
یکشنبه 27 تیر ماه 95 - سال دوم - شماره 50 - 1000 تومان هفته نامه عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

ســرمقــاله

تازه های خبرتازه های خبر

جعفر شکوریان

 حسن نژاد:
سازمان حسابرسی مانع از اعام 
ورشکستگی های غیرواقعی شود

مجلـــس  اقتصـــادی  عضوکمیســـیون 
ـــری  ـــرای جلوگی ـــت: ب ـــامی گف ـــورای اس ش
از ترفنـــد اعـــام ورشکســـتگی توســـط 
برخـــی بنـــگاه هـــای اقتصـــادی بایـــد 
ــر و  ــق تـ ــی ها دقیـ ــی ها و حسابرسـ بازرسـ

ــوند. ــر شـ موثرتـ
ـــه  ـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر ب ب
ـــژاد  ـــن ن ـــد حس ـــت، محم ـــه مل ـــل از خان نق
ــا از  ــتفاده برخی هـ ــوء اسـ ــوص سـ در خصـ
ـــون  ـــام ورشکســـتگی،گفت:در قان موضـــوع اع
ـــده  ـــتگی آم ـــام ورشکس ـــوع اع ـــارت موض تج
ـــود را  ـــاص خ ـــرایط خ ـــه ش ـــه البت ـــت ک اس

دارد.
ــام  ــد اعـ ــری از ترفنـ ــرای جلوگیـ بـ
هـــای  بنـــگاه  برخـــی  ورشکســـتگی 
ـــر  ـــق ت ـــی ها  دقی ـــد بازرس ـــادی بای اقتص

باشـــد
در  جلفـــا  مرنـــدو  مـــردم  نماینـــده 
ـــد  ـــه داد: بای ـــامی ادام ـــورای اس ـــس ش مجل
پذیرفـــت در حـــال حاضـــر ایـــن احتمـــال 
وجـــود دارد کـــه برخی هـــا از بندهـــای 
قانـــون تجـــارت، ســـوء اســـتفاده کننـــد و 
ـــت  ـــتگی از پرداخ ـــام ورشکس ـــد اع ـــا ترفن ب
ــره  ــی طفـ ــی و مالیاتـ ــای بانکـ ــی هـ بدهـ
رونـــد ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بطـــور 
ــن  ــد و ایـ ــده انـ ــته نشـ ــی ورشکسـ واقعـ
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــده اس ـــار آم ـــوع در اخب موض

مدنظـــر مســـئوان نظارتـــی باشـــد.
مجلـــس  در  مـــردم  نماینـــده  ایـــن 
دهـــم افـــزود: بـــرای جلوگیـــری از ترفنـــد 
ـــگاه  ـــی بن ـــط برخ ـــتگی توس ـــام ورشکس اع
و  بازرســـی ها  بایـــد  اقتصـــادی  هـــای 
ـــوند. ـــر ش ـــر و موثرت ـــق ت ـــی ها دقی حسابرس

ــرایط  ــه شـ ــه داد: البتـ حســـن نژاد،ادامـ
هـــای  ســـال  در  اقتصـــادی  نامســـاعد 
ـــای  ـــگاه ه ـــا بن ـــد فعالیت ه ـــته در رون گذش
اقتصـــادی تاثیرگـــذار بـــوده اســـت؛بنابراین 
ــگاه  ــی بنـ ــود دارد برخـ ــکان وجـ ــن امـ ایـ

هـــای اقتصـــادی بطـــور

 پاسخ وزارت کشور به استعام شورای شهر؛
تا اعام کیفرخواست، اعضای 

علی البدل نمی توانند در جلسات 
حضور یابند

رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز 
ـــورای  ـــتعام ش ـــخ اس ـــه پاس ـــان اینک ـــا بی ب
شـــهر از وزارت کشـــور بـــه دستشـــان 
ــا زمانـــی کـــه  رســـیده اســـت، گفـــت: تـ
کیفرخواســـتی بـــرای اعضـــای شـــورای 
ـــد  ـــده باش ـــادر نش ـــده ص ـــت ش ـــهر بازداش ش
اولویـــت حضـــور در جلســـات بـــا همیـــن 

ــت. اعضاسـ
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
بـــه نقـــل از شـــهریار، شـــهرام دبیـــری بـــا 
اعـــام این کـــه پاســـخ اســـتعام شـــورای 
شـــهر از وزارت کشـــور بـــه دستشـــان 
رســـیده اســـت، اظهـــار داشـــت: بنـــا 
ــه  ــی کـ ــا زمانـ ــتعام تـ ــخ اسـ ــه پاسـ بـ
شـــورا  اعضـــای  بـــرای  کیفرخواســـتی 
صـــادر نشـــده باشـــد اولویـــت حضـــور در 
جلســـات بـــا همیـــن اعضاســـت و از ایـــن  
جهـــت اعضـــای علی البـــدل نمی تواننـــد در 

ــد ــور یابنـ ــورا حضـ ــده شـ ــات آینـ جلسـ
ــرد: بـــر ایـــن اســـاس  ــد کـ وی تأکیـ
ــکان  ــدزاده امـ ــی و نورمحمـ ــان لطفـ آقایـ

حضـــور در جلســـات را ندارنـــد.
رئیـــس شـــورای تبریـــز تأکیـــد کـــرد: 
بـــر ایـــن اســـاس جلســـه هفتـــه آینـــده 
ـــق  ـــر طب ـــته و ب ـــای گذش ـــور اعض ـــا حض ب

دســـتور جلســـه برگـــزار خواهـــد شـــد.
ـــق  ـــر طب ـــه ب ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــری ب دبی
ـــزاری  ـــه برگ ـــزم ب ـــهر مل ـــورای ش ـــون ش قان
ـــن  ـــر ای ـــت: ب ـــت گف ـــاه اس ـــه در م دو جلس
ــه  ــه هفتـ ــکیل جلسـ ــدم تشـ ــاس عـ اسـ
ــزاری 4  ــته و برگـ ــی نداشـ ــته مانعـ گذشـ
ــهر  ــورای شـ ــتر در شـ ــا بیشـ ــه و یـ جلسـ
ـــا  ـــاای م ـــم کاری ب ـــل حج ـــه دلی ـــز ب تبری

در شـــورای شـــهر اســـت.
ــه  ــه هفتـ ــت جلسـ ــر اسـ ــه ذکـ ازم بـ
ـــام  ـــل ابه ـــه دلی ـــهر ب ـــورای ش ـــته ش گذش
اعضـــای  حضـــور  امـــکان  مســـئله  در 
بازداشـــت شـــده از زنـــدان در شـــورا لغـــو 

شـــده بـــود.

مــردم  محــوری  و  شایسته ســااری 
بایــد در مدیریــت پیــاده شــود و مــردم 
بایــد حــس کننــد کــه مدیــران بــرای 
پیشرفتشــان تبعیضــی قایــل نخواهنــد شــد. 
افزایــش آمــار فســادهای مالــی در ســال های 
انتصاب هــای  از  متاثــر  می توانــد  اخیــر 
ــرده  ــدا ک ــرا رواج پی ــه اخی ــد ک ــدی باش بان
ــبت   ــل نس ــه دلی ــران ب ــاب مدی ــت انتخ اس
پســندیده  شایســتگی،  نــه  و  جناحــی 
نیســت، چشم پوشــی از خطــای مدیــری 
کــه در حلقــه یــاران قــرار دارد، مســلما 
ــه  ــرف اینک ــال ص ــن ح ــت، درعی آسان تراس
ــه  ــه دلیــل انتصــاب ب شــخص متخصصــی ب
ســمت های  در  قرارگرفتــن  از  مســئولی، 

ــت. ــز نیس ــود، جای ــروم ش ــم، مح مه
مســئوان کشــور بایــد ســعی کننــد 
ــد  ــص دارد و می توان ــه تخص ــخصی را ک ش
مفیــد  مملکــت  کلیــدی  پســت های  در 
ــن  ــد و ای ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــد، م باش
ــور  ــدی کش ــران کلی ــه مدی ــت ک ــم اس مه
از  باشــند.  داشــته  را  ازم  تخصص هــای 
ــال های  ــاد در س ــار فس ــش آم ــی افزای طرف
انتصاب هــای  از  متاثــر  می توانــد  اخیــر 
بانــدی و حتــی فامیلــی باشــد که اخیــرا رواج 
پیــدا کــرده، نــه اینکــه خــود آن فــرد ناایــق 
ــودن  ــی نب ــل اصل ــد، دلی ــت باش و بی کفای

ــه ــت ک ــارت ازم اس ــص و مه تخص

مسئولین توجه 
داشته باشند

 رئیس اتاق بازرگانی تبریز: 
سرمایه گذاری های موازی 
ابطال سرمایه های ملی است

 ساعی: 
حقوق های نامتعارف 

ریشه در بی قانونی های 
دوره های گذشته دارد

 فرماندار عجب شیر خواستار 
اجرای طرح یک روستا یک 

محصول شد

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی:
خسارات سال های 93 و 94 
کشاورزان آذربایجان شرقی 

پرداخت نشده است
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عزم  به  اشاره  با  آذربایجان شرقی  استاندار   
جدی مدیریت ارشد استان برای پیشبرد طرح 
های عمرانی و تولیدی با استفاده از تمام منابع 
موجود، گفت: اجرای طرح های استانب جلوتر 

از بودجه های تخصیص یافته است.
شورای  جلسه  در  جبارزاده  اسماعیل  دکتر 
و  با حضور معاون رییس جمهور  استان  اداری 
کشور،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
اظهار کرد: مقرر بود پارسال پنج هزار میلیارد 
به  دولت  هیات  سفر  های  طرح  اعتبار  ریال 
تخصیص  اعتبار  این  که  یابد  اختصاص  استان 
یافته است، اما ما در سطح استان بیشتر از کل 

این رقم طرح اجرا کردیم.
وی همچنین با اشاره به کاهش نرخ بیکاری 
و  امید  و  تدبیر  دولت  فعالیت  دوره  در  استان 
وضعیت ویژه آذربایجان شرقی در سطح کشور 
مرکز  اعام  اساس  بر  کرد:  اظهار  نظر  این  از 
از  بیش  از  استان  در  بیکاری  نرخ  ایران،  آمار 
دولت  آمدن  کار  روی  ابتدای  در  درصد   12
پایان سال 94 کاهش  در  به 7 درصد  یازدهم 

یافته است.
بر توجه  تاکید  با  آذربایجان شرقی  استاندار 
لزوم  به موضوع جوانان و  ویژه مدیریت استان 
ایجاد اشتغال برای آنان گفت: ساانه طرح های 

متعددی برای اشتغال آفرینی جوانان در استان 
اجرا می شود که اجرای 10 هزار میلیارد ریال 
با برآورد  پروژه عمرانی توسط شهرداری تبریز 
اشتغال روزانه سه هزار نفر در کارگاه های آن 

نمونه ای از این گونه اقدامات است.
است  قرار  همچنین  کرد:  اضافه  جبارزاده 
با هماهنگی بسیج سازندگی در هریک  امسال 
به  وابسته  استان 10 شرکت  از 21 شهرستان 

بخش کشاورزی راه اندازی شود که در مجموع 
210 شرکت شکل می گیرد.

وی با اشاره به این که اذربایجان شرقی دو 
سال پیاپی امن ترین استان کشور انتخاب شده 
در  باا  امنیت  وجود  با  کرد:  است، خاطرنشان 
برای  آرامش  و  انجام  بزرگی  کارهای  استان 
این  و  شده  مهیا  گذاران  سرمایه  و  صنعتگران 
اطمینان را به بخش خصوصی داده ایم که دولت 

بخش  مددکار  و  یار  بلکه  نیست،  آنان  رقیب 
خصوصی است.

همه  و  متوازن  توسعه  همچنین  جبارزاده 
عمران  و  توسعه  به  ویژه  توجه  و  استان  جانبه 
روستایی را از رویکردهای اصلی مدیریت استان 
استان،  های  موفقیت  رمز  گفت:  و  کرد  ذکر 
وحدت، همدلی و روحیه صمیمت و برادری در 

بین همه مسووان بخش های مختلف است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تحقق 
اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری، اظهار کرد: 
با تاش تمام دستگاه های اجرایی، قوه مقننه 
نظر  مورد  مقاومتی  اقتصاد  قضایی  دستگاه  و 

رهبری به صورت کامل محقق می شود.
جبارزاده با اشاره به روند تدوین سند تدبیر 
برنامه  و  راه  نقشه  عنوان  به  استان  توسعه 
عملیاتی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: این 
سند در 12 کارگروه تخصصی متشکل از بخش 
و  دانشگاه ها  اجرایی،  های  دستگاه  خصوصی، 
برش  جاری  سال  در  و  تدوین  نظران  صاحب 
شهرستانی آن برای تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی تهیه شده است.
و  اندازی  راه  شرقی  آذربایجان  استاندار 
راکد  و  فعال  نیمه  تولیدی  واحدهای  تقویت 

استان را نخستین اولویت برنامه های

استاندار گزارش پیشرفت اقتصاد مقاومتی را در استان تشریح کرد:
آذربایجان شرقی در اجرای طرح ها جلوتر از 

بودجه های تخصیص یافته است
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شهرداری عجب شیر در 
چنبره هزار فامیل شهردار

وزیر کار اذعان کرد:

سفره های مردم تهی تر شده 
است

تشریح جزئیات تغییر نتایج 
انتخابات مرحله دوم 

حوزه های انتخابیه تبریز و اهر 

مدیریت فامیلی باعث شده است از کارمندان خدوم کنار زده شوند

مبارزه با فیش های نجومی از افتخارات دولت آقای روحانی خواهد بود.
تاش کردیم مزد از تورم پیشی بگیرد

 به چه دلیل حراست شهرداری عجب شیر بدون مدیر مانده است؟

با مستمری بازنشستگی زندگی را اداره کردن سخت است.
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یادداشــت دیدگاه

علی تارم

تجـــارت  کـــه  خوانـــدم  خبرهـــا  در 
ـــت.  ـــه اس ـــش یافت ـــران کاه ـــی در ای چمدان
ســـئوااتی کـــه در ایـــن خصـــوص متبـــادر 
بـــه ذهـــن مـــی شـــود ایـــن اســـت کـــه، 
تجـــارت چمدانـــی بـــه چـــه معنـــا اســـت؟ 
جایـــگاه حقوقـــی و قانونـــی آن در حقـــوق 
تجـــارت ایـــران و جهـــان چیســـت و چـــه 
ــرم و  ــان جـ ــل آنـ ــا عمـ ــری دارد؟ آیـ تأثیـ
ـــررارت  ـــد مق ـــا بای ـــت؟ آی ـــازت اس ـــل مج قاب
خاصـــی در خصـــوص آن وضـــع شـــود؟ 
چنـــد درصـــد کل کااهـــای صادراتـــی 

ایـــران را تشـــکیل مـــی دهـــد؟

تجارت چمدانی چیست؟
تجـــارت چمدانـــی بـــه انجـــام واردات و 
صـــادرات مســـافری کـــه گاهـــی از طریـــق 
ـــایه  ـــورهای همس ـــرزی در کش ـــای م بازارچه ه
ــرد،  ــورت می گیـ ــر از آن صـ ــی فراتـ و گاهـ

گفتـــه می شـــود. بـــه عبـــارت ســـاده 
ــا  ــن معنـ ــه ایـ ــی بـ ــارت چمدانـ ــر، تجـ تـ
ـــور  ـــارج از کش ـــه خ ـــه ب ـــافری ک ـــت مس اس
ـــود را  ـــدان خ ـــت، چم ـــوده اس ـــافرت نم مس
پـــر از کاای فرنگـــی نمایـــد و وقتـــی وارد 
کشـــور مـــی شـــود بـــه اســـم ایـــن کـــه 
ایـــن کااهـــا شـــخصی اســـت، از گمـــرک 
ـــود  ـــق ش ـــه موف ـــور داده و در نتیج ـــران عب ای
ـــب  ـــان مناس ـــی در زم ـــردازد ول ـــی نپ عوارض
ـــن  ـــود از ای ـــانده و س ـــد رس ـــا را بفروش آن ه
راه بدســـت آورد. همـــان افـــرادی کـــه بـــا 
انجـــام ســـفرهای پیاپـــی بـــه کشـــورهای 
ـــا  ـــدود کاا وارد ی ـــی مح ـــراف و در حجم اط
ـــتن  ـــره جس ـــا به ـــان ب ـــد. این ـــادر می کنن ص
ـــال  ـــه دنب ـــافرین، ب ـــی مس ـــررات گمرک از مق
بـــه راه انداختـــن کســـب وکار بـــرای خـــود 
ــام تجـــارت در  هســـتند و اقـــدام بـــه انجـ

هیبـــت یـــک مســـافر کـــه 

فعالیت ها  که  است  بستری  شهری  فضای 
و  می گیرد  شکل  آن  در  انسانی  رفتارهای  و 
روابط اجتماعی و فرهنگی انسان ها با یکدیگر 
در این عرصه اتفاق می افتد. انجام فعالیت های 
می افتد  اتفاق  عرصه ها  این  در  که  گوناگون 
باید برای تمام گروه ها فارغ از سن،جنس،نژاد 
تجربه گروه  و  فراهم گردد. هرچند درک  و... 
یکدیگر  از  متفاوت  محیط  در  مختلف  های 
است. اما امروزه همه براین باورند که این گروه 
اجتماعی بدلیل ضرورت ارتباط با سایر گروه ها 
و برقراری تعامات اجتماعی و حق حضور در 
فضاهای شهری بایستی سطحی از عدالت در 
طراحی و برنامه ریزی فضایی رعایت شود. هم 
زنان  که  نمود  غفلت  امر  این  از  نباید  چنین 
تنها کسانی هستند که نسبت به نیازهای خود 
در فضای شهری از آگاهی کامل برخوردارند. 
این مقاله در ضمن  بیان شده  بیان مسائل  با 
بررسی عوامل محدودکننده زنان در فضاهای 

شهری،ضرورت و علت حضور زنان در فضاهای 
جامعه  در  شهروندی  حقوق  منظر  از  شهری 

مدنی را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
فضاهای بازشهری بستر ارتباطات و تعامات 
مثبت  حضور  می باشد.  شهروندان  اجنماعی 
تعامات  سطح  بازشهری  فضاهای  در  افراد 
ارتقا  را  شهروندی  و  تعاون  و حس  اجتماعی 
فضاهایی،  چنین  اهمیت  دایل  از  می دهد. 
اجتماعی،  برخوردهای  و  روابط  برقراری  امکان 
جلوگیری از بروز مشکات روانی،افسردگی،تقویت 
اعتماد به نفس و ... ذکر شده است. بدیهی است 
برقراری  و  از حضور در فضاهای شهری  لذت 
است،  شهروندان  تمام  حق  اجتماعی  روابط 
لذت  فضا  از حضور در  باید  نیز  زنان  بنابراین 
گرا  کثرت  شهروندی  مفهوم  براساس  ببرند. 
فضاهای  در  انسان ها  نیاز  ترین  مهم  از  یکی 
فضاهای  در  ارتباط  برقراری  به  نیاز  شهری، 

شهری است.

امید شکوریان
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تجارت چمدانی عوامل محدود کننده حضور زنان در 
فضاهای شهری

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

دولت به دنبال پویایی چرخ اقتصاد با 
احیای واحدهای تولیدی راکد است

w w w . a j a b s h i r p r e s s . i r



هفته نامه عجب شیر  یکشنبه 27 تیر ماه 95 - سال دوم - شماره 50 2
ــه  ــات مرحل ــج انتخاب ــات نتای ــن جزئی آخری
دوم حــوزه هــای انتخابیــه تبریــز و اهــر اعــام 

شــد .
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــس  ــوان، رئی ــگاران ج ــگاه خبرن ــل از باش نق
انتخابــات  بــر  بازرســی  و  نظــارت  دفتــر 
نشســت  در  اســدی  شــرقی،   آذربایجــان 
خبــری بــه مناســبت ســالروز تاســیس شــورای 
نگهبــان قانــون اساســی، فلســفه تشــکیل 
شــورای نگهبــان در ایــران را مــورد اشــاره 
قــرار داد و بــا بیــان اینکــه تجربــه تلــخ تاریــخ 
ایــران ماننــد ماجــرای مشــروطیت، نشــان 
ــد  ــمن بای ــوذ دش ــری از نف ــرای جلوگی داده ب
نهــادی جهــت حراســت از قانــون اساســی 
تشــکیل شــود، اظهــار داشــت: در گذشــته نیــز 
نهادهــای فــردی وپراکنــده ای در کشــور بــرای 
مقابلــه بــا نفــوذ انگلیــس و آمریــکا در مجلــس 
ملــی تشــکیل شــده بــود کــه پــس از انقــاب، 

ــد. ــه ش نهادین
ــه کشــورهای  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دنیــا نهــاد نظــارت بــر قانــون اساســی دارنــد، 
ــورای  ــی ش ــف اجرای ــد وظای ــزود: 90 درص اف
نگهبــان، مشــابه دیگــر کشورهاســت ولــی 
ــه آن هــا  ــد کــه از جمل ــی دارن نام هــای متفاوت
ــون  ــی، دادگاه قان ــون اساس ــی قان ــوان عال دی
اساســی و شــورای عالــی قانــون اساســی اســت.

بــر  بازرســی  و  نظــارت  دفتــر  رئیــس 
ــا بیــان اینکــه  ــات آذربایجــان شــرقی، ب انتخاب
نظــام  تشــکیل  بــه  مــردم  رای  براســاس 
ــارت  ــرای نظ ــه ب ــامی، 6 فقی ــوری اس جمه
بــر قوانیــن جهــت انطبــاق بــا شــرع و احــکام 
 6 گفــت:  می شــوند،  انتخــاب  اســامی 
حقوقــدان نیــز بــرای انطبــاق قوانیــن مصــوب 
بــر قانــون اساســی در شــورای نگهبــان حضــور 

ــد. دارن
اینکــه شــورای  بــر  تاکیــد  بــا  اســدی 
اســامیت  و  جمهوریــت  حافــظ  نگهبــان 
ــت نظــام  ــراز داشــت: جمهوری نظــام اســت، اب
ــده  ــزار ش ــای برگ ــر انتخابات ه ــارت ب ــا نظ ب
ــظ  ــردم حف ــت از رای م ــا حراس ــور، ب در کش
ــی  ــا نظــرات حقوق شــده و اســامیت نظــام، ب
و شــرعی فق هــا و حقوقدانــان بــر قوانیــن 

کشــور محقــق می شــود. 
ــورای  ــه ش ــه ب ــه حمل ــان اینک ــا بی وی، ب
ــور  ــی کش ــون اساس ــه قان ــه ب ــان، حمل نگهب

اســت، تصریــح کــرد: نبایــد اجــازه داد افــرادی 
ــان نیســت،  ــع آن ــه نف ــون ب ــه قان ــور ک دیکتات
شــروع بــه زیــر ســوال بــردن قانــون و شــورای 
نگهبــان کننــد، نبایــد اینگونــه باشــد کــه اگــر 
ــی اســت، اگــر  ــات خوب مــن رای آوردم، انتخاب
پیــروز نشــدم، قانــون ایــراد دارد و کشــور را بــه 

تشــنج کشــید.
بــر  بازرســی  و  نظــارت  دفتــر  رئیــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی، ب ــان ش ــات آذربایج انتخاب
ــه  ــر اینک ــی ب ــی )ره( مبن ــام خمین ــات ام بیان
فقهــای شــورای  بــه  توهیــن  و  »تضعیــف 
نگهبــان، امــری خطرنــاک بــرای کشــور و 
اســام اســت و هشــدار می دهــم کــه انحرافــات 
ــا در   نهایــت  ــج وارد نظــام می شــود ت ــه تدری ب
آن را ســاقط کننــد«، خاطــر نشــان کــرد: عــدم 
ــوری و  ــی دیکتات ــه معن ــون ب ــه قان ــن ب تمکی
ــه  ــوری ب ــه دیکتات ــی اســت، چــرا ک خــود رای
تعبیــر رهبــر انقــاب، ایــن اســت کــه نــه بــه 
ــورای  ــه ش ــس و ن ــن مجل ــه قوانی ــس، ن مجل

ــود. ــن ش ــان تمکی نگهب
اســدی، بــا تاکیــد بــر اینکــه قانــون شــکنی 

خطرناک تریــن اقــدام در کشــور اســت، تصریــح 
ــذا  ــرج، ل ــرج و م ــی ه ــی یعن ــرد: بی قانون ک
ــه  ــون را در جامع ــرای قان ــانه ها اج ــد رس بای

مــورد تاکیــد قــرار دهــد.
وی در ادامــه، بــا اشــاره بــه نتایــج انتخابــات 
اخیــر تبریــز کــه بــه دلیــل فاصلــه بســیار کــم 
آرا، اندکــی بحــث برانگیــز شــد، ابــراز داشــت: 
903 صنــدوق در حــوزه انتخابیــه تبریــز وجــود 
ــک  ــا ی ــدد، تنه ــی مج ــا بررس ــه ب ــت ک داش
صنــدوق اشــتباه بــزرگ و فاحشــی داشــت کــه 
ــا بازشــماری  ــود و ب ــادری ب ــن نیــز اتفــاق ن ای

آرا دوبــاره حــق بــه حقــدار رســید.
بــر  بازرســی  و  نظــارت  دفتــر  رئیــس 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرقی، ب ــان ش ــات آذربایج انتخاب
ــا  ــر صندوق ه ــر س ــر ب ــران حاض ــه ناظ اینک
ــد،  ــن بودن ــردم و از معتمدی ــود م ــن خ از بی
بیــان کــرد: امــکان تخلــف بســیار انــدک بــود، 
فاصلــه بســیار انــدک آرا طبیعــی بــود کــه ایــن 

ــد. ــج ش ــر نتای ــث تغیی ــوع باع موض
اســدی، صحــت و ســامت انتخابــات تبریــز 
را مــورد تاکیــد قــرار داد و بــا اشــاره بــه اینکــه 

در شــمارش آرا در صنــدوق مســجد امــام 
صــادق )ع( منطقــه ولیعصــر )عــج(، 458 رای 
ــده  ــمارش ش ــش از آرای ش ــردی بی ــرای ف ب
ــه اصــاح  ــود ک ــت شــده ب در صورتجلســه ثب
شــد، خاطــر نشــان کــرد: در موضــوع صنــدوق 
زنــدان هــم موضوعــات مســتندی مطــرح نبــود 
ــات  ــه اثب ــات ب ــی، اعتراض ــس از بررس ــه پ ک

ــد شــد. ــام آرای آن تایی نرســیده و تم
ــا  ــعیدی ب ــای س ــت آق ــزود: در   نهای وی، اف
اختــاف حــدود 480 نســبت بــه آقــای منــادی 

بــه مجلــس راه یافــت.
بــر  بازرســی  و  نظــارت  دفتــر  رئیــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی، ب ــان ش ــات آذربایج انتخاب
ــداری  ــس، طرف ــر و هری ــات اه موضــوع انتخاب
عوامــل اجرایــی انتخابــات از کاندیــدای خــاص، 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــات ش ــال انتخاب ــث ابط باع
نکتــه دیگــر در اهــر، تفــاوت پایــان ســاعت رای 
ــه  ــب ب ــاعت 8 ش ــر در س ــود؛ در اه ــری ب گی
ــس، ســاعت  ــی در هری ــود ول ــام رســیده ب اتم
ــه  ــید ک ــام رس ــه اتم ــری ب ــب رای گی 10 ش
ــر  ــتقیم ب ــر مس ــل تاثی ــه دلی ــوع ب ــن موض ای
ــات شــد. ــه ابطــال انتخاب نتیجــه آرا، منجــر ب

ــی ها  ــی بازرس ــرد: تمام ــان ک وی خاطرنش
از مــوارد اعتراضــی توســط بازرســان بی طــرف 
اعزامــی از ســوی شــورای نگهبــان تهــران 
ــر  ــم آخ ــت، تصمی ــت و در   نهای ــورت گرف ص
ــزی  ــورای مرک ــره ش ــای 12 نف ــط اعض توس
ــاذ  ــات اتخ ــال انتخاب ــر ابط ــی ب ــان مبن نگهب

شــد.
اســدی، تمدیــد بیــش از حــد نیــاز در تبریــز 
را هــم یــادآور شــد و گفــت: برخــاف اینکــه در 
تبریــز و در ســاعات پایانــی مرحلــه دوم، افــراد 
خاصــی در شــعب حضــور نداشــت و بــه هیئــت 
اجرایــی هــم اعــام کــرده بودیــم کــه بیــش از 

ســاعت 9 نبایــد تمدیــد شــود، تمدیــد شــد
وی بـا بیان اینکـه در ایام بازشـماری، برخی 
از رسـانه ها اظهـار نظـر غلطـی را انجـام دادنـد 
کـه سـه رسـانه بـا شـکایت بـه دادگاه معرفـی 
شـد، خاطرنشـان کرد: پایـگاه خبـری نصرنیوز، 
پایـگاه خبـری تدبیـر و امیـد و کانـال قهرمـان 
و  غلـط  اخبـار  انتشـار  دلیـل  بـه  آذربایجـان 
تشـویش اذهان عمومی شـکایت شـد ولی از دو 
مـورد گذشـت صـورت گرفت ولی یـک مورد به 
دلیـل عمق موضـوع در دادگاه پیگیـری خواهد 

. شد
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ــد. ــر می کن براب

بیشــترین نگرانــی و اعتــراض مــردم، نگرانی 
ــت در  ــد. دق ــی در ادارات می باش ــذب فامیل ج
رفــع ایــن معضــل نیــز ضــروری و بدیهی اســت 
در صــورت بــروز ایــن مــوارد مــردم ناگزیــر بــه 
ــد  ــکل خواهن ــع مش ــرای رف ــفاف ب ــار ش اظه

شــد
پــس از روی کارآمــدن دولــت تدبیــر و 
امیــد، موجــی از امیــد در دل مردمــی روشــن 
بــه شــعارهای دولــت  امیــدوار  شــد کــه 
ــتند.  ــده داش ــوی آین ــه س ــم ب ــم چش یازده
ــی از  ــکاری یک ــکل بی ــل مش ــک ح ــدون ش ب
مهمتریــن خواســته ها و البتــه برجســته تریــن 
ــد  ــی تردی ــد بود.ب ــر و امی ــت تدبی ــعار دول ش
ــد  ــکاری می توان ــل بی ــودن معض ــرف نم برط
ــورم  ــن راهکارهــای کاهــش ت یکــی از موثرتری
ــاد  ــای اقتص ــت ه ــای سیاس ــتای ایف در راس
ــا حــدود  ــه ت ــا آن چــه ک ــی باشــد. ام مقاومت
زیــادی می توانــد حــاوت و شــیرینی ایــن 
ــور  ــد، ظه ــخ کن ــردم تل ــروزی را در کام م پی
و گســترش پدیــده ای بــه نــام انتصابــات 
ــه  ــه ب ــده ای ک ــی در اســتان اســت. پدی فامیل
ــه  ــات و رابط ــوع انتصاب ــن ن ــرت ای ــل کث دلی
ــرد و...  ــرادر ف ــی، ب ــرادر زادگ ــی، ب خواهرزادگ
منصــوب شــده بــا شــهردار شهرســتان عجــب 

ــود ــرده می ش ــام ب ــز ن ــیر  از آن نی ش
مســئولین بایــد توجــه داشــته باشــند کــه با 
وجــود اینکــه حتــی مــردم عــادی نیــز می دانند 
کــه روابــط و ضوابــط و پارتــی بازی هــا معجــزه 
می کننــد، می تواننــد بــرای برخــی افــراد فاقــد 
تخصــص و تحصیــات، ســودها و موقعیت های 
کان بــه ارمغــان آورنــد، کلیــد رهایــی از چنگ 
قانــون هســتند، زمــان انجــام کارهــا را تســریع 
ــه  ــکن را ب ــون ش ــا قان ــم ی ــند، ظال می بخش
ــد  ــل می کنن ــریف تبدی ــرد محــق و ش ــک ف ی
و مظلــوم و متضــرر را متهــم بــه توهــم و کــج 
فهمــی می نماینــد و.... و اینهــا تنهــا بخشــی از 

معجــزات پارتــی بــازی اســت ....
امـا روی دیگـر ایـن سـکه نـا امیـدی و بـی 
اعتمـادی اسـت کـه یک جامعـه را اسـیر و فلج 
می کنـد. بسـیارند افـرادی کـه امیـد آنهـا برای 
داشـتن موقعیـت هایـی کـه شایسـتگی آن را 
داشـته اند از بین رفته اسـت. بسـیارند کسـانی 
کـه حقـوق مسـلم آنهـا بـه واسـطه رشـوه و یا 
پارتـی بـازی، پایمـال شـده و همـه این هـا در 
خاطـره خامـوش جامعـه، نوعی بـی اعتمادی و 

ناامنـی و ناامیـدی ایجـاد می کنـد.
ایــن پدیــده شــوم می توانــد بــه طــور 
قابــل توجهــی بــر اراده و اعتمــاد فــردی افــراد 
جامعــه نیــز تاثیــر بگــذارد. طوریکــه حتــی در 
مــواردی کــه گزینــش افــراد بــه صــورت کامــا 
منصفانــه و عــاری از هرگونــه رابطــه و ضابطــه 
ای صــورت می پذیــرد، بیشــتر مــردم بــه 
ــی  ــه پارت ــی ک ــه ذهن ســبب  پیشــینه و زمین
ــش  ــم در گزین ــر و حاک ــل موث ــازی را عام ب
می پندارنــد ، علیرغــم داشــتن تخصــص از 
ــی چشــم پوشــی  ــه چنیــن عرصــه های ورود ب
می کننــد؛ و نتیجــه اینکــه هــم آنهــا بــا وجــود 
تحصیــل و داشــتن تخصــص از رشــد اجتماعــی 
بــاز می ماننــد و هــم جامعــه از تخصــص و 

ــد. ــره می مان ــی به ــا ب ــای آنه ــارت ه مه
عـــدم  و  رانتـــی  رابطـــه ای،  سیســـتم 
نظـــارت در ادارات کشـــور قابـــل کتمـــان 
نیســـت، بایـــد روابـــط و رانت هایـــی کـــه در 
ـــل  ـــدت دای ـــود دارد، در کوتاه م ـــتم وج سیس
ــگیری  ــا و پیشـ ــفاف آن احصـ ــن و شـ روشـ
شـــود. اســـتفاد شـــخصی از موقعیـــت و 
مناصـــب اداری و جلـــب منفعـــت فـــردی 
و یـــا گروهـــی و عـــدم توجـــه بـــه خدمـــت 
ـــه  ـــی ک ـــت همگان ـــردم و رضای ـــه  م ـــی ب عموم
ـــام  ـــردم از نظ ـــدی م ـــت من ـــث رضای ـــن باع ای
ـــت  ـــب اداری در خدم ـــر مناص ـــد اگ ـــد ش خواه
ـــام  ـــردم از نظ ـــی م ـــث ناراض ـــد باع ـــردی باش ف
خواهنـــد شـــد. انگیـــزه تـــاش و رقابـــت را 
در بیـــن افـــراد جامعـــه از بیـــن می بـــرد 
مســـئولین اســـتانی، بایـــد بـــه گزینش هـــای 
ــاد  ــد. فسـ ــی اهمیـــت دهـ ــه مدیریتـ عادانـ
ــه  ــت، کـ ــراف اسـ ــک انحـ ــی یـ ادارای و مالـ
گزینش هـــای بانـــدی، فامیلـــی، زمینه هـــای 

ایـــن فســـاد را آســـان تر می کنـــد.

 کودتای ناکام ارتش ترکیه! 
 کودتای ناکام ارتش ترکیه پیام حل و 

فصل بحران سوریه را در برندارد؟ 

 عبـــاس خلجـــی اســـتاد دانشـــگاه در 
تحلیـــل کودتـــای نیمـــه شـــب گذشـــته 
ــه ای  ــش حرفـ ــی واکنـ ــه بررسـ ــه بـ ترکیـ
ارتـــش نســـبت بـــه سیاســـت خارجـــی 
ـــه  ـــان پرداخت ـــت اردوغ ـــه دول ـــه گرایان مداخل

ــت.  اسـ
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــتاد  ـــی اس ـــاس خلج ـــت، عب ـــه مل ـــل از خان نق
دانشـــگاه در تحلیـــل کودتـــای نیمـــه شـــب 
ـــه  ـــش حرف ـــی واکن ـــه بررس ـــه ب ـــته ترکی گذش
ــه سیاســـت خارجـــی  ــبت بـ ای ارتـــش نسـ
ـــه  ـــان پرداخت ـــت اردوغ ـــه دول ـــه گرایان مداخل
ـــرح  ـــن ش ـــه ای ـــت ب ـــن یادداش ـــن ای ـــت. مت اس

ـــت: اس
کودتـــای نـــاکام نظامیـــان در ترکیـــه 
ـــا  ـــری و کودت ـــی گ ـــه دوران نظام ـــان داد ک نش
ـــیده  ـــان رس ـــه پای ـــی ب ـــور کل ـــه ط ـــان ب در جه

ـــت. اس
ـــور  ـــد کش ـــز چن ـــه نی ـــه خاورمیان در منطق
ـــش  ـــه و ... بی ـــتان و ترکی ـــر و پاکس ـــد مص مانن
از همـــه از ظرفیـــت ازم بـــرای دخالـــت 

نظامیـــان برخوردارنـــد.
در کشـــور نخســـت کـــه قـــدرت سیاســـی 
ــت و  ــان اسـ ــت نظامیـ ــادی در دسـ و اقتصـ
ـــع  ـــدارد. در واق ـــود ن ـــا وج ـــرای کودت ـــی ب دلیل
ـــی از  ـــرال سیس ـــی ژن ـــت نظام ـــر دول ، در مص
ـــت  ـــه دول ـــی علی ـــای نظام ـــک کودت ـــق ی طری

ـــت. ـــیده اس ـــدرت رس ـــه ق ـــی ب انقاب
در دو کشــور بعــدی هــم نظامیــان در خال 
ــاختاری  ــار س ــت فش ــر و تح ــای اخی ــه ه ده
ــت  ــیه سیاس ــه حاش ــک ب ــای دموکراتی نیروه
ــش  ــه ای خوی ــوزه حرف ــه ح ــده و ب ــده ش ران
ــه  ــر جامع ــن، دیگ ــد. بنابرای ــده ان ــدود ش مح
ــان  ــاار آن چن ــردم س ــی و م ــای مدن و نهاده
قــوی شــده انــد کــه اجــازه کودتــای نظامــی را 
نمــی دهنــد و نظامیــان هــم از توانایــی ازم و 

ــوردار نیســتند. ــا برخ ــرای کودت ــی ب کاف
را  ترکیــه  ارتــش  کودتــای  مــن  اتفاقــا 
واکنــش حرفــه ای ارتــش نســبت بــه سیاســت 
خارجــی مداخلــه گرایانــه دولــت اردوغــان 
تمایــل  ارتــش  زیــرا  می کنــم.  تحلیــل 
چندانــی بــه دخالــت نظامــی در منطقــه و 
کشورگشــایی نــدارد و پیامدهــای آن را مثبــت 
ارزیابــی نمی کنــد. در حالــی کــه رویکــرد 
سیاســت خارجــی دولــت گســترش حــوزه نفوذ 
نوعثمانــی گــری اســت کــه نتایــج و آثــار زیــان 
بــاری بــرای امنیــت و اقتصــاد ترکیــه بــه بــار 

أورده اســت.
بـــه طـــور کلـــی، ایـــن حرکـــت واپســـین 
ـــای نظامـــی منطقـــه اســـت و درس هـــای  کودت
آموزنـــده ای بـــرای دولتمـــردان و نظامیـــان 
ـــی  ـــد طبیع ـــر دارد. پیام ـــان در ب ـــه و جه منطق
ایـــن تحـــول بازنگـــری در سیاســـت داخلـــی 
ــژه  ــه ویـ ــه و بـ ــی ترکیـ ــت خارجـ و سیاسـ
ــت  ــه دولـ ــه گرایانـ ــای مداخلـ ــت هـ سیاسـ

اردوغـــان در مســـائل منطقـــه ای اســـت.
ـــام  ـــه پی ـــش ترکی ـــاکام ارت ـــای ن ـــا کودت آی
ـــدارد؟ ـــوریه را در برن ـــران س ـــل بح ـــل و فص ح
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مسئولین توجه داشته باشند

استاندار گزارش پیشرفت اقتصاد 
مقاومتی را در استان تشریح کرد:

آذربایجان شرقی در اجرای طرح ها 
جلوتر از بودجه های تخصیص یافته است

استان  مقاومتی  اقتصاد   
اعام کرد و گفت : کارگروه رفع موانع و تسهیل 
استان با برگزاری جلسه های مستمر برای رفع 
مشکات واحدهای صنعتی استان تاش می کند 
و تا پایان سال جمع بندی عملکرد این کارگروه 

ارایه می شود .
 210 از  بیش  تاکنون  کرد:  اظهار  جبارازده 
معرفی  بانک ها  به  تسهیات  اخذ  برای  واحد 
شده است، اما بررسی مشکات واحدها تنها در 
بحث تسهیات بانکی خاصه نشده و ده ها مورد 
در  تولید  و  صنعت  بخش  به  مربوط  مشکل  و 
تسهیل  کارگروه  جلسات  و  میدانی  بازدیدهای 

بررسی و رفع شده است.
های  پروژه  تکلیف  تعیین  از  همچنین  وی 
خبر  بخش خصوصی  به  واگذاری  قابل  عمرانی 
به  عمرانی  های  طرح  واگذاری   : افزود  و  داد 
اما  بر،  زمان  و  سخت  کاری  غیردولتی  بخش 
تا   700 حدود  تاکنون  و  است  انجام  حال  در 
استان  در  شناسایی  واگذاری  قابل  پروژه   800

شناسایی شده است.
بیان  با  همچنین  شرقی  آذربایجان  استاندار 
این که تمرکز بر فعالیت های اقتصادی ما را از 
است،  نکرده  غافل  اجتماعی  و  فرهنگی  مسایل 
جامعه  متدینین  دغدغه های  از  یکی  گفت: 
ارباب  تکریم  و  و حجاب  عفاف  فرهنگ  رعایت 
های  بازرسی  که  بود  دولتی  ادارات  در  رجوع 
ازم در این خصوص انجام شده و نتایج آن نیز 

منتشر شده است.

تشریح جزئیات تغییر نتایج انتخابات مرحله دوم 
حوزه های انتخابیه تبریز و اهر 

 ساعی:

حقوق های نامتعارف ریشه در بی قانونی های 
دوره های گذشته دارد

مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو   
ــوع  ــه موض ــان اینک ــا بی ــامی، ب ــورای اس ش
حقــوق هــای نامتعــارف ریشــه در بــی قانونــی 
ــوای  ــت: ق ــای گذشــته دارد، گف ــای دوره ه ه
ســه گانــه بایــد بــا همــکاری یکدیگــر در 
ــات  ــادی اقدام ــازی اقتص ــفاف س ــوص ش خص

ازم را انجــام دهنــد. 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از خانــه ملــت زهــرا ســاعی، بــا اشــاره بــه 
پرداخــت هــای نامتعــارف بــه برخــی مدیــران و 
اســتفاده از ایــن موضــوع توســط برخــی افــراد 
ــرای تخریــب دولــت، گفــت: دولــت یازدهــم  ب
رییــس  و  داشــته  را  جســارت عذرخواهــی 
ــوق  ــری حق ــتور پیگی ــت دس ــا صاب ــت ب دول

ــت. ــرده اس ــادر ک ــارف را ص ــای غیرمتع ه

فساد مالی و اقتصادی موجود در کشور 
معلول یک شب و دو شب نیست

ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــا بیــان اینکــه  در مجلــس شــورای اســامی، ب
ــور  ــود در کش ــادی موج ــی و اقتص ــاد مال فس
معلــول یــک شــب و دو شــب نیســت و ریشــه 
در بــی قانونی هــا و بــی نظمــی هــای دوره 
هــای گذشــته دارد، افزود:عــدم نظارت دســتگاه 

هــای اجرایــی متولــی در حــوزه هــای اقتصادی 
منجــر بــه ایجــاد فســادهای میلیــاردی و حقوق 

هــای نامتعــارف شــده اســت.

قوای سه گانه باید با همکاری یکدیگر 
در خصوص شفاف سازی اقتصادی 

اقدامات ازم را انجام دهند
ســاعی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوان 
متخلــف دولــت یازدهــم اشــتباه خــود را قبــول 
ــد،  ــده ان ــار ش ــا برکن ــتعفا داده و ی ــرده، اس ک
ادامــه داد: بــا توجــه بــه منویــات مقــام معظــم 
ــای  ــی ه ــری دریافت ــر پیگی ــی ب ــری مبن رهب
ــی در کشــورایجاد شــده  نامتعارف،فضــای خوب
ــژه در حــوزه  ــه وی ــی ب کــه شــفاف ســازی مال

ــرد. ــورت گی ــور ص ــای کان کش ــت ه مدیری
ــه بایــد  ــا بیــان اینکــه قــوای ســه گان وی ب
بــا همــکاری یکدیگــر در خصــوص شــفاف 
انجــام  را  ازم  اقدامــات  اقتصــادی  ســازی 
دهنــد، یــادآور شــد:تهدید دریافتــی هــای 

ــک  ــه ی ــل ب ــور تبدی ــرای کش ــارف ب غیرمتع
فرصــت شــده کــه مســئوان بــه ویــژه رییــس 
ــتور  ــدور دس ــا ص ــت ب ــن فرص ــور از ای جمه
پیگیــری هــای ازم بهتریــن اســتفاده را جهــت 
ــا فســاد  ــارزه ب شــفاف ســازی اقتصــادی و مب

ــد داد. ــام خواهن انج

فساد ایجاد شده معلولگریز از قانونی 
برخی مسئوان و دستگاه های متولی در 

دوره های گذشته بوده است
ســاعی بــا بیــان اینکــه فســاد ایجــاد شــده 
ــک  ــون ی ــز از قان ــی و گری ــی قانون ــول ب معل
ــی  ــای متول ــتگاه ه ــئوان و دس ــری از مس س
در دوره هــای گذشــته بــوده کــه کار بــه اینجــا 
کشــیده شــده اســت، افزود:مــردم زمانــی کــه 
ــا شــجاعت، مســئولیت  ــد مســئوان ب می بینن
پذیــری و متعهدانــه پیگیــر ایــن هســتند کــه 
ــند. ــخگو باش ــرده و پاس ــران ک ــص را جب نواق

ــن  ــد ای وی ادامــه داد:در همــه دولت هــا بای

ــت متصــدی در  ــه دول ــج شــود ک موضــوع رای
ــران مســایل  ــات خــود درصــدد جب ــان حی زم
ــت بعــدی  ــه اینکــه دول ــد ، ن و مشــکات برآی
ــد و  ــع کن ــته را رف ــکات گذش ــایل و مش مس
پــس از گذشــت چندیــن ســال از مســایل 

ــرداری شــود. ــرده ب ــم و آســیب رســان پ مه

شفاف سازی اقتصادی سره را از ناسره 
جدا می کند

ـــم،  ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین  ای
بـــا بیـــان اینکـــه شـــفاف ســـازی اقتصـــادی 
ســـبب می شـــود مـــردم بـــه مســـئوان 
خـــدوم اعتمـــاد کننـــد، اظهـــار کرد:شـــفاف 
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــای خوب ـــنگ بن ـــازی س س
ــن  ــده و در همیـ ــته شـ ــت گذاشـ ــن دولـ ایـ
راســـتا ســـره از ناســـره جـــدا می شـــود، 
ــده و  ــر شـ ــئوان امیدوارتـ ــه مسـ ــردم بـ مـ

دولـــت پاســـخگوتر می شـــود.
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
شـــورای اســـامی، تصریـــح کرد:دســـتگاه 
هـــای نظارتـــی، مجلـــس و دولـــت تـــا 
ـــه  ـــارف ب ـــای غیرمتع ـــی ه ـــه دریافت ـــی ک زمان
ســـرانجام مشـــخصی نرســـد، بـــه پیگیـــری 

ــد داد. ــه خواهنـ ــود ادامـ ــای خـ هـ

ــق  ــت: تواف ــه گف ــت مراغ ــه موق ــام جمع ام
ــارکت  ــی، مش ــزم مل ــا ع ــته ای ب ــام هس برج
ــی  ــری اجرای ــر رهب ــر نظ ــف و زی ــوای مختل ق

شــد.
بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
ــام حمیــد  ــل از ایرنــا، حجــت ااس ــه نق ب
ــه  ــاز جمع ــای نم ــه ه ــدی راد، در خطب محم
ــر ســال  ــه 23 تی ــا اشــاره ب ــن شهرســتان ب ای
94 روز اجرایــی شــدن برجــام هســته ای، 
افــزود: برجــام بــا عــزم ملــی بــه نتیجــه رســید 
ــت،  ــاش دول ــره ت ــرای آن ثم ــق و اج و تواف
ــت. ــری اس ــارت رهب ــا نظ ــس ب ــب مجل تصوی

وی اظهــار کــرد: هــم اکنــون تمامــی مزایــا 
و معایــب ایــن برنامــه متوجــه همــه می شــود 
ــی  ــروه خاص ــدن آن گ ــرا نش ــرا و اج و در اج
مســئولیت نداشــته و نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
نطفــه آن در دولــت هــای قبلــی شــکل گرفتــه 
و بــا دخالــت تمــام مســئوان و مــردم، نهایــی 

شــده اســت.
ــد:  ــادآور ش ــه ی ــت مراغ ــه موق ــام جمع ام
ــکات و  ــی مش ــا برخ ــام ب ــون برج ــم اکن ه
شــیطنت هــای آمریــکا مواجــه شــده و از 
ــور  ــن کش ــدی ای ــد عه ــرای آن، ب روز اول اج

ــت. ــده اس ــان ش نمای
حجـــت ااســـام محمـــدی راد، بـــا بیـــان 
ــا،  ــره هـ ــن مذاکـ ــرف ایـ ــک طـ ــه یـ اینکـ

اروپایی هـــا بودنـــد، ادامـــه داد: هـــم اکنـــون 
ــکا  ــای آمریـ ــدی هـ ــر بدعهـ ــان در برابـ آنـ
ـــان  ـــی نش ـــس العمل ـــچ عک ـــوده و هی ـــاکت ب س

نمی دهنـــد.
ــل  ــد تبدی ــام نبای ــاله برج ــت: مس وی گف
ــه  ــود چراک ــه ش ــه در جامع ــل تفرق ــه عام ب
ــق  ــن تواف ــواد ای ــد عهــدی در م دشــمنان از ب
نامــه بــه دنبــال ایجــاد دو دســتگی در کشــور 
مــا هســتند و گروهــی را بــه موافــق و گروهــی 

ــد. ــل می کنن ــام تبدی ــف برج ــه مخال را ب
امــام جمعــه موقــت مراغــه بــا بیــان اینکــه 
افکنــی در کشــور مــا، خواســته  اختــاف 
یــادآوری  هاســت،  امریکایــی  و  اروپایی هــا 
ــام  ــت برج ــد از فرص ــران بای ــت ای ــرد: مل ک
نهایــت اســتفاده را کــرده و طبــق رهنمودهــای 

ــردارد. ــدم ب ــه ق ــدا و یکپارچ ــری یکص رهب
ــک  ــا تبری ــدی راد، ب ــام محم ــت ااس حج
هفتــه بهزیســتی، اظهــار داشــت: ایــن نهــاد از 
برکــت هــای انقابــی اســامی بــرای حمایــت 
اقشــار مختلــف جامعــه و تحقــق عدالــت 

ــت. ــی اس اجتماع
وی یــادآوری کــرد: توانجویــان و افــراد تحت 
حمایــت ایــن ســازمان از کمــک هــای دولــت 
ــد در  ــز می توانن ــردم نی ــوده و م ــد ب ــره من به
ایــن امــر و کمــک بــه توانجویــان زیــر پوشــش 

ایــن نهــاد، بهزیســتی را کمــک کننــد.

 رئیـس سـازمان تامیـن اجتماعـی از ادامـه 
سـازمان  ایـن  سـابق  رئیـس  پرونـده  بررسـی 
تامیـن  و گفـت: سـازمان  داد  دادگاه خبـر  در 
اجتماعـی و افـکار عمومـی انتظـار دارنـد ایـن 
پایـان  بـه  را  خـود  بررسـی  مراحـل  پرونـده 
رسـانده و بـر اسـاس عدالـت حکم صادر شـود. 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــش  ــی نوربخ ــید تق ــت، س ــه مل ــل از خانن نق
دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده مرتضــوی در 
دادگاه، گفــت: پرونــده رئیــس ســابق ســازمان 
ــی  ــل بررس ــی در دادگاه مراح ــن اجتماع تامی

ــده دو ســال  خــود را طــی می کنــد، ایــن پرون
ــل  ــی  تحوی ــع قضای ــه مراج ــش ب ــم پی و نی
داده شــده اســت، قطعــا مراجــع قضایــی، 
مراجــع صالحــه بــرای تعییــن تکلیــف اینگونــه 

ــود. ــد ب ــا خواه پرونده ه
ـــد  ـــی تاکی ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــس س رئی
کـــرد: ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و افـــکار 
عمومـــی یعنـــی شـــرکا و صاحبـــان اصلـــی 
ـــی  ـــده ط ـــن پرون ـــد ای ـــار دارن ـــا انتظ صندوق ه
مراحـــل خـــود خاتمـــه یابـــد و بـــر اســـاس 

عدالـــت حکـــم صـــادر شـــود.

 ســفر رئیــس مجلــس ملــی فرانســه و 
ــه  ــل حمل ــه دلی ــران ب ــه ای ــراه ب ــات هم هی

افتــاد.  تعویــق  فرانســه،به  تروریســتی در 
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــس  ــس مجل ــفر رئی ــت، س ــه مل ــل از خانن نق
ــه  ــران ب ــه ای ملــی فرانســه و هیــات همــراه  ب

ــاد ــق افت تعوی
»کلــود بارتلــون« رئیــس مجلــس ملــی 
فرانســه و هیــات همــراه کــه قــرار بــود بامــداد 
شــنبه وارد ایــران شــوند و بــا رئیــس مجلــس 
شــورای اســامی دکتــر علــی اریجانــی و 
ریاســت جمهــوری و دیگــر مقامــات سیاســی، 

اقتصــادی پارلمانــی کشــورمان دیــدار دوجانبــه 
ــتی  ــات تروریس ــت حم ــند،به عل ــته باش داش
دیشــب فرانســه بــه زمــان دیگــر موکــول شــد.

  امام جمعه موقت مراغه:

 برجام با عزم ملی، مشارکت قوای مختلف و زیر 
نظر رهبری اجرایی شد

نوربخش:

تامین اجتماعی همچنان پیگیر پرونده مرتضوی

 سفر رئیس مجلس ملی فرانسه به ایران به تعویق افتاد 
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مشـروح بیانـات مقـام معظـم رهبـری )مـّد 
در  امـام)ره(  مطهـر  حـرم  در  العالـی(  ظلّـه 
فامیـل  بـه  وابسـتگي  امـام،  تاریـخ90/03/14: 
مسـئولیتها  تصـدي  مـاک  را  شـخصیت ها  و 
نمي دانسـت و بـا حساسـیت ویژه درباره تسـلط 
هـزار فامیـل در دوران قاجار و پهلـوي، تکیه بر 
قـدرت و ثـروت را بـراي گرفتـن مسـئولیت، از 

خطرهـاي بـزرگ مـي دانسـت.  
مدیریـت فامیلـی نهادهـا، معضلی اسـت که 
می توانـد آسـیب های فراوانـی را بـه هـر نهـاد و 
سـازمانی وارد کـرده و منافـع جامعـه را نیـز به 
شـدت بـه مخاطـره انـدازد. چـرا کـه عـاوه بر 
کاهـش امـکان مطالبـه گـری و شـفافیت، راه 
را بـرای سـوء اسـتفاده و ایجـاد رانـت در هـر 

مجموعـه ای بـاز می کنـد.
از  یکـی  عنـوان  بـه  عجب شـیر  شهرسـتان 
شهرسـتان های فرهنگـی و دارای تاریخ و قدمتی 
کهـن، بـه نوبه خـود نقش به سـزایی در اعتای 
تمـدن ایرانـی و اسـامی ایفـا کـرده، می کنـد 
و خواهـد کـرد. لیکن متاسـفانه شـاهد هسـتیم 
معضـل مدیریـت فامیلـی در ایـن شهرسـتان از 
بعـد پنهـان خود خـارج شـده و بدنـه مدیریتی 
شـهر را در برگرفتـه اسـت، امـروز بـه نقطـه ای 
شـهرداری  بخواهیـم  اگـر  کـه  رسـیده ایم 
عجب شـیر را در یـک جملـه توصیـف کنیـم، 
مدیریـت  تحـت  نهـاد  عنـوان  بـه  آن  از  بایـد 

خانـدان شـهردار نـام ببریـم. 
شـهرداری عجب شـیر امروز تحـت مدیریت 
بـه  اداره می شـود،  نزدیـکان شـهردار  فامیلـی 
نحـوی کـه برخـی نزدیـکان شـهردار همچـون 
 ،... بـرادر، خواهـرزاده و بـرادر زاده شـهردار و 
در برخـی مناصـب کلیـدی جـای گرفته انـد و 
می تـوان گفت مدیریت شـهری این شهرسـتان 
در سـطوح کان توسـط یـک فامیل و دوسـتان 
شـهردار اداره می شـود. هرچنـد ممکـن اسـت 
برخـی ضـرورت را عامـل ایـن موضـوع بداننـد 
ولـی بایـد از خود پرسـید آیـا در بدنـه مدیریت 
شـهری، افـرادی در ایـن حـد از تـوان علمـی 
و عملـی وجـود نداشـتند کـه شـهردار عجـب 
شـیر بـرای پیشـبرد امـور شـهری اقـوام خـود 
بـه صـورت قـراردادی در مناصـب کلیـدی  را 
مدیریـت شـهری قـرار داده اسـت و آیـا اساسـاً 
شـائبه هایی  بـروز  موجـب  ذاتـا  موضـوع  ایـن 
نخواهـد شـد؟ در ایـن بیـن مدیریـت فامیلـی 
کارمنـدان  از  بسـیاری  تـا  اسـت  شـده  باعـث 
خـدوم و بـا تجربـه کنار زده شـوند تـا راه برای 
اعمـال سـلیقه های فـردی و مدیریتـی فامیلـی 
در ایـن نهـاد همـوار شـود. در ایـن بیـن نیز در 
نهایـت این حقوق مردم و شـهروندان اسـت که 
در هزارتـوی روابـط فامیلـی ایـن هـزار فامیـل 

قربانـی خواهد شـد. 
از سـویی شـاهد هسـتیم برادر شـهردار یکی 
از پسـت های کلیـدی مدیریـت مالـی ایـن نهاد 
را بـر عهـده دارد کـه همیـن امـر نیـز می تواند 
دلیلی باشـد بـر صـدور فیش هـای حقوقی طی 
دو فیـش جداگانـه و پرداخت هایـی کـه بعضـا 
خـارج از ضوابـط قانونـی اسـت. از دیگـر آثـار 
سـوء مدیریـت مالـی در شـهرداری عجب شـیر 
کـه ناشـی از مدیریـت فامیلـی در ایـن نهـاد 
اسـت عدم شـفافیت در مسـایل مالی شهرداری 
اسـت بـه نحـوی کـه میـزان درآمد شـهرداری 
و مدیـران ایـن نهـاد و نـوع هزینـه کـرد منابع 
شـهر، به هیچ وجه شـفاف نیسـت. حال باید از 
شـهردار محتـرم پرسـید به چـه دلیـل نیمی از 
حقـوق خـرداد ماه سـال جـاری کارمنـدان این 
نهـاد پرداخت شـده و الباقی آن هنوز به دسـت 

پرسـنل شـهرداری نرسـیده است؟ 
شایسـته سـااری بـه عنـوان یکـی از اصول 
موفقیـت هر سـازمان و نهادی به شـمار می رود 
و بـه طـور خاصـه عبارت اسـت از سـپردن هر 
وظیفـه به شـخصی که بیشـترین شایسـتگی و 
تـوان علمـی و عملـی را بـرای انجـام آن وظیفه 
دارد. حـال بایـد از شـهردار محتـرم پرسـید آیا 
بـه راسـتی اقوام شـما که امـروز در پسـت های 
کلیدی شـهر قـرار گرفته انـد دارای ایـن صفات 
سـاله  چندیـن  رسـمی  کارکنـان  و  می باشـند 

شـهرداری ایـن مزیـت را ندارند؟
از سـوی دیگـر مدیریـت فامیلـی باعـث بروز 
مشـکاتی در نهادهـای مدیریـت شـهری و بـه 
تبـع آن در میـان مـدت بـرای شـهر شـده و 
خواهـد شـد بـه نحـوی کـه هـر یـک از اعضای 

ایـن گـروه فامیلـی می تواند چشـم بـر تخلفات 
دیگـری بسـته و یـا مسـامحه پیشـه کنـد و به 
تبـع آن نیـز منافـع شـهروندان قربانـی منافـع 
از  بایـد  نمونـه  بـرای  شـود.  خـاص  عـده ای 
شـهردار شهرسـتان عجب شـیر پرسـید کارخانه 
چـه  توسـط  شـهرداری  بـه  وابسـته  آسـفالت 
کسـانی اداره می شـود و آیـا اساسـاً ضوابـط و 
چهارچوب هـای قانونـی در ایـن حـوزه رعایـت 
شـده اسـت؟ و یا در مـوردی دیگر باید پرسـید 
در بحـث واگـذاری پـروژه ترمینال عجب شـیر، 
آیـا ضوابـط و چهارچوب هـای قانونـی رعایـت 
شـده اسـت؟ چراکه بر اسـاس اطاعـات واصله 
ترمینـال عجب  شـیر به یکی از کارمندان سـابق 
شـهرداری واگـذار شـده اسـت  و بـر اثـر سـوء 
مدیریـت شـاهد هسـتیم نـاوگان حمـل و نقـل 
مسـافران از میدان بسـیج اقدام به مسـافرگیری 
می کنـد و ایـن درحالـی اسـت کـه تعرفه حمل 
و نقـل مسـافران را ترمینـال تعییـن می کنـد. 
عدم مدیریت صحیح شـهری باعث شـده اسـت 
تـا ضمـن ایجـاد رانـت بـرای عـده ای خـاص، 
شـأن شـهروندان عجب شـیر نیز رعایت نشده و 
بـر همین اسـاس رفاه شـهروندان کاهـش یابد. 
حـال آنکـه شهرسـتان عجب شـیر بـا توجـه به 
سـو  یـک  از  عجب شـیر  پـادگان  گیـری  قـرار 
و نیـز واقـع شـدن ایـن شهرسـتان در مسـیر 
مباداتـی و ترانزیتـی بین دو اسـتان پتانسـیل 
هـاب  یـک  بـه  شـدن  تبدیـل  بـرای  باایـی 
مسـافرت بیـن اسـتانی را داراسـت کـه همیـن 
امـر نیـز می توانـد به توسـعه شـهر و شـکوفایی 
اقتصادی شـهروندان در سـالی که توسـط مقام 
معظـم رهبـری )مّد ظلّـه العالی( به نـام اقتصاد 

اقـدام و عمـل مزیـن شـده اسـت،  مقاومتـی، 
منجـر شـود، لیکـن بـا توجه بـه سـوء مدیریت 
موجـود نـه تنهـا ترمینـال ایـن شهرسـتان بـه 
یـک پایـگاه اقتصـادی بـدل نشـده اسـت بلکـه 
اساسـا کارکـرد اصلـی خـود را نیز بـه تدریج از 

دسـت خواهـد داد.
از سـویی نیـز باید در نظر داشـت شـهرداری 
زمین هـای  واگـذاری  بـه  اقـدام  شـیر  عجـب 
متعلـق بـه ایـن نهـاد می کنـد کـه جـا دارد از 
شـهرداری عجب شـیر این سوال پرسـیده شود 
کـه آیـا ایـن واگذاری هـا مطابـق قانـون انجـام 
شـده اسـت یـا خیـر؟ و اساسـا چه کسـانی این 
زمین هـا را کـه جـزو بیـت المـال بـه حسـاب 

کرده انـد؟  دریافـت  می آینـد 
فامیـل  عملکـرد  بـا  شـیر  عجـب  شـهردار 
سـاارانه خـود که برخـاف اصول اولیـه انقاب 
اسـامی ایـران، فرمایشـات امام خمینـی )ره( و 
منویـات مقـام معظـم رهبـری در حـوزه دوری 
فامیلـی و  بـروز روابـط  بـرای  ایجـاد بسـتر  از 
ایجـاد هـزار فامیـل در بدنـه مدیریتـی کشـور 
را نادیـده گرفتـه و بـه سـویی رفتـه اسـت کـه 
اسـتفاده های  و سـوء  رانت هـا  بسـتر  و  زمینـه 
اسـت  بهتـر  لـذا  اسـت.  مهیـا  آن  در  فراوانـی 
مجموعـه شـهرداری عجب شـیر در ایـن زمینه 
اقـدام بـه شـفاف سـازی کـرده و ضمن انتشـار 
عملکـرد شـهرداری در طی سـال های 94 و 95 
و بـر اسـاس قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد به 

اطاعـات، پاسـخگوی افـکار عمومـی باشـند.
در پایـان بایـد از خـود پرسـید به چـه دلیل 
مدیـر  بـدون  عجب شـیر  شـهرداری  حراسـت 
مانـده اسـت و اساسـاً در ایـن شـرایط کـه راه 
بـرای انـواع سـوء اسـتفاده و تخلـف بـاز اسـت 
از حقـوق شـهروندان  اسـت  قـرار  چـه کسـی 
دفـاع کـرده و تخلفـات را رصـد کنـد؟ در ایـن 
بیـن فرمانـدار شهرسـتان عجـب شـیر و به تبع 
آن اسـتانداری آذربایجـان شـرقی بـه نوبه خود 
می بایسـت نقش خـود را در راسـتای نظارت بر 
ایـن نهـاد و مدیریت شـهری این شهرسـتان به 

رسـانند.  انجام 
ــود  ــه خـ ــه نوبـ ــز بـ ــهر نیـ ــورای شـ شـ
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــی ک ـــش نظارت ـــت نق می بایس
قانـــون عهـــده دار انجـــام آن شـــده اســـت را 
ایفـــا کنـــد تـــا از بـــروز مشـــکاتی ماننـــد 
ـــز،  ـــهر تبری ـــورای ش ـــهرداری و ش ـــه در ش آنچ
ـــود.  ـــری ش ـــاد جلوگی ـــاق افت ـــر اتف ـــد و اه مرن
ـــت  ـــاده اس ـــریه آم ـــن نش ـــتا ای ـــن راس در همی
تـــا اقدامـــات انجـــام شـــده در ایـــن زمینـــه 
ــایر  ــهر و سـ ــورای شـ ــای شـ ــط اعضـ توسـ
ـــهروندان  ـــاع ش ـــه اط ـــی را ب ـــای نظارت نهاده

محتـــرم عجـــب شـــیر برســـاند.

باید  نیز  زنان  بنابراین   
مسائل  از  فارغ  پاسخگویند.  خود  نیاز  این  به 
به  زنان  که  نمود  فراموش  شده،نباید  بیان 
باید  مردان  همانند  کامل  شهروند  یک  عنوان 
بدیهی  شوند.  بهره مند  شهروندی  حقوق  از 
اجتماعی،حق  روابط  ایجاد  و  حضور  حق  است 
مسلم زنان است. زنان خواستار حقوق خود به 
عنوان موضوعی جنسیتی شده اند، زنان مدعی 
حمایت از فضاهای زندگی روزمره اند. آنها براین 
باورند که تجارب و نظرات آنها بوسیله تصمیم 
قرار  توجهی  بی  مورد   ... و  اقتصاددانان  سازان، 
در  که  هنگامی  زنان  عبارتی  به  است.  گرفته 
فضای عمومی همراه مردان نیستند، نمی توانند 
به  باشند.  مردان  همانند  حقوقی  چنین  مدعی 
عبارتی زنان بر ارتباط با مردم و سایرین بیشتر 
ارزش  برای آن  و  تاکید دارند  انجام وظایف،  از 
در  جنسیتی  های  تفاوت  .چنین  هستند  قائل 
نگرشهای آنها از این نشات می گیرد که ارتباط 
است  اتصال  و  ارتباط  از  نوعی  جهان،  با  زنان 
در حالی که مردان بر جدایی تاکید دارند. نوع 
مردان  و  زنان  متفاوت  نگرش های  و  ارتباطات 
تاثیرگذار است.  نیز  فعالیت های  بر  در محیط، 
فعالیت  برای  مردان  از  کمتر  زنان  نمونه  برای 
آزاد  کمتر  زنان  اما  دهند،  انجام  اختیاری  های 
نحوه  به  توجه  با  نتیجه گیری  هستند. در یک 
بیان  طور  این  می توان  زنان  و  مردان  ارتباط 
محیط  از  را  خود  می توانند  »مردان  نمودکه: 
جدا نمایند و بنابراین می توانند در محیطی که 
می کند  نگهداری  و  ایجاد  را  آن  دیگری  کس 
زندگی کنند. چندین تفاوت کلیدی میان زنان 
و مردان، در جهت گیری آنها و مشمولیت آنها 
بر  هایی  تفاوت  چنین  دارد.  وجود  محیط  در 
اساس مسائل اجتماعی و از طریق توسعه هویت 
شخصی زنان و مردان و بواسطه تقسیم کارهای 
سنگین بوجود آمده است. از همان زمان کودکی 
دختران مجاب میشوند تا نسبت به پسران کمتر 
فعالیت های فیزیکی داشته باشند، بیشتر بترسند 

و کمتر کنجکاوی نمایند.
شهری  فضاهای  در  را  زنان  متعددی  عوامل 
محدود می کنند، عوامل کالبدی و طراحی فضاها 
این  از  و فرهنگی  اجتماعی  غالب  و هنجارهای 
که  متفاوتی  قلمروهای  هستند.  عوامل  دست 
عین  در  و  می شد،  متصور  مردان  و  زنان  برای 
صورت  مردان  بوسیله  که  شهرها  ساخت  حال 
متوسط  مرد  نیازهای  ترتیب  بدین  و  می گرفت 
فضاهای  خلق  به  می داد  قرار  توجه  مورد  را 
استن  جنسیتی منجر شد.» آن چه که کارپ، 
شهری  فضای  شده  جنسی  ماهیت  یولز«  و 
فضای  عمل  ی  نحوه  در  می توان  را  می نامند 
شهری برای محدود کردن تحرک پذیری زنان 
لحاظ  به  را  محدودیت  این  که  کرد،  مشاهده 
پایه  بر  رفتار  و  الگوهای حرکت  القا  با  فیزیکی 

می کند  اعمال  شده  محدود  دسترسی  و  ترس 
و به لحاظ اجتماعی با انگاره هایی درباره نقش 

زنان در جامعه شهری.
به روش های متعددی  زنان در شهر  آزادی 
تحرک  سر  بر  را  موانعی  که  می شود،  محدود 
می آورد.  پدید  شهر  در  آنها  جوش  و  جنب  و 
محدودیت ساختاری حاصل از گسترش مناطق 
مراکز  از  می کند  وادار  را  زنان  شهری  حومه 
فعالیت به دور بمانند و فرصت هایشان کاهش 
یابد، به ویژه به دلیل وابستگی شدیدی که زنان 
به وسایل حمل و نقل عمومی دارند. جداشدن 
خانه از کار، در فرآیند صنعتی شدن و به حومه 
پیش  از  بیشتر  روز  هر  شهری  زندگی  راندن 
زنان را از تحرک اجتماعی و مکانی باز می دارد. 
حومه های برنامه ریزی شده و نوشهرهای قرن 
تر  فزون  روز  هر  که  را  خانوارهایی  که  بیستم 
موانعی  است،  داده  جای  خود  در  را  می شود 
مخصوصا  است،  آورده  پدید  زنان  برای  مکانی 
خانه  باید  فرض  به  بنا  که  متوسط  طبقه  زنان 
به  بزرگ  خدمت  حال  هر  به  بمانند.  باقی  دار 
درستی  به  اوقات  اغلب  شهری  زندگی  کیفیت 
به شکل کار  آنجا که  از  و  شناخته نشده است 
باقی  نامشهود  کاری  است  نبوده  پرداختی  مزد 
به در  مانده است. بدین ترتیب موارد متعددی 
قالب های فیزیکی، اجتماعی، روانی، مکانی و ... 
آزادی حرکت و حضور زنان در فضاهای شهری 
را محدود می نماید. یکی دیگر از عوامل محدود 
به  شهر،  در  نامناسب  دسترسی  زنان،  کننده 
فضاهای شهری است. زنان هم به عنوان خرید 
و فعالیت های اجباری و هم برای ماقات های 
بیشترین  داوطلبانه  های  فعالیت  و  اجتماعی 
استفاده کنندگان از مراکز شهری اند. با این حال 
عمده تاکید در طراحی این مناطق بر پارکینگ 
مراکز  یا  نقلیه عمومی  تا وسایل  است  اتومبیل 
برای  ... که  و  بازی  از کودکان، زمین  نگهداری 
عوامل  میان  در  هستند.  بزرگی  مسائل  زنان 
محدودکننده زنان برای حضور در فضای شهری، 
هنجارهای  محدود،  زمان  مانند  دیگری  موارد 
 ... اجتماعی، فرهنگی، ناامنی، استرس، تنش و 
نیز بر محدودیت های زنان تاثیرگذارند. عوامل 
محدود کننده ای مانند خطر و ترس، مهم ترین 
عناصر در تجربه زنان در فضای شهری هستند 
محدود  را  شهری  فضای  از  زنان  استفاده  که 
دارند که  مواردی هم وجود  می نمایند. هرچند 
فضای شهری را به عنوان یک ضرورت، تنوع و 
به عنوان  زنان و  برای  یک عنصر رهایی بخش 

پتانسیل یادآور می شوند.
در عدم حضور  عامل مهمی  عنوان  به  ترس 

زنان در فضاهای عمومی مطرح می شود. ترس 
و  اجتماعی  هویت  با  جنایت  و  جرم  وقوع  از 
که  حالی  در  می شود.  همراه  اجتماعی  جدایی 
هستند،  زنان  متوجه  کمتر  عمومی  های  جرم 
زنان  که  است  انکار  غیرقابل  واقعیت  این  اما 
حضور  برای  کمتری  فرصت  مردان  به  نسبت 
»تضاد  عنوان  به  واقعیت  این  دارند.  فضا  در 
نشان  آمار  عبارتی  به  می شود.  مطرح  ترس« 
جنایت  و  جرم  قربانی  کمتر  زمان  که  می دهد 
هستند و زنان احساس خطر کمتری نسبت به 
با جنایت ها دارند. عامل ترس  رابطه  مردان در 
و امنیت شبانه موضوع بسیار مهمی است که بر 
در  مردان  به  نسبت  زنان  میزان حضور  کاهش 
شب تاثیر می گذارد. به عبارتی نسبت به مردان 
به هنگام شب تغییر فاحشی دارد. زنان ممکن 
داشته  واهمه  شهری  مراکز  به  رفتن  از  است 
باشند چراکه مردان و بخصوص مردم جوان این 
عدم  باشند.  درآورده  خود  سلطه  به  را  مناطق 
عمومی  های  پارک  و  میادین  در  زنان  حضور 
جنایت،  وجود  درک  یا  و  واقعیت  این  دلیل  به 
تهدید و یا رفتار پرخاشگرانه جنسی و یا به دلیل 
استفاده از پارک توسط زنان اغلب در ارتباط با 
و  از کودکان  نگهداری  با  مرتبط  عادی  فعالیت 
خانواده است. از طرف دیگر، بعضی از مطالعات 
پارک  در  زنان  اصلی  تمرکز  که  اند  داده  نشان 
های شهری و میادین شهری، بر روی فضاهایی 
با بیشترین تنوع استفاده کننده و استفاده است

توصیه های کلی برای کاهش عوامل محدود 
کننده میزان حضور زنان در فضاهای شهری

بــه نظــر می رســد، در کنــار معیارهــای 
ــا را  ــه فضاه ــت محیطــی و طراحــی ک مطلوبی
ــد، ازم اســت  ــان پاســخگوتر می نمای ــرای زن ب
ــه  ــا هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگــی کــه ب ت
ــان در فضاهــای  ــر کاهــش حضــور زن نوعــی ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتند، م ــر هس ــهری موث ش
ــای  ــوان هنجاره ــه عن ــر ب ــواردی زی ــرد. م گی
اجتماعــی و فرهنگــی بــر کاهــش حضــور زنــان 

ــتند : ــذار هس ــهری تاثیرگ ــای ش در فضاه
و  طراحی  اجتماعی،  تعامل  مانند:  عواملی 
اجتماع  فضا،  در  امکان مشارکت  فضا،  معماری 
و  هویت  حرکت،  آزادی  و  امنیت  فضا،  پذیری 
و وجود  فضا  در  راحتی  داشتن خاطره جمعی، 
مناظر طبیعی، تنوع فضا، امنیت در فضا، استفاده 
و فعالیت، وجود نظارت اجتماعی و دسترسی و 
شهری  فضاهای  مطلوبیت  بر  فضا  نفوذپذیری 
آنها در فضای  افزایش حضور  بر  و  زنان  از دید 

شهری تاثیر گذار هستند.
اقتصــادی  اجتماعــی،  فرهنگــی  عوامــل 

تاثیــر بســیار زیــادی برخواســت زنــان در 
ــده  ــال ش ــای اعم ــض ه ــوق و تبعی ــاده حق اع
ــی  ــد بررس ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــا دارن ــر آنه ب
سلســله مراتــب نیازهــای مازلــو بــرای روشــن 
ــه  ــد. در طبق ــر باش ــوع موث ــدن موض ــر ش ت
بنــدی نیازهــای مازلــو نیازهــای فیزیولوژیکــی، 
ــه  ــی ب ــکوفایی و زیبای ــق، خودش ــت، تعل امنی
ــرم  ــاای ه ــه ب ــن ب ــطوح پایی ــب در س ترتی
نیازهــای مازلــو قــرار دارنــد. بدیــن ترتیــب در 
ســطوح اولیــه انســان ها بــه دنبــال پاســخگویی 
بــه نیازهــای ابتدایــی وســطوح پاییــن تــر هــرم 
نیازهــا هســتند. مادامــی کــه ایــن نیازهــا 
ــکن و ...  ــذا، مس ــئله غ ــردد و مس ــن نگ تامی
ــاای  ــطوح ب ــای س ــد نیازه ــده بمان ــل نش ح
هــرم در موضــع توجــه و تمرکــز انســان ها 

ــود. ــد ب نخواه
راهکارهای افزایش مطلوبیت کالبدی-عملکردی 

فضاهای شهری:
عوامل کالبدی - عملکردی بر حضور زنان در 
راهکارهای  بنابراین  تاثیرگذارند،  شهری  فضای 
زیر جهت تحقق هریک از شاخص ها ارائه می شود:

و  روزانه  امنیت  تامین    : امنیت محیطی   .1
شبانه شامل تامین نور کافی، تامین دید عابرین 

و تامین دسترسی مناسب به مراکز امن و ...
پاسخ  تامین   : محیطی  دهندگی  پاسخ   .2
و  زنان  نیازهای  به  فضا  محیطی  دهندگی 
نظر  در  شامل  آنها  مراقبت  تحت  های  گروه 
برنامه  در  ازم  تجهیزات  و  تاسیسات  گرفتن 
کودکان  باز  مناسب  فضای  ایجاد  فضاها،  ریزی 
و  مادران  حرکت  تسهیل  مادران،  نظارت  و 
جنسیتی،  کدهای  با  محیط  طراحی  کودکان، 

تفکیک حریم هاو ...
3. مطلوبیت محیطی: تامین مطلوبیت محیطی 
پاکیزگی  افزایش  شامل  زنان  حضور  برای  فضا 
محیطی، طراحی مناسب و توجه به ویژگی های 

زیبا شناختی و...
تامین   : شهری  تجهیزات  و  تاسیسات   .4
تاسیسات و تجهیزات ازم شامل احداث سرویس 
بهداشتی، انعطاف پذیری در تجهیزات و مبلمان 
شهری که به دلپذیری فضا منجر می شود، مکان 
و  تمرکز  در  که  تلفن  باجه  مانند  مبلمان  یابی 
ایجاد پاتوق های گروه های خاص تاثیرگذار است 

و حضور زنان را کاهش می دهد.
5. خدمـات محلـه ای : برنامه ریزی مناسـب 
حضـور  سـاز  زمینـه  کـه  ای  محلـه  خدمـات 
اختیـاری و اجتماعـی زنـان در فضـا می شـود، 
شـامل طراحـی مناسـب خدمـات مـورد نیـاز 
زنـان و گـروه هـای تحـت مراقبـت آنهـا، توجه 
بـه نیـاز گروه هـای مختلـف زنان)شـاغل، خانه 
دار( و برنامـه ریـزی کاربری هـا و امکانـات مورد 
نیـاز آنهـا بـرای نمونـه توجـه بـه ایجـاد مراکز 

نگهـداری کـودکان و ... 

شهر و شورا

ادامه از صفحه 1

شهرداری عجب شیر در چنبره هزار فامیل 
شهردار جعفر شکوریان

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی:
خسارات سال های 93 و 94 
کشاورزان آذربایجان شرقی 

پرداخت نشده است
رئیـس مجمـع نماینـدگان آذربایجان شـرقی 
گفـت: هنـوز خسـارات سـال های 93 و 94 بـه 
نشـده  پرداخـت  آذربایجان شـرقی  کشـاورزان 

ست. ا
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از فــارس، محمدحســین فرهنگــی شــب 
گذشــته در نشســت شــورای اداری اســتان 
ــه خســارت های  ــا اشــاره ب آذربایجان شــرقی، ب
ــر  ــتان در اث ــتان های اس ــه شهرس ــده ب واردش
حــوادث اخیــر، اظهــار داشــت: از گذشــته 
مــوارد عدیــده ای در همیــن زمینــه داشــته ایم 
ــارت های  ــوز خس ــت و هن ــده اس ــه باقی مان ک
حــوادث مترقبــه ســال 93 تســویه نشــده و در 
ادامــه آن خســارات ســال 94 کــه یــک هــزار 
ــن  ــوز تأمی ــوده و هن ــان ب ــارد توم و 750 میلی

ــت. ــده اس ــروع نش ــارت های آن ش خس
رئیـس مجمـع نماینـدگان آذربایجان شـرقی 
ادامـه داد: در سـال جـاری نیـز کـه برآوردهای 
اولیـه تائیـد شـده 500 میلیـارد تا ایـن زمان از 
سـال بوده  آغاز نشـده و بـا توجه به این مسـأله 
کـه  چـون فصل کشـت اسـتان های سردسـیر با 
و  بـوده  متفـاوت  گرمسـیر  و  معتـدل  مناطـق 
برداشـت محصـول دیرتـر انجـام می شـود، باید 
خسـارت ها تأمیـن شـود، چـرا کـه در غیـر این 
صـورت  عمـًا باعـث می شـود اگـر منابعـی هم 
اختصاص داده می شـود در اسـتان های گرمسیر 
مناطـق  بـه  نوبـت  کـه  زمانـی  و  جذب شـده 
باقـی  اعتبـاری  سردسـیر می شـود، می گوینـد 

اسـت. نمانده 
وی، بــا تأکیــد بــر اینکــه تأمیــن خســارت ها 
ــه  ــوادث غیرمترقب ــی از ح ــیب های ناش و آس
ــد پرداخت شــده و معطــل  ــر از موع ــد زودت بای
ــوص  ــه داد: در خص ــد، ادام ــال نمان ــان س پای
ــن مشــکل وجــود  ــم همی ــی ه ــد تضمین خری
دارد، اعتباراتــی کــه در ایــن زمینــه اختصــاص 
و  سردســیری  دلیــل  بــه  می شــود  داده 
ــر محصــول اعتبــارات در دیگــر  برداشــت دیرت
مناطــق گرمســیر جــذب کمــی شــود و زمانــی 
ــد  ــیر می رس ــق سردس ــه مناط ــت ب ــه نوب ک
می گوینــد اعتبــارات باقــی نمانــده و ایــن 
باعــث می شــود تــا کشــاورزان آســیب ببیننــد.

اسـکو  و  آذرشـهر  تبریـز،  مـردم  نماینـده 
در مجلـس شـورای اسـامی، اضافـه کـرد: در 
نیـز  عمرانـی  پروژه هـای  مشـکات  خصـوص 
مشـکات متنوعـی وجـود دارد کـه عمـده این 
مشـکات مربـوط بـه گره هـای اداری و مراجـع 
اقتصـاد بـوده در  تصمیم گیـری مثـل شـورای 
خصـوص فاینانس هـا کـه بـرای نمونه فـاز دوم 
قطـار شـهری تبریـز منتظـر مانعـی اسـت کـه 

شـورای اقتصـاد ایجـاد کـرده اسـت.
فرهنگـی، ادامـه داد: همچنیـن در خصـوص 
هیـأت  و  ریاسـت جمهـوری  سـفر  پروژه هـای 
دولـت مـواردی کـه بعضـاً مباحثی مطرح شـده 
کـه حتـی ریالـی تخصیـص داده نشـده مثـل 
جـاده تبریـز- سـهند کـه تاکنـون هیـچ تأمین 

مالی نشـده اسـت.
وی ادامـه داد: در حـوزه اداری و هـم حـوزه 
بحث هـای اقتصـاد مقاومتـی بایـد بـرای رفـع 
شـود  ایجـاد  ویـژه ای  حساسـیت های  موانـع 
دیگـری  بروکراسـی های  ایجـاد  بـه  مسـائل  و 
موکـول نشـود، یـک سـال پیـش دولـت طـی 
مصوبـه ای بـر تغییـر کارفرمـای بزرگـراه تبریز- 
سـهند ابـاغ کـرده، درحالی کـه پـس از یـک 

انجـام می شـود. سـال اخیـراً 
رئیـس مجمع نماینـدگان آذربایجان شـرقی، 
بـا بیان اینکـه در حوزه های بانکی نیز مشـکاتی 
وجـود دارد گفـت: زمانـی تصمیـم بـر تأمیـن 
مالـی تولید کننـدگان می شـود و در ادامـه ایـن 
بحـث بـا تأخیراتـی در مرکـز و اسـتان و بعـد 
از آن در بانـک ایجـاد می شـود بـه  طـوری  کـه 
می گوینـد ایـن مبلغـی که در هـر مرحله کمک 
بمانـد،  به عنـوان سـپرده  بایـد مقـداری  شـده 
کـه مشکل سـاز بـوده و بایـد در ایـن خصـوص 

اندیشـیده شـود. تدابیری 
وی ادامـه داد: برخـی پروژه هـا بـرای اسـتان 
روحیه بخـش و تعیین کننـده اسـت مثـل پروژه 
راه آهـن تبریـز- میانـه کـه دولت هـا همـه بـر 
تکمیـل آن تأکیـد داشـته اند و بـه یـک مطالبه 
عـام تبدیل  شـده امـا تأمین مالـی آن به  کندی 

صـورت می گیـرد.
فرهنگـی در ادامـه در خصـوص کـم کـردن 
سـهمیه قیـر رایـگان، گفـت: در ایـن شـرایط 
محـدود منابـع و در شـرایطی کـه قیـر رایـگان 
عمرانـی  پروژه هـای  تنفـس  راه هـای  از  یکـی 
اسـت، وزارت نفـت مانعـی ایجـاد نکنـد، چـرا 
کـه بیشـتر مشـکل پروژه های عمرانـی از طریق 

همیـن محـل رفـع می شـود.
وی افـزود: مجلـس در راسـتای کمـک بـه 
دولـت بـرای خلـق منابـع جدید تـاش خواهد 
کـرد، ولـی انتظـار مـی رود همیـن اسـتفاده را 
در وزارتخانه هـا بکننـد و بـرای رفـع مشـکات 

تـاش کننـد.
ـــکو  ـــهر و اس ـــز آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
در مجلـــس شـــورای اســـامی، گفـــت: در 
ـــتگاه ها  ـــن دس ـــه بی ـــرک مخاصم ـــوص ت خص
بایـــد بیـــن دســـتگاه ها و تولیدکننـــدگان 
ـــود،  ـــرا ش ـــز اج ـــاورزان نی ـــن کش ـــاً بی مخصوص
ـــاورزان  ـــکات کش ـــن مش ـــه بزرگ تری ـــرا ک چ

دســـتگاه ها هســـتند.

 اختصاص 22 میلیارد ریال برای 
ساخت مجتمع آبرسانی در عجب شیر

ــب  ــتایی عجـ ــای روسـ ــس اداره آبفـ رییـ
ـــرای  ـــال ب ـــارد ری ـــاص 22 میلی ـــیر از اختص ش
تکمیـــل پـــروژه مجتمـــع آبرســـانی قـــوری 

چـــای ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــد  ـــان، در بازدی ـــعود بذرافش ـــا، مس ـــل از ایرن نق
ـــا  ـــزود: ب ـــرح اف ـــن ط ـــی ای ـــرفت فیزیک از پیش
ـــزار  ـــج ه ـــع پن ـــن مجتم ـــرداری از ای ـــره ب به
ــش  ــتاهای بخـ ــاکن در روسـ ــر سـ و 177 نفـ
قلعـــه چـــای ایـــن شهرســـتان از نعمـــت آب 
ـــد. ـــد ش ـــوردار خواهن ـــالم برخ ـــامیدنی س آش

ـــانی  ـــع آبرس ـــن مجتم ـــرد: ای ـــار ک وی، اظه
ــار،  ــزج، چنـ ــوری، دیـ ــتای حـ ــت روسـ هفـ
بوکـــت، مهمانـــدار، بوالـــو و خانیـــان را 
ــی 42  ــش بینـ ــا پیـ ــد و بـ ــش می دهـ پوشـ
ـــده  ـــذار ش ـــکار واگ ـــه پیمان ـــال، ب ـــارد ری میلی

اســـت.
ــب  ــتایی عجـ ــای روسـ ــس اداره آبفـ رییـ
شـــیر، بـــا بیـــان اینکـــه پیـــش بینـــی 
ـــتایی  ـــانی روس ـــع آبرس ـــن مجتم ـــود ای می ش
ــد،  ــام برسـ ــه اتمـ ــال 96 بـ ــان سـ ــا پایـ تـ
ــص  ــه تخصیـ ــه بـ ــا توجـ ــد: بـ ــادآور شـ یـ
ـــع  ـــن مجتم ـــکار، ای ـــزم پیمان ـــار ازم و ع اعتب
در مـــدت اعـــام شـــده بـــه بهـــره بـــرداری 

ــید. ــد رسـ خواهـ
ـــرداری  ـــره ب ـــا به ـــه داد: ب ـــان، ادام ـــذر افش ب
از ایـــن طـــرح مشـــکل قطعـــی و کـــم آبـــی 
ــرف  ــتان برطـ ــن شهرسـ ــتا ایـ ــت روسـ هفـ

می شـــود.
وی، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 45 کیلومتـــر 
ـــای  ـــوری چ ـــع ق ـــال مجتم ـــط انتق ـــول خ ط
ــن  ــت: ایـ ــت، گفـ ــده اسـ ــی شـ ــش بینـ پیـ
ـــاه  ـــه چ ـــک حلق ـــداث ی ـــامل اح ـــع ش مجتم
ـــی  ـــش بین ـــره پی ـــزن ذخی ـــق، مخ ـــه عمی نیم
ـــبکه  ـــر ش ـــب و 20 کیلومت ـــر مکع ـــزار مت 3 ه

توزیـــع اســـت.
ــکل آب  ــه مشـ ــاره بـ ــا اشـ ــان، بـ بذرافشـ
ــیر،  ــب شـ ــتاهای عجـ ــی روسـ ــرب برخـ شـ
یـــادآور شـــد: تمامـــی مســـئوان اســـتان و 
محلـــی بـــه ویـــژه آبفـــای روســـتایی بایـــد 
ـــکل  ـــل مش ـــی در ح ـــرعت ده ـــه س ـــبت ب نس
آب شـــرب روســـتاهای ایـــن شهرســـتان 
توجـــه جـــدی و ویـــژه ای داشـــته باشـــند.

عوامل محدود کننده حضور زنان 
در فضاهای شهری

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.

کتاب هفته
محات و مشاهیر فرهنگی تاریخی

منطقه 3 تبریز

محات و مشاهیر فرهنگی تاریخی منطقه 
بهروز  استاد  قلم  به  است  کتابی  تبریز   3
تاریخی  اطاعات  ارائه  با  که  است  خاماچی 
پیرامون منطقه سه شهرداری تبریز و محات 
محات  این  در  که  نام آورانی  و  مشاهیر  آن، 
چشم به جهان گشوده و دیده از این جهان بر 

بسته اند، ارائه می دهد.
قدیمی  محات  معرفی  ضمن  کتاب  این 
بیان  نیز  را  محات  این  تسمیه  وجه  تبریز، 
نوع خود  این کتاب در  تاریخی  می کند. دید 
از  مندی  بهره  ضمن  و  بوده  کامل  و  جامع 
اطاعات موثق تاریخی، با قلم و نگارشی شیوا، 
خواننده را جذب می کند تا در هزارتوی تاریخ 

گام برداشته و شهر تبریز را بهتر بشناسد.
بار  دیگر  کتاب  این  در  خاماچی  استاد 
خود  پرتوان  قلم  وسیله  به  که  دادند  نشان 
چگونه خواننده را جادو کرده و با خود همراه 
نام آوران  و  را  پیشینه شهر خود  تا  می سازند 

این خطه را بهتر بشناسند.
در این کتاب محات نام آشنایی همچون 
بارون آواک، چرنداب، خطیب، گزران،  اهراب، 
بدین  و  شده  معرفی   ... و  نوبر  ماراان،  اله، 
شهر  این  اهالی  به  را  دیگر  تبریزی  ترتیب 

هنرپرور و تاریخی باز می شناساند.
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ــور و رییــس ســازمان  ــاون رییــس جمه مع
مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور بــا اشــاره بــه 
عــزم دولــت بــرای بــه حرکــت در آوردن چــرخ 
اقتصــاد کشــور گفــت: کمــک بــه احیــای 
واحدهــای تولیــدی راکــد از جملــه راهکارهــای 

تحقــق ایــن مهــم اســت.
جلســه  در  نوبخــت  محمدباقــر  دکتــر 
ــرقی در  ــان ش ــتان آذربایج ــورای اداری اس ش
ــت  ــت دول ــالی از فعالی ــه س ــزود: س ــز اف تبری
گذشــت و در یــک ســال باقیمانــده بایــد اقــدام 
ــج  ــذاری پن ــل گ ــود و ری ــام ش ــی انج تکمیل
ســال آینــده نیــز بــه عهــده ایــن دولــت قــرار 

ــد. ــات کن ــد مقدم ــا تمهی ــت ت گرف
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری اجــاس روســای 
ــور در  ــه دو کش ــزی منطق ــه ری ــورای برنام ش
ــی  ــت های ــن فرص ــه داد: در چنی ــز، ادام تبری
ــای  ــه ه ــی برنام ــان اصل ــران و مجری ــه مدی ک
دولــت یازدهــم گردهــم می آینــد، فرصــت 
ــی  ــران مل ــه مدی ــود ک ــاد می ش ــی ایج متقابل
ــه  ــت ب ــرای خدم ــت را ب ــای دول ــت ه سیاس
ــد و در ضمــن  ــن یکنن ــی و تبیی ــردم بازگوی م

ــنا شــوند. ــران اســتانی آش ــا نظــرات مدی ب
نوبخــت اظهــار کــرد: نتیجــه همــه مســاعی 
ــختی  ــرایط س ــا و ش ــع تحریم ه ــرای رف ــا ب م
ــک  ــا در ی ــث شــد م ــه وجــود داشــت ، باع ک
ــا  ــه تنه ــم و ن ــرار گرفتی ــدی ق ــرایط جدی ش
فضــا بــرای فعالیــت هــای دوســتانمان در 
داخــل فراهــم شــد، بلکــه حضــور هیــات هــای 
نمایندگــی کشــورهای دیگــر نشــان از اراده 
ــا  ــکاری ب ــرای مشــارکت و هم ــی ب ــن الملل بی
ــه ای  ــی، منطق ــعه مل ــتای توس ــران در راس ای

ــی دارد. و جهان
ــرای  ــا از دو مســیر ب ــان اینکــه م ــا بی وی ب
انــرژی  یــک  وارد کــردن  و  فعــال کــردن 
بــه چرحــه هــای اقتصــاد ملــی اســتفاده 
ــا اســتفاده از  ــرر اســت ب ــم، گفــت: مق می کنی
ــان  ــه جری ــق ب ــع بودجــه عمومــی از طری مناب
ــام،  ــه تم ــی نیم ــای عمران ــرح ه ــن ط انداخت

ــم. ــی بدهی ــاد مل ــه اقتص ــی ب ــک حرکت ی
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــران و  ــات وزی ــفر هی ــه س ــاره ب ــا اش ــور ب کش
رییــس جمهــور بــه آذربایجــان شــرقی و 
ــف در  ــای مختل ــروژه ه ــا و پ ــب طرح ه تصوی
ایــن اســتان در ســال قبــل، تاکیــد کــرد: بایــد 
عمــده ایــن طرح هــا تــا پایــان دولــت یازدهــم 

ــام و فرجــام برســد. ــه اتم ب
وی ادامــه داد: بــرای ایــن کار اعتبــارات بــه 
دو بخــش از منابــع عمومــی تقســیم شــده کــه 
ــم و  ــد در ســال 94 می دادی یــک بخــش را بای
ــال 95  ــی در س ــورت تکمیل ــر بص ــش دیگ بخ

داده می شــود.
نوبخــت اضافــه کــرد: 23 طــرح و پــروژه در 
ایــن اســتان در دســت اقــدام اســت کــه بــرای 
ــی از  ــد بخش ــرح، بای ــداد ط ــن تع ــرای ای اج
ــه  ــت ب ــارات مصــوب در ســفر هیــات دول اعتب
ــه  ــد ک ــت می ش ــال 94 پرداخ ــتان در س اس
ــع  ــت مناب ــت محدودی ــه جه ــی از آن ب نصف
ــت و  ــت نف ــر قیم ــم گی ــت چش ــل اف ــه دلی ب
ــال  ــه دوم س ــش ماه ــی در ش ــای نفت درآمده
ــر در  ــن ام ــه ای ــت، البت ــق نیاف ــته تحق گذش

ــت. ــداق داش ــور مص ــورد کل کش م
وی افــزود: چــون طــرح هــای مصــوب ســفر 
ــه اتمــام  رئیــس جمهــور می بایســت امســال ب
رســد، اگــر وقفــه ای در پرداخــت اعتبــارات در 
ســال گذشــته وجــود داشــت، امســال پرداخــت 

می شــود.
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
کشــور گفــت: مصمــم هســتیم مبلــغ دو هــزار 

ــارات  ــده اعتب ــی مان ــال باق ــارد ری و 800 میلی
طــرح هــای مصــوب ســفر ریاســت جمهــوری 
بــه آذربایجــان شــرقی از ســال گذشــته را 

ــم. پرداخــت کنی
ــش  ــد ش ــوع بای ــرد: در مجم ــار ک وی اظه
ــرای 23  ــار ب ــال اعتب ــارد ری هــزار و 960 میلی
ــت  ــرقی پرداخ ــان ش ــوب آذربایج ــرح مص ط
شــود و ایــن عــاوه بــر اعتبــارات بودجــه 

ــت. ــنواتی اس س
ــس  ــرد: در ســفرهای رئی ــه ک نوبخــت اضاف
ــل از  ــتان ها قب ــه اس ــد ب ــر و امی ــت تدبی دول
ــان  ســفر همــه دســتگاه ها نظــرات شــان را بی
مدیریــت  ســازمان  نهایــت  در  و  می کننــد 
ــرح  ــدی و ط ــع بن ــا را جم ــزی آنه ــه ری برنام
هایــی را کــه دولــت توانــا بــه انجــام آن اســت 
تعییــن می کنــد و در ایــن دولــت چشــم 

ــود. ــی ش ــی نم ــگ زن بســته کلن
ــرای  ــر ب ــیر دیگ ــک مس ــا ی ــزود: م وی اف
از  اســتفاده  آن  و  داریــم  طرحهــا  اجــرای 
توانمنــدی هــای بخــش خصوصــی اســت.

ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــا اشــاره بــه اینکــه بخــش خصوصــی  کشــور ب
ــت: در  ــت ، گف ــت اس ــاعدت دول ــد مس نیازمن

ســطح ملــی هفــت هــزار و 500 واحــد تولیدی 
ثابــت  و ســرمایه  در گــردش  بــا ســرمایه 
ــایی  ــی شناس ــارد ریال ــزار میلی ــدود 160 ه ح
شــده کــه بخشــی از آنهــا مربــوط بــه اســتان 
ــم  ــت مصص ــت و دول ــرقی اس ــان ش آذربایج
ــد از  ــا می کن ــه بانکه ــه ب ــی ک ــا کمک ــت ب اس

ــد. ــت کن ــا حمای ــن واحده ای
وی افــزود: بانــک هــای مــا بیمارنــد و 
ــع  ــی رف ــام بانک ــد از نظ ــد و بای ــکل دارن مش
مشــکل شــود؛ بــرای اینکــه بانکهــا تســهیات 
اختیــار  در  را  منابعــی  بایــد  دهنــد  ارائــه 
ــع از ســرمایه در  داشــته باشــند کــه ایــن مناب
اختیــار بانــک و ســپرده هــای مردمــی تامیــن 

می شــود.
نوبخــت بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای 
ــی  ــد بده ــی بای ــام بانک ــردن نظ ــد ک توانمن
ــه بانکهــا را تســویه کنــد، خاطرنشــان  خــود ب
کــرد: در ســال 92 وقتــی کــه دولــت یازدهــم 
اســاس  بــر  گرفــت  تحویــل  را  مســئولیت 
مصوبــه مجمــع عمومــی بانــک مرکــزی دولــت 
ــی  ــام بانک ــه نظ ــال ب ــارد ری ــزار میلی 380 ه

ــود. ــکار ب بده
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــن  ــه ای ــرای اینک ــت ب ــت وق ــور گفت:دول کش
ــت  ــت از ظرفی ــد خواس ــویه کن ــی را تس بده
بنــد ب مــاده 26 اســتفاده کنــد کــه مجلــس 
ــت آن  ــت نتوانس ــرد و دول ــت ک ــا آن مخالف ب
ــده  ــون مان ــی تاکن ــد و آن بده ــویه کن را تس
ــازمان  ــبات س ــاس محاس ــر اس ــه ب ــت ک اس
حسابرســی کشــور اکنــون 420 هــزار میلیــارد 

ــال اســت. ری
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت 40 هــزار 
ــه بانک هــا  ــه بدهــی دولــت ب ــال ب میلیــارد ری
ــی از  ــرد: بخش ــار ک ــت، اظه ــده اس ــه ش اضاف
ــای  ــه ه ــی از هزین ــی ناش ــه بده ــن اضاف ای
ــرد و  ــت ک ــدم دریاف ــی گن ــت تضمین پرداخ
مابقــی آن مربــوط بــه ســودی اســت کــه مــاه 

ــاه حســاب شــده اســت. ــه م ب
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــت: ب ــت گف نوبخ
ــره 35 و 36  ــاق دو تبص ــب الح ــون در قال اکن
ــم  ــار داری ــس انتظ ــون بودجــه در مجل ــه قان ب
نماینــدگان ایــن کمــک را بــه دولــت در جهــت 
ــه  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــی بکنن ــام بانک ــاح نظ اص
واحدهــای تولیــدی تســهیات دهــد و چرخــه 

ــد. ــا رشــد یاب ــق و اقتصــاد م ــد رون تولی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

دولت به دنبال پویایی چرخ اقتصاد با 
احیای واحدهای تولیدی راکد است

 رئیس اتاق بازرگانی تبریز: 

سرمایه گذاری های موازی ابطال 
سرمایه های ملی است

اجرای 500 پروژه با 48 هزار میلیارد 
تومان در آذربایجان شرقی

حسن نژاد:
سازمان حسابرسی مانع از اعام 
ورشکستگی های غیرواقعی شود

ـــده  ـــته ش ـــی ورشکس  واقع
ـــند. باش

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا 
تاکیـــد بـــر لـــزوم بررســـی دقیـــق فعالیـــت 
ـــته،  ـــای ورشکس ـــرکت ه ـــادی ش ـــای اقتص ه
ــوء  ــری از سـ ــرای جلوگیـ ــد: بـ ــادآور شـ یـ
ــتگی  ــام ورشکسـ ــوع اعـ ــتفاده از موضـ اسـ
ــادی،  ــای اقتصـ ــگاه هـ ــی بنـ ــط برخـ توسـ
نیـــازی بـــه اصـــاح قانـــون در ایـــن رابطـــه 
ــد  ــی ماننـ ــای نظارتـ ــازمان هـ ــت و سـ نیسـ
ســـازمان حسابرســـی می تواننـــد بـــا اعمـــال 
نظـــارت دقیـــق تـــر از ایـــن کار جلوگیـــری 

کننـــد.

 فرماندار عجب شیر خواستار اجرای 
طرح یک روستا یک محصول شد

فرمانـــداری عجـــب شـــیر  سرپرســـت 
خواســـتار اجـــرای طـــرح اشـــتغالزایی یـــک 
روســـتا یـــک محصـــول در روســـتاهای ایـــن 
اقتصـــاد  تحقـــق  جهـــت  در  شهرســـتان 

ــد. ــی شـ مقاومتـ
ـــه  ـــیر ب ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــی در  ـــن مراث ـــمس الدی ـــا، سیدش ـــل از ایرن نق
جلســـه اقتصـــاد مقاومتـــی ایـــن شهرســـتان 
ـــب و  ـــتغال و فضـــای کس ـــت اش ـــزود: تقوی اف
کار در روســـتاها و توانمندســـازی اقتصـــاد 
ــاد  ــارز اقتصـ ــای بـ ــه هـ ــتایی از مولفـ روسـ

مقاومتـــی اســـت.
ــا  ــرح بـ ــن طـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی، بـ
ــهیات ارزان  ــت تسـ ــی پرداخـ ــت مالـ حمایـ
ـــتائیان  ـــود روس ـــاش خ ـــت و ت ـــت و هم قیم
انجـــام می شـــود، اظهـــار کـــرد: طـــرح 
ــول  ــک محصـ ــتا یـ ــک روسـ ــتغالزایی یـ اشـ
ــن  ـــول آفریـ ــق و تح ـــای موفـ ــرح ه از طـ
ــت. ــتان اسـ ــد اسـ ــن امیـ ــدوق کارآفریـ صنـ

سرپرســـت فرمانـــداری عجـــب شـــیر، 
ــاس  ــر اسـ ــرح بـ ــن طـ ــد: در ایـ ــادآور شـ یـ
آمایـــش ســـرزمینی صنـــدوق کارآفریـــن 
امیـــد ایـــن شهرســـتان از طـــرح هـــای 
ــا  ــتایی بـ ــد روسـ ــدی و مولـ ــف تولیـ مختلـ
ــت و  ــت حمایـ ــهیات ارزان قیمـ ــه تسـ ارایـ

می کنـــد. پشـــتیبانی 
مراثـــی، ادامـــه داد: امیـــد مـــی رود ایـــن 
ــا  ــال بـ ــه سـ ــال بـ ــه روز و سـ ــرح روز بـ طـ
قـــدرت بیشـــتر و بـــا برنامـــه ریـــزی هـــای 
ـــش رود. ـــر پی ـــجم ت ـــر و منس ـــر، هدفمندت بهت

وی، بـــا اشـــاره بـــه نقـــش روســـتا در 
ــای  ــت هـ ــردن سیاسـ ــی کـ ــه اجرایـ عرصـ
ـــوان  ـــه عن ـــتا ب ـــت: روس ـــی، گف اقتصـــاد مقاومت
کانـــون اصلـــی تحقـــق سیاســـت هـــای 
ـــه  ـــرا ک ـــده چ ـــوب ش ـــی محس ـــاد مقاومت اقتص
فرهنـــگ روســـتا بـــا فرهنـــگ خوداتکایـــی 
و اقتصـــاد مقاومتـــی پیونـــدی مســـتحکم 
و دیرینـــه دارد و توســـعه و ترویـــج ایـــن 
ــق  ــیر تحقـ ــد در مسـ ــی بلنـ ــگ، گامـ فرهنـ
اقتصـــاد مقاومتـــی در کشـــور خواهـــد شـــد.

سرپرســـت فرمانـــداری عجـــب شـــیر، 
ـــای  ـــه ادارات و نهاده ـــئوانه هم ـــکاری مس هم
ایـــن شهرســـتان را در راســـتای پیشـــرفت و 
توســـعه پایـــدار ایـــن شهرســـتان ضـــروری 
ـــزی در  ـــه ری ـــرد: برنام ـــادآوری ک ـــت و ی دانس
ـــاورزی و دوری  ـــتایی و کش ـــای روس ـــش ه بخ
ــر ازم  ــا تدابیـ ــر اداری بـ ــت گیـ از روال وقـ
قانونـــی بایـــد در دســـتور کار قـــرار گیـــرد و 
ـــتایی در آب  ـــعه روس ـــای توس ـــاخت ه ـــر س زی

شـــرب، راه و بهداشـــت فراهـــم شـــود.
بـــوم  و  گردشـــگری  افـــزود:  مراثـــی، 
ـــن  ـــی ای ـــای اساس ـــاخص ه ـــز از ش ـــردی نی گ
ـــداف  ـــه اه ـــی ب ـــت یاب ـــرای دس ـــتان ب شهرس

ــاد مقاومتـــی اســـت. اقتصـ
وی، از برگـــزاری نمایشـــگاه توانمنـــدی 
مختلـــف  نقـــاط  در  روســـتائیان  هـــای 
ــا و  ــاندن قابلیت هـ ــب شناسـ ــور را موجـ کشـ
ـــتان  ـــن شهرس ـــود در ای ـــای موج ـــیل ه پتانس
ـــای  ـــه ه ـــی جاذب ـــت: معرف ـــرد و گف ـــوان ک عن
ــازی  ــوم، بـ ــه آداب و رسـ ــی از جملـ فرهنگـ
ـــد از  ـــی بای ـــای محل ـــاس ه ـــی و لب ـــای بوم ه
اهـــداف برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه ها باشـــد.

ـــد،  ـــر و امی ـــت تدبی ـــرد دول ـــت: رویک وی گف
ــوده و  ــدار بـ ــعه پایـ ــتغال و توسـ ــاد اشـ ایجـ
ـــه  ـــه ب ـــر توج ـــن ام ـــه ای ـــتیابی ب ـــای دس زیربن
روســـتاها بـــا همـــه تـــوان و ظرفیـــت هـــای 
ـــن  ـــوده بنابرای ـــا ب ـــی آن ه ـــادی و اجتماع اقتص
ـــیل  ـــتا و پتانس ـــای روس ـــدی ه ـــی توانمن معرف
ـــد و  ـــر تولی هـــای فعالیـــت اقتصـــادی مبتنـــی ب
اشـــتغال و بکارگیـــری نیـــروی انســـانی در ایـــن 

ـــت. ـــر اس ـــه موث زمین

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان:

آذربایجان شرقی جزو مهاجر 
فرست ترین استان های کشور است

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان 
جــزو مهاجــر فرســت ترین اســتان های کشــور 
اســت گفــت: نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان 7.7 

درصــد اســت.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــارس، میراحــد حســینی در حاشــیه  نقــل از ف
ــر کار در  ــا وزی ــدار تشــکیل های کارگــری ب دی
تبریــز وجــه تمایــز آذربایجــان شــرقی بــا ســایر 
ــه و  ــت فرهیخت ــودن جمعی ــتان ها را دارا ب اس

ــن اســتان ذکــر کــرد. ــن ای کارآفری
وی گفــت: یــک میلیــون و 300 هــزار نفــر 
جمعیــت فعــال و یک میلیــون و 200 هــزار 
ــود  ــتان وج ــن اس ــاغل در ای ــت ش ــر جمعی نف
دارد کــه 30 درصــد در بخــش کشــاورزی، 
40 درصــد در بخــش صنعــت و 38 درصــد 
ــت  ــت و فعالی ــه خدم ــغول ب ــات مش در خدم

ــتند. هس
جــزو  را  آذربایجان شــرقی  اســتان  وی 
اســتان های مهاجــر فرســت ذکــر کــرد و 
گفــت: نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان 7.7 
درصــد بــوده و ایــن اســتان جــزو مهاجــر 
اســت. کشــور  اســتان های  فرســت ترین 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــای  ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــکات  ــش مش ــت کاه ــه در جه ــورت گرفت ص
ــه  ــت: کمیت ــار داش ــی اظه ــرکت های تعاون ش
تخصصــی تعــاون در ایــن اســتان تشــکیل 
یافتــه و بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه 
ــه 11  ــی ب ــکل دار از 60 تعاون ــای مش تعاونی ه

ــت. ــیده اس ــی رس تعاون
دریافــت  تســهیات  مــورد  در  حســینی 
شــده طــی ســال گذشــته و ســه ماهه اول 
ســال جــاری خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته 
ــال  ــه ماهه اول امس ــان و س ــارد توم 125 میلی
ــک  ــان تســهیات توســط بان ــارد توم 43 میلی
ــی  ــان ط ــارد توم ــاون و 537 میلی ــعه تع توس
ــی  ــان ط ــارد توم ــته و 120 میلی ــال گذش س
ســه ماهه اول امســال توســط بانــک کارآفریــن 

ــت. ــده اس ــت  ش پرداخ

کمترین تنش کارگری کشور در تبریز
کارگــر  خانــه  دبیــر  صــادق زاده  کریــم 
اســتان آذربایجــان  شــرقی نیــز در تبریــز 
ــتان هایی  ــزو اس ــرقی را ج ــتان آذربایجان ش اس
ــری در آن  ــری کمت ــش کارگ ــه تن ــت ک دانس

وجــود دارد.
وی افــزود: در حــال حاضــر 653 هــزار 
ــته  ــه بازنشس ــزار بیم ــه و 141 ه ــر بیم کارگ
ــود دارد  ــتان وج ــن اس ــتمری بگیر در ای و مس
همه جانبــه  حمایت هــای  بــا  امیدواریــم  و 
مشــکات جامعــه کارگــری حل وفصــل شــود.

همسان ســازی  ادامــه  در  صــادق زاده 
حقــوق بازنشســتگان، تشــکیل فراکســیون 
ــتگان  ــدی بازنشس ــش عی ــتگان، افزای بازنشس
برطــرف  رئیس جمهــور،  هدیــه  به عنــوان 
ــاز  ــه آینده س ــدوق بیم ــکات صن ــردن مش ک
شفاف ســازی  بــر  تأکیــد  و  کارگــران 
ــتان  ــرد بیمارس ــاء عملک ــای آن، ارتق فعالیت ه
ــن  ــه مهم تری ــی و ... را از جمل ــن اجتماع تأمی
اســتان  کارگــری  جامعــه  خواســته های 

آذربایجــان شــرقی اعــام کــرد.

ادامه از صفحه 1

ــان  ــا بی ــز ب ــی تبری ــاق بازرگان ــس ات  رئی
ابطــال  مــوازی  ســرمایه گذاری های  اینکــه 
ــد  ــت: 18 درص ــت، گف ــی اس ــرمایه های مل س
معــادن کل کشــور در آذربایجان شــرقی اســت 
ــن  ــن چندی ــل قوانی ــه دلی ــفانه ب ــی متاس ول
ســال قبــل، کســی جــرات ســرمایه گــذاری در 

ــدارد.  ــه را ن ــن حیط ای
ــتانداران  ــت اس ــن زاده در نشس ــد حس صم
ــا حضــور نوبخــت در  ــه ب شــمالغرب کشــور ک
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــرقی برگ ش
تبریــز از زمــان قدیــم قطــب فرهنگــی و 
داشــت:  اظهــار  اســت،  کشــور  اقتصــادی 
فعالیــت دانشــگاه ربــع رشــیدی در 700 ســال 
پیــش بــا حضــور دانشــمندان در ایــن دانشــگاه 
ــز،  ــازار مســقف در تبری ــن ب و وجــود بزرگ تری
ــان  ــز و آذربایج ــزرگ تبری ــاد ب ــانگر اقتص نش

ــت. ــوده اس ب
وی افــزود: احــداث کارخانجــات بــزرگ 
ایــدم، ماشــین ســازی  صنعتــی از جملــه 
و ... توســعه بســیار بزرگــی بــرای تبریــز و 
ــد  ــه اول رش ــی رتب ــه زمان ــود ک ــان ب آذربایج
اول اقتصــادی و صــادرات خارجــی و کم تریــن 

ــود. ــور را دارا ب ــکاری در کش ــرخ بی ن
ــی آذربایجــان شــرقی،  ــاق بازرگان رئیــس ات
بــا اشــاره بــه سیاســت های بــدون کارشناســی 
صنایــع ســرمایه گــذاری شــده در کشــور، 
گفــت: صنایعــی از جملــه فــرش، مــواد غذایــی 

شــده  ســرمایه گذاری  اســتان ها  در  وغیــره 
ــی   ــدون کارشناس ــرمایه های ب ــا س ــه ب ــود ک ب
ســبب ابطــال ســرمایه شــد و اکنــون در رکــود 

هســتند.
وی افـزود: سـرمایه گذاری های مـوازی ابطال 
سـرمایه های ملـی اسـت و بخـش خصوصـی به 
مقاومتـی  اقتصـاد  و  اقتصـادی  توسـعه  دنبـال 

اسـت و اقدامـات خوبـی انجام داده اسـت.
توســـعه  و  تدبیـــر  ســـند  زاده،  حســـن 
آذربایجـــان شـــرقی را براســـاس سیاســـت های 
ــت:  ــرده و گفـ ــی کـ ــی تلقـ ــاد مقاومتـ اقتصـ

ــکاری  ــا همـ ــی بـ ــم بخـــش خصوصـ امیدواریـ
ــادی  ــعه و مقاومـــت اقتصـ ــازمان ها در توسـ سـ
بتوانـــد رســـالت و تکلیـــف خـــود در برابـــر ملـــت را 
ـــاخت های  ـــه زیرس ـــی ک ـــا زمان ـــد و ت ـــام ده انج
ــم  ــادی فراهـ ــت اقتصـ ــعه و مقاومـ ــن توسـ ایـ
ـــرد. ـــم ک ـــرف خواهی ـــادی را ص ـــان زی ـــود، زم نش

وی افــزود: متاســفانه قاچــاق بــه مســئله ای 
عــادی تبدیــل گشــته و قبــح آن از بیــن رفتــه 
ــور در  ــات کش ــه ارتباط ــی ک ــا زمان ــت؛ ت اس
ــه ای  ــل منطق ــی و تعام ــدار مل ــتای اقت راس
ــد داد. ــر نخواه ــادی ثم ــعه اقتص ــد، توس نباش

ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــاق بازرگان ــس ات رئی
در پایــان خاطرنشــان کــرد: 18 درصــد معــادن 
کل کشــور در آذربایجان شــرقی اســت ولــی 
ــال  ــن س ــن چندی ــل قوانی ــه دلی ــفانه ب متاس
قبــل، کســی جــرات ســرمایه گــذاری در ایــن 

ــدارد. ــه را ن حیط

ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی گفــت: 500 پــروژه بــا 
ــی  ــار پیش بین ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی 48 ه
شــده کــه بــا اجــرای آن هــا و مشــارکت بخــش 
خصوصــی، شــاهد شــکوفایی ظرفیت هــای 
آذربایجــان شــرقی و توســعه اســتان خواهیــم 

ــود. ب
شــورای  مشــترک  جلســه  در  بهبــودی 
ــمال  ــتان های ش ــعه اس ــزی و توس ــه ری برنام
غــرب کشــور ، رویکردهــای توســعه ای اســتان 
در گذشــته دچــار مشــکات زیــادی بــوده 
ــا  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــت، ادام اس
ــوی  ــرقی، الگ ــان ش ــای آذربایج و توانمندی ه
برنامــه ریــزی منطقــه ای را تدویــن کردیــم کــه 
بــرای اولیــن بــار در کشــور بــه مرحلــه اجــرا در 

ــد. ــد آم خواه
بهبــودی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســند تدبیــر 
و توســعه تدویــن شــده در آذربایجــان شــرقی، 
دولــت محــور نیســت، تصریــح کــرد: 80 
درصــد ســهم اعتبــارات اســتان، از بخــش 
بخــش  فاینانــس،  کــه  اســت  غیردولتــی 
ــی در  ــش بزرگ خصوصــی، شــهرداری ها و... نق
فعالیت هــای عمرانــی و... خواهنــد داشــت.

وی افــزود: در ایــن ســند، 500 پــروژه با 48 

هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار پیش بینــی شــده 
اســت کــه بــا اجــرای آن هــا و مشــارکت بخــش 
خصوصــی، شــاهد شــکوفایی ظرفیت هــای 
آذربایجــان شــرقی و توســعه اســتان خواهیــم 

بــود. 
بهبــودی بــا اشــاره بــه اینکــه درآمــد ســرانه 
ــه میانگیــن کشــور پایین تــر  اســتان، نســبت ب
اســت، اظهــار داشــت: بایــد دلیــل اصلــی ایــن 
ــز  ــه مرک ــرت ب ــش مهاج ــوع را در افزای موض
اســتان و نبــود ســرمایه گــذاری کان دولتــی 

در شــمال غــرب کشــور دنبــال کــرد.
ــبه  ــی و ش ــای دولت ــد نهاده ــزود: بای وی اف
ــری  ــش فعالت ــتان، نق ــاد اس ــی در اقتص دولت
ــی  ــرایط فعل ــت از ش ــا وضعی ــد ت ــا کنن را ایف

ــد. ــود یاب بهب
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی،  بــا بیــان اینکــه علــی رغــم 
اینکــه نــرخ مشــارکت مــردم در اقتصاد اســتان 
بــاا اســت، گفــت: نــرخ بیــکاری در آذربایجــان 

ــه میانگیــن کشــوری پاییــن  شــرقی نســبت ب
اســت.

فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  بهبــودی، 
صنعتــی و اقتصــادی آذربایجــان شــرقی کــه در 
حاشــیه دریاچــه ارومیــه متمرکــز شــده اســت، 
ابــراز داشــت: شــرق اســتان از محرومیــت 
صنعتــی رنــج می بــرد کــه بایــد بــرای افزایــش 
تولیــد و اشــتغال در ایــن بخــش اقــدام جــدی 

ــرد. صــورت گی
وی، موضــوع واگــذاری پروژه هــای نیمــه 
ــد  ــادآور ش ــی را ی ــش خصوص ــه بخ ــام ب تم
ــل  ــا مراح ــرای پروژه ه ــرد: ب ــان ک و خاطرنش
ــا واگــذار  فراخــوان و واگــذاری انجــام شــده ت
ــش  ــارکت بخ ــا مش ــز ب ــی را نی ــود و بخش ش

ــم. ــش می بری ــه پی ــی ب خصوص
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
آذربایجــان شــرقی، بــا بیــان اینکــه بــرای 
تمــام،  نیمــه  طرح هــای  برخــی  پیشــبرد 
ــار  ــرد، اظه ــر ک ــا تغیی ــی آن ه ــتگاه اجرای دس

ــتان  ــه در اس ــی ک ــوع حرکت ــت: در مجم داش
ــه شــدت و  ــت را ب ــی دول ــار مال آغــاز شــده، ب
ســرعت کاهــش خواهیــم داد و پروژه هــای 

جدیــد را آغــاز نمی کنیــم.
ــان اینکــه در گذشــته و در  ــا بی ــودی، ب بهب
ــای  ــه وعده ه ــت ب ــذاری دول ــات واگ موضوع
خــود بــه بخــش خصوصــی عمــل نکــرده 
ــش  ــاد بخ ــد اعتم ــرد: بای ــح ک ــت، تصری اس
خصوصــی جلــب شــود تــا فرآینــد واگذاری هــا 

ــد. ــریع یاب تس
ــوب  ــای مص ــا رقم ه ــه ب ــان اینک ــا بی وی، ب
رخ  منطقــه ای  تــوازن  بودجــه،  در  فعلــی 
نمی دهــد، تاکیــد کــرد: بودجــه اســتانی چقــدر 
اســت کــه بخواهیــم از آن، بخشــی را هــم بــه 
تــوازن اختصــاص دهیــم؟ بایــد اعتبــارات کان 

ــود. ــاغ ش ــدن آن اب ــی ش ــت اجرای جه

وقــوع کودتــای نظامــی در ترکیــه و حملــه 
تروریســتی در فرانســه، بهــای نفــت و طــا را 

تحــت تأثیــر قــرار داد.
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
نقــل از باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــه دنبــال 
ــای  ــوع کودت ــوص وق ــاری درخص ــار اخب انتش
افزایــش  نفــت  بهــای  ترکیــه،  در  نظامــی 
ــا 1 دار و  ــت ب ــام برن ــت خ ــای نف ــت. به یاف
ــنت در  ــه 48 دار و 9 س ــش ب ــنت افزای 1 س
هــر بشــکه رســید. بهــای نفــت وســت تگــزاس 
اینترمیدیــت نیــز بــا 72 ســنت افزایــش بــه 46 

ــید. ــکه رس ــر بش ــنت در ه دار و 28 س
ترکیــه یکــی از تولیدکننــدگان عمــده نفــت 
محســوب نمــی شــود؛ اما یکــی از مناطــق مهم 

از نظــر وجــود خطــوط لولــه اســت. بهــای نفت 
همیشــه در دوران بــی ثباتــی در خاورمیانــه بــا 

افزایــش همــراه بــوده اســت.
ــر  ــت وزیـ ــم،« نخسـ ــی ییلدریـ ــن علـ »بـ
ترکیـــه اعـــام کـــرد یـــک گـــروه در ارتـــش 
ترکیـــه ســـعی دارد دولـــت ایـــن کشـــور 
ــه  ــن روز جمعـ ــد. همچنیـ ــرنگون کنـ را سـ
پـــرواز  و  تیرانـــدازی  وقـــوع  از  اخبـــاری 

جنگنده هـــا در آســـمان آنـــکارا، پایتخـــت 
ــد. ــر شـ ــور منتشـ ــن کشـ ایـ

وبســـایت مارکـــت واتـــچ نیـــز در مطلبـــی 
بـــه بهـــای طـــا پرداخـــت. بـــه دنبـــال 
ـــه تروریســـتی دو روز  ـــه حمل واکنـــش جهـــان ب
ـــدن 2  ـــس از گذران ـــا پ ـــه، ط ـــش در فرانس پی
ـــش  ـــا کاه ـــه ب ـــن هفت ـــا، ای ـــش به ـــاه افزای م
همـــراه بـــود. بهـــای هـــر اونـــس طـــا روز 

گذشـــته بـــا 4 دار و 80 ســـنت کاهـــش 
ـــه  ـــادل 0.4 درصـــد(، 1327.40 دار معامل )مع
ـــا  ـــته ب ـــه گذش ـــا هفت ـــای ط ـــع به ـــد. درواق ش
ـــه  ـــود. در 6 هفت ـــراه ب 2.3 درصـــد کاهـــش هم
ـــد  ـــدود 12 درص ـــا ح ـــا ب ـــای ط ـــته، به گذش

ـــت.  ـــوده اس ـــراه ب ـــش هم افزای
پنجشـــنبه شـــب، در حملـــه تروریســـتی 
شـــهر »نیـــس« فرانســـه، یـــک کامیـــون بـــا 
ــمت  ــه سـ ــر بـ ــا 70 کیلومتـ ــرعت 60 تـ سـ
جمعیتـــی کـــه بـــرای جشـــن روز اســـتقال 
ـــه ور  ـــد، حمل ـــده بودن ـــم آم ـــرد ه ـــه گ فرانس
ـــی  ـــر را ط ـــدود 2 کیلومت ـــافت ح ـــد و مس ش
کـــرد. در ایـــن اقـــدام تروریســـتی 84 نفـــر 
ـــدند. ـــی ش ـــر زخم ـــش از 130 نف ـــته و بی کش

حجـــم معامات در بـــورس منطقه ای 
بـــه  منتهـــی  هفتـــه  در  آذربایجـــان 
ســـهم   77,147,646 با  برابر   1395/04/23
بـــود کـــه ارزش ریالی  ایـــن معامات 
214.760.330.695ریال  بـــر  بالغ  مبلغی 

می باشـــد.

بورس در هفته ای که گذشت

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

1395/04/23

واحدعنوان

43,110,631سهمحجم خريد

141,332,437,422ريالارزش خريد

34,037,015سهمحجم فروش

73,427,893,273ريالارزش فروش

حجم کل 
معامات

77,147,646سهم

ارزش کل  
معامات

214,760,330,695ريال

74عددصدور کد

افزایش بهای نفت پس از کودتای 
نظامی در ترکیه

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

جهت چاپ در شماره های بعدی به 
آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.

آرشیو هفته نامه عجب شیر
www.shakourian.com
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بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر، وزیــر 
کار بــا تأکیــد بــر اینکــه در دورانــی قــرار 
نداریــم کــه بتوانیــم حتــی یــک ریــال اشــتباه 
کنیــم گفــت: در ایــن 3 ســال تــاش کردیــم 
بگیــرد، زیــرا درک  تــورم پیشــی  از  مــزد 
ــت. ــده اس ــر ش ــفره ها تهی ت ــه س ــم ک می کنی

علــی ربیعــی در گردهمایــی تشــکل های 
ــی  ــای اجتماع ــی و نهاده ــری و کارفرمای کارگ
اینکــه  بابیــان  آذربایجــان شــرقی  اســتان 
ســخت ترین ســال های اقتصــادی کشــور را 
ــرای گــذر  ــار داشــت: ب ــم، اظه ــه می کنی تجرب
از ایــن بحــران بــدون همدلــی و همــکاری 
ــت،  ــا عقانی ــد ب ــم و بای ــم کاری کنی نمی توانی
کار کار شناســی و پرهیــز از حیــف  و میــل 
ــم. ــک کنی ــا کم ــل بحران ه ــرای ح ــوال، ب ام

ــرار  ــی ق ــه در دوران ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
نداریــم کــه بتوانیــم حتــی یــک ریــال اشــتباه 
کنیــم، تصریــح کــرد: بایــد کارهــای عوام فریــب 
ــم  ــوش کنی ــدت را فرام ــان کوتاه م ــع رس و نف

ــود. ــه نفــع کشــور نخواهــد ب چراکــه ب
ــذف  ــئول ح ــن مس ــزود: م ــه اف وی در ادام
ــه را  ــط یاران ــا به غل ــتم، برخی ه ــا هس یارانه ه
ــاز نداشــتند  ــه نی ــده ای ک ــد، ع ــه همــه دادن ب
دریافــت کردنــد و امــروز کــه می خواهیــم 
یارانــه غیرمنطقــی را حــذف کنیــم، در آســتانه 
انتخابــات بــه دولــت یارانــه حــذف کــن تعبیــر 

می کننــد.
ربیعــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه کار و تــاش 
نیــاز  عقانیــت  کنــار  در  سخت کوشــی  و 
داریــم، ابــراز داشــت حــق نداریــم دیگــر موفــق 
نشــویم، بچه هــای مــا و ســفره های تهــی نیــاز 
بــه ایــن موفقیــت دارنــد، ضمــن اینکــه مــا باید 
بــا مــدارا در کنــار هــم کارکنیــم، چراکــه بــرای 
حــل مســائل ایــران، نیــاز بــه اجمــاع داریــم و 
ــر ایــن ســیاق تــاش خــود را تــداوم  دولــت ب

می بخشــد.
اســتراتژی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

نمی تــوان  ولــی  اســت  مــزد  ترمیــم  مــا 
چراکــه  داد  افزایــش  را  حقــوق  به یک بــاره 
کارفرمــا تــوان آن را نــدارد، تصریــح کــرد: 
در ایــن 3 ســال تــاش کردیــم مــزد از تــورم 
پیشــی بگیــرد، چراکــه مــا درک می کنیــم 

اســت.  شــده  تهی تــر  ســفره ها  کــه 
یــادآور  را  نیــروی کار  تزلــزل  وزیــر کار 
ــد  ــتور داده ان ــور دس ــت: رئیس جمه ــد و گف ش
ــان  ــژه زن ــران، به وی ــغلی کارگ ــت ش ــا امنی ت

ــم. ــرار دهی ــت ق ــر را در اولوی کارگ
وی تأکیــد کــرد: بیــن دولــت مفســد و 
فســاد ســتیز تفــاوت وجــود دارد و دولــت 
ــت.  ــتیز اس ــاد س ــت فس ــی دول ــای روحان آق

ــته در  ــای گذش ــه در دوره ه ــت هایی ک سیاس
امــر رفاهــی صــورت گرفــت سیاســت هایی 
ــرای ســرمایه داران صــورت گرفــت،  بــود کــه ب

ــان. ــش محروم ــرای بخ ــه ب ن
ـــار  ـــث انتش ـــاره بح ـــن درب ـــر کار همچنی وزی
ـــت: فیش هـــای  ـــم گف ـــی ه فیش هـــای حقوق
ـــرد  ـــت ک ـــی ثاب ـــای اجتماع ـــی در کانال ه نجوم
تعطیلـــی ســـازمان برنامـــه بـــه چـــه دلیلـــی 
بـــود. مبـــارزه بـــا فیش هـــای نجومـــی از 
افتخـــارات دولـــت آقـــای روحانـــی خواهـــد 

ـــود. ب
وزیــر کار بابیــان اینکــه 100 هــزار میلیــارد 
و  کارگــری  صندوق هــای  دارایــی  تومــان 

کارفرمایــی و... در اختیــار وزارت کار اســت، 
ادامــه داد: تابه حــال اجــازه نــدادم ریالــی 
غیرقانونــی جابه جــا شــود و بایــد بیــن دولــت 
فســاد زی، فســادزا و فســاد ســتیز فــرق قائــل 

ــویم. ش
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی با اشــاره 
بــه حــذف شــورای حقــوق و دســتمزد در ایــن 
مجموعــه در ســال های گذشــته، گفــت: در 
اولیــن اقــدام بــرای احیــای ایــن شــورا، ســقف 
ــا و  ــای بانک ه ــت دریافت ه ــوق را و وضعی حق

ــم. ــا را هــم مشــخص کردی بیمه ه
ــوق  ــت حق ــن دول ــه داد: در ای ــی ادام ربیع
ــره وری  ــه به ــرای اینک ــد و ب ــازی ش شفاف س
تدویــن  را  شــیوه هایی  دهیــم  افزایــش  را 
ــم چــون هیــچ کاری به جــز کاســتن از  کرده ای

ــت. ــا نیس ــت م ــردم اولوی ــج م درد و رن
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا 
اشــاره بــه اهمیــت آذربایجــان شــرقی در 
ــط  ــت فق ــن اهمی ــت: ای ــف، گف ــاد مختل ابع
اقتصــادی نیســت بلکــه اهمیــت فرهنگــی 
آن غیرقابل انــکار اســت و اهمیــت سیاســی 
تبریــز و شــخصیت های زیــادی کــه در آن 
ــی آن  ــه، عمــق سیاســی و اجتماع پرورش یافت

می دهــد. نشــان  را 
ــر  ــت تدبی ــدوارم در دول ــت: امی ــی گف ربیع
و  کنیــم  ادا  را  آذربایجــان  حــق  امیــد  و 
ــده  ــته ش ــای گذش ــه در دهه ه ــی ک غفلت های

ــود. ــران ش جب
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــا مســـتمری 
ـــخت  ـــردن س ـــی را اداره ک ـــتگی زندگ بازنشس
اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: یخچـــال خالـــی 
ـــت  ـــزرگ بازنشســـته، ســـخت اســـت و دول پدرب
این هـــا را درک می کنـــد ولـــی سیســـتم 
ـــزی،  ـــدون برنامه ری ـــتایاِن و ب ـــوده س ـــت ت دول
بـــرای ایه هـــای پاییـــن جامعـــه مســـاعدتی 
ـــدی  ـــذف هدفمن ـــی از ح ـــد بخش ـــدارد و بای ن

یارانه هـــا را بـــه ایـــن حـــوزه بیاوریـــم.

جامعه
وزیر کار اذعان کرد:

سفره های مردم تهی تر شده است
 کبیری مطرح کرد: 

فرارمالیاتی با سوء استفاده از کارت 
های بازرگانی اجاره ای

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو   
ــه سوءاســتفاده   ــا اشــاره ب شــورای اســامی، ب
ــط  ــه وری توس ــی و پیل ــای بازرگان از کارت ه
داان گفــت: ایــن افــراد کارت را بــه اشــخاصی 
کــه میلیاردهــا دار کاا جابجــا می کننــد، 

اجــاره داده و یــا می فروشــند. 
ســیدتقی کبیــری درگفــت وگــو باخبرنــگار 
بــه  اشــاره  بــا  ملــت،  خانــه  خبرگــزاری 
ــه  ــی و پیل ــای بازرگان ــتفاده  از کارت ه سوءاس
تنهــا  بازرگانــی  هــای  کارت  گفــت:  وری 
ــادرات  ــه واردات و ص ــه ب ــرادی ک ــه اف ــد ب بای
ــای کارت  ــرد و از اعط ــق گی ــد، تعل می پردازن

ــود. ــری ش ــط جلوگی ــراد غیرمرتب ــه اف ب
نماینــده مــردم خــوی و چایپــاره در مجلــس 
ــی از  ــه برخ ــان اینک ــا بی ــامی، ب ــورای اس ش
افــراد کــه شــرایط ازم را بــرای دریافــت کارت 
بازرگانــی ندارنــد بــا دریافــت ایــن کارت اقــدام 
بــه خریــد و فــروش کارت بازرگانــی می کننــد، 
ادامــه داد:ایــن افــراد کارت را بــه اشــخاصی که 
میلیاردهــا دار کاا جابجــا می کنند،اجــاره 
ــی  ــفانه برخ ــه متاس ــند ک ــا می فروش داده و ی
ــن کارت هــا  ــا سوءاســتفاده از ای ــان ب از بازرگان

ــد. ــرار می کنن ــات ف از دادن مالی

اعمال نظارت بر روند صدور کارت 
بازرگانی به معنی سختگیری در رابطه با 

صدور این کارت نیست
کبیــری بــا بیــان اینکــه بعضــا بــی  دقتــی  ها 
و بــی  توجهــی مســئوانی کــه بــا ایــن موضــوع 
مرتبــط هســتند بــه ایــن ســودجویی  هــا دامــن 
ــه  ــص ب ــی از نواق ــه داد: بخش ــت، ادام زده اس
در  آییــن  نامه هــا  کــه  بازمی گــردد  ایــن 
گذشــته بــا دقــت کافــی تهیــه نشــده و برخــی 
ــه  ــوده ک ــی ب ــات قانون ــه مصوب ــوط ب ــز مرب نی

متوجــه گمــرکات کشــور اســت.
وزارتخانه های صنعت،  براینکه  تاکید  با  وی 
معدن و تجارت و همچنین اقتصاد و اتاق بازرگانی 
با  رابطه  در  باید  ربط  ذی  نهادهای  سایر  و 
ساماندهی وضعیت کارت های بازرگانی اقدامات 
نظارت  اعمال  شد:  یادآور  دهند،  انجام  را  ازم 
معنی سخت  به  بازرگانی  کارت  روند صدور  بر 
گیری در رابطه با صدور این کارت نیست، بلکه 

باید زمینه سوء استفاده گرفته شود. 

روش های قدیمی بازرگانی خارجی 
بازبینی نیاز دارد

کبیــری افزود:بایــد ســازو کاری مناســب 
ــر  ــی در نظ ــای بازرگان ــدور کارت ه ــرای ص ب
گرفتــه شــود و براســاس میــزان ســرمایه 
ــود،تا  ــوز داده ش ــا مج ــه آنه ــب کارت ب صاح
ــرد مشــخص  ــر ف ســقف صــادرات و واردات ه
شــود و از فرارهــای مالیاتــی جلوگیــری شــود.

ــتفاده از  ــوص سوءاس ــن درخص وی همچنی
کارت هــای پیلــه وری،ادامــه داد:همــان گونــه 
کــه حــق مــردم مناطــق اســتفاده از ایــن کارت 
ــن  ــد در ای ــز بای ــای ازم نی ــارت ه ــت، نظ اس
خصــوص صــورت گیــرد، همچنیــن اطاعــات 
ــه  ــان کارت ب ــه صاحب ــای ازم ب ــی ه و آگاه
منظــور جلوگیــری از ســوء اســتفاده هــای 

ــود. ــی داده ش احتمال
عضوکمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
ــای  ــد در رونده ــرد: بای ــح ک ــامی، تصری اس
ــی  ــی بازبین ــی خارج ــی بازرگان ــه و قدیم کهن
صــورت گیــرد و آن گونــه کــه در برخــی 
ســازمان ها نظیــر گمــرک گام هــای خوبــی 
ــفافیت  ــازی و ش ــازی و به روز س ــرای روان س ب
برداشــته شــده، در همــه فرآیندهــای تجــارت 

ــود. ــام ش ــری انج ــی بازنگ خارج

 به دنبال کودتا در کشور همسایه 
پروازها از ایران به ترکیه تا اطاع 

ثانوی به حالت تعلیق درآمد

ــاون  ــه، مع ــا در ترکی ــوع کودت ــی وق در پ
امــور فرودگاهــی فــرودگاه امــام از تعلیــق 
ــور  ــد کش ــه مقص ــرودگاه ب ــن ف ــا از ای پروازه

همســایه خبــر داد.
کــوروش فتاحــی اعــام کــرد: بــا توجــه بــه 
شــرایط پیــش آمــده در کشــور ترکیــه، کلیــه 
ــاع  ــا اط ــور ت ــن کش ــه ای ــران ب ــا از ای پروازه

ــت. ــق درآمده اس ــت تعلی ــه حال ــوی ب ثان
از  برنامــه قبلــی  بــه گفتــه وی، طبــق 
ســاعت 23:30 شــب گذشــته تــا ســاعت 
07:30 بامــداد امــروز بالــغ بــر 7 پــرواز بایــد به 
مقصــد کشــور ترکیــه انجــام می شــد کــه کلیــه 

ایــن پرواز هــا لغــو شده اســت.
معــاون امــور فرودگاهــی فــرودگاه امــام 
همچنیــن گفته اســت دربــاره برقــراری مجــدد 
ــت  ــد از دریاف ــه، بع ــور ترکی ــه کش ــا ب پروازه
تصمیم گیــری  مجــدداً  اطاعــات،  آخریــن 

ــد. ــد ش خواه
ــب  ــاعت ش ــین س ــت، در واپس ــی اس گفتن
ــر  ــه سراس ــری ب ــت تهران،خب ــه وق ــته ب گذش
جهــان مخابــره شــده کــه حکایــت از کودتــای 

ــه داشــت. ــی در ترکی نظام
از  حاکــی  رســیده  خبرهــای  هم اکنــون 
ــت  ــکارا پایتخ ــراز آن ــر ف ــا ب ــرواز جنگنده ه پ
ــن  ــای ای ــا در خیابان ه ــردد تانک ه ــه و ت ترکی

شــهر اســت.
ترکیـــه  پایتخـــت  آنـــکارا،  در  اوضـــاع 
نـــاآرام اســـت و رجـــب طیـــب اردوغـــان 
ــواداران  ــور از هـ ــن کشـ ــوری ایـ رئیس جمهـ
ــا  ــا در خیابان هـ ــت تـ ــته اسـ ــود خواسـ خـ

ــد. ــور یابنـ حضـ
ــام  ــه از نافرج ــی ترکی ــع دولت ــی مناب برخ

ــد. ــر داده ان ــا خب ــودن کودت ب
وزارت خارجـــه کشـــورمان از گردشـــگران 
ــر  ــه سـ ــه بـ ــه در ترکیـ ــی کـ ــاع ایرانـ و اتبـ
می برند،خواســـته اســـت همچنـــان در محـــل 
ـــند و از  ـــته باش ـــور داش ـــش حض ـــکان خوی اس
ـــد  ـــت و آم ـــر رف ـــی و پ ـــن عموم ـــردد در اماک ت

ـــد. ـــودداری کنن خ

 معاون سیاسی فرمانداری رودبار جنوب: 
 شرور مسلح، بختیار رئیسی

 به هاکت رسید 

 معــاون سیاســی فرمانــداری رودبــار جنــوب 
ــی  ــش طراح ــات از پی ــک عملی ــت: در ی گف
ــروف  ــش مع ــار جه ــلح مخت ــرور مس ــده ش ش
ــار رئیســی از اشــرار منطقــه جنــوب  ــه بختی ب

ــید.  ــت رس ــه هاک ــان ب ــتان کرم اس
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــار  ــاردویی اظه ــماعیل س ــنیم، اس ــل از تس نق
ــش  ــار جه ــلح مخت ــرور مس ــد ش ــرد: جس ک
معــروف بــه بختیــار رئیســی در یکــی از باغــات 
منطقــه نهضــت آبــاد از توابــع جازموریــان 

ــد. ــایی ش ــف و شناس کش
کار  پـــی  در  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
ــام  ــربازان گمنـ ــه سـ ــد ماهـ ــی چنـ اطاعاتـ
ــی  ــه عملیاتـ ــج( در منطقـ ــان )عـ ــام زمـ امـ
ـــری  ـــوب درگی ـــار جن ـــوه شـــاه )نمـــداد( رودب ک
ـــروع  ـــرور ش ـــن ش ـــک ای ـــا گروه ـــه ب ـــای اولی ه

شـــد.
ــش  ــز جهـ ــد کامبیـ ــه داد: جسـ وی ادامـ
ـــک  ـــی از چری ـــادش و یک ـــرور(، دام ـــد ش )فرزن
هایـــش پیـــدا و شناســـایی شـــد و عملیـــات 

پاکســـازی ادامـــه پیـــدا کـــرد.
معـــاون سیاســـی فرمانـــداری رودبـــار 
ــر  ــت نفـ ــروه بیسـ ــن گـ ــت: ایـ ــوب گفـ جنـ
ـــه  ـــد ب ـــن بان ـــی ای ـــر اصل ـــار نف ـــه چه ـــد ک بودن
ـــای  ـــوه ه ـــه ک ـــی ب ـــیدند و مابق ـــت رس هاک

اطـــراف متـــواری شـــدند.
وی افـــزود: ایـــن عملیـــات بـــا مشـــارکت 
اداره اطاعـــات، یـــگان هایـــی از قـــرارگاه 
ــداران  ــپاه پاسـ ــی سـ ــروی زمینـ ــدس نیـ قـ
و فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان عملیـــات 
ـــا  ـــه دارد ت ـــراف ادام ـــای اط ـــوه ه ـــازی ک پاکس
ـــه  ـــا ب ـــتگیر ی ـــروه دس ـــن گ ـــای ای ـــه اعض بقی

هاکـــت برســـند.
وی اظهــار کــرد: بختیــار رئیســی حــدود ده 
ســال در منطقــه بــا شــرارت هــای خــود امنیت 
ــه  ــود ک ــرده ب ــردم ســلب ک و آســایش را از م
ــردم  ــحالی م ــب خوش ــدن وی موج ــته ش کش

ــی شــد. مناطــق جنوب

 عضوکمیســیون شــوراها  و  امور داخلی کشــور 
ــر ضــرورت ســاماندهی  ــا تاکیــد ب در مجلــس ب
بــه  تعطیــات  تعطیــات، گفت:ســاماندهی 

معنــای کاهــش روزهــای  تعطیــل نیســت.
بــا  وگــو  گفــت   در  ابوترابــی  ابوالفضــل 
ــوص  ــت در خص ــزاری خانه مل ــگار خبرگ خبرن
گفــت:  کشــور،  در  تعطیــات  ســاماندهی 
اســت  نــوع  دو  مــا  کشــور  در  تعطیــات 
ــه گونــه ای کــه نیمــی از مــردم ایــران از  ب
بیشــترین تعطیــات دنیــا برخوردارنــد و نیمــی 
دیگــر در ســطح کمترین هــا قــرار دارنــد.

بــه گــزارش هفتــه نامــه عجــب شــیر 
بــه نقــل از خانــه ملــت، نماینــده مــردم 
نجف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس شــورای 
اســامی، توزیــع روزهــای تعطیــل در کشــور را 
نامتــوازن خوانــد وتصریــح کــرد: در ایــام عیــد 
ــل  ــاه کشــور تعطی ــک م ــه ی ــک ب ــوروز نزدی ن
اســت، روزهــای تعطیــل دیگــر نیــز بــه همیــن 
صــورت اســت بنابرایــن ایجــاد تــوازن در 

ــت. ــروری اس ــات ض تعطی
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت جایگزینــی 
تعطیلــی روز شــنبه بــه جــای پنج شــنبه، 
گفــت: در ایــران بایــد ماننــد بســیاری از 
کشــورهای دنیــا روزهــای شــنبه تعطیل باشــد 
ــراودات تجــارت  ــت م ــر تقوی ــر ب ــن ام ــرا ای زی

ــت دارد. ــر مثب ــی تاثی جهان
ــان  ــان، کارکن ــد: معلم ــادآور ش ــی ی ابوتراب
ــان ســازمان های  ــران و کارکن ــای ته وزارتخانه  ه
پنــج  شهرســتان ها  در  گاز  و  بــرق  آب، 
از  بنابرایــن  هســتند  تعطیــل   شــنبه ها 
ــا  ــد ام ــا برخوردار ان ــات دنی ــترین تعطی بیش
از  شهرســتان ها  در  ادارت  ســایر  کارکنــان 

ــن  ــه همی ــد ک ــات برخوردارن ــن تعطی کمتری
موضــوع ضــرورت ســاماندهی تعطیــات را 

می کنــد. تقویــت 
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، 
بــا بیــان اینکــه تعطیــات فعلــی یکــی از 
ــت،  ــور اس ــب و کار در کش ــزرگ کس ــع ب موان
ســاماندهی تعطیــات را ضــروری خوانــد و 
افــزود: بــه دنبــال کــم کــردن روزهــای تعطیــل 
ــاماندهی  ــدف س ــه ه ــتیم بلک ــور نیس در کش

ــت. ــات اس تعطی
ــی  ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
ــادآور  ــامی، ی ــورای اس ــس ش ــور در مجل کش
شــد: طــرح ســاماندهی تعطیــات در مجلــس 

ــی  ــه دلیــل مخالفت های ــا ب ــه شــد ام نهــم ارائ
مســکوت مانــد، از ایــن رو اگــر دولــت در ایــن 
ــدد آن را  ــد مج ــورت نده ــی ص ــه اقدام زمین

ــم کــرد. مطــرح خواهی
درکشــور  تعطیــات  ســاماندهی  طــرح 
ــه  ــا ب ــد ام ــرح ش ــته مط ــس گذش ــی مجال ط
ــه  ــن زمین ــید، در ای ــه نرس ــه نتیج ــی ب دایل
طــی روزهــای اخیــر ســردار مومنــی جانشــین 
ــن  ــد تری ــی در جدی ــروی انتظام ــده نی فرمان
اظهارنظــر گفتــه اســت کــه دولــت و مجلــس 

ــد ــاماندهی کنن ــات را س ــد تعطی بای

بدون  فروش  پیش  آگهی  انتشار  و  درج   )1
اخذ مجوز

شخصی  الذکر:  فوق  قانون  ماده21  بموجب 
طریق  از  را  ساختمان  فروش  پیش  قصد  که 
و  رسانی  اطاع  پایگاه های  جراید،  در  تبلیغ 
هر  از  قبل  باید  دارد  گروهی  رسانه های  سایر 
آگهی  انتشار  مجوز  تبلیغ،  جهت  اقدامی  گونه 
آیین نامه  از مراجع ذی صاح مربوطه که در  را 
اجرایی تعیین شده است اخذ کند، عدم رعایت 
به  قانونی مذکور توسط پیش فروشنده  تکلیف 
موجب  قانون  همین   23 ماده  مقررات  حسب 
و  یکسال  تا  روز   91 از  حبس  مجازات  اعمال 
یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه 

اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود.
آنچه از این قانون استنباط می شود این است 
که قانون گذار بزه موضوع ماده 23 قانون پیش 
محسوب  مطلق  جرایم  از  را  ساختمان  فروش 
اخذ  بدون  فروشنده  پیش  که  همین  و  کرده 
مجوز اقدام به درج آگهی پیش فروش کند، این 
بزه محقق شده و نیاز به سوء نیت متهم نیست 
فروش  پیش  آگهی  درج  زمان  در  اگر  حتی 
اقدام  فروشنده  پیش  کیفری  تعقیب  به  نسبت 
نشده باشد و او به کلیه تعهدات خویش نیز عمل 
کند باز هم پیش فروشنده به نفس ارتکاب درج 
آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز قابل تعقیب 
کیفری است و این در حالی است که هیچ سوء 
نیتی در پیش فرشنده مفروض نبوده و تعقیب 
کیفری او غیر منطقی و غیر قابل توجیح است.

2( پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند 
رسمی:

فروش  پیش  قانون   3 ماده  موجب  به 
قرارداد  نیز  و  فروش  پیش  قرارداد  ساختمان، 
از  باید  آن  از  ناشی  تعهدات  و  حقوق  واگذاری 
طریق سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی 
موجب  تکلیف  این  رعایت  عدم  شود،  انجام 
ماده  در  مندرج  کیفری  اجرای  ضمانت  اعمال 
23 همان قانون خواهد شد. به موجب این ماده 
» اشخاص که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به 
از 91  به حبس  نمایند  پیش فروش ساختمان 
تا 4  به میزان 2  نقدی  تا یکسال و جزای  روز 
می شوند«  محکوم  دریافتی  اموال  و  وجوه  برابر 
بنابراین عنصره ماده این بزه، ترک فعل ناشی از 
عدم اجرای تکلیف مورد نظر قانون گذار است و 

این نیز جرمی مطلق و مقید به نتیجه نیست.
بــه عبــارت دیگــر همیــن کــه پیــش 

ــورد  ــق م ــر از طری ــی غی ــه طریق ــنده ب فروش
ــمی  ــند رس ــم س ــذار در تنظی ــون گ ــر قان نظ
مبــادرت بــه انعقــاد قــرارداد پیــش فــروش بــا 
ــمت  ــن قس ــوع ای ــرم موض ــد ج ــری نمای دیگ
ــه،  ــول نتیج ــده و حص ــق ش ــاده 23 محق از م
ــد  ــه بای ــت. آنچ ــزه نیس ــن ب ــق ای ــرط تحق ش
ــت  ــان کــرد اینکــه ضمان ــاده 3 بی ــورد م در م
اجــرای مربــوط بــه تنظیــم ســند رســمی 
متوجــه پیــش فروشــنده اســت و شــامل 
پیــش خریــدار نمی باشــد یعنــی چنانچــه 
پیــش خریــدار بــا تنظیــم یــک قــرارداد عــادی 
مبــادرت بــه پیــش خریــد یــک آپارتمــان کند، 
ــاده 3  ــرر در م ــی مق ــف قانون ــه تکلی ــه ب گرچ
ــدم  ــا ع ــت ام ــرده اس ــل نک ــور عم ــون مزب قان
ــن  ــل ای ــت. دلی ــرم نیس ــر ج ــن ام ــت ای رعای
حکــم قانون گــذار آن اســت کــه قانــون پیــش 
فــروش یــک قانــون حمایتــی اســت و قانونــی 
ــد  ــت می کن ــدار حمای ــه از پیش خری ــت ک اس
و چــون معمــوا پیــش فروشــنده فــردی 
ــت از  ــت حمای ــذار جه ــت، قانون گ ــر اس قوی ت
ــرده  ــگاری نک ــرم ان ــرای او ج ــدار ب پیش خری

ــت. اس
ــورد  ــن م ــر در ای ــل دیگ ــل تام ــه قاب نکت
ــش  ــه پی ــه چنانچ ــت ک ــورد اس ــن م ــان ای بی
خریــدار بخواهــد حقــوق خــود را در خصــوص 
ســاختمانی کــه پیــش خریــد کــرده بــه 
ــد،  ــذاری کن ــث واگ ــخاص ثال ــا اش ــخص ی ش
ــوق  ــد حق ــون بای ــاده 3 قان ــق م ــز طب او نی
ــند  ــم س ــا تنظی ــرا ب ــی از آن ــدات ناش و تعه
ــن  ــت ای ــدم رعای ــا ع ــد ام رســمی منتقــل کن
ــون توســط پیش خریــدار، ضمانــت  تکلیــف قان
ــال  ــه دنب ــز ب ــاده 23 را نی ــری م ــرای کیف اج
ــررات  ــول مق ــه مدل ــرا ک ــت چ ــد داش نخواه
ــا  ــان ب ــروش آپارتم ــش ف ــون پی ــاده 23 قان م
ــش  ــه پی ــدام ب ــه اق ــاره دارد ک ــخاص اش اش
نــه اشــخاصی  فــروش ســاختمان نماینــد 
کــه حقــوق و تعهــدات ناشــی از قــرارداد 
ــذار  ــث واگ ــخاص ثال ــه اش ــروش را ب ــش ف پی
بیــان،  مقــام  در  قانون گــذار  و  می کننــد 
ــدون  ــه کســانی اشــاره می کنــد کــه ب ــاً ب صرف
تنظیــم ســند رســمی اقــدام بــه پیــش فــروش 
ــه  ــداری ک ــش خری ــه پی ــد ن ــاختمان کنن س

ــد خــود  ــرارداد پیــش خری ــوق ناشــی از ق حق
ــق  ــیر مضی ــد. تفس ــذار کن ــری واگ ــه دیگ را ب
کیفــری نیــز اقتضــای چنیــن تفســیری را دارد.

توسط  فروش  پیش  قرارداد  تنظیم   )3
مشاورین اماک:

فروش  پیش  قانون   24 ماده  موجب  به 
راساً  نمی توانند  اماک  مشاوران  ساختمان، 
باید  و  نمایند  فروش  پیش  تنظیم  به  مبادرت 
پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت 
تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی 
مجازات  و  کنند  دالت  رسمی  اسناد  دفاتر  از 
استنکاف از این حکم قانونگذاری برای بار اول تا 
یکسال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه 
کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب است 
با توجه به این ماده قانون گذار مشاورین اماک 
را از تنظیم قرارداد پیش فروش منع کرده است 
ولی برای حفظ حقوق مشاورین اماک به نظر 
می رسد که مشاورین اماک می توانند یک پیش 
قرارداد تنظیم کنند و این پیش قرارداد موضوع 
جرم نیست برای اینکه قانون گذار تنظیم قرارداد 
جرم  را  اماک  مشاوران  توسط  فروش  پیش 

شناخته و نه چنین پیش قراردادهایی را.
این  وضع  از  فلسفه  و  هدف  گیری:  نتیجه 
قانون جلوگیری از بی نظمی و بی قانونی هایی که 
در این زمینه وجود داشته است و جلوگیری از 
نفر  یک  از  بیش  به  آپارتمان  واحد  یک  فروش 
است  افرادی  برای  مطمئن  موقعیت  ایجاد  و 
مسکونی  واحدهای  خرید  پیش  به  اقدام  که 
نموده اند. این قانون و آئین نامه اجرایی آن دارای 
ایران  قانون گذاری  تاریخ  ابتکاراتی است که در 
از  عبارتند  ابتکارات  این  است.  بوده  سابقه  کم 
قرارداد پیش  نظارت عمومی خاص در تشکیل 
اختاف  در محل  نهادی خاص  وجود  و  فروش 
این قرارداد که داوری می باشد، وجود  از  ناشی 
کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام 
تشریفات  رعایت  لزوم  ناظر«  قرارداد«مهندس 
شکل  به  که  قرارداد  خاص  محتوای  و  خاص 
رسمی تنظیم شده است و محتوای الزامی خاص 
در آن است. بنابراین این قانون با وجود نقایصی 
که در مواد آن دارد که جای تحقیقات و نتیجه  
است  حقوقی  دکترین  توسط  بسیار  گیری های 
قانونگذار در  تاکید  به  توجه  با  ولی در مجموع 
تنظیم این قرارداد بصورت رسمی تاثیر بسزایی 
در کاهش امکان وقوع جرم انتقال مال غیر را یا 

انتقال مال به چند نفر را داشته است.

 ابوترابی:

مجلس آماده پیگیری طرح ساماندهی 
تعطیات کشور

»هشدار ایمنی«
    لوله فلزي لوله کشي گاز در 
منزل نیز باید هر چند وقت یکبار 
بازدید گردند تا در صورت زخمي 
شدن یا کنده شدن رنگ روغني 
آنها،مجدداً رنگ آمیزي گردند.

در صورت بروز هرگونه حادثه 
منجر به نشت گاز فورا با
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برسی ضمانت اجرای کیفری
 پیش فروش

حسین قلی پوری
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استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسســه فرهنگــی مطبوعاتــی در تبریــز 

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

می نمایــد. دعــوت  همــکاری 
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

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

ــه دوم ــاک8/3 طبق ــن پ بنزی

ــب  ــه عج ــه نام هفت
ــیر ش

 04136577742 
موبایل: 09143010573

ــاوری  ــم وفنـ ــژه علـ ــه ویـ ــر منطقـ  مدیـ
ربـــع رشـــیدی بـــا بیـــان اینکـــه دانشـــگاه ها 
گفـــت:  می کننـــد ،  عمـــل   جزیـــره ای 
تحقیقاتـــی   در  ســـرمایه گذاری   خروجـــی 

اقتصـــاد  محســـوس نیســـت  .
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــدار  ــری در دی ــی جهانگی ــنیم، عل ــل از تس نق
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب رئی ــا نائ ب
بــا اشــاره بــه تاریخچــه فعالیــت مناطــق 
ــن  ــت: ای ــار داش ــاوری، اظه ــم وفن ــژه عل وی
مناطــق در اواخــر دولــت اصاحــات بــا عنــوان 
کریدورهــای فنــاوری تصویــب شــد و در دولــت 
بعــدی آییــن نامه هــا تغییــر یافــت و نــام 
ــاوری  ــم وفن ــژه عل ــق وی ــه مناط ــدور را ب کری

ــد. ــر دادن تغیی
ــته  ــت گذش ــفر دول ــی س ــه داد: ط وی ادام
ــز  ــز نی ــاوری در تبری ــم وفن ــژه عل ــه وی منطق
ــد و  ــام نش ــًا کاری انج ــا عم ــد ام ــوب ش مص
ــر  ــت تدبی ــدن دول ــا روی کار آم ــه ب در نتیج
ــت  ــدیم و در نهای ــوع ش ــر موض ــد، پیگی و امی
توانســتیم در اواخــر ســال 93 در شــورای 
ــاوری  ــم وفن ــژه عل ــه وی ــاد منطق ــف، ایج عت

ــانیم. ــب برس ــه تصوی ــیدی را ب ــع رش رب
ــعه  ــه توس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری، ب جهانگی
ــه  ــدرت ادام ــا ق ــه ب ــن مجموع ــاوری در ای فن
برجســته  اقدامــات  جملــه  از  گفــت:  دارد 
ــن منطقــه برگــزاری نمایشــگاه و جشــنواره  ای
ــه طــوری کــه  فنــاوری ربــع رشــیدی اســت ب
طــی ســال گذشــته ایــن نمایشــگاه بــا حضــور 
بیــش از 900 طــرح برگــزار شــد و امســال نیــز 
ــا تاکیــد  درصــدد هســتیم ایــن نمایشــگاه را ب

ــم. ــزار کنی ــی برگ ــر کیفی گرای ب
نماینــده تــام ااختیاراســتانداردر حــوزه 
ــش از 10  ــت بی ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــاوری ب فن
ــی  ــرد: یک ــتان اظهارک ــاوری در اس ــتاد فن س
از مهمتریــن اقدامــات منطقــه ویــژه علــم 
و فنــاوری ربــع رشــیدی ایجــاد ســتادهای 
فنــاوری اســت کــه بــه صــورت تخصصــی 
ــا در صــدد ایجــاد هــم  ــد و م فعالیــت می کنن

ــتادهای  ــتیم، س ــتادها هس ــن س ــی در ای افزای
ــک  ــس ی ــرض ماتری ــورت ع ــه ص ــاوری ب فن
ســازمانی تشــکیل شــده اند و فعالیــت منســجم 

و منظمــی را دنبــال می کننــد.
همایش هــای  برگــزاری  داد:  ادامــه  وی 
توســعه و تجــاری ســازی فنــاوری نیــز از دیگــر 
ــا اســتقبال  ــه ب ــود ک ــه ب ــن منطق ــات ای اقدام

ــد. ــرو ش ــاوران روب ــژه فن وی

ــع  ــاوری رب ــم وفن ــژه عل ــه وی ــر منطق مدی
رشــیدی گفــت: ایــن منطقــه در صــدد اســت 
عناصــری مثــل دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی، 
ــه  ــتیبان را ب ــای پش ــی و نهاده ــز صنعت مراک
صــورت نظامنــد بــه کار بگیــرد و درصــدد 
اقتصــاد  اقدامــات  ایــن  هســتیم خروجــی 

ــد. ــور باش ــی مح دانای
وی خاطر نشــان کــرد: متاســفانه دانشــگاه ها 
ــد و  ــل می کنن ــره ای عم ــال حاضــر جزی در ح
تصــور کنیــم اگــر امــروز تحقیقــات یــک 
دانشــگاه متوقــف شــود آیــا تغییــری در حــال 
صنعــت بــه وجــود خواهــد آمــد بــدون شــک 
جــواب منفــی اســت مــا شــاهد ســرمایه 
گذاری هایــی در امــر تحقیقــات و پژوهــش 
هســتیم کــه خروجــی آن در اقتصــاد مــا 

ــت. ــوده اس ــوس نب محس
ــم  ــژه عل ــه وی ــه داد: منطق ــری ادام جهانگی
وفنــاوری ربــع رشــیدی ایجــاد شــده اســت تــا 
ایــن خأهــا شناســایی شــده و نســبت بــه رفــع 
ــن  ــق هــم افزایــی کمــک کنیــم. ای آن از طری
ــی  ــای فیزیک ــرمایه گذاری ه ــدون س ــام ب نظ
ــا  ــیر م ــن مس ــود و از ای ــاد ش ــد ایج می توان

ــیم. ــان برس ــه اهدافم ــم ب می توانی
ــاری از  ــال ج ــذاری س ــاره نامگ ــا اش وی ب
ــاور  ــا ب ســوی مقــام معظــم رهبــری گفــت: م
ــی  ــاد مقاومت ــیرتحقق اقتص ــا مس ــم تنه داری
ــان اســت چــرا  ــش بنی ــه اقتصــاد دان توجــه ب
کــه در ایــن مســیر نیــاز بــه ســرمایه گــذاری 
جدیــد نیســت بلکــه بایــد بــه ایــن بــاور 
ــت از  ــرون رف ــاوری راه حــل ب ــه فن برســیم ک

ــت. ــی اس ــکات فعل مش

ــران  ــوم پزشــکی ای رئیــس فرهنگســتان عل
در  خشــک  شــیر  مصــرف  تجویــز  گفــت: 
ــوزادان  ــی ن ــه زندگ ــای اولی ــاعات و روزه س
یــک خیانــت بــزرگ از ســوی متخصصــان 

ــت. ــوزاد اس ن
در  جمعــه  عصــر  مرنــدی  رضــا  علــی 
ــز  ــادر در تبری ــیر م ــک ش ــاح بان ــیه افتت حاش
بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت: شــیر مــادر بــر 
ســامتی نــوزادان بســیار موثــر بــوده و آنــان را 
ــی،  ــای عفون ــاری ه ــیاری از بیم ــال بس در قب
ــن  گوارشــی و تنفســی ایمــن می ســازد و از ای
ــوده و از  رو بانــک شــیر کشــور بســیار مهــم ب
ــره  ــا به ــت و ب ــمند ماس ــای ارزش ــرمایه ه س

ــوزادان  ــکات ن ــیاری از مش ــرداری از آن بس ب
ــد. ــد ش ــرف خواه ــا برط م

تغذیــه  اهمیــت  بــه  اشــاره  وی ضمــن 
بــا شــیرمادر و عــوارض ناشــی از مصــرف 
ــوزادان،  ــی ن ــای اول زندگ شیرخشــک در روزه
ــت:  ــار داش ــارس اظه ــوزادان ن ــوص ن ــه خص ب
ــه زردی  ــه بهان ــوزاد ب ــان ن ــی از متخصص برخ
تجویــز  آنــان  بــه  شیرخشــک  کــودکان 

ــی  ــاف قطع ــت، خ ــن خیان ــا ای ــد و ب می کنن
انــواع  ترویــج  موجــب  و  بــوده  پزشــکی 

می شــود. آلــرژی  از  متعــددی 
ــار  ــر آثـ ــه بـ ــا تکیـ ــان بـ ــدی در پایـ مرنـ
ـــی  ـــادر، تاق ـــوزاد و م ـــی ن ـــاس بدن ـــت تم مثب
ـــاط آن  ـــوزاد، ارتب ـــادر و ن ـــه م ـــای اولی ـــگاه ه ن
بـــا افزایـــش شـــیر مـــاد، امنیـــت وســـامت 
ـــادر،  ـــر شـــیر م ـــزون ب ـــح نمـــود: اف ـــوزاد تصری ن

آغـــوش مـــادر نیـــز بســـیارتاثیرگذار بـــوده و 
ـــد آن هـــا را از هـــم  ـــه بعـــد از تول ـــد بافاصل نبای
ـــت  ـــال هاس ـــا س ـــفانه م ـــا متاس ـــرد ام ـــدا ک ج
کـــه از ایـــن امـــر مهـــم غافلیـــم و بعـــد از 
ــن  ــی بیـ ــزی والهـ ــادی، غریـ ــد روش عـ تولـ

ارتباط هـــا را نادیـــده می گیریـــم.
ــاش  ــر از تـ ــن تقدیـ ــان ضمـ وی در پایـ
ــکاران  ــایر همـ ــینی و سـ ــر حسـ ــای دکتـ هـ
ـــدون  ـــز گفـــت: ب ـــوم پزشـــکی تبری دانشـــگاه عل
ـــه  ـــه پیشـــگیری کلی ـــچ گون ـــدون هی شـــک و ب
ـــیر  ـــک ش ـــدازی بان ـــه و راه ان ـــام یافت ـــور انج ام
ـــداف  ـــق اه ـــتای تحق ـــور در راس ـــادران کش م

ـــت. ـــی اس ـــاد مقاومت اقتص

تفاهم نامـــه تأســـیس »مرکـــز بین المللـــی 
در  هنـــری«  آفرینش هـــای  و  تحقیقـــات 

تبریـــز بـــه امضـــا رســـید.
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــل از باشـ ــه نقـ بـ
بـــه همـــت دانشـــگاه هنـــر اســـامی تبریـــز 
ماکـــو »مرکـــز  آزاد  و ســـازمان منطقـــه 

آفرینش هـــای  و  تحقیقـــات  بین المللـــی 
تأســـیس می شـــود. هنـــری« 

ـــازمان  ـــز و س ـــامی تبری ـــر اس ـــگاه هن دانش
ـــز  ـــیس »مرک ـــت تأس ـــو، جه ـــه آزاد ماک منطق
بیـــن المللـــی تحقیقـــات و آفرینش هـــای 
هنـــری« تفاهـــم نامـــه همـــکاری امضـــا 

کردنـــد.
ایـــن تفاهـــم نامـــه همـــکاری مشـــترک، 
بیـــن مهـــدی محمـــد زاده رئیـــس دانشـــکده 

هنرهـــای اســـامی دانشـــگاه هنـــر اســـامی 
تبریـــز، و حســـین فـــروزان، رییـــس هیـــات 
ــه آزاد  ــازمان منطقـ ــل سـ ــاء و مدیرعامـ امنـ

ماکـــو منعقـــد شـــد.
ـــا  ـــامی، ب ـــای اس ـــکده هنره ـــس دانش رئی
ــه  ــم نامـ ــن تفاهـ ــه در ایـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
ــی در  ــات علمـ ــام تحقیقـ ــر انجـ ــن بـ طرفیـ
ـــده،  ـــوش ش ـــی فرام ـــای بوم ـــا هنره ـــه ب رابط
ـــاء  ـــرورت احی ـــی و ض ـــال فراموش ـــت: در ح گف

ـــت  ـــترک جه ـــزی مش ـــه ری ـــز برنام ـــا و نی آن ه
کارآفرینـــی هنـــری، همگانـــی ســـازی هنـــر 
و تولیـــد آثـــار هنـــری مبتنـــی بـــر الگـــوی 
ـــی  ـــوان اصل ـــه عن ـــی و اســـامی ب ـــی ایران زندگ

تریـــن مولفـــه فرهنگـــی تاکیـــد کردنـــد.
بـــه  بـــا اشـــاره  مهـــدی محمـــد زاده 
ــامی،  ــی و اسـ ــای ایرانـ ــذاری هنرهـ تاثیرگـ
ــات  ــی تحقیقـ ــن المللـ ــز بیـ ــزود: »مرکـ افـ
و آفرینش هـــای هنـــری« قـــرار اســـت در 
ــم  ــاد تفاهـ ــا انعقـ ــترده تر، بـ ــطحی گسـ سـ
ــز  ــگاه ها و مراکـ ــا دانشـ ــزا بـ ــای مجـ نامه هـ
ـــاز،  ـــه قفق ـــورهای منطق ـــر کش ـــک هن آکادمی
ـــگاهی  ـــاوره ای، نمایش ـــات مش ـــه خدم ـــه ارای ب
و اقامتـــی بـــه هنرمنـــدان ایـــن منطقـــه 

ــردازد. بپـ

سینما به عنوان یکی از تاثیرگذار ترین هنرها به 
شمار می رود و علی رغم عمر کوتاهی که نسبت به 
سایر هنر ها دارد به خوبی توانسته است خود را به 
و در عین حال موثر در  پویا  و  زنده  عنوان هنری 
جهان معرفی کند. با این همه هنر سینما در کشور 
ما آنگونه که باید به لحاظ تکنیکی و محتوایی رشد 
نکرده است. چنانکه شاهد هستیم پرفروش ترین آثار 
تشکیل  سخیفی  کمدی های  یا  را  ایران  سینمای 
می دهند که خالی از محتوا و معنا هستند و یا آثاری 
که به شدت سیاه و تاریک، چهره ای وارونه از کشور 

جلوه می دهند. 
هرچند در این بین استثناهایی مانند اخراجی ها 
این  با  این فیلم، وجود دارد  اول  و آن هم قسمت 
همه نمی توان وجود معدود آثار استخوان دار در بین 
خیل انبوه آثار سخیف را نقطه عطفی در سینمای 
سینمای  مشکل  از  بخشی  آورد.  شمار  به  ایران 
در  تکنولوژیکی  و  تکنیکی  ضعف  به  باید  را  ایران 
این حوزه مرتبط دانست و چه بسا که بسیاری از 
ایده های جذاب سینمایی به دلیل فراهم نبودن بستر 
را  پیوستن  واقعیت  به  مجال  تکنولوژیک  مناسب 
پیدا نمی کنند. در حوزه تکنیکی نیز متاسفانه شاهد 
هستیم بسیاری از فیلم سازان ایرانی، با جدا شدن از 
سینمای فرموله شده، سعی در تجربه کردن تجربیات 
گذشتگان دارند که عمده این بحث را می توان در 

حوزه فیلم نامه و کارگردانی دانست. 
سینمایی،  اثر  یک  شالوده  عنوان  به  نامه  فیلم 
اثر  یک  شدن  پذیرفته  در  کننده ای  تعیین  نقش 
از  بین مخاطبان و منتقدین دارد و می توان بیش 
40 درصد بار تبدیل شدن یک اثر به اثری ممتاز 
یا فاجعه بار را متوجه فیلم نامه دانست. متاسفانه 
فیلم نامه اکثر آثار ایرانی در سال های اخیر دارای 
شدن  تبدیل  هم  آن  و  بوده اند  عمده  ضعف  یک 
فیلم نامه های آثار ایرانی، به فیلم نامه های غیر قصه 
گوست. در آثار سال های اخیر شاهد هستیم فیلم 
نامه به جای روایت یک داستان کلی و ایجاد خرده 
داستان ها، یا داستان های فرعی پیرامون خط سیر 
داستان اصلی، به مجموعه ای از خرده داستان ها با 
روایت های سطجی بدل شده اند. همین امر نیز باعث 
شده است تا مخاطبین نتوانند آن چنان که باید با 

آثار ارتباط برقرار کنند.
اساسا وظیفه اصلی یک فیلم یا اثر سینمایی را 

باید در وهله اول سرگرم کردن مخاطب دانست و 
در این بین انتقال پیام و یا مفاهیم از طریق ایجاد 
که  است  هنری  مخاطب  در  پنداری  همزاد  حس 
آن  از  گیری  بهره  با  می بایست  نویس  نامه  فیلم 
در ایه های مختلف بصری و کامی، بتواند ضمن 
همراه ساختن مخاطب در جریان داستان، اثر مورد 
که سینمای  حالی  در  بگذارد.  وی  بر  را  نظر خود 
امروز ایران این موضوع را نادیده گرفته و مخاطب 
را همچون محکومی به شمار می آورد که می بایست 
فریاد های خشم آلود فیلم نامه نویس را به هر طریق 
پذیرا باشد و در عین حال خواسته و یا ناخواسته 
با شخصیت هایی ساخته شده از شعار های غلو شده 

همزاد پنداری کند. 
که  هستیم  شاهد  حتی  موارد  از  پاره ای  در 
همین سطح از شخصیت پردازی شعاری نیز مطرح 
نمی باشد و صرفا با تیپ هایی سر و کار داریم که شاید 
مخاطب هرگز به عمر خود مانند آن ها را ندیده باشد 
و نبیند. این قبیل آثار که نمونه بارز آن را می توان 
ساخته های اصغر فرهادی به شمار آورد، به رغم آن 
که ممکن است به دایل خاصی در جامعه جهانی 
مورد اقبال قرار گیرند، در نهایت خیلی زود فراموش 

می شوند. از همین روست که امروزه دیگر آن گونه که 
باید زندگی در میان جریان فیلم ها را شاهد نیستیم. 
زمانی ساخته های مجید مجیدی، با تمام اقبالی که 
ساخته  از  پس  سال ها  داشتند،  جهانی  جامعه  در 
شدنشان هم مورد بحث و نقد در بین مخاطبین و 
منتقدین بودند و همچنین است ساخته های حاتمی 

کیا در آن ایام و بسیاری دیگر. 
در دهه گذشته فیلم نامه ها از شخصیت پردازی به 
سمت تیپ گرایی و پس از آن به سمت نماد سازی 
بدون هویت سوق پیدا کرده اند تا از طریق ساختن 
کاراکترهای خاص بتوانند بخشی از جامعه را در اثر 
خود نمایندگی کنند. همین امر نیز باعث شده است 
تا پیام این آثار از پیامی ضمنی به فریادی بلند تبدیل 
شود که اصل داستان را در همهمه قلدر مابانه خود 

فرو می برد.
در نهایت این صعف تکنیکی منجر به بروز ضعف 
محتوایی در فیلم می شود که خود عاملی است برای 
سرخوردگی مخاطب از تو خالی بودن آثار تولیدی. 
مهمترین شاخصه یک فیلم خوب آن است که حتی 
اگر دروغی به مخاطب می گوید این دروغ را آنچنان 
که  کند  القاء  مخاطب  به  کننده  سرگرم  و  جذاب 

بیننده با دانستن این موضوع، آن را بپذیرد و با آن 
همراه شود، آنچنان که در آثار هالیوودی این امر به 
منصه ظهور می رسد. با این همه در آثار وطنی به 
دلیل آن که اساسا داستانی روایت نمی شود، مخاطب 
نیز پیامی دریافت نمی کند تا آن را بپذیرد و یا رد 
کند. تنها چیزی که مخاطب با آن مواجه است، قیل 
و قال نویسنده حول یک موضوع و از دریچه دید 
اوست. اساسا در آثار متاخر سینمای ایران، فرصت 
تفکر را از مخاطب گرفته ایم تا بتوانیم هرآنچه که ما 
به آن مایل هستیم را مخاطب بشنود و فرصتی برای 

تامل و نتیجه گیری به بیننده داده نمی شود. 
از دیگر مشکاتی که سینمای ایران با آن دست به 
گریبان است را باید ژانر دانست، چرا که در اثر عدم 
شناخت صحیح ژانرها و ویژگی های هر ژانر، آثاری 
ساخته می شود که در نهایت یا کیفیت مطلوب را 
ندارند و یا آنکه به چیزی متضاد با آن چه که به 
نمایندگی آن ساخته می شود، بدل خواهد شد. برای 
 )Horror( وحشت  ژانر  در  که  آثار  برخی  نمونه 
ساخته شده اند بیشتر به کمدی هایی می مانند که 

در فضایی تاریک ساخته شده اند.
اساسا هر ژانر به نوبه خود دارای ساختار فنی و 
محتوایی خاصی است که آن را از دیگر ژانرها متمایز 
می کند، برای نمونه ژانر اکشن ویژگی های خاصی 
ضد  و  قهرمان ها  بین  درگیری  تحرک،  همچون 
قهرمان ها، روایت سریع است حال اگر درگیری بین 
قهرمان ها و ضد قهرمان ها از این ژانر حذف شده و به 
جای آن درگیری احساسی صرف جایگزین آن شود 
اثر ساخته شده عما در روایت خود  خواهیم دید 
دچار بحران شده و محتوای اثر به تبع ژانر دگرگون 

می شود. 
از این رو شناخت و اجرای صحیح ژانر را می توان 
اثر  کیفیت  افزایش  بر  که  دانست  مواردی  از  یکی 
تولیدی تاثیر به سزایی دارد و در نهایت نیز می تواند 
تا حد زیادی در مورد قبول واقع شدن یک اثر توسط 

مخاطبین و عاقمندان هر ژانر موثر واقع گردد.
در پایان می توان گفت سینمای ایران نیازمند یک 
بازنگری در ساختار فیلم سازی خود و بازگشتن به 
سوی سینمای اصولی و فرموله شده است تا بتواند 
ضمن ایجاد جذابیت دست به تجربه های بدیع بزند 
و نه آن که تمام تاریخ سینما را بار دیگر از ابتدا تا به 

امروز تجربه کند. 

 مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی:

خروجی سرمایه گذاری  تحقیقاتی   در 
اقتصاد  محسوس نیست   

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران:

تجویز شیر خشک به نوزادان چند روزه
 یک خیانت است

امضاء تفاهم نامه تأسیس »مرکز بین المللی 
تحقیقات و آفرینش های هنری« در تبریز

طی پروژه مشارکتی دولت و شهرداری 
تبریز صورت می گیرد؛

احداث بیمارستان 32۷ 
تختخوابی تامین اجتماعی در 

شهرک خاوران تبریز 

ــان  ــتاندار آذربایج ــر کار، اس ــور وزی ــا حض ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــهردار و رئی ــرقی، ش ش
تبریــز و جمعــی از نماینــدگان اســتان در 
مجلــس، احــداث بیمارســتان 327 تختخوابــی 
ــز  ــاوران تبری ــی در شــهرک خ ــن اجتماع تامی

ــاز شــد. آغ
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــال  ــتان در س ــن بیمارس ــهریار، ای ــل از ش نق
ــدارد ولــی در اعتبــارات ســال  95 بودجــه ای ن
ــات  ــود و عملی ــاظ می ش ــارات آن لح 96 اعتب
اجرایــی آن بــا ســرعت بیشــتری پیگیــری 
عملیــات   ،95 ســال  طــول  در  و  می شــود 
ــه انجــام  ــره ب ــل از اجــرا، نقشه کشــی و غی قب
می رســد و بــر اســاس جــدول زمانبنــدی 
ســال  ســه  حــدود  خانه ســازی،  شــرکت 

عملیــات احــداث آن طــول می کشــد.
گفتنــی اســت شــهرداری و شــورای اســامی 
ــا در اختیــار قــرار دادن زمیــن  ــز، ب شــهر تبری
ــز  ــن مرک ــداث ای ــگان، در اح ــورت رای ــه ص ب

ــد. مهــم درمانــی مشــارکت داشــته ان
کنــار  در  تختخوابــی،   327 بیمارســتان 
ــش  ــده نق ــاخت های پیس بینی ش ــایر زیرس س
ــز  ــاوران تبری ــهرک خ ــعه ش ــی در توس اساس

ــت. ــد داش خواه
 نوش آبادی: 

برخی پروژه های عمرانی فرهنگی 
پس از ۱0سال هنوز تمام نشده اند 

 ســخنگوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
از واگــذاری پروژه هــای عمرانــی نیمه تمــام 
فرهنگــی بــه بخــش خصوصــی خبــرداد و 
ــر  ــدم تغیی ــه شــرط ع ــا ب ــن پروژه ه ــت: ای گف
ــش  ــه بخ ــی ب ــرداری فرهنگ ــری و بهره ب کارب

ــود.  ــذار می ش ــی واگ خصوص
بـه گـزارش هفتـه نامـه عجب شـیر بـه نقل 
از خانـه ملـت، حسـین نوش آبـادی بـا اشـاره 
تمـام  نیمـه  عمرانـی  پروژه هـای  وجـود  بـه 
فرهنگـی در سراسـر کشـور، گفت: 10 سـال از 
عمـر برخـی پروژه هـا می گـذرد و بیـش از ایـن 
نمی تـوان منتظـر تأمیـن اعتبار بـرای اتمام آنها 
بـود زیـرا منابع مالـی بـرای تکمیـل پروژه های 
عمرانـی در بخـش فرهنگ و هنر محدود اسـت.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با 
بیان اینکه پروژه های مذکور 10 الی 30 درصد 
اظهار  نرسیده اند،  سرانجام  به  ولی  داشته  رشد 
کرد: وجود چنین پروژه های برای حوزه فرهنگ 

و هنر مطلوب نیست.
وی از واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام 
خصوصی  بخش  به  هنر  و  فرهنگ  بخش  در 
خبرداد و افزود: این پروژه ها به شرط عدم تغییر 
کاربری و تأکید بر بهره برداری فرهنگی به بخش 

خصوصی واگذار می شود.
بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  نوش آبــادی   
تشــویق بخــش خصوصــی در راســتای پذیــرش 
پروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام فرهنگــی، 
ایــن مهــم بــه قیمــت تمــام شــده ارائــه 
ــا  ــردم از آنه ــل، م ــس از تکمی ــا پ ــود ت می ش

شــوند بهره منــد 

مقام اول دیگر در عرصه سامت برای 
شهر اولین ها:

افتتاح بانک شیر مادر برای 
نخستین بار در کشور 

بانــک شــیر مــادر بــرای نخســتین بــار 
در کشــور صبــح امــروز در دانشــگاه علــوم 
ــادر  ــا هــدف تأمیــن شــیر م ــز ب پزشــکی تبری
ــارس و پرخطــر افتتــاح شــد. ــوزادان ن ــرای ن ب

ــادر  ــیر م ــک ش ــروز بان ــر ام ــش از ظه پی
بــرای نخســتین بــار در کشــور در مرکــز 
آموزشــی، درمانــی الزهــرا بــا حضــور مقامــات 
ــده و  ــاح ش ــتانی افتت ــوری و اس ــی، کش جهان

مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.
دانشــگاه  رئیــس  محمدحســین صومــی 
علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن مراســم بــا تأکید 
بــر اهمیــت تغذیــه بــا شــیر مــادر بــا الهــام از 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، به ویــژه 
موضــوع پــر اهمیــت اقتصــاد مقاومتــی اشــاره 
اقتصــادی  صرفه هــای  بــه  هوشــمندانه ای 
ــی و  ــد علم ــار فوای ــم در کن ــرح عظی ــن ط ای

داشــتند. آن  انسان دوســتانه 
مرنــدی رئیــس فرهنگســتان علــوم پزشــکی 
نیــز در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
ــوم  ــگاه عل ــکاران دانش ــس و هم ــات رئی زحم
ــادر را کاری  ــیر م ــک ش ــاح بان ــکی افتت پزش

ــرد. ــداد ک ــی قلم ــم علم عظی
ــدوق  ــد صن ــده جدی ــس نماین ــام پارک ویلی
کــودکان ملــل متحــد )یونیســف( در جمهــوری 
ــحالی از  ــار خوش ــن اظه ــران، ضم ــامی ای اس
کار انجــام یافتــه گفــت: ســاانه هــزاران نــوزاد 
ــادر  ــیر م ــا ش ــه ب ــدم تغذی ــل ع ــارس به دلی ن

ــد. ــت می دهن ــود از دس ــان خ ج
ــرای  ــادر ب ــیر م ــا ش ــه ب ــزود: تغذی وی اف
ــون  ــه معج ــه منزل ــوزادان، ب ــان ن ــات ج نج

می کنــد. عمــل  جادوئــی 
پارکــس بــرای توســعه ایــن مراکــز و افزایش 

تعــداد آنهــا در ایــران اظهــار امیــدواری کرد.
ــیر  ــتفاده از ش ــی اس ــع علم ــاس مناب براس
ــا شــیر  ــادر و ی مادران)ترجیحــا شــیر خــود م
ــت  ــیس )عفون ــک سپس ــی( ریس ــادر اهدای م
)بیمــاری  نکــروزان  انترکولیــت  نــوزادی(، 
التهابــی روده نــوزادان( را کاهــش می دهــد 
ــوزادان در  ــل ن ــوش و تکام ــش ه ــه افزای و ب

می کنــد. کمــک  بلندمــدت 
در ایــن بانــک، شــیر اهدایــی مــادران جمــع 
آوری و پاســتوریزه می شــود تــا بــرای مصــرف 
در نوزادانــی کــه از شــیر مــادر خودشــان 

ــن شــود. ــاده و ام محــروم هســتند، آم
مــادران  شــیرهای  کــه  معنــی  بدیــن 
اهدایــی پــس از تاییــد آزمایشــگاه مــورد 
ــک  ــا ریس ــد ت ــرار می گیرن ــیون ق پاستوریزاس
ــی و  ــت س ــت ب، هپاتی ــال)HIV( هپاتی انتق
ــرود. CMV و باکتری هــای معمــول از بیــن ب

عمــده  قســمت  پاستوریزاســیون  بــا 
ــظ  ــادر حف ــیر م ــود در ش ــی موج ــواد ایمن م
نســبت  دلیــل  همیــن  بــه  و  می شــود 
بــه شــیر خشــک ارجــح اســت ســازمان 
یونیســف  و   )WHO(بهداشــت جهانــی 
 AAP( American Academy of(و
ــر  ــه ه ــه ب ــی ک ــرای نوزادان Pediatrics ب

ــتند  ــروم هس ــود مح ــادر خ ــیر م ــل از ش دلی
شــیر دایــه بــا شــیر آمــاده شــده توســط 
ــک شــیر  ــد. بان ــه می کنن ــک شــیر را توصی بان
ــن  ــاس آخری ــر اس ــرا ب ــتان الزه ــادر بیمارس م
مــادر  شــیر  بانک هــای  دســتورالعمل های 
امریــکا)HMBANA( آمــاده شــده اســت.

ــال  ــدود 90 س ــت، از ح ــر اس ــه ذک ازم ب
قبــل در کشــورهای پیشــرفته بانک هــای شــیر 
مــادر فعــال هســتند و ایــن اولیــن نمونــه ایــن 

بانــک در کشــور اســت.
ــز  ــن واحــد در ســاختمان شــماره 2 مرک ای
ــرفته،  ــای پیش ــد یخچال ه ــی مانن ــا امکانات ب
ــو  ــیرمادر، اکت ــتوریزه کننده ش ــتگاه پاس دس

ــده اســت. ــدازی ش اســکن راه ان
ــت  ــه هم ــادران ب ــیر م ــک ش ــیس بان تاس
تاش هــای دکتــر محمــد باقــر حســینی، 
ــی  ــت مال ــا حمای ــوزادان و ب ــص ن ــوق تخص ف
ــه اســت. ــوزادان صــورت گرفت اداره ســامت ن

هر شهر
 یک خبرنگار

هفته نامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 
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فرمانــدار تبریــز از احتمــال ارائــه درخواســت 
ــه  ــر برنام ــت تغیی ــال جه ــیون فوتب ــه فدراس ب
ــور  ــازی و تراکت ــین  س ــای ماش ــابقات تیم ه مس
ســازی تــا زمــان آمــاده شــدن ورزشــگاه یــادگار 

ــر داد. ــام خب ام
بــا  گفت وگــو  در  شــهرتی فر  رحیــم 
خصــوص  در  تبریــز  در  فــارس  خبرنــگار 
تعییــن و رزشــگاه میزبــان دیدارهــای تیم هــای 
تراکتورســازی و ماشین ســازی در هفته هــای 
ابتدایــی لیــگ برتــر اظهــار داشــت: متاســفانه 
ــای بســیاری  ــا محدودیت ه ــن موضــوع ب در ای
مواجــه هســتیم و بــرای تصمیم گیــری در ایــن 
ــت. ــر اس ــادی مدنظ ــات زی ــوص ماحظ خص

ــر و  ــه تعمی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرتی فر ب ش
ــام )ره(  ــادگار ام ــگاه ی ــن ورزش ــض چم تعوی
در مقطــع کنونــی ناگزیــر بــوده، گفــت: طبــق 
بررســی های صــورت گرفتــه ورزشــگاه های 
تختــی ) باغشــمال( و بنیــان دیزل ) اختصاصــی 
گزینه هــای  تنهــا  تبریــز(  گســترش فواد 
ــن  ــتفاده از ای ــرای اس ــه ب ــتند ک ــود هس موج

ــود دارد. ــی وج ــرایط خاص ــز ش ــا نی مکان ه
ــکوهای  ــه  س ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــل  ــت قاب ــاظ مقاوم ــمال از لح ــگاه باغش ورزش
ــار  ــگاه دچ ــن ورزش ــزود: ای ــت، اف ــد نیس تائی
مشــکاتی اســت کــه مقاومــت ســکوها از 
جملــه آنهــا بــه شــمار مــی رود؛ در حالــی کــه 
ــواداران  ــی ه ــت جان ــامتی و امنی ــظ س حف

ــت. ــوع اس ــن موض ــا مهم تری ــرای م ب

موضــوع  همچنیــن  تبریــز  فرمانــدار 
ــوادار را مشــکل پیــش رو در  ــم ه ــش ک گنجای
ــزل از بازی هــای  ــان دی ــی ورزشــگاه بنی میزبان
ــرد و  ــوان ک ــازی عن ــازی و تراکتورس ماشین س
بیــان داشــت: همانطــور کــه پیــش از ایــن در 
ــواد  ــدار فصــل گذشــته گســترش ف ــد دی چن
کــه احتمــال حضــور بیــش از ظرفیــت هــوادار 

در ایــن ورزشــگاه وجــود داشــت، بــا برگــزاری 
ــان  ــر همچن ــن ام ــم، ای ــت کردی ــازی مخالف ب
ــود دارد و  ــزل وج ــان دی ــگاه بنی ــرای ورزش ب
شــورای تامیــن بــه هیــچ عنــوان از ایــن اصــل 

ــد. ــی نمی کن ــم پوش چش
ارتباطــی  راه هــای  مســأله  شــهرتی فر 
ــود  ــن وج ــزل و همچنی ــان دی ــگاه بنی ورزش

کارخانــه و شــرکت های صنعتی در ایــن منطقه 
را یکــی دیگــر از حساســیت ها و محدودیت هــا 
موجــود دانســت و تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه حضــور هــواداران تراکتــور در تمرینــات 
ایــن تیــم طــی هفته هــای اخیــر بیــش از پنــج 
هــزار نفــر بــوده، مســلماً اســتقبال از بازی هــای 
ــداد  ــن تع ــتر از ای ــیار بیش ــازی بس تراکتورس
خواهــد بــود و برگــزاری دیدار هــای ایــن تیــم 
و همچنیــن ماشین ســازی در ورزشــگاه بنیــان 
ــایر  ــم و س ــش ک ــه گنجای ــه ب ــا توج ــزل ب دی
ــت. ــوار اس ــده، دش ــرح ش ــای مط محدودیت ه

ــور  ــال حض ــه احتم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد  ــگاه و تهدی ــت ورزش ــش از ظرفی ــوادار بی ه
ــن  ــی، مهم تری ــم اجتماع ــی و نظ ــت جان امنی
ماک هــای شــورای تامیــن اســتان بــرای  
مــکان برگــزاری بازی هــای لیــگ برتــر اســت، 
اظهــار داشــت: روز شــنبه هفتــه آتــی بازدیدی 
ــادگار امــام  ــد آمــاده ســازی ورزشــگاه ی از رون
)ره( تبریــز خواهیــم داشــت و پــس از آن طــی 
جلســه ای بــا مســئولین ارگان هــای  مرتبــط، در 

ــود. ــری می ش ــورد تصمیم گی ــن م ای
درخواست  ارائه  احتمال  از  تبریز  فرماندار 
تیم های  پرتماشاگر  دیدارهای  تعویق  برای 
ماشین سازی و تراکتور سازی تا زمان آماده شدن 
ورزشگاه یادگار امام )ره( خبر داد و اضافه کرد: 
به هر حال باید تمامی شرایط را در نظر داشت 
و در همین راستا پس از ارزیابی کامل موضوع ، 

بهترین تصمیم را اتخاذ می کنیم.

از  پــس  ملــی  تیــم  پیشــین  کاپیتــان   
ــد  ــروز قص ــت: ام ــال گف ــی از فوتب خداحافظ
ــم.  ــت کن ــی مســائل صحب ــاره خیل ــدارم درب ن
جــواد نکونــام در حاشـــــیه مراســـــم 
ــن  ــن ای ــت: م ــال گف ــی اش از فوتب خداحافظ
ــروز آن  ــودم و ام ــه ب ــل گرفت ــم را از قب تصمی
ــاق  ــن اتف ــه ای ــحالم ک ــردم. خوش ــی ک را عمل

ــود.  ــخت ب ــیار س ــد بس ــاد هرچن افت
وی افــزود: واقعــاً ناراحــت کننــده اســت کــه 
بعــد از ســال ها فوتبــال بــازی کــردن بخواهــم 
ــد  ــا در هــر صــورت بای ــار بگــذارم ام آن را کن
ــروز  ــی داد. از ام ــاق رخ م ــن اتف ــک روزی ای ی
ــر  ــدم فک ــیر جدی ــت در مس ــه موفقی ــط ب فق
ــم  ــود را می کن ــاش خ ــت ت ــم و نهای می کن
کــه بتوانــم در حرفــه مربیگــری موفــق شــوم. 
برنامه هایــی دارم و می خواهــم  ایــن کار  در 
مراحــل ازم را در عرصــه مربیگــری طــی کنم.

ــش  ــی در واکن ــم مل ــین تی ــان پیش کاپیت
ــی  ــن مکان ــرا در چنی ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ب
ــن  ــا )ع( ای ــام رض ــت ام ــه بهش ــز خیری و مرک
ــرده اســت، گفــت:  ــی ک ــم خــود را عمل تصمی
ایــن یــک کار دلــی بــود کــه انجــام دادم. 
دوســت داشــتم در کنــار ایــن عزیــزان معلــول 
ــن دارم  ــادی در ذه ــرات زی ــا خاط ــه از آنه ک
ایــن کار را انجــام دهــم. از تمــام ایــن دوســتان 
عزیــزم ممنونــم کــه مــرا در جمــع خــود 

ــد. پذیرفتن
ــکاری  ــایعه هم ــه ش ــش ب ــام در واکن نکون
ــوان  ــی عن ــم مل ــی روش در تی ــوس ک ــا کارل ب
کــرد: بحــث همــکاری مــن بــا کــی روش بحــث 
ــروز نیســت، چــرا کــه یــک ســال  امــروز و دی
ــه  ــی روش ب ــن پیشــنهاد از ســوی ک ــش ای پی
ــم  ــم گرفت ــا در آن مقطــع تصمی ــد ام ــن ش م
ــر از  ــال حاض ــم. در ح ــه ده ــم ادام ــه فوتبال ب

فوتبــال خداحافظــی کــردم  و قصــد مربیگــری 
ــد  ــی روش بای ــا ک ــکاری ب ــرای هم ــا ب دارم ام

ــال چیســت. ــیون فوتب ــر او و فدراس ــد نظ دی
وی بــا اشــاره بــه جلســه اخیــرش بــا 
ــاره  ــاج درب ــا ت ــار داشــت: ب ــاج  اظه ــدی ت مه
مســائل مختلــف فوتبالــی صحبــت کردیــم و در 
ــت  ــا وی صحب ــه دارم ب ــی ک ــورد برنامه های م
کــردم امــا اینکــه بیــن مــا چــه صحبت هایــی 

ــم. ــم بگوی ــد را نمی توان ــدل ش رد و ب
ــش  ــی در واکن ــم مل ــین تی ــان پیش کاپیت

بــر  مبنــی  دیگــری  بــه ســوال خبرنــگار 
اینکــه دوســت داشــت در اســتقال از فوتبــال 
خداحافظــی کنــد امــا گویــا مربیــان ایــن تیــم 
ــه ایــن کار نداشــتند، هرچنــد پرویــز  عاقــه ب
مظلومــی ادعــا کــرده می خواســته نکونــام 
ــی  ــه برخ ــی ک ــاورد درحال ــتقال بی ــه اس را ب
ــت  ــت: دوس ــد، گف ــاق نبودن ــن اتف ــق ای مواف
ــن مســائل صحبــت  ــورد ای ــروز در م ــدارم ام ن
کنــم و در آینــده ایــن کار را خواهــم کــرد امــا 
ــه  ــت دارد. ب ــتم واقعی ــه ام نوش ــه در بیانی آنچ

ــم  ــد مه ــتقالی ها بای ــا اس ــرای م هرصــورت ب
ــه  ــتقال دو س ــد. اس ــان باش ــت تیمم موفقی
ــم  ــده و آرزو می کن ــان نش ــت قهرم ــال اس س
ایــن فصــل بتوانــد قهرمــان شــده و هوادارانــش 
را خوشــحال کنــد. در مــورد صحبت هــای 
او،  اســت  بهتــر  بگویــم  بایــد  مظلومــی 

ــد. ــت کن »باز«صحب
ــش از  ــرات تلخ ــوص خاط ــام در خص نکون
فوتبــال خاطرنشــان کــرد: بیشــترین جایــی که 
خیلــی دلــم ســوخت در جــام ملت هــای آســیا 
بــود. باخــت بــه عــراق در ضربــات پنالتــی واقعا 
دردنــاک بــود و مــن از تــه دل ناراحــت شــدم 
کــه نتوانســتیم بــا آن تیــم بســیار خوبــی کــه 

داشــتیم قهرمــان شــویم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــاای  ــترالیا ب ــام را در اس ــت ج ــت داش دوس
ــردن  ــاا ب ــث ب ــرد: بح ــد ک ــرد تأکی ــر بب س
ــم  ــود تی ــن ب ــن از ای ــی م ــود ناراحت ــام نب ج
ــی می توانســتیم  ــی داشــتیم و حت بســیار خوب
قهرمــان شــویم کــه متأســفانه بدشانســی 

ــم. آوردی
کاپیتـــان پیشـــین تیـــم ملـــی بـــا اشـــاره 
بـــه شـــیرین تریـــن خاطراتـــش از فوتبـــال 
ـــال ها  ـــاد دارم. س ـــوب زی ـــرات خ ـــت: خاط گف
در تیـــم ملـــی حضـــور داشـــتم و روزهـــای 
ـــر  ـــتیم. از نظ ـــیاری را داش ـــیرین بس ـــخ و ش تل
خـــودم دو گلـــی کـــه بـــه کـــره زدم و گلـــم 
بـــه عربســـتان از شـــیرین تریـــن خاطـــرات 

فوتبالـــی ام اســـت.
نکونــام دربــاره برگــزاری بــازی خداحافظــی 
ــی،  ــون دای ــی چ ــرای بزرگان ــی ب ــت: وقت گف
باقــری، مهدوی کیــا و ... بــازی خداحافظــی 
ــن  ــن ای ــرای م ــت ب ــازی  نیس ــد نی نمی گذارن

ــد. ــام دهن کار را انج

دوچرخــه ســواران خراســان شــمالی بــا 
ــان  ــمالی ،حامی ــان ش ــان خراس ــعار ›مردم ش

ــدند. ــه‹ وارد تبریــز ش ــه ارومی دریاچ
ــه  ــیر ب ــب ش ــه عج ــه نام ــزارش هفت ــه گ ب
ــی  ــط عموم ــس اداره رواب ــا، رئی ــل از ایرن نق
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان 
و  آبــادی‹  حســن  ›احمــد  گفــت:  شــرقی 

›مهــران محمــدی‹ برنامــه خــود را از خراســان 
ــک  ــافت ی ــی مس ــس از ط ــاز و پ ــمالی آغ ش
ــیدند. ــز رس ــه تبری ــری ب ــزار و 500 کیلومت ه

داوود قاســم زاده افــزود: ایــن دوچرخــه 
ســواران، حرکــت زیســت محیطــی خــود را در 

ــانند. ــان می رس ــه پای ــه ب ــتان ارومی شهرس
ــا  ــن دو دوچرخــه ســوار ب ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــتفاده از دوچرخ ــگ اس ــج فرهن ــدف تروی ه
ســواری، حمایــت از پویــش ›ســه شــنبه هــای 
ــای  ــیت ه ــش حساس ــودرو‹ و افزای ــدون خ ب

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــه احی ــی نســبت ب عموم
می زننــد. رکاب 

قاســم زاده اظهــار کــرد: ایــن دوچرخــه 
ــان  ــای خراس ــتان ه ــذر از اس ــا گ ــواران ب س
شــمالی، گلســتان، مازنــدران، گیــان و زنجــان 

ــد. ــیده ان ــز رس ــه تبری ــس از 9 روز ب پ
دریاچــه ارومیــه دومیــن دریاچــه شــور 
ــا  ــته ب ــال گذش ــه در 20 س ــت ک ــان اس جه
ــده و از  ــه ش ــی مواج ــم آب ــدید ک ــران ش بح
ــاه ســال  ــری آن در مهرم ــه 5700 کیلومت پهن

گذشــته تنهــا حــدود 10 درصــد باقــی مانــده 
ــود. ب

دریاچه  در  موجود  آب  میزان  این،  از  پیش 
ارومیه تا 32 میلیارد متر مکعب نیز رسیده بود و 
در تراز اکولوژیک 1274.1 متری دریاچه ارومیه 
از سطح دریاهای آزاد، میزان آب آن نزدیک به 

14 میلیارد متر مکعب بوده است.
امســال رونــد خشــکی ســال هــای گذشــته 
دریاچــه ارومیــه متوقــف شــده و ایــن دریاچــه 

ــد. ــت را می گذران ــرایط تثبی ش
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه از ســال 
ــدون در  ــی م ــای اجرای ــه ه ــا برنام ــته ب گذش
راســتای تثبیــت وضعیــت فعلــی دریاچــه 
ــش  ــه بخ ــه نتیج ــرده ک ــاز ک ــی را آغ اقدامات

ــت. ــوده اس ب

فرماندار تبریز عنوان کرد

احتمال تغییر در برنامه بازی  
ماشین ـ تراکتور

نکونام:

 بحث همکاری من با کی روش بحث 
امروز و دیروز نیست

دوچرخه سواران خراسان شمالی با شعار نجات 
دریاچه ارومیه وارد تبریز شدند

درمنطقه آزاد ارس صورت گرفت؛
مقام اول تبریز درمسابقات »آماده« 
بانوان امدادرسان هال احمر استان

چهارمیــن دوره مســابقات »آمــاده« المپیــاد 
مهــارت هــای امــدادی دادرســان هــال احمــر 
آذربایجــان شــرقی در منطقــه آزاد ارس برگــزار 
و تیــم تبریــز حائــز رتبــه اول رقابت هــا در 

بخــش بانــوان شــد.
ایــن المپیــاد بــا حضــور 13 شهرســتان 
حــال  در  جلفــا  در  شــرقی  آذربایجــان 
ــر  ــوز دخت ــش آم ــت و 450 دان ــزاری اس برگ
ــت  ــه رقاب ــا هــم ب ــه ب و پســر بصــورت جداگان
ــه  ــاد ب ــن المپی ــر ای ــرات برت ــد و نف پرداخته ان

یافــت. خواهنــد  راه  کشــوری  رقابت هــای 
ــب از  ــای منتخ ــم ه ــا تی ــن رقابت ه در ای
ــراب،  ــا، س ــاب، جلف ــس، بن ــر، هری ــز، اه تبری
ــد،  ــه، مرن ــیر، میان ــب ش ــوج، عج ــکو، تس اس
در  کــه  دارنــد  حضــور  مراغــه  و  ملــکان 
نخســتین روز برگــزاری ایــن دوره از مســابقات 
در میــان 12 تیــم منتخــب خواهــر اعزامــی از 
ــیر  ــب ش ــه ،عج ــر ،مراغ ــز، اه ــهرهای تبری ش
ــاب  ــترود،هریس، بن ــه ،مرند،هش ــکان ،میان ،مل
ــز،  ــای تبری ــم ه ــوج، تی ــکو و تس ــراب ،اس ،س
ــا  ــام اول ت ــه ترتیــب مق اهــر و عجــب شــیر ب
ســوم را بخــود اختصــاص داده و تیــم اعزامــی 
از مراغــه بعنــوان تیــم اخــاق در ایــن بخــش 

ــد .. ــناخته ش ش
 ( اضطــراری  اســکان  حریــق،  اطفــاء 
ــری و  ــاه گی ــدوم، پن ــل مص ــی(، حم چادرزن
ــم  ــرل عای ــی و کنت ــراری، ارزیاب ــه اضط تخلی
ــزی  ــل بنــدی، خونری ــی، شکســتگی و آت حیات
ــه و  ــی پای ــت حیات ــداژ، حمای و پانســمان و بان
احیــاء قلبــی و ریــوی، احیــای قلبــی و ریــوی، 
اطفــا  ایمــن،  خــروج  اضطــراری،  اســکان 
ــت و  ــه روی دس ــرد ب ــک ب ــل ب ــق، حم حری
ــل  ــی از مراح ــورت گروه ــدوم بص ــل مص حم

ــت. ــت هاس ــن رقاب ــزاری ای برگ

ــیر  ــتان عجب ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــوده و  ــاط آل ــازی نق ــرح پاک س ــرای ط از اج
دســتگیری 30 معتــاد پرخطــر و توزیع کننــده 
ــدر  ــواد مخ ــواع م ــادی ان ــر زی ــف مقادی و کش

ــر داد. خب
رضا اصانی فر اظهار داشت: به منظور ارتقای 
و  توزیع کنندگان  با  برخورد  و  اجتماعی  امنیت 
امنیت  ارتقای  طرح  خطرناک،  و  تابلو  معتادان 
سطح  در  آلوده  نقاط  پاک سازی  و  اجتماعی 
ماموران  اظهار داشت:  اجرا شد. وی  شهرستان 
پرخطر  معتاد   21 تعداد  طرح،  این  اجرای  در 
تابلو و 9 خرده فروش مواد مخدر را دستگیر  و 
دستگاه  سه  مخدر،  مواد  انواع  زیادی  مقادیر  و 
ترازوی توزین و تعدادی اات مصرف مواد مخدر 
یک  و  موتورسیکلت  دستگاه  چهار  و  کشف  را 

دستگاه خودرو را توقیف کردند.
ــس  ــان پ ــت: متهم ــه گف ــر در ادام اصانی ف
از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونی 

ــو و  ــادان تابل ــی و معت ــع قضای ــل مراج تحوی
ــپ  ــل کم ــروری تحوی ــت بازپ ــاک جه خطرن

اعتیــاد عجب شــیر شــدند.
ــیر  ــتان عجب ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــی  ــارکت مردم ــل و مش ــی از تعام ــا قدردان ب
ــان  ــا متخلف ــس در راســتای برخــورد ب ــا پلی ب
از عمــوم شــهروندان خواســت در صــورت 
ــژه  ــکوک به وی ــت مش ــه فعالی ــاع از هرگون اط
در زمینــه تولیــد و توزیــع انــواع مــواد مخــدر، 
مراتــب را بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 

ــد. ــام کنن اع

ســوارکاری  هــای  مســابقه  دوره  اولیــن 
ــه  ــهند« در مراغ ــام س ــور »ج ــتقامت کش اس

ــد. ــاز ش آغ
بـــه گـــزارش هفتـــه نامـــه عجـــب شـــیر 
ـــوارکاری  ـــات س ـــس هی ـــا، رئی ـــل از ایرن ـــه نق ب
ایـــن  برگـــزاری  حاشـــیه  در  مراغـــه  
مســـابقه ها  گفـــت: در نخســـتین دوره ایـــن 
ـــتان  ـــش اس ـــوار از ش ـــب س ـــا، 55اس ـــت ه رقاب

کشـــور حضـــور دارنـــد.
رضـــا مختـــاری، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از 
تعـــداد کل شـــرکت کننـــدگان هفـــت نفـــر 
خانـــم هســـتند، افـــزود: ورزشـــکارانی از 
ـــان  ـــی، آذربایج ـــان غرب ـــای آذربایج ـــتان ه اس
شـــرقی، لرســـتان، خوزســـتان، کرمانشـــاه 
و ســـنندج در ایـــن مســـابقه ها شـــرکت 

نـــد. کرده ا
وی بــا بیــان اینکــه رقابــت هــای ســوارکاران 
امــروز در روســتای کــرج آبــاد ایــن شهرســتان 

در دو مســافت اصلــی 80 و 100 کیلومتــر 
ــوارکاران از  ــد: س ــادآور ش ــود، ی ــزار می ش برگ
چهارشــنبه بــه منظــور برگــزاری کاس هــای 
ــژه  ــای دامپزشــکی وی ــش ه ــی و آزمای توجیه
اســب ها در ایــن شهرســتان حضــور یافتــه 

انــد.
ــا  ــابقه ها ب ــن مس ــه داد: ای ــاری، ادام مخت
عنــوان جــام ســهند در پنــج مســافت 20، 40، 
60، 80 و 100 کیلومتــر برگــزار می شــود کــه 
بــه ســه نفــر برتــر در مســافت هــای 80 و 60 

ــرد. ــق می گی ــزی تعل ــر جوای کیلومت

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر خبر داد
دستگیری 30 معتاد و توزیع کننده مواد مخدر 

در عجب شیر
 آغاز اولین دوره مسابقه های سوارکاری 

جام سهند در مراغه

انتخاب شغل در دوره های گذشته،خود داستان 
دوران  همان  از  بسیاری  افراد  داشت.  دیگری 
کودکی مجبور به کار می شدند و حتی در دوره ی 
تحصیل در دبستان نیز کاری برای خود دست و پا 
می کردند. بیشتر دانش آموزان با پولی که از انجام 
بدست   ... و  دستفروشی  کارگری،  مثل  کارهایی 
را  خود  تحصیلی  های  هزینه  کمک  می آوردند، 
تأمین می کردند. از طرف دیگر مشاغل محدودی 
در عجب شیر وجود داشت. بدین خاطر ، کارگران 
این مشاغل محدود، با عنوان شغلی خود در جامعه 
شناخته می شدند. تعدادی از این افراد ملقب به 
لقبی در کنار نام اصلی می شدند. در اینجا به برخی 
از این اسامی اشاره می شود تا شغل های آن روزی 
شود: شی چی  یادآوری  تا حدودی  شیر،  عجب 
اسگی )شیرچی عسگر(، چیلینگر مش ممد )مشه 
محمد(، آراباچی اهبر )اکبر(، نجار عابباس، داش 
کسن غامعلی، نال بند ماحمود، داشقاچی حسین، 
کنکان قولو، چوبان ممد، ناخیرچی ایرضا، میسگر 
سلیمان، زیی میخایان بایرام، چودار ایئواز، قصاب 
جلیل، دایقا کاظیم )دارقا(، دال مییی )میری(، 
شوفر حمید، روزنامه چی عابباس، داواچی حاجی 
دایی، سووزیچی حیدر، چپره دوزه لدن آغا باا، 
)درزی(،  اسان  زی  دی   ، سیفعلی  چی  دری 
جوتچو بال، دللح احد )دللک(، بنا پاشا، بندوان 
آلاه وئردی، قفه چی سّید )قهوه چی(، پینه چی 
اسداله ،َچی چی کلب حاجی آغا )چرچی(، دی 
مانچی عبدالحسین )ده ییرمانچی(، بؤهچی سعید 

)بؤرکچو(.
بیشتر شغل هایی که در اینجا به آن ها اشـاره 
شد، با گذشت زمـــان از بین رفته اند. شیرچی ها 
اند.  یا نقاش ها کیفیت کاری شان را تغییر داده 
کار چیلینگر ها عوض شده و نجارها نیز به ساخت 
قطعات جدید می پردازند. داش کسن ها نامشان را 
حفظ کرده ولی کیفیت کارشان را عوض کرده اند. 
آرابا و داشقا جای خود را به وسایل نقلیه ی جدید 
اند. کنکان، یا چاه کن به ندرت برای خود  داده 
کاری پیدا می کند. چوپان و ناخیر چی به تعداد 
کمتری نسبت به گذشته یافت می شوند، در عوض 
میسگر و زیی میخایان و دایقا میدان اقتصادی 
کرده،  عوض  چهره  دّال ها  اند.  کرده  ترک  را 
قصاب ها سوپر و داواچی ها داروخانه دار  شده اند، 
از سووزوچو به همان معنای قبلی خبری نیست و 
چپره دوزلدن و دری چی و دی زی و جوت چی 
یا میدان فعالیت را ترک کرده اند و یا تغییر شغل 

داده اند.
به جای جوتچی، تراکتور چی، به جای دللح، 
و دی  و چر چی  پینه چی،  و  آمده  پیرایش گر 
مانچی صحنه را ترک کرده اند. بناها و بندوان ها و 
قفه چی ها و بؤهچی ها شغل خود را به طور ضعیف 
حفظ کرده اند، با این تفاوت که کمّیت و کیفیت 

کار آن ها قابل مقایسه با گذشته نیست.

کاظم عاشقی
القاب شغلی

تجارت چمدانی
ــدازه  ــه  ان ــه اش ب تجارتخان

ــد. ــی نمای ــت، م ــدان اس ــک چم ی
زایــده  را  تجــارت چمدانــی  اقتصادانــان 
ــی  ــی بارزگان ــی انظباط ــادی و ب ــران اقتص بح
ــوان  ــی ت ــد آن م ــد. در تأیی ــوده ان ــوان نم عن
گفــت در کشــوری کــه تجــارت چمدانــی 
در  کار  و  کســب  فضــای  یعنــی  دارد،  رواج 
کشــور آنچنــان اســت کــه بــه جــای ایــن کــه 
ــد،  ــارج آزاد باش ــا خ ــط ب ــارت و رواب ــن تج ای
ــت،  ــورها اس ــیاری از کش ــه در بس ــه ک چنانچ
ــی کــه  ــا بارزگان ایــن بســتر ســبب می شــود ت
بــه ایــن کار احتیــاج دارد، بــرای ایــن کــه از آن 
عــوارض بپرهیــزد، آن را بــه صــورت چمدانــی 

ــد. ــی ده انجــام م
چمدانــی  تجــارت  نظــری،  دیــدگاه  از 
ــازرگان تجــارت  ــرا ب ــن اســت زی فرصــت آفری
ــی در  ــد ول ــری می ده ــوارض کمت ــده ع کنن
عیــن حــال تهدیــدی اســت بــرای دولــت کــه 
قــرار اســت از ایــن تجــارت، عــوارض و مالیــات 
ــارت  ــن تج ــاری، ای ــاظ آم ــد. از لح ــذ کن اخ

رقــم بزرگــی را تشــکیل نمی دهــد.
جایــگاه تجــارت چمدانــی در حقــوق ایــران 

و جهــان و تأثیــرات آن
تجــارت  ایــران،  مقــررات  و  قوانیــن  در 
نشــده  شــناخته  رســمیت  بــه  چمدانــی 
اســت امــا در ســال ها اخیــر ایــن عنــوان 
رایــج  ایــران  اقتصــادی  مناســبت های  در 
ــه ی برخــی از اســاتید و  ــه گفت شــده اســت. ب
ــت: ــوان گف ــوق تجــارت می ت ــان حق کارشناس

در قوانیــن و مقــررات کشــور مــا، موضوعــی 
ــی” نیســت و ایــن  ــا عنــوان “تجــارت چمدان ب
اصطــاح بــر پایــه مقــررات گمرکــی “کااهــای 
همــراه مســافر” رایــج شــده اســت. آنچــه 
اســمش تجــارت چمدانــی گذاشــته شــده 
ــران  ــده بح ــوش و زائی ــوع خودج ــک موض ی
اقتصــادی یــک جامعــه و عــدم وجــود نظــم و 

ــت. ــی اس ــاط بازرگان انضب
در واقــع در مــورد تجــارت چمدانــی، وقتــی 
حقــوق و امکاناتــی بــرای مســافر در نظــر 
گرفتــه می شــود، همچــون وارد کــردن برخــی 
ــورت  ــه  ص ــرادی ب ــاز، اف ــد نی ــا در ح از کااه
ــدون  ــافرین” ب ــوق مس ــتماتیک از “حق سیس
پرداخــت گمــرک و حقــوق دولتــی، بــرای 
انجــام صــادرات و واردات اســتفاده کننــد کــه 

ــت. ــم نیس ــون ه ــاف قان ــان خ کارش
در مـــورد ایـــن کـــه آیـــا در قوانیـــن 
تجـــارت  مـــورد  در  اســـامی  جمهـــوری 
ـــه  ـــت ب ـــد گف ـــر بای ـــا خی ـــی خـــأ دارد ی چمدان
ـــت  ـــزی نیس ـــی چی ـــارت چمدان ـــن تج ـــر م نظ
کـــه قانـــون بخواهـــد از آن حمایـــت کنـــد، 
بلکـــه زائیـــده اوضـــاع نابســـامان اقتصـــادی 
ـــن  ـــی از ای ـــن اصطاحات ـــاد م ـــه اعتق ـــت. ب اس
دســـت کـــه از ضروریـــات تحمیل شـــده بـــه 
جامعـــه اســـت، نبایـــد در فرهنـــگ حقوقـــی 
جایـــگاه پیـــدا کنـــد چـــرا کـــه خودشـــان از 
ضعف هـــای موجـــود در نظـــام اقتصـــادی،  
فرهنگـــی  مســـائل  و  اجتماعـــی  رفـــاه 
ــناختن  ــمیت شـ ــه رسـ ــده اند .بـ ــی شـ ناشـ
ـــب،   ـــه تقل ـــاری از جمل ـــی” آث ـــارت چمدان “تج
کاهبـــرداری، قاچـــاق و به طورکلـــی منشـــأ 
ــرل آن  ــه کنتـ ــد کـ ــد شـ ــی خواهـ جرم زایـ
را بـــرای مســـئولین امـــر ســـخت می کنـــد. 
بســـیاری از واردات و صـــادرات کااهـــا در 
ــی  ــدون آگاهـ ــی بـ ــارت چمدانـ ــب تجـ غالـ
ـــوع  ـــن ن ـــود. ای ـــام می ش ـــی انج وزارت بازرگان
ــاف،   ــور اصنـ ــر امـ ــد از نظـ ــارت می توانـ تجـ
ایجـــاد  و...  مصرف کننـــدگان  از  حمایـــت 
ــه  ــیه ای بـ ــائل حاشـ ــرده و مسـ ــکل کـ مشـ

ــود آورد. وجـ
چمدانــی  تجــارت  وضعیــت  مــورد  در 
ــد گفــت در  ــر کشــورها، بای در قوانیــن دیگ
ــاز اقتصــادی  ــی نی ــز وقت ــر نی کشــورهای دیگ
وجــود داشــته باشــد و بحــران نظــم و انضبــاط 
بازرگانــی وجــود داشــته باشــد، افــرادی از 
ــافرین در دو  ــررات مس ــن و مق ــت قوانی فرص
ــه   ــرده و ب ــتفاده ک ــد اس ــدأ و مقص ــور مب کش
ظاهــر تجــارت می کننــد. بعضــی از کشــورهای 
ــترش  ــور گس ــان به منظ ــترک المنافع جه مش
مقــررات  تســهیل  بــا  تجاری شــان  روابــط 
واردات و صــادرات کااهــای مســافر بــه  نوعــی 
ایــن نــوع تجــارت را بــه رســمت می شناســند.

ارزش  تجــارت چمدانــی  چنــد درصــد 
تشــکیل  را  ایــران  کااهــای صادراتــی  کل 

؟ هــد می د
ــد  ــان می ده ــران نش ــرگ ای ــای گم آماره
ــی در ســال  1394  ــه ارزش تجــارت چمدان ک
ــه  ــش یافت ــل از آن کاه ــال قب ــه س ــبت ب نس
اســت. براســاس آمارهــا، ســال گذشــته حــدود 
تجــارت  طریــق  از  کاا  دار  میلیــارد   72
چمدانــی از طریــق گمــرکات ایــران بــه دیگــر 
ــد  ــه 10 درص ــت ک ــده اس ــادر ش ــورها ص کش
کمتــر از ســال 1393 اســت. تجــارت چمدانــی 
کااهــای  کل  ارزش  از  درصــد   2 حــدود 

صادراتــی ایــران را تشــکیل می دهــد.

نتیجه گیری:
ــد  ــی توان ــی م ــارت چمدان ــی تج در صورت
منجــر بــه توســعه اقتصــادی شــود کــه، 
ــی  ــورت م ــق ص ــن طری ــه از ای ــی ک صادرات
گیــرد از واردات آن بیشــتر بــوده و واردات 
ــود. ــد نش ــتغال و تولی ــش اش ــه کاه ــر ب منج

ادامه از صفحه 1
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ـــاره  ـــا اش ـــس ب ـــس اول مجل ـــب رئی  نای
ـــت  ـــان دول ـــه پای ـــال ب ـــک س ـــه ی ـــه اینک ب
ـــته از  ـــت: گذش ـــت، گف ـــده اس ـــم مان یازده
ـــان  ـــدت زم ـــن م ـــات، در ای ـــایر موضوع س
کوتـــاه بخواهیـــم موضـــوع اســـتیضاح 
را مطـــرح کنیـــم، اقدامـــی غیرمعقـــول 

اســـت.
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــه نام ـــزارش هفت ـــه گ ب
ـــکیان،  ـــعود پزش ـــنیم، مس ـــل از تس ـــه نق ب
بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع اســـتیضاح وزیـــر 
ــار  ــم اظهـ ــاد در مجلـــس دهـ کار و اقتصـ
ــد  ــوع را در حـ داشـــت: مـــن ایـــن موضـ
رســـانه ها شـــنیده ام ولـــی مجلســـی کـــه 
تـــازه روی کار آمـــده، اوضـــاع، احـــوال و 
و  نیســـت  معلـــوم  هنـــوز  خواســـته ها 
ـــتیضاح  ـــراغ اس ـــؤال س ـــدون س ـــتقیم ب مس

مـــی رود، کمـــی غیـــر منطقـــی اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر کســـی 
می خواهـــد  را  مطلبـــی  و  دارد  حرفـــی 
ـــرده  ـــوت ک ـــدا دع ـــد ابت ـــد، بای ـــرح کن مط
و ســـؤال کنـــد، افـــزود: افـــراد اســـتیضاح 

کننـــده از کجـــا و بـــا چـــه منطقـــی بـــه 
ایـــن مرحلـــه رســـیدند کـــه حتمـــاً بایـــد 

ــد؟ ــتیضاح کننـ ــر را اسـ وزیـ
نایـــب رئیـــس اول مجلـــس در پاســـخ 
ـــه  ـــار ب ـــل فش ـــر دلی ـــی ب ـــوالی مبن ـــه س ب
ـــتیضاح،  ـــرم اس ـــا اه ـــاد ب ـــر کار و اقتص وزی
ـــراد  ـــی از اف ـــات دقیق ـــون اطاع ـــت: چ گف
اســـتیضاح کننـــده نـــدارم و فقـــط در 
ــم  ــاع دارم، نمی توانـ ــانه ها اطـ ــد رسـ حـ
در ایـــن مـــورد اظهـــار نظـــر کنـــم ولـــی 
اینکـــه در اوِل مجلـــس، بـــدون اینکـــه 
ـــت  ـــا او صحب ـــم و ب ـــوت کنی ـــری را دع وزی
ـــرح  ـــرات را مط ـــته ها و تذک ـــرده و خواس ک
ــم،  ــدام برویـ ــن اقـ ــراغ آخریـ ــم، سـ کنیـ
ــد. ــر نمی رسـ ــه نظـ ــی بـ ــن کار منطقـ ایـ

و  اســـکو  تبریـــز،  مـــردم  نماینـــده 
ــک  ــه یـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــهر، بـ آذرشـ
ـــده  ـــم مان ـــت یازده ـــان دول ـــه پای ـــال ب س
ــایر  ــته از سـ ــرد: گذشـ ــان کـ ــت، بیـ اسـ
ـــاه  ـــان کوت ـــدت زم ـــن م ـــات، در ای موضوع
ــتیضاح را مطـــرح  ــوع اسـ بخواهیـــم موضـ

ــت. ــول اسـ ــی غیرمعقـ ــم، اقدامـ کنیـ
ــه  ــخ بـ ــه در پاسـ ــکیان، در ادامـ پزشـ
ــا  ــوه برخوردهـ ــر نحـ ــی بـ ــئوالی مبنـ سـ
بـــا حقوق هـــای نجومـــی، تصریـــح کـــرد: 
حقوق هـــای نجومـــی بحـــث جدیـــدی 
در  چـــه  کـــه  سال هاســـت  نیســـت، 
مجلـــس  از  بیـــرون  در  چـــه  مجلـــس 
پشـــت تریبون هـــا گفتـــه ام، چـــرا بـــه 
ـــتم  ـــد سیس ـــود؟ بای ـــرح می ش ـــی مط تازگ
ـــم  ـــی ه ـــر برخوردهای ـــرد، اگ ـــاح ک را اص
صـــورت گیـــرد ولـــی ســـاختار بـــاز هـــم 
ــی  ــد، بـ ــا را بدهـ ــن پرداختهـ ــازه ایـ اجـ

ــت. ــده اسـ فایـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد ســـاختاری 
درســـت کننـــد کـــه معلـــم، کارگـــر و 
ــر و  ــرد و دکتـ ــون نگیـ ــد، 1 میلیـ کارمنـ
ـــه  ـــرد، ادام ـــون نگی ـــد 100 میلی ـــر ارش مدی
داد: دنبـــال مقصـــر نگردیـــم، بلکـــه بایـــد 
ــورد  ــا برخـ ــم، بـ ــکل بگردیـ ــال مشـ دنبـ
ــت  ــوع درسـ ــن موضـ ــم ایـ ــراد هـ ــا افـ بـ
ــرا  ــد، چـ ــد شـ ــر خواهـ ــود، بدتـ نمی شـ
ــا  ــن پرداخت هـ ــازه ایـ ــتم اجـ ــه سیسـ کـ

ــت. را داده اسـ
نایـــب رئیـــس مجلـــس، در پاســـخ بـــه 
حقوق هـــای  بـــا  وزرا  برخـــورد  نحـــوه 
ـــیاری از  ـــرد: بس ـــان ک ـــر نش ـــی، خاط نجوم
وزرا قدرتـــی در دســـت ندارنـــد، حقـــوق 
افـــراد را وزیـــری نمی توانـــد مداخلـــه 
ــون و  ــه، قانـ ــن نامـ ــه آییـ ــد، چراکـ کنـ
ایـــن  بایـــد  و  داده  اجـــازه  چارچـــوب 

ــود. ــاح شـ ــوب اصـ چارچـ
ــوان  ــه عنـ ــزود: بـ ــز افـ ــده تبریـ نماینـ
مثـــال، در دوران وزارت بهداشـــت، مـــا 
ــدر  ــم، چقـ ــوب می کردیـ ــا را مصـ تعرفه هـ
از ده  تـــوان دخالـــت داشـــتم؟ بیـــش 
مرجـــع در مـــورد آن تصمیـــم می گرفتنـــد 
ــودم،  ــا بـ ــی از آنهـ ــم یکـ ــن هـ ــه مـ کـ
لـــذا بایـــد سیســـتم دریافـــت و پرداخـــت 

اصـــاح شـــود.

طرح استیضاح در سال پایانی دولت "غیرمعقول" است


