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روزنامه

آسیب های اجتماعی روابط دختر و پسر 
قبل از ازدواج

)بخش اول(

تاکید استاندار بر فراهم کردن 
زیرساخت های تبادل گردشگر 

بین ایران و ترکیه

تاکیـد  بـا  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
بـر تبـادل گردشـگر بیـن دو کشـور ایـران و 
ترکیـه گفت: ضـروری اسـت زیرسـاخت های 
الزم جهـت تبـادل گردشـگر بیـن دو کشـور 

فراهـم کنیـم.
بـه گـزارش ایرنـا، اسـماعیل جبـارزاده در 
دیـدار هیات تجاری و سـرمایه گـذاری ترکیه 
بـا وی بـا بیـان اینکـه مـا از شـرکت یونیـت 
اینترنشـنال سـوابق خوبـی داریم، افـزود: این 
شـرکت از جملـه شـرکت هایـی اسـت که در 
هشـت  دوران  در  حتـی  سـخت  زمان هـای 
سـال دفاع مقـدس در کنار ما حضور داشـت.

خوشـحالیم  نیـز  اکنـون  داد:  ادامـه  وی 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  توسـعه  دوره  در 
کارهـای مشـترکی بسـیاری بـا ایـن شـرکت 

می دهیـم. انجـام 
پـروژه  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  جبـارزاده 
ایـن  توسـط  مگاواتـی  هـزار  پنـج  نیـروگاه 
شـرکت، اظهـار کـرد: ایـن شـرکت عـاوه بر 
بخش هـای  در  انـرژی  پروژه هـای  اجـرای 

اسـت. کـرده  آمادگـی  اعـام  نیـز  دیگـر 
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی گفـت: ترکیه 
در حـوزه گردشـگری خـوب عمـل کـرده و 
سـرمایه گـذاری در بخـش توریسـم و هتـل 
داری توسـط ایـن شـرکت فرصـت مناسـبی 
بـرای تبـادل گردشـگر بین دو کشـور اسـت.

وی ادامـه داد: 160 میلیـون نفـر مجمـوع 
جمعیـت دو کشـور فرصـت مناسـبی بـرای 
و  هتل هـا  از  اسـتفاده  و  گردشـگر  تبـادل 

امکانـات دو کشـور اسـت.
جبـــارزاده گفـــت: یکـــی از کشـــورهای 
ــه  ــردش ترکیـ ــرای گـ ــان بـ ــدف ایرانیـ هـ
ــز  ــرکت نیـ ــن شـ ــم ایـ ــت و امیدواریـ اسـ
واســـطه ای بـــرای شناســـاندن ایـــران بـــه 
خصـــوص آذربایجـــان شـــرقی بـــه مـــردم 

ترکیـــه باشـــد.
وی ادامــه داد: در طــول تاریــخ حــس 
متقابــل بیــن مــردم ایــن کشــور وجــود دارد 
کــه هیــچ وقــت احســاس غربــت نمی کننــد.

جهانگیری:
دولت مبارزه با فساد را 

وظیفه خود می داند

معــاون اول رئیــس جمهــور بــه فرهنگیــان 
ــرد  ــت نظــارت خواهــد ک ــان داد: دول اطمین
ــان  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــا در صن ــا پول ه ت
محفــوظ بمانــد و حقــی از آن هــا ضایــع 

نشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری اقتصادایــران، 
اســحاق جهانگیــری در مراســم تودیــع و 
معارفــه وزرای ســابق و جدیــد آمــوزش و 
ــده  ــر عقی ــا ه ــس ب ــر ک ــزود: ه ــرورش اف پ
ــه فســاد شــد  ــوده ب و فکــر سیاســی اگــر آل
ــا آن مبــارزه شــود. مــا از اول دولــت  بایــد ب
گفتیــم کــه فســاد اقتصــادی بــدی، دولــت را 
فراگرفتــه و بنــده پرچــم مبــارزه بــا فســاد را 
ــه در  ــت، چ ــاد اس ــاد، فس ــته ام و فس برداش
ــا آســیبی  ــی. م ــا کنون ــت قبــل باشــد ی دول
ــه خاطــر چشــم پوشــی از  کــه دیــده ایــم ب
ــام  ــه اع ــا ک ــت. بعضی ه ــوده اس ــادها ب فس
می کننــد 2 میلیــارد و 700 میلیــون دالر 
ــده  ــی داده ش ــک زنجان ــه باب ــت ب ــول نف پ
ــا  ــد آن را م ــت بای ــده اس ــده نش و برگردان
ــخص  ــقم آن را مش ــت و س ــی و صح بررس

ــم. کنی
وی بــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیان اشــاره 
ــه  ــر مجموع ــای زی ــت: در بنگاه ه ــرد و گف ک
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان از جملــه بانــک 
ســرمایه خاف هــای زیــادی صــورت گرفتــه 
ــغ  ــا بال ــی م ــات بانک ــروز معوق ــت و ام اس
بــر100 هــزار میلیــارد تومــان اســت و افــراد 
وام گیرنــده دو دســته هســتند گروهــی افراد 
ــود را  ــتند خ ــه نتوانس ــتند ک ــادی هس اقتص
ــا شــرایط اقتصــادی جامعــه همــراه کننــد  ب
و بــه همیــن خاطــر نتوانســتند وام هــای 
گرفتــه شــده را پــس دهنــد کــه اکثــر قاطــع 

از ایــن دســته هســتند.
جهانگیــری افــزود: عــده ای هســتند کــه 
ــز  ــا نی ــد و م ــه ان ــد گرفت ــا زد و بن وام را ب
یــک لیســت 577 نفــری نیــز از آن هــا تهیــه 
ــم و  ــرار داده ای ــه ق ــوه قضائی ــار ق و در اختی

ــد ــه نمی خواهن ــی ک آن های

امروزه به رغم پیشرفت هاي فراوان علوم ارتباطي 
و اطاع رساني، هنوز در بین رسانه هاي گروهي، 
جراید خصوصاً روزنامه ها سودمندترین، فراوان ترین 
و ارزان ترین وسیله براي باال بردن سطح آگاهي 
افراد جامعه و مبارزه با جهل و بي خبري به شمار 
می روند. در بین جوامع توسعه یافته و در حال 
توسعه نشر و مطالعه روزنامه مبین روشنگری، درك 
عمیق و باال بودن شعور سیاسي و اجتماعي است. 

روزنامه ها به خاطر ویژگي هایي از قبیل ارزاني، 
و  اختصار  اخبار،  دقیق  و  صحیح  نقل  فراواني، 
تنوع مطالب و سادگي زبان قادر هستند طیف 
گسترده اي از اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش 
اطاعاتي قرار دهند و نیز به واسطه مقبولیتي که 
در مردم دارند مي توانند وسیله خوبي براي انتقال 
آگاهي  در زمینه هاي مختلف به ذهن مردم و 

تصحیح روابط و ضوابط موجود در جامعه باشند.
از ایـن رو می تـوان گفت توسـعه و پیشـرفت 
هـر جامعـه ای درگرو آگاهی اسـت و با توجه به 
نقـش مطبوعات در ایـن حوزه ضروری اسـت تا 
ضمن بها دادن به نشـریات، جایگاه مناسـبی در 
خانـواده بـرای مطبوعـات ایجـاد کنیـم. در واقع 
حفاظـت و حراسـت از مطبوعـات کـه بـه نوعی 
طایـه داران روشـنگری و آگاهـی بخشـی در 
جامعـه هسـتند تنهـا و تنهـا با مطالعـه محقق 
خواهد شـد و بـر همین مبنا نیـز می توان گفت 
تقویـت فرهنـگ مطالعـه ضامن رشـد و اعتای 

کشـور در زمینه هـای مختلف اسـت.

مطبوعات ابزار توسعه

شبکه خرید و فروش مقاله
 کشف شد

مدیر شرکت سهامی بیمه ایران در استان:

مشتری مداری
 اصلی ترین رویکرد بیمه 

ایران است

قاضی پور:

چوب حراج فوالد مبارکه 
به ثروت ملی

نقش اصحاب رسانه در 
آگاهی بخشی جامعه 

تعیین کننده است

شاخص  دهمین  لگاتوم  تحقیقاتی  موسسه 
منتشر  تازگی  به  را  خود  ساالنه  جهانی  رفاه 
را  جهان  کشورهای  ترین  محروم  و  کرده 

رتبه بندی کرده است.
برای  لگاتوم  موسسه  ایسنا،  گزارش  به 
رتبه بندی خود عوامل زیادی را در نظر گرفته 
تهیه  برای  را  متغیر   10۴ موسسه  این  است. 
فهرست خود مقایسه کرده که در آن آمارهای 
جالبی مانند شمار سرورهای اینترنتی مطمئنی 
بر  استراحت مردم  که یک کشور دارد و نحوه 
مبنای روز به روز هم مورد بررسی قرار گرفته 

اند.
این متغیرها سپس به ۹ زیر شاخص کیفیت 
داری،  حکومت  کسب وکار،  فضای  اقتصادی، 
آزادی  امنیت،  و  ایمنی  سامت،  آموزش، 
زیست  محیط  و  اجتماعی  سرمایه  شخصی، 

طبیعی تقسیم شده اند.
کشورهایی که در رتبه های انتهایی فهرست 

رفاه جهانی جای قرار گرفته اند عبارتند از:
داخلی  جنگ  دلیل  به  که  یمن  یمن:   -1
ویران شده است، در زیرشاخص های اقتصادی، 
و  رتبه  آخرین  در  حکومت داری  و  کارآفرینی 
در سرمایه اجتماعی در دومین رتبه از انتهای 
میان سه  آزادی شخصی در  نظر  از  و  فهرست 

رتبه انتهای فهرست موسسه لگاتوم قرار دارد.
2- افغانستان: چند دهه جنگ از افغانستان 
ویرانه ای بیش بر جای نگذاشته است، بنابراین 
از  کشور  این  که  باشد  نداشته  تعجبی  شاید 
کشورهای  همه  میان  در  شخصی  آزادی  نظر 
رتبه  بدترین  فهرست،  این  در  بررسی  مورد 
به  را  بد  رتبه  سومین  حکومت داری،  نظر  از  و 
خود اختصاص داده است. این عوامل به همراه 

متعدد  شاخص های  زیر  در  ضعیف  امتیازهای 
موجب شده افغانستان همانند سال 2015 در 
رتبه دومین کشور برخوردار از حداقل رفاه در 

جهان قرار بگیرد.
3-  جمهوری آفریقای مرکزی: همان طور که 
می دهد،  نشان  مرکزی  آفریقای  جمهوری  نام 
این کشور در قلب آفریقا قرار دارد. این کشور  
با وجود این که در همه زیرشاخص ها به جز یک 

مورد در میان 10 رتبه آخر قرار دارد، جایگاه 
را  رفاه  دارای حداقل  میان کشورهای  خود در 
و  بخشیده  بهبود   2015 سال  رتبه  به  نسبت 

موفق شده است به رتبه سوم صعود کند.
سال  در   13۴ رتبه  از  سودان  سودان:   -۴
سقوط   2016 سال  در   1۴5 رتبه  به  گذشته 
آزادی  شاخص  زیر  در  کشور  این  است.  کرده 
شخصی دومین رتبه بد را کسب کرده است و 
در همه زیرشاخص ها به جز دو مورد در میان 

10 رتبه انتهایی فهرست قرار دارد.
کنگویی ها  کنگو:  دموکراتیک  جمهوری   -5
زیرا  بیایند،  کنار  کشور  این  در  ناامنی  با  باید 
دوم  رتبه  در  کنگو  دموکراتیک  جمهوری 
ناامن ترین کشورهای جهان قرار دارد. همچنین 
در   131 رتبه  کشور  این  امتیاز  باالترین 

زیرشاخص سرمایه اجتماعی است.
جمهوری  تنها   201۴ سال  در  چاد:   -6
چاد  به  نسبت  تری  کم  رفاه  مرکزی  آفریقای 
رتبه  در  گذشته  سال  در  کشور  این  داشت. 
چهارم کشورهای برخوردار از حداقل رفاه قرار 
داشت اما امسال موقعیت خود را بهبود بخشیده 
شاخص  زیر  در  کشور  این  امتیاز  باالترین  و 

محیط زیست طبیعی بوده است.
7- عراق: به عنوان یکی از مناطقی

محروم ترین کشورهای جهان کدامند؟
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مالک شرکت 
بلبرینگ سازی تبریز 

دستگیر شد

اجرای 100میلیارد ریال 
طرح پژوهشی 

در دانشگاه تبریز

هیچ ساخت و سازی خارج از 
ضوابط میراث فرهنگی 

در محوطه ارک صورت نمی گیرد

آذربایجان شرقی مرکز صنعت و تجارت شمال غرب ایران

عالقه مند به همکاری با واحد های تولیدی و صنعتی استان هستیم
75 درصد بودجه پژوهشی امسال جذب شده است

آذربایجان شرقی تکنولوژی آلمان را قطعا می پذیرد

بیشتر طرح های پژوهشی در حوزه صنعت پیگیری می شود
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دیدگاه یادداشت

جعفر اکبری

این که دخترها درباره دوستی با یک پسر 
نگاه  از  دوستی  این  و  می کنند  فکری  چه 
بسیاری  سوال  شاید  دارد،  شکلی  چه  پسران 

باشد.
پسرها  دیدگاه  می کنند  تصور  دخترها 
بالعکس.  همین طور  و  هاست  آن  همانند 
و  دیدگاه ها  شناختن  دوستی،  روابط  اساس 
با  رو به رو  شدن  در  مخالف  جنس  فکر  طرز 
وقایع و اتفاقات است تا بتوان از این تجربه در 
زندگی مشترك استفاده کرد. اما این یک اصل 
پسران  و  دختران  دوستی  روابط  در  گم شده 
تشنه  پسران  می کنند  تصور  دختران  است. 
احساسات هستند و پسران نیز تصور می کنند 

دختران نیاز جنسی زیادی دارند.
پسران در روابط دوستی به هوس و غریزه 
جنسی خود بیشتر بها می دهند و پس از اولین 
ارتباط جنسی دچار وابستگی جنسی می شوند 
بیشتر  و  رابطه جنسی آن ها گسترده تر  یعنی 

بعدی  ماقات های  تمامی  در  آنها  می شود. 
دنبال فرصتی برای تأمین نیازجنسی و شهوت 
خود هستند و تا زمانی که طرفشان پاسخ گوی 
این نیاز باشد این رابطه ادامه دارد اما هر زمان 
که طرف شان از رابطه جنسی خودداری کند، 
آن موقع است که  اخاق و رفتار پسر تغییر 
می کند یا مدام بهانه گیری می کند یا آن رابطه 
را برهم می زند. اینجا بیشترین لطمه را دختر 

می خورد.
وابستگی  فردی  به  که  زمانی  تا  دختران 
احساسی پیدا نکنند، نمی توانند رابطه جنسی 
را با آن فرد تجربه کنند. ترجیح می دهند این 
رابطه از روی عشق و محبت و دوطرفه باشد. 

چنین  به  تن  احساس  بدون  اینکه  از 
رابطه ای بدهند بیزارند. دختران پس از رابطه 
و  می شوند  بیشتری  وابستگی  دچار  جنسی 
بیشتر دوست دارند مورد توجه احساسی طرف 

مقابل قرار بگیرند. در اکثر روابطی که 

در فرضي که دسترسي به مالک نباشد 
و حق انتقال به غیر وجود نداشته باشد 

تکلیف چیست؟
ــک دسترســي نباشــد  ــه مال ــه ب ــي ک زمان
مجهــول  بــا  می توانــد  ســرقفلي  مالــک 
المــکان اعــام کــردن مالــک از طریــق دادگاه 
نســبت بــه اخــذ مجــوز انتقــال ســرقفلي بــه 

ــد . ــدام نمای ــک اق ــک مل ــت مال طرفی
ــه  ــه ورث ــي ب ــي ملک ــه ســر قفل ــي ک زمان
بــه ارث می رســد انتقــال کل ملــک بــه یکــي  
از وارث بــا عــدم وجــود حــق انتقــال بــه غیــر  

چــه حکمــي خواهــد داشــت؟
اگــر چــه بنابــر نظــر غالــب اســاتید، انتقال 
بیــن وراث بــا توجــه بــه اینکــه وراث نســبت 
ــوند،  ــوب می ش ــریک محس ــر ش ــه یکدیگ ب
ــا  ــد ام ــاب نمی آی ــه حس ــر ب ــه غی ــال ب انتق
ــنهاد  ــف، پیش ــده مخال ــود عقی ــه وج ــر ب نظ
ــز از دادگاه  ــواردي نی ــن م ــود در چنی می ش

اخــذ مجــوز شــود .

اقداماتي که باعث اسقاط حق کسب و 
پیشه و سرقفلي می شوند چیست؟

الــف- انتقــال بــه غیــر: در صورتــي کــه بــا 
ــک ســرقفلي  ــال، مال ــدم وجــود حــق انتق ع
ــه انتقــال )فــروش( ســرقفلي نمایــد  اقــدام ب
ــف  ــت نص ــا پرداخ ــد ب ــک می توان ــک مل مال
حــق ســرقفلي بــه مالــک ســرقفلي یــا 

ــد . ــه نمای ــل را تخلی ــدار مح خری
ــز از  ــغل نی ــر ش ــغل: تغیی ــر ش ب- تغیی
ــن  ــن رفت ــث از بی ــه باع ــت ک ــي اس اقدامات
ســرقفلي می شــود. اگــر در ســند ســر قفلــي 
ــود و  ــد ش ــي قی ــغل خاص ــه( ش ــاره نام )اج
مالــک ســرقفلي بــدون اخــذ رضایــت مالــک 
ــق و  ــد کل ح ــغل نمای ــر ش ــه تغیی ــدام ب اق
حقــوق قانونــي وي از بیــن مــی رود و مالــک 

ــت ــدون پرداخ ــد ب ــک می توان مل

علی تارم

7 4

آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی 
سرقفلی مغازه
)بخش چهارم و پایانی(

بررسی زمینه های همکاری مشترک 
آذربایجان شرقی با ندرزاکسن آلمان
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رقابت های ریاست جمهوری آمریکا در عمل 
بیش از 1۸ ماه به طول می انجامد و نامزدهای 
متعددی  مراحل  از  باید  فرآیند  این  در  حاضر 
عبور کرده و بتوانند در سطوح ایالتی و ملی، هم 
اقبال هواداران حزبی را جلب کرده و هم مورد 

تأیید عموم شهروندان آمریکایی قرار گیرند.
به گزارش تسنیم، انتخابات ریاست جمهوری 
از  یعنی  است،  ماهه  فرآیندی 1۸  آمریکا عما 
خود  قصد  از  رسمی  طور  به  افرادی  که  زمانی 
و در کمیسیون  این سخن گفته  به  ورود  برای 
نامزدی  تقاضای  کشور،  این  فدرال  انتخابات 
صرفا  رقابت ها  این  اما  می کنند.  ثبت  را  خود 
نیست.  مرحله ای  تک  مستقیم  انتخابات  یک 
بلکه فرآیندها، نهادها و قواعدی برای آن تعیین 
شده که در برخی موارد تنها خاص آمریکاست. 
درون  »رقابت های  به  می توان  آن ها  جمله  از 
برگزاری  حزبی«،  »نمایندگان  انتخاب  حزبی«، 
کالج  اعضای  انتخاب  احزاب،  ملی«  »مجمع 

الکترال و مواردی این چنین اشاره کرد.
فرآیند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از 

نظر زمان بندی معموال شامل مراحل زیر است:
برگزاری  از  پیش  سال  یک  بهاِر  فصل  در 
به  ورود  برای  را  خود  قصد  نامزدها،  انتخابات، 
می کنند.  اعام  رسمی  صورت  به  رقابت ها  این 
برگزاری  از  پیش  سال  یک  تابستاِن  فصل  در 
سال  بهاِر  )فصل  بعد  سال  بهار  تا  انتخابات 
و  انتخاباتی  کارزارهای  انتخابات(  برگزاری 
مناظرات حزبی در سطح ایالتی برگزار می شود 
اعام  تبلیغات،  با  می کنند  تاش  نامزدها  و 
سیاست ها و انتقاد از رقبای درون حزبی، اقبال 
اعضای حزب شان را به خود جلب کنند. از ژانویه 
)دی( تا ژوئن )خرداد( ساِل برگزاری انتخابات، 
انتخاب  برای  حزبی  درون  ایالتی  انتخابات 
»مجمع  در  نهایتا  که   - حزبی«  »نمایندگان 
از  می شود.  برگزار   - می کنند  شرکت  ملی« 
ساِل  )شهریور(  سپتامبر  اوایل  تا  )تیر(   جوالی 
»مجمع  آمریکایی  احزاب  انتخابات،   برگزاری 
ملی« خود را برگزار کرده و طی آن »نمایندگان 
نامزد  مختلف،  ایالت های  از  منتخب  حزبی« 
نهایی حزب را برای رقابت های ریاست جمهوری 
انتخاب می کنند. از سپتامبر )شهریور( تا اوکتبر 
کارزارهای  انتخابات،  برگزاری  ساِل  )مهر( 
تبلیغاتی و مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری 
این کشور برگزار می شود. در اوایل نوامبر )آبان( 
ساِل برگزاری انتخابات )سه شنبه پس از اولین 
ریاست  عمومی  انتخابات  نوامبر(،  ماه  دوشنبه 
جمهوری برگزار شده و شهروندان آمریکایی در 
هر ایالت به نامزدهای متقاضی عضویت در کالج 
)آذر(  دسامبر  اوایل  در  می دهند.  رأی  الکترال 
الکترال  کالج  اعضای  انتخابات،  برگزاری  ساِل 
رئیس  معاون  و  جمهوری  رئیس  انتخاب  برای 
)دی(  ژانویه  اوایل  می دهند.  رأی  جمهوری 
ساِل بعد از برگزاری انتخابات، کنگره آمریکا به 
ریاست معاون وقت رئیس جمهوری این کشور 
آرای کالج الکترال را شمارش می کند. 20 ژانویه 
انتخابات،  برگزاری  از  بعد  ساِل  بهمن(  )یکم 
ایاالت  رئیس جمهوری منتخب  تحلیف  مراسم 

متحده آمریکا برگزار می شود.

بنیان های قانونی
رئیــس  انتخــاب  اصلــی  فرآیندهــای 
ــون  ــکا در قان ــده آمری ــاالت متح ــوری ای جمه
ــت و  ــده اس ــریح ش ــور تش ــن کش ــی ای اساس
در متمم هــای 12، 22 و 23 قانــون اساســی 
اصاحاتــی در آن هــا اعمــال شــده اســت. 
ــاب  ــد انتخ ــل فرآین ــیاری از مراح ــه بس البت
رئیــس جمهــوری ایــن کشــور طــی ســال های 
ــن  ــا قوانی ــنت ها ی ــای س ــر مبن ــی و ب طوالن

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــی ش ایالت

شرایط نامزدها
جمهوری  رئیس  معاون  و  جمهوری  رئیس 
می شوند.  انتخاب  چهارساله  دوره های  برای 

نامزدهای تصدی این سمت، عاوه بر اینکه باید 
متولد آمریکا و شهروند این کشور باشند، باید تا 
روز تحلیف دست کم 35 سال سن و 1۴ سال 
این  تصدی  البته  باشند.  متحده  ایاالت  ساکن 

سمت تنها برای دو دوره متوالی ممکن است.

ثبت نام در کمیسیون فدرال انتخابات
انتخابات  در  شرکت  متقاضی  نامزدهای 
ریاست جمهوری این کشور 15 روز پس از اینکه 
جذب  را  انتخاباتی  کمک  دالر  هزار   5 بتوانند 
کرده و یا همین مقدار را برای کارزار تبلیغاتی 
ارتباط  در  را  بیانیه ای  باید  کردند،  خرج  خود 
انتخابات  فدرال  کمیسیون  نزد  خود  نامزدی  با 
به  این کمیسیون  تا  کنند،  ثبت  متحده  ایاالت 
اختیار  مدنظر  نامزد  کارزار  انتخاباتی  کمیته 
هزینه کردن  و  انتخاباتی  کمک های  جمع آوری 

آن را بدهد.

انتخاب نامزدهای حزبی
احزاب عمده آمریکایی برای انتخاب نامزدهای 
حزب شان برای تصدی منصب رئیس جمهوری 
برگزار می کنند که در واقع  »مجمع های ملی« 
»نمایندگان  که  هستند  بزرگی  اجاس های 
این  می کنند.  شرکت  آن  در  ایالت ها  حزبی« 
نمایندگان حزبی در برخی ایالت های این کشور 
از سوی »عامه اعضای حزب« و در برخی دیگر 
از سوی »انجمن های حزبی« انتخاب می شوند. 
به  بنا  حزبی«  »نمایندگان  این  از  برخی  البته 
به  واقع  در  یعنی  دارند،  حزب  در  که  سمتی 
خاطر ارشدیت و سابقه فعالیت حزبی به عنوان 
»نماینده حزبی« انتخاب شده و در مجمع های 

ملی احزاب آمریکایی شرکت می کنند.
کالج  اعضای  مانند  چیزی  حزبی  نمایندگان 
تفاوت که در چارچوب  این  با  الکترال هستند، 
نامزد  انتخاب  آن ها  هدف  و  کرده  عمل  حزبی 
ریاست  رقابت های  به  ورود  برای  حزب  نهایی 
جمهوری این کشور است. نمایندگان حزبی در 
کدام  به  که  داده اند  وعده  پیش  از  موارد  اکثر 
هنگام  در  و  داده  رأی  حزبی  نامزدهای  از  یک 
تشکیل »مجمع ملی حزبی« نیز معموال به نامزد 
مدنظر خود رأی می دهند. با این حال در حزب 
دموکرات آمریکا برخی نمایندگان حزبی وجود 
دارند که از پیش وعده ای برای حمایت از یک 
نهایت کار می توانند  نداده و در  نامزد مشخص 
بنابر نظر خود به هریک از نامزدهای حزبی رأی 

دهند.
نمایندگان حزبی در هر ایالت، معموال به یکی 
طریق  از  یا  می شوند:  انتخاب  شکل  دو  این  از 
رأی عمومی اعضای حزب )یا مردم( در آن ایالت 

طریق  از  یا   - می گویند   primary آن  به  که   -
  Caucuse آن  به  که   - ایالت  در  حزبی  انجمن 
می گویند. البته هر یک از این دو شیوه می توانند 
به دو طریق انجام شوند: باز و بسته. در شیوه باز 
و در شیوه  هر شهروندی می تواند شرکت کند 
بسته، تنها کسانی که عضو رسمی حزب باشند 

می توانند در انتخابات شرکت کنند.
طبق تقسیم بندی حزب دموکرات، در مجموع 
چهار هزار و 765 نماینده حزبی وجود دارد که هر 
نامزدی که بتواند حمایت دو هزار و 3۸3 تن از 
آن ها را کسب کند، نامزد نهایی دموکرات ها برای 
رقابت های ریاست جمهوری خواهد شد. در حزب 
جمهوری خواه نیز مجموع دو هزار و ۴72 نماینده 
بتواند حمایت  که  هرکسی  و  دارد  وجود  حزبی 
هزار و 237 تن از نمایندگان حزبی را کسب کند، 

به عنوان نامزد نهایی حزب انتخاب می شود.
در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، هر 
یک از نامزدهای تصدی پست رئیس جمهوری، 
رئیس  معاونت  نامزد  عنوان  به  را  فرد  یک 
جمهوری همراه خود دارند. در واقع نام های این 
دو تن به صورت لیستی است و نمی توان رئیس 
از  را  وی  معاون  و  لیست  یک  از  را  جمهوری 

لیست دیگری انتخاب کرد.

انتخاب اعضای کالج الکترال
واقع  در  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شامل برگزاری 51 انتخابات مجزا در 50 ایالت 
این 51  در  است.  این کشور  پایتخت  عاوه  به 
عضویت  نامزدهای  به  رأی دهندگان  منطقه، 
از  الکترال رأی می دهند - کسانی که  در کالج 
پیش وعده داده اند که به کدام یک از نامزدهای 
واقع  در  داد.  خواهند  رأی  جمهوری  ریاست 
خود،  رأی  برگه  انداختن  هنگام  رأی دهندگان 
در اکثر ایالت ها نام نامزدهای عضویت در کالج 
به  را  برگه هایی  بلکه  نمی نویسند،  را  الکترال 
نوشته  آن  روی  در  که  می اندازند  رأی  صندوق 
»رأی دهنده به فان نامزد ریاست جمهوری«. 
پس از برگزاری انتخابات محلی در 51 منطقه 
را  الکترال  کالج  شده  انتخاب  اعضای  آمریکا، 

تشکیل می دهند.
نامزد  یک  که  وقتی  آمریکا،  ایالت   ۴۸ در 
را  کشور  این  شهروندان  آرای  اکثریت  بتواند 
ایالت  آن  الکترال  سهمیه  تمامی  کند،  کسب 
درصد   51 اگر  مثال  برای  می کند.  خود  آن  را 
شرکت کنندگان در انتخابات ایالت نیویورك به 
اعام کرده اند  افرادی که  به  واقع  کلینتون )در 
که در کالج الکترال به کلینتون رأی می دهند( 
در  نیویورك  ایالت  سهمیه  تمامی  دهند،  رأی 
کلینتون(  )حامیان  کلینتون  به  الکترال  کالج 

اختصاص پیدا می کند. تنها در دو ایالت نبراسکا 
براساس درصد  تا حدی  ایالتی  ماین سهمیه  و 

رأی دهندگان توزیع می شوند.
آمریکا  بحار  ماورای  سرزمین های  ساکنان 
ندارند،  الکترال  کالج  اعضای  انتخاب  در  نقشی 
هرچند در رقابت های مقدماتی درون حزبی، هر 
کدام از این سرزمین ها تعدادی نماینده حزبی را 

به مجمع های ملی احزاب ارسال می کنند.
مجموع  با  برابر  الکترال  کالج  اعضای  تعداد 
این  سنای  و  نمایندگان  مجلس  اعضای  تعداد 
هر  سهمیه  واقع  در  است.  نفر(   53۸( کشور 
اعضای  تعداد  با  برابر  الکترال  کالج  در  ایاالت 
مجلس نمایندگان و سنای آن ایالت در کنگره 

آمریکا است.
دوشنبه  اولین  از  بعد  سه شنبه  روز  همواره، 
سراسری  انتخابات  برگزاری  تاریخ  نوامبر،  ماه 
ریاست جمهوری یا همان انتخاب اعضای کالج 
نظر  از  تاریخ  این  انتخاب  است.  آمریکا  الکترال 
و  آب  »وضعیت  عامل  سه  در  ریشه  تاریخی 
هوایی«، »تاریخ برداشت محصوالت کشاورزی« 

و »شرکت در مراسم کلیسا« داشته است.
رأی دهندگان  گذشته  زمان های  در  واقع  در 
استقرار  محل  به  رسیدن  برای  بودند  مجبور 
نواحی  مراکز  در  که   - رأی گیری  صندوق های 
)County( مستقر بودند- با اسب مسافرت کنند. 
امکان  این  سه شنبه  روز  در  انتخابات  برگزاری 
یکشنبه  روز  تا  که  می داد  رأی دهندگان  به  را 
در مراسم کلیسای محلی خود شرکت کرده و 
از محل سکونت   - مسافرت  به  را  دوشنبه  روز 
رأی گیری  صندوق های  استقرار  محل  تا  خود 
رأی  بتوانند  سه شنبه  روز  و  دهند  اختصاص   -
ماه  همچنین  بیاندازند.  صندوق  به  را  خود 
نوامبر، بهترین زمان ممکن بین فصل برداشت 
سخت  زمستان های  و  کشاورزی  محصوالت 
ایاالت متحده است، زیرا در این دو بازه زمانی، 
مردم نمی توانستند با استفاده از اسب و درشکه 

به راحتی مسافرت کنند.
پس از تشکیل کالج الکترال، اعضای آن برای 
تشکیل  معاونش  و  جمهوری  رئیس  انتخاب 
از  کدام  هر  اما  می دهند.  رأی  و  داده  جلسه 
داده اند که  وعده  پیش  از  الکترال  کالج  اعضای 
به چه کسانی برای ریاست جمهوری و معاونت 
رأی می دهند و در اغلب موارد اعضای مجلس 
این  به  داده اند.  رأی  اساس  همین  بر  الکترال 
ترتیب هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری که 
بتواند دست کم 270 رأی از مجموع 53۸ رأی 
کالج الکترال را کسب کند، به ریاست جمهوری 

این کشور انتخاب می شود.

نقش آفرینی کنگره در انتخابات ریاست 
جمهوری

نامزدهای ریاست جمهوری  از  اگر هیچ یک 
نتواند اکثریت آرای کالج الکترال را کسب کند، 
مجلس نمایندگان آمریکا از بین سه نامزدی که 
بیشترین رأی را در کالج الکترال کسب کرده اند، 
انتخاب  جمهوری  رئیس  عنوان  به  را  یکی 
می کند. با این تفاوت که در مجلس نمایندگان، 
نمایندگان هر ایالت آمریکا به صورت یک جا و 
در قالب یک رأی واحد به یکی از نامزدها رأی 
رئیس جمهوری  معاون  انتخاب  برای  می دهند. 
دو  بین  از  آمریکا  سنای  شرایط  این  در  نیز، 
نفری که بیشتری رأی را در کالج الکترال کسب 
کرده اند، یکی را برای این سمت انتخاب می کند.

دیوان عالی آمریکا
اگر در فرآیند برگزاری انتخابات اعضای کالج 
به  اختافی  آمریکا  51گانه  مناطق  در  الکترال 
و   2000 سال  انتخابات  همانند   - بیاید  وجود 
جورج  و  گور  ال  آرای  شمارش  سر  بر  مناقشه 
ایالت فلوریدا - دیوان  بوش در ناحیه پالم بیچ 
عالی آمریکا مسئولیت رسیدگی به موضوع مورد 
اتخاذ  را  مقتضی  تصمیم  و  داشته  را  مناقشه 

می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی 
بلبرینگ سـازی  شـرکت  مالـک  دسـتگیری  از 
تبریـز به دلیـل تخلفات متعـدد و بی توجهی به 
تذکـرات کمیسـیون کارگـری و شـورای تامین 

شهرسـتان تبریز خبـر داد.
ســـعید شبســـتری خیابانی در گفت و گـــو 
بـــا فـــارس اظهـــار داشـــت: دو ســـال اســـت 
هـــم از طریـــق شـــورای تامیـــن شهرســـتان 
تبریـــز و هـــم کمیســـیون کارگـــری اســـتان 
تذکـــرات و توصیه هـــای الزم را در جهـــت 
بهبـــود وضعیـــت شـــرکت بلبرینـــگ ســـازی 
بـــه مالـــک ایـــن شـــرکت ارائـــه می دهیـــم 
ـــرات  ـــچ گاه تذک ـــرد هی ـــن ف ـــفانه ای ـــا متاس ام

مـــا را جـــدی نگرفـــت.
ـــد  ـــم بای ـــا هشـــدار دادی ـــا باره ـــزود: م وی اف
هـــر چـــه  زودتـــر مســـائل و مشـــکات کارخانـــه 
حـــل، بدهی هـــای کارگـــران پرداخـــت و 
کارخانـــه بـــه معنـــای واقعـــی فعـــال شـــود 
ـــروز  ـــه ام ـــا ب ـــود و ت ـــنوایی نب ـــوش ش ـــه گ ک
هـــم کارخانـــه زیـــر فشـــار شـــورای تامیـــن 
ــتان  ــری اسـ ــیون کارگـ ــتان و کمسـ شهرسـ

توانســـته اســـت ســـرپا باشـــد.
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــتری خیابانـ شبسـ
از  گذشـــته  در  تبریـــز  بلبرینگ ســـازی 
برندهـــای مطـــرح اســـتان و کشـــور بـــه 
ــفانه  ــرد: متاسـ ــه کـ ــت، اضافـ ــمار می رفـ شـ
ـــه طـــور  ـــه ب ـــر کنتـــرل کارخان در روزهـــای اخی
ـــن  ـــد و ای ـــارج ش ـــک خ ـــت مال ـــل از دس کام
ـــد  ـــام ده ـــت انج ـــچ کاری نمی توانس ـــرد هی ف

ـــورای  ـــه ش ـــال مصوب ـــه دنب ـــت ب ـــه در نهای ک
ــف  ــن مالـــک متخلـ ــتان، ایـ ــن شهرسـ تامیـ
ــروی  ــی و نیـ ــتگاه قضایـ ــکاری دسـ ــا همـ بـ

ــد. ــتگیر شـ ــی دسـ انتظامـ
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی 
خاطرنشـان سـاخت: مـا همچنـان موضـوع را 
از طریـق کمسـیون کارگـری شـورای امنیـت 
کشـور پیگیـری می کنیـم و در آخریـن جلسـه 
ایـن کمیسـیون دالئل و مسـتندات کافی مبنی 
بـر نبـود اهلیـت، صاحیـت و توانمنـدی الزم 
در مالـک شـرکت را ارائـه و درخواسـت کردیـم 
شـرکت بلبرینگ سـازی توسـط کمیته حمایت 
از صنایـع اداره شـود تا بتوانیم مجـددا کارخانه 

را فعـال کنیم.
ــای  ــی بلبرینگ ه ــت: زمان ــان داش وی اذع
ــرف اول را  ــز ح ــازی تبری ــرکت بلبرینگ س ش
ــی محصــوالت مشــابه  ــی زد و حت در کشــور م
ــن تولیــدات  ــا ای ــت ب ــوان رقاب خارجــی هــم ت
ــاهدیم  ــروز ش ــا ام ــتند ام ــت را نداش ــا کیفی ب
ــدت  ــه ش ــدی ب ــای تولی ــت بلبرینگ ه کیفی

ــه اســت. ــزل یافت تن
معـاون اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا بیان 
ایـن  مالـک شـرکت  از دیگـر تخلفـات  اینکـه 

بـود کـه بلبرینگ هـای چینـی وارد می کـرد و 
بـا برنـد بلبرینگ هـای تبریـز بـه بـازار عرضـه 
می کـرد اظهـار کـرد: این اقـدام مالـک کارخانه 
در واقـع خیانـت بـه جان و مال مردم محسـوب 

می شـود.
مذکــور همچنیــن  فــرد  داد:  ادامــه  وی 
ــرکت  ــام ش ــتفاده از ن ــا اس ــری ب ــرکت دیگ ش
و  کــرده  خریــداری  تبریــز  بلبرینگ ســازی 

ــود. ــاال آورده ب ــادی ب ــی زی بده
اســـتاندار  امنیتـــی  سیاســـی  معـــاون 
آذربایجان شـــرقی تصریـــح کـــرد: مـــا همـــه 
ــی،  ــتگاه قضائـ ــکاری دسـ ــا همـ ــوارد را بـ مـ
ـــری  ـــات پیگی ـــی و اداره اطاع ـــروی انتظام نی
می کنیـــم تـــا بتوانیـــم حقـــوق کارگـــران را 
ــه  ــه را وارد چرخـ ــم و مجـــددا کارخانـ بدهیـ

تولیـــد کنیـــم.
بازنشســـتگان  و  کارگـــران  از  تعـــدادی 
ـــای  ـــز در روزه ـــازی تبری ـــه بلبرینگ س کارخان
ــرده   ــع کـ ــه تجمـ ــل کارخانـ ــته  مقابـ گذشـ
بودنـــد. ایـــن کارگـــران نســـبت بـــه عـــدم 
ــه  ــق بیمـ ــزد و حـ ــاه مـ ــه مـ ــت سـ پرداخـ
ـــدم  ـــال ۹5 و ع ـــر( س ـــهریور و مه ـــرداد، ش )م
و معتـــرض بودنـــد. همچنیـــن جمعـــی از 

ـــا  ـــداد آنه ـــه تع ـــه ک ـــن کارخان ـــتگان ای بازنشس
در حـــدود 30 نفـــر اســـت و بـــه تدریـــج از 
ســـال ۹2  بازنشســـته شـــده اند بـــه دلیـــل 
ـــان کار،  ـــنوات پای ـــاداش س ـــردن پ ـــت نک دریاف

در تجمع هـــا حضـــور داشـــتند.
ـــود  ـــا وج ـــی هســـتند، ب ـــران مدع ـــن کارگ ای
ـــا  ـــکات آنه ـــت مش ـــد نوب ـــون چن ـــه تاکن آنک
ــرح  ــری مطـ ــیون کارگـ ــات کمیسـ در جلسـ
ــری در  ــوز گام موثـ ــا هنـ ــت امـ ــده اسـ شـ
جهـــت تامیـــن خواســـته های صنفـــی آنهـــا 

برداشـــته نشـــده اســـت.
ســـال  در  ایـــران  بلبرینـــگ  شـــرکت 
13۴۸ بـــا مشـــارکت شـــرکت SKF ســـوئد 
تأســـیس شـــد. ایـــن شـــرکت، بلبرینـــگ و 
ــاس  ــی را براسـ ــای مخروطـ ــر برینگ هـ رولـ
ــازمان  ــط سـ ــده توسـ ــه شـ ــخصات ارائـ مشـ
می کنـــد.  تولیـــد  جهانـــی  اســـتاندارد 
ـــش از 1۴  ـــاحت بی ـــا مس ـــرکت ب ـــه ش کارخان
ـــر 3/6  ـــغ ب ـــده و بال ـــع ش ـــز واق ـــار در تبری هکت
میلیـــون عـــدد از بلبرینـــگ و رولـــر برینـــگ  
ـــون  ـــر 12 میلی ـــغ ب ـــن بال ـــی و همچنی مخروط
ـــی  ـــای مخروط ـــاچمه و رولره ـــواع س ـــدد ان ع
ـــن  ـــد. ای ـــد می کن ـــف تولی ـــایزهای مختل در س
کارخانـــه بـــا پیشـــرفته ترین تکنیک هـــای 
ــی و  ــخصات کیفـ ــن مشـ ــا بهتریـ ــد بـ تولیـ
ـــق  ـــوی و دقی ـــیار ق ـــی بس ـــرل کیف ـــام کنت نظ
ـــدات آن و  ـــام تولی ـــت و تم ـــده اس ـــز ش تجهی
دقـــت چرخشـــی برینگ هـــای IBC مطابـــق 

اســـتانداردهای جهانـــی اســـت.

رئیس جمهور در آمریکا چگونه 
انتخاب می شود؟

مالک شرکت بلبرینگ سازی تبریز 
دستگیر شد

آیت اهلل پورمحمدی:
دور جمهوری اسالمی
نمی توان دیوار کشید

خبرگان  مجلس  عضو  و  مراغه  جمعه  امام 
ارتباطی  فضای  گسترش  به  اشاره  با  رهبری 
کشورمان با جهان پیرامون گفت: دور جمهوری 
در  و  کشید  دیوار  نمی توان  ایران  اسامی 
فعالیت های فرهنگی و هنری باید ضمن توجه به 

ارزش های معنوی به عموم جنبه ها توجه شود.
تقـی  محمـد  اهلل  آیـت  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
و  فرهنـگ  مدیـرکل  دیـدار  در  پورمحمـدی 
ارشـاد اسـامی آذربایجان شـرقی افزود: وزارت 
وزارتخانه هـای  از  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
مهـم کشـور بـوده و عملکـرد ایـن وزارتخانه در 
خانواده هـا بـه ویژه در بین نسـل جـوان جامعه 

تاثیرگـذار اسـت.
وی گفـت: گاهـی ممکـن اسـت در برگزاری 
یـک جشـنواره هنـری برخـی از حساسـیت ها 
از سـوی عـده ای وجـود داشـته باشـد امـا این 
حسیاسـت ها طبیعی اسـت و باید کار حرفه ای 

را مـورد توجه قـرار داد.
و  فرهنــگ  در  کار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــزود: دســت  ارشــاد اســامی دشــوار اســت، اف
ــد  ــامی بای ــاد اس ــگ و ارش ــدرکاران فرهن ان
ــر  ــب هن ــی در قال ــای دین ــی ارزش ه ــا معرف ب
گام هــای اساســی در راســتای توســعه فرهنگــی 

ــد. بردارن

هیچ ساخت و سازی خارج از 
ضوابط میراث فرهنگی 

در محوطه ارک صورت نمی گیرد
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به عملیات 
گفت:  یف  اهلل  فتح  خانه  حیاط  در  ساختمانی 
از  خارج  ارك  حریم  در  سازی  و  ساخت  هیچ 

ضوابط میراث فرهنگی صورت نخواهد گرفت.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
به  اشاره  با  آبدار  مرتضی  آذربایجان شرقی، 
دقت  به  ارك  تاریخی  محدوده  تحوالت  اینکه 
رصد می شود، اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
هر  ارك  محدوده  شناختی  باستان  و  تاریخی 
اقدامی باید با هماهنگی کامل اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 

شرقی صورت پذیرد.
از  نقشه هایی که  به  با توجه  ادامه داد:  وی 
سوی بنیاد مصلی تبریز ارائه شده است ساخت 
و ساز در حیاط خانه فتح اهلل یف به منظور ایجاد 
پارکینگ زیرزمینی و در حد کف)صفر- صفر( 
صورت خواهد گرفت و بنایی خارج از کف حیاط 

احداث نخواهد شد.
مدیریت  با  که  ای  جلسه  طی  گفت:  آبدار 
به  عملیات  ادامه  گرفت،  صورت  مصلی  بنیاد 
اعام  و  شناسی  باستان  مجدد  بررسی  از  بعد 
نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری موکول شد.
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
طی  افزود:  شرقی  آذربایجان  گردشگری  و 
توافق های به عمل آمده، با حمایت های مادی و 
معنوی بنیاد مصلی و مشاوره استادان دانشگاه و 
نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری آذربایجان شرقی خانه فتح اهلل یف 
مرمت و احیا خواهد شد و محوطه آن نیز پس 
از مرمت به منظور حفظ یکپارچگی حریم ارك 

به این مجموعه پیوند خواهد خورد.
وی هر گونه ساخت و ساز مرتفع در حریم 
ارك را منتفی دانست و گفت: به عنوان متولی 
صیانت از میراث فرهنگی اعام می کنیم که در 
حریم  یف  اهلل  فتح  خانه  حیاط  ساز  و  ساخت 

قانونی و مصوب ارك تبریز رعایت خواهد شد.

تبریز فردا میزبان وزیر کشور است
فـردا، پنجشـنبه وزیـر کشـور به تبریز سـفر 
نمایشـگاه  و  تـا چهارمیـن جشـنواره  می کنـد 

فنـاوری ربـع رشـیدی را افتتـاح کنـد.
هـدف  عجب شـیر،  روزنامـه  گـزارش  بـه 
تعامـل  تقویـت  نمایشـگاه  ایـن  برگـزاری  از 
شـرکت های دانش بنیان بـا بخش های خصوصی 
اسـتان  توانمندی هـای  نمایـش  دانشـگاه ها،  و 
در ایـن حـوزه، افزایـش ارتبـاط تولیدکننـدگان 
و خریـداران و حرکـت در مسـیر تجـاری سـازی 

اسـت. شـده  اعـام  فناورانـه  ایده هـای 
هزار  آن  در  که  نمایشگاه  و  جشنواره  این 
طرح   500 جمله  از  بنیان  دانش  طرح   600 و 
 23 تا  است،  شده  عرضه  شرقی  آذربایجان  از 
آبان برپاست. پیش تر مدیر منطقه ویژه علم و 
فناوری ربع رشیدی گفته بود 16 طرح فناورانه 
و  ارسال شده  نمایشگاه  این  به  از خارج کشور 
مالزی،  چین،  کشورهای  از  خارجی  هیات  پنج 
این  از  بازدید  برای  ترکیه  و  اتریش  فرانسه، 

نمایشگاه به تبریز سفر خواهند کرد.
برگزاری جشنواره های نانو، شهر خاق و ایده 
تا کسب و کار از برنامه های جنبی این دوره از 
نمایشگاه و جشنواره فناوری ربع رشیدی اعام 

شده است.

صدور حکم 1۳متهم پرونده متعرضان 
به سفارت عربستان 

یکـی از وکای پرونـده تعـرض بـه سـفارت 
عربسـتان از ابـاغ حکـم این پرونـده خبر داد و 
گفـت: 13متهـم این پرونـده به حبـس تعلیقی 

محکـوم شـده اند.
محمـد نریمانـی در گفـت وگو با مهـر افزود: 
بـه رغـم اعـام دادگاه مبنـی بـر اینکه سـیزده 
حکـم ابـاغ شـده  اسـت، جزئیـات احـکام روز 

گذشـته صادر شـد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در ابتــدا 
اعــام شــد بــرای 21 نفــر از متهمــان در 
ــت  ــت قرائ ــت کیفرخواس ــان دول دادگاه کارکن
ــم  ــا حک ــود ام ــام می ش ــام انج ــم اته و تفهی
صــادره بــرای متهــم اســت، تکلیــف یــک نفــر 
ــده  ــت: پرون ــان چــه شــده اســت، گف از متهم
ــال  ــور ارس ــه دادگاه مذک ــدا ب ــم ابت ــن مته ای
شــد امــا بــا توجــه بــه روحانــی بــودن متهــم، 
ــده  ــرح و پرون ــیدگی مط ــت رس ــدم صاحی ع

ــد. ــال ش ــت ارس ــژه روحانی ــه دادگاه وی ب
وکیــل مدافــع تعــدادی از متهمــان پرونــده 
ــوص  ــتان در خص ــفارت عربس ــه س ــرض ب تع
ــرای  ــا ب ــت: جمع ــات احــکام صــادره گف جزئی
13متهــم حکــم حبــس تعلیقــی صــادر شــده 
اســت. بــرای 5 متهــم نیــز حکــم حبــس 

ــت. ــده اس ــادر ش ــی ص غیرتعلیق
ــا  ــن معن ــی بدی ــس تعلیق ــزود: حب وی اف
ــرم  ــکاب ج ــدم ارت ــورت ع ــه در ص ــت ک اس
طــی دو ســال از ســوی متهمــان، حبــس اجــرا 

نمی شــود.
نریمانـی در خصـوص اعتـراض بـه حکم نیز 
گفـت: طبق قانـون مهلـت 20 روزه اعتراض در 

نظر گرفته شـده اسـت.

دولت مبارزه با فساد را 
وظیفه خود می داند

 پول هـــای گرفتـــه شـــده 
ــوه  ــا قـ ــان بـ ــر و کارشـ ــد سـ ــس دهنـ را پـ

قضائیـــه اســـت.
وی تأکیـــد کـــرد: مـــا مطمئـــن هســـتیم 
کـــه حتمـــاً پول هـــای گرفتـــه شـــده پـــس 

گرفتـــه خواهـــد شـــد.
ـــان  ـــه فرهنگی معـــاون اول رئیـــس جمهـــور ب
ـــرل  ـــارت و کنت ـــت نظ ـــه دول ـــان داد ک اطمین
ـــا  ـــای آن ه ـــه پول ه ـــرد ک ـــد ک ـــت خواه و دق
ـــی  ـــد و حق ـــوظ بمان ـــره محف ـــدوق ذخی در صن

ـــود. ـــع نش ـــز ضای ـــا نی از آنه
جهانگیـــری گفـــت: صنـــدوق ذخیـــره 
فرهنگیـــان بـــه ۹00 هـــزار فرهنگـــی تعلـــق 
دارد و قـــرار بـــود کمـــک هزینـــه ای بـــرای 

فرهنگیـــان در دوران بازنشســـتگی باشـــد.
ــم  ــدوق هـ ــن صنـ ــرد: ایـ ــح کـ وی تصریـ
اکنـــون بـــه یـــک بنـــگاه بـــزرگ اقتصـــادی 
شـــرکت های  و  اســـت  شـــده  تبدیـــل 
ــه  ــه آن از جملـ ــر مجموعـ ــددی در زیـ متعـ
بانـــک، بیمـــه و شـــرکت های خصوصـــی 

ــتند. هسـ
جهانگیـــری گفـــت: چنیـــن مجموعـــه 
بـــزرگ اقتصـــادی بایـــد یـــک تیـــم بـــزرگ 
اقتصـــادی داشـــته باشـــد و بایـــد آمـــوزش و 
پـــرورش در اولیـــن فرصـــت از نظـــام مدیریتـــی 
ایـــن صنـــدوق آســـیب شناســـی کنـــد تـــا 
بتوانـــد کنتـــرل، بازرســـی و پاســـخگویی 

بهتـــری بـــه فرهنگیـــان داشـــته باشـــد.
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــرد: آم ـــان ک وی خاطرنش
ـــرمایه انســـانی کشـــور اســـت و  ـــن س ـــم تری مه
هیـــچ ســـازمانی بـــه انـــدازه آمـــوزش و پـــرورش 
نمی توانـــد در تأمیـــن ســـرمایه های انســـانی 

ـــد. ـــر باش ـــور مؤث کش
ـــا  ـــه تاش ه ـــور ب ـــس جمه ـــاون اول رئی مع
و کوشـــش های وزیـــر ســـابق آمـــوزش و 
ـــی  ـــای فان ـــت: آق ـــرد و گف ـــاره ک ـــرورش اش پ
ـــام  ـــت و از تم ـــت گذاش ـــوان داش ـــه در ت آنچ
ــت  ــردن کیفیـ ــاال بـ ــرای بـ ــود بـ ــوان خـ تـ
ــی  ــرد ولـ ــتفاده کـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ آمـ
ـــرد  ـــه ف ـــد ک ـــم گرفتن ـــور تصمی ـــس جمه رئی
دیگـــری ادامـــه دهنـــده راه آقـــای فانـــی در 

ایـــن وزارتخانـــه باشـــد.
ـــش آشـــتیانی  ـــای دان ـــزود: آق ـــری اف جهانگی
ـــه  ـــا کول ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــد آم ـــر جدی وزی
بـــاری از تجربـــه می توانـــد راه آقـــای فانـــی 
ــه  ــرورش را بـ ــوزش و پـ ــه داده و آمـ را ادامـ

ـــاند. ـــود برس ـــداف خ اه
وی گفـــت: دولـــت در ســـال های گذشـــته 
ـــت  ـــروش نف ـــش ف ـــم و کاه ـــل تحری ـــه دلی ب
و محدودیت هـــای منابـــع روبـــرو شـــد ولـــی 
ـــرورش را  ـــوزش و پ ـــه آم ـــال بودج ـــن ح ـــا ای ب
از 1۴ هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه 30 هـــزار 

ـــش داد. ـــان افزای ـــارد توم میلی
جهانگیـــری بـــه طـــرح رتبـــه بنـــدی 
معلمـــان هـــم اشـــاره کـــرد و افـــزود: ایـــن 
طـــرح بـــرای فرهنگیـــان بســـیار مهـــم بـــود 
ـــل و  ـــرح را کام ـــن ط ـــد ای ـــد بای ـــر جدی و وزی

ــد. ــرف کنـ نواقـــص آن را برطـ

ادامه از صفحه 1
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فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــد از  ــه ۸۴/3 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب مراغ
ــهری  ــاب ش ــه از فاض ــهری مراغ ــت ش جمعی
ــج  ــف پن ــه در ردی ــت: مراغ ــد، گف برخوردارن
شــهر نخســت کشــور در برخــورداری از شــبکه 
فاضــاب شــهری قــرار دارد و در ســال جــاری 
ــرای اجــرای طرح هــای توســعه شــبکه آب و  ب
ــارد و ۴50  ــن شهرســتان ۴5 میلی فاضــاب ای

ــت. ــده اس ــه ش ــال هزین ــون ری میلی
ــا، بابــک ابراهیمــی افــزود:  ــه گــزارش ایرن ب
ــاز اول ایجــاد شــبکه آب و فاضــاب  اجــرای ف
ــا 10  ــن )ع( ب ــام حس ــهرك ام ــدای ش در ابت
فاضــاب  شــبکه  توســعه  ریــال،  میلیــارد 
ــا 27  ــر ب ــهند و جهانگی ــهرك س ــاز دوم ش ف
میلیــارد ریــال و توســعه شــبکه آب در شــهرك 
ــه از  ــال هزین ــارد ری ــت میلی ــا هف ــهر ب زیباش
جملــه طرح هــای اجــرا شــده ایــن شــرکت در 

ــاری اســت. ســال ج
ــه اجــرای خــط انتقــال آب  ــا اشــاره ب وی ب
شــهری در شــهرك زیباشــهر مراغــه ادامــه داد: 
هــم اکنــون ایــن طــرح بــه طــول 3/5 کیلومتــر 
در آســتانه بهــره بــرداری قــرار دارد و بــا رفــع 
ــه  ــیر آن ب ــود در مس ــارض موج ــکل مع مش

ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به زودی ب
وی اضافــه کــرد: طــرح توســعه آزمایشــگاه 
ــا هــدف دریافــت اســتانداردهای  تصفیــه آب ب
ــارد و  ــک میلی ــا ی ــت آب ب ــی کیفی ــن الملل بی

ــات  ــرح مطالع ــز ط ــال و نی ــون ری 200 میلی
ژئوفیزیــک چاه هــای آب بــرای اســتفاده در 
ــون  ــا 250 میلی ــهری ب ــرب ش ــش آب ش بخ
ــاری  ــال ج ــرکت در س ــن ش ــط ای ــال توس ری

انجــام شــده اســت.
شــرب  آب  شــبکه  اصــاح  گفــت:  وی 
شــهری در مناطــق مختلــف شــهری از جملــه 
نیــز  مناطــق داخــل و حاشــیه شــهری و 
بازســازی  و  فیلتراســیون  تعویــض ســلیس 
بخــش زالل ســازی تصفیــه خانــه آب شــهری 
از جملــه اقدام هــای انجــام شــده در ســال 

ــت. ــاری اس ج
ــده در  ــه ش ــات ارائ ــه خدم ــاره ب ــا اش وی ب
ــاب  ــع آوری فاض ــبکه جم ــعه ش ــش توس بخ
شــهری افــزود: در شــش ماهــه نخســت امســال 
ــه و  ــن شــبکه توســعه یافت ــر از ای 7/۸ کیلومت
1/6 کیلومتــر آن نیــز اصــاح و بازســازی شــده 

اســت.
ــزار  ــک ه ــتا ی ــن راس ــه داد: در ای وی ادام
ــد  ــه مشــترکان جدی ــد ب و 36۹ انشــعاب جدی
شــبکه  از  کیلومتــر   1۸0 و  شــده  واگــذار 
ــت. ــده اس ــی ش ــز الیروب ــهری نی ــاب ش فاض

وی اضافــه کــرد: در ایــن مــدت 6/5 میلیون 
مترمکعــب از فاضــاب در شــبکه جمــع آوری 
ــن  ــه ای ــه خان ــهری توســط تصفی ــاب ش فاض
شهرســتان تصفیــه و یــک هــزار و ۹21 مــورد 
ــرای  ــن شــرکت ب ــان ای ــز توســط کارشناس نی
ســنجش کیفــی آن نمونــه بــرداری شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه خدمــات ارائــه شــده ایــن 
شــرکت در بخــش آب شــهری گفــت: در شــش 
ــعاب  ــزار و ۴1 انش ــک ه ــال، ی ــه اول امس ماه
جدیــد آب بــه مشــترکان ایــن شهرســتان 
ــز  ــور فرســوده نی ــذار و 7۴0 دســتگاه کنت واگ
بــا کنتورهــای جدیــد تعویــض و نوســازی 

شــده اســت.
مــورد   200 و  هــزار   26 افــزود:  وی 
کلرســنجی و پنــج هــزار و 600 مــورد کنتــرل 
ــرکت  ــن ش ــان ای ــط کارشناس ــی آب توس کیف
بــرای نظــارت بــر کیفیــت مناســب آب شــرب 

ــت. ــده اس ــام ش ــهری انج ش
ــرکت آب و  ــون ش ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
ــورداری  ــه برخ ــه ب ــا توج ــه ب ــاب مراغ فاض
از امکانــات آزمایشــگاهی، خدمــات کنتــرل 

کیفــی آب را بــرای شهرســتان های ملــکان، 
چاراویمــاق و شــهرهای لیــان و خداجــو ارائــه 

می دهــد.
ــدول  ــداث م ــرح اح ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
ــا توجــه  ــت: ب ــه گف ــه مراغ ــه خان ســوم تصفی
ــام  ــات انج ــرح و مطالع ــن ط ــب ای ــه تصوی ب
ــال  ــارد ری ــن خصــوص، 200 میلی شــده در ای
ــه  ــای دریاچ ــای احی ــل طرح ه ــار از مح اعتب
ــده  ــب ش ــور تصوی ــن منظ ــرای ای ــه ب ارومی
ــرح  ــار ط ــن اعتب ــص ای ــا تخصی ــه ب ــت ک اس

ــود. ــته می ش ــه گذاش ــه مناقص ــور ب مزب
ــه اقتصــاد  ــزوم توجــه ب ــه ل ــا تاکیــد ب وی ب
ــی  ــای بوم ــر توانمندی ه ــه ب ــی و تکی مقاومت
منطقــه افــزود: بیــش از 70 درصــد پیمانــکاران 
طرح هــای ایــن شــرکت بومــی ایــن شهرســتان 

هســتند.
و  سیاســت ها  براســاس  داد:  ادامــه  وی 
شــرکت  ایــن  و  نیــرو  وزارت  رویکردهــای 
ــزات احــداث شــبکه های  ــد تجهی ــی خری تمام
آب و فاضــاب شــهری از تولیــدات کارخانه هــا 

انجــام می شــود. و شــرکت های داخلــی 
هــم اکنــون در ایــن شــهر حــدود 67 هــزار 
ــاب  ــترك فاض ــزار مش ــترك آب و 60 ه مش
ــاب  ــرکت آب و فاض ــات ش ــود دارد، خدم وج
ــا حــدود 500 کیلومتــر خــط انتقــال  مراغــه ب
انتقــال  کیلومتــر خــط  و حــدود 360  آب 

ــود. ــه می ش ــترکان ارائ ــه مش ــاب ب فاض

ـــهرداری  ـــاری ش ـــازی و معم ـــاون شهرس مع
ــرح  ــومین طـ ــت: سـ ــز گفـ ــهر تبریـ کانشـ
جامـــع ایـــن شـــهر در دســـت تهیـــه بـــوده و 

ــرار دارد. ــتصوابی قـ ــل اسـ در مراحـ
محمـــد عزتـــی بـــه ایرنـــا گفـــت: ایجـــاد 
رینـــگ جدیـــد در ضلـــع جنوبـــی ورزشـــگاه 
ـــتان  ـــف آرامس ـــز، تعری ـــام )ره( تبری ـــادگار ام ی
ســـاخت  و  شـــهر  ایـــن  بـــرای  جدیـــد 
پایانه هـــای حمـــل و نقـــل جدیـــد بـــرای 
20 ســـال آتـــی از جملـــه طرح هـــای پیـــش 
ــع  ــرح جامـ ــتی در طـ ــده باالدسـ ــی شـ بینـ

جدیـــد اســـت.
ـــق، ســـاماندهی دروازه  ـــزود: طـــرح عتی وی اف
ـــا  ـــن ت ـــدان راه آه ـــد از می ـــور مرن ـــران، مح ته
ـــیما و  ـــاماندهی س ـــیرازی، س ـــاد ش شـــهرك صی
ـــرای  ـــهر ب ـــازی ش ـــب س ـــهری، مناس ـــر ش منظ
معلـــوالن و طرح هـــای گردشـــگری نیـــز 
ــده  ــی شـ ــش بینـ ــای پیـ ــه برنامه هـ از جملـ

ـــرح  ـــز در ط ـــرای تبری ـــی ب ـــی و موضع موضوع
جامـــع جدیـــد اســـت.

ــه کســـب  ــهردار همچنیـــن بـ ــاون شـ معـ
ـــهرداری  ـــوی ش ـــی از س ـــت طای ـــزه خش جای
ــهرداری  ــت: شـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــز اشـ تبریـ
ـــق و در  ـــرح عتی ـــا ط ـــال 2015 ب ـــز در س تبری
ـــی  ـــرح بازآفرین ـــا ط ـــادی ب ـــاری می ـــال ج س
بافت هـــای شـــهری در حـــوزه شهرســـازی 
موفـــق بـــه کســـب جایـــزه جهانـــی خشـــت 

طایـــی شـــد.
ــن  ــرد: ۴5 داور بیـ ــان کـ ــی خاطرنشـ عزتـ
ــده  ــه شـ ــرح ارائـ ــی ۴1۹ طـ ــی ارزیابـ المللـ
از ســـوی ۸5 کشـــور را بـــه جایـــزه خشـــت 

ــتند. ــده داشـ ــی 2016 برعهـ طایـ
 255 دوره  ایـــن  در  کـــرد:  اضافـــه  وی 

ایرانـــی  طـــرح   16۴ و  جهانـــی  طـــرح 
ـــی  ـــرح بازآفرین ـــه ط ـــد ک ـــرده بودن ـــرکت ک ش
بافت هـــای شـــهری توانســـت یکـــی از 21 
جایـــزه کارگروه هـــای مختلـــف را بـــه خـــود 

ــد. ــاص دهـ اختصـ
ــه  ــن بـ ــز همچنیـ ــهردار تبریـ ــاون شـ معـ
ـــار  ـــت از آث ـــه در حفاظ ـــن مجموع ـــرد ای رویک
ـــتا  ـــن راس ـــت: در ای ـــرد و گف ـــاره ک تاریخـــی اش
بـــرای طـــرح مقبـــره الشـــعرا بـــاالی هـــزار 
ــرای  ــود و بـ ــه می شـ ــال هزینـ ــارد ریـ میلیـ
ــار  ــوزه قاجـ ــراف مـ ــای اطـ ــازی فضـ آزادسـ
ــا  ــه فضـ ــب و بـ ــه تخریـ ــون دو مدرسـ تاکنـ
ـــده  ـــل ش ـــارك تبدی ـــه پ ـــا ب ـــزوده و ی ـــوزه اف م

اســـت.
ـــه در  ـــرادی ک ـــن از اف ـــزود: همچنی ـــی اف عزت

ـــذاری  ـــرمایه گ ـــی س ـــای تاریخ ـــا و بناه فضاه
کننـــد تـــا 30 درصـــد در عـــوارض تخفیـــف 

می شـــود. داده 
وی از برنامـــه شـــهرداری تبریـــز بـــرای 
ـــش  ـــهر و افزای ـــن ش ـــگری در ای ـــعه گردش توس
ــز  ــا نیـ ــل آپارتمان هـ ــا و هتـ ــداد هتل هـ تعـ
خبـــر داد و گفـــت: در کوچه هـــای بـــاالی 
ـــای  ـــه آپارتمان ه ـــرادی ک ـــرای اف ـــر و ب 12 مت
بـــاالی هفـــت واحـــد را بـــه هتـــل آپارتمـــان 
ــود و  ــذ نمی شـ ــوارض اخـ ــد عـ ــل کننـ تبدیـ
ــداد  ــت، تعـ ــن سیاسـ ــرای همیـ ــس از اجـ پـ
ــد  ــه 20 واحـ ــز بـ ــان در تبریـ ــل آپارتمـ هتـ

افزایـــش یافتـــه اســـت.
وی همچنیــن از نبــود پشــتوانه قانونــی برای 
ــت:  ــرد و گف ــاد ک ــا انتق ــی طرح ه ــام برخ انج
فرهنــگ ســازی بیــن شــهروندان ضــروری 
ــات  ــه موضوع ــبت ب ــا را نس ــد آنه ــت و بای اس

ــم. ــر کنی ــئولیت پذیرت ــهری مس ش

بــه دنبــال انتقــاد تنــد و شــدید امــام جمعــه 
ــهر از  ــن ش ــهری ای ــت ش ــترود از مدیری هش
تریبــون نمــاز جمعــه، شــماری از اعضــای 
ــن  ــه ای ــبت ب ــترود نس ــامی هش ــورای اس ش

ــد. ــان دادن ــش نش ــا واکن انتقاده
حجت االســام  فــارس،  گــزارش  بــه 
امــام جمعــه هشــترود در  علــی رحیمــی 
خطبه  هــای هفتــه گذشــته ایــن شــهر بــا 
ــن  ــای ای ــردم از کاره ــس م ــه نف ــان اینک بی
ــت،  ــده اس ــگ آم ــه تن ــهرداری ب ــورا و ش ش
گفــت: شــهرداری و شــورای شــهر هشــترود در 
ــت  ــده فرص ــی مان ــاه باق ــد م ــن چن ــرض ای ع
خــود بــه وضــع شــهر برســند و بــا توجــه بــه 
ــد. ــه خــواب زمســتانی نرون شــروع زمســتان ب

ــت اســفبار شــهر به خاطــر  ــزود: ضعی وی اف
بدهــی نیســت بلکــه به خاطــر ســوء مدیریــت 

و تنبلــی شــورای شــهر و شــهرداری اســت.
حجــت االســام رحیمــی افــزود: امــروز بــه 
ــهر  ــورای ش ــهردار و ش ــی ش ــر بی توجه خاط
ــره ای دور  ــه جزی ــه وضــع شــهر، هشــترود ب ب

ــل شــده اســت. ــاده در کشــور تبدی افت
ــش  ــترود واکن ــه هش ــام جمع ــخنان ام س
ــه دنبــال  اعضــای شــورای شــهر هشــترود را ب

ــت. داش
شــهر  شــورای  رئیــس  ولی پــور  قلــی 
هشــترود اظهــار داشــت: در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه هشــترود متاســفانه امــام جمعــه از 
عملکــرد شــورا چیــزی نگفــت و فقــط مــردم 
ــت. ــردم گرف ــش را از م ــرد و آرام ــران ک را نگ

وی گفــت: امــام جمعه کار ســه ســاله شــورا 
را نادیــده گرفــت و آن را بــه صفــر رســاند. مــا 
ــوان  ــه در ت ــر چ ــال ه ــه س ــن س ــول ای در ط

داشــتیم کار کردیــم.
ولی پــور اضافــه کــرد: مگــر ایــن همــه 
مشــکل در شــهر هشــترود فقــط در طــول ســه 
ــا  ــه م ــا رخ داده کــه همــه ب ســال شــورایی م

ــد. ــر داده ان گی
ــترود  ــهر هش ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ادامــه داد: چــرا مســئوالن ســه هــزار متــر مربع 
ــذاری را  ــر جدول گ ــزار مت ــد ه ــوش و چن کفپ
نمی بیننــد و بــه راحتــی اعــام می کننــد 

کاری انجــام نشــده اســت.
ــردم افتخــار  وی گفــت: خــادم و نوکــری م
مــن اســت و باالتــر از آن چیــزی دیگــری 

ــت. نیس
ــام  ــودش اع ــهردار خ ــزود: ش ــور اف ولی پ
ســال  مصــوب  ریــال  میلیــارد   ۴5 کــرده 
گذشــته اعــام وصــول شــده اســت. حــاال پــس 
چــرا هیــچ کار عملیاتــی تاکنــون انجــام نیافتــه 

اســت.
وی گفــت: مــردم و مســئوالن پیگیــر بودنــد 
کــه بنــده عملکــرد شــش ماهــه را در قبــل از 
خطبه هــای نمــاز جمعــه بــرای مــردم بگویــم و 
مــن نیــز از شــهریور پیگیــر بــودم و در قبــل از 
خطبه هــا فقــط ارائــه آمــار و گــزارش داده ام و 

چیــز خاصــی بیــان نکــرده ام.

شهردار مصوبات را شفاف جواب نمی دهد
شــورای  عضــو  دیگــر  رضانــژاد  احمــد 
اســامی شــهر هشــترود نیــز گفــت: شــهرداری 
ــهر  ــورای ش ــات ش ــد مصوب ــش از 70 درص بی
را اعمــال نمی کنــد و مصوبــات را به صــورت 

شــفاف جــواب نمی دهــد.
وی اظهــار داشــت: شــهرداری هشــترود 
می گویــد 17 میلیــارد ریــال طبــق برنامــه 
ــا  ــته ام ــول داش ــام وص ــرده و اع ــه ک هزین
اصــا ایــن مبلــغ اعــام وصــول نشــده اســت.

وجــه  فعلــی  شــهردار  افــزود:  رضا نــژاد 
ــا  ــرا تنه ــدارد زی ــرای شــهرداری را ن ــی ب قانون
بــا دو رای شــهردار شــده اســت و دیگــر اعضــا 

ــتند. ــی هس ــرد او ناراض از عملک
رضانــژاد بــا انتقــاد از عمــل فرمانــدار مبنــی 
ــان هشــترود  ــی فرهنگی ــا تعاون ــر مصالحــه ب ب
ــه  ــدارد ک ــی نداشــت و ن ــدار حق ــت: فرمان گف
ایــن مصالحــه را انجــام دهــد و شــکایت خــود 
ــه  ــرد ک ــم ک ــام خواه ــدار اع ــه فرمان را علی
چگونــه ۹ هکتــار زمیــن پشــت بــازار هفتگــی 
ــان مصالحــه و  ــات شــهرك فرهنگی ــا قطع را ب

تعویــض کرده انــد.
شــورای  رئیــس  حرف هــای  افــزود:  وی 
شــهر قبــل از خطبه هــای نمازجمعــه بــه 
ــز  ــا نی ــن حرف ه ــت و ای ــی داش ــردم تازگ م

ــرد. ــت ک ــورا را ثاب ــی ش ــدم ناکارای ع
ــاد  ــفانه اعتم ــرد: متاس ــه ک ــژاد اضاف رضا ن
مــردم بــه مســئوالن در هشــترود ســلب شــده 

اســت.
میلیــارد   ۴5 وصــول  اعــام  افــزود:  وی 
ریالــی و کاشــت نهــال در ســطح شــهر ازســوی 

ــت. ــض  و دروغ اس ــذب مح ــهرداری ک ش
از  ایــن عضــو شــورای شــهر هشــترود 
شــورای  در  خبرنــگاران  تاســیس صنــدوق 

ــرای ایــن  شــهر هشــترود خبــر داد و گفــت: ب
ــزار  ــه 500 ه ــرده ام ماهان ــت ک کار در خواس
ــدوق  ــن صن ــه ای ــوق اداری ام را ب ــال از حق ری

ــد. ــز کنن واری
ــد  ــه بتوان ــگاری ک ــر خبرن ــه داد: ه وی ادام
مشــکات اجتماعــی شــهر را شناســایی و آن را 
ــا مرحلــه اجــرا پیگیــر باشــد مــورد تشــویق  ت

شــورا قــرار خواهــد گرفــت.
حــل  در  خواســت  ازخبرنــگاران  وی 
مشــکات شــهری وارد عمــل شــوند و دســت 

شــورا را بگیرنــد.

اقدامات شهرداری هدفمند است
عضــو  دیگــر  محمدحســین فرد  عــادل 
ــت:  شــورای اســامی شــهر هشــترود هــم گف
ــرای  ــود ب ــری خ ــاری و همفک ــا همی ــد ب بای

ــم. ــاش کنی ــترود ت ــی هش آبادان
وی افــزود: شــورای بعــدی بایــد در انتخــاب 
از  شــهردار دقــت و عجلــه نکنــد و پــس 

ــد. ــت کنن ــز از آن حمای ــاب نی انتخ
ــت  ــه اس ــن ناعادالن ــت: ای ــین فرد گف حس
ــت  ــرده اس ــهرداری کاری نک ــم ش ــه بگوئی ک
چــرا کــه 17 میلیــارد ریــال فقــط بــرای 
پروژه هــای عمرانــی از قبیــل جدول گــذاری 

ــت. ــرده اس ــه ک ــبز هزین ــای س و فض
خیابان هــای  آســفالت  محمدحســین فرد 
اصلــی شــهرك فرهنگیــان و محلــه ســید 
دره ســی را کــه چندیــن ســال خاکــی بــود را از 
دیگــر اقدامــات ایــن شــورا و شــهردار کنونــی 

ــمرد. برش
وی گفــت: بــا هزینــه شــخصی خــود و 
ــان  ــا زنج ــترود ت ــخصی ام از هش ــودروی ش خ
ــه  ــن و ماس ــدن ش ــردن مع ــال پیداک ــه دنب ب
رفتــم تــا بلکــه بــرای شــهرداری پیــدا کنــم تــا 

ــد. ــهرداری نباش ــرای ش ــه ای ب هزین
ــزود:  ــن عضــو شــورای شــهر هشــترود اف ای
عمرانــی  کارهــای  در  شــهرداری  حرکــت 
درســت اســت کــه به صــورت الك پشــتی 
هدفمنــد  و  درســت  امــا  می گیــرد  انجــام 

ــت. اس
وی ادامــه داد: ۴5 درصــد مــردم شــهر 
ــاخت  ــه س ــدام ب ــه اق ــدون پروان ــترود ب هش
و  پاســخگو  کســی  و  کرده انــد  ســاختمان 

پیگیــر ایــن مســائل نیســت.
ــا  وی از اصحــاب رســانه خواســت واقعیت ه
ــب  ــردم را جل ــاد م ــد و اعتم ــکاس دهن را انع
ــیه ای  ــایل حاش ــران مس ــردم را نگ ــد و م کنن

ــد. نکنن

انتقاد از فرماندار هشترود
محمــد اکبــری عضــو دیگــر شــورای شــهر 
هشــترود بــا بیــان اینکــه بــا تخریــب شــورا کار 
ــزود: شــورا و شــهرداری  درســت نمی شــود، اف
بــا حداقــل امکانــات بــه مــردم خدمــات ارائــه 

می دهنــد.
از فرمانــدار هشــترود در  انتقــاد  بــا  وی 
عــوارض  تخفیــف  نکــردن  اعمــال  زمینــه 
ســطح شــهر گفــت: در جلســه شــورای شــهر 
ــهر و  ــطح ش ــوارض س ــف ع ــد تخفی 25 درص
ــوی  ــدار جل ــا فرمان ــد ام ــب ش ــودرو تصوی خ
ایــن تخفیــف را گرفتــه اســت واالن ایــن 
موضــوع چهــار مــاه اســت در اســتانداری 

نمی دهنــد. مجــوز  و  می خــورد  خــاك 
اکبــری در ادامــه گفــت: متاســفانه تاکنــون 
افزایــش کرایــه تاکســی های درون شــهری 
ــد ایــن اعمــال  نیــز اعمــال نشــده اســت و بای
ــا  ــت ام ــورت می گرف ــد روز ص ــرض چن در ع
ــداری  ــتانداری و فرمان ــی از اس ــون جواب تاکن

صــادر نشــده اســت.
خبرنــگاران  و  رســانه  اصحــاب  از  وی 
ــی و به درســتی  ــه خوب خواســت مشــکات را ب

انعــکاس دهنــد.

انتقاد به جا بود
ــر عضــو شــورای  ــور دیگ ــم مصطفی پ ابراهی
شــهر هشــترود نیــز عرصــه خبرنــگاری را کــم 
تــر از جنــگ ندانســت و گفــت: کار خبرنــگاری 

بســیارخطیر اســت.
ــام  ــاد امـ ــه انتقـ ــن کـ ــام ایـ ــا اعـ وی بـ
ـــاز  ـــون نم ـــهردار در تریب ـــورا و ش ـــه ازش جمع
ـــهردار  ـــرد: ش ـــار ک ـــود، اظه ـــا ب ـــه ج ـــه ب جمع
ـــد  ـــت و نمی خواه ـــهر اس ـــار ش ـــب و اختی صاح
کارنامـــه بـــد از خـــود به جـــا بگـــذارد بلکـــه 
ـــه  ـــد کار را ب ـــان می خواه ـــه درخش ـــا کارنام ب

ـــاند. ـــر برس آخ
بــاور  بایــد  مــردم  افــزود:  مصطفی پــور 
ــت و  ــه آن هاس ــق ب ــهر متعل ــه ش ــد ک کنن
ــت  ــع پرداخ ــه موق ــد ب ــود را بای ــوارض خ ع
کننــد تــا دســت شــهرداری نیــز بــرای اجــرای 

پروژه هــای شــهری بــاز باشــد.

صرف45 میلیارد ریال برای توسعه 
شبکه آب و فاضالب مراغه

سومین طرح جامع تبریز در دست تهیه است

واکنش ها به انتقاد امام جمعه
 از مدیریت شهری هشترود

دستگیری کارمند شهرداری شربیان

قطــار دســتگیری در شــهرداری های اســتان 
بــه ایســتگاه شــهرداری شــربیان رســید.

بــه گــزارش فــارس، گویــا پرونــده تخلفــات 
ــرار نیســت  ــی در شــهرداری های اســتان ق مال
بــه ایــن زودی هــا بســته شــود و بعــد از 
چندیــن مــورد تخلفــات و دســتگیری ها در 
برخــی شــهرداری های اســتان ایــن بــار نوبــت 

ــید. ــراب رس ــربیان س ــهرداری ش ــه ش ب
ــد  ــک کارمن ــزارش، ی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
شــهرداری شــربیان و چنــد نفــر دیگــر کــه بــا 
ــوارض خــودرو  ــی ع ــای مال ــده اختاس ه پرون
ــتگاه  ــه بازداش ــتگیر و روان ــد دس ــط بودن مرتب
می افزایــد:  فــارس  گــزارش  انــد.  شــده 
ــهری  ــت ش ــان مدیری ــور از زم ــات مزب تخلف
ــز  ــون نی ــده و تاکن ــاز ش ــربیان آغ ــابق ش س

ــت. ــته اس ــه داش ادام
مرجــع رســیدگی قضایــی بــه ایــن پرونــده، 

دادســرای تبریــز اعــام شــده اســت.
ــه  دلیــل  شــورای اســامی شــهر شــربیان ب
اســتعفاء و عــزل برخــی از اعضایــش بــا وجــود 
جایگزینــی دو عضــو علــی البــدل، هــم اکنــون 
بــا چهــار عضــو بــه فعالیــت خــود ادامــه 

می دهــد

دستگیری سارق حرفه ای در 
بستان آباد

فرمانــده انتظامــی بســتان آبــاد گفــت: 
ــتگیر  ــتان دس ــن شهرس ــه ای ای ــارق حرف س

ــد. ش
ســرهنگ ســیاوش علیفــام بــه ایرنــا افــزود: 
در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت منــزل 
ــایی و  ــاد، شناس ــتان آب ــطح بس ــا در س و وی
ــا ســارقان در دســتور کار  دســتگیری ســارق ی

ــت. ــرار گرف ــی ق ــس آگاه ــوران پلی مام
ــی  ــس آگاه ــوران پلی ــرد: مام ــار ک وی اظه
صحنه هــای  بررســی  بــا  شهرســتان  ایــن 
ــه  ســرقت و جمــع آوری ســرنخ های موجــود ب
ــدند. ــون ش ــابقه دار مظن ــه ای س ــارق حرف س

ــادآوری  ــاد ی ــتان آب ــی بس ــده انتظام فرمان
کــرد: پــس از انجــام تحقیقــات گســترده 
ــن  ــتن ای ــت داش ــان از دس ــا اطمین ــی ب پلیس
فــرد در ســرقت هــا، بــا هماهنگــی مقــام 

ــد. ــتگیر ش ــارق دس ــی س قضائ
در  داد:  ادامـــه  علیفـــام  ســـرهنگ 
به  متهم  آمـــده،  عمـــل  به  بازجویی هـــای 
10 فقره ســـرقت از جمله ســـرقت لپ تاپ، 
النگو،  طـــا،  ســـرویس  تلویزیون،  رایانـــه، 
انگشـــتر، پمپ آب، ســـنگ فرز و جاروبرقی 
بـــه ارزش۸0 میلیـــون ریال اعتـــراف کرد و 
معرفی  قضائی  مقـــام  به  پرونده  تشـــکیل  با 

. شد
ــی در  ــای انتظام ــان اینکــه نیروه ــا بی وی ب
ــرای  ایــن شهرســتان در عالــی تریــن ســطح ب
ــت:  ــد، گف ــرار دارن ــه ق ــف محول ــام وظای انج
ــاخت و  ــی در س ــول ایمن ــد اص ــا بای خانواده ه
ســاز واحدهــای مســکونی خــود بــه کار گیرنــد.

ســرهنگ علیفــام از مــردم خواســت در 
صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد غیــر عــادی و 
ــد. ــان بگذارن امنیتــی حتمــا پلیــس را در جری

اخبار عجب شیر

۳2 حلقه چاه غیر مجاز در
 عجب شیر مسدود شد

فرمانـــدار عجب شـــیر از انســـداد 32 
حلقـــه چـــاه غیرمجـــاز از ابتـــدای ســـال 
ـــر  ـــتان خب ـــن شهرس ـــون در ای ـــاری تاکن ج
ــر  ــاز دیگـ ــاه غیرمجـ ــت: 5۴ چـ داد و گفـ
در شهرســـتان شناســـایی شـــده کـــه بـــا 
ـــی  ـــم قضای ـــوی محاک ـــتور از س ـــدور دس ص
تـــا پایـــان ســـال جـــاری تعییـــن تکلیـــف 

می شـــود.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـید شـــمس 
ـــی در جلســـه شـــورای حفاظـــت  ـــن مراث الدی
ــوع  ــتان مجمـ ــن شهرسـ ــع آب ایـ از منابـ
چاه هـــای مســـدود شـــده تاکنـــون را ۴0 
ـــداد  ـــا انس ـــزود: ب ـــرد و اف ـــام ک ـــه اع حلق
32حلقـــه چـــاه در ســـال جـــاری تعـــداد 
650 هـــزار مترمکعـــب آب صرفه جویـــی 

شـــده اســـت.
ـــیر  ـــه در عجب ش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
۹72 چـــاه مجـــاز، 25 قنـــات و 105چشـــمه 
ـــز  ـــاه حائ ـــه چ ـــت: 67 حلق ـــود دارد، گف وج
ـــرم  ـــز ف ـــاه حائ ـــه چ ـــک و 251 حلق ـــرم ی ف
ــود دارد و  ــتان وجـ ــن شهرسـ ــج در ایـ پنـ
تاکنـــون 50 حلقـــه از چاه هـــای فـــرم 
ــف  ــن تکلیـ ــتان تعییـ ــن شهرسـ ــک ایـ یـ

ـــت. ـــده اس ش
وی افـــزود: 200 مـــورد از چاه هـــای 
حائـــز فـــرم پنـــج ایـــن شهرســـتان نیـــز 
تاکنـــون نتوانســـته انـــد مدارکـــی مبنـــی 
بـــر حفـــر چـــاه قبـــل از ســـال 13۸5 
ــی  ــرای مابقـ ــد و بـ ــه کننـ ــی ارایـ شمسـ
ـــده  ـــادر ش ـــاه ص ـــداد چ ـــه انس ـــز اخطاری نی

اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه هـــر ســـال 
ـــود آب  ـــی بهب ـــار از اراض ـــزار هکت ـــت ه هف
ـــون  ـــزان 36 میلی ـــه می ـــای ب ـــه چ ـــد قلع س
ـــورت  ـــه ص ـــازی و ب ـــره س ـــب ذخی مترمکع
گفـــت:  می شـــود،  توزیـــع  حجمـــی 
تقســـیم و توزیـــع عادالنـــه آب بـــا وجـــود 
مشـــکات بیـــن 32 شـــرکت تعاونـــی 
ــرد. ــورت می گیـ ــارت صـ ــا نظـ ــران بـ آببـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه 52 درصـــد از 
ــای  ــتان از آب هـ ــن شهرسـ ــزارع ایـ آب مـ
ــه  ــد قلعـ ــد از سـ ــی و ۴۸ درصـ زیرزمینـ
می شـــود،  تامیـــن  عجب شـــیر  چـــای 
افزایـــش رهاســـازی از آب ســـد بـــرای 
اراضـــی شهرســـتان را خواســـتار شـــد.

میلیـــون  افـــزود: رهاســـازی 2۹  وی 
مترمکعب آب ســـد به اراضی کشـــاورزی 
ایـــن شهرســـتان بـــا توجه بـــه کاهش 
مزارع  جوابگـــوی  زیرزمینـــی  آب هـــای 
کشـــاورزی نبـــوده و باید بـــرای جبران 
این کم آبی هشـــت میلیـــون متر مکعب 
قلعه چای  رهاســـازی ســـد  میزان  بر  نیز 

شـــود. افزوده 
فرمانـــدار عجب شـــیر بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــود  ـــی موج ـــع آب ـــداری از مناب ـــظ و نگه حف
در ایـــن شهرســـتان از جملـــه وظایـــف 
مهـــم دســـتگاه های حاکمیتـــی اســـت، 
ــر  ــمند بـ ــگرهای هوشـ ــب شمارشـ از نصـ
روی چاه هـــای آب و توزیـــع کارت هـــای 
ـــر داد. ـــرداران خب ـــره ب ـــن به ـــمند بی هوش

وی گفـــت: تاکنـــون 21 مـــورد کنتـــور 
مـــورد  نصـــب شـــده و ۴0  هوشـــمند 
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــل پرونـ ــال تکمیـ در حـ
ــای  ــتاد احیـ ــار از سـ ــص اعتبـ ــا تخصیـ بـ
ــش  ــداد افزایـ ــن تعـ ــه ایـ ــه ارومیـ دریاچـ

. بـــد می یا
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــیر بـ ــدار عجب شـ فرمانـ
کاهـــش 6 متـــری ســـطح آب ســـفره های 
ـــن  ـــت: ای ـــتان گف ـــن شهرس ـــی ای ـــر زمین زی
ــودی  ــرای نابـ ــری بـ ــگ خطـ ــاق زنـ اتفـ
منابـــع آبـــی موجـــود در منطقـــه اســـت 
در  مجـــاز  چاه هـــای  از  حلقـــه   200 و 
ــده  ــور شـ ــه شـ ــه ارومیـ ــیه دریاچـ حاشـ

اســـت.
عجب شـــیر  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
دارای حـــدود 30 هـــزار هکتـــار اراضـــی 
شـــد:  یـــادآوری  اســـت،  کشـــاورزی 
ــرای 30  ــتان بـ ــن شهرسـ ــی ایـ ــاز آبـ نیـ
ــر آب  ــون لیتـ ــار، 100 میلیـ ــزار هکتـ هـ
اســـت کـــه از ایـــن میـــزان ۴0 میلیـــون 
ــر از طریـــق ســـد قلعـــه چـــای، 25  لیتـ
میلیـــون لیتـــر از طریـــق چـــاه هـــا، 
10 میلیـــون لیتـــر از طریـــق چشـــمه 
و قنـــوات و 10میلیـــون لیتـــر از طریـــق 
آب هـــای ســـطحی و رودخانه هـــا تامیـــن 

. د می شـــو
ـــر  ـــطح زی ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــیر ب عجب ش
ـــون  ـــیع حـــدود 15 میلی کشـــت اراضـــی وس

ـــت. ـــه اس ـــود آب مواج ـــا کمب ـــر ب لیت

تاکسی رانی در خواب!؟
وضعیت تاکسی رانی در شهر تبریز بسیار 
اول  خود  برای  تاکسی ها  و  است  اسف ناك 
این  اگر  می کنند.  تعیین  را  مسیرها  آخر  و 
ثابت  خطوط  هستند،  گردشی  تاکسی ها 
هستند  خطی  اگر  و  کنید  آوری  جمع  را 
نمونه  برای  شود.  نظارت  آن ها  عملکرد  بر  
تاکسی های خط چهارراه شهید منتظری به 
بازار تا ساعت 10 صبح درست کار می کنند 
را  مسافرها  ملی  بانک  تا  صرفا  آن  از  بعد  و 
در  رانی  تاکسی  نیست  معلوم  می رسانند. 

خواب است یا خود را به خواب زده است؟
در سـال 201۸ و بـا مراجعه گردشـگران 
بـه تبریـز خـدا می دانـد وضعیـت حمـل و 
نقـل عمومـی و تاکسـی ها در شـهر تبریـز 

چگونـه خواهـد شـد.
ب- ج از تبریز

صدای مردم

مشکالت را با ما در میان بگذارید تا 
پل ارتباطی شما و مسئوالن باشیم

09143010573
041-35258222
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آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی 

سرقفلی مغازه

 مبلغــي ملــک خــود را 
تخلیــه نمایــد.

ــاي  ــه معن ــدي ب ــط: تع ــدي و تفری ج- تع
اقدامــي  یــا  مالــک  اذن  حــدود  از  تجــاوز 
غیرمتعــارف علیــه مــال دیگــري اســت و 
تفریــط بــه معنــاي عــدم انجــام تعهــدات 
قــراردادي یــا متعــارف بــراي حفــظ مــال 
ــي  ــح در صورت ــن توضی ــا ای ــت. ب ــري اس دیگ
ــب  ــق کس ــده ح ــرقفلي )دارن ــب س ــه صاح ک
ــدي  ــرقفلي تع ــه محــل س و پیشــه( نســبت ب
ــن  ــد حــق ســرقفلي وي از بی ــط نمای ــا تفری ی
خواهــد رفــت و مالــک ملــک می توانــد بــدون 
پرداخــت مبلغــي، ملــک خــود را تخلیــه نماید.

یکــي  بهــاء:  اجــاره  پرداخــت  عــدم  د- 
دیگــر از اســباب تخلیــه محــل ســرقفلي عــدم 
پرداخــت اجــاره بهــاء اســت. صاحــب ســرقفلي 
مکلــف اســت در مــدت 10 روز )تــا دهــم 
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــاه نس ــر م ــد( از  ه ــاه بع م
اجــاره بهــاي مالــک اقــدام نمایــد. قانــون هیــچ 
بهانــه اي را بــراي عــدم پرداخــت اجــاره بهــاء 
ــي  ــتاجر( نم ــرقفلي )مس ــب س ــرف صاح از ط
ــاره  ــت اج ــدم پرداخ ــورت ع ــرد و در ص پذی
ارســال  بــا  بهــاء، مالــک ملــک می توانــد 
اظهارنامــه نســبت بــه درخواســت اجــاره بهــاء 
ــال  ــار ارس ــد از دو ب ــرگاه بع ــد. ه ــدام نمای اق
ــوم  ــار س ــراي ب ــرقفلي ب ــک س ــه، مال اظهارنام
ــد  ــت ننمای ــع پرداخ ــه موق ــاء را ب ــاره به اج
مالــک ملــک می توانــد نســبت بــه درخواســت 
اجــاره بهــاء و تخلیــه ملــک از طریــق دادگاه یــا 

ــد . ــدام نمای ــت اق اداره ثب

 اجاره دادن محل سرقفلي چه حکمي 
دارد؟

اجــاره دادن محــل ســرقفلي از مصادیــق 
بــارز و روشــن انتقــال بــه غیــر اســت و 
در صــورت اقــدام مالــک از طریــق مراجــع 
ــف  ــت نص ــا پرداخ ــک ب ــه مل ــي، تخلی قضائ

ســرقفلي را در پــي خواهــد داشــت.

اگر مالک سرقفلي ملکي قصد مسافرت 
به خارج از کشور را داشته باشد در حالي 
که حق انتقال به غیر در سر قفلي براي او  

پیش بیني نشده باشد چه باید کرد؟
ــي شــدن  شایســته اســت در صــورت طوالن
ــال  ــه انتق ــدام ب ــک اق ــا اذن مال ــافرت ب مس
موقتــي محــل ســرقفلي بــه یکــي از اشــخاص 
نزدیــک نمائیــد. در غیــر ایــن صــورت بــا توجه 
ــق  ــف ح ــت نص ــا پرداخ ــه )ب ــر تخلی ــه خط ب
کســب و پیشــه( پیشــنهاد می شــود ســرقفلي 
بــا اخــذ مجــوز از طریــق دادگاه منتقــل گــردد.

انجام تغییرات فیزیکي )تغییرات دیوار و 
امثال آن( در محل سرقفلي چه حکمي 

دارد؟
بــا توجــه بــه مطالبــي کــه در مقدمــه اشــاره 
کردیــم، صاحــب حــق ســرقفلي نمــي توانــد در 
دیوارهــا و زمیــن محــل ســرقفلي خــود برخــي 
ــه  ــه ب ــي ک ــد. تغییرات ــام ده ــرات را انج تغیی
ــزي  ــا چی ــد ی ــه بزن ــا لطم ــل بن ــاس و اص اس
را بــه محــل ســرقفلي اضافــه کنــد از مصادیــق 
تعــدي و تفریــط محســوب خواهــد شــد و 
ــق  ــت ح ــدون پرداخ ــل ب ــه مح ــبب تخلی س

ــود. ســر قفلــي خواهــد ب

چه تغییراتي در محل سرقفلي مجاز 
است؟

عــدم آگاهــي صاحبــان ســرقفلي باعــث 
شــده اســت ایــن تصــور در آنهــا ایجــاد شــود 
ــدون اجــازه مالــک  کــه کوبیــدن یــک میــخ ب
ــط  تلقــي  ــوار از اســباب تعــدي و تفری ــه دی ب
تفکــري  کــه چنیــن  حالــي  در  می گــردد 
صحیــح نیســت. زیــرا تغییراتــي کــه بــه اســاس 
ــتفاده  ــث اس ــد و باع ــه نزن ــا لطم ــل بن و اص
بهتــر از عیــن مســتاجره شــود تخلــف )تعــدي 
و تفریــط( محســوب نمــي شــود. بنابرایــن 
صاحــب ســرقفلي می توانــد تغییراتــي را بــراي 
اســتفاده بهتــر از عیــن مســتاجره انجــام دهــد 
ــاً  ــورد حتم ــن م ــود در ای ــنهاد می ش ــا پیش ام
بــا وکاء وکارشناســان رســمي دادگســتري 

ــرد. ــورت گی ــاوره الزم ص مش

اگر مالک ملک محل سرقفلي ملک خود 
را به دیگري منتقل کرده است و مالک 
جدید بناي ناسازگاري دارد  تکلیف چه 

خواهد بود ؟
در این گونه موارد باید بدانید:

الــف- همــه حقوقــي کــه در زمــان مالکیــت 
ــراي شــما ایجــاد شــده  ــک ب ــي مل ــک قبل مال

اســت پــا برجاســت.
ــي   ــق و حقوق ــک ح ــد مل ــک جدی ب: مال

ــدارد. ــابق ن ــک س ــش از مال بی
ج: مالــک جدیــد بایــد تمــام توافقــات شــما 

بــا مالــک ســابق را بپذیــرد.
و  ســرقفلي  مالکیــن  مــی رود  امیــد 
ــا آشــنایي کامــل  مســتاجرین و مغــازه داران ب
ــع  ــي مناف از قوانیــن و مقــررات، حافظــان اصل
ــي خــود را  ــچ زمان ــه در هی ــوده و البت خــود ب
از کســب اطــاع و آگاهــي از قوانیــن مختلــف 
ــان و وکاء  ــا متخصص ــاوره ب ــط و مش و مرتب

ــد. ــاز ندانن ــي نی ــد ب متعه

تصویب طرح بازنشستگی صندوق 
بیمه اجتماعی روستائیان

عضــو  و  آبــاد  بســتان  مــردم  نماینــده 
کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای اســامی 
از تصویــب طــرح بازنشســتگی صنــدوق بیمــه 
اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر در 

ــر داد. ــس خب مجل
اساس  بر  کرد:  اظهار  هان  وحدتی  محمد 
سال   70 دارای  که  صندوق  اعضای  طرح  این 
سن و 10 سال حق عضویت پرداخت کرده اند، 

بازنشسته می شوند.
وی افزود: این طرح در مجلس تصویب و به 
شورای نگهبان فرستاده شده و با تایید شورای 
اقشار  از  حمایت  جهت  در  مهمی  گام  نگهبان 

زحمتکش برداشته می شود.
پشتوانه  بیمه  اینکه  بیان  با  هان  وحدتی 
مردم در زندگی است و بسیاری از مشکات را 
برای  مستمری  پرداخت  با  افزود:  می کند،  حل 
کاهش  شاهد  افتاده ها  کار  از  و  بازنشستگان 

آسیب های اجتماعی در جامعه خواهیم بود.
وی با اشاره به وجود بیش از 1۸0 روستا در 
بستان آباد خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی 
از روستاهای این شهرستان شاهد بیشترین سال 
بیمه  زیر چتر حمایتی  باید  خورده هستیم که 

قرار گیرند.
وحدتی هان با بیان اینکه بیمه برای مردم 
امید و نشاط می آورد و پشتوانه ای برای خانواده 
بیمه  فرهنگ  شود  تاش  باید  افزود:  هاست، 
همگانی حتی در دورترین روستاها ترویج شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای 
اسامی خواستار ایجاد کارگزاری صندوق بیمه 
در  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی 
و  شد  هم  شهرستان  این  داش  تیکمه  بخش 
افزود: بیش از 30 هزار نفر در این بخش ساکن 
رسانی  خدمات  برای  دارد  ضرورت  که  هستند 
بیمه ای، صندوق بیمه کشاورزی، روستاییان و 

عشایر در این بخش نیز ایجاد شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات اعالم کرد
جزئیات قانون جدید برای صدور 

کارت بازرگانی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعام کرد: 
بازرگانی  اتاق  با  توافق  در  که  قانونی  اساس  بر 
است  قرار  شد،  خواهد  اجرایی  و  شده  انجام 
کارت های بازرگانی سال اول محدودیت واردات 
داشته باشند،  در سال دوم این محدودیت کم تر 
می شود و در سال سوم در صورتی که مالیاتشان 
تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته 

خواهد شد.
گفت:  ایسنا  با  گفت وگو  در  الهوتی  محمد 
یا  واردکننده  اختیار  در  ابزاری  بازرگانی  کارت 
صادرکننده است که باید از آن استفاده کند اما 
اینکه چگونه می توان از سوءاستفاده کارت های 
کارت  اعطای  نحوه  به  کرد  جلوگیری  بازرگانی 

بازرگانی بر می گردد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد:  اجرای 
توافق نامه مزبور می تواند قدمی رو به جلو باشد 
و  باز  اقتصاد  با اصل  این گونه محدودیت ها  اما 
آزاد در تقابل است. واقعیت این است که کارت 
آوردن  دست  به  برای  ابزاری  نباید  بازرگانی 
بازرگانی  کارت  بلکه  باشد  دولت  مالیاتی  منابع 
دولت  و  است  صادرات  و  واردات  برای  مجوزی 
عنوان  به  یا  بیمه  عنوان  به  خود  جای  در  باید 
تامین اجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی، نباید 
به  بخواهد  دولت  که  شود  تبدیل  گلوگاهی  به 

متابع خودش دسترسی داشته باشد.
شفاف  طریق  از  اگر  کرد:  تصریح  الهوتی 
سازی و ایجاد فاکتورهای رسمی برای معامات 
کلی  طور  به  و  مکانیزه  صندوق های  ایجاد  یا 
کنیم  استفاده  است  معمول  دنیا  در  روش هایی 
برای  ابزاری  عنوان  به  بازرگانی  کارت  به  دیگر 

کسب حقوق دولت نگاه نمی کنیم.  
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
تومانی  میلیارد  هزار  هشت  رقم  درباره  ایران 
که به عنوان بدهی  مالیاتی کارت های بازرگانی 
تحلیل گران  از  بعضی  گفت:  است،  شده  عنوان 
بازرگانی  کارت های  بدهی  میزان  خصوص  در 
این رقم را عنوان کرده اند که عدد بزرگی برای 
مالیات های کارت های بازرگانی به نظر می رسد 
می تواند  رقم  این  که  داشت  توجه  باید  اما 
این  باشد.  دور  سال های  به  مربوط  بدهی های 
بدهی های  دلیل  که  شود  تصور  طور  این  که 
مالیاتی کارت بازرگانی است و این که می توان 
از طریق محدودیت برای کارت بازرگانی جلوی 

بدهی های مالیاتی را گرفت، اشتباه است.
در  که  دیگر  مهم  موضوع  کرد:  تصریح  وی 
زمینه کارت های بازرگانی حائز اهمیت است این 
دریافت  بازگانی  کارت  فردی که می خواهد  که 
کند باید نوع فعالیتش مشخص باشد و دیگر این 
که قبل از اینکه کارت بازرگانی دریافت کند باید 
عضو یک تشکل صنفی و ملی باشد که هویتش 

شناخته شده باشد.

ادامه از صفحه 1

قاضی پور:

چوب حراج فوالد مبارکه به ثروت ملی

مدیر شرکت سهامی بیمه ایران در استان:

مشتری مداری
 اصلی ترین رویکرد بیمه ایران است

لزوم تغییر نگرش مسئوالن 
در واگذاری پروژه های تملک دارایی

نماینـده ارومیـه و عضو کمیسـیون صنایع و 
معـادن مجلـس شـورای اسـامی گفـت: فوالد 
مبارکـه چنـد هـزار تـن ورق دو میلـی فـوالد 
دالر   150 تنـی  بـا  را  دسـتی  پاییـن  صنایـع 
ارزان تـر بـه خـارج از کشـور صادرکـرده امـا به 

تولیدکننـدگان داخلـی نفروختـه اسـت.
ــه  ــا خان ــو ب ــت وگ ــور درگف ــی پ ــادر قاض ن
ــوالد  ــرکت ف ــرد ش ــاد از عملک ــا انتق ــت، ب مل
مبارکــه اصفهــان و صــادرات فــوالد خــام 
ــرکت  ــن ش ــت: ای ــع گف ــن مجتم ــط ای توس
فــوالد  میلــی  دو  ورق  تــن  هــزار  چنــد 
ــی 150 دالر  ــا تن ــتی را ب ــن دس ــع پایی صنای
ــا  ــرده ام ــارج ازکشــور صادرک ــه خ ــر ب ارزان ت
ــت  ــه اس ــی نفروخت ــدگان داخل ــه تولیدکنن ب
کــه ایــن اقــدام ســبب شــده تعــدادی از 
کارخانه هــای لولــه ســازی و درب و پنجــره 
ــا 30 درصــد ظرفیــت خــود فعالیــت  ســازی ب

ــد. کنن
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای 
اســامی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا مــواد 
ــود  ــادر ش ــد ص ــور بای ــاز کش ــورد نی ــه م اولی
ــراوان و  ــکات ف ــا مش ــه ب ــواد اولی ــان م و هم
گــران تــر مجــددا بــه کشــور وارد شــود، افــزود: 
ــای  ــه کارخانه ه ــی ک ــوالد در حال ــادرات ف ص
تولیــدی داخلــی بــه آن نیازمنــد هســتند، 
یــک ضربــه مهلــک بــه زیرســاخت ها و تولیــد 

ــرده اســت. کشــور وارد ک

کارخانه های کشور درصف تحویل 
ورق های فوالدی

ــدادی از  ــه تع ــان اینک ــا بی ــور ب ــی پ قاض
ــد  ــل چن ــف تحوی ــور در ص ــای کش کارخانه ه
ــای  ــت ورق ه ــدی دریاف ــهمیه بن ــه و س ماه

فــوالدی هســتند، ادامــه داد: چــرا بایــد صنایــع 
کشــور تعطیــل شــده و کارگــران بیــکار شــوند 
ــه  ــر ب ــی 150 دالر  ارزان ت ــوالدی تن و ورق ف
خــارج از کشــور صــادر شــود و خارجی هــا بــه 

ــا شــکایت کننــد. ــه م دلیــل دامپینــگ علی
وی بـا بیـان اینکـه وزارت صنعـت اراده ای 
بـرای برخـورد بـا اقدامـات ایـن چنینی نـدارد، 

ایـن  در  بازرسـی  سـازمان های  شـد:  یـادآور 
زمینـه چـه می کننـد، چـرا بـا توجه بـه اعتراف 
وجـود واسـطه ها و دالالن و کاسـبان تحریم در 
ایـن بخـش برخـوردی بـا ایـن افـراد و اقدامات 

ایـن چنینـی صـورت نمی گیـرد.

آسیب به درآمد ارزی کشور
ـــع  ـــه صنای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــی پ قاض
لولـــه  ســـازی،  یخچـــال  خودروســـازی، 
ـــای  ــه ورق ه ــع بـ ـــایر صنایـ ــل و س پروفیـ
ـــن  ـــر ای ـــزود: اگ ـــتند، اف ـــد هس ـــوالدی نیازمن ف
ــه  ــای لولـ ــوالدی در کارخانه هـ ــای فـ ورق هـ
ــازی  ــع خودروسـ ــازی، صنایـ ــل سـ و پروفیـ
و دیگـــر صنایـــع کشـــور بـــه کاالی نهایـــی 
کشـــور  ارزی  درآمـــد  می شـــد،  تبدیـــل 
ـــر  ـــه 3 براب ـــک ب ـــادرات آن نزدی ـــل از ص حاص
بیشـــتر می شـــد و ارزش افـــزوده آن نیـــز 
نصیـــب تولیدکننـــدگان داخلـــی می شـــد.

ــادن  ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
کــرد:  تصریــح  اســامی  شــورای  مجلــس 
درســال اقتصــاد مقاومتــی و درحالــی کــه 
ــر جلوگیــری از  مقــام معظــم رهبــری بارهــا ب
خــام فروشــی و ایجــاد ارزش افــزوده در داخــل 
ــای  ــن ورق ه ــه ای ــد، چگون ــرده ان ــد ک تاکی
فــوالدی بــه صــورت خــام بــه خــارج از کشــور 

ــت. ــده اس ــادر ش ص

مدیـــر شـــرکت ســـهامی بیمـــه ایـــران در 
ـــان  ـــاد اطمین ـــت: ایج ـــرقی گف ـــان ش آذربایج
ــای  ــت برنامه هـ ــردم، تقویـ ــش در مـ و آرامـ
مشـــتری مـــداری و شـــفاف ســـازی اصلـــی 
ـــتان  ـــران در اس ـــه ای ـــای بیم ـــن رویکرده تری

اســـت .
عجب شـــیر،  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
فرامـــرز قهرمانـــی در هشـــتاد و یکمیـــن 
ــع  ــران در جمـ ــه ایـ ــیس بیمـ ــالگرد تاسـ سـ
خبرنـــگاران از اهمیـــت و نقـــش رســـانه های 
ـــران  ـــه در ای ـــگ بیم ـــعه فرهن ـــری در توس خب

ســـخن گفـــت .
وی تصریـــح کـــرد: بیمـــه ایـــران بـــه 
عنـــوان تنهـــا شـــرکت دولتـــی و راهبـــردی 
ـــود  ـــناخته می ش ـــور ش ـــه در کش ـــت بیم صنع
ـــان  ـــش و اطمین ـــایش و آرام ـــن آس ـــذا تامی و ل
ــن  ــه اصلی تریـ ــاد جامعـ ــرای آحـ ــر بـ خاطـ

ماموریـــت ماســـت.
قهرمانــی افــزود: هــم اکنــون بیــش از 
ــش  ــت پوش ــتان تح ــت اس ــد جمعی 50 درص

ــد. ــرار دارن ــران ق ــه ای ــات بیم خدم
آمارهــای  براســاس  شــرقی  آذربایجــان 
ــون و  ــه میلی ــش از س ــون بی ــم اکن ــی ه محل

722 هــزار نفــر جمعیــت دارد.
مدیـــر شـــرکت ســـهامی بیمـــه ایـــران در 
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: در هفـــت ماهـــه 
ــان  ــارد تومـ ــر 1۴7 میلیـ ــزون بـ ــال افـ امسـ
ــه  ــات بیمـ ــش خدمـ ــت پوشـ ــارات بابـ خسـ

ی در اســـتان پرداخـــت شـــده و در اجـــرای 
برنامه هـــای حـــق بیمـــه 1۹ درصـــد رشـــد 

داشـــته ایـــم.
وی ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــورمان را 
ــم  ــن رق ــت: ای ــرد و گف ــام ک ــد اع دو درص
در کشــورهای توســعه یافتــه 12 درصــد و 
در کشــورهای در حــال توســعه هفــت درصــد 

ــت . اس
صنـــدوق  ایحـــاد  طـــرح  از  قهرمانـــی 
پوشـــش بیمـــه تامیـــن خســـارات ناشـــی از 
حـــوادث طبیعـــی خبـــر داد و گفـــت: همـــه 
مســـئوالن اســـتان در ایجـــاد ایـــن صنـــدوق 
ـــدازی  ـــه راه ان ـــتند و برنام ـــول هس ـــق الق متف
آن مراحـــل پایانـــی خـــود را طـــی می کنـــد.

مدیـــر شـــرکت ســـهامی بیمـــه ایـــران در 
آذربایجـــان شـــرقی دربـــاره بحـــث الحاقیـــه 
ـــن  ـــرد: ای ـــام ک ـــز اع ـــث نی ـــخص ثال ـــه ش بیم
ـــه از  ـــد بیم ـــون جدی ـــرای قان ـــا اج ـــوع ب موض
2۹ خـــرداد امســـال تامیـــن شـــده و دیگـــر 

ـــت . ـــه نیس ـــه الحاقی ـــم بیم ـــه ترمی ـــاز ب نی
ــارات  ــن خس ــدوق تامی ــدازی صن وی راه ان
ــه  ــاد بیم ــتان، ایج ــران در اس ــه ای ــی بیم جان
بیمــه  برنامه هــای  توســعه  جوانــان،  ازدواج 
عمــر و بیمــه »مــان« را از دیگــر فعالیــت 
ــان  ــران در آذربایج ــه ای ــهامی بیم ــرکت س ش
شــرقی بیــان کــرد و مزیت هــای ایــن بیمه هــا 

ــرد. ــریح ک تش
ــورداری از  ــرای برخـ ــردم بـ وی گفـــت: مـ
مزیت هـــای بیمـــه ازدواج و مـــان می تواننـــد 
ـــان و 100 هـــزار  ـــزار توم ـــا 50 ه ـــه ترتیـــب ب ب
ایـــران  از نمایندگی هـــای بیمـــه  تومـــان 

ـــد. ـــدام کنن اق
مدیـــر شـــرکت ســـهامی بیمـــه ایـــران در 
آذربایجـــان شـــرقی در ارتبـــاط بـــا اقدامـــات 
ایـــن شـــرکت بـــرای رفـــع مشـــکات واحدهـــای 
تولیـــدی و صنایـــع کوچـــک هـــم گفـــت: در 
ـــد  ـــاری 50 واح ـــال ج ـــی س ـــاط ط ـــن ارتب ای
تولیـــدی صنایـــع کوچـــک بـــا  بیـــش از 50 
نفـــر پرســـنل و 1۴ واحـــد دیگـــر بـــا افـــراد 
از مزیت هـــای بیمه هـــای  زیـــر 50 نفـــر 
ــایر  ــئولیت و سـ ــه مسـ ــوزی، بیمـ آتـــش سـ

ــد. ــده انـ ــوردار شـ ــا برخـ بیمه هـ

ســرمایه گذاری،  کارگــروه  رئیــس 
مشــارکت های مردمــی و کارآفرینــی ســتاد 
ــرقی  ــی آذربایجان ش ــی اقتصادمقاومت فرمانده
ــتانی  ــئوالن اس ــرش مس ــر نگ ــزوم تغیی ــر ل ب
ــای  ــک دارایی ه ــای تمل ــذاری پروژه ه در واگ

ــرد. ــد ک ــرمایه تاکی س
بــه گــزارش فــارس، محمدصــادق پورمهدی 
در نخســتین جلســه کارگــروه ســرمایه گذاری، 
ســتاد  کارآفرینــی  و  مردمــی  مشــارکت 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان بــر لــزوم 
مهــارت آمــوزی همــه شــاغان و دانشــجویان 
ــود  ــیل های موج ــتفاده از پتانس ــا اس ــتان ب اس
ــایر  ــتان و س ــه ای اس ــی و حرف ــاختار فن در س
بــر  و  شــده  یــادآور  را  مرتبــط  نهادهــای 
حمایــت همــه جانبــه مســئوالن ارشــد اســتانی 

ــرد. ــد ک ــان را تاکی از کارآفرین
ــی اســتاندار آذربایجان شــرقی  معــاون عمران
ــتانی  ــئوالن اس ــرش مس ــر نگ ــر تغیی ــاوه ب ع
ــای  ــک دارایی ه ــای تمل ــذاری پروژه ه در واگ
تمــام  از  اســتفاده  و  اســتان  ســرمایه 
بســته های  تهیــه  موجــود،  ظرفیت هــای 
ــی  ــتگاه های اجرای ــط دس ــرمایه گذاری توس س

ــد. ــادآور ش ــز ی را نی
رئیــس کارگــروه ســرمایه گذاری، مشــارکت 
مردمــی و کارآفرینــی ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
را  اجرایــی  دســتگاه های  اســتان  مقاومتــی 
و  ســرمایه گذاری  بســته های  کــرد  ملــزم 
ــه بــه ســرمایه گــذاران  تشــویقی را جهــت ارائ

ــد. ــه و منتشــر کنن تهی
پورمهــدی بــا تاکیــد بــر لــزوم نگــرش 
ــوع  ــا موض ــه ب ــی در رابط ــتگاه های دولت دس
ســرمایه گــذاری خواســتار تســهیل و تســریع 
فراینــد ســرمایه گــذاری در اســتان و نهادینــه 
کــردن مشــارکت بخــش خصوصــی در موضــوع 

ســرمایه گذاری شــد.

دولت مصمم به تحقق
 اقتصاد مقاومتی است

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه آذربایجان 
ــه  ــتان ب ــن اس ــاب ای ــه انتخ ــم ب ــرقی ه ش
ــور  ــوت کش ــتان پایل ــه اس ــی از س ــوان یک عن
ــرد و گفــت:  در اقتصــاد مقاومتــی اشــاره ک
نماینــگان عالــی دولــت تدبیــر و امیــد در 
آذربایجــان شــرقی طــی ســال جــاری بــا 
رفــع همــه موانــع در بخــش تولیــد و صنعــت، 
ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــه تحق ــم ب مصم

بــه گــزارش ایرنــا، داود بهبــودی در جلســه 

ــود  ــزود: بهب ــیر اف ــی عجب ش ــاد مقاومت اقتص
ــرم  ــای ن ــی از حوزه ه فضــای کســب و کار یک
ــتا  ــن راس ــت و در همی ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ــذاری  ــای ســرمایه گ ــاد صــدور مجوزه 20 نه
بــه راه انــدازی پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری 
ملــزم شــده اســت تــا فضــای کســب و کار ایــن 

اســتان بهبــود یابــد.
وی ضــرورت بهــره گیــری از ظرفیت هــا 
نظیــر  خــاص  بخــش  یــک  در  حتــی 
کشــاورزی، گردشــگری و تجــارت و تمرکــز در 
ــرای رشــد اقتصــادی مفیــد  ایــن محورهــا را ب
ــتگاه ها  ــی دس ــی تمام ــرد و همراه ــی ک ارزیاب

ــد. ــتار ش ــه خواس ــن رابط را در ای
بهبــودی گفــت: بــا توجــه بــه وجــود 
و  کشــاورزی  معدنــی،  پتانســیل های 
گردشــگری در عجب شــیر الزم اســت در جهــت 
رونــق اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال نســبت بــه 
تــاش  بخش هــا  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
شــود و ســرمایه گذاران و خیــران در جهــت 
بخش هــا حمایــت  ایــن  در  ســرمایه گذاری 

ــوند. ش
ــرقی  ــان ش ــاالی آذربایج ــدی ب وی توانمن
در گردشــگری طبیعــی، فرهنگــی، تاریخــی و 
ســامت را یــادآور شــد و اظهــار کــرد: اگــر بــه 
ــانی  ــرمایه انس ــم از س ــود نمی توانی ــل رک  دلی
ــا  ــم، ب ــتفاده کنی ــد اس ــتان در عرصــه تولی اس
بهبــود وضعیــت امیدواریــم در ایــن زمینــه نیــز 

وضعیــت بهتــری داشــته باشــیم.
ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  وی افــزود: ب
الزم اســت تمامــی مــردم و بخــش خصوصــی 
هــم  دولــت  و  باشــند  داشــته  مشــارکت 
ــر را  ــن ام ــق ای بســترهای الزم در جهــت تحق

ــد. ــن کن تأمی
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا مشــکات 
ــدی  ــد تولی ــزار و 500 واح ــت ه ــش از هف بی
و صنعتــی احصــا شــده اســت و دولــت را رفــع 
ــه  ــا ب ــن واحده ــر راه ای ــع را از س ــن موان ای

ــت. ــدد آن هاس ــدازی مج ــال راه ان دنب
ــه و بودجــه  ــزود: ســازمان برنام ــودی اف بهب
متولــی توســعه بــوده و دبیرخانــه اقتصــاد 
مقاومتــی آذربایجــان شــرقی را عهــده دار اســت 
ــه  ــی ک ــه بحث  های ــه از جمل ــن عرص و در ای
بســیار تعیین کننــده و مهــم اســت مقولــه 
اجــرای مناســب اقتصــاد مقاومتــی جهــت 

ــت. ــعه اس ــه توس ــتیابی ب دس
وی یکــی از راه هــای کمــک بــه بخــش 
تولیــد را کمــک و همدلــی همــه مدیــران 
ــی  ــم افزای ــل و ه ــزود: تعام ــرد و اف ــوان ک عن
و  تولیــد  موانــع  رفــع  در جهــت  مدیــران 
ــد  ــدگان می توان ــد کنن ــور تولی ــهیل در ام تس
ــی داشــته باشــد. ــن بخــش را در پ توســعه ای

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه آذربایجان 
ــا برنامــه ریــزی  شــرقی اظهــار کــرد: دولــت ب
دقیــق و مــدون در پــی حــل تمــام مشــکات 

تولیــد کننــدگان اســت.
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  مدیـــرکل 
با  این جلســـه  نیـــز در  آذربایجان شـــرقی 
زیســـت  محیط  حمایتی  رویکـــرد  بر  تاکید 
از صنایـــع و واحدهای تولیـــدی گفت: لزوم 
واحدهای  محیطی  زیســـت  مشـــکات  رفع 
تولیدی در راســـتای تحقـــق اقتصاد مقاومتی 

. ست ا
حمیـد قاسـمی بـا اشـاره بـه اینکه در سـال 
زیسـت  نظـر  از  صنعتـی  واحـد   ۴2 جـاری 
محیطی سـاماندهی شـده اسـت، افـزود: متعهد 
بـه اجـرای ضوابـط و دسـتور العمل ها هسـتیم 
و بایـد نسـبت بـه مراجـع باال دسـتی پاسـخگو 

. شیم با
وی گفـت: عـدول از قوانین اجـازه حرکت را 
از مـا می گیـرد، لـذا انتظـار مـی رود واحدهـای 
تولیـدی هـم منافـع مـردم را در نظـر بگیرند و 
در چارچـوب قوانیـن و ضوابـط حرکـت کننـد.

ــی  ــهرك های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــرکت  ــن ش ــت: ای ــز گف ــرقی نی ــان ش آذربایج
ــت های  ــه سیاس ــل ب ــنگینی در عم ــه س وظیف
ــردم  ــم از م ــی دارد و امیدواری ــاد مقاومت اقتص
ــاز  ــاس از آغ ــن اس ــر همی ــم و ب ــب نمانی عق
ســال تاکنــون جلســه های مکــرری بــا حضــور 
ــهرك های  ــرقی در ش ــان ش ــتاندار آذربایج اس
صنعتــی بــرای رفــع مشــکات تشــکیل شــده 

اســت.
افـزود:  اسـکویی  نیرومنـد  سـیدمرتضی 
توجـه بـه رعایـت مسـایل زیسـت محیطـی در 
شـهرك های صنعتـی آذربایجان شـرقی یکی از 
اصـول مهـم بـه شـمار مـی رود و مـا نیز سـعی 
داریـم تـا با تعامل سـازنده بـا اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان الزامات زیسـت محیطی 

را بـه جـای بیاوریـم.
بـه  توجـه  کـرد:  اضافـه  اسـکویی  نیرومنـد 
فاضـاب  توسـعه شـبکه  ایجـاد فضـای سـبز، 
از  صنعتـی  شـهرك های  خانه هـای  تصفیـه  و 
جملـه مـواردی اسـت کـه در برنامه هـای سـال 
جاری شـرکت شـهرك های صنعتـی آذربایجان 
شـرقی در حـوزه محیـط زیسـت مدنظـر قـرار 

گرفتـه شـده اسـت.
وی ابـراز امیـدواری کـرد، در سـالی کـه بـه 
نـام اقتصـاد مقاومتی،  اقدام و عمل مزین اسـت 
برنامـه ریزی مناسـبی جهـت رفـع موانع پیش 
روی شـهرك های صنعتـی به عنوان بسـتر مهم 
اجـرای اصـول سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی 

صـورت پذیرد.
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اجرای 100میلیارد ریال طرح پژوهشی 
در دانشگاه تبریز

نماینده شبستر:

افزایش 12 درصدی زنان معتاد 
تاسف بار است

نایب رئیس مجلس:

پول درمان مردم در ادارات هزینه 
می شود

رئیــس دانشــگاه تبریــز گفــت: ایــن دانشــگاه 
ــرح  ــال ط ــارد ری ــاری 100 میلی ــال ج در س

ــی در دســت اجــرا دارد. پژوهشــی و تحقیقات
ــای  ــداد طرح ه ــدی، تع ــا پورمحم محمدرض
تحقیقاتــی در دســت اجــرای دانشــگاه تبریــز را 
70 عنــوان اعــام و اظهــار کــرد: ایــن طرح هــا 
بیشــتر در بخش هــای صنعتــی شــامل صنایــع 
ــرو و  ــت، نی ــیمی، نف ــرات، پتروش ــس، مخاب م
آب و بــرق اســت کــه توســط شــرکت های 
دانــش بنیــان، اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه 

ــرا می شــود. ــز طراحــی شــده و اج تبری
وی، وجـــود 70 شـــرکت فنـــاوری و 11 
ـــز را  ـــگاه تبری ـــان در دانش ـــش بنی ـــرکت دان ش
ـــرای اجـــرای  ظرفیتـــی بســـیار مهـــم و وســـیع ب
انـــواع طرح هـــای پژوهشـــی و تحقیقاتـــی در 
ـــت:  ـــرد و گف ـــان ک ـــد بی ـــت و تولی بخـــش صنع
ـــل  ـــه تعام ـــد ب ـــه من ـــه عاق ـــن زمین ـــا در ای م
ـــی  ـــف صنعت ـــای مختل ـــا واحده ـــکاری ب و هم
ـــم  ـــون معتقدی ـــتیم، چ ـــتان هس ـــدی اس و تولی
ــگاه و  ــن ارتباطـــی بیـــن دانشـ ــاد چنیـ ایجـ
صنعـــت می توانـــد مســـیر توســـعه و رشـــد 
ـــد. ـــریع کن ـــور را تس ـــتان و کش ـــادی اس اقتص

پورمحمــدی، مجمــوع درآمدهــای دانشــگاه 
میلیــارد  را 2۸0  در ســال گذشــته  تبریــز 
ــزان  ــن می ــزود: از ای ــرد و اف ــام ک ــال اع ری
درآمــد، بالــغ بــر 100 میلیــارد ریــال از طریــق 
تحقیقــی  طرح هــای  اجــرای  و  پژوهــش 

ــت. ــده اس ــل ش حاص
وی، بودجـــه کل ســـال جـــاری دانشـــگاه 
ــام  ــال اعـ ــارد ریـ ــزار میلیـ ــز را دو هـ تبریـ

ـــال  ـــارد ری ـــم 160 میلی ـــن رق ـــه از ای ـــرد ک ک
ــی دارد و از  ــه پژوهشـ ــه بودجـ ــاص بـ اختصـ
ابتـــدای امســـال تاکنـــون 75 درصـــد آن 

جـــذب شـــده اســـت.
پورمحمـــدی، وجـــود 21 دانشـــکده، چندیـــن 
شهرســـتان های  در  اقمـــاری  دانشـــکده 
ــی  ــز تحقیقاتـ ــرقی، 10 مرکـ ــان شـ آذربایجـ
و قطـــب علمـــی، 200 آزمایشـــگاه، بیـــش از 

ـــزار دانشـــجو  ـــات علمـــی و 2۴ ه ـــر هی 750 نف
را از پتانســـیل های بـــزرگ دانشـــگاه تبریـــز 
ـــداد  ـــگاه در امت ـــن دانش ـــزود: ای ـــمرد و اف برش
ـــیدی در  ـــع رش ـــاز رب ـــی و ممت ـــگاه تاریخ دانش

قـــرون گذشـــته بـــه وجـــود آمـــده اســـت.
دانشــگاه تبریــز بــه عنــوان دومیــن دانشــگاه 
تبریــز و بــا قدمــت ایــران در ســال 1325 
تاســیس شــده اســت. هــم اکنــون این دانشــگاه 

بــا تعــداد پنــج معاونــت آموزشــی و تحصیــات 
منابــع،  توســعه  و  پشــتیبانی  تکمیلــی، 
پژوهــش و فنــاوری، دانشــجویی، فرهنگــی 
زیرمجموعــه  مدیریت هــای  و  اجتماعــی  و 
بــا 300 هــزار جلــد کتــاب فیزیکــی، ۸00 
خطــی  کتاب هــای  دیجیتالــی،  هزارکتــاب 
نفیــس، ســایت های متعــدد کامپیوتــری و 
ــز در  ــگاه های مجه ــز، آزمایش ــی مجه اینترنت
نشــریه   21 از  بیــش  مختلــف،  حوزه هــای 
علمــی- پژوهشــی و اشــتراك مجــات معتبــر 
الکترونیکــی و چاپــی دنیــا و بــا برخــورداری از 
ــرد علمــی در شــمال  ــه ف ــات منحصــر ب امکان
ــرب کشــور در خدمــت پژوهشــگران اســت. غ

دانشـــگاه های  بـــا  تبریـــز  دانشـــگاه 
کشـــورهای مختلف جهان از جمله فرانســـه، 
ایتالیـــا، آلمان، ژاپـــن، ترکیـــه، آذربایجان، 
از 50  تایلنـــد بیش  و  تاجیکســـتان، قبرس 
قـــرارداد و تفاهم نامه همـــکاری امضا کرده 
از  بین المللـــی  بـــزرگ  اتحادیه هـــای  در  و 
 ،)IAU(جملـــه اتحادیه دانشـــگاه های جهان
 )IUC( اتحادیه دانشـــگاه های بیـــن المللی
و اتحادیـــه دانشـــگاه های منطقـــه قفقـــاز 

دارد. فعـــال  حضوری 
دانشــگاه تبریــز بــا تقدیــم 1۴5 شــهید 
در حیــن  آنــان  از  تــن  کــه 22  دانشــجو 
ــل در  ــه باط ــق علی ــای ح ــتیبانی جبهه ه پش
دوران دفــاع مقــدس در محــل کارگاه دانشــکده 
ــی از  ــا میزبان ــیدند و ب ــهادت رس ــه ش ــی ب فن
ــهدای  ــوان مشهدالش ــه عن ــام ب ــهید گمن 5 ش

دانشــگاه های کشــور معــروف اســت.

مجلــس  در  شبســتر  مــردم  نماینــده 
ــش  ــراز تاســف از افزای ــا اب ــورای اســامی ب ش
12 درصــدی زنــان معتــاد در دو  ســال اخیــر 
ــه ویــژه نهادهــای  گفــت: مســئوالن و مــردم ب

ــد. ــدی بگیرن ــر را ج ــن خط ــاد ای ــردم نه م
بـه گزارش فـارس، معصومه آقاپورعلیشـاهی 
در نشسـت شـورای فرهنـگ عمومـی شبسـتر 
بـا بیـان اینکـه امسـال از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری سـال اقتصـاد مقاومتـی اقـدام و عمـل 
نامگـذاری شـده اظهـار داشـت: تحقـق اقتصاد 
منحصـر  تولیـد  بخـش  بـه  صرفـاً  مقاومتـی 
نمی شـود و بایـد از همـه ظرفیت هـا از جملـه 

فرهنـگ در ایـن زمینـه بهـره جسـت.
وی ادامــه داد: مــردم محــوری از مهم تریــن 
ویژگی هــای اقتصــاد و فرهنــگ اســت و در 
همیــن زمینــه نیــز بایــد موانــع موجــود مرتفــع 
ــق  ــرای تحق ــی ب ــی و همزبان ــوند و همدل ش
ــوص  ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــات مق منوی

ــه داشــته باشــد. ــگ ادام اقتصــاد و فرهن
نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: دســتگاه های فرهنگــی در 
شهرســتان بایــد نســبت بــه فرهنــگ ســازی و 
اســتفاده بهینــه از دنیــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی تــاش کــرده و بــا برنامه هــای 

ــد. ــت کنن ــرا حرک ــل اج منســجم و قاب
آقاپــور علیشــاهی افــزود: خروجــی جلســات 
شــورای فرهنــگ عمومــی بایــد طــوری باشــد 

ــرکات آن را در  ــار و ب ــه آث ــا در جامع ــه م ک
ســبک  و  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 
زندگــی اســامی و پیشــگیری از معضــات 

ــیم. ــاهد باش ش
وی بــا تأکیــد بــر انجــام کارهــای زیربنایــی 
شــورای  صحیــح  سیاســتگذاری  ســایه  در 
کــرد: حرکــت  تصریــح  عمومــی  فرهنــگ 
جمعــی متولیــان فرهنگــی جامعــه در تقویــت 
فرهنــگ  ایجــاد  بــه  فرهنگــی  مؤلفه هــای 
ــد  ــک خواه ــور کم ــب در کش ــی مناس عموم

ــرد. ک
وی از شــورای فرهنــگ عمومــی بــه عنــوان 
یــک مرجــع تصمیم ســاز و قدرتمنــد در حــوزه 
ــه شــکل گیری  ــرد ک ــاد ک ــی ی ــگ عموم فرهن
آن موجــب تقویــت شــاخص های فرهنــگ 
عمومــی شــده و رشــد و تعالــی و پیشــرفت را 

شــتابان کــرده اســت.
وی تاکیـد کـرد: همـه عناصـر بایـد خـوب 
دهنـد  قـرار  امـور  سـرلوحه  را  کـردن  گـوش 
از سرشـماری نفـوس و مسـکن  بعـد  و آنچـه 
اسـتخراج می گـردد بـا آسـیب شناسـی جـدی 
در امـور برنامـه ریزی هـای الزم انجـام پذیـرد.

ــال  ــازی در اغف ــای مج ــد فض ــه تهدی وی ب
ــد  ــازی بای ــای مج ــت: فض ــان گف ــی جوان برخ
بــه فرصــت تبدیــل گــردد و فعــال شــدن 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــس فت ــش پلی ــش از پی بی

ــت. ــروری اس ض

ـــس  ـــس مجل ـــب رئی ـــز و نای ـــده تبری نماین
شـــورای اســـامی گفـــت: در شـــرایطی کـــه 
صندوق هـــای متعـــدد بیمـــه ای داشـــته 
ــرج  ــه خـ ــای اینکـ ــه جـ ــول بـ ــیم، پـ باشـ
هزینه هـــای دارو و درمـــان بیمـــار شـــود، در 

ادارات صـــرف می شـــود.
بـــه گـــزارش مهـــر، دکتـــر مســـعود 
پزشـــکیان در حاشـــیه برگـــزاری نمایشـــگاه 
ــی  ــا را موضوعـ ــع بیمه هـ ــات تجمیـ مطبوعـ
ـــر  ـــت: اگ ـــت و گف ـــی دانس ـــی و علم کارشناس
مـــا تصمیـــم بگیریـــم تمـــام افـــراد کشـــور 
را تحـــت پوشـــش قـــرار دهیـــم و بـــه همـــه 
خدمـــت دهیـــم دیگـــر وجـــود صندوق هـــای 
ــت  ــد داشـ ــی نخواهـ ــه معنـ ــف  بیمـ مختلـ
ـــوع  ـــک ن ـــئولیت و ی ـــک مس ـــد ی ـــن بای بنابرای

پاســـخگویی بـــرای همـــه مـــردم بـــا یـــک 
مکانیســـم وجـــود داشـــته باشـــد.

ـــار  ـــای چه ـــه ج ـــی ب ـــما وقت ـــزود: ش وی اف
ــید،  ــته باشـ ــک اداره داشـ ــج اداره یـ ــا پنـ یـ
هزینـــه اش حتـــی کمتـــر از یـــک اداره کوچـــک 
اســـت. در نتیجـــه اگـــر مـــا بتوانیـــم همـــه ایـــن 
ادارات را یـــک جـــا جمـــع و پرســـنل را کـــم تـــر 
ـــم،  ـــع کنی ـــا جم ـــک ج ـــا را ی ـــم و پول ه کنی
پـــول بیشـــتری بـــه دســـت آن کســـی کـــه 

ـــی  ـــد ول ـــد، می رس ـــه ده ـــی را ارائ ـــد خدمت بای
در شـــرایطی کـــه صندوق هـــای متعـــدد 
ــه  ــای اینکـ ــه جـ ــول بـ ــیم، پـ ــته باشـ داشـ
خـــرج هزینه هـــای دارو و درمـــان بیمـــار 

ــود. ـــرف می شـ ــود، در ادارات ص شـ
دکتــر پزشــکیان بــا تاکیــد مجــدد بــر ایــن 
کــه از نظــر علمــی، تحقیقاتــی و کارشناســی، 
ــل  ــی از عل ــت، یک ــدد اس ــر از تع ــع بهت تجمی
را  بیمه هــا  نظــر در تجمیــع  اتفــاق  عــدم 

پاســخگو نبــودن در قبــال مــردم عنــوان کــرد.
وی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه کار 
ـــه  ـــورت نگرفت ـــه ص ـــن زمین ـــی در ای کارشناس
ـــف  ـــاط مختل ـــه در نق ـــی ک ـــیاری از مردم و بس
ـــد،  ـــه بودن ـــرار نگرفت ـــه ق ـــش بیم ـــت پوش تح
ـــرده و  ـــاز ک ـــی ب ـــده و دکان ـــر کســـی آم ـــذا ه ل

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــراد را بیم ـــن اف ای
و  بهداشـــت  کمیســـیون  عضـــو  ایـــن 
ـــی  ـــکات اجرای ـــاره مش ـــس درب ـــان مجل درم
تجمیـــع بیمه هـــا گفـــت: مشـــکاتی بـــرای 
ــا  ــع  بیمه هـ ــرح تجمیـ ــردن طـ ــی کـ اجرایـ
ــود  ــادگی نمی شـ ــه سـ ــه بـ ــود دارد کـ وجـ
ــن  ــد ایـ ــا بایـ ــر داد. حتمـ ــاره آن نظـ دربـ
ــب  ــد در قالـ ــود و بعـ ــی شـ ــوع بررسـ موضـ

یـــک نظـــر آن را اجـــرا کـــرد.

شرکت پژو
)بخش دوم و پایانی(

ــگ  ــا جنـ ــاره بـ ــژو دوبـ ــد از آن پـ بعـ
ـــد  ـــور ش ـــد و مجب ـــه ش ـــی دوم مواج جهان
ــا  ــگ آلمان هـ ــرای جنـ ــون و ون بـ کامیـ
ـــرکت  ـــال 1۹۴۸ ش ـــا درس ـــد ام ـــد کن تولی
کار خـــود را بـــا تولیـــد پـــژو 203 آغـــاز 
ــیاری  ــای بسـ ــد از آن مدل هـ ــرد. بعـ کـ
ـــی  ـــی ایتالیای ـــرکت طراح ـــکاری ش ـــا هم ب
ــال  ــرد. درسـ ــه کـ ــا عرضـ ــن فارینـ پنیـ
ـــود  ـــروش محصـــوالت خ ـــرکت، ف 1۹5۸ ش
ـــد بســـیاری  ـــرد و مانن ـــاز ک ـــا آغ را در ایتالی
ــا  ــکاری بـ ــی همـ ــازان اروپایـ از خودروسـ
ــت. از  ــش یافـ ــر افزایـ ــرکت های دیگـ شـ
ـــا  ـــال 1۹72 ب ـــو و از س ـــا رن ـــال 1۹66 ب س

ولـــوو همـــکاری را آغـــاز کـــرد.
ـــهم  ـــد س ـــژو 30 درص ـــال 1۹7۴ پ درس
ســـیتروئن و در ســـال 1۹76 کل ایـــن 
ـــن زمـــان  ـــداری کـــرد. در ای شـــرکت را خری
ـــراض  ـــداران ســـیتروئن اعت بســـیاری از طرف
ــات و  ــن کار ابداعـ ــا ایـ ــه بـ ــد کـ کردنـ
پیشـــرفت های افســـانه ای ایـــن شـــرکت 
افـــول می کنـــد. در نتیجـــه شـــرکت 
ادغـــام شـــده بـــه نـــام پـــژو ســـیتروئن 
نامگـــذاری شـــد کـــه برندهـــای هـــر 
شـــرکت حفـــظ می شـــود امـــا از لحـــاظ 
ــر  ــوژی از یکدیگـ ــی و تکنولـ ــع فنـ منابـ
ــال 1۹7۸  ــوند. در سـ ــد می شـ ــره منـ بهـ
ایـــن شـــرکت واحـــد اروپایـــی کرایســـلر 
را بـــه دلیـــل بحران هـــای ایجـــاد شـــده 
ـــن  ـــرد. ای ـــود ک ـــرکت از آن خ ـــن ش در ای
ـــوده  ـــده بســـیار فرس ـــداری ش شـــرکت خری
ـــع  ـــود و در واق ـــی ب ـــش قدیم ـــدل های و م
ایـــن ســـرمایه گـــذاری مشـــکات مالـــی 
بســـیاری بـــرای پـــژو ســـیتروئن ایجـــاد 
ـــژو  ـــادی پ ـــه ۸0 می ـــل ده ـــرد. در اوای ک
ـــد  ـــا بتوان ـــرد ت ـــا ک ـــوت را احی ـــارك تالب م

کرایســـلر را بفروشـــد.
در ســـال 1۹۸3 پـــژوی محبـــوب و 
ــی  ــا تحولـ ــد تـ ــه شـ ــق 205 عرضـ موفـ
بنیـــادی ایجـــاد کنـــد و در ادامـــه آن 
ــق  ــای موفـ ــیاری از خودروهـ ــداد بسـ تعـ
ـــرکت در  ـــن ش ـــروش ای ـــدند. ف ـــه ش عرض
ــای ۴05 و  ــا مدل هـ ــده بـ ــاالت متحـ ایـ
ـــتگاه در  ـــزار و 261 دس ـــار ه ـــه چه 505 ب
ـــروش دو  ـــادی رســـید و ف ســـال 1۹۹0 می
ـــوالی 1۹۹1  ـــتگاه در ج ـــزار و 2۴0  دس ه
ـــه نقطـــه اوج  شـــرکت را بعـــد از 33 ســـال ب

خـــود رســـاند.
در  بســـیاری  موفقیت هـــای  پـــژو 
رالی هـــای بیـــن المللـــی کســـب کـــرده 
اســـت. پـــژو 50۴، پـــژو 205 توربوشـــارژردار 
ـــتند  ـــی هس ـــژو 206 خودروهای ـــرا پ و اخی
ـــت کســـب  ـــن شـــرکت موفقی ـــرای ای ـــه ب ک
ـــرای  ـــژو 307 ب ـــر پ ـــال حاض ـــد. در ح کردن
رالی هـــای بیـــن المللـــی ایـــن شـــرکت 
ــال های  ــژو در سـ ــود. پـ ــتفاده می شـ اسـ
1۹۸7تـــا 1۹۹0 بـــه طـــور مـــداوم در 
ــان  ــس داکار قهرمـ ــروف پاریـ ــی معـ رالـ
ــن  ــژو تامیـ ــن پـ ــت. همچنیـ ــده اسـ شـ
ــول یـــک در  ــابقات فرمـ ــای مسـ موتورهـ
ــده  ــال های 1۹۹۸، 1۹۹۹ و 2000 عهـ سـ

دار شـــده اســـت.
پـــژو در نامگـــذاری مـــدل هایـــش 
 X0Y ــول ــی دارد و از فرمـ ــبک خاصـ سـ
اســـتفاده می کنـــد. X بـــرای نشـــان 
ــال  ــرای سـ ــودرو و Y بـ ــایز خـ دادن سـ
تولیـــد خـــودرو بـــه کار مـــی رود، یعنـــی 
ـــودرو  ـــدل خ ـــد م ـــر باش ـــم باالت ـــه رق هرچ
ــژو ۴06  ــه پـ ــت. در نتیجـ ــر اسـ جدیدتـ
بـــزرگ تـــر و جدیـــد تـــر از 305 اســـت. 
ـــن قاعـــده نامگـــذاری اســـتثناهایی  ـــه ای البت
ـــش  ـــژو 30۹ پی ـــال پ ـــرای مث ـــز دارد. ب نی
ـــه  ـــت. نمون ـــده اس ـــد ش ـــژو 306 تولی از پ
ـــدازه  ـــه ان ـــژو SW 206 اســـت ک ـــر پ دیگ

ــژو 40Y دارد. ــدود یـــک پـ ای در حـ
ـــال 1۹2۹  ـــذاری در س ـــه نامگ ـــن روی ای
ـــام  ـــد. تم ـــاز ش ـــدل 201 آغ ـــه م ـــا عرض ب
ــرکت  ــا ۹0۹ ایـــن شـ ــای 101 تـ مدل هـ
بـــه عنـــوان نام هـــای تجـــاری مختـــص 
پـــژو ثبـــت شـــده انـــد امـــا شـــرکت های 
دیگـــر نیـــز محصوالتـــی بـــا نـــام هایـــی 
ـــن شـــرکت داشـــتند  مشـــابه محصـــوالت ای
ـــه ۹01  ـــد پورش ـــا مانن ـــی از آنه ـــه برخ ک
) بـــه ۹11 معـــروف( تغییـــر نـــام دادنـــد 
ــی  ــدل هایـ ــد مـ ــر ماننـ ــی دیگـ و برخـ
ــظ  ــود را حفـ ــام خـ ــان نـ ــراری همـ از فـ
ـــط  ـــود 0 در وس ـــه وج ـــب آنک ـــد. جال کردن
ای  فلســـفه  مدل هـــا  ایـــن  نام هـــای 
خـــاص دارد. ایـــن صفـــر نشـــان دهنـــده 
ـــه  ـــک صفح ـــرروی ی ـــه ب ـــت ک ـــددی اس ع
در جلـــوی خودروهـــای اولیـــه ایـــن 
شـــرکت ظاهـــر می شـــدند و ســـوراخ 
هنـــدل ایـــن خودروهـــا بـــا ایـــن صفـــر 

ــت. ــرار می گرفـ ــا قـ ــک جـ یـ
ـــذاری  ـــه نامگ ـــد دارد ک ـــژو قص ـــه پ البت
ـــط( را در  ـــر در وس ـــم )دو صف ـــار رق ـــا چه ب
ـــا  ـــن کار را ب ـــرد و ای ـــش گی ـــده در پی آین
ـــام  ـــه ن ـــود ب ـــی خ ـــدل مفهوم ـــذاری م نامگ

ـــرد.  ـــاز ک ۴002 آغ

مشهورترین شرکت های جهان

دانستنی های حقوقی

چــک عــاوه بــر دارا بــودن قابلیت اجــراء از 
طریــق ثبــت، دارای وصــف کیفــری و حقوقی 
ــز  ــم دادگســتری نی ــری در محاک ــل پیگی قاب

می باشــد.
بــرای آن کــه بدانیــم کــدام چک هــا 
ــک دارای  ــدام ی ــد و ک ــری دارن ــف کیف وص
ــد  ــه چن ــه ب ــتند توج ــی هس ــف حقوق وص

ــت. ــروری اس ــه ض نکت
تضمیــن   بابــت  از  کــه  1- چک هایــی 
معاملــه یــا انجــام تعهــدی صــادر شــده 
ــل آن  ــه دلی ــا ب ــل چک ه ــن قبی ــند: ای باش
ــند و  ــن نمی باش ــت دی ــت، مثب ــه در ماهی ک
اثــر اثباتــی آن هــا متوجــه تضمیــن تعهــد یــا 
انجــام معاملــه، اساســاً قابــل پیگــری کیفــری 
نبــوده و صرفــا از طریــق حقوقــی قابــل 
ــن  ــذا چنانچــه در مت ــری می باشــند.  ل پیگی
ــا  ــد و ی ــده باش ــد ش ــارات قی ــن عب چــک ای
ــارج  ــارات در خ ــن عب ــر ای ــی  دیگ ــه طریق ب
از متــن چــک و در ســند ثالثــی  ذکــر شــود 
ــل  ــاب قاب ــن ب ــادره از ای ــای ص ــز چک ه نی

پیگیــری کیفــری نمی باشــد.
2- چک هایــی کــه بــه صــورت ســفید 
ــن  ــق ای ــد: در تحق ــده باش ــادر ش ــاء ص امض
ــدم  ــرف  ع ــت ص ــر داش ــد در نظ ــرط بای ش
درج یکــی از مندرجــات چــک، مــاك تحقــق 
نخواهــد بــود بلکــه چــک می بایســت کا  

ــد. ــات باش ــد مندرج فاق
بــرای  3- درج شــرط در متــن چــک 
ــد  ــز همانن ــا  نی ــل چک ه ــن قبی ــول: ای وص
مــورد اول و بــه علتــی مشــابه قابــل پیگیــری 

ــتند. ــری نیس کیف
۴- چک هایــی کــه تاریــخ صدورشــان 
ــد:  ــک باش ــید چ ــخ سررس ــر تاری ــدم ب مق
ایــن قبیــل چک هــا اغلــب در معامــات 
پیگیــری  قابــل  اغلــب  می شــوند  صــادر 
کیفــری نیســتند. چنانچــه چــک در معامله یا 
قــراردادی صــادر شــود و در طــی ســند ثالثــی 
بــه صــدور چــک و تاریــخ آن اشــاره شــود و یا 
در متــن چــک تاریــخ صــدور بــه طور مجــزا و 
یــا در زیــر امضــاء درج شــود، مشــمول حکــم 
ــود. علــت ایــن امــر نیــز  ایــن بنــد خواهــد ب
ــن  ــت دی ــت مثب ــک و ماهی ــد در ذات چ بای
آنــی چــک دانســت، حــال چنانچــه برخــاف 
ایــن امــر اثبــات شــود وصــف کیفــری چــک 
غیــر قابــل اجــرا بــوده و تنهــا از طریــق 

ــری اســت. ــل پیگی ــی قاب حقوق
ادامه دارد

بابک زینی زاده

نکاتی که در باره 
چک باید بدانیم

)بخش دوم(

حکایت های مدیریتی

رمز موفقیت

مــرد جوانــی از ســقراط رمــز موفقیــت را 
پرســید. ســقراط بــه مــرد جــوان گفــت کــه 
ــه بیایــد. وقتــی  همــراه او بــه کنــار روزدخان
بــه رودخانــه رســیدند هــر دو وارد آب شــدند 
بــه حــدی کــه آب تــا زیــر گردنشــان رســید. 
در ایــن لحظــه ســقراط ســر مــرد را گرفتــه و 
بــه زیــر آب بــرد. مــرد تــاش کــرد تــا خــود 
را رهــا کنــد امــا ســقراط قــوی تــر بــود و او 
را تــا زمانــی کــه رنــگ صورتــش کبــود شــد 
محکــم نگــه داشــت. ســقراط جــوان را از آب 
خــارج کــرد و اولیــن کاری کــه مــرد جــوان 
انجــام داد کشــیدن یــک نفــس عمیــق بــود. 
او پرســید: در زیــر آب تنهــا  از  ســقراط 

ــود؟ ــزی کــه می خواســتی چــه ب چی
مرد جواب داد: هوا

ســقراط گفــت: ایــن رمــز موفقیــت اســت. 
ــتی در  ــوا را می خواس ــه ه ــور ک ــر همانط اگ
جســتجوی موفقیــت هــم باشــی بــه دســتش 

خواهــی آورد. رمــز دیگــری وجــود نــدارد.
منبع: کتاب حکایت های مدیریتی نوشته جالل رمضانی

جدیدترین فهرست دانشگاههای خارجی 
مورد تایید وزارت بهداشت اعالم شد

ــورد  ــی مـ ــگاه های خارجـ ــت دانشـ فهرسـ
تاییـــد وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
ـــی  ـــال تحصیل ـــای س ـــت ورودی ه پزشـــکی جه
1۸ـ2017 میـــادی در رشـــته های علـــوم 
ـــکی و  ـــوم پزش ـــگاه های عل ـــه دانش ـــکی ب پزش

ـــد. ـــام ش ـــوری اع ـــط کش ـــای ذیرب نهاده
بـــه گـــزارش مهـــر، بـــر اســـاس رای 
دویســـت و بیســـت و پنجمیـــن جلســـه 
مـــدارك  ارزشـــیابی  عالـــی  شـــورای 
ــا  ــور بـ ــارج از کشـ ــگان خـ ــش آموختـ دانـ
وزارت  مدنظـــر  کارشناســـی  بررســـی های 
بهداشـــت و درنظـــر گرفتـــن 700 دانشـــگاه 
برتـــر OS، ۸00 دانشـــگاه برتـــر Times و 
ــت  ــر Shanghai لیسـ ــگاه برتـ 500 دانشـ
ـــورد  ـــور م ـــارج از کش ـــگاه های خ ـــی دانش نهای
ـــال  ـــای س ـــت ورودی ه ـــه جه ـــد وزارتخان تایی
تحصیلـــی 1۸ـ2017 در رشـــته های علـــوم 

ــد. ــخص شـ ــکی مشـ پزشـ
معاونـــت  ســـایت  در  فهرســـت  ایـــن 
آموزشـــی وزارت بهداشـــت ارائـــه شـــده 
اســـت و ســـالیانه مـــورد بازنگـــری قـــرار 
گرفتـــه و از ســـال تحصیلـــی مذکـــور صرفـــا 
لیســـت  ایـــن  در  موجـــود  دانشـــگاه های 
ـــوده  ـــد ب ـــورد تایی ـــل م ـــه تحصی ـــت ادام جه
ــل  ــط قابـ ــق ضوابـ ــادره طبـ ــدارك صـ و مـ

ارزشـــیابی هســـتند.
دکتـــر باقـــر الریجانـــی معـــاون آموزشـــی 
ـــد:  ـــادآور ش ـــه ی ـــن نام ـــت در ای وزارت بهداش
ـــوم پزشـــکی  ـــی آمـــوزش عل توســـعه بیـــن الملل
از ســـال گذشـــته و در قالـــب برنامه هـــای 
ـــوم پزشـــکی  ـــوزش عل ـــوآوری در آم تحـــول و ن

ـــن  ـــه و در همی ـــرار گرفت ـــژه ق ـــه وی ـــورد توج م
راســـتا  جهـــت ســـاماندهی مـــراودات بیـــن 
المللـــی برنامه هـــای ویـــژه ای پیگیـــری 

می شـــود.
الریجانـــی اضافـــه کـــرد: در حـــوزه علـــوم 
پزشـــکی عـــاوه بـــر بررســـی های ویـــژه 
ــدی  ــه بنـ ــای رتبـ ــت، نظام هـ وزارت بهداشـ
QS، Times و Shanghai کـــه بعضـــا 
ــدی  ــه بنـ ــای رتبـ ــتنادترین نظام هـ از پراسـ
ـــرد  ـــرار می گی ـــل ق ـــاك عم ـــت م ـــی اس جهان

ــی  ــگاه های خارجـ ــت دانشـ ــاالنه فهرسـ و سـ
ـــورد  ـــه م ـــکی ک ـــوم پزش ـــوزش عل ـــری آم مج

ــود. ــن می شـ ــتند تعییـ ــد هسـ تاییـ
ـــار  ـــت اظه ـــی وزارت بهداش ـــاون آموزش مع
داشـــت: اکنـــون کـــه در آســـتانه ســـال 
تحصیلـــی 1۸ ـ 2017 هســـتیم، لیســـت 
ـــت  ـــد جه ـــورد تایی ـــی م ـــگاههای خارج دانش
ورودی هـــای رشـــته های علـــوم پزشـــکی در 
ایـــن ســـال تحصیلـــی اســـتخراج شـــده و در 
ـــل  ـــاك عم ـــراد م ـــن اف ـــدارك ای ـــیابی م ارزش

قـــرار خواهـــد گرفـــت.
پزشـــکی  علـــوم  حـــوزه  گفـــت:  وی 
ــای  ــران از ویژگی هـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ــت و  ــوردار اسـ ــردی برخـ ــه فـ ــر بـ منحصـ
بالطبـــع عـــاوه بـــر اســـتانداردهای جهانـــی 
ـــن  ـــز در تعیی ـــوزه نی ـــن ح ـــژه ای ـــات وی ماحظ
ـــل  ـــاك عم ـــی م ـــر جهان ـــگاه های معتب دانش

قـــرار می گیـــرد.
ــان  ــت اذع ــی وزارت بهداش ــاون آموزش مع
داشــت: در تعییــن لیســت مــورد تاییــد ســال 
تحصیلــی 1۸ـ2017 عــاوه بــر ماك هــای 
 ۸00  ،OS برتــر  دانشــگاه   700 داخلــی، 
دانشــگاه برتــر Times و 500 دانشــگاه برتــر 
نهایــی  فهرســت  تعییــن  در   Shanghai

ــت. ــده اس ــه ش ــرار گرفت ــر ق مدنظ
الریجانـــی گفـــت: ایـــن لیســـت پـــس از 
تاییـــد وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
پزشـــکی، در دویســـت و بیســـت و پنجمیـــن 
جلســـه شـــورای عالـــی ارزشـــیابی مـــدارك 
ـــه در  ـــور ک ـــارج از کش ـــگان خ ـــش آموخت دان
ـــرح و  ـــد مط ـــزار ش ـــر13۹5 برگ ـــخ 27 مه تاری

تصویـــب شـــد.
ـــد  ـــت تاکی ـــی وزارت بهداش ـــاون آموزش مع
ــد  ــورد تاییـ ــگاه های مـ ــت دانشـ ــرد: لیسـ کـ
ــری  ــورد بازنگـ ــالیانه مـ ــت سـ وزارت بهداشـ
تحصیلـــی  ســـال  از  و  می گیـــرد  قـــرار 
ــود در  ــگاه های موجـ ــا دانشـ 1۸ـ2017 صرفـ
ـــورد  ـــل م ـــه تحصی ـــت ادام ـــت جه ـــن لیس ای
ـــن  ـــادره از ای ـــدارك ص ـــا م ـــوده و تنه ـــد ب تایی
دانشـــگاهها طبـــق ضوابـــط قابـــل ارزشـــیابی 

هســـتند.
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روزنامه عجب شیر چهارشنبه 19 آبان ماه 95 - سال سوم - شماره 61 فرهنگ و هنر6
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
آذربایجـــان شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
جامعـــه  در  می تواننـــد  آگاه  انســـان های 
تحـــول آفریـــن باشـــند، گفـــت: نقـــش اصحـــاب 
رســـانه در آگاهـــی بخشـــی جامعـــه تعییـــن 

ــت. ــده اسـ کننـ
محمـــد محمدپـــور در جریـــان ســـفر بـــه 
مراغـــه و در نشســـت بـــا مدیـــران مســـئول 
نشـــریات ایـــن شهرســـتان افـــزود: نقـــش و 
ـــاد  ـــی ایج ـــاط جمع ـــانه های ارتب ـــالت رس رس
آگاهـــی در جامعـــه بـــوده و ایـــن مهـــم در 
فلســـفه وجـــودی بشـــر نیـــز تعریـــف شـــده 

اســـت.
ــه آگاه  ــه جامعـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
جامعـــه پویـــا و ســـربلند اســـت، ادامـــه داد: 
ـــش  ـــه هویت ـــه ای اســـت ک ـــا جامع ـــه پوی جامع
را بشناســـد و ایـــن شـــناخت از آثارفعالیـــت 

ــت. ــی اسـ ــاط جمعـ ــانه های ارتبـ رسـ
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جامعـــه بـــی 
ــی  ــعه را طـ ــیر توسـ ــد مسـ ــدف نمی توانـ هـ
ـــی  ـــی بخش ـــا آگاه ـــانه ها ب ـــزود: رس ـــد، اف کن
بـــرای  متعالـــی  هدف هـــای  می تواننـــد 

جامعـــه ترســـیم کننـــد.
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
ـــانه های  ـــت: کار در رس ـــرقی گف ـــان ش آذربایج
ارتبـــاط جمعـــی بـــا دشـــواری های زیـــادی 
ـــول  ـــه و قب ـــن عرص ـــه ای ـــوده و ورود ب ـــرو ب روب
ــنگین  ــئولیت های سـ ــول مسـ ــا، قبـ تنگناهـ

اجتماعـــی اســـت.
ــانه های  وی افـــزود: ورود بـــه عرصـــه رسـ
جســـارت  و  شـــجاعت  جمعـــی  ارتبـــاط 
عرصـــه  ایـــن  در  فعالیـــت  و  می خواهـــد 

ناشـــی از احســـاس مســـئولیت اســـت.
محمدپـــور ادامـــه داد: بازیگـــران ایـــن 
ــه  ــته بـ ــی از گذشـ ــا آگاهـ ــد بـ ــه بایـ عرصـ
ابـــزار روز و مهارت هـــای حرفـــه ای روزنامـــه 

نـــگاری مجهـــز شـــوند.

 رسانه ها توسعه گفتمان فرهنگی را 
در پیش بگیرند

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
آذربایجـــان شـــرقی بـــا طـــرح ایـــن ســـوال 
ــه  ــاخص مطالعـ ــزول شـ ــود نـ ــا وجـ ــه بـ کـ
چگونـــه می تـــوان تحـــول را در جامعـــه 
ــعه  ــانه ها توسـ ــت: رسـ ــید، گفـ ــار کشـ انتظـ
ــف  ــای مختلـ ــی در الیه هـ ــان فرهنگـ گفتمـ

ــد. ــش بگیرنـ ــه را در پیـ جامعـ
محمدپـــور افـــزود: تمامـــی جنبه هـــای 
توســـعه بایـــد زیرســـاخت فرهنگـــی داشـــته 
ــه  ــب در جامعـ ــرد قالـ ــر رویکـ ــد و اگـ باشـ
فرهنـــگ باشـــد می تـــوان بـــه توســـعه 

ــود. ــدوار بـ امیـ
می تواننـــد  رســـانه ها  داد:  ادامـــه  وی 
ـــش  ـــی نق ـــکار عموم ـــه اف ـــی ب ـــکل ده در ش
ـــا از  ـــزرگ تنه ـــن کار ب ـــا ای ـــند ام ـــته باش داش
ســـوی رســـانه های مســـتقل میســـر اســـت.

ــته  ــریه های وابسـ ــت: نشـ ــور گفـ محمدپـ
ــی  ــی بخشـ ــالت آگاهـ ــه رسـ ــد بـ نمی تواننـ
عمـــل کننـــد و مهـــم تریـــن عنصـــر بـــرای 
ــذار  ــر گـ ــانه اثـ ــه رسـ ــانه را بـ ــه رسـ اینکـ

تبدیـــل کنـــد، اســـتقال اســـت.
ـــانه  ـــتقال رس ـــه اس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
بایـــد از درون باشـــد، افـــزود: اگـــر اســـتقال 
ـــزل  ـــود، متزل ـــق ش ـــانه تزری ـــه رس ـــرون ب از بی
خواهـــد بـــود و رســـانه در امـــر تاثیرگـــذاری 

ـــرد. ـــد ب ـــی نخواه ـــه جای کار ب
ــی  ــا کیفـ ــات بـ ــه وی مطبوعـ ــه گفتـ بـ
ســـازی و مخاطـــب شناســـی می تواننـــد 

ـــی  ـــن در حال ـــد و ای ـــاد کنن ـــزوده ایج ارزش اف
اســـت کـــه کیفـــی گرایـــی کـــم تـــر مـــورد 

توجـــه قـــرار می گیـــرد.
ـــت  ـــه کیفی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــور ب محمدپ
ـــتقیم دارد،  ـــاط مس ـــب ارتب ـــذب مخاط ـــا ج ب
ــه  ــرقی بـ ــان شـ ــریات آذربایجـ ــزود: نشـ افـ
لحـــاظ کیفـــی در بهتریـــن حالـــت گریـــد ۴ 

را دارنـــد.

وجایگاه نشریات مراغه
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: مراغـــه بـــه 
ــت  ــی اسـ ــی غنـ ــی و فرهنگـ ــاظ تاریخـ لحـ
ـــابقه  ـــا س ـــریات آن ب ـــی نش ـــت فعل ـــا وضعی ام

ــه دارد. ــهر فاصلـ ــن شـ ــی ایـ فرهنگـ
محمدپـــور افـــزود: نگاهـــی بـــه گذشـــته 
ـــاوت  ـــار متف ـــه انتظ ـــری مراغ ـــی و هن فرهنگ
تـــری در بیـــن مســـئوالن فرهنگـــی ایجـــاد 

می کنـــد.
ـــات،  ـــنواره مطبوع ـــومین جش ـــت: س وی گف
خبـــری  پایگاه هـــــای  و  خبرگزاری هـــا 
آذربایجـــان شـــرقی در اواخـــر بهمـــن ســـال 

جـــاری برگـــزار می شـــود و انتظـــار مـــی رود 
ـــن  ـــز وارد ای ـــه نی ـــی مراغ ـــات محل ـــا مطبوع ت

عرصـــه شـــوند.
رســـانه های  تاثیـــر  بـــه  گریـــزی  وی، 
بـــه رســـانه های مکتـــوب زد و  مجـــازی 
ـــده کار  ـــال محـــدود کنن ـــای دیجیت ـــت: دنی گف

ــت. ــی نیسـ مطبوعاتـ
ــکل های  ــاد تشـ ــر ایجـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
صنفـــی روزنامـــه نـــگاران در مراغـــه افـــزود: 
راســـتای  در  می تواننـــد  تشـــکل ها  ایـــن 
ــانه  ــای رسـ ــی فعالیت هـ ــطح کیفـ ــا سـ ارتقـ
ای مفیـــد باشـــند و مســـایل صنفـــی حـــوزه 

رســـانه را پیگیـــری کننـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــرای کیفـــی 
از  مراغـــه  نشـــریه های  فعالیـــت  ســـازی 
ــت:  ــم، گفـ ــغ نمی کنیـ ــی دریـ ــچ کمکـ هیـ
فعالیت هـــای اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی روی تبریـــز مترکـــز نیســـت و 
شهرســـتان ها مـــورد حمایـــت قـــرار دارنـــد.

ـــای  ـــه رویکرده ـــاره ب ـــا اش ـــن ب وی همچنی
ـــگ  ـــت: اقتصـــاد فرهن ـــن اداره کل گف ـــر ای دیگ
ــاد  ــی، ایجـ ــلیقه گرایـ ــرار از سـ ــر، فـ و هنـ
ــی و  ــعه فرهنگـ ــای توسـ ــوازن در برنامه هـ تـ
شناســـایی قابلیت هـــای فرهنگـــی اســـتان از 

جملـــه ایـــن رویکردهاســـت.

نقش بی بدیل حیدر عباسی
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
ایـــن  در  آذربایجـــان شـــرقی همچنیـــن 
ـــاعر  ـــی، ش ـــدر عباس ـــا حی ـــدار ب ـــفر در دی س
مطـــرح مراغـــه ای از او بـــه عنـــوان یکـــی از 
ـــر و از  ـــرایان معاص ـــخن س ـــن س ـــرآوازه تری پ
ـــرد  ـــاد ک ـــات آذری ی ـــان و ادبی ـــان زب محافظ
و گفـــت: وی در هنـــر شـــعر و شـــاعری بـــه 
ـــه دارد  ـــاده ای ک ـــارق الع ـــت خ ـــک خاقی کم
ـــات  ـــظ ادبی ـــع در حف ـــن بدای ـــل تری از بی بدی

کهـــن آذری بهـــره بـــرده اســـت.
ــر  ــه دو اث ــه ترجم ــاره ب ــا اش ــور ب محمدپ
ــان آذری  ــه زب ــوار ب ــه و شــرح االن نهــج الباغ
توســط ایــن شــاعر افــزود: ایــن دو اثــر از 
ظرفیت هــای مذهبــی و عرفانــی کشــور اســت 

ــد. ــار می کنن ــان افتخ ــه ایش ــدگان ب و آین
ـــوی  ـــوی معن ـــه آذری مثن ـــزود: ترجم وی اف
ـــه  ـــت ک ـــتاد اس ـــار اس ـــن آث ـــزرگ تری ـــز از ب نی
ــات آذری  ــرای ادبیـ ــم بـ ــه ای عظیـ گنجینـ

ــود. ــوب می شـ محسـ

ـــیج  ـــازمان بس ـــش س ـــینما و نمای ـــر س مدی
گفـــت: هیـــچ جبهـــه و جنـــاح سیاســـی در 
ــنفکری«  ــام روشـ ــدازه »نظـ ــه انـ ــران بـ ایـ

ــواه و سیاســـت زده نیســـت. تمامیـــت خـ
بـــه گـــزارش فـــارس، مهـــدی آذرپنـــدار 
در گفت وگـــوی اینترنتـــی برنامـــه »کات« 
ـــارات  ـــه لث ـــه در روزنام ـــانی ک ـــت: آن کس گف
ــه کار  ــینماگران بـ ــه سـ ــوث را علیـ واژه دیـ
بـــه فرهـــادی  بردنـــد و آن تهمت هـــا را 
ــعور  ــی شـ ــدر بـ ــد، آن قـ و نزدیکانـــش زدنـ
بودنـــد کـــه حتـــی نـــام آدم برایشـــان زیـــاد 
اســـت. آن مطالـــب حتـــی علیـــه مخملبـــاف 
ـــه  ـــانه های جبه ـــا رس ـــود. م ـــته ش ـــد نوش نبای
فرهنگـــی انقـــاب اولیـــن جریانـــی بودیـــم 
ـــع  ـــارات موض ـــه لث ـــر علی ـــان ب ـــان زم ـــه هم ک
ـــی  ـــورد قضای ـــتار برخ ـــم و خواس ـــدی گرفتی تن
ـــنده  ـــف فروش ـــا مخال ـــدیم. م ـــف اش ش و توقی
ـــم  ـــن فیل ـــتیم ای ـــم و می خواس ـــادی بودی فره
را در فضایـــی منطقـــی نقـــد کنیـــم امـــا آن 
ــای  ــت. فضـ ــا را بسـ ــان مـ ــت ها دهـ یادداشـ
نقـــد را از بیـــن بـــرد و فحاشـــی جایـــش را 
گرفـــت. مـــا اعتـــراض مـــان بـــه فرهـــادی 
ایـــن بـــود کـــه فروشـــنده بـــه حریـــم 
شـــخصی انســـان ها احتـــرام نمی گـــذارد، 
ــم شـــخصی  ــده وارد حریـ ــارات آمـ ــد لثـ بعـ
فرهـــادی شـــده! در مقابـــل ایـــن حجـــم از 

ــت؟ ــوان گفـ ــه می تـ ــی چـ نفهمـ
ـــل  ـــان 35 چه ـــرد: آقای ـــار ک ـــدار اظه آذرپن
ســـاله ای کـــه در رســـانه های اصولگـــرا بـــا 
اســـم مســـتعار می نویســـند و حتـــی جـــرات 
امضـــا زدن زیـــر مطالـــب شـــان را ندارنـــد، 
مشـــکل شـــان ایـــن اســـت کـــه دو زیســـت 
ــول  ــا پـ ــد از اصولگراهـ ــتند! می خواهنـ هسـ
ــین  ــا همنشـ ــاح طلب هـ ــا اصـ ــد و بـ بگیرنـ
باشـــند. بـــه همیـــن خاطـــر امـــروز حتـــی 
رســـانه های نصفـــه و نیمـــه را هـــم بـــه 
آنهـــا نمی ســـپارند. کاش یـــک جایـــی ایـــن 
شـــخص را می دیـــدم و بـــه او می گفتـــم 
کـــه دوره آدم هـــای دو زیســـت ســـر آمـــده. 
یـــا ایـــن طرفـــی بـــاش یـــا آن طرفـــی. دو 

ســـره بـــار نـــزن!
ـــیج  ـــازمان بس ـــش س ـــینما و نمای ـــر س مدی
ـــی  ـــاح سیاس ـــه و جن ـــچ جبه ـــرد: هی ـــان ک بی
ــنفکری،  ــام روشـ ــدازه نظـ ــه انـ ــران بـ در ایـ
تمامیـــت خـــواه و سیاســـت زده نیســـت. آن هـــا 
ـــه از نظـــر  ـــی ک ـــم های ـــران فیل ـــا بازیگ ـــی ب حت
سیاســـی نمی پســـندند تســـویه حســـاب 
ـــت  ـــا تهم ـــواده آنه ـــه خان ـــی ب ـــد. حت می کنن
ــام  ــان انتقـ ــر و همسرشـ ــد و از دختـ می زننـ
ــد  ــا می کننـ ــه ادعـ ــی کـ ــد. گروهـ می گیرنـ
نـــه  می کنیـــم،  فرامـــوش  و  می بخشـــیم 
می کننـــد.  فرامـــوش  نـــه  و  می بخشـــند 
ـــوری  ـــی، دیکتات ـــت زدگ ـــم از سیاس ـــن حج ای
و بـــی اخاقـــی مختـــص بـــه نظام هـــای در 
ـــنفکری در  ـــام روش ـــت و نظ ـــقوط اس ـــال س ح

آســـتانه فروپاشـــی کامـــل قـــرار دارد.
ــه  ــینمایی دهـ ــران سـ ــه داد: مدیـ او ادامـ
ــف و  ــای کثیـ ــاب فیلم هـ ــل از انقـ 60، قبـ
مفتضـــح می ســـاختند. بـــه فیلمفارســـی 
فحـــش می دهنـــد در حالـــی کـــه ســـینمای 
ـــاد  ـــز فس ـــان لبری ـــورد پسندش ـــنفکری م روش
اخاقـــی اســـت. اگـــر فـــرح دیبـــا همســـر 
محمدرضـــا شـــاه نبـــود، آنهـــا تندیســـش را 
می ســـاختند. یـــک زن چـــپ انتلکـــت از 
ـــیون را  ـــت اپوزوس ـــه مدیری ـــده ک ـــه آم فرانس
ـــود! ـــاه ب ـــه زن ش ـــف ک ـــط حی ـــود. فق ـــد ب بل

ـــامی  ـــات اس ـــرد: هی ـــح ک ـــدار تصری آذرپن
ـــال  ـــاالی 50 س ـــای ب ـــای آدم ه ـــدان ج هنرمن
ـــع  ـــه مناف ـــی ک ـــای قدیم ـــوق رفق ـــت! پات اس
ــوش  ــن عضـ ــوان تریـ ــد. جـ ــترك دارنـ مشـ
ـــا  ـــه واقع ـــای آنک ـــت! ج ـــی اس ـــدی فیوض مه
ـــرای  ـــده ب ـــی ش ـــد مکان ـــامی باش ـــات اس هی
ـــت  ـــم نیس ـــا مه ـــدود. مث ـــده ای مع ـــع ع مناف
آقـــای علـــی اکبـــری فیلمـــی ضـــد نظـــام 
ـــن اســـت او عضـــو آنجاســـت  ـــم ای ـــاخته، مه س
پـــس تـــا ابـــد مـــورد حمایـــت شـــمقدری و 

ـــود! ـــد ب ـــش خواه رفقای
عملکـــرد چهـــار ســـاله شـــمقدری در 
ســـازمان ســـینمایی را می تـــوان در یـــک 
ـــه خاصـــه کـــرد: گرفتـــن حـــال منوچهـــر  جمل
محمـــدی و میرکریمـــی و هرکـــه بـــا آن هاســـت! 
ـــزی جـــز  ـــار ســـال چی ـــن در آن چه ـــن! م همی
ایـــن ندیـــدم. همـــان طـــور کـــه عملکـــرد 
ـــینمایی ها  ـــه س ـــی و خان ـــدی و میرکریم محم
ـــه  ـــک جمل ـــوان در ی ـــال ها می ت ـــن س را در ای
خاصـــه کـــرد: گرفتـــن حـــال شـــمقدری و 
ـــر  ـــدان! اگ ـــامی هنرمن ـــن اس ـــای انجم بچه ه
ـــر از  ـــزی غی ـــان چی ـــرای آقای ـــد ب ـــان کردی گم
ـــه  ـــی راه ـــه ب ـــت ب ـــم اس ـــخصی مه ـــع ش مناف

ـــد. ـــه ای رفت
ـــیج  ـــازمان بس ـــش س ـــینما و نمای ـــر س مدی
ادامـــه داد: آقـــای شـــمقدری در زمـــان 
مدیریتـــش فیلم هـــای خـــاص را اکـــران 
می کـــرد چـــون در یـــک میلیـــون نفـــر 
معتـــرض بـــه آن فیلـــم هـــا، یـــک مخالـــف 
ـــدی!  ـــر محم ـــم منوچه ـــه اس ـــت ب ـــود داش وج
خـــوب، پـــس بـــرای گرفتـــن حـــال همـــان 
ــرای  ــه بـ ــه هزینـ ــد آن همـ ــر بایـ ــک نفـ یـ

نظـــام تراشـــید!
ـــرا  ـــم چ ـــی گفتی ـــه میرکریم ـــزود: ب وی اف
ــع  ــا موضـ ــام و انقابی هـ ــت از نظـ در حمایـ
نمی گیـــری؟ گفـــت از مـــن انتظـــار موضـــع 
ــد،  ــم باشـ ــید. گفتیـ ــته باشـ ــری نداشـ گیـ
ـــه  ـــتمی ب ـــی کیارس ـــا وقت ـــم. ام ـــار نداری انتظ
ــش  ــا جوابـ ــرد و مـ ــن کـ ــا توهیـ انقابی هـ
ــت و از  ــع گرفـ ــی موضـ ــم، میرکریمـ را دادیـ

کیارســـتمی دفـــاع کـــرد!
بـــه گفتـــه وی، محمـــدی و میرکریمـــی و 
ــرای  ــینما، بـ ــه سـ ــای خانـ ــر انقابی هـ دیگـ
ـــا  ـــش ب ـــمقدری و تیم ـــه ش ـــر علی ـــی ب یارکش
ـــدند!  ـــور ش ـــاف محش ـــی و مخملب ـــر پناه جعف
شـــمقدری و تیمـــش هـــم بـــرای یارکشـــی 
ـــرم  ـــه ک ـــی، ب ـــدی و میرکریم ـــه محم ـــر علی ب
ـــازهای  ـــفی و فیلمفارســـی س ـــر یوس ـــور و امی پ
اتحادیـــه تهیـــه کننـــدگان بـــاج دادنـــد! 
می گذارنـــد  را  خودشـــان  اســـم  چطـــور 

بچه هـــای انقـــاب؟
ــم  ــدی نمی دانیـ ــان را در حـ ــا خودمـ  مـ
کـــه بـــه ایـــن دوســـتان بگوییـــم ضـــد 
ـــق می دهیـــم  ـــان ح ـــه خودم ـــا ب انقـــاب. ام
کـــه دیگـــر بـــه ایـــن موجـــودات کینـــه ای 
ـــتند  ـــخصی هس ـــع ش ـــی مناف ـــط در پ ـــه فق ک
ــه  ــش بـ ــه جایـ ــیم. بـ ــته باشـ ــد نداشـ امیـ

شـــعیبی ها و مقـــدم دوســـت ها امیـــدوار 
ـــاب  ـــه از انق ـــد و ن ـــا دارن ـــه ادع ـــه ن ـــیم ک باش
و  شـــریف  فیلم هـــای  ولـــی  طلبکارنـــد، 
درســـتی می ســـازند. خجالـــت نمی کشـــم 
ـــه  ـــی خان ـــرای تعطیل ـــا در ماج ـــم م ـــه بگوی ک
ـــازی  ـــودم ب ـــن خ ـــم. م ـــازی خوردی ـــینما ب س
ــتباه  ــینما اشـ ــه سـ ــی خانـ ــوردم. تعطیلـ خـ
بـــود و آن روز متوجـــه نبودیـــم کـــه تمـــام 
ــا جنـــگ بـــر ســـر منافـــع شـــخصی  این هـ
ـــاب  ـــام و انق ـــث نظ ـــم بح ـــر کردی ـــت. فک اس
ـــت  ـــمقدری می خواس ـــم ش ـــد دیدی ـــت. بع اس
ــدی  ــی و محمـ ــدی و میرکریمـ ــال مجیـ حـ
را بگیـــرد! بـــرای همیـــن بـــه خانـــه ســـینما 
ــرد  ــه عملکـ ــوز بـ ــاب زد! هنـ ــگ ضدانقـ انـ
ـــای  ـــا را ج ـــم و آنج ـــد داری ـــینما نق ـــه س خان
ـــز  ـــی اش ج ـــا تعطیل ـــم، ام ـــری نمی دانی مطه
هزینـــه بیهـــوده بـــرای مملکـــت و ســـینما و 

نظـــام چیـــز دیگـــری نداشـــت.
ـــیج  ـــازمان بس ـــش س ـــینما و نمای ـــر س مدی
هـــر  طلب هـــا  اصـــاح  کـــرد:  تصریـــح 
ــور را  ــینمای کشـ ــت سـ ــه مدیریـ دوره ای کـ
بـــه دســـت گرفتنـــد برنامـــه شـــان اروپایـــی 
کـــردن ســـینما بـــه بدتریـــن نـــوع آن بـــود. 
اصولگراهـــا هـــم کـــه اصـــا برنامـــه ای 
نداشـــتند. خروجـــی ایـــن دو عملکـــرد را 
می بینیـــد: ســـالن های خالـــی، فیلم هـــای 

ــرف. مزخـ
ــرار  ــر قـ ــری گفـــت: اگـ ــر هنـ ایـــن مدیـ
اســـت ســـینمای مـــا اروپایـــی باشـــد، بهتـــر 
ـــرود و هالیـــوودی  ـــه ســـمت هالیـــوود ب اســـت ب
ـــد  ـــا بای ـــم. م ـــش نداری ـــی از گفتن ـــد. ترس باش
هالیـــوودی شـــویم و ســـال هاســـت داریـــم 
هـــم  منظورمـــان  را می گوییـــم.  همیـــن 
از هالیـــوود، ســـینمای آمریـــکا نیســـت. 
مضامیـــن معنایـــی و سیاســـی و صحنه هـــای 
جنســـی آنهـــا نیســـت. ایـــن چیزهایـــی 
ــه،  ــوود اســـت )قصـ ــینمای هالیـ ــه در سـ کـ
ـــروزی انســـان و...(  ـــد، پی ـــزه، امی ـــان، انگی قهرم
ـــث  ـــت. بح ـــری اس ـــتاوردهای بش ـــل دس ماحص
ـــکا  ـــه آمری ـــی ب ـــت. ربط ـــروز نیس ـــروز و دی ام
ــزار  ــد هـ ــال چنـ ــا مـ ــن حرف هـ ــدارد. ایـ نـ
ــت.  ــزرگ اسـ ــان های بـ ــه انسـ ــال اندیشـ سـ
آن زمـــان اصـــا کشـــوری بـــه نـــام آمریـــکا 

وجـــود نداشـــت.
ـــواب  ـــادی در ج ـــر فره ـــه داد: اصغ وی ادام
مـــا گفتـــه اگـــر شـــما ســـینمای آمریـــکا را 
ـــد؟  ـــاب کردی ـــرا انق ـــس چ ـــد پ ـــت داری دوس
ــا  ــه تـ ــما کـ ــد: شـ ــم می گویـ ــخصی هـ شـ
دیـــروز ضدهالیـــوود بودیـــد؟ مـــا کجـــا 
ـــی آن  ـــه حام ـــا همیش ـــم؟ م ـــوود بودی ضدهالی
ـــدام ذهـــن ســـالمی  ـــینما بودیـــم. ک نـــوع س
ســـینمای قصه گـــوی قهرمـــان محـــور کـــه 
ـــت را ول  ـــزه اس ـــد و انگی ـــا و امی ـــه روی کارخان
ــینمای  ــمت سـ ــه سـ ــی رود بـ ــد و مـ می کنـ

تیـــره و تـــار و ورشکســـته اروپـــا؟

نقش اصحاب رسانه در آگاهی بخشی 
جامعه تعیین کننده است

روایتی از ماجرای توهین یالثارات 
به فرهادی

ادامه از صفحه 1

محروم ترین کشورهای جهان 
کدامند؟

 که از سوی گروه تروریستی 
داعش اشغال شده است، تعجبی ندارد که عراق 
در زیرشاخص ایمنی و امنیت در میان سه رتبه 
این که عراق در  با وجود  آخر قرار گرفته است. 
 100 میان  در  اجتماعی  سرمایه  شاخص  زیر 
رتبه برتر قرار گرفته است، در میان 1۴۹ کشور 

مورد بررسی در رتبه 1۴3 جای دارد.
۸- موریتانی: این کشور واقع در شمال آفریقا 
امتیاز خوبی برای سرمایه اجتماعی داشته و از 
آورده  دست  به  را   ۸2 رتبه  کشور،   1۴2 میان 
است اما در شش زیرشاخص از 15 زیرشاخص، 
دارد.  قرار  فهرست  انتهای  رتبه   15 میان  در 
میان  در  همچنان  کشور  این  ترتیب  این  به 
رتبه  جهان  در  رفاه  حداقل  دارای  کشورهای 

بندی شده است.
۹- آنگوال: آنگوال که در قسمت جنوب غربی 
آفریقا قرار دارد، سرشار از ذخایر نفت است اما 
طبق گزارش موسسه لگاتوم، به هیچ وجه رفاه 
ندارد. این کشور در ۹ زیرشاخص، در میان 20 

کشور انتهای فهرست قرار گرفته است.
10- بروندی: این کشور جایگاهش را از رتبه 
و  است  بخشیده  بهبود   2015 سال  در  پنجم 
که  بود  آزادی شخصی  برای  امتیازش  باالترین 
رتبه 101 را در میان 1۴۹ کشور به دست آورد 
اما در زیر شاخص سرمایه اجتماعی در انتهای 

فهرست قرار دارد.
کشور  این  این که  وجود  با  پاکستان:   -11
امتیاز نسبتا خوبی برای اقتصاد و حکومت داری 
دارد  قرار  کشوری  هفت  از  یکی  میان  در  دارد، 
که ناامن ترین کشورهای جهان به شمار می روند. 
همچنین از نظر محیط زیستی طبیعی، بدترین 
امتیاز را در میان سایر کشورها کسب کرده است.

نظر  از  گینه  این که  وجود  با  گینه:   -12
محیط زیست طبیعی در سطح جهانی، در رتبه 
از  کلی  رتبه بندی  در  اما  است  گرفته  قرار   60
نظر بهداشت و درمان و آموزش رتبه های بسیار 
را دوازدهم کشور  این کشور  پایینی داشته که 

برخوردار از حداقل رفاه قرار داده است.
13- نیجر: نیجر هم مانند نیجریه از نظر فعالیت 
گروه های تروریستی مانند بوکوحرام با مشکات 
مشابهی روبروست. با این همه برای ایمنی و امنیت 
رتبه ۸7 را به دست آورده که امتیاز نسبتا باالیی 
در  کشور  این  امتیاز  بدترین  می شود.  محسوب 
زیرشاخص آموزش بوده که سومین رتبه از انتهای 

فهرست را کسب کرده است.
قذافی،  محمد  این که  از  پس  لیبی:   -1۴
امید  شد  ساقط  حکومت  از  لیبی  دیکتاتور 
خأل  اما  کند  پیدا  رفاه  کشور  این  که  می رفت 
قدرت و سال ها جنگ این کشور را ویران کرده 
آزادی  نظر  از  را  لیبی  لگاتوم  موسسه  است. 
شخصی، حکومت داری و کارآفرینی در میان 10 

رتبه انتهایی فهرست قرار داده است.
از  یکی  است  ممکن  نیجریه  نیجریه:   -15
در  اما  باشد  آفریقا  اقتصادهای  قدرتمندترین 
و  داشته  ضعیفی  کاما  امتیاز  زیرشاخص   ۹
که  بوده  امنیت  و  ایمنی  در  امتیازش  بدترین 
شبه نظامی  گروه های  حضور  منعکس کننده 

مانند بوکوحرام و انتقام جویان نیجر دلتا است.
آزادی  برای  کشور  این  اگرچه  مالی:   -16
شخصی و سرمایه اجتماعی در میان 100 کشور 
اول فهرست شاخص رفاه قرار گرفته است اما به 
دلیل امتیاز ضعیف در زیرشاخص آموزش که در 
میان پنج رتبه انتهایی قرار گرفته، در شاخص 

رفاه در رتبه پایینی ایستاده است.
از   201۴ سال  در  کشور  این  لیبریا:   -17
شیوع اپیدمی ویروس ابوال به شدت آسیب دید 
و نزدیک به پنج هزار نفر در این کشور جانشان 
را از دست دادند، در نتیجه لیبریا در زیرشاخص 
بهداشت و درمان در میان پنج رتبه انتهایی قرار 
دارد که بدترین امتیازی است که این کشور در 

همه زیرشاخص ها داشته است.
1۸-  اتیوپی: اتیوپی در برخی از زیرشاخص ها 
اما سطح پایین  امتیاز خوبی کسب کرده است 
زیرشاخص  بد در  امتیاز  و  و فرصت  کارآفرینی 
آموزش باعث شده که موسسه لگاتوم این کشور 
در  رفاه  حداقل  دارای  کشور   20 میان  در  را 

جهان رتبه بندی کند.

سخنان علی جنتی 
در حاشیه مراسم تودیع اش

وزیـر سـابق فرهنگ و ارشـاد اسـامی گفت: 
بـا توجـه بـه تجربـه ای کـه در ایـن دوران بـه 
دسـت آورده ام اگـر بـه گذشـته برگـردم ممکن 

اسـت تصمیمـات بهتـری بگیرم.
بــه گــزارش ایســنا، علــی جنتــی در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه اگــر بــه گذشــته برگردیــد 
ــش  ــه تصمیمات ــی ک ــی اتفاقات ــر برخ در براب
ــه  ــد، چ ــی ش ــای متفاوت ــه واکنش ه ــر ب منج
ــردم  ــته برگ ــه گذش ــر ب ــت: اگ ــد، گف می کردی
بهتــر  تجربه هــا شــاید  آن  از  اســتفاده  بــا 

ــرم. ــم بگی تصمی
ــاره اینکــه در جلســه  جنتــی همچنیــن درب
تودیــع بغــض داشــته و از اتاق هــای فکــر 
ــح  ــت، توضی ــه اس ــخن گفت ــرده س ــت پ پش
داد: احســاس کــردم بــار ســختی را زمیــن 
گذاشــته ام و االن مقــداری ســبک شــده ام.

وی دربــاره اینکــه بــه نظــر می رســد از 
انتقادهــا دل پُــری دارد، افــزود: دلــم پُــر نبــود 
ــگ و  ــه وزارت فرهن ــود ک ــن ب ــم ای ــا حرف ام
ارشــاد اســامی بــا یــک ســری چالش هــا 
بــا ســلیقه های  افــرادی  روبروســت چــون 
متنــوع درحــوزه فرهنــگ وجــود دارنــد کــه در 

ــتند. ــری نیس ــوزه دیگ ــچ ح هی
وزیـر سـابق فرهنگ و ارشـاد اسـامی گفت: 
مسـئله فرهنـگ به زندگـی همه ارتبـاط دارد و 
افـراد زیـادی در آن اظهـار نظـر می کننـد امـا 
نبایـد انتظار داشـته باشـند که همـه چیز طبق 

سـلیقه آن ها محقق شـود.
ــینمایی  ــم س ــک فیل ــه داد: ی ــی ادام جنت
گروهــی  کــه  می شــود  پخــش  و  ســاخته 
از آن اســتقبال می کننــد و گروهــی دیگــر 
آن را نمی پســندند بــه همیــن دلیــل بایــد 
ــرای همــه محصــول فرهنگــی ســالم داشــته  ب
ــدی  ــه ج ــد توج ــه بای ــن زمین ــیم و در ای باش
شــود چــون نبایــد انتظــار داشــت کــه ســلیقه 

ــود. ــال ش ــگ اعم ــوزه فرهن ــی در ح خاص

پخش برنامه شبانگاهی »گوروش«  از 
شبکه سهند 

گـروه  از  ای  برنامـه  عنـوان  »گـوروش« 
تفریحـات و سـرگرمی شـبکه اسـتانی سـیمای 
مرکـز آذربایجـان شـرقی اسـت کـه بـه تهیـه 
کنندگـی عبـاس احمـدزاده و کارگردانی حمید 
شـبکه  در  پاییـز  بلنـد  شـب های  در  عطالـو 

  . تهیـه و پخـش  می شـود  اسـتانی سـهند 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صــدا و ســیمای 
مرکــز آذربایجــان شــرقی، گــوروش میهمانانــی 
از مناطــق مختلــف اســتان و از اقشــار گوناگون 
جامعــه را میزبانــی می کنــد کــه هــر کــدام از 
تخصــص، مهــارت و دانــش یــا داســتان زندگــی 
خاصــی بــرای بازگــو کــردن دارنــد. هــدف ایــن 
ــان و  ــتر متخصص ــه بیش ــی هرچ ــه معرف برنام
نخبــگان اســتان بــرای بیننــدگان مشــتاق ایــن 

شــبکه اعــام شــده اســت.
عبــاس احمــدزاده در ایــن برنامــه بــا حضــور 
در شــهر و محــل زندگــی و کار میهمــان برنامه 
بــه گــپ و گفــت بــا همــکاران و آشــنایان وی 
نشســته و در نهایــت بــا دســتی پــر بــه برنامــه 
ــان  ــوروش از اول آب ــه گ ــردد. برنام ــی گ بازم
ــاعت 21  ــا از س ــز جمعه ه ــه ج ــب ب ــر ش ه
بــه مــدت 50 دقیقــه میهمــان خانه هــای 

بیننــدگان شــبکه ســهند اســت. 
در ایــن برنامــه قــادر ســرافراز دســتیار 
ــری،  ــری، کانت ــی مج ــف اعظم ــه، یوس تهی
حــق آخــری و نــوروزی تصویربــرداران، محمود 
ســجادیان صدابــردار و بهنــام فرشــباف و نازیــا 

ــتند. ــه هس ــور برنام ــاری گریم علی

کاریکاتور
هر 5 دقیقه یک ایرانی!

هـر 5 دقیقه یک نفر در کشـورمان سـکته 
مغـزی می کنـد. سـکته مغـزی دومیـن عامل 
مـرگ و میـر در ایـران اسـت، حتی بیشـتر از 

تصادفـات رانندگی!

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

موسسـه فرهنگی مطبوعاتـی در تبریز 
و شهرسـتان های استان جهت تکمیل 
کادر تخصصـی خـود افـراد ذیـل را به 

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
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ــال  ــد سـ ــدزاده متولـ ــاس اسـ ــده عبـ بنـ
1325 تبریـــز هســـتم. تـــا کاس پنجـــم 
ابتدایـــی درس خوانـــده و دارای دو فرزنـــد 

ــتم. ــر هسـ ــک دختـ ــر و یـ پسـ

فوتبال را از کجا شروع کردید؟
از محلـــه شـــهناز شـــروع کـــردم. اولیـــن 
ـــتقال  ـــابق و اس ـــاج س ـــم ت ـــه تی ـــم ب ـــار ه ب
ــگاه  ــا در باشـ ــدم. بعدهـ ــوت شـ ــی دعـ فعلـ
شـــاهین تبریـــز تـــوپ زدم و بقیـــه فوتبالـــم 
ـــه  ـــازی ادام ـــین س ـــال 13۴۹ در ماش ـــا س را ت
دادم. البتـــه فوتبـــال در ماشـــین ســـازی 
ــین  ــه ماشـ ــور در کارخانـ ــا حضـ ــراه بـ همـ

ســـازی بـــه عنـــوان کارگـــر بـــود.

چه مقام هایی در طول دوره حرفه ای 
فوتبال تان کسب کردید؟

ــین  ــران ماشـ ــم کارگـ ــا تیـ ــار بـ ــک بـ یـ
ـــم.  ـــام اول کشـــوری را کســـب کردی ســـازی مق
ایـــن موفقیـــت باعـــث شـــد مـــن بـــه تیـــم 

منتخـــب تبریـــز دعـــوت شـــوم.

در کدام پست توپ می زدید؟
پســـت اختصاصـــی مـــن هافبـــک وســـط 

ـــود. ب

از فوتبال دیروز و فوتبال امروز بگویید.
اگـــر بخواهـــم از ســـختی های فوتبـــال 
ــذ  ــن کاغـ ــاد مـ ــم هفتـ ــرف بزنـ ــروز حـ دیـ
ــروز  ــال دیـ ــه فوتبـ ــن اینکـ ــود ضمـ می شـ
ــروز  ــال امـ ــا فوتبـ ــه بـ ــل مقایسـ ــا قابـ اصـ
ــاً کســـی نمی توانـــد در ایـــن  نبـــود و اساسـ
بـــاره حـــرف بزنـــد. نمونـــه آن تمرین هـــای 

ــاعت ها  ــه سـ ــود کـ ــختی بـ ــا و سـ جانفرسـ
ـــته  ـــب خس ـــه ش ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــه داش ادام
و کوفتـــه خـــود را بـــه منـــزل می رســـاندیم. 
جـــان کندن هـــای ســـر تمریـــن بـــه قـــدری 
ــالم بـــه خانـــه  ســـخت بـــود کـــه اگـــر سـ
می رســـیدیم خـــدا را شـــکر می کردیـــم! 

فـــراوان  و مصائـــب  میدان هـــای خاکـــی 
فوتبـــال در ایـــن میادیـــن اصـــا قابـــل 
ـــگاه،  ـــن باش ـــب پیراه ـــت. تعص ـــف نیس توصی
ـــخت  ـــات س ـــدان امکان ـــی، فق ـــع مال ـــود وس نب
افـــزاری و بســـیاری از مشـــکات دیگـــر 
وضعیتـــی بـــود کـــه در فوتبـــال دیـــروز بـــا 

آن هـــا مواجـــه بودیـــم.

در طول مدت فوتبال حرفه ای تان به تیم 
ملی هم دعوت شدید؟

در گذشـــته کســـی می توانســـت در تیـــم 
ــران  ــه در تهـ ــد کـ ــم بیایـ ــه چشـ ــی بـ ملـ
ـــا  ـــا م ـــن اص ـــرد. بنابرای ـــازی می ک ـــال ب فوتب
را نمی شـــناختند کـــه دعـــوت مـــان کننـــد. 
مـــا خـــاك خـــورده تیـــم ماشـــین ســـازی 
ـــر  ـــه س ـــی را ب ـــب های ـــه روز  و ش ـــم. چ بودی
ـــازی  ـــین س ـــه ماش ـــی ک ـــروز وقت ـــم و ام کردی
را بـــه ایـــن صـــورت می بینیـــم کـــه چهـــار 
ــرد  ــه ام می گیـ ــد گریـ ــت می کنـ گل دریافـ
مســـئوالن  چـــرا  می خـــورم  تاســـف  و 
ـــوردگان  ـــاك خ ـــان و خ ـــراغ بازیکن ـــگاه س باش
ــک و  ــا از کمـ ــد تـ ــم را نمی گیرنـ ــن تیـ ایـ

راهنمایـــی آن هـــا اســـتفاده کننـــد.

بابت فوتبال چقدر می گرفتید؟
مــا کارگــر کارخانــه ماشــین ســازی بودیــم. 
حقــوق  و  شــده  بازنشســته  هــم  آنجــا  از 
مختصــری دریافــت می کنیــم. از بابــت فوتبــال 

ــم. ــت نمی کردی ــی دریاف ــچ پول ــم هی ه

و کالم آخر؟
ـــا،  ـــی ه ـــم تیم ـــه ه ـــرام ب ـــته احت در گذش
ـــرام  ـــگاه، احت ـــای باش ـــزرگ تره ـــه ب ـــرام ب احت
ـــخصیت های  ـــه ش ـــرام ب ـــی و احت ـــه کادر فن ب
حقیقـــی و حقوقـــی باشـــگاه حـــرف اول و آخـــر 
ـــال  ـــه فوتب ـــن مدرس ـــم از اولی ـــود. می خواه ب
ــادی  ــم یـ ــازی هـ ــین سـ ــی ماشـ در آکادمـ
ــت های  ــش فوتبالیسـ ــا فعالیتـ ــه بـ ــم کـ کنـ
بزرگـــی بـــه جامعـــه تحویـــل داد. آرزوی 
ـــت. ـــازی اس ـــین س ـــت ماش ـــن موفقی ـــی م قلب

معـاون جوانـان و امـور فرهنگـی آذربایجـان 
شـرقی از گسـترش فعالیـت سـمن های جـوان 
در اسـتان خبـر داد و گفت: تعداد سـازمان های 
مـردم نهـاد جـوان فعال و موثـر در این اسـتان 
تـا پایان سـال به بیش از 100 سـمن می رسـد.

ورزش  وزارت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
از  یکـی  گفـت:  زاده  تقـی  امیـر  جوانـان،  و 
مهـم تریـن وظایـف حـوزه جوانـان در نقـش 
نهـاد  مـردم  سـازمان های  گسـترش  سـتادی، 
جـوان و ارتقـای مشـارکت جوانان اسـت که در 
ایـن راسـتا آذربایجـان شـرقی در سـال جـاری 
آشـنایی  محوریـت  بـا  تخصصـی  کارگاه  دو 
سـمن های جـوان بـا سـاختار و نقـش سـمن ها 
در توسـعه کشـور و جایـگاه جهانـی سـمن ها و 
همچنیـن آمـوزش نـگارش طرح هـای فرهنگی 

و مستندسـازی برگـزار کـرد.
وی هـدف اصلـی برگـزاری ایـن دو کارگاه را 
اسـتفاده از ظرفیـت سـمن های جـوان دانسـت 
دو  ایـن  برگـزاری  بـا  خوشـبختانه  افـزود:  و 
کارگاه، ۴2 طـرح فرهنگـی موثـر و کاربـردی 
کـه  شـد  ارائـه  جـوان  سـمن های  توسـط 

پـس بررسـی های انجـام شـده و بـا توجـه بـه 
محدودیـت اعتبـارات 21 طـرح جهـت حمایت 
مـورد تصویـب قـرار گرفـت و اکنـون اعتبـارات 
و  شـده  داده  اختصـاص  زمینـه  ایـن  در  الزم 
برخـی از برنامه هـای طرح هـای یـاد شـده نیـز 

در حـال اجرایـی شـدن اسـت.

کل  اداره  امورفرهنگـی  و  جوانـان  معـاون 
نقـش  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان  و جوانـان  ورزش 
هویـت بخشـی سـمن های جوان عنوان داشـت: 
بایـد در نظـر داشـت کـه عضویـت جوانـان در 
در  مهمـی  نقـش  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
هویت بخشـی آنها دارد و کسـانی کـه عضو این 

سـازمان ها می شـوند خـود را در امـور جامعـه 
دخیـل دانسـته و بـرای پذیرش مسـئولیت های 
می شـوند.  تربیـت  مدیریتـی  و  اجتماعـی 
همانطـور کـه تجربـه نیـز نشـان داده اسـت و 
جوانانـی کـه در گروهـای جمعـی و غیردرسـی 
مشـارکت داشـته انـد آمادگـی بیشـتری بـرای 

ورود بـه اجتمـاع دارنـد.
گسـترش  بـه  همچنیـن  زاده  تقـی 
سـازمان های مـردم نهـاد جوانـان در سـال های 
اخیر اشـاره کرد و اظهار داشـت: خوشـبختانه با 
حمایت هـای دولـت در جهـت تسـهیل دریافت 
مجـوز فعالیـت سـمن های جـوان و همچنیـن 
تامیـن فضـای مـورد نیـاز، تعـداد سـازمان های 
مـردم نهـاد جـوان ایـن اسـتان اکنـون بـه 73 

سـمن رسـیده اسـت.
ــا بیـــان اینکـــه ۴2 ســـمن جـــوان  وی بـ
دیگـــر نیـــز در مرحلـــه دریافـــت مجـــوز 
ــا  ــرقی تـ ــان شـ ــزود: آذربایجـ ــتند، افـ هسـ
پایـــان ســـال بیـــش از 100 ســـمن جـــوان 
خواهـــد داشـــت کـــه اکثریـــت آن هـــا نیـــز 

ــد. ــذار دارنـ ــر گـ ــت تاثیـ فعالیـ

گفت وگو با عباس اسدزاده، پیشکسوت فوتبال تبریز:

پیشکسوتان فوتبال استان را دریابیم

فعالیت بیش از 100 سمن در آذربایجان شرقی

مربی پرتغالی، دستیار خطیبی شد

ــازی  ــین س ــگاه ماش ــانه ای باش ــر رس مدی
تبریــز گفــت: رودولفــو لوئیــز مربــی پرتغالــی، 
دســتیار ســرمربی تیــم فوتبــال ماشــین ســازی 

شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، احــد نقــش شــور افــزود: 
ــین  ــگاه ماش ــت باش ــر مدیری ــه اخی در جلس
ــه ســمت دســتیاری  ســازی، رودولفــو لوئیــز ب
فوتبــال  تیــم  ســرمربی  خطیبــی  رســول 

ــد. ــاب ش ــازی انتخ ــین س ماش
انتخـــاب  وی در خصـــوص درخواســـت 
دســـتیاری گفت: این درخواســـت توســـط 
اختیارات وی هســـت،  از  تیم که  ســـرمربی 
از  باشـــگاه،  از موافقت مدیریت  مطرح و پس 
ســـه گزینه که بـــه ترتیب از کشـــور آلمان، 
برزیـــل و پرتغـــال بودند در نهایـــت قرارداد 
از دانش فنـــی قابـــل قبولی  لوئیـــز کـــه 

اســـت، قطعی شـــد. برخوردار 
نقــش شــور، هــدف از انتخــاب دســتیار 
ــردن  ــاال ب ــت و ب ــم را تقوی ــرای ســرمربی تی ب
تــوان فنــی تیــم و بهبــود نقــاط ضعــف 

بازیکنــان عنــوان کــرد.
لوئیــز  رودولفــو  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــرا  ــی الیوی ــا تون ــز ب ــور در تبری ــابقه حض س
ــا  ــازی را دارد و ب ــور س ــابق تراکت ــرمربی س س
برخــی از بازیکنــان نیــز آشــنایی خوبــی دارد.

ــات  ــا تعطی ــرد: ب ــه ک ــور اضاف ــش ش نق
ســازی  بــدن  تمرینــات  بــه  برتــر  لیــگ 
بازیکنــان مشــغول هســتیم و روی مــداوای 

می کنیــم. کار  تیــم  مصدومــان 
وی در مــورد دروازه بــان تیــم ماشــین 
ســازی نیــز افــزود: مانوئــل فرنانــدز بــه دلیــل 
وضعیــت پــدرش در مرخصــی یــک هفتــه ای 
اســت و در بــازی بــا تیــم ذوب آهــن اصفهــان 

ــرد. ــازی خواهــد ک ب
تیــم ماشــین ســازی تبریــز در مرحلــه یــک 
ــال کشــور،  ــی فوتب ــام حذف ــی ج هشــتم نهای
ــم  ــا تی ــاعت 1۴ ب ــده س ــه آین ــنبه هفت پنجش

ــد. ــازی می کن ــان ب ــن اصفه ذوب آه

ورزشکاران استان برترین های 
اسکیت آسیا شدند

سـه ورزشـکار آذربایجان شـرقی بـه مـدال برنـز 
اسـکیت هاکـی قهرمانـی آسـیا دسـت یافتند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش 
منفـرد ،  ارسـان  آذربایجان شـرقی،  جوانـان  و 
اسـکیت  کیهان فـرد  جـال  و  بابایـی  احسـان 
بـازان آذربایجان شـرقی بـه مـدال برنز اسـکیت 

هاکـی قهرمانـی آسـیا دسـت یافتنـد.
تیـم ملـی هاکـی ایـران در هفدهمیـن دوره 
رقابت هـای رولـر اسـپورت آسـیا بـه مـدال برنز 
رسـید و در این میان اسـکیت بـازان آذربایجان 

شـرقی هـم به 3 مـدال برنـز دسـت یافتند.
تیـم ملـی پیـش از شکسـت برابر ژاپـن،   کره 
جنوبـی را بـا نتیجـه 6 بـر 2 شکسـت داد تـا 
کاوه  شـاگردان  متوالـی  پیـروزی  چهارمیـن 

صدقـی در ایـن پیکارهـا رقـم بخـورد.
با این برد شـیرین کسـب مدال برنز تیم ملی 
هاکـی ایران قطعی شـد. تیم ملی کشـورمان که 
سـه بـر یک چیـن میزبـان را شکسـت داده بود،  
پیش تـر مقابـل ماکائـو و هندوسـتان بـه برتری 
دسـت یافتـه بـود. تنها باخـت این تیم بـه بازی 
نخسـت مقابـل چیـن تایپـه بازمی گـردد که این 
رقابـت بـا نتیجه هفـت بر سـه به سـود نماینده 

قدرتمند شـرق آسـیا به اتمام رسـید.
کاروان اسـکیت ایـران تـا کنـون در رشـته 
متـر  هـزار  سـه  امـدادی  و  بانـوان  هاکـی 
بزرگسـاالن مـردان بـه دو مـدال برنـز دسـت 
یافتـه اسـت. همچنین در رشـته اسـکیت فری 
اسـتایل نیـز تیـم مـردان و زنان ایـران یک طا 

و دو برنـز کسـب کـرده انـد.

آسیب های اجتماعی روابط دختر و 
پسر قبل از ازدواج

را  جنسـی  رابطـه  آن  در 
تجربـه کرده انـد ولـی رابطـه دوسـتی آنهـا بـه 
اتمام رسـیده دچار افسـردگی موقتی می شـوند. 
بیشـتر تمایـل دارنـد دوسـت داشـته شـوند تـا 
اینکـه دوسـت بدارنـد. آن هـا می تواننـد بارهـا 
حـس عاشـقی را تجربـه کننـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه معمـوال پسـرها فقـط یک بار عاشـق 
می شـوند و اولین عشـق را فرامـوش  نمی کنند. 
آن ها اگر واقعاً کسـی را دوسـت داشـته باشـند، 
و  می کننـد  به دسـت آوردنش  بـرای  هـرکاری 
به اصطـاح بـه آب و آتـش می زنند ولی اشـکال 
اینجاسـت کـه پسـران جـوان همه انـرژی خود 
را قبـل از ازدواج صـرف طـرف مقابـل می کنند.

زنـان  و حتـی جنسـی  احساسـی  نیازهـای 
پـس از ازدواج بیشـتر از دوران قبـل از ازدواج 
از  مـدام  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت، 
سـردی همسـر خـود شـکایت دارنـد. دختـران 
شـان  طـرف  دارنـد  تمایـل  ازدواج  از  پیـش 
به سـمت آن هـا بیایـد کـه ایـن مـورد بعـد از 
ازدواج دگرگـون می شـود. ایـن زنـان هسـتند 
که به  سـمت همسـر خـود می رونـد و مردان در 
این بـاره تاشـی نمی کننـد. نکتـه بسـیار مهـم 
اینکـه بسـیاری از دخترها و پسـرها با شـنیدن 
ایـن مطالـب و بررسـی آسـیب های جـدی این 
روابـط می گوینـد: از کجـا معلـوم که ایـن آفات 
در دوسـتی مـا بـه  وجـود آیـد؟ هـر قاعـده ای 
اسـتثنایی دارد. از کجـا معلـوم که ما اسـتثنای 
ایـن قاعده نباشـیم؟ ایـن افراد گمـان می کنند 
کـه رابطـه آن هـا از روابـط دیگـران عمیق تـر 
دیگـران،  روابـط  فقـط  و  بـوده  مسـتحکم تر  و 
سسـت و بر پایه عاقه جنسـی بنا شـده اسـت.

دختران چگونه خود را گول می زنند ؟
دختر می گوید: دوستم گفته که فقط مرا به 
سوء  استفاده  برای  نه  می خواهد  خودم   خاطر 
بیچاره  می گوید:  هم  پسر  مقابل  در  جنسی. 
و  ازدواج  من  واقعی  هدف  نمی داند  دختر، 
خوشبخت  کردن او نیست. حاال که پسر اعتماد 
دختر را جلب کرده است و با زرنگی هم به دختر 
قبوالنده که او را زن آینده اش می داند و به عنوان 
برای  را  زمینه  دارد،  دوستش  زندگی  شریک 

منظورش مهیا می بیند و به او می گوید که :
و  زن  هم  با  قلب هایمان  طریق  از  اکنون  ما 
شوهر هستیم، چرا تا فراهم  شدن زمینه ازدواج، 
بیا از  از لذت جنسی محروم کنیم.  خودمان را 

همین حاال رابطه جنسی  برقرار  کنیم.
اینکه  برای  هم  دخترها  از  بعضی  متأسفانه 
رضایت پسر را جلب کنند، مرتکب این اشتباه 
را  او  جنسی  رابطه  تقاضای  و  می شوند  بزرگ 
قبول  می کنند. غافل از اینکه پسرها هیچ وقت 
با کسی که قبًا با او دوست بوده اند و یا رابطه 
جنسی داشته اند، هرگز ازدواج نمی کنند. چرا که 
پسرها برای ازدواج دنبال دختر به اصطاح سالم 
رابطه  دیگران  با  قبا  که  دخترانی  و  می گردند 
نمی دانند.  ازدواج  مناسب  دختر  را  اند  داشته 

اینجا بازهم دخترها لطمه می خورند.
با این  در این زمینه باید گفت که  دخترها 
اشتباه نه  تنها خودشان را ارزان فروخته اند  بلکه 
افرادی هرزه  را  آنها  این رفتار،  با دیدن  پسران 
یعنی  دختران  کار  این  پسرها  می کنند.  تلقی 
به   را  پسر  دوست  با  رابطه  انواع  به  دادن  تن 
حساب سست  بودن و  غیرقابل اعتماد بودنشان 
می گذارند و می گویند، اگر فرد دیگری هم این 
تقاضا را داشته باشد، احتمال دارد که به او هم 

جواب مثبت بدهد.
البته مطلب باال یکی از حاالت دوستی دختر 
و پسر بود که پسرها با وعده ازدواج، دخترهای 
جوان را خام می کنند و به سوءاستفاده جنسی 

از آن ها می پردازند.
حـاالت دیگـری هـم بـرای دوسـتی دختر و 
پسـر قابل تصور اسـت کـه در به چنـد نمونه از 

آن هـا اشـاره می کنیم:

دوستی با جنس مخالف به منظور اخاذی
قصد  پسرها  که  می دانند  دخترها  برخی 
به طرف مقابل  ازدواج ندارند و پسرها نیز علناً 
دوستی  این  از  قصدشان  که  می گویند  شان 
برای شناخت و ازدواج نیست. آن ها فقط برای 
دوست  و  جنسی  شریک  باهم  خوش گذرانی 
تنهایی  از  این طریق می خواهند  به   و  می شوند 

دوران مجردی فرار کنند.
بعضی از دخترها به هر دلیلی حاضر به دوستی 
با این قبیل پسرها هستند و قصدشان را از این 
غیراخاقی  ارضای  و  احساسات  تخلیه  رابطه، 
گمان  آن ها  می کنند.  معرفی  خودشان  جنسی 
می کنند هر کاری که غریزه شان بخواهد، می توانند 
بکنند و می گویند: شوهر آینده مان از کجا خواهد 
فهمید که ما در گذشته روابط جنسی داشته ایم؟

تـا آنجـا کـه بتوانند بـا جنس مخالـف رابطه 
روابـط  همیـن  انحـای  در  و  می کننـد  برقـرار 
ناسـالم طـرف مقابـل شـان را هم تیـغ می زنند! 
یعنـی مخـارج خوش گذرانـی خـود را از طریـق 
تن فروشـی تأمیـن می کننـد و بـا یـک تیـر دو 
نشـان می زننـد. آنهـا بـا خـود می گوینـد بعـد 
کنـار  را  نامشـروع  روابـط  این طـور  ازدواج،  از 
خواهیـم گذاشـت ولـی نمی داننـد حتـی اگـر 
هـم بخواهنـد، طرف مقابل شـان از ایـن روابط، 
بـه  ایـن سـادگی ها ـ حتـی بعـد از ازدواج نیز ـ  

گذشـت. نخواهند 
ادامه دارد ...

ادامه از صفحه 1

ـــاوری  ـــات و فن ـــت تحقیق ـــام معاون ـــم مق قائ
وزارت بهداشـــت از کشـــف شـــبکه خریـــد و 
ـــاط  ـــی در ارتب ـــی و خارج ـــه داخل ـــروش مقال ف

ـــر داد. ـــی خب ـــق ایران ـــد محق ـــف چن ـــا تخل ب
ـــا  ـــو ب ـــد زاده در گفتگ ـــاهین آخون ـــر ش دکت
ـــه  ـــی در مجل ـــی گزارش ـــه تازگ ـــزود: ب ـــر اف مه
اشـــپرینگر نیچـــر بـــه چـــاپ رســـیده کـــه 
از میـــان 5۸0 مقالـــه رد شـــده کـــه دچـــار 
مشـــکل تقلـــب علمـــی هســـتند، 5۸ مقالـــه 

ایرانـــی هســـتند.
وی افــزود: مــا ایــن مقاله هــا را بررســی 
کردیــم و تیــم متخصصــی آن هــا را رصــد 
ــن 5۸  ــه ای ــدیم ک ــه ش ــت و متوج ــرده اس ک
ــر  ــرکت نش ــک ش ــق ی ــی از طری ــه همگ مقال
ــروش  ــد و ف ــه خری ــه در زمین ــی ک غیرقانون
مقالــه و پایــان نامــه فعالیــت می کنــد در ایــن 
ــه چــاپ رســیده اســت. انتشــارات خارجــی ب

ــه در  ــرادی ک ــد: اف ــادآور ش ــدزاده ی آخون
ــا  ــش داشــتند عمدت ــه نق ــن 5۸ مقال ــه ای تهی
دانشــجو و غیــر هیــات علمــی بودنــد امــا ایــن 
موضــوع آن هــا را از اشــتباه بزرگــی کــه داشــته 

ــد. ــرا نمی کن ــد مب ان
بــه  بهداشــت  وزارت  در  مــا  افــزود:  وی 
شــدت بــا موضــوع پایــان نامه هــا و مقاله هــای 
تقلبــی برخــورد می کنیــم و در رابطــه بــا ایــن 
ــه  ــر بســیار ســخت گیران ــه هــم تدابی 5۸ مقال

ــم. ــام کردی ــگاه ها اع ــه دانش ای را ب

لغو ارتقای اعضای هیات علمی متخلف
ــاوری  ــات و فن ــت تحقیق ــام معاون ــم مق قائ
وزارت بهداشــت گفــت: بــه همــه دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی کــه ایــن افــراد در آنجــا حضــور 
داشــته انــد نامــه ای ارســال شــده اســت 
ــن  ــه وســیله ای ــردی ب ــه ف ــی ک ــه در صورت ک
ــاء  ــدا کــرده اســت، آن ارتق ــاء پی مقــاالت ارتق
ــو هیــات  ــده عض ــر پرون ــود و اگ لغــو می ش
ــت آن  ــاء اس ــی ارتق ــت بررس ــی در دس علم

ــود. ــف می ش ــاء متوق ارتق
اخاقــی  کمیته هــای  افــزود:  وی 
ــا  دانشــگاه ها جلســه تشــکیل خواهنــد داد و ب
ــن مقــاالت  دانشــجویان و اســتادانی کــه در ای

نقــش داشــته انــد برخــورد می کننــد.

برگزاری جلسه اضطراری کمیته اخالق
آخونـــدزاده گفـــت: جلســـه اضطـــراری 
ـــت  ـــوری در وزارت بهداش ـــاق کش ـــه اخ کمیت

تشـــکیل جلســـه می دهـــد تـــا تدابیـــر الزم 
ــوارد  ــورد و مـ ــن مـ ــا ایـ ــورد بـ ــرای برخـ بـ
ـــدت  ـــه ش ـــان ب ـــا متخلف ـــاذ و ب ـــی اتخ اینچنین

برخـــورد شـــود.
ــا اشـــپرینگر هـــم  ــار داشـــت: بـ وی اظهـ
ـــرا از  ـــه چ ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ـــه ص مکاتب
ـــار  ـــران در اخب ـــام ای ـــا ن ـــه تنه ـــان 5۸0 مقال می
ـــپرینگر  ـــه اش ـــت. البت ـــده اس ـــر درج ش آن ناش
ــد  ــه قیـ ــد در ایـــن زمینـ ــر جدیـ یـــک خبـ
ـــوع  ـــاالت در مجم ـــن مق ـــه ای ـــت ک ـــرده اس ک
دچـــار اشـــکال بـــوده انـــد و می دانیـــم کـــه 
ـــران  ـــی ای ـــه علم ـــده جامع ـــکال نماین ـــن اش ای

ـــت. نیس
ـــاوری  ـــات و فن ـــت تحقیق ـــام معاون ـــم مق قائ
وزارت بهداشـــت اضافـــه کـــرد: بایـــد تاکیـــد 
ـــوان  ـــچ عن ـــه هی ـــاالت ب ـــن مق ـــه ای ـــم ک کنی
ـــاالنه  ـــا س ـــور ب ـــی کش ـــه علم ـــده جامع نماین
ـــتند  ـــکی نیس ـــوم پزش ـــه در عل ـــزار مقال 20 ه
امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه خصومـــت علیـــه 
ـــح  ـــور واض ـــه ط ـــامی ب ـــوری اس ـــام جمه نظ
ـــی  ـــه حت ـــیم ک ـــب باش ـــد مراق ـــود دارد بای وج
ــم  ــام ندهیـ ــم انجـ ــتری هـ ــای خاکسـ کارهـ

ـــت. ـــای نادرس ـــه کاره ـــد ب ـــه برس چ
ـــد  ـــبکه خری ـــن ش ـــایی ای ـــاره شناس وی درب
ـــل  ـــارج و داخ ـــی در خ ـــاالت علم ـــروش مق و ف
ــام  ــم اعـ ــوم هـ ــه وزارت علـ ــا بـ ــت: مـ گفـ
کردیـــم کـــه چـــه برخوردهایـــی را بـــا ایـــن 
ـــرده  ـــر ک ـــه را منتش ـــن 5۸ مقال ـــه ای ـــراد ک اف

ـــت. ـــم داش ـــد، خواهی ان

کشف سه ردپای داخلی و خارجی
ـــا در  ـــه رد پ ـــت: س ـــار داش ـــدزاده اظه آخون
ـــبکه پیـــدا شـــده اســـت کـــه یکـــی  ایـــن ش
از آنهـــا ایـــن اســـت کـــه بخـــش عمـــده ای 
ــکده  ــه دانشـ ــق بـ ــه، متعلـ ــن 5۸ مقالـ از ایـ
دامپزشـــکی دانشـــگاه تهـــران بـــوده اســـت. 
ـــر از  ـــک نف ـــه ی ـــوده ک ـــن ب ـــر ای ـــای دیگ ردپ
ـــن  ـــپرینگر« را از ای ـــر »اش ـــور ناش ـــل کش داخ
تخلـــف مطلـــع کـــرده در حالـــی کـــه ناشـــر 

ـــود. ـــده ب ـــف نش ـــه ایـــن تخل متوج
ــزود: ردپـــای دیگـــر اشـــکال کار  وی افـ
ــول  ــور معمـ ــه طـ ــت. بـ ــوده اسـ ــر بـ ناشـ
ـــال  ـــه ارس ـــک مجل ـــرای ی ـــی ب ـــی مقاالت وقت
ـــک  ـــه ی ـــرای داوری ب ـــه آن را ب ـــود مجل می ش

ــد.  ــاع می دهـ ــته ارجـ ــاخص آن رشـ داور شـ
ـــرده  ـــام ک ـــه اع ـــاالت مجل ـــن مق ـــورد ای در م
ــد،  ــنهاد دهیـ ــا پیشـ ــه مـ ــه یـــک داور بـ کـ
ـــی از  ـــل تقلب ـــک ایمی ـــر ی ـــورد نظ ـــرکت م ش
ـــی  ـــر معرف ـــه ناش ـــی را ب ـــن الملل ـــک داور بی ی
ـــک  ـــز کل ـــر نی ـــه ناش ـــع ب ـــت. در واق ـــرده اس ک
ـــده  ـــام ش ـــران انج ـــاالت در ای زده و داوری مق

ـــت. اس
ـــاوری  ـــات و فن ـــت تحقیق ـــام معاون ـــم مق قائ
وزارت بهداشـــت افـــزود: اشـــکال دیگـــر 
ناشـــر ایـــن بـــوده اســـت کـــه بیشـــتر ایـــن 
5۸ مقالـــه در فاصلـــه دو هفتـــه از دریافـــت، 
ـــه  ـــد ک ـــه ان ـــرار گرفت ـــر ق ـــرش ناش ـــورد پذی م
ایـــن موضـــوع در هیـــچ نشـــریه ای در دنیـــا 
ـــد  ـــان می ده ـــن نش ـــت و ای ـــر نیس ـــکان پذی ام
ـــکل دار  ـــاالت مش ـــن مق ـــه ای ـــرادی ک ـــه اف ک
ــریک  ــد یـــک شـ ــانده انـ ــاپ رسـ ــه چـ را بـ

خارجـــی دارنـــد.

برخوردهای حقوقی و قضایی با متخلفان
وی بـه ردپـای دیگر این مسـئله اشـاره کرد 
و گفـت: کار اشـتباه دیگـر ناشـر ایـن اسـت که 
بـر اسـاس اصـل همـه مجـات، پـس از مـورد 
قبـول واقع شـدن یـک مقاله امـکان تغییـر نام 
افـراد وجـود نـدارد، امـا در مورد ایـن 5۸ مقاله 
اسـامی پـس از پذیـرش تغییـر کـرده اسـت . 
همچنیـن مـورد دیگـر ایـن بوده کـه در صورت 
اثبـات شـباهت های متنی یک مقالـه به کل رد 
می شـود امـا شـباهت ها در مـورد ایـن مقـاالت 
نادیـده گرفتـه شـده و پـس از انتشـار، ناشـر 

است. داده  هشـدار 
آخونـــده زاده تاکیـــد کـــرد: ایـــن شـــبکه 
ـــای  ـــت و بخش ه ـــده اس ـــایی ش ـــون شناس اکن
ـــر  ـــال کار ب ـــی در ح ـــی و حقوق ـــف قضای مختل
ــای  ــه زودی برخوردهـ ــتند و بـ روی آن هسـ
ـــرد. ـــورت می گی ـــراد ص ـــن اف ـــا ای ـــدیدی ب ش

چنـــدی پیـــش تعـــدادی از نشـــریات 
وابســـته بـــه نیچـــر 5۸ مقالـــه دانشـــمندان 
ــط  ــتکاری توسـ ــر دسـ ــه خاطـ ــی را بـ ایرانـ
ـــه  ـــاس مقال ـــر اس ـــرد. ب ـــق ک ـــندگان تعلی نویس
ای کـــه در ســـایت هفتـــه نامـــه علمـــی  
nature بـــه چـــاپ رســـیده، در 5۸ مقالـــه 
ـــته  ـــی نوش ـــگر ایران ـــط 2۸2 پژوهش ـــه توس ک
ـــی در  ـــود تبان ـــر وج ـــانه هایی دال ب ـــده، نش ش
روندهـــای ارزیابـــی علمـــی و انتشـــار آن هـــا 

یافـــت شـــده اســـت.

شبکه خرید و فروش مقاله
 کشف شد

اصغر اکبرزاده چینی فروش

عبـاس اسـدزاده از پیشکسـوتان فوتبـال ماشـین سـازی تبریـز اسـت. او می گویـد از 
بابـت فوتبـال هیـچ پولـی دریافـت نمی کرده و حاال که ماشـین سـازی را در ایـن وضعیت 
می بیند، به شـدت ناراحت اسـت. خواسـته او توجه مسـئوالن باشـگاه ماشـین سـازی به 
پیشکسـوتان در جهـت حـل و فصـل مشـکالت ایجاد شـده اسـت. متن این گفـت وگوی 
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اوقات شرعی

بـا حضـور وزیـر اقتصـاد، کار و حمـل و نقل 
ایالـت ندرزاکسـن آلمـان در راس هیاتـی 60 
نفـره بـه تبریـز زمینه هـای همـکاری مشـترك 
ایـن ایالـت از کشـور آلمان با آذربایجان شـرقی 

مـورد بررسـی قـرار گرفت.
بـه گـزارش خبرنـگار عجب شـیر، در دیـدار 
وزیـر اقتصـاد، کار و حمـل و نقـل ندرزاکسـن 
سیاسـی  و  اقتصـادی   مسـئوالن  بـا  آلمـان 
آذربایجـان شـرقی کـه در محـل اتـاق بازرگانی 
تبریـز برگزار شـد، رضا حسـینی مدیـرکل امور 
اقتصـادی و دارایـی اسـتان گفـت: آذربایجـان 
شـرقی عاقه مند به گسـترش روابـط دو جانبه 

بـا ایالـت ندرزاکسـن آلمان اسـت.
وی اظهـار کرد: آذربایجان شـرقی تکنولوژی 
آلمـان را قطعـا می پذیـرد و تمایـل دارد روابـط 
اقتصـادی خـود را در حوزه های سـرمایه گذاری 
مشـترك و انتقـال فنـاوری با ندرزاکسـن آلمان 

گسـترش دهد.
منابـع  تجهیـز  و  تأمیـن  کمیتـه  رییـس 
فرماندهـی  اقتصـادی  سـازی  شـفاف  و  مالـی 
سـتاد اقتصـاد  مقاومتـی آذربایجـان شـرقی بـه 
پتانسـیل های تبریـز در زمینـه جـذب سـرمایه 

و  اشـاره  خارجـی  گـذاران  سـرمایه  گـذاری 
در  آذربایجـان شـرقی  و  تبریـز  کـرد:  تصریـح 
حـوزه مشـارکت های اقتصـادی از فعـال تریـن 
اسـتان ها و شـهرهای ایـران اسـت ضمـن اینکه 
مرکـز صنعـت و تجارت شـمال غرب ایـران نیز 

می آیـد. بـه حسـاب 
جغرافیایـی  ممتـاز  موقعیـت  افـزود:  وی 
آذربایجـان شـرقی بسـتر مناسـبی ایجـاد کرده 
اسـت تا سـود سـرمایه گـذاران خارجـی در این 
خطـه از کشـورمان تضمیـن شـود بـه طـوری 
کـه ایـن اسـتان هـم دروازه اروپـا و هـم دروازه 
کشـورهای سـی آی اس محصـوب می شـود.

کارآمــد  انســانی  منابــع  بــه  حســینی 
ــرد و گفــت:  ــز اشــاره ک آذربایجــان شــرقی نی
هــم اکنــون 220 هــزار دانشــجو و اســتاد 
دانشــگاه در ایــن اســتان اشــتغال بــه تحصیــل 
ــان  ــر نش ــن ام ــه ای ــد ک ــم دارن ــد عل و تولی
ــرقی در  ــان ش ــودن آذربایج ــرو ب ــده پیش دهن

ــت. ــانی اس ــع انس ــوزش منای ــه آم زمین
نائـب رئیـس مرکز خدمـات سـرمایه گذاری 
اسـتان  ایـن  کـرد:  اضافـه  شـرقی  آذربایجـان 
از نظـر معـادن، تولیـدات باغـی و کشـاورزی و 

همچنیـن تولیـد دارو جـزو اسـتان های اول تـا 
سـوم ایـران بـوده و در حـوزه جـذب سـرمایه 
پیشـگام  اسـتان های  از  نیـز  خارجـی  گـذاری 

ایـران بـه حسـاب می آیـد.
حسـینی تاکیـد کرد: توسـعه تجـارت خارجی 
و زمینـه سـازی بـرای افزایـش سـرمایه گـذاری 
خارجی جزو اسـتراتژی های توسـعه ای آذربایجان 
شـرقی بـوده و از همیـن منظـر آمادگـی داریـم 
مدیریـت یکی از مناطق چهارگانـه ویژه اقتصادی 
اسـتان را در اختیـار سـرمایه گـذاران آلمانی قرار 

دهیم.
ــب  ــی، نائ ــح ابراهیم ــدار ابوالفت ــن دی در ای
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تبریــز هــم بــا اظهــار خرســندی از 
حضــور هیــات آلمانــی در تبریــز گفــت: آلمــان 
همــواره موضــع گیــری معتدلــی در قبــال 
مســایل مرتبــط بــا ایــران داشــته و امیدواریــم 
بــا تحقــق همکاری هــای دوجانبــه، زمینــه 
توســعه روابــط آذربایجــان شــرقی بــا اتحادیــه 

ــز فراهــم شــود. ــا نی اروپ
سرپرسـت  تمایـل  صـورت  در  گفـت:  وی 
هیـات آلمانـی، اتاق تبریـز آمادگـی دارد روابط 
خـود را در زمینه هـای مـورد عاقـه طرفیـن با 

مقامـات اقتصـادی آلمـان تعمیـق ببخشـد.
ایـران  تراکتورسـازی  شـرکت  مدیرعامـل 
اضافـه کـرد: مسـئوالن آذربایجان شـرقی برای 
دنبـال  بـه  خارجـی  گـذاران  سـرمایه  جـذب 
همـوار کـردن حضـور فعـاالن اقتصـادی دیگـر 

کشورهاسـت.
ــت  ــل ایال ــل و نق ــاد، کار و حم ــر اقتص وزی
نیدرزاکســن آلمــان در راس هیاتــی از فعــاالن 
ــته های  ــان در رش ــت آلم ــن ایال ــادی ای اقتص
قطعــات  ســاخت  آالت،  ماشــین  ســاخت 
شــیمایی،  صنایــع  خودروســازی،  خــودرو، 
ــه،  ــگ، شیش ــک، رن ــرق و الکترونی ــزی، ب فل
چــوب، کاغــذ و چــاپ، نفــت و صنایــع وابســته، 
پتروشــیمی،  غذایــی،  مــواد  و  کشــاورزی 
تصفیــه آب و فاضــاب، تولیــد انــرژی، محیــط 
ــی،  ــی و مهندس ــات فن ــت)باغبانی(، خدم زیس
ــاخت،  ــزات س ــرو و تجهی ــازی، مت راه و شهرس
آی تــی و فــن آوری، مخابــرات، بازاریابــی 
ــت کاال،  ــل و ترانزی ــل و نق ــی، حم ــن الملل بی
فــرودگاه و کشــتیرانی و گمــرك در تبریــز 

ــد. حاضرن

بررسی زمینه های همکاری مشترک 
آذربایجان شرقی با ندرزاکسن آلمان


