ــه اگـ ــت کـ ــه داشـ ــد توجـ بایـ
ــدت و  ــاه مـ ــه کوتـ ــک برنامـ ــا یـ ــد بـ نتوانـ
ــه بلنـــد مـــدت بـــه حـــل  ضربتـــی و برنامـ
ـــالم  ـــی س ـــه زندگ ـــد ب ـــردازد و امی ـــکاری بپ بی
را در جوانـــان تقویـــت کنـــد، بایـــد شـــاهد 
ــه  ــی بـ ــان ایرانـ ــترده جوانـ روی آوردن گسـ

اعتیـــاد بـــود. 

ادامه از صفحه 1
بیـــان  بـــا  آذربایجانشـــرقی  اســـتاندار 
ــای  ــوق هـ ــوردی حقـ ــت مـ ــه پرداخـ اینکـ
نامتعـــارف ریشـــه در تصمیـــم هـــای غلـــط 
نامـــه هـــای  و شـــیوه  ، دســـتورالعمل ها 
ـــن  ـــی قوانی ـــف برخ ـــل و ضع ـــای قب ـــال ه س
و مقـــررات دارد، گفـــت: خانـــواده دولـــت 

ــت. ــت اسـ پاکدسـ
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
نقـــل از ایرنـــا، اســـماعیل جبـــارزاده افـــزود: 
ـــام  ـــه در نظ ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــن ب ـــاد م اعتق
ـــه  ـــه ب ـــانی ک ـــه کس ـــامی هم ـــوری اس جمه
شـــکلی در مســـئولیت ها و پســـت هـــای 
ــتمزدی در  ــوق و دسـ ــتند، حقـ ــی هسـ دولتـ
ـــوب  ـــارف و چارچ ـــد متع ـــول و در ح ـــد معق ح

ــد. ــت می کننـ ــررات دریافـ مقـ
ــوق  ــت حقـ ــه پرداخـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــل  ـــای قب ـــال ه ـــه در س ـــارف ریش ـــای نامتع ه
دارد، ادامـــه داد: متاســـفانه در آن ســـال ها 
فرصـــت یـــا اختیـــارات خاصـــی بـــه بعضـــی 
و  شـــرکت ها  همچـــون  دســـتگاه ها  از 
ــد  ــا داده شـ ــی و نهادهـ ــه های دولتـ موسسـ
تـــا هیـــات مدیره هـــا بـــرای خودشـــان 
ــتمزد  ــوق و دسـ ــورای حقـ ــر شـ ــدون نظـ بـ
حقـــوق تعییـــن کننـــد و امـــروز دولـــت 
تدبیـــر و امیـــد بایـــد پاســـخگوی کارهـــای 

غلـــط گذشـــته باشـــد.
ـــت  ـــش ریاس ـــق فرمای ـــت: طب ـــارزده گف جب
جمهـــوری ایـــن موضـــوع در برخـــی مـــوارد 
ــی  ــا اختیاراتـ ــا و یـ ــن مـ ــص قوانیـ ــه نقـ بـ
کـــه بـــه برخـــی دســـتگاه ها و نهاد هـــا داده 
شـــده اســـت و مختـــص ایـــن دولـــت هـــم 

ــردد. ــر می گـ ــت، بـ نیسـ
اگـــر بررســـی شـــود،  وی اظهارکـــرد: 
مشـــخص خواهـــد شـــد حقـــوق بـــاای 
آن  در  و  دولـــت  ایـــن  در  کـــه  کســـانی 
پســـت ها هســـتند، در دوره هـــای قبـــل 
ـــی از  ـــاای بعض ـــوق ب ـــا حق ـــه بس ـــوده و چ ب
مدیـــران ادامـــه رویـــه غلـــط گذشـــته بـــوده 

ــت. اسـ
ـــر  ـــت تدبی ـــدی دول ـــه پایبن ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی  ـــوان یک ـــه عن ـــازی ب ـــفاف س ـــه ش ـــد ب و امی
ـــن  ـــرد: در همی ـــود اظهارک ـــای خ ـــت ه از اولوی
راســـتا رئیـــس محتـــرم جمهـــوری دســـتور 
و  و ضوابـــط  نامه هـــا  آئیـــن  اســـت  داده 
دســـتورالعمل هایـــی کـــه حاصـــل اجـــرای 

ــتمزدهای  ــوق و دسـ ــت حقـ ــا، پرداخـ آن هـ
غیرمتعـــارف اســـت، احصـــا شـــوند.

ــت: در  ــرقی گفـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
ایـــن راســـتا اصـــاح قوانیـــن بایـــد توســـط 
اصـــاح  و  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
دســـتورالعمل ها و آییـــن نامـــه از ســـوی 

ــود. ــام شـ ــت انجـ دولـ
ـــت  ـــس دول ـــه رئی ـــه بیانی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــره  ـــن گ ـــردن ای ـــاز ک ـــرای ب ـــد ب ـــر و امی تدبی
کـــور و بازمانـــده از ســـالیان دور، اتفـــاق 
ـــا  ـــار م ـــزود: انتظ ـــت، اف ـــی اس ـــوب و مبارک خ
از مطبوعـــات و اهالـــی رســـانه ایـــن اســـت 
ـــان  ـــم خادم ـــل عظی ـــه، خی ـــن قضی ـــه در ای ک
ملـــت در قالـــب کارکنـــان ارشـــد و مدیـــران 
ـــرده  ـــوال ب ـــر س ـــی زی ـــکار عموم ـــی در اف دولت

ـــوند. نش
ــن  ــیاری از ایـ ــرد: بسـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــود  ـــی خ ـــوق قانون ـــه حق ـــا ب ـــه تنه ـــران ن مدی
ـــانی  ـــان کس ـــن آن ـــه در بی ـــتند بلک ـــع هس قان
ــی  ــی بخشـ ــه حتـ ــد کـ ــود دارنـ ــز وجـ نیـ
از حقـــوق قانونـــی خـــود را در راســـتای 

ــد. ــه می کننـ ــود هزینـ ــت خـ ماموریـ
ــن  ــا ایـ ــار مـ ــه داد: افتخـ ــارزاده ادامـ جبـ
ــراد  ــامی افـ ــوری اسـ ــه در جمهـ ــت کـ اسـ

ـــور  ـــند ام ـــن در مس ـــن و متدی ـــت، موم پاکدس
ـــان  ـــاد و ایم ـــا اعتق ـــی ب ـــی کس ـــند و وقت باش
ــتین  ــد نخسـ ــور باشـ ــند امـ ــی در مسـ قلبـ
چیـــزی کـــه محاســـبه می کنـــد میـــزان 
بهـــره منـــدی از بیـــت المـــال و پاســـخگویی 
در پیشـــگاه خدوانـــد اســـت همـــان ناظـــری 
ـــا  ـــی نیت ه ـــا و حت ـــال م ـــه اعم ـــه کلی ـــه ب ک

آگاه اســـت.
وی ادامـــه داد: مـــا شـــیعیان مـــوا علـــی 
ـــرد  ـــه ک ـــرف و هزین ـــه در مص ـــتیم ک )ع( هس
بیـــت المـــال بســـیار دقـــت می کـــرد و بـــر 
ایـــن اســـاس مـــا هـــم اگـــر از بیـــت المـــال 
بـــه  بایـــد  چیـــزی دریافـــت می کنیـــم 
ــیعه مرتضـــی علـــی حساســـیت  ــوان شـ عنـ
کافـــی در ایـــن موضـــوع را داشـــته باشـــیم.

ـــمتی  ـــام و س ـــت، مق ـــزود: ارزش پس وی اف
کـــه بـــه مـــا داده می شـــود در میـــزان 
خدمتـــی اســـت کـــه بـــه مـــردم رائـــه 
ــه  ــی کـ ــزان دریافتـ ــه در میـ ــم و نـ می کنیـ
از بیـــت المـــال داریـــم و اگـــر کســـانی بـــه 
دنبـــال درآمدهـــای بـــاا باشـــند، می تواننـــد 
ـــچ  ـــه هی ـــی ک ـــی و غیردولت ـــش خصوص در بخ
ــن  ــت قوانیـ ــز رعایـ ــی بجـ ــه محدودیتـ گونـ
نـــدارد، از طریـــق قانونـــی و کســـب حـــال 

درآمدهـــای باایـــی داشـــته باشـــند.
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی اظهارکـــرد: 
ـــی  ـــئول دولت ـــود را مس ـــم خ ـــه اس ـــی ک کس
ــزان  ــوب و میـ ــه چارچـ ــد بـ ــذارد بایـ می گـ

درآمدهـــای محـــدود دولتـــی قانـــع باشـــد.
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــده در زمان ـــت: بن وی گف
ـــی  ـــه دریافت ـــتم ک ـــدم می دانس ـــتان می آم اس
ــش  ــای بخـ ــت هـ ــتاندار از فعالیـ ــک اسـ یـ
ـــه  ـــر اســـت، آگاهان ـــب کمت ـــه مرات خصوصـــی ب
ـــا در  ـــدم ت ـــردم و آم ـــاب ک ـــغل را انتخ ـــن ش ای
ـــم  ـــته باش ـــق داش ـــردم توفی ـــه م ـــت ب راه خدم
ـــای  ـــه ج ـــردن را ب ـــردم کار ک ـــرای م ـــی ب یعن
ـــی  ـــردم و هرکس ـــاب ک ـــود انتخ ـــرای خ کار ب

در انتخـــاب آزاد اســـت.
ــت  ــه دولـ ــرد: در مجموعـ ــه کـ وی اضافـ
یازدهـــم افـــرادی هســـتند کـــه بـــا حقـــوق 
ــود،  ــواده خـ ــر اداره خانـ ــاوه بـ ــی عـ دولتـ
ـــم را  ـــت و یتی ـــی سرپرس ـــواده ب ـــدادی خان تع
ـــد و  ـــرار داده ان ـــود ق ـــش خ ـــت پوش ـــز تح نی
در هـــر نـــوع کار خیـــری کـــه در اعتقـــادات 
ـــکلی  ـــه ش ـــت، ب ـــده اس ـــه ش ـــا توصی ـــی م دین

ــد. ــارکت می کننـ ــوان مشـ ــد تـ و در حـ
ــه  ــد بـ ــانه ها بایـ ــرد: رسـ ــد کـ وی تاکیـ
گونـــه ای عمـــل کننـــد کـــه مدیـــران خیـــر 
نیـــز مطـــرح شـــوند و خـــدای نکـــرده ایـــن 
ــه  ــد کـ ــاد نکننـ ــردم ایجـ ــت را در مـ ذهنیـ
مدیـــر دولتـــی بـــه کســـی کـــه دســـت 
ــال دارد،  ــت المـ ــه بیـ ــتری بـ ــدازی بیشـ انـ

ــود. اطـــاق شـ
جبـــارزاده ادامـــه داد: قریـــب بـــه اتفـــاق 
ـــای پاکدســـت  ـــن کشـــور انســـان ه ـــران ای مدی
ـــت و  ـــتند و پس ـــود هس ـــوق خ ـــه حق ـــع ب و قان
ـــت  ـــرای خدم ـــی ب ـــوان فرصت ـــه عن ـــام را ب مق

بـــه مـــردم می داننـــد.
وی یــادآور شــد: فــرق نظــام جمهــوری 
اســامی بــا دیگــر نظــام هــای سیاســی 
و حاکمیتــی در ایــن اســت کــه در نظــام 
جمهــوری اســامی هرچــه مســئولیت ســنگین 
ــت در  ــدا و روز قیام ــر باشــد، در پیشــگاه خ ت
ــر و  ــخت ت ــخگویی س ــراط پاس ــل ص ــر پ س

ــت. ــر اس ــهمناک ت ــر و س ــنگین ت س
ــت: در  ــرقی گفـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
ـــئوان  ـــواب از مس ـــوال ج ـــی و س آن روز بررس
ـــادی  ـــراد ع ـــر از اف ـــخت ت ـــتر و س ـــی بیش خیل

ـــت. اس

 معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت : 
نبایــد فســاد بــزرگ مالــی پشــت فیــش هــای 
ــن  ــود و ذه ــی ش ــده مخف ــرح ش ــی مط نجوم

ــود .  ــرف ش ــی منح ــکار عموم اف
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــری در  ـــحاق جهانگی ـــت، اس ـــه مل ـــل از خان نق
ـــم  ـــه شش ـــی و برنام ـــاد مقاومت ـــش اقتص همای
کـــه در بابلســـر برگـــزار شـــد ، ادامـــه داد : 
ـــر  ـــای غی ـــت ه ـــا دریاف ـــده ای ب ـــفانه ع متاس
ـــه  ـــردم را جریح ـــب م ـــی ، قل ـــارف و نجوم متع
ـــما  ـــت رس ـــن باب ـــت از ای ـــه دول ـــد ک دار کردن

از مـــردم عذرخواهـــی می کنـــد .
وی ادامـــه داد : بـــه همیـــن منظـــور بـــی 
ـــی  ـــت بانک ـــرات در مدیری ـــن تغیی ـــابقه تری س
ـــان  ـــا متخلف ـــا ب ـــت و قطع ـــورت گرف ـــور ص کش

ــود . ــورد می شـ برخـ
ـــت : در  ـــوری گف ـــس جمه ـــاون اول رئی مع
ـــارد  ـــزار میلی ـــاله 10 ه ـــی ۳0 س ـــور، جوان کش
ـــرده اســـت  ـــا ب ـــه یغم ـــول کشـــور را ب ـــان پ توم
امـــا تاکنـــون کســـی مســـئولیت آن را نپذیرفتـــه 

ـــت. ـــرده اس ـــی نک ـــردم عذرخواه ـــا از م و ی
ـــی  ـــب نگران ـــه موج ـــزی را ک وی ، آن چی
ـــی  ـــزرگ مال ـــاد ب ـــت را فس ـــده اس ـــه ش جامع
ــده  ــال آینـ ــد سـ ــا یکصـ ــه تـ ــت کـ دانسـ
ـــد  ـــد و نبای ـــی کنن ـــوش نم ـــردم آن را فرام م
بـــا مطـــرح کـــردن فیـــش هـــای نجومـــی 
ـــرف  ـــوع منح ـــل موض ـــردم را از اص ـــن م ذه

ـــرد . ک

اجرای برنامه های جدی دولت برای 
رونق تولید و اقتصاد

 : گفــت  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
امســال ، رونــق تولیــد و اقتصــاد ازجملــه 
اولویــت هــای دولــت اســت کــه بــرای تحقــق 
ــد برنامه هــا و تصمیمــات جــدی اتخــاذ  آن بای

ــود. ش
وی از جــدی گرفتــن بــازار داخلــی کشــور ، 
مدیریــت واردات بــه کشــور ، افزایــش صــادرات 
ــت از  ــا و حمای ــایه اروپ ــورهای همس ــه کش ب
تولیدکننــدگان داخلــی بــه عنــوان برنامــه 
هــای دولــت بــرای رونــق تولیــد و اقتصــاد نــام 

بــرد .
بــه  توجــه  بــا   : داد  ادامــه  جهانگیــری 
رخدادهــای سیاســی روســیه بــا اتحادیــه اروپــا 
ــازار بســیار  ــه ، ب ــا ترکی ــن روســیه ب و همچنی
خــوب و طایــی بــرای صــادرات کشــور فراهــم 
ــن  ــد درای ــدران می توان ــه مازن ــت ک ــده اس ش

ــد. ــته باش ــی داش ــش اساس ــم نق مه
ــورها  ــی از کش ــفانه برخ ــزود : متاس وی اف
بــه دنبــال مخــدوش کــردن ارتبــاط کشــورمان 

ــه  ــا قــادر ب ــا کشــورهای همســایه هســتند ت ب
صــادرات و تقویــت اقتصــادی کشــور نباشــیم .

ــد کــرد  معــاون اول رئیــس جمهــوری تاکی
: می بایســت بــا هوشــیاری ایــن توطئه هــا 
را خنثــی بکنیــم و تعامــات خوبــی را بــا 

ــم . ــرار بکنی ــورها برق کش
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش برجــام 
بــرای کشــور  توفیقــات زیــاد  را سرمنشــا 
ــر از  ــت کمت ــادرات نف ــت : ص ــت و گف دانس
ــم  ــه دو و نی ــروز ب ــکه ، ام ــون بش ــک میلی ی
ــات گازی در روز  میلیــون بشــکه نفــت و میعان

ــت . ــیده اس رس
جهانگیــری از ایــن مســاله بــه عنــوان اتفــاق 

بــزرگ و خــوب بــرای کشــور نــام بــرد .

اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نظر 
مشترک تمامی مسئوان

 : گفــت  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
ــی مســئوان کشــور  ــروز تمام خوشــبختانه ام
ــی  ــی شــدن اقتصــاد مقاومت ــاله اجرای ــر مس ب
ــا اجــرای دقیــق آن  ــد و ب نظــر مشــترکی دارن

ــور اقتصــادی کشــور  ــای ک ــره ه ــم گ می توانی
را بگشــاییم .

ــن  ــی تری ــوان اساس ــه عن ــکاری ب وی از بی
گــره کــور اقتصــادی کشــور نــام بــرد و ادامــه 
داد : افزایــش جمعیــت دهــه ۶0 در برهــه ای 
ــه  ــور ب ــرای کش ــی را ب ــش های ــان چال از زم
ــه اتخــاذ  ــه موظــف ب ــراه داشــته اســت ک هم
تصمیمــات درســت بــرای مدیریــت ور فــع ایــن 

مســائل هســتیم .
ــن خواســته و  ــری شــغل را مهمتری جهانگی

ــه جمعیــت دهــه ۶0 کشــور دانســت . مطالب
ــوری روز گذشــته  ــس جمه ــاون اول رئی مع
بــه مازنــدران ســفر کــرد کــه بازدیــد از 
طرح هــای راهبــردی و زیرســاختی منطقــه 
ویــژه اقتصــادی بندرامیرآبــاد واقــع در حاشــیه 
ــش  ــرکت در همای ــزر و ش ــای خ ــرقی دری ش
مدیــران ، نخبــگان و دســت انــدرکاران اقتصــاد 
مقاومتــی مازنــدران در بابلســر از برنامــه هــای 
ســفر دو روزه جهانگیــری بــه ایــن اســتان 

اســت.

 نیز در رده های بعدی قرار می گیرند. 

ابزار سنجشی برای سالم و ناسالم بودن در 
دسترس نیست

ــع  رئیــس  مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و مناب
طبیعــی آذربایجــان شــرقی، عنــوان کــرد: در 
کشــورمان هیــچ تفاوتــی بیــن محصــول ســالم و 
ــی محصــوات  ــده نمی شــود و از طرف ــالم دی ناس
ظاهــری(  )حداقــل  بهتــر  کیفیــت  ناســالم 
ــروش  ــه ف ــی ب ــازار به راحت ــن رو در ب ــد ازای دارن

می رســند. 
وی تأکیــد کــرد: ابــزار سنجشــی بــرای  ســالم 
ــوان  ــت، می ت ــترس نیس ــودن در دس ــالم ب و ناس
گفــت کــه متولــی بــرای تأییــد ســالم یــا ناســالم 

بــودن در کشــور وجــود نــدارد.

بازاریابی محصوات سالم باید در 
کشورمان حل شود

معــاون پژوهــش و فنــاوری  مرکــز تحقیقــات 
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــی  ــا خیل ــالم در دنی ــوات س ــت: محص ــز گف نی
ــتری های  ــند و مش ــروش می رس ــه ف ــریع تر ب س

ــد. مخصــوص خــود را دارن
حمیــد رهنمــون بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ســامت مــواد غذایــی بــرای حیــات بشــر افــزود: 
امــروزه مشــتریان بین المللــی بــه دلیــل اهمیتــی 
کــه بــرای حیــات بشــر قائــل هســتند و ســامتی 
ــن رو  ــد و ازای ــرار می دهن ــت ق ــتری در اولوی مش

ســامت محصــوات مــورد معاملــه را قبــل از هــر 
می ســنجند. کار 

وی ادامــه داد: به تازگــی فعالیــت شــرکت های 
مختلــف در ایــن زمینــه در کشــورمان بــه چشــم 
می خــورد کــه جــای امیــدواری اســت کــه 
در  تولیدشــده  محصــوات  نمونــه،  به عنــوان  
ــات  ــز تحقیق ــوج مرک ــوان داری تس ــتگاه آبخ ایس
ــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی،  کشــاورزی و مناب
شــامل بــادام و انگــور به صــورت دیــم کشت شــده  

تولیــد  ســم  و  کــود  از  بهره گیــری  بــدون  و 
ــرکت ها  ــن ش ــی از ای ــط یک ــه توس ــوند ک می ش

ــد. ــداری ش خری
معــاون پژوهشــی و فنــاوری مرکــز تحقیقــات 
ــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی،  کشــاورزی و مناب
بــا اشــاره بــه عوامــل کنتــرل بیولوژیــک و 
بــردن  بیــن  از  در  بیولوژیــک  آفت کش هــای 
خســارت، یــادآور شــد: البتــه بایــد در نظر داشــت 
کــه برداشــت میــوه یــا محصــول ســالم منافاتــی 

بــا مبــارزه بــا آفــات و بیمارهــای گیاهــی و حتــی 
ــود  ــروز وج ــدارد، ام ــش ن ــموم آفت ک ــرد س کارب
آفت کش هــای  و  بیولوژیــک  کنتــرل  عوامــل 
ــا  ــد ت ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــک، ای بیولوژی
بــدون هیچ گونــه اثــر ســو روی محصــول، عوامــل 

ــرد.  ــن ب ــز از بی خســارت زا را نی
وی بازاریابــی را در افزایــش تولیــد محصــوات 
ــئله  ــرد: مس ــد ک ــت و تأکی ــل دانس ــالم دخی س
ــورمان  ــد در کش ــالم بای ــوات س ــی محص بازاریاب
ــی  ــئله فرهنگ ــک مس ــه این ی ــود، البت ــل ش ح
اســت و نیــاز بــه زمــان دارد. مثــًا در ایــران 
به نــدرت می تــوان کســی را پیــدا کــرد کــه 
ســیب کــرم زده را بــه ســیب ســالم )کــرم نــزده( 

ــد. ــح ده ترجی
ســامت غذایــی ریشــه در تولیــد محصــوات 
کشــاورزی و دامــی ارگانیک و ســالم دارد. صنعتی 
نشــدن بســیاری از محصــوات کشــاورزی در 
کشــور می توانــد زمینــه و فرصــت بســیار خوبــی 
ــرای تولیــد محصــوات کشــاورزی و پروتئینــی  ب
ارگانیــک باشــد کــه مســئوان بایــد از ایــن 
ــد. ــتفاده کنن ــکل اس ــن ش ــه بهتری ــدی ب توانمن

ــدگان  ــی از تولیدکنن ــر برخ ــال های اخی در س
محصــوات کشــاورزی و پروتئینــی در کشــور 
ــه ســمت تولیــد محصــوات ســالم و ارگانیــک  ب
ــه  ــیمیایی ب ــای ش ــتفاده از نهاده ه ــد و اس رفته ان
ــا  ــال ام ــت. بااین ح ــیده اس ــزان رس ــن می کمتری
فرهنــگ اســتفاده از محصــوات ارگانیــک در 

ــت. ــده اس ــر نش ــور فراگی کش

استاندار آذربایجان شرقی:

 پرداخت حقوق های نامتعارف 
ریشه در سال های قبل دارد

 جهانگیری :

فساد بزرگ مالی نباید پشت 
فیش های نجومی مخفی شود 

اهمیت سامت مواد غذایی برای حیات بشر

پزشکیان:
عزل صرف مدیران متخلف

 برخورد با معلول است
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــس، ب ــس مجل ــب رئی نای
ــورد  ــف برخ ــران متخل ــی مدی ــاری برخ برکن
بــا معلــول در قضیــه فیش هــای حقوقــی 
میلیونــی اســت، گفــت: اجــرای قانــون جامــع 
ــا سیســتم  خدمــات کشــوری بــرای برخــورد ب

ــت. ــروری اس ــا ض ــادی م ــار اقتص بیم
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــر  ــانی دکتـ ــگاه اطاع رسـ ــل از پایـ ــه نقـ بـ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــکیان، ب ـــعود پزش ـــکیان، مس پزش
عـــزل و برکنـــاری برخـــی مدیـــران متخلـــف 
ــی،  ــای میلیونـ ــت حقوق هـ ــوزه دریافـ در حـ
گفـــت: برکنـــاری ایـــن افـــراد برخـــورد بـــا 
فیش هـــای حقوقـــی  قضیـــه  در  معلـــول 

میلیونـــی اســـت.
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی، ادامــه داد: در بحــث 
ــر  ــف مقص ــران متخل ــی مدی ــای نجوم فیش ه
ــا  ــار م ــادی بیم ــه سیســتم اقتص نیســتند بلک

ــد. ــم می زن ــوع مفاســد را رق ــن ن ای

تاکید بر ضرورت اصاح سیستم 
پرداخت ها درکشور

ــا  ــردم در مجلــس دهــم، ب ــده م ــن نماین ای
تاکیــد برضــرورت اصــاح سیســتم پرداخت هــا 
در کشــور، تصریــح کــرد: مــا بایــد سیســتمی 
و  غیرمتعــارف  پرداخت هــای  باعــث  کــه 
فاصلــه  و  فقیــر  و  غنــی  فاصلــه  افزایــش 

کنیــم. اصــاح  را  می شــود  پرداخت هــا 
وی بـــا بیـــان اینکـــه تخریـــب شـــخصیت 
افـــراد در بحـــث فیـــش هـــای غیرمتعـــارف 
راهـــکار ریشـــه کـــن کـــردن ایـــن موضـــوع 
ـــران  ـــاری مدی ـــث برکن ـــت: در بح ـــت، گف نیس
متخلـــف بـــدون اصـــاح سیســـتم پرداخـــت 
ـــل نشـــده  ـــای کشـــور موضـــوع ریشـــه ای ح ه

و از مســـیر دیگـــر بـــاز بـــروز می کنـــد.
ــاء  ــه خـ ــد براینکـ ــا تاکیـ ــکیان بـ پزشـ
ـــی در بحـــث پرداخـــت هـــای غیرمتعـــارف  قانون
ـــا  ــورد ب ــه داد: برخـ ــت، ادامـ ــهود اسـ مشـ
ـــا  ـــادن آب ه ـــا افت ـــوع ت ـــن موض ـــول در ای معل
از آســـیاب ادامـــه دارد و پـــس از آن دوبـــاره 
ــن  ــد، از ایـ ــان می افتـ ــه جریـ ــا بـ پرداخت هـ
رو بایـــد برخـــورد اساســـی بـــا علـــت در 

دســـتور کار قـــرار بگیـــرد.
ـــا اشـــاره بـــه  نایـــب رئیـــس مجلـــس دهـــم، ب
ـــزم پرداخـــت در عرصـــه  ـــودن مکانی درســـت نب
ـــن مهـــم در ســـایر  ـــزود: ای بهداشـــت کشـــور، اف
ـــا  ـــود دارد، ام ـــم وج ـــتگاه ها ه ـــا و دس ارگان ه

ـــود. ـــی ش ـــع آن نم ـــرای رف ـــی ب اقدام
ــح  ــرای صحیـ ــه اجـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
قانـــون خدمـــات کشـــوری ازمـــه برخـــورد 
ــارف  ــای غیرمتعـ ــت هـ ــا پرداخـ ــی بـ قانونـ
اســـت،تصریح کـــرد: در ایـــن قانـــون دیـــده 
شـــده کـــه حقـــوق مدیـــران بایـــد ۷ برابـــر 
بقیـــه کارکنـــان باشـــد؛نه ۷0 برابـــر! از ایـــن 
رو اجـــرای ایـــن قانـــون از الزامـــات اساســـی 

اســـت.

سیستم اعمال سلیقه در پرداخت ها 
حاکم است

ــش  ــث بخـ ــه داد: در بحـ ــکیان ادامـ پزشـ
ـــز  ـــارف نی ـــای غیرمتع ـــی ه خصوصـــی و دریافت
ـــرد. ـــی را بگی ـــی نظم ـــوی ب ـــون جل ـــد قان بای

ـــای  ـــت ه ـــیوه پرداخ ـــه ش ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــورها  ـــن کش ـــزود: درای ـــی، اف ـــورهای اروپای کش
ــی  ــش خصوصـ ــای بخـ ــت هـ ــن پرداخـ بیـ
ــود دارد؛  ــاوت وجـ ــد تفـ ــی ۳0درصـ و دولتـ
ـــال  ـــتم اعم ـــا سیس ـــور م ـــه درکش ـــی ک درحال

ــت. ــم اسـ ــا حاکـ ــلیقه در پرداخت هـ سـ
ـــامی،  ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــب رئی نای
یـــادآور شـــد: اگـــر ریشـــه اصلـــی دریافـــت 
هـــای غیرمتعـــارف، یعنـــی قوانیـــن و آییـــن 
ــای  ــاهد رفتارهـ ــود؛ شـ ــاح شـ ــا اصـ نامه هـ

ــاره نخواهیـــم بـــود. جزیـــره ای درایـــن بـ

بزرگ ترین مرغداری تخم گذار 
خاورمیانه طعمه حریق شد

بـزرگ ترین مرغـداری تخم گـذار خاورمیانه 
در هشـترود طعمه حریق شـد.

بـه  شـیر  عجـب  نامـه  هفتـه  گـزارش  بـه 
نقـل از ایسـنا، مرغـداری تخـم گـذار  واقـع در 
روسـتای گندبیـل شهرسـتان هشـترود به علت 

نـا معلومـی در آتـش سـوخت.
خسـارت وارد شـده به ایـن واحـد مرغداری 
کـه کل سـاختمان ها و تجهیـزات آن را شـامل 
می شـود حـدود شـش میلیـارد تومـان تخمین 

زده شـده است.
ایـن مرغـداری تمـام اتوماتیک در مسـاحتی 
بیـش از پنـج هکتـار و بـا هزینـه اولیـه پنـج 
میلیـارد تومـان در سـال ۹۳ بـه بهـره بـرداری 
رسـیده بـود و مـدرن تریـن دسـتگاه ها در آن 
وجـود داشـت. ایـن مرغـداری تمـام اتوماتیـک 
در مسـاحتی بیـش از ۵ هکتار و بـا هزینه اولیه 
۵ میلیـارد تومـان در سـال ۹۳ به بهـره برداری 
رسـیده بـود و مـدرن تریـن دسـتگاههای روز 

دنیـا در آن وجـود داشـت.
گفتنـی اسـت: از ورود خبرنـگاران بـه محـل 

حادثـه جلوگیری شـد.
معاون سازمان امور مالیاتی خبرداد:

نهایی شدن آئین نامه صندوق مکانیزه 
فروش تا دو ماه آینده

معـاون مالیات هـای مسـتقیم سـازمان امـور 
مالیاتـی گفـت: آییـن نامـه صنـدوق مکانیـزه 
فـروش تـا دو مـاه آینـده نهایـی خواهـد شـد.

بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
بـه  اشـاره  بـا  پاکدامـن  از فـارس، محمدتقـی 
ایحـه صنـدوق مکانیـزه فـروش اظهار داشـت:  
بـا  موضـوع  ایـن  بـه  مربـوط  آئین نامه هـای 
حضـور ذینفعـان، اتـاق بازرگانی و اتـاق اصناف 
در حـال نهایی شـدن اسـت، تـا با امضـای وزیر 

اقتصـاد بـه هیـأت وزیران ارسـال شـود.
معـاون مالیات هـای مسـتقیم سـازمان امـور 
مالیاتـی در مـورد تفـاوت هزینه  نصـب صندوق 
مکانیـزه در قانـون برنامـه پنجـم و مالیات هـای 
مسـتقیم گفـت: در مـاده 121 قانـون برنامـه 
پنجـم توسـعه خریـد و نصـب صنـدوق مکانیزه 
جـزء هزینه هـای قابل قبـول بود، امـا اکنون در 
اصاحیـه قانـون مالیات هـا به عنوان بخشـی از 

تلقی می شـود. مالیـات 
وی ادامــه داد: بــر اســاس اولویتــی کــه 
ســازمان مالیاتــی تعییــن و ابــاغ خواهــد کــرد، 
نصــب صنــدوق مکانیــزه فــروش عملیاتــی 
خواهــد شــد و هزینــه آن بــه عنــوان بخشــی از 
هزینــه مالیــات واحــد صنفــی تلقــی می شــود. 
بــدان معنــا کــه دولــت، صنــدوق را در اختیــار 
واحــد صنفــی قــرار داده اســت،  همچنیــن اگــر 
ــرای  واحــد صنفــی صنــدوق نداشــته باشــد، ب
شــده  پیش بینــی  جریمــه  صنفــی  واحــد 

اســت.
پاکدامـن بـا بیـان اینکـه حداکثـر تـا دو ماه 
می شـود،  نهایـی  صنـدوق  آئین نامـه  دیگـر 
شـده  انجـام  هماهنگـی  طبـق  کـرد:  تصریـح 
صنـوف مربوطـه باید صندوق را تهیـه کند و در 

اختیـار صاحبـان مشـاغل قـرار دهنـد.
ســازمان  مســتقیم  مالیات هــای  معــاون 
ــد  ــزه بای ــدوق مکانی ــی گفــت: صن ــور مالیات ام
ــاظ  ــازمان را از لح ــر س ــد نظ ــای م ویژگی ه
شناســایی  در  ســخت افزای  نرم افــزاری، 
درآمــد، خریــد، مالیــات ارزش افــزوده و نحــوه 

ــد. ــته باش ــات داش ــال اطاع ارس

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
ســـهم   87,953,671 با  برابر   1۳۹۵/0۴/1۵
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
بـــر 2۸۷,۴۹۵,0۸۵,۴۳۸ریال  بالغ  مبلغی 

می باشـــد.

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/04/15

واحدعنوان

42,027,075سهمحجم خريد

88,554,158,908ريالارزش خريد

45,926,596سهمحجم فروش

198,940,926,530ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

87,953,671سهم

ارزش کل  
معامات

287,495,085,438ريال

91عددصدور کد
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صاحبان آثار و مولفین می توانند برای 
معرفی آثار و تالیفات خود در این 

ستون یک نسخه از اثرشان را به دفتر 
نشریه ارسال کنند.

جامعه
و  انســان ها  زندگــی  درنــوع  تغییــر  بــا 
ــث رشــد  ــزرگ، باع ــه شــهر های ب مهاجــرت ب
ســریع شهرنشــیینی گردیــد و تجمــع تعــدادی 
یــک موقعیــت جغرافیایــی  انســان ها در  از 
ــوازن بیــن  ــف باعــث عــدم ت ــل مختل ــه دای ب
مســکن و تعــداد افــراد ســاکن در شــهرها 
ــه  ــد کــه ایــن مشــکل باعــث تغییــر روی گردی
در نــوع مســکن افــراد گردیــد، تــا جایــی کــه 
زندگــی در خانه هــای ویایــی و حیــاط دار 
ــه داد،  ــر روی ــا تغیی ــی در آپارتمان ه ــه زندگ ب
ــتری را  ــراد بیش ــکن اف ــا، مس ــرا آپارتمان ه زی
تامیــن می کــرد. همیــن پدیــده آپارتمــان 
ــن  ــرای اولی ــذار ب نشــینی ســبب شــد قانون گ
ــک  ــون تمل ــر وضــع قان ــار در ســال 1۳۴۳ ب ب

آپارتمان هــا مبــادرت ورزیــد.
ــی  ــان یک ــروش آپارتم ــد و ف ــروزه خری ام
ــث  ــت و مباح ــع اس ــام بی ــایع ترین اقس از ش
ــت  ــش پرداخ ــرارداد پی ــه ق ــع ب ــی راج حقوق
ــی  ــد حقوق ــث جدی ــی از مباح ــان یک آپارتم
در  گاهــی  آن  در  نهــادن  گام  و  می باشــد 
ــا تحــوات اجتماعــی  جهــت همــگام شــدن ب
اســت. ایــن کــه ماهیــت حقوقــی پیــش فروش 
آپارتمــان در نظــر بــزرگان و دکتریــن حقوقــی 
عقــد بیــع یــا عقــد شــرکت یــا قــرارداد مــاده 
10 قانــون مدنــی یــا عقــد اســتمتاع یــا عقــد 
ــررات  ــکام و مق ــع اح ــود تاب ــی ش ــح تلق صل

ــود. ــد ب ــاوت خواه متف
قانــون پیــش فــروش ســاختمان در جلســه 
ــس  ــاه 1۳۸۹ در مجل ــورخ 12 دی م ــی م علن
شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ 2۹ دی 
ــه تاییــد شــورای نگهبــان  مــاه همــان ســال ب
رســید و مــورخ ۹ بهمــن مــاه 1۳۸۹ بــه 
مجلــس شــورای اســامی واصــل گردیــد. 
ایــن قانــون مشــتمل بــر 2۵ مــاده و ۸ تبصــره 

می باشــد.
تعریفــی کــه مــاده یــک قانــون پیــش 
ــد  ــرارداد خری ــش ق ــاختمان از پی ــروش س ف
ــت از: ــارت اس ــد عب ــه می ده ــاختمان ارائ س

»هــر قــراردادی بــا هــر عنــوان کــه موجــب 
آن مالــک رســمی زمیــن }یعنــی شــخص 
ــناد  ــت اس ــون ثب ــاده 22 قان ــق م ــه مطاب ک
ــمی  ــند رس ــوب 1۳10 دارد س ــاک مص و ام
ــل  ــا تکمی ــداث ی ــه اح ــد ب ــد{ متعه می باش
زمیــن  آن  در  مشــخص  ســاختمان  واحــد 
شــود و واحــد ســاختمانی مذکــور بــا هــر 
ــن احــداث  ــا در حی ــدا ی ــردی از ابت ــوع کارب ن
عملیــات  اتمــام  از  پــس  یــا  و  تکمیــل  و 
ــه مالکیــت طــرف دیگــر »پیــش  ســاختمان ب
خریــدار« درآیــد قــرارداد و پیــش فــروش 

می گــردد. محســوب  ســاختمان 
عــاوه بــر مالــک زمیــن طبق ســند رســمی، 
ــرمایه گذاری از  ــه در ازای س ــرمایه گذاری ک س
ــه  ــق ب ــن متعل ــا روی زمی ــداث بن ــق اح طری
ــخص از  ــاختمانی مش ــای س ــری، واحد ه دیگ
بنــای احداثــی بــر روی آن زمیــن، ضمــن عقــد 
ــد  ــاص می یاب ــان اختص ــا آن ــمی ب ــند رس و س
نیــز طبــق مقــررات ایــن قانــون امــکان پیــش 

فــروش واحدهــای خــود را دارنــد.
ــش  ــرارداد پی ــت ق ــاده 1« طرفی ــد1 م »بن
فــروش ســاختمان بایــد در تنظیــم پیــش 
ــرا  ــند زی ــته باش ــت داش ــان دق ــروش آپارتم ف
در ایــن معاملــه، ملــک قابــل رویــت نیســت تــا 
خریــدار کلیــه امکانــات ملــک را بــا یــک نــگاه 
بســنجد و بــا قیــد یــک عبــارت ســاده »ملــک 
ــه رویــت خریــدار رســید و وی از کلیــه کــم  ب
و کیفیــت مــورد معاملــه اطــاع دارد« موجــب 
ــن  ــود. همچنی ــنده ش ــلب مســئولیت فروش س

شــاید صرفــاً توافقــات و نهایتــاً منجــر بــه 
ــه  ــد کلی ــه بای ــس در نتیج ــردد. پ ــاف گ اخت
شــرایط و شــروط و توافقــات مکتــوب و مــورد 
امضــای طرفیــن قــرار گیــرد. بنابرایــن، نحوه ی 
ــاختمان و  ــروش س ــش ف ــرارداد پی ــاد ق انعق
ــروش  ــش ف ــرارداد پی ــن ق ــه طرفی ــی ک نکات
در انعقــاد بایــد آن هــا را رعایــت نمایــد و 
ــذار  ــات قانون گ ــف از الزام ــری تخل ــار کیف آث
ــان  ــش بی ــروش در دو بخ ــش ف ــون پی در قان

می گــردد.
بخــش یــک: مــواردی کــه در انعقاد قــرارداد 

پیــش فــروش در قــرارداد بایــد ذکر شــود:
طبـــق مـــاده 2 آییـــن نامـــه اجرایـــی 
قانـــون پیـــش فـــروش ســـاختمان مصـــوب 
ــروش،  ــرارداد پیـــش فـ ــرداد 1۳۹2 ، قـ ۵ مـ
واگـــذاری حقـــوق و تعهـــد طرفیـــن یعنـــی 
ــد  ــدار بایـ ــنده و پیـــش خریـ پیـــش  فروشـ
ـــناد  ـــر اس ـــق دفت ـــمی از طری ـــورت رس ـــه ص ب
ـــم و منعقـــد شـــود و خاصـــه آن  رســـمی تنظی
در ســـند قیـــد و خـــاف آن بـــه اداره ثبـــت 
محـــل وقـــوع ملـــک اعـــام گـــردد. البتـــه 
قانون گـــذار در مـــوردی کـــه قـــرارداد پیـــش 
ــش  ــط پیـ ــمی توسـ ــورت رسـ ــروش بصـ فـ
ـــرای  ـــت اج ـــردد، ضمان ـــم نگ ـــنده تنظی فروش
کیفـــری کـــه در بخـــش دوم بیـــان خواهـــد 

شـــد مـــد نظـــر گرفتـــه اســـت.
فــروش  پیــش  قانــون   2 مــاده  طبــق 
پیــش  قــرارداد  تنظیــم  بــرای  ســاختمان 

ســاختمان:  فــروش 
1( ابتدائــاً بایــد مشــخصات طرفیــن قــرارداد 
اعــم از شــخص حقیقــی و حقوقــی از مجلســه 
ــد  ــنامه، ک ــماره شناس ــد، ش ــخ تول ــام، تاری ن
ملــی، نشــانی و شــماره تمــاس و غیــره... قیــد 
ــردد  ــخص گ ــد مش ــورد یاب ــن م ــردد. در ای گ
ــد  ــا می توان ــمتی دارد و آی ــه س ــنده چ فروش
ــا  ــد ی ــام ده ــه ای انج ــک معامل ــورد مل در م
ــن  ــک زمی ــنده مال ــت فروش ــن اس ــر ممک غی
و صاحــب ســند رســمی باشــد و شــاید طبــق 
ــون فروشــنده،  ــن قان ــک همی ــاده ی تبصــره م
ســازنده ملــک اســت کــه بــر اســاس توافقــات 
رســمی از آپارتمــان در حــال ســاخت دارد. 
ــر  ــدای ام ــئله در ابت ــن مس ــن مهمتری بنابرای
ایــن اســت کــه مشــخص گــردد آیــا فروشــنده 

ــر؟  ــا خی ــد ی ــال ده ــک را انتق ــد مل می توان
ــه  ــدم توج ــل ع ــه دلی ــاوی ب ــیاری از دع بس
ــرد  ــه همیــن امــر صــورت می پذی ــداران ب خری
کــه مــدارک فروشــنده از جملــه ســند مالــک، 
قــرارداد ســاخت یــا مشــارکت و نحــوه تقســیم 
ملــک بیــن مالــک و ســازنده را بــه دقــت 
ــدارک  ــا م ــد و ب ــی نمی نمای ــه و بررس مطالع
شناســایی پیــش فــروش از جملــه شناســنامه و 
کارت ملــی تطبیــق نمی دهــد و حتــی برخــی 
ایــن امــور را بــه افــراد مســتقر در بنــگاه اماک 
می ســپارند کــه خــود منشــاء بســیاری از 

ــت. ــات اس اختاف
2( بنــد بعــدی کــه در قــرارداد پیــش 
گــردد  تصریــح  بایــد  ســاختمان  فــروش 
مشــخصات ثبتــی و نشــانی وقــوع ملــک اســت 
کــه بایــد بــه دقــت و بــا جزئیــات کامــل ذکــر 
شــود. مثــل پــاک ثبتــی... از فرعــی... بخــش... 

ــود. ــان ش ــد بی ــل بای ــورت کام ــه بص ک
ــات ســاختمان  ۳( همچنیــن اوصــاف وامکان
مــورد معاملــه بــه همــراه آپارتمــان کــه عرفــا 
ــود از  ــر ش ــت ذک ــک اس ــات مل ــزو ملحق ج
ــگ،  ــن، گاز...، پارکین ــتراک آب، تلف ــه اش جمل
شــماره واحــد، شــماره طبقــه و مســاحت 

ــردد. ــر گ ــرارداد ذک ــی آن در ق اعیان
ــش  ــرارداد پی ــه در ق ــری ک ــورد دیگ ۴( م
فــروش بایــد تصریــح گــردد، مشــخصات فنــی 
ــاق  ــداد ات ــه، تع ــه نقش ــت از جمل ــک اس مل
خواب هــا، کمــد دیــواری، جنــس مصالــح، 
ــی،  ــیم کش ــتگیره، س ــیرآات، دس ــگ، ش رن
رادیاتورهــا، آیفــون، درب هــا، کلیــد پریــز، 
ــر  ــتی... ذک ــرویس بهداش ــت، س ــر، کابین کول
گــردد کــه هــر کــدام از ایــن مــوارد در صــورت 
مجهــول بــودن باعــث بــروز اخافات مشــکات 
ــرای ضمانــت اجــرای  گــردد. البتــه می تــوان ب
ــک هرکــدام از  ــوان کــرد مل ــن تعهــدات عن ای
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــته باش ــرایط را نداش ــن ش ای
نظــر کارشــناس از ثمــن معاملــه کاســته شــود 
ــه  ــخ معامل ــق فس ــدار ح ــش خری ــه پی ــا ب و ی

ــد.  را بده
۵( بهــای ملــک و چگونگــی پرداخــت آن نیز 
امــری اســت کــه بایــد بــا دقــت و بــا جزئیــات 
در قــرداد پیــش فــروش ســاختمان اعــام 
ــزام خریــدار  گــردد. معمــوا بهتریــن شــیوه ال

بــه پرداخــت قســمتی از بهــا، براســاس مراحــل 
پیــش رفــت کار اســت کــه بــا رســیدن بــه هــر 
ــرارداد پیــش  ــز در ق ــان آن نی ــه کــه زم مرحل
ــش  ــردد، پی ــن می گ ــان تعیی ــروش آپارتم ف
خریــدار ملــزم بــه پرداخــت اقســاط آن اســت. 
ــاط  ــت اقس ــوه پرداخ ــت، نح ــر اس ــایان ذک ش
بهــای مــورد قــرارداد بــا طرفیــن خواهــد بــود، 
ولــی طبــق ماده11قانــون فــوق الذکــر ،حداقل 
ــند  ــم س ــا تنظی ــان ب ــا همزم ــد از به 10درص
ــن  ــود و طرفی ــد ب ــل وصــول خواه ــی قاب قطع
نمی تواننــد بــر خــاف آن تعهــد نماینــد، 
یعنــی تــا ۹0درصــد بهــا بصــورت اقســاط قبــا 
از تنظیــم ســند قطعــی قابــل پرداخــت اســت 
ــم  ــا تنظی ــده ب ــی مان ــل 10درصــد باق و حداق
ــه در  ــود. البت ــد ش ــی پرداخــت بای ــند قطع س
صــورت عــدم پرداخــت اقســاط توســط پیــش 
خریــدار پیــش فروشــنده می توانــد بــرای خــود 
حــق فســخ قائــل شــود و یا بصــورت روز شــمار 
خســارت تعییــن کنــد و یــا بــه تعــداد روزهــای 
ــل  ــد تحوی ــز می توان ــنده نی ــرد، فروش ــر ک دی

ملــک را بــه تاخیــر بینــدازد.
۶( شــماره قبــوض اقســاطی بــرای بهــا، 
ــراداد پیــش  ــد در ق ــز بای ــال نی ــل و انتق تحوی

ــردد. ــر گ ــاختمان ذک ــروش س ف
ــش  ــرارداد پی ــم ق ــرایط مه ــی از ش ۷( یک
فــروش آپارتمــان تعیــن تاریــخ تحویــل ملــک 
ــت  ــرای آن ضمان ــرای اج ــد ب ــه بای ــت ک اس
اجــرای محکمــی قــرارداد، کــه در صــورت 
تاخیــر، پیــش خریــدار بتوانــد کلیــه ضررهــای 
خــود را جبــران نمایــد. بــا توجــه بــه مســایل 
ــد، در  ــا آن درگیرن ــه ســازندگان ب مختلفــی ک
ــرای  ــک را ب ــل مل ــان تحوی ــه زم ــنذ ک تاش
جلــب خریــدار، کوتــاه جلــوه دهنــد و معمــواً 
ــدات  ــه تعه ــد ب ــف نمی توانن ــل مختل ــه دای ب
صــورت  ایــن  در  باشــندکه  پایبنــد  خــود 
ــردد.  ــدار می گ ــش خری ــای پی ــب ضرره موج
از بهتریــن ضمانــت اجرائــی تعهــد  یکــی 
ــر  ــه ب ــر روزان ــارت تاخی ــک، خس ــل مل تحوی
ــا  اســاس قیمــت اجــاره همــان ملــک اســت ت

ــد. ــدار را نمای ــارت خری ــران خس جب
۸( تعییــن تکلیــف راجــع بــه خســارت، 
ــت  ــر وق ــه ای، تغیی ــرارداد بیم ــا و ق تضمین ه
ــد  ــز بای ــه نی ــورد معامل ــر مشــخصات م و تغیی
ــح  ــروش ســاختمان تصری ــرارداد پیــش ف در ق

ــردد. گ
معمــوا قســمتی از ثمــن معاملــه بــه زمــان 
ــول  ــه موک ــمی در دفترخان ــند رس ــم س تنظی
می گــردد کــه پیشــنهاد می شــود تفــاوت 
قیمــت ملــک بــدون ســند اصطاحــاً قولنامه ای 
ــی  ــم باق ــان تنظی ــرای زم ــک ســند دار ب و مل
بمانــد تــا بــه هــر دلیلــی فروشــنده از تنظیــم 
ــدار،  ــش خری ــرد پی ــی ک ســند رســمی کوتاه
مغبــون و متضــرر نگــردد و اگــر عــدم تنظیــم 
ــه  ــزام ب ــوای ال ــه ی دع ــه اقام ــر ب ــند منج س
ــرای  ــه اج ــد ک ــمی گردی ــند رس ــم س تنظی
ــد  ــدار بای ــش خری ــط پی ــار توس ــه ناچ آن ب
ــرض  ــم مح ــرای حک ــا اج ــود ت ــت ش پرداخ
گــردد بتــوان از مبلــغ برداشــت نمــود و تهاتــر 
کــرد. البتــه در تعهــد بــه تنظیــم ســند رســمی 
آنچــه کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن 
ــنده،  ــش فروش ــد پی ــخص متعه ــه ش ــر ک ام
ــه رســمی از  ــا وکالتنام ــند رســمی و ی ــا س آی
صاحــب ســند بــرای ایــن امــر دارد یــا خیــر؟ 
در صــورت منفــی بــودن پاســخ، تعهــد پیــش 
ــرای صاحــب ســند  ــی ب ــچ الزام فروشــنده هی
ــب  ــود موج ــر خ ــن ام ــی آورد و ای ــود نم بوج

ــن اســت. ــدد طرفی مشــکات متع

قرارداد پیش فروش آپارتمان 
و ضمانت کیفری آن

حسین قلی پوری

رئیـــس کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه بیانیـــه 
ـــاماندهی  ـــوص س ـــوری در خص ـــس جمه رئی
ــن  ــت: ایـ ــات گفـ ــفافیت اطاعـ ــام شـ نظـ
ـــورد  ـــه در برخ ـــان داد ک ـــت نش ـــدام دول اق
ـــدی  ـــی ج ـــای حقوق ـــش ه ـــوع فی ـــا موض ب
بـــوده و بـــا متخلفـــان بـــدون جانبـــداری 

برخـــورد می کنـــد.
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ــدادادی  ــلمان خـ ــا، سـ ــل از ایرنـ ــه نقـ بـ
ــارف در  ــای غیرمتعـ ــی کارهـ ــزود: برخـ افـ
ــن  ــه در ایـ ــود کـ ــام می شـ ــه انجـ جامعـ
ــا وارد  ــه نهادهـ ــد همـ ــائل بایـ ــه مسـ گونـ
ــد. ــری کننـ ــه آن جلوگیـ ــده و از ادامـ شـ

معیـــن  و  ملـــکان  مـــردم  نماینـــده 
شهرســـتان هـــای مراغـــه و عجـــب شـــیر 
در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: 
اقـــدام رئیـــس جمهـــوری بـــرای برخـــورد 
ـــتودنی و  ـــارف س ـــای نامتع ـــت ه ـــا پرداخ ب
نشـــان از جدیـــت دولـــت در ایـــن زمینـــه 

اســـت.
ــون در  ــم اکنـ ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
جامعـــه افـــرادی در بدتریـــن شـــرایط 
ــد  ــد: نبایـ ــادآور شـ ــد، یـ زندگـــی می کننـ
ـــائل  ـــه مس ـــد اینگون ـــازه دهن ـــئوان اج مس

موجـــب ناامیـــدی مـــردم شـــود.
جلســـه  در  داد:  ادامـــه  خـــدادادی 
علنـــی امـــروز نیـــز مرکـــز پژوهـــش 
هـــای مجلـــس گزارشـــی مشـــروح در 
ــه  ــارف تهیـ ــای نامتعـ ــوص حقوق هـ خصـ
کـــرده و آســـیب های آن را شناســـایی و 
ـــه  ـــرای آن ارائ ـــی ب ـــنهادهای کارشناس پیش
ـــوه  ـــد ق ـــان می ده ـــر نش ـــن ام ـــه ای ـــرد ک ک
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــن زمین ـــدر در ای ـــه چق مقنن

ــت. ــده اسـ ــل شـ ــدی وارد عمـ جـ

ـــل  ـــی عل ـــس در بررس ـــت مجل وی، جدی
ـــارف  ـــای نامتع ـــت ه ـــای پرداخ ـــیب ه و آس
ــه در  ــه و مجریـ ــوه مقننـ ــویی قـ را همسـ
ـــت:  ـــن مســـائل دانســـت و گف ـــا ای ـــورد ب برخ
طـــرح دیگـــری در کمیســـیون اجتماعـــی 
مجلـــس مطـــرح شـــده کـــه بـــه دنبـــال 
ـــت. ـــت هاس ـــردن پرداخ ـــم ک ـــب و منظ مرت

نماینـــده مـــردم ملـــکان در مجلـــس 
شـــورای اســـامی اظهـــار داشـــت: در 
ارتبـــاط بـــا پرداخـــت حقـــوق هـــای 
نامتعـــارف خـــاء قانونـــی وجـــود نداشـــته 
ــتفاده از قانـــون صـــورت  ــوء اسـ بلکـــه سـ

ــت. ــه اسـ گرفتـ
خـــدادادی افـــزود: ایـــن پرداخت هـــا 
بیشـــتر در مـــواردی رخ می دهـــد کـــه 
قانونگـــذار بـــه ســـازمان ها اجـــازه داده 
تـــا مبالـــغ ناچیـــزی را جهـــت عمـــران و 
ــزاران  ــویق خدمتگـ ــور و تشـ ــی کشـ آبادانـ
بـــه عنـــوان پـــاداش در حقوق هـــا اضافـــه 
کننـــد کـــه برخـــی افـــراد از ایـــن مـــوارد 

ســـوء اســـتفاده می کننـــد.
نماینـــده معیـــن شـــهرهای مراغـــه 
ــای  ــوق هـ ــت: حقـ ــیر، گفـ ــب شـ و عجـ
نامتعـــارف موجـــب بـــی اعتمـــادی مـــردم 

شـــده امـــا اقـــدام دولـــت در راســـتای 
شـــفاف ســـازی اطاعـــات و همچنیـــن 
جدیـــت مجلـــس در ارائـــه برخـــی ایحـــه 
و طرح هـــا در جلـــب دوبـــاره اعتمـــاد 
ــت. ــذار اسـ ــر گـ ــی تاثیـ ــی، اقدامـ عمومـ

ــا  ــن اقدام هـ ــا ایـ ــزود: بـ ــدادادی افـ خـ
مـــردم خواهنـــد دیـــد کـــه قانونگـــذاران و 
مجریـــان، بـــه دنبـــال ارائـــه راهکارهایـــی 
ــه  ــن گونـ ــری از ایـ ــرای جلوگیـ ــدی بـ جـ
ــوده و در  ــده بـ ــتفاده ها در آینـ ــوء اسـ سـ
ـــدن  ـــه برگردان ـــبت ب ـــز نس ـــر نی ـــان حاض زم

بیـــت المـــال جدیـــت دارنـــد.
ــر  ــلمین دکتـ ــام و المسـ ــت ااسـ حجـ
حســـن روحانـــی شـــامگاه دوشـــنبه در 
ـــاح  ـــه اص ـــه ایح ـــتور داد ک ـــه ای دس بیانی
نظـــام حقوقـــی پرداخت هـــا بـــا رفـــع 
خـــاء هـــای قانونـــی بـــا فوریـــت تهیـــه و 
ـــار  ـــه انتش ـــف ب ـــتگاه ها موظ ـــن دس همچنی
حداقـــل و حداکثـــر حقـــوق مدیـــران 

ــوند. ــکری شـ ــوری و لشـ کشـ
ـــد  ـــه تاکی ـــن بیانی رئیـــس جمهـــوری در ای
ـــته ام؛  ـــوت نبس ـــد اخ ـــی عق ـــا کس ـــرد: ب ک
ـــت در نظـــام اداری و  ـــا فســـاد و ران ـــارزه ب مب
ـــه  ـــدن ادام ـــن ش ـــه ک ـــا ریش ـــادی را ت اقتص

می دهیـــم.
ــتان  ــردم شهرسـ ــب مـ ــده منتخـ نماینـ
مراغـــه و عجـــب شـــیر در دوره دهـــم مجلـــس 
در اثـــر ســـانحه رانندگـــی فـــوت کـــرده و 
ـــدی در  ـــات بع ـــا انتخاب ـــتان ها ت ـــن شهرس ای

کشـــور در مجلـــس نماینـــده ندارنـــد.
ــده  ــئوان، نماینـ ــام مسـ ــاس اعـ براسـ
ـــن  ـــده معی ـــوان نماین ـــه عن ـــکان ب ـــردم مل م
ـــیر در  ـــب ش ـــه و عج ـــای مراغ ـــتان ه شهرس
ـــن  ـــه ای ـــوط ب ـــور مرب ـــس ام ـــم مجل دور ده

شهرســـتان ها را پیگیـــری می کنـــد.

نماینده مجلس:

 دولت نشان داد با متخلفان بدون 
جانبداری برخورد می کند

برگزاری ۱5۰۷5 نفر ساعت آموزش 
در زمینه ایمنی و بهداشت کار توسط 

مرکز تحقیقات تبریز 

بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
اداره کل  روابـــط عمومـــی  از  نقـــل  بـــه 
ــان  ــی آذربایجـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ تعـ
ـــز  ـــت مرک ـــاوات، سرپرس ـــا مس ـــرقی، علیرض ش
تحقیقـــات و تعلیمـــات حفاظـــت فنـــی و 
ـــام  ـــا اع ـــور، ب ـــمالغرب کش ـــت کار ش بهداش
ــظ و  ــتای حفـ ــزود : در راسـ ــر افـ ــن خبـ ایـ
ـــادی  ـــع م ـــانی و مناب ـــروی انس ـــت از نی صیان
کشـــور و توســـعه ســـطح فرهنـــگ ایمنـــی 
ــاری 2۳  ــال جـ ــه اول سـ ــه ماهـ کار ، در سـ
ـــی و  ـــه ایمن ـــف در زمین ـــی مختل دوره آموزش
ـــل  ـــز در داخ ـــن مرک ـــط ای ـــت کار توس بهداش
ــزار  ــات برگـ ــز تحقیقـ ــارج از مرکـ ــا خـ و یـ
ــوع 1۵0۷۵  ــه در مجمـ ــت کـ ــده اسـ گردیـ
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــوزش ارائ ـــاعت آم ـــر  س نف
کـــه در مقایســـه بـــا موعـــد مشـــابه ســـال 
قبـــل شـــاهد رشـــد ۹۷ درصـــدی در ایـــن 
ـــرد  ـــان ک ـــر نش ـــیم . وی خاط ـــه می باش زمین
ـــر از  ـــی 1۳2۸ نف ـــای آموزش ـــن دوره ه در ای
ـــف  ـــای مختل ـــان واحده ـــران و کارفرمای کارگ
ــی  ــی و خدماتـ ــی ، معدنـ ــدی ، صنعتـ تولیـ
ــت  ــد. سرپرسـ ــوده انـ ــرکت نمـ ــتان شـ اسـ
ـــن  ـــام عناوی ـــا اع ـــز ب ـــات تبری ـــز تحقیق مرک
ـــده  ـــزار ش ـــی برگ ـــای آموزش ـــی از دوره ه برخ
ـــت  ـــی و بهداش ـــی ایمن ـــوزش عموم ـــزود: آم اف
کار ، ایمنـــی پیمانـــکاران ، شناســـایی خطـــرات 
ـــار ،  ـــی انب ـــک ، HSE ، ایمن ـــی ریس و ارزیاب
ـــی کار  ـــت کار ، ایمن ـــی و بهداش ـــول ایمن اص
بـــا لیفتراکهـــا ، ایمنـــی بـــرق . . . از مهـــم 
تریـــن عناویـــن دوره هـــای برگـــزار شـــده 
ــت :  ــار داشـ ــه اظهـ ــد. وی در ادامـ می باشـ
ــا  باتوجـــه بـــه گســـتره و تنـــوع فعالیت هـ
 ، صنعـــت  مختلـــف  هـــای  رســـته  در 
ـــی  ـــدی و خدمات ـــی ، تولی ـــاورزی ، معدن کش
ـــه  ـــای مطروح ـــوزش ه ـــی آم ـــاق بخش ، انطب
ـــا فعالیـــت و ماهیـــت شـــغلی افـــراد اهمیـــت  ب
ـــارت  ـــش و مه ـــدان دان بســـزایی دارد . وی فق
ـــط  ـــود در محی ـــرات موج ـــه مخاط ـــبت ب نس
ــغلی  ــوادث شـ ــه ای حـ ــل ریشـ کار از علـ
ـــای  ـــوزش ه ـــال آم ـــا اعم ـــزود: ب دانســـت و اف
بـــروز و مـــدّون می توانیـــم بـــه میـــزان 
قابـــل توجهـــی از عامـــل خطـــای انســـانی 
ــر  ــراد را در برابـ ــوی افـ ــه نحـ ــته و بـ کاسـ
ـــر  ـــاوات خاط ـــود. مس ـــن نم ـــود ایم ـــغل خ ش
ـــی  ـــن دوره های ـــزاری چنی ـــرد. برگ ـــان ک نش
ــات ،  ــد در افزایـــش ســـطح معلومـ می توانـ
ـــران  ـــش کارگ ـــانی دان ـــروز رس ـــوزی و ب بازآم
ـــوده  ـــا نم ـــزایی ایف ـــش بس ـــان نق و کارفرمای
و موجـــب کاهـــش حـــوادث ناشـــی از کار 

گـــردد .

پرواز مستقیم نجف- تبریز برقرار شد

بـه  شـیر  عجـب  نامـه  هفتـه  گـزارش  بـه 
کل  اداره  کل  اداره  عمومـی  روابـط  از  نقـل 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
آذربایجـان شـرقی،معاون گردشـگری اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
آذربایجـان شـرقی از برقـراری پـرواز مسـتقیم 
نجـف اشـرف بـه تبریـز در راسـتای توسـعه و 
تقویـت تبـادل گردشـگر مـا بین دو شـهر خبر 

داد.
احمـد حمـزه زاده بـا اعـام این خبـر افزود: 
اولیـن پرواز مسـتقیم عصر روز سـه شـنبه 1۵ 
مـرداد از طریـق شـرکت هواپیمایـی کاسـپین 
بـا مشـارکت شـرکت نکوسـفر از نجـف اشـرف 
وارد فـرودگاه بیـن المللـی شـهید مدنـی تبریز 

می شـود. 
رویـدادی  پـرواز  ایـن  برقـراری  گفـت:  وی 
بسـیار مهـم بـرای دو کشـور اسـت چـرا کـه 
وجـود اشـتراکات فرهنگی بین مردم دو کشـور 
ایـران و عـراق و انتخاب تبریز بعنـوان پایتخت 
گردشـگری کشورهای اسـامی در سال 201۸ 
فرصـت بسـیار خوبی بـرای تبادل گردشـگر در 
حـوزه هـای فرهنگی و مذهبی بـه وجود آورده 

ست. ا
 وی گفـت: ایـن پرواز سـه شـنبه هـر هفته 
از نجـف بـه تبریـز و بـر عکـس انجام می شـود 
امـا در نظـر داریـم بـا افزایـش متقاضـی تعداد 

پروازهـا را اضافـه کنیم. 
حمـزه زاده ادامـه داد: مسـافران ایـن پـرواز 
طـی دو روز اقامـت خـود در تبریـز از جاذبـه 
هـای گردشـگری و تاریخـی از جمله روسـتای 
صخـره ای کنـدوان، بـازار سرپوشـیده تبریـز، 
ائـل گلـی و تفرجـگاه عینالـی دیـدار و سـپس 
تبریـز را بـه مقصـد دیگـر شـهرهای ایـران از 
تـرک  تهـران  و  قـم  مقـدس،  مشـهد  جملـه 

خواهنـد کـرد.

»هشدار ایمنی«
شیلنگهاي استیكي معمولي در 
برابر مواد نفتي و گازي به سرعت 

فاسد مي شوند،به همین دلیل براي 
وصل کردن اجاق گاز و سایر وسایلي 
که استفاده از شیلنگ براي اتصال 
آنها به سیستم لوله کشي گاز مجاز 

شناخته شده،باید از شیلنگهاي 
استیكي تقویت شده)فشار قوي(

که مخصوص گاز ساخته شده است 
استفاده نمود.

در صورت بروز هرگونه حادثه 
منجر به نشت گاز فورا با

 شماره تلفن 194 تماس بگیرید

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 

و شهرســتان های اســتان جهــت تکمیــل 
کادر تخصصــی خــود افــراد ذیــل را بــه 
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کتاب هفته
مراغه در سیر تاریخ

مراغه در سیر تاریخ کتابی است به قلم مجید 
با  و  محور  تحقیق  رویکردی  با  که  سپهروند 
استفاده از منابع گوناگون سعی دارد دیدی نسبتا 
عمیق پیرامون مراغه و تاریخ آن بااخص از دوره 
ایجاد  برای خواننده  ایلخانان  تا دوره  سلجوقیان 
کند. با توجه به تحقیقی بودن کتاب فوق، خواننده 
می تواند نسبت به برهه هایی که مد نظر دارد اقدام 
بندی  از طرفی وجود فصل  و  نموده  به مطالعه 
منسجم و موضوعی باعث شده است تا هر خواننده 

به فراخودر نیاز بتواند از این کتاب استفاده کند.
منابع  عمدتا  را  کتاب  در  استناد  مورد  منابع 
معتبر علمی تشکیل می دهند، همین امر نیز باعث 
شده تا این اثر بتواند اطاعات ارزشمندی پیرامون 
تاریخ، بناهای تاریخی، اشخاص و بزرگان و سیر 

تحوات مراغه به خواننده ارائه دهد.
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می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را 

جهت چاپ در شماره های بعدی به 
آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.

جهت ارایه هر گونه پیشنهاد، 
انتقاد، شکایت و تقدیرخود در خصوص 

عملکرد پلیس با سامانه ۱9۷ تماس 
حاصل نموده و ما را در تامین نظم 

و امنیت بهتر و آسایش بیشتر جامعه 
یاری فرمایید.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
شهرستان عجب شیر

آرشیو هفته نامه عجب شیر
www.shakourian.com

ــي و  ــب فرهنگـ  نامناسـ
اقتصـــادي و اجتماعـــي مـــي باشـــد کـــه 
ــان  ــان و جوانـ ــراف نوجوانـ ــب انحـ موجـ
و کشـــیده شـــدن آنـــان بـــه ســـوي 
ـــاي  ـــش ه ـــت. پژوه ـــالم اس ـــات ناس تفریح
ـــران نیـــز حاکـــي از ایـــن  انجـــام شـــده در ای
ـــا ت  ـــیاري از معض ـــه بس ـــت ک ـــب اس مطل
ـــان و  اخـــا قـــي و فرهنگـــي در بیـــن نوجوان
جوانـــان، مـــوازي کاري ارگان هـــا و ســـازمان 
ـــزي  ـــه ری ـــدان برنام ـــط و فق ـــاي ذي رب ه
صحیـــح جهـــت گـــذران اوقـــات فراغـــت 

در بیـــن آنـــان بـــوده اســـت.
ــا ســاختار  آمــوزش و پــرورش منطبــق ب
ــد  ــه می توان ــت ک ــادی اس ــان، نه ــن جه ای
فراگیــران خــود را همچــون کشــتی در 
ــازد  ــناور س ــان، ش ــات جه ــوس اطاع اقیان
ــی  ــوردی و اقیانوس پیمای ــان دریان ــه آن و ب
جهانی»معلــم«  چنیــن  در  بیامــوزد. 
و  نیســت  بلــد«  چیــز  عنصری»همــه 
کتاب»حــال مشــکات« نخواهــد بــود، 
دانســته های  بــه  آموزشــی«  »محتــوای 
ــیده ی  ــات پوس ــان و اطاع ــه ی معلم کهن
نمی شــود.  خاصــه  درســی  کتاب هــای 
یــا  دانش آمــوز  فرامــدرن،  دنیــای  در 
جهانــی  درکتــاب  ســر  فعــال،  فراگیــِر 
و  هدایــت  کاِرمعلــم،  و  دارد  »اینترنــت« 
ــت  ــکار درس ــرای ش ــران ب ــری فراگی راه ب
ــات  ــردازش اطاع ــت پ ــات و مدیری اطاع
ــا  ــرار باشــد ب اســت. چنیــن نهــادی اگــر ق
ــد،  ــل نمای ــنگین، عم ــه ای س ــن وظیف چنی
ــدن  ــم ش ــرای فراه ــد و ب ــتر می خواه بس
و  خوشــبخت  کشــورهای  بســتر،  ایــن 
ــادی  هوشــیار جهــان، ســاانه اعتبــارات زی
از تولیــد ملــی خــود را درایــن  بــاره، هزینــه 
می کننــد، در ایــن کشــورها، مهم تریــن 
در  پــرورش،  و  آمــوزش  نهــاد  هــدف 
دانــا«  پرورش»انســان  اول:  مرحلــه ی 
ــده« اســت،  ــک »نظــام یادگیرن ــوان ی به عن
نظامــی کــه گوشــش خــوب می شــنود، 
خــوب  می بینــد،  خــوب  چشــمش 
ــد،  ــوب درک می کن ــد، خ ــاس می کن احس
خــوب می اندیشــد، خــوب بــا دیگــران 
خــوب  و  می خوانــد  خــوب  می پیونــدد، 
می نویســد و خوب»تایــپ« می کنــد و در 
مرحلــه ی بعــدی، نهــاد آمــوزش و پــرورش 
اخاقــی،  ارزش هــای  کــه  دارد  وظیفــه 
ــن  ــه بهتری ــی را ب ــی و جهان ــانی، میهن انس
شــیوه و شــکل و زیباتریــن بیــان، بــه ایــن 
»نظــام یادگیرنــد«، یــا »فراگیــر پیشــرفته« 
ــه شــکلی که تحســین او را  نشــان بدهــد؛ ب
ــد. ــاب نمای ــه انتخ ــزد و او را وادار ب برانگی

نهــاد  نــوع  ایــن  در  فراغــت  اوقــات 
ــی  ــل و حت ــان تحصی ــن زم ــی عی آموزش
بســیار بیش تــر از آن، مفیــد، کارآمــد و 
کارگشــا خواهــد بــود. در حقیقــت »اوقــات 
فراغــت« فرصــت مناســبی تلقــی می شــود 
دانســته های  آن»فراگیــران«  در  کــه 
زیســت  محیــط  بــا  را  خــود  ذهنــی 
ــاد  ــد نه ــن فرآین ــد و در ای ــر می کنن درگی
آمــوزش و پــرورش وظیفــه دارد در»اوقــات 
ــده،  ــازماندهی ش ــکلی س ــه ش ــت« ب فراغ
آشــتی  زمینــه ی  شــده  برنامه ریــزی 
ــم و  ــت را فراه ــط زیس ــا محی ــران ب فراگی
ــق  ــا مصادی ــران را ب ــی فراگی ــم ذهن مفاهی
زندگــی درگیــر نمایــدو دانــش آمــوزان یــا 
فراگیــران را برانگیزانــد تــا مهارت هــای 
هم افزایــی،  هم اندیشــی،  هم زیســتی، 
را  و...  هــم کاری  هــم دردی،  هم بــازی، 

بیاموزنــد.
جهـــان فرامـــدرن تـــا مغـــز اســـتخوان 
ــزی  ــت، چیـ ــرده اسـ ــوذ کـ ــریت نفـ بشـ
نیســـت کـــه بتـــوان از آن روی گردانیـــد 
ـــود  ـــاص خ ـــان خ ـــتور زب ـــان دس ـــن جه ای
ـــوزش  ـــتلزم آم ـــی در آن مس را دارد و زندگ
و یادگیـــری الفبـــای آن اســـت. درچنیـــن 
ـــه  ـــدی ک ـــم جدی ـــن مفاهی ـــا چنی ـــی ب جهان
ـــواب  ـــورها در خ ـــی از کش ـــوز برخ دارد، هن
ـــن کشـــورها  ـــد. بســـیاری از ای خرگوشـــی ان

ـــازی  ـــه هم س ـــل ب ـــل می ـــر دلی ـــه ه ـــه ب ک
ــرات  ــد و تغییـ ــان را ندارنـ ــن جهـ ــا ایـ بـ
بنیـــادی آن را هنـــوز بـــاور نکرده انـــد، 
رانـــده  حاشـــیه  بـــه  دم دم  و  کم کـــم 
می شـــوند! امیـــد پیشـــرفت و توســـعه 
ایـــن  مـــردم  می دهنـــد.  دســـت  از  را 
ـــزوی  ـــر ومن ـــی گوشـــه گی ـــه نوع کشـــورها ب
ابـــراز  و  عرضـــه  قـــدرت  و  می شـــوند 
خـــودرا از دســـت می دهنـــد! ســـرخورده 
اقداماتـــی خشـــونت   بـــه  و  می شـــوند 

می آورنـــد. روی  گرایانـــه 
والدیـــن هوشـــیار می داننـــد کـــه از 
دامـــن آمـــوزش و پـــرورش ایـــران هیـــچ 
دانـــش آمـــوزی بـــه معـــراج نخواهـــد 
ــی از  ــروزی برخـ ــت و پیـ ــید، موفقیـ رسـ
ـــون  ـــه مدی ـــش از آن  ک ـــوزان پی ـــش آم دان
ـــک  ـــدون ش ـــد، ب ـــرورش باش ـــوزش و پ آم
و تحقیقـــا گفتـــه می شـــود، نتیجـــه ی 
از  بیـــش  فـــردی، توجـــه  تاش هـــای 
انـــدازه ی والدیـــن هوشـــیار بـــه فرزنـــدان 
و  آمـــوزش  مشـــاوره ی  و  راهنمایـــی  و 

ــت. ــمی اسـ ــر رسـ ــرورش غیـ پـ
همـــه ی  کـــه  نهـــادی  چنیـــن  در 
اوقـــات تحصیـــل بـــرای دانـــش آمـــوازن 
بیـــکاری و فراغـــت بـــه شـــمار می آیـــد، 
بحثـــی به نام»اوقـــات فراغـــت« زیـــاد 
ــت  ــن فرصـ ــود، ایـ ــد بـ ــی نخواهـ پرمعنـ
ــفر زیارتـــی بـــرای  طایـــی در چنـــد سـ
برخـــی از دانـــش آمـــوزان کـــه معمـــوا 
ـــودی  ـــی خ ـــی وصبحگاه ـــم مذهب در مراس
می نمایاننـــد و بـــا مربیـــان پرورشـــی 
ــد،  ــرار می کننـ ــتانه ای برقـ ــاط دوسـ ارتبـ
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــود. در آم ـــه می ش خاص
فراغـــت«  »اوقـــات  رفتـــه،  زهـــوار در 
ـــوس  ـــرکنترل محس ـــت« از ش ـــات فراق »اوق
ونامحســـوس مدیـــران تلقـــی می شـــود و 

بـــس!
بارزتریـــن ویژگـــی اوقـــات فراغـــت، 
آزادی انتخـــاب ونـــوع فعالیـــت اســـت. 
ولـــی والدیـــن بـــه تصورایـــن کـــه بایـــد 
وقـــت نوجـــوان وجـــوان فـــارغ شـــده 
پرکننـــد،  لزومـــا  را  ومدرســـه  ازدرس 
بـــدون توجـــه بـــه عایـــق آنهـــا ، کاس 
 ، ، ورزشـــی  ، هنـــری  هـــای درســـی 
اردو و غیـــره را بـــرای آنهـــا تجویـــز و 
فرزندانشـــان را ملـــزم بـــه شـــرکت درآن 
می کننـــد کـــه ایـــن خـــود باعـــث عـــدم 
اســـتقبال نوجوانـــان و جوانـــان می گـــردد 
ـــت  ـــر فراغ ـــه اگ ـــت ک ـــی اس ـــن درحال . ای
افـــراد  وعقیـــده  زیرســـلطه  ازجهتـــی 
باشـــد،  جوانـــان  غیرازخـــود  دیگـــری 
ـــرا  ـــود، چ ـــی ش ـــوب نم ـــت محس دیگرفراغ

کـــه افـــراد درایـــن ســـاعات دســـت بـــه 
گزینـــش می زننـــد در برابـــر فرصـــت 
انتخـــاب  خـــود  روی  پیـــش  هـــای 
می کننـــد. دانســـتن ایـــن نکتـــه کـــه 
جـــوان در اوقـــات فراغـــت خـــود دســـت 
بـــه چـــه انتخـــاب هایـــی می زنـــد از 
ـــت  ـــت واقعی ـــژه ای برخورداراس ـــت وی اهمی
ـــار  ـــتان آم ـــول تابس ـــه در ط ـــت ک ـــن اس ای
ناهنجاراجتماعـــی در  بـــزه ورفتارهـــای 
می یابـــد  افزایـــش  قشـــرجوان  بیـــن 
کـــه ایـــن مســـئله نشـــات گرفتـــه از 
غنـــی ســـازی  بـــرای  برنامـــه  نبـــود 
اوقـــات بیـــکاری اســـت. بـــه طـــوری 
کـــه همنشـــینی بـــا دوســـتان نابـــاب 
وحضـــور دربرنامـــه هـــای محفلـــی آنـــان 
بـــه بـــروز ناهنجـــاری کمـــک می کنـــد و 
در نهایـــت برخـــی از جوانـــان را در دام 
خـــود گرفتـــار می ســـازد و ایـــن مســـئله 
ــی  ــن جوانـ ــه چنیـ ــود کـ ــث می شـ باعـ
ـــال  ـــه دنب ـــد و ب ـــل را بزن ـــه تحصی ـــد ادام قی
کســـب درآمدهـــای کاذب و نامشـــروع 
ـــه  ـــی ک ـــات فراغت ـــد واوق ـــود باش ـــرای خ ب
می توانســـت بـــرای او منشـــاء پیشـــرفت و 
ـــی وســـقوط وی  ـــث تباه ـــد ، باع ـــی باش ترق
ـــل  ـــل درتکمی ـــن دلی ـــه همی ـــردد . ب می گ
ـــر  ـــانی غی ـــل انس ـــی عوام ـــه بررس ـــث ب بح
ـــیب  ـــی( آس ـــی و اجتماع ـــی )خانوادگ درون
هـــای اجتماعـــی می پردازیـــم تـــا بـــا 
ریشـــه یابـــی ، مســـیر درســـتی را بـــرای 

ــم . ــی نماییـ ــی طـ ــاره اندیشـ چـ
جمع بندی وچاره اندیشی

ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــت انکارناپذیرای واقعی
افزایـــش اوقـــات فراغـــت برنامـــه ریـــزی 
نشـــده وتعطیـــات غیرهدفمنـــد، آســـیب 
هـــای اجتماعـــی در جامعـــه افزایـــش 
بیانگـــر   ، موضـــوع  ایـــن  می یابـــد. 
ــزی  ــه ریـ ــه برنامـ ــن بـ ــت پرداختـ اهمیـ
ـــت،  ـــات فراغ ـــره وری اوق ـــش به ـــرای افزای ب
ـــان  ـــوان اســـت. جوان ـــرای نســـل ج ـــژه ب بوی
درمـــورد چگونگـــی گـــذران اوقـــات فراغـــت، 
خواســـتها وگرایـــش هایـــی متفـــاوت 
ازپـــدران ومـــادران خـــود دارنـــد. بعضـــی 
وناشـــی  طبیعـــی  تفاوت هـــا  ازایـــن 
ومقتضیـــات  ســـنی  هـــای  ازتفـــاوت 
آن اســـت. جوانـــان عـــاوه برنیازهـــای 
زیســـتی اولیـــه، نیازهـــای ثانویـــه ای 
ماننـــد احتیـــاج بـــه محبـــت، نیازبـــه 
ـــق  ـــه تعل ـــی، نیازب ـــرای زندگ ـــی ب معناجوی
خاطربـــه گـــروه جمـــع متجانـــس بـــا 
ـــاس  ـــه احس ـــاز ب ـــت، نی ـــه امنی ـــود، نیازب خ
ـــوآوری،  ـــه ن ـــاز ب ـــت، نی ارزشـــمندی وموفقی
ـــا  ـــاز ب ـــدردی، نی ـــی و هم ـــه همدل ـــاز ب نی

احســـاس کمـــال و تعالـــی و پیشـــرفت، نیـــاز 
ـــه پذیرفتـــه شـــدن توســـط گـــروه همســـن  ب
ـــای  ـــناخت ارزش ه ـــه ش ـــاز ب ـــال و نی و س
ـــا  ـــوع، آنه ـــه در مجم ـــد ک ـــی را دارن اخاق
را در شـــرایط خـــاص روانـــی، رفتـــاری ، 
ـــد. ـــی ده ـــی قرارم ـــوری وعاطف ـــری، تص فک

گاهـــی ممکـــن اســـت جوانـــان تحـــت 
فشـــارناگهانی کشـــش هـــای درونـــی 
ـــی  ـــرل درون ـــازوکارهای کنت ـــد وس قرارگیرن
ــا  ــع گرایـــش آنهـ ــد مانـ ــی نتواننـ وبیرونـ
ــیب  ــای ناهنجاروآسـ ــوی رفتارهـ ــه سـ بـ
هـــای اجتماعـــی گـــردد. ازم اســـت کـــه 
بازدارندگـــی درونـــی را درآنـــان تقویـــت 
نمـــود تـــا درمقابـــل وسوســـه هـــای 
محیطـــی بیشـــترمقاوم گردنـــد. ایـــن 
ــت  ــی نظیرتقویـ ــه هایـ ــا برنامـ ــدف بـ هـ
تصویـــر ســـــازی مثبـــت از خویـــش، 
بیدارکـــردن وجـــدان هـــای آگاه ونشـــان 
ـــه  ـــرای رســـیدن ب ـــح ب دادن راه هـــای صحی
هـــدف قابـــل دســـتیابی اســـت. ازســـوی 
دیگـــر بایـــد عوامـــل ســـاختاری بیرونـــی 
ــتگی  ــم، پیوسـ ــه قراردهیـ ــورد توجـ را مـ
جوانـــان بـــا مدرســـه، خانـــواده وجامعـــه 
ــاء  ــرای ارتقـ ــا را بـ ــرده، فرصت هـ را باابـ
اجتماعـــی جوانـــان گســـترش دهیـــم، راه 
هـــای مشـــروع کســـب پایـــگاه اجتماعـــی 
ــوده و  ــاز نمـ ــان بـ ــه روی آنـ ــر را بـ بااتـ
توجـــه کنیـــم تـــا زمانـــی کـــه جوانـــان 
نتواننـــد راه هایـــی بـــرای کســـب پایـــگاه 
ــدا  ــود پیـ ــرام و ارزش خـ ــب احتـ و کسـ
ــه  ــلیم وسوسـ ــی تسـ ــه راحتـ ــد ، بـ کننـ
ـــدار  ـــداری پای ـــده و نگه ـــی ش ـــای محیط ه

آنهـــا مشـــکل خواهـــد بـــود.
بـــه طورکلـــی هیـــچ فرد،گـــروه، نهـــاد 
ــی  ــه غنـ ــدارد کـ ــد نـ ــازمانی تردیـ و سـ
ــه  ــل رو بـ ــت نسـ ــات فراغـ ــازی اوقـ سـ
ــت و  ــادی اسـ ــت زیـ ــده دارای اهمیـ آینـ
بـــرای ســـالم ســـازی ایـــن اوقـــات بایـــد 
برنامـــه ریـــزی مدونـــی کـــرد. توجـــه 
ـــترس  ـــدارس در دس ـــه م ـــیم ک ـــته باش داش
ـــراری  ـــرای برق ـــکان ب ـــناترین م ـــن و آش تری
ارتبـــاط بـــا دانـــش آمـــوزان هســـتند. از 
ایـــن رو پیشـــنهاد می شـــود، درپایـــان 
ـــانی  ـــاع رس ـــزوات اط ـــی ج ـــال تحصیل س
ازســـوی مدرســـه وبـــا نظـــارت مدیریـــت 
ـــود  ـــع ش ـــان توزی ـــان محص ـــه می هرمنطق
دراختیـــار  قبیـــل  ازایـــن  واطاعاتـــی 

ــرد: ــان قراربگیـ ــان وجوانـ نوجوانـ
ــای  ــون هـ ــراها وکانـ ــی فرهنگسـ معرفـ
منطقـــه  هـــر  در  موجـــود  فرهنگـــی 
ــه  ــی کـ ــی مختلفـ ــای آموزشـ وکاس هـ
ــی  ــود؛ معرفـ ــی شـ ــدام برگزارمـ د رهرکـ
ـــتان؛  ـــاجد درتابس ـــیج مس ـــای بس ـــه ه برنام
اعـــام برنامـــه مدرســـه بـــرای تابســـتان ؛ 
ـــای  ـــرگرمی ه ـــداول وس ـــه ج ـــه مجموع تهی
ســـودمند بـــرای اســـتفاده ؛ تشـــکیل دوره 
هـــای ورزشـــی وآمـــوزش مهـــارت هـــای 
ـــای  ـــه ه ـــزاری برنام ـــه ای؛ برگ ـــی وحرف فن
تفریحـــی ماننـــد اردو؛ معرفـــی کتابخانـــه 
هـــای موجـــود درهرمنطقـــه وتشـــویق 
ــا؛ معرفـــی آخریـــن  ــه عضویـــت درآنهـ بـ
وبهتریـــن کتـــاب هـــای متناســـب بـــا 
هـــر مقطـــع ســـنی؛ معرفـــی محصـــوات 
ــی  ــا ، سـ ــب نظیرفیلم هـ ــی مناسـ فرهنگـ
ـــتفاده  ـــرای اس ـــب ب ـــریات مناس ـــا ونش دی ه

ــع مختلـــف. درمقاطـ
ـــح  ـــه صحی ـــت مقابل ـــال جه ـــن ح ـــا ای ب
بـــا وضـــع موجـــود و زمینـــه ســـازی 
ــیب  ــده آسـ ــروز پدیـ ــش بـ ــت کاهـ جهـ
هـــای اجتماعـــی بـــه تحقیقـــات، برنامـــه 
ریـــزی و فعالیـــت هـــای کارشناســـانه 
ــا  ــم بـ ــت. امیدواریـ ــاز اسـ ــتری نیـ بیشـ
تصمیـــم  نهادهـــای  بیشـــتر  تعامـــل 
گیـــری و اجرایـــی، شـــاهد بـــه حداقـــل 
رســـیدن ناهنجاری هـــا و آســـیب هایـــی 
ـــده  ـــان آین ـــان و جوان ـــه نوجوان ـــیم ک باش
ســـاز ایـــن مـــرز و بـــوم را تهدیـــد 

. می کنـــد

ــا  ــی ب ــه عموم ــازمان وظیف ــین س  جانش
ــت  ــان ثب ــه زم ــد یک ماه ــر تمدی ــام خب اع
ــت  ــدی غیب ــه نق ــان پرداخــت جریم متقاضی
ــر  ــزار نف ــش از ۳1ه ــام بی ــربازی از ثبت ن س
ــه  ــدار داد ک ــر داده و هش ــرح خب ــن ط در ای
ــل تمدیــد  ــه هیــچ وجــه قاب زمــان مذکــور ب

نیســت.
ــه  ــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر ب ب
ــا  نقــل از تســنیم، ســردار ابراهیــم کریمــی ب
اشــاره بــه تمدیــد زمــان ثبــت نــام متقاضیان 
در  ســربازی،  غیبــت  جریمــه  پرداخــت 
ــال  ــار داشــت: به دنب ــر اظه ــن خب تشــریح ای
ــرای ثبــت  اســتقبال مشــموان ایــن طــرح ب
ــانی  ــرای کس ــدد ب ــت مج ــه فرص ــام و ارائ ن
ــرح  ــام در ط ــت ن ــه ثب ــق ب ــوز موف ــه هن ک
پرداخــت جریمــه نقــدی غیبــت خدمــت 
ســربازی نشــده اند، زمــان ثبــت نــام در ایــن 
ــان  ــد و متقاضی ــد ش ــاه تمدی ــک م ــرح ی ط
تــا  ایــن طــرح می تواننــد  از  بهره منــدی 
1۵ مــرداد مــاه بــا مراجعــه بــه دفاتــر پلیــس 
+10 و ارائــه مــدارک، درخواســت خــود بــرای 
پرداخــت جریمــه نقــدی غیبــت را ثبــت 

ــد. کنن
جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی در 

ــت  ــه دس ــار ب ــاس آم ــر اس ــزود: ب ــه اف ادام
آمــده، تاکنــون بیــش از ۳1 هــزار نفــر بــرای 
پرداخــت جریمــه نقــدی غیبــت خدمــت 
ــی  ــد و پیش بین ــام کرده ان ــت ن ــربازی ثب س
ــش از 100  ــاه، بی ــرداد م ــا 1۵ م ــود ت می ش

هــزار مشــمول ایــن طــرح، درخواســت خــود 
را بــرای پرداخــت جریمــه قانونــی، ثبــت 

ــد. کنن
ــه کســانی کــه خواســتار  ــا هشــدار ب وی ب
پرداخــت جریمــه نقــدی در ایــن طــرح بــوده 

ولــی هنــوز ثبــت نــام نکرده انــد، گفــت: 
ایــن تمدیــد زمــان ثبــت نــام، آخریــن 
ــرح  ــام ط ــت ن ــه اول ثب ــرای مرحل فرصــت ب
ــچ  ــه هی ــت اســت و ب ــه غیب پرداخــت جریم
ــذا مشــموان  ــد شــد؛ ل ــد نخواه وجــه تمدی
غایبــی کــه خواســتار پرداخــت ایــن جریمــه 
ــت  ــاه فرص ــرداد م ــا 1۵ م ــا ت ــتند، تنه هس
ــد. ــت کنن ــود را ثب ــت خ ــا درخواس ــد ت دارن

ــت  ــر اس ــه ذک ــه داد: ازم ب ــی ادام کریم
ــداد  ــاه، تع ــرداد م ــا 1۵ م ــه ت ــی ک در صورت
کســانی کــه درخواســت خــود بــرای پرداخــت 
جریمــه غیبــت ســربازی را ثبــت کننــد 
ــد،  ــال برس ــرای امس ــا ب ــار م ــزان انتظ به می
درخواســت  ثبــت  بــرای  دومــی  مرحلــه 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــان، وج متقاضی
جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی در 
ــاز ارســال پیامــک  ــر آغ ــا اعــام خب ــان ب پای
ــت  ــه درخواس ــانی ک ــه کس ــازمان ب ــن س ای
خــود را ثبــت کرده انــد، گفــت: ســازمان 
ــدارک  ــی م ــس از بررس ــی پ ــه عموم وظیف
مشــموان متقاضــی ایــن طــرح در ســال 
ــانی  ــه کس ــک ب ــال پیام ــد ارس ــاری، رون ج
ــه را داشــته اند،  ــه شــرایط پرداخــت جریم ک

ــت. ــرده اس ــاز ک آغ

اوقات فراغت یا اوقات فراقت ادامه از صفحه 1
درآموزش و پرورش

اقدامات فرهنگی دیربازده اما 
ماندگار و تاثیرگذار است

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــگ و  ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــل از رواب نق
ــرکل  ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی، مدی
ایــن اداره کل در نخســتین جلســه شــورای 
ــری  ــنواره سراس ــن جش ــتگذاری دهمی سیاس
ــه از  ــاری ک ــاه ارســباران، گفــت: آث ــر کوت تئات
اقدامــات فرهنگــی انتظــار داریــم دیربــازده امــا 

ــت. ــذار اس ــدگار و تاثیرگ مان
»محمــد محمدپــور« ضمــن اشــاره بــه 
زمــان بــر بــودن نتایــج حاصلــه از فعالیت هــای 
فرهنگــی اظهــار داشــت : فرهنگســازی، منــوط 
بــه اقدامــات دراز مــدت و هوشــمندانه اســت و 
ــدت  ــاه م ــی در کوت ــار نتیجه گرای ــد انتظ نبای
ــد  ــه بای ــت بلک ــه ای  را داش ــن عرص در چنی
بــا تــاش و اتخــاذ برنامه هــا و تمهیــدات 
هوشــمندانه بــه حصــول نتایــج در دراز مــدت 

ــید . اندیش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حرکــت مســئوان 
فرهنگــی در ایــن مقطــع زمانــی بســیار حائــز 
اهمیــت بــوده و نســل های آینــده در خصــوص 
ــد،  ــا قضــاوت می کنن ــای فرهنگــی م فعالیت ه
تاکیــد کــرد: گســترش گفتمــان فرهنگــی 
ــوری  ــه  ط ــت ب ــم اس ــه ای مه ــری نکت و هن
ــد در جامعــه گســترش  ــن گفتمــان بای  کــه ای
ــعه،  ــور توس ــات در مح ــی اقدام ــه و تمام یافت
ــکل گرفته و  ــی ش ــائل فرهنگ ــای مس ــر مبن ب

ــد . ــاق افت اتف
مدیــرکل ارشــاد آذربایجــان شــرقی بــا 
ــه توســعه فرهنگــی  ــر اینکــه نبایــد ب تاکیــد ب
ــوری نگریســت گفــت: ازم  ــه شــکل کاریکات ب
اســت تــا بــه  تمامــی ابعــاد فرهنگــی بــه شــکل 
نــگاه کــرد چراکــه کوچک تریــن  متــوازن 
ــب  ــگ موج ــی از فرهن ــه بخش ــی ب کم توجه
ــوزه ی  ــن ح ــاد ای ــام ابع ــیب در تم ــروز آس ب
ــی  ــر جزئ ــی اگ ــه عبارت ــود و ب ــاس می ش حس
نگــر باشــیم بــه کلیــت فرهنــگ آســیب 

ــید. ــد رس خواه
ــباران از  ــه ارس ــه منطق ــان اینک ــا بی وی ب
عناصــر فرهنگــی غنــی برخــوردار بــوده و  
ادبــی  علمــی،  برجســته ی  شــخصیت های 
و  پرورانــده  خــود  دامــان  در  را  هنــری  و 
منطقــه ای داورخیــز اســت اظهــار داشــت: در 
ــوم کشــور  ــا دفــاع از کیــان مــرز و ب ارتبــاط ب
بــا اســتناد بــه تاریــخ ایــن ســرزمین متحمــل 
فــراز و نشــیب های بســیاری بــوده اســت .

وی تصریــح کــرد: جشــنواره سراســری تئاتر 
کوتــاه و کارهــای فرهنگــی و هنــری متمرکــز 
در شهرســتان اهــر و منطقــه ارســباران اســت 
و سیاســت اداره کل رشــاد آذربایجــان شــرقی 
ــوده کــه منافــع و رویکردهــای اســتانی  ایــن ب

ــرار دهــد . را مدنظــر ق
وی اضافــه کــرد: منطقــه ارســباران سرشــار 
از پتانســیل های فرهنگــی اســت کــه بایــد 
ــباران  ــا ارس ــرد ت ــرار گی ــد ق ــرض دی در مع
چــرا  یابــد  دســت  مطلوبــی  جایــگاه  بــه 
کــه جشــنواره تئاتــر کوتــاه در زمینه هــای 
تأثیــر  نیــز  اهــر  شهرســتان  اقتصــادی 

. می گــذارد 
ــر  ــه اگـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ محمدپـ
جشـــنواره  دهمیـــن  ثبـــات  مؤلفه هـــای 
ــه  ــر متکـــی بـ ــاه اهـ ــر کوتـ سراســـری تئاتـ
امکانـــات و منابـــع مردمـــی باشـــد می توانـــد 
ایـــن  چنانچـــه  گفـــت:  بمانـــد  پایـــدار 
جشـــنواره متکـــی بـــه ســـایق و ذائقه هـــای 
افـــراد و مدیرانـــی کـــه می آینـــد و می رونـــد 
ـــد  ـــنواره موردتردی ـــن جش ـــده ای ـــد در آین باش
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــاً ازم اس ـــرد، حتم ـــرار می گی ق
ــاختار  ــکل و سـ ــی، تشـ ــع مالـ ــاظ منابـ لحـ
ــاً  ــه قطعـ ــرد کـ ــود گیـ ــه خـ ــه ای بـ منطقـ
ــد  ــی خواهـ ــوری را در پـ ــای کشـ حمایت هـ

داشـــت .
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه سیاســت دولــت و 
وزارت ارشــاد واگــذاری فعالیت هــای فرهنگــی 
ــان  ــت خاطرنش ــی اس ــای خصوص ــه بخش ه ب
ــی  ــکل های مردم ــا و تش ــردم، گروه ه ــرد: م ک
هــر انــدازه در جشــنواره سراســری تئاتــر کوتاه 
ــت  ــند ارزش و منزل ــته باش ــت داش ــر فعالی اه
ــی  ــت ول ــد یاف ــش خواه ــنواره افزای ــن جش ای
نبایــد از نیازهــای فرهنگــی منطقــه ارســباران 

غفلــت شــود .
گفتنــی اســت دهمیــن جشــنواره سراســری 
ــگ  ــط اداره کل فرهن ــر توس ــاه اه ــر کوت تئات
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــامی اس ــاد اس و ارش
ــای  ــن هنره ــداری، انجم ــکاری فرمان ــا هم و ب
نمایشــی، شــهرداری و اداره فرهنــگ و ارشــاد 
انجمــن  نیــز  و  اهــر  شهرســتان  اســامی 
هنرهــای نمایشــی اســتان آذربایجــان شــرقی 

برگــزار می شــود.

هنوز پای پزشکان زیادی به شهر عجب شیر  
باز نشده بود. در آن دوره، مریض ها بیشتر برای 
می بردند.  پناه  دارویی  گیاهان  به  خود  درمان 
زایمان زنان باردار نیز، توسط ماماهای مجّرب به 
انجام می رسید. برخی از این ماماها که با تجربه 
اندوزی مهارت بیشتری پیدا کرده بودند، اعتماد 
زیادی در بین مردم کسب کرده و کارهایشان رابا 
تخصص بیشتری به پیش می بردند. یکی  از این 
ماماها خانمی بنام »رقیه فیاضی خانیانی« بود که 
به »خشدر آروادی« معروف بود . این لقب بخاطر 
شغل شوهرخانم فیاضی  که حسابدار شهرداری 

بود ، به او داده شده بود.
ومسئولیت  ماهر  ماماهای  از  آروادی  خشدر   
می رفت.  شمار  به  شیر  عجب  ی   منطقه  پذیر 
زمانی که نوزادی به دنیا می آمد، بافاصله برای او 
آرزوی سامتی می کرد  و در برابر کار خود، پول 
معینی درخواست نمی نمود. هر چه می پرداختند 
روی چشم می گذاشت  و در مواردی که خانواده 
ای از قشر پایین تر جامعه بود، فعالیتــی مضاعف 
او  می رساند.  انجام  به  نوزاد  و  زائو  آسایش  برای 
پیش مغازه داران پولدار رفته و از آنها مقــداری 
روغـن حیوانی یا به قول محلی ها  » ساری یاغ 
«به رایگان دریافت کرده و با آن روغن ، کاچی ) 
قویماخ( درست می کرد و  به زن زائو می داد ، تا 
با خوردن آن بدنش را تقویت کند.آوازه وشهرت  
این زن مسئولیت پذیر تا پایتخت نیز رسیده بود. 
روزی   ، کیهان  روزنامه  اندرکاران  دست  چنانچه 
جهت مصاحبه با ایشان راهی عجب شیر شده و 
روزنامه   . می نمایند  گفتگـــو  و  مصاحبه  وی  با 
خشدرآروادی را با عنوان دلسوزترین  مامای عجب 
شیرمعرفی می کند  و مقاله ای را به همراه  عکس 
شهرما  دلسوز  .مامای  می رساند  چاپ  به  ایشان 
در این مصاحبه بزرگترین آرزویش را ایجاد یک 
مرکزتخصصی  زایمان در شهرستان عجب شیر 
همـان  آرشیو  در  مصاحبه  این   . می کند  عنوان 
پی  در   ، خشدرآروادی   . است  مـوجود  روزنامه 
سالها تاش که اغلب در جهت سامتی زنان بود 
، دچار  روزهای کاری خود  از  یکی  بااخره در   ،
سانحه شد. تصادف اتومبیل او را در مدت کوتاهی 
از پای درآورد .مامای نامدار عجب شیر در تاریخ 
۶/12/ 1۳۵۸فوت نمود . او رفت ، اما فداکاری ها 
وخدمات شایان او به زنان و مردم عجب شیر در 
یادش   . شود  ماندگار   ، اهالی  خاطره ی جمعی 

گرامی باد.
یکی دیگر از همتایان خشدر آروادی، خانمی 
تپه«  »کول  روستای  اهالی  از  زر«  »سیم  نام  به 
بود. همچنین ماماهای مسئولیت پذیر دیگری در 
روستاهای اطراف فعالیت می کردند که هیچ کمکی 
را از مریض دریغ نمی کردند و همیشه یارو یاور 
زنان بودند. از این ماماهای مسئولیت پذیر، می توان 
به »زلیخا باجی« در روستاهای هئره وان و شاوان و 
نیز »ملکه خانیم« و »جمیله باجی« و»زهراباجی« 

و »فاطما خاا«در عجب شیر اشاره کرد.
هنگامی که ماماها نوزادی را به دنیا می آوردند 
و اهل خانواده زائو و نوزاد سالم را می دیدند، اضافه 
شدن فردی به افراد خانه را جشن می گرفتند. آنها 
برای نشان دادن خوشحالی خود، شیرینی پخش 

می کردند.
محلی  اصطاح  در  خوری  شیرینی  رسم  این 
نکته  این  یادآوری  اینجا  در  داشت.  نام  »زوبانا« 
ضروری است که به هنگام زائیدن گاو یا گوسفند 
آنها،  می کردند.  شادی  حیوان  آن  دارندگان  نیز، 
اولین شیر بعد از زایمان حیوان را بین آشنایان 
تقسیم می کردند. این شیر با نام »کاا« شناخته 
می شود. ازم به ذکر است که اولین شیر را وقتی 

می پختند به بواما تبدیل می شد .
در  تنها  را  خود  تهای  مهار  شیر،  عجب  زنان 
تشخیص خاصیت گیاهان دارویی و مامایی نشان 
بندی  شکسته  مثل  کارهایی  در  آنها  نمی دادند. 
نیز، فعالیت چشمگیری داشتند. زنانی مثل »سارا 
خاا« و »سوره باجی« و»تپه خجه سی« از این 
زنان شکسته بند بودند. آنها در مقابل کار ماهرانه 
ی خود هیچ مبلغی تعیین نمی کردند. اما، مردمی 
که به دست آنها مداوا می شدند با پرداخت پول 
ناچیز و مقداری پارچه خلعتی یا مقداری قند یا 

نبات  از آنها قدردانی می نمودند.

کاظم عاشقی

خشدر آروادی و یاران 
او در عجب شیر

 ۳1هزار سرباز غایب ثبت نام کردند

زمان ثبت نام »پرداخت جریمه غیبت« تمدید شد 
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م الف ۳۴22
آگهـي تغییـرات شـرکت درخشـان پـاک 
تبریز شـرکت سـهامي خاص به شـماره ثبت 
 1020021۴202 ملـي  شناسـه  و   1۵۶۵۸
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومي فوق 
العـاده مـورخ 1۳۹۵/02/1۸ تصمیمـات ذیل 
اتخـاذ شـد: مـاده   ۳۹   اساسـنامه بـه شـرح 
)درصورتیکـه هیـأت مدیـره مجمـع عمومـی 
آخرتیرمـاه  تـا  را  شـرکت  سـالیانه  عـادی 
هرسـال دعـوت ننمایـد  سـایرموظفین طبـق 
قانـون حـق دعـوت خواهنـد داشـت( ومـاده 
 ۶۸  بـه شـرح )مجمـع عمومی عادی هرسـال 
یـک بـازرس اصلـی و حسـابرس مسـتقل و 
یک بـازرس علـی البدل بمدت یکسـال مالي 
بـا رعایـت مـاده   1۴۷   ایحه اصاحـی قانون 
تجـارت انتخـاب خواهـد کـرد( تغییـر یافت.  
بـا ثبت ایـن مسـتند تصمیمات اصـاح مواد 
اساسـنامه در تصمیمـات پیـش بینـی نشـده 
انتخـاب شـده توسـط متقاضـی در  سـامانه 
سـوابق الکترونیک شـخصیت حقوقـی مرقوم 
ثبـت و در پایـگاه آگهـی هـای سـازمان ثبت 

میباشـد.  قابل دسـترس 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

م الف ۳2۶0
آگهي تغییرات شرکت بازرگاني وتاسیساتي 
شماره  به  خاص  سهامي  شرکت  سیال  آذر 
ملي 102000۹۵۳2۳  شناسه  و  ثبت ۳۴۶۸ 
عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل  تصمیمات   1۳۹۵/0۳/1۷ مورخ  سالیانه 
به کد  اله  غفاروند  آقای حسین   : اتخاذ شد 
به  غفاروند  وآقای صمد  ملی 1۳۷2۶۷۹۷2۳ 
غفاروند  احد  وآقای  ملی 1۳۷2۷0۷۵۴۹  کد 
اله به کد ملی 1۳۷2۸۹۵۳۹۶ بعنوان اعضاي 
به مدت دو سال  اصلی هیئت مدیره شرکت 
انتخاب گردیدند . آقای محمد رضا زاده دوچی 
بازرس  بسمت   2۷21۳۴۴1۷1 کدملی  به 
کدملی  به  رشیدیان  سیامند  آقای  و  اصلي 
البدل  علي  بازرس  بسمت   2۸۷02۴۹۴۵۴
شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند . 
روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهي 
هاي شرکت تعیین شد.  با ثبت این مستند 
تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر اانتشار، انتخاب 
توسط  شده  انتخاب  مدیران  انتخاب  بازرس، 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز
م الف ۳2۵۹

آگهي تغییرات شرکت بازرگاني وتاسیساتي 
شماره  به  خاص  سهامي  شرکت  سیال  آذر 
ثبت ۳۴۶۸ و شناسه ملي 102000۹۵۳2۳

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1۳۹۵/0۳/1۷ مورخ 
ملی  کد  به  اله  غفاروند  آقاي حسین   : شد 
1۳۷2۶۷۹۷2۳ بسمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره، آقای صمد غفاروند به کد ملی 
هیئت  رئیس  نائب  بسمت   1۳۷2۷0۷۵۴۹
ملی  کد  به  اله  غفاروند  احد  آقای  مدیره، 
مدیره  هیئت  عضو  بسمت   1۳۷2۸۹۵۳۹۶
و  بهادار  واسناد  اوراق  کلیه   . شدند  انتخاب 
،برات  ،سفته  چک  قبیل  از  شرکت  تعهدآور 
و  عادی  اوراق  و  اسامی  وعقود  وقراردادها 
اداری شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی 
همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیر عامل با 
نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند 
تعیین  مدیران،  سمت  تعیین  تصمیمات 
توسط  شده  انتخاب  امضاء  حق  دارندگان 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی 

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

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاري تبریز

ــی اداره کل ورزش  ــور ورزشـ ــاون امـ معـ
و جوانـــان آذربایجان شـــرقی در اعتـــراض 
بـــه عملکـــرد فدراســـیون کشـــتی گفـــت: 
در ایـــن میـــان حق وحقـــوق پرویـــز هـــادی 

ــد. ــع شـ ــی تضییـ ــتی گیر آذربایجانـ کشـ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــل از باشـ ــه نقـ بـ

فرج اللهـــی بـــا اشـــاره بـــه اعتـــراض کتبـــی 
ـــت  ـــزاری رقاب ـــدم برگ ـــرای ع ـــن اداره کل ب ای
ــادی و  ــز هـ ــن پرویـ ــک بیـ ــی المپیـ انتخابـ
ـــیون  ـــه فدراس ـــتر ب ـــه پیش ـــمی ک ـــل قاس کمی
ــار داشـــت:  کشـــتی ارسال شـــده بـــود، اظهـ
در نامـــه ای بـــه شـــخص رئیـــس فدراســـیون 
بـــه مســـؤولین  و رونوشـــت آن  کشـــتی 
وزارتـــی، ضمـــن اعـــام اعتـــراض بـــرای 
انتخابـــی در وزن 12۵  رقابـــت  برگـــزاری 
ــل  ــادی و کمیـ ــز هـ ــن پرویـ ــرم بیـ کیلوگـ

قاســـمی، نســـبت بـــه تعییـــن تکلیـــف ایـــن 
ـــی  ـــابقات بین الملل ـــی مس ـــک ط وزن در المپی

ارمنســـتان نیـــز اعتـــراض کـــرده بودیـــم.
وی افـــزود: مقـــرر بـــود در مســـابقات 
ارمنســـتان نفـــر برتـــر بـــه المپیـــک اعـــزام 
شـــود کـــه متأســـفانه بـــر اســـاس تصمیـــم 
ــی  ــابقه انتخابـ ــی، مسـ ــورای فنـ ــاره شـ دوبـ
ـــد. ـــع ش ـــادی ضای ـــز ه ـــوق پروی ـــزار و حق برگ

ـــتی  ـــیون کش ـــه داد: فدراس ـــی ادام فرج الله
ــت  ــزاری رقابـ ــل برگـ ــه ای علـ ــز در نامـ نیـ

ــا  ــا مـ ــود، امـ ــرده بـ ــام کـ ــی را اعـ انتخابـ
ــتیم. ــوع هسـ ــر موضـ ــان پیگیـ همچنـ

وی در خصـــوص مفـــاد نامـــه فدراســـیون 
ـــت  ـــده اس ـــه آم ـــن نام ـــت: در ای ـــتی، گف کش
متأســـفانه باوجـــود حضـــور ایـــن قهرمانـــان 
در مســـابقات بین المللـــی مختلـــف ازجملـــه 
کســـب ســـهمیه ریـــو توســـط کمیـــل 
قاســـمی و مقـــام نخســـت پرویـــز هـــادی در 
ارمنســـتان، عملکـــرد هـــر دو کشـــتی گیر 
نتوانســـته نظـــر کادر فنـــی را جلـــب کنـــد 
ـــای  ـــکا مبن ـــی آمری ـــابقات جهان ـــد از مس و بع
ــه  ــود، نـ ــتان بـ ــای ارمنسـ ــی رقابت هـ ارزیابـ
برتـــری رده بنـــدی در مســـابقات! و تکلیـــف 
نماینـــده ایـــن وزن در المپیـــک را بایـــد 

رقابـــت انتخابـــی باشـــد.

تیـــم  گذشـــته  فصـــل  کاپیتـــان   
تراکتورســـازی در مورد اینکـــه آیا در لیگ 
شـــانزدهم نیـــز کاپیتان این تیـــم خواهد 
برایم  این موضـــوع  یا خیـــر، گفـــت:  بود 

هیـــچ اهمیتی نـــدارد. 
به گـــزارش هفتـــه نامه عجب شـــیر به 
نقـــل از تســـنیم، مهـــدی کیانـــی، درباره 
شـــرایط تیمش اظهار داشـــت: خدا را شکر 
تیممان شـــرایط خوبـــی دارد و طی روزهای 
گذشـــته نیز تمرینات ســـخت و پرفشاری را 
پشت ســـر گذاشته اســـت. در حال حاضر در 
2 نوبـــت صبح و بعدازظهـــر تمرین می کنیم 
و امیدواریم که با کســـب نتایجی درخشـــان 
در رقابت هـــای لیـــگ برتر، بتوانیـــم نتیجه 
این زحمـــات و تمرینات طاقت فرســـای خود 

ببینیم. را 
بازیکـــن تیم تراکتورســـازی با اشـــاره به 
حضور ایـــن تیم در تورنمنـــت ۴ جانبه جام 
شـــهدا خاطرنشـــان کـــرد: تیم مـــا به این 
مســـابقات نیاز داشـــت و بازی های تدارکاتی 
نیز  می کنیم  برگـــزار  مســـابقات  این  در  که 
می توانـــد به آماده ســـازی تیممـــان در راه 

بکند. فراوانی  کمـــک  برتر  لیـــگ  قهرمانی 
وی افـــزود: جـــام شـــهدا جـــزو بهترین 

مسابقاتی است که مســـئوان سازمان لیگ و 
فدراســـیون فوتبال تا کنـــون ترتیب برگزاری 
آن را داده اند. این مســـابقات در کنار کســـب 

به  فوتبالی ها  احتـــرام  تیم ها،  بـــرای  آمادگی 
خانواده شـــهدا محســـوب می شـــود که کار 

است. ارزشمندی 

کیانـــی در مورد لغـــو اردوی خارجی تیم 
خارجی  اردوی  آیـــا  اینکه  و  تراکتورســـازی 
نســـبت به اردوی داخلی می توانســـت کمک 
بیشـــتری به ایـــن تیم بکند، گفـــت: اردوی 
همه  بـــرای  مثبتی  نتایج  همیشـــه  خارجی 
تیم هـــا دارد اما به هرحال لغـــو اردوی ترکیه 
و اوکرایـــن نیز نظـــر کادر فنـــی و مدیریت 
باشـــگاه بوده کـــه اعتراضی نســـبت به آن 

یم. ر ندا
به  توجه  بـــدون  مـــا  تصریـــح کرد:  وی 
مـــکان اردو، تمرینات ســـخت و پرفشـــار را 
بـــرای موفقیـــت در رقابت های لیـــگ برتر 
تحمل می کنیم و مشـــکلی بـــا اردوی تهران 
نداریم. در تهران نیز شـــرایط جوی نســـبتاً 
تمریناتمان  می توانیم  و  دارد  وجود  مناســـبی 
را در بهترین شـــرایط ممکـــن پیگیری کنیم.

تیــم  گذشــته  فصــل  کاپیتــان 
کاپیتانــی  دربــاره موضــوع  تراکتورســازی 
ــن تیــم در لیــگ شــانزدهم، تأکیــد کــرد:  ای
ــا  ــی« و ی ــد ابراهیم ــا »محم ــن ی ــه م اینک
ــم  ــی تی ــد کاپیتان ــر بازوبن ــن دیگ ــر بازیک ه
ــی  ــدد، اهمیت ــازو ببن ــه ب ــازی را ب تراکتورس
برایــم نــدارد و تنهــا بــه موفقیــت تیــم فکــر 

. می کنــم

آســـتانه  در  ملـــی  تیـــم  بازیکنـــان   
دیدارهـــای انتخابـــی جـــام جهانـــی 201۸ 
حمایت هـــای  انتظـــار  چشـــم  روســـیه 
دولـــت بـــرای بـــاا رفتـــن روحیه شـــان 

هســـتند.
ــیر  ــه عجب شـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــه گـ بـ
ــی  ــم ملـ ــنیم، اردوی تیـ ــل از تسـ ــه نقـ بـ
ـــای  ـــاز رقابت ه ـــرای آغ ـــورمان ب ـــال کش فوتب
ــیه از  ــی 201۸ روسـ ــام جهانـ ــی جـ انتخابـ
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــد ش ـــاز خواه ـــاه آغ 2۳ مردادم
احتمـــال فـــراوان کارلـــوس کـــی روش و 
شـــاگردانش پـــس از آغـــاز اردو در تهـــران 
ـــا 10 روزه  ـــه ای ت ـــک هفت ـــی ی ـــرای اردوی ب

ــوند. ــا می شـ ــور ایتالیـ ــی کشـ راهـ
ـــران  ـــازی ای ـــن ب ـــه اولی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ــهریورماه  ــخ 11 شـ ــر در تاریـ ــل قطـ مقابـ
برگـــزار می شـــود، تیـــم ملـــی پـــس از 
ـــران  ـــه ته ـــود ب ـــی خ ـــزاری اردوی اروپای برگ
بـــاز می گـــردد تـــا بـــرای ایـــن بـــازی 
ــه  ــی کـ ــود. از آنجایـ ــاده شـ ــاس آمـ حسـ
ـــتار  ـــار خواس ـــن ب ـــی روش چندی ـــوس ک کارل
حمایت هـــای مـــادی و معنـــوی دولـــت 
ـــی  ـــم مل ـــان تی ـــی بازیکن ـــت، برخ ـــده اس ش
ـــتند،  ـــت هس ـــن حمای ـــار ای ـــم انتظ ـــم چش ه
حتـــی ایـــن حمایـــت را دیـــدار بـــا حســـن 
کشـــورمان  رئیـــس جمهـــور  روحانـــی، 

ننـــد. می دا
پـــس از اینکـــه یـــک بـــار کارلـــوس 
ـــرد  ـــکر ک ـــی تش ـــت روحان ـــی روش از حمای ک
ــام  ــه ای اعـ ــوروز در مصاحبـ ــد نـ و در عیـ
ــور  ــای رئیـــس جمهـ ــرد کـــه صحبت هـ کـ
ــی  ــت و حتـ ــی راهگشاسـ ــم ملـ ــرای تیـ بـ
ــی  ــد باحمایـــت روحانـ ــن شـ ــتار ایـ خواسـ
بـــه جـــای یـــک زمیـــن تمرینـــی مناســـب 
10 زمیـــن تمرینـــی مناســـب بـــرای تیـــم 
ملـــی فراهـــم شـــود، دیگـــر اعضـــای تیـــم 
ـــتار  ـــف خواس ـــکال محتل ـــه اش ـــم ب ـــی ه مل

حمایـــت از تیـــم ملـــی شـــدند.
یـــک بـــار افشـــین پیروانـــی، مدیـــر ورزشـــی 
ـــر  ـــی و ه ـــه روحان ـــرد ک ـــام ک ـــی اع ـــم مل تی
کســـی کـــه دســـتی بـــر آتـــش دارد بـــه کمـــک 
ـــا  ـــم علیرض ـــار ه ـــک ب ـــد و ی ـــی بیای ـــم مل تی
ــم  ــک تیـ ــماره یـ ــان شـ ــی، دروازه بـ حقیقـ
ملـــی در گفت وگـــو بـــا تســـنیم خواســـتار 
ـــی در  ـــد. حقیق ـــور ش ـــس جمه ـــت رئی حمای
ـــا در دور  ـــت: »م ـــار داش ـــو اظه ـــن گفت وگ ای
ـــی  ـــام جهان ـــی در راه ج ـــم مل ـــه تی ـــی ک قبل
بـــود و در نهایـــت هـــم بـــه جـــام جهانـــی 
ـــم، مســـئوان را همیشـــه  201۴ صعـــود کردی
ـــه  ـــور ک ـــس جمه ـــم. رئی ـــم می دیدی ـــار تی کن
آن زمـــان آقـــای احمدی نـــژاد بـــود، حتـــی 

ســـر تمریـــن مـــا می آمـــد و بیـــن بچه هـــا 
ـــه  ـــرد ک ـــت می ک ـــا صحب ـــا م ـــت،  ب می نشس
همیـــن مســـئله بـــه بازیکنـــان تیـــم ملـــی 
انگیـــزه مـــی داد. بعـــد از اینکـــه توانســـتیم 
بـــه جـــام جهانـــی صعـــود کنیـــم و آقـــای 
ـــا را  ـــود م ـــده ب ـــور ش ـــس جمه ـــی رئی روحان
بـــه مرکـــز تحقیقـــات اســـتراتژیک مجمـــع 
ـــاوران  ـــه در نی ـــام ک ـــت نظ ـــخیص مصلح تش
بـــود، دعـــوت کـــرد. آقـــای روحانـــی پـــس 
از صعـــود مـــا بـــه جـــام جهانـــی دلگرمـــی 
خوبـــی بـــه بچه هـــا داد و مـــا بـــا انگیـــزه 
بـــه برزیـــل رفتیـــم. به نظـــرم اکنـــون هـــم 
ــم  ــت و می خواهیـ ــن اسـ ــدف ایـ ــر هـ اگـ
بـــرای دومیـــن بـــار پیاپـــی بـــه جـــام 

ـــه  ـــتیم ک ـــن هس ـــد ای ـــم، نیازمن ـــی بروی جهان
ـــت  ـــه مل ـــانه ها و هم ـــردم، رس ـــئوان، م مس
کنـــار هـــم باشـــیم تـــا تیـــم ملـــی موفـــق 

شـــود و همـــه مـــردم خوشـــحال شـــوند«.
ـــم  ـــون، مهاج ـــردار آزم ـــم س ـــار ه ـــن ب ای
ــا  ــدار بـ ــتار دیـ ــی خواسـ ــم ملـ ــوان تیـ جـ
ـــن  ـــن بازیک ـــت. ای ـــده اس ـــور ش ـــس جمه رئی
ـــود  ـــه ب ـــه حضـــور یافت ـــه خندوان ـــه در برنام ک
اعـــام کـــرد: »یکـــی از آرزوهایـــم ایـــن اســـت 
ـــور  ـــس جمه ـــی، رئی ـــن روحان ـــا حس ـــه ب ک
دیـــدار کنـــم. مـــن خیلـــی تعریـــف آقـــای 
روحانـــی را شـــنیده ام و دوســـت دارم یـــک 
ـــک  ـــد و او را از نزدی ـــاق رخ بده ـــن اتف ـــار ای ب
ــم  ــا هـ ــن صحبت هـ ــس از ایـ ــم«. پـ ببینـ
ـــرد  ـــام ک ـــه اع ـــری برنام ـــوان، مج ـــد ج رامب
ـــر  ـــاه دیگ ـــک م ـــاق ی ـــن اتف ـــت ای ـــن اس ممک
ـــرای حضـــور در اردوی  ـــون ب ـــردار آزم ـــه س ک
ـــم  ـــردد، رق ـــاز می گ ـــران ب ـــه ای ـــی ب ـــم مل تی
بخـــورد و زمینـــه چنیـــن دیـــداری فراهـــم 

ـــود. ش
و  درخواســـت ها  ایـــن  بـــه  باتوجـــه 
کـــه  می رســـد  به نظـــر  واکنش هـــا، 
ملی پوشـــان فوتبـــال ایـــران و اعضـــای 
ـــی در آســـتانه  ـــم مل کادرفنـــی و مدیریتـــی تی
ـــی  ـــام جهان ـــی ج ـــاس انتخاب ـــای حس دیداره
ــردان و در  ــار حمایـــت دولتمـ ــم انتظـ چشـ
ــاید  ــند. شـ ــی باشـ ــن روحانـ رأس آن حسـ
ـــی در  ـــور روحان ـــدار و حض ـــک دی ـــل ی حداق
تمریـــن تیـــم ملـــی کـــه بـــه ملی پوشـــان 
دلگرمـــی می دهـــد، خواســـته شـــاگردان 
ـــی  ـــم مل ـــن تی ـــی روش در تمری ـــوس ک کارل
ــار پـــس از  باشـــد، دیـــداری کـــه یـــک بـ
ـــی 201۴  ـــام جهان ـــه ج ـــی ب ـــم مل ـــود تی صع
ــی،  ــن روحانـ ــورد و حسـ ــم خـ ــل رقـ برزیـ
پـــس از پیـــروزی اش در انتخابـــات شـــامگاه 
2۹ خردادمـــاه ۹2 میزبـــان بازیکنـــان و 

اعضـــای تیـــم ملـــی بـــود.

رئیــس هیــات فوتبــال عجــب شــیر گفــت: 
تیــم هــای برتر مســابقه هــای فوتســال قهرمانی 
جــام رمضــان ایــن شهرســتان مشــخص شــدند.

ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از ایرنــا، محمــد ســاارنیا، افــزود: در ایــن 
دوره از رقابــت هــا، 2۸ تیــم مختلــف در هفــت 
گــروه چهــار تیمــی به مدت 2۷ شــب در ســالن 
ولیعصر)عــج ( عجــب شــیر بــا هــم بــه رقابــت 

پرداختنــد.
وی اظهــار کــرد: تیــم فوتســال فــواد صائــب 
ــر  ــر 2 ب ــری ۵ ب ــا برت ــابقه ها ب ــال مس در فین
تیــم پیمانــکاری ســرمدی بــه عنــوان قهرمانــی 

دســت یافــت.
رئیــس هیــات فوتبــال عجــب شــیر یــادآور 
شــد: از ســوی مســووان برگــزاری ایــن رقابــت 
ــه عنــوان  هــا، تیــم فوتســال ســپیده رهایــی ب
بــا اخــاق تریــن تیــم حاضــر ایــن رقابــت هــا، 
فــرزاد امامــی از تیــم پیمانــکاری ســرمدی 
ــی  ــور مرب ــن پ ــهرام آم ــن و ش ــن بازیک بهتری
تیــم فــواد صائــب بــه عنــوان بهتریــن مربــی 

انتخــاب شــدند.
ســرمدی  رحیــم  داد:  ادامــه  ســاارنیا، 
ــه  ــکاری ســرمدی نیــز ب سرپرســت تیــم پیمان
عنــوان بهتریــن سرپرســت و بهــزاد اختــری از 
ــاندن 1۹  ــر رس ــه ثم ــا ب ــب ب ــواد صائ ــم ف تی
ــاب  ــابقه ها انتخ ــای گل مس ــوان آق ــه عن گل ب

ــدند. ش
در پایــان از ســوی مســئوان برگــزاری ایــن 
دوره از رقابــت هــا، بــه تیــم هــای برتــر لــوح و 
جــام قهرمانــی و بــه نفــرات برتــر تیم هــا نیــز، 

لــوح و مــدال قهرمانــی اهــداء شــد.

اعتراض ورزش و جوانان آذربایجان شرقی 
به عملکرد فدراسیون کشتی 

معاون امور ورزش بانوان استان:  
طرح سند راهبردی ورزش قهرمانی 
بانوان رونمایی و اجرایی خواهد شد

ــوان  ــور ورزش بان ــاون ام ــدان مع ــا جاوی لی
آذربایجانشــرقی گفــت : طــرح ســند راهبــردی 
ــی  ــی و اجرای ــوان رونمای ــی بان ورزش قهرمان

خواهــد شــد.
ــوان  ــور ورزش بان ــاون ام ــدان مع ــا جاوی لی
آذربایجانشــرقی گفــت : طــرح ســند راهبــردی 
ــی  ــی و اجرای ــوان رونمای ــی بان ورزش قهرمان

خواهــد شــد.
لیــا جاویــدان بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ضعیــف قهرمانــی بانــوان اســتان در کل کشــور 
ــوان  ــار بان ــدک و دور از انتظ ــیار ان ــار بس و آم
ملــی پــوش اســتان در اردوهــای مربــوط، 
ــیدگی ازم در  ــدک رس ــا ان ــود : ب ــد نم تاکی
ــی  ــب طــرح ســند راهبــردی ورزش قهرمان قال
بانــوان اســتان ، در دو مرحلــه مهــم قــادر 
بــه دســتیابی بــه اردوی هــای تیــم ملــی 
و همچنیــن حضــور در مســابقات آســیایی 
، بانــوان ورزشــکار اســتان بیــش از پیــش 

ــت. ــد داش ــگ خواهن ــر رن ــور پ حض
وی افــزود : دعــوت از مربیــان حــاذق ، 
اســتعدادیابی و شــرکت در انــواع مســابقات 
تدارکاتــی از ســایر مــوارد ازم جهــت پیشــبرد 

ــود. ــد ب ــز خواه ــور نی ــرح مذک ط
ــا  ــده ب ــه آین ــی هفت ــزود: ط ــدان اف جاوی
ــرایط  ــد ش ــای واج ــات ه ــایر هی مشــارکت س
در زمینــه ورزش قهرمانــی بانــوان طــرح ســند 
راهبــردی ورزش قهرمانــی تکمیــل و ارائــه 

می گــردد.
  در ســـومین دور نشســـت تخصصـــی 
توســـعه ورزش قهرمانـــی بانـــوان اســـتان 
آذربایجانشـــرقی در قالـــب یکـــی از بندهـــای 
طـــرح تدویـــن اســـتراتژیهای توســـعه ورزش 
بانـــوان اســـتان بـــا حضـــور رئیـــس هیـــات 
ـــات و کادر  ـــر هی ـــات و دبی ـــس هی ـــب رئی ،نائ
ـــوارکاری  ـــی و س ـــای قایقران ـــد هیاته ـــی ارش فن
اســـتان در محـــل حـــوزه معاونـــت ورزش 

بانـــوان اســـتان برگـــزار شـــد.

کسب سه مدال طا توسط نوجوان 
مراغه ای در تورنمنت شائولین چوان 

گرجستان

ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ــی اداره کل  ــط عمومـ ــل از روابـ ــه نقـ بـ
ورزش و جوانـــان آذربایجـــان شـــرقی،  
رئیـــس اداره ورزش و جوانـــان مراغـــه 
ـــت  ـــه ای در تورنمن ـــوان مراغ ـــت: نوج گف
شـــائولین چـــوان گرجســـتان موفـــق بـــه 

کســـب ســـه مـــدال طـــا شـــد.
ـــنبه  ـــدی، روز دوش ـــی محم ـــد حاج احم
ـــزود:  ـــا اف ـــگا ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ در گف
ـــه  ـــران ک ـــوان ای ـــائولین چ ـــه ش ـــم کمیت تی
ــتان  ــی گرجسـ ــن المللـ ــت بیـ در تورنمنـ
ـــدال  ـــب ۳۶ م ـــا کس ـــود ب ـــرده ب ـــرکت ک ش
رنگارنـــگ بـــه کار خـــود پایـــان داد کـــه 
آیدیـــن نظـــری نوجـــوان مراغـــه ای ســـه 
مـــدال طـــای ایـــن مســـابقه ها را در 

ـــرد. ـــود ک ـــو از آن خ ـــته تال رش
ـــو  ـــای ووش ـــت ه ـــرد: رقاب ـــار ک وی اظه
ــور  ــا حضـ ــتان بـ ــی گرجسـ ــن المللـ بیـ
ــتان،  ــتان، بلغارسـ ــی از قزاقسـ ــم هایـ تیـ
ـــد،  ـــان، هن ـــوری آذربایج ـــتان، جمه ارمنس
ترکمنســـتان،  گرجســـتان،  روســـیه، 
ایـــران، اوکرایـــن، لیتونـــی و ترکیـــه 

برگـــزار شـــد.
ـــن  ـــه داد: آیدی ـــدی، ادام ـــی محم حاج
نظـــری از ســـن هشـــت ســـالگی شـــروع 
بـــه ورزش ســـاندا کـــرد و در رشـــته 
ووشـــو ســـاندا ســـبک دوم ووشـــو تالـــو 
ـــاب  ـــان را انتخ ـــی جه ـــر زیبای ـــن هن بهتری
ــی در  ــوش رنگـ ــای خـ ــدال هـ ــه مـ و بـ
ایـــن رشـــته در مســـابقه هـــای اســـتانی، 
کشـــوری و بیـــن المللـــی دســـت یافـــت.

ــن  ــد 2۵ فرودیـ ــکار متولـ ــن ورزشـ ایـ
1۳۸۴ در یکـــی از روســـتاهای تابعـــه 
ـــد  ـــری محم ـــا مربیگ ـــه ب ـــوده ک ـــه ب مراغ
معبـــودی هـــم اکنـــون فعالـــت ورزشـــی 
ــای  ــت هـ ــا حمایـ ــام و بـ ــود را انجـ خـ
حمـــزه نظـــری پـــدر خـــود و مجموعـــه 
فرهنگـــی ورزشـــی ســـرو مراغـــه بـــا 
تمرینـــات شـــبانه روزی مـــدال هـــای 

ایـــن مســـابقه ها را کســـب کـــرد.
ـــوده  ـــبز ب ـــاب س ـــده دان 1 عق وی دارن
ــابقه  ــمی در مسـ ــام ششـ و دارای دو مقـ
ــدال  ــی، دو مـ ــم ملـ ــی تیـ ــای انتخابـ هـ
طـــا و نقـــره بـــا فـــرم هـــای نـــن 
چـــوان و نـــن گوئـــن در مســـابقه هـــای 
ــز در  ــدال برنـ ــان و دو مـ ــوری گیـ کشـ
مســـابقه هـــای بیـــن المللی)اوراســـیا( در 

ــا همیـــن فـــرم هاســـت. گرجســـتان بـ
نظـــری، کســـب دو مـــدال طـــای 
مســـابقه هـــای بیـــن المللـــی )آســـیایی( 
ــای نـــن  ــا فـــرم هـ در هنـــگ کنـــگ بـ
گوئـــن و نـــن چـــوان، عنـــوان قهرمانـــی 
دو  و  ســـاندا  در  شـــرقی  آذربایجـــان 
قهرمانـــی در مســـابقه هـــای انتخابـــی 
ــن  ــوان و نـ ــن چـ ــو ) نـ ــتان در تالـ اسـ
ــود  ــی خـ ــه ورزشـ ــن( را در کارنامـ گوئـ

دارد.

 کاپیتان فصل گذشته تیم تراکتورسازی:

بازوبند کاپیتانی برایم اهمیتی ندارد

در آستانه بازی های انتخابی جام جهانی ۲۰1۸ 

رئیس جمهور در تمرین تیم ملی
 شرکت می کند؟

 معرفی تیم های برتر مسابقه های فوتسال 
جام رمضان عجب شیر

مسـابقات کشـتی فرنگـی قهرمانی کشـور در 
رده سـنی خردسـاان صبـح امـروز بـه میزبانی 

بنـاب آغاز شـد.
بـه گـزارش هفته نامه عجب شـیر بـه نقل از 
فـارس، در ادامه مسـابقات کشـتی آزاد و فرنگی 
خردسـاان و نونهاان کشـور کـه از صبح جمعه 
هجدهـم تیر مـاه جاری بـه میزبانی شهرسـتان 
بنـاب واقع در آذربایجان شـرقی برگزار می شـود، 
امـروز نیـز سـوت آغاز مسـابقات کشـتی فرنگی 
قهرمانی کشـور در رده سـنی خردساان به صدا 

آمد. در 
براسـاس ایـن گـزارش، در دومیـن روز ایـن 
مسـابقات کشـتی گیران فرنگی کار در رده سنی 

خردسـاان بـه روی تشـک می رونـد.
در ایـن مسـابقات که در سـالن ۶ هـزار نفری 
مجتمـع بزرگ ورزشـی بنـاب در حـال پیگیری 
اسـت، رقابت هـا بطـور همزمـان روی ۶ تشـک 
برگـزار می شـوند و قهرمانـان اوزان مختلـف هـر 
رده نیـز در پایان همان روز مشـخص می شـوند. 

بنـا بر اعـام هیأت کشـتی آذربایجان شـرقی 

عاقه منـدان  بـرای  مسـابقات  ایـن  تماشـای 
رایـگان اسـت.

به گفته اسـداه رضایی سرپرسـت مسابقات، 
روزهـای دوشـنبه و سـه شـنبه ایـن هفتـه نیـز 
کشـتی آزاد و فرنگی رده سـنی نونهـاان برگزار 

خواهد شـد.
قهرمانـی  فرنگـی  و  آزاد  کشـتی  مسـابقات 
کشـور در رده های سـنی خردسـاان و نونهاان 
و  کشـتی گیر  مربـی،  نفـر   ۴۵0 حضـور  بـا 
سرپرسـت از ۳2 اسـتان کشـور از روز جمعـه به 
میزبانـی شهرسـتان بنـاب آغـاز شـده و دو تیـم 
نیز از اسـتان آذربایجان شـرقی در این مسـابقات 

کرده انـد. شـرکت 
مسـابقات  ایـن  برگـزاری  روز  نخسـتین  در 
کشـتی گیران آزادکار رده سـنی خردساان با هم 
بـه رقابـت پرداختند که در نهایت تیـم مازندران 
اول شـد و تیم هـای توابـع تهـران و تهـران بـه 

ترتیـب دوم و سـوم شـدند.
در پایـان اولیـن روز رقابت هـا کاپ اخاق نیز 

به تیـم آذربایجان شـرقی تعلق گرفت.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور در رده سنی 
خردساان در بناب آغاز شد
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