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روزنامه

ورود 20 واگن جدید 
برای قطار شهری تبریز

شـهردار تبریـز اعـام کـرد: تعـداد چهـار 
رام معـادل 20 واگـن جدیـد بـه پایانـه ائـل 
 گلـی قطـار شـهری تبریـز وارد شـد کـه بـا 
ایـن تعـداد مجمـوع واگن هـا بـه 60 واگـن 

می رسـد.
صـادق نجفـی با بیان اینکه هـم اکنون 12 
رام قطـار در مجموعـه پایانـه ائـل گلـی قطار 
شـهری تبریز مسـتقر شده اسـت، اظهار کرد: 
ایـن تعـداد قابلیت ارائه خدمـات در خط یک 

قطارشـهری تبریز را خواهد داشـت.
وی اظهـار کرد: پـروژه قطار شـهری تبریز 
در سـه سـال اخیـر در بخش هـای مختلـف 
بخش هـای  و  ریل گـذاری  واگن هـا،  تامیـن 
عملیاتـی و عمرانـی مختلـف ادامـه داشـته و 
در ایـن راسـتا سـعی کرده ایـم رونـد تامیـن 
واگن هـا را بـا اجـرای راهبردهـای موثـر مالی 
شـرکت  بـا  کـه  تفاهم نامه هایـی  پیگیـری  و 
خارجـی منعقد شـده، بـی  وقفه ادامـه دهیم.

نجفـی ادامـه داد: پیگیری زیرسـاخت های 
عمرانـی و تامیـن واگن هـا بـه صـورت تـوام 

اسـتمرار داشـته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از نخســتین  
روزهــای آغــاز مســئولیت در حــوزه اجرایــی 
شــهر، متــرو را بــه عنــوان اولویــت اول 
توســعه و عمــران تبریــز در نظــر گرفته ایــم، 
ــدود  ــر ح ــال اخی ــه س ــد: در س ــادآور ش ی
10هــزار میلیــارد ریــال بــرای توســعه پــروژه 
قطــار شــهری تبریــز هزینــه شــده و ایــن در 
حالــی اســت کــه در 10 ســال پیــش  از ایــن 
دوره تنهــا دو هــزار و 180 میلیــارد ریــال از 
ــن  ــه ای ــز ب ــهرداری تبری ــت و ش ــوی دول س

ــود. ــق  شــده ب ــروژه تزری پ
شـهردار تبریـز گفـت: فازهـای اول و دوم 
خـط یـک متـرو تکمیـل شـده و بـه زودی 
بـا آغـاز فرآینـد مسـافرگیری در مرکـز شـهر 
روزانـه به بیـش از 50 هزار نفـر خدمات ارائه 

خواهـد داد.
نجفـی اضافـه کـرد: تکمیل فاز سـوم خط 
یـک و عملیـات حفاری در سـایر خطـوط نیز 

با پیشـرفت چشـمگیر در حال اجراسـت.

انتقاد از ُکندی دولت در حذف 
یارانه پردرآمدها

نماینــده ملــکان و رئیــس کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
ــه  ــذف یاران ــفانه در ح ــت متاس ــه دول اینک
پردرآمدهــا بــه ُکنــدی عمــل می کنــد، 
ــار  ــه چه ــا یاران ــروز تنه ــه ام ــا ب ــت: ت گف
میلیــون نفــر قطــع شــده و مجلــس پیگیــر 
و  اســت  دولــت  توســط  قانــون  اجــرای 
بی قانونــی از ســوی مســئوالن دولتــی بــرای 

ــت. ــی نیس ــون پذیرفتن ــرای قان اج
ســلمان  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــش  ــب افزای ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــدادادی ب خ
و  امــداد  کمیتــه  مددجویــان  مســتمری 
ــا  ــه پردرآمده ــی حــذف یاران بهزیســتی درپ
دربرنامــه ششــم توســعه اظهــار داشــت: ایــن 
پیشــنهاد ازســوی کمیســیون اجتماعــی 
ــرح  ــم مط ــه شش ــه برنام ــس در الیح مجل
ــی  ــل قبول ــه طورحتــم اقــدام قاب شــد کــه ب
تحــت  افــراد  منافــع  افزایــش  درجهــت 

اســت. حمایتــی  ســازمان های  پوشــش 
نماینــدگان  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
برنامــه  درالیحــه  اجتماعــی  کمیســیون 
ــش  ــه افرای ــت را موظــف ب ــا دول ششــم تنه
ــه  ــان کمیت ــتمری مددجوی ــد مس 20 درص
امــداد و بهزیســتی براســاس حداقــل حقــوق 
مصــوب شــورای عالــی اشــتغال کردنــد 
ــه  ــه ب ــس باتوج ــی مجل ــه علن ــا در جلس ام
رییــس مجلــس  و  نماینــدگان  تاکیــدات 
ــن  ــرای ای ــع الزم ب ــن مناب ــر تامی ــی ب مبن
کار مصــوب شــد کــه از محــل حــذف یارانــه 
مســتمری  افزایــش  اعتبــار  پردرآمدهــا  

مددجویــان تامیــن شــود.
نماینـده مـردم ملـکان درمجلـس شـورای 
سـوی  از  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  اسـامی 
مجلـس دوره قبـل موظـف بـه حـذف یارانـه 
پردرآمدها شـده بـود، افزود: متاسـفانه دولت 
در حـذف یارانـه پردرآمدهـا بـه ُکنـدی عمل 
می کنـد امـا  بایـد در اسـرع زمـان و درمدت 
زمـان کوتاهـی افـراد غیرمسـتحق از  دریافت 
یارانـه را شناسـایی و حذف یارانـه آن ها را در 

دسـتور کار قـرار داد.

فـرش دسـتباف ایـران عمـری بـه درازای 
تاریـخ هنـر و فرهنـگ ایرانـی دارد شـناخت 
جهانیان از قالی ایران و سـتودن آن ناشـی از 
تـاش و شـوریدگی مردمانـی اسـت که ذوق 
هنـری را بـا جاذبه های پر رمـز و راز فرهنگ 
و هنـر ملـی درآمیخته اند فـرش بعنوان یکی 
از ارزشـمندترین دسـتاوردهای مـردم ، خـود 

یـک فرهنگ می باشـد.
صنعـت فرش از لحـاظ اشـتغالزایی، ایجاد 
قابـل  نقـش  ارز  تحصیـل  و  افـزوده  ارزش 
توجهـی در اقتصـاد ایـران دارد. ایـن صنعـت 
ضمـن ایـن کـه کمتریـن میـزان ارزبـری را 

دارد، 
بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی کشـور و 
اقتصـاد  از  رهایـی  بـرای  مسـئوالن  تـاش 
از  فـرش  ، صنعـت  )نفتـی(  تـک محصولـی 
نظـر اقتصادی اهمیـت فراوانـی دارد زیرا اوال 
کلیـه مـواد اولیه) پشـم ، نـخ، دار قالـی و....( 
در داخـل کشـور یافـت می شـود و نیـازی به 
واردات مـواد اولیه نمی باشـد کـه این ویژگی 
موجـب مـی شـود ارز از کشـور خـارج نشـود

از ایـن رو توجـه بـه فـرش دسـتباف در 
شـرایط حاضـر اقتصاد ایـران در ابعاد مختلف 
برخـی  گشـای  راه  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
مشـکات مـی توانـد باشـد. فـرش دسـتباف 
با سـرمایه گـذاری انـدک می توانـد جمعیت 

زیـادی را از لحـاظ شـغلی تامیـن نمایـد.

توجه به فرش دستباف

بررسی اتصال کارت های 
بانکی ایران و آذربایجان

مدارس رایگان 
هوشمند سازی می شود

کیان پور:

سونامی تقاضای مسکن 
جامعه را تهدید می کند

هشدار سعیدی به از 
دست رفتن بازارهای 

بین المللی صنایع دستی

ــامت  ــن سـ ــع خیریـ ــام مجمـ ــم مقـ قائـ
ـــاخت  ـــعه و س ـــه توس ـــک ب ـــت: کم ـــور گف کش
و ســـاز مراکـــز درمانـــی و بهداشـــتی در 
ـــی  ـــدف اصل ـــت ه ـــروم و پرجمعی ـــق مح مناط

ایـــن مجمـــع اســـت.
عبـــاس پورهاشـــمی در حاشـــیه مراســـم 
ــش  ــاز در بخـ ــروژه خیرسـ ــک پـ ــاح یـ افتتـ
ـــزود:  ـــتر اف ـــتان شبس ـــع شهرس ـــان از تواب دری
ـــر  ـــزون ب ـــته اف ـــال گذش ـــع در س ـــن مجم ای
ــوزه  ــال در حـ ــارد ریـ ــزار میلیـ ــت هـ هشـ
ــت  ــته اسـ ــی داشـ ــروژه عملیاتـ ــامت پـ سـ
ـــل  ـــاری قاب ـــد آم ـــود می توان ـــوع خ ـــه در ن ک
توجـــه در بخـــش بهداشـــت و درمـــان بـــه 

شـــمار آیـــد.
وی اظهـــار کـــرد: عـــاوه بـــر رقـــم 
فـــوق، خیریـــن ســـامت کشـــور در طـــول 
مترمربـــع  هـــزار   600 گذشـــته  ســـال 
زمیـــن در اقصـــی نقـــاط کشـــور در اختیـــار 
دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی قـــرار داده 
انـــد کـــه رقـــم مربـــوط بـــه ایـــن بخـــش 
ــت. ــوق اسـ ــرد فـ ــتر از عملکـ ــیار بیشـ بسـ

ــع  ــه مجمـ ــان اینکـ ــا بیـ ــمی بـ پورهاشـ
خیریـــن ســـامت ایـــران تشـــکلی مردمـــی 
ــن و  ــردم، خیریـ ــود مـ ــط خـ ــوده و توسـ بـ

ـــی  ـــاد عموم ـــود، اعتم ـــوکاران اداره می ش نیک
ـــن و  ـــزرگ تری ـــه را ب ـــن مجموع ـــن ای ـــه ای ب
ـــد:  ـــادآور ش ـــت و ی ـــرمایه آن دانس ـــن س بهتری
ـــال  ـــه روز در ح ـــی روز ب ـــاد عموم ـــن اعتم ای

افزایـــش اســـت.
ـــع  ـــای مجم ـــه فعالیت ه ـــاره ب ـــا اش وی، ب

خیریـــن ســـامت در آذربایجـــان شـــرقی از 
اجـــرای تعـــداد 9 پـــروژه در ایـــن اســـتان 
خبـــر داد و گفـــت: یکـــی از ایـــن پروژه هـــا 
ــاحت 800  ــه مسـ ــامت بـ ــز سـ ــه مرکـ کـ
هفتـــه  می شـــد،  شـــامل  را  مترمربـــع 
توابـــع  از  دریـــان  بخـــش  در  گذشـــته 

شهرســـتان شبســـتر مـــورد بهـــره بـــرداری 
قـــرار گرفـــت.

ـــرای  ـــرای اج ـــرد: ب ـــه ک ـــمی اضاف پورهاش
ــال از ســـوی  ــارد ریـ ــروژه 10 میلیـ ایـــن پـ
خیریـــن ســـامت شبســـتر هزینـــه شـــده و 
ـــرای  ـــز ب ـــز نی ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
ـــال  ـــارد ری ـــت میلی ـــر هف ـــغ ب ـــز آن بال تجیه

ســـرمایه گـــذاری کـــرده اســـت.
وی، پـــروژه بیمارســـتان طالقانـــی تبریـــز 
بـــه مســـاحت ســـه هـــزار مترمربـــع، مرکـــز 
مســـاحت 550  بـــه  ســـردرود  ســـامت 
مترمربـــع، مرکـــز بهداشـــت روســـتای علـــی 
شـــاه بـــه مســـاحت یـــک هـــزار و 500 
مترمربـــع و طرح هـــای ســـتارخان در تبریـــز 
ـــت  ـــای در دس ـــوار را از پروژه ه ـــتای ال و روس
ـــور در  ـــامت کش ـــن س ـــع خیری ـــرای مجم اج

آذربایجـــان شـــرفی نـــام بـــرد.
قائـــم مقـــام مجمـــع خیریـــن ســـامت 
اجرایـــی  عملیـــات  افـــزود:  کشـــور 
پیشـــرفت های  بـــا  فـــوق  پروژه هـــای 
ــال  ــدی در حـ ــا 90 درصـ ــی 50 تـ فیزیکـ
ـــر  ـــا حداکث ـــی از آن ه ـــه یک ـــت ک ـــام اس انج
ــرداری  ــره بـ ــال بهـ ــر امسـ ــه فجـ ــا دهـ تـ
ـــرد. ـــرار می گی ـــردم ق ـــار م ـــده و در اختی ش

توسعه مراکز درمانی مناطق محروم، هدف اصلی 
مجمع خیرین سالمت
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حمزه زاده:

نوروز ۹6 افزایش نرخ 
اقامت در هتل نداریم

پیامدهای افزایش 
13.۹ درصدی مالیات 

آذربایجان شرقی

نگرانی کمیسیون کشاورزی مجلس 
از وضعیت دریاچه ارومیه

بیشتر هتل داران عالقه ای به افزایش نرخ ندارند

این روند ناصواب و غیرعادالنه باید متوقف شود
این روند موجب فرار سرمایه از آذربایجان شرقی می شود

۹۰ درصد مسافران هتل ها ایرانی هستند

آمار سال های گذشته نشان داده ما مالیات دهنده خوبی هستیم
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یادداشــت دیدگاه

مهتاب افشین نسب

در قراردادهای مربوط به معامله ملک ارکانی 
و  مبهم  قرارداد،  آن ها  بدون  که  دارد  وجود 
بااعتبار است. مهم ترین این رکن ها عبارتند از:

1- قید هویت و مشخصات کامل به همراه 
آدرس محل سکونت و تلفن تماس متعاملین 

قرارداد
2- ذکر مشخصات سند رسمی معامله شامل 
پاک های ثبتی فرعی و اصلی بخش و آدرس 

کامل محل مورد معامله
به  معامله  انجام  مدت  شدن  مشخص   -3
شکل کامًا واضح و این که اگر در آن مدِت 
تعیین شده هر یک از متعاملین به تعهدات خود 
عمل نکنند تصمیمات اتخاذ شده طبق توافق 

طرفین جاری خواهد شد.
4- درج دقیق قیمت معامله

5- مشخص کردن دفترخانه جهت انتقال 
سند رسمی

6- تعیین داور در اختافات و دعاوی ناشی 

از قرارداد و تحریر آن
7- دقت فراوان در تنظیم قرارداد به دلیل 

سلب نمودن خیارات از متعاملین
8- انتخاب و درج ضمانت اجرایی مناسب 

برای عدم اجرای تعهدات طرفین
9- گواهی قراردادهای مربوط به اجاره ملک 
توسط دو نفر شاهد و ممهور کردن قرارداد به 
مهر مشاور اماک و امضای آن، تا مشمول قانون 
مصوب سال 76 شود؛  ضمن اینکه هر شرطی 
قرار  توافق  مورد  نباشد می تواند  قانون  خاف 

گرفته و در اجاره نامه قید شود.
10- در قراردادهای اجاره،  مدت اجاره نامه،  
میزان اجاره،  نوع کاربری،  تعداد مستاجران و 
داوری که در مواقع بروز اختاف، قضاوت کند 

در قرارداد درج شود.
که  است  نکته ضروری  این  ذکر  پایان،  در 
اشخاص بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه 

حق پیش فروش ملک را ندارند.

ــود اجــرای  ــرار ب ــا ق ــق پیــش بینی ه طب
قانــون هدفمنــدی یارانه هــا ظــرف پنــج 
ســال بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی و 
معیشــتی مــردم بیانجامــد امــا خاصــه 
شــدن اجــرای ایــن قانــون بــه پرداخــت بــی 
ــردم  ــه م ــدی ب ــه نق ــاب یاران ــاب و کت حس
ــه  ــن طــرح ب از همــه اقشــار ســبب شــد ای
جــای تاثیــر مثبــت بــر اقتصــاد پیامدهایــی 
ــار آورد. ــه ب ــران ب ــاد ای ــرای اقتص ــی ب منف

هدفمنـدی  قانـون  اجـرای  منفـی  آثـار 
یارانه هـا کـه در دولـت دهـم کلیـد خـورد از 
ابتـدای دولت یازدهم برای مردم و مسـئوالن 
نمایـان شـد. دولـت پیشـین که سرمسـت از 
عدالـت  شـعار  دالری   140 نفـت  فـروش 
اجتماعـی را سـر مـی داد نـه تنهـا نتوانسـت 
بـه ایـن شـعار جامعـه عمـل بپوشـاند بلکـه 
در نهایـت یـک خزانـه خالـی و بـار سـنگین 
پرداخـت یارانـه نقـدی در دوره افـت فاحـش 

بهـای نفـت را بـه دولـت بعـد از خود سـپرد.
طبـق اعـام مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
در مهـر امسـال بررسـی های پنـج سـاله ایـن 
مرکـز در زمینـه اجـرای قانـون هدفمنـدی 
یارانه هـا نشـان می دهـد این طـرح پیامدهای 
سـنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشـور به 

همراه داشـته اسـت. 
میانگیـن سـه  بـه طـور  ماهیانـه  اکنـون 
هـزار و 400 میلیـارد تومـان پول نقـد، میان 
بیشـینه جمعیت ایران از فقیـر گرفته تا غنی 
بـه طور مسـاوی پخـش می  شـود؛ روندی که 
مشـکات فراوانـی را دامنگیـر اقتصـاد ایـران 
کـرده اسـت. حـال پس از گذشـت سـال ها از 
اجـرای بـی سـر و سـامان قانـون هدفمنـدی 
یارانه هـا دولـت یازدهـم عـزم خـود را جـزم 
را  افسـار گسـیخته  ایـن شـرایط  تـا  کـرده 

بخشد. سـامان 
ادامه دارد...

مظفر حسین پور

ارکان معامله ملکی هدفمندی حقیقی یارانه ها
)بخش دوم(

آقاپور علیشاهی مطرح کرد:

ضرورت جلوگیری از واگذاری 
کارخانه ها به سفته بازان
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ادامه از صفحه 1

انتقاد از ُکندی دولت در حذف یارانه 
پردرآمدها

 البتـه دولـت تاکنون چهار 
از دریافـت  را  پردرآمـد  افـراد  از  نفـر  میلیـون 
یارانـه حـذف کـرده و اخیـرا مسـئوالن دولتـی 
اعـام کـرده انـد کـه حـذف سـه میلیـون نفـر 

دیگـر را نیـز دردسـتور کار دارنـد.
وی بــا تاکیــد براجــرای قانــون حــذف یارانــه 
پردرآمدهــا توســط  دولــت و اختصــاص آن بــه 
افزایــش مســتمری مددجویــان تحــت حمایــت 
ســازمان های حمایتــی، تصریــح کــرد: مجلــس 
شــورای اســامی پیگیــر اجــرای قانــون توســط 
ــی از ســوی مســئوالن  ــت اســت و بی قانون دول
پذیرفتنــی  قانــون  اجــرای  بــرای  دولتــی 

نیســت.
حساســیت  بــه  اشــاره  بــا  خــدادادی 
در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
جهــت افزایــش مســتمری مددجویــان کمیتــه 
طورحتــم  بــه  گفــت:  بهزیســتی  و  امــداد 
پیگیری هــای الزم از ســوی مجلــس بــرای 
ــرا  ــرد زی ــورت  می گی ــون ص ــن قان ــرای ای اج
مجلــس بــه عنــوان یــک نهــاد قانونگــذار 
افزایــش  راســتای  در  بســیاری  تاش هــای 
و  امــداد  کمیتــه  مددجویــان  مســتمری 
ــرای حــل مشــکات  بهزیســتی انجــام داد و ب
بایــد قانــون  ایــن قشــر ازجامعــه دولــت 
ــده و  ــال آین ــدای س ــس را ازابت ــوب مجل مص
بــا آغــاز اجــرای برنامــه ششــم در دســتور کار 

ــد. ــرار ده ق
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه کمیتــه 
ــش  ــتای افزای ــد درراس ــتی بای ــداد و بهزیس ام
ــد،  ــت کنن ــود حرک ــان خ ــدی مددجوی توانمن
ــداد  ــا تع ــش توانمندی ه ــا افرای ــد ب ــزود: بای اف
ــی  ــازمان های حمایت ــش س ــت پوش ــراد تح اف
را کاهــش داد، ضمــن اینکــه دولــت نیــز بایــد 
ــس  ــات مجل ــال مصوب ــام و کم ــه اجــرای تم ب

ــد. ــد باش ــامی پایبن ــورای اس ش

تونل انرژی تبریز 3 قربانی گرفت

ــی  ــان خاقان ــرژی در خیاب ــل ان ــزش تون ری
ــد. ــر ش ــدن 3 کارگ ــته ش ــث کش ــز باع تبری

بــه گــزارش عجــب شــیر،  بــا ریــزش تونــل 
انــرژی پنــج نفــر زیــر آوار گرفتــار شــده بودنــد 
ــا تــاش نیروهــای آتش نشــانی، دو نفــر  کــه ب
از آنــان زنــده از آوار خــارج شــدند امــا تــاش 
ــر  ــه کارگ ــات س ــرای نج ــدادی ب ــوران ام مام
دیگــر نتیجــه نــداد و متاســفانه ایــن ســه 

ــد. کارگــر جــان باختن
همــدان،  اهــل  شــده  فــوت  کارگــران 
شــهرهای شــمالی کشــور و یکــی از روســتاهای 

ــتند. ــز هس ــراف تبری اط
ــن  ــکل تامی ــل مش ــرای ح ــرژی ب ــل ان تون
ــال 500  ــور انتق ــه منظ ــز ب ــز تبری ــرق مرک ب
ــود. ــوی احــداث می ش ــرق فشــار ق ــگاوات ب م

انــرژی چهــار کیلومتــر و  تونــل  طــول 
ــن  ــب تله کابی ــماره 19 جن ــیر آن دکل ش مس
ــان شــهید  ــو، خیاب ــوار ایده ل ــی، بل ــن عل عون ب
ــان  ــان بهشــت، خیاب ــی، خیاب ــی خمین مصطف
ــزی  ــان روشــنایی و پســت مرک ــدرس، خیاب م
ــه  ــل ب ــن تون ــت. ای ــز اس ــزی تبری GIS مرک
ــر احــداث می شــود. عمــق 12 و قطــر 2.5 مت

اوباما فرمان وضعیت اضطرار ملی در 
مورد ایران را تمدید کرد

بـاراک اوبامـا در نامـه ای بـه کنگـره آمریـکا 
خواسـتار تـداوم وضعیـت اضطـرار ملـی درباره 
ایـران، کوبا، لیبـی، زیمباوه، ونزوئـا، اوکراین و 

تروریسـت های مخـل فراینـد صلـح شـد.
آمریـکا  رئیس جمهـور  فـارس،  گـزارش  بـه 
دوره  پایـان  بـه  هفتـه  یـک  از  تـر  کـم  کـه 
وضعیـت  فرمـان  مانـده  ریاسـت جمهوری اش 
اضطـرار ملـی در مـورد ایـران را بـه مـدت یک 

تمدیـد کـرد. سـال دیگـر 
که  کرده  خاطرنشان  آمریکا  رئیس جمهور 
وضعیت اضطرار ملی درباره ایران که واشنگتن 
در  بایستی  کرده،  اعام   1995 مارس   15 روز 
ادامه  از 17 مارس سال 2017  بازه زمانی بعد 
پیدا کند. وی همچنین با اشاره به حصول توافق 
خاطرنشان   5+1 گروه  و  ایران  میان  هسته ای 
کرده که واشنگتن تحریم های مرتبط با مسائل 

هسته ای را وفق این توافق رفع کرده است.
و  اقدامـات  از  برخـی   « اسـت:  نوشـته  وی 
سیاسـت های حکومـت ایـران مغایـر بـا منافـع 
ایالـت متحـده در منطقـه بـوده و تهدیدهـای 
ملـی،  امنیـت  علیـه  فوق العـاده  و  غیرعـادی 
سیاسـت خارجـی و اقتصـاد ایـاالت متحـده به 
وجـود می آورنـد. بـه ایـن دلیـل مـن تصمیـم 
گرفتـه ام وضعیـت اضطـرار ملـی اعـام شـده 
دربـاره ایـران تـداوم یابـد و تحریم هـای جامـع 
علیـه ایـران جهـت پاسـخ دهی بـه ایـن تهدید 

حفـظ شـوند.«

بررسی اتصال کارت های بانکی 
ایران و آذربایجان

آذربایجـــان  جمهـــوری  و  ایـــران 
ــتم های  ــازی سیسـ ــان سـ ــای یکسـ فرصت هـ
کارت هـــای بانکـــی دو کشـــور را بررســـی 

. می کننـــد
ـــزی  ـــک مرک ـــوز، بان ـــد نی ـــزارش ترن ـــه گ ب
جمهـــوری آذربایجـــان افـــزود: هـــم اکنـــون 
ایـــن موضـــوع در یـــک کمیســـیون کارشناســـی 

ـــت. ـــه اس ـــال مطالع ـــترک در ح مش
ــور  ــزی دو کشـ ــای مرکـ ــای بانک هـ رؤسـ
در جریـــان ســـفر حســـن روحانـــی رییـــس 
جمهـــوری ایـــرن بـــه جمهـــوری آذربایجـــان 
در اوت ســـال 2016 یادداشـــت تفاهمـــی 
ــای  ــتم کارت هـ ــال سیسـ ــوص اتصـ در خصـ
بانکـــی دو کشـــور امضـــا کردنـــد. بـــر ایـــن 
اســـاس شـــهروندان دو کشـــور می تواننـــد 
ـــر  ـــور دیگ ـــود در کش ـــی خ ـــای بانک از کارت ه

اســـتفاده کننـــد.
ــردن  ــل ک ــی متص ــای احتمال ــی از راه ه یک
کارت هــای بانکــی دو کشــور به یکدیگــر اتصال 
ــای  ــبکه پرداخت ه ــه ش ــی ب ــای ایران بانک ه
ــان  ــوری آذربایج ــزی جمه ــک مرک ــی بان کارت
اســت. در ایــن صــورت شــهروندان ایرانــی 
قــادر خواهنــد بــود از کارت هــای بانکــی خــود 

ــد. ــتفاده کنن در آذربایجــان اس
ــز  ــی نیـ ــهروندان آذربایجانـ ــن شـ همچنیـ
ــی  ــای بانکـ ــران از کارت هـ ــد در ایـ می تواننـ
ـــن الزم  ـــر ای ـــاوه ب ـــد. ع ـــتفاده کنن ـــود اس خ
نیســـت ایـــران بـــه سیســـتم پرداخت هـــای 
ــر  ــی نظیـ ــتم هایـ ــا سیسـ ــی یـ ــن المللـ بیـ
ـــتم  ـــرا سیس ـــدد زی ـــترکارت بپیون ـــزا و مس وی
ـــه  ـــان ب ـــوری آذربایج ـــی جمه ـــای بانک کارت ه
ـــده  ـــف ش ـــی تعری ـــبکه داخل ـــک ش ـــورت ی ص
ــن  ــی ایـ ــتم بانکـ ــل سیسـ ــت و در داخـ اسـ

ــد. ــت می کنـ ــور فعالیـ کشـ
در  ایرانـــی  بانـــک   32 اکنـــون  هـــم 
ـــوری  ـــک جمه ـــان و 30 بان ـــوری آذربایج جمه

آذربایجـــان در ایـــران فعالیـــت دارنـــد.

ارتباطات بین المللی و ظرفیت های 
کشاورزی استان

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
ــه  ــه ب ــرورت توج ــر ض ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــتن در  ــی اس ــاورزی و معدن ــای کش ظرفیت ه

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــات بین الملل ارتباط
بــه گــزارش روابــط عمومــی و اموربیــن 
ــی  ــرقی،  عل ــان ش ــتانداری آذربایج ــل اس المل
ــیون  ــول فدراس ــا سرکنس ــدار ب ــواداد در دی ن
روســیه در رشــت بــا اشــاره بــه همکاری هــای 
ــت:  ــیه گف ــران و روس ــادی ای ــترک اقتص مش
ــتور  ــا در دس ــن همکاری ه ــطح ای ــای س ارتق

ــرار دارد. ــا ق کار م
وی بـا اشـاره بـه تاثیـرات مثبـت اقتصـادی 
برجـام خاطرنشـان کـرد: در طـول یـک سـال 
گذشـته بیـش از یـک میلیـارد و 500 میلیـون 
اسـتان  بـرای  خارجـی  سـرمایه گذاری  دالر 

آذربایجـان شـرقی تصویـب شـده اسـت.
نواداد پتانسـیل های برجسـته اقتصادی استان 
از قبیـل صنعت قطعه سـازی، معدن و کشـاورزی 
را مـورد تاکیـد قـرار داد و افـزود: زیرسـاخت های 
شـرقی  آذربایجـان  در  مناسـبی  سـرمایه گذاری 
اسـتانی  ارشـد  مدیـران  تمامـی  و  دارد  وجـود 

همـکاری مناسـبی در ایـن خصـوص دارنـد.
وی وجود منطقه آزاد ارس را یکی از قابلیت های 
ویـژه اسـتان دانسـت و ادامـه داد: در حـال حاضـر 
روزانـه 20 هـزار کیلـو گوجه فرنگـی و خیـار از این 
منطقـه آزاد به کشـور روسـیه صادر می شـود و این 

صـادرات قابل افزایش اسـت.
ــت  ــیه در رش ــیون روس ــول فدراس سرکنس
نیــز در ایــن دیــدار بــر افزایــش همکاری هــای 
اقتصــادی کشــور متبوعــش ش بــا آذربایجــان 

شــرقی تاکیــد کــرد.
ــفانه  ــت: متاس ــی یف گف ــتانتین آلکس کانس
ــران  ــن ای ــادی بی ــای اقتص ــطح همکاری ه س
ــی  ــای سیاس ــر از همکاری ه ــم ت ــیه ک و روس
ــش را  ــت افزای ــا قابلی ــن همکاری ه ــت و ای اس

دارد.

ــامی  ــوری اسـ ــروز جمهـ ــده هوانیـ فرمانـ
در  هوانیـــروز  اینکـــه  بیـــان  بـــا  ایـــران 
آمادگـــی کامـــل رزمـــی قـــرار دارد، گفـــت: 
یـــگان هوانیـــروز آذربایجان شـــرقی یکـــی 
ــوده  ــتقراری بـ ــرعتی و اسـ ــای سـ از یگان هـ
ــئوالن  ــای مسـ ــه حمایت هـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
ـــم. ـــتان داری ـــن اس ـــری در ای ـــم ت ـــکات ک مش

ـــن  ـــور بی ـــی و ام ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــر  ـــرقی،  امی ـــان ش ـــتانداری آذربایج ـــل اس المل
ـــا  ـــدار ب ـــاری در دی ـــنگ ی ـــرتیپ دوم هوش س
ــار داشـــت:  ــتاندار آذربایجان شـــرقی اظهـ اسـ
ـــن  ـــی از اولی ـــور یک ـــروز کش ـــای هوانی یگان ه
ـــاب  ـــس از انق ـــه پ ـــود ک ـــش ب ـــای ارت یگان ه
تنهـــا در 18 مـــاه آغـــاز انقـــاب 44 شـــهید 

ـــرد. ـــام ک ـــامی و نظ ـــاب اس ـــم انق تقدی
وی افـــزود: هوانیـــروز یکـــی از یگان هـــای 
ـــی و در  ـــروی زمین ـــر نی ـــیار مؤث ـــد و بس کارآم
ـــت. ـــوده و هس ـــران ب ـــت ای ـــام مل ـــت تم خدم

امیـــر یـــاری بـــا بیـــان اینکـــه هوانیـــروز 
دارد،  قـــرار  رزمـــی  کامـــل  آمادگـــی  در 
خاطرنشـــان کـــرد: تبریـــز حـــرف بـــرای 
ـــه در  ـــتیم ک ـــاهد هس ـــاد دارد و ش ـــن زی گفت
خصـــوص رفـــع مشـــکات مدیریـــت خوبـــی 

انجـــام شـــده اســـت.
وی افـــزود: بـــرای توســـعه آذربایجـــان 
شـــرقی و حمایـــت از یگان  هـــای نظامـــی 
ـــر  ـــا ب ـــت م ـــه از دس ـــی ک ـــر کمک ـــتان ه اس

می دهیـــم. انجـــام  می آیـــد، 
در ایـــن دیـــدار همچنیـــن اســـماعیل 
ــز  ــرقی نیـ ــتاندار آذربایجان شـ ــارزاده اسـ جبـ
ـــجاعانه  ـــمندانه و ش ـــی هوش ـــت: قدرت نمای گف
دالوران هوانیـــروز در دوران هشـــت ســـال دفـــاع 

ــر  ــه بـ ــی کـ ــای مهلکـ ــا ضربه هـ ــدس بـ مقـ
ــر  ــوه ای بی نظیـ ــاختند، جلـ ــمن وارد سـ دشـ
ـــام  ـــم زده و ن ـــدس رق ـــاع مق ـــخ دف را در تاری
ــدگار  ــخ مانـ ــه در تاریـ ــرای همیشـ ــا بـ آن هـ

کـــرد.

ــره   ــاد و خاطـ ــت یـ ــن گرامیداشـ وی ضمـ
ـــایش و  ـــت: آس ـــار داش ـــروز اظه ـــهدای هوانی ش
ـــهدا  ـــون ش ـــون خ ـــور مدی ـــروز کش ـــت ام امنی
ـــه در  ـــاع جانان ـــیاری و دف ـــن هوش ـــداوم ای و ت

ـــت. ـــه راه شهداس ـــمنان و ادام ـــر دش براب
جبــارزاده افــزود: حماســه های نیروهــای 
ــه در  ــرای همیش ــا را ب ــروز آن ه ــوان هوانی پرت
ــرده اســت. ــدگار ک ــران اســامی مان ــخ ای تاری

ــرد:  ــان کـ ــرقی بیـ ــتاندار آذربایجان شـ اسـ
از  و حمایـــت  توســـعه  بـــرای  همـــکاری 
ــروز  ــای هوانیـ ــف یگان هـ ــای مختلـ جنبه هـ
ـــه در  ـــوادث غیرمترقب ـــع ح ـــژه در مواق ـــه وی ب

ــت. ــا اسـ ــه گره گشـ منطقـ
زمانـــی  بازه هـــای  در  داد:  ادامـــه  وی 
مشـــخص در راســـتای حمایـــت هرچـــه 
بهتـــر یگان هـــا از نزدیـــک بازدیـــد شـــده و 
ــی  ــای فنـ ــا بحث هـ ــور در یگان هـ ــا حضـ بـ
ـــه  ـــا ارائ ـــزارش آن ه ـــی و گ ـــکات بررس و مش
ـــر  ـــات ه ـــن گزارش ـــاس ای ـــر اس ـــود و ب می ش
ــام  ــد انجـ ــر بیایـ ــتمان بـ ــه از دسـ کاری کـ

می دهیـــم.
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــه ب ـــارزاده در ادام جب
ـــوده و  ـــروز ب ـــگان هوانی ـــار ی ـــتانداری در کن اس
ـــات  ـــز امکان ـــرد: در تبری هســـت، خاطرنشـــان ک
ـــات  ـــن امکان ـــد از ای مناســـبی وجـــود دارد و بای
ـــع از آن  ـــه موق ـــت ب ـــا مدیری ـــده ب ـــاد ش ایج

ـــم. ـــتفاده کنی اس

شـــورای  کـــه  کـــرد  اعـــام  کویـــت 
ـــوص  ـــی در خص ـــارس پیام ـــج ف ـــکاری خلی هم
»گفت وگـــو« بـــرای ایـــران آمـــاده کـــرده و 
ـــه زودی آن را  ـــن کشـــور ب ـــات ای یکـــی از مقام

بـــه طـــرف ایرانـــی تحویـــل خواهـــد داد.
بـــه گـــزارش فـــارس، »خالـــد الجـــاراهلل« 
ـــود  ـــت از وج ـــه کوی ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی مع
ـــی  ـــورهای عرب ـــب کش ـــوب از جان ـــی مکت پیام
حاشـــیه خلیـــج فـــارس بـــرای ایـــران خبـــر 

داد.
الجـــاراهلل گفـــت کـــه کشـــورهای عضـــو 
ــی  ــارس پیامـ ــج فـ ــکاری خلیـ ــورای همـ شـ
ـــت  ـــرد و کوی ـــد ک ـــال خواهن ـــران ارس ـــرای ای ب

ــو  ــه در خصـــوص گفت وگـ ــه را کـ ــن نامـ ایـ
ـــد  ـــلیم خواه ـــران تس ـــه ای ـــت، ب ـــران اس ـــا ته ب
کـــرد. معـــاون وزیـــر خارجـــه کویـــت از 
ـــران در  ـــده ای ـــا نماین ـــدار ب ـــودن دی ـــک ب نزدی
ـــه  ـــت ک ـــر داد و گف ـــارس خب ـــج ف ـــور خلی ام
ـــرار  ـــوز برق ـــی هن ـــرف ایران ـــا ط ـــا ب »تماس ه
ـــرف،  ـــرای دو ط ـــب ب ـــد مناس ـــا موع ـــت ت اس

ــران(  ــل )تهـ ــام تحویـ ــن پیـ ــخص و ایـ مشـ
شـــود.«

کویـــت در مـــاه گذشـــته میـــادی )دســـامبر( 
نیـــز اعـــام کـــرده بـــود کـــه مأمـــور شـــده 
ـــارس  ـــج ف ـــران خلی ـــس از نشســـت س اســـت پ
ــاند.  ــران برسـ ــه ایـ ــی را بـ ــن پیامـ در بحریـ
ــد  ــت می گویـ ــه کویـ ــر خارجـ ــاون وزیـ معـ

ــه  ــاس گرفتـ ــران تمـ ــا ایـ ــت بـ ــه »کویـ کـ
تـــا ایـــن دیـــدگاه ]ســـران عربـــی[ خلیـــج 
]فـــارس[ را کـــه در خصـــوص گفت وگـــو 

اســـت، تســـلیم تهـــران کنـــد.«
ـــوع  ـــن از مجم ـــتان و بحری ـــور عربس دو کش
ــج  ــکاری خلیـ ــورای همـ ــور شـ ــش کشـ شـ
ــت(  ــارات، کویـ ــر، امـ ــان، قطـ ــارس )عمـ فـ
ـــته  ـــال گذش ـــران را در س ـــا ته ـــود ب ـــط خ رواب
و در پـــی سیاســـت خصمانـــه عربســـتان در 
ـــدام شـــیخ  ـــه یمـــن و اع ـــه ب ـــه حمل ـــه ک منطق
ـــه  ـــر( دو نمون ـــر النم ـــر نم ـــیخ باق ـــیعی )ش ش
ــت،  ــی اسـ ــه ای و داخلـ ــطح منطقـ آن در سـ

ــد. ــع کرده انـ قطـ

صنایـــع  مدیـــران  انجمـــن  رئیـــس 
 13.9 افزایـــش  از  شـــرقی  آذربایجـــان 
ــرقی در  ــان شـ ــات آذربایجـ ــدی مالیـ درصـ
ـــاد  ـــدت انتق ـــه ش ـــال 96 ب ـــه س ـــون بودج قان
کـــرد و گفـــت: ایـــن رونـــد موجـــب فـــرار 
ــش  ــرقی و افزایـ ــان شـ ــرمایه از آذربایجـ سـ

می شـــود. مهاجـــرت 
از  انتقـــاد  بـــا  ســـیدباقر شـــریف زاده 
افزایـــش نامتعـــارف مالیـــات آذربایجـــان 
ــه  ــال 96 بـ ــه سـ ــون بودجـ ــرقی در قانـ شـ
ــت در  ــت: دولـ ــر گفـ ــری نصـ ــس خبـ آژانـ
ـــد  ـــع درآم ـــال 96 دو منب ـــه س ـــون بودج قان
ــات  ــه یکـــی نفـــت و دیگـــری مالیـ دارد کـ
اســـت. افزایـــش مالیاتـــی در کل کشـــور 
بـــرای تمـــام اســـتان ها بـــه طـــور متوســـط 
9.4 درصـــد اســـت کـــه ایـــن رقـــم بـــرای 
آذربایجـــان شـــرقی 13.9 درصـــد و حـــدود 
60 درصـــد از متوســـط کشـــوری باالتـــر 

اســـت.
ــات در  ــش مالیـ ــم افزایـ ــزود: رقـ وی افـ
اســـتان تهـــران 6.7 درصـــد، در آذربایجـــان 

ــان 2  ــتان اصفهـ ــد و در اسـ ــی 7 درصـ غربـ
درصـــد اســـت.

افزایـــش  از  انتقـــاد  بـــا  زاده  شـــریف 
ـــه  ـــات آذربایجـــان شـــرقی اضاف ـــارف مالی نامتع
کـــرد: دلیـــل ایـــن مســـئله می توانـــد ایـــن 
ـــی  ـــات ده ـــیل مالی ـــت پتانس ـــه دول ـــد ک باش
ـــت  ـــده اس ـــاال دی ـــرقی ب ـــان ش را در آذربایج
ـــودن  ـــا ب ـــه حی ـــوذ ب ـــت ماخ ـــه عل ـــن ب ـــه ای ک
شـــهروندان آذربایجـــان شـــرقی در تحمـــل 

ــت. فشارهاسـ
ــاق  ــدگان اتـ ــات نماینـ ــو هیـ ــن عضـ ایـ
ـــز  ـــل نی ـــه داد: در مقاب ـــز ادام ـــی تبری بازرگان
ـــه  ـــات ب ـــذ مالی ـــد اخ ـــان رون ـــتان اصفه در اس
ـــت  ـــوده و دول ـــرقی نب ـــان ش ـــی آذربایج خوب

ـــا  ـــتان را ب ـــن اس ـــات ای ـــه مالی ـــم گرفت تصمی
ـــد. ـــه کن ـــش مواج ـــن افزای ـــم تری ک

ـــیل  ـــه پتانس ـــزود: در نتیج ـــریف زاده اف ش
مالیـــات دهـــی چـــه در قالـــب وصـــول 
ـــته  ـــال های گذش ـــام س ـــار و ارق ـــات و آم مالی
ــکاری،  ــرخ بیـ ــه نـ ــوص و چـ ــن خصـ در ایـ
ـــی  ـــده خوب ـــات دهن ـــا مالی ـــه م ـــان داده ک نش

هســـتیم!
ـــدگان  ـــی نماین ـــش آفرین ـــزوم نق ـــه ل وی ب
ـــرای  ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــتان در مجل اس
ــات  ــول مالیـ ــر معقـ ــش غیـ ــاح افزایـ اصـ
آذربایجـــان شـــرقی تاکیـــد کـــرد و گفـــت: 
ـــق و  ـــیون تلفی ـــس در کمیس ـــدگان مجل نماین
ـــئله  ـــن مس ـــد در ای ـــادی بای ـــون اقتص کمیس

اثرگـــذار باشـــند و از دولـــت بپرســـند چـــرا 
ـــت  ـــه اس ـــم گرفت ـــی تصمی ـــه اساس ـــر چ و ب
از آذربایجـــان شـــرقی مالیـــات بیشـــتری 
ماننـــد  رده  هـــم  اســـتان های  نســـبت 
رضـــوی  خراســـان  و  تهـــران  اصفهـــان، 

بگیـــرد؟
صنایـــع  مدیـــران  انجمـــن  رئیـــس 
ــن  ــرد: ایـ ــح کـ ــرقی تصریـ ــان شـ آذربایجـ
ـــف  ـــد متوق ـــه بای ـــواب و غیرعادالن ـــد ناص رون
ــی  ــار روانـ ــاط بـ ــه از لحـ ــرا کـ ــود، چـ شـ
هـــم تاثیـــر بیشـــتری در فضـــای اقتصـــادی 
ــرا  ــه چـ ــذارد کـ ــرقی می گـ ــان شـ آذربایجـ
بایـــد افزایـــش مالیـــات در اصفهـــان دو 

درصـــد و در تبریـــز 14 درصـــد باشـــد.
شـــریف زاده گفـــت: ایـــن رونـــد موجـــب 
فـــرار ســـرمایه از آذربایجـــان شـــرقی و 
هیـــچ  می شـــود.  مهاجـــرت  افزایـــش 
در  نمی کنـــد  قبـــول  ســـلیمی  عقـــل 
اســـتانی ســـرمایه گـــذاری کنـــد کـــه در آن 
مالیـــات بیشـــتری بایـــد نســـبت بـــه ســـایر 

اســـتان های کشـــور پرداخـــت کنـــد.

رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلـس طـی 
نامـه ای بـه رییـس جمهـور نگرانی کمیسـیون 
در  ارومیـه  دریاچـه  وضعیـت  از  متبوعـش 

را متذکـر شـد. آتـی  ماه هـای 
ملــت،  خانــه  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــکا  ــهر، ن ــده  بهش ــاعری نماین ــد ش علی محم
کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس  و  وگلــوگاه 
ــور  ــس جمه ــه ریی ــه ای ب ــی نام ــس ط مجل
ــع  ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــی کمیس نگران
ــه  طبیعــی مجلــس از وضعیــت دریاچــه ارومی
در ماه هــای آتــی را  متذکــر شــد. متــن نامــه 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ب

 جناب آقای  دکتر روحانی 
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

سام علیکم
ــه کــه  ــه اســتحضار می رســاند همــان گون ب
حضرتعالــی موکــدا دولــت یازدهــم را بــه عنوان 
دولــت محیــط زیســتی یــاد کــرده ایــد، اعضای 
ــی  ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش کمیس
مجلــس دهــم نیــز از همــان ابتــدای تشــکیل 
ــر  ــود را ب ــت خ ــای فعالی ــیون بن ــن کمیس ای
پایــه مســائل و رفــع معضــات محیــط زیســتی 
ــن  ــن رو اولی ــت از همی ــرار داده اس ــور ق کش
ســفر اســتانی ایــن کمیســیون در مهــر ســال 
جــاری بــه اســتان آذربایجــان غربــی هماهنــگ 
گردیــد و اعضــای کمیســیون طــی ســه روز بــا 
بازدیــد از مجموعــه اقدامــات دولــت در جریــان 

احیــای دریاچــه ارومیــه قــرار گرفــت.
متعاقب آن در تاریخ 15 آذر 1395 در محل 
ایـن کمیسـیون جلسـه ای بـا دبیرکارگروه ملی 
نجـات دریاچـه ارومیه و سـایر اعضـای کارگروه 
بـه اتفـاق اسـتاندارآذربایجان غربی تشـکیل که 
ماحصـل جلسـه بـه شـرح ذیـل بـه اسـتحضار 

می رسـد:
جمهـور  محتـرم  ریاســـــت  منویـات   -1
و  کـم  علیرغـم  ارومیـه  دریاچـه  احیـای  در 
کاسـتی های موجـود در حال پیگیری می باشـد.

2- نجـات دریاچـه ارومیه هم اکنـون تبدیل 

بـه خواسـت عمومـی و مطالبـه مشـترک آحاد 
مردم تبدیل شـده اسـت.

مـاه  در دی  دریاچـه  رصـد شـرایط  بـا   -3
1395 تـراز آن در مقایسـه بـا 1392 افزایـش 

می دهـد. نشـان  را  متـری  دو سـانتی 
4- آنچـه کـه در سـال 1395 در دریاچـه 
ارومیـه تحـت عنـوان حفـظ حیـات در ارومیـه 
بـروز نمـوده گـواه صحـت طـرح تدویـن شـده 
در ایـن خصـوص چـه از لحـاظ علمـی و چه از 
لحـاظ قابلیـت اجرایی بـا توجه بـه ظرفیت های 
تکنولوژی، لجسـتیکی و اعتباری کشـور اسـت.

5- مســئله ای کــه طبــق گزارش هــای 
ــه  ــات دریاچ ــرح نج ــگاهی ط ــکاران دانش هم
ارومیــه زنــگ خطــر را در رابطــه بــا ایــن طــرح 
بــه صــدا درآورده، ایــن نکته اســت کــه دریاچه 
در خــرداد ســال جــاری تــراز 10 ســانتی متــر 
بیــش از مشــابه تاریخــی خــود در ســال 1392 
داشــته اســت و بســته بــه دالیلــی کــه مشــروح 

ــی  ــتگاه های دولت ــوال از دس ــرح س ــا ط آن ب
اخــذ گردیــده، اکنــون اختــاف بــه 2 ســانتی 
متــر کاهــش یافتــه اســت لــذا متاســفانه 
انتظــار مــی رود در انتهــای بهــار ســال آینــده 
ــر  ــای در نظ ــرای پروژه ه ــدم اج ــورت ع در ص
ــراز  ــی ت ــد فعل ــه رون ــا ادام ــده ب ــه ش گرفت
ــزان آن  ــر از می ــر کمت دریاچــه 65 ســانتی مت
در زمــان مشــابه در ســال 1395 قــرار گیــرد.

آن  از  حاکــی  واصلــه  گزارش هــای   -6
ــال  ــاه از س ــت 9 م ــم گذش ــه علیرغ ــت ک اس
ــل  ــی از مح ــارات پرداخت ــر از اعتب 1395، غی
ــروژه از مجمــوع  ــه 2 پ ــرزی ب ــای م رودخانه ه
175 پــروژه طــرح نجــات دریاچــه ارومیــه 
 11207 از  تخصیصــی  هیچگونــه  تاکنــون 
میلیــارد ریــال مقــرر از محــل اعتبــارات مــاده 
ــی  ــررات مال ــی از مق ــم بخش ــون تنظی 10 قان
ــازمان  ــکیل س ــون تش ــاده 12 قان ــت و م دول
مدیریــت بحــران بــرای طــرح نجــات دریاچــه 

ارومیــه کــه بارهــا طــی 3 دوره دســت خــوش 
تغییــرات کاهشــی در ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور گردیــده، بــه دســتگاه های متولــی 
ــت.  ــده اس ــت نش ــرح پرداخ ــن ط ــی ای اجرای
ــی  ــوع در حال ــن موض ــتحضرید ای ــا مس قطع
اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی 
ــی  ــور بــازه زمان ــرب کش منطقــه شــمال غ
ــده ای از  ــش عم ــرای بخ ــرای اج ــب ب مناس
فعالیت هــا در نظــر گرفتــه شــده بــرای نجــات 
ایــن دریاچــه تنهــا 6 مــاه نخســت ســال اســت.

لـذا ایـن نگرانـی وجـود خواهـد داشـت در 
صـورت ادامـه رونـد کنونی کاهش تـراز دریاچه 
ارومیـه نـه تنها در سـال 1396 تـراز دریاچه به 
آنچـه کـه در برنامـه طرح نجـات آن بـرای این 
سـال در نظر گرفته شـده، نرسـد بلکه دستاورد 
تثبیـت دریاچـه ارومیـه در سـال 1395 نیـز با 
چالـش جـدی مواجـه و رخدادهای غبـار نمکی 
از آن بـر سـامت مـردم و  و خسـارت ناشـی 
محیـط زیسـت منطقـه، قطعـا منجر بـه از بین 
رفتـن تمامـی تاش هـای مطالعاتـی، اجرایی و 
اجتماعـی 3 سـال گذشـته در خصـوص طـرح 
نجـات دریاچـه ارومیـه از سـوی دولـت و مردم 
و البتـه هزینه هـای چنـد صـد میلیـارد تومانی 

صـورت گرفتـه در ایـن رابطـه خواهد شـد.
بـــا توجـــه بـــه مـــوارد ذکـــر شـــده ایـــن 
کمیســـیون پیشـــنهاد می نمایـــد دولـــت 
بـــا جدیـــت بـــر عمـــل بـــه شـــعار احیـــای 
ـــان  ـــت همچن ـــر قیم ـــه ه ـــه ب ـــه ارومی دریاچ
اســـتوار مانـــد و مشـــخصا در رابطـــه بـــا 
ـــت  ـــاذ سیاس ـــا اتخ ـــه ب ـــه ارومی ـــات دریاچ نج
واحـــد و غیرقابـــل تغییـــر و اســـتفاده از 
تمامـــی ســـازوکارهای مـــورد نیـــاز بـــه 
صیانـــت از دســـتاوردهای 3 ســـال گذشـــته 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــادرت ورزد. مجلـ مبـ
ـــی  ـــای قانون ـــی ابزاره ـــتفاده از تمام ـــا اس ـــز ب نی
ـــف  ـــام وظای ـــت در انج ـــراه دول ـــه هم ـــود ب خ
ـــرای  ـــن اج ـــر حس ـــتمر ب ـــارت مس ـــود و نظ خ
ـــد  ـــدام خواه ـــتی اق ـــط زیس ـــای محی برنامه ه

نمـــود.

امیر سرتیپ یاری در تبریز:

هوانیروز آذربایـجان شــرقی 
یگانی سرعتی است

پیام جدید اعراب خلیج فارس تسلیم 
ایران می شود

شریف زاده تبیین کرد:

پیامدهای افزایش 13.۹ درصدی 
مالیات آذربایجان شرقی

نگرانی کمیسیون کشاورزی مجلس 
از وضعیت دریاچه ارومیه

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 ۰4135258222 

موبایل: ۰۹143۰1۰573
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عملکرد دامپزشکی شهرستان عجب شیر

عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان 
عجب شیر از شهریور ماه 94 تا شهریور ماه 95

خالصه اقدامات شبکه بهداشت و درمان عجشیر 
درسال 93,94

عملکرد سه ساله امور آب و فاضالب شهري 
عجبشیر

مهدی شهابی بیان کرد : به مناسبت گرامی داشت هفته دولت دکتر مهدی شهابی رییس اداره دامپزشکی شهرستان عجبشیر عملکرد سه 
ساله و اقدامات انجام شده این اداره در عرصه تامین سالمت غذایی و مبارزه و پیشگیری با بیماریهای مشترک انسان و دام را در قالب یک گزارش 

که ذیال به استحضار میرسد،تدوین نمودند
وضعیت دامی شهرستان :شهرستان عجبشیر دارای جمعیت دامی حدود148000 راس ،74 واحد مرغداری به ظرفیت حدود یک میلیون قطعه 
درهر دوره ،یک واحد مرغ تخمگذار به ظرفیت 10000  قطعه وتولید روزانه حدود نیم تن تخم مرغ واحد پرورش پولت به ظرفیت 10000 قطعه 
،1 واحد کارخانه خوراک دام وطیور،2400 عدد کندوی زنبور عسل،3 واحد پرورش آبزیان ،4 واحد گاوداری شیری ،2 مرکز جمع آوری شیر و 6 

واحد داروخانه و درمانگاه دامپزشکی ویک واحد باشگاه پرورش و نگهداری اسب میباشد.
پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیردام : تعداد1151562 مورد واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بیماریهای استراتژیک و مشترک بین انسان 

ppr و دام شامل :شارین،تب برفکی ،آبله،بروسلوز،هاری و
تست سل 1324 رأس گاو وخونگیری از 689 رأس گاو جهت تست بروسلوز وشناسائی 4 رأس دام آلوده واعزام به کشتارگاه که دردامهای 
مشکوک شناسایی درچند مرحله انجام شده است. ،مراقبت فعال و غیر فعال تب برفکی 1200 رأس گاو وگوساله ،4700 رأس گوسفند وبز. 
وانجام  مرغداری  ازواحدهای  گیری  پرورش طیور:نمونه  واحدهای  بر  .نظارت  گوساله  و  گاو  راس  اسکین 800  لمپی  غیرفعال  و  فعال  ،مراقبت 
آزمایشات الزم ومراقبت های مربوطه و 150 نوبت نمونه برداری از واحدهای پرورش طیور وانجام آزمایشات سرمی آنفلوآنزا،نیوکاسل وبرونشیت با 
همکاری آزمایشگاه مرکزی  ،بازدید و مراقبت فعال ازواحدهای طیور240 مورد ،صدورمجوز حمل پولت تخمگذار 30000 قطعه  ،معدوم سازی و 
پرداخت غرامت بالغ بر 1200 قطعه ماکیان اهلی در جریان واگیری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در سال 94 و سم پاشی و ضد عفونی کانونهای 
آلودگی. پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر وانگلی آبزیان :نمونه برداری وانجام آزمایشات مربوطه از ماهی،آب وخوراک آبزیان .نمونه برداری 
وانجام آزمایشات الزم ازکارخانجات خوراک دام وطیور،تعداد بازدید ازمراکز آبزیان 34 مورد. ،قرنطینه ونظارت بهداشتی برحمل ونقل فرآورده های 
خام دامی :صدورمجوز جوجه ریزی 4122280 قطعه  ،صدورمجوز بهداشتی حمل مرغ زنده به میزان 3339046 قطعه به داخل وخارج استان 
وواکسیناسیون 3672951 قطعه طیور صنعتی . نظارت بر تولید،جمع آوری و حمل به کارخانه جات لبنی 2138 تن شیر خام و معدوم سازی بالغ 
بر 3 تن شیر خام غیرقابل مصرف و آلوده در طی این مدت.  ،نظارت بهداشتی بر رستورانها،اماکن عرضه وفروش فرآورده های خام دامی درسطح 
شهرستان ،صدور وتمدید783 مورد پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحدهای پرورش دام وطیور و آبزیان.  ،توزیع 1500 مورد بروشور 
آموزشی وبرگزاری60 کالس آموزشی برای دامداران و مرغدارن  ،عملیات نظارت برکارخانجات تولید خوراک وکنسانتره دام ،طیور،آبزیان توأم 
40 مورد .به طور متوسط در هر ماه 1 نمونه از مواد اولیه ومحصوالت تولیدی 1 کارخانه فعال اخذ وجهت انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی 

و آنالیز ترکیبات به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال می گردد.
تعداد بازدید انجام شده از مراکز تولید ، توزیع ، نگهداری وعرضه فرآورده های خام دامی :تعداد40500 مورد بازدید که 4700 کیلو گرم فرآورده 

خام دامی غیرقابل مصرف و آلوده ضبط و معدوم گردید.،موارد ارجاعی به دستگاه قضایی 3 مورد.

علـی فیروزیـان اظهار داشـت : حضور در مسـابقات اسـتانی: تکواندوتعداد8مورد،روسـتایی )بومی،محلـی (6مورد،پرورش انـدام )یاور-برس –
زیبایـی (2مـورد ،کونگفـو 3مورد،تنیس روی میز2مـورد ،دو و میدانی2مورد ،کشـتی 14مورد،بسـکتبال3مورد ،بیلیارد1مـورد ،کوهنوردی5مورد 

، والیبال3مورد، سـوارکاری2مورد می باشـد.
شـرکت در مسـابقات دوسـتانه اسـتانی )میزبانی، اعزام (: فوتبال )حضوری در لیگ اسـتانی(6مورد ،کشـتی15مورد ،تکواندو7مورد ، بسـکتبال 

1مورد،والیبال6مورد ،روسـتایی )بومی، محلی(4مورد اسـت.
برگـزاری مسـابقات داخلـی: جـام رمضـان سـال 95 کـه 63مـورد ،مسـابقات فوتسـال نیروهـای مسـلح 12مـورد ، مسـابقات فوتسـال جـام 

فجر95مـورد ، مسـابقات فوتبـال داخلـی شهرسـتان )لیـگ برتـر- دسـته یـک (85مـورد ، سـوارکاری 2مـورد ،
مسابقات فوتسال کارکنان دولت2مورد، مسابقات تنیس روی میز کارکنان دولت2مورد می باشد.

 کالس های آموزشـی )ورزشـی (: اسـکیت ؛ژیمناسـتیک ؛فوتبال ؛بسـکتبال ؛والیبال ؛تکواندو ؛کونگفو ؛کشـتی ؛سـوارکاری کاراته در رده های 
سـنی  مختلف آموزش داده شـده اسـت.

کالس های ورزشـی اوقات فراغت: 1- آمادگی جسـمانی بانوان )سـالن ولیعصر ( 2- نرمش عمومی آقایان )سـالن رزمی – باشـگاه خصوصی( 3- ورزش 
صبحگاهی آقایان )سـالن ولیعصر ( 4- ژیمناسـتیک )دختران و بسـران زیر 9 سـال(5- تنیس روی میزبسران6- مدرسه فوتبال7- بسکتبال پیشکسوتان

امـور جوانـان: مسـابقه قـرآن و مفاهیـم  یـک مـورد ،همایـش فرهنگـی بانـوان 4 مـورد؛ دیدار بـا خانواده شـهدای ورزشـکار 8 مـورد ؛اردوی 
فرهنگـی دو مورد

رویداد همگانی :پیاده روی همگانی  7 مورد؛ کوهنوردی  40 مورد، دوچرخه سوای   مورد؛4 بومی محلی:طناب کشی،دارت،دال بالن ... 12 مورد
مقام هـای اخـذ شـده شهرسـتان: تکوانـدو  مقـام دوم اسـتان؛  کونگفـو  مقـام دوم اسـتان ؛والیبال بانـوان  مقام دوم اسـتان؛ کشـتی نوجوانان 

مقـام دوم اسـتان ؛ کشـتی نونهـاالن مقـام دوم استان؛روسـتایی )بومـی محلی(  مقام اول اسـتان
برنامه هـای همگانـی روزمـره و هفتگـی :کوهـروی هـر هفتـه جمعـه صبـح، دوچرخـه سـواری روزهـای زوج صبـح ،ورزش صبحگاهـی بانوان 
روزهـای زوج سـاعت8 الـی 9 سـالن ولیعصـر ،سـوارکاری روزهـای جمعـه صبـح ،ورزش صبحگاهـی آقایـان روزهـای  زوج صبـح سـالن ولیعصر

1محســن قــادری در خصــوص عملکــرد ایــن شــبکه در حــوزه ای مختلــف افزود:اجــرای طــرح تحــول ســالمت از 15 اردیبهشــت بــا دســتور 
مقــام معظــم رهبــری ودولــت تدبیــر وامید-برنامــه هتلینــگ بیمارســتان )تعمیــر و تجهیــز بخشــها و ارتقــاء ســطح خدمــات بــه بیمــاران (  بــا 
هزینــه 310 میلیــون تومــان وحضورمتخصصــان دربرنامــه مانــدگاری 2-راه انــدازی کلینیــک ویــژه متخصصیــن در بیمارســتان در دو شــیفت 
صبــح  و عصــر در 7 رشــته تخصصی3-جــذب متخصــص زنــان و زایمــان - داخلــی  - ارتوپــدی- روانپزشــکی-جراح عمومــی 4- تجهیــز و تعمیر 
پایــگاه 115 شهرســتان 5- احــداث 9 بــاب خانــه بهداشــت بــا متــراژ  85 و 110متــری در شــهر جوانقلعــه - خضرلــو -  خانیــان - شــیراز-  
دانالــو  -  گل تپــه -  بوکــت -  ینگجــه  - هــرگالن بــا اعتبــار 1/5 میلیــارد تومــان 6- تعمیــر و بازســازی و تجهیــز کلیــه خانه هــای بهداشــت 
عبارتنــد : از-)عایــق کاری - نمــا - ســرویس بهداشــتی - ســیمان کاری - حصــار کشــی - رنــگ آمیــزی- تجهیــز وســایل فنــی و غیــر فنــی 
الزم( بــا هزینــه 500 میلیــون تومــان 7- تامیــن کســری پزشــک خانــواده در کلیــه مراکــز روســتایی و شــهری 8- راه انــدازی اورژانــس هوایــی 
و پــد هوایــی درجنــب ورزشــگاه آزادی عجبشــیر 9- انجــام واکسیناســیون پنتــاواالن )واکســن پنجگانــه( طبــق برنامــه کشــوری در شهرســتان 
10- اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده شــهری و اخــذ مجــوز واگــذاری مراکــز بــه بخــش خصوصــی11- ســر شــماری جمعیــت شــهری و بلــوک 
بنــدی مناطــق شــهری12 - احــداث مرکــز شــماره یــک شــهری بــا متــراژ 1650 متــر در ضلــع غربــی بیمارســتان بــا اعتبــار 2/5 میلیــارد 
ــر  ــه دای ــدام ب ــکاری وزارت راه و شهرســازی می باشــد 14- اق ــد کــه تحــت پیمان ــری پیشــرفت فیزیکــی بیمارســتان جدی ــان 13- پیگی توم
نمــودن داروخانــه بصــورت شــبانه  روزی در بیمارســتان امــام خمینــی ره عجبشــیر  16- برگــزاری کارگــروه امنیــت وســالمت شهرســتان و 
طــرح آالیندگــی زیســت محیطــی کارخانجــات همجــوار - تجهیــز 6 واحــد پانســیون بــرای  پزشــکان محتــرم   17- اجــرای برنامــه مشــاور 
ازدواج  در ســطح شهرســتان 18- ویزیــت , بیماریابــی و مراقبــت دانــش آمــوزان پایه هــای اول ابتدایــی , اول راهنمایــی و اول متوســطه 19- 
برگــزاری جلســات و هماهنگی هــای الزم بــا مســئولین )درون بخشــی و بــرون بخشــی( در جهــت پیشــگیری از پیشــرفت اختــالالت تکاملــی 
کــودکان و تشــخیص و درمــان زودرس ســرطان ســینه در بانــوان در شهرســتان عجــب شــیر 20- ضبــط و معــدوم نمــودن حــدود 3/5 تــن 
مــواد غذایــی ، آشــامیدنی ، آرایشــی و بهداشــتی غیــر مجــاز و تاریــخ گذشــته در شهرســتان عجــب شــیر 21-خالصــه عملکــرد واحــد دهــان 
و دنــدان مرکــز بهداشــت شهرســتان عجبشــیر در 9 ماهــه ســال 94جمعــا 6407 نفــر در ســال 94 فلورایــد تراپــی شــده اند؛ترمیــم : 2371 ؛  
جــرم گیــری: 142  ؛ فیشــور ســیالنت:2159 ؛کشــیدن:2159  ؛تعــداد جلســات آموزشــی:128  -  22-خانه هــای بهداشــت شــیراز وخضرلــو 
شهرســتان عجبشــیرهر کــدام بــا زیــر بنــای  110  متــر مربــع بــا اعتبــار  140  میلیــون تومــان در دومیــن ؛روز هفتــه دولــت ســال94 بــا 
حضورفرماندارمحتــرم ومدیرشــبکه بهداشــت ودرمــان ومســئولین ادارات شهرســتان عجبشــیر بــا افتتــاح گردیــد     23- اهــداء هدیــه و  دیــدار 
ازخانــواده شــهدا وجانبــازان کارکنــان بهداشــت ودرمــان  عجبشــیر  24-شــرکت درنمایشــگاه شهرســتان بمناســبت هفتــه دولــت درمدرســه 
مــال صــدرا وکنتــرل وزن وفشــار خــون رایــگان  از بازدیــد کننــدگان محتــرم 25-تصویــب مرکزبهداشــتی روســتای بــرای خضرلــو وهــرگالن 
وپایــگاه شــهری درشــهرک ولــی عصــر 26-راه انــدازی مجتمع هــای ســالمت شهرســتان 27-توســعه درمانــگاه تخصصــی بااعتبــار 1/5 میلیــارد 
تومــان بــا متــراژ700 متــر 28-توســعه درمانــگاه تخصصــی فعلــی بیمارســتان باکمــک خیریــن ســالمت شهرســتان 29-خریــد وراه انــدازی 
دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال ودســتگاه اکوکاردیوگرافــی ودســتگاه آندســگوپی 30-باپیگیــری ریاســت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــد یــک  ــد شهرســتان اختصــاص داده شــده  31 -خری ــارد تومــان جهــت تکمیــل بیمارســتان جدی ــغ 10میلی جنــاب آقایدکتــر صومــی مبل

دســتگاه آمبوالنــس بــه مرکــز پایــگاه فوریتهــای پزشــکی شهرســتان

 1-بخـش اداري -تشـکیل پرونـده واگـذاري حـدود 2500 فقـره 
انشـعاب آب بـه انضمـام شیشـوان وجوانقلعـه کـه تعداد کل انشـعاب 
از 10000 فقـره بـه 15500 فقـره رسـیده اسـت .- تشـکیل پرونـده 
وواگـذاري انشـعاب فاضـالب حـدود 6000 فقـره از 7000 فقـره بـه 
13000 فقـره رسـیده اسـت -تحویـل وتحـول شـبکه آب شیشـوان 
و  مالـي  امـور  واحـد  بروزنمـودن   - روسـتایي  آبفـاي  از  وجوانقلعـه 
انشـعاب اب و  واگـذاري  اسـتاني -  بـا مدیریـت  واحـد  مشـترکین 
فاضـالب در طـول مـدت کمتـر از یک هفتـه - رفع حـوادث واتفاقات 
اصلـي و فرعـي بصـورت لحظه اي در شـبانه روز -جمـع اتفاقات اصلي 
200مـورد و جمـع اتفاقـات انشـعابي 2500 فقـره بطوري کـه در طي 
سـه سـال گذشـته تنها دو روز قطعي آب در سـطح شـهر بوده و آنهم  
نهایتـاً بـه مدت 5 سـاعت -بـروز نمـودن اطالعات مشـترکین بصورت 

آمـاري وتابـع نـرم افزار GIS در سـطح شـهر
بخـش آب : لولـه گـذاري وانشـعابات مسـکن مهر ومسـکن اصناف 

نزدیـک بـه 1000 فقـره انشـعاب با طـول لوله گـذاري حـدود 10/5 
کیلومتـر  ،لولـه گـذاري در سـطح شـهر حدود شـش کیلومتـر  ،تهیه 
وتولیـد حـدود 8 میلیـون متـر مکعب آب در شـهر  ،واحد آزمایشـگاه 
بـا  رابطـه  ایـام تعطیـالت سـالیانه در  آب دایـر و روزانـه حتـي در 
بهداشـت آب انجـام مـي گیـرد  ،خریـد اراضـي واحـداث خـط انتقال 
آب از زرینـه رود بطـول 1/5 کیلومتـر وبرداشـت آب حـدود 40 لیتـر 
درثانیـه  ،طـرح آبرسـاني جدیـد از روسـتاي صومعه وزمینهـاي پایین 
دسـت سـد قلعـه چاي با احـداث دو حلقه چـاه وخریـد اراضي وحصار 
کشـي جمعـاً حدود پنـج میلیارد ریـال وهمچنیـن از محـل اعتبارات 
اسـتاني نزدیـک ده میلیـارد ریـال در خریـد لوله هزینه شـده اسـت . 
،حصـار کشـي کامـل منابـع آب وتاسیسـات اداري وهمچنیـن تجهیز 
کامـل محوطـه اداره  ،حفـر یـک حلقـه چـاه بـه جـاي چـاه در محل 
پـارک شـهر  ،تجهیـز وراه انـدازي مجـدد 5 حلقـه چـاه  ،تجهیـز یک 
حلقه  چاه در شـهر جوانقلعه واحداث سـاختمان نگهباني وتاسیسـات 

جنبـي در همان شـهر 
- بخـش فاضـالب  وتصفیه خانه : تصفیه خانه در سـه سـال گذشـته 
بـدون هیچگونـه کـم وکاسـتي آمـاده بـه کار بـوده و نزدیـک بـه چهـار 
میلیـون متـر مکعب پسـاب را تصفیه نموده  ،آزمایشـگاه فاضالب به طور 
مرتب در سـه سـال گذشـته روزانه آزمایشـات را انجام داده اسـت  ،لوله 
گـذاري فاضـالب اکثراً در محـالت باقي مانده از جمله کوچه شـهید ولي 
زاده وحـاج شـریف وپشـت تـاالر پارمیس حـدود پنج کیلومتـر  ،احداث 
شـبکه وپمپاژ خط انتقال فاضالب مسـکن مهر  بطول شـش کیلومتر با 
اعتبـار حدود سـي میلیـارد ریـال  ،احداث شـبکه وخط انتقـال فاضالب 
مسـکن اصنـاف بـا اعتبار حدود ده میلیارد ریال  ،شستشـو وسـم پاشـي 
حـدود 20 کیلومتـر در طي سـه سـال گذشـته )الیروبي ورفـع گرفتگي 
بصورت 24سـاعته ( ،اتمام خط انتقال مسـکن ولیعصر بطول 7 کیلومتر 
وواگـذاري انشـعابات ولیعصر بطور کامل  ،طراحي وشـروع اجراي شـبکه 
فاضـالب محله مقدس به سـمت پادگان  ،طراحي واجـراي خط فاضالب 

بیمارسـتان بطول دو کیلومتر

رضا شرقی با اشاره به فعالیت این اداره در امور آب و فاضالب شهری در سه سال گذشته 
دولت تدبیر و امید گفت :
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عملکرد مدیریت  جهاد کشاورزی
 شهرستان عجب شیر

گزارش عملکرد اداره آموزش و پرورش 
شهرستان عجب شیر در سال 95

محمـد علـی صمـد زاده مدیریـت آمـوزش وپـرورش شهرسـتان عجب شـیرافزود: در تاریـخ هر ملت فراز و نشـیب های تلخ و شـیرین وجـود دارد که 
تعییـن کننـده اسـت و سـازنده. فرهنـگ آن ملـت در نظام اسـالمی مـا در ایران بـه رهبری بـزرگ مردی که جهـان مانند او کمتـر به خود دیده اسـت و 
همچنیـن جـان فشـانی فرزنـدان فـداکار این مـرز و بوم حرکت خـود را آغاز کرد. در این میان شـهادت دو شـخصیت فداکار اسـالم رجایـی و باهنر که به 
آتش کین منافقان سـوختند فصلی از شـهادت را به نام هفته دولت در تاریخ انقالب گشـوده اسـت.دو اسـتادی که تاثیر ان ها و برکات آن ها در آموزش و 
پـرورش سـاری و جـاری اسـت و بـه عبارت دیگر می تـوان گفت که هفته دولت نوعی هفته معلم نیز هسـت.لذا بر خود وظیفه می دانم عملکرد چهارسـاله 
آموزش و پرورش شهرسـتان عجب شـیر را در قالب اعداد و ارقام و جمالت زیبنده این شـهر فرهنگی به اطالع همشـهریان عزیز برسـانم.در حوزه مسـائل 
عمرانـی و پشـتیبانی علـی رغـم کمبود اعتبارات و محدودیت های ایجاد شـده برای کشـور توانسـتیم تمامی طرحهـای نیمه تمام و پروزه هـای برجا مانده 
از سـالهای قبـل را بـه افتتـاح و بهـره برداری برسـانیم. چهار طـرح در قالب هزینه کرد 4 میلیـارد تومان در حـوزه گرمایش مرکزی مدارس از سـال 1327 
کـه آمـوزش رسـمی در شـهرتان عجب شـیر اتفاق افتاد تا سـال 1391 تعداد مدارسـی کـه دارای حرارت مرکزی بودند 20 مدرسـه در قالـب 152 کالس 
درس در حالی که از سـال 92 تا سـال 95 در عرض 3 سـال و اندی تعداد 39 مدرسـه در قالب 307 کالس درس تحت پوشـش گرمایش مرکزی مدارس 
قـرار گرفـت کـه بـرآوردی کـه صورت پذیرفتـه به اندازه بیـش از دو برابر فاصله سـالهای 1327 الـی 1391 می باشد.توانسـتیم مرکز رفاهی معلمـان را در 
قالـب طـرح بازسـازی و تجهیـز تبدیل به 5 سـویت بـا امکانات کامل رفاهی نماییـم که هزینه ای بالـغ بر 250 میلیون تومان را دربر داشـته اسـت.ناوگان 
ترابـری مجموعـه آمـوزش و پـرورش تنهـا با یک ماشـین پراید اجاره ای اداره می شـد که در عرض این سـه سـال 3 دسـتگاه اتومبیل تهیه و آمـاده ؟؟؟؟؟ 
بـرای تـردد و نظارت از مجموعه های آموزشـی و پرورشـی آماده گردید.مدرسـه تیزهوشـان راه اندازی تجهیـز و جذب دانش آموز نمود.حوزه مشـارکتهای 
مردمـی و مـدارس غیردولتـی در زمینـه ایجاد و سـاخت فضاهای آموزشـی 22 کالس آماده و به جمع فضاهای مورد اسـتفاده آموزشـی و پرورشـی اضافه 
گردید.رشـته های کاربردی به جای رشـته های خدماتی جایگزین و در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و سـند تدبیر و توسـعه شهرسـتان رشـته قلم 
زنی روی مس و نقره راه اندازی و فارغ التحصیل این رشـته توانسـت عنوان دوم کشـوری را در مسـابقات سراسـری کل کشـور بدسـت آورد. رشـته گیاهان 
دارویـی، تعمیـر و نصـب آسانسـور تعمیر و نگهداری تلفن ثابـت و همراه ایجاد گردید.در زمینه کیفی سـازی فرآیند آموزش و پرورش سـرانه نمازخانه های 
شهرسـتان از 20 سـانتی متـر مربـع به 30 سـانتی متر مربع افزایش یافته. سـند تحـول آموزش و پرورش در حوزه مسـائل پرورشـی با احیـاء دارالقرآن ها 
و برگـزاری کالسـها و کرسـی های تـالوت قـرآن با دعـوت از قاریان ممتاز قرآنی در سـطح کشـوری و بین المللی تشـکیل گردید.در حوزه بهداشـت طرح 
فلوراید تراپی کار چند ده سـاله در عرض یکسـال با همکاری شـبکه بهداشـت انجام شـد.پژوهش سـرای دانش آموزی منطقه یکی از پژوهش سـراهای 
فعـال در زمینـه ایجـاد گلخانه هـای تولیـدی گیاهان دارویی در سـطح اسـتان درآمد.مدیریت آموزش و پرورش شهرسـتان توانسـت با کسـب عنوان مدیر 
موفـق کشـوری در سـال 94 فعالیت های همکاران فرهنگی را به سـرانجام برسـاند.رتبه های احـرازی در زمینه کنکور و درصدهـای قبولی امتحانات نهایی 

رشـد قابـل توجهـی را نشـان می دهد که به شـرح ذیل می باشـد:

افزایـش سـطح مـدرک تحصیلـی فرهنگیـان منطقـه توانمنـدی آنهـا در اجـرای طرحهـای جدیـد نقطه رو به رشـد می باشـد که برابـر جدول 
می باشـد. ذیل 

همچنیـن نسـبت معلـم بـه دانـش آمـوز، تخصصـی کـردن دروس، رعایـت تراکـم اسـتاندارد از برنامه هـای اصلـی ایـن مدیریـت می باشـد.در 
خاتمـه از درگاه پـروردگار متعـال بـرای تمامـی خادمـان نظام جمهوری اسـالمی کـه خالصانه در خدمت مردم شـریف و انقالبی و مومن هسـتند 

آرزوی توفیق و سـربلندی دارم.

فرامـرز افشـانی ر خصـوص عملکرد ایـن مدیریت در حوزه های مختلف کشـاورزی افزود:ترویج و آموزش بهره برداران کشـاورزی بـا ایجاد بازدیدها، 
کارگاه، کالسـهای مهارتـی و مشـارکتی بـه تعـداد 6080 نفر روز2- ابالغ برشـهای کاریـو هماهنگی با کارشناسـان پهنه بندی در جهت انجـام امورات 
محولـه توسـط کارشناسـان موضوعـی شهرسـتان و ثبـت اطالعـات بهره بـرداران روسـتاها در سـامانه پهنه بنـدی در جهـت عملیاتی نمـودن اهداف 
کشـاورزی شهرسـتان3-برگزاری همایش هـا و جشـنواره های متعدد ) پیشـگیری از خسـارت آفـت کرم خـراط ،توانمندی های زنان روسـتایی ،مصرف 
بهینـه آب در جهـت احیاءدریاچـه ارومیـه، اصـالح الگوی کشـت و ...(  4-هماهنگی و برنامه ریزی جهت بازدید سـفیر ژاپـن و رابط بین المللی و هیات 
همـراه کشـوری ،اسـتانی از پـروژه موفـق مدیریت جهاد کشـاورزی در خصوص احیاء دریاچـه ارومیه با مشـارکت جوامع محلی...  5-اجـرای پروژه های 
آموزشـی ترویجـی مشـارکتی بـا همـکاری شـرکتهای فنـی مهندسـی ومشـاوره ای شهرسـتان بـا تشـکیل کارگاه ،کالس و نمایشـگاه های میدانی در 
روسـتاها 6-پیش آگاهی برای کشـاورزان از طریق صدا و سـیما ،چاپ اطالعیه های فنی ، بنر ،پیامک ،دیدار نویسـی.... در جهت پیشـبرد اهداف عالی 
توسـعه کشـاورزی پایـدار 7-جـذب کارآموزان دانشـگاهی باهدف آموزش عملـی در واحدهای مربوطه به تعـداد 29 نفر**1- صدور مجوز تاسـیس به 
مسـاحت 4 هکتار و بهره برداری از 2 هکتار گلخانه 2- مکانیابی جهت توسـعه کشـتهای گلخانه ای به مسـاحت 15 هکتار 3- توسـعه کشـت گیاهان 
دارویـی بـه مسـاحت 80  هکتـا 4- نظـارت بـر اصـالح و جایگزینـی باغـات درجـه 3 بـا درختان کـم نیاز بـه آب نظیـر پسـته  **1- مکانیابی جهت 
توسـعه کشـت زعفـران و گل محمـدی به مسـاحت 10 هکتـار:- ردیابی و مبارزه بـا آفات قرنطینه ای ، عمومـی و همگانی - ردیابـی آفات قرنطینه ای 
داخلـی و خارجـی ) نماتـد طالئـی سـیب زمینی در سـیب زمینی های بذری ، مگس میوه مدیترانه ای ، پروانه سـفید آمریکایی ، نماتد مولد گره ریشـه 
و..(-  عقـد قـرارداد خریـد خدمـات فنی و کارشناسـی با کلینیک های گیاهپزشـکی شهرسـتان در بخشـهای مرکـزی و قلعه چای و نظـارت بر فعالیت 
کلینیک های گیاهپزشـکی- سـاماندهی فروشـگاههای غیر مجاز سـموم نباتی شهرسـتان و صدور مجوزبرای 7 واحد فروشـگاه غیر مجاز سـموم نباتی 
در شهرسـتان و نظـارت بـر توزیـع سـموم نباتـی -  نیتـرات سـنجی محصـوالت تولیدی شهرسـتان بویژه پیاز و سـیب زمینـی - صدور پیـش آگاهی 
در مـورد آفـات کلیـدی منطقـه با اسـتفاده از شـیوه های نوین پیـش آگاهی )مونیتورینـگ ، تله های فرمونـی ، دگریـدی ؛ ( - برگـزاری اولین همایش 
تخصصـی مدیریـت تلفیقـی کنتـرل کرم خراط اسـتان در شهرسـتان - اجرای پایلوت  طـرح کنترل فرمونی آفت کـرم خراط در باغـات گردوی بخش 
قلعـه چـای شهرسـتان - اجـرای عملیـات ردیابـی و مدیریت تلفیقی آفـت کرم خـراط در باغات شهرسـتان- همکاری در اجـرای پروژه احیـاء دریاچه 
ارومیـه از طریـق مشـارکت جوامـع محلی دراسـتقرار کشـاورزی پایـدارو حفاظـت از تنـوع (( )IPCMزیسـتی (  -IPM-  نظارت بر اجـرای عملیات 
مبـارزه بـا آفـات، بیماریهـا و علفهـای هرز غالت و سـایر محصوالت باالویـت **-  اطالع رسـانی به بهره بـرداران منطقه در خصوص  روشـهای کنترل 
آفـات ، بیماریهـا و علفهـای هـرز مهم منطقه از طریق اطالعیه های فنی ،بنر و پیامک   - بررسـی  عوامل خسـارتزا  درمحصـوالت زراعی و باغی منطقه 
و آمـوزش و راهنمائـی کشـاورزان در خصوص روشـهای کنترل عوامل خسـارتزا **واحد صنایع کشـاورزی :ثبت نام ، معرفـی و تصویب دوطرح صنایع 
تولیـدی کشـاورزی بـه ارزش 147 میلیـارد ریـال از  طرح توسـعه روسـتایی با ظرفیت اشـتغال 69 نفر- ثبت نـام ومعرفی برای اخذ  تسـهیالت بانکی 

بـه واحد هـای تولیدی صنایع کشـاورزی  شهرسـتان بـه ارزش 480 میلیـارد ریال از طـرح اقتصاد مقاومتی 
واحد شیالت و آبزیان : صدور 5 واحد پروانه بهره برداری پرورش ماهی در سطح شهرستان با ظرفیت کل تولید  33 تن در سال 

    اهـم فعالیـت امـور اراضی1-صدور سـند مالکیت به اراضی کشـاورزی به مسـاحت 645 هکتار2-صدور مجوز تغییرکاربری بـرای گلخانه 11 مورد 
بـه مسـاحت 9 هکتـار 3-صـدور مجـوز خانه کارگری و مرمـت 31 مورد*انتقـال قطعی واگـذاری از اراضی ملی جهـت احداث باغ انگور به مسـاحت 6 
هکتار*تخصیـص 27000 میلیـون ریـال وام سـرمایه ثابـت از طرح توسـعه روسـتایی واقتصاد مقاومتـی جهت احداث مـرغ مادر آقای صمـد زنده دل 
در شیشـوان *تخصیـص 2700 میلیـون ریال وام سـرمایه ثابت جهت خرید گاو سـمینتال از اقتصاد مقاومتی بـرای 3 نفـر دامدار***زراعت :1-برش 
سـهمیه تخصیصـی کودههـای شـیمیایی یارانـه دار و نظارت برتوزیـع کودههای ازتـه 1650      تن کودههای فسـفاته 650تن کودههای پتاسـه 108 
تـن 2-اجـرای پایلـوت اصـالح الگـوی کشـت شهرسـتان بـا تاکید بر کشـت محصـوالت دارای نیـاز آبی کـم نظیر گنـدم، جو، کلـزا، بـذرک در اراضی 
روسـتاههای رازیان، پسـیان،خضرلو در سـطح 1400 هکتار 3-جایگزینی و تعویض بذر گندم گواهی شـده پیشـگام  و میهن بجای ارقام موجود نظیر 
الونـد و زریـن و محلـی در سـطح 1550 هکتـار با افزایـش راندمان گندم از 4800 کیلوگرم به 5500 کیلوگرم در هکتار  4-کشـت بزرک در سـطح 80 
هکتـار بجـای محصـوالت دارای نیـاز آبـی بـاال  نظیر پیاز و سـیب زمینی در محدوده پایلـوت مذکور )بند 2( 5-کشـت گندم مادری با ارقام پیشـگام و 
میهـن در سـطح 50 هکتـار  در سـال زراعـی جـاری ****گزارش عملکرد اداره فنی  وزیر بنایی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان عجب شـیر:1-

جـذب لولـه خـط انتقـال آب حجم عملیـات 44 کیلومتر وضعیت پـروژه در حال اجرا  2 -لوله گـذاری جهت مصرف بهینه آب بخش کشـاورزی حجم 
عملیـات 12 کیلومتروضعیـت پـروژه در حـال ادامه  3-احداث کانال آب رسـانی حجم عملیات1 کیلومتراتمام  4-شـروع عملیات مسـیر گشـایی جاده 
بیـن مـزارع چهـار بـرود حجم عملیات 2 کیلومتـردر حال اجراء 5-اجرای سیسـتم آبیاری نوین کشـاورزی حجـم عملیات36 هکتاراتمام 6-شناسـایی 
اجـرای سیسـتم های آبیـاری نوین کشـاورزی حجـم عملیات100 هکتار وضعیـت پروژه در حال ادامه 7-آب رسـانی در چشـمه ها و قنوات شهرسـتان 

حجـم عملیـات15 کیلومتـر وضعیت پـروژه در حال  ادامه طرح می باشـد.

گزارش عملکرد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان عجب شیر در سال 95 

میزبانی از 105 زوج جوان عجب شیری در قالب 
طرح "نسیم یار" در مشهد مقدس

محســـن  نـــرج آبـــادی رییـــس اداره منابـــع طبیعـــی  در 
خصـــوص عملکـــرد ایـــن اداره افزود:حفاظـــت خـــاک و کنتـــرل 
ـــون  ـــر 1800 میلی ـــغ ب ـــار بال ـــا اعتب ـــی ب ـــرگالن و یایچ ـــوب ه رس
ریـــال -نصـــب تابلـــوی مشـــخصات پروژه هـــای آبخیـــزداری 
بـــا هماهنگـــی اداره کل -توزیـــع بـــذر قـــره یونجـــه بـــه مقـــدار 
400 کیلوگـــرم -توزیـــع نهـــال ســـنجد بـــه مقـــدار 1000 

اصلـــه -توزیـــع بوتـــه گل محمـــدی بـــه روســـتاهای باالدســـت 
ـــتعالمات  ـــه اس ـــخگویی ب ـــزداری -پاس ـــی آبخی ـــای اجرای و طرحه
؟؟؟؟؟؟  در  احشـــام  -کنتـــرل  نهادهـــا  و  ادارات  اشـــخاص، 
ـــر و  ـــول 5 کیلومت ـــه ط ـــی ب ـــد حفاظت ـــرای کمربن ـــتان  -اج شهرس
ـــزوالت  ـــره ن ـــیان -ذخی ـــتای پس ـــداد 50 ؟؟؟؟؟ در روس ـــاد تع ایج
ـــت  ـــروزه حفاظ ـــه -پ ـــی و ؟؟؟؟ کاری در منطق ـــمانی و بذرپاش آس
ـــه  ـــداد 9000 اصل ـــه تع ـــوان ب ـــززار شیش ـــاری گ ـــداری و آبی و نگه
نهـــال. -پـــروژه اصـــالح و پـــرورش در گـــززار شیشـــوان -ادامـــه 
حصارکشـــی اطـــراف گززاربرگـــزاری کالس هـــای آموزشـــی 
و ترویجـــی -تجهیـــز و نوســـازی ســـاختمان اداری -تکمیـــل 
ـــه  ـــدارک ب ـــال م ـــت ؟؟؟؟ و ارس ـــاران طبیع ـــت همی ـــای عضوی فرمه
ـــاده 44  ـــف از م ـــده تخل ـــره پرون ـــداد 30 فق ـــکیل تع اداره کل. -تش
ـــت و  ـــع. -گش ـــا و مرات ـــت از جنگله ـــون حفاظ ـــاده 55 قان ؟؟؟؟؟ م
ـــه  ـــه ارومی ـــیه دریاچ ـــززار و حاش ـــاری و حفاظـــت گ ـــت . -آبی مراقب
در ســـطح 500 هکتـــار -تشـــکیل پرونـــده حقوقـــی بـــه تعـــداد 
ـــره  ـــداد 10 فق ـــت تع ـــرا  -محکومی ـــه دادس ـــال ب ـــورد و ارس 43 م
پرونـــده و اخـــذ رای نهایـــی از محاکـــم قضایـــی بـــه نفـــع اداره 
-شـــرکت در جلســـات دادســـرا و دادگســـتری توســـط نماینـــده 
حقوقـــی 30 مـــورد. -صـــدور مجـــوز حمـــل زغـــال. -تشـــکیل 
ـــکاری  ـــا هم ـــی ب ـــع طبیع ـــر مناب ـــی فراگی ـــی تخصص ـــرکت تعاون ش
ــاه اجتماعـــی -تشـــکیل پرونـــده جدیـــد  ــاون کار و رفـ اداره تعـ

مـــاده واحـــده بـــه تعـــداد 3 مـــورد.
ــزود: در  ــیر اف ــب ش ــتان عج ــر شهرس ــازمان کوث ــل س مدیرعام
ــب  ــوان در قال ــان 105 زوج ج ــازمان میزب ــن س ــته ،ای ــاه گذش 14م
طــرح » نســیم یــار«  زندگــی مشترکشــان را در جــوار بــارگاه ملکوتــی 

ــد. ــاز کردن ــام رضــا)ع( آغ ام
وحیـد فیضـی افـزود:از نـکات جالـب ایـن طـرح بـه حضور پرشـور 
زوج هـای جـوان و نیز برگـزاری برنامه های متنوع فرهنگی در راسـتای 
منویـات مقـام معظـم رهبـری و رسـالت فرهنگی سـازمان اشـاره کرد. 
وی بــا بیــان ایــن کــه زوج های جــوان بــا حضــور در بــارگاه ملکوتی 
ــا  ــی ب ــاوره ، زندگ ــه مش ــوع از جمل ــای متن ــا برنامه ه ــوف ب ــام رئ ام
نمــک ، آموزش هــای مســائل زناشــویی ،بصیــرت فاطمــی  و حضــور 
دســته جمعــی در حــرم و دیگــر برنامه هــای شــاد فرهنگــی و زیارتــی 
... کــه بــا هماهنگــی معاونــت فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی صورت 

گرفتــه اشــاره نمــود.
ــر در 2  ــوان دیگ ــاری 100 زوج ج ــال ج ــر س ــا اخ ــزود :ت وی اف

ــد .  ــد ش ــزام خواهن ــدس اع ــهد مق ــه مش ــه ب مرحل
از حمایت هــای فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر  در آخــر 
ــوی و  ــدس رض ــتان ق ــه آس ــن متبرک ــی و اماک ــت فرهنگ و معاون
ــس راه آهــن عجــب شــیر  ــارت و ریی ــگ ســرای زی ــت فرهن مدیری
و شــهرداران مناطــق 6و 7 مشــهد و شــهردار عجــب شــیر وخضرلــو 

ــود .  ــکر نم ــر و تش تقدی

 درصد قبولی دروس نهایی سوم متوسطه زیر هزار دو رقمی سال تحصیلی ردیف

1 39-39 - 7 04/77 
9 30-39 1 7 88/89 
9 39-30 0 11 10/80 

 

 فوق لیسانس و بالاتر لیسانس فوق دیپلم دیپلم و زیر دیپلم سال

39-39 401 941 815 29 
31-39 52 430 892 77 
38-31 59 479 134 449 
32-38 50 474 150 440 
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فعالیتهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی عجب شیر 
از هفته دولت سال 92 تا هفته دولت سال 95

رییـــس بنیـــاد مســـکن عجـــب شـــیر:اجرای طرح هـــای عمرانـــی بـــا هـــدف تحـــول آفرینـــی در روســـتاها را 
رویکـــرد ایـــن نهـــاد عنـــوان کرد.احمـــد قاســـمی گفـــت: اجـــرای طرحـــای عمرانـــی تحـــول آفریـــن روســـتاها در 
ـــرای  ـــم را ب ـــی مه ـــرح عمران ـــک ط ـــرای ی ـــات اج ـــت عملی ـــرار نیس ـــده و ق ـــف ش ـــکن تعری ـــاد مس ـــد بنی ـــق جدی اف
ـــا  ـــد ب ـــق جدی ـــی در اف ـــارب قبل ـــتفاده از تج ـــا اس ـــد ب ـــه بای ـــم بلک ـــرار دهی ـــو ق ـــدل و الگ ـــتاها م ـــه درروس همیش
ـــا  ـــم.وی ب ـــادی بپردازی ـــای ه ـــرای طرح ه ـــتایی و اج ـــازی روس ـــاوم س ـــای مق ـــرای طرح ه ـــه اج ـــازمانی ب ـــی س تعال
ـــکن در  ـــاد مس ـــتایی در بنی ـــادی روس ـــرح ه ـــرای ط ـــای و اج ـــازی خانه ه ـــاوم  س ـــوع مق ـــه دو موض ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــدگاری  ـــوب، مان ـــی مطل ـــاد زندگ ـــور ایج ـــه منظ ـــتایی را ب ـــای روس ـــزود: فضاه ـــت، اف ـــت هاس ـــز اولوی ـــام و ج ـــال انج ح
ـــرت  ـــه مهاج ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــم. وی ب ـــازی می کنی ـــازی و بهس ـــران، نوس ـــت پذیری مهاج ـــتاییان در آن و برگش روس
ـــا  ـــه زمان ه ـــد در هم ـــرد: بای ـــار ک ـــد، اظه ـــد می کن ـــور را تهدی ـــگری کش ـــداری و گردش ـــاورزی، باغ ـــتاها کش از روس
فضاهـــای زیســـتی را بـــه فضـــای مطلـــوب بـــرای ســـکونت روســـتاییان تبدیـــل نمـــوده و تـــاش می کنیـــم بـــا 
ـــنتی  ـــای س ـــا، بافت ه ـــه، جاذبه ه ـــر منطق ـــج در ه ـــنت رای ـــگ و س ـــق فرهن ـــتاها مطاب ـــازی روس ـــدرن  س ـــازی و م نوس

ـــم. ـــی کنی ـــردم معرف ـــه م ـــی را ب و تاریخ

فعالیتهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی عجب شیر از هفته دولت سال 94 تا هفته دولت سال 95

بخشدار بخش قلعه چای عجب شیر:
 بخش قلعه چای ظرفیت نهفته اقتصاد مقاومتی است

گزارش عملکرد اتاق اصناف شهرستان عجب شیر

ــی  ــی و تجــاری فرصت ــه اقتصــادی، کشــاورزی، صنعت ــی در زمین ــت های ــا ظرفی ــای ب ــه چ ــت: بخــش قلع ــای گف ــه چ بخشــدار قلع
ــیر اســت. ــتان عجــب ش ــی در شهرس ــق اقتصــاد مقاومت ــرای تحق مناســب ب

جعفــر احــدی بــا بیــان اینکــه بخــش قلعــه عجــب شــیر بــا توجــه بــه واقــع شــدن در منطقــه بکــر و گردشــگری شهرســتان و موقعیــت 
ــردم  ــی م ــش دلگرم ــتغالزایی و افزای ــد، اش ــعه تولی ــرای توس ــش ب ــن بخ ــای ای ــوان از ظرفیت ه ــت: می ت ــی دارد گف ــی مطلوب جغرافیای

ســاکن بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اســتفاده کــرد.
ــاورزی و  ــش کش ــه داد: بخ ــت ادام ــز اس ــرو و حاصلخی ــای پیش ــی از بخش ه ــاورزی یک ــه کش ــو در زمین ــه ن ــه قلع ــان اینک ــا بی وی ب
ــا تقویــت می توانــد فرصت هــای خوبــی را بــرای توســعه شهرســتان عجــب شــیر فراهــم کنــد. همچنیــن صنعــت توریســم ایــن بخــش ب

بخشــدار بخــش قلعــه چــای عجــب شــیر گفــت: اعضــای شــوراهای اســالمی روســتا و دهیــاران بــا هــم اندیشــی و همــکاری هــم بایــد 
بدنبــال رفــع مشــکالت و تنگناهــا و توســعه پایــدار و ارتقــای وضعیــت روســتاها باشــند.

ــه زندگــی و معیشــت مــردم مناطــق روســتایی و محــروم دارد کــه ایــن مهــم، نشــان از تــالش  ــژه ای ب وی، افــزود: دولــت توجــه وی
ــرای توســعه ایــن مناطــق اســت. ــه دولــت یازدهــم ب صادقان

ــش  ــت، افزای ــن دول ــرد ای ــد: رویک ــادآور ش ــت، ی ــتا اس ــهر و روس ــان ش ــه می ــش فاصل ــت کاه ــگاه دول ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کمک هــای فنــی و اعتبــاری بــه مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و روســتاها بــوده و در ایــن زمینــه دهیــاران بایــد مشــکالت را شناســایی 

ــد. ــدی کنن ــت بن ــف اولوی ــای مختل ــب برنامه ه ــا در قال ــع آن ه ــرای رف ــا و ب ــا را احص و نیازه
بخشــدار بخــش قلعــه چــای عجــب شــیر، روســتاها را کانــون اصلــی تولیــد و اشــتغال پایــدار اعــالم و اظهــار کــرد: مدیریــت کارآمــد 
و کارشناســی شــده روســتایی می توانــد عــالوه بــر رفــع نیازهــای روســتاییان و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و مانــدگاری در روســتاها، 

کمــک بزرگــی بــه توســعه و پیشــرفت همــه جانبــه کشــور داشــته باشــد.
ــن خصــوص  ــد ســرمایه از روســتاها خــارج نشــود و در ای ــرد بای ــرار گی ــد در روســتاها محــور ق ــرای اینکــه تولی ــه داد: ب احــدی، ادام
دهیــاران می تواننــد بســتر ایــن مهــم را عملــی و اجــرا کننــد تــا روســتاها بــه یــک درآمــد پایــدار رســیده و در نهایــت زمینــه اشــتغال 

را در پــی داشــته باشــد.
وی ایجــاد اعتمــاد در بیــن مــردم را از وظایــف اصلــی شــوراها و دهیــاران برشــمرد و گفــت: اگــر دهیــاران اعتمــاد مــردم را جلــب کننــد 
در انجــام مســئولیت خــود موفــق خواهنــد بــود و ایجــاد اعتمــاد در ســایه تــالش، جدیــت و پیگیــری امــور اهالــی روســتا بدســت می آیــد.

احــدی، بــا اشــاره بــه مشــکالت دهیاری هــای بخــش قلعــه چــای ماننــد پاییــن بــودن درآمــد آن هــا، اضافــه کــرد: بخــش قلعــه چــای 
بــا 21 روســتا، 21 دهیــاری و 62 شــورای فعــال بــه روســتاییان خدمــات می دهنــد.

بخشــدار بخــش قلعــه چــای، بــا اشــاره بــه واگــذاری زمینــی بــه مســاحت 2 هــزار و 500 مترمربــع در شــهر جــوان قلعــه بــرای احــداث 
کالنتــری، خواســتار ســرعت دهــی در شــروع عملیــات اجرایــی آن شــد.

ــا اینکــه بیــش از 60 درصــد مــردم ایــن شهرســتان در روســتاها ســاکن هســتند احــداث ایــن پاســگاه از  ــا توجــه ب احــدی، افــزود: ب
نیازهــای اصلــی مــردم ایــن منطقــه اســت.

ــتای  ــه روس ــانی ب ــای و گاز رس ــه چ ــد قلع ــاب س ــاخت پای ــده و س ــال آین ــا س ــای ت ــتاهای قوروچ ــت: حــل مشــکل آب روس وی گف
ــود. ــام می ش ــاری انج ــال ج ــرگالن در س ه

1-  تعداد170فقره صدور پروانه کســـب
2- شناســـایي  واحد هاي صنفي بدون پروانه کسب

3- بازرســـي از کلیه واحد هاي صنفي هر اتحادیه
4-  ارســـال فاقدین پروانه کســـب به تفکیک اتحادیه به اماکن عمومي 

5-  صدور پروانه کســـب محصوالت دخاني
6- شناســـایي واخطار به صنوف ســـد معبر واطالع رساني از طریق بنر وتراکت

7- برگزاري مراســـم همایش پلیس واصناف)هفته نیروي انتظامي(
8- برگزاري همایش هاي بررســـي ومشـــکالت اتحادیه هاي صنفي با همکاري اتحادیه ها وبســـیج اصناف شهرستان

9- دیدار ونشســـت صمیمي روســـاي اتحادیه هاي صنفي با فرماندار محترم وارائه گزارش عملکرد
 اتاق و اتحادیه ها 

 حجم عملیات فعالیت شرح کلی فعالیت نوع فعالیت
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 257 تشکل پرونده ردن منازل روستاییسنددار ک
 086 پیگیری و اخذ سند از اداره ثبت

 
 
 

 اجرای طرح هادی

 متر 3متر و ارتفاع 066به طول اجرای دیوار سنگی ساحلی در چهاربرود
 متر مربع 7566به مساحت  ساماندهی و سنگفرش معابر روستای چنار

 متر 066متری به طول  06معبر  انلوگذاری و پیاده رو سازی روستای رحمجدول
 متر 066متری به طول  06معبر  زیرسازی و آسفالت معابر روستای آلمالو

جدول گذاری، سنگفرش، پیاده رو سازی، زیر سازی و آسفالت 
 معابر روستای ینگجه

 متر 356متری به طول  06معبر 

 متر3متر و ارتفاع  066به طول  اجرای دیوار سنگی ساحلی در روستای چوپانکره
 متر مربع 8666به مساحت  زیرسازی و آسفالت معابر روستای نبرین

 5روستا  بازنگری مطالعات طرح هادی روستایی مطالعات
واگذاری زمین ارزان قیمت و ارایه تسهیلات در روستاهای  زمین

 مهماندار و شیراز و خانیان و دانالو
 

  750قطعه 
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تسهیلات وام ویژه بهسازی 

 مسکن

 880واحد تشکیل پرونده برای وام برای
 873واحد  معرفی به بانک های عامل برای

 020واحد  اخذ انعقاد قرارداد از بانک های عامل برای
 004واحد  ارایه پایانکار ساختمانی برای

حسنه برای عقب روی در طرح هادی ارایه تسهیلات قرض ال تسهیلات قرض الحسنه
 بازسازی، تعمیر و احداث سرویس بهداشتی روستایی

 
 فقره 56

 
ری
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احداث کتابخانه ها و اماکن 

 مذهبی
 متر مربع 756به سماحت  احداث کتابخانه عمومی در روستای شیشوان

 درصد پیشرفت فیزیکی 86الا بردن ب واحد 007احداث مسکن شهری در شهر عجب شیر به تعداد  احداث مسکن شهری

 
ب 

سا
ح
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6
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ا
 

 06میلیون ریال  امام 066جمع آوری کمک های مردمی به حساب  مشارکت مردمی
 واحد 7 کمک به احداث واحد مسکونی محرومین خیرین مسکن ساز

 

 حجم عملیات فعالیت شرح کلی فعالیت نوع فعالیت
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 سنددار کردن منازل روستایی

 802 تشکل پرونده
 521 پیگیری و اخذ سند از اداره ثبت

 5100ساماندهی و سنگفرش معابر روستای چنار با اعتبار 
 میلیون ریال

 متر مربع 8100به مساحت 

متر  5200زی و آسفالت به مساحت تکمیل دیوار سنگی، زیرسا
 میلیون ریال 5000مربع ا معابر روستای ینگجه با اعتبار 

 
 متر 010متری به طول  50معبر 

اجرای دیوار سنگی ساحلی در روستای چوپانکره با تخصیص 
 میلیون ریال 100

 متر0متر و ارتفاع  500به طول 

 1ستا رو بازنگری مطالعات طرح هادی روستایی مطالعات
واگذاری زمین ارزان قیمت و ارایه تسهیلات در روستاهای  زمین

 مهماندار و شیراز و خانیان و دانالو
 

 801قطعه 
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تسهیلات وام ویژه بهسازی 

 مسکن

 802واحد تشکیل پرونده برای وام برای
 521واحد  معرفی به بانک های عامل برای

 581واحد  عقاد قرارداد از بانک های عامل برایاخذ ان
 810واحد  ارایه پایانکار ساختمانی برای

ارایه تسهیلات قرض الحسنه برای عقب روی در طرح هادی  تسهیلات قرض الحسنه
 بازسازی، تعمیر و احداث سرویس بهداشتی روستایی

 
 فقره 00

 درصد پیشرفت فیزیکی 20بالا بردن  واحد 518شیر به تعداد احداث مسکن شهری در شهر عجب  احداث مسکن شهری  
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 80میلیون ریال  امام 500جمع آوری کمک های مردمی به حساب  مشارکت مردمی

 



روزنامه عجب شیر یکشنبه 26 دی ماه 95 - سال سوم - شماره 94 فرهنگ و هنر6

مفاخر آذربایجان

علي بـن  محمدبـن  شـمس الدین  موالنـا 
»شـمس  بـه  معـروف  تبریـزي  داد  ملـک 
موالنـا  مرشـد  و  مشـهور  عـارف  تبریـزي« 
جال الدیـن بلخـي اسـت کـه در سـال 582 

آمـد. دنیـا  بـه  تبریـز  در  قمـری  هجـری 
تبریـزي  سـله باف  ابوبکـر  مریـد  ابتـدا  او 
بـود و بعضـي گفته انـد مریـد شـیخ رکن الدین 
سجاسـي و باباکمال جندي بـوده و در یکي از 
سـفرهایش در خطـه بغـداد شـیخ اوحدالدین 
کرمانـي را دریافتـه اسـت. شـمس در شـهرها 
و  مي رفـت  بـزرگان  دیـدار  بـه  و  مي گشـت 
مدتـي  مي پرداخـت.  گوناگـون  کارهـاي  بـه 
عملگـي و زمانـي معلمـي کـرده و شـیوه او 
بیشـتر تربیـت بـزرگان و صاحبـدالن بـود. او 
مـردي کامـل و جهان دیده و در سـلوک ظاهر 
و سـیر باطـن مقامـي بلنـد داشـت. او شـبي 
سـخت بي قـرار شـده و شـور و حـال عجیبـي 
پیـدا کـرده بود و از اسـتغراق تجلیات قدسـي 
مسـت و حیـران بـود کـه به حـال مناجـات با 
خداونـد منـان گفـت: الهـي یکـي از محبوبان 
مسـتور خـود را بـه مـن بشناسـان! از درگاه 
دلبنـد  فرزنـد  او  کـه  آمـد  نـدا  حـق  عـزت 
سـلطان العلماء بهـاء ولـد بلخـي اسـت. گفت: 
خدایـا دیـدارش را نصیبـم کن! الهـام آمد که 
بـه اقلیـم روم بـرو تـا بـه مقصـود و مطلـوب 
حقیقـي برسـي، کمر همت بسـت و به سـوي 
روم روانـه شـد و در سـال 642 هجری قمری 
در شـهر قونیـه حضـرت موالنـا جال الدیـن 
مولـوي را پیـدا کـرد و چـه آتشـي در جـان 
موالنـا انداخـت کـه او هـر چه داشـت در پاي 
شـمس تبریـزي ریخـت و عاشـق شـیفته  او 
شـد و دیوانـه وار شـمس را پرسـتش مي کـرد 
قمـری  در سـال 645 هجـری  کـه  ایـن  تـا 
مریـدان مولـوي حسـودي کردنـد و فتنه هـا 
برانگیختنـد و بـا دشـمنان همدسـت شـدند 
و شـبانه بـه کشـتن شـمس اقـدام کردنـد که 
شـمس تبریـزي نعـره اي کشـید و همـه آنان 
از  و  شـدند  بیهـوش  بودنـد  نفـر  هفـت  کـه 
آن بـه بعـد دیگـر از شـمس نشـاني نیافتنـد. 
بنابـه نظـر مولوي شناسـان قوي تریـن احتمال 
مـکان آرامـگاه او در شـهر خـوي اسـت. از آن 
عـارف بزرگ اثـر منظوم یا منثوري در دسـت 
نیسـت. مریـدان سـخنان او را کـه در مجالس 
مختلـف بـر زبـان آورده اسـت جمـع کرده اند 
در  اسـت.  معـروف  مقـاالت شـمس  بـه  کـه 

بخشـي از مقـاالت شـمس آمـده اسـت:
ــز،  ــته ام هرگ ــتن نداش ــادت نبش ــن ع »م
ــر  ــد و ه ــن مي مان ــم در م ــون نمي نویس چ
لحظــه مــرا روي دگــر مي دهــد، ســخن بهانــه 
اســت، حــق نقــاب برانداختــه و جمــال نموده 
ــچ کاري  ــوام هی ــا ع ــم ب ــن عال ــرا در ای ـ م
نیســت، بــراي ایشــان نیامــده ام، ایــن کســاني 
کــه رهنمــاي عالم انــد بــه حــق، انگشــت بــر 

رگ ایشــان مي نهــم.«

استاد فانی تبریزی

موالنا 
شمس  تبریزي

کاریکاتور

۴3هزار همسر آزاری 
در سال جاری

طاهر شعبانی- فارس

از 43 هزار و 19 نفر که به دلیل همسرآزاری 
در شش ماهه امسال به پزشکی قانونی مراجعه 
کردند، 41 هزار و 284 نفر زن و هزار و 735 نفر 

نیز مرد بودند.

معرفی کتاب
» جنگ و صلح« اثر لئو تولستوی

لئـو  مشـهور  رمـان  نـام  صلـح  و  جنـگ 
اسـت.  روسـی  شـهیر  نویسـنده  تولسـتوی، 
وی کتـاب جنـگ و صلـح را در سـال 1869 
میـادی نوشـت. این کتاب یکـی از بزرگ ترین 
آثـار ادبیـات روسـی و از مهم تریـن رمان هـای 
ادبیـات جهـان به شـمار مـی رود. ایـن رمان به 
شـرح مقاومـت روس ها در برابـر حمله ی ارتش 
فرانسـه به رهبـری ناپلئون بناپـارت می پردازد 
دقـت  بـا  شـخصیت  از 580  بیـش  آن  در  و 
توصیف شـده اند. منتقـدان ادبـی آن را یکی از 

می داننـد. جهـان  رمان هـای  بزرگ تریـن 
تولسـتوی در ایـن رمـان تاثیـرات تاریخـی 
جنگ هـای ناپلئونـی را بـر خانواده آریسـتوکرات 
روسـیه شـرح داده اسـت. در متـن رویدادهـای 
بـزرگ تاریخـی آغـاز سـده نوزدهـم،  ماجراهای 
خانـواده  اشـرافی،  یعنـی  خانـواده  دو  زندگـی 
باکونسـکی و راسـتوف،  ثبـت می شـود. رمـان 
جنـگ و صلـح بـه نوعـی همـان شـرح وقایـع 

زندگـی ایـن دو خانـواده اسـت.

ـــان  ـــر آذربایج ـــر فج ـــنواره تئات ـــن جش دومی
ـــش از  ـــروه نمای ـــش گ ـــور ش ـــا حض ـــرقی ب ش
کشـــور و یـــک گـــروه نمایـــش از جمهـــوری 
آذربایجـــان در »تئاتـــر شـــهر« تبریـــز آغـــاز 

ـــرد. ـــه کار ک ب
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی، 
ــا 28 دی ادامــه دارد  ــن جشــنواره کــه ت در ای
تبریــز،  شــهرهای  از  نمایشــی  گروه هــای 
زنجــان، آمــل و ســه گــروه از تهــران بــه همــراه 
یــک گــروه نمایــش جمهــوری آذربایجــان آثــار 

ــد. ــه می برن ــه روی صحن ــود را ب خ
کچــل  تبریــز،  از  آذربایجــان  آنایــوردوم 
آمــل،  از  زمیــن  روی  زنجــان،  از  اوغــان 
ــن  ــام م ــگ، تم ــاالر جن ــن س ــای غمگی بیوه ه
ــران و  ــوز از ته ــای مرم ــدو و هدیه ه ــه ع هم
نمایــش »ار و آرواد« اثــر اوزئیــر حاجــی بیــف 
از باکــو طــی چهــار روز بــرای تماشــای عاقــه 

منــدان نمایــش داده می شــود.

قدمت تئاتر آذربایجان
ـــهر  ـــردم تبریز، آذرش ـــدگان م ـــی از نماین یک
ــامی در  ــورای اسـ ــس شـ ــکو در مجلـ و اسـ
آییـــن آغـــاز ایـــن جشـــنواره گفـــت: تئاتـــر 
آذربایجـــان پیشـــینه ای درخشـــان در کشـــور 
دارد و نـــام آذربایجـــان مرهـــون تـــاش 

هنرمنـــدان واقعـــی بـــوده اســـت.
در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  ســـاعی  زهـــرا 
ـــده  ـــاد ش ـــی ایج ـــر فرصت ـــر فج ـــنواره تئات جش
کـــه هنرمنـــدان می تواننـــد هنرهـــای خـــود 
را بـــه نمایـــش بگذارنـــد، افـــزود: در زمینـــه 
ـــه  ـــی ک ـــا در بخش های ـــر مخصوص ـــای هن احی
ـــن  ـــرای گفت ـــی ب ـــه حرف ـــان از دیرین آذربایج

در آن دارنـــد، تـــاش خواهیـــم کـــرد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن دوره 
ـــه  ـــبی در زمین ـــیار مناس ـــرد بس ـــس رویک مجل
هنـــر و احیـــای آن دارد، افـــزود: نماینـــدگان 
ــه  ــه نهادینـ ــود در زمینـ ــاش خـ ــام تـ تمـ
ـــه کار  ـــاودان ب ـــر ج ـــن هن ـــای ای ـــازی و احی س

می گیرنـــد.
ســـاعی خاطرنشـــان کـــرد: در برنامـــه 
ــاه  ــم مـ ــک و نیـ ــه از یـ ــعه کـ ــم توسـ ششـ
ـــال  ـــس در ح ـــی مجل ـــن علن ـــته در صح گذش
ـــائل  ـــر و مس ـــه هن ـــب اســـت ب بررســـی و تصوی
مرتبـــط توجـــه خوبـــی شـــده بـــه طـــوری 
ــبت  ــه نسـ ــم برنامـ ــش هفدهـ ــه در بخـ کـ
ــده و در  ــاره هایی شـ ــر اشـ ــائل هنـ ــه مسـ بـ
بودجـــه 96 نیـــز اعتباراتـــی تخصیـــص داده 

خواهـــد شـــد.
ایـــن نماینـــده مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
ـــیون  ـــا کمیس ـــگ ب ـــاط تنگاتن ـــدگان ارتب نماین
ـــل  ـــا تعام ـــت: ب ـــد، گف ـــس دارن ـــی مجل فرهنگ
ـــر در  ـــای هن ـــه احی ـــه اولی ـــده مقدم ـــاد ش ایج

ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــور ص ـــطح کش س
ـــوان  ـــل ج ـــور نس ـــه حض ـــان اینک ـــا بی وی ب
و چهره هـــای جـــوان فرصتـــی را پدیـــد 
آورده کـــه نســـبت بـــه هنـــر اصیـــل ایرانـــی 
ــا  ــت: بـ ــود، گفـ ــتری داده شـ ــام بیشـ اهتمـ

ـــای  ـــتای احی ـــاد در راس ـــع زی ـــه موان ـــه ب توج
هنـــر اصیـــل، تـــاش همســـو بـــا قوانیـــن و 
ــرد. ــم کـ ــاری خواهیـ ــای اختیـ چارچوب هـ

ــنهاد  ــس پیشـ ــد: در مجلـ ــادآور شـ وی یـ
کـــرده ایـــم کـــه زمـــان اخـــذ عـــوارض 
ـــر  ـــر ه ـــائل هن ـــه مس ـــی از آن ب ـــهری بخش ش

ــود. ــاص داده شـ ــتان اختصـ اسـ

گام مهم احیای هنر نمایش تبریز
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی آذربایجان 
برگـزاری  گفـت:  مراسـم  ایـن  در  نیـز  شـرقی 
جشـنواره تئاتـر اسـتان گامی مهـم و موثـر برای 
احیـای جایگاه رفیع تبریـز در عرصه هنر نمایش 
اسـت و ایـن اداره کل از چنیـن برنامـه هایـی 

حمایـت کامـل می کنـد.
ـــت  ـــز ظرفی ـــزود: تبری ـــور اف ـــد محمدپ محم
بســـیار باالئـــی در عرصه هـــای هنـــری از 
جملـــه نمایـــش، تجسســـمی و خـــط برخـــوردار 
اســـت کـــه بایـــد از ایـــن ظرفیت هـــا بـــرای 

نشـــان دادن قابلیت هـــای هنـــری در ایـــران 
و حتـــی جهـــان اســـتفاده شـــود.

وی تــاش بــرای ایجــاد زیرســاخت های 
ــی از  ــش را یک ــر نمای ــرای هن ــی ب الزم و کاف
ــاد  ــگ و ارش ــم اداره کل فرهن ــای مه اولویت ه
ــار  ــان و اظه ــرقی بی ــان ش ــامی آذربایج اس
ــاالر  ــی ت ــات اجرای ــن زمینــه عملی کــرد: در ای
جدیــد و مــدرن ئتاتــر شــهر تبریــز در میــدان 
ــام آن  ــرای اتم ــه ب ــده ک ــروع ش ــده ش فهمی
نیازمنــد همکاری هــای مدیــران اســتانی و 

ــتیم. ــس هس ــدگان مجل نماین
موزیــکال  نمایش هــای  مرکــز  رئیــس 
جمهــوری آذربایجــان نیــز در ایــن مراســم بــا 
ابــراز خرســندی از حضــورش در تبریــز، از ایــن 
شــهر بــه عنــوان موطــن اصلــی مردِم آن ســوی 
ــحالیم  ــیار خوش ــت: بس ــرد و گف ــاد ک ارس ی
کــه افتخــار اجــرای نمایــش بــرای اولیــن بــار 

ــم. ــادری را داری ــهر م ــن ش در ای
علـی قسـمت الالیـف افـزود: گـروه نمایـش ما 
قدمتـی 107 سـاله دارد امـا در ایـن مـدت بـرای 
اولیـن بـار اسـت کـه در تبریز بـه اجرا می پـردازد.

ــی  ــم همدلـ ــز هـ ــهر تبریـ ــهردار کانشـ شـ
مـــردم، هنرمنـــدان و مســـئوالن را ضامـــن 
ـــنواره  ـــت: جش ـــت و گق ـــی دانس ـــعه فرهنگ توس
ــادل  ــرای گردهمایـــی و تبـ ــر فرصتـــی بـ تئاتـ
ـــرای  ـــردم از تمـــام اقشـــار و دریچـــه ای ب ـــکار م اف
بازگشـــت بـــه عصـــر طایـــی تئاتـــر تبریـــز اســـت.

ـــنواره  ـــن جش ـــزاری دومی ـــی برگ ـــادق نجف ص
اســـتانی تئاتـــر فجـــر در تبریـــز و حضـــور گروه هـــا 
ــف و  ــهرهای مختلـ ــر از شـ ــدان تئاتـ و هنرمنـ
ــعه  ــتای توسـ ــایه را در راسـ ــورهای همسـ کشـ
ـــر  ـــر هن ـــگاه فاخ ـــی جای ـــر و معرف ـــگ تئات فرهن

ایـــن شـــهر بســـیار موثـــر دانســـت.
ـــز در  ـــدان تبری ـــور هنرمن ـــن حض وی همچنی
ـــیار  ـــر را بس ـــی فج ـــن الملل ـــر بی ـــنواره تئات جش
ـــه  ـــد ک ـــل خوان ـــل تام ـــی قاب ـــمند و فرصت ارزش
ـــر مطـــرح شـــدن هنرمنـــدان اســـتانی در  عـــاوه ب
ســـطح بیـــن المللـــی، فرصـــت آموزشـــی مناســـب 

ـــود. ـــد ب ـــه خواه ـــر منطق ـــا تئات ـــرای ارتق ب

یکــی از نماینــدگان مــردم تبریــز،  آذرشــهر 
و اســکو و عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
ــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه  شــورای اســامی ب
بســیاری از صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی 
کشــور از بیــن رفتــه اســت نســبت بــه از 
دســت رفتــن بازارهــای بیــن المللــی و حتــی 
ــع دســتی هشــدار داد و  گفــت:  ــی صنای داخل
بــه منظــور صیانــت از میــراث فرهنگــی و 
دســتگاه های  دســتی  صنایــع  از  حمایــت 
ــه  ــف ب ــه ششــم توســعه مکل ــی در برنام اجرای

ــدند. ــات ش ــی اقدام ــرای برخ اج

ـــماعیل  ـــت،  محمداس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ســـعیدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه متاســـفانه 
امـــروزه بـــا وجـــود ظرفیـــت فـــراوان تولیـــد 
ـــت  ـــاهد از دس ـــتی، ش ـــع دس ـــوالت صنای محص
حتـــی  و  بین المللـــی  بازارهـــای  رفتـــن 
ـــتیم،  ـــه هس ـــن عرص ـــی در ای ـــای داخل بازاره
ـــران دارای  ـــن ای ـــرزمین که ـــت: س ـــار داش اظه
متنـــوع تریـــن آثـــار هنرهـــای ســـنتی و 

صنایـــع دســـتی در سراســـر دنیاســـت.
ایــن نماینــده مــردم تبریــز،  آذرشــهر و 
اســکو در مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد 
ــد  ــی نیازمن ــق اقتصــاد مقاومت ــه تحق ــر اینک ب
ــا در  ــی خصوص ــای داخل ــه ظرفیت ه ــه ب توج

عرصــه صنعــت صنایــع دســتی اســت، تصریــح 
ــه ارزش  ــتی زمین ــع دس ــروزه صنای ــرد: ام ک
ــب  ــرده و موج ــم ک ــیاری را فراه ــزوده بس اف
ــی و  ــه درآمدزای ــن عرص ــاالن ای ــا فع ــده ت ش
ارزآوری خوبــی داشــته باشــند، از ایــن رو بایــد 
ــوزه  ــن ح ــان ای ــوی متولی ــدی از س ــه ج توج

ــرد. ــورت بگی ص
ــت از  ــور صیان ــه منظ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
میــراث فرهنگــی و حمایــت از صنایــع دســتی 
دســتگاه های اجرایــی در برنامــه ششــم توســعه 
ــدند،  ــات ش ــی اقدام ــرای برخ ــه اج ــف ب مکل
اظهــار کــرد: متاســفانه امــروزه بســیاری از 
صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی از بیــن رفتــه 

اســت. بــه عنــوان مثــال در تبریــز نوعــی کفــش  
ــروزه  ــه ام ــد ک ــد می ش ــی تولی ــه محل و پارچ
ایــن هنــر از بیــن رفتــه و هیــچ هنرمنــدی در 

عرصه هــای مذکــور فعالیــت نمی کنــد.
ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس ــن عض ای
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســامی  شــورای 
توســعه  برنامــه ششــم  مــاده 113  طبــق 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــاد  ــه ایج ــدام ب ــت اق ــف اس ــگری موظ گردش
ــای  ــتی و احی ــع دس ــی صنای ــهرهای جهان ش
هنرهــای ســنتی در حــال زوال در حــوزه 
فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و ثبــت در فهرســت 
میــراث جهانــی را  طبــق بودجــه ســنواتی بــه 
عمــل آورد، خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن اســاس  
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــج  ــی پن ــری را ط ــه خطی ــگری وظیف گردش
ــذا  ــت ل ــد داش ــده خواه ــر عه ــده ب ــال آین س
بایــد برنامــه ریــزی منســجمی را تبییــن کنــد.

جشنواره تئاتر فجر استان آغاز به کار کرد

هشدار سعیدی به از دست رفتن بازارهای 
بین المللی صنایع دستی

حمزه زاده:

نوروز ۹6 افزایش نرخ اقامت
 در هتل نداریم

لباس های کاربردی در 10 استان 
کشور عرضه می شود

دبیـر کارگـروه کشـوری اتحادیـه پوشـاک، از 
عرضـه لباس هـای کاربـردی همزمـان بـا برگزاری 
ششـمین جشـنواره مد و لباس فجر در تهـران، در 

10 اسـتان کشـور خبر داد.
بـه گزارش روابط عمومی کار گروه سـاماندهی مد و 
لباس، حمیدرضا یوسفی فر با بیان این مطلب افزود:این 
برنامـه با همـکاری اتحادیه هـای اسـتانی  و با حمایت 

کارگروه سـاماندهی مد و لباس برگزار می شـود.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس سیاسـت گذاری صورت 
گرفتـه در ایـن برنامـه تاش می شـود تـا لباس های 
ارائـه شـده در بخـش اجتمـاع و کاربـردی کـه در 
دوره های مختلف جشـنواره به تولید انبوه رسیده اند، 

در دسـترس همـه مردم ایـران قـرار گیرد.
یوسـفی فـر گفـت: بر اسـاس هماهنگـی صورت 
گرفته  با اتحادیه های اسـتان های آذربایجان شـرقی،  
البـرز، مازنـدران، کرمـان، اصفهـان، فـارس، همدان، 
قـم، قزویـن و خراسـان رضـوی ایـن اقدام به شـکل 

هماهنـگ اجرا می شـود.
وی تصریـح کـرد: سیاسـت اتحادیـه پوشـاک 
بـر لـزوم توجـه بـه تولیـد لباس هـاس کاربـردی و 
منطبـق بـا هنـر و فرهنگ ایرانی اسـامی اسـت و 
تاش هـای زیـادی بـرای تولیـد آثـار مـورد تاییـد 

جشـنواره های فجـر صـورت گرفتـه اسـت.
ششـمین جشـنواره مد و لباس فجر اسـفند سال 
جاری در تهران و 15 اسـتان کشـور به شـکل همزمان 

برگزار می شـود.

رئیـــس جامعـــه هتلـــداران کشـــور از 
ــا در  ــغال هتل هـ ــدی اشـ ــش 10 درصـ کاهـ
ســـال 95 خبـــر داد و گفـــت: در نـــوروز 96 
ـــم. ـــا را نداری ـــت در هتل ه ـــرخ اقام ـــش ن افزای

ـــگار خبرگـــزاری  جمشـــید حمـــزه زاده بـــه خبرن
ـــران از  ـــای ای ـــتر هتل ه ـــا در بیش ـــت: م ـــر گف مه
ـــدت در  ـــن م ـــه همی ـــون نســـبت ب اول ســـال تاکن
ـــا کاهـــش 10 درصـــدی مســـافر  ـــته ب ـــال گذش س
ــل آن  ــی از دالیـ ــه یکـ ــم کـ ــوده ایـ ــه بـ مواجـ

ـــت. ـــادی اس ـــت اقتص وضعی
در  دیگـــر  موضـــوع  داد:  توضیـــح  وی 
تخت هـــای  اشـــغال  کاهـــش  خصـــوص 
هتل هـــا بـــه توســـعه مراکـــز غیرمعتبـــر 
و غیررســـمی برمـــی گـــردد. اکنـــون شـــهر 
مشـــهد نســـبت بـــه چنـــد ســـال گذشـــته 
ـــداد  ـــتری دارد و تع ـــاره ای بیش ـــای اج خانه ه
ـــر  ـــد براب ـــاز چن ـــی غیرمج ـــز اقامت ـــن مراک ای

شـــده اســـت.
ـــح  ـــور تصری ـــداران کش ـــه هتل ـــس جامع رئی
مراکـــز  و  غیررســـمی  خانه هـــای  کـــرد: 
ـــی  ـــد. حت ـــی ندارن ـــات قانون ـــر ماحظ غیرمعتب
نهایـــت  در  نمی پردازنـــد.  نیـــز  عـــوارض 
ــب و کار  ــازار کسـ ــه بـ ــوند کـ ــث می شـ باعـ

ــد. ــت کنـ ــا افـ هتل هـ
وی اضافـــه کـــرد:  90 درصـــد مســـافران 
میانگیـــن  و  هســـتند  ایرانـــی  هتل هـــا 
ــای  ــی در هتل هـ ــافران خارجـ ــور مسـ حضـ

ایـــران 10 درصـــد اســـت برخـــی از هتل هـــا 
همیشـــه مســـافر خارجـــی می پذیرنـــد ولـــی 
ــر  ــا را در نظـ ــغال هتل هـ ــط اشـ ــا متوسـ مـ
می گیریـــم. کاهـــش آمـــار اشـــغال هتل هـــا 
ــدی  ــازار 90 درصـ ــه بـ ــتر متوجـ ــز بیشـ نیـ

مســـافران ایرانـــی هتـــل هاســـت.
ــش  ــاره افزایـ ــن دربـ ــزه زاده همچنیـ حمـ
ـــال 96  ـــد س ـــام عی ـــا در ای ـــاق هتل ه ـــرخ ات ن
ـــرخ  ـــر ن ـــال از اول مه ـــر س ـــا ه ـــت: م ـــز گف نی
ــال  ــا امسـ ــم امـ ــن می کنیـ ــا را تعییـ هتل هـ

بـــه دلیـــل کاهـــش مســـافر و رکـــود بـــازار 
ـــود  ـــه وج ـــا ب ـــاق هتل ه ـــرخ ات ـــری در ن تغیی
ـــه  ـــه ای ب ـــم و بیشـــتر هتـــل داران عاق نیاوردی

ـــد. ـــرخ ندارن ـــش ن افزای
وی توضیـــح داد: البتـــه اگـــر اکنـــون 
ــرد  ــاال ببـ ــاق را بـ ــرخ اتـ ــل دار نـ ــک هتـ یـ
ــر  ــون مهـ ــداده چـ ــام نـ ــی انجـ کار غیرقانونـ
افزایـــش نـــرخ نداشـــته اســـت امـــا اکنـــون 
ــه ایـــن کار  ــا رغبتـــی بـ ــیاری از هتل هـ بسـ
ـــمت  ـــه س ـــان ب ـــی از آن ـــی برخ ـــد و حت ندارن
ـــازار  ـــون ب ـــد. چ ـــه ان ـــز رفت ـــرخ نی ـــش ن کاه

جـــذب مســـافر  خـــوب نیســـت.
حمــزه زاده ســال گذشــته نیــز گفتــه بــود، 
ــدود 15  ــال 94 ح ــت س ــاه نخس ــت م در هف
درصــد کاهــش اقامــت مســافر در هتل هــا 
ــج  ــغ، تروی ــده آن تبلی ــل عم ــته ایم و دلی داش
ــون  ــمی همچ ــای غیررس ــعه اقامتگاه ه و توس
مــدارس دولتــی و خانه مسافرهاســت کــه از 
یــک ســو بــه ارائــه خدمــات باکیفیــت آســیب 
می رســاند و از ســوی دیگــر مســافر را بــا 

ــد. ــه می کن ــکات مواج مش
ــای  ــافرها و اقامتگاه هـ ــه مسـ ــش خانـ افزایـ
غیررســـمی بـــه خصـــوص در مناطـــق هـــدف 
گردشـــگری مـــورد انتقـــاد کارشناســـان نیـــز 
ـــت در  ـــن اقام ـــیار پایی ـــرخ بس ـــا ن ـــت ام ـــوده اس ب
ایـــن مجموعه هـــا گردشـــگران را بـــه اســـتفاده 
از اقامتگاه هـــای غیررســـمی ترغیـــب می کنـــد. 

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
آغــاز  از  شــرقی  آذربایجــان  گردشــگری  و 
ــران از  ــن در ای ــی ژاپ ــاه فرهنگ ــای م برنامه ه

ــر داد. ــز خب ــهر تبری کانش
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجــان شــرقی مرتضــی آبــدار افــزود: ایــن 
ــوب  ــی مص ــای فرهنگ ــه از برنامه ه ــداد ک روی
شــورای سیاســت گــذاری تبریــز 2018 اســت 
بــه همــت اداره کل میــراث فرهنگــی،  صنایــع 
ــکاری  ــا هم ــتان و ب ــگری اس ــتی و گردش دس

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــهرداری تبری ش
وی اظهـار کـرد: بـا ورود بـه سـال 2017 و 
پـس از تدویـن و اباغ شـرح وظایف دسـتگاه ها 
در راسـتای تبریـز 2018 بـه منظـور میزبانـی 
ایـن شـهر از رویدادهـای ملـی و بیـن المللـی 

ایـن برنامـه بـا همـکاری سـفارت ژاپـن و دفتر 
موسـیقی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در 

تبریـز برگـزار می شـود.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری آذربایجـان شـرقی یـادآوری کـرد: 
ایـن برنامـه فرهنگـی 27 دی بـا گـروه هنری و 
سـنتی سـای ژاپـن در سـالن آمفی تئاتـر هتل 
بیـن المللـی شـهریار تبریـز بـا اعام رسـمی از 

سـوی سـفیر ژاپـن افتتاح می شـود.
آبــدار بــا بیــان اینکــه ایــن برنامــه از 29 دی 
ــه  ــران ادام ــا 15 بهمــن ســال جــاری در ته ت
ــروه در 29  ــن گ ــه داد: ای ــت، ادام ــد یاف خواه
ــی موســیقی  ــن الملل ــز در جشــنواره بی دی نی

ــوم  ــرای عم ــی ب ــاالر وحــدت اجرای فجــر در ت
خواهــد داشــت.

وی گفـت: در حاشـیه برگـزاری ایـن رویـداد 
ژاپـن و  بـا حضـور سـفیر  فرهنگـی، جلسـاتی 
مقام هـای اسـتانی در خصـوص ارتقـای تعامات 
فرهنگـی و گردشـگری و برگزاری هفته فرهنگی 
تبریـز در ژاپـن برگـزار و نمایشـگاه عکسـی از 
جاذبه هـای طبیعـی و تاریخـی کشـور ژاپـن در 

محـل برگـزاری دایـر خواهد شـد.
گـروه هنـری و سـنتی سـای ژاپـن بعـد از 
تشـکیل در سـال 2005 میـادی بـا اسـتفاده 
از سـازهای سـنتی ژاپـن اقـدام بـه برگـزاری 
کنسـرت در نقـاط مختلـف دنیـا کرد کـه برنده 

بـزرگ تریـن مسـابقه طبـل ژاپنـی شـد.
ایــن گــروه تــا کنــون در کشــورهای چیــن 
ــوری  ــی، جمه ــده عرب ــارات متح ــو(، ام )ماکائ
آذربایجــان، اکــوادور، پانامــا و آمریــکا )هاوایــی( 

بــه اجــرا پرداختــه اســت.

آغاز ماه فرهنگی ژاپن در ایران از تبریز

مدارس رایگان هوشمند سازی 
می شود

نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی، وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات را مکلـف کردند 
بـا همـکاری وزارت آمـوزش و پرورش تـا پایان 
هوشمندسـازی  بـا  برنامـه  اجـرای  دوم  سـال 
بـه  را  الکترونیکـی  امـکان دسترسـی  مـدارس 
صـورت رایـگان بـرای تمامـی دانـش آمـوزان 
شـهرهای کـم تـر از 20 هـزار نفر و روسـتاها و 

حاشـیه شـهرهای بـزرگ فراهـم کنـد.
ــه  ــدگان در ادام ــا، نماین ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاده 85  ــروز، شــنبه خــود م ــی دی جلســه علن
ــا 153 رای  ــه ششــم توســعه را ب الیحــه برنام
موافــق، چهــار رای مخالــف و ســه رای ممتنــع 
از مجمــوع 211 نماینــده حاضــر تصویــب 

ــد. کردن
ــر اســاس مــاده 85 الیحــه برنامــه ششــم  ب
توســعه کــه بــه تصویــب مجلــس رســید، 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  نماینــدگان 
را  اطاعــات(  فنــاوری  )ســازمان  اطاعــات 
مکلــف کردنــد کــه بــا همــکاری وزارت آموزش 
و پــرورش تــا پایــان ســال دوم اجــرای برنامــه 
بــا هوشــمند ســازی مــدارس امــکان دسترســی 
و  افــزاری  نــرم  الکترونیکی)ســخت افزاری- 
ــب درســی، کمــک آموزشــی،  ــه کت ــوا( ب محت
ــی،  ــاوره تحصیل ــون و مش ــکال، آزم ــع اش رف
اســتعداد  آموزشــی،  ای  رایانــه  بازی هــای 
حرفــه ای،  مهارت هــای  آمــوزش  ســنجی، 
بــه  را  اجتماعــی  و  فنــی  مهارت هــای 
صــورت رایــگان بــرای تمامــی دانــش آمــوزان 
شــهرهای زیــر 20هــزار نفــر و روســتاها و 

ــد. ــم کن ــزرگ فراه ــهرهای ب ــیه ش حاش
اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
همچنیــن در بنــدی از ایــن مــاده مصــوب 
ــای  ــن هزینه ه ــرای تامی ــت ب ــه دول ــد ک کردن
بخــش  از مشــارکت  مــاده می توانــد  ایــن 
غیردولتــی اســتفاده کنــد، هزینه هــای مذکــور 
ــی  ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــوان هزینه ه ــه عن ب

تلقــی می شــود.
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ـــازی  ـــابق تراکتورس ـــن س ـــا پیوســـتن بازیک ب
ــته  ــن رشـ ــد،  ایـ ــال تایلنـ ــگ فوتبـ ــه لیـ بـ
ـــد  ـــر در تایلن ـــز صاحـــب لژیون ـــی در تبری ورزش

ـــد. ش
بـــه گـــزارش فـــارس، علـــی نیســـاری 
ـــازی  ـــان تراکتورس ـــم جوان ـــابق تی ـــن س بازیک
ــت کـــه بـــه تیـــم فوتبـــال ســـاموت  اسـ

ــت. ــد پیوسـ ــراکان تایلنـ پـ
وی کـــه متولـــد تبریـــز اســـت، بـــا عقـــد 
ـــراکان  ـــاموت پ ـــال س ـــم فوتب ـــه تی ـــراردادی ب ق
تایلنـــد پیوســـت تـــا نخســـتین لژیونـــر 

فوتبـــال تبریـــز در شـــرق آســـیا باشـــد.
نیســـاری در تیـــم جوانـــان تراکتورســـازی 
بـــه فوتبـــال کشـــور معرفـــی شـــد و ســـابقه 
ـــم  ـــز را ه ـــح تبری ـــاس فات ـــم هرم ـــازی در تی ب

در کارنامـــه خـــود دارد.
ــربازی  ــت سـ ــدن خدمـ ــرای گذرانـ وی بـ
ـــته  ـــران پیوس ـــاب ته ـــد عق ـــم امی ـــه تی ـــود ب خ
بـــود. نیســـاری توانایـــی بـــازی در خطـــوط 
دفاعـــی و هافبـــک را داشـــته و پـــس از 
ــر  ــدی نظـ ــم تایلنـ ــات تیـ ــور درتمرینـ حضـ

کادر فنـــی را جلـــب کـــرده اســـت.
ــد  ــران در تایلنـ ــال ایـ ــر فوتبـ ــن لژیونـ ایـ
گفـــت: می خواهـــم ســـفیر شایســـته ای از 
فوتبـــال تبریـــز در ایـــن کشـــور باشـــم و از 
فوتبـــال تایلنـــد بـــه تیـــم ملـــی راه یابـــم.

وی بعـــد از عقـــد قـــرارداد بـــا ایـــن تیـــم 
تایلنـــدی اظهـــار داشـــت: بســـیار خوشـــحال 

هســـتم کـــه در ایـــن کشـــور رو بـــه رشـــد 
بـــازی خواهـــم کـــرد و تـــاش می کنـــم 
ــران در  ــال ایـ ــته ای از فوتبـ ــده شایسـ نماینـ

ایـــن کشـــور باشـــم.
وی گفـــت: فوتبـــال تایلنـــد در ســـال های 
ــق  ــب موفـ ــرمایه گذاری مناسـ ــا سـ ــر بـ اخیـ

ـــد و  ـــا ده ـــود را ارتق ـــال خ ـــطح فوتب ـــده س ش
در آینـــده نزدیـــک ایـــن کشـــور می توانـــد از 
ــوب  ــیا محسـ ــرق آسـ ــرح شـ ــای مطـ تیم هـ

شـــود.
ـــد  ـــال تایلن ـــن در فوتب ـــت: حضـــور م وی گف
ـــور در  ـــدم حض ـــود و مقص ـــد ب ـــی نخواه طوالن

معتبـــر  لیگ هـــای  و  اروپـــا  باشـــگاه های 
ـــن  ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــت و ب ـــاره اس ـــن ق ای

ـــرد. ـــم ک ـــم را خواه ـــت تاش ـــم نهای هدف
جوانـــان  تیـــم  ســـابق  بازیکـــن 
ـــال  ـــرد: فوتب ـــح ک ـــز تصری ـــازی تبری تراکتورس
ایـــران معدنـــی بیکـــران از اســـتعداد اســـت 
ـــران  ـــان ای ـــال جوان ـــه فوتب ـــر راه ادام ـــه اگ ک
ــران  ــود، ایـ ــوار شـ ــورها همـ ــایر کشـ در سـ
ـــته  ـــی را داش ـــان نقش ـــیا هم ـــد در آس می توان
باشـــد کـــه برزیـــل و آرژانتیـــن در فوتبـــال 

ــد. ــان دارنـ جهـ
ـــی ام  ـــوی ورزش ـــرد: الگ ـــد ک ـــاری تاکی نیس
ـــردم  ـــری اســـت و همیشـــه  ســـعی ک ـــم باق کری
ـــی  ـــم از لحـــاظ فن ـــی و ه ـــم از لحـــاظ اخاق ه
ـــران و  ـــورم ای ـــرای کش ـــوم و ب ـــد وی ش همانن

ـــم. ـــن باش ـــار آفری ـــز افتخ ـــهرم تبری ش
ـــرای  ـــت: ب ـــز گف ـــال تبری ـــر فوتب ـــن لژیون ای
رســـیدن بـــه تیـــم ملـــی انگیـــزه فراوانـــی 
پوشـــیدن  بازیکنـــی  هـــر  آرزوی  و  دارم 
ـــت و  ـــران اس ـــی ای ـــم مل ـــار تی ـــن پرافتخ پیراه
ـــال  ـــی فوتب ـــم مل ـــرمربی تی ـــه س ـــم ک می دان
ایـــران عملکـــرد لژیونرهـــای فوتبـــال را زیـــر 
ـــه  ـــرد ک ـــم ک ـــاش خواه ـــته و  ت ـــن داش ذره بی

ـــم. ـــت یاب ـــز دس ـــم نی ـــم ه ـــن هدف ـــه ای ب
وی گفـــت: خانـــواده مـــن کـــه همیشـــه 
ـــش  ـــم نق ـــد در موفقیت ـــوده ان ـــن ب ـــی م حام
ـــون  ـــی را مدی ـــگاه فعل ـــتند و جای ـــزایی داش بس

ـــتم. ـــا هس آن ه

ســـرمربی تیـــم ماشین ســـازی تبریـــز 
ــه  ــه رفتـ ــازی رفتـ ــم ماشین سـ ــت: تیـ گفـ
ـــن  ـــود و م ـــک می ش ـــش نزدی ـــرایط مطلوب ش
ــم  ــول می دهـ ــم قـ ــن تیـ ــواداران ایـ ــه هـ بـ
ـــد. ـــد مان ـــر خواه ـــگ برت ـــم در لی ـــن تی ـــه ای ک

بـــه گـــزارش فـــارس، فرهـــاد کاظمـــی در 
کنفرانـــس خبـــری بعـــد از تســـاوی تیمـــش 
برابـــر فـــوالد خوزســـتان گفـــت: مـــن فکـــر 
می کـــردم تمـــام امتیـــازات دو بـــازی ســـایپا 
کـــرج و فـــوالد خوزســـتان را در تبریـــز 
خواهیـــم گرفـــت امـــا ضعـــف داوری مانـــع 
شـــد. بـــا ایـــن وجـــود بـــه هـــواداران تیـــم 
ماشین ســـازی قـــول می دهـــم کـــه ایـــن 

تیـــم در لیـــگ برتـــر حفـــظ نمایـــم.
وی گفـــت: مـــن ســـیدعلی را از داوران 
امـــا  می دانـــم  ایـــران  فوتبـــال  خـــوب 
اگـــر یـــک کارشـــناس داوری در دو صحنـــه 
ـــد  ـــق 32 و 88 بگوی ـــازی در دقای ـــکوک ب مش
ــری  ــای مربیگـ ــن از دنیـ ــود، مـ ــی نبـ پنالتـ
خداحافظـــی می کنـــم و ماشـــین ســـازی 
ــه  ــاوت داوران لطمـ ــن از قضـ ــد اینچنیـ نبایـ

ــورد. بخـ
ســـر مربـــی تیـــم ماشین ســـازی تبریـــز 
ــان  ــرد بازیکنـ ــت از عملکـ ــراز رضایـ ــا ابـ بـ
جدیـــد تیمـــش عنـــوان کـــرد: قائـــدی، 
ــروز  ــی امـ ــن عابدینـ ــگری و فردیـ علی عسـ
بـــازی خوبـــی را از خـــود بـــه نمایـــش 
گذاشـــتند امـــا ایـــن بازیکنـــان از شـــرایط 
ـــد و تنهـــا 40 درصـــد از  ـــه دور بودن مســـابقه ب
ـــه نمایـــش گذاشـــتند  توانمنـــدی هایشـــان را ب

ظاهـــر  بهتـــر  بعـــدی  هفته هـــای  در  و 
ــد. خواهنـــد شـ

وی در مـــورد عـــدم گلزنـــی تیمـــش نیـــز 
گفـــت: پیـــام صادقیـــان بازیکـــن همیشـــگی 
ــازی  ــن بـ ــم در بیـ ــمی نژاد هـ ــود و قاسـ نبـ
ـــخ  ـــش ی ـــه روی پای ـــی در نیم ـــدوم  و حت مص
ـــی  ـــود فرصت های ـــن وج ـــا ای ـــود. ب ـــته ب گذاش
بـــرای زدن گل در برابـــر فـــوالد خوزســـتان 

داشـــتیم.
کاظمـــی گفـــت: از روز نخســـت کـــه بـــه 
ماشین ســـازی آمـــدم گفتـــم ایـــن تیـــم 

پتانســـیل مانـــدن در لیـــگ برتـــر را دارد. 
ـــدی و  ـــزم ج ـــک ع ـــم ی ـــن تی ـــدن ای ـــرای مان ب
اتحـــاد اســـتانی الزم اســـت و ماشین ســـازی 
ـــان دارم  ـــوده و اطمین ـــد ب ـــت نیازمن ـــه حمای ب
کـــه در بـــازی مـــا برابـــر گســـترش فـــوالد 
ــرای  ــازی بـ ــوادار ماشین سـ ــزار هـ ــار هـ چهـ
ـــور  ـــگاه حض ـــود در ورزش ـــم خ ـــت از تی حمای

خواهنـــد یافـــت.
ســـرمربی تیـــم ماشین ســـازی گفـــت: 
ـــت الزم  ـــام کیفی ـــادگار ام ـــگاه ی ـــن ورزش چم

بـــرای مســـابقه را نداشـــت.

رضایت سعداوی از کسب امتیاز در تبریز
ــز  ــتان نیـ ــوالد خوزسـ ــم فـ ــرمربی تیـ سـ
ــازی  ــر ماشین سـ ــتیم برابـ ــت: می توانسـ گفـ
ــب  ــا از کسـ ــم امـ ــت یابیـ ــری دسـ ــه برتـ بـ
همیـــن یـــک امتیـــاز نیـــز راضـــی هســـتم.

ــازی  ــم بـ ــت: دو تیـ ــعداوی گفـ ــم سـ نعیـ
خـــوب و جذابـــی را از خـــود بـــه نمایـــش 
ــادی روی دروازه  ــای زیـ ــتند و فرصت هـ گذاشـ

دو تیـــم خلـــق شـــد.
وی گفــت: هــر دو تیم بــازی تماشاگرپســندی 
ــازی  ــای ماشین س ــازی تیم ه ــرده و ب ــه ک را ارائ
ــت و  ــم داش ــط گل ک ــتان فق ــوالد خوزس ــا ف ب
فرصت هــای گلزنــی تیــم مــا بیشــتر بــود و 
ــه نخســت می توانســتیم دروازه  خصوصــا در نیم
ــاز کنیــم کــه درخشــش  تیــم ماشین ســازی را ب
دروازه بــان حریــف مانــع از گلزنــی تیــم مــا شــد.

ماشین ســازی  کــرد:  تصریــح  ســعداوی 
نســبت بــه دور رفــت خیلــی متحــول شــده و 
امــروز چهــره متفاوتــی را از خــود بــه نمایــش 
ــه مســابقات  ــم در ادام ــر می کن گذاشــت و فک

ــم باشــیم. ــن تی ــی از ای ــج خوب شــاهد نتای
ـــرای  ســـرمربی تیـــم فـــوالد خوزســـتان گفـــت: ب
ـــر  ـــده و براب ـــدان آم ـــه می ـــاز ب ـــه امتی ـــب س کس
ـــک  ـــب ی ـــا کس ـــم ام ـــرار گرفتی ـــازی ق ماشین س
ـــان  ـــه مهم ـــی ک ـــم در حال ـــن تی ـــر ای ـــاز براب امتی

بودیـــم نیـــز رضایت بخـــش اســـت.
ــر فوتبــال  ــگ برت ــانزدهم لی ــه ش در هفت
کشــور تیــم ماشین ســازی تبریــز میزبــان 
تیــم فــوالد خوزســتان بــود کــه ایــن بــازی در 
پایــان بــا تســاوی بــدون گل بــه اتمــام رســید.

فوتبال تبریز در تایلند لژیونردار شد

فرهاد کاظمی:

ماشین سازی قطعا در لیگ برتر می ماند

دربی آذری ها در هفته هجدهم 
لیگ برتر والیبال

مهرعلیزاده:

سازندگی در ورزش از دوران 
هاشمی رفسنجانی شروع شد

تراکتورسازی 
دفاع چپ جذب می کند

ــان  ــل از پایـ ــا قبـ ــازی تـ ــم تراکتورسـ تیـ
ـــد  ـــپ جدی ـــع چ ـــک مداف ـــاالت ی ـــل و انتق نق

ــرد. ــت می گیـ ــه خدمـ بـ
ــازی  ــه، تراکتورسـ ــزارش ورزش سـ ــه گـ بـ
ــر  ــای لیـــگ برتـ ــاری رقابت هـ در فصـــل جـ
فقـــط یـــک مدافـــع چـــپ پـــای تخصصـــی 
ــود  ــعید آقایـــی در لیســـت خـ ــام سـ ــه نـ بـ
ــب  ــت در ترکیـ ــی هروقـ ــه آقایـ دارد. اگرچـ
ــته کادرفنـــی را  ــوده توانسـ ــازی بـ تراکتورسـ
ـــال  ـــه س ـــردش در دو س ـــد و عملک ـــی کن راض
اخیـــر همـــواره خـــوب بـــوده اســـت امـــا در 
ـــا مشـــکاتی  ـــزی ب ـــان تبری ـــاب او سرخپوش غی

مواجـــه شـــده انـــد.
ـــدود 75  ـــت ح ـــل مصدومی ـــه دلی ـــی ب آقای
ـــن  ـــه همی ـــود و ب ـــال ب ـــن فوتب روز دور از میادی
ـــه  ـــور ب ـــازی مجب ـــی تراکتورس ـــر کادرفن خاط
ـــت  ـــی در پس ـــان غیرتخصص ـــتفاده از بازیکن اس
ـــه  ـــم ب ـــی تصمی ـــه نوی ـــر قلع ـــاال امی ـــد. ح او ش
ـــت. ـــه اس ـــا گرفت ـــپ پ ـــع چ ـــک مداف ـــذب ی ج

بـــا توجـــه بـــه جدایـــی ســـروش رفیعـــی 
و اینکـــه احتمـــاال علیرضـــا رمضانـــی نیـــز از 
تراکتورســـازی مـــی رود، دو جـــای خالـــی در 
لیســـت تراکتورســـازی دیـــده می شـــود کـــه 
ــا بـــه جـــذب مدافـــع چـــپ  یکـــی از آن هـ

اختصـــاص پیـــدا می کنـــد.
ـــازی مشـــغول بررســـی  ـــی تراکتورسـ کادرفن
ــاع  ــازی در دفـ ــرای بـ ــود بـ ــای خـ گزینه هـ
ـــام هایـــی ماننـــد  چـــپ اســـت. در ایـــن میـــان ن
ـــز  ـــی نی ـــرداد جماعت ـــگ زاده و مه ـــم بی هاش
بـــه میـــان آمـــده امـــا هنـــوز تراکتوری هـــا 
ـــدی  ـــع بن ـــه جم ـــه ای ب ـــچ گزین ـــر هی ـــر س ب

نهایـــی نرســـیده انـــد.

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری 
ر وزنامه عجب شیر

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

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاالت

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:

بدنــی  تربیــت  ســازمان  ســابق  رییــس 
ــت اهلل  ــوم آی ــژه مرح ــگاه وی ــد از ن ــا تمجی ب
ــد  ــد ورزش تاکی ــرای رش هاشمی رفســنجانی ب
کــرد کــه ایــن نــگاه در کنــار حمایــت از 
برنامه ریزهــای صحیــح، زمینه ســاز توســعه 

ورزش کشــور را فراهــم آورد.
ــزاده  ــن مهرعلی ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ب
ــاور  ــر ایــن ب اظهــار کــرد: آیــت اهلل هاشــمی ب
بــود کــه بایــد جوانــان خــود را در ســطح دنیــا 
مطــرح کنیــم و  جایــگاه ورزشــی جوانــان 
ــیار  ــد. بس ــب بیفت ــا عق ــطح دنی ــد از س نبای
ــت  ــان جمعی ــه ش ــت ک ــد داش ــن تاکی ــر ای ب
ترکیــب ســنی جــوان مــا در مقایســه بــا 
بســیاری از کشــورها حفــظ شــود. مســئله 
ورزش و پرداختــن بــه مســائل  ورزشــی و بهــا 
دادن بــه آن از جملــه برنامه هــای هاشــمی 

ــود. ب
ــازمان  ــه در س ــی ک ــرد:  زمان ــه ک وی اضاف
داشــتم،  مســئولیت  کیــش  آزاد  منطقــه 
ــوان  ــژِه خانواده هــا و بان طراحــی یــک پــاژ وی
را در برنامــه داشــتیم و هاشــمی نیــز بــا حضــور 
ــرد  ــی ک ــا را بررس ــل و طرح ه ــره دالی در جزی
و همچنیــن نقطــه نظــرات  ریــزی را نیــز بیــان 
ــره کیــش  ــا در جزی ــود ت ــا ب کــرد و مشــوق م

داشــته  دریایــی  و  ورزشــی  فعالیت هــای 
باشــیم. نکتــه جالــب  توجــه ایــن بــود زمانــی 
کــه از هاشــمی دربــاره بودجــه در نظــر گرفتــه 
ــرد  ــان ک ــا پرســیدم  او بی ــرای طرح ه شــده ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــت و بای ــه ای نیس ــه بودج ک
ژئومکانیــزی  و  اقتصــادی  پتانســیل های 
موجــود اســتفاده کنیــد تــا درآمدزایــی انجــام 
ــدون  شــود کــه همیــن اتفــاق نیــز رخ داد و ب
اینکــه ریالــی دولــت در کیــش هزینــه کنــد از 
ــد  ــی ش ــده درآمدزای ــف ش ــای تعری مکانیزم ه
و جزیــره متروکــه  تبدیــل بــه یــک جزیــره بــا 

ــد. ــیاحتی ش ــداف س اه
وی تصریــح کــرد:  در دوران ریاســت جمهوری 
هاشــمی رفســنجانی بنده مســئولیتی در وررزش 
نداشــتم و هاشــمی طبــا در ورزش حضور داشــت 
کــه در خصــوص ســاخت و ســاز و توســعه اماکن 
ورزشــی کارهــای فوق العــاده ای انجــام شــد. اگــر 
ــی در صــورت  ــور نباشــد حت ــس جمه اراده رئی

ــی  ــت بدن ــازمان تربی ــس س ــه رئی ــل و عاق می
هیــچ یــک از کارهــا نمی توانســت انجــام شــود و 
کارهــای انجــام شــده تمامــا مویــد نظر هاشــمی 

. د بو
رئیــس ســابق ســازمان تربیــت بدنــی اضافــه 
کــرد: همچــون اغلــب بخش هــای کشــور کــه 
ســازندگی در آن زمــان شــروع شــد، ســازندگی 
ــد.  ــاز ش ــمی آغ ــز از دوران هاش در ورزش نی
امکانــات ورزشــی موجــود از دوران انقــاب کــه 
ــرار  ــا ق ــه و ارگان ه ــگ و جبه ــار جن در اختی
گرفتــه بــود در دوران هاشــمی تــک تــک ســر 
جــای خــود قــرار گرفتنــد. طرح هــای توســعه 
ــرح اصــاح  ــو و ط ــک س ــی از ی ــن ورزش اماک
ــری  ــگل گی ــی ش ــاختاری اداری ورزش یعن س
ــیون ها  ــت فدراس ــیون ها و تقوی ــدد فدراس مج

در زمــان هامشــی بنــا و اصــاح شــدند.
مهرعلیــزاده افــزود: اگــر مقایســه ای داشــته 
و  هاشــمی  کــه  بگویــم  می توانــم  باشــیم 

رئیــس دولــت اصاحــات جــزو دو رئیــس 
ــه  ــژه ب ــور وی ــه ط ــه ب ــد ک ــوری بودن جمه
مســائل وررش توجــه داشــتند. رئیــس دولــت 
ــِی ورزشــی  ــدگاه فرهنگ اصاحــات بیشــتر دی
ــی داد  ــت م ــیار اهمی ــت و بس ــه ورزش داش ب
و هاشــمی نیــز از بعــِد ســازندگِی ورزش و 
ــت. ــه داش ــه ورزش توج ــی ب ــائل اجتماع مس

ــا هاشــمی  ــاره خاطــرات ورزشــی ب وی درب
رفســنجانی نیــز گفــت: خاطــرات ورزشــی 
ــی  ــود دارد، در دوران ــمی وج ــا هاش ــی ب فراوان
ــتم در  ــی در ورزش داش ــئولیت اجرای ــه مس ک
زمــان افتخــار آفرینــی ورزشــکاران بــه خدمــت 
هاشــمی می رفتیــم و او زمــان بســیاری را 
ــب اســت  ــکاران می گذاشــت. جال ــرای ورزش ب
ــردی اطاعــات ورزشــی  ــی کــه ف ــد زمان بدانی
مغایــری مــی داد، هاشــمی تصحیــح می کــرد و 
اطاعــات دقیقــی از ورزش ارائــه مــی داد. یــک 
بــار نیــز از هاشــمی در خواســت کردیــم بــرای 
اهــدای مــدال آوران حضــور داشــته باشــد و او 
ــت،  ــه داشــت پذیرف ــی ک ــام دغدغه های ــا تم ب
ــرد.  ــدا ک ــا را اه ــرد و مدال ه ــدا ک ــور پی حض
ــرژی  ــه روحیــه و ان ــی کــه نیــاز ب در هــر زمان
ــرژی و  ــم و ان ــت او می رفتی ــه خدم داشــتیم ب

روحیــه می گرفتیــم.

هفتــه هجدهــم لیــگ برتــر والیبــال کشــور 
ــی  ــه درب ــود ک ــزار می ش ــروز برگ ــی ام در حال
ــز  ــی شــهرداری تبری ــای آذربایجــان یعن تیم ه

بــا شــهرداری ارومیــه دیدنــی خواهــد بــود.
ــیون  ــی فدراس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هفتــه  بازی هــای  از  یکــی  در  والیبــال، 
ــام  ــور ج ــال کش ــر والیب ــگ برت ــم لی هجده
ــان هــم  شــهدای منــا شــهرداری ارومیــه میزب

ــود. ــد ب ــود خواه ــزی خ ــام تبری ن
دربــی آذری هــا در حالــی امروز، یکشــنبه 
ــم شــهرداری  ــر دو تی ــه ه ــزار می شــود ک برگ
ــی  ــرایط خوب ــه ش ــهرداری ارومی ــز و ش تبری
در جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر دارنــد. 
ــهرداری  ــوم و ش ــه در رده س ــهرداری ارومی ش
تبریــز در جایــگاه ششــم ایســتاده اســت. 
نماینــده ارومیــه در هفته هــای گذشــته بــدون 
ســرمربی خــود تراویســا نتایــج خوبــی گرفتــه 
اســت و تبریزی هــا نیــز بــا برتــری برابــر 

ــد. ــم گرفتن ــن تی ــدر را از ای ــکان ص پی
و  عابـدزاه  کیـوان  قضـاوت  بـا  دیـدار  ایـن 
اسـماعیل رزقـی به ترتیب بـه عنـوان داورهای 
از  یگانه مجـد  خلیـل  نظـارت  بـا  و  دوم  و  اول 
سـاعت 16 امـروز،  یکشـنبه در سـالن ورزشـی 

برگـزار می شـود. ارومیـه  غدیـر 
در دیگــر بــازی هفتــه هجدهــم لیــگ 
برتــر والیبــال،  تیــم بانــک ســرمایه بــه عنــوان 
صدرنشــین رقابت هــا در تهــران میزبــان هاوش 
گنبــد تیــم قعرنشــین لیــگ اســت. هاوشــی ها 
ــار در اعتــراض  ــک ب قبــل از هفتــه هفدهــم ی
ــیون از  ــی فدراس ــه انضباط ــم کمیت ــه تصمی ب
ــم  ــاف تی ــه مص ــا ب ــیدند ام ــار کش ــگ کن لی

ورامیــن رفتنــد کــه بــا برتــری برابــر ایــن تیــم 
ــدند. ــازی ش 12 امتی

ــازی  ــک ب ــه در ی ــم ک ــدران ه ــه مازن کال
ــر  ــه 3 ب ــا نتیج ــته ب ــه گذش ــب در هفت عجی
صفــر پارســه را در تهــران شکســت داد، در ایــن 
هفتــه میزبــان ســایپا دیگــر تیــم تهرانی اســت. 
ســایپا هفتــه گذشــته برابــر شــهرداری ارومیــه 

شکســت خــورد.
ــه در  ــن هفت ــز در ای ــزد نی ــم اردکان ی خات
خانــه خــود پذیــرای پارســه بحــران زده اســت. 
پارســه ای هــا بــه دلیــل مشــکات مالــی 
دچــار بحــران شــده و بازیکنانــی ماننــد پوریــا 
فیاضــی از ایــن تیــم جــدا شــده انــد. ایــن تیــم 

در هفتــه گذشــته تنهــا بــا هفــت بازیکــن بــه 
ــا شــرایطی کــه پارســه  ــه رفــت. ب مصــاف کال
دارد بــه نظــر نمی رســد کار راحتــی بــرای 
ــر  ــت براب ــک دور رف ــر ی ــران شکســت 3 ب جب

ــد. ــته باش ــم اردکان داش خات
جبــران  بــرای  نیــز  ورامیــن  صالحیــن 
شکســت دور رفــت خــود برابــر عمــران ســاری 
ــن تیــم مــی رود. ایــن  ــه مصــاف ای ــه ب در خان
بــازی از ســاعت 16 در ســالن شــهید گل 

عباســی ورامیــن برگــزار می شــود.
در آخریــن بــازی هفتــه نیــز پیــکان تهــران 
کــه بــا 14 بــرد و 39 امتیــاز در رده دوم جدول 
ــهرداری  ــاف ش ــه مص ــران ب ــرار دارد در ته ق
تیــم  دو  ایــن  رفــت  بــازی  مــی رود.  اراک 
ــران  ــکان ته ــع پی ــه نف ــر ب ــر صف بانتیجــه 3 ب
ــری  ــاگردان اکب ــود. ش ــیده ب ــان رس ــه پای ب
ــینی  ــا صدرنش ــداز هفته ه ــکان بع ــم پی در تی

ــرد. ــذار ک ــرمایه واگ ــک س ــه بان ــدر را ب ص
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آگهی فقدان سند مالکیت
ششـدانگ یکبـاب خانـه قطعـه دوم تحـت 
واقـع در  اصلـی  از 1003  فرعـی  پـاک 22 
صفحـه   89 دفتـر  در  تبریـز  شـش  بخـش 
364 ذیـل ثبـت 10566 بنـام آقای عشـقعلی 
عبـادی اصل ثبت و سـند صادر گردیده اسـت 
وراثـت شـماره  گواهـی حصـر  برابـر  سـپس 
شـورای   9 شـعبه   1387/9/24-727187/9
حـل اختـاف فـوت و وراث وی محمـد و علی 
اصغـر و صغـری شـهرت همگـی عبـادی اصل 
اوالد وی معرفـی شـده انـد حال آقـای محمد 
و صغـری شـهرت هر دو عبادی اصـل اصالتا از 
طـرف خـود و آقای محمـد عبادی اصـل برابر 
 1395/10/18-213975 شـماره  وکالتنامـه 
دفترخانـه 68 مرنـد بـه عنـوان وکیـل آقـای 
علـی اصغـر عبـادی اصـل و استشـهاد محلـی 
 95/02/13-104/2/10278 وارده  دسـتور  و 
سـند  فقـدان  مدعـی  انـگاری  سـهل  بعلـت 
مالکیـت مزبـور شـده و تقاضـای صدور سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت کـه مراتب در 
اجـرای تبصـره یـک مـاده 120 آئیـن نامـه 
قانـون ثبـت در یک نوبـت آگهی می شـود هر 
کـس ادعائـی نسـبت به وجـود ورقـه مالکیت 
یـا انجـام هر گونه معاملـه را در نـزد خود دارد 
می توانـد اعتـراض خـود را کتبـاً بـه مـدت ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت تبریز 
تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای 
مـدت قانونی نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
المثنـی اقـدام خواهد شـد و اعتراضـات وارده 
در خـارج از مـدت ترتیـب اثـر داده نخواهـد 

. شد
تاریخ انتشار:۹5/1۰/26

رئیس ثبت منطقه 3 تبریز-اسمعیل زاده

نوری:
استقالل محل احیای بازیکنان پا 

به سن گذاشته نیست
به  اشاره  با  استقال  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
احتمال جذب کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران برای 
یارگیری  اشتباهات  نباید  گفت:  دوم  فصل  نیم 

ابتدای فصل در نیم فصل هم تکرار شود.
محمد نوری در گفت وگو با مهر در خصوص 
جذب آندرانیک تیموریان توسط باشگاه استقال 
اظهار داشت: نمی دانم فلسفه گرفتن این بازیکن 
دیدند  اصفهان  در  که  استقالی ها  چیست. 
بازیکنان جوان شان چگونه آن ها را روسفید کردند 
و به قول فوتبالی ها کار را برایشان در آوردند. پس 

چرا به سراغ تیموریان رفتند؟
بازیکنان  از بزرگ ترین  افزود: آندو یکی  وی 
که  بازیکنی  بهرحال  است.  ایران  فوتبال  تاریخ 
باالی 100 بازی ملی داشته باشد، کاپیتانی تیم 
و دو دوره هم در جام های  تجربه کرده  را  ملی 
کمی  بازیکن  نمی تواند  کرده  شرکت  جهانی 
باشد اما وی در روزهای آخر فوتبالش است و از 
بازگشت به استقال قصد احیا دارد. به نظر من 
استقال محل احیای بازیکنان پا به سن گذاشته 
نیست. بهتر است که کادر فنی بیشتر به بازیکنان 

جوان اعتماد کنند و از آن ها استفاده کنند.
نوری گفت: استقالی ها در ابتدای فصل یک سری 
اشتباهات در نقل و انتقاالت کردند و باید بدانند که 
در نیم فصل جای تکرار این اشتباهات نیست. چون 

فرصت ها محدود است و زود از بین می رود.

م الف: 4۰6 مورخه ۹5/1۰/15
شماره مکانیزه:13۹53۰4۰4۰73۰۰۰178

آگهی تغییرات شرکت محور صنعت  عجب شیر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 149 و شناسه 
ملی 10860347130 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1394/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: طاهر عبداله زاده به شماره ملی 5069842447 
به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره، رضا 
عبداله زاده به شماره ملی 5060088677 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، مهناز ضیایی رازبان به شماره 
ملی 5069952293 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و 
مدارک تعهدآور اعم از چک،  سفته،  برات و قراردادها 
و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء آقای طاهر 
عبداله زاده)مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره( 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این 
مستند تصمیمات تعیین مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری عجب شیر - نوین زاده

م الف: 6277 تاریخ صدور: 13۹5/1۰/22 
شماره ابالغیه: 13۹5۰51۰4۰68۰۰7586

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی

بدینوسیله به آقای حسین فرج زاده بهنامی 
و   3729 شناسنامه  شماره  به  عزیز  فرزند 
نشانی:  به  تبریز  صادره   1360/11/23 متولد 
می شود  اباغ  آذر  مردانی  مدرسه   - تبریز 
مبلغ  پور جهت وصول  قاسم  آقای حسن  که 
چک  فقره  دو  بابت  از  ریال   144/000/000
 543162-686791 شماره های  به  برگشتی 
ملی شعبه  بانک  عهده  مورخه 1393/07/30 
پرونده  و  اجرائیه صادر  علیه شما  تبریز  معلم 
کاسه 9501604 در این اداره تشکیل و طبق 
پست  مامور   1395/07/18 مورخه  گزارش 
تبریز محل اقامت شما به شرح فوق شناسائی 
نشده است و بستانکار هم اعام نموده نمی تواند 
نشانی شما را جهت اباغ واقعی معرفی نماید. 
لذا به تقاضای بستانکار و طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا از تاریخ انتشار این آگهی که روز اباغ 
اجرائیه محسوب می شود چنانچه ظرف مدت 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده 

ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 13۹5/1۰/26

معاونت اداره اجرای اسناد رسمی تبریز 
رقیه شری زاده

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

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

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح  

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 
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اوقات شرعی

نماینـــده شبســـتر و عضـــو کمیســـیون 
ــا  ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ ــادی مجلـ اقتصـ
ـــذاری  ـــری از واگ ـــرورت جلوگی ـــر ض ـــد ب تاکی
ـــی  ـــت: برخ ـــازان گف ـــفته ب ـــه س ـــا ب کارخانه ه
از کارخانه هـــای واگـــذار شـــده متعلـــق بـــه 
بانک هـــا بـــا قیمـــت پاییـــن بـــه اشـــخاص 
قدرتمنـــد واگـــذار می شـــود و خریـــداران 
وارد عرصـــه ســـفته بازی می شـــوند و نســـبت 
ـــده  ـــذار ش ـــه واگ ـــت کارخان ـــداوم فعالی ـــه ت ب
بی تفـــاوت  کارگـــران  شـــغلی  امنیـــت  و 

ــتند. هسـ
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت،  معصومـــه 
ــل  ــاد از تعطیـ ــا انتقـ ــاهی بـ ــور علیشـ آقاپـ
ـــده  ـــذار ش ـــدی واگ ـــای تولی ـــدن کارخانه ه ش
ــک  ــام بانـ ــل اعـ ــه دلیـ ــت: بـ ــار داشـ اظهـ
ـــرمایه  ـــش س ـــزوم افزای ـــر ل ـــی ب ـــزی مبن مرک
بانک هـــا در ســـال های 89 و 90 بانک هـــا 
ــدیدی  ــت شـ ــپرده رقابـ ــذب سـ ــرای جـ بـ

ــتند. داشـ

درمجلـــس  مـــردم شبســـتر  نماینـــده 
ـــرای  ـــا ب ـــه داد: بانک ه ـــامی ادام ـــورای اس ش
جـــذب ســـپرده در ســـال های گذشـــته، 
پرداخـــت  بـــرای  گســـترده ای  تبلیغـــات 
ســـودهای نجومـــی داشـــتند و ایـــن باعـــث 
شـــد بانک هـــا متعهـــد بـــه پرداخـــت ســـود 

بـــه ســـپرده گذاران شـــوند.
درمجلـــس  مـــردم  نماینـــده  ایـــن 
دهـــم ادامـــه داد: تعهـــد بانک هـــا بـــرای 
پرداخـــت ســـود ســـپرده بـــه ســـپرده گذاران 
در  فعالیت  هایـــی  بانک هـــا  شـــد  باعـــث 

باشـــند. داشـــته  مختلـــف  زمینه هـــای 
آقاپـــور علیشـــاهی ادامـــه داد: بخشـــی از 
نقدینگـــی بانک هـــا وارد بخـــش مســـکن 
شـــد کـــه ایـــن بخـــش بـــا رکـــود روبـــه رو 
ــی  ــی از دارایـ ــل توجهـ ــش قابـ ــد و بخـ شـ
بانک هـــا بـــدون قرارگرفتـــن در چرخـــه 
ــی  ــد و حتـ ــته شـ ــاً انباشـ ــد اصطاحـ تولیـ
قـــدرت وام دهـــی بانک هـــا کاهـــش یافـــت.

ـــرای  ـــا ب ـــت: در حـــال حاضـــر بانک ه وی گف
تامیـــن نقدینگـــی مجبـــور بـــه واگـــذاری برخـــی 
از دارایی هـــا و کارخانه هـــای خـــود بـــا کـــف 
قیمـــت واگـــذار شـــده و نســـبت بـــه تـــداوم 
فعالیـــت کارخانـــه واگـــذار شـــده و امنیـــت 

شـــغلی کارگـــران بی تفـــاوت هســـتند.
از  برخـــی  افـــزود:  علیشـــاهی  آقاپـــور 
کارخانه هـــای مذکـــور کـــه متعلـــق بـــه 
ـــخاص  ـــه اش ـــن ب ـــت پایی ـــا قیم ـــت ب بانک هاس
ـــداران وارد  ـــود و خری ـــذار می ش ـــد واگ قدرتمن

می شـــوند. ســـفته بازی  عرصـــه 
بدهـــی  دولـــت  بایـــد  داد:  ادامـــه  وی 
ــا  ــد تـ ــا را پرداخـــت کنـ ــه بانک هـ ــود بـ خـ
ــور  ــن نقدینگـــی مجبـ ــرای تامیـ ــا بـ بانک هـ
ـــت  ـــا قیم ـــود  ب ـــای خ ـــذاری دارایی ه ـــه واگ ب
ـــوند. ـــت، نش ـــردم اس ـــه م ـــق ب ـــه متعل ـــم ک ک

ـــس  ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس ـــن عض ای
شـــورای اســـامی یـــادآور شـــد: در بررســـی 
ـــش  ـــرای افزای ـــی ب ـــر اساس ـــد تدبی ـــه بای بودج
ســـرمایه بانک هـــا شـــود همچنیـــن امنیـــت 
کـــه  کارخانه هایـــی  کارگـــران  شـــغلی 
ــد  ــز بایـ ــوند نیـ ــذاری می شـ ــمول واگـ مشـ

مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد.

ــا  یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلــس ب
ــخص  ــر مش ــاذ تدابی ــرورت اتخ ــر ض ــد ب تاکی
بــرای خانــه دار شــدن اقشــار مختلــف جامعــه 
بایــد نســخه های متفاوتــی  گفــت: دولــت 
ــف  ــای مختل ــدن دهک ه ــه دار ش ــرای خان ب
ــه نســخه واحــد جــواب  ــه بپیچــد چراک جامع
ســونامی  شــاهد  آینــده  در  و  نمی دهــد 

ــود. ــم ب ــکن خواهی ــای مس تقاض
ــه  ــا خان ــور درگفــت وگــو ب مجیــد کیــان پ
ــد  ــدرت خری ــش ق ــه کاه ــاره ب ــا اش ــت ب مل
مــردم در ســال های اخیــر و رشــد اجــاره 
ــرای  نشــینی گفــت: پیچیــدن نســخه واحــد ب
خانــه دار شــدن همــه اقشــار جامعــه تاکنــون 
ــی در  ــته رونق ــداده و نتوانس ــی ن ــخ مثبت پاس

ــد. ــاد کن ــازار ایج ب
نماینـده مـردم درود و ازنـا در مجلس با بیان 

اینکـه اعطای تسـهیات مسـکن باید متناسـب 
بـا وضعیـت مالـی مـردم باشـد، افـزود: در حال 
حاضـر بسـیاری از تسـهیات اعطایـی بـه علت 
آور  سرسـام  سـود  همچنیـن  و  ناچیـز  رقـم 

نتوانسـته مـورد اقبـال عمـوم واقع شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه دولـت نبایـد خود را 
محصور در سیاسـت تسـهیات دهـی صرف در 
بحـث مسـکن کند، تصریـح کرد: سیاسـت های 
متفـاوت بـرای اقشـار مختلف باید پیاده سـازی 
شـود تـا بـه ایـن ترتیـب انباشـت نیاز مسـکن 

یابد. کاهـش 
کیـان پـور با بیـان اینکه بازسـازی بافت های 
فرسـوده از اقدامـات مفیدی اسـت کـه می تواند 
حمایتی در جهت خانه دار شـدن اقشـار آسیب 
پذیـر تلقی شـود، افـزود: درایـن رابطـه رایگان 
فرسـوده  واحدهـای  نوسـازی  عـوارض  شـدن 

می توانـد حجـم بـاالی از اقشـار آسـیب پذیر را 
خانـه دار کند.

وی بـا بیـان اینکـه بـا جوانـی هـرم سـنی 
کشـور و افزایش ازدواج ها انباشـت نیاز مسـکن 
نیـز بیشـتر خواهـد شـد، گفـت: بـا نرخ هـای 
از  بسـیاری  دارشـدن  خانـه  مسـکن  فعلـی 
ممکـن  جامعـه  ضعیـف  و  متوسـط  قشـرهای 
نیسـت از ایـن رو بایـد دولـت یارانـه ای در این 

بخـش در نظـر بگیـرد.
کیـان پـور ادامـه داد: اگـر درحـال حاضـر 
کـه رکـود در بازار مسـکن حاکم اسـت، نسـخه 
خوبی بـرای تولید واحدهای مسـکونی نداشـته 
باشـیم در سـه یـا چهـار سـال آینـده سـونامی 
از تقاضـای مسـکن جامعـه را تحـت تاثیـر قرار 

خواهـد داد.
ایـن عضو کمیسـیون عمران مجلس شـورای 
اسـامی یادآور شـد: انباشـت تقاضا برای خرید 
خانـه ملمـوس ترین علـت افزایش نرخ مسـکن 

بـه ویـژه در بحث اجاره بها اسـت.

آقاپور علیشاهی مطرح کرد:

ضرورت جلوگیری از واگذاری کارخانه ها 
به سفته بازان

کیان پور:

سونامی تقاضای مسکن جامعه را تهدید می کند


