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قاضی پور عنوان کرد:
تقاضای تحقیق و تفحص

 از عملکرد بانک ها

یکی از نمایندگان ارومیه و عضو کمیسیون 
از  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
عنوان  با  تفحص  و  تحقیق  تقاضای  تقدیم 
»بررسی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی 
تخصیص  نحوه  و  تخلفات  با  برخورد  نحوه  و 
به هیئت رئیسه مجلس خبر  وام های کالن« 

داد.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خانه ملت در 
بانکی کشور گفت:  خصوص وضعیت سیستم 
باید پذیرفت عملکرد سیستم بانکی کشور با 

مسائلی روبروست که باید رفع شود.
مـــجلس شورای  در  ارومیه  مردم  نماینده 
از نمایندگان مجلس  ادامه داد:جمعی  اسالمی 
موضوع تحقیق و تفحص درباره عملکرد سیستم 
بانکی را مورد بررسی قرار داده اند و این تقاضا را 

تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده اند.
وی افـزود: تقاضـای تحقیـق و تفحـص بـا 
عنـوان بررسـی عملکـرد بانک هـای دولتـی و 
خصوصـی و نحـوه برخورد با تخلفـات و نحوه 
تخصیـص وام های کالن تقدیم هیئت رئیسـه 

مجلس شـده اسـت.
این نماینده مردم درمجلس دهم درتشریح 
بررسی  افزود:  تفحص  و  تحقیق  محورهای 
وام های  ارائه  علت  ها،  بانک  در  انحراف  علل 
میزان  و  نحوه  بررسی  خاص،  افراد  به  کالن 
سرمایه گذاری بانک ها در طرح های مشارکتی، 
تاثیرگذرای  همچنین  صنعتی،  و  اقتصادی 
محورهای  از  مقاومتی  اقتصاد  در  بانک ها 

تحقیق و تفحص است.
معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
مجلس شـورای اسـالمی یادآور شـد: بررسـی 
بانکـی در اجـرای برنامـه ششـم و  عملکـرد 
قانـون بودجـه مجلـس، نحـوه پرداخـت وام و 
پـاداش بـه مدیـران بانـک هـا، نحـوه انتصاب 
مدیـران و بکارگیری نیروی انسـانی، بررسـی 
میـزان انحراف از بانکداری اسـالمی، بررسـی 
نحـوه حـذف سـود از نظـام بانکـی و میـزان 
پایبنـدی بانک هـا بـه نظـام پولـی و بانکـی از 

دیگـر محورهـای تفحص اسـت.

چراغ سبز دولت
 به آژانس های اینترنتی

در شـــرایطی کـــه شـــناخت و گســـترش 
فعالیـــت آژانس هـــای اینترنتـــی میـــان 
ـــته و  ـــمگیری داش ـــش چش ـــهروندان افزای ش
تعـــداد بســـیاری از شـــهروندان بـــه دلیـــل 
نـــرخ پایین تـــر و رســـیدن آژانـــس در 
ـــود  ـــزل از وج ـــه درب من ـــان ب ـــن زم کمتری
ــا  ــد امـ ــتقبال کرده انـ ــا اسـ ــن آژانس هـ ایـ
ـــا  ـــت آن ه ـــاره فعالی ـــی درب ـــان ابهامات همچن

ــود دارد. ــا وجـ ــن برخی هـ در ذهـ
ـــال از  ـــدود دو س ـــنا، ح ـــزارش ایس ـــه گ ب
فعالیـــت نـــرم افزارهـــای موبایلـــی حـــوزه 
حمـــل و نقـــل می گـــذرد امـــا اخیـــرا بـــا 
ـــادات  ـــیوه، انتق ـــن ش ـــتریان ای ـــش مش افزای
ــواردی  ــی در مـ ــرح و حتـ ــددی مطـ متعـ
ــی  ــا غیرقانونـ ــرم افزارهـ ــن نـ ــت ایـ فعالیـ
خوانـــده شـــده اســـت. ایـــن در حالیســـت 
روش  ایـــن  از  ارتباطـــات  وزیـــر  کـــه 
ــراغ  ــی چـ ــه نوعـ ــد و بـ ــت می کنـ حمایـ
ــوی  ــا از سـ ــد امـ ــت می دهـ ــبز فعالیـ سـ
ــیرانی های  ــه تاکسـ ــس اتحادیـ ــر رییـ دیگـ
ـــا را  ـــن آژانس ه ـــت ای ـــور فعالی ـــهری کش ش
ـــهرداری ها  ـــوز از ش ـــتن مج ـــه داش ـــوط ب من

نـــد. می دا
مســـعود طبیبـــی، مدیرعامـــل اتحادیـــه 
ـــد  ـــا تاکی ـــور ب ـــهری کش ـــیرانی های ش تاکس
ـــی  ـــت حمـــل و نقـــل عموم ـــر اینکـــه مدیری ب
ـــده  ـــر عه ـــار و مســـافر در حیطـــه شـــهرها ب ب
شـــهرداری ها قـــرار داده شـــده اســـت، 
ـــر  ـــه ه ـــد ب ـــه بخواه ـــردی ک ـــر ف ـــت: ه گف
شـــیوه ای خدمـــات حمـــل و نقلـــی ارائـــه 
کنـــد بایـــد بـــا مراجعـــه بـــه شـــهرداری 
ـــدون  ـــی ب ـــر خدمت ـــذا اگ ـــرد، ل ـــوز بگی مج
ـــه  اخـــذ مجـــوز الزم از ســـوی شـــهرداری ارائ
ـــود دارد و  ـــکل وج ـــت آن مش ـــود، در کلی ش

ــود. ــامل تخلـــف می شـ شـ
ــیرانی های  ــه تاکسـ ــل اتحادیـ  مدیرعامـ
ــا  ــا بـ ــرد: مـ ــد کـ ــور تاکیـ ــهری کشـ شـ
ـــم.  ـــان مشـــکلی نداری ـــن جری ـــت کل ای ماهی

حتـــی از گروه هـــای

مهمترین  انسانی  توسعه  جهان،  در  امروزه 
و  تکنولوژی  و  می آید  شمار  به  توسعه  عامل 
منابع اقتصادی در مراحل بعدی قرار گرفته اند. 
انسان ها به عنوان پدیدآورندگان سازمان ها، ابزار 
و وسایل کار، تولیدکنندگان و مدیران نه تنها 
حرکت روزمره اقتصاد را به پشتوانه کار خویش 
و با کمک این وسایل امکان پذیر می کنند، بلکه 
با پرداختن به امور پژوهشی و فنی، از یک سو 
تحرک اجتماعی و از سوی دیگر رشد و توسعه 

اقتصادی را باعث می شوند.
اسـتفاده از روش هـای مختلـف آمـوزش و 
بهسـازی سـبب خواهد شـد که کارکنـان توانا 
شـده و به سـازمان و خودشـان نفع برسانند و 
به صورتی هدفدار و مسـتمر در بهسـازی خود 
و نظـام سـازمانی و فرآیند کار تـالش نمایند. 
و  آمـوزش  بخش هـای  در  سـرمایه گذاری 
تحقیقـات حائز اهمیـت زیادی اسـت. در اهمیت 
بـس کـه گفتـه شـود  انـدازه  آمـوزش همیـن 
انسـان خمیرمایـه ای اسـت کـه با آموزش شـکل 
می گیـرد، ایـن خمیرمایه بدون آمـوزش به همان 
شـکل ابتدایـی باقـی می ماند و چنانچه سیسـتن 
و روش های آموزشـی صحیح نباشـد شکل گیری 
پیشـرفت  می پذیـرد.  انجـام  غلـط  صـورت  بـه 
مدیـون  تردیـد  بـدون  یافتـه  توسـعه  جوامـع 
اهمیتـی اسـت که بـرای آمـوزش قائل هسـتند. 
بنابرایـن اهمیت ایـن موضوع ایجـاب می کند که 
در حـد تـوان در مـورد آن سـرمایه گذاری شـود.

توسعه انسانی 
مهمترین عامل توسعه

تاکید 
رئیس دانشگاه تبریز بر 
تحقق دیپلماسی علمی

نیاز به اعتبار5000 
میلیاردی برای حل 
مشکل آب استان ها

مجوز کاغذی گمرک 
حذف شد

گالب آدینه:

جشنواره فجر استانی 
باعث ارتقای تئاتر 

می شود

ــگ و  ــی وزارت فرهنـ ــاون پارلمانـ معـ
ـــه  ـــتقبال از مصوب ـــا اس ـــالمی ب ـــاد اس ارش
ششـــم  برنامـــه  الیحـــه  در  مجلـــس 
توســـعه مبنـــی بـــر پرداخـــت بیمـــه 
بیـــکاری بـــه اهالـــی رســـانه تحقـــق آن 
را نیازمنـــد همـــکاری دیگـــر دســـتگاه ها 

دانســـت.
ــا  ــو بـ ــادی در گفت وگـ ــین نوش آبـ حسـ
ـــغلی از  ـــات ش ـــدم ثب ـــت: ع ـــت گف ـــه مل خان
ــگ و  ــاب فرهنـ ــای اصحـ ــه دغدغه هـ جملـ
ـــا  ـــه آن ه ـــی ک ـــت در حال ـــانه اس ـــر و رس هن
ـــای  ـــر حوزه ه ـــذاری ب ـــم و تاثیرگ ـــش مه نق
ــت  ــذا روا نیسـ ــد لـ ــه دارنـ ــف جامعـ مختلـ
نســـبت بـــه امـــور معیشـــتی و امنیـــت 

شـــغلی خـــود دغدغـــه داشـــته باشـــند.
ـــور  ـــس و ام ـــور مجل ـــی، ام ـــاون حقوق مع
ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزارت  اســـتان های 
اســـالمی مصوبـــه اخیـــر مجلـــس را گام 
مهمـــی بـــرای تثبیـــت حقوق حقـــه اهالـــی 
ــزود: وزارت فرهنـــگ  ــانه دانســـت و افـ رسـ
ـــالش  ـــت و ت ـــس حمای ـــه مجل ـــن مصوب از ای
ــرد  ــد کـ ــق آن خواهـ ــرای تحقـ ــود را بـ خـ
ضمـــن آن کـــه عملکـــرد ســـایر دســـتگاه ها 
ـــم  ـــیار مه ـــم بس ـــن مه ـــق ای ـــرای تحق ـــز ب نی

ـــه  ـــی ب ـــار مال ـــت ب ـــرای دول ـــه ب ـــت چراک اس
ــراه دارد. همـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه افـــراد تحـــت 
ــت  ــد از هویـ ــکاری بایـ ــه بیـ ــش بیمـ پوشـ
ــانه ای  برخـــوردار  فرهنگـــی، هنـــری و رسـ
ـــه  ـــانه ک ـــال در رس ـــراد فع ـــزود: اف ـــند، اف باش
نقـــش تثبـــت شـــده بـــا ســـابقه مشـــخصی 
دارنـــد، مشـــمول ایـــن مصوبـــه می شـــوند. 

ـــازه  ـــد در ب ـــرایط بای ـــد ش ـــراد واج ـــع اف درواق
ـــد  ـــده باش ـــک ش ـــغل منف ـــک ش ـــی از ی زمان
ــی  ــال پیاپـ ــن سـ ــال چندیـ ــه اصـ ــه آنکـ نـ

بیـــکار بـــوده باشـــد.
ــگ  ــه داد: وزارت فرهنـ ــادی ادامـ نوش آبـ
و ارشـــاد اســـالمی آیین نامـــه، ضوابـــط و 
معیارهـــای  مشـــخصی بـــرای ایـــن مهـــم 
ـــه  ـــق بیم ـــن ح ـــا ای ـــرد ت ـــد ک ـــن خواه تدوی

ـــاس  ـــرایط براس ـــد ش ـــراد واج ـــه اف ـــکاری ب بی
الگـــوی مشـــخص تعلـــق بگیـــرد.

ـــور  ـــس و ام ـــور مجل ـــی، ام ـــاون حقوق مع
ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزارت  اســـتان های 
طبـــق  داد:  خبـــر  همچنیـــن  اســـالمی 
موافقت نامـــه وزارت ارشـــاد بـــا ســـازمان 
امـــور مالیاتـــی، اصحـــاب فرهنـــگ و هنـــر 
و رســـانه و صنـــوف مرتبـــط از مالیـــات 
در  ایـــن  شـــده اند  معـــاف  مســـتقیم 
ـــت  ـــال معافی ـــه دنب ـــون ب ـــه اکن ـــت ک حالیس
ـــتیم  ـــزوده هس ـــر ارزش اف ـــات ب ـــا از مالی آن ه
ـــق  ـــز محق ـــم نی ـــن مه ـــت ای ـــد اس ـــه امی ک

شـــود.
نماینـــدگان در نشســـت علنـــی مجلـــس 
ـــواد  ـــی م ـــان بررس ـــالمی در جری ـــورای اس ش
ــعه  ــه برنامـــه ششـــم توسـ ارجاعـــی الیحـ
کل کشـــور بـــا الحـــاق بنـــدی بـــه مـــاده 
107 ایـــن الیحـــه موافقـــت کردنـــد کـــه 
»اصحـــاب فرهنـــگ و هنـــر و رســـانه کـــه 
ـــت  ـــد تح ـــت می دهن ـــود را از دس ـــغل خ ش
پوشـــش بیمـــه بیـــکاری قـــرار می گیرنـــد. 
بودجـــه  لوایـــح  چارچـــوب  در  دولـــت 
ســـنواتی کمک هـــای اعتبـــاری در اختیـــار 
ـــرد.« ـــرار می گی ـــکاری ق ـــه بی ـــدوق بیم صن

نوش آبادی مطرح کرد:

حمایت وزارت ارشاد از بیمه بیکاری اهالی رسانه
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کشف 90 میلیارد ریال 
جرم اقتصادی در 
آذربایجان شرقی

اسکندرزاده تاکید کرد:

ضرورت اقناع مردم برای 
استفاده از کاالی داخلی

سیاوشی مطرح کرد:

مصوبه مجلس برای کمک
 به اشتغال و ازدواج جوانان

آموزش از محورهای اصلی در حوزه مبارزه با قاچاق کاالست

مصرف کاالهای قاچاق پشتوانه امنیتی و بهداشتی ندارد
قاچاق تجارتی بی ریشه است

مصادیق جرایم اقتصادی فرار مالیاتی، پولشویی و زمین خواری است

قاچاق بدون خونریزی فرهنگ مصرف ما را تغییر داده است
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یادداشــت دیدگاه

سیدمحسن هاشمی

امروزه استفاده از ظرفیت های ویژه خوشه های 
صنعتی استان یک ضرورت است چراکه تحقق 
این مهم و ارتقا یافتن به فناوری می تواند نقش 
مهمی در تحقق ارزش افزوده دانش بنیان داشته 

باشد.
آنچه در این شرایط اهمیت دارد این است که 
خروجی محصوالت دانش بنیان در صنعت باید 
افزایش یابد و باید در جهت تبدیل خوشه های 
صنعتی به خوشه های فناور در مجموعه شرکت 

شهرک های صنعتی تالش بیشتری انجام گیرد.
از  یکی  می رود  انتظار  شرایطی  چنین  در 
انتخاب و تمرکز  الگو  خوشه ها به عنوان خوشه 
بیشتری روی آن شود تا مسیر تبدیل شدن به 
خوشه فناور در آن خوشه مشخص، به دقت رصد 

شده و مورد پیگیری قرار گیرد.
الزم است یک بار دیگر تاکید شود که ورود 
امور پراهمیت  از  به صنایع استان یکی  فناوری 
را  نیاز صنعت  بتوانیم دانش مورد  ما  اگر  است. 

از دانشگاه های خود به دست آوریم توانسته ایم 
به  و  محقق  را  دانشگاه  و  صنعت  اتصال  حلقه 

توسعه صنعت کمک کنیم.
وجود  عدم  صورت  در  که  است  مسلم  قدر 
فناوران  و  ما  دانشگاه های  در  دانش ها  اینگونه 
استان، می توانیم با واردات آن به توسعه هر دو 

بخش کمک کنیم.
خوشبـختانه فــــعالیت های دانش بنیان در 
سازمان ها و نهادهای دولتی، برنامه محور است و 
در چنین فضایی باید شیوه روشن و مدونی در 
این رابطه وجود داشته باشد تا در بررسی نحوه 
عملکردها بتوانیم بر اساس برنامه مشخص شده 

میزان تحقق برنامه ها را بسنجیم.
سـخن فرجامیـن ایـن کـه انتظـار مـی رود 
و  فنـاوران  از  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
شـرکت های دانـش بنیـان حمایـت بیشـتری 
ایـن  شـکوفایی  زمینـه  تـا  باشـد  داشـته 

شـود. فراهـم  شـرکت ها 

زهرا احمدي پور رئیس ســـازمان میراث 
روشني  افق  متاسفانه  است:  گفته  فرهنگي 
از اینکه در سال ٢017 در ایران از ظرفیت 
ندارد.  وجود  کنیم  استفاده  گردشگري 
هستند.  کرختي  دچار  دولتي  هاي  دستگاه 
سال  سه  وضعیت  پرسیده  همکارانش  از  او 
و  ایمني  هاي  زمینه  در  گردشگري  گذشته 
داشته  تفاوتي  چه  گردشگران  رضایتمندي 
نشده  شناسي  آسیب  اند  داده  پاسخ  آنان  و 

است.
سرزمین  که  نیست  پوشیده  کسي  بر 
متنوع،  هواي  و  آب  وجود  با  ایران  پعناور 
عرصه  در  توجهي  قابل  هاي  ظرفیت  داراي 
مذهبي،  فرهنگي،  تاریخي،  گردشگري 
غلبه  اما  است  گردشگري  بوم  و  کویرگردي 
تا  شده  باعث  مهم  این  به  امنیتي  نگاه 
در  پاک  صنعت  این  از  برخورداري  امکان 
کشورمان فراهم نشود. در همین زمینه است 

میراث  سازمان  در  مدیراني  هرازگاهي  که 
فرهنگي به این امر متمایل مي شوند و پس 
از اندک زماني درمي یابند که عالوه بر اینکه 
سازمان تحت مدیریت شان همسو با تحوالت 
با  و  نرفته  پیش  جهان  اداري  ساختارهاي 
توسعه  مانع  خود  مداخالت  و  گري  تصدي 
دیگر  در  نیروهایي  است،  شان  ماموریت 
مراجع قدرت با هر تحرکي در این زمینه با 
مداخالت  به  اوضاع  رصد  بر  عالوه  دلواپسي 
فراقانوني دست خواهند زد که به ناچار عالقه 
مندان به توسعه گردشگري ترجیح مي دهند 

عطایش را به لقایش ببخشایند.
در  گردشگري  مساله  رسد  مي  نظر  به 
از  تا  است  عزم جدي  و  وفاق  نیازمند  ایران 
رهاورد این صنعت پاک بتوان عالوه بر تولید 
ثروت و ایجاد اشتغال و رفاه در کشور نسبت 
به  اسالمي  ایران  آداب  و  فرهنگ  معرفي  به 

جهانیان نیز بهره برد.

علی جهانگیری

ضرورت ارتقای خوشه های صنعتی وفاق در توسعه گردشگری

تشریح آخرین جزئیات پرونده قضایی 
رخش خودرو
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آذربایجـان شـرقی  دادگسـتری  رئیـس کل 
آخریـن خبـر از پرونـده قضایـی رخـش خودرو 

را تشـریح کـرد.
بـه گـزارش ایرنا،  حجـت االسـام حکمتعلی 
مظفـری در جلسـه شـورای حفاظـت از اراضـی 
ملـی و منابـع طبیعـی اسـتان اظهـار کـرد: تـا 
امـروز بیـش از 200 میلیـارد ریـال بدهـی این 
سـطح  در  پرونـده  ایـن  شـاکیان  بـه  شـرکت 

کشـور پرداخـت شـده اسـت.
مطروحـه  پرونده هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
در شـورای حفاظـت از اراضـی ملـی و منابـع 
طبیعـی اسـتان گفـت: تمامـی ادارات مسـئول 
در ایـن حـوزه در کنـار یکدیگـر بـا همدلـی و 
همـکاری در تحقـق برنامه های این سـتاد نقش 
بسـیار خوبـی داشـته اند و اقـدام آنـان در خور 

اسـت. تقدیر 
نیروهـای  افـزود:  مظفـری  االسـام  حجـت 
بسـیار  اقـدام  اطاعاتـی  و  انتظامـی  امنیتـی، 
و  انـد  داده  انجـام  زمینـه  ایـن  در  خوبـی 

اسـت. تقدیـر  قابـل  عملکردشـان 
وی گفـت: در طـی یک سـال و نیم گذشـته 
و  کمـی  حیـث  از  توجهـی  قابـل  پرونده هـای 
کیفـی در ایـن شـورا مطـرح شـده و تصمیمات 
ایـن از  برخـی  کـه  شـده  گرفتـه  مهمـی 

پرونده ها برای استان حیاتی بود.
آذربایجـان شـرقی  دادگسـتری  رئیـس کل 
گفـت: در ایـن اسـتان رویکـرد حمایتـی و رفع 
مشـکل در بیـن تمامـی مسـئوالن وجـود دارد 
و دغدغـه مـردم مـورد توجـه جـدی اسـت تـا 

مشـکلی از مشـکات مـردم حـل شـود.
ابـاغ  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
قضایـی  حوزه هـای  تمـام  در  الکترونیکـی 
آذربایجـان شـرقی بـه عنـوان سـومین اسـتان 
کشـور فعـال اسـت، گفـت: زمـان رسـیدگی به 
دادگاه هـای جزایـی  و  دادسـراها  پرونده هـا در 

اسـتان بـه زیـر یـک مـاه رسـیده اسـت.
جـت االسـام مظفری افـزود: هر فـرد ایرانی 
طبـق قانـون مکلـف به دایـری حسـاب کاربری 

است.
وی اضافـه کـرد: بـا ایجـاد حسـاب کاربـری 
هرگونـه اخطـار قضـای در سـطح کشـور کـه 
علیـه فـرد صـادر شـود بافاصلـه در حسـاب 

می گیـرد. قـرار  وی  کاربـری 
اینکه  بیان  با  مظفری  االسام  حجت 
برای  پیشگیری  طرح   56 کشوری  اباغ  طبق 

آذربایجان شرقی مصوب شده است، اظهار کرد: 
از  خودرو  و  اماک  بنگاه های  ساماندهی  بحث 
پیشنهادات خود استان بوده تا از این طریق با 
حقوقی  مسایل  و  معادالت  پیشگیری  رویکرد 
تولید  از  و  گیرد  قانونی  روال  اشخاص  مالی  و 

پرونده و ایجاد اختاف جلوگیری شود.
آذربایجـان شـرقی  دادگسـتری  رئیـس کل 
بـا اشـار بـه اینکه بیـش از 12 هـزار پرونـده از 
سـالهای 92و قبـل از آن باقی مانـده بود، گفت: 
در سـال گذشـته رسـیدگی به این پرونده ها در 
دسـتور کار قـرار گرفـت و اکنـون بـه زیر 400 

فقره رسـیده اسـت.
وی افزود: اکثر این تعداد پرونده نیز نیازمند 
زمان یا کار کارشناسی های متعدد بود که تاش 
می کنیم تا پایان سال جاری بخش عمده ای از 

این پرونده ها به اتمام رسد.
حجـت االسـام مظفـری اظهـار کـرد: در 9 
ماهـه سـال گذشـته یـک هـزار و 800 فقـره و 
در 9 ماهـه امسـال نیـز بیـش از دو هـزار فقـره 
ماقات هـای  در  مجـدد  رسـیدگی  درخواسـت 

مردمـی ارائه شـده اسـت.
وی گفـت: در 9 ماهـه سـال گذشـته بیـش 
از یـک هـزار و 800 فقـره و در 9 ماهـه امسـال 
بیـش از دو هـزار فقـره در خواسـت رسـیدگی 

مجـدد داشـته اند.

حفاظت از اراضی ملی مورد توجه جدی 
دستگاه های نظارتی است

اسـتاندار آذربایجان شـرقی گفت: حفاظت از 
اراضـی ملـی و منابع طبیعی مـورد توجه جدی 
مسئوالن اسـتانی و دسـتگاه های نظارتی است.

جلسـه  ایـن  در  هـم  جبـارزاده  اسـماعیل 
شـده  ارائـه  گزارشـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
امیدوارکننـده بـود، افـزود: افرادی کـه به دنبال 
تجـاوز بـه بیـت المـال و حـق مـردم هسـتند 
وقتـی مشـاهده می کننـد در اسـتان حفاظت به 
معنـای واقعـی در حـال انجـام اسـت از این امر 

می کننـد. خـودداری 
وی ادامـه داد: طبـق گزارشـات اعـام شـده 
پرونـده هایی که در این شـورا رسـیدگی شـده 
هـر یـک از آن هـا سـال های سـال شـهروندان 
و  بودنـد  کـرده  گرفتـار  نوعـی  بـه  را  عـادی 
قـدردان زحمـات اعضـای شـورای حفاظـت از 
اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی اسـتان هسـتیم.

جبـارزاده بـا اشـاره بـه دغدغـه مقـام معظم 
رهبـری و رییـس قـوه قضاییـه در ورود جـدی 
در  موضـوع  ایـن  گفـت:  موضوعـات  ایـن  بـه 
آذربایجـان شـرقی بـه نحـو احسـن تـا کنـون 
مـورد توجـه جـدی اعضـای شـورا قـرار گرفته 
و اقدامـات ارزنـده ای در ایـن خصـوص انجـام 

شـده اسـت.

وی اظهـار کـرد: هـر اقدامـی که در شـورای 
حفاظـت از اراضـی ملی و منابع طبیعی اسـتان 
انجـام می گیـرد بـه طـور کامـل مـورد حمایت 
و  اسـت  اسـتان  ارشـد  مدیریـت  پشـتیبانی  و 
امیـدوارم زمانی برسـد کـه دیگـر در آذربایجان 
شـرقی چنیـن تعـدی هایی بـه حقوق مـردم و 

بیـت المـال وجود نداشـته باشـد.
کـرد:  تاکیـد  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
توسـعه  بـرای  الزم  تدابیـر  از  حمایـت  آمـاده 
فعالیت هـای شـورای حفاظت از اراضـی و منابع 

طبیعـی اسـتان هسـتیم.
بـا  اسـتان  بـه  ورود  بـدو  در  افـزود:  وی 
پرونده هـای متعـددی روبـرو بودیـم کـه در این 
مـدت در رابطـه بـا کاهش جرایـم و پرونده های 
دادگسـتری اقـدام ارزنـده ای در اسـتان انجـام 

اسـت. یافته 
جبـارزاده بـا تاکیـد بر اینکـه معادن اسـتان 
موضـوع بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد بـه جد 
مـورد توجـه قـرار گیرد، ادامـه داد: در گذشـته 
واگذاری هـای غیراصولـی موجـب شـده معادن 

اسـتان بـدون فعالیـت باقـی بمانند.
بـه  اشـاره  بـا  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
معـادن  حـوزه  در  کـه  مختلفـی  گزارش هـای 
ارائه شـده، گفت: مسـئوالن گذشـته معـادن را 
بـه نـام برخی اشـخاص کـرده اند که ایـن افراد 
هـم تاکنـون هیچ گونـه فعالیتـی در این بخش 
انجـام نـداده انـد کـه درخواسـت می کنیـم در 

ایـن خصـوص نیـز اقـدام الزم انجـام گیـرد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذار واقعی بصورت 
تمام و کمال مورد حمایت مدیریت ارشد استان 
است، افزود: اگر امروز تصمیمی گرفته می شود 
تنها برای توسعه و منافع استان است و اگر اجازه 
ای داده می شود باید در زمان مقرر انجام گیرد 

در غیر این صورت این اجازه باید ابطال شود.
در  قبـل  دولـت  در  داد:  ادامـه  جبـارزاده 
خصـوص تغییـر کاربـری پـارک باغارباغـی به 
کاربـری تجـاری و مسـکونی واگـذار شـده بـود 
کـه دادسـتانی به عنوان مدعی العمـوم وارد کار 

شـد و ایـن مجـوز را ابطـال کـرد.
وی خاطرنشـان کـرد: دسـتگاهای نظارتی به 
صـورت دقیـق موضوعـات مطـرح شـده در این 
شـورا را رصـد و کنتـرل می کننـد و در مقابـل 
کسـانی کـه نیت دسـت انـدازی به بیـت المال 
جـدی  برخـورد  و  کـرده  ایسـتادگی  دارنـد  را 

انجـام می دهنـد.

تشریح آخرین جزئیات پرونده 
قضایی رخش خودرو

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
ــفند  ــا اس ــع ت ــن مجم ــه صحــن ای ــان اینک بی
تشــکیل می شــود، گفــت: در طــول 20 ســال 
ریاســت آقــای هاشــمی در مجمــع تشــخیص، 
هــزار و 651 جلســه کمیســیونهای تخصصــی و 

دائمــی برگــزار شــده اســت.
بــه گــزارش مهــر، محســن رضایــی در 
ــم  ــان اینکــه امیدواری ــا بی ــری ب نشســتس خب
نظــام اســامی اســتقال، امنیــت و آزادی 
ایــن کشــور را بتوانیــم ادامــه دهیــم، تصریــح 
ــس  ــی پ ــام)ره( یک ــاران ام ــد ی ــر چن ــرد: ه ک
از دیگــری می رونــد. یکــی از مهــم تریــن 
ــمی  ــت اهلل هاش ــازه آی ــییع جن ــای تش پیام ه
ــا  ــه ام ــد هاشــمی رفت ــر چن ــه ه ــود ک ــن ب ای
بیــن  در  امــام)ره(  ارزش هــای  و  امــام)ره( 

ماســت و از آن پاســداری خواهیــم کــرد.
ــنجانی  ــمی رفس ــه هاش ــان اینک ــا بی وی ب
ــی را  ــارت و زیربنای ــی نظ ــیون یعن دو کمیس
خــود اداره می کردنــد، تصریــح کــرد: 429 
ــخیص را  ــع تش ــن مجم ــی صح ــه عموم جلس
نیــز خودشــان و بــا حضــور همــه رؤســای قــوا 
ــا  ــان ب ــد. ایش ــور اداره می کردن ــزرگان کش و ب
ــه  ــئولیتی ک ــت در مس ــه و دق ــق و عاق عش
رهبــری بــر دوششــان گذاشــته بودنــد، تــاش 

می کــرد.
وی بــا اشــاره بــه سیاســتگذاری ۳5 موضــوع 
مهــم در کشــور در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــی و  ــاد مقاومت ــل 44، اقتص ــت: اص ــام گف نظ
ــل  ــن قبی ــامی از ای ــران اس ــداز ای ــم ان چش

اســت.
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــه داد: مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  ادام

ــام  ــی نظ ــاری عال ــتگاه مستش ــوان دس ــه عن ب
166 طــرح و الیحــه اختافــی بیــن مجلــس و 
شــورای نگهبــان را حــل و فصــل کــرده اســت. 
400 مــاده مــورد اختــاف در مجمــع بحــث و 

گــره گشــایی شــد.
رضایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه حــل هشــت 
معضــل مهــم کشــور در مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام گفــت: یکــی از آن هــا مســئله 
ــک  ــه بان ــات ب ــه ثب ــود ک ــزی ب ــک مرک بان

مرکــزی و سیاســت های پولــی داده شــد و 
ــود. ــدی ب ــات ج ــن از اختاف ای

ــورد  ــع دو م ــه در مجم ــان اینک ــا بی وی ب
بــه  کــرد:  اظهــار  ایــم،  داشــته  نظارتــی 
20 ســوال استفســاریه نیــز پاســخ دادیــم. 
ــادی در  ــعه اقتص ــه توس ــج برنام ــن پن همچنی
ــت و  ــده اس ــتگذاری ش ــال سیاس ــن 20 س ای
برنامــه ششــم نیــز آخریــن برنامــه ای بــود کــه 

سیاســتگذاری شــد.

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
اشــاره بــه عملکــرد دبیرخانــه مصلحــت نظــام 
ــیون  ــزار کمیس ــا 11 ه ــرد: م ــان ک خاطرنش
پشــتیبانی را در دبیرخانــه داشــتیم کــه اســناد 

ــم. ــع می آوردی ــه مجم ــه و ب ــم را تهی مه
رضایـــی بـــا اشـــاره بـــه کارنامـــه 20 
ســـال سیاســـتگذاری مســـتقانه مجمـــع 
ــرای  ــزود: بـ ــام افـ ــت نظـ ــخیص مصلحـ تشـ
ــت  ــامی توانسـ ــوری اسـ ــار جمهـ ــن بـ اولیـ
سیاســـت های خـــود را تنظیـــم کـــرده و 
سیاســـت های  انقـــاب  از  قبـــل  مثـــل 
نمی کنـــد. ابـــاغ  آمریـــکا  را  نظـــام 

وی در خصـــوص تعییـــن سیاســـت های 
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام اظهـــار 
ــرای  ــی بـ ــچ تصمیمـ ــون هیـ ــت: تاکنـ داشـ
ریاســـت گرفتـــه نشـــده اســـت. مجمـــع 
ـــار  ـــاری در اختی ـــتگاهی مستش ـــخیص دس تش
ـــع  ـــس مجم ـــه رئی ـــت. اینک ـــاب اس ـــر انق رهب
ـــود،  ـــاب ش ـــه انتخ ـــد و چگون ـــی باش ـــه کس چ
ــر  ــا منتظـ ــت و مـ ــان اسـ ــارات ایشـ از اختیـ

هســـتیم.
ـــام  ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــر مجم دبی
ــا بیـــان اینکـــه از امـــروز کمیســـیون های  بـ
ـــد،  ـــه کار کردن ـــروع ب ـــه ش ـــع و دبیرخان مجم
ـــت  ـــخیص مصلح ـــع تش ـــن مجم ـــت: صح گف
ــن  ــت تعییـ ــه ریاسـ ــی کـ ــا زمانـ ــام تـ نظـ

ــود. ــکیل نمی شـ ــود، تشـ نشـ
رضایــی گفــت: بــه مــدت یــک هفتــه 
مجمــع را تعطیــل کردیــم و وقتــی یــک هفتــه 
گذشــت کارهــا را شــروع کردیــم. موضــوع 
فــوری در صحــن نداریــم کــه بخواهیــم جلســه 

ــم. ــکیل دهی تش

محسن رضایی:

 صحن مجمع تشخیص
 تا اسفند تشکیل می شود

ــت:  ــی گف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
طــرح سیاســی چهــار مــاده ای جمهــوری 
ــه بحــران  ــان دادن ب ــرای پای ــران ب اســامی ای
جــاری در ســوریه مشــتمل بــر آتش بــس 
شــکل گیری  اصاحــات،  اجــرای  فــوری، 
ــات  ــزاری انتخاب ــی و برگ ــای داخل گفت وگوه
فراگیــر در ایــن کشــور در گذشــته ارایــه شــده 

ــت. اس
بــه گــزارش ایســنا، دریابــان علــی شــمخانی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن کــه آمریــکا یــا برخــی 
ــای  ــه ج ــد ب ــاش کنن ــورها ت ــر از کش دیگ
ــد  ــا بگوین ــد ی ــم بگیرن ــوریه تصمی ــردم س م
چــه کســی حــق کاندیــدا شــدن دارد یــا 
ــق  ــی و ح ــول دموکراس ــا اص ــر ب ــدارد، مغای ن

ــت. ــت ملت هــا اس تعییــن سرنوش
ــکا در  ــروز آمری ــه اینکــه ام ــا اشــاره ب وی ب

ــه  ــا بهان ــتان ب ــد عربس ــورهائی مانن ــار کش کن
قــرار دادن حقــوق مــردم ســوریه درصــدد 
ــتند،  ــت هس ــور مقاوم ــوریه از مح ــذف س ح
تاکیــد کرد: دموکراســی در ســوریه در مقایســه 
ــتانداردهای  ــورها و اس ــایر کش ــت س ــا وضعی ب
ــورد  ــر از کشــورهای م ــه، بســیار بهت خاورمیان

ــت. ــت آمریکاس حمای
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا اشــاره 
ــش  ــای ارت ــردی پیروزی ه ــت راهب ــه اهمی ب
ســوریه در شــرق حلــب گفــت: آزادســازی 
مقتدرانــه  حلــب و پاکســازی اطــراف دمشــق از 
ــق عملیــات نظامــی و مصالحــه  سیاســی،  طری
گــواه موفقیــت راهبــرد مشــترک ســوریه، 
ایــران، روســیه و جبهــه  مقاومــت در برابــر 
آمریکایــی  جبهــه  تبلیغاتــی  ائتاف هــای 

ــت. اس
ــه  ــب ب ــی حل ــای سیاس ــزود: جغرافی وی اف
ــروز  ــرف در آن پی ــر ط ــه ه ــت ک ــه ای اس گون
گــردد، قــادر اســت ســایر صحنه هــا را بــه نفــع 
خــود مدیریــت و آرام کنــد. عــاوه بــر آن، ایــن 

پیــروزی اســرار نهفتــه ای را از کمــک مســتقیم 
ــه جبهــه تروریســم آشــکار  برخــی کشــورها ب
ســاخت کــه تــا پیــش از آن کشــورهای حامــی 
از پذیــرش آن طفــره  گروه هــای تکفیــری 

می رفتنــد.
ــروز  ــگ ام ــه جن ــان اینک ــا بی ــمخانی ب ش
عربــی  حمایت هــای  حیــث  از  ســوریه  در 
ــی  ــگ تحمیل ــا جن ــباهت ب ــی ش ــی، ب و غرب
هشــت ســاله علیــه جمهــوری اســامی ایــران 
نیســت تاکیــد کــرد: در جنــگ تحمیلــی، دنیــا 
ــود.  ــا تمــام ظرفیت هایــش در کنــار صــدام ب ب
ــا  ــی از 80 کشــور ی ــز ائتاف هائ در ســوریه نی
ــتان  ــون دوس ــی چ ــت عناوین ــور تح ۳0 کش
ــاح،  ــن س ــه از تأمی ــت ک ــکل گرف ــوریه ش س
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه ــول و برگ پ

ــد. ــه نکردن ــت مضایق گروه هــای تروریس
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در ادامــه 
تأکیــد کــرد: بــه هــم ریختگــی نظــم موجــود 
در منطقــه، هزینــه  همــه کشــورها را افزایــش 
ــتی  ــم صهیونیس ــتاوردهای رژی ــه دس داده و ب

خواهــد افــزود.
ــت  ــد: حمای ــادآور ش ــه ی ــن زمین وی در ای
ــرد  از ســوریه و بشــار اســد در چارچــوب راهب
ــت از  ــرای حراس ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــا تروریســم انجــام  جبهــه مقاومــت و مقابلــه ب
می شــود و تــا زمانــی کــه دولــت ســوریه 
احســاس نیــاز کنــد، جمهــوری اســامی ایــران 

پشــت ســر ســوریه ایســتاده اســت.
شــمخانی افــزود: بــه کارگیــری ســاح 
بــرای حفــظ امنیــت، از جملــه حقــوق مصــرح 
ــط  ــلحه توس ــتفاده از اس ــا اس ــت ام دولت هاس
گروه هــای مخالــف، مــورد تأییــد هیــچ کشــور 
و مرجــع قانونــی نیســت از ایــن رو نبایــد 
گروه هــای  ســوریه  نظــام  داشــت،  انتظــار 
ــه را  ــورهای بیگان ــت کش ــورد حمای ــلح م مس

ــد. ــه کن ــط موعظ فق
شـــمخانی تصریـــح کـــرد: بشـــار اســـد از 
محبوبیـــت خوبـــی در ســـوریه برخـــوردار 
ـــا وجـــود  ـــگاه مـــردم ایـــن کشـــور ب اســـت و از ن
ـــادی، او  ـــی و اقتص ـــی، امنیت ـــارهای سیاس فش
ـــد.  ـــتادگی کن ـــر ایس ـــران اخی ـــته در بح توانس
ـــگاه  ـــد پای ـــار اس ـــد بش ـــا معتقدن ـــر غربی ه اگ
ـــدد  ـــوری مج ـــرا از کاندیدات ـــدارد، چ ـــی ن مردم

ـــد؟ او نگرانن

 تشریح جزئیات طرح سیاسی ایران 
درباره سوریه

جهانگیری:
ایران از برجام حمایت می کند

گفــت:  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
ــران از برجــام حفاظــت  جمهــوری اســامی ای
ــای  ــه ج ــده ای ب ــا ع ــد ام ــت می کن و حمای
انتقــاد از کســانی کــه نمی گذارنــد برجــام 
ــه تیــم مذاکــره کننــده تاخــت  ــرود ب پیــش ب

می کننــد. تــاز  و 
بــه گــزارش ایســنا، اســحاق جهانگیــری در 
ــوم  ــی عل بیســت و دومیــن جشــنواره تحقیقات
ــه ســالگرد امضــای  ــا اشــاره ب پزشــکی رازی ب
ــروه 5+1  ــران و گ ــن ای ــام بی ــه برج توافقنام
گفــت: طــی ســال های گذشــته فشــارهای 
ــق  ــد. عم ــران وارد ش ــت ای ــه مل ــنگینی ب س
عمــر  آخــر  ســال های  در  فشــارها  ایــن 
ــه  ــه ای ک ــای ظالمان ــا تحریم ه ــل ب ــت قب دول
بــه ایــران وارد می شــد، درک شــد. ایــران 
ــدون آن  ــه ب ــی ک ــی و پول ــام بانک ــم در نظ ه
ــرار  ــاط برق ــی ارتب ــاد جهان ــا اقتص ــد ب نمی ش
کــرد تحریــم بــود و هــم در حــوزه هایــی 
ــای  ــت، صــادرات، کشــتیرانی، بیمه ه ــل نف مث
حمایــت کننــده و حمــل و نقــل بــا تحریمهــای 

ــود. ــده ب ــرو ش ــدی روب ج
وی افــزود: هرآنچــه کــه بــه آن تحریــم 
ــد  ــام دادن ــا انج ــه م ــد علی ــمند می گفتن هوش
ــه  ــه ب ــیدند ک ــی رس ــه جای ــم ب ــر ه و در آخ
ــش  ــی بودن ــل ایران ــه دلی ــا ب ــی صرف ــر ایران ه
فشــار وارد می کردنــد. در چنیــن شــرایطی

مهم ترین هدفشان تضعیف ایران بود.
ــوم  ــان س ــورهای جه ــه کش ــتند ب ــی خواس م
ــخص  ــان مش ــه برایت ــقفی ک ــا س ــد ت بگوین

ــد. ــت کنی ــد حرک ــده بای ش
جهانگیـــری در همیـــن راســـتا خاطـــر 
ـــه  ـــارها را ب ـــن فش ـــی ای ـــرد: در حال ـــان ک نش
ایـــران وارد می کردنـــد کـــه می دانســـتند 
رژیـــم صهیونیســـتی بـــدون عضویـــت در 
آژانـــس بین المللـــی انـــرژی اتمـــی دارای 

ــت. ــته ای اسـ ــک هسـ کاهـ
ــان  ــا بیـ ــور بـ ــس جمهـ ــاون اول رئیـ معـ
اینکـــه دولـــت یازدهـــم می دانســـت کـــه بـــا 
گفت وگـــو قـــادر بـــه حـــل مســـاله هســـته 
ای اســـت، گفـــت: کار بســـیار ســـختی بـــود. 
ــی  ــای علمـ ــه در حوزه هـ ــور کـ ــان طـ همـ
هســـتیم،  ای  زبـــده  کارشناســـان  دارای 
زبـــده تریـــن مذاکـــره کننـــدگان هـــم 
ــای   ــدند، آقـ ــاب شـ ــر انتخـ ــن امـ ــرای ایـ بـ
ـــت  ـــی مدیری ـــز اصل ـــوان مرک ـــه عن ـــف  ب ظری
ــدند. ــه کار شـ ــغول بـ ــرات  مشـ ــن مذاکـ ایـ

ـــورت  ـــری ص ـــس گی ـــره نف ـــاه مذاک  18 م
ـــا انتخـــاب  ـــم م ـــت. آن شـــش کشـــور را ه گرف
نکردیـــم از قبـــل بنـــای مذاکـــره بـــا آن هـــا 
بـــود؛ امـــا ایـــن دفعـــه واقعـــا مذاکـــره 

می شد.

دفتر مشاوران آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی پلمپ شد

ـــع  ـــد مجم ـــس فقی ـــاوران ریی ـــی از مش یک
ـــت نظـــام از پلمـــپ دفاتـــر  تشـــخیص مصلح
مشـــاوران آیـــت اهلل هشـــمی رفســـنجانی 
ــع  ــتراتژیک مجمـ ــات اسـ ــز تحقیقـ در مرکـ

ــر داد. ــام خبـ تشـــخیص مصلحـــت نظـ
ـــا  ـــا ب ـــا ایلن ـــو ب ـــری در گفت وگ مرتضـــی الوی
تاییـــد خبـــر پلمـــپ دفتـــر برخـــی از مشـــاوران 
آیـــت اهلل هاشـــمی در مرکـــز تحقیقـــات مجمـــع 
ــر  ــت: دفتـ ــام گفـ ــت نظـ ــخیص مصلحـ تشـ
ـــز  ـــن مرک ـــمی در ای ـــت اهلل هاش ـــاوران آی مش
پلمـــپ شـــده امـــا دلیـــل آن اعـــام نشـــده 

ـــت. اس
تلفنـــی  قبـــل  روز  دو  افـــزود:  وی 
ــد  ــاع دادنـ ــر را اطـ ــپ دفتـ ــوع پلمـ موضـ
ــی  ــاً جایگزینـ ــد موقتـ ــته گفتنـ و روز گذشـ
ــر  ــر در نظـ ــی دیگـ ــر در مکانـ ــرای دفتـ بـ
گرفتـــه می شـــود امـــا امـــروز گفتنـــد ایـــن 
ــده  ــه بنـ ــده و بـ ــخص نشـ ــن مشـ جایگزیـ
ــخص  ــا مشـ ــنبه و تـ ــا شـ ــد تـ ــام شـ اعـ

ــم. ــر کنـ ــت صبـ ــدن وضعیـ شـ
هاشـــمی  مشـــاوران  گفـــت:  الویـــری 
در همـــه حوزه هـــا دفاترشـــان در مرکـــز 
ــخیص  ــع تشـ ــتراتژیک مجمـ ــات اسـ تحقیقـ

ــت. ــده اسـ ــپ شـ ــام پلمـ ــت نظـ مصلحـ
علی محمـــد  دفاتـــر  داد:  ادامـــه  وی 
ــر  ــی فرد و یاسـ ــتگاری، عباسـ ــارتی، رسـ بشـ

ــت. ــده اسـ ــپ شـ ــز پلمـ ــمی نیـ هاشـ

امیرعبداللهیان:
از مطالبات مردم بحرین 

حمایت معنوی می کنیم

دســتیار ویــژه رییــس مجلــس در امــور 
بیــن الملــل در واکنــش بــه اعــدام ســه جــوان 
ــردم  ــق م ــات برح ــت: از مطالب ــی گف بحرین
بحریــن کــه منطبــق بــا منشــور ســازمان ملــل 
اســت، حمایــت معنــوی و سیاســی می کنیــم.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، حســین 
امیرعبداللهیــان دســتیار ویــژه رییــس مجلــس 
ــدام  ــه اع ــش ب ــل در واکن ــن المل ــور بی در ام
ــت  ــت: حکوم ــی اظهارداش ــوان بحرین ــه ج س
ــه  ــد ب ــگان بای ــه بیگان ــکاء ب ــن بجــای ات بحری

ــد. ــی باش ــورش متک ــم کش ــردم فهی م
وی افــزود: اعــدام ســه جــوان بحرینــی کــه 
بــه روش دموکراتیــک مطالبــات مــردم را فریاد 
ــت.  ــر اس ــوق بش ــکار حق ــض آش ــد نق می زدن
ــا  ــن ب ــی بحری ــم پیمان ــی و ه ــکوت جهان س
ــه  ــه جویان ــرکوبگرانه و مداخل ــت های س سیاس
لنــدن و ریــاض نشــانگر رفتــار مدعیــان حقــوق 
بشــر در غــرب و مدعیــان خــادم الحرمیــن در 

ریــاض اســت.
امیرعبداللهیـــان گفـــت: تهـــران هیـــچ 
دخالتـــی در امـــور بحریـــن نـــدارد امـــا 
ــه  ــن کـ ــردم بحریـ ــق مـ ــات برحـ از مطالبـ
ـــت و  ـــل اس ـــازمان مل ـــور س ـــا منش ـــق ب منطب
ـــال  ـــک دنب ـــده دموکراتی ـــناخته ش ـــا روش ش ب
سیاســـی  و  معنـــوی  حمایـــت  می شـــود 

. می کنیـــم

نخست وزیر سوریه 
امروز به تهران می آید

عمـــاد خمیـــس نخســـت وزیـــر ســـوریه 
امـــروز،  ســـه شـــنبه بـــرای دیـــدار و گفـــت 
ــران  ــورمان وارد تهـ ــات کشـ ــا مقامـ ــو بـ وگـ

. می شـــود
ـــس  ـــاد خمی ـــفر عم ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــال  ـــه دنب ـــران ب ـــه ته ـــوریه ب ـــر س نخســـت وزی
ـــته دبیـــر شـــورای عالـــی  ـــفر هفتـــه گذش س
امنیـــت ملـــی ایـــران بـــه ســـوریه و دیـــدار 
ـــورت  ـــور ص ـــن کش ـــی ای ـــات عال ـــا مقام وی ب

می گیـــرد.
ـــری  ـــور و پیگی ـــای دو کش ـــداوم رایزنی ه ت
توافقـــات در حوزه هـــای اقتصـــادی، سیاســـی 
ــظ و  ــای حفـ ــی راهکارهـ ــی و بررسـ و امنیتـ
ــوریه  ــر در سـ ــتاوردهای اخیـ ــترش دسـ گسـ
ـــب  ـــردی حل ـــهر راهب ـــازی ش ـــژه آزادس ـــه وی ب
ــس و  ــاد خمیـ ــای عمـ ــای رایزنی هـ محورهـ

ـــود. ـــد ب ـــمخانی خواه ش
ــوص  ــدار در خصـ ــن دیـ ــرف در ایـ دو طـ
پیگیـــری مشـــترک فرآیندهـــای سیاســـی و 
ارتقـــای مناســـبات اقتصـــادی و تعمیـــم آن 
بـــه حوزه هـــای زیرســـاختی و راهبـــردی 

ــد. ــر می کننـ ــادل نظـ ــث و تبـ بحـ
ـــاعته یکشـــنبه  ـــد س شـــمخانی در ســـفر چن
ــان  ــوریه و در جریـ ــه سـ ــته بـ ــه گذشـ هفتـ
ماقـــات بـــا بشـــار اســـد رئیـــس جمهـــوری 
ایـــن کشـــور تاکیـــد کـــرده بـــود کـــه 
مذاکـــرات سیاســـی بایـــد میـــان ســـوری ها 

و بـــا مدیریـــت آن هـــا انجـــام شـــود.

شرایط جایگزینی آیت اهلل هاشمی 
در دانشگاه آزاد

تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  رئیـس 
جایگزیـن  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس 
مرحـوم آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در هیئت 
امنـا و هیئـت مؤسـس دانشـگاه آزاد باید با نظر 
شـورای عالـی انقاب فرهنگی مشـخص شـود.

بـا  گفت و گـو  در  زاهـدی  محمدمهـدی 
تسـنیم بـا اشـاره بـه رحلـت آیـت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی رئیـس فقیـد هیئـت امنـا و هیئت 
موسـس دانشـگاه آزاد اسـامی، دربـاره نحـوه 
انتخاب جایگزین وی در دانشـگاه آزاد گفت: در 
صـورت فـوت یا اسـتعفای یکـی از اعضاء هیئت 
موسـس دانشـگاه آزاد باید در اولین جلسـه نفر 
جایگزیـن را انتخـاب و بـه شـورای عالی انقاب 

کنند. معرفـی  فرهنگـی 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن موضـوع در بحـث 
هیئـت امنـای دانشـگاه آزاد نیـز صـادق اسـت، 
ادامـه داد: نهایتـاً شـورای عالی انقـاب فرهنگی 
بـا بررسـی های الزم نظـر خود دربـاره جایگزین 
اعـام را  شـده  مرحـوم  یـا  مسـتعفی  فـرد 

می کند.
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رئیــس عمــران و بهســازی شــهری اداره کل 
راه و شهرســازی آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــرای  ــهیالت ب ــت تس ــت پرداخ ــد و وضعی رون
ســاخت مســکن در ایــن اســتان مطلــوب 

ــت. اس
ــان در  ــک نجفیـ ــا، بابـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــاب  ــهری بنـ ــی شـ ــتاد بازآفرینـ ــه سـ جلسـ
ــردم و  ــتقبال مـ ــه اسـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ افـ
پرداخـــت بـــه روز تســـهیالت از شـــرکت 
ـــهری،  ـــازی ش ـــران و بهس ـــی عم ـــادر تخصص م
ـــهمیه  ـــزار و 500 س ـــذب دو ه ـــه ج ـــبت ب نس
جدیـــد از محـــل اعتبـــارات دیگـــر اســـتان ها 
ـــت  ـــود را دریاف ـــهیالت خ ـــتند تس ـــه نتوانس ک

کننـــد، اقـــدام کـــرده ایـــم.
وی بــا یــادآوری کمــک چهــار هــزار و 500 
میلیــارد ریالــی دولــت بــه شــهرداری های 
کشــور از بابــت تخفیفــات صــدور پروانــه 

و  ناکارآمــد  بافت هــای  در  ســاختمانی 
فرســوده شــهری اظهــار کــرد: شــهرداری های 
اســتان بایــد در اســرع وقــت جهــت پیگیــری 
دریافــت تخفیفــات اعمــال شــده بــرای صــدور 
ــاد شــده  پروانه هــای ســاختمانی در مناطــق ی
ــای صــرف  ــد و قســمتی از هزینه ه ــدام کنن اق
شــده را بــا هماهنگــی شــرکت مــادر تخصصــی 
ــت  ــران دریاف ــهری ای ــازی ش ــران و بهس عم

ــد. نماین
نجفیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 544 شــهر 
کشــور دو هــزار و 700 محلــه فرســوده وجــود 

ــای  ــت در احی ــه کــرد: رویکــرد دول دارد، اضاف
ــت  ــوری اس ــه مح ــد، محل ــای ناکارآم بافت ه
ــالت  ــتان، مح ــهرهای اس ــیاری از ش و در بس

ــد. هــدف مشــخص شــده ان
ــتان بنــاب نیــز در ایــن  فرمانــدار شهرس
ــر بازگشــایی  جلســه ســاماندهی، تکمیــل معاب
شــده، آمــوزش بــرای ارتقــای مســایل فرهنگی 
ــت  ــای اولوی ــزو برنامه ه ــوزی را ج ــه آم و حرف
دار ســتاد بازآفرینــی شــهری ایــن شــهر اعــالم 

کــرد.
ولــی اهلل فــرج اللهــی بــا اشــاره به تســهیالت 

تشــویقی جهــت تســریع در ســاماندهی مناطق 
ــرد:  ــاب اظهارک ــهر بن ــدف ش ــه ه ــازده گان ی
ــای  ــازی واحده ــرای بهس ــاب ب ــهرداری بن ش
مســکونی پروانــه یــک طبقــه پیلــوت و دو 
رایــگان  صــورت  بــه  را  مســکونی  طبقــه 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــد و س ــادر می کن ص
ــای  ــز 50 درصــد هزینه ه ــاب نی ســاختمان بن

مربوطــه را اخــذ نمی کنــد.
فرســـوده  بافت هـــای  در  افـــزود:  وی 
پروانـــه  فقـــره   ٢01 بنـــاب  ناکارآمـــد  و 
بانک هـــای  و  شـــده  صـــادر  ســـاختمانی 
عامـــل نیـــز ٢7 میلیـــارد ریـــال تســـهیالت 

ــد. ــرده انـ ــت کـ پرداخـ
ــرای  ــه کــرد: همچنیــن ب ــرج اللهــی اضاف ف
ــه  ــزی، احــداث مدرســه و کتابخان آســفالت ری
 45 بنــاب  فرســوده  محــالت  از  یکــی  در 
ــت. ــده اس ــه ش ــار هزین ــال اعتب ــارد ری میلی

ــد از  ــه ای مرنـ ــور آب منطقـ ــس امـ رییـ
ـــی  ـــاز ط ـــاه آب غیرمج ـــه چ ـــداد 88 حلق انس
ـــر داد. ـــتان خب ـــن شهرس ـــاری در ای ـــال ج س

ـــدی در  ـــم محم ـــا، ابراهی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــد  ـــع آب مرن ـــت از مناب ـــورای حفاظ ـــه ش جلس
اظهـــار کـــرد: آب صرفـــه جویـــی شـــده بـــا 
ـــک  ـــزان ی ـــه می ـــاه، ب ـــداد چ ـــن تع ـــداد ای انس

ـــت. ـــب اس ـــزار مترمکع ـــون و 167 ه میلی
ــاری  ــال جـ ــی سـ ــرد: طـ ــه کـ وی اضافـ
ــاه آب  ــه چـ ــات ٢73 حلقـ ــون منصوبـ تاکنـ
ـــم و  ـــد ترمی ـــه ای مرن مجـــاز توســـط آب منطق
ـــی 37  ـــه جوی ـــث صرف ـــه باع ـــده ک ـــالح ش اص

هـــزار مترمکعبـــی آب شـــده اســـت.
محمـــدی، از هوشمندســـازی 43٢ حلقـــه 
ـــز  ـــد نی ـــر در مرن ـــال اخی ـــی دو س ـــاه آب ط چ

ـــر داد. خب

وی ادامـــه داد: بـــه صـــورت متوســـط 
ـــش 5٢  ـــاهد کاه ـــد ش ـــت مرن ـــاالنه در دش س
ـــتیم  ـــی هس ـــای زیرزمین ـــری آب ه ـــانتی مت س
کـــه امســـال بـــا اقدام هـــای انجـــام گرفتـــه 
ــات و مســـدود  در خصـــوص اصـــالح منصوبـ
کـــردن چاه هـــای غیرمجـــاز، نـــه تنهـــا 
ایـــن میـــزان کاهـــش پیـــدا نکـــرده بلکـــه 
ـــای  ـــری آب ه ـــانتی مت ـــش 60 س ـــاهد افزای ش

زیرزمینـــی در ایـــن دشـــت هســـتیم.
برداشـــت  اصلـــی  مشـــکل  محمـــدی، 

ـــت  ـــد را در برداش ـــطح مرن ـــاز آب در س غیرمج
بیـــش از حـــد مجـــاز آب در واحدهـــای 
مرغـــداری و گاوداری شهرســـتان عنـــوان 

کـــرد.
ــن  ــز در ایـ ــد نیـ ــدار مرنـ ــاون فرمانـ معـ
جلســـه از کســـب رتبـــه نخســـت اداره امـــور 
ــث  ــتان در بحـ ــن شهرسـ ــه ای ایـ آب منطقـ
ترمیـــم منصوبـــات چاه هـــا و صرفـــه جویـــی 
ــطح  ــی در سـ ــای زیرزمینـ ــع آب هـ در منابـ
اســـتان خبـــر داد و گفـــت: بـــا همـــت و 

ـــه  ـــئوالن آب منطق ـــان و مس ـــالش کارشناس ت
ـــتگاه  ـــاورزی و دس ـــاد کش ـــتان، جه ای شهرس
ـــش 60  ـــاهد افزای ـــاری ش ـــال ج ـــی در س قضای
ســـانتی متـــری ســـطح آب هـــای زیرزمینـــی 

در دشـــت مرنـــد هســـتیم.
تمامـــی  افـــزود:  اصغرپـــور  عـــادل 
کشـــاورزان و صاحبـــان واحدهـــای تولیـــدی 
بـــا  بیشـــتر  همـــکاری  بـــا  می تواننـــد 
ــاز از  ــه و برداشـــت مجـ ــان مربوطـ کارشناسـ
چاه هـــای آب خـــود، گام بزرگـــی در جهـــت 
ـــاد در  ـــال زی ـــه احتم ـــه ب ـــی ک ـــران آب ـــع بح رف
ســـال های آینـــده بـــا آن روبـــه رو خواهیـــم 

شـــد، بردارنـــد.
ــی  ــت را اقدامـ ــوی کشـ ــالح الگـ وی، اصـ
مناســـب در جهـــت کاهـــش مصـــرف آب در 

زمینـــه کشـــاورزی عنـــوان کـــرد.

شـهرداری  زیباسـازی  سـازمان  مدیرعامـل 
سـطح  در  جدیـد  المان هـای  نصـب  از  تبریـز 
شـهر در آسـتانه فرا رسـیدن ایـام اهلل دهه فجر 

و عیـد نـوروز خبـر داد.
 بـه گـزارش شـهریار، رضـا خلیلـی اظهـار 
کـرد: بـا توجـه بـه نقـش المان هـای مناسـبتی 
زیباسـازی  سـازمان  شـهری،  فضاسـازی  در 
برنامه هـای  عمـده  بخـش  تبریـز  شـهرداری 
خـود را بـه ایجـاد و نصـب المان هـای شـهری 
مذهبـی  و  ملـی  مختلـف  مناسـبت های  در 

اسـت. داده  اختصـاص 
وی ادامه داد: این المان ها با انتشار فراخوان 
حاوی  هایی  طرح  ارائه  به  هنرمندان  دعوت  و 
فاکتورهای  رعایت  با  و  نظر  مورد  ویژگی های 

ماکت  قالب  در  و  طراحی  شهری،  زیباسازی 
سوی  از  تایید  صورت  در  و  شده  ساخته 
کارشناسان سازمان، در اندازه اصلی ایجاد و در 

محل مورد نظر نصب می شوند.
شـهرداری  زیباسـازی  سـازمان  مدیرعامـل 
دربخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه برنامـه 
المان هـای  سـاخت  دربـاره  سـازمان  ریـزی 
ویـژه دهـه فجراشـاره و تصریـح کرد: بر اسـاس 

منتشـر شـد،  مـاه گذشـته  در  کـه  فراخوانـی 
هنرمنـدان بسـیاری بـرای سـاخت المان هـای 
ویـژه ایـن ایـام اهلل اعـالم آمادگی کـرده اند که 
پـس از بررسـی و انتخـاب طرح هـای منتخـب 

می شـود. موردنظرآغـاز  المان هـای  سـاخت 
خلیلـی اضافـه کـرد: همچنین با فرارسـیدن 
دیگـر  همپـای  تبریـز  شـهرداری  نـو  سـال 
تلطیـف  راسـتای  در  کشـور  شـهرداری های 

فضـای شـهری و ارتقای نشـاط اجتماعی تالش 
ایجـاد  برنامه هـا  ایـن  از  یکـی  کـه  می کنـد 

اسـت. نـوروزی  المان هـای 
وی  متذکـر شـد: خوشـبختانه در فراخـوان 
کـم  اسـتقبال  بـا  المان هـا  ایـن  بـه  مربـوط 
نظیـر هنرمنـدان روبـرو شـده ایـم و بـه همین 
دلیـل تمدیـد زمـان فراخـوان ازطرف سـازمان 
زیباسـازی اعـالم شـده تـا فرصـت مـورد نیـاز 
بـرای شـرکت در فراخـوان بـرای عالقـه مندان 

فراهـم شـود.
شـهرداری  زیباسـازی  سـازمان  مدیرعامـل 
تبریـز اظهار امیـدواری کرد، تعامل ایجاد شـده 
بیـن سـازمان و هنرمندان موجب ارتقای سـیما 

و منظر شـهری شـود.

شهردار تبریز گفت: بودجه ۹6 این مجموعه 
و  شهر  نیازهای  رفع  واقع بینانه،  نگاهی  با 
کیفی سازی امور اجرایی را مورد توجه قرار داده 

است.
به گزارش شهریار، صادق نجفی خاطرنشان 
پروژه های  تکمیل  بودجه ۹6  کلی  مبنای  کرد: 
در دست اجرا و ارتقای شاخص های خدماتی و 

اجرایی است.
مقـرر  ردیف هـای  طبـق  شـد:  متذکـر  وی 
سـازمان ها،  و  مناطـق  فعالیـت  خصـوص  در 
رویکردهـای عمرانـی سـال آتـی بـا توجـه بـه 
فرصـت اندک تـا موعـد تبریـز ٢018، معطوف 
تکمیـل پروژه هـای در دسـت اجرا خواهد شـد.

اقدامـات  شـدن  یـادآور  بـا  تبریـز  شـهردار 
اثربخـش شـهرداری تبریـز در مهار آسـیب های 
فرهنگـی  حوزه هـای  داد:  ادامـه  اجتماعـی 
از  اصولـی  حمایـت   ،۹6 بودجـه  اجتماعـی  و 

برنامه هـای  اسـتمرار  و  مردم نهـاد  گروه هـای 
عملیاتـی را در  حوزه هـای اجتماعـی مـد نظـر 

قـرار داده اسـت.
نجفـی با اشـاره به این که آراسـتگی و زیبایی 
کالنشـهر تبریـز همواره مـورد اذعـان میهمانان 
داخلـی و خارجـی اسـت، اظهـار داشـت: تالش 
شـده تـا ایـن جایـگاه ارزشـمند در بودجـه ۹6 
بـا تقویـت نـاوگان مکانیـزه خدماتـی، ارتقـای 
برنامه هـای  کیفی سـازی  زیباسـازی،  وضعیـت 
تنظیـف و خدمـات شـهری در برنامه سـال آتی 

شـود. صیانت 

وی اظهـار داشـت: حـوزه فضای سـبز شـهر 
در بودجـه سـال آتـی بـا اولویـت بهینه سـازی 
مکانیـزه،  آبرسـانی های  تقویـت  آب،  منابـع 
تامیـن گونه هـای مقـاوم و زیبـا و خوداتکایـی 
مناطـق در بخـش  گل کاری مـورد توجـه قـرار 

گرفتـه اسـت.
ــدات  ــه تمهی ــاره ب ــا اش ــز ب ــهردار تبری ش
ــازی و  ــت: نوس ــه ۹6 گف ــل در بودج حمل و نق
ــی رانی،  ــی و تاکس ــاوگان اتوبوس ران ــز ن تجهی
ــه  ــرو و ادام ــک مت ــاز ســوم خــط ی ــل ف تکمی
بخش هــای  از  دوم  خــط  در  حفاری هــا 

ــار  ــروژه قط ــوص پ ــده در خص ــی  ش پیش بین
ــت. ــز اس ــهری تبری ش

ــازی،  ــای زیرس ــه داد: برنامه ه ــی ادام نجف
ــی در  ــم مســیرهای اصل آسفالت رســانی، تحکی
ــل  ــاخت های حمل و نق ــال ۹6، زیرس ــه س برنام

شــهری را تقویــت خواهــد کــرد.
وی به جهت گیری بودجه در برنامه سال ۹6 
اشاره و خاطرنشان کرد: مدیریت اصولی هزینه ها، 
بودجه های  افزایش  جاری،  هزینه های  کاهش 
عمرانی و خدماتی و ایجاد فرصت  تحقق درآمدهای 

پایدار سمت وسوی کلی بودجه ۹6 است.
بودجـه  کـرد:  خاطرنشـان  تبریـز  شـهردار 
۹6 شـهرداری تبریـز کـه تقدیـم صحـن علنـی 
شـورای اسـالمی شـهر شـد، پـس از بررسـی  و 
فرمانـداری  تائیـد  و همچنیـن  تصویـب شـورا 
تبریـز بـه شـهرداری های مناطـق و سـازمان ها 

ابـالغ خواهـد شـد.

و  اسکو  و  تبریز،  آذرشهر  نمایندگان  از  یکی 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: حوزه زنان سرپرست خانوار مغفول واقع 
قانون حمایتی خاصی  نحوی که  به  است  شده 

برای زنان سرپرست خانوار نداریم.
ابراز  ضمن  مهر  با  گفت گو  در  ساعی  زهرا 
سرپرست  زنان  از  ویژه  حمایت  عدم  از  تاسف 
به  مربوط  قوانینی  ما  متاسفانه  گفت:  خانوار 
حمایت  بتواند  که  خانوار  سرپرست  زنان  حوزه 
ویژه ای از این زنان داشته باشد نداریم و متولی 

خاصی هم در این زمینه وجود ندارد.
وی تصریـح کـرد: هـر چنـد مباحـث مالـی 
حـوزه زنـان بدسرپرسـت یـا سرپرسـت خانـوار 
را کمیتـه امـداد تقبـل می کنـد امـا تنهـا مبالغ 
بسـیار پاییـن و قطره چکانـی بـه صـورت ماهانه 
بـه ایـن زنـان کمـک می شـود،  درصورتـی کـه 
متأسـفانه ایـن زنـان دریافتـی دیگـری ندارنـد. 
مـا می بینیـم کـه بسـیاری از ایـن زنـان جـوان 
هسـتند کـه سرپرسـت خانـوار بـوده و زندگـی 
زنـان  میـان  ایـن  در  دارنـد.  سـختی  بسـیار 
و  ایـن مشـکالت دسـت  بـا  نیـز  بدسرپرسـت 

پنجـه نـرم می کننـد.
ساعی با بیان اینکه زنانی که شوهر بیمار و 
یا معتاد دارند همان بانوان بدسرپرستی هستند 
کرد:  اضافه  نمی شوند،  اجتماعی  حمایت   که 
حمایت اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار یا 
بدسرپرست بسیار موثر است که این موضوع در 
کمیته  و  بهزیستی  است.  کم رنگ  بسیار  کشور 
نوعی کمک های  به  این میان هرچند  امداد در 
حمایت های  زنان  این  اما  دارد  قطره چکانی 
یعنی  دارند  احتیاج  معنوی  و  مادی  همه جانبه 
باید  اقتصادی  بعد  هم  و  اجتماعی  ازلحاظ  هم 

توانمند شوند.
وی افـزود: زنـان سرپرسـت خانوار متأسـفانه 
آموزشـی ندیده انـد و سـردرگم می شـوند. اصال 

نمی داننـد بایـد بـه کجـا مراجعه کننـد و اینکه 
چطـور بر مشـکالت خـود غلبه داشـته باشـند. 
همـه این هـا بـه موضـوع توانمنـدی نیاز اسـت 
کـه در برخی کشـورهای دیگر بحـث توانمندی 
در همـه ابعـاد )روانشـناختی و مهارتـی( بـرای 

بانـوان سرپرسـت خانـوار لحاظ می شـود.
مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
بـا انتقـاد از اینکـه متاسـفانه زنـان سرپرسـت 
خانـوار و یـا بدسرپرسـت متولی خاصـی ندارند، 
برنامـه  مـواد  و  قوانیـن  در  کـرد:  خاطرنشـان 
ششـم توسـعه  در مـواردی کـه ممکـن بـود بـر 
اسـاس آن حمایتـی صورت گیـرد )چه در بحث 

آسـیب ها و چـه در موضـوع رفـاه( کلمـه »زن 
سرپرسـت خانـوار« را اضافـه کردیـم.

بحـث  مثـال  عنـوان  بـه  شـد:  یـادآور  وی 
ششـم  برنامـه  در  محـروم  قشـر  از  حمایـت 
مطـرح شـده کـه پیشـنهاد دادیـم واژه زنـان 
اضافـه  را  کار  کـودکان  و  خانـوار  سرپرسـت 
کردنـد. در مـاده 117 و 118 کـه مربـوط بـه 
بحث زنان سرپرسـت خانوار اسـت و روز شـنبه 
نیـز در صحـن علنـی مجلس به آن اشـاره شـد. 
همچنیـن پیشـنهاد رفع ابهام در مـواردی را نیز 
ارائـه کردیـم و فراکسـیون زنـان هـم در بحـث 
اضافـه کـردن ایـن مـواد تـالش بسـیاری کرد.

سـاعی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه بـاز هم 
الزم اسـت مـواردی در حـوزه زنـان در برنامـه 
رئیـس  بـه  گفـت:  شـود،  ابهـام  رفـع  ششـم 
دادیـم  انتقـال  را  موضـوع  ایـن  هـم  مجلـس 
کـه بـا نـگاه زنـان سرپرسـت خانـوار بندهایـی 
ایـن مـواد اضافـه شـود. همچنیـن بحـث  بـه 
بازنشسـتگی پیـش از موعـد این زنـان را مطرح 
و بـر حمایت هـای ویـژه از آن هـا تأکیـد کردیم 
و خوشـبختانه بـه تصویـب رسـید، کمـا اینکـه 
بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه بتوانیـم در قانـون 
اساسـی کشـور هـم متولـی خاصی را بـرای این 

زنـان مشـخص کنیـم.
ایـن نماینـده تبریـز در مجلـس همچنیـن 
تـا  هسـتیم  ایـن  دنبـال  بـه  همـواره  افـزود: 
یـک رونـد خـاص را در حـوزه زنـان سرپرسـت 
خانـوار طـی کنیـم )که البتـه پایلـوت آن را در 
شـهرری انجـام دادیـم( و در ایـن راسـتا کار از 
صفـر یعنی شناسـایی زنـان آغـاز و وارد چرخه 
اطالعاتـی شـود و به این مسـئله پرداخته شـود 
کـه جامعـه هـدف مـا چـه هدفـی دارد تـا این 
اطالعـات ثبـت و وارد حـوزه توانمندسـازی و 

شناسـایی شـوند.
بـا یـک  آنیـم  بـر  مـا  اضافـه کـرد:  سـاعی 
برنامـه مـدون بـه زنـان سرپرسـت خانـوار یـا 
بدسرپرسـت، مهـارت و آمـوزش داده و بـرای 
آنـان ایجـاد اشـتغال کنیـم و در تالشـیم ایـن 
مـوارد در مجلـس قانونمنـد شـود یعنـی مـا بـا 
ضمانـت قانونـی بتوانیـم کار را جلـو ببریـم که 
در حـال کار کـردن روی ایـن موضوع هسـتیم. 
برنامـه هـم هـر جایـی کـه بحـث  در الیحـه 
حمایـت ویـژه ای در قشـر محـروم و نیازمنـد با 
توانمندسـازی آن هـا بـوده اگـر بودجـه ای بوده 
اختصـاص  بخـش  ایـن  بـه  می خواسـتند  کـه 
دهنـد مـا به سـرعت زنان سرپرسـت خانـوار را 
اضافـه کردیـم و مـواد آن هـم مشـخص اسـت.

روند مطلوب پرداخت تسهیالت 
ساخت مسکن در استان

انسداد 88 حلقه چاه آب غیرمجاز 
در مرند

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز خبر داد:

نصب المان های جدید در سطح شهر در 
پیشواز دهه فجر

شهردار تبریز تشریح کرد:

جهت گیری بودجه 96 بر مبنای رفع 
نیازهای شهر

ساعی:

قانون حمایتی 
برای زنان سرپرست خانوار نداریم

انتقاد از فرسوده بودن ناوگان حمل 
و نقل بستان آباد

ــودن  ــوده ب ــاد از فرس ــتان آب ــدار بس فرمان
ــرون  ــهری و ب ــل درون ش ــل و نق ــاوگان حم ن

ــرد. ــاد ک ــتان انتق ــن شهرس ــهری ای ش
ــدر شــکوهی در  ــی ب ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
جلســه شــورای ترافیــک بســتان آبــاد بــا اشــاره 
ــهری  ــا ش ــهر ب ــن ش ــک ای ــه ترافی ــه اینک ب
گفــت:  می کنــد،  برابــری  اردبیــل  ماننــد 
ــتان  ــل شهرس ــل و نق ــامانه حم ــفانه س متاس
ــوی  ــوده و جوابگ ــوده ب ــف و فرس ــیار ضعی بس

ــت. ــردم نیس ــای م نیازه
آبــاد  بســتان  شــهر  در  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــوده و ب ــال ب ــا ٢7 دســتگاه تاکســی فع تنه
ــهر  ــعت ش ــا و وس ــتردگی جغرافی ــت گس جه

پاســخگوی نیازهــای مــردم نیســت.
بدرشــکوهی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــتان  ــن شهرس ــردم ای ــد م ــش از 75 درص بی
ــاوگان  ــت: ن ــتند، گف ــاکن هس ــتاها س در روس
حمــل و نقــل روســتایی ایــن شهرســتان 

ــت. ــازی اس ــد نوس نیازمن
از  دولــت  حمایــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل روســتایی، 
ــل  ــاوگان حم ــازی ن ــرای نوس ــت ب ــت: دول گف
ــرخ  ــا ن ــی ب ــهیالت بانک ــتایی تس ــل روس و نق

می دهــد. درصــد  چهــار 
بدرشـــکوهی همچنیـــن مشـــکالت توقـــف 
و تـــردد کامیون هـــا و خودروهـــای ســـنگین 
ــی از  ــاد را یکـ ــتان آبـ ــهر بسـ در ورودی شـ
ــت  ــهر دانسـ ــن شـ ــی ایـ ــالت ترافیکـ معضـ
و گفـــت: ایـــن معضـــل باعـــث افزایـــش 
ترافیـــک در ورودی شـــهر از ســـمت تبریـــز 
ـــرورت  ـــده و ض ـــادف ش ـــر تص ـــش خط و افزای
احـــداث پارکینـــگ خودروهـــای ســـنگین و 
ـــه  ـــهر ب ـــدوده ش ـــارج از مح ـــا در خ کامیون ه

ــود. ــاس می شـ ــدت احسـ شـ
ــرای  ــئوالن بـ ــی مسـ ــدار از آمادگـ فرمانـ
ـــداث  ـــرای اح ـــی ب ـــش خصوص ـــت از بخ حمای

پارکینـــگ در بســـتان آبـــاد خبـــرداد.
بســتان آبــاد در مســیر آزاد راه تهــران - 
ــتان های  ــی اس ــل ارتباط ــرار دارد و پ ــز ق تبری
آذربایجــان شــرقی، اردبیــل و زنجــان بــه 

ــی رود. ــمار م ش

مستفید:
طرح توسعه مس سهند راکد است

ــی  ــد اجرای ــت: رون ــترود گف ــدار هش فرمان
ــهند آذران  ــس س ــع م ــعه مجتم ــرح توس و ط
ــش از  ــه بی ــن شهرســتان ک ــدی ای قاضــی کن
٢00 میلیــارد ریــال بــرای آن هزینــه شــده بــه 
خاطــر مشــکل خــط انتقــال آب و بــرق راکــد 

ــده اســت. مان
بــه گــزارش ایرنــا، حســن مســتفید در 
شــورای اداری هشــترود افــزود: اگــر ایــن 
ــرای 300  ــاز اول ب ــع شــود در ف مشــکالت رف
نفــر بــه طــور مســتقیم ایجــاد اشــتغال خواهــد 

شــد.
وی گفــت: محصــول ایــن مجتمع کنســانتره 
مــس بــا عیــار ٢5 و بــا ظرفیــت ذخیــره هفــت 
ــون  ــی و 14 میلی ــه طــور قطع ــن ب ــون ت میلی

تــن بــه طــور احتمالــی اســت.
ــاز اول ورودی خــاک  ــزود: در ف مســتفید اف
ــن و  ــزار ت ــک ه ــه نزدی ــع روزان ــن مجمت ای
ــز  ــی آن نی ــن و خروج ــزار ت ــاالنه 330 ه س

ــت. ــن اس ــزار ت ــت ه ــاالنه هف س
علــی آقایــی رئیــس اداره کار، تعــاون و 
رفــاه اجتماعــی هشــترود نیــز در ایــن جلســه 
خواســتار ایجاد ایســتگاه آتش نشــانی مســتقل 
در شــهرک صنعتــی پروفســور هشــترودی شــد 
ــه مســایل  و گفــت: عــدم آشــنایی کارگــران ب
ایمنــی و اطفــای حریــق باعــث بــروز مشــکالت 
ــا  ــا و کارگاه ه ــی کارخانه ه ــرای برخ ــی ب جانب

در هشــترود شــده اســت.
شــروع  از  قبــل  کارگــران  آمــوزش  وی 
بــه کار را در کارگاه هــا و کارخانه هــا الزم و 

ضــروری دانســت.
آقایــی گفــت: عــدم آشــنایی کارگــران 
مرغــداری گوشــتی هشــترود بــه مســایل 
ایمنــی و اطفــای حریــق باعــث شــد ایــن 
کارخانــه در تابســتان امســال دچــار آتــش 
ــال  ــارد ری ــش از 70 میلی ــود و بی ــوزی ش س

خســارت بــه بــار آورد.

تاکید لطفی بر پرداخت به موقع 
حقوق کارگران شهرداری تبریز

یــک عضــو شــورای اســالمی کالنشــهر 
تبریــز بــا تاکیــد بــر پرداخــت بــه موقــع 
ــت:  ــهرداری گف ــرف ش ــران از ط ــوق کارگ حق
انجــام  کارگــران در طــول مــاه ســعی در 
ــه خودشــان هســتند و  ــف محول ــح وظای صحی
ــد  ــا می توان ــع حقــوق و مزای ــه موق پرداخــت ب

ــد. ــته باش ــی داش ــه انگیزش جنب
بــه گــزارش نصــر، محمدباقــر لطفــی افــزود: 
دریافــت  بــه  شــهرداری  کارگــران  چشــم 
ــا  ــوان ب ــت و می ت ــان اس ــع حقوقش ــه موق ب
پرداخــت حقــوق و پــاداش در ازای حســن 
انجــام کار، رغبــت بیشــتر کاری و فضــای 
ــرد. ــه شــهرداری ایجــاد ک ــی در مجموع رقابت

وی بــا اشــاره بــه رکــود بازار ســاخت و ســاز 
و کاهــش درآمــد شــهرداری در ســال های 
اخیــر اظهــار داشــت: عــدم تاثیــر پذیــری 
ــن  ــان از ای ــران وکارکن ــوق کارگ پرداخــت حق
ــه  ــی در مجموع ــت مال ــان از مدیری ــود نش رک

ــز دارد. ــهرداری تبری ش
ایــن عضــو شــورای اســالمی کالنشــهر تبریز 
تصریــح کــرد: اهتمــام شــهردار ومدیران ارشــد 
ایــن مجموعــه در اجــرای طــرح یکسان ســازی 
همچنیــن  و  کارگــران  مزایــای  و  حقــوق 
طرح هــای انگیزشــی همچــون بهــره منــدی از 
ــت  ــتودنی اس ــی س ــی و تفریح ــات زیارت امکان
و اعضــای شــورا نیــز از طرح هــای مشــابه 

ــرد. ــد ک ــتقبال خواه اس
ــه افزایــش دو درصــدی  ــا اشــاره ب لطفــی ب
نخســت ســال  مــاه   ۹ در  بودجــه  تحقــق 
ــده ای  ــش عم ــرد: بخ ــان ک ــاری خاطرنش ج
از درآمــد شــهرداری ها از عــوارض محلــی و 
ــت  ــاختمانی اس ــای س ــوز پروانه ه ــدور مج ص
و کاهــش آن موجــب عــدم تحقــق بودجــه در 
ــا  ــن موضــوع ب ــی ای ــود ول ــال می ش ــان س پای
ــق بودجــه  ــون در تحق ــا کن ــی ت ــت مال مدیری
ــهردار  ــرف ش ــده از ط ــالم ش ــار اع ــق آم طب

ــت. ــوده اس ــذار نب ــر گ ــز تاثی تبری
ــذاری  ــس کمیســیون ســرمایه گ ــب ریی نائ
شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز اظهــار 
اجــرای طــرح  ادامــه  امیــدواری کــرد: در 
ــهرداری  ــران ش ــوق کارگ ــازی حق ــان س یکس
می توانیــم بــا حســن مدیریــت شــهردار تبریــز 
از ســال های آینــده شــاهد یکســان ســازی 

ــیم. ــز باش ــران نی ــای کارگ قرارداده

ساماندهی مرزهای ارس نیازمند 
همکاری همه بخش هاست

جامــع  طــرح  اجــرای  جلفــا  فرمانــدار 
ســاماندهی مرزهــای ارس را مهــم خوانــد و بــر 
ــق  ــا در اجــرای موف ــی بخش ه ــکاری تمام هم

ــرد. ــد ک ــرح تاکی ــن ط ای
ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
الملــل منطقــه آزاد ارس، زاهــد محمــودی 
آزاد  منطقــه  ایــن  ســاماندهی  شــورای  در 
اظهارکــرد: دولــت مصمــم بــه ســاماندهی 
تمامــی مرزهــای کشــور و افزایــش میــزان 
ــی از  ــافران ورودی و خروج ــدی مس رضایتمن
ــا  ــرای ب ــاهد اج ــت و ش ــی اس ــادی گمرک مب

قــدرت ایــن طــرح در ارس هســتیم.
بـه  نـوردوز  گمـرک  مدیـر  معرفـی  بـا  وی 
در  مرزهـا  سـاماندهی  طـرح  مجـری  عنـوان 
ایـن شهرسـتان گفـت: رفـع مشـکالت پیش رو 
همراهـی تمـام مدیـران مربوطـه را می طلبـد.

مقــدم، مدیــر گمــرک نــوردوز نیــز در 
ــترک  ــات مش ــزاری جلس ــه از برگ ــن جلس ای
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــی خب ــا مســئوالن ارمن ب
ــع مشــکالت موجــود  جلســات در راســتای رف

ــود. ــزار می ش ــتمر برگ ــورت مس ــه ص ب
باییــوردی مدیــر پایانــه نــوردوز نیــز در 
ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره بــه آمــاده بــودن 
ــه، افتتــاح  ســالن ورودی و خروجــی ایــن پایان

ــد. ــتار ش آن را خواس
ســازمان  اقتصــادی  معــاون  باقــرزاده، 
منطقــه آزاد ارس نیــز در ایــن جلســه بــا 
ــا  ــت: م ــن ســازمان گف ــات ای ــه امکان اشــاره ب
آمــاده همــکاری بــا بخش هــای مختلــف و 
ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و خصوصــی 
جلفــا  شهرســتان  مشــکالت  حــل  بــرای 

هســتیم.

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  
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وظایف مجمع عمومی مؤسس

هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها چیست؟
ــه  ــار وظیف ــی موســس چه ــع عموم مجم
اصلــی بــه عهــده دارد. وظایــف مجمــع 

ــت: ــر اس ــرار زی ــه ق ــس ب ــی مؤس عموم
- رســیدگی بــه گــزارش مؤسســین و 
پذیره نویســی  احــراز  نیــز  و  آن  تصویــب 
ــغ الزم. ــه مبال ــرکت و تادی ــهام ش ــه س هم

- تصویــب طــرح اساســنامه شــرکت و در 
صــورت لــزوم، اصــالح آن.

ــا  ــازرس ی ــران و ب ــن مدی ــاب اولی - انتخ
ــرکت. ــان ش بازرس

- تعییــن روزنامــه کثیراالنتشــاری کــه 
ــرای  ــدی ب ــه بع ــوت و اطالعی ــه دع هرگون
اولیــن مجمــع  تــا تشــکیل  ســهامداران 
عمومــی عــادی در آن منتشــر خواهــد شــد.
ادامه دارد...

مجتبی فنایی

شــرقی  آذربایجــان  اقتصــادی  مدیــران 
آخریــن وضــع پیشــنهادی دولــت در خصــوص 
ــه  ــب بودج ــرقی در قال ــان ش ــات آذربایج مالی
ــتان را  ــادی اس ــرایط اقتص ــن ش ۹6 و همچنی
تشــریح و در خصــوص برخــی اظهارنظرهــا در 
خصــوص تغییــرات مربــوط بــه ســهم مالیاتــی 

ــد. ــازی کردن ــفاف س ــتان ش اس
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــرقی،  ــان ش ــتانداری آذربایج ــل اس ــن المل بی
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان گفــت: تاکنــون 
هیــچ ابالغــی از ســوی مراجــع مربوطــه و 
دولــت مبنــی بــر افزایــش ســهم مالیاتــی ایــن 
اســتان نســبت بــه پارســال بــه اســتان ارســال 

ــت. ــده اس نش
ــش  ــرد: افزای ــار ک ــریفی اظه ــا ش غالمرض
ــازی  ــای مج ــه در فض ــتان ک ــای اس مالیات ه
مطــرح اســت بــه هیــچ عنــوان صحــت نــدارد 
ــت در قالــب  و فقــط پیشــنهادی از ســوی دول
الیحــه بودجــه ســال آینــده بــه مجلــس اســت 
فضاهــای  در  شــده  درج  ارقــام  و  اعــداد  و 
مجــازی نیــز بیشــتر بــه تحلیل هــای شــخصی 

ــات. ــا واقعی شــبیه اســت ت
ــداد  ــم اع ــال می دهی ــه داد: احتم وی ادام
و ارقــام مطــرح شــده درآمدهــای عمومــی 

ــود. ــامل ش ــتان را ش اس
شــریفی گفــت: تــا زمانــی کــه تکلیفــی بــه 
ــده  ــالغ نش ــتان اب ــی اس ــور مالیات اداره کل ام
اســت ســهم مالیــات اســتان مشــخص نیســت.

وی اضافــه کــرد: بــه طــور معمــول در 
ــی  ــای مالیات ــاالنه درآمده ــه س ــن بودج قوانی
نســبت بــه ســال قبــل رشــد دارد و بــر مبنــای 
آن اگــر افزایشــی قانــون شــده و مصــوب شــود 
ــن  ــه در ای ــالم و البت ــی اع ــورت کتب ــه ص ب
خصــوص اطــالع رســانی و شــفاف ســازی 

می کنیــم.
ــه  ــه ب ــر آنچ ــه ه ــان اینک ــا بی ــریفی ب ش
شــکل الیجــه از ســوی دولــت پیشــنهاد شــده 
اســت، مجلــس شــورای اســالمی اختیــار لغــو و 

ــب آن را دارد. ــا تصوی ی
صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
خــود بــا اعــالم اینکــه هیــچ واحــد تولیــدی بــه 
ــی در آذربایجــان شــرقی  خاطــر بدهــی مالیات
تعطیــل نمی شــود، گفــت: تاکنــون چنیــن 
ــز  ــون نی ــداده و قان ــتان روی ن ــی در اس اتفاق

ــد. ــا نمی ده ــه م ــازه را ب ــن اج ای
شــریفی افــزود: طــی چهــار مــاه اخیــر 
٢80 میلیــارد ریــال بخشــودگی جرایــم بــرای 
واحدهــای تولیــدی و فعــاالن اقتصــادی اســتان 

مصــوب شــده اســت.
ــه بــه  ــه بــا توج ــه اینک وی بــا اشــاره ب
سیاســت های کلــی نظــام در بخــش اقتصــادی 
موضــوع مالیــات در قوانیــن بودجــه ای کشــور 
ــن  ــر ای ــت: ب ــت، گف ــده اس ــر ش ــگ ت ــر رن پ
ــرح  ــب ط ــف در قال ــای مختل ــاس پروژه ه اس
جامــع مالیاتــی در کشــور و اســتان در دســت 

ــت. اجراس
شــریفی گفــت: از جملــه ایــن پروژه هــا 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس دی« اس ــرح »پ ــرای ط اج
بــرای  الزم  پیــش ســاخت های  آن  اســاس 
اجــرای جامــع مالیاتــی بــه صــورت اســتاندارد 
در اســتان اجرایــی و عملیاتــی شــده و توانســته 
ایــم آن را بــه مرحلــه بهــره بــرداری برســانیم.

ــرح  ــای ط ــر پروژه ه ــه داد: از دیگ وی ادام
»ای  مالیات هــای  اجــرای  مالیاتــی،  جامــع 
تکــس« در واحدهــای مالیاتــی اســت کــه 
ــت  ــده اس ــرا ش ــاد و اج ــتان ایج ــز اس در مرک
ــای  ــداف آن کاهــش هزینه ه ــه اه ــه از جمل ک
ــن  ــق قوانی ــه طب ــات اســت چراک وصــول مالی
ــور  ــات در کش ــده مالی ــام ش ــت تم ــد قیم بای

ــد. ــش یاب کاه
ــا  ــی ب ــای مالیات ــش درآمده ــریفی، افزای ش
ــذف  ــی و ح ــرار مالیات ــری از ف ــدف جلوگی ه
مالیات هــای غیرضــروری را مهــم برشــمرد 
و گفــت: 30 درصــد مالیات هــای اقتصــادی 
کشــور فعالیت هــای زیرزمینــی اســت کــه 

شناســایی آن در دســتور کار قــرار دارد.

تصویب مالیات به منزله وصول نیست
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
اینکــه  بیــان  بــا  نیــز  آذربایجــان شــرقی 
دریافــت مالیــات در چارچــوب توانمندی هــای 
هــر منطقــه انجــام می گیــرد، گفــت: تصویــب 
ــی  ــول آن تلق ــه وص ــه منزل ــد ب ــات نبای مالی

ــود. ش
رضــا حســینی اظهــار کــرد: آذربایجــان 
زمینــه  در  اخیــر  ســال  پنــج  در  شــرقی 
ــر  ــتان آخ ــزو 15 اس ــتانی ج ــای اس درآمده

کشــور بــوده اســت.
وصولـی  میـزان  پارسـال  وی،  گفتـه  بـه 
بـه  نسـبت  شـرقی  آذربایجـان  مالیات هـای 
سـهمیه مصـوب معـادل 8٢ درصد بوده اسـت.

حســینی بــه اقدامــات انجــام شــده در 
حــوزه اقتصــاد مقاومتــی در اســتان اشــاره 
ایــن رابطــه در بخــش  افــزود: در  کــرد و 
فاینانــس خارجــی ســه میلیــارد و 86 میلیــون 
دالر پــروژه و در حــوزه فاینانــس داخلــی 734 
ــده  ــف ش ــتان تعری ــرای اس ــال ب ــارد ری میلی

ــت. اس
ــه  ــروژه ب ــج پ ــداد پن ــرد: تع ــه ک وی اضاف
ارزش ٢7 میلیــارد و 37 میلیــون ریــال در 
حــوزه ارزی صنــدوق توســعه ملــی و 747 
ــرای اســتان  ــه ب ــال از اســناد خزان ــارد ری میلی

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین پی
ــه  ــاری ب ــال اعتب ــه داد: امس ــینی ادام حس
میــزان 66 میلیــارد ریــال و ٢۹0 میلیــون 
دالر نیــز بــرای عمــران شــهری در اســتان بــه 

ــت. ــده اس ــذب ش ــی« ج ــی او ت ــورت »ب ص
وی گفــت: قبــل از برجــام در حــوزه نقــل و 
انتقــال ارز، ســرمایه گــذاران بــا مشــکل مواجــه 
بودنــد و امــکان انتقــال وجــه و تهیــه ماشــین 
آالت فراهــم نبــود امــا اکنــون ایــن وضــع فــرق 
کــرده و اکنــون بیــش از ٢٢0 بانــک بیــن 
ــاط هســتند. ــا در ارتب ــای م ــا بانک ه ــل ب المل

ــل از  ــال قب ــک س ــرد: ی ــالم ک ــینی اع حس
ــوز  ــدور مج ــت های ص ــداد درخواس ــام تع برج
ــره  ــذاری در اســتان 846 فق ــرای ســرمایه گ ب
بــود کــه ایــن رقــم بعــد از برجــام بــه دو هــزار 

ــورد رســیده اســت. و 644 م

الیحه پیش بینی درآمدهاست
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه آذربایجان 
ــا بیــان اینکــه الیحــه بودجــه پیــش  شــرقی ب
بینــی درآمدهاســت، اظهــار کــرد: ایــن لوایــح 
پــس از بررســی در مجلــس شــورای اســالمی 
و  می شــود  مصــوب  قانــون  عنــوان  بــه 
ــازی  ــای مج ــده در فض ــرح ش ــات مط موضوع
ــا  ــتان ی ــی اس ــهم مالیات ــش س ــاره افزای درب
ــا از روی  ــت و ی ــراد اس ــوادی اف ــی از بیس ناش

غــرض ورزی مطــرح می شــود.
وی ادامــه داد: تاکنــون هیــچ عــددی بــرای 
ــده  ــالم نش ــتان اع ــده اس ــال آین ــات س مالی

اســت.
بهبــودی بــا بیــان اینکــه مالیــات بــه انــدازه 
ظرفیــت قشــر مالیاتــی وصــول می شــود، 
گفــت: در چنــد ســال گذشــته نیــز 100 
شــده،  بینــی  پیــش  مالیات هــای  درصــد 

ــت. ــده اس ــول نش وص
وی اظهــار کــرد: در تمامــی کشــورها دولــت 
جامعــه را بــا دریافــت مالیــات اداره می کنــد و 
هــر چقــدر اقتصــاد پررونــق باشــد وصــول آن 
ــود  ــرایط رک ــه در ش ــود ک ــتر می ش ــز بیش نی
اقتصــادی نبایــد فشــار مالیاتــی بــه مــردم وارد 

شــود.
بهبـودی ادامـه داد: در افزایـش مالیاتـی نیز 
باید به سـمت شناسـائی مودیـان جدید مالیاتی 

پیـش رفت تـا ایـن افزایش جبران شـود.
ــه  ــه الیج ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک وی تاکی
بودجــه در صحــن مجلــس تاییــد نشــده اســت، 
امــکان تغییــر آن از ســوی نماینــدگان وجــود 

دارد.

ــران  ــرک ای ــادرات گم ــر ص ــرکل دفت مدی
روی  بــر  گمــرک  ســامانه  قفــل شــدن  از 
ــر  ــی خب ــای آت ــذی در روزه ــای کاغ مجوزه
ــی  ــای قانون ــه مجوزه ــرد: هم ــالم ک داد و اع
الکترونیکــی  صــورت  بــه  صرفــاً  صــادرات 

می شــود. دریافــت 
بــه گــزارش نصــر، ایــن موضــوع در ســمینار 
ــه  ــت روی ــی جه ــای الکترونیک ــدور مجوزه ص
ــرزی  صــادرات در پنجــره واحــد تجــارت فرام
ــه و  ــدگان ٢0 وزارتخان ــور نماین ــا حض ــه ب ک
ســازمان مجوزدهنــده برگــزار گردیــد، مطــرح 

شــد.
ــرک  ــادرات گم ــر ص ــرکل دفت ــی مدی غالم
ایــران اعــالم کــرد: در راســتای تحقــق اهــداف 
اقتصــاد مقاومتــی و توســعه صــادرات کاالهــای 
غیرنفتــی، حــذف مجوزهــای کاغــذی، افزایــش 
ــارت  ــان تج ــه و زم ــش هزین ــفافیت، کاه ش
و حمایــت همه جانبــه از تولیــد و صــادرات 
ســمینار صــدور مجوزهــای الکترونیکــی جهــت 
رویــه صــادرات در پنجــره واحــد تجــارت 
فرامــرزی بــا حضــور نماینــدگان ٢0 وزارتخانــه 
و ســازمان و نماینــدگان پژوهشــکده دانشــگاه 
در  شــد  مقــرر  و  گردیــد  برگــزار  تهــران 
ــود  ــام  ش ــتمی انج ــل سیس ــی قف ــای آت روزه
تــا همــه مجوزهــای قانونــی صرفــاً بــه صــورت 

ــود. ــه ش ــی ارائ الکترونیک
وی افــزود: بــا اقدامــات مؤثــری کــه در 10 
ماهــه گذشــته در حــوزه رویه هــای مربــوط بــه 
صــادرات از جملــه ورود موقــت، خــروج موقــت، 

ــی  ــه واردات ــواد اولی اســترداد حقــوق ورودی م
ــه  ــه ب ــد و تســهیالتی ک ــه در تولی ــه کار رفت ب
صــادرات فرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی 
ارائــه شــده و هم اکنــون بــا راه انــدازی ســامانه 
ــد  ــره واح ــی در پنج ــوز الکترونیک ــدور مج ص
تجــارت فرامــرزی می توانیــم بــه یقیــن اعــالم 
و  پیگیــری  هزینه هــای  از  بســیاری  کنیــم 
مراجعــه حضــوری مکــرر بــرای اخــذ مجوزهــا 
ســازمان های  از  مربوطــه  بروکراســی های  و 
تخصصــی کاهــش پیــدا کــرده و زمــان انجــام 
تشــریفات کاال بــه شــدت کاهــش پیــدا خواهد 

کــرد، از طرفــی دقــت و صحت انجام تشــریفات 
ــود. ــن می ش ــا تضمی ــذ مجوزه ــی و اخ گمرک

غالمـــی گفـــت: بایـــد تـــالش کنیـــم 
هزینـــه تمـــام شـــده کاالی صادراتـــی را 
ـــا کاالی  ـــت ب ـــکان رقاب ـــا ام ـــم ت ـــش دهی کاه
ـــیم و  ـــته باش ـــی را داش ـــای خارج ـــابه رقب مش
ـــادرات  ـــعه ص ـــتای توس ـــی در راس ـــدم مثبت ق

برداریـــم.
ــاوری  ــر فن ــت دفت ــی سرپرس ــروزه خیال فی
اطالعــات و ارتباطــات گمــرک ایران نیــز در این 
ــه تاریخچــه پیاده ســازی  ــا اشــاره ب ســمینار ب

ســامانه جامــع گمرکــی و پنجــره واحــد تجارت 
فرامــرزی اعــالم کــرد: گمــرک ایــران در نظــر 
دارد در روزهــای آینــده مجوزهــای صــادرات را 
صرفــاً بــه صــورت الکترونیکــی از دســتگاه های 

همجــوار دریافــت نمایــد.
وی افــزود: در بحــث واردات بــه طــور خــاص 
مــا توانســتیم مجوزهــای واردات را بــه صــورت 
ســازمان های  از  الکترونیکــی  و  سیســتمی 

همــکار دریافــت کنیــم.
خیالــی ادامــه داد: قــرار بــر ایــن اســت کــه 
ســامانه صــدور مجوزهــا را از دســترس خــارج 
و صرفــاً مجوزهــای صــادرات از طریــق ســامانه 
جامــع گمرکــی و پنجــره واحــد تجــارت 

ــردد. ــرزی اخــذ گ فرام
وی گفــت: همــکاران مــن در واحــد فنــاوری 
ــر  ــری ه ــه کارب ــات شناس ــات و ارتباط اطالع
یــک از ســازمان ها را در پنجــره واحــد تجــارت 

ــد. ــاد کرده ان ــرزی ایج فرام
بنابرایــن گــزارش پیــش از ایــن صــدور 
ــده  ــی ش ــه واردات الکترونیک ــا در روی مجوزه
ــی  ــز برخ ــادرات نی ــه ص ــه در روی ــود و البت ب
ســازمان ها مجوزهــای صــادرات را بــه صــورت 
ــه  ــا ب ــدور مجوزه ــامانه ص ــی درس الکترونیک
ــا قفــل شــدن  ــد کــه ب ــه می کردن گمــرک ارائ
ســامانه جامــع امــور گمرکــی و پنجــره واحــد 
تجــارت فرامــرزی بــر روی مجوزهــای کاغــذی، 
در روزهــای آتــی همــه مجوزهــای قانونــی 
الکترونیکــی  صــورت  بــه  صرفــاً  صــادرات 

ــد. ــد ش ــت خواه دریاف

ـــاق کاال  ـــا قاچ ـــارزه ب ـــیون مب ـــر کمیس دبی
ـــردم  ـــرد: م ـــد ک ـــرقی تاکی ـــان ش و ارز آذربایج
ـــاع  ـــی اقن ـــتفاده از کاالی داخل ـــرای اس ـــد ب بای

ـــوند. ش
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــی  ـــروه فرهنگ ـــکندرزاده در کارگ ـــر اس جهانگی
ریـــزی،  برنامـــه  تبلیغـــات کمیســـیون  و 
ـــاق  ـــا قاچ ـــارزه ب ـــر مب ـــارت ب ـــی و نظ هماهنگ
کاال و ارز اســـتان از پدیـــده قاچـــاق بـــه 
عنـــوان تجارتـــی بـــی ریشـــه یـــاد کـــرد و 
ـــند  ـــه برس ـــن نتیج ـــه ای ـــد ب ـــردم بای ـــت: م گف
ـــر  ـــاید از نظ ـــاق ش ـــتفاده از کاالی قاچ ـــه اس ک
کیفیـــت، تنـــوع، برنـــد، قیمـــت اغواکننـــده 
باشـــد امـــا مصـــرف کاالهـــای قاچـــاق 
ـــردم  ـــدارد و م ـــی و بهداشـــتی ن پشـــتوانه امنیت

ــد. ــرر می کنـ ــف متضـ ــاد مختلـ را از ابعـ
ــاق بـــدون  ــای قاچـ وی ادامـــه داد: کاالهـ
خونریـــزی، فرهنـــگ مصـــرف مـــا را تغییـــر 
داده اســـت و نحـــوه مصـــرف و ســـبک زندگـــی 

ــد. ــق می کننـ ــب را تزریـ متناسـ
ــاق  ــا قاچـ ــارزه بـ ــیون مبـ ــر کمیسـ دبیـ
کاال و ارز اســـتان خاطرنشـــان کـــرد: قاچـــاق 
ــت آن  ــه مثبـ ــه نتیجـ ــت کـ ــی اسـ تهاجمـ
ــا  ــوی مرزهـ ــتغال در آن سـ ــاد اشـ ــا ایجـ بـ

همخوانـــی دارد و بیـــکاری دســـتاورد اصلـــی 
ــود. ــور می شـ ــل کشـ ــردم داخـ مـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن کارگـــروه 
بایـــد در حوزه هـــای مختلـــف متناســـب بـــا 
ــته  ــزی داشـ ــه ریـ ــدف برنامـ ــای هـ گروه هـ
ــوزه  ــانی در حـ ــالع رسـ ــت: اطـ ــد، گفـ باشـ
اســـتفاده از کاالهـــای داخلـــی و مبـــارزه 
بـــا کاالی قاچـــاق صرفـــا بـــر عهـــده صـــدا 
و ســـیما نیســـت و دانشـــگاه ها ظرفیـــت 
ـــد. ـــازی دارن ـــگ س ـــوزه فرهن ـــبی در ح مناس

معـــاون اجتماعـــی فرمانـــده انتظامـــی 
ــه  ــن جلسـ ــز در ایـ ــرقی نیـ ــان شـ آذربایجـ
ـــم  ـــا جرای ـــاط ب ـــته در ارتب ـــال گذش ـــت: س گف
اقتصـــادی پرونـــده هایـــی بـــه ارزش چهـــار 
ـــع  ـــه مراج ـــان ب ـــون توم ـــارد و 600 میلی میلی
ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــده ب ـــاع ش ـــتان ارج ـــی اس قضای
رقـــم در ۹ ماهـــه گذشـــته بـــه ۹ میلیـــارد 

تومـــان افزایـــش یافتـــه اســـت.
ســـرهنگ اســـمعیل پـــور بـــا بیـــان 
ــرار  ــامل فـ ــادی شـ ــم اقتصـ ــه جرایـ اینکـ
زمیـــن خـــواری  و  پولشـــویی  مالیاتـــی، 
در  شـــرقی  آذربایجـــان  گفـــت:  اســـت، 
مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال از اســـتان های 
ــز  ــال نیـ ــدای سـ ــت و از ابتـ ــتاز اسـ پیشـ
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــزی مب ـــرارگاه مرک ق
بـــه ریاســـت فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان 

ــت. ــده اسـ ــال شـ فعـ
قائـــم مقـــام صـــدا و ســـیمای مرکـــز 
کارگـــروه  دبیـــر  و  شـــرقی  آذربایجـــان 
فرهنگـــی و تبلیغـــات کمیســـیون برنامـــه 
ــارزه  ــر مبـ ــارت بـ ــی و نظـ ــزی، هماهنگـ ریـ
ــت:  ــز گفـ ــتان نیـ ــاق کاال و ارز اسـ ــا قاچـ بـ
ــه  ــرای برنامـ ــت الزم بـ ــز ظرفیـ ــن مرکـ ایـ
ســـازی های مختلـــف در ایـــن حـــوزه را دارد.

ــدا و  ــه صـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی زاده بـ عیسـ
ـــیل های  ـــایی پتانس ـــا شناس ـــتان ب ـــیمای اس س
ــر  ــود را بـ ــای خـ ــی، برنامه هـ ــد داخلـ تولیـ
معرفـــی دســـتاوردها و ترغیـــب مـــردم بـــر 
ـــز  ـــی متمرک ـــد مل ـــای تولی ـــتفاده از کااله اس
کـــرده اســـت از اعضـــای کارگـــروه خواســـت 
نکتـــه نظـــرات خـــود را بـــر غنـــای هرچـــه 
ـــه  ـــز ارائ ـــن مرک ـــه ای ـــازی ب ـــه س ـــتر برنام بیش

دهنـــد.
برگـــزاری نمایشـــگاه ســـبک زندگـــی 
ــرای  ــانی بـ ایرانـــی - اســـالمی، اطـــالع رسـ
اســـتفاده از کاالهـــای ایرانـــی در شـــبکه های 
ـــیج  ـــوان بس ـــت و ت ـــتفاده از ظرفی ـــازی، اس مج
و رســـانه های اســـتانی در ترغیـــب مـــردم 
ــل،  ــد داخـ ــای تولیـ ــتفاده از کاالهـ ــه اسـ بـ
اقتصـــاد مقاومتـــی در  گفتمـــان ســـازی 
ـــه  ـــوط ب ـــار مرب ـــکاس اخب ـــازی، انع ـــای مج فض
ـــای آن  ـــوه امح ـــاق و نح ـــوال قاچ ـــادره ام مص
از رســـانه های مختلـــف اســـتانی و اســـتفاده 
از ظرفیـــت دانشـــگاه ها در تبلیـــغ اســـتفاده 
ـــرح  ـــائل مط ـــه مس ـــی از جمل ـــای ایران از کااله
ـــزی،  ـــه ری ـــیون برنام ـــت کمیس ـــده در نشس ش
ـــاق  ـــا قاچ ـــارزه ب ـــر مب ـــارت ب ـــی و نظ هماهنگ

کاال و ارز اســـتان بـــود.

در نشست خبری مدیران اقتصادی استان اعالم شد:

ابالغی مبنی بر افزایش سهم 
مالیاتی استان ارسال نشده است

مجوز کاغذی گمرک حذف شد

اسکندرزاده تاکید کرد:

ضرورت اقناع مردم 
برای استفاده از کاالی داخلی

نیاز به اعتبار5000 میلیاردی برای 
حل مشکل آب استان ها

معـــاون آب و آبفـــای وزارت نیـــرو گفـــت: 
بـــرای حـــل مشـــکل تامیـــن آب شـــرب 
اســـتان های بحرانـــی پروژه هـــای اضطـــراری 
و کوتـــاه مـــدت تعریـــف شـــده کـــه اجـــرای 
آن هـــا نیازمنـــد پنـــج هـــزار میلیـــارد ریـــال 

اعتبـــار اســـت.
رحیـــم میدانـــی در پاســـخ بـــه پرســـش 
ـــحاق  ـــه ای »اس ـــت دو هفت ـــاره مهل ـــا درب ایرن
جهانگیـــری« معـــاون اول رییـــس جمهـــوری 
ـــه  ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــرو و س ـــه وزارت نی ب
ـــن  ـــه راهکارهـــای حـــل مشـــکل تامی ـــرای ارائ ب
ـــن  ـــزود: ای ـــی اف ـــتان های بحران ـــرب اس آب ش
ـــص  ـــدی تخصی ـــورت نق ـــه ص ـــد ب ـــار بای اعتب
یابـــد، زیـــر پروژه هـــای اضطـــراری و کوتـــاه 
مـــدت را نمی تـــوان در قالـــب اعطـــای اوراق 

ـــرد. ـــرا ک ـــارکت اج مش
جلســـه های  تاکنـــون  وی  گفتـــه  بـــه 
ـــرو  ـــن وزارت نی ـــه بی ـــن زمین ـــددی در ای متع
ـــی  ـــزار و ط ـــه برگ ـــه و بودج ـــازمان برنام و س
آن هـــا تامیـــن اعتبـــار پنـــج هـــزار میلیـــارد 
ریالـــی بـــه ایـــن منظـــور پیشـــنهاد شـــده 

اســـت.
فـــارس،  کرمـــان،  اســـتان های  از  وی 
هرمـــزگان و بوشـــهر بـــه عنـــوان بیشـــترین 
ــرد  ــام بـ ــی نـ ــران آبـ ــار بحـ ــق دچـ مناطـ
و گفـــت: بـــرای رفـــع مشـــکالت تامیـــن 
ــی  ــق راهکارهایـ آب شـــرب در ایـــن مناطـ
ـــد  ـــاورزان، خری ـــاه از کش ـــاره چ ـــن اج همچنی
ــای  ــد و ارتقـ ــای جدیـ ــر چاه هـ ــاه، حفـ چـ
ــف  ــاژ آب تعریـ ــتگاه های پمپـ ــت ایسـ ظرفیـ

شـــده اســـت.
ـــوری  ـــس جمه ـــاون اول ریی ـــر مع ـــش ت پی
ــا  ــور بـ ــی آب کشـ ــورای عالـ ــه شـ در جلسـ
بیـــان اینکـــه تامیـــن آب شـــرب مـــردم 
سراســـر کشـــور از مهـــم تریـــن اولویت هـــای 
ـــت وزارت  ـــود الزم اس ـــه ب ـــت، گفت ـــت اس دول
نیـــرو و ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور 
در دو هفتـــه، پیشـــنهادهای و راهکارهـــای 
ــن آب  ــکل تامیـ ــل مشـ ــرای حـ ــی بـ اجرایـ
ـــران  ـــا بح ـــه ب ـــی ک ـــتان های ـــرب را در اس ش

مواجـــه هســـتند، تدویـــن و ارایـــه کننـــد.

فیلیپین، سیب ایرانی می خرد

وزارت کشـــاورزی فیلیپیـــن اعـــالم کـــرد 
ـــد  ـــی و تایی ـــدن بررس ـــی ش ـــض نهای ـــه مح ب
نمونـــه از ایـــران ســـیب وارد خواهـــد کـــرد.

ــاورزی  ــنا، وزارت کشـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــه  ــتای رویـ ــرد در راسـ ــالم کـ ــن اعـ فیلیپیـ
ـــی  ـــردن بررس ـــی ک ـــال نهای ـــتاندارد در ح اس
ـــیب  ـــای س ـــت در نمونه ه ـــود آف ـــال وج احتم

ایـــران بـــوده اســـت.
کشـــاورزی  وزیـــر  پینیـــول،  امانوئـــل 
فیلیپیـــن اظهـــار کـــرد: مـــن همچنـــان 
منتظـــر نتایـــج هســـتم و اگـــر روال بـــدون 
مشـــکل طـــی شـــود، اســـناد واردات ســـیب 

ــتند. ــا هسـ ــاده امضـ آمـ
ـــل  ـــری فی ـــگاه خب ـــزارش پای ـــاس گ ـــر اس ب
ــوز  ــن هنـ ــاورزی فیلیپیـ ــتار، وزارت کشـ اسـ
ــران وارد  ــه از ایـ ــیبی کـ ــم و ارزش سـ حجـ

خواهـــد کـــرد را اعـــالم نکـــرده اســـت.
ــال ٢015  ــد در سـ ــان می دهـ ــار نشـ آمـ
ســـیب تـــازه 43 درصـــد از واردات میـــوه 
ـــود. ـــون دالر ب ـــه ارزش ٢05.6 میلی ـــن ب فیلیپی

چیـــن بیـــش از ۹0 درصـــد از ســـیب 
وارداتـــی را تامیـــن کـــرد و باقـــی واردات از 

ــود. ــد بـ ــکا و نیوزیلنـ آمریـ
بـــه جـــز ســـیب، ایـــران ممکـــن اســـت 
محصـــوالت دیگـــری ماننـــد گیـــالس، انـــار 
ـــد.  ـــادر کن ـــن ص ـــه فیلیپی ـــم ب ـــته را ه و پس
ــت  ــه اسـ ــن گفتـ ــاورزی فیلیپیـ ــر کشـ وزیـ
ـــن در  ـــت فیلیپی ـــا دول ـــت ب ـــل اس ـــران مای ای
ـــت  ـــج، زیس ـــرورش برن ـــات و پ ـــه تحقیق زمین

فنـــاوری و زراعـــت همـــکاری کنـــد.
در مقابـــل وزیـــر کشـــاورزی فیلیپیـــن 
از ایـــران درخواســـت کـــرده اســـت تعرفـــه 
میوه هـــای گرمســـیری بـــه ویـــژه مـــوز کـــه 
از ایـــن کشـــور صـــادر می شـــود را کاهـــش 

دهـــد.

ایرباس جدید هما 3 ماه دیگر به 
خارج پرواز می کند

ــانی  ــالع رس ــات و اط ــز ارتباط ــس مرک ریی
وزارت راه و شهرســازی بــا بیــان ایــن کــه 
ــروج  ــوع الخ ــر ممن ــران ای ــد ای ــاس جدی ایرب
ــی  ــرواز خارج ــر پ ــاه دیگ ــه م ــت و از س نیس
خواهــد داشــت، گفــت: عــالوه بــر ایــن ایربــاس 
کــردن  ســوار  در  محدودیتــی  هیــچ   3٢1

ــدارد. ــاص ن ــخاص خ اش
سیدقاســم بــی نیــاز در گفــت وگــو بــا 
ــل  ــارات مدیرعام ــه اظه ــش ب ــنیم در واکن تس
اســبق هواپیمایــی آســمان کــه از ممنــوع 
الخــروج بــودن هواپیمــای ایربــاس 3٢1 خبــر 
ــوع  ــوع ممن ــرد: دو موض ــار ک ــود، اظه داده ب
الخــروج بــودن ایربــاس 3٢1 و محدودیــت 
ــرح  ــاص از آن مط ــراد خ ــی اف ــتفاده برخ اس
ــت. ــذب اس ــوارد ک ــن م ــر دو ای ــه ه ــده ک ش

وی بــا بیــان ایــن کــه تصمیــم بخــش 
اســالمی  جمهــوری  هواپیمایــی  بازرگانــی 
ــا در  ــن هواپیم ــدا از ای ــه ابت ــوده ک ــران ب ای
ــح  ــود، تصری ــتفاده ش ــی اس ــای داخل پروازه
کــرد: احتمــاال طــی دو تــا ســه مــاه آینــده از 
ــز  ــی نی ــای خارج ــرای پروازه ــا ب ــن هواپیم ای

ــد. ــد ش ــتفاده خواه اس
ـــاًل  ـــاس 3٢1 فع ـــه ایرب ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ــد،  ــام می دهـ ــرواز انجـ ــور پـ در داخـــل کشـ
افـــزود: بخـــش بازرگانـــی ایـــران ایـــر در 
ــرای  ــزی بـ ــه ریـ ــنجی و برنامـ ــال نیازسـ حـ
بـــه کارگیـــری ایـــن هواپیمـــا در پروازهـــای 
ـــوع  ـــه موض ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک ـــی اس خارج
ـــرار دارد. ـــر ق ـــد نظ ـــه م ـــا و عرض ـــم تقاض مه

ـــا  ـــن هواپیم ـــر ای ـــرد: اگ ـــد ک ـــاز تاکی ـــی نی ب
ـــه  ـــوز فرانس ـــه از تول ـــود ک ـــروج ب ـــوع الخ ممن

ـــد. ـــرواز کن ـــت پ ـــز نمی توانس ـــران نی ـــا ای ت
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دانستنی های حقوقی

در حقــوق مدنــی حــق انتفــاع عبارت اســت 
از حقــی کــه بــه موجــب آن شــخص می توانــد 
از مالــی کــه عیــن آن ملــک دیگــری اســت یــا 
مالــک خاصــی نــدارد، اســتفاده کنــد. در حــق 
انتفــاع، مــال در مالکیــت شــخصی دیگر اســت 
ــری اســت  ــک شــخص دیگ ــز مل ــع نی و مناف
و فقــط شــخص دارای حــق انتفــاع، حــق 
اســتفاده و بهره بــرداری از آن را دارد، نــه حــق 
مالکیــت بــر آن. حــق انتفــاع نوعــی مالکیــت 
اســت کــه طــی قــراردادی بــه شــخص واگــذار 
ــن جــزء امــوال غیــر منقــول  می شــود. بنابرای

ــردد. ــوب می گ وی محس

اقسام حق انتفاع
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــق انتفاع ــری: ح عم
بــرای  مالــک  از طــرف  عقــدی  موجــب 
ــر  ــا عم ــود ی ــر خ ــدت عم ــه م ــخص ب ش
منتفــع و یــا عمــر شــخص ثالثی برقــرار 

ــد. ــده باش ش
رقبــی: حــق انتفاعــی اســت کــه از 
طــرف مالــک بــرای مــدت معینی برقــرار 

. می گــردد
ــارت از  ــاع عب ــق انتف ــر ح ــکنی: اگ س
ــکنی یاحــق  ــد س ــکونت در مســکنی باش س
حــق  ایــن  و  می شــود  نامیــده  ســکنی 
ممکــن اســت بطریــق عمــری یابطریــق 

ــود. ــرار ش ــی برق رقب
بایــد در نظــر داشــت در ایــن عقــود 
ممکــن اســت حــق انتفــاع بــه طــور رایــگان 
واگــذار گــردد کــه در ایــن صــورت بــا فــوت 
ــا  ــن حقــوق مرتفــع می گــردد و ی ــک، ای مال

ــه صــورت معــوض.  ب
ــد  ــاب بایـ ــن بـ ــه در ایـ ــوردی کـ مـ
مـــد نظـــر داشـــت یـــد امانـــی صاحـــب 
انتفـــاع نســـبت بـــه عیـــن ملـــک اســـت 
بـــه ایـــن معنـــی کـــه در حالـــت کلـــی 
صاحـــب انتفـــاع مســـئول خســـارات 
ملـــک  نگهـــداری  هزینه هـــای  و 
نمی باشـــد مگـــر در دوحالـــت تعـــدی و 

ــق. ــا توافـ ــط و یـ تفریـ
منظــور از تعــدی و تفریــط آن اســت 
ــرایط  ــارج از ش ــاع خ ــق انتف ــده ح ــه دارن ک
متعــارف نســبت بــه اســتفاده از ملــک مــورد 
ــه  ــرر ب ــات  تض ــد و موجب ــدام کن ــاع اق انتف

ــم آورد. ــک را فراه مل

بابک زینی زاده

دانستنی هایی در 
باره حق انتفاع

تحقــق  بــر  تبریــز  دانشــگاه  رئیــس 
دیپلماســی علمــی و حرکــت مراکز دانشــگاهی 

درایــن مســیر تاکیــد کــرد.
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تبریــز، محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت 
و  شــخصیت  شــناخت  تخصصــی  علمــی 
ــا حضــور اســاتید  ــه ب ــزی ک ــب تبری ــار صائ آث
ــتان  ــان، گرجس ــه، آذربایج ــگاه های ترکی دانش
ــرد:  ــد، اظهار ک ــزار ش ــز برگ ــگاه تبری در دانش
ــه  ــران ب ــگاه ته ــد از دانش ــز بع ــگاه تبری دانش
ــه  ــور ب ــگاه کش ــن دانش ــی تری ــوان قدیم عن
عنــوان نماینــده توســعه ارتباطــات دیپلماســی 
علمــی ایــران بــا کشــورهای منطقــه و بــه ویــژه 

ــت. ــاز اس ــوزه قفق ح
دانشــگاه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تبریــز در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــی 
کشــور  برتــر  و  جامــع  دانشــگاه های  از 
و  علمــی  همکاری هــای  هرگونــه  آمــاده 
ــه خصــوص  ــا ب ــا دانشــگاه های دنی آموزشــی ب
کشــورهای اســالمی و منطقــه اســت، تصریــح 
ــتن  ــل داش ــه دلی ــه ب ــورهای منطق ــرد: کش ک
مشــترکات تاریــخ، فرهنــگ و زبــان بهتــر 
بــرای  از ظرفیت هــای همدیگــر  می تواننــد 
توســعه و پیشــرفت منطقــه بهــره منــد شــوند، 
ــوع تعامــالت  از ایــن رو ضــروری اســت ایــن ن
ــد. ــترش یاب ــه گس ــای منطق ــع ملت ه ــه نف ب

وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا 
تاکیــد بــر اینکــه تاریــخ، جغرافیــا، رنــگ، 
ــد  ــع غنــی نمی توان ــان و داشــتن مناب ــژاد، زب ن
و  توســعه ملت هــا  بــرای  دلیــل محکمــی 
کشــورها بــه حســاب بیایــد، اضافــه کــرد: رمــز 

توســعه و پیشــرفت کشــورها و ملت هــا بیشــتر 
ــوده و بدینســان  ــش و فرهنــگ ب در ســایه دان
بــرای اینکــه مــا کشــورهای منطقــه نیــز جــزو 
کشــورهای توســعه یافتــه قــرار بگیریــم، بایــد 
ــاز  ــه نی ــا توجــه ب ــاوری ب ــم و فن ــد عل در تولی
ــژه ای داشــته  ــام وی ــش اهتم کشــورهای خوی

باشــیم.
رییــــــس دانشـــــگاه تبریــز برگــزاری 
چنیــن نشســت های علمــی، همایــش هــا، 
ــرای  ــترک را ب ــای مش ــا و کارگاه ه کنفرانس ه
توســعه دیپلماســی علمــی ضــروری بیــان کــرد 
ــر  ــی بهت ــات علم ــعه ارتباط ــا توس ــزود: ب و اف

اقتصــادی  فعالیت هــای  ســایر  از  می تــوان 
ــای  ــتفاده از توانمندی ه ــرای اس ــی ب و سیاس

ــت. ــری برداش ــای موث ــر گام ه همدیگ
وی نویســندگان، شــعراء و بــزرگان اندیشــه 
کــه در همــه کشــورها شــناخته شــده هســتند 
بــرای همکاری هــای  را موضوعــی مناســب 
ــوان  ــا عن ــترش آن ه ــترک و گس ــی مش علم
ــاره  ــی درب ــات علم ــا تحقیق ــت: ب ــرد و گف ک
ــر  ــگ همدیگ ــی از فرهن ــخصیت آگاه ــن ش ای
علمــی  همکاری هــای  زمینــه  و  گســترش 

ــد. ــد ش ــر خواه ــراخ ت ف
موسســه  مدیــر  فرشــبافیان،  احمــد 

ــه  ــیای میان ــی و آس ــاز، آناتول ــی قفق تحقیقات
دانشــگاه تبریــز هــم در ایــن نشســت بــا بیــان 
اینکــه ایــران شــعرا، ادبــا و نویســندگان بزرگــی 
دارد کــه از جملــه آن هــا صائــب تبریزی اســت، 
ــا  ــزرگ م ــن مشــاهیر ســرمایه های ب گفــت: ای
هســتند و مــا نیــز بــرای شناســاندن مفاخــر و 
ــار ارزشــمند ایــن  مشــاهیر ادبــی و معرفــی آث
بــزرگان بــرای نســل امــروز و فــردا بایــد بیــش 

ــم. ــالش کنی ــش ت از پی
در ایــن نشســت یــک روزه پروفســور حبیــب 
بیگلــو، قائــم مقــام آکادمــی علــوم آذربایجــان 
گرایشــات  و  تبریــزی  در خصــوص صائــب 
جدیــد در شــعر کالســیک، دکتــر محمــد 
مهــدی پــور، اســتاد دانشــکده ادبیــات فارســی 
معرفــی  زمینــه  در  خارجــی  زبان هــای  و 
صائــب و نگاهــی بــه اشــعار اخالقــی او، دکتــر 
محمــد آتــالی، اســتاد دانشــگاه اســتانبول 
ــر  ــه، دکت ــای ترکی ــگاه ادب ــب در ن ــاره صائ درب
ابراهیــم اقبالــی از دانشــگاه تبریــز در خصــوص 
نمــود فرهنــگ هنــد در ســاختار صــور خیــال 
دیــوان صائــب، دکتــر تیمــور کریملــی، از 
در  آذربایجــان  علــوم  آکادمــی  آکادمیــک 
رابطــه ســنت و تجــدد در آثــار صائــب، دکتــر 
محمــد خاکپــور، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
ــدم انســجام در  ــه انســجام و ع ــز در زمین تبری
اشــعار صائــب، دکتــر هلن گیوناشــویلی، شــرق 
شــناس گرجســتان در خصــوص ایران شــناخت 
و پروفســور پاشــا کریــم اف، از آکادمیــک 
ــب  ــه صائ ــان در زمین ــوم آذربایج ــی عل آکادم
تبریــزی اســتاد ســبک هنــدی بــه ارایــه 

ــد. ــود پرداختن ــاالت خ مق

معــاون پیشـــــگیری از وقـــــوع جــرم 
ــش  ــرقی از افزای ــتری کل آذربایجان ش دادگس
ــی در  ــل و خودکش ــی، قت ــیب های اجتماع آس

ــرد. ــی ک ــار نگران ــتان اظه اس
ــعودی فر در  ــا مس ــارس رض ــزارش ف ــه گ ب
پنجمیــن جلســه شــورای پیشــگیری از وقــوع 
ــد از کل  ــرد: 56 درص ــار ک ــتان اظه ــرم اس ج
اتهامــات در اســتان را 10 اتهــام ضــرب و جــرح 
عمــدی، توهیــن بــه اشــخاص عــادی، تهدیــد، 
ســرقت مســتوجب تعزیــر، تخریــب، ایــراد 
ــادف  ــر تص ــر اث ــدی ب ــی غیرعم ــه بدن صدم
عدوانــی،  تصــرف  کالهبــرداری،  رانندگــی، 
خیانــت در امانــت و ممانعــت از حــق تشــکیل 

می دهــد.
وی از کاهــش پنــج درصــدی نــرخ رشــد در 

پرونده هــای کیفــری و کاهــش شــش درصــدی 
نــرخ رشــد در پرونده هــای حقوقــی در اســتان 
در ۹ ماهــه ســال ۹5 نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــوع  ــار وق ــر آم ــر داد و از نظ ــال ۹4 خب در س
ســرقت در کشــور، اســتان آذربایجــان شــرقی 

را آخریــن اســتان اعــالم کــرد.
ــه طــالق  ــه کــرد:  نســبت ازدواج ب وی اضاف
ــک طــالق  ــال ۹5 ی ــه س ــتان در ۹ ماه در اس

ــار ازدواج اســت. ــه ازای هــر چه ب
جـــرم  وقـــوع  از  پیشـــگیری  معـــاون 

دادگســـتری کل اســـتان بـــا اشـــاره بـــه 
ــتان در ۹  ــدگان در اسـ ــت دستگیرشـ وضعیـ
ـــد  ـــت: 63 درص ـــار داش ـــال ۹5 اظه ـــه س ماه
از دســـتگیر شـــدگان بیـــکار بـــوده و شـــغلی 
نداشـــته انـــد و 78 درصـــد از دســـتگیر 
ـــم  ـــم و ک ـــالت دیپل ـــز دارای تحصی ـــدگان نی ش

تـــر بـــوده انـــد.
ــکی  ــرکل پزشـ ــدی راد، مدیـ ــرام صمـ بهـ
ـــه  ـــا ارائ ـــن جلســـه ب ـــز در ای ـــی اســـتان نی قانون
ـــتان  ـــی اس ـــات رانندگ ـــات تصادف ـــار متوفی آم

در ۹ ماهـــه ســـال ۹5 بـــه تفکیـــک محـــل 
فـــوت گفـــت: در ۹ ماهـــه ســـال ۹5 تعـــداد 
547 نفـــر در تصادفـــات رانندگـــی جـــان 
ـــه 53 درصـــد از  ـــد ک خـــود را از دســـت داده ان
ـــد  ـــه، 3۹ درص ـــل حادث ـــدگان در مح ـــوت ش ف
در بیمارســـتان و شـــش درصـــد نیـــز در راه 

ـــد. ـــرده ان ـــوت ک ـــتان ف ـــه بیمارس ـــال ب انتق
همچنیـــن محمدحســـین صومـــی رئیـــس 
خدمـــات  و  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
بهداشـــتی درمانـــی تبریـــز در ایـــن جلســـه 
ضمـــن ارائـــه گزارشـــی در خصـــوص علـــت 
ـــات در  ـــی تصادف ـــات جان ـــزان تلف ـــش می افزای
ـــی و  ـــای فیزیک ـــود فض ـــی، کمب ـــز درمان مراک
امکانـــات را از جملـــه دالیـــل ایـــن افزایـــش 

عنـــوان کـــرد.

ــوزش  ــاد از آم ــا  انتق ــک  آسیب شــناس ب ی
و پــرورش گفــت: متاســفانه نــام بــی مســمای 
آمــوزش و پــرورش سال هاســت کــه در کشــور 
و  نوجوانــان  تربیــت  و  آمــوزش  نمــاد  مــا 
جوانــان اســت، در حالی کــه در ایــن وزارتخانــه 

ــود. ــه نمی ش ــرورش توج ــه پ ــه مقول ب
ــا  ــنا ب ــا ایس ــو ب ــری در گفت وگ ــد ابه مجی
ــن  ــی در کمی ــیب های اجتماع ــه آس ــاره ب اش
ــه در  ــی ک ــن فیلم ــوزان و همچنی ــش آم دان
ــش  ــازی دان ــوان خــون ب فضــای مجــازی باعن
آمــوزان منتشــر شــد، افــزود: آمــوزش در 
ــه  ــت ک ــی اس ــه محفوظات ــدود ب ــدارس مح م
ــد،  ــوزان دوا نمی کن ــچ دردی را از دانش آم هی
ایــن در حالیســت کــه آمــوزش و پــرورش بایــد 
در کنــار ســایر رســانه ها ماننــد صــدا و ســیما 
ــالت پرورشــی خــود عمــل  ــه رس ــواده  ب و خان
کنــد و آمــوزش و آگاهی هــای الزم را بــه 

دانش آمــوزان بدهــد.
فراهم ســازی  آسیــــب  شــــناس،  ایــن 
امــکان تخلیــه انــرژی جوانــان و نوجوانــان 
از  جلوگیــری  بــرای  روش  اصلی تریــن  را 
گفــت:  و  دانســت  کج روی هــا  و  انحرافــات 
نشــدن  تخلیــه  و  نادرســت  آموزش هــای 
ــی  ــل اصل ــان از عوام ــان و نوجوان ــرژی جوان ان

اســت.  اخالقــی  ناهنجاری هــای 
ابهــری بــا بیــان اینکــه الزم اســت برنامه هــا 
پایــه ای  و  اصولــی  سیاســت گذاری های  و 
بــرای تخلیــه انــرژی نوجوانــان و جوانــان 
بــه ویــژه دختــران در نظــر گرفتــه شــود، 
ــازمان های  ــا و س ــالت نهاده ــرد: رس ــار ک اظه
فرهنگــی ایجــاد بســترهای مناســب بــرای 
تخلیــه انــرژی و افزایــش نشــاط دختــران 
نوجــوان و جــوان اســت. در غیــر ایــن صــورت 
ــه انحــراف  ــا ب ــای آن ه ــا و توانمندی ه انرژی ه

و بیراهــه کشــیده می شــود.
ایــن رفتارشــناس ادامــه داد: خانواده هــا، 

ــای  ــژه صــدا و ســیما و نهاده ــه وی رســانه ها ب
فرهنگــی دیگــر بــا تولیــد محصــوالت آموزشــی 
و وزارت ورزش و جوانــان کــه سیاســت گذار 
ــی و  ــی ، آموزش ــور تفریح ــی ام ــی اصل و متول
نشــاط آفرینــی جوانــان اســت، می تواننــد 
ناهنجاری هــای  کاهــش  در  مهمــی  نقــش 
ایفــا  ماننــد خون بــازی دختــران  رفتــاری 
می توانــد  زمینــه  ایــن  در  تعلــل  و  کننــد 

ــد. ــته باش ــی داش ــی را در پ ــات منف تبع
جامعــه  در  متاســفانه  کــرد:  اضافــه  وی 
بــه درســتی بــه ارائــه الگوهــا و نمادهــای 
حالیســت  در  ایــن  نپرداخته ایــم  تربیتــی 
کــه ارائــه الگوهــای تربیتــی و پرورشــی و 
سیاســت گذاری های ضــروری بــرای تخلیــه 
انــرژی و نشــاط آفرینــی می توانــد جوانــان 

ــای  ــه رفتاره ــقوط در ورط ــراف و س را از انح
دارد. بــاز  خون بــازی  ماننــد  ناهنجــاری 

وی در ادامــه بــه تحلیــل نقــش شــبکه های 
گفــت:  و  پرداخــت  جامعــه  در  اجتماعــی 
ــتلزم  ــه مس ــک جامع ــه ی ــاوری ب ــر فن ورود ه
اســت،  فرهنگــی  و  فکــری  بسترســازی 
نســبت  آن  امتیــازات  صــورت  درغیرایــن 
شــبکه ها  ایــن  عــوارض  و  آســیب ها  بــه 
ــه  ــازی اگرچ ــود. فضــای مج ــد ب ــز خواه ناچی
ارتباطــات راتســهیل و امــکان تبــادل اطالعــات 
و برقــراری ارتبــاط را فراهــم کــرده اســت امــا 
عــوارض و آســیب های نوپدیــدی را بــه همــراه 
داشــته کــه ترکش هــای آن نوجوانــان و جوانان 
را قربانــی می کنــد. در ایــن شــرایط الزم اســت 
نهادهــای فرهنگــی و والدیــن ســریع تر در 

و  اجتماعــی  شــبکه  بومی ســازی  راســتای 
زمینــه  در  کاربــردی  آموزش هــای  ارایــه 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــتفاده از آن ه ــی اس چگونگ
برخــی  در  افــرادی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــو  ــازی عض ــای مج ــی فض ــای اجتماع گروه ه
ــد و  ــدی دارن ــای نوپدی ــه رفتاره ــتند ک هس
آن هــا را  بــه جوانــان آمــوزش می دهنــد و 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــن رفتاره ــان ای ــی  جوان برخ
ــد. ــام می دهن ــد و انج ــو می پذیرن ــای ن رفتاره

ایــن آسیب شــناس بــا اشــاره بــه گروه هــای 
و  اروپایــی  کشــورهای  در  کــه  مختلفــی 
و  خودزنــی  چــون  رفتارهایــی  آمریکایــی 
ــرد:  ــد، اظهارک ــج می کنن ــوری را تروی خون خ
ــاری  ــای رفت ــی از فرآینده ــا ناش ــن رفتاره ای
شــیطان پرســتان اســت و فرقه هــای شــیطانی 
و  مهمانی هــا  در  را  رفتارهــا  گونــه  ایــن 
همایش هــای خــود بــه عنــوان رفتــار عبادتــی 
ــان  ــی جوان ــفانه برخ ــد. متاس ــام می دهن انج
ــا را  ــن رفتاره ــی ای ــچ منطق ــدون هی ــی ب ایران
ــه  ــد. ب ــود را مجــروح میکنن ــدن خ ــرار و ب تک
ــه رفتارهــا نشــانه  ــن گون گمــان آنان،انجــام ای
امــروزی بــودن اســت. در حالی کــه چنیــن 
و  انســانی  اخالقی،غیــر  غیــر  حرکت هــای 
ــیطانی  ــای ش ــا رفتاره ــه تنه ــتی ن غیر بهداش
ــیار  ــوارض بس ــه ع ــت بلک ــی اس ــر منطق و غی
ناهنجــار و خطرنــاک پزشــکی، جســمانی و 

ــال دارد. ــه دنب ــی را ب روح
ابهــری گفــت: الزم اســت کــه رســانه ها 
و در راس آن هــا صــدا و ســیما خانواده هــا 
ــای ناهنجــار  ــه رفتاره ــن گون ــه ای را نســبت ب
ــد  ــزد کن ــا را گوش ــوم آن ه ــب ش آگاه و عواق
ــی در  ــای اجتماع ــاد گروه ه ــا ایج ــن ب همچنی
فضــای مجــازی می تــوان رفتارهــای آن هــا 
ــای  ــازی فض ــا بومی س ــاخت و ب ــی س را خنث
احتمــال  اجتماعــی  گروه هــای  و  مجــازی 

ــش داد. ــا را کاه ــن رفتاره ــام ای انج

رســانه های  و  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز 
دیجیتــال وزارت ارشــاد بــا بیــان اینکــه طــرح 
ــی  ــای تلگرام ــاماندهی کانال ه ــام و س ــت ن ثب
ــدف  ــا ه ــتاگرامی از 7 دی ب ــات اینس و صفح
پاالیــش محتــوا آغــاز شــده، گفــت: ایــن طــرح 
تــا 7 بهمــن ادامــه دارد ولــی احتمــال تمدیــد 

ــاد اســت. آن زی
ــیرکوند در گفت وگــو بــا فــارس  اکبــر ش
ــاماندهی و  ــت س ــن وضعی ــوص آخری در خص
و  تلگرامــی  کانال هــای  متولیــان  ثبت نــام 
ــاز  ــه آغ ــت:  نقط ــتاگرامی گف ــات اینس صفح
ایــن پــروژه 7 دی مــاه بــوده و قــرار اســت تــا 
ســاماندهی و ثبت نــام از متولیــان صفحــات 
مجــازی تــا 7 بهمــن ادامــه داشــته باشــد امــا 
ــد خواهــد  ــان تمدی ــن زم ــد ای ــه نظــر می آی ب
ــام  ــد ثبت ن ــا بتوانن ــن کانال ه ــا مدعوی ــد ت ش

ــد. ــل کنن ــود را تکمی خ
وی افــزود:  بــر اســاس مصوبــه شــورای 

ــا وزارت  ــرر شــده ت ــی فضــای مجــازی مق عال
ــام همــه  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کار ثبت ن
ــرام  ــژه تلگ ــه وی ــی ب صفحــات شــبکه اجتماع
ــزار عضــو  ــج ه ــش از پن ــه بی و اینســتاگرام ک
ــه  ــن وزارتخان ــامانه ای ــد را در س ــر دارن و فالوئ

ــد. ــام دهن انج
مرکــز  دیجیتــال  رســانه های  معــاون 
فنــاوری اطالعــات و رســانه های دیجیتــال 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تصریــح 
کــرد: رونــد ایــن کار بــه خوبــی پیــش مــی رود 
ــر جهــت  ــزار نف ــون بیــش از دو ه ــا کن ــه ت ک
ســاماندهی و ثبت نــام کانال هــای تلگرامــی 

تاکنــون  اینکــه  ضمــن  کرده انــد  ثبت نــام 
بیــش از 500 نفــر صفحــات اینســتاگرامی 
خــود را ثبــت کرده انــد کــه قطعــا کــه تعــداد 
رونــد  ایــن  از  بیشــتر  خیلــی  ثبت نام هــا 

ــد. ــد ش خواه
و  ثبت نــام  از  اســتقبال  دربــاره  وی 
ــات  ــی و صفح ــای تلگرام ــاماندهی کانال ه س
اینســتاگرامی اظهــار داشــت: ایــن کار نیازمنــد 
رســانه های  و  مکتــوب  رســانه های  تبلیــغ 
ــی  ــا همــت همگان ــد ب ــذا بای مجــازی اســت ل
بــه ایــن مســئله نــگاه شــود. همچنیــن از یــک 
وزارتخانــه و گــروه خــاص نمی تــوان توقــع 

داشــت کــه بتوانــد بــه تنهایــی در ایــن مســیر 
ــد. ــام ده ــی انج ــات اساس اقدام

شــیرکوند خاطــر نشــان کــرد:  وقتــی احــراز 
ــال تلگــرام و صفحــه  ــک کان ــی ی ــت متول هوی
اینســتاگرامی صــورت گیــرد بــه مدیــر آن یــک 
شــماره شــامد )شناســه الکترونیکــی محتــوای 
دیجیتــال( بــه صــورت اختصاصــی تعلــق 
اســاس  بــر  می تواننــد  افــراد  و  می گیــرد 
اســتعالم و تحقیــق صحــت و ســقم ایــن 
شناســه شــامد از رســمیت آن کانــال تلگرامــی 

ــوند. ــع ش ــتاگرامی مطل ــه اینس از صفح
مرکــز  دیجیتــال  رســانه های  معــاون 
فنــاوری اطالعــات و رســانه های دیجیتــال 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه متولیــان 
کانال هــای تلگرامــی و صفحــات اینســتاگرامی 
ــر در  ــریع ت ــه س ــر چ ــه ه ــرد: ک ــه ک توصی
ســامانه مذکــور ثبت نــام کــرده تــا مشــکلی در 
آینــده بــرای فعالیــت آن هــا بــه وجــود نیایــد.

تاکید رئیس دانشگاه تبریز 
بر تحقق دیپلماسی علمی

 اظهار نگرانی از افزایش 
آسیب های اجتماعی در آذربایجان شرقی

مدرسان حق التدریس فنی و حرفه ای 
قرارداری می شوند

ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــگاه فن ــس دانش رئی
ــدرس  ــق الت ــان ح ــت مدرس ــر وضعی از تغیی
ــه ای در سراســر کشــور  دانشــگاه فنــی و حرف

ــر داد. خب
بـــه گـــزارش نصـــر، مســـعود شـــفیعی در 
ـــی  ـــاد ورزش ـــن المپی ـــه نهمی ـــم افتتاحی مراس
ـــی  ـــه میزبان ـــه ای ب ـــی  و حرف ـــگاه های فن دانش
ــار  ــزد اظهـ ــه ای یـ ــی و حرفـ ــگاه فنـ دانشـ
داشـــت: در حـــال حاضـــر 700 مـــدرس 
ـــس  ـــق التدری ـــه ای ح ـــی و حرف ـــگاه فن دانش
ــت  ــن وضعیـ ــه زودی تعییـ ــه بـ ــتند کـ هسـ

خواهنـــد شـــد.
وی افــزود: بــر اســاس برنامــه ششــم مقــرر 
ــراردادی  ــورت ق ــه ص ــان ب ــن مدرس ــده ای ش
فعالیــت خــود را در ایــن دانشــگاه ادامــه دهند.

ــی  ــت بدهـ ــن از پرداخـ ــفیعی همچنیـ شـ
حـــق التدریس هـــا خبـــر داد و بیـــان کـــرد: 
ـــال  ـــه ای در س ـــی و حرف ـــگاه فن ـــه دانش بودج
۹٢ تقریبـــا 1۹٢ میلیـــارد تومـــان بـــود کـــه 
بـــا رشـــد ٢00 درصـــدی اکنـــون بـــه 450 
میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت و بـــر ایـــن 
ــگاه را  ــای دانشـ ــتیم بدهی هـ ــاس توانسـ اسـ

بـــه صفـــر برســـانیم.
ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــگاه فن ــس دانش رئی
بــا اشــاره بــه تــالش جــدی بــرای جــذب 100 
درصــدی بودجــه تصریــح کــرد: با جــذب کامل 
بودجــه، وضعیــت رفــاه اســاتید و کارکنــان این 

دانشــگاه بهبــود خواهــد یافــت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در 
ــل  ــارغ التحصی ــازار کار دانشــجویان ف ــورد ب م
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بیــان کــرد: در 
حــال حاضــر 80 درصــد دانشــجویان ایــن 
کار  بــازار  جــذب  راحتــی  بــه  دانشــگاه ها 

می شــوند.
ــد حاصــل  ــن رون ــح کــرد: ای شــفیعی تصری
ــه  ــی ب ــای مهارت ــه آموزش ه ــژه ب ــه وی توج
جــای توجــه بــه مــدرک گرایــی اســت و ایــن 

ــگ ســازی شــود. ــد فرهن ــر بای ام
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری المپیــاد کارکنان 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــه ای بی ــی و حرف و اســاتید فن
برنامه هــا فضــای همدلــی و دوســتی در میــان 
خانــواده فنــی و حرفــه ای ایجــاد می کنــد 
ــد  ــی خواه ــال ها باق ــا س ــت آن ت ــار مثب و آث

مانــد.

اجرای طرح تولید پایدار 
در دیم زارها

اجــرای طــرح تامیــن امنیــت غذایــی و 
تولیــد پایــدار در اراضــی دیــم کشــور بــا 
ــم  ــات دی ــکاردا و موسســه تحقیق ــکاری ای هم
ــاز شــده اســت. ــه آغ کشــور، مســتقر در مراغ

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، 
رئیــس موسســه تحقیقــات دیــم کشــور هــدف 
ــش  ــاله را افزای ــج س ــرح پن ــن ط ــرای ای از اج
امنیــت غذایــی و تولیــد پایــدار در دیم زارهــای 

کشــور اعــالم کــرد.
صابــر گلــکاری افــزود: مراحــل اجرایــی ایــن 
ــا 100 هــزار هکتــار در چهــار اســتان  طــرح ب
ــاه و  ــتان ، کرمانش ــرقی ، کردس ــان ش آذربایج
ــه  ــه ب ــان برنام ــده و در پای ــاز ش ــتان آغ لرس

ــت . ــد یاف ــش خواه ــار افزای ۹05 هکت
محصــوالت  طــرح  ایــن  در  گفــت:  وی 
ــود،  ــو، نخ ــدم، ج ــامل گن ــم ش ــاورزی دی کش
ــزا، خــردل  ــگ، کل ــی گلرن ــه روغن ــدس، دان ع

و گیاهــان علوفــه ای کشــت می شــود.
رئیس موسسـه تحقیقات دیم کشـور، رعایت 
اصـول کشـاورزی حفاظتـی، اسـتفاده از ارقـام 
پرمحصـول موسسـه تحقیقـات دیـم و ایـکاردا، 
رعایت تناوب، کم  خاک ورزی، کشـت مسـتقیم 
بـدون خـاک ورزی و حفظ بقایا در سـطح خاک 

را ویژگـی اجـرای ایـن طـرح  اعـالم کرد .
ــرح  ــن ط ــرد: در ای ــان ک ــکاری خاطرنش گل
ــای  ــور یافته ه ــم کش ــات دی ــه تحقیق موسس
فنــی  دســتوالعمل های  تحقیقاتــی،  جدیــد 
ــرا،  ــرای اج ــص را  ب ــانی متخص ــروی انس و نی
نظــارت و پشــتیبانی فنــی تامیــن کــرده اســت.

ــات  ــی تحقیق ــن الملل ــز بی ــکاردا ، مرک ای
کشــاورزی در مناطــق خشــک اســت کــه مقــر 
ــش  ــرای افزای ــالش ب ــت. ت ــوریه اس آن در س
از طریــق  امنیــت غذائــی و کاهــش فقــر 
مشــارکت مــردم و حفــظ محیــط زیســت  
ــاورزی از  ــدات کش ــه تولی ــتیابی ب ــرای  دس ب
مهــم تریــن ماموریت هــای ایــکاردا اســت.

کشف 90 میلیارد ریال جرم اقتصادی 
در آذربایجان شرقی

انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
میلیــارد  از کشــف ۹0  آذربایجــان شــرقی 
ریــال جرایــم اقتصــادی در اســتان طــی ۹ 
ماهــه امســال خبــر داد و گفــت: متهمــان ایــن 
جرایــم بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی 

ــد. ــده ان ــی ش معرف
بــه گــزارش ایرنــا، ســرهنگ علــی اســمعیل 
پــور در ســومین نشســت کارگــروه فرهنگــی و 
ــا قاچــاق کاال و  تبلیغــات کمیســیون مبــارزه ب
ارز اســتان افــزود: ایــن رقــم در ســال گذشــته 

46 میلیــارد ریــال بــود.
بــا  اضافــه کــرد: مصادیــق مبــارزه  وی 
ــروی  ــط نی ــتان توس ــادی در اس ــم اقتص جرای
ــویی و  ــی، پولش ــرار مالیات ــامل ف ــی ش انتظام

ــت. ــواری اس ــن خ زمی
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد فرماندهــی 
انتظامــی آذربایجــان شــرقی در مبــارزه بــا 
ــت  ــه درش ــا دان ــورد ب ــادی برخ ــم اقتص جرای
ــال  ــه امس ــت: در ۹ ماه ــار داش ــت، اظه هاس
ــاق  ــال کاالی قاچ ــارد ری ــن 40 میلی همچنی
ــبت  ــه نس ــت ک ــده اس ــف ش ــتان کش در اس
ــال  ــارد ری ــه مــدت مشــابه پارســال 1٢ میلی ب

افزایــش نشــان می دهــد.
ــه  ــی ب ــوزش همگان ــرای آم ــالش ب وی از ت
عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی فعالیــت 
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــوزه مب ــرو در ح ــن نی ای

ــرد. ــام ب ن
ســرهنگ اســمعیل پــور گفــت: بدیهــی 
اســت کــه هــر گونــه برخــورد ســلبی بــا مقولــه 
ــه ســازی فرهنگــی و  ــدون زمین قاچــاق کاال ب
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــر ب ــب منج ــی مناس تبلیغ

ــد شــد. نخواه
وی افـــزود: در همیـــن راســـتا امســـال 
فعالیـــت  ســـاعت   800 و  هـــزار  هشـــت 
انتظامـــی  آموزشـــی توســـط فرماندهـــی 
آذربایجـــان شـــرقی تنهـــا در آمـــوزش و 

پـــرورش انجـــام شـــده اســـت.
کاالی  تبلیــغ  برشــورهای  توزیــع  از  وی 
ــدازی  ــوزان، راه ان ــش آم ــن دان ــی در بی ایران
ــواری در اداره  ــن خ ــا زمی ــارزه ب ــرارگاه مب ق
از  اســتفاده  و  اســتان  و شهرســازی  راه  کل 
ــور  ــن کاریکات ــل انجم ــی بدی ــای ب ظرفیت ه
تبریــز بــرای تبییــن مضــرات اســتفاده از کاالی 
قاچــاق و مزایــای بکارگیــری کاالی وطنــی 
بــه عنــوان برخــی دیگــر از اقدامــات فرهنگــی 
فرماندهــی انتظامــی آذربایجــان شــرقی در 

ــرد. ــام ب ــاق کاال ن ــا قاچ ــارزه ب ــه مب زمین
یک آسیب شناس :

آموزش و پرورش به رسالت 
پرورشی خود عمل کند

مهلت ثبت نام صفحات اجتماعی با 
5000 عضو تا 7 بهمن
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کاریکاتور

معرفی کتاب

سال 20۱7 میالدی و ترامپ!

»دنیای سوفی«
اثر یوستین گردر

محمدعلی خلجی

ـــروژی  معروف تریـــن اثـــر یوســـتین گـــردر ن
ـــه شـــمار مـــی رود. او کـــه اســـتاد فلســـفه در  ب
دانشـــگاه بـــوده اســـت ایـــن کتـــاب را بـــه 
منظـــور آمـــوزش شـــاگردانش می نویســـد و 
در آن بـــه ســـاده ترین شـــکل ممکـــن و 
در قالـــب یـــک رمـــان ششـــصد صفحـــه ای 
می کنـــد.  تشـــریح  را  فلســـفه  تاریـــخ 
ـــه  ـــی مواج ـــال عموم ـــا اقب ـــروژ ب ـــاب در ن کت
می شـــود و ترجمـــه انگلیســـی در ســـال 
انتشـــار عنـــوان پرفروش تریـــن کتـــاب 

ــد.  ــب می کنـ ــال را کسـ سـ
کتـــاب دنیـــای ســـوفی در واقـــع بـــرای 
ـــم فلســـفی نوشـــته  ـــا مفاهی ـــه ب ـــنایی اولی آش
ــان و  ــدم اول نوجوانـ ــت و در قـ ــده اسـ شـ
ــدف  ــده هـ ــوان خواننـ ــه عنـ ــان را بـ جوانـ
در نظـــر می گیرنـــد، بـــا ایـــن وجـــود، 
ــیله ی  ــفه بوسـ ــینه ی فلسـ ــناخت پیشـ شـ
ـــی از  ـــنین خال ـــی س ـــرای تمام ـــاب ب ـــن کت ای
ـــوان  ـــه عن ـــوالً ب ـــود و معم ـــد ب ـــف نخواه لط
ـــفه خوانی  ـــروع فلس ـــرای ش ـــاب ب ـــن کت اولی
ـــوفی  ـــای س ـــاب دنی ـــود. کت ـــنهاد می ش پیش
ـــه  ـــددی ب ـــان متع ـــط مترجم ـــران توس در ای
ـــیاری  ـــت و بس ـــده اس ـــده ش ـــی برگردان فارس
ــط  ــه توسـ ــاد کـ ــن کامشـ ــه ی حسـ ترجمـ
ـــت  ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ـــر ب ـــارات نیلوف انتش
را بهتریـــن ترجمـــه فارســـی ایـــن کتـــاب 

ننـــد. می دا

مفاخر آذربایجان

پرفســور محســن هشــترودي در ســال 
ــه  ــده ب ــز دی ــی در تبری ــری شمس 1٢86 هج
جهــان گشــود. او فرزنــد خلــف شیخ اســماعیل 
مجتهــد - از مشــاوران شــیخ محمــد  خیابانــي، 
ــود. آن بزرگــوار  یکــی از رهبــران مشــروطه- ب
ــه هاي  ــود را در مدرس ــي خ ــالت ابتدای تحصی
ســیروس و اقدســیه در تبریــز بــه پایان رســانید 
و بــراي ادامــه  تحصیــل بــه همــراه خانــواده اش 
بــه تهــران رفــت و بعــد از تحصیــالت مقدماتي 
ــکي  ــل پزش ــه تحصی ــد و ب ــون ش وارد دارالفن
پرداخــت ولــي بعــد از مدتــي آن را رها کــرده و 
بــراي تحصیــل عــازم پاریــس شــد و در رشــته 
ریاضــي از دانشــگاه ســوربون لیســانس گرفــت، 
ــان  ــي کارت ــور ال ــتي پرفس ــا سرپرس ــپس ب س
ــت و  ــش پرداخ ــه پژوه ــگاه ب ــان دانش در هم
ــه  ــق ب ــی موف ــری شمس ــال 1316هج در س
ــه ایــران  دریافــت مــدرک دکتــري گردیــد و ب

بازگشــت.
هشــترودي از ســال 1316 هجــری شمســی 
ادبیــات علــوم و دانشســراي  در دانشــکده 
عالــي تدریــس خــود را آغــاز کــرد و در 
ســال 13٢0هجــری شمســی بــه پایــه اســتاد 
ــي  ــک تحلیل ــي مکانی ــید و کرس ــي رس تمام
ــه  ــران ب ــگاه ته ــي دانش ــوزش ریاض ــروه آم گ
ســال هاي  در  بعدهــا  گردیــد.  واگــذار  وي 
ــي 1351 در بســیاري از کنفرانس هــا  13٢5 ال
ــه  ــرد و ب ــي شــرکت ک ــاي بین الملل و کنگره ه
ــت. او  ــه پرداخ ــرح مقال ــخنراني و ط ــراد س ای
ــي،  ــتادي دانشســراي عال ــام اس ــر مق ــالوه ب ع
ــز و ریاســت دانشــکده   ریاســت دانشــگاه تبری
ــود و از  ــده دار ب ــران را عه ــگاه ته ــوم دانش عل
ــه  ــود و ب ــه ب ــوم پای ــخت عل ــداران سرس طرف
ــت و  ــه داش ــفه عالق ــیقي و فلس ــعر و موس ش
توانایــي بیــان مطالــب علمــي بــه زبــان ســاده 
را دارا بــود. وي بــه عنــوان یــک متفکــر منتقــد 
پیشــرو و ریاضــي دان نامــدار ایرانــي داراي 
اهمیــت نمادیــن و شــخصیتي اثرگــذار در 

ــت. ــوده اس ــران ب ــر ای ــي معاص ــه علم جامع
ــود  ــان خـ ــرآوازه درزمـ ــمند پـ آن دانشـ
ــان  ــر جهـ ــي دان برتـ ــاه ریاضـ ــزو پنجـ جـ
ــود  ــر خـ ــر عمـ ــا آخـ ــد و تـ ــناخته شـ شـ
بـــه مطالعـــه و تحقیـــق پرداخـــت و آثـــار 
گرانقـــدري از خـــود بـــه یـــادگار گذاشـــت 
کتـــب  بـــه  مي تـــوان  آن هـــا  از  کـــه 
ـــر،  ـــش و هن ـــا، دان ـــیاه ه ـــداد، س ـــه  اع نظری
ــیر  ــي و سـ ــي مقدماتـ ــاي ریاضـ تمرین هـ

اندیشـــه  بشـــر اشـــاره کـــرد.
ـــد  ـــزرگ بع ـــمند ب ـــي آن دانش روح متعال
از عمـــري تـــالش و کوشـــش در اعتـــالي 
کشـــورش در هجدهـــم شـــهریور 1355 
ـــي  ـــم فان ـــران از عال ـــی در ته ـــری شمس هج
ــر  ــرد و پیکـ ــرواز کـ ــي پـ ــار باقـ ــه دیـ بـ
پاکـــش در بهشـــت زهرا)س( پایتخـــت آرام 

گرفـــت.

استاد فانی تبریزی

پرفسور
 محسن هشترودي

ــن  ــی دومی ــی تخصص ــت علم ــش نشس پی
کنفرانــس بیــن المللــی گردشــگری و معنویــت 
ــوزش  ــز آم ــل  مرک ــنبه در مح ــروز، دوش دی
علمــی کاربــردی شــهرداری تبریــز برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش ایرنــا،  دبیراجرایــی این نشســت 
گفــت: بــه منظــور همــکاری علمــی بــا دومیــن 
کنفرانــس بیــن المللــی معنویــت و گردشــگری 
کــه در بهمــن امســال در دانشــگاه علــم و 
فرهنــگ تهــران برگــزار می شــود، نشســت 

ــورد. ــد می خ ــز کلی ــور در تبری مزب
غالمحســـین کریمـــی، اهـــداف تبریـــز 
ــورهای اســـالمی  پایتخـــت گردشـــگری کشـ
ــور  ــج محـ ــه پنـ ــر پایـ ــال ٢018 را بـ در سـ
ــفه، دیـــن، اخـــالق«، »روانشناســـی و  »فلسـ
ـــت،  ـــه«، »مدیری ـــگ و جامع ـــالمت«، »فرهن س
ــاری  ــر« و »معمـ ــی و هنـ ــاد و بازاریابـ اقتصـ
و ادبیـــات« عنـــوان کـــرد و اظهـــار داشـــت:  
کنفرانـــس مزبـــور بـــه مباحثـــی چـــون 
»مبانـــی گردشـــگری و معنویـــت برآمـــده 
از فلســـفه و دیـــن«، »وجـــوه اشـــتراک و 
افتـــراق گردشـــگری مذهبـــی و گردشـــگری 
بـــا رویکـــرد معنـــوی«، »رابطـــه اخـــالق 
ــوی  ــرد معنـ ــا رویکـ ــی بـ ــردی و اجتماعـ فـ
بـــه گردشـــگری«، »تبییـــن انگیزه هـــای 
مـــادی و معنـــوی ســـفر«، »ویژگی هـــای 
ـــی  ـــل رانش ـــر عوام ـــذار ب ـــناختی تاثیرگ روان ش
ــر  ــگران«، »تاثیـ ــوی گردشـ ــی معنـ و کششـ

ـــالمت  ـــر س ـــگری ب ـــوی در گردش ـــه معن مراقب
ــی  ــان فرهنگـ ــات میـ ــم و روح ارتباطـ جسـ
ــرد  ــا رویکـ ــل آن بـ ــر متقابـ ــدار و تاثیـ پایـ
ـــانه در  ـــش رس ـــگری«، »نق ـــه گردش ـــوی ب معن
ـــگری«،  ـــه گردش ـــوی ب ـــرد معن ـــت رویک تقوی
»گردشـــگری، معنویـــت، صلـــح و دوســـتی« 

و »کیفیـــت و ســـبک زندگـــی بـــا رویکـــرد 
ـــت. ـــد پرداخ ـــگری« خواه ـــه گردش ـــوی ب معن

وی گفــت: دیگــر هــدف برگــزاری نشســت 
ــن  ــی بی ــکاری علم ــور را هم ــی مذک تخصص
موسســات آموزشــی و نخبــگان گردشــگری 
ــزار  ــر برگ ــگ و دیگ ــم و فرهن ــا دانشــگاه عل ب

کننــدگان کنفرانــس بیــن المللــی گردشــگری 
ایــن  کــرد:  اعــالم  و  عنــوان  معنویــت  و 
نشســت تخصصــی پنجشــنبه یکــم بهمــن 
شــهرداری  کاربــردی  علمــی  دانشــگاه  در 
بــرای  شــرکت  و  می شــود  برگــزار  تبریــز 
ــته های  ــان رش ــجویان و محقق ــاتید، دانش اس
گردشــگری، شهرســازی، هنــر، معمــاری و 
آزاد  ســایر متخصصــان حــوزه گردشــگری 

ــت. اس
کریمی از گشـایش رسـمی دفتـر نمایندگی 
انجمـن علمـی گردشـگری ایـران در تبریز خبر 
داد و افـزود: همزمـان بـا ایـن نشسـت علمـی 
دفتـر نمایندگـی انجمن توسـط رئیـس انجمن 
علمـی گردشـگری ایـران درخانـه تاریخی علی 
مسـیو تبریـز گشـایش خواهد یافـت و خدمات 
تحقیقاتـی و پژوهشـی و آموزشـی بـه عالقـه 

منـدان و دانشـجویان ارائـه خواهـد داد.
ــه  ــران بـ انجمـــن علمـــی گردشـــگری ایـ
منظـــور ارتقـــای دانـــش و گســـترش پدیـــده 
ـــی  ـــور آموزش ـــود ام ـــگری و بهب ـــت گردش صنع
ـــا مجـــوز رســـمی  ـــن رشـــته ب و پژوهشـــی در ای
وزارت علـــوم تحقیقـــات و فنـــاوری تشـــکیل 
ــای  ــی فعالیت هـ ــور اصلـ ــت. محـ ــده اسـ شـ
ایـــن انجمـــن تـــالش در جهـــت تقویـــت مبانـــی 
نظـــری، فلســـفی، روش شـــناختی و هدایـــت 
امـــور در راســـتای تحقیـــق و ترویـــج علـــوم 
بـــه منظـــور توســـعه مؤلفه هـــای اصلـــی 

صنعـــت گردشـــگری اســـت.

راه هـــای همـــکاری فرهنگـــی ایـــران و 
ـــئوالن  ـــت مس ـــان در نشس ـــوری آذربایج جمه
مســـئوالن  بـــا  کشـــور  ایـــن  فرهنگـــی 

ــد. ــی شـ ــرقی بررسـ ــان شـ آذربایجـ
ـــترک  ـــر، در نشســـت مش ـــه گـــزارش مه ب
رایـــزن فرهنگـــی ســـفارت ایـــران در باکـــو 
و مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
ارتقـــای  راه هـــای  شـــرقی  آذربایجـــان 
مابیـــن  فـــی  فرهنگـــی  همکاری هـــای 

بررســـی شـــد.
ـــی  ـــزن فرهنگ ـــی رای ـــم ابراهیم ـــید ابراهی س
ایـــران در باکـــو در ایـــن نشســـت گفـــت: در 
ـــوان  ـــوری را نمی ت ـــز دو کش ـــن هرگ روی زمی
ــوری  ــران و جمهـ ــد ایـ ــه هماننـ ــت کـ یافـ
ـــگ  ـــان و فرهن ـــخ و زب ـــر تاری ـــان از نظ آذربایج
ـــتراکات  ـــدازه اش ـــن ان ـــه ای ـــب ب ـــن و مذه و دی

ـــند. ـــته باش ـــی داش ـــق و تاریخ عمی
ــران و  ــت ایـ ــه دو ملـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
جمهـــوری آذربایجـــان ســـالیان ســـال باهـــم 
ـــریک  ـــر ش ـــادی یکدیگ ـــم و ش ـــته و در غ زیس
بـــوده انـــد، گفـــت: در ایـــن راســـتا هرچـــه 
همـــکاری کنیـــم بـــاز هـــم زمینه هـــای 

ــود دارد. ــترک وجـ مشـ
رایـــزن فرهنگـــی جمهـــوری اســـالمی 
ـــران  ـــر ای ـــت: ســـینما و تئات ـــو گف ـــران در باک ای
ـــان  ـــد آذربایج ـــان همانن ـــای جه ـــچ ج در هی
بـــا اســـتقبال مواجـــه نیســـت و بـــر هیمـــن 
اســـاس امـــکان همکاری هـــای بیشـــتر در 
ایـــن زمینه هـــا بیـــش از پیـــش فراهـــم 

شـــده اســـت.
ابراهیمــی تصریــح کــرد: امیدواریــم در 
ــا  ــینما ت ــر و س ــی از تئات ــای فرهنگ حوزه ه
موســیقی و شــعر و ادبیــات، همکاری هــای دو 
طــرف ارتقــا یابــد چــرا کــه ایــن هــم خواســت 
مســئوالن و هــم ملــت دو کشــور اســت و مــا 
نمی شناســیم  مــرزی  فرهنــگ  حــوزه  در 
چراکــه مرزهــای جغرافیایــی فقــط در حــوزه 

ــد. ــدا می کنن ــا پی ــی معن سیاس

محدودیتی برای همکاری ها وجود ندارد
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
ـــا  ـــت ب ـــن نشس ـــز در ای ـــرقی نی ـــان ش آذربایج
قدردانـــی از نقـــش رایـــزن فرهنگـــی ایـــران 
در باکـــو بـــرای ایجـــاد زمینه هـــای جدیـــد 
ــه  ــا توجـ ــت: بـ ــن گفـ ــی مابیـ ــکاری فـ همـ
بـــه اشـــتراکات گســـترده دو ملـــت ایـــران و 
ـــق  ـــرای تعمی ـــروز ب ـــان ام ـــوری آذربایج جمه
ایـــن روابـــط، فعـــاالن حـــوزه فرهنگـــی 

ــد. ــر دوش دارنـ ــنگینی بـ ــئولیت سـ مسـ
ـــی  ـــرد: اهال ـــح ک محمـــد محمدپـــور تصری
ــد پلـــی  ــور هماننـ ــر دو کشـ فرهنـــگ و هنـ
هســـتند کـــه بایـــد بیـــن گذشـــته تاریخـــی 
ــا  ــد تـ ــل کننـ ــم متصـ ــه هـ ــده را بـ و آینـ
ــار  ــی دچـ ــر هویتـ ــدی از نظـ ــل های بعـ نسـ

ــند. ــردرگمی نباشـ سـ

وی از حضـــور گـــروه تئاتـــر موزیـــکال 
ــرد  ــتقبال کـ ــز اسـ ــو در تبریـ ــی باکـ دولتـ
و افـــزود: تئاتـــر صرفـــا نبایـــد بـــه عنـــوان 
نمایـــش بـــه کار آیـــد بلکـــه هنرهـــای 
ــول  ــعادت و تحـ ــرای سـ ــی بـ ــی راهـ نمایشـ

ــت. ــری اسـ بشـ
ـــدی  ـــه من ـــه عالق ـــاره ب ـــا اش ـــور ب محمدپ
ــرای  ــران بـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــت جمهـ دولـ
بـــا  فرهنگـــی  همکاری هـــای  ارتقـــای 
ــاده  ــا آمـ ــت: مـ ــان گفـ ــوری آذربایجـ جمهـ
ــوری  ــری جمهـ ــای هنـ ــی از گروه هـ میزبانـ
ــی و  ــدات فرهنگـ ــادل تولیـ ــان، تبـ آذربایجـ

ــتیم. ــترک هسـ ــار مشـ ــد آثـ ــز تولیـ نیـ
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی 
ــایی  ــزوم شناسـ ــر لـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
و  نیازهـــای دوطـــرف  و شـــفاف ســـازی 

زمینه هـــای همـــکاری تاکیـــد و تصریـــح 
ـــی  ـــران محدودیت ـــالمی ای ـــوری اس ـــرد: جمه ک
ــای فـــی مابیـــن  ــای همکاری هـ ــرای ارتقـ بـ
ـــی در  ـــات فرهنگ ـــه خدم ـــاده ارائ ـــته و آم نداش

ایـــن کشـــور هســـتیم.

قدرت حوزه فرهنگی
ــوری  ــی جمه ــکال دولت ــر موزی ــس تئات رئی
آذربایجــان نیــز در ایــن نشســت طی ســخنانی 
ــگ  ــوزه فرهن ــه ح ــه آنچ ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
می کنــد سیاســتمداران از آن ناتواننــد، گفــت: 
در اولیــن روزی کــه پــس از فروپاشــی شــوروی 
ــا  ــتمداران م ــوز سیاس ــم هن ــران آمدی ــه ای ب

ــد. باهــم دیــدار نکــرده بودن
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــف بـ ــمت الالیـ ــی قسـ علـ
عشـــق و عالقـــه تاریخـــی مـــردم جمهـــوری 
آذربایجـــان بـــه ایـــران تاکیـــد کـــرد: مـــردم 
ــران و  ــق ایـ ــه عشـ ــد بـ ــان از تولـ آذربایجـ

تبریـــز زندگـــی کـــرده انـــد.
 107 ســـابقه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــو  ــی باکـ ــکال دولتـ ــر موزیـ ــاله تئاتـ سـ
ـــروه در  ـــن گ ـــه ای ـــرد: گرچ ـــان ک خاطرنش
ـــه  ـــرای برنام ـــه اج ـــان ب ـــاط جه ـــی نق اقص
پرداختـــه ولـــی نخســـتین حضورمـــان 
از ویژگـــی بســـیار مهمـــی  تبریـــز  در 
برخـــوردار اســـت و هرگـــز ایـــن خاطـــره 

را فرامـــوش نخواهیـــم کـــرد.
دولتـــی  موزیـــکال  تئاتـــر  رئیـــس 
ـــده  ـــه ش ـــای ارائ ـــان اجراه ـــوری آذربایج جمه
در جشـــنواره دوم تئاتـــر فجـــر اســـتانی 
ـــت:  ـــرد و گف آذربایجـــان شـــرقی را تحســـین ک
امیدواریـــم بـــا حضورمـــان در تبریـــز مســـیر 
همکاری هـــای  ارتقـــای  بـــرای  ای  تـــازه 
فرهنگـــی فـــی مابیـــن بـــاز شـــود و تئاتـــر 
ـــی  ـــای نمایش ـــن هنره ـــو و انجم ـــکال باک موزی
ـــا  ـــک ب ـــده ای نزدی ـــرقی در آین ـــان ش آذربایج
ـــد  ـــترک تولی ـــاری مش ـــدان آث ـــور هنرمن حض

کننـــد.

یک فعال گردشـگری سـاخت عروسـک های 
بومـی را راهی برای اشـتغال زایی زنان دانسـت 
و گفت:مـا تنهـا نمی توانیم به مسـایل اقتصادی 
ارزش هـای  و  فرهنـگ  حفـظ  و  کنیـم  توجـه 

بومـی هـر منطقـه را نادیـده بگیریم.
ــر،  ــا مه ــو ب ــت وگ ــانی در گف ــانه احس افس
ــرای  ــی ب ــی را راه ــک های بوم ــاخت عروس س
ــان دانســت و گفــت:  ــرای زن ایجــاد اشــتغال ب
ــک  ــدف کم ــا ه ــی ب ــوالت فرهنگ ــن محص ای
بــه ایجــاد معیشــت مکمــل و بــه منظــور 
ــی  ــع طبیع ــویه از مناب ــتفاده یکس ــش اس کاه
در روســتاها تولیــد و عرضــه می شــود. بــه 
ایــن عروســک ها  عبارتــی مــا در ســاخت 
ــه  ــدار، توج ــعه پای ــت و توس ــط زیس ــه محی ب
ویــژه داشــته ایــم. تمامــی مراحــل طراحــی و 
ــن عروســک ها در روســتا و توســط  ســاخت ای
بانــوان هنرمنــد روستایی-عشــایری  انجــام 
اعضــای  کنــار  در  ســازندگان  و  می گیــرد 
ــری  ــار هن ــن آث ــق ای ــه خل ــود ب ــواده خ خان
ــت  ــن مســاله موجــب تقوی ــد و همی می پردازن

تعامــل میــان نســل ها می شــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در ســاخت 
ــاد  ــه اقتص ــا ب ــی تنه ــک های بوم ــن عروس ای
ــت:  ــده، گف ــه نش ــادی توج ــای اقتص و جنبه ه
ــا  ــی مهــم باشــد م اگــر تنهــا جنبــه درآمدزای
ــان کرمانــی بخواهیــم تــا پتــه  می توانیــم از زن
دوزی را بــه زنــان زنجانــی هــم آمــوزش دهنــد 
امــا مــن نبایــد هنــر یــک منطقــه از ایــران را 
ــن مســاله  ــه ای ــرم چراک ــر بب ــه دیگ ــه منطق ب

ــز اســت. ــش برانگی چال
بــه گفتــه ایــن کارآفریــن، منحصــر بــه  فــرد 
ویژگی هــای عروســک های  از دیگــر  بــودن 

ــا تولیــد  بومــی اســت. همچنیــن ســازندگان ب
ــش  ــش از پی ــود بی ــی خ ــک های محل عروس
ــنا  ــود آش ــه خ ــش  منطق ــگ و پوش ــا فرهن ب
می شــوند. عــالوه برایــن بــا پرداختــن بــه 
هــر  »کارآوا« هــای  بومــی  عروســک های 
ــگام  ــان هن ــرا زن ــود زی ــظ می ش ــه حف منطق
ــد  ــی می خوانن ــوالت الالی ــن محص ــاخت ای س
ــته  ــرات گذش ــعرها، خاط ــا، ش ــس الالیی ه پ
و ســایر ارزش هــای بومــی مرتبــط یــادآوری و 

حفــظ می شــوند.
احســانی بــه نقــش زنــان در معرفــی صنایــع 
دســتی هــر منطقــه نیــز اشــاره و بیــان کــرد: 
ــای  ــی فرآورده ه ــی در معرف ــش مهم ــان نق زن
ــک های  ــه عروس ــه از جمل ــر منطق ــتی ه دس
ــی  ــن نوع ــکالی دارد م ــه اش ــد. چ ــی دارن بوم
ــک ها و  ــام عروس ــواع و اقس ــد ان ــار خری در کن
ــژه  ــه طــور وی ــای خارجــی و ب اســباب بازی ه
چینــی عروســک های بومــی را خریــداری و 
ــم  ــن کار ه ــا ای ــم؟ ب ــه کن ــا هدی ــه بچه ه ب
بــه زنــان کــم درآمــد کمــک کــرده ام هــم بــه 

ــاس داشــته ام. فرهنــگ خــود را پ
نویســـنده کتـــاب »اکوتوریســـم راهـــی 
ایـــن  گفـــت:  پایـــدار«  توســـعه  بـــرای 
ــت  ــط زیسـ ــا محیـ ــازگار بـ ــک ها سـ عروسـ
غنـــی  فرهنـــگ  نشـــانه های  و  هســـتند 
ـــن   ـــد. بنابرای ـــراه دارن ـــود هم ـــا خ ـــه را ب منطق
ــک های  ــاختن  عروسـ ــا سـ ــوان بـ ــل جـ نسـ
ایـــن چنیـــن نـــه تنهـــا بـــا فرهنـــگ خـــود 
آشـــتی می کنـــد بلکـــه بـــا فـــروش آن هـــا 
وابســـتگی خـــود را بـــه منابـــع طبیعـــی 
ــی  ــای فرهنگـ ــد و ارزش هـ ــش می دهـ کاهـ
ـــد. ـــادر می کن ـــق ص ـــایر مناط ـــه س ـــود را ب خ

فجـر  فیلـم  جشـنواره  سـی وپنجمین  دبیـر 
گفـت: یـک نقـدی که بـه جشـنواره فیلـم فجر 
سـرمایه های  کـه  اسـت  ایـن  می شـود،  وارد 
اصلـی سـینمای ایران در مدتی خـاص رونمایی 
می شـوند بـه گونـه ای کـه انـگار بـه مال مـان 

زده ایم. آتـش 
ــدری در  ــد حی ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــر جشــنواره  ــوان دبی ــه عن ــه اینکــه ب پاســخ ب
فیلــم فجــر خــودش چــه انتقــادی به جشــنواره 
دارد، بیــان کــرد: جشــنواره فیلــم فجــر بــرای 
ــادی  مــردم خیلــی مهــم اســت و جذابیــت زی
دارد و بخــش عمــده ای از فیلم هــای مــا در 
ایــن جشــنواره رونمایــی می شــوند. بخشــی از 
انتقــاد وارد شــده بــه جشــنواره ایــن اســت کــه 
ــن  ــا در ای ــینمای م ــرمایه س ــه آورده و س هم
ــه بســیاری  ــی ک ــده می شــود، در حال ــام دی ای
را  کار  ایــن  دنیــا  بــزرگ  جشــنواره های  از 
ــه  ــال را ب ــای س ــن فیلم ه ــد و بهتری نمی کنن

می آورنــد. جشنواره های شــان 
وی ادامـه داد: امـا نقـدی کـه بـه جشـنواره 
کـه  اسـت  ایـن  می شـود،  وارد  فجـر  فیلـم 
سـرمایه های اصلـی سـینمای ایـران در مدتـی 
خـاص رونمایـی می شـود، یعنی به گونـه ای که 
انـگار بـه مال مـان آتـش زده ایـم. همـه فیلم ها 
ولـی  می بینیـم  روزه   10 فرصـت  یـک  در  را 
ایـن خطـر هـم وجـود دارد برخـی فیلم هـا بـه 
دلیـل ایـن سیاسـتی که از قبل گذاشـته شـده 
)سیاسـتی کـه بـر مبنـای آن فیلم هایـی که در 
جشـنواره حضـور داشـته اند، در چرخـه اکـران 

قـرار می گرفتنـد( از اکـران بازبماننـد.
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــدری در پاس حی
ــف  ــر در ادوار مختل ــم فج ــنواره فیل ــرا جش چ

ــی  ــی برخ ــده و حت ــه رو ش ــی روب ــا تغییرات ب
ــر  ــه تغیی ــال ب ــه ح ــا ب ــنواره ت ــران جش دبی
شــکل ســیمرغ و جایــزه ای کــه جشــنواره 
بــا آن شــناخته می شــود اقــدام کرده انــد، 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــت: جش گف
ــورای  ــد ش ــدارد، فاق ــی ن ــاختار ثابت ــه س اینک
ــه  ــن قضی ــت و همی ــت اس ــتگذاری ثاب سیاس
ســبب می شــود کــه دبیــران جشــنواره در 
مقاطــع مختلــف دســت بــه تغییراتــی در 
ــی را  ــاختار ثابت ــد س ــا بای ــد. م جشــنواره بزنن
بــرای جشــنواره لحــاظ کنیــم و یک ســاختمان 
اصلــی بــرای جشــنواره داشــته باشــیم. تــا بــه 
ــم  ــنواره فیل ــار دوره از جش ــی و چه ــال س ح
فجــر برگــزار شــده و در برخــی از ایــن دوره هــا 
هــم دبیــران ســالیق خــود را اعمــال کرده انــد.

دبیـر جشـنواره فیلـم فجـر دربـاره انتقاداتی 
کـه به بـاال بودن تعـداد جوایز جشـنواره مطرح  
می شـود، اظهـار کـرد: ایـن نکتـه مهمی اسـت 
و بسـیاری از کارشناسـان سـینما ایـن انتقاد را 
بـه جشـنواره دارنـد. سـال گذشـته مـا از تعداد 
جوایـز کـم کردیـم امـا به دلیـل اینکـه دو نگاه 
بـه جشـنواره وجـود دارد؛ یعنـی آن را جشـن 
سـینمای ایـران در دهـه فجـر از یـک سـو و 
دیگـر  سـوی  از  ایـران  سـینمایی  جشـنواره 

می کننـد. قلمـداد 
وی افـزود: مـا امسـال در بخـش داوری کار 
را  انتقـاد  ایـن  سـینماگران  و  داریـم  سـختی 
داشـتند کـه چـرا فیلم هـا را در بخـش مسـابقه 
افزایـش داده ایـم. ایـن انتقاد درسـتی اسـت که 
هـم جوایـز زیـاد اسـت و هـم تعـداد فیلم هایی 
کـه بـرای مسـابقه انتخاب می شـوند شـرایط را 

بـرای داوری دشـوار می کنـد.

پیش نشست کنفرانس بین المللی 
گردشگری و معنویت برگزار شد

گالب آدینه:
جشنواره فجر استانی باعث ارتقای 

تئاتر می شود

ــت:  ــورمان گف ــر کش ــته تئات ــر برجس بازیگ
ــر  ــون تئات ــری چ ــنواره های معتب ــرای جش اج
ــرای رشــد و ارتقــای تئاتــر در  فجــر اســتانی ب
ــف کشــور بســیار الزم اســت. شــهرهای مختل

افـزود:  آدینـه  گالب  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
تشـویق  موجـب  جشـنواره ها  ایـن  برگـزاری 
جوانان، هنرمندان، دسـت انـدرکاران و متولیان 
فرهنـگ و هنـر خواهـد بـود کـه در یـک دوره 
کوتـاه هـم کارهای خـود را ارائـه می کنند و هم 
کار همـکاران خـود از شهرسـتان ها و مناطـق 

می بیننـد. را  مختلـف 
بــودن جشــنواره  رقابتــی  پیشــنهاد  وی 
تئاتــر فجــر را مطــرح و اظهــار کــرد: اگــر 
ــن رقابت هــای  جشــنواره ای رقابتــی باشــد، ای

می کنــد. بیشــتر  را  انگیزه هــا  ســالم 
بازیگــر مطــرح تئاتــر کشــور بــا اشــاره 
ــر  ــر فج ــنواره تئات ــن جش ــزاری دومی ــه برگ ب
ایــن  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  اســتانی 
جشــنواره ها اگــر مختــص تهــران نباشــد و 
ــد در آن  ــم بتوانن ــور ه ــهرهای کش ــایر ش س
ــی  ــک خیل ــی ش ــند، ب ــته باش ــرکت داش ش

ــود. ــد ب ــد خواه مفی
ــز  ــن تمرک ــن ای ــر م ــه نظ ــه داد: ب وی ادام
ــر در  ــتر تئات ــه بیش ــد هرچ ــث رش ــی باع زدای

ــد. ــد ش ــه کشــور خواه هم
گالب آدینـه بـا اشـاره به جایـگاه تئاتر تبریز 
و آذربایجـان شـرقی گفـت: مـن پیـش از ایـن 
هـم با تئاتـر تبریز و آثـار هنرمنـدان آذربایجان 
شـرقی آشـنایی داشـتم و بـا توجه بـه اجراهای 
در  مختلـف،  جشـنواره های  در  شـده  ارائـه 
مجمـوع دیـد بسـیار خوبی دربـاره تئاتـر تبریز 

بیـن اهالـی این رشـته وجـود دارد.
ــا  ــا فرجــاد و شــیرین بین ــه، مون گالب آدین
همــراه دیگــر همــکاران خــود بــا اجــرای 
ــگ«  ــاالر جن ــن س ــای غمگی ــش »بیوه ه نمای
ــور  ــین پ ــن حس ــهاب الدی ــی ش ــه کارگردان ب
ــان  ــر آذربایج ــر فج ــنواره تئات ــن جش در دومی
ــد کــه اجــرای آن هــا  شــرقی حضــور یافتــه ان
ــدان مواجــه  ــه من ــا اســتقبال گســترده عالق ب

شــد.

درگذشت خاقانی شناس عجب شیری

دکتر عباس ماهیار، استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه خوارزمی و خاقانی شناس بزرگ معاصر دار 

فانی را وداع گفت.
بـه گـزارش شـهریار، ایـن اسـتاد نام آشـنای 
زبـان و ادبیات فارسـی پس از یـک عمر تحقیق 
همچـون  تخصصـی  حوزه هـای  در  تدریـس  و 
خاقانی شناسـی، عـروض و قافیـه، صـرف و نحو 
عربـی، مرجع شناسـی و روش تحقیـق در سـن 

80 سـالگی جـان بـه جانـان تسـلیم کرد.
دانشگاه خوارزمی در طول هفته اخیر در سوگ 
سه استاد خویش نشسته است. پس از درگذشت 
شریعتمداری  علی  دکتر  و  زاکانی  احمد  دکتر 
و  دانشجویان  ماهیار  دکتر  آسمانی شدن  اینک 

دلبستگان این استاد برجسته را سوگوار کرد.
در   1316 دی  هشتم  در  ماهیار  عباس 
با   1357 سال  در  وی  شد.  متولد  عجب شیر 
انتقادی  نگارش پایان نامه ای با عنوان »تصحیح 
و  زبان  دکتری  مدرک  اخسیکتی«  اثیر  دیوان 
ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

عربی«،  نحو  و  »صرف  فارسی«،  »عروض 
»مالک  تحقیق«،  روش  و  ادبی  »مرجع شناسی 
»گزیده  خاقانی«،  قصاید  شرح  سخن:  ملک 
اشعار خاقانی«، »خاقانی: شاعر بلورین شکسته 
مجلد«،   6 در  خاقانی  مشکالت  »شرح  دل«، 
»سحر بیان خاقانی« و »نجوم قدیم و بازتاب آن 
تالیفات منتشر  از  نام شماری  در ادب پارسی« 

شده دکتر عباس ماهیار است.

بررسی راهکارهای همکاری فرهنگی 
ایران و جمهوری آذربایجان

احسانی تاکید کرد:

کارآفرینی برای زنان با توجه به عروسک های بومی
انتقادی که دبیر جشنواره فیلم فجر

به این رویداد دارد
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شماره آگهی: 139503904068000299    /    تاریخ آگهی: 1395/10/23    /    م الف: 6289
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

به استناد اسناد رهنی شماره ۹71۹1 مورخ 87/07/16 و 103176 مورخ ۹0/01/08 تنظیمی دفترخانه 4۹ تبریز فی ما بین بانک صادرات آذربایجان شرقی و آقای جلیل مجیدپور بعنوان گیرنده 
تسهیالت و راهن مطروحه در پرونده کالسه ۹4008۹۹ اجرای ثبت تبریز شش دانگ یک باب جای خانه قطعه 3 تفکیکی تحت پالک ٢ و 3 و 4 فرعی باقیمانده از 787۹ اصلی بخش 5 تبریز که در 

اجرای دستور وارده 10٢85۹ مورخ ۹1/11/03 به پالک 17 فرعی از 787۹ اصلی بخش  5 تبریز استانداردسازی شده است و به مساحت ٢73/35 مترمربع در صفحه 545 دفتر ٢50 امالک ثبت تبریز 
بنام وثیقه گذار فوق ثبت و سند صادر شده و محدود به حدود ذیل می باشد شماالً به طول 14/45 متر پی به پی دیوار قطعه دوم تفکیکی از این پالک شرقا به طول 18/40 متر به دیوار اشتراکی با پالک 
7880 جنوبا جزء اول بطول 13/50  متر درب و دیواریست به دربند 8 متری و جزء دوم به طول 3/05 متر پخی است به کوچه مزبور غربا به طول 16/40 متر دیواریست به کوچه 4 متری که برابر گزارش 
مورخ ۹4/10/10 مامور اجرای ثبت تبریز ملک مذکور بصورت خانه مسکونی با اسکلت بتنی در 6 قطعه شامل زیرزمین و 5 طبقه فوقانی که طبقات باالی همکف هر طبقه  دو واحد مجزا می باشد حسب 
اعالم واحدهای غربی طبقات اول و دوم و سوم در ید آقای جلیل مجیدپور و خالی از سکنه بوده و سایر واحدها از طریق سند عادی به اشخاص ثالث واگذار گردیده ضمنا طبقه چهارم بعلت سایه افکنی 

دارای شیب از حد شمالی می باشد با امتیازات برق 5 رشته و گاز مستقل برای هر واحد و آب یک رشته به نشانی تبریز خیابان خطیب کوچه شهید قرجه داغی روبه روی کاشی 44 واقع شده و برابر نظریه 
ارزیابی مورخ ۹5/03/1٢ کارشناس رسمی دادگستری)تجدیدنظر( شش دانگ پالک مذکور با عرصه به مساحت ٢73/35 مترمربع و اعیانی های موجود در 6 طبقه با اسکلت بتن آرمه شامل زیر زمین، 

همکف، و چهار طبقه مسکونی که طبقه آخر به صورت شیبدار اجرا گردیده است و هر طبقه ٢ واحد میباشد که غیر از دیوارهای طبقه همکف و حیاط نماسازی انجام شده و نمای عربی آجری و جنوبی 
ترکیبی از سنگ و آجر و محل آسانسور موجود بوده ولی آسانسور کار نشده و همچنین نازک کاری زیرزمین انجام نگردیده راه پله ها فاقد نرده و کف سازی و نازک کاری پیلوت خیلی ناقص کار شده با یک 
فقره انشعاب آب و ۹ فقره انشعاب گاز و 5 عدد کنتور برق با حدود 110٢/6٢ مترمربع اعیانی به مبلغ ده میلیارد و سی صد و هشتاد میلیون و پانصد و هفتاد و چهار هزار ریال در قبال طلب و حق االجرای 

پرونده ارزیابی گردیده. که از ساعت ۹ صبح الی 1٢ ظهر روز دوشنبه مورخ ۹5/11/٢5 در محل اجرای ثبت تبریز واقع در تبریز - جاده ائل گولی - باالتر از فلکه خیام - روبروی قنادی تک درخت - 
ساختمان پست - طبقه همکف - اداره اجرای اسناد رسمی تبریز از طریق مزایده بفروش می رسد مزایده از مبلغ ذکر شده در باال شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار فروخته می شود. 
ضمنا بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق اشتراک و انشعاب و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعی معلوم شده یا نشده باشد و همچنین حق 
حراج زاید بر مبلغ مزایده بر عهده خریدار می باشد و در صورت وجود وجه مازاد حاصل از فروش،  وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 1٢1 آیین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد و هر 

گاه روز مزایده مصادف با تعطیلی غیرمترقبه باشد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان مکان و زمان برگزار خواهد شد.
معاون واحد اجرای  اسناد رسمی تبریز - شری زاده

تاریخ انتشار: 95/10/28

تراکتورســـازی تبریـــز بعـــد از ترمیـــم 
ـــتین  ـــام در نخس ـــادگار ام ـــگاه ی ـــن ورزش چم
ـــم  ـــان تی ـــگاه میزب ـــن ورزش ـــود در ای ـــدار خ دی

صنعـــت نفـــت آبـــادان اســـت.
چارچـــوب  از  تابنـــاک،  گـــزارش  بـــه 
ـــروز،  ـــر ام ـــگ برت ـــم لی ـــه هفده مســـابقات هفت
ســـه شـــنبه تراکتورســـازی تبریـــز در ورزشـــگاه 
یـــادگار امـــام )ره( تبریـــز میزبـــان تیـــم 
ـــت. ـــادان اس ـــت آب ـــت نف ـــده صنع ـــول ش متح

ــا  ــروز بـ ــاعت 15 امـ ــدار از سـ ــن دیـ  ایـ
ــود بنیـــادی فـــر، قهرمـــان  قضـــاوت موعـ
نجفـــی، محســـن ســـلطانی و پیـــروز ســـیف 

اهلل پـــور آغـــاز می شـــود.
از  یکــی  کــه  تبریــز  ســازی  تراکتــور   
ــر هســت  ــگ برت ــی لی ــی قهرمان ــان اصل مدعی
در هفتــه گذشــته در مقابــل دیگــر تیــم 
خوزســتانی یعنــی اســتقالل خوزســتان بــا 
تــک گل شــریفی در دقایــق پایانــی بــه برتــری 
رســید و ســه امتیــاز مهمــی را مقابــل قهرمــان 
ــا  ــرد ام ــب ک ــر کس ــگ برت ــته لی ــل گذش فص
قلعــه نویــی بــا وجــود کســب ایــن ســه امتیــاز 
از بــازی شــاگردان خــود راضــی نبــود و نســبت 
بــه نحــوه بــازی آن هــا لــب بــه انتقــاد گشــود. 
قلعـــه نویـــی کـــه بـــه دنبـــال قهرمانـــی 
ـــد  ـــت نمی خواه ـــر اس ـــگ برت ـــل لی ـــن فص ای
ـــکل  ـــم مش ـــرای تی ـــیه ب ـــن حاش ـــک تری کوچ
ــت دادن  ــا از دسـ ــور بـ ــود. تراکتـ ــاز شـ سـ
ـــد  ـــاه و احم ـــذب عالیش ـــی و ج ـــروش رفیع س
ــط  ــدی در خـ ــب جدیـ ــا ترکیـ ــی بـ نوراللهـ
ـــان  ـــل حریف ـــل دوم مقاب ـــم فص ـــک در نی هافب

ــد. ــی می کنـ ــف آرایـ صـ
  صنعـــت نفـــت آبـــادان هـــم بـــا تغییـــر 
ـــد.  ـــه ش ـــل مواج ـــم فص ـــود در نی ـــرمربی خ س

ایـــن تیـــم آبادانـــی بـــا فیـــروز کریمـــی در 
ـــه  ـــن فصـــل در هفت ـــه خـــود در ای ـــن تجرب اولی
گذشـــته بـــا حســـاب دو بـــر یـــک از ســـد 
ـــن  ـــا کســـب پنجمی ـــا ب ـــم گذشـــت ت ـــای ق صب
بـــردش، 1۹ امتیـــازی شـــده و در رده دهـــم 

جـــدول قـــرار گیـــرد.
تقابـــل دو  را می تـــوان  دیـــدار  ایـــن   
ــی  ــه یکـ ــت البتـ ــتقالل دانسـ ــرمربی اسـ سـ

ــاکام. ــری نـ ــق و دیگـ موفـ
ـــه  ـــران ب ـــتقالل ته ـــا اس ـــه ب ـــی ک ـــه نوی قلع

ـــت  ـــیده اس ـــادی رس ـــارات زی ـــن و افتخ عناوی
بـــا فیـــروز کریمـــی مواجـــه می شـــود کـــه 
بـــا اســـتقالل ســـیزدهم لیـــگ برتـــر شـــده 
ـــردن  ـــص ب ـــی متخص ـــروز کریم ـــا فی ـــت ام اس
تیم هـــای بـــزرگ اســـت. بایـــد منتظـــر 
ــم  ــن دو تیـ ــدال ایـ ــه جـ ــد کـ ــد و دیـ مانـ
در ورزشـــگاه یـــادگار امـــام تبریـــز بـــا چـــه 

نتیجـــه ای همـــراه خواهـــد شـــد.
و  تراکتورســـازی  از  محمـــدی  هـــادی 
ـــادان دو  ـــت آب ـــت نف ـــی از صنع ـــین بغالن حس

محـــروم ایـــن مســـابقه هســـتند. همچنیـــن 
ـــواداران،  ـــت ه ـــت محرومی ـــه عل ـــازی ب ـــن ب ای
ـــود. ـــزار می ش ـــاگران برگ ـــور تماش ـــدون حض ب

رضایت قلعه نویی از شرایط چمن
ـــازی  ـــرمربی تراکتورس ـــال س ـــن ح در همی
ـــبت  ـــی نس ـــته انتقادات ـــای گذش ـــه در ماه ه ک
ـــام  ـــادگار ام ـــگاه ی ـــن ورزش ـــرایط چم ـــه ش ب
)ره( تبریـــز داشـــت، پیـــش از برگـــزاری 
رقابـــت بـــا نفـــت آبـــادان، رضایـــت خـــود را 
ـــرد. ـــالم ک ـــگاه اع ـــن ورزش ـــد ای ـــن جدی از چم

شـــاگردان قلعه نویـــی کـــه تاکنـــون در 
ــدان  ــه میـ ــام )ره( بـ ــادگار امـ ــگاه یـ ورزشـ
ـــن  ـــرایط چم ـــا ش ـــنایی ب ـــرای آش ـــد ب نرفته ان
ــش از  ــن پیـ ــگاه، تمریـ ــن ورزشـ ــد ایـ جدیـ
ـــزاری  ـــادان را در محـــل برگ ـــت آب ـــا نف ـــازی ب ب
ــت  ــت نفـ ــا صنعـ ــازی بـ ــدار تراکتورسـ دیـ

برگـــزار کردنـــد.
قلعه نویـــی  امیـــر  تمریـــن  ایـــن  در 
ـــد  ـــن جدی ـــرایط چم ـــود را از ش ـــت خ رضای
ورزشـــگاه یـــادگار امـــام )ره( اعـــالم کـــرد 
و گفـــت: ایـــن ورزشـــگاه آمـــاده برگـــزاری 
ـــن  ـــت. پیش ازای ـــر اس ـــگ برت ـــای لی دیداره
قـــرار بـــود چمـــن جدیـــد ایـــن ورزشـــگاه 
در دور رفـــت رقابت هـــای لیـــگ برتـــر 
فوتبـــال بـــه بهره بـــرداری برســـد امـــا 
قلعه نویـــی درخواســـت کـــرده بـــود بـــرای 
آمـــاده شـــدن ایـــن چمـــن دیدارهـــای دور 
ــگاه  ــن ورزشـ ــر در ایـ برگشـــت لیـــگ برتـ

برگـــزار شـــود.
ـــام )ره(  ـــادگار ام ـــگاه ی ـــد ورزش ـــن جدی چم
تبریـــز در دیـــدار ماشین ســـازی و فـــوالد 

ــید. ــه بهره بـــرداری رسـ ــتان بـ خوزسـ

ســـتاره ایرانـــی تیـــم روســـتوف کـــه 
بـــا گلزنـــی برابـــر بایـــرن مونیـــخ در لیـــگ 
ــی  ــتریان خوبـ ــد مشـ ــق شـ ــان موفـ قهرمانـ
ـــاال در  ـــد، احتم ـــا کن ـــت و پ ـــود دس ـــرای خ ب
ژانویـــه راهـــی تیـــم دیگـــری خواهـــد شـــد.

ـــا  ـــام تنش ه ـــد از تم ـــا، بع ـــزارش ایلن ـــه گ ب
و جنجـــال هایـــی کـــه بـــر ســـر جدایـــی ســـردار 
ـــدن در  ـــن کازان و مان ـــگاه روبی ـــون از باش آزم
ـــال  ـــیون فوتب ـــورد و فدراس ـــم خ ـــتوف رق روس
ـــتوف  ـــگاه روس ـــه باش ـــق را ب ـــم ح ـــیه ه روس
ــا  ــت بـ ــم گرفـ ــن تصمیـ ــگاه روبیـ داد باشـ
دراختیـــار گرفتـــن بهتریـــن وکالی ورزشـــی 
ـــق  ـــه ح ـــه ب ـــا بلک ـــد ت ـــکایت کن ـــا ش ـــه فیف ب
ــی  ــتاره ایرانـ ــال سـ ــود در قبـ ــوق خـ و حقـ

ـــد. برس
ــاه از  ــه مـ ــه سـ ــک بـ ــت نزدیـ ــا گذشـ بـ
ایـــن دعـــوای حقوقـــی رســـانه های روســـیه 
ـــا  ـــا ت ـــی فیف ـــه انضباط ـــدند کمیت ـــی ش مدع
30 بهمـــن حکـــم خـــود در قبـــال پرونـــده 
شـــکایت روبیـــن کازان از ســـردار آزمـــون و 
باشـــگاه روســـتوف را اعـــالم خواهـــد کـــرد. 
ســـایت SOV روســـیه بـــه نقـــل از وکیـــل 
ـــت:»  ـــف نوش ـــوری زایتس ـــتوف ی ـــگاه روس باش
ـــت  ـــا دریاف ـــه ای از فیف ـــتوف نام ـــگاه روس باش
ـــکایت  ـــم ش ـــه حک ـــن ک ـــر ای ـــی ب ـــرده مبن ک
ـــون  ـــردار آزم ـــت س ـــرای مالکی ـــن کازان ب روبی
ـــد  ـــالم خواه ـــادر و اع ـــه ص ـــا روز 1۹ ژانوی را ت
ـــدت  ـــی م ـــوای طوالن ـــن دع ـــه ای ـــا ب ـــرد ت ک

پایـــان داده شـــود.«
از  بســـیاری  خبـــر  همیـــن  پیـــرو 
و  ماه هـــا  در  کـــه  روســـی  رســـانه های 

قریـــب  فـــروش  از  گذشـــته  هفته هـــای 
ـــی  ـــگاه بزرگ ـــه باش ـــون ب ـــردار آزم ـــوع س الوق
در اروپـــا خبـــر داده بودنـــد، مدعـــی شـــدند 
ـــی در  ـــر فراوان ـــا تاثی ـــادره از فیف ـــم ص ـــه حک ک
ـــت  ـــد داش ـــده خواه ـــردار در آین ـــت س سرنوش
چـــون مذاکـــرات پنهانـــی ســـران روســـتوف 
ـــی  ـــتعد ایران ـــم مس ـــن مهاج ـــتریان ای ـــا مش ب
بـــه خاطـــر ایـــن حکـــم فیفـــا نیمـــه تمـــام 

باقـــی مانـــده اســـت. آزمـــون کـــه خـــود مدعـــی 
ـــش در  ـــت وضعیت ـــخص نیس ـــوز مش ـــده هن ش
ـــد  ـــد ش ـــه خواه ـــه چ ـــاالت ژانوی ـــل و انتق نق
ـــم در  ـــات تی ـــه تمرین ـــت ب ـــود بازگش ـــا وج ب
اردوی امـــارات هنـــوز جـــدی تریـــن گزینـــه 
ـــه  ـــن بودج ـــتان و تامی ـــی در زمس ـــرای جدای ب
الزم بـــرای ایـــن باشـــگاه روســـی اســـت 
ـــی از  ـــا یک ـــتوف ب ـــد روس ـــر می رس ـــون خب چ

ـــراردادی 13  ـــای ق ـــر امض ـــر س ـــتریان او ب مش
ـــیده  ـــه رس ـــق اولی ـــه تواف ـــی ب ـــون یوروی میلی

اســـت.
 SPORT EXPREES ســـایت 
روســـیه هـــم در تکمیـــل تمامـــی خبرهـــای 
ایرانـــی  مهاجـــم  پیرامـــون  ای  حاشـــیه 
روســـتوف نوشت:»ســـران باشـــگاه روســـتوف 
بیشـــتر از ایـــن بابـــت نگـــران هســـتند کـــه 
ــگاه  ــوی باشـ ــده از سـ ــه شـ ــتندات ارائـ مسـ
ــا را قانـــع کنـــد حکـــم را بـــه  روبیـــن فیفـ
ســـود آن هـــا اعـــالم کنـــد چـــون در ایـــن 
ـــردار  ـــار س ـــاله انتظ ـــی دو س ـــورت محرومیت ص
ـــا  ـــد ام ـــتوف را می کش ـــگاه روس ـــون و باش آزم
اگـــر ایـــن حکـــم بـــاب میـــل روســـتوفی ها 
باشـــد قطعـــا آنهـــا خـــود را بـــرای فـــروش 
ـــی  ـــون یوروی ـــد میلی ـــی چن ـــردار و درآمدزای س
ــان  و برطـــرف کـــردن مشـــکالت مالـــی شـ

آمـــاده خواهنـــد کـــرد.«
بـــا ایـــن تفاســـیر می تـــوان گفـــت دلیـــل 
اصلـــی ســـکوت باشـــگاه روســـتوف در قبـــال 
تمـــام پیشـــنهادات وسوســـه کننـــده ای 
کـــه از باشـــگاه های بـــزرگ اروپایـــی بـــرای 
ـــر  ـــوای اخی ـــده دع ـــود پرون ـــیده ب ـــون رس آزم
ـــی  ـــه انضباط ـــن کازان در کمیت ـــا روبی ـــا ب آن ه
ــرات  ــود مذاکـ ــا ایـــن وجـ ــا بـ فیفاســـت امـ
پنهانـــی ایـــن باشـــگاه بـــا مشـــتریان در 
ـــون  ـــت آزم ـــد نیس ـــچ بعی ـــت و هی ـــان اس جری
ـــی  ـــای پایان ـــه روزه ـــن ک ـــه اول بهم ـــا هفت ت
ــت  ــا اسـ ــتانی اروپـ ــاالت زمسـ ــل و انتقـ نقـ
ـــول،  ـــون لیورپ ـــزرگ همچ ـــم ب ـــک تی ـــی ی راه

دورتمونـــد، آژاکـــس و مارســـی شـــود.«

ـــس  ـــی مجل ـــیون فرهنگ ـــو کمیس ـــک عض ی
شـــورای اســـالمی بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــات 
برنامـــه ششـــم در حـــوزه جوانـــان ابـــراز 
ـــک وزارت ورزش  ـــا کم ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک امی
و جوانـــان ایـــن مصوبـــات در طـــول اجـــرای 

قانـــون برنامـــه ششـــم اجرایـــی شـــود.
بــا  گفت وگــو  در  سیاوشــی  طیبــه 
ــک  ــا کم ــبختانه ب ــرد: خوش ــار ک ــنا اظه ایس
ــس  ــه مجل ــات رئیس ــق، هی ــیون تلفی کمیس
و  فرهنگــی  کمیســیون  اعضــای  تــالش  و 
ــان  ــن کمــک فکــری فراکســیون جوان همچنی
و مســاعدت بخــش جوانــان وزارت ورزش بنــد 
الحاقــی بــه الیحــه برنامــه ششــم بــرای ارتقــاء 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــان ب ــت جوان وضعی
وی بـــا بیـــان اینکـــه در گذشـــته در 

برنامه هـــای توســـعه موضـــوع جوانـــان کـــم 
ـــادآور  ـــود، ی ـــه ب ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــر م ت
شـــد: مصوبـــه مجلـــس باعـــث دلگرمـــی جوانـــان 
بـــه ویـــژه کمـــک بـــه اشـــتغال جوانـــان و 
ســـازمان های مـــردم نهـــاد می شـــود و در 
راســـتای کمـــک بـــه ســـرانه بیمـــه ازدواج و 
ـــت. ـــاد اس ـــردم نه ـــازمان های م ـــت از س حمای

ایــن نماینــده مــردم تهــران ادامــه داد: 

مــا بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
تســهیالت  از  بخشــی  کردیــم  مکلــف  را 
ــه تســهیالت ازدواج  قــرض الحســنه خــود را ب
اختصــاص دهنــد و در ایــن مصوبــه نقــش 
ــت اجــرای  ــرای ضمان ــم ب ــس ه ــی مجل نظارت

ایــن قانــون پیش بینــی شــده اســت.
ـــس  ـــی مجل ـــیون فرهنگ ـــو کمیس ـــن عض ای
یـــادآور شـــد: منبـــع تامیـــن اعتبـــار ایـــن 

مصوبـــه یک پنجـــم از مـــاده 88 الیحـــه 
ــات  ــورد مالیـ ــعه در مـ ــم توسـ ــه ششـ برنامـ
ـــار آن  ـــوع اعتب ـــه مجم ـــت ک ـــات اس ـــر دخانی ب
ـــده و  ـــده ش ـــان دی ـــارد توم ـــزار و 500 میلی ه
ـــاده 10۹ الیحـــه  ـــز از محـــل م ـــک پنجـــم نی ی
برنامـــه ششـــم در خصـــوص اختصـــاص 
بیســـت وهفـــت صـــدم درصـــد مالیـــات بـــر 
ـــی  ـــعه ورزش همگان ـــرای توس ـــزوده ب ارزش اف
اســـت کـــه مجمـــوع آن نیـــز هـــزار و 400 
ــان پیش بینـــی شـــده اســـت. ــارد تومـ میلیـ

ــا  ــم بـ ــرد: امیدواریـ ــار کـ ــی اظهـ سیاوشـ
ــه  ــه در برنامـ ــن مصوبـ ــدن ایـ ــی شـ اجرایـ
ـــان  ـــازی جوان ـــاهد توانمندس ـــعه ش ششـــم توس
ـــول  ـــان در ط ـــگاه  آن ـــای جای ـــت و ارتق و تقوی

برنامـــه ششـــم توســـعه باشـــیم.

تیموریان از جمع ماشین سازان 
جدا شد

ــازی  ــین س ــال ماش ــم فوتب ــت تی سرپرس
تیموریــان  آندرانیــک  کــرد:  اعــالم  تبریــز 
هافبــک ایــن تیــم بــا توافــق باشــگاه بــه طــور 
ــد. ــدا ش ــازان ج ــین س ــع ماش ــی از جم قطع

بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه ماشــین 
ــام  ــس از انج ــزود: پ ــزاد اف ــی خاک ــازی، عل س
ــبزقباها در  ــان س ــا کاپیت ــدد ب ــرات متع مذاک
ــی وی از  ــرای جدای ــی ب ــق نهای ــت تواف نهای
جمــع ماشــین ســازان حاصــل شــد و پــس از 
تســویه حســاب و فســخ قــرارداد، رضایــت نامــه 

ــی صــادر شــد. ــرای جدای وی ب
ــات و  ــت از زحم ــرد: الزم اس ــار ک وی اظه
ــوب  ــزرگ و محج ــن ب ــن بازیک ــای ای تالش ه
در تیــم ماشــین ســازی قدردانــی و بــرای 
کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان در تیــم 

ــم. ــت کنی ــدش آرزوی موفقی جدی
باشــگاه ماشــین ســازی اعــالم کــرد: پــس 
از تســویه حســاب و صــدور رضایــت نامــه 
تیموریــان، ایــن بازیکــن بــه تیــم فوتبــال 

ــت. ــران پیوس ــتقالل ته اس

درخشش ورزشکاران هشترودی در 
یک سال گذشته

هشــترود  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
گذشــته  ســال  یــک  طــول  در  گفــت: 
ورزشــکاران ایــن شهرســتان موفــق بــه کســب 
ــته های  ــوری در رش ــتانی و کش ــوان اس 5٢ عن

ــد. ــده ان ــف ش مختل
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـیروس مقـــدم 
اظهـــار کـــرد: 10 عنـــوان از ســـوی بانـــوان 
در ۹ رشـــته و 4٢ عنـــوان از ســـوی مـــردان 
در ٢4 رشـــته کســـب شـــده اســـت ضمـــن 
ـــکان  ـــاری ورزش ـــال ج ـــول س ـــه در ط ـــن ک ای
ایـــن شهرســـتان بـــه 34 مســـابقه اســـتانی، 

کشـــوری و منطقـــه اعـــزام شـــده انـــد.
وی افـــزود: 14 ورزشـــکار مـــرد ایـــن 
مختلـــف  تیم هـــای  در  نیـــز  شهرســـتان 
اســـتانی و کشـــوری حضـــور دارنـــد و در 
بخـــش بانـــوان نیـــز چهـــار نفـــر عضـــو 

هســـتند. ملـــی  تیم هـــای 
ـــه اداره  ـــا اینک ـــرد: ب ـــان ک ـــدم خاطرنش مق
ـــود شـــدید  ـــا کمب ـــان هشـــترود ب ورزش و جوان
ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــا ب ـــت ام ـــه اس ـــارات مواج اعتب
ــتر  ــکاران در بیشـ ــا ورزشـ ــده تـ ــالش شـ تـ
ـــد. مســـابقات اســـتانی و کشـــوری شـــرکت کنن

و  جانبـــازان  هیـــات  خصـــوص  در  وی 
ـــن  ـــرد: ای ـــار ک ـــز اظه ـــترود نی ـــوالن هش معل
ــه  ــت کـ ــال اسـ ــار سـ ــدود چهـ ــات حـ هیـ
ـــدازی  ـــن اداره جهـــت راه ان ـــل شـــده و ای تعطی
ـــه  ـــفانه ب ـــا متاس ـــرده ام ـــدام ک ـــدد آن اق مج
دلیـــل کمبـــود ورزشـــکار از تاســـیس ایـــن 

هیـــات اســـتقبال نشـــده اســـت.
در  هشـــترود  شهرســـتان  گفـــت:  وی 
ــون،  ــته های بدمینتـ ــی در رشـ ــتعداد یابـ اسـ
اســـکیت، ژیمناســـتیک و بســـکتبال پیشـــتاز 
اســـت و توانســـته تاکنـــون ورزشـــکاران 
زیـــادی را بـــه ایـــن رشـــته ها جـــذب کنـــد.

ــترود  ــان هشـ ــس اداره ورزش و جوانـ رئیـ
ـــز فقـــط  ـــه داد: رشـــته ورزشـــی بوکـــس نی ادام
ـــه صـــورت اســـمی وجـــود دارد و ورزشـــکاری  ب

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــز تعطی ـــات نی ـــدارد و هی ن
ـــان  ـــرد: اداره ورزش و جوان ـــه ک ـــدم اضاف مق
ـــی  هشـــترود ســـعی دارد رشـــته مـــادر دو میدان
را کـــه مرجـــع همـــه ورزش  هاســـت بـــه وســـایل 
مـــورد نیـــاز آن تجهیـــز و اســـتعدادهای موجـــود 

ـــد. ـــکوفا کن ـــتان را ش در شهرس
تخصیـــص  خواســـتار  همچنیـــن  وی 
ایـــن  ســـرمایه  ای  تملـــک  اعتبـــارات 
ــع  ــرای رفـ ــاری بـ ــال جـ ــتان در سـ شهرسـ

مشـــکالت مالـــی شـــد.

مدافع صبا راهی تراکتورسازی شد

ــس  ــران پـ ــتقالل تهـ ــابق اسـ ــع سـ مدافـ
ــی  ــم راهـ ــای قـ ــا صبـ ــرارداد بـ ــخ قـ از فسـ

ــد. ــز شـ ــازی تبریـ تراکتورسـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، مدافـــع ســـابق 
ـــه تراکتورســـازی تبریـــز پیوســـت  صبـــای قـــم ب
ـــازی در  ـــد تراکتورس ـــان جدی ـــع بازیکن ـــا جم ت
ـــه  ـــر ب ـــگ برت ـــای لی ـــل دوم رقابت ه ـــم فص نی

ـــد. ـــه برس س
ـــی  ـــی اردبیل ـــه اصلیت ـــگ زاده ک ـــم بی هاش
ـــم  ـــای ق ـــا صب ـــرارداد ب ـــخ ق ـــس از فس دارد پ
ـــی  ـــل راه ـــم فص ـــدت نی ـــه م ـــراردادی ب ـــا ق ب
ــن  ــا پنجمیـ ــد تـ ــز شـ ــازی تبریـ تراکتورسـ
ــن  ــم جشـ ــن تیـ ــا ایـ ــود را بـ ــی خـ قهرمانـ
ــار  ــن چهـ ــش  از ایـ ــگ زاده پیـ ــرد. بیـ بگیـ
ـــک  ـــر و ی ـــگ برت ـــی در لی ـــه قهرمان ـــار تجرب ب
ـــور را  ـــال کش ـــی فوتب ـــام حذف ـــی در ج قهرمان

در کارنامـــه دارد.
کـــه  تراکتورســـازی  جدیـــد  مدافـــع 
ــپاهان  ــران، سـ ــتقالل تهـ ــن در اسـ پیش ازایـ
ـــم  ـــای ق ـــان و صب ـــن اصفه ـــان، ذوب آه اصفه
ـــازی  ـــاره در تراکتورس ـــت دوب ـــرده اس ـــازی ک ب

ــود. ــد بـ ــی خواهـ ــر قلعه نویـ ــاگرد امیـ شـ
ـــازی  ـــی تراکتورس ـــی راه ـــگ زاده در حال بی
ــا  ــی تنهـ ــعید آقایـ ــه سـ ــت کـ ــده اسـ شـ
ـــوده  ـــپ ب ـــاع چ ـــازی در دف ـــن تراکتورس بازیک
ـــت در 75 روز  ـــه خاطـــر مصدومی ـــز ب ـــه او نی ک
ـــه  ـــدان نرفت ـــه می ـــم ب ـــن تی ـــرای ای ـــته ب گذش

ـــت. اس
ـــی  ـــعید آقای ـــد س ـــد دی ـــب بای ـــن ترتی بدی
کـــه پیـــش از حضـــور بیـــگ زاده در تبریـــز 
بـــود  کـــرده  رضایت نامـــه  درخواســـت 
ـــازی  ـــا تراکتورس ـــود را ب ـــرارداد خ ـــد ق می توان
ـــازه  ـــی اج ـــو و قلعه نوی ـــا آجورل ـــد ی ـــخ کن فس

جدایـــی را بـــه ایـــن بازیکـــن نمی دهنـــد.

سکاندار شهرداری تبریز سرمربی تیم 
ملی بسکتبال شد

در جلســـه کمیتـــه فنـــی فدراســـیون 
بســـکتبال کشـــورمان، مهـــران حاتمـــی کـــه 
ــده  ــز را عهـ ــهرداری تبریـ ــرمربیگری شـ سـ
ـــی  ـــم مل ـــرمربی تی ـــوان س ـــه عن ـــت، ب دار اس

ایـــران انتخـــاب شـــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، پـــس از اینکـــه 
ـــیون  ـــت فدراس ـــران رف ـــن از ای ـــک باوئرم دیری
بـــه  را  شـــاهین طبع  مهـــران  بســـکتبال 
عنـــوان ســـرمربی تیـــم ملـــی انتخـــاب 
ــت و  ــمت را نپذیرفـ ــن سـ ــه او ایـ ــرد کـ کـ
ــکتبال در  ــیون بسـ ــر فدراسـ ــه اخیـ در جلسـ
ـــی  ـــران حاتم ـــود مه ـــی خ ـــه فن ـــه کمیت جلس
ـــهرداری  ـــکتبال ش ـــم بس ـــی تی ـــرمربی کنون س
تبریـــز را بـــه عنـــوان ســـرمربی تیـــم ملـــی 
ــاب  ــیا انتخـ ــرب آسـ ــای غـ ــرای رقابت هـ بـ

کـــرد.
ــران دوم  اردوی تیـــم ملـــی بســـکتبال ایـ

بهمـــن آغـــاز خواهـــد شـــد.
ــور در  ــابقه حض ــن س ــش از ای ــی پی حاتم
کادر فنــی تیــم ملــی بزرگســاالن را دارد و 
در ســال ٢01٢ نیــز تیــم ملــی جوانــان را بــه 

ــرد. ــک ب ــوری چ ــی جمه ــام جهان ج

دعوت بوکــسورملکانی
 به اردوی تیم ملی

ــی  ــوان ملکان ــور ج ــاب« بوکس ــد مهت »فری
بــه اردوی تیــم ملــی بوکــس بزرگســاالن 

ــد. ــوت ش ــور دع کش
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فدراســـیون بوکـــس 
ــر از  ــم تـ ــورهای کـ ــر دارد از بوکسـ در نظـ
18 ســـال در کنـــار مشـــتزنان بزرگســـال 
اســـتفاده کنـــد، ایـــن بوکســـور جـــوان 
ملکانـــی بـــه همـــراه 13 بوکســـور تیـــم 
ـــوت  ـــاالن دع ـــم بزرگس ـــه اردوی تی ـــان ب جوان

شـــدند.
ـــن  ـــود را روز دوم بهم ـــد خ ـــرات بای ـــن نف ای
ـــگاه  ـــع در خواب ـــی واق ـــم مل ـــی تی ـــه کادر فن ب
انقـــالب  ورزشـــی  مجموعـــه  در  نصـــرت 

معرفـــی کننـــد.

دو بازیکن جدید به گسترش فوالد 
پیوستند

محمدرضـــا خرســـندنیا و بهـــرام احمـــدی 
بـــه جمـــع یـــاران فـــراز کمالونـــد در تیـــم 
ــه  ــز اضافـ ــوالد تبریـ ــترش فـ ــال گسـ فوتبـ

شـــدند.
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــه  ـــدی ک ـــرام احم ـــندنیا و به ـــا خرس محمدرض
ـــب در  ـــه ترتی ـــر را ب ـــگ برت ـــم فصـــل اول لی نی
تیم هـــای پدیـــده مشـــهد و ماشـــین ســـازی 
ـــد  ـــا عق ـــد، ب ـــته ان ـــر گذاش ـــت س ـــز پش تبری
ـــه  ـــاری ب ـــان فصـــل ج ـــا پای ـــمی ت ـــرارداد رس ق

ـــتند. ـــز پیوس ـــوالد تبری ـــترش ف گس
ـــات  ـــد تمرین ـــن در دور جدی ـــن دو بازیک ای

ـــت. ـــد داش ـــور خواهن ـــم حض تی
تیــم فوتبــال گســترش فــوالد تبریــز فــردا، 
چهارشــنبه در چارچــوب هفتــه هفدهــم لیــگ 

برتــر میزبــان ماشــین ســازی اســت.

تراکتــور در یادگــار با نفت 
صدرنشین می شود

سردار آزمون
 در لیست فروش روستوف

سیاوشی مطرح کرد:

مصوبه مجلس برای کمک به اشتغال 
و ازدواج جوانان
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اوقات شرعی

بـه  کـه  تاپسـي  و  اسـنپ 
شـکل حرفـه اي تـر در ايـن عرصـه و در سـطح 
شـهر تهـران کار ميکنند، درخواسـت ميکنيم تا 
بـراي رايزنـي و حـل مخاطـرات احتمالي موجود 
کشـور  شـهري  تاکسـيراني هاي  اتحاديـه  بـه 
مراجعه کنند. قطعا بـا رايزني ميتوان راهکارهاي 
مناسـبي براي مخاطراتي کـه در مباحث امنيتي 
کـرد. پيـدا  دارد  وجـود  امنيتـي  شـائبه هاي  و 

طبيبـي افزود: البتـه بايد در ايـن برنامه هاي 
بـه  تاکسـي در مقابـل غيرتاکسـي  تحـت وب 
ارائـه  کـه  بيشـتري  خدمـات  سـطح  دليـل 
مي کنـد، تفاوتـي وجـود داشـته باشـد. طبيعتـا 
تاکسـي بايـد در اولويـت باشـد بـه ويـژه اينکه 
در حـال حاضـر نوسـازي مناسـبي در نـاوگان 

تاکسـيراني کشـور انجـام شـده اسـت.

نظر پليس راهور درباره اسنپ و تپسي
سـردار تقي مهـري، رييس پليـس راهنمايي 
و رانندگـي نيـروي انتظامـي نيز دربـاره فعاليت 
آژانسـهاي موبايلـي اظهـار کـرد: ايـن آژانس ها 
کـه  سـاماندهي  در  بايـد  و  نگرفته انـد  مجـوز 
صـورت  کشـور  وزارت  و  شـهرداريها  توسـط 
و  شـرکت هاي حمـل  عنـوان  تحـت  ميگيـرد، 

نقـل بـار يـا مسـافر مجـوز بگيرند.
هـم  مجـوزي  بايـد  آيـا  اينکـه  دربـاره  وي 

بـراي  رانندگـي  و  راهنمايـي  پليـس  از سـوي 
فعاليـت ايـن شـرکتها صـادر شـود يا خيـر نيز 
گفـت: نيـازي به دريافت مجوز فعاليت از سـوي 

پليـس راهـور وجـود نـدارد.
وزيـر ارتباطـات نيز به تازگي بـه موضعگيري 
در ايـن خصـوص پرداختـه و تاکيـد دارد که در 
حـوزه کسـب و کارهـاي جديـد بـر ايـن باوريم 
کـه وظيفه دولـت آن اسـت فضايي ايجـاد کند 
کـه عـاوه بـر آنکـه کسـب و کارهـاي سـنتي 
بـه فعاليـت ميپردازنـد، شـرايط بـراي کسـب و 

کارهـاي جديـد نيـز مهيا باشـد.
فعاليـت خصـوص  در  واعظـي  محمـود 

 نـرم افزارهـاي مربـوط بـه حمل و نقـل نيز 
اظهـار کـرد: در گذشـته هـم زماني که قـرار بر 
راه انـدازي مراکـز خريـد بـزرگ در دنيـا بـود، 
بسـياري از واحدهـاي کوچـک نگران بـوده و به 
اعتـراض ميپرداختنـد، چـرا کـه فکـر ميکردند 
ايجـاد ايـن مجموعه هـا کسـب و کار آن هـا را 
متضـرر خواهـد کـرد ولـي بعدهـا تجربـه ثابت 
کـرد کـه هر يـک از آن ها مشـتريان خاص خود 
را دارنـد؛ بـه ايـن ترتيـب در فضا رقابـت ايجاد 

شـده و مـردم اسـتفاده بردند.
وي ادامـه داد: حـال در زمينـه نـرم افزارها و 
ابزارهـاي مدرن نيز همين اتفاق رخ داده اسـت. 
اختيـار  در  را  مـدرن  ابزارهـاي  نميتوانيـم  مـا 

پيـش  سـال  بـه سـبک 20  و  باشـيم  داشـته 
زندگي کنيم. بر همين اسـاس الزم اسـت از اين 
تکنولوژي ها در بخشـهاي مختلف از کشـاورزي 
و صنعـت گرفتـه تـا سـامت و ... بهـره بگيريم.

اسـت  الزم  اينکـه  بـر  تاکيـد  بـا  واعظـي 
فضـاي  از  بهره گيـري  بـه  بخشـها  تمـام  در 
الکترونيـک فکـر شـود، گفـت: اکنـون کسـب 
و  کسـب  بـراي  نميتواننـد  سـنتي  کارهـاي  و 
کارهـاي جديـد مزاحمتي ايجاد کننـد، چرا که 
اينهـا رقيـب کسـب و کارهـاي سـنتي نبـوده و 

تنهـا بـا يکديگـر همـکاري دارنـد.
وي بـا بيـان اينکه دولت نيـز در مجموع ديد 
مثبتـي بـه فضـاي مجـازي دارد، اظهـار کـرد: 
دولـت ايـن نکتـه را ميدانـد کـه تقويـت فضاي 
مجـازي بـه معنـاي ايجـاد شـغل و فرصت هاي 
جديـد اسـت. بـه هميـن دليـل همـواره از اين 
فضـا حمايـت کرده و اکنـون هـم اميدواريم که 
بـراي  را  دولـت همکاري هـاي الزم  و  مجلـس 

قانونگـذاري در ايـن بخـش انجـام دهند.

صحبت مخالفين چيست؟
تاکسـيراني  سـازمان  رئيـس  مظفـر،  ميثـم 
شـهرداري تهران به تازگي سـخناني را در انتقاد 
اينترنتـي  و  موبايلـي  آژانس هـاي  فعاليـت  از 
مطـرح کـرده و مي گويـد: هيچکس پاسـخگوي 
امنيـت و تأييـد صاحيـت اين گونـه خودروهـا 
نيسـت و بايـد پليس و سـاير ارگانهـاي امنيتي 
بـه اين مسـأله ورود کنند. قانـون صراحتا اعام 
کـرده اسـت که بايـد حمـل و نقل درونشـهري 
زيـر  تاکسـي ها  و  خـودرو  آژانس هـاي  از  اعـم 
نظـر شـهرداري تهـران باشـد. از سـوي ديگـر 
نحـوه جـذب و فعاليـت رانندگان ايـن خودروها 
مشـخص نيسـت و از آنجـا که هيچگونـه مجوز 
فعاليتـي ندارند، الزم اسـت ارگانهـاي ذيربط به 

ايـن مسـأله ورود کنند.
بـه نظـر ميرسـد ديگـر وقـت آن رسـيده تـا 
کسـب و کارهـاي سـنتي بـه گونـه اي خـود را 
ارتقـا دهنـد، چـرا کـه فضـاي مجازي و کسـب 
و کارهـاي نوينـي کـه در آن تعريـف ميشـود 
کاهـش  ماننـد  جويي هـا  صرفـه  بسـياري  بـا 
هزينه هـاي جـاري، دسترسـي و کاربري آسـان 
خدمـات  ارائـه  در  بـاال  سـرعت  همچنيـن  و 
مي تواننـد بـه رقيبـي غيرقابـل دسـتيابي بـراي 

کسـب و کارهـاي سـنتي مبـدل شـوند.

چراغ سبز دولت
 به آژانسهاي اينترنتي

ادامه از صفحه 1


