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روزنامه

توزیع روزانه ۸میلیون لیتر سوخت 
مایع در استان

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــه آذربایج ــی منطق نفت
روزانــه بــه صــورت متوســط ســه میلیــون و 
۳۰۰ هــزار لیتــر بنزیــن، ســه میلیــون و ۵۰۰ 
ــون و ۲۰۰  ــک میلی ــر نفــت گاز، ی ــزار لیت ه
ــر  ــزار لیت ــفید، ۲۰۰ ه ــت س ــر نف ــزار لیت ه
نفــت کــوره و ۱۸۰ تــن گاز مایــع در اســتان 

ــود. ــع می ش توزی
بــه گــزارش تســنیم، ابوالفضــل روح اللهــی 
بــا اشــاره بــه انــدازی ۱۵ بــاب جایــگاه 
توزیــع بنزیــن و گاز طبیعــی در اســتان 
ــاب  ــک 9 ب ــده نزدی ــت: در آین ــار داش اظه
جایــگاه توزیــع بنزیــن و شــش بــاب جایــگاه 
 )CNG( طبیعــی  گاز  ســوخت گیری 
راه انــدازی  اســتان  مختلــف  مناطــق  در 

. می شــود
جایــگاه   ۱۵۳ هم اکنــون  افــزود:  وی 
ســوخت  جایــگاه   ۱۵6 و  بنزیــن  توزیــع 
CNG در اســتان درحــال فعالیــت هســتند.

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
ــان  ــا بی ــه آذربایجــان شــرقی ب ــی منطق نفت
ــل  ــن و گازوئی ــرف بنزی ــزان مص ــه می اینک
ــرف کل  ــد مص ــادل 4.۲ درص ــتان مع در اس
کشــور اســت، ادامــه داد: میــزان توزیــع گاز 
ســوخت گیری  جایگاه هــای  در  طبیعــی 
CNG اســتان روزانــه یــک میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار متــر مکعــب اســت کــه نســبت توزیــع 
گاز طبیعــی بــه بنزیــن در اســتان ۵۵ درصــد 

اســت.
روح اللهــی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت 
ذخیــره فرآورده هــای نفتــی در اســتان 64۰ 
میلیــون لیتــر اســت، ادامــه داد: خوشــبختانه 
در اســتان دغدغــه ســوخت رســانی نداریــم.

نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  شــرکت 
ــزار  ــرقی بــه 9۰ ه منطقــه آذربایجــان ش
ــوخت  ــور س ــرب کش ــمال غ ــر در ش کیلومت
رســانی می کنــد کــه حــدود نیمــی از آن بــه 
ــتان های  ــه اس ــه ب ــرقی و بقی ــان ش آذربایج
آذربایجــان غربــی، اردبیــل و زنجــان متعلــق 

اســت.

طلب 1200میلیارد تومانی 
شهرداری تبریز از دولت

دســتگاه های  گفــت:  تبریــز  شــهردار 
مختلــف دولتــی بــه شــهرداری تبریــز میــزان 
ــی  ــان بده ــارد توم ــزار و ۲۰۰ میلی ــک ه ی

ــد. دارن
بـه گـزارش تسـنیم، صـادق نجفـی اظهار 
داشـت: بـا وجـود اینکـه شـهرداری تبریـز از 
دولـت چنیـن مطالبـه ای دارد اما بـا این حال 
بـرای توسـعه و آبادانـی شـهر ورود پیدا کرده 

و دسـت از کار نکشـیده اسـت.
وی افــزود: در ســه ســال اخیــر شــهرداری 
تبریــز بــدون چشم داشــت و بی وقفــه در 
خدمــت توســعه شــهر بــوده و بــا توجــه بــه 
ــرایط  ــب وکار و ش ــادی، کس ــت اقتص وضعی
خــاص اقتصــادی جامعــه اقدامــات مناســبی 

صــورت داده اســت.
اینکـه پیگیـری  بیـان  بـا  شـهردار تبریـز 
مطالبـات شـهرداری از اشـخاص حقیقی باید 
بـا تعریـف مشـوق ها وتسـهیالت الزم همـراه 
باشـد، ادامـه داد: عـالوه بـر بدهـی دولـت به 
شـهرداری تبریز اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
نیـز مبلغـی افزون بـر ۱7۰ میلیـارد تومان به 
شـهرداری ایـن کالنشـهر بدهـی دارنـد که با 
ایـن وجـود مجموعـه مدیریـت شـهری تبریز 
مبلغـی افـزون بـر یـک هـزار و ۳7۰ میلیارد 

تومـان از دولـت و اشـخاص مطالبـه دارد.
وی بــا بیــان ایــن کــه بخــش قابــل 
توجهــی از ایــن مطالبــات چک هــای وصــول 
ــی و  ــت مال ــه داد: معاون ــت، ادام ــده اس نش
ــکیل  ــا تش ــد ب ــز بای ــهرداری تبری اداری ش
و  شــهرداری ها  بــا  مســتمر  جلســات 
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــی س ــای مال حوزه ه
دولتــی راهبردهایــی در خصــوص چک هــای 

مورخه هــای آتــی تعریــف کنــد.
ــد  ــق بای ــهرداران مناط ــزود: ش ــی اف نجف
همــکاری  بــا  کــه  را  مســاعدی  فضــای 
مدیریــت اســتان و شــورا ایجــاد شــده، 
عادت هــای  از  فراتــر  و  شــمرده  محتــرم 
مدیریتــی اهــداف تحــول و توســعه مناطــق 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــود را م ــی خ ــوزه مدیریت ح

ــد. دهن

سال 9۵ که از سوی مقام معظم رهبری به 
نامگذاری  عمل  و  اقدام  مقاومتی؛   اقتصاد  نام 
شده، رو به پایان است. اکنون حدود ۱۰ ماه 
از سال گذشته و ایام یاقی مانده از سال نیز 
میان  این  در  شد.  خواهد  سپری  سرعت  به 
اتخاذ  با  ضروری است مدیران اجرایی استان 
راستای  در  خود  عملکرد  تدابیری،  اجرای  و 
شعار سال را به بوته نقد مردم گذاشته و در 
آستانه برگزاری انتخابات پراهمیت اردیبهشت 
96،  حرکت در مسیر تعریف شده توسط مقام 

معظم رهبری را نمایان کنند.
هرچنـد بـا مـروری بـر فعالیـت چنـد مـاه 
اخیـر دسـتگاه های اجرایـی اسـتان می تـوان 
اقداماتـی را کـه مصادیـق اقتصـاد مقاومتـی 
ارائـه جمعبنـدی  امـا  کـرد  اسـت،  مشـاهده 
یـک  برپایـی  قالـب  در  اقدامـات  ایـن  شـده 
نمایشـگاه فراگیر شـاید بتواند شـهروندان را از 
آنچـه در سـال جـاری گذشـته،  آگاه نمـوده و 
بـه خوبـی مسـیر حرکتـی ایـن مجموعه ها را 
ترسـیم کنـد. برگـزاری نشسـت های خبری و 
پاسـخ گویـی بـه سـواالت و ابهامـات احتمالی 
رسـانه ها به عنـوان نماینـدگان افـکار عمومی 
راهـکار دیگری اسـت کـه می تواند بـه وضوح، 
تحقـق عملیاتـی برنامه های مبتنی بـر اقتصاد 

مقاومتـی را بـه نمایـش بگـذارد.
ایام  در  عمومی  مهم  مطالبه  این  به  توجه 

باقی مانده سال  یک ضرورت است.

شعار سال 
محقق شده است؟

آماده سازی ورزشکاران 
استان برای باز یهای 
آسیایی و پاراآسیایی
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رئیس سازمان اوقاف 
خواستار صرفه جویی در 
هزینه مسابقات قرآن شد

آغاز صدور روادید 
اینترنتي آذربایجان

معـــاون نظـــارت و بازرســـی ســـازمان 
ـــرقی  ـــارت آذربایجان ش ـــدن و تج ـــت، مع صنع
ـــزار و  ـــش از ۱۲ ه ـــاری بی ـــال ج ـــت: در س گف
ـــم و ۵۲6  ـــام داده ای ـــی انج ـــورد بازرس 9۵9 م
فقـــره پرونـــده قاچـــاق تشـــکیل شـــده کـــه 
نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل ۱۲ 

درصـــد رشـــد نشـــان می دهـــد.
بـــه گـــزارش نصـــر، اســـماعیل عطاپـــور 
ــد و  ــت از تولیـ ــروه حمایـ ــه کارگـ در جلسـ
ـــطح  ـــردش کاال در س ـــر گ ـــتان،  ب ـــارت اس نظ
ـــتورالعملی  ـــرا دس ـــت: اخی ـــار داش ـــه اظه عرض
از ســـتاد مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال و ارز 
ـــا  ـــش اتحادیه ه ـــه نق ـــم ک ـــرده ای ـــت ک دریاف
ـــر  ـــر رنگ ت ـــاق را پ ـــا قاچ ـــارزه ب ـــث مب در بح

می کنـــد.
ـــا  ـــا اتحادیه ه ـــل ب ـــه تعام ـــان اینک ـــا بی وی ب
و ســـپردن وظایـــف و تکالیفـــی کـــه در 
ــا  ــود اتحادیه هـ ــه خـ ــود دارد بـ ــون وجـ قانـ
منجـــر بـــه نتایـــج بهتـــری خواهـــد شـــد، 
افـــزود: اتحادیه هـــا فرهنگ ســـازی و تبلیـــغ 
مـــورد نیـــاز را انجـــام می دهنـــد تـــا اعضـــا 
و صنـــوف بـــه درک عمیقـــی برســـند کـــه 
قاچـــاق چـــه آســـیب هایی در اقتصـــاد و 

ــاع دارد. اجتمـ

عطاپـــور خاطرنشــــــــان کـــرد: مـــا 
کـــه  برســـیم  اینجـــا  بـــه  می خواهیـــم 
ـــق  ـــا درک عمی ـــوف ب ـــود صن ـــا و خ اتحادیه ه
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــوع، ورود یابن ـــت موض ـــه اهمی ب
ـــاه  ـــاید در کوت ـــلبی ش ـــات س ـــم اقدام معتقدی
ـــد  ـــی در بلن ـــد ول ـــته باش ـــی داش ـــدت اثرات م
مـــدت اثـــرات چندانـــی نخواهـــد داشـــت و 

امـــروز در بررســـی ها متوجـــه می شـــویم 
نظـــارت،  عرصـــه  بـــه  اتحادیه هـــا  ورود 
ـــه  ـــاق در جامع ـــای قاچ ـــه کااله ـــزان عرض می

را کاهـــش داده انـــد.
معـــاون ســـازمان صنعـــت، معـــدن و 
ــد:  ــادآور شـ ــرقی یـ ــارت آذربایجان شـ تجـ
اخیـــرا اتحادیـــه کامپیوتـــر و انفورماتیـــک 

ــالن  ــد و عامـ ــزار و ۸۰۰ کاال را رصـ ۱۰ هـ
اصلـــی کاالهـــای قاچـــاق را شناســـایی 
ــای  ــان واحدهـ ــت همـ ــد و در نهایـ کردنـ
عامـــل فـــروش قاچـــاق قانـــع شـــدند کـــه 
ایـــن کاالهـــا را از ســـطح عرضـــه خـــارج 

کننـــد.
ـــروه نظـــارت و  ـــه کارگ ـــان اینک ـــا بی وی ب
پیشـــگیری از عرضـــه کاالهـــای قاچـــاق در 
ـــتان شـــکل  ـــان اس ـــر و کفاش ـــه کامپیوت اتحادی
ــان  ــه کفاشـ ــزود: اتحادیـ ــه اســـت، افـ گرفتـ
تبریـــز شناســـایی  واحـــد در  نیـــز ۱۰۰ 
ـــی  ـــه کاالی خارج ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــرده ک ک

نمی فروشـــند.
ـــک ۱۰ جلســـه  ـــراز داشـــت: نزدی ـــور اب عطاپ
ـــرده  ـــزار ک ـــتان برگ ـــان اس ـــه کفاش ـــا اتحادی ب
و بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده ایم کـــه بـــرای 
ـــف  ـــن صن ـــیم ای ـــی نفروش ـــه کاالی قاچاق اینک
ـــت  ـــه صنع ـــائل مبتالب ـــد و مس ـــد توانمن را بای

ـــم. ـــل کنی ـــش را ح ـــن کف دیری
وی توضیـــح داد: 46 هـــزار و ۸44 مـــورد 
ـــا  ـــه ب ـــه در رابط ـــق ۱7 اتحادی ـــک از طری پیام
ـــه  ـــی ب ـــروش کاالی داخل ـــد و ف ـــت خری اهمی
ــانی  ــالع رسـ ــا اطـ ــن اتحادیه هـ ــای ایـ اعضـ

ـــت. ـــده اس ش
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پورمحمدی:

آیت اهلل هاشمی از 
ارکان نظام بود

روایت سعیدی از 
اقتصاد هنری

پورمهدی:

کم کاری ادارات هزینه های 
اجتماعی را افزایش می دهد

آیت اهلل هاشمی معتمد امام و رهبری بود 

دود نپیوستن به کنوانسیون برن در چشم صاحبان آثار هنری و فرهنگی رفته
فرهنگ سازی باید در رأس برنامه ها قرار گیرد

او مظلومانه آماج تهمت ها و افتراها قرار گرفت

حفاظت از حقوق تولیدکنندگان آثار سینمایی در ایران جدی گرفته نشده
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2

2

یادداشــت دیدگاه

مهتاب افشین نسب

خبـِر کوتـاه امـا پـردرد و جانسـوز ارتحال 
یـار دیریـن امـام و رهبـری، آیت اهلل هاشـمی 

رفسـنجانی ضایعـه ای جبران ناپذیـر اسـت. 
از روزهــای ســخت مبــارزه بــا رژیــم 
ــالب و  ــوار انق ــای دش ــا روزه ــاهی ت ستمش
ــا  ــدس ت ــاع مق ــام، از روزگار دف ــت نظ تثبی
ســال های ســازندگی و ایــام پــس از آن 
همــواره دغدغــه آن فقیــد حرکــت در مســیر 
ــالب  ــتاوردهای انق ــی از دس ــظ و نگهبان حف
ــه  ــاداری ب ــام وف ــن ای ــی ای ــود و در تمام ب
ــوج  ــش و روش او م ــری در من ــام و رهب ام
مــی زد، چنــان کــه بــه تعبیــر خــود همچــون 
ــری  ــام و رهب ــمع ام ــرد ش ــر گ ــه ای ب پروان
می چرخیــد و عشــق دیریــن و ۵۰ ســاله 
خــود را بــه شــیواترین نحــو بیــان می کــرد.

ــود و  ــخ ب ــادق تاری ــر ص ــت اهلل روایتگ آی
عــزم و اراده خویــش را بــر بیــان صریــح 
ــی  ــال ب ــالب و انتق ــع انق ــه وقای و بیطرفان

ــارده  ــدی گم ــل های بع ــه نس ــطه آن ب واس
ــود. ب

اعتقـاد راسـخ او به مردم سـاالری و اصالت 
رأی ملـت آمـوزه ای ابـدی برای همه کسـانی 
اسـت کـه دل در گـرو آرمان هـای انقـالب و 
اسـتقالل و پیشـرفت کشـور دارنـد. در همـه 
ایـن ایـام خـود را در معـرض رأی مـردم قرار 
داد و الزامـات آن را صادقانـه پذیرفت و مردم 
ذخیـره  ایـن  همـواره  وفـادار  و  قدرشـناس 
انقـالب و اسـتوانه نظـام را به عنوان پشـتیبان 
و پناهـگاه خـود حمایت کردند، چـرا که او را 
دلبسـته انقالب، پشـتوانه نظام، عاشـق امام و 
رهبـری، مایه وحـدت و دلگرمی مسـئوالن و 
پشـتیبان آحـاد ملت می دانسـتند و بی تردید 
هویـت، شـخصیت و کارکـرد آن بزرگـوار جز 
ایـن نبود. دلبسـتگی به انقالب اصل اساسـی 
و حراسـت از آن هدف غایی آیت اهلل هاشـمی 

بود.

دولـت یازدهـم از ابتدای کار خـود تاکنون 
در زمینـه اجـرای قانـون هدفمنـدی یارانه ها 
بـه دنبال تحقـق اهـداف مبنایـی هدفمندی 
جـای  بـه  و  بـوده  عمومـی  هزینه هـای 
اجرایـی  تبلیغاتـی،  و  نمایشـی  رویکردهـای 
سـازی قانـون را بـه منظـور بهبـود اساسـی 
وضعیـت اقتصـادی و معیشـتی جامعـه مورد 

توجـه قـرار داده اسـت.
اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
هجدهـم دی در جریان بررسـی الیحه برنامه 
ششـم توسـعه رای بـه حـذف یارانـه نقـدی 
توانگـران دادنـد تـا منابـع حاصـل از آن بـه 
توانبخشـی اقتصادی مددجویان زیر پوشـش 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( و سـازمان 

بهزیسـتی اختصـاص یابـد.
خانوارهـای  بـه  نقـدی  یارانـه  پرداخـت 
ایرانـی کـه بـر پایه اجـرای قانـون هدفمندی 
یارانه هـا از سـال ۸9 آغـاز شـده تـا بـه امروز 

بـا چالـش هایـی روبـرو بـوده اسـت. اگرچـه 
را  یارانه هـا  هدفمندسـازی  پیشـین  دولـت 
بـزرگ تریـن طـرح تاریـخ اقتصـادی ایـران 
قلمـداد می کـرد امـا در اجـرا آن را به سـمت 
نافرجامـی سـوق داد. بنابـر اعـالن مسـئوالن 
وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی فـاز اول ایـن 
طـرح نتوانسـت اهداف تعیین شـده را محقق 
سـازد و حتی زمینه سـاز بیکاری و فقر شـد.

از ابتـدا قـرار بود ۵۰ درصد از منابع ناشـی 
یارانه هـا  هدفمنـدی  و  قیمت هـا  اصـالح  از 
بیـن  غیرنقـدی  و  نقـدی  توزیـع  مصـروف 
خانواده هـا شـود و ۳۰ درصـد در جهت کمک 
بـه تولیـد و بخش هـای رفاهـی و همچنیـن 
۲۰ درصـد دیگـر بـرای کمک بـه هزینه های 
جـاری و عمرانـی دولـت اختصـاص یابـد امـا 
پایـه  از گذشـت حـدود شـش سـال،  پـس 
ریـزی نادرسـت مجریـان پیشـین جز بـر بار 

سـنگین دولـت نیافزوده اسـت.

سیدرضا صالحی امیری

دلبسته انقالب هدفمندی حقیقی یارانه ها
)بخش اول(

جبارزاده:

افزایش طالق 
از تاثیرات تهاجم فرهنگی است
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ـــکا در  ـــاراک اوبامـــا رئیـــس جمهـــوری آمری ب
ـــن نطـــق خداحافظـــی خـــود در شـــیکاگو  آخری
توافـــق هســـته ای موســـوم بـــه برجـــام، 
ـــن الدن  ـــا و کشـــتن ب ـــا کوب ـــراری رابطـــه ب برق
ـــت  ـــت دول ـــتاورد و موفقی ـــن دس ـــم تری را مه
ــر کاخ  ــت بـ ــال ریاسـ ــت سـ ــود در هشـ خـ

ســـفید دانســـت.
جمهـــوری  خبرگـــزاری  گـــزارش  بـــه 
اســـامی، بـــاراک اوبامـــا در ایـــن ســـخنرانی 
ــا  ــم بـ ــما گفتـ ــه شـ ــه بـ ــه کـ ــت: آنچـ گفـ
ـــدید  ـــث ش ـــما باع ـــم. ش ـــام دادی ـــر انج یکدیگ
ـــری  ـــن رئیـــس جمهـــوری بهت ـــر روز از م ـــا ه ت

ســـاخته شـــود.
اوبامـــا خطـــاب بـــه مردمـــی کـــه بـــرای 
شـــنیدن ســـخنان وی گـــرد آمـــده بودنـــد، 
ـــا  ـــا ب ـــم م ـــما گفت ـــه ش ـــه ب ـــی ک ـــت زمان گف
ـــرف  ـــم و آن را برط ـــه ای ـــادی مواج رکوداقتص
خواهیـــم کـــرد، زمانـــی کـــه گفتـــم روابـــط 
ـــه  ـــرد، برنام ـــم ک ـــرار خواهی ـــر ق ـــا را ب ـــا کوب ب
ـــرد  ـــم ک ـــف خواهی ـــران را متوق ـــته ای ای هس
و ســـرکرده یـــازده ســـپتامبر را خواهیـــم 
ــم. ــام دادیـ ــا را انجـ ــی این هـ ــت، تمامـ گرفـ

ـــرد  ـــاره ک ـــکا اش ـــه پیشـــگامان آمری ـــا ب اوبام
کـــه امیـــد را بـــه نســـل های خـــود منتقـــل 
ـــختی  ـــواره راه س ـــی هم ـــد و دمکراس می کردن

ـــت. ـــته اس ـــور داش ـــن کش درای
اوبامــا در نطــق خــود بــه مســاله دمکراســی 
در آمریــکا تاکیــد ورزیــد و نــژاد پرســتی را 

ایــن  بــرای دمکراســی در  تهدیــدی مهــم 
کشــور دانســت و گفــت بــه دامــن زدن بــه نــژاد 
ــدارد. ــادی ن ــس از دوران خــود اعتق پرســتی پ

وی گفـــت: قلب هـــا بایـــد تغییـــر کنـــد و 
ـــود. ـــف ش ـــض متوق تبیع

ــه  ــض علی ــن تبیع ــرد: م ــه ک ــا اضاف اوبام

ــه  ــم، چراک ــی را رد می کن ــلمانان آمریکای مس
ــا میهــن پرســت هســتند. ــان نیــز ماننــد م آن

ـــویق  ـــا تش ـــا ب ـــخنان اوبام ـــش از س ـــن بخ ای
ـــد. ـــرو ش ـــار روب ـــیار حض بس

اوبامـــا پذیرفـــت کـــه نـــژاد پرســـتی بـــه 
ـــکا  ـــداز در امری ـــه ان ـــدرت تفرق ـــک ق ـــوان ی عن

وجـــود دارد.
وی در مـــورد داعـــش گفـــت کـــه نیمـــی 
ــزود:  ــده و افـ ــه شـ ــش گرفتـ ــرو داعـ از قلمـ
ـــه  ـــی ک ـــت و کس ـــد رف ـــن خواه ـــش از بی داع
ــان  ــز در امـ ــد، هرگـ ــد کنـ ــکا را تهدیـ آمریـ

نخواهـــد بـــود.
رئیــس کاخ ســفید ادامــه داد: تمامــی آن 
ــد، وی  ــت کردن ــن راه خدم ــه در ای ــی ک های
افتخــار داشــته کــه فرماندهــی کل قــوای آن هــا 

ــوده اســت. ب
وی اجــرای قانــون و احتــرام بــه قانــون 
ــد و گفــت:  ــن کشــور را مهــم خوان اساســی ای
ــه  ــت ک ــه ای اس ــکا هدی ــی آمری ــون اساس قان
بــه مــا داده شــده اســت، امــا ایــن قانــون بــه 
خــودی خــود قدرتــی نــدارد و مــردم هســتند 

ــد. ــی می دهن ــدرت و معن ــه آن ق ــه ب ک
ــود  ــخنرانی خـ ــن سـ ــا در آخریـ وی بارهـ
بـــر دمکراســـی و تهدیدهایـــی کـــه متوجـــه 
ـــی  ـــت: دمکراس ـــرد و گف ـــد ک ـــت، تاکی آن اس
نیازمنـــد یـــک حـــس همبســـتگی اســـت و 
افتخـــار می کنـــم کـــه در ایـــن مـــدت بـــه 
ـــکا  ـــوری آمری ـــس جمه ـــوان رئی ـــه عن ـــما ب ش
خدمـــت کـــردم و از ایـــن پـــس بـــه عنـــوان 

شـــهروند در کنـــار شـــما خواهـــم بـــود.
ــه  ــوری کـ ــان طـ ــار کرد: همـ ــا اظهـ اوبامـ
در آغـــاز کار گفتـــم و بـــه تـــک تـــک شـــما 
ــام  ــا انجـ ــه! مـ ــت بلـ ــن اسـ ــان دارم ایـ ایمـ

ــم. ــا می توانیـ ــه مـ ــه! بلـ ــم، بلـ دادیـ

اوباما:

برجام یکی از مهم ترین 
دستاوردهای دولتم بود

آخرین جزئیات تیراندازی در
 »یکه دکان« تبریز

پورمهدی:

کم کاری ادارات هزینه های 
اجتماعی را افزایش می دهد

پورمحمدی:

آیت اهلل هاشمی از ارکان نظام بود

تیرانــدازی چهارشــنبه گذشــته در یکــه 
دکان، آخریــن حادثــه مهمــی بــود کــه در 
تبریــز رخ داد؛  حادثــه ای کــه فرمانــدار تبریــز 
می گویــد در جریــان آن مامــوران انتظامــی 
شــلیک هوایــی کــرده انــد و فرمانــده انتظامــی 
ــن کانشــهر اعــام کــرده  خــودروی متهــم  ای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوران ق ــدف مام ــورد ه م
ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــز  ــدار تبری ــر فرمان ــرتی ف ــم هش ــز، رحی تبری
هفتــه  چهارشــنبه  شــامگاه  کــرد:   اظهــار 
گذشــته صــدای شــلیک در منطقــه یکــه 
دکان تبریــز اهالــی محــل و مــردم تبریــز را بــا 
موجــی از نگرانــی روبــه رو کــرد و اخبــار برخــی 
رســانه ها نیــز ایــن نگرانــی را شــدت بخشــید.

ــال  ــه دنب ــه گفــت: ب ــن حادث ــاره ای وی درب
گــزارش یــک فقــره ســرقت خــودرو بــه 
ــرو  ــن نی ــوران ای ــز، مام ــی تبری ــروی انتظام نی
ــه دکان  ــه یک ــروقه را در منطق ــودروی مس خ

مشــاهده می کننــد کــه راننــده آن در حالتــی 
نامتعــادل بــا ســرعت و در حــال تخریــب 
ــان  ــارک شــده در حاشــیه خیاب ــای پ خودروه

ــی رود. ــش م پی
وی افــزود:  مامــوران نیــروی انتظامــی ضمن 
تعقیــب خــودرو، فرمــان ایســت می دهنــد کــه 
بــا امتنــاع راننــده مواجــه می شــوند و در 
نهایــت بــا شــلیک هوایــی مامــور و ضربــه بــه 
شیشــه خــودروی مســروقه بــا باتوم، خــودروی 
ســرقتی متوقــف و ســارق در حالتــی نامتعــادل 

ــود. ــتگیر می ش دس
فرمانــدار تبریــز ضمــن قدردانــی از اقــدام 

ــری  ــی و جلوگی ــروی انتظام ــور نی شــجاعانه مام
ــه  ــی ب ــی و مال ــارت های جان ــدن خس از وارد ش
شــهروندان، از اصحــاب رســانه خواســت بــه هنگام 
ــق منتشــر  ــای موث ــروز حــوادث مشــابه خبره ب
ــد. ــی بپرهیزن ــد و از تشــویش اذهــان عموم کنن

تیراندازی به خودرو
ــز  ــی تبری ــده انتظام ــال فرمان ــن ح در همی
ــلحانه ای  ــرقت مس ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــت: نیروه ــت، گف ــداده اس ــز رخ ن در تبری
انتظامــی بــرای متوقــف کــردن خــودروی فــرد 
ــاد  ــی ایج ــهر ناامن ــه در ســطح ش ــادی ک معت

کــرده بــود مجبــور بــه تیرانــدازی بــه خــودرو 
شــدند.

ــردی  ــزود: ف ــوروزی اف ــگ ن ســرهنگ فرهن
کــه پــس از مصــرف مــواد مخــدر شیشــه 
ــرده  ــهروندان ک ــش ش ــلب آرام ــه س ــدام ب اق

ــد. ــتگیر ش ــز دس ــه دکان تبری ــود در یک ب
ــرف  ــس از مص ــرد پ ــن ف ــه داد: ای وی ادام
مــواد مخــدر بــا ســوار شــدن بــه خــودروی ام 
ــت  ــهر گش ــطح ش ــد در س ــی بلن وی ام شاس
زنــی کــرده و بــه خودروهــای دیگــر خســارت 

رســانده اســت.
سـرهنگ نوروزی خاطرنشـان کرد: نیروهای 
پلیـس بـرای متوقـف کـردن خـودروی مزبـور 
مجبـور بـه تیرانـدازی بـه ایـن خـودرو شـدند 
کـه پـس از توقـف راننـده خـودرو بـه کانتری 

انتقـال داده شـد.
وی در مــورد ســرقتی بــودن خــودرو اظهــار 

کــرد: ایــن موضــوع در حــال بررســی اســت.

آذربایجــان  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
شــرقی گفــت: متاســفانه کوتاهــی و کــم کاری 
برخــی ادارات در اجــرای بــه موقــع پروژه هــای 
ــی را  ــی و اجتماع ــای اجرای ــی، هزینه ه عمران

ــت. ــش داده اس افزای
بــه گــزارش خبرگــزاری جمهــوری اســامی،  
محمدصــادق پورمهــدی در جلســه شــورای 
اداری بســتان آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه 
و آبادانــی منطقــه و کشــور نیازمنــد عــزم 
ــفانه  ــزود: متاس ــت، اف ــی اس ــدی و همگان ج
ــیر  ــا در مس ــم کاری ه ــا و ک ــی کوتاهی ه برخ
ــوی ادارات  ــی از س ــای عمران ــرای پروژه ه اج
و  اجرایــی  هزینه هــای  تــا  شــده  موجــب 

ــد. ــش یاب ــی افزای اجتماع
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای فــراوان 
بــرای توســعه بســتان آبــاد گفــت: در شــرایطی 
ــیاری  ــوا بس ــت آب و ه ــل وضعی ــه دلی ــه ب ک
از مراکــز تفریحــی و گردشــگری اســتان غیــر 
فعــال هســتند امــا وجــود پیســت اســکی 
ســهند در ایــن شهرســتان می توانــد بــه مرکــز 
ــده و  ــل ش ــگر تبدی ــت و گردش ــذب توریس ج
ــتان در  ــگری اس ــاد را قطــب گردش بســتان آب

ــد. فصــول ســرد کن
از  انتقـــاد  بـــا  همچنیـــن  پورمهـــدی 
ـــتاد  ـــدری اس ـــه پ ـــازی خان ـــد بازس ـــد کن رون
شـــهریار در روســـتای خشـــکناب بســـتان 
ـــت  ـــود اهمی ـــا وج ـــرد: ب ـــان ک ـــاد خاطرنش آب
و جایـــگاه ایـــن بنـــا در توســـعه گردشـــگری 
ــوز  ــراوان هنـ ــای فـ ــتان و پیگیری هـ شهرسـ
ـــن  ـــازی ای ـــات بازس ـــال عملی ـــه س ـــد از س بع

بنـــا بـــه پایـــان نرســـیده اســـت.
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا راه نجــات و 
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــور توج ــادی کش ــعه اقتص توس
مقاومتــی اســت، گفــت: مســئوالن بایــد زمینــه 

ــی  ــای داخل ــرمایه گذاری ه ــعه س ــرای توس راب
ــم  ــذاران را فراه ــرمایه گ ــکات س ــل مش و ح

ــد. کنن
ــس  ــاد در مجل ــتان آب ــردم بس ــده م نماین
ــا  ــت ب ــن نشس ــز در ای ــامی نی ــورای اس ش
اشــاره بــه مشــکات مــردم شهرســتان در 
ــات  ــت: اقدام ــان گف ــت و درم ــش بهداش بخ
الزم بــرای احــداث درمانــگاه تامیــن اجتماعــی 
در ســطح ملــی و اســتانی انجــام گرفتــه و 
ــگاه ســال آینــده  عملیــات اجرایــی ایــن درمان

آغــاز می شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــی ه ــد وحدت محم
توســعه ریلــی کلیــد توســعه و آبادانــی اســت، 
افــزود: تــا پایــان خــرداد ســال آینــده فــاز اول 
ــا تخصیــص اعتبــار  ــه - تبریــز ب راه آهــن میان
ــال  ــارد ری ــر300 میلی ــغ ب ــه بال ــاز ک ــورد نی م
اســت تــا بســتان آبــاد بــه بهــره بــرداری 

می رســد.
وی مشــکل سیســتم های ارتباطــی و آنتــن 
ــی و تلفــن  ــو و تلویزیون دهــی کانال هــای رادی

ــکات  ــی از مش ــاد را یک ــتان آب ــراه در بس هم
ــی  ــی در برخ ــت: حت ــمرد و گف ــی برش اساس
ــواج  ــت ام ــم دریاف ــاد ه ــتان آب ــاط بس از نق
تلویزیونــی دیجیتــال بــا مشــکل مواجــه اســت.

وحدتــی هــان ادامــه داد: متاســفانه بیش از 
40 درصــد روســتاهای شهرســتان از دسترســی 
بــه اینترنــت پرســرعت بــی بهــره انــد کــه در 
ــود  ــات وج ــای ارتباط ــر و در دنی ــر حاض عص
در  را  توســعه  زیرســاختی  مشــکات  ایــن 

ــد. ــکل می کن ــار مش ــتاها دچ روس
ــز در  ــاد نی ــتان آب ــتان بس ــدار شهرس فرمان
ــتاها را  ــعه روس ــه توس ــه ب ــت توج ــن نشس ای
ــدار  ــعه پای ــرای توس ــی ب ــای اصل از اولویت ه
ــت:  ــمرد و گف ــتان برش ــه شهرس ــه جانب و هم
و  صنعــت  اصلــی  محورهــای  از  روســتاها 
ــکات  ــر مش ــه اگ ــتند ک ــور هس ــاد کش اقتص
آن هــا حــل شــود، رســیدن بــه توســعه پایــدار 

ــد. ــد ش ــهیل خواه ــز تس نی
علــی بــدر شــکوهی افــزود: درخواســت 
بیــش از 106 واحــد تولیدی در ســتاد تســهیل 
و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان بررســی و 
ــه  ــداد 24 واحــد جهــت اخــذ تســهیات ب تع

ــد. ــده ان ــی ش ــا معرف بانک ه
وی ادامــه داد: بیــش از 240 میلیــارد ریــال 
ــا پرداخــت  ــن واحده ــه ای تســهیات بانکــی ب
شــد کــه در مجمــوع بــرای بیــش از 200 نفــر 
نیــز در شهرســتان شــغل ایجــاد شــده اســت.

ــرد  ــدت ک ــد وح ــاب س ــاماندهی پای وی س
کنــدی را جــزو برنامه هــای اساســی دولــت در 
ــا اجــرای  ــاد اعــام کــرد و افــزود: ب بســتان آب
ــی  ــار از اراض ــش از 600 هکت ــرح بی ــن ط ای
ــت  ــدی تح ــرا و کردکن ــقین س ــتاهای س روس
پوشــش آبیــاری تحــت فشــار قــرار می گیرنــد.

رئیـس دانشـگاه تبریـز بـا بیـان اینکـه آیت 
اهلل هاشـمی رفسـنجانی از ارکان نظام جمهوری 
اسـامی ایـران بـود، گفـت: او مظلومانـه آمـاج 

تهمت هـا و افتراهـا قـرار گرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه تبریز،  
محمدرضـا پورمحمـدی در مراسـم بزرگداشـت 
ارتحـال یـار امـام و رهبـری در دانشـگاه تبریـز 
اظهـار کـرد: بـه قـول آقـای ناطـق نـوری آیت 
اهلل هاشـمی رفسـنجانی مظلـوم تـر از آیـت اهلل 
بهشـتی اسـت، غم انگیزتـر اینکـه انسـانی کـه 
نظیـر او در طـول تاریـخ انقـاب اسـامی کم تر 
و  تهمت هـا  آمـاج  ایـن چنیـن  پیـدا می شـود 

افتراهـا قـرار گرفت.
وی فقـدان عالـم بـزرگ و یـار صدیـق امـام و 
رهبری را تسـلیت گفت و افزود: آیت اهلل هاشـمی 
از ارکان نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران 
بودنـد و صحبـت کـردن در خصـوص کسـی کـه 
عمـر خود را صرف خدمت به اسـام و مـردم کرد، 

کار دشـواری است.
رئیس دانشـگاه تبریز خاطرنشـان کـرد: آیت اهلل 

هاشـمی معتمـد امـام و رهبـری بـود و همـان 
معظـم  رهبـر  تسـلیت  پیـام  در  کـه  طـوری 
انقـاب نیـز آمـده اسـت، وی تجارب مشـترک 

زیـادی بـا ایشـان داشـتند.
کنیـد،  نـگاه  کـه  از هـر طـرف  وی گفـت: 
ایشـان یـک مصلـح و مجتهـدی نواندیـش بـود 
کـه خدمـت رسـانی اش در راه امـام و انقاب از 

یادهـا نخواهـد رفـت.
انقـاب  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  پورمحمـدی 
هاشـمی  اهلل  آیـت  قرمـز  خـط  دو  رهبـری  و 
ایشـان  قانونگرایـی  افـزود:  بودنـد،  رفسـنجانی 

اسـت. زدنـی  مثـال 
وی سراســر زندگی آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
ــرای جامعــه بابرکــت توصیــف کــرد و گفــت:  را ب
رحلــت ایشــان نیــز بــرکات زیــادی بــرای انقــاب 
ــا  ــرادی ب ــت. اف ــراه داش ــه هم ــران ب ــامی ای اس

ــری در روز  ــی و فک ــف سیاس ــای مختل گرایش ه
ــد  تشــییع ایشــان گــرد هــم آمــده و نشــان دادن
کســانی  کــه در مســیر خدمــت بــه مــردم و کشــور 

ــود. ــوش نمی ش ــا فرام ــتند، از یاده هس

برپایی یک نمایشگاه عکس
نمایشـگاه  کـه  ایـن  دیگـر  مرتبـط  خبـر 
عکسـی از دوران حیـات پربار آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی از سـوی اداره کل فرهنگ و ارشـاد 

اسـامی آذربایجـان شـرقی برپـا شـد.
در ایـن نمایشـگاه کـه همزمـان بـا برگزاری 
مراسـم شـام غریبان ارتحـال آیت اهلل هاشـمی 
 64 بـود،   برپـا  طوبـی  مسـجد  در  رفسـنجانی 
شـامل  مختلـف  عکاسـان  از  عکـس  قطعـه 
برهه هـای مختلـف حیـات طیبه آن یـار دیرین 

انقـاب بـه نمایـش گذاشـته شـد.

شـد  مواجـه  اسـتقبال  بـا  نمایشـگاه  ایـن 
ضمـن اینکـه ویـژه نامـه ای در کنـار برگـزاری 
ایـن نمایشـگاه منتشـر و توزیع شـد که شـامل 
پیـام تسـلیت رهبـر معظـم انقـاب کـه در پی 
رفسـنجانی صـادر  اهلل هاشـمی  آیـت  ارتحـال 
شـده، پیـام تسـلیت حسـن روحانـی، صالحـی 
امیـری وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، آیـت 
اهلل مجتهـد شبسـتری نماینـده ولـی فقیـه در 
اسـتان، اسـماعیل جبارزاده اسـتاندار آذربایجان 
شـرقی و محمـد محمدپـور مدیـرکل فرهنگ و 

ارشـاد اسـامی اسـتان اسـت.
فرازهایـی از زندگـی نامه های آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی و تصاویـری از حیـات پربـار ایشـان از 

دیگـر بخش هـای ایـن ویـژه نامه اسـت.
ــمی در  ــت اهلل هاش ــوان آی ــا عن ــی ب مطالب
ــی،  ــوری همدان ــی ماننــد آیــت اهلل ن کام بزرگان
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی، سیدحســن نصــراهلل 
و حجــت االســام سیدحســن خمینــی )ره( نیــز 
ــژه نامــه محســوب  از دیگــر بخش هــای ایــن وی

می شــود.

آغاز صدور روادید اینترنتي 
آذربایجان

پــس  ایــن  از  می تواننــد  ایــران  اتبــاع 
بــه  مراجعــه  بــدون  هفتــه  روز  هفــت  در 
ــوری  ــولی جمه ــی کنس ــای سیاس نمایندگی ه
آذربایجــان در محــل اقامــت خــود بــا مراجعــه 
بــه ســامانه »آســان ویــزا« در مــدت ســه 
دقیقــه فــرم الکترونیــک مربوطــه را تکمیــل و 
ــد خــود  ــه اخــذ روادی ســه روز بعــد نســبت ب

ــد. ــدام کنن اق
ــذ  ــان اخ ــن، متقاضی ــزارش خبرآنای ــه گ ب
ــه ســامانه  ــا ورود ب ــد ب ــد الکترونیــک بای روادی
  evisa.gov.az3*3*3 از طریــق آدرس اینترنتــی
ــد خــود  ــن درخواســت روادی ــه صــورت آنای ب

را ثبــت کننــد.
این سـامانه پس از سـه روز کاری مجوز الزم 
را صـادر و مراتـب را از طریـق آدرس ایمیـل به 
اطـاع متقاضـی می رسـاند و او می توانـد پـس 
از چـاپ و همـراه داشـتن مجوز روادیـد خود به 

جمهـوری آذربایجان سـفر کند.
روادیـدی کـه از طریـق ایـن سـامانه صادر می شـود 
حداکثـر 30 روزه اسـت و متقاضیـان درخواسـت روادید 
بیش از 30 روز باید به نمایندگی های سیاسی کنسولی 
جمهـوری آذربایجان در محل اقامت خود مراجعه کنند.

آشنایی با هواپیمای جدید ایران ایر
پنج شـنبه گذشـته پس از چند دهه، شـرکت 
هواپیمایـی جمهـوری اسـامی ایـران نخسـتین 
هواپیمـای نـو خـود را دریافـت کـرد؛ هواپیمایی 
از  بـا ورود خـود دوره ای جدیـد  کـه می توانـد 
فعالیت هـای صنعـت هوایی کشـور را آغـاز کند.

بـه گـزارش ایسـنا، پـس از دوران طوالنـی 
کـه شـرکت های هواپیمایـی ایرانـی بـه دلیـل 
تحریم هـای بین المللـی امـکان خریـد هواپیمـا 
از  پـس  کـه  مذاکراتـی  جریـان  در  نداشـتند 
توافـق هسـته ای بـه کار بسـته شـد، ایران ایـر 
توانسـت بعـد از ماه هـا مذاکره دو قـرارداد مجزا 
بـا ایربـاس و بوئینـگ بـه امضـاء برسـاند و در 
مجمـوع 1۸0 فرونـد هواپیمـا بـا عقـد قـرارداد 
نهایـی بـه سـمت آسـمان ایـران حرکـت کنـد.

هرچند شـرکت هواپیماسـاز بوئینگ توانست 
چنـد روز زودتـر از ایرباس قـرارداد خود را نهایی 
کنـد امـا آنچـه در عمـل اتفـاق افتـاد سـرعت 
گرفتـن اجـرای قـرارداد ایربـاس بـا ایران بـود تا 
جایـی کـه ایران ایـر در نخسـتین روزهـای عقـد 
قـرارداد با این شـرکت اعـام کرد امیدوار اسـت 
ایـن قـرارداد تـا فروردیـن  سـال 13۹6 اجـرای 
خـود را آغـاز کنـد و به این ترتیـب ایران صاحب 

نخسـتین هواپیماهـا در ایـن حوزه شـود.
ایران ایـر  شـرکت  عامـل  مدیـر  پیش بینـی 
نهایـی شـدن  بـا  تـا  زود محقـق شـد  خیلـی 
مراحـل اجرایـی کار نخسـتین فرونـد ایربـاس 
321 خریـداری شـده از سـوی ایران پنجشـنبه 
بنشـیند.  زمیـن  بـه  مهرآبـاد  فـرودگاه  در 
هواپیمایـی کـه اعـام شـده مراحـل فنـی خود 
را در دو فرودگاه اروپایی پشـت سـر گذاشـته و 

بـا خلبانـان ایرانـی بـه تهـران رسـید.
ایـن هواپیمـا  بـه ویژگی هـای فنـی  نگاهـی 
نشـان می دهد ایربـاس 321 امـکان آن را خواهد 
داشـت کـه به طور همزمـان در پروازهـای داخلی 
و خارجـی مورد اسـتفاده قرار گیـرد. این هواپیما 
کـه جـزو هواپیماهـای بـا بدنـه باریـک و از نظـر 
میان بـرد  و  پـرواز در حـوزه کوتاه بـرد  ظرفیـت 
قـرار می گیـرد یکـی از پرطرفدارتریـن هواپیمای 
ایربـاس در طـول سـال های گذشـته بوده اسـت.

کـرده  اعـام  ایران ایـر  بـه  هواپیمـا  ایـن 
ظرفیت مسـافرپذیری اش حدود 1۹۵ نفر اسـت 
برخـی کاس هـای  کـردن  در صـورت حـذف 
پـروازی توانایـی آن را دارد که تـا پیش از 230 

مسـافر را در خـود جـای دهـد.
مـدل  در  اصاحاتـی  بـا  کـه  هواپیمـا  ایـن 
ایرباس 320 تولید شـد توانسـته برای بسـیاری 
از ایرالین هـای جهـان گزینـه  جذاب به حسـاب 
بیایـد. طبـق آمـاری کـه در پایـان مـاه نوامبـر 
سـال 2016 میلیـادی اعـام شـده از ایربـاس 
321 تعـداد هـزار و 413 هواپیمـا به مشـتریان 
جهانـی آن تحویل شـده اسـت و در حال حاضر 
هـزار و 3۹6 فرونـد از آن در حـال پرواز اسـت. 
در میـان تمـام مشـتریان ایـن هواپیما شـرکت 
 1۹۷ خریـد  بـا  ایرالینـز  امریکـن  هواپیمایـی 
فرونـد از ایربـاس 321 توانسـته بـه بزرگ ترین 

مشـتری جهانـی ایـن هواپیمـا تبدیل شـود.
ایربـاس کـه تـاش کـرده ایـن هواپیمـا را 
بـا برخـی از مدل هـای بوئینـگ قابـل رقابـت 
کنـد در طراحـی موتـور بـه یکـی از پایین ترین 
سـطوح مصرف سـوخت رسـیده و در استفاده از 
مـواد جدیـد در بدنه آن نیز پیشـرفت های قابل 

توجهی داشـته اسـت.
در حـال حاضـر آمارهـا نشـان از آن دارد که 
میزان سـفارش ایرباس 321 در جهان از هزار و 
۷33 فرونـد نیز گذشـته و هواپیمایی جمهوری 
اسـامی ایـران آخریـن مشـتری آن به حسـاب 
می آیـد کـه پنجشـنبه هفته گذشـته نخسـتین 

فرونـد از ایـن هواپیمـا را تحویل گرفت.

درخواست بازنگری بودجه 96 
آذربایجان شرقی

یکــی از نماینــدگان مــردم تبریــز، آذرشــهر 
و اســکو در مجلــس شــورای اســامی خواســتار 
بازنگــری در اعتبارهــای آذربایجــان شــرقی در 

الیجــه بودجــه ســال ۹6 شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، شــهاب الدیــن بــی 
ــزود:  ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــدار در گفــت و گ مق
در بررســی بودجــه ســال ۹6 اعتبارهــای مالــی 
اســتان بــا کاهــش 1۸.۵ درصــدی مواجــه 
ــن  ــرای ای ــر ب ــریع ت ــه س ــد هرچ ــده و بای ش

ــود. ــی ش ــاره اندیش ــوع چ موض
وی اظهــار کــرد: ایــن کاهــش اعتبارهــا در 
ــی  ــل ســهم مالیات ــی اســت کــه در مقاب صورت
ــا افزایــش 13.۹درصــدی  آذربایجــان شــرقی ب
روبــرو بــوده و تناســبی بیــن کاهــش اعتبارهــا 

و افزایــش ســهم مالیاتــی وجــود نــدارد.
ایــن نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و 
ــا اشــاره  اســکو در مجلــس شــورای اســامی ب
بــه پیگیری هــای ایــن موضــوع از طریــق 
مراجــع مربوطــه یــادآوری کــرد: قبــل از ارائــه 
الیحــه بودجــه طــی تماس هــای تلفنــی و 
حضــوری بــا مســئوالن اســتانی خواســتار 
ــه موضــوع اعتبارهــای اســتانی شــده  توجــه ب
بــودم چــرا کــه قبــل از ارائــه الیحــه تغییــر آن 

ــود. ــر ب بســیار راحــت ت
بــی مقــدار ادامــه داد: تغییــرات در اعتبارهــا 
ــر  قبــل از تصویــب الیحــه بودجــه امــکان پذی
ــن  ــرای ای ــر ب ــریع ت ــه س ــد هرچ ــت و بای اس

ــدام الزم انجــام شــود. مهــم اق
در  اســتان  نماینــدگان  اتحــاد  بــر  وی 
مجلــس شــورای اســامی در ایــن رابطــه 
تاکیــد کــرد و گفــت: درگیــر شــدن بــه 
حواشــی و دنبــال حاشــیه های سیاســی بــودن 
ــد  ــردم را حــل نخواه مشــکلی از مشــکات م
کــرد بلکــه بایــد بــه صــورت منســجم درصــدد 

ــیم. ــی باش ــکات زیربنای ــع مش رف

پاسخ مثبت بعثه رهبری به 
مذاکرات حج

ــه  ــه ک ــتان گفت ــره عربس ــج و عم ــر ح وزی
ــه تمامــی کشــورهای  ــه ب ــا ارســال دعوت نام ب
ــدارک و  ــغول ت ــران مش ــه ای ــامی از جمل اس
پیــِش  حــج  مناســک  بــرای  برنامه ریــزی 
ــه  ــن هفت ــه ای ــه ای ک ــق دعوتنام ــت. طب روس
ــه دســت ســازمان حــج و زیــارت کشــورمان  ب
ــور  ــرات دو کش ــام مذاک ــخ انج ــیده، تاری رس
بــرای حــج آینــده پنجــم اســفند برابــر بــا 2۵ 

ــت. ــده اس ــن ش ــادی االول تعیی جم
حجت االسام سـیدعلی قاضی عسکر، نماینده 
ولـی فقیـه در امور حـج و زیارت با اعـام آمادگی 
جمهوری اسـامی ایـران برای انجام ایـن مذاکره، 
اعزام هیاتی از کشـورمان به عربسـتان را در تاریخ 

تعیین شـده تایید کرده اسـت.
تـا کنـون جزییـات بیشـتری دربـاره ترکیب 
امـا  نشـده  مشـخص  ایـران  اعزامـی  هیـأت 
خارجـه،  امـور  وزارت  از  نمایندگانـی  هرسـال 
بعثـه  بین الملـل  امـور  و  هواپیمایـی  سـازمان 
مقـام معظـم رهبـری، رییـس سـازمان حـج و 
زیـارت را در مذاکـرات حـج همراهـی می کنند. 
عربسـتان سـال گذشـته بـرای انجـام مذاکرات 
بـا سـفر نماینـدگان بعثـه مقـام معظـم  حـج 

رهبـری مخالفـت کـرده بـود.
ــی پــس از دریافــت  سرپرســت حجــاج ایران
دعوت نامــه امســال عربســتان گفتــه بــود: 
ــته های  ــل خواس ــرف مقاب ــا ط ــرات ب در مذاک
جمهــوری اســامی ایــران از جملــه امــور 
مربــوط بــه شــهدای مســجدالحرام و منــا 
مطــرح خواهــد شــد و امیدواریــم زمینــه بــرای 
ــراه  ــد هم ــکوه، عزت من ــج باش ــک ح ــام ی انج

ــود. ــم ش ــران فراه ــت زائ ــش و امنی ــا آرام ب
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران نیــز پیــش 
تــر دربــاره وضعیــت روابــط ایــران و عربســتان 
در موضــوع حــج اظهــار کــرده بــود: همچنــان 
در وضعیــت ســابق هســتیم و بــرای حــج 
ــه شــرایط موجــود و  ــا توجــه ب ســال آینــده ب
حفــظ عــزت و امنیــت حجــاج ایرانــی تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
کشـور  دو  مناسـبات  در  کـه  آن  وجـود  بـا 
تغییـری حاصـل نشـده و دولـت عربسـتان نیز تا 
کنـون به مطالبات ایـران به ویـژه در موضوع حج 
چراغ سـبز نشـان نداده اما وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی چندی پیش از مذاکره بـا وزارت خارجه 
و شـورای عالـی امنیـت ملی بـرای همـوار کردن 

بازگشـایی مسـیر حج و عمـره خبـر داده بود.
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گزارش عملکرد سه ساله کمیته امداد 
حضرت امام خمینی )ره( در دولت تدبیر

مدیـر کمیتـه امـداد امـام خمینی )ره( شهرسـتان عجب شـیر افزود: توانمند سـازی مددجویان سیاسـت اصلـي کمیته امداد امام )ره( اسـت.
محمـود عابـدی گفـت: از سیاسـت های مهـم کمیته امـداد در حمایت از مددجویان و خدمت رسـانی بـه جامعه هدف توانمندسـازی مددجویان و 
ایجـاد توانایـی در آنهـا برای اداره مسـتقل زندگی اسـت. ویبا اشـاره بـه اینکه توانمند سـازی مددجویان در دهـه چهارم فعالیت امـداد به یکی از 
امـور محـوری و اساسـی ایـن نهاد در خدمت رسـانی تبدیل شـده اسـت، افزود: خوشـبختانه در این مـدت خانواده های بسـیاری با توانمندسـازی 

از طریـق اجـرای طرح هـای اشـتغالزایی خودکفا شـده و از چرخـه حمایتی امداد خارج شـده اند.

توانمند سازی مددجویان سياست اصلي كميته امداد امام )ره(

ف
ردی

 

 )ریال( مبلغ تعداد ن فعالیتعنوا

  روستا 83 تعداد روستاهای تحت پوشش 1
  مورد 9696 صندوق های صدقات 2
  واحد 2 مراکز نیکوکاری ایجاد شده 8
  خانوار 8222 خانوار تحت پوشش 4
  نفر 9129 نفرات تحت پوشش 5
  خانوار 98 مساعدت مالی خانواده زندانی 9

 43،  245،  242،  222 خانوار2133 مستمری بگیران 9

هزینه های دانش آموزان و  3
 2، 144، 495،  398 نفر552 دانشجو تحت پوشش

 235، 229، 286 مورد 998 خدمات مشاوره ای 6

خدمات آموزشی )آموزش  12
 911، 942، 695 مورد 11124 خانواده، نوعروسان، طالق، اعتیاد(

خانواده مساعدت حامیان به ایتام و  11
 12، 529، 152، 213 نفر 998 محسنین تحت پوشش

وام اشتغال توانمندسازی اقتصادی  12
 99، 558، 222، 222 مورد 951 مددجویان

افراد آموزش فنی و حرفه ای  18
 2، 221، 218، 419 نفر 2612 دیده و افراد کاریابی شده

 3، 269، 222، 222 مورد 653 وام قرض الحسنه 14
 85، 952، 114، 429 مورد 823 کمک هزینه ازدواج )جهیزیه( 15

خرید و ساخت و تعمیر منزل  19
 8، 195، 924، 462 469 مددجوییی

 123، 928، 214 مورد 515 پرداخت اجازه مسکن 19
 1، 228، 265، 233 1229 فرانشیز و خدمات درمانی 13

یی و زنان بیمه اجتماعی روستا 16
 1، 962، 659، 681 خانوار 436 سرپرست

سال  9مساعدت به کودکان زیر  22
 518، 452، 222 مورد 36 سوء تغذیه

 1، 414، 484، 224 خانوار 289 بیمه اجتماعی طرح های اشتغال 21
 

انتخاب رییس دادگستری عجب شیر 
به عنوان قاضی نمونه کشوری

ــه  ــه عنــوان قاضــی نمون عبدالرضــا نواپــور، ریيــس دادگســتری شهرســتان عجــب شــير ب
كشــوری از اســتان آذربایجــان شــرقی انتخــاب شــد.

ــا بررســی مقام هــا و مراجــع  ــه كشــوری ســال 94، ب ــوان قاضــی نمون ــه عن انتخــاب وی ب
نظارتــی قــوه قضائيــه و بنــا بــه پيشــنهاد دادســرای انتظامــی قضــات انجــام شــده اســت.

ــاق حســنه  ــی، حســن ســلوک و اخ ــوب قضای ــش مطل ــزارش، ســامت و دان ــن گ ــر ای بناب
ــاء عملکــرد دســتگاه  ــاش در جهــت ارتق ــاب رجــوع، ت ــم ارب ــا همــکاران و مراجعــان، تکری ب
قضایــی و تــاش و پشــتکار دوچنــدان در طــول ســنوات خدمــت از جملــه معيارهــای انتخــاب 

نواپــور بــه ایــن عنــوان اســت.
در ایــن ارتبــاط لــوح سپاســی بــا امضــای آیــت اهلل آملــی الریجانــی، رئيــس قــوه قضائيــه 
ــات  ــه طــی مراســمی در ســالن اجتماع ــه رئيــس دادگســتری عجــب شــير ارســال شــده ك ب
دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــا حضــور روســای دادگســتری، دادســتان های عمومــی و انقــاب 
و قضــات دادگاه هــای تجدیدنظــر و دادگاه هــای عمومــی اســتان و برخــی مســئوالن اســتانی، 
توســط حجــت االســام مظفــری مدیــر كل دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــه وی اهــدا شــد.

نواپــور، بــه مــدت 13 ســال بــه عنــوان قاضــی تحقيــق، دادیــار اجــرای احــکام، دادیــار ناظــر 
ــتان  ــرس و دادس ــتان، بازپ ــين دادس ــار جانش ــر، دادی ــار اظهارنظ ــق، دادی ــار تحقي ــدان، دادی زن
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ك ــال اس ــته و دو س ــت داش ــابقه خدم ــير س ــب ش ــاب عج ــی و انق عموم

ــد. ــت می كن ــام خدم ــتان انج ــن شهرس ــتری ای ــس دادگس رئي
ــاب  ــرقی انتخ ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ــتان نمون ــوان دادس ــه عن ــز ب ــال 1392 ني وی، در س

ــه اســت. ــرار گرفت ــل ق ــه مــورد تجلي ــوه قضائي شــده و از ســوی رئيــس ق

خالصه ای از عملکرد دادگستری شهرستان عجب شیر در سال 1394 
ـــل  ـــورای ح ـــی و ش ـــرا - دادگاه عموم ـــت )دادس ـــده اس ـــیر ش ـــب ش ـــتری عج ـــال ۱۳94 وارد دادگس ـــه در س ـــی ک ـــده های ـــوع پرون مجم
ـــالب  ـــی و انق ـــرای عموم ـــت: دادس ـــده اس ـــکیل ش ـــه تش ـــیر از ۳ مجموع ـــب ش ـــتری عج ـــد.)توضیح: دادگس ـــره می باش ـــالف( ۱۲/۱۲7 فق اخت

ـــالف( ـــل اخت ـــوراهای ح ـــی - ش ـــای عموم - دادگاهه
که در مقایسه با سال ۱۳9۳ که مجموعاً ۱۰/4۰4 فقره وارده داشتیم. ۱7 درصد افزایش داشته است.

ـــه  ـــال ۱۳9۳ ک ـــا س ـــه ب ـــه در مقایس ـــد ک ـــره می باش ـــت ۱۲/۰6۱ فق ـــده اس ـــه ش ـــال ۱۳94 مختوم ـــه در س ـــی ک ـــده های ـــوع پرون مجم
ـــم. ـــته ای ـــه داش ـــش مختوم ـــد افزای ـــت، ۲۳ درص ـــوده اس ـــره ب ـــاً 9/۸۳9 فق مجموع

ـــت  ـــده اس ـــه گردی ـــره مختوم ـــداد ۱۲/۰6۱ فق ـــال ۱۳94، تع ـــتری در س ـــه دادگس ـــده وارده ب ـــره پرون ـــم از ۱۲/۱۲7 فق ـــه می کنی مالحظ
کـــه آمـــار 99/4۵ درصـــد را نشـــان می دهـــد کـــه نشـــان دهنـــده تـــالش شـــبانه روزی همـــکاران محتـــرم قضایـــی و اداری و اعضـــای 

محتـــرم شـــورای حـــل اختـــالف عجـــب شـــیر می باشـــد.
ـــفند  ـــر اس ـــدد در آخ ـــن ع ـــه ای ـــره ک ـــاً 9۱6 فق ـــفند ۱۳9۳ مجموع ـــر اس ـــرا و دادگاه در آخ ـــعب دادس ـــود در ش ـــای موج ـــوع پرونده ه مجم
ـــده  ـــره پرون ـــم ورود ۱۲/۱۲7 فق ـــی رغ ـــی عل ـــت؛ یعن ـــته اس ـــش داش ـــره کاه ـــه ۲۵4 فق ـــت ک ـــیده اس ـــره رس ـــه 66۲ فق ـــاً ب ۱۳94 مجموع
ـــش  ـــز کاه ـــره نی ـــه ۲۵4 فق ـــت، بلک ـــته اس ـــش نداش ـــا افزای ـــه تنه ـــا ن ـــودی م ـــوع موج ـــیر، مجم ـــب ش ـــتری عج ـــه دادگس ـــال ۱۳94 ب در س

ـــت. ـــته اس داش
ـــی از  ـــا یک ـــن ی ـــدند و طرفی ـــالغ ش ـــن اب ـــه طرفی ـــد و ب ـــرار گرفتن ـــدور رای ق ـــورد ص ـــال ۱۳94 م ـــه در س ـــی ک ـــده های ـــوع پرون از مجم
ـــوی  ـــه صـــورت ماه ـــا ب ـــد ی ـــرار گرفتن ـــران ق ـــورد ای ـــه صـــورت شـــکلی م ـــا ب ـــط ۱۱ درصـــد آرا ی ـــد، فق ـــراض کردن ـــه رأی صـــادره اعت ـــا ب آن ه

ـــی ـــعبه دوم حقوق ـــری ۲ و 9% ش ـــعبه ۱۰۱ کیف ـــی ۱۱% ش ـــعبه اول حقوق ـــد. ۱۳% ش ـــرار گرفتن ـــد ق ـــورد تایی ـــد آرا م و ۸9 درص
ـــر  ـــه 9۳ نف ـــال ۱۳94 ب ـــای س ـــه در انته ـــد ک ـــر می باش ـــداد ۱۲۰ نف ـــال ۱۳9۳، تع ـــر س ـــیر در آخ ـــب ش ـــوزه عج ـــان ح ـــداد زندانی تع

ـــال ۱۳94 ـــار در س ـــه ۱۱ ب ـــدان مراغ ـــات از زن ـــد قض ـــت. 7 بازدی ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی کاه
ـــورت  ـــه ص ـــات ب ـــن جلس ـــی از ای ـــه برخ ـــه ک ـــاً ۱4 جلس ـــال ۱۳94، مجموع ـــرم در س ـــوع ج ـــگیری از وق ـــورای پیش ـــات ش ـــزاری جلس برگ

ـــت. ـــوده اس ـــوار ب ـــتان های همج ـــا شهرس ـــترک ب ـــورت مش ـــه ص ـــی ب ـــرم و برخ ـــداری محت ـــا فرمان ـــترک ب مش
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در سال ۱۳94 

زمان رسیدگی در دادسرا - ۳۲ روز
زمان رسیدگی در شعبه ۲ حقوقی - ۳۵ روز

زمان رسیدگی در شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ - ۵7 روز
زمان رسیدگی در شعبه اول حقوقی - ۱۳۲ روز 

کـــه در شـــعبه اول حقوقـــی بـــه دلیـــل وجـــود 4۵۸ فقـــره پرونـــده در ابتـــدای ســـال ۱۳94، مجبـــور بـــه طوالنـــی شـــدن اوقـــات 
رســـیدگی شـــده ایـــم.

عملکرد شوراهای حل اختالف در سال ۱۳94 
 وارده سال ۱۳94 - مجموعاً ۲/79۱ فقره

 مختومه سال  ۱۳94- مجموعاً ۲/4۵7 فقره )۸۸ درصد مختومه شده است( 
ـــالف  ـــل اخت ـــورای ح ـــرم ش ـــکاران محت ـــا دارد از هم ـــه ج ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــازش مختوم ـــح و س ـــا صل ـــره ب ـــداد ۵7۵ فق ـــن تع ـــه از ای ک

ـــد( ـــه ۱/۸۵۰ ؛ ۸9 درص ـــال 9۳ : وارده ۲/۰۵7 و مختوم ـــیم. )س ـــته باش ـــکر را داش ـــال تش کم
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فرمانده سپاه عجب شیر:

اقتصاد مقاومتی پازل راهگشا 
برای نجات اقتصاد کشور از 

تحریم همه جانبه دشمنان است

ــپاه و  ــای س ــن فعالیت ه ــی از مهم تری ــه یک ــان اینک ــی بابی ــح رحمت ــرهنگ صال س
بســیج اجــرای طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی بــا رویکــرد محرومیت زدایــی و ایجــاد اشــتغال 
ــوده اســت اظهــار داشــت: براســاس شــرایط موجــود جامعــه و نیــاز کشــور فعالیت هــای  ب

ــی می شــود. ــری و اجرای ــوان پیگی ــام ت ــا تم بســیج ب
وی تصریــح کــرد: ســپاه و بســیج بــر اســاس دغدغه هــا و منویــات مقــام معظــم رهبــری 
ــزی،  ــه برنامه ری ــبت ب ــود، نس ــرح می ش ــال مط ــعار س ــب ش ــه در قال ــاالنه ک ــرد س و راهب

ــد. ــدام می کن ــر اق ــای موردنظ ــرای برنامه ه ــری و اج پیگی
فرمانــده ســپاه ناحیــه عجــب شــیر گفــت: ازجملــه برنامه هایــی کــه بر اســاس منویــات 
مقــام معظــم رهبــری در ســپاه اجرایــی می شــود می تــوان بــه برنامه هایــی نظیــر 
ــا  طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی، نظــام تربیتــی صالحیــن، ترویــج ســبک زندگــی، مقابلــه ب
ــی  ــب برنامه هــای فرهنگــی، تربیتــی، بصیرت آســیب های ماهــواره و استکبارســتیزی در قال

و معرفتــی اشــاره داشــت.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــی از س ــاد مقاومت ــان اقتص ــه گفتم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
چنــد ســالی اســت کــه وارد ادبیــات جامعــه شــده اســت افــزود: بــر اســاس سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه در بهمــن 9۲ از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــالغ شــد نشــان 
ــای  ــه ظرفیت ه ــع مشــکالت اقتصــادی کشــور را توجــه ب ــه اســاس رف ــد معظــم ل می ده

ــد. ــی می دانن ــعار اقتصــاد مقاومت ــی شــدن ش ــی و اجرای داخل
رحمتــی بابیــان اینکــه ســپاه و بســیج برحســب فعالیت هــا و مأموریــت خــود، پیگیــری و 
اجرایــی شــدن شــعارهای ســال را از ابتــدا در دســتور کار قــرار داده اســت خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــای مختلف ــا و کارگاه ه ــی همایش ه ــف اقتصــاد مقاومت ــای مختل ــن مؤلفه ه جهــت تبیی

را برگــزار از ســوی ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی برگزارشــده اســت.
ــه  ــک ب ــدف کم ــف باه ــای مختل ــا و کارگاه ه ــزاری همایش ه ــار برگ ــزود: در کن وی اف
تولیــد داخــل و ایجــاد اشــتغال و بــه فعــل درآوردن ظرفیت هــای داخلــی، اقــدام بــه ایجــاد 

ــم. ــی کرده ای ــد و زیربنای ــوع و مول ــی متن ــاد مقاومت ــای اقتص طرح ه
فرمانــده ســپاه ناحیــه عجــب شــیر افــزود: جنبه هــای مردمــی اقتصــاد مقاومتــی، شــامل 
ــی،  ــتفاده از کاالی خارج ــدم اس ــی و ع ــد داخل ــت از تولی ــرف، حمای ــوی مص ــالح الگ اص

فرهنــگ و کار و تــالش اســت.

دادستان عمومی و انقالب عجب شیر خبر داد

رسیدگی سریع و خارج از 
نوبت به پرونده های مربوط به 

تصرفات اراضی ملی

ـــریع و  ـــیدگی س ـــر رس ـــیر ب ـــب ش ـــرای عج ـــه دادس ـــی مجموع ـــی از آمادگ نوقربان
ـــری  ـــر کارب ـــی و تغیی ـــی مل ـــرف اراض ـــه تص ـــوط ب ـــای مرب ـــه پرونده ه ـــت ب ـــارج از نوب خ

ـــر داد. ـــی خب ـــی زراع ـــاز اراض غیرمج
ـــه  ـــاره ب ـــیربا اش ـــب ش ـــالب عج ـــی و انق ـــتان عموم ـــی« دادس ـــن نوقربان »محمدحس
ضـــرورت برخـــورد بـــا پدیـــده زمین خـــواری بـــا توجـــه بـــه تاکیـــدات مقـــام معظـــم 
ـــوص  ـــیر در خص ـــب ش ـــتری عج ـــزم دادگس ـــرد: ع ـــار ک ـــه اظه ـــن زمین ـــری در ای رهب
مبـــارزه قاطـــع بـــا متصرفـــان اراضـــی ملـــی و تغییـــر دهنـــدگان غیرمجـــاز کاربـــری 
اراضـــی زراعـــی و باغـــی، جـــزم اســـت و در ایـــن زمینـــه از هیـــچ تالشـــی فروگـــذار 

نخواهیـــم کـــرد.
ـــارج  ـــریع و خ ـــیدگی س ـــر رس ـــیر ب ـــب ش ـــرای عج ـــه دادس ـــی مجموع وی از آمادگ
ــری  ــر کاربـ ــی و تغییـ ــی ملـ ــرف اراضـ ــه تصـ ــوط بـ ــای مربـ ــه پرونده هـ از نوبـــت بـ

غیرمجـــاز اراضـــی زراعـــی خبـــر داد.
ــدی  ــورد جـ ــتار برخـ ــان خواسـ ــیر در پایـ ــی و انقـــالب عجب شـ ــتان عمومـ دادسـ
ـــزداری  ـــی و آبخی ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــاد کش ـــژه ادارات جه ـــه وی ـــط ب ـــای ذیرب نهاده

ـــد. ـــا ش ـــرای آنه ـــده ب ـــکیل پرون ـــان و تش ـــا متخلف ب

عملکرد سه ساله مرکز آموزش 
فني و حرفه اي عجب شیر در 

دولت تدبیر و امید

برگــزاري بیــش از ۲۰۸۲۲7 نفــر ســاعت دوره آموزشــی  معــادل ۱۵۵4 نفــر در بخــش 
دولتــي :

ــد زن و  ــه هــاي خاکي،پیون ــارچ خوراکي،کشــتکار گلخان ــرورش دهنــده ق کشــاورزي : پ
هــرس درختــان باغی،تولیــد کننــده ورمــي کمپوســت،پرورش گیاهــان دارویي،نانوایــي،کارور 
دســتگاه GPS در علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعی،سرویســکار ونگهــدار تراکتــور و تیلــر

ــای الکتریکــی ســاختمان،مونتاژ کار و  ــزات مداره    صنعت:نصــب و ســیم کشــی تجهی
نصــاب تابلوهــای بــرق ،برقــکار صنعتــی درجه۲،تعمیــرکار تلفــن همراه،برقــکار ســاختمان 

MATLAB ــه ۲،کارور ــه ۲ و ۱،کارور PLC  درج درج
خدمــات: شــهروند الکترونیکــي،کارور سیســتم اطالعاتــي جغرافیــاي GIS،کارورعمومــی 
ــیک  ــژوال بیس ــی وی ــه نویس ــر رایانه،برنام ــزار اداری،کارب ــرم اف ــخصی،کاربر ن ــه ش رایان

ــخصی ــای ش ــده کامپیوتره ــاء دهن ــمبل و ارتق ــه ۲،اس ــیون اداری درج مقدماتی،اتوماس
برگــزاري دوره آموزشــی بــه تعــداد 94۱ نفــر در بخــش غیــر دولتــي )آموزشــگاه هــاي 

آزاد(
فناوري اطالعات،مراقبت زیبایي ،طراحي و دوخت ،صنایع دستي ،حسابداري 

         ۳-برگزاري آزمون و صدور گواهینامه به تعداد ۳۲۱۰ نفر:
ــاي آزاد  ــگاه ه ــز و آموزش ــود مرک ــوزان  خ ــي کارآم ــان دوره آموزش ــان دوره: در پای پای

برگــزار مــي گــردد.
قالــي بافــي: اخــذ آزمــون و صــدور گواهینامــه از متقاضیــان جهــت اســتفاده از امکانــات 

بیمــه قالیبافــان
ــت  ــران صنع ــایي کارگ ــراي شناس ــان ب ــون از متقاضی ــذ آزم ــاختمان:  اخ ــت س صنع
ــاختمان. ــت س ــران صنع ــه کارگ ــتفاده از بیم ــت اس ــه جه ــدور گواهینام ــاختمان و ص س

ــه اي آزمــون اخــذ  ــه کســب جهــت صــدور صالحیــت حرف اصنــاف: از متقاضیــان پروان
مــي گــردد.

مســابقات ملــي مهــارت: هــر ســال در ســه مرحلــه شهرســتاني، اســتاني، کشــوري و هــر 
دوســال یــک بــار مرحلــه جهانــي، بمنظــور کشــف اســتعدادهاي مهارتــي جوانــان عزیــز و 

ارزیابــی میــزان مهــارت جوانــان در بازارهــای کار برگــزار مــي گــردد.

امام  جمعه عجب شیر:

مسئوالن، روش و منش 
شهیدان رجایی و باهنر را الگو 

قرار دهند

حجـت السـالم محمـود شـربیانی افـزود:در روز هشـتم شـهریور سـال 6۰ ملـت بـزرگ 
ایـران دو شـخصیت بـزرگ و مخلـص و خدمتگـزار را از دسـت داد و منافقانـی کـه امروز در 
آغوش آمریکا و صهیونیسـم و آل سـعود هسـتند این دو شـخصیت ارزشـمند و بیش از ۱7 

هـزار نفـر از مـردم ایران را به شـهادت رسـاندند.
وی گفت:شـهیدان رجایـی و باهنـر شـهید مـرد اخـالص و عمـل بودنـد و از نمونه هـای 
مثال زدنـی دولتمـردان تاریـخ انقـالب اسـالمی بودنـد و بایـد از آنهـا الگـو گرفـت مخلصانه 

دلسـوزانه و صادقانـه بـه مـردم خدمـت می کردنـد.
امـام جمعـه عجـب شـیربا بیـان اینکـه بایـد نقـد منصفانـه و سـازنده از دولت هـا جهـت 
تقویـت عملکـرد آنـان در خدمات رسـانی هرچـه بهتـر بـه مـردم نظـام مقـدس جمهـوری 

اسـالمی ایـران جریـان داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه دیـدار رهبـر معظـم انقـالب بـا رئیـس جمهـور و هیـأت دولـت کـه به 
بایدهـا ونبایدهـا در دولـت اظهـار داشـت: برخـورد بـا فیش هـای نجومـی وبرگردانـدن آنان 
بـه خزانـه در صـورت نیـاز بـه میـدان آمـدن قـوه قضاییه وعـزم راسـخ وبرخـورد با افـراد و 
دوری دولـت از حاشـیه سـازی کـه دشـمنان از ایـن حاشـیه سـازی ها در داخل فتنـه ایجاد 

می کننـد.
امـام جمعـه عجب شـیر با اشـاره به مسـأله فیش هـای حقوقـی نجومی خاطرنشـان کرد: 
مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد کـه نبایـد به آسـانی از ایـن مسـأله عبـور کنیـم چـون ایـن 
مسـأله می توانـد اعتمـاد مـردم نسـبت بـه سـایر مسـؤوالن را زیـر سـؤال ببـرد؛ البتـه آحاد 
مدیـران پاک دسـت هسـتند ولـی باید ایـن تعداد اندکـی که ایـن فیش ها را دریافـت کردند 

قـوای سـه گانه با آنـان برخـورد کند.
امام جمعه عجب شـیر روز۲۳ ذی القعده روز زیارتی امام رضا)ع( و در حقیقت روز بسـیار 
شـریفی دانسـت وافزود:پنجـم شـهریور ماه مصـادف با سـالروز بزرگداشـت محمدبن زکریای 
رازی و روز داروسـازی اسـت کـه بـه لطـف خداونـد در بخش پزشـکی و خدمات بهداشـت و 
درمـان اقدامـات خوبـی انجام شـده اسـت. وی از رشـد علـم پزشـکی در کشـور را از برکات 
انقـالب اسـالمی دانسـت وافزود:بیش از 9۰درصد داروهـای مورد نیاز کشـور در داخل تولید 

می شـود که این بیانگر رشـد وپیشـرفت کشـور در علم پزشـکی اسـت.
شـربیانی خواسـتار توجـه بـه علم تب سـنتی وتب اسـالمی به جـای دیگر علوم پزشـکی 
شـد وافزود:تـب اسـالمی جایش در داخل کشـور خالی اسـت وجایگزین داروهـای گیاهی به 
جـای داروهـاس شـیمیایی موجب کاهش عـوارض بدنی می شـود وبایدوزارت علوم پزشـکی 

کشـور به تب اسـالمی اهمیـت دهند. فرماندار عجب شیر :

هزینه 100میلیارد ریال برای 
تحول نظام سالمت در عجب شیر

 سید شمس الدین مراثی افزود: این اعتبار برای ساخت و تجهیز مراکز درمانی ویژه درمان و سالمت این شهرستان هزینه شده است
وی افزود: جامعه پزشکی نقش بی بدیلی در تامین سالمت جامعه و درمان مردم دارند که در این همایش سعی شده ذره ای از زحمات این عزیزان مورد تجلیل قرار گیرد.

فرمانـدار عجـب شـیر بـا قدردانـی از پزشـکان، داروسـازان وکارمنـدان از آنان بعنـوان نخبگان جامعه نـام برد کـه در کار و حرفه خود از نخبـگان و خبرگان هسـتند که باید در راه خدمت رسـانی 
بـه مردم تالش بیشـتری انجـام دهند.

وی بـا اشـاره بـه اقدامـات شـبکه بهداشـت و درمـان عجـب شـیرافزود: اجـرای طرح تحـول سـالمت،برنامه هتلینگ بیمارسـتان )تعمیـر و تجهیز بخشـها و ارتقاء سـطح خدمـات به بیمـاران ( با 
هزینـه ۳میلیـاردو۱۰۰ میلیـون ریـال وحضورمتخصصـان دربرنامـه ماندگاری،راه انـدازی کلینیک ویژه متخصصین در بیمارسـتان،تجهیز و تعمیر پایگاه ۱۱۵ شهرسـتان،احداث 9 باب خانه بهداشـت 

بـا متـراژ ۸۵ و ۱۱۰متـری در شـهر جوانقلعـه و۸روسـتای شهرسـتان بـا اعتبـار ۱۵ میلیارد ریـال از جملـه فعالیت این مجموعه در چند سـال اخیر اسـت.
مراثـی ادامـه داد:تعمیـر و بازسـازی و تجهیـز کلیـه خانه هـای بهداشـت،تجهیز وسـایل فنـی و غیـر فنی الزم بـا هزینـه ۵ میلیارد ریال،تامین کسـری پزشـک خانـواده در کلیه مراکز روسـتایی و 
شـهری،راه انـدازی اورژانـس هوایـی و پـد هوایی درجنب ورزشـگاه آزادی عجب شـیر،انجام واکسیناسـیون پنتاواالن )واکسـن پنجگانه( طبق برنامه کشـوری در شهرسـتان،احداث مرکز شـماره یک 

شـهری بـا متـراژ ۱هـزار6۵۰ متـر در ضلـع غربی بیمارسـتان با اعتبـار ۲۵ میلیـارد ریال،از دیگـر اقدامات در حوزه بهداشـت ودرمان اسـت.
وی سـاخت وتجهیـز 6 واحـد پانسـیون پزشـک،خرید یـک دسـتگاه دیجیتـال رادیولـوژی بـرای تجهیز رادیولـوژی بیمارسـتان،خرید یک دسـتگاه آندسـکوپی بـرای راه اندازی بخش آندسـکوپی 

وایسـترومتری واقـدام بسـاخت درمانـگاه تخصصـی بمسـاحت 7۵۰متـر بااعتبـار۱۵ میلیـارد ریال در محوطـه بیمارسـتان از دیگر اقدامـات در این حوزه اسـت.
فرمانـدار عجـب شـیر ، بـا بیـان اینکـه حمایـت مالـی از مـردم در پرداخـت هزینه های سـالمت از مهـم ترین اهداف اجـرای این طرح اسـت، یادآوری کرد: افزایش سـطح سـالمت جامعـه و توجه 
بـه اقشـار آسـیب پذیـر مناطـق محـروم، از نتایـج اجـرای طـرح تحـول نظام سـالمت در آینـده ای نزدیک اسـت. درشهرسـتان عجـب شیر۸۰پزشـک وداروسـاز و دنداپزشـک وجود دارد کـه دراین 

مراسـم از ۵پزشـک و داروسـاز برتر شهرسـتان عجب شـیر ، تجلیل شـد .

روزنامه عجب شیر آمادگی دارد در راستای انتشار گزارش 
عملکرد با ادارات، سازمان ها، نهادها و شرکت های استان 

درقالب گزارش، رپورتاژ آگهی و خبر همکاری به عمل آورد.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۳۵۲۵۸۲۲۲-۰4۱  و  ۰9۱4۳۰۱۰۵7۳ 
هماهنگی به عمل آورید.



شنبه 25 دی ماه 95 - سال سوم - شماره 93 5روزنامه عجب شیر   گزارش عملکرد

گزارش تصویری اولین هفته 
فرهنگی شهرستان عجب شیر 

در تبریز - اردیبهشت 94
فرهاد جبارپور ریيس اداره فرهنگ وارشاد اسامی عجب شير در تبيين عملکرد سه ساله 

این اداره به موارد زیر اشاره كرد:

عملکرد فعالیتهای قرآنی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی   شهرستان عجب شیر
۱: بر گزاری سه مورد کرسی ملی و بین المللی قرائت قرآن کریم 

۲:بر گزاری بیش از ۱۰ مورد همایش قرآنی
۳:بر گزاری بیش از ۱۰ مورد مسابقات قرآنی

4: بر گزاری بیش از ۲۰ کارگاه آموزشی قران کریم 
۵:اخذ مجوز فعالیت موسسه قرآنی نور الثقلین

6: برگزاری مسابقه بزرگ حفظ وتفسیر سوره حجرات
7:برگــزاری چهــار دوره مســابقات سراســری قــرآن کریــم در شهرســتان و کســب رتبــه 

بــر تــر اســتانی
ــن  ــزاری اولی ــر گ ــم9: ب ــران کری ــی ق ــزء خوان ــهای ج ــج دوره کالس ــزاری پن ــر گ ۸: ب
ــی  ــه قران ــط موسس ــم توس ــرآن کری ــزء اول ق ــج ج ــظ پن ــی حف ــرح قرآن ــنواره ط جش

نورالثقلیــن
عملکرد فعالیتهای فرهنگی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان عجب شیر

۱:بر گزاری اولین  هفته فرهنگی شهرستان عجب شیر در تبریز
۲:بر گزاری ۱۰ مورد مراسم شعر  در مناسبت های ملی و مذهبی 

۳:بر گزاری ۲۰ مورد کارگاههای آموزشی و هنری 
4: برگزاری ۲۰ مورد جلسه شورای فرهنگ عمومی

۵: برگزاری جشنواره منطقه ای شعر انتظار 
6:تجلیل از اصحاب رسانه ۳ مورد

7: برگزاری مسابقه استانی پیام کوتاه نماز
۸: برگزاری جشنواره شعر شاعران جوان 

9: جشنواره شعر و جشن غدیر 
۱۰:جشنواره شعر محرم 

۱۱:بر گزاری ویژه برنامه های  نشاط اجتماعی ۱۰ مورد 
۱۲ :دیدار با خانواده محترم شهدا 

۱۳ :بر گزاری مسابقات کتابخوانی استانی ۵ مورد۱4:بازدید از مراکز فرهنگی ۳۰ مورد

عملکرد فعالیتهای هنری اداره  فرهنگ وارشاد اسالمی  شهرستان عجب شیر
۱: برگزاری کارگاه های آموزشی نقاشی-خوشنویسی وتئاتر
۲: برگزاری هفتمین  جشنواره نقاشی  هنر وارتقاء سالمت

۳: برگزاری نمایشگاه نقاشی حضرت علی )ع(
4: برگزاری ۲۰ مورد  نمایشگاه نقاشی-صنایع دستی

ــس  ــنواره عک ــادی6:برگزاری جش ــگ ش ــیقی و جن ــورد موس ــش از ۵ م ــرای بی ۵:اج
ــیر ــب ش ــت عج طبیع

7: اجرای بیش از ۱۰ مورد تئاتر و نمایش
۸: برگزاری جشن ومراسم شعر پیامبر اکرم )ص(

عملکرد کانونهای فرهنگی وهنری مساجد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   
شهرستان عجب شیر

۱: تاسـیس و راه انـدازی  7۰ بـاب کانـون فرهنگـی وهنـری  در سـطح مسـاجد شـهری و 
روسـتایی وکسـب رتبـه برتر اسـتانی

۲: تاسیس و راه اندازی ۵ باب کتابخانه مساجد
۳:اختصـاص مبلـغ 94۰۰۰۰۰۰۰ ریـال  جهـت فعالیتهـای فرهنگـی وهنـری کانونهـای 

مسـاجد شهرسـتان عجـب شـیر
4:اختصاص بیش از ۱۰۰۰۰ هزار جلد کتاب به کانونهای فرهنگی وهنری مساجد 

۵:اختصـاص بیـش از 7۰ قفسـه کتـاب  وتابلـو سـردرب کانـون بـه کانونهـای فرهنگـی 
وهنـری مسـاجد

6:برگزاری بیش از 6۰ عنوان فعالیت فرهنگی-قرآنی-هنری با مشارکت سایر دستگاههای 
فرهنگی7: اجرای بیش از ۱۰ مورد تئاتر و نمایش

۸: برگزاری جشن ومراسم شعر پیامبر اکرم )ص(

با حضور مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری آذربایجان  شرقی

معاون فرماندار و بخشدار بخش 
مرکزی عجب شیر معرفی شدند

در ایـــن مراســـم ” رضـــا رحمـــت الهـــی” بـــه عنـــوان معـــاون فرمانـــدار “رضـــا 
عاشـــقی” بـــه عنـــوان بخشـــدار مرکـــزی معرفـــی شـــدند.

جهانگیـــر اســـکندرزاده در جلســـه شـــورای اداری شهرســـتان عجـــب شـــیر 
ــرمایه  ــتعد سـ ــور و مسـ ــن کشـ ــتان های امـ ــرقی از اسـ ــان شـ ــتان آذربایجـ افزود:اسـ

ــت. ــعه اسـ ــذاری و توسـ گـ
مدیـــرکل انتظامـــی و امنیتـــی اســـتانداری آذربایجـــان  شـــرقی بـــا بیـــان اینکـــه 
جـــذب ســـرمایه گـــذار از داخـــل و خـــارج جـــزو وظایـــف ذاتـــی مســـووالن دولتـــی 
ــی  ــای داخلـ ــر ظرفیت هـ ــه بـ ــی و تکیـ ــاد مقاومتـ ــه اقتصـ ــه بـ ــت: باتوجـ ــوده گفـ بـ
ـــی  ـــذاران داخل ـــرمایه گ ـــد از س ـــت، بای ـــری اس ـــم رهب ـــام معظ ـــد مق ـــورد تاکی ـــه م ک

وخارجـــی بهـــره بگیریـــم.
ـــش  ـــرکت های دان ـــا را ش ـــه عرصه ه ـــتان در هم ـــذاری در اس ـــرمایه گ ـــت س وی اولوی
ـــت  ـــر ضـــرورت تقوی ـــه نقـــش بخـــش خصوصـــی در توســـعه اســـتان، ب ـــان دانســـت و ب بنی
ـــود  ـــاد و بهب ـــی اقتص ـــتغال، پویای ـــت اش ـــرای تقوی ـــرد: ب ـــه ک ـــد و اضاف ـــش تاکی ـــن بخ ای
ـــف  ـــای مختل ـــی در زمینه ه ـــش خصوص ـــذاری بخ ـــرمایه گ ـــد از س ـــردم بای ـــت م معیش

ـــم. ـــتفاده کنی اس
امـــام جمعـــه شهرســـتان عجـــب شـــیرنیز دز ایـــن جلســـه گفـــت: خدمتگـــزاری و 
تکریـــم اربـــاب رجـــوع شـــاخصه مدیریـــت در نظـــام اســـالمی اســـت و رضایتمنـــدی 
ـــت در  ـــرلوحه خدم ـــد س ـــدگان بای ـــه کنن ـــا مراجع ـــان ب ـــی کارکن ـــوش روی ـــردم و خ م

جامعـــه اســـالمی باشـــد.
ـــا  ـــب ب ـــورد مناس ـــوع و برخ ـــاب رج ـــم ارب ـــربیانی تکری ـــود ش ـــالم محم ـــت الس حج
ــن  ــرد: مهم تریـ ــح کـ ــت و تصریـ ــی دانسـ ــه اخالقـ ــک توصیـ ــدگان را یـ مراجعه کننـ
شـــاخص های رضایتمنـــدی افـــراد و مراجعـــه کننـــدگان ســـرعت و کیفیـــت خدمـــات  

ـــت. اس
ـــد،  ـــل باش ـــکوه و مجل ـــری باش ـــاظ ظاه ـــازمانی از لح ـــر اداره و س ـــرد: اگ ـــد ک وی تاکی
امـــا ارائـــه خدمـــات بـــا تکریـــم و احتـــرام همـــراه نباشـــد، احســـاس رضایتمنـــدی 

ــود. ــل نمی شـ حاصـ
ـــدار  ـــه مق ـــد ب ـــعی کنن ـــد س ـــووالن اداری بای ـــت: مس ـــیر گف ـــب ش ـــه عج ـــام جمع ام
ـــارج  ـــل از ادارات خ ـــت کام ـــا رضای ـــردم ب ـــا م ـــد ت ـــت کنن ـــردم خدم ـــه م ـــوان ب وســـع و ت

ـــوند. ش
فرمانـــدار شهرســـتان عجـــب شـــیر نیـــز در ایـــن جلســـه بـــا اشـــاره بـــه خدمـــات 
ـــذاری  ـــت از بخـــش خصوصـــی و واگ ـــرای حمای ـــت ب ـــف افزود:دول ـــت در بخـــش مختل دول

ـــد. ـــالش می کن ـــش ت ـــن بخ ـــه ای ـــات ب ـــیاری از خدم ـــری بس ـــدی گ تص
ـــاد  ـــات در اقتص ـــاد ثب ـــول ایج ـــن اص ـــی از مهمتری ـــی یک ـــن مراث ـــمس الدی ـــید ش س
ـــم  ـــت یازده ـــت و دول ـــی اس ـــدات داخل ـــد از تولی ـــه هدفمن ـــه جانب ـــت هم ـــی، حمای مل
بـــا ایجـــاد تســـهیالت الزم بـــرای تولیدکننـــدگان در ایـــن راســـتا بـــا جدیـــت اقـــدام 

ـــت. ـــرده اس ک
ـــه ســـرمایه گـــذاران در ســـتاد تســـهیالت بررســـی  ـــه تســـهیالت ب ـــه کـــرد: ارائ وی اضاف
ـــاه و  ـــاد رف ـــب ایج ـــه موج ـــی ک ـــروژه های ـــرداری از پ ـــره ب ـــدازی و به ـــود و از راه ان می ش

ـــود. ـــت می ش ـــوند، حمای ـــور ش ـــعه در کش توس
ـــهیل  ـــرای تس ـــت ب ـــوی دول ـــده از س ـــه ش ـــات ارائ ـــی خدم ـــه برخ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــع  ـــا رف ـــرد: ب ـــح ک ـــی، تصری ـــدی و صنعت ـــف تولی ـــای مختل ـــذاری در بخش ه ـــرمایه گ س
تحریم هـــا موانـــع بســـیاری بـــر ســـر راه ســـرمایه گـــذاری خارجـــی در بخش هـــای 
مهـــم صنعتـــی و تولیـــدی برداشـــته شـــده اســـت بـــا برنامـــه ریـــزی بـــر مبنـــای 
رویکـــرد اقتصـــاد مقاومتـــی، می تـــوان از ایـــن ظرفیـــت بـــرای ورود تکنولوژی هـــای 

جدیـــد بـــه کشـــور و اجـــرای طرح هـــای مشـــارکتی، اســـتفاده کـــرد.

خالصه عملکرد سه ساله 
اداره منابع آب شهرستان 

عجب شیر

عملکرد سه ساله اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان عجب شیر

ـــت  ـــت مدیری ـــران جه ـــی آبب ـــرکت های تعاون ـــرای ش ـــه ب ـــیوه نام ـــه ش ـــن اداره افزود:۱-تهی ـــرد ای ـــوص عملک ـــا در خص ـــی امیرنی صفرعل
ـــع  و  ـــه مناب ـــرای برنام ـــه و اج ـــتان و تهی ـــاورزان شهرس ـــرای کش ـــای ب ـــه چ ـــد قلع ـــی از آب س ـــورت حجم ـــه آب بص ـــع عادالن ـــح توزی صحی
ـــداد 4۸  ـــال ) تع ـــط انتق ـــازه خ ـــداث س ـــوز اح ـــدور مج ـــای. ۲-ص ـــه چ ـــد قلع ـــاب س ـــی پای ـــار از اراض ـــرای 7۰۰۰ هکت ـــن آب ب ـــارف تامی مص
ـــن و  ـــت ش ـــوز برداش ـــدور مج ـــر ( ۳-ص ـــول 67 کیلومت ـــه ط ـــطحی )ب ـــع آب  س ـــتر مناب ـــم و بس ـــالم حری ـــن  واع ـــن تعیی ـــورد( و همچنی م
ـــات  ـــف عملی ـــه و توق ـــدور اخطاری ـــب( 4--ص ـــر مکع ـــزان ۵۰۰۰۰  مت ـــی) بمی ـــع کوه ـــز مناب ـــیل و نی ـــا و مس ـــتر رود خانه ه ـــه از بس ماس
تجـــاوز بـــه حـــد بســـتر و حریـــم منابـــع آب و پیگیـــری از طریـــق مراجـــع قضائـــی )بتعـــداد  ۵6 مـــورد( ۵-توقـــف عملیـــات حفـــاری 
ـــری  ـــه( 6-جلوگی ـــداد 66 حلق ـــه) بتع ـــد پروان ـــای فاق ـــودن چاهه ـــه نم ـــلوب المنفع ـــر و مس ـــه) و پ ـــداد ۱7 حلق ـــه تع ـــاز( ب ـــر مج ـــای غی چاهه
ـــورد (  ـــداد 7 م ـــه تع ـــی )ب ـــرم قضائ ـــع محت ـــه مراج ـــی ب ـــورد و معرف ـــداد ۱۲ م ـــاورزی بتع ـــای کش ـــاز چاهه ـــر مج ـــات غی ـــب منصوب از نص
ـــآب  ـــت  روان ـــهیل در هدای ـــتای تس ـــر  در راس ـــول 6 کیلومت ـــه ط ـــای ب ـــوری چ ـــای  و ق ـــه چ ـــای قلع ـــاماندهی رود خانه ه ـــازی و س 7-آزاد س
ـــه  ـــه ارومی ـــوی دریاچ ـــای بس ـــه چ ـــد قلع ـــازی آب س ـــا س ـــه ۸-ره ـــه ارومی ـــای دریاچ ـــه احی ـــک ب ـــت کم ـــه جه ـــه ارومی ـــره دریاچ ـــه پیک ب
ـــار  ـــرای انه ـــردهنه ب ـــداث س ـــروع اح ـــال اخیر(9-ش ـــب در دو س ـــر مکع ـــون مت ـــزان ۲۳  میلی ـــه )بمی ـــاء  دریاچ ـــه احی ـــک ب ـــور کم ـــه  منظ ب
ـــی  ـــارات عمران ـــص اعتب ـــری وتخصی ـــردهنه( ۱۰-پیگی ـــداد 4۰ س ـــه تع ـــری )ب ـــدازه گی ـــازه ان ـــب س ـــای و نص ـــه چ ـــه قلع ـــعب از رود خان منش
ـــت مصـــرف  ـــی جه ـــانی عموم ـــان ( ۱۱-اطـــالع رس ـــارد توم ـــغ  ۸/ ۱۳)میلی ـــای بمبل ـــه چ ـــاب ســـد و شـــبکه قلع ـــل پای ـــراء و تکمی ـــت  اج جه
ـــه  ـــع کتابچ ـــدد ، توزی ـــات متع ـــا و جلس ـــا ، اطالعیه ه ـــر ، مصاحبه ه ـــب بن ـــرف) نص ـــم مص ـــوالت ک ـــت محص ـــاورزی وکاش ـــه از آب کش بهین
ـــزان  ـــرل می ـــت کنت ـــاورزی جه ـــای کش ـــرای چاهه ـــمند ب ـــای هوش ـــب کنتور ه ـــد و نص ـــورد ۱۲-عق ـــدود ۳۰۰۰ م ـــتان ( ح ـــطح شهرس در س
ـــیربه  ـــب ش ـــه عج ـــه خان ـــال آب تصفی ـــی انتق ـــات اجرائ ـــروع عملی ـــورد( ۱4--ش ـــدود 4۰ م ـــی )ح ـــر زمین ـــفره آب زی ـــرداری از س ـــره ب به
ـــی  ـــده ناش ـــی ش ـــه جوئ ـــزان آب صرف ـــو ۱4-می ـــگری رحمانل ـــه گردش ـــق منطق ـــه (  ونیزرون ـــاء دریاچ ـــه احی ـــک ب ـــت کم ـــه ارومیه)جه دریاچ
ـــور  ـــا( بط ـــاه ه ـــات چ ـــالح  منصوب ـــه  و اص ـــط لول ـــال آب خ ـــرداری ، انتق ـــره ب ـــه به ـــل پروان ـــاز ، تقلی ـــر مج ـــاه غی ـــداد چ ـــپ ، انس از ) پلم
ـــی  ـــای دیزل ـــرای چاهه ـــوخت ب ـــه س ـــدور حوال ـــرداری وص ـــره ب ـــه به ـــد پروان ـــاالنه (  ۱۵-تمدی ـــب س ـــر معک ـــدود )4۰۰۰۰۰ مت ـــط ح متوس

ـــورد( ـــاالنه 6۰۰ م ـــن س ـــی)بصورت میانگی ـــات کارشناس ـــه خدم وارائ

ـــن  ـــف ای ـــای مختل ـــرد در بخش ه ـــوص عملک ـــیر در خص ـــب ش ـــتان عج ـــی شهرس ـــاه اجتماع ـــاون کار و رف ـــس اداره تع ـــالح ریی ـــر ف ناص
اداره افـــزود: **الـــف( واحـــد بازرســـی کار :۱- بازرســـی ادواری از کارگاههـــای صنعتـــی، تولیـــدی، خدماتـــی: ۱9۰۰ مـــورد ۲- بازرســـی 
ـــی  ـــام بازرس ـــاظ انج ـــتان بلح ـــطح اس ـــه در س ـــزان حادث ـــن می ـــورد )کمتری ـــی از کار : ۲9 م ـــوادث ناش ـــی ح ـــورد **بررس ـــوردی : 4۳۰ م م
ـــتغال  ـــف اش ـــورد ۵- کش ـــه : 9۰۰ م ـــاع بیگان ـــان اتب ـــتغال پنه ـــی از اش ـــهای الزم( 4- بازرس ـــه آموزش ـــه و ارائ ـــدور ابالغی ـــا و ص از کارگاهه
ـــدور  ـــون کار و ص ـــاده ۸7 قان ـــوع م ـــیس موض ـــای جدیدالتاس ـــاختمانی کارگاهه ـــه های س ـــی نقش ـــورد  6- بررس ـــه : 6 م ـــاع بیگان ـــان اتب پنه
ـــه آن :  ـــات ماهان ـــکیل جلس ـــر تش ـــارت ب ـــت کار و نظ ـــی و بهداش ـــت فن ـــای حفاظ ـــمیل کمیته ه ـــورد 7- تش ـــرداری : ۱۳ م ـــره ب ـــوز به مج
ـــاوره  ـــورد 9- مش ـــی و بهداشـــت کار : 4۰۰ م ـــائل ایمن ـــت مس ـــه رعای ـــهای الزم در زمین ـــه آموزش ـــورد ۸- ارائ ـــه ۲ م ـــور متوســـط ماهان ـــه ط ب
ـــی : ۱9۸  ـــری و کارفرمائ ـــکایات کارگ ـــه ش ـــیدگی ب ـــخیص : ۱- رس ـــأت تش ـــط کار و هی ـــد رواب ـــورد **ب( واح ـــی 6۰۰۰ م ـــوری و تلفن حض
ـــالف :  ـــل اخت ـــات ح ـــه هی ـــده ب ـــاع پرون ـــزان ارج ـــد آراء ۳- می ـــش از 6۰ درص ـــخیص : بی ـــات تش ـــازش در هی ـــدور آراء س ـــزان ص ـــر ۲- می نف
ـــد  ـــورد ۲- تجدی ـــی : ۱۲ م ـــری و کارفرمائ ـــکیالت کارگ ـــن تش ـــزان تامی ـــی:۱- می ـــری و کارفرمائ ـــکیالت کارگ ـــد**ج( تش ـــر از ۲۰ درص کمت
ـــزاری  ـــی :۱- برگ ـــی و فرهنگ ـــور اجتماع ـــورد**  د( ام ـــک م ـــری : ی ـــی کارگ ـــن صنف ـــیس انجم ـــورد ۳- تاس ـــات : 7 م ـــد انتخاب ـــا تمدی ی
ـــورد ۳-  ـــی : ۱۰ م ـــیبهای اجتماع ـــی آس ـــهای آموزش ـــزاری کالس ـــورد ۲- برگ ـــژه : ۵۰ م ـــبتهای وی ـــی و مناس ـــی و فرهنگ ـــمات مذهب مراس
بازرســـی از خانه هـــای بهداشـــت و مهـــد کودکهـــا و پیـــش دبســـتانی ها : ۱۵۰ مـــورد**ر( اشـــتغال ۱- بازرســـی از کاریابی هـــای غیـــر 
ـــا  ـــزان بکارگماری ه ـــا :4- می ـــتغال در کاریابی ه ـــدگان اش ـــام ش ـــت ن ـــزان ثب ـــورد ۳- می ـــک م ـــی : ی ـــیس کاریاب ـــورد ۲- تاس ـــی : 6۰ م دولت
ـــا  ـــه گرایش ه ـــا کلی ـــش آن ه ـــته ها و گرای ـــه رش ـــا کلی ـــت آن ه ـــته فعالی ـــه رش ـــی ک ـــی های ـــرای تعاون ـــتان ب ـــک اس ـــه تفکی ـــزارش کل ب : گ
می باشـــد.گزارش کالن تعاونی هـــای ثبـــت شـــده از تاریـــخ ۱۳9۲/۰۵/۳۱ تـــا تاریـــخ ۱۳9۵/۰6/۰۳ کـــه وضعیـــت فعالیتشـــان فعـــال )در 
ـــرد  ـــادی م ـــو ع ـــه ۲9۱عض ـــداد  ک ـــه ۱۲و تعدادتعاونی۳۱تع ـــیردر رتب ـــب ش ـــتان عج ـــرا( می باشد.شهرس ـــت اج ـــرداری، در دس ـــره ب ـــال به ح
ـــتغالزایی۳۵6  ـــا اش ـــر وب ـــا ایثارگ ـــک اعض ـــا ی ـــال و ب ـــزار ری ـــرمایه ۲۱۲۳6۵۵۰ه ـــا س ـــد و ب ـــا4۱۲ می باش ـــه جمع ـــادی زن ک ـــو ع و۱۲۰عض
ـــای  ـــور آب و نیروه ـــرم – ام ـــدار محت ـــکاری فرمان ـــا هم ـــت و ب ـــام گرف ـــی انج ـــات مهم ـــای  اقدام ـــانی تعاونیه ـــوص بروزرس ـــد.در خص می باش

ـــد. ـــدام گردی ـــا اق ـــانی آن ه ـــه بروزرس ـــبت ب ـــی نس ـــات عموم ـــکیل جلس ـــا تش ـــی ب ـــی و انتظام نظام



روزنامه عجب شیر شنبه 25 دی ماه 95 - سال سوم - شماره 93 فرهنگ و هنر6
ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــرقی ب ـــتاندار آذربایجان ش اس
ـــن  ـــن مبی ـــده در دی ـــری نکوهی ـــالق ام ـــه ط ک
ـــالق  ـــار ط ـــش آم ـــت: افزای ـــت، گف ـــالم اس اس
ـــی  ـــم فرهنگ ـــج تهاج ـــرات و نتای ـــه تاثی از جمل

ـــت. اس
ـــتانداری  ـــی اس ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــارزاده  ــماعیل جبـ ــرقی، اسـ ــان شـ آذربایجـ
امـــور  تخصصـــی  کارگـــروه  جلســـه  در 
ـــار کـــرد:  ـــی اســـتان اظه ـــی و فرهنگ اجتماع
ـــازی  ـــای مج ـــق فض ـــی از طری ـــم فرهنگ تهاج
و ماهـــواره در حـــال گســـترش بـــوده و 
ـــوان  ـــر ج ـــر روی قش ـــیاری ب ـــذاری بس تاثیرگ

ــا دارد. مـ
وی اضافـــه کـــرد: همان طـــور کـــه در 
بحث هـــای اقتصـــادی در تقابـــل بســـیار 
ســـختی بـــا کشـــورهای غربـــی و دشـــمنان 
نظـــام هســـتیم در بحث هـــای اجتماعـــی 

ــیار شـــدیدتر اســـت. ایـــن تقابـــل بسـ
وی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن کـــه هریـــک از 
ــخگو  ــدا پاسـ ــر خـ ــئوالن در محضـ ــا مسـ مـ
خواهیـــم بـــود، ادامـــه داد: اگـــر جوانـــی بـــر 
اثـــر عـــدم برنامه ریـــزی و نبـــود برنامه هـــای 
ـــار  ـــزش و گرفت فرهنگـــی و آموزشـــی دچـــار لغ
آســـیب های اجتماعـــی شـــود مســـئوالن 

پاســـخگو هســـتند.
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی تاکیـــد 

طـــالق،  حاشیه نشـــینی،  اعتیـــاد،  کـــرد: 
مفاســـد اخالقـــی، بی بندوبـــاری و شناســـایی 
ــع  ــی و رفـ ــر اجتماعـ ــی از نظـ ــاط بحرانـ نقـ
ـــی  ـــم اجتماع ـــیب مه ـــج آس ـــا پن محرومیت  ه

ـــی  ـــته جمع ـــالش دس ـــا ت ـــد ب ـــه بای هســـتند ک
ــوند. ــرل شـ ــئوالن کنتـ مسـ

معضـــل  کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  وی 
خانمان ســـوز اعتیـــاد بـــا تـــالش همـــه 

ــی  ــای انتظامـ ــکاری نیروهـ ــئوالن و همـ مسـ
ــت،  ــده اسـ ــار شـ ــتان مهـ ــی در اسـ و امنیتـ
افـــزود: خوشـــبختانه هـــر روز از تعـــداد 
گرفتـــاران ایـــن پدیـــده شـــوم کاهـــش 
ــه مـــردم  ــور همـ می یابـــد و در ســـطح کشـ
ـــه  ـــاد نتیج ـــار اعتی ـــه مه ـــده اند ک ـــه ش متوج
همـــت مدیـــران و مســـئوالن آذربایجـــان 

ــت. ــرقی اسـ شـ
ـــارزه  ـــه مب ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــارزاده ب جب
ـــن  ـــتمر در ای ـــورت کار مس ـــه ص ـــاد ب ـــا اعتی ب
ـــه دارد،  ـــته ادام ـــر از گذش ـــزه  ت ـــتان باانگی اس
افـــزود: بـــرای مهـــار چهـــار آســـیب دیگـــر 
ـــی مســـئوالن  ـــت جمع ـــد هم ـــی نیازمن اجتماع
می خواهیـــم  دانشـــگاهیان  از  و  هســـتیم 
کـــه راه حـــل علمـــی بـــرای کاهـــش ایـــن 

ــد. ــه کننـ ــیب ها ارائـ آسـ
وی گفـــت: اطمینـــان دارم بـــا نیـــت 
اســـتانی  مدیـــران  قـــوی  اراده  و  خیـــر 
را  آســـیب ها  ایـــن  توانســـت  خواهیـــم 

کاهـــش دهیـــم.
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی ادامـــه داد: 
ـــوی  ـــازی از س ـــای مج ـــدات فض ـــی تهدی بررس
ـــگاه  ـــوی دانش ـــاد از س ـــز و اعتی ـــگاه تبری دانش
شـــهید مدنـــی در حـــال انجـــام اســـت کـــه 
منتظـــر ارائـــه نتایـــج علمـــی و راه حل هـــای 

ـــتیم. ـــگاهی هس ـــز دانش ـــن مراک ـــی ای عمل

نگارگـــری  دوســـاالنه  دهمیـــن  داوران 
معتقدنـــد در ایـــن دوره از دوســـاالنه بخـــش 
ــد  ــب رشـ ــش تذهیـ ــت و بخـ ــری افـ نگارگـ

ــت. ــته اسـ داشـ
ــدی از  ــر تجویـ ــر، اصغـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
پیشکســـوتان هنـــر نگارگـــری و یکـــی از 
ـــاره  ـــری درب ـــاالنه نگارگ ـــن دوس داوران دهمی
کیفیـــت ایـــن دوره از آثـــار گفـــت: از دیـــد 
مـــن نمایشـــگاه در بخـــش نگارگـــری در 
ـــن  ـــت و م ـــده اس ـــزار ش ـــی برگ ـــطح پایین س
انتظـــار بیشـــتری داشـــتم. همچنیـــن از 
ـــل  ـــار قاب ـــک آث ـــوا و تکنی ـــوژه و محت ـــر س نظ
ـــن  ـــراری را در ای ـــای تک ـــود و کاره ـــول نب قب
بخـــش شـــاهد بودیـــم کـــه خالقـــان آن هـــا 
ـــت در  ـــتند و خالقی ـــاتید هس ـــر اس ـــت تاثی تح
آن هـــا کـــم دیـــده می شـــود امـــا در بخـــش 
تذهیـــب کارهـــای خوبـــی را شـــاهد بودیـــم.

ـــاز  ـــا نی ـــه نظـــر می رســـد م ـــه داد: ب وی ادام
ـــه نســـل بعـــد منتقـــل  داشـــته باشـــیم ایـــن را ب
کنیـــم کـــه در زیرشـــاخه های نگارگـــری 
ــند و  ــت برسـ ــه خالقیـ ــه بـ ــدام دریچـ از کـ
ـــد خشـــک  ـــای قواع خودشـــان را در چارچوب ه
ـــد. در نگارگـــری  دوره ای خـــاص محـــدود نکنن
ــدن و  ــه دیـ ــاز بـ ــری نیـ ــر هنـ ــش از هـ بیـ
ـــراح و  ـــد ط ـــر بای ـــک نگارگ ـــم. ی ـــق داری تحقی
ـــد  ـــی بای ـــد حت ـــی بدان ـــد و آناتوم ـــار باش معم
ــن  ــد. در همیـ ــتانی را بشناسـ ــای باسـ بناهـ
دوره کارهایـــی بـــود کـــه در آن از معمـــاری 
ـــه  ـــد ارائ ـــیار ب ـــا بس ـــود ام ـــده ب ـــتفاده ش اس

ـــود. ـــده ب ش
تجویــدی بــا بیــان اینکــه بســیاری بــر ایــن 

ــاور هســتند کــه اگــر چارچــوب را بشــکنند  ب
ســنت را شکســته انــد، بیــان کــرد: نظــر مــن 
ایــن اســت کــه هنرمنــد بایــد تکنیــک را بدانــد 
ولــی در فضــای بســته نمانــد و هــر چــه را بــه 
ــتاد  ــن اس ــد و م ــاده کن ــد پی ــش می رس ذهن

هــم نبایــد چیــزی را تحمیــل کنــم.

کمرنگ شدن آثار مینیاتوری
ـــن  ـــری ای ـــر داور نگارگ ـــین نظـــری دیگ نوش

دوســـاالنه نیـــز دربـــاره کیفیـــت آثـــار ایـــن 
ــن دوره  ــور در ایـ ــار مینیاتـ ــت: آثـ دوره گفـ
کمرنـــگ شـــده اســـت. کیفیـــت آثـــار هـــم 
ـــم  ـــم مه ـــر می کن ـــه فک ـــود ک ـــاال نب ـــی ب خیل
تریـــن دلیلـــش ندانســـتن طراحـــی توســـط 
هنرمنـــدان اســـت بـــرای همیـــن در بخـــش 
ــوب  ــا خـ ــب هنرمندهـ ــرغ و تذهیـ گل و مـ
کار کـــرده بودنـــد امـــا در بخـــش نگارگـــری 
بایـــد قلـــم افـــراد قـــوی باشـــد. هنرمنـــدی 

کـــه طراحـــی قـــوی نداشـــته باشـــد ســـوژه 
بـــه ذهنـــش می آیـــد امـــا دســـتانش یـــاری 
نمی کننـــد تـــا آن را روی کاغـــذ بیـــاورد 
وگرنـــه تکنیـــک و پـــرداز و قلـــم گیـــری را 

ــت. ــاد گرفـ ــود یـ می شـ
ـــم  ـــل ه ـــر از دلی ـــی دیگ ـــه داد: یک وی ادام
ـــت  ـــر حمای ـــن هن ـــد از ای ـــه بای ـــت ک ـــن اس ای
ـــان را  ـــر آثارش ـــدان نگارگ ـــی هنرمن ـــود. وقت ش
ـــه  ـــد هم ـــه می دهن ـــر ارائ ـــورهای دیگ در کش
مبهـــوت می ماننـــد امـــا امـــروزه در کشـــور 
خودمـــان هنـــر مـــدرن پذیـــرای بیشـــتری 
ــد  ــم رشـ ــب هـ ــر در بخـــش تذهیـ دارد. اگـ
کـــرده ایـــم بـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه در 
ــدار دارد  ــب خریـ ــی تذهیـ ــورهای عربـ کشـ
ــم  ــی پیشـ ــن وقتـ ــود مـ ــاگردهای خـ و شـ
یـــاد  تذهیـــب  می خواهنـــد  می آینـــد 
ـــن  ـــد و ای ـــی در بیاورن ـــد پول ـــا بتوانن ـــد ت بگیرن

امـــری بســـیار طبیعـــی اســـت.
ــا  ــه بارهـ ــان اینکـ ــا بیـ ــد بـ ــن هنرمنـ ایـ
ــگاه  ــی نمایشـ ــرای برپایـ ــا بـ ــه نگارخانه هـ بـ
بـــا دلشکســـتگی  امـــا  مراجعـــه کـــرده 
ـــری  ـــر نگارگ ـــک اث ـــت: ی ـــت، گف ـــته اس برگش
ـــرد  ـــر را می گی ـــک نگارگ ـــت ی ـــاه وق ـــد م چن
و بایـــد بســـیار بـــا دقـــت هـــم کار کنـــد و 
تـــازه همـــان اثـــر زیـــر قیمـــت بـــه فـــروش 
ـــراد حاضـــر هســـتند  ـــه اف ـــی ک ـــی رود در حال م
ـــدرن  ـــک کار م ـــرای ی ـــول بســـیار بیشـــتری ب پ
ـــوز درک  ـــی هن ـــراد حت ـــیاری از اف ـــد. بس بدهن
ــرم  ــه نظـ ــد. بـ ــری ندارنـ ــتی از نگارگـ درسـ
ـــناخته  ـــتر ش ـــر بیش ـــن هن ـــور ای ـــارج از کش خ

شـــده اســـت تـــا در داخـــل کشـــورمان.

ـــای  ـــخ هنره ـــار در تاری ـــتین ب ـــرای نخس ب
نمایشـــی، آخریـــن لحظـــات ســـتارخان بـــا 
عنـــوان »اتابـــک پارکینیـــن تراژدیســـی« در 

تبریـــز بـــه روی صحنـــه مـــی رود.
بـــه گـــزارش ایســـنا، ایـــن نمایـــش بـــه 
نویســـندگی ســـیدمرتضی هاشـــم پـــور و 
ـــت  ـــرار اس ـــی ق ـــیروس مصطف ـــی س کارگردان
ـــی  ـــالن اصل ـــاری در س ـــال ج ـــن س ـــر بهم اواخ

»تئاترشـــهر« تبریـــز بـــه اجـــرا درآیـــد.
ــی  ــن تراژدیسـ ــک پارکینیـ ــش اتابـ نمایـ
بـــه زبـــان ترکـــی آذری بـــوده و ســـعی دارد 
ـــه  ـــارزات قهرمانان ـــاب مب ـــب و ت ـــر ت لحظـــات پ
ـــروح  ـــس از مج ـــی را پ ـــردار مل ـــتارخان، س س
ـــر بکشـــد. ـــه تصوی ـــک ب ـــارک اتاب شـــدنش در پ

ـــاله  ـــج س ـــه پن ـــل دغدغ ـــش حاص ـــن نمای ای
ــس از دو  ــه پـ ــوده کـ ــر بـ ــدگان اثـ آفریننـ
ســـال کار پژوهشـــی از لحظـــات آخـــر عمـــر 
ســـتارخان در بـــاغ اتابـــک تهـــران و بارهـــا 
ـــته  ـــش، نوش ـــخ و نمای ـــتادان تاری ـــری اس بازنگ
شـــده تـــا جنبه هـــای مختلـــف آن برهـــه از 
تاریـــخ مشـــروطیت را بـــه نمایـــش گـــذارد.

ـــور  ـــا حض ـــی ب ـــن تراژدیس ـــک پارکینی اتاب

جمعـــی از بهتریـــن بازیگـــران تئاتـــر تبریـــز 
ـــتفاده  ـــه اس ـــده ک ـــی ش ـــرای عموم ـــاده اج آم
ــرای  ــیق بـ ــز عاشـ ــزن انگیـ ــیقی حـ از موسـ
ـــان  ـــان آذربایج ـــه قهرمان ـــراژدی حماس ـــان ت بی
از ویژگی هـــای بـــارز آن بـــه شـــمار می آیـــد.

ـــف  ـــای مختل ـــعی دارد زوای ـــش س ـــن نمای ای
ــه  ــزی بـ ــدان تبریـ ــت مجاهـ ــل عزیمـ دلیـ
تهـــران، نقـــش اســـتعمار و اســـتبداد، خلـــع 

ــه  ــان را بـ ــهادت آنـ ســـالح و در نهایـــت شـ
نمایـــش بگـــذارد.

ــی  ــن تراژدیسـ ــک پارکینیـ ــش اتابـ نمایـ
ــاد  ــگ و ارشـ ــکاری اداره کل فرهنـ ــا همـ بـ
اســـالمی و نیـــز حـــوزه هنـــری آذربایجـــان 
ـــد  ـــز و تائی ـــهرداری تبری ـــت ش ـــرقی، حمای ش
ــن  ـــم تریـ ــتان در ک ــی اسـ ــات بازبینـ هیـ
زمـــان ممکـــن آمـــاده اجـــرای عمومـــی 

شـــده اســـت.
آخریـــن کارگردانـــی ســـیروس مصطفـــی 
ــندگی  ــه نویسـ ــرخ« بـ ــط سـ ــش »خـ نمایـ
حمیدرضـــا نعیمـــی بـــود کـــه در ســـال 9۱ 
ـــنواره  ـــد جش ـــت و در چن ـــه رف ـــه روی صحن ب

موفـــق بـــه دریافـــت جایـــزه شـــد.

صرفه  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
مورد  را  قرآن  مسابقات  هزینه های  در  جویی 
مشارکت  جذب  خواستار  و  داد  قرار  تاکید 
متولیان  ظرفیت  از  بهره گیری  و  هزینه ها  در 

موقوفات شد.
علی  حجت االسالم  تسنیم،  گزارش  به 
برگزاری  ستاد  نشست  نخستین  در  محمدی 
مسابقات بین المللی قرآن خواستار ارتقای کمی 
و کیفی  این دوره از مسابقات با همکاری تمامی 
کمیته ها و دستگاه های اجرایی وجذب مشارکت 

دستگاه های مختلف  شد.
آسیب  خیریه،  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
شناسی  نواقص و کاستی های  مسابقات را مورد  
تاکید قرار داد و خواستار بهره گیری از ظرفیت 
دستگاه های  و  موسسات  نهادها،  ها،  سازمان 
دیگر در فرآیند بر گزاری این دوره از مسابقات 

بین المللی قرآن شد .
حجت االسالم محمدی بهره مندی از ظرفیت 
فکری نخبگان حوزوی و دانشگاهی را هم مورد 
از  بهره گیری  و  تعامل  افزود:  و  داد  قرار  اشاره 
دانشگاهی  و  علمی  فرهنگی،  نظرات چهره های 
از  دوره  این  در  دینی  علوم  نظران  صاحب  و 

مسابقات با جدیت دنبال شود .
وی تجلیل از مقام و منزلت شهدا به خصوص 
برنامه های  از  یکی  را  حرم  مدافع  شهدای 
ارزشمند سال گذشته دانست و تاکید کرد: این 
برنامه  امسال نیز با اهداف و برنامه مشخص به 

نحو شایسته ای برگزار شود .
امور  و  اوقاف  سازمان  در  فقیه  ولی  نماینده 

خیریه با اشاره به ضرورت های تبلیغی این دوره 
و  تکفیری  گروه های  معرفی  افزود:  مسابقات  از 
آیات  به  استناد  با  وابسته  عوامل  این  جنایات 
قرآن و در قالبی زیبا و جذاب باید به شکل ویژه 

صورت گیرد.
رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی 
باید  مسابقات  تبلیغات  زمینه  در  اینکه  بیان  با 
تصریح  شود،  ایجاد  تغییراتی  و  سیاستگذاری 
کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات، منویات 
امام راحل و مقام معظم رهبری در این زمینه در 

فضای تبلیغی  مسابقات مورد توجه قرار گیرد.

تربیت 1.5 میلیون حافظ قرآن
و  اوقاف  سازمان  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
برای تربیت ۱.۵  از هدفگذاری  نیز  امور خیریه 
میلیون حافظ قرآن در چهار سال آینده توسط 

این سازمان خبر داد.
به  اشاره  با  شرفخانی  احمد  حجت االسالم 
موفق   94 تا   9۱ سال  از  اوقاف  سازمان  اینکه 
به جذب یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر به حفظ 

قرآن کریم شده است، گفت: در چهار سال آینده 
۱.۵ میلیون نفر را به این تعداد خواهیم افزود.

سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه تنهـا نهـاد 
دولتـی اسـت کـه پـس از مطالبـه رهبـر معظم 
انقـالب بـرای تربیـت ۱۰ میلیـون حافـظ قرآن 
میـدان  ایـن  وارد  مـدون  طرحـی  بـا  کریـم 
ماننـد  خصوصـی  مؤسسـات  کنـار  در  و  شـد 
بیت االحـزان حضـرت زهـرا)س(، مهـد قـرآن، 
موسسـه  ثـاراهلل،  مکتب القـرآن  جامعةالقـرآن، 
قـرآن و نهج البالغـه اقـدام بـه تربیـت گسـترده 

حافظـان قـرآن کریـم کـرده اسـت.
حجت االسالم شرفخانی گفته است که عمل 
به این تعهد در ابتدا دشوار به نظر می آمد اما با 
توجه به عالقه مندی مردم به حفظ قرآن کریم 

توانستیم فراتر از برنامه عمل کنیم.
تصویب  به  که  کریم  قرآن  حفظ  ملی  طرح 
شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسیده است، شش 
سال پس از مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی 
مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، در تیر 
سال 9۵ به نهادهای دولتی و مردمی ابالغ شد.

مهم تریـن  بودجـه  فقـدان  می شـود  گفتـه 
سـد راه اجـرای ایـن سـند اسـت. پیـش از این 
حجت االسـالم حمیـد محمـدی دبیـر شـورای 
توسـعه فرهنـگ قرآنـی گفتـه بـود کـه تربیـت 
میلیـارد  هـزار  قـرآن ۱۵  میلیـون حافـظ   ۱۰

بودجـه نیـاز دارد.
طرح ملی حفظ قرآن کریم در بند دو اصول 
و رویکردهای اساسی خود بر تربیت ۳.۵ میلیون 
حافظ کل قرآن تا سال ۱4۰4 تأکید کرده است.

جبارزاده:

افزایش طالق 
از تاثیرات تهاجم فرهنگی است

رشد بخش تذهیب 
در دهمین دوساالنه نگارگری ایران

آخرین لحظات ستارخان
 روی صحنه می رود

رئیس سازمان اوقاف خواستار صرفه جویی 
در هزینه مسابقات قرآن شد

مفاخر آذربایجان

شهاب الدین یحیي بن حبش بن امیرک ابوالفتوح 
سهروردي مشهور به شهاب الدین سهروردي ملقب 
به شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ  شهید که در سال 
۵49 هجری قمری در روستاي سهرورد از توابع 
زنجان دیده به جهان گشود. بعد از دوران کودکي 
تحصیالت مقدماتي را در نزد مجدالدین جیلي استاد 
فخر رازي در مراغه آموخت. سپس به اصفهان که در 
آن زمان مهم ترین مرکز علمي و فکري در سرتاسر 
ایران بود هجرت کرد و تحصیالت رسمي خود را در 

محضر ظهیرالدین قاري به نهایت رسانید.
سفر  و  سیر  به  رسمي  تحصیالت  از  پس 
پرداخت و با بسیاري از استادان آن زمان دیدار 
کرد و شیفته عرفان و معرفت گردید. به آناتولي 
و شامات سفر کرد و از دمشق به حلب رفت و 
در آنجا با ملک ظاهر پسر صالح الدین ایوبي، سردار 
دیدار  صلیبي  جنگ هاي  در  مسلمانان  معروف 
کرد. ملک  ظاهر که عالقه شدیدي به دانشمندان 
و عارفان داشت، مجذوب سهروردي شد و از او 
خواست که در دربار وي ماندگار شود. او قبول کرد 

که در حلب بماند.
بیشتر وقت خود را مشغول علم، عبادت، تفکر 
و ریاضت مي کرد و یافته هاي خودرا در قالب تألیف 
و تحقیق ماندگار مي کرد که از مهم ترین آثار او 
مي توان به حکمه  االشراق، المشارع و المطارحات، 
التلویحات، اللمحات، االلواح المعادیه، بستان القلوب، 

عقل سرخ و ده ها اثر دیگر اشاره کرد.
او یکـي از نامدارتریـن فیلسـوفان و عارفـان 
تاریـخ ایران اسـت و بنیانگـذار »مکتب اشـراق« 
در فلسـفه اسـت. سـخنان بي پـرده و بي احتیاط 
برابـر  باطنـي در  بیـان معتقـدات  او در  بـودن 
علمـي  بحث هـاي  در  وي  پیـروزي  و  همـگان 
و فلسـفي در برابـر علمـاي قشـري، حسـادت و 
کینـه ورزي آنـان را فراهـم کـرد، توطئـه کردنـد 
و سـخنان وي را خـالف اصـول دین شـمردند و 
از ملک ظاهـر خواسـتند کـه بـه قتـل وي فرمان 
دهـد. او نپذیرفـت و متعصبـان بـه صالح الدیـن 
ایوبي شـکایت بردند و خون او را مباح شـمردند. 
ملک ظاهـر تحـت فشـار قـرار گرفـت و ناگزیـر 
سـهروردي را بـه زندان انداخت. بعـد از یک چله 
کامل روح ملکوتي آن عارف نامدار در سـال ۵۸7 
هجـری قمـری در حالي که ۳۸ سـال داشـت به 
آسـمان ها عروج کـرد. پیکر پاک او را در مسـجد 
امام سـهروردي شـهر حلب به خاک سـپرده اند.

استاد فانی تبریزی

شیخ شهاب الدین 
سهروردي

»فروشنده« 
نامزد جوایز فیلم آسیا شد

اغلـب نامزدهـای جوایـز امسـال فیلـم آسـیا 
چـون دوره هـای پیشـین از کشـورهای شـرق و 
جنوب شـرقی آسـیا هسـتند و تنها از هند یک 
فیلـم در بخـش بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل 
و از ایـران اصفـر فرهـادی در شـاخه فیلمنامـه 

نامـزد جایزه هسـتند.
به گـزارش نصـر،  نامزدهای جوایز فیلم آسـیا 
در کشـور هنگ کنـگ در حالـی اعالم شـدند که 
فیلـم »خدمتـکار« از کره جنوبی سـاخته »پارک 
چـان ووک« با نامزدی در شـش شـاخه پیشـتاز 
این رویداد سـینمایی اسـت و فیلم »فروشـنده« 
نیـز در شـاخه بهتریـن فیلمنامه شـانس کسـب 
جایـزه دارد. اغلـب نامزدهای جوایز امسـال فیلم 
آسـیا چون دوره های پیشـین از کشورهای شرق 
و جنوب شـرقی آسـیا هسـتند و تنها از هند یک 
فیلـم در بخـش بهترین بازیگر نقـش مکمل و از 
ایـران اصفر فرهـادی در شـاخه فیلمنامـه نامزد 

جایزه هسـتند.
»مـن  فیلـم  »خدمتـکار«،  فیلـم  از  پـس 
مـادام بـوواری نیسـتم« بـه کارگردانـی »فنـگ 
بهتریـن  شـامل  بخـش  پنـج  در  ژیائوجانـگ« 
فیلـم، کارگردانـی و بازیگـر زن نامـزد کسـب 
جایـزه اسـت. در بخـش بهتریـن فیلـم جوایـز 
»عصـر  و  »شـیون«  فیلم هـای  آسـیا  فیلـم 
سـایه ها« از کره جنوبـی، »هارمونیـوم« از ژاپـن 
و »خـدا بـه همـراه« از تایـوان و »مـن مـادام 
بـواری نیسـتم« نامزدهـای جایـزه بهترین فیلم 
هسـتند. اصغـر فرهـادی کـه در سـال ۲۰۱۲ 
بـا فیلـم »جدایـی نـادر از سـیمین« موفـق بـه 
کسـب جایـزه بهتریـن فیلـم جوایـز فیلم آسـیا 
شـد، امسـال بـا فیلـم »فروشـنده« تاکنـون به 
جمـع 9 نامـزد بهتریـن فیلـم خارجـی جوایـز 

اسـکار راه یافتـه اسـت.
مراسـم اعطـای جوایـز فیلم آسـیا ۱۸ مارس 
برگـزار  اسـفند در هنـگ کنـگ  بـا ۲۸  برابـر 

می شـود.

بهبودی:
صنعت گردشگری موتور توسعه کلیبر

رئیس سـازمان برنامه و بودجه آذربایجان  شرقی 
بـا اشـاره به پتانسـیل های کلیبر در حـوزه  صنعت 
گردشـگری گفـت: صنعت گردشـگری بـه عنوان 
مهـم تریـن هسـته کلیـدی و موتـور توسـعه این 

شهرسـتان است.
در  بهبــودی  داوود  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــه شــرط  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ــه کلیب ســفر ب
شهرســتان  ایــن  توســعه  جهــت  در  الزم 
ــی  ــای داخل ــان از توانمندی ه ــتفاده همزم اس
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــی اس ــای خارج و ظرفیت ه
ــرون  تحقــق ایــن امــر مصــداق درون زایــی و ب

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــی در اقتص گرای
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــر س دبی
اســتان بــا بیــان اینکــه بــاور بــه توانمندی هــای 
ــوان جــذب ظرفیت هــای خارجــی  ــی و ت داخل
مهــم تریــن گام بــرای خیــز توســعه ای کلیبــر 
اســت، تاکیــد کــرد: از فرمانــدار و مدیــران 
شهرســتان می خواهیــم بــر روی مهم تریــن 
هســته کلیــدی شهرســتان یعنــی گردشــگری 
تمرکــز کننــد، چــرا کــه ایــن هســته قابلیــت 
ــتغال زایی در  ــی و اش ــم، بازده ــرمایه بری ک س

کــم تریــن زمــان را دارد.
وی نقــاط مدنظــر در توســعه کلیبــر را 
کل  در  و  روســتایی  تعاونی هــای  روســتاها، 
شهرســتان  کلیــدی  ظرفیت هــای  تمامــی 
ــاد  ــی در اقتص ــرون گرای ــزود: ب ــت و اف دانس
مقاومتــی یعنــی شناســایی یــک محصــول 
اســتراتژیک بــا مزیــت نســبی و معرفــی آن بــه 
خــارج کــه در رابطــه بــا شهرســتان کلیبــر جــز 

صنعــت گردشــگری نمی توانــد باشــد.
وی بــا ابــراز امیــدواری بــرای وقــوع اتفاقــات 
ــده  ــال آین ــر در س ــعه کلیب ــوب در راه توس خ
ــم  ــتان مه ــت شهرس ــرد: مدیری خاطرنشــان ک
انسجام بخشــی و هدایــت  تریــن عامــل در 
دستگاه هاســت،  متنــوع  و  محــدود  منابــع 
ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــای س ــن رو اعض از ای
شهرســتان بایــد در هماهنگــی کامــل بــا 
نماینــده دولــت تمامــی تــالش خــود را در 
راســتای شــکوفایی پتانســیل های کلیبــر قــرار 

ــد. دهن
ــر و  ــدار کلیب ــه فرمان ــن جلس ــدای ای در ابت
ــی  ــتان گزارش ــن شهرس ــران ای ــی از مدی برخ
ــاد  ــه اقتص ــه در زمین ــام گرفت ــات انج از اقدام
ــعه  ــر توس ــند تدبی ــای س ــی و پروژه ه مقاومت

ــد. ــه کردن ــتان ارائ شهرس

كاریکاتور
قصه چوپان موبایل باز!

مسعود ماهینی - فارس

در حاشیه تصمیم برای تجهیز تمام روستاها 
به اینترنت

معرفی كتاب
»مردی به نام اوه«
 اثر فردریک بکمن

ــن رمــان تراژیــک - کمیــک  بکمــن در ای
را  نفــرت  و  عشــق  مثــل  احســاس هایی 
ــان و  ــد و انس ــر می کش ــه تصوی ــی ب به زیبای
جامعــه ی مــدرن را در لفــاف طنــزی شــیرین 
و جــذاب نقــد می کنــد. ایــن کتــاب در عیــن 
داشــتن نثــری بســیار ســاده و روان، مفاهیــم 
چشــم های  از  کــه  دربــردارد  عمیقــی 

مخاطــب پنهــان نمی مانــد.
روایــت داســتان روان و صمیمــی اســت و 
ــده از مطالعــه  ــز خوانن ــر همیــن اســاس نی ب
ــاب یکــی  ــن کت ــاب خســته نمی شــود. ای کت
ــه  ــه مجل ــت ک ــن اس ــار بکم ــن آث از بهتری
ــرده  ــه ک ــدن آن را توصی ــز خوان اشــپیگل نی

اســت.
اســتکهلم،  متولــد  بَکمــن،  فردریــک 
نویســنده و وبالگ نویــس ســوئدی اســت.
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ــز از  ــی شــهردار تبری معــاون فنــی و عمران
ــزار  ــتادیوم 12 ه ــی اس ــل اجرای ــاز مراح آغ

ــر داد. ــاوران خب ــری خ نف
بــه گــزارش معاونــت فنــی و عمرانــی 
شــهرداری تبریــز، محمدحســین اســحقی 
ــر ورزش  ــه تاثی ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
ــعه  ــزوم توس ــه، ل ــامت جامع ــعه س در توس
ــود. ــاس می ش ــی احس ــاخت های ورزش زیرس

ــی از زیرســاخت های ورزش  ــزود: یک وی اف
همگانــی در شــهرها اســتادیوم ها هســتند 
کــه طراحــی آن هــا بــر پایــه ارتقــای توانایــی 
جســمی و روحــی انســان و نیــز تســهیل 
ــای  ــی در قالب ه ــی و فرهنگ ــط اجتماع رواب
ــن  ــه همی ــرار دارد ب ــه ق ــورد توج ــی م جمع
ســال های  از  تبریــز  شــهرداری  دلیــل، 
ــه  توســعه زیرســاخت های  ــدام ب ــته  اق گذش
ورزشــی بــرای توســعه ســامت جســم و روان 

ــت. ــرده اس ــهروندان ک ش
ــز  ــهردار تبری ــی ش ــی و عمران ــاون فن مع
ــروژه اســتادیوم 12 هــزار نفــری  ادامــه داد: پ
ــت  ــن پروژه هاس ــی از ای ــاوران یک ــهرک خ ش
کــه هم اکنــون در مرحلــه عقــد قــرارداد 

ــت. اس
اسـحقی متذکر شـد: بـا ورود ورزشـگاه های 
جدیـد بـه عرصـه ورزشـی بدون شـک شـاهد 
پویایی و کیفیت بیشـتر در رشـته های مختلف 

ورزش شـهر و اجـرای مسـابقات خواهیم بود.
ــز  ــهردار تبری ــی ش ــی و عمران ــاون فن مع
در تشــریح مشــخصات فنــی ایــن پــروژه 
اظهــار داشــت: ایــن پــروژه بــا نمــای ترکیبــی 
ــا  ــده و ب ــی ش ــنگ طراح ــت و س از کامپوزی
مســاحت تقریبــی 33 هــزار مترمربــع بــا 
ــهرک  ــل ش ــی در مح ــازه ای بتن ــتم س سیس

ــد. ــد ش ــداث خواه ــاوران اح خ
وی بــا بیــان اینکــه در اجــرای ایــن پــروژه 
ــی و  ــرای جابجای ــی ب ــای کاف ــود فض ــه وج ب
راحتــی در دسترســی بــه بخش هــای مختلــف 
ــرد:  ــان ک ــده خاطرنش ــد ش ــتادیوم تاکی اس
ــه  ــروج ب ــرای ورود و خ ــت ب ــی راح دسترس
ــف  ــه قســمت های مختل ــن ب اســتادیوم و رفت
ــرویس  ــاگران، س ــگاه تماش ــون جای آن همچ
ــر  ــایر قســمت ها تأثی ــا و س ــتی، بوفه ه بهداش
ــاگران از  ــردن تماش ــره ب ــر روی به ــی ب مثبت

ــتادیوم دارد. ــور در اس حض
معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز در 
ــه تبییــن  بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
بخش هــای پــروژه نیــز پرداخــت و اضافــه 
کــرد: بخــش اداری و ورزش هــای جنبــی ایــن 
پــروژه در ســه طبقــه ســازه ای اجــرا می شــود 
از  کــه طبقــه همکــف شــامل فضاهایــی 
ــازی،  ــیر ب ــس، شمش ــکواش، بوک ــه اس جمل
ــالن  ــرداری، س ــالن وزنه ب ــتی، س ــالن کش س
بــرای  جداگانــه  بخش هــای  و  بدن ســازی 

خدمات رســانی بــه بازیکنــان تیم هاســت.
اسـحقی اضافـه کـرد: طبقه اول هم شـامل 
و  فیلمبـرداری  اتـاق  ورزشـی،  مفسـر  اتـاق 
اسـتودیوی تلویزیونـی اسـت و طبقـه دوم نیز 

بـه جایـگاه ویـژه اختصـاص دارد.

ورزش و جوانان
ــان  ــی اداره کل ورزش و جوان ــاون ورزش مع
آذربایجــان شــرقی از اختصــاص بودجــه بــرای 
حمایــت هرچــه بیشــتر ورزشــکاران ملــی 
ــدال در  ــب م ــای کس ــتان و امیده ــوش اس پ
ــا  ــیایی جاکارت ــارا س ــیایی و پ ــای آس بازی ه

ــر داد. خب
ــی اداره کل  ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــتوده  ــب سـ ــتان، حبیـ ــان اسـ ورزش و جوانـ
ــتاد  ــتانی سـ ــای اسـ ــت اعضـ ــژاد در نشسـ نـ
بازی هـــای آســـیایی، هـــدف از برگـــزاری 
و  مشـــکات  بررســـی  را  نشســـت  ایـــن 
ـــازی  ـــاده س ـــکاران در راه آم ـــای ورزش کمبوده
بـــرای بازی هـــای آســـیایی جاکارتـــا عنـــوان 
کـــرد و افـــزود: بـــا تامیـــن ســـالن تمرینـــی 
ـــکات  ـــع مش ـــعی در رف ـــا و س ـــرای هیئت ه ب
ــکاران  ــای ورزشـ ــردن کمبودهـ ــع کـ و مرتفـ
ـــوش  ـــدال و خ ـــداد م ـــردن تع ـــاال ب ـــدد ب درص
ــه  ــبت بـ ــا نسـ ــردن مدال هـ ــر کـ ــگ تـ رنـ

دوره هـــای قبـــل هســـتیم.
مـددی مسـئول کمیتـه آمـوزش و پژوهـش 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان هم مشـکات 
مالی را در ورزش مختص اسـتان ندانسـت و آن 
را مانعـی کـم رنـگ برای رسـیدن به سـکوهای 

آسـیایی و جهانـی عنـوان کرد .
ــی  ــزرگ حمایت ــش ب ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
از  هــدف،  ایــن  بــه  رســیدن  در  خانــواده 
برگــزاری ایــن جلســات بــه عنــوان نقطــه 
عطفــی در رشــد و تعالــی ورزش اســتان یــاد و 
از مســئوالن برگــزاری ایــن نشســت قدردانــی 

ــرد. ک
امیــر ساســان، عضــو هیئــت علمــی و یکی از 

اســاتید دانشــگاه تبریــز کــه ســابقه حضــور در 
پنــج دوره المپیــک را در ســوابق ورزشــی خــود 
دارد آذربایجانشــرقی را قطــب ورزشــی کشــور 
ــا اســتفاده از  ــدواری کــرد ب ــراز امی ــد و اب نامی
ــا  ــتان و ب ــود در ورزش اس ــتعدادهای موج اس
ــی در  ــگاه باالی ــه جای ــدون ب ــزی م ــه ری برنام

ــم. ــت یابی ــیایی دس ــای آس بازی ه
وی تحمــل و ســخت کوشــی ورزشــکاران را 
ــاد کــرد و  ــن عوامــل موفقیــت ی ــی تری از اصل

ــد  ــزود: صــدا و ســیمای اســتان نیــز می توان اف
یکــی از مهــم تریــن حامیــان ورزش باشــد.

ـــات  ـــو هی ـــر عض ـــت، دیگ ـــعید نیکوخصل س
علمـــی دانشـــکئده تربیـــت بدنـــی دانشـــگاه 
تبریـــز هـــم در ایـــن نشســـت همکاری هـــای 
ـــی و بخـــش  ـــای دولت ـــل ارگان ه بیشـــتر و تعام
ـــد  ـــتار ش ـــتان خواس ـــی را در ورزش اس خصوص
ـــان  ـــرار دادن اســـتعدادیابی و قهرم ـــت ق و اولوی
پـــروری را یکـــی از رمـــوز موفقیـــت بـــرای 

ورزش اســـتان دانســـت.
لیــا جاویــدان، مســئول امــور ورزش بانــوان 
ــه  ــا برنام ــت: ب ــن جمــع گف ــز در ای اســتان نی
ــاخت های  ــاد زیرس ــق در ایج ــای دقی ریزی ه
ورزشــی و ایجــاد امکانــات مناســب و تجهیــزات 
ــوان شــاهد رشــد  ــرای ورزشــکاران می ت الزم ب

و شــکوفایی ورزش اســتان و کشــور باشــیم.
ــازان و  ــات جانب ــس هی ــفیا، رئی ــی کش عل
ــی  ــن نشســت ترق ــز در ای ــوالن اســتان نی معل
و رســیدن بــه قله هــای واال را مســتلزم تــاش 

و ســخت کوشــی دانســت .
ــی  ــروزی مســئول ورزش قهرمان ابراهیــم فی
ــت:  ــز گف ــان اســتان نی اداره کل ورزش و جوان
بصــورت  محــور  ایــن  در  جلســات  ادامــه 
تخصصــی تــر و در پنــج گــروه رشــته های 
ــی، قدرتــی و ســرعتی، مبــارزه ای و  توپــی، آب

ــت. ــد یاف ــه خواه ــک ادام ریتمی
در ایــن نشســت چنــد نفــر از ورزشــکاران و 
مربیــان برتــر اســتان نیــز بــه بیــان مشــکات 
پیــش رو بــرای بازی هــای آســیایی پرداختنــد.

در ایــن جلســه مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــع دســتی و گردشــگری اســتان، رئیــس  صنای
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س
ــی و ســامت اداره  ــت بدن ــاون تربی ــز، مع تبری
ــرورش اســتان و رئیــس اداره  ــوزش و پ کل آم

ــز حضــور داشــتند. ــان تبری ورزش و جوان
ــای  نشســت اعضــای اســتانی ســتاد بازی ه
آســیایی جاکارتــا بــا حضــور قهرمانــان، مربیــان 
ــی و  ــته ورزش ــاتید برجس ــکاران و اس و ورزش
اعضــای ســتاد آســیایی و پــارا آســیایی 2018 

در تــاالر اندیشــه برگــزار شــد. 

آماده سازی ورزشکاران استان برای 
بازی های آسیایی و پاراآسیایی
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ــی  ــگاه فرهنگـ ــی باشـ ــان حقوقـ دپارتمـ
ــه ای  ــتان در بیانیـ ــوالد خوزسـ ــی فـ ورزشـ
خواســـتار بـــی طرفـــی فدراســـیون فوتبـــال 
ــروش  ــده سـ ــه پرونـ ــی بـ ــران در بررسـ ایـ

رفیعـــی شـــد.
بـــه گـــزارش ســـایت باشـــگاه فـــوالد 
خوزســـتان، در بیانیـــه یکـــی از اعضـــای 
ــئوالن  ــه مسـ ــاب بـ ــان خطـ ــن دپارتمـ ایـ

فدراســـیون فوتبـــال آمـــده اســـت:
موضــوع خواســته باشــگاه فــوالد خوزســتان 
در مــورد وضعیــت ســروش رفیعــی بــه ارکان 
قضایــی فدراســیون فوتبــال ارجــاع شــده امــا 
پیــش از آن کــه ایــن پرونــده مــورد رســیدگی 
ــراد کــه در فدراســیون  ــرار گیــرد برخــی اف ق
را  خــود  جایــگاه  بایــد  و  دارنــد  ســمت 
بشناســند داروغــه وار دادگاه صحرایی تشــکیل 
داده و بــا تفســیر بــه رأی مقــررات، ســعی در 
ــن  ــد. ای ــوالد دارن ــگاه ف ــردن باش ــوم ک محک

ــیون؟  ــی فدراس ــت و بی طرف ــت عدال اس
در ادامــه ایــن بیانیــه آمــده است: هوشــنگ 
ــد. او  ــاره می بین ــاره پ ــون را پ ــرزاده قان نصی
ــه  ــم و خاتم ــرارداد 38 روزه نداری ــد ق می گوی
ــی فصــل  ــه روز پایان ــی ب ــد منته ــرارداد بای ق
ــگاه  ــای باش ــان ادع ــن هم ــاً ای ــد. اتفاق باش
ــا  ــراردادی ت ــوالد اســت. ســروش رفیعــی ق ف
ــه  ــچ وج ــه هی ــته و ب ــل داش ــی فص روز پایان
قــرارداد 38 روزه، نــه منعقــد شــده و نــه 

ــد. ــد ش خواه
در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده اســت:  رفیعــی 
امــا قبــل از اتمــام همــان قــرارداد قانونــی بــه 
ــخ اعزامــش  ــه و از تاری خدمــت ســربازی رفت
تــا همــان پایــان فصلــی کــه نصیــرزاده 

داعیــه دار آن شــده، باشــگاه فــوالد نتوانســته 
از خدمــات وی بهــره بگیــرد. توجــه نصیــرزاده 
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــه مق ــال را ب ــی فوتب و اهال
خدمــت ســربازی کــه خــود نصیــرزاده تدویــن 
جلــب  می گیــرد،  نادیــده  حــاال  و  کــرده 
ــد  ــده باش ــوق خوان ــس حق ــر ک ــم. ه می کنی
ــد در تقابــل دو قانــون و مقــررات عــام  می دان
و خــاص، قانــون خــاص قانــون عــام را محدود 
و تخصیــص و گاه نســخ می کنــد. پیوســت 
مربــوط بــه ســربازان بــه منزلــه قانــون خــاص 
ــه نقل وانتقــاالت قاعــده  اســت و آییــن نام
ــربازان  ــورد س ــه در م ــت ک ــی اس ــام. بدیه ع
ایــن مقــررات خــاص اســت کــه مدنظــر قــرار 

می گیــرد.
بیانیــه مزبــور اضافــه کــرده اســت:  در 
آیین نامــه آمــده اســت مــدت زمــان ســربازی 
جــزو قــرارداد بــا باشــگاه فــوالد حســاب 
ــام  ــه محــض اتم ــد ب نمی شــود و بازیکــن بای
خدمــت ســربازی بــه باشــگاهش برگــردد. در 
باشــگاه فــوالد کســی غیــر از اجــرای همیــن 
مقــررات خواســته دیگــری نــدارد و هــر کــس 
قانــون تــازه ای دارد کــه مطالبــه ایــن 38 
ــا دلیــل و  روز فاقــد وجاهــت قانونــی اســت ب
مــدرک و بــدون تفســیر بــه رأی ارائــه دهــد. 
ــده  ــن پرون ــت در ای ــل عدال ــت اص ــد اس امی

ــود. ــت ش رعای

بیانیه باشگاه فوالد در خصوص 
رسیدگی به پرونده رفیعی

رسول خطیبی:

مدیریت در ماشین سازی تلگرامی بود
ــت:  ــازی گف ــین س ــین ماش ــرمربی پیش س

ــود. ــی ب ــم تلگرام ــن تی ــت در ای مدیری
بـه گـزارش مهـر، رسـول خطیبی کـه چندی 
پیـش از هدایـت فنی تیم فوتبال ماشـین سـازی 
تبریـز کنـاره گیـری کـرد، ایـن روزهـا در کاس 
مربیگـری پروفشـنال فوتبال حضور پیـدا کرده تا 
با افزایـش دانش مربیگری خـود، باالترین مدرک 
مربیگـری فوتبـال ایـران را به همراه تنـی چند از 

مربیـان لیـگ برتری اخـذ کند.
خطیبـی سـابقه هدایـت هـر سـه تیـم لیـگ 
و  دارد  کارنامـه  در  را  تبریـز  فوتبـال  برتـری 
همچنیـن توانسـته تنها مربـی تبریزی باشـد که 
دو تیـم از ایـن شـهر را به لیگ برتر برسـاند. پس 
از دوری چنـد مـدت خطیبـی از رسـانه ها وی در 

گفتگـو بـا مهر سـکوت خـود را شکسـت.

عجله ای برای مربیگری ندارم
وی عنـوان کـرد: من دو پیشـنهاد لیگ یکی و 
یک پیشـنهاد لیگ برتـری دارم امـا کاس درجه 
پروفشـنال فوتبـال آخریـن بـار شـش سـال قبل 
در ایـران برگـزار شـده و احتمـال دارد که تا چند 
سـال آینده برگزار نشـود. اخیرا نیز کنفدراسـیون 
فوتبال آسـیا اعـام کرده که مربیـان برای حضور 
در لیـگ قهرمانـان بایـد ایـن مـدرک را داشـته 
باشـند. بـه همین دلیل مـن فعا به پیشـنهاداتم 
جواب نـداده ام و تمرکزم روی این دوره مربیگری 
اسـت. البتـه بعـد از پایـان کاس اگـر پیشـنهاد 
خوبـی داشـته باشـم، تصمیـم گیـری می کنـم 
وگرنـه فعا عجله ای برای پذیرفتن سـرمربیگری 

تیمـی را ندارم.
وی در ارتبـاط با عملکرد ماشـین سـازی پس 
از حضـور فرهـاد کاظمـی گفت: در مورد ماشـین 

تـا  ماشـین سـازی  اسـت.  زیـاد  سـازی حـرف 
زمانـی کـه بـه لیگ برتـر نیامـده بـود هیچ کس 
صاحب نظـر نبـود امـا بعـد از اینکـه تیـم به لیگ 
برتـر آمـد همه شـدند کارشـناس و صاحـب نظر! 
ایـن اظهارنظرهـا باعـث شـد تـا تیـم به حاشـیه 
بـرود. بـرای جلوگیری از این حاشـیه ها پیشـنهاد 
می دهـم کـه ماشـین سـازی از زیـر چتر باشـگاه 
شـهرداری جـدا شـده و مسـتقل باشـد. خیلی ها 
بـرای تبلیـغ خـود در شـورا و خودشـیرینی برای 

بعضی هـا علیـه تیـم مصاحبـه کردند.
خطیبــی بــا اشــاره بــه عملکــرد اعضــای 

ــادآور  ــازی ی ــین س ــگاه ماش ــره باش ــت مدی هیئ
شــد: بعضــی از اعضــای هیئــت مدیــره در باشــگاه 
ــم  ــد و تصمی ــا« بودن ــط »نم ماشــین ســازی فق
ــن اعضــا  ــود. ای ــک شــخص خــاص ب ــده ی گیرن
بــه حرف هــای خودشــان عمــل نکردنــد و حتــی 
ــات  ــای صورتجلس ــر پ ــود زی ــای خ ــه امضاه ب
هــم احتــرام نگذاشــتند. در بیــن اعضــای هیئــت 
مدیــره اختــاف نظــر شــدید وجــود داشــت و هــر 
کســی یــک حرفــی مــی زد و همــه دیدنــد حتــی 
ــا  ــد و اینه ــش آم ــا پی ــن اعض ــم بی ــری ه درگی
باعــث وجــود حاشــیه و عــدم تمرکــز در تیم شــد.

زحماتم به هدر رفت
وی بـا بیان اینکـه زحمـات او و همکارانش در 
آوردن تیـم ماشـین سـازی بـه لیگ برتـر به هدر 
رفته اسـت، گفـت: من هفت مـاه در لیگ یک در 
ماشـین سـازی بـودم که شـش مـاه از ایـن مدت 
اصـا شـب و روز نداشـتم و کار می کـردم. ایـن 
زحماتـی کـه مـا برای ماشـین سـازی کشـیدیم 

آقایـان با دسـتان خودشـان هـدر می دهند.
خطیبـی اضافه کـرد:  از مسـئوالن می خواهم 
کـه برای ایـن مجموعه تصمیـم منطقی بگیرند. 
ماشـین سـازی بعـد از 20 سـال بـه لیـگ برتر 
رسـیده و نبایـد ایـن دسـتاورد مهـم بـه هـدر 
بـرود. در زمـان مـن ماشـین سـازی مشـکات 
فنـی داشـت امـا بـه جـرات می گویـم کـه اگـر 
ایـن نفـرات در باشـگاه هایـی مثـل گسـترش 
هـر  یـا  پیـکان  سـایپا،  تراکتورسـازی،  فـوالد، 
مجموعـه منظـم دیگـری که تفکـرات حرفه ای 
و سـطح باالیـی دارنـد، بودنـد تیم می توانسـت 

جـزو چهـار تیـم بـاالی جدول باشـد.
ــا بیــان اینکــه مدیریــت یــک باشــگاه  وی ب
نبایــد تلگرامــی باشــد، اظهــار کــرد: مدیرعامــل 
یــک باشــگاه بایــد قابلیت هــا و بــار فنــی یــک 
ــه اینکــه مثــا در تلگــرام از  مربــی را ببینــد ن
حرف هــای بعضی هــا بترســد و تصمیم هــای 
چنیــن  می کنــم  فکــر  بگیــرد.  دیگــری 
ــان دارد و اگــر  مدیریتــی نشــان از ضعــف آقای
ــین  ــده ماش ــود آین ــرف نش ــکل برط ــن مش ای
ــه  ــد هم ــا بای ــود. م ــد ب ــازی خــوش نخواه س
دســت بــه دســت هــم بدهیــم و ایــن مشــکل 
را برطــرف کنیــم. اکنــون موقــع برطــرف کردن 
ایــن مشــکل بــزرگ اســت و اگــر تعلــل کنیــم، 

ــم. ــه ای ــه رفت راه را بیراه

ملکان قهرمان بازی های بومی محلی 
پسران استان شد

ملــکان قهرمــان بــازی دال پــاالن و لــی لــی 
ــی پســران  ــی و محل ــای بوم از ســری رقابت ه

آذربایجــان شــرقی شــد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش 
و جوانـان آذربایجـان شـرقی، این مسـابقه ها به 
میزبانـی اسـکو در بخـش ایلخچی برگزار شـد.

تیــم هایــی از شهرســتان های آذرشــهر، 
اســکو، ایلخچــی، بســتان آبــاد، تبریــز، تیکمــه 
داش، شبســتر، مرنــد، ملــکان، میانــه و هریــس 
محلــی  بومــی  بازی هــای  از  دوره  ایــن  در 

ــد. ــرکت کردن ش
در بــازی دال پــاالن پــس از ملــکان، میانــه 
دوم و شهرســتان های مرنــد و اســکو بــه طــور 

مشــترک بــه مقــام ســوم رســیدند.
ــد،  ــکان اول ش ــز مل ــی نی ــی ل ــازی ل در ب
میانــه بــه مقــام دوم رســید و ایلخچــی و 
تیکمــه داش بــه طــور مشــترک ســوم شــدند.

و  تیم هــا  بــه  بازی هــا  ایــن  پایــان  در 
ــدال  ــی، م ــم قهرمان ــوم حک ــا س ــرات اول ت نف

و کاپ اهــدا شــد.

حضور رکابزنان استان در اردوی تیم 
ملی دوچرخه سواری

دبیــر هیئــت دوچرخــه ســواری آذربایجــان 
ــتان در  ــن اس ــان ای ــور رکابزن ــرقی از حض ش
اردوی تیــم ملــی دوچرخــه ســواری کشــورمان 

ــر داد. خب
ناصـر هوشـیار بـه مهـر اظهـار کـرد: اردوی 
آمـاده سـازی تیـم ملـی دوچرخـه سـواری هم 
اکنـون در حـال برگـزاری اسـت و نماینـدگان 

اسـتان نیـز در ایـن اردو حضـور یافتـه انـد.
وی بـا اشـاره بـه اسـامی نماینـدگان دوچرخه 
سـواری اسـتان در تیـم ملی عنـوان کـرد : صمد 
پورسـیدی و بهنام خسروشاهی به عنوان رکابزنان 
و رسـول هاشـم کندی به عنوان سـرمربی تیم در 
ایـن اردو حاضر هسـتند. همچنین آیدین علیاری 
دوچرخـه سـوار ملکانـی نیـز در اردوی تیـم ملی 

جوانان حضـور دارد.
هوشــیار گفــت: اردوی تیــم ملــی در شــهر 
ــم  ــن تی ــت و ای ــزاری اس ــال برگ ــم در ح ج
ــی  ــرای حضــور در مســابقات قهرمان خــود را ب

ــد. ــاده می کن ــن آم ــور بحری ــیا در کش آس

انتقام تبریزی ها در زمین پیکان تهران

بنـاکار در هفتـه هفدهـم  شـاگردان عـادل 
تیـم  مقابـل  کشـورمان  والیبـال  برتـر  لیـگ 
صدرنشـین پیـکان تهران دسـت بـه کار بزرگی 
زده و ایـن تیم را در زمین خود شکسـت دادند.

بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان،  هفته 
هفدهـم لیـگ برتـر والیبـال جـام شـهدای منا 
و  تهـران  پیـکان  تیم هـای  دیـدار  انجـام  بـا 
شـهرداری تبریـز پیگیـری شـد کـه طـی آن 
نماینـده تبریز دسـت به کار بزرگـی زد و رقیب 
صدرنشـینش را در خانـه خـود مغلوب سـاخت.

تبریزی هـا در سـت های اول، سـوم و پنجـم 
بـه ترتیب بـا نتایج 25 بـر 21، 25 بر 23 و 15 
بـر 11 برابـر حریـف قدرتمند خود پیروز شـده 
و دو سـت دوم و چهـارم را بـا امتیـازات 21 بـر 
25 و 19 بـر 25 بـه تیـم صاحب نـام تهرانـی 

کردند. واگـذار 
والیبــال  نماینــده  اینکــه  جالــب  نکتــه 
امیــر  اخیــر  بــازی  در  آذربایجان شــرقی 
حســینی پاســور و کاپیتــان خــود را بــه علــت 

نداشــت. اختیــار  در  مصدومیــت 
شــهرداری تبریــز همچنیــن درحالــی برابــر 
شــاگردان پیمــان اکبــری و یــاران ســعید 
معــروف هشــتمین بــرد فصــل خــود را جشــن 
گرفــت کــه در بــازی رفــت بــا همیــن نتیجــه 
مغلــوب شــده بــود و بــه ایــن ترتیــب آن 

ــرد. ــی ک ــز تاف ــت را نی شکس
ــال،  ــر والیب ــگ برت ــدی لی در جــدول رده بن
یــاران بنــاکار بــا کســب ایــن پیــروزی شــیرین 
ــود در  ــه صع ــک پل ــا ی ــازی شــده و ب 25 امتی

مــکان ششــم قــرار گرفتنــد.
در ســمت مقابــل پیــکان تهــران کــه پیــش 
ــا  ــود، ب ــابقات ب ــین مس ــازی صدرنش ــن ب از ای
را  امــروز ســومین شکســت خــود  باخــت 
ــم  ــه تی ــز ب ــه کــرد و صــدر جــدول را نی تجرب
ــرد. ــذار ک ــرمایه واگ ــک س ــهری اش بان همش

ــه  ــز در هفت ــهرداری تبری ــال ش ــم والیب تی
ــنبه در  ــردا،  یکش ــا ف ــن رقابت ه ــم ای هجده
دربــی آذربایجــان میهمــان هــم نــام ارومیــه ای 

ــود. خــود خواهــد ب

هفتمین برد تیم والیبال شهرداری 
تبریز تایید شد

ــا  ــال ب ــیون والیب ــی فدراس ــه انضباط کمیت
برنــده اعــام کــردن تیــم شــهرداری تبریــز در 
دیــدار ناتمــام هفتــه هشــتم لیــگ برتــر والیبال 
ــا هــاوش گنبــد، هفتمیــن بــرد ایــن تیــم را  ب

تاییــد کــرد.
در  والیبــال،  فدراســیون  گــزارش  بــه 
ــی  ــال قهرمان ــابقات والیب ــم مس ــه پانزده هفت
باشــگاه های مــردان ایــران جــام »شــهدای 
ــهرداری  ــد و ش ــاوش گنب ــای ه ــا« تیم ه من
ــاف  ــه مص ــد ب ــک گنب ــالن المپی ــز در س تبری
ــت  ــابقه در س ــن مس ــه ای ــد ک ــر رفتن یکدیگ
چهــارم بــه دلیــل پرتــاب اشــیاء از ســوی 
ــد. ــام مان ــن ناتم ــل زمی ــه داخ ــاگران ب تماش

کمیتــه انضباطــی فدراســیون والیبــال بــا 
رســیدگی بــه پرونده این مســابقه رای به شکســت 
فنــی هــاوش گنبــد )ســه بــر صفــر در ســه ســت 

ــز داد. ــل شــهرداری تبری ــر صفــر( مقاب 25 ب
انضباطــی  کمیتــه  رای  کامــل  متــن 
ــرار  ــه ق ــده ب ــن پرون ــال در ای فدراســیون والیب

ــت: ــر اس زی
ناظــر  گــزارش  مطابــق  اینکــه  نظربــه 
فدراســیون علــت ناتمــام مانــدن مســابقه بیــن 
ــز  ــهرداری تبری ــد و ش ــاوش گنب ــای ه تیم ه
ــه  ــزی ب ــاب اشــیاء فل ــخ دهــم دی پرت در تاری
ــه کار  ــال و ب ــابقه و جنج ــن مس ــل زمی داخ
بــردن الفــاظ زشــت و توهیــن آمیــز از ســوی 
ــه تیــم هــاوش  برخــی تماشــاگران منتســب ب
گنبــد بــوده، بــه گونــه ای کــه ادامــه مســابقه 
در آن شــرایط ممکــن نبــوده اســت و بــا امعــان 
نظــر بــه اینکــه برقــراری نظــم و فراهــم کــردن 
ــه  ــابقه ب ــام مس ــرای انج ــب ب ــرایط مناس ش
ــاوش  ــم ه ــه تی ــان اســت ک ــم میزب ــده تی عه
گنبــد بــه تکلیــف قانونــی خــود درحفــظ نظــم 
و آرامــش ســالن مســابقه و کنتــرل تماشــاگران 
ــتناد  ــا اس ــن ب ــر ای ــت. بناب ــرده اس ــل نک عم
ــه از  ــارات حاصل ــررات موضوعــه و اختی ــه مق ب
آئیــن نامــه انضباطــی ســازمان لیــگ بــه ویــژه 
بنــد 38 و 39 از مــاده 10 آئیــن نامــه نتیجــه 
مســابقه ســه بــر صفــر )باخــت فنــی( بــه نفــع 

ــود. ــام می ش ــز اع ــهرداری تبری ــم ش تی
ایــن  احتســاب  بــا  تبریــز  شــهرداری 
ــه  ــک پل ــا ی ــا ب ــازی شــد ت ــروزی، 23 امتی پی
ــر  ــگاه ششــم جــدول لیــگ برت صعــود در جای

ــرد. ــرار گی ــال ق والیب

تاریخ:1395/10/22
شماره:1045/95/10

م الف:409
آگهی حصر وراثت

ـــای محمـــد رحیمـــی دارای شناســـنامه  آق
ــه  ــت بـ ــرح دادخواسـ ــه شـ ــماره 4 بـ شـ
دادگاه  ایـــن  از   1045/95/1 کاســـه 
ـــوده  ـــت نم ـــر وراث ـــی حص ـــت گواه درخواس
و چنیـــن توضیـــح داده کـــه شـــادروان 
ـــنامه  ـــماره شناس ـــه ش ـــی ب ـــی رحیم غامعل
ـــخ 95/4/26 در اقامتـــگاه دائمـــی  13 در تاری
ـــن  ـــه حی ـــه ورث ـــی گفت ـــدرود زندگ ـــود ب خ
الفـــوت آن مرحـــوم منحصـــر اســـت بـــه:

شـــماره  بـــه  رحیمـــی  1-محمـــد 
ـــی ـــر متوف ـــد 1355 پس ـــنامه 4 متول شناس

شـــماره  بـــه  رحیمـــی  رقیـــه   -2
شناســـنامه 757 متولـــد 1350 دختـــر 

متوفـــی
شـــماره  بـــه  رحیمـــی  ربـــاب   -3
شناســـنامه 758 متولـــد 1352 دخترمتوفـــی

اینـــک بـــا انجـــام تشـــریفات مقدماتـــی 
ـــت آگهـــی  ـــور را در یـــک نوب درخواســـت مزب
ـــی دارد و  ـــی اعتراض ـــر کس ـــا ه ـــد ت مینمای
ـــد از  ـــزد او باش ـــی ن ـــه از متوف ـــا وصیتنام ی
ـــک  ـــرف ی ـــی ظ ـــتین آگه ـــر نخس ـــخ نش تاری
ـــم دارد واال  ـــه دادگاه تقدی ـــک روز ب ـــاه و ی م

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــی ص گواه
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اوقات شرعی

و  تبریز، آذرشهر  مردم  نمایندگان  از  یکی 
از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسکو 
برداشت بی رویه نمک از دریاچه ارومیه در این 

خصوص هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسـین 

فرهنگـی بـا هشـدار نسـبت بـه اینکه اسـتحصال 
نمـک از دریاچـه ارومیـه و برداشـت بی رویـه آن 
بـه مشـکالت ایـن دریاچـه افـزوده اسـت، اظهـار 
داشـت: ایـن اقـدام کاهـش آب دریاچـه را در پـی 
داشـته  و زمینه بـروز ریزگردهای نمکی و سـمی 

را فراهـم می کنـد که امکان دارد مقوله سـالمت را 
در معـرض تهدیـد قـرار دهد.

اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده  این 
باید  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  درمجلس 
ارومیه  دریاچه  از  نمک  استحصال  موضوع  به 
توجه اساسی شود، افزود: از جمله وظایف ستاد 
احیای دریاچه ارومیه پرداختن و رصد این امور 
و همچنین پیگیری موضوعات مرتبط به دریاچه 

است که باید به آن توجه جدی داشته باشد.
بیان  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  اقدامات  اینکه 
اما  بوده  موثر  دریاچه  وضعیت  بهبود  جهت 
اقدامات  و  تالش  از  کرد:  تصریح  نیست،  کافی 
این  اما  می کنیم  تشکر  دریاچه  احیای  ستاد 
دریاچه  وضعیت  بهبود  و  نبوده  کافی  اقدامات 
وسیع  تالش های  و  موثرتر  اقدامات  نیازمند 
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  این  است.  تر 
محاسبات مجلس شورای اسالمی انجام اقداماتی 
مانند مدیریت استحصال نمک، توجه به منشاء 
برای مقابله  بینی علمی  گازهای سمی و پیش 
با آن ها و همچین جلوگیری از ورود پساب های 
جهت  در  موثر  اقدامات  جمله  از  را  صنعتی 
گفت:  و  دانست  ارومیه  دریاچه  وضعیت  بهبود 
به موضوعاتی مانند انتقال آب به دریاچه و ورود 

پساب های تصفیه شده نیز باید توجه کرد.

یکی از نمایندگان تبریز، آذرشـهر و اسـکو در 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه بدون 
رعایـت کپی رایـت، دورخیـزی بـرای بازارهـای 
اقتصـادی آثـار هنـری متصـور نیسـت، گفـت: 
دود نپیوسـتن بـه کنوانسـیون بـرن در چشـم 

صاحبـان آثـار هنـری و فرهنگـی رفته اسـت.
محمداسـماعیل  ملـت،   خانـه  گـزارش  بـه 
سـعیدی اظهـار داشـت: متاسـفانه هنـوز برخی 
پیش نیازهـای بدیهـی نظیـر کنتـرل و حفاظت 
در  سـینمایی  آثـار  تولیدکننـدگان  حقـوق  از 
ایـران جـدی گرفتـه نشـده اسـت بنابرایـن در 
ایـن شـرایط دورخیزی بـرای ورود بـه بازارهای 

تـازه اقتصـادی امکان پذیـر نخواهـد بـود.
ایـن نماینده مجلـس مهم تریـن دلیل ضعف 
اقتصـادی سـینما و  دیگـر حوزه هـای ادبـی و 

هنـری را عـدم اهتمـام جامع نهادهای مسـئول 
در حـوزه نظارت بر اینترنـت و دانلود غیرقانونی 
ایـن آثار دانسـت و افـزود: دسـتگاه های نظارتی 
و مسـئول بایـد برنامه های جـدی و کالن تری را 
درخصـوص جلوگیـری از کپی غیرمجـاز از آثار 
هنـری دنبـال کنند،  ضمن اینکه فرهنگ سـازی 

بایـد در رأس برنامه هـا قـرار گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه چارچوب های مشـخصی 
در رابطـه بـا کپـی رایـت در قانـون آمـده کـه 
اگـر رعایـت شـوند می تـوان مانـع از تکثیرهای 
غیرمجـاز آثـار ادبـی و هنـری شـد، ادامـه داد: 
خـالء قانونـی در داخل کشـور به معنـای واقعی 
کـه عواقبـی بـرای افـراد خاطـی در پی داشـته 
باشـد، وجـود نـدارد لـذا ضعـف نظارتـی را باید 
دلیـل افزایـش کپی هـا و دانلودهـای غیرمجـاز 

دانست. کشـور  در 
ســعیدی افــزود: کنوانســیون بــرن در جهــان 
بــا هــدف جلوگیــری از کپی  هــای غیرمجــاز از 
آثــار هنــری و ادبــی تشــکیل شــده اســت بــه 
همیــن دلیــل کشــورهای عضــو ایــن معاهــده 
ــاز در  ــای غیرمج ــب کپی ه ــی از عواق بین الملل
امــان مانده انــد و چنیــن مشــکلی را در داخــل 

و خــارج از کشورشــان ندارنــد.
ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس ــن عض ای
ــود  ــه داد: عواقــب عــدم جلوگیــری از دانل ادام
و تکثیــر فیلم هــای خارجــی در ایــران بــه 
ــن  ــه همی ــت ب ــیده اس ــز رس ــی نی ــار داخل آث
دلیــل امــروزه عــدم پایبنــدی بــه حقــوق 
ــن  ــا ای ــف در کشــور مشــاهده می شــود، ب مول
اوصــاف بایــد گفــت تــا زمانــی کــه ایــران عضــو 
کنوانســیون بــرن نشــود نخواهــد توانســت بــه 
ــور  ــل کش ــی در داخ ــت حت ــت کپی رای وضعی

ــد. ــامان ده س

هشدار فرهنگی درباره
 استحصال بی رویه نمک از دریاچه ارومیه

روایت سعیدی از اقتصاد هنری


