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ضرورت احیای ظرفیت روستاها برای 
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
دســتی و گردشــگری آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــای محل ــای ظرفیت ه ــرورت احی ــر ض ب
ــاد  ــادی و ایج ــق اقتص ــرای رون ــتاها ب روس

ــرد. ــد ک ــتغال تاکی اش
بــه گــزارش مهــر، مرتضــی آبــدار در 
ــی  ــای تخصص ــدگان حوزه ه ــت نماین نشس
طــرح ضربتــی تولیــد و اشــتغال گفــت: 
ایــن هیئــت در زمــان اقامــت خــود در 
آذربایجــان شــرقی، از روســتای اشــتبین 
روســتای کنــدوان  و  زنــوزق  روســتای  و 
بررســی  بــه  و  کــرد  خواهنــد  بازدیــد 
در  روســتاها  ایــن  پایــش  و  ظرفیت هــا 
حــوزه اشــتغال و زیرســاخت های مرتبــط 
ــازمان،  ــه گانه س ــای س ــوزه مأموریت ه ــا ح ب
ــر  ــتی ه ــای صنایع دس ــن ظرفیت ه همچنی

روســتا، خواهنــد پرداخــت.
بررسـی  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
میـراث  و  گردشـگری  حـوزه  بـه  روسـتا ها 
فرهنگـی مناطـق معرفی شـده توجـه خاصی 
خواهـد شـد، افـزود: در این حوزه هـا، تمامی 
نقـاط جـاذب گردشـگر و همچنیـن مواریـث 
فرهنگـی شناسـایی خواهد شـد و اعتبار الزم 
جهـت تقویـت جاذبه هـای گردشـگری، احیـا 
فرهنگـی،  مواریـث  از  حفاظـت  و  مرمـت  و 

تخصیـص خواهـد یافـت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه 
ــار  ــردی اظه ــوم گ ــتاگردی و ب ــعه روس توس
داشــت: در توســعه روســتاگردی و بــوم گــردی 
بایــد تمامــی ضوابط و ســاختار زیســت محیطی 
محــل رعایــت شــود و ایــن مســئله در اســتان 
نیــاز بــه اقدامــات اساســی دارد که در این راســتا  
برنامــه هایــی نیــز در حــال تدویــن و اجراســت.

آبـدار در پایـان گفت: در روسـتاهای هدف 
گردشـگری و دارای ارزش تاریخـی، بـر روی 
مسـائل سـرمایه گـذاری و رونـق گردشـگری 
اشـتغال  افزایـش  ترویـج صنایـع دسـتی   و 
تمرکـز شـده و برنامـه ویـژه ای بـرای ایـن 
روسـتاها با همـکاری فرمانـداری و دهیاری ها 

در نظـر گرفته شـده اسـت.

رحمانی فضلی برای پاسخگویی به 
مجلس فراخوانده شد

ــه  ــه منظــور پاســخگویی ب وزیــر کشــور ب
ــه در  ــن هفت ــدگان ای ــؤاالت برخــی نماین س
ــور  ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش کمیس

ــود. ــر می ش ــس حاض در مجل
با  صادقی،  محمود  ملت،  خانه  گزارش  به 
اشاره به سوال خود از وزیر کشور که قرار است، 
سه شنبه )29 فروردین ماه( برای پاسخگویی 
شوراها  کمیسیون  در  نمایندگان  سواالت  به 
در  کشور  وزیر  معتقدم  گفت:  شود،  حاضر 
خصوص  به  شهرداری ها  بر  نظارت  خصوص 

شهرداری تهران، قصور کرده است.
ــمیرانات،  ــران، ری، ش ــردم ته ــده م نماین
ــورای  ــس ش ــس در مجل ــهر و پردی اسالمش
ــرد:  ــح ک ــاس تصری ــن اس ــر همی ــالمی ب اس
ــخص  ــارت مش ــور نظ ــفانه وزارت کش متأس
ــدارد  ــهرداری ها ن ــرد ش ــر عملک ــفافی ب و ش
ــات مثــل واگــذاری  چنانچــه برخــی موضوع
امــالک را شــاهد بودیــم کــه بــه دلیــل 
ــاده اســت. ــاق افت ــارت اتف ــود نظ ــن نب همی

در  نیــز  الرگانــی  موســوی  ســیدناصر 
ــور بــا  ــر کش ــود از وزی ــوال خ تشــریح س
بیــان اینکــه مــدت یــک ســال از ایــن ســوال 
ــی در مجلــس هشــتم  گذشــته، گفــت: قانون
ــوری  ــیمات کش ــون تقس ــوان قان ــت عن تح
بــه تصویــب رســید کــه بــر اســاس آن 
روســتاهای بــاالی 3هــزار و 500 نفــر ســکنه 

ــد. ــدا کنن ــا پی ــهر ارتق ــه ش ــد ب می توانن
مجلـس  در  فالورجـان  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی بـر هیمـن اسـاس تصریـح 
کـرد: قانون تقسـیمات کشـوری در دولت قبل 
بـه اجـرا درآمـد امـا از زمـان روی کار آمـدن 
دولـت یازدهـم جلـوی ایـن کار گرفتـه شـد.

وی افــزود: وزیــر کشــور عنــوان کــرده 
تقســیمات  جامــع  الیحــه  می خواهــد 
کشــوری را بــه مجلــس ارائــه کنــد کــه 
بعــد از گذشــت 4 ســال هنــوز خبــری از ایــن 
ــه  ــون ک ــه قان ــی ب ــده و از طرف ــه نش الیح
ــز عمــل نمی شــود  فصــل الخطــاب اســت نی
و ایــن در حالــی اســت کــه برخــی روســتاها 
ــد  ــار نمی توان ــد و دهی ــادی دارن ــت زی جمعی

آن را مدیریــت کنــد.

مناطـق مختلـف آذربایجـان شـرقی از روز 
گذشـته شـاهد بارش باران و به تبع آن وقوع 
برخـی  بودند.متاسـفانه  آبگرفتگـی  و  سـیل 
سـاخت وسـازهای غیرمجـاز انجـام شـده در 
آذربایجـان  رودخانه هـای  از  برخـی  حاشـیه 
شـرقی و تجـاوز بـه بسـتر رودخانه هـا موجب 
می شـود که مسـیر جریان آب مسـدود شـود 
و آب طغیـان کنـد کـه بدیهـی اسـت این امر 

نیـز خسـارت هایـی خواهد داشـت.
بسیار  خسارات  درکشور  سیل  ساله  هر 
محیط  تخریب  اقتصادی،  نظر  از  چه  زیادی 
زیست، منابع طبیعی و مسکونی و چه تلفات 
جانی وارد می نماید. پدیده اي طبیعي است که 
جوامع بشري آنرا به عنوان یک واقعه اجتناب 
ناپذیر پذیرفته اند. دسته اي از حوادث طبیعي 
که انسان برآنها برچسب )بالیاي طبیعي( زده 
و  نیستند  بال  خود  خودي  به  و  همواره  است 
انفعاالت  و  فعل  گردانیده  بال  را  آنها  آنچه 
اختراعي ماست. پس برماست که با بکارگیري 
مسکوني  واماکن  ابنیه  وعملي  علمي  اصول 
واراضي، جان خود را برابر سیل و زیانهاي آن 

مصون داشته یا به حداقل برسانیم.
درایـن راسـتا در قالـب برنامـه ریـزي و 
مدیریـت مدرن توسـط ارگانهاي شـهرداري 
، جهـاد کشـاورزي ، امـور آب ، راه وترابـري 
در محـدوده  مرتبـط  و سـایر دسـتگاههاي 
وظایـف، مسـئولیت و عملیـات پاکسـازي و 
آزادسـازي بسـتر و شـرایط عبور سـیالب را 
در بسـتر طبیعـي فراهـم کنند اثرات ناشـی 

از سـیالب کـم خواهد شـد.
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یادداشــت دیدگاه

حسن کیا

بــه  عربســتان  حملــه  از  ســال  دو 
یمــن می گــذرد. ســعودی ها کــه تصــور 
ــت و  ــی اس ــور ضعیف ــن کش ــد یم می کردن
به راحتــی بــا حمــالت نظامــی می تواننــد 
تاکنــون  ســازد  خــود  مطیــع  را  آن 
نتوانســته اند نیروهــای یمنــی را وادار بــه 
تســلیم ســازند. بررســی وضعیــت هــم نشــان 
می دهــد تحقــق ایــن هــدف در آینــده قابــل 
بنابرایــن  اســت.  غیرممکــن  پیش بینــی 
ــود  ــداف خ ــه اه ــن ب ــه در یم ــتان ن عربس
دســت یافتــه و نــه در دســتیابی بــه اهــداف 

ــت. ــوده اس ــق ب ــه ای موف منطق
بــرای  یمــن  جنــگ  کــه  نتیجــه ای 
تحمیــل  داشــته  همــراه  بــه  عربســتان 
مشــکالت اقتصــادی بــر ایــن کشــور از یــک 
ســو و تخریــب وجهــه و از دســت رفتــن 
ــن کشــور  ــی ای ــه ای و بین الملل ــار منطق اعتب
بودجــه  اســت. کســری  از ســوی دیگــر 
پیش بینــی  و  دالر  میلیــارد   52 از  بیــش 

ــوب  ــادی در چارچ ــت اقتص ــت ریاض سیاس
ــکالت  ــتان، مش ــال 2017 عربس ــه س بودج
ــد از  ــال بع ــور را دو س ــن کش ــادی ای اقتص
اتخــاذ سیاســت جنگــی در یمــن بــه خوبــی 
نشــان می دهــد؛ وضعیتــی کــه می توانــد 
ــرای  ــتری ب ــی بیش ــای داخل ــا بحران ه منش
عربســتان باشــد. از طــرف دیگــر ســازمان ها 
ــا بررســی وضعیــت  و نهادهــای بین المللــی ب
جنــگ در یمــن در بــاره وقــوع فاجعــه 
انســانی در ایــن کشــور هشــدار داده انــد. 
فاجعــه ای کــه مســئول آن دولــت عربســتان 
ــی  ــورهای غرب ــان کش ــو و حاکم ــک س از ی
حامــی سیاســت های عربســتان از ســوی 
دیگــر اســت. ایــن امــر موجــب شــده اســت 
جنــگ یمــن نــه تنهــا هزینه هــای نظامــی و 
اقتصــادی بــرای عربســتان بــه همــراه داشــته 
باشــد، بلکــه هزینه هــای سیاســی ســنگینی 

ــد. ــل کن ــعودی ها تحمی ــر س ــز ب را نی
بررسی آثار جنگ یمن بر عربستان 

نام نویسی  با آغاز زمان  در روزهای اخیر و 
شاهد  جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیداهای 
وزارت کشور  در  غریبی  و  افراد عجیب  حضور 
بوده  روی  پیش  انتخابات  در  نام  ثبت  جهت 
نه  و  هستند  سیاسی  رجل  نه  که  افرادی  ایم. 
دارند.  دولت  اداره  امر  خصوص  در  تخصصی 
قانون  که  دریافته اند  خوبی  به  آنها  نظر،  به 
بسیار  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  مربوط 
قدیمی و مربوط به بیش از سه دهه قبل بوده 
)تیرماه 13٦4( و در بسیاری از بخش ها دارای 
فصل  جمله  آن  از  است،  مختلف  خالءهای 
و  شوندگان  انتخاب  شرایط  خصوص  در  سوم 

کاندیداها است.
انتخاب  شرایط  خصوص  در   35 ماده 
حداکثر  و  حداقل  به  اشاره ای  هیچ  شوندگان 
قانون  و اصل 115  نکرده  یا تحصیالت  و  سن 
است.  خالء  دچار  مورد  این  در  نیز  اساسی 
شوراهای  انتخابات  در  که  است  حالی  در  این 
به  اسالمی  شورای  مجلس  یا  و  شهر  اسالمی 

این موارد توجه شده است. عدم توجه به این 
موارد مهم در قانون قدیمی انتخابات باعث شده 
تا برخی افراد به نوعی ثبت نام انتخابات مهم 
ریاست جمهوری را به سخره بگیرند و افرادی 
با سنین نامتعارف و یا فقدان هرگونه تحصیالت 
به محل ثبت نام در وزارت کشور رفته و آن را 

به یک سرگرمی و یا ابراز وجود تبدیل کنند.
فرزند  آقایی  پیش  روز  چند  نمونه  برای 
خردسال خود را جهت کاندیداتوری به وزارت 
این  پوشش  با  نیز  رسانه ها  بود.  آورده  کشور 
موارد بیشتر باعث ترغیب افراد در انجام چنین 
سو  دیگر  از  می گردند.  عرفی  از  خارج  اعمال 
قانونی  خالء  دلیل  به  نیز  نام  ثبت  مسئولین 
نمی توانند از ثبت نام این مراجعان سر باز زنند 
و مجبور به ثبت نام هستند؛ لذا اصالح و تغییر 
قانون قدیمی انتخابات ریاست جمهوری ضروری 
و الزامی است و پیشنهاد می شود حداقل سن 
سی سال و حداقل مدرک لیسانس در خصوص 

این بخش مورد نظر قرار گیرد.

حاکم قاسمی

عربستان در سیاهچاله جنگ یمن وقتی ثبت نام در انتخابات به یک سرگرمی 
تبدیل می شود

پزشکیان: 

مدیریت بحران 
به سیستم مونیتورینگ تجهیز شود

پیام تسلیت

بــا نهایــت تاســف، از دســت دادن عزیزانمــان در 
ســانحه ی جانگــداز ســیل در شهرســتان های عجبشــیر و 
قلعــه چــای و حومــه و روســتاهای اطــراف مراغــه اندوهگینمان 
ــرات  ــا بازمانــدگان آن عزیــزان تاثّ ــا ابــراز همــدردی ب کــرد. ب
خــودرا اعــالم میــدارم و از درگاه خداونــد مّنــان آرزوی صبــر 
ــات از  ــّو درج ــّزی و عل ــای مع ــرای خانواده ه ــکیبایی ب و ش

ــگان را دارم.  ــت رفت دس
                                 دکترمحمدعلی جم
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بازرگانـی  اتـاق  نماینـدگان  هیـات  عضـو 
ایـران ضمن ارزیابـی عملکرد اقتصـادی دولت 
یازدهـم اظهار کرد: رشـد اقتصـادی مهمترین 
دسـتاورد اقتصـادی دولـت یازدهـم بـوده امـا 
از سـوی دیگـر رکـود در صنایـع مختلـف نیـز 

وجود داشـته اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، محمد حسـین برخوردار   
گفـت: در مجموع وضعیت اقتصـادی در دولت 
یازدهم در سـال 1395 نسـبت به سال 1394 

حرکـت رو به جلویی داشـت.
وی ادامـه داد: دولـت یازدهـم موفـق شـد 
بـه هدف گـذاری کـه در زمینه رشـد اقتصادی 
داشـت، دسـت یابـد و رشـد هشـت درصـدی 
رشـد  ایـن  بیشـتر  چـه  اگـر  شـد؛  محقـق 
اقتصـادی مربـوط به بخـش نفت بوده اسـت و 
بخش هـای صنعت و کشـاورزی سـهم کمتری 
داشـتند و آن رشـدی هـم کـه بـرای بخـش 
صنعـت بـود سـهم گـروه خـودرو بوده اسـت.

ایـن کارشـناس اقتصـادی افـزود: از سـوی 
ادامـه  رکـود  سـاختمان،  صنعـت  در  دیگـر 
داشـته اسـت و آن طور که انتظـار می رفت در 
بخـش مسـکن رونقـی ایجاد نشـد کـه یکی از 

علت هـای اصلـی آن مـازاد 500 هـزار واحدی 
اسـت کـه در سراسـر کشـور تولیـد شـده کـه 
دو برابر اسـتاندارد تولید مسـکن در دنیاسـت.

از  دیگـــری  بخـــش  در  برخـــوردار 
صحبت هایـــش به وضعیت فضای کســـب و 
کار در دولـــت یازدهم پرداخـــت و گفت: در 
فضای کســـب و کار متاســـفانه هنوز قوانین 
شفاف نشـــده اســـت و وزارت اقتصاد اعالم 
می کنـــد که بیـــش از هزار قانـــون مزاحم 
کســـب و کار در این زمینه وجـــود دارد؛ از 
ایـــن جهت نیاز اســـت قوانیـــن زائد حذف 
و قوانینـــی که ابهام دارند شـــفاف شـــوند.  
بازرگانـی  اتـاق  نماینـدگان  هیـات  عضـو 
ایـران ادامـه داد: بـه دلیـل اینکه صنایـع مادر 
چندانـی بـه غیـر از نفـت و گاز نداریـم بایـد 
دولـت و بخـش خصوصـی در زمینـه تحقیـق 
بخـش  و  کننـد  بیشـتری  تمرکـز  توسـعه  و 
خصوصـی نیـز بایـد بـرای هـر تشـکلی یـک 
واحـد تحقیـق و توسـعه ایجـاد کنـد و ایـن 
اقـدام در شـرایطی که سـرمایه گذاری خارجی 
بـه راحتی در کشـور اتفـاق نمی افتـد می تواند 

راهگشـا باشـد.  

قوانین کسب و کار هنوز شفاف نشده است

پرداخت تسهیالت 20 تا 30 
میلیونی برای سیل زدگان

اخذ گواهینامه رانندگی نیازی 
به کارت پایان خدمت ندارد

ساخت  و سازهای غیر مجاز مهمترین عامل 
بروز خسارات در حادثه سیل تبریز

ایران و پاکستان موافقتنامه 
بانکی منعقد کردند
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بــه  اشــاره  بــا  تبریــز  مــردم  نماینــده 
ــر  ــت: اگ ــای ســیل در آذربایجــان گف ویرانی ه
ایــن بناهــا زیرســازی مناســبی داشــتند و یــا از 
ــد، ایــن  ســیل بندهای مناســب برخــوردار بودن

ــی داد. ــع رخ نم فجای
بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، محمد 
اسـتحکام  اینکـه  بیـان  بـا  فرهنگـی  حسـین 
نداشـتن پل هـا، جاده هـا و بناهـای شهرسـتان 
آذرشـهر اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه خاطـر 
بیـان  اسـت،  بـوده  نامناسـب  زیرسـازی های 
داشـت: اگر پل هـا و جاده ها دارای سـیل بندهای 

مناسـب بودنـد، ایـن اتفاقـات رخ نمـی داد.
نماینــده مردم تبریــز وزارت راه و شهرســازی 
را مســئول ایــن فاجعــه خوانــد و اظهــار داشــت: 
طــی چنــد روز گذشــته تعــداد کشــته ها دائمــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــت آن ای ــش و عل ــال افزای در ح
ســیل افــراد را در مســیرهای طوالنــی بــا خــود 

بــرده و جــا بــه جــا کــرده اســت.

ــه  ــات را ب ــری از تلف ــش دیگ ــی بخ فرهنگ
ــودداری از  ــراد از خ ــی اف ــدم آگاه ــر ع خاط
تماشــای حــوادث غیرمترقبــه عنــوان  و تاکیــد 
کــرد: برخــی افــرادی کــه گرفتــار ســیل بودنــد 
ــد و  ــده بودن ــک ش ــه نزدی ــم رودخان ــه حری ب
بــدون حفــظ فاصلــه ایمنــی مشــغول تماشــای 

ــد. ــار ســیل بودن آث
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
خاطرنشــان کــرد: بعــد از حادثــه ســیل عوامــل 
امــدادی خودشــان را بــه محــل حادثه رســاندند 

ــد. و تالش هــای خودشــان را انجــام دادن
ــراز  ــا اب ــان ب ــز در پای ــردم تبری ــده م نماین
و  ســازه ها  در  موجــود  ضعــف  از  تاســف 
ــت  ــردم غفل ــفانه م ــت: متاس ــاخت ها گف زیرس
کــرده، بــه آنهــا اعتمــاد کردنــد و آســیب 
ــاده  ــراد پی ــه اف ــه چگون ــم ک ــد و دیدی دیدن
بــه خاطــر ضعــف  و خودروهــای ســواری 
ــدند. ــیل ش ــه س ــا طعم ــاخت ها و پل ه زیرس

ــا  ــهر ب ــت و پیرانش ــردم سردش ــده م نماین
ــت:  ــت گف ــادی دول ــرد اقتص ــاد از عملک انتق
کلیــد تدبیــر بایــد درســت بچرخــد اگــر غلــط 

ــود ــر می ش ــم ت ــل محک ــد قف بچرخ
ــی روز  ــه علن ــر، در جلس ــزارش مه ــه گ ب
ــول  ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــنبه مجل یکش
خضــری نماینــده مردم سردشــت و پیبرانشــهر 
تســلیت  ضمــن  دســتور  میــان  نطــق  در 
در  آذربایجــان  در  هموطنــان  جانباختــگان 
حادثــه ســیل گفــت: صبــح امــروز فراکســیون 
مســتقلین از ســاعت 7 صبــح بــا رئیــس هــالل 

ــت. ــه داش ــر جلس احم
وی ادامــه داد: ســازمان هــالل احمــر و 
اورژانــس بــه وظایــف خــود عمــل کردنــد، امــا 

ــت. ــدک اس ــان ان امکاناتش
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا 
ــران  ــت بح ــازمان مدیری ــرد س ــاد از عملک انتق
در حادثــه ســیل آذربایجــان گفــت: متأســفانه، 

ــت بحــران نظــاره گــر بحــران  ســازمان مدیری
موجــود بــود. ایــن در حالــی اســت که ســازمان 
ــک وزارت  ــد ی ــد در ح ــران بای ــت بح مدیری
ــارت های  ــع خس ــد مان ــد. بای ــل کن ــه عم خان
ــس از وارد  ــه پ ــه اینک ــد ن ــی ش ــی و جان مال
ــاره  ــدک چ ــات ان ــا امکان ــارات ب ــدن خس ش

ــرد. ــی ک اندیش
وی اظهــار داشــت: فقــط یــک وزیــر از دولــت 
ــت  ــه هیئ در مناطــق ســیل زده حضــور دارد. ب
دولــت تذکــر می دهــم کــه بایــد وزرای مربوطــه 

ــد. در مناطــق ســیل زده حضــور می یافتن
ــا اشــاره بــه نامگــذاری  خضــری در ادامــه ب
ســال 9٦ بــه اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و 
بیــکار  التحصیــالن  فــارغ  اشــتغال گفــت: 
ــد تدبیــری  ــت تدبیــر و امیــد بای هســتند. دول
ــد  ــن کلی ــوند، ای ــدوار ش ــردم امی ــا م ــد ت کن
ــد،  ــط بچرخ ــر غل ــد اگ ــت بچرخ ــد درس بای

قفــل محکمتــر می شــود.

سیاست

ائتـالف  کـرده  سـعی  عـراق  در  داعـش 
را  دولـت  مخالـف  نیروهـای  از  ای  گسـترده 
بـه کلمـه الالـه اهلل  زیـر پرچـم سـیاه مزیـن 
آنهـا  مهمتریـن  کـه  کنـد  سـازماندهی  خـود 
گروههـای بعثی و وابسـتگان رژیم سـابق عراق 
وهمچنیـن برخـی نیروهـای عشـایری مخالـف 
حکومت هسـتند. هرچنـد بعثی هـا وتکفیری ها 
درطول 10سـال گذشـته همکاریهـای مختلفی 
را بـرای ایجـاد ناامنـی ومقابلـه بـا دولـت عراق 
بـار  وخشـونت  تروریسـتی  اقدامـات  ازطریـق 
رهبـری  ازآغـاز  بعـد  امـا  انـد  کـرده  تجربـه 
ابوبکرالبغـدادی برداعـش ازسـال 2010 جذب 
مسـتقیم بعثی هـا درداعـش و بهـره گیـری از 
تـوان اطالعاتـی و مدیریت عملیاتی آنها بسـیار 
داعـش  اسـاس  اسـت.براین  یافتـه  گسـترش 
درحـال حاضـر بـا وجـود گرایـش ایدولوژیـک 
بسـیار  میدانـی  عرصـه  در  خـود  خـاص 
عملگرایانـه رفتـار میکنـد و نیروهـای مختلفی 
را زیـر پرچـم خودگردآورده اسـت بـا این حال 
اجـازه بـر افراشـته شـدن پرچـم دیگرنیروهای 
را درکنـار پرچـم خـود نمی دهـد.       متحـدش 

}داعـش فرقه یـا جنایتـکار{: داعش درواقع 
سـلفی های  از  گـروه  یـک  تشـکیالتی  ادامـه 
جهـادی در عـراق به رهبـری ابومصعب زرقاوی 
بـا  بیعـت  بدنبـال  کـه  زرقـاوی  گـروه  اسـت. 
اسـامه بـن الدن رهبر سـابق القاعده شـاخه ای 
از القاعـده در عـراق بـود وسـال 200٦ در عراق 
کشـته شـد، او در اعالمیه هـای خـود همـواره 
بـه فتواهـای ابـن تیمـه اسـتناد میکـرد و حال 
رو  دنبـال  را  نیزخـود  موصـل  خلیفـه  اینـک 

زرقـاوی میدانـد. 
پـدر  تیمـه  ؟{ابـن  کیسـت  تیمـه  }ابـن 
معنـوی همـه گروه هـای جهـادی اسـت. از نظر 
رویکـرد فکـری، وهابیـت بـه عنـوان مهمترین 
زیربنـای فکـری داعش به شـمار میـرود. اواخر 
سدهشـم هجری قمـری، احمد بـن تیمه، فقیه 
حنبلـی بـه عنـوان بنیانگـذار وهابیـت هنـگام 
تفسـیرآیات قـرآن بـه سـمت عقایـد انحرافـی 
گروییـد. ابـن تیمـه بـر این بـاور بود کـه کتاب 
خـدا و سـنت پیامبـر و صحابه چیـزی در مورد 
نیامـده و  نبـودن خداونـد  یـا  بـودن و  جسـم 
هرکـس منکـر جسـمانیت خداونـد شـود نادان 
و گمـراه اسـت. عـالوه بـر ایـن نفـی هرگونـه 
تعقـل در فهـم معنـای ظاهر کالم خـدا و محل 
آن بـر معانـی لغـوی عـادی شـمردن مقامـات 
مخالـف  و  آنهـا  درگذشـت  از  بعـد  پیامبـران 
مذاهـب چهارگانـه اهـل سـنت از دیگـر عقایـد 
ابـن تیمـه بـوده اسـت. هـر چنـد ابـن تیمـه 
در زنـدان قلعـه دمشـق جـان داد و افـکارش 
بتدریـج فرامـوش شـدند امـا افـرادی مانند ابن 
تیـم جوزانـی افـکار او را بـه صـورت پنهانـی 
تبلیـغ میکردنـد. چنـد قرن پـس از ابـن تیمه، 
محمـد بـن عبدالوهـاب درعربسـتان بـه بسـط 
عقیـده وی پرداخـت و فرقه جدیـدی ایجادکرد 
کـه بـا مذاهـب چهارگانـه اهل سـنت و مذهب 
شـیعه تفـاوت داشـت. تقابل میـان دیدگاههای 
مختلـف مذاهـب و ایجـاد رقابـت در بیـن آنهـا 
بـرای جلوگیـری از یـک قـدرت متمرکـز، بـه 
نفـع بازیگـران خارجـی منطقـه خاورمیانه بوده 
اسـت. مبنـای ایدئولوژی ادعایی دولت اسـالمی 
سـلفیت اسـت. سـلفی گـری در معنـای لغـوی 
بـه معنـی تقلیـد از گذشـتگان، کهنـه پرسـتی 
یـا تقلیـد از گذشـتگان و تقلیـد کورکورانـه از 
سـلف  سـلفیه}اصحاب  امـا  اسـت.  مـردگان 
صالـح{در معنـای اصطالحـی آن نـام فرقـه ای 
اسـت کـه تمسـک بـه دیـن اسـالم را تنهـا بـا 
اعتقـاد بـه سـلف صالـح مقـدور میداننـد و در 
اعمـال و رفتـار اعتقادی خـود را مقیدبه تبعیت 
از پیامبـر اسـالم و صحابه و تابعیـن می نمایانند 
و معتقداندکـه عقایـد اسـالمی بایـد بـه همـان 
نحـوه بیـان شـوندکه در عصرصحابـه و تابعیـن 
مطـرح بـوده اسـت. یعنـی عقایـد اسـالمی را 
بایـد از کتاب و سـنت فرا گرفـت و عملی نباید 
بـه طـرح ادلـه ای غیر از آنچـه قـرآن در اختیار 

بپردازنـد. می گـذارد 
ادامه دارد...

نگاه سیاسی

محمد حسامی گلزار

داعش از طلوع تا افول
باور ها و اندیشه ها

 )بخش پنجم(

صبح روز گذشته صورت گرفت؛
ورود نماینده ویژه رهبرانقالب برای 
بازدید از مناطق سیل زده آذربایجان

در پــی وقــوع ســیل و جــان باختن شــماری 
از هموطنــان حجــت االســالم و المســلمین 
معــزی، نماینــده رهبــر انقــالب در هــالل احمر 
روز یکشــنبه وارد فــرودگاه تبریــز شــده و مورد 

اســتقبال مســئوالن قــرار گرفــت.
ــفر  ــن س ــدار،  در ای ــز بی ــزارش تبری ــه گ ب
ــم  ــام معظ ــام مق ــل پی ــزی حام ــت اهلل مع آی
ــوده واز نزدیــک از  ــه ســیل زدگان ب رهبــری ب
مناطــق ســیل زده بازدیــد بــه عمــل خواهنــد 

آورد.
پــور مهــدی معــاون عمرانــی اســتاندار 
ــداد  ــد ام ــی از رون ــرقی گزارش ــان ش آذربایج
رســانی بــه ســیل زدگان را بســمع ونظــر 
ــری رســاند. ــام معظــم رهب ــژه مق ــده وی نماین

ســعید کنعانــی مدیــر عامــل جمعیــت 
هــالل احمــر آذربایجــان شــرقی نیــز گزارشــی 
ــالل  ــای ه ــانی نیروه ــای امدادرس از عملیات ه

ــه داد. ــر را ارائ احم

وظیفه فوری مسووالن کمک به آسیب 
دیدگان سیل زده است

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا صــدور 
پیامــی ضمــن تســلیت حادثــه مصیبت بــار 
ســیل در اســتان های آذربایجــان شــرقی و 
غربــی تأکیــد کردنــد: وظیفــه فوری مســووالن 
ذیربــط، کمــک بــه آســیب دیــدگان و کاســتن 

ــت. ــان اس ــدوه آن ــج و ان از رن
ــی جــاری شــدن  ــارس، در پ ــه گــزارش ف ب
ســیل در اســتانهای آذربایجــان شــرقی و غربــی 
ــن  ــه جــان باخت ــه ب ــل ک و کردســتان و اردبی
ــرت  ــد، حض ــر ش ــان منج ــدادی از هم میهن تع
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب 
ــلیت  ــن تس ــی ضم ــدور پیام ــا ص ــالمی ب اس
کردنــد:  تأکیــد  مصیبت بــار  حادثــه  ایــن 
ــه  ــط، کمــک ب ــوری مســئوالن ذیرب ــه ف وظیف
ــدوه  ــج و ان ــتن از رن ــدگان و کاس ــیب دی آس

ــان اســت. آن
متــن پیــام رهبــر معظــم انقــالب بــه شــرح 

زیــر اســت:
بسمهتعالی

اســتانهای آذربایجــان  حادثــه ســیل در 
ــه  ــل ک ــتان و اردبی ــی و کردس ــرقی و غرب ش
بــه جــان باختــن تعــدادی از هم میهنــان 
ــد،  ــی انجامی ــز و خســارتهای ســنگین مال عزی
اســت.  مصیبت بــار  و  دردنــاک  حادثه ئــی 
ــداران و  ــه داغ ــدوه، ب ــر و ان ــا تأث ــب ب اینجان
ــدردی  ــلیت و هم ــرض تس ــت زدگان ع مصیب
ــان را از  ــی آن ــش قلب ــر و آرام ــم و صب میکن
خداونــد مســألت مینمایــم و رحمــت و مغفــرت 
وظیفــه  می طلبــم.  جان باختــگان  بــرای 
ــه آســیب  ــط، کمــک ب ــوری مســئوالن ذیرب ف
دیــدگان و کاســتن از رنــج و انــدوه آنــان 
ــر و سســتی در  ــچ تأخی اســت. الزم اســت هی
ادای ایــن وظیفــه نشــود. و امیــدوارم خداونــد 
لطــف و تفضــل و کمــک خــود را شــامل حــال 

فرمایــد. کمــک کاران  و  مصیبت دیــدگان 
سّیدعلیخامنهای

ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
کمیســیون عمــران مجلــس هیأتــی بــرای 
ــیل زدگان  ــه س ــانی ب ــر خدمات رس ــارت ب نظ
ــر در  ــزارش ســیل اخی ــزام و گ ــه اع ــه منطق ب
اســتان های غربــی کشــور تهیــه و بــه مجلــس 

ــد. ــه کن ارائ
بــه گــزارش فــارس، علــی الریجانــی در 
نطــق پیــش از دســتور خــود در جلســه علنــی 
روزگذشــته  مجلــس بــا اشــاره بــه ســیل اخیــر 
در اســتان های غربــی کشــور گفــت: متأســفانه 
شــاهد بــروز خســاراتی بــه دنبــال ســیل اخیــر 
ــان  ــی، آذربایج ــان غرب ــتان های آذربایج در اس
شــرقی، اردبیــل، کردســتان، کرمانشــاه و زنجان 
ــژه در آذربایجــان کــه تلفــات  ــه وی هســتیم، ب
ــار  ــن آم ــراه داشــت و آخری ــه هم ــادی را ب زی
ــه  ــه ضایع ــرد ک ــالم ک ــر را اع ــدود 41 نف ح

تأســف باری اســت. 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــزود: مجل وی اف
خانــواده جانباختــگان همــدردی می کنــد و 

ــم. ــرض می کنی ــلیت ع ــا تس ــه آنه ب
ــار  ــالمی اظه ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
اجرایــی  دســتگاه های  اســت  الزم  داشــت: 
همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز 
دســتور دادنــد، بــا شــدت و حــدت و تمــام قــوا 
تــالش کننــد تــا هــم حادثــه را کنتــرل و بــه 
آســیب دیدگان کمــک کننــد و راه حلــی بــرای 

ــند.  ــته باش ــده داش ــود آم ــه وج ــارات ب خس
الریجانــی خاطرنشــان کــرد: مــن در همیــن 
ــا  جــا از کمیســیون عمــران نیــز می خواهــم ت
ــوع  ــه موض ــزام و ب ــی را اع ــرعت هیأت ــه س ب
ــه  ــانی ب ــم کمک رس ــه ه ــد ک ــیدگی کنن رس
ســیل زدگان در اســرع وقــت و بــه خوبــی 
انجــام شــود و پیگیری هــای الزم را داشــته 
ــه ایــن صــورت رخ  ــه ب باشــند کــه چــرا حادث
ــد و گزارشــی را  ــت را ریشــه یابی کنن داد و عل
در ایــن بــاره تهیــه و بــه مجلــس ارائــه کننــد. 
 وی بــا اشــاره بــه انتخابــات پیــش رو افــزود: 
انتخابــات  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  مــا 
شــوراها و انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 
پیــش  را  انتخابیــه  حوزه هــای  برخــی  در 
داریــم کــه خوشــبختانه در مســیر کار  رو 
تاکنــون مشــکلی نداشــتیم و نام نویســی ها 
ــات شــوراها انجــام شــد و تقریبــاً  ــرای انتخاب ب
ــی  ــای اجرای ــود و هیأت ه ــم ب ــده ه ــه قاع ب
ــز  ــارت نی ــای نظ ــد و هیأت ه ــیدگی کردن رس
ــون  ــز چ ــس نی ــتند و مجل ــال کار هس در ح

ــت  ــا جدی ــوع را ب ــارت دارد، موض ــه نظ وظیف
دنبــال می کنــد و هیــأت مرکــزی نظــارت 
بــر انتخابــات شــوراها نیــز کار خــود را دنبــال 

 . می کنــد
ــار  ــالمی اظه ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــی ها  ــز نام نویس ــس نی ــورد مجل ــت: در م داش
ــی  ــال ط ــیر کار آن در ح ــده و مس ــام ش انج

ــت.  ــدن اس ش
مــورد  در  کــرد:  خاطرنشــان  الریجانــی 
انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز طبــق آخریــن 
آمــاری کــه شــب گذشــته اعــالم شــد، بیــش از 
ــی  ــه از جهت ــد ک ــی کردن ــر نام نویس 1٦00 نف
ــدازه ای  ــه ان ــردم هــم ب هــم خــوب اســت و م
کــه احســاس می کننــد وظیفه شــان اســت 

ــد.  ــدا کردن حضــور پی
وی افــزود: در قانــون اساســی شــرایطی 
بــرای کاندیداهــای ریاســت جمهــوری در نظــر 
ــودن  ــل ب ــدای از ایرانی االص ــده، ج ــه ش گرفت
ــه در  ــری ک ــرایط دیگ ــودن و ش ــن ب و متدی
ــرای  ــی ب ــد ویژگ ــده، چن ــی آم ــون اساس قان
ایــن کار گذاشــته شــده، یکــی اینکــه مدیــر و 
ــر باشــد و دیگــر، جــزو رجــال سیاســی و  مدب

ــد. ــی باش مذهب
ــار  ــالمی اظه ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
داشــت: مــا در دوره هــای گذشــته تقریبــاً 

ــن  ــن ای ــون م ــتیم چ ــئله را داش ــن مس همی
ایــن  کــراراً  رســانه ها  در  می بینــم  روزهــا 
بحــث مطــرح می شــود کــه چــرا قانــون 
ــرت  ــرده و حض ــخص نک ــه مش ــن زمین در ای
ایــن  در  بیاناتــی  نیــز  شــیرازی  آیــت اهلل 
ــه  ــده ک ــوری ش ــرا ط ــه چ ــتند ک ــه داش زمین
گاه افــراد می آینــد بــه عنــوان کاندیــد حاضــر 
می شــوند و وقتــی از آنهــا ســؤال می شــود 
شــما شــرایط الزم را بــرای کاندیداتــوری دارید 
ــم شــرایط را  ــا می دانی ــد م ــر؟ می گوین ــا خی ی
ــس  ــان را ح ــه هیج ــرای اینک ــی ب ــم ول نداری
کنیــم آمده ایــم کــه ایــن وهــن کار مهــم 

اســت.  ریاســت جمهوری 
ــد در  ــن بای ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش الریجان
ــن  ــه ای ــوم ک ــر ش ــه را متذک ــن نکت ــا ای اینج
ــا در  ــت، م ــس نیس ــه مجل ــوط ب ــکل مرب مش
ایــن زمینــه قانــون مفصلــی تصویــب کرده ایــم 
ــه  ــر باشــد چ ــر و مدب ــردی مدی ــه ف ــه اینک ک
ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد کــه از آن 
ــن  ــر در ای ــر و مدب ــه مدی ــود ک ــت ش برداش
ســطح اســت و بایــد ســوابق وی چگونــه باشــد. 
ــن  ــد ای ــرادی بای ــه اف ــا چ ــه داد: ی وی ادام
ــر و  ــرد مدی ــن ف ــه ای ــد ک ــد کنن ــرد را تأیی ف
ــود  ــر اســت و اگــر در بخــش خصوصــی ب مدب

ــد.  ــته باش ــرایطی داش ــه ش ــد چ بای

ــار  ــالمی اظه ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
سیاســی  رجــال  مفهــوم  اینکــه  داشــت: 
ــریح  ــس تش ــوب مجل ــون مص ــت، در قان چیس
ــه،  ــی چ ــی یعن ــل مذهب ــه رج ــده و اینک ش
در قانــون مصــوب مجلــس روشــن شــده و 
ــه  ــس ب ــب در مجل ــد از تصوی ــون بع ــن قان ای
ــن شــورا  ــان فرســتاده شــد و ای شــورای نگهب
آن را رد کــرد و اســتدالل شــورا ایــن بــود 
کــه ایــن تشــخیص برعهــده شــورای نگهبــان 
اســت و حتــی آیــت اهلل جنتــی بــه مــن گفتند، 
ــن  ــا ای ــی م ــول دارم ول ــن را قب ــه ای ــن هم م
را بــه صــورت یــک آیین نامــه در شــورای 
نگهبــان تصویــب می کنیــم چــون طبــق قانــون 
ــن کار  ــئول ای ــان مس ــورای نگهب ــی، ش اساس
شــده اســت کــه ایــن کار را هــم انجــام ندادنــد. 
رسـانه ها  در  حـاال  کـرد:  اضافـه  الریجانـی 
قانـون  نـدارد،  وجـود  قانـون  چـرا  می گوینـد 
ایـن  در  مـن  البتـه  کردیـم،  تصویـب  مـا  را 
زمینـه مالحظـه دارم، اینکـه شـورای نگهبـان 
آیین نامـه ای را بـرای خود داشـته باشـد، معنی 
آن ایـن نیسـت کـه این نفـاذ در بیرون داشـته 
باشـد. اگـر بخواهـد نفـاذی در بیـرون داشـته 

باشـد، مجلـس بایـد تصویـب کنـد. 
وی افــزود: بــه هــر حــال مــا کارمــان را در 
ــاره  ــه دوب ــر هــم ک ــم، اگ ــس انجــام دادی مجل
ایــن بحــث در جامعــه مطــرح شــده، شــورای 
ــا  ــه م ــی ک ــان قانون ــد هم ــول کن ــان قب نگهب
ــرادی  ــر ای ــد و اگ ــد کنن ــتاده ایم را تأیی فرس
ــر آن را  ــار دیگ ــس ب ــد، مجل ــالح کنن دارد اص

ــد.  برایشــان ارســال کن
ــار  ــالمی اظه ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
صاحب نظــران  و  رســانه  اصحــاب  داشــت: 
بداننــد مــا ایــن موضــوع را کامــاًل حــس 
کردیــم،  چاره اندیشــی  آن  بــرای  کردیــم، 
چارچــوب قــرار دادیــم و قانــون بــرای آن 
ــورای  ــه ش ــون ب ــن قان ــم و ای ــب کردی تصوی
ــان  ــورای نگهب ــخیص ش ــت و تش ــان رف نگهب
ــیم. ــخگو باش ــد پاس ــا نبای ــذا م ــود و ل ــن ب ای

الریجانــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــن 
خواهــش می کنــم عزیــزان مــا در شــورای 
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــر ب ــار دیگ ــان ب نگهب
ــتند،  ــئله هس ــن مس ــه ای ــر متوج ــد، اگ کنن
ــه  رســیدگی کننــد، مالحظاتــی در ایــن مصوب
دارنــد بدهنــد کــه ایــن مســئله حــل شــود تــا 
ــوع  ــن موض ــار ای ــد دچ ــال های بع ــا در س م

ــیم. نباش

الریجانی در صحن علنی مجلس:

کمیسیون عمران گزارشی از سیل 
اخیر تهیه و به مجلس ارائه کند

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش گفــت: بــه 
پشــتوانه حضــور نیروهــای مســلح در سرتاســر 
ســواحل مکــران، از امنیــت کاملــی برخورداریم 
و امــروز ریشــه تمــام ناامنی هــا در منطقــه 
ــی  ــت حضــور نامشــروع اســتکبار جهان ــه عل ب

اســت.
بــه گــزارش مهــر، امیــر دریــادار حبیــب اهلل  
ــش در  ــی ارت ــروی دریای ــده نی ــیاری فرمان س
اولیــن حضــور خــود در ســواحل مکــران طــی 
ســال جدیــد، ضمــن ســخنرانی در جمــع 
کارکنــان منطقــه دوم والیــت جاســک، بــا 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــاره ب اش
در ابتــدای ســال جدیــد اظهــار داشــت: امــروز 
ــور،  ــراف کش ــا در اط ــود ناامنی ه ــم وج علیرغ
شــاهد یــک امنیــت پایــدار در کشــورمان 
هســتیم و علــت آن هــم بهرمنــدی از نیروهــای 

ــت. ــه کار اس ــاده ب ــوی و آم ــلح ق مس
وی افـزود: نیـروی دریایـی راهبـردی ارتش 
در  بسـزایی  سـهم  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
برقـراری ایـن امنیـت دارد بـه نحـوی کـه اگـر 
خـوب تجزیـه و تحلیل شـود متوجه می شـویم 
امنیـت و آرامـش امـروز در تنگه هرمز، شـمال 
خلیـج فـارس، دریـای عمـان، اقیانـوس هنـد، 
خلیـج عـدن و تنگـه بـاب المنـدب کـه محـل 
ماسـت  نفتکـش  و  تجـاری  تـردد کشـتی های 
حاصـل کار و تـالش شـما دریـادالن در ایـن 
نیـروی راهبـردی اسـت کـه تاکنـون توانسـته 
ایـد گام هـای مؤثـری در راسـتای حفاظـت از 

اقتصـاد ایـن مـرز و بـوم برداریـد.
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــیاری خاطرنش ــادار س دری
ــه  ــد و ب ــف خداون ــه لط ــران ب ــواحل مک در س
ــلح  ــای مس ــمند نیروه ــور ارزش ــتوانه حض پش
ــه  ــش ک ــردی ارت ــی راهب ــروی دریای ــژه نی بوی
در سرتاســر ایــن ســواحل حضــور دارد، امنیــت 

ــی  ــه زمان ــن بره ــم در ای ــم آن ه ــل داری کام
اســتکبار  نامشــروع  حضــور  بواســطه  کــه 
جهانــی کــه ریشــه تمــام ناامنــی هاســت 
ــرب  ــرق و غ ــدد در ش ــای متع ــاهد بحران ه ش
ــد  ــکرگذار خداون ــتی ش ــتیم بایس ــور هس کش
باشــیم و بدانیــم کــه یــک زمانــی ایــن اقتــدار 
ــه حضــور  را نداشــتیم و امــروز چنــان مقتدران
ــد  ــه ای از دی ــناور بیگان ــچ ش ــه هی ــم ک داری
پایگاه هــای دریایــی مــا پنهــان نمی مانــد.

ــش  ــردی ارت ــی راهب ــروی دریای ــده نی فرمان
در ادامــه بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــری در ابتــدای ســال پیرامــون 
ــار داشــت:  پیشــرفت های نظامــی کشــور، اظه

کشــور مــا در اوایــل انقــالب هیــچ تجهیزاتــی 
نداشــته و بــه بیگانــگان وابســته تــام بــود امــا 
ــم کــه ســینه  ــه جایگاهــی رســیده ای امــروز ب
ــان  ــورد نیازم ــزات م ــم و تجهی ــپر می کنی س
ــد  ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــم ب ــا ه را می ســازیم. م
ایــن اطمینــان را بــه ملــت شــریف ایــران 
ــردی  ــی راهب ــروی دریای ــه در نی ــم ک می دهی
ارتــش بــرای تأمیــن تجهیزاتمــان دســت نیــاز 

ــرد. ــم ک ــس دراز نخواهی ــوی هیچک ــه س ب
وی گفــت: پــس از ابــالغ تدبیــر فرماندهــی 
معظــم کل قــوا در ســال 137۸ مبنــی بــر 
ــاو  ــداز، اولیــن ن ــاو موشــک ان ــزوم ســاخت ن ل
مــا تحــت عنــوان پیــکان در ســال 13۸2 

ــال ۸5  ــد، س ــق ش ــمال ملح ــاوگان ش ــه ن ب
ــه  ــش را ب ــاو درف ــال ۸۸ ن ــن و س ــاو جوش ن
ــد  ــکن دماون ــال 93 ناوش ــم. در س آب انداختی
رونمایــی شــد و در آینــده بســیار نزدیــک طــی 
ســال جــاری آئیــن الحــاق نــاو موشــک انــداز 
»ســپر« را بــه نــاوگان شــمال نیــروی دریایــی 
بــه  و  برگــزار می کنیــم  ارتــش  راهبــردی 
همیــن ترتیــب ســاخت و ســازها در یگانهــای 

ــد. ــد ش ــده و خواه ــرا ش ــا اج ــی م جنوب
دریــادار ســیاری تمامــی ایــن دســتاوردها را 
ــی  ــروی دریای ــوب نی ــرد مطل ــوان عملک ــه عن ب
راهبــردی ارتــش در راســتای رضایتمنــدی 
حــوزه  در  قــوا  کل  معظــم  فرماندهــی 
و  برشــمرد  کشــور  نظامــی  پیشــرفت های 
تصریــح کــرد: خوشــبختانه ایــن نیــرو اقدامــات 
ــدن  ــی ش ــوص اجرای ــی در خص ــایان توجه ش
ــال  ــعار س ــوع ش ــا موض ــه ب ــم ل ــر معظ تدابی
جــاری یعنــی »اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد و 
ــه در بحــث  ــرا ک ــد چ ــام می ده ــتغال« انج اش
ســاخت و ســازها وقتــی شــروع بــه ســاخت یک 
یــگان شــناور و یــا ســایر تجهیــزات تعــم از موج 
شــکن، تأسیســات اداری، اســکله و ... می کنیــم 
خیلــی از نفــرات، دانشــگاه ها و شــرکت های 
کــه  می آوریــم  کار  پــای  را  بنیــان  دانــش 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــود توج ــل آن می ش حاص
ــان. ــه جوان ــی و اعتمــاد ب ــد داخل ــی، تولی درون

در پایــان تعــدادی از کارکنــان پایــور و 
ــی جاســک  وظیفــه نیــروی منطقــه دوم دریای
توســط امیــر دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 

ــدند. ــر ش ــش تقدی ــردی ارت ــی راهب دریای
ــیاری در  ــادار س ــر دری ــت امی ــی اس گفتن
ــی  ــه تمام ــن منطق ــود در ای ــور خ ــه حض ادام
ــد  ــورد بازدی ــای در حــال ســاخت را م پروژه ه

ــرار داد. ــی ق و ارزیاب

سیاری در منطقه دوم دریایی جاسک:

ریشه تمام ناامنی ها در منطقه حضور 
نامشروع استکبار جهانی است

کوتاهی وزارت راه عامل 
فاجعه سیل آذربایجان است

خضری با انتقاد از عملکرد دولت؛ 

لزوم سرکشی به سیل زدگان
به منظور بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی؛

رییس جمهور وارد عسلویه شد

ــور  ــه منظ ــته ب ــور روز گذش ــس جمه ریی
بهــره بــرداری از فازهــای جدیــد منطقــه گازی 
پــارس جنوبــی و افتتــاح چنــد طــرح و پــروژه 
در حــوزه نفــت و پتروشــیمی وارد عســلویه 

شــد.
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی  حجــت االســالم والمســلمین حســن روحان
رییــس جمهــور روز گذشــته بــه منظــور بهــره 
گازی  منطقــه  جدیــد  فازهــای  از  بــرداری 
پــارس جنوبــی و افتتــاح چنــد طــرح و پــروژه 
در حــوزه نفــت و پتروشــیمی وارد عســلویه 

شــد.
 رییــس جمهــور در بــدو ورود بــه فــرودگاه 
بیــن المللــی خلیــج فــارس عســلویه از ســوی 
و  مقامــات  از  جمعــی  و  بوشــهر  اســتاندار 
مســووالن محلــی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.

ــوزش و  ــه، آم ــور خارج ــت، ام ــران نف وزی
پــرورش، صنعــت، معــدن و تجــارت، نهاوندیــان 
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری، ســتاری 
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور، 
ــد. ــن ســفر همراهــی می کنن ــی را در ای روحان

آغاز رسیدگی به صالحیت داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری 

داوطلبــان  صالحیــت  بــه  رســیدگی 
انتخابــات ریاســت جمهــوری از ســوی شــورای 
نگهبــان از روز گذشــته 27 فروردیــن مــاه آغــاز 
شــد و بــه مــدت 5 روز ادامــه دارد و ایــن مدت 

ــد اســت. ــل تمدی ــم قاب ــر ه ــا 5 روز دیگ ت
بــه  رســیدگی  فــارس،  گــزارش  بــه 
ریاســت  انتخابــات  داوطلبــان  صالحیــت 
جمهــوری از ســوی شــورای نگهبــان از روز 27 
ــدت 5 روز  ــه م ــاز شــده و ب ــاه آغ ــن م فروردی

می شــود. انجــام 
ــز  ــون نی ــاده 57 قان ــره م ــاس تبص ــر اس ب
ــان  ــت داوطلب ــه صالحی ــیدگی ب ــت رس مهل
ــوری توســط شــورای  ــات ریاســت جمه انتخاب
نگهبــان بــه مــدت 5 روز دیگــر یعنــی از 1 الــی 

ــد اســت. ــل تمدی ــاه قاب 5 اردیبهشــت م
ــدی  ــدول زمانبن ــه در زج ــاس آنچک ــر اس ب
منتشــر شــده اســامی نامزدهــای دوازدهمیــن 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری توســط 
ــی 7  ــی از ٦ ال ــی دو روز یعن ــور ط وزارت کش

ــود. ــالم می ش ــاه اع ــت م اردیبهش
ریاســت  انتخابــات  نامزدهــای  تبلیغــات 
ــی  ــی از ۸ ال ــدت 20 روز یعن ــه م جمهــوری ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــاه انج ــت م 27 اردیبهش



دوشنبه 28 فروردین ماه 96- سال سوم - شماره 124 3روزنامه عجب شیر   شهر و شورا

عالج حادثه قبل از وقوع باید 
گردد

بارندگی های اخیر و حادثه سیل نشان داد 
هنوز هم برای بحران های جدی آمادگی نداریم.  
اگر حادثه و یا بالیای طبیعی در شهر تبریز رخ 
دهد آمار تلفات به مراتب قابل توجه تر خواهد 
بود. مسئولین از همین امروز به فکر باشند تا 
داد  روی  ای  ناکرده حادثه  فردایی که خدایی 

شرمنده این مردم و شهدا نباشیم.
یـک حادثـه طبیعـی مثـل زلزلـه بـا ایـن 
وضعیـت راه هـا و زیـر سـاخت ها تلفـات زیادی 
بـه بـار خواهـد آورد. بـه وضعیت بافـت فرسـوده و 

امکانـات امـدادی رسـیدگی شـود.

محمودیازتبریز

صدای مردم

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

09143010573
041-35258222

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
بــه تمــاس تلفنــی دکتــر روحانــی بــا وی 
دربــاره وقــوع ســیل در اســتان گفــت: رییــس 
جمهــوری عــالوه بــر اعــزام هیــات دولــت بــه 
مدیریــت وزیــر نیــرو بــه منظــور بازدید ســرزده 
از مناطــق ســیل زده و ســیلزدگان، بــرای 
جبــران خســارات و اصــالح خرابــی هایــی کــه 
در اثــر ایــن حادثــه بــه وجــود آمــده دســتورات 

ــد. ــادر کردن ــدی را ص اکی
بــه گــزارش ایرنــا، اســماعیل جبــارزاده 
شــنبه شــب در جلســه ســتاد مدیریــت بحــران 
اســتان بــا حضــور معاونــان وزرای کشــور و راه 
ــی روز  ــزود: بارندگ ــز اف ــازی در تبری و شهرس
ــاق  ــتان اتف ــی در اس ــم باالی ــا حج ــته ب گذش
افتــاد و بــر اســاس پیــش بینــی بموقــع 
آمادگــی الزم  اســتان  اداره کل هواشناســی 
در شهرســتان هــا، بخش هــا و روســتاهای 

ــود. ــه ب ــام گرفت ــف انج مختل
و  بینــی  پیــش  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
ســاعت   4۸ در  هواشناســی  هشــدارهای 
ــد  ــالع داده نمی ش ــئوالن اط ــه مس ــته ب گذش
ــه  ــود ک ــزی ب ــش از آن چی ــات بی ــزان تلف می

امــروز اتفــاق افتــاد.
از  میدانــم  کــرد: الزم  اظهــار  جبــارزاده 
یکایــک مدیــران اســتان کــه در طــول 24 
ــت  ــن مدیری ــو احس ــه نح ــته ب ــاعت گذش س
ــدان  ــا حضــور خــود در می ــد و ب بحــران کردن
توانســتند ایــن بحــران را کنتــرل کننــد، تشــکر 

ــم. ــی کن و قدردان
در  ســـیل  ابعـــاد  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ــا  ــوان بـ ــه لیقـ ــز در منطقـ ــتان تبریـ شهرسـ
ـــت  ـــی نداش ـــارات جان ـــه خس ـــه اینک ـــه ب توج
ـــه  ـــح و ب ـــت صحی ـــی مدیری ـــد ول ـــرح نش مط
موقعـــی کـــه در آن منطقـــه انجـــام گرفـــت 
ــتر  ــارت های بیشـ ــکالت و خسـ ــروز مشـ از بـ

ــرد. جلوگیـــری کـ
گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 

و  ادارات   ، اســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت 
اورژانــس،  شهرســازی،  و  راه  ســازمان های 
ــروی  ــتایی، نی ــهری و روس ــالب ش آب و فاض
و  ارگان هــا  تمامــی  و  نظامــی  و  انتظامــی 
ــم  ــار ه ــی در کن ــف همگ ــتگاه های مختل دس
ــرای  ــه ب ــوع حادث ــه وق ــاعات اولی ــان س از هم

امدادرســانی تــالش کردنــد.
وی بــا تشــکر از زحمــات اصحــاب رســانه در 
اطــالع رســانی بــه موقــع و صحیــح گفــت: در 
خبررســانی ایــن اتفــاق اصحــاب رســانه پــا بــه 
ــالق  ــاف و اخ ــت انص ــا رعای ــئوالن ب ــای مس پ
حرفــه ای در کنــار مســئوالن بودنــد و خداونــد 
ــه نحــو  ــه ب ــن حادث ــزرگ را شــاکریم کــه ای ب

احســن مدیریــت شــد و امیدواریــم بتوانیــم در 
اســرع وقــت بــه جبــران خســارات بپردازیــم.

جبــارزاده اضافــه کــرد: در تمــاس تلفنــی که 
ــا بنــده داشــت،  معــاون اول رئیــس جمهــور ب
ــه در  ــرد آنچــه ک ــد ک ــری تاکی ــر جهانگی دکت
منطقــه نیــاز باشــد اعــالم کنیــم و همچنیــن 
ــیل زده  ــق س ــا حضــور در مناط ــرو ب ــر نی وزی
ــرای  ــی ب ــچ محدودیت ــت هی ــرد دول ــد ک تاکی
ــق  ــدگان و مناط ــیب دی ــکالت آس ــل مش ح
آســیب دیــده نــدارد و ایــن بازســازی های 

ــود. ــاز ش ــه آغ ــد بالفاصل بای
وی خاطرنشــان کــرد: اداره کل هواشناســی 
درصــد   50 کــه  ایســتگاه   15 بــا  اســتان 

تاسیســات آن تــوان پاســخگویی نــدارد در 
ــص  ــد تخصی ــه نیازمن ــت اســت ک حــال فعالی
اعتبــارات الزم بــرای نوســازی و تجهیــزات 

هواشناســی هســتیم.
ــوص  ــرقی در خص ــان ش ــتاندار آذربایج اس
وضعیــت تجهیــز مدیریــت بحــران اســتان 
ــن  ــود دوربی ــگ و کمب ــه سیســتم مونیتورین ب
گفــت: پیــش از ایــن تنهــا دو دوربیــن در 
ــال  ــه در ح ــت ک ــود داش ــتان وج ــطح اس س
حاضــر نزدیــک بــه 70 دوربیــن در جاده هــای 
ســتان نصــب شــده یــا در حــال نصــب اســت .

وی ادامـــه داد: بـــرای نصـــب و انتقـــال 
اطالعـــات هـــر یـــک عـــدد دوربیـــن جـــاده 
ای بـــه سیســـتم مانیتورینـــگ مدیریـــت 
 500 و  میلیـــارد  یـــک  حـــدود  بحـــران 
ــرا  ــاز اســـت زیـ ــار نیـ ــال اعتبـ ــون ریـ میلیـ
کـــه زیرســـاخت های تجهیـــز و تهیـــه ایـــن 
ــز  ــا نیـ ــت و مـ ــر اسـ ــه بـ ــا هزینـ دوربین هـ
عالقمندیـــم همـــه شـــهرها و جاده هـــای 
اســـتان بـــه دوربیـــن متصـــل بـــه سیســـتم 

ــوند. ــز شـ ــگ مجهـ مونیتورینـ
مانیتورینــگ  مرکــز  شــد:  یــادآور  وی 
مدیریــت بحــران در اســتان ســاخته شــده 
ــن  ــت تامی ــارات الزم جه ــه اعتب ــاز ب ــی نی ول

تجهیــزات ایــن مرکــز وجــود دارد.
خصــوص  در  همچنیــن  جبــارزاده 
ــد  ــتان تاکی ــده در اس ــام ش ــای انج الیروبی ه
کــرد: ســال گذشــته الیــه روبی هــا در اســتان 
جهــت انتقــال آب رودخانه هــا بــه دریاچــه 
ــام  ــه انج ــن دریاچ ــای ای ــت احی ــه جه ارومی

ــود. ــه ب گرفت
بحــران  از  پیشــگیری  کــرد:  تاکیــد  وی 
بایــد بــا اعتبــارات دولتــی انجــام شــود و 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــی اس ــارات دولت اعتب
در طــول پیــروزی انقــالب اســالمی تــا کنــون 
ــه در  ــی ک ــده های ــا و ای ــخگوی برنامه ه پاس

ــت. ــوده اس ــود دارد نب ــه وج ــن زمین ای

استاندار آذربایجان شرقی:

رئیس جمهوری برای اصالح 
خرابی های سیل دستور اکید داد

پزشکیان: 
مدیریت بحران به سیستم مونیتورینگ 

تجهیز شود

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: پیشــنهاد می کنــم کــه ســتادهای 
بحــران بــا مجهــز شــدن بــه جــی پــی اس هــا 
بتواننــد راحــت مســیرها و محل هــا را کنتــرل 
و نظــارت و مدیریــت کننــد زیــرا کــه بــا 
فناوری هــای موجــود می تــوان راحــت تــر 

ــرد. ــت ک ــایل را مدیری مس
بــه گــزارش ایرنــا، مســعود پزشــکیان شــنبه 
ــت بحــران آذربایجــان  شــب در جلســه مدیری
ــای ســیل  ــاد و زوای ــرای بررســی ابع شــرقی ب
ــرش  ــزود: پذی ــز اف ــتان در تبری ــر در اس اخی
اینکــه بــا یــک ســیل ایــن تعــداد افــراد جــان 
خــود را از دســت بدهنــد، خیلــی ســخت 

اســت.
ــه اینکــه آب اکثــر مــزارع را  ــا اشــاره ب وی ب
گرفته و مســیرها مســدود شــده انــد، ادامــه داد: 
متاســفانه عــدم دقــت در رعایــت کــردن حریــم 

رودخانــه باعــث ایــن مشــکالت شــده اســت.
ــه  ــد از هم ــه بای ــان اینک ــا بی ــکیان ب پزش
عزیــزان دســت انــدرکار بــه دلیــل تالش هــای 
ــدم  ــت: معتق ــرد، گف ــکر ک ــان تش ــه ش جانان
ــر  ــه صف ــرات را ب ــبه خط ــا محاس ــد ب می ش

ــاند. رس
وی بــا تاکیــد براینکــه بایــد در ســاخت 
ــی  ــن بارندگ ــزود: ای ــرد، اف ــت ک ــا دق جاده ه
ــرده و آب  ــب ک ــا را تخری ــیاری از جاده ه بس

ــت. ــده اس ــاد ش ــی ایج گرفتگ
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
اظهــار کــرد: در بحــث پــل، جــاده و سیســتم 
ــات الزم  ــه اقدام ــت ک ــروری اس ــور ض مونیت
ــا در  ــرد ت ــام گی ــت انج ــا وضعی ــت ارتق جه
مواجــه بــا بالیــای ایــن چنینــی خســارت 

ــیم. ــته باش ــری داش کمت

تعداد جانباختگان و مفقودی ها سیل 
آذربایجان به42 نفر رسید

مدیــرکل ســتاد مدیریــت بحــران آذربایجان 
ــب  ــیل عج ــگان س ــان باخت ــداد ج ــرقی تع ش
شــیر و آذرشــهر را 35 نفــر و 7 مفقــودی 

ــرد. ــالم ک اع
به گـزارش فارس، خلیل سـاعی اظهـار کرد: 
دو گـروه مدیریـت بحـران در آذرشـهر و عجب 
شـیر مسـتقر هسـتند کـه تاکنـون 35 فوتـی 

تائیـد شـده اسـت و 7 مفقـودی وجـود دارد.
ــداد و  ــات ام ــه عملی ــر ادام ــد ب ــا تاکی وی ب
نجــات در محــل وقــوع ســیل، گفــت: اولویــت 
اصلــی در ایــن دو روز فقــط یافتــن افــراد گــم 
ــن  ــام مفقودی ــن تم ــا یافت ــه ت ــد ک شــده بودن
ایــن اقدامــات  ادامــه یافتــه و مراحــل ارزیابــی 

ــرار دارد. ــدی ق ــل بع ــارت در مراح خس
بحــران  مدیریــت  ســتاد  مدیــرکل 
ــر  ــرد: در اث ــان ک ــرقی خاطرنش ــان ش آذربایج
ســیالب باالدســت تعــدادی خــودرو بــه داخــل 
رودخانــه غلــه زار ســقوط کــرده کــه متاســفانه 

ــد. ــین بودن ــا سرنش ــا ب ــن خودروه ای
ــال  ــی در ح ــت اصل ــرد: اولوی ــراز ک وی اب
و همــه  اســت  امدادرســانی  فقــط  حاضــر 
بــرآورد خســارت بــه بعــد امدادرســانی موکــول 

ــت. ــده اس ش
ســاعی خاطرنشــان کــرد: 30 خانــه در 
ــه  ــب شــده کــه 12 خان ــار تخری روســتای چن
بــه صــورت 100 درصــدی و 1۸ خانــه بــا 
ــت. ــود داش ــد وج ــش از 50 درص ــب بی تخری

رئیس مرکز مدیریت راه های آذربایجان شرقی:
خسارت 4۷ میلیاردی سیل به ابنیه های 

فنی و راه های آذربایجان شرقی

رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــای آذربایجــان 
ــر اســاس میــزان برآوردهــای  شــرقی گفــت: ب
شهرســتان های  در  ســیل  خســارت  اولیــه 
آذربایجــان شــرقی 4 میلیــارد و 700 میلیــون 
ــه ابنیه هــای فنــی و راه هــای اســتان  تومــان ب

ــده اســت. خســارت وارد ش
بــه گــزارش تســنیم، علــی هوشــیار آخریــن 
وضعیــت راه هــای آذربایجــان شــرقی را پــس از 
ســیل گســترده تشــریح کــرد و اظهــار داشــت: 
ــاران  ــای ب ــارش سیل آس ــر ب ــر اث ــفانه ب متأس
ــه از روز گذشــته در  و جــاری شــدن ســیل ک
ــق  ــتیم طب ــاهد آن هس ــرقی ش ــان ش آذربایج
ــان  ــان ج ــر از هم وطنانم ــون 35 نف ــار تاکن آم

خــود را از دســت داده انــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز میــزان دقیق 
خســارت ناشــی از ســیل بــه پل هــا و راه هــای 
ــن  ــت و ای ــت نیس ــرقی در دس ــان ش آذربایج
میــزان بــرآورد اولیــه اســت، افــزود: بــر اســاس 
ــیل در  ــارت س ــه خس ــای اولی ــزان برآورده می
ــارد  شهرســتان های آذربایجــان شــرقی 4 میلی
ــی  ــای فن ــه ابنیه ه ــان ب ــون توم و 700 میلی
و راه هــای اســتان خســارت وارد شــده اســت.

رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــای آذربایجــان 
ــر  ــروز در ه ــح ام ــه از صب ــان اینک شــرقی بابی
یــک از شهرســتان های ســیل زده 5 گــروه 
راهــداری مشــغول بــه بازگشــایی مســیرها 
هســتند، ادامــه داد: در صورتــی کــه اگــر 
مجــدداً ســیلی جــاری نشــود راهــداران نســبت 
بــه بهســازی و تعمیــرات ابنیــه فنــی و راه هــای 

ــد. ــدام می کنن ــتان اق اس
هوشــیار بــا تأکیــد بــر اینکــه در پــی وقــوع 
ــو و  ــاران ل ســیل ابنیــه فنــی راه روســتاهای ب
بیــرق تبریــز خســارت وارد شــده اســت، گفــت: 
تنهــا در شهرســتان آذرشــهر بــه ابنیــه فنــی و 
جاده هــای ایــن شهرســتان 2 میلیــارد تومــان، 
در شهرســتان اســکو 150 میلیــون تومــان، 
تومــان،  میلیــون   50 اهــر  شهرســتان  در 
ــتان  ــان، شهرس ــون توم ــتان آباد 300 میلی بس
هشــترود ۸00 میلیــون تومــان، شهرســتان 
ــتان  ــان، شهرس ــون توم ــیر 200 میلی عجب ش
تومــان، مراغــه ۸00  تبریــز 200 میلیــون 
میلیــون تومــان، ورزقــان 150 میلیــون تومــان، 
ــتر  ــان و شبس ــون توم ــاق 100 میلی چاراویم
ــرآورد  ــه ب ــان خســارت اولی ــون توم 150 میلی

کرده ایــم.

برگزاری آزمون ویژه اجرای 
چارت تفصیلی شهرداری تبریز

انســانی  منابــع  و  اداری  امــور  مدیــرکل 
ــالغ چــارت  ــه اب ــا اشــاره ب ــز ب شــهرداری تبری
تفصیلــی شــهرداری تبریــز از ســوی وزارت 
ــه منظــور  ــژه ب کشــور، از برگــزاری آزمــون وی

ــر داد. ــه خب ــن ابالغی ــق ای ــرای دقی اج
ــا  ــری ب ــم صف ــهریار،  عظی ــزارش ش ــه گ ب
ــرای  ــا اج ــت: ب ــار داش ــر اظه ــن خب ــالم ای اع
ــرای  ــن فرصــت ب ــد، ای ــی جدی ــارت تفصیل چ
ــای  ــا نیروه ــده ت ــم آم ــز فراه ــهرداری تبری ش
طریــق  از  را  خــود  شــرکتی  و  قــراردادی 
تبدیــل  و  ســامان دهی  آزمــون،  برگــزاری 

ــد. ــت نمای وضعی
شــرکت  شــرایط  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــق اداره کل  ــه زودی از طری ــون ب ــن آزم در ای
ــز  ــهرداری تبری ــل ش ــی و بین المل روابط عموم
ــزاری  ــا برگ ــت: ب ــود، گف ــانی می ش اطالع رس
ایــن آزمــون کــه مجوزهــای اجرایــی آن فراهــم 
شــده، شــمار پســت های ســازمانی شــهرداری 
بــه 3700 پســت  از 1700 پســت،  تبریــز 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــر،  ــن ام ــوع ای ــا وق ــرد: ب ــه ک ــری اضاف صف
در  انســانی  منابــع  اساســی  ســامان دهی 
شــهرداری تبریــز بــه عنــوان یــک آرمــان مهــم 
اداری و تشــکیالتی فراهــم شــده و آتیــه آن در 
خدمــت افزایــش بهــره کاری، تقویــت امنیــت و 

ــود. ــان خواهــد ب ــزه شــغلی کارکن انگی
مدیـــرکل امـــور اداری و منابع انســـانی 
شـــهرداری تبریز همچنین با اشـــاره به آمار 
پراکنـــده و نادرســـتی که از ســـوی افراد و 
شـــمار  مورد  در  مجازی  رســـانه های  برخی 
عنوان می شـــود،  تبریز  کارکنان شـــهرداری 
گفـــت: طبق آخریـــن به روزرســـانی ها، 11 
هزار و ۸00 نفر در مجموعه شـــهرداری تبریز 
تامین  نیرو،  قبیل  از  قراردادهای مختلفـــی  با 
خدمـــات  شـــهری، تنظیف و شـــرکت های 
فضـــای  ســـبز، بـــه صـــورت مســـتقیم و 
غیرمســـتقیم در عمران و آبادانی شـــهرمان 

دارند. فعـــال  حضور 

ــا  ــز ب ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــع  ــرای مواق ــی ب ــرورت آمادگ ــر ض ــد ب تاکی
مترقبــه خدمــت  غیــر  و حــوادث  بحــران 
رســانی و آمــاده بــاش شــهرداری از شــب قبــل 
از وقــوع ســیل اخیــر را چشــمگیر و تاثیرگــذار 

ــت. دانس
ــری در  ــهرام دبی ــهریار، ش ــزارش ش ــه گ ب
جلســه علنــی روز یکشــنبه شــورای شــهر 
تبریــز بــا تســلیت جانباختــن تعــدادی از 
مــردم آذربایجــان در شــهرهای آذرشــهر و 
عجــب شــیر گفــت: تــالش هایــی کــه توســط 
اســتانداری، ســپاه، بســیج، ارتــش، ســتاد 
مدیریــت بحــران و بخصــوص شــهرداری انجــام 
شــد جــای تقدیــر و تشــکر دارد در شــهر تبریز 
آمادگــی نیروهــای خدمــت رســان باعــث بــروز 
حداقــل صدمــات مالــی بــه شــهروندان و 

ــد. ــهر ش ــی ش ــات عموم ــن تاسیس همچنی
وی افــزود: در ســطح شــهر تبریــز نیروهــای 
بخش هــای  ســایر  و  شــهری  خدمــات 

شــهرداری  حضــور داشــتند و بــه دنبــال ورود 
ــهروندان،  ــدادی از ش ــزل تع ــه من ــیالب ب س
ــش  ــای از پی ــه در محل ه ــراد بالفاصل ــن اف ای
ــکان  ــی اس ــع بحران ــرای مواق ــده ب ــن ش تعیی
داده شــدند عــالوه بــر ایــن نیروهــای خدماتــی 
ــبت  ــان نس ــن زم ــز در کمتری ــهرداری تبری ش
بــه پاکســازی آثــار ســیل اخیــر از ســطح شــهر 

ــد. ــدام کردن اق
ــت:  ــز گفـ ــهر تبریـ ــورای شـ ــس شـ رئیـ
حـــوادث غیـــر مترقبـــه اتفـــاق می افتـــد 
ــت  ــتاد مدیریـ ــه سـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ و بـ
ــش  ــیل در بخـ ــوع سـ ــل وقـ ــران از قبـ بحـ

هایـــی از اســـتان را پیـــش بیـــی کـــرده 
بـــود شـــهروندان بایـــد بـــه هشـــدارهای 
ـــا  ـــوادث ب ـــن ح ـــوص ای ـــده در خص ـــالم ش اع
ـــند  ـــده باش ـــه داش ـــتری توج ـــیت بیش حساس
بایـــد همیشـــه آمـــاده بـــود و بایـــد طـــوری 
برنامـــه ریـــزی کـــرد کـــه در مواقـــع ســـیل 
ـــادی و  ـــارات م ـــه خس ـــر مترقب ـــوادث غی و ح
معنـــوی بایـــد بـــه حداقـــل کاهـــش یابـــد.

دبیــری در ادامــه بــا اشــاره بــه حــل مشــکل 
و  پســماند  راننــدگان ســازمان  از  تعــدادی 
ــنامه  ــاس بخش ــر اس ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــدون  ــکاران ب ــازمان پیمان ــن س ــل ای مدیرعام

هماهنگــی حــق اخــراج هیــچ کارگــری را 
ــد گفــت: در حــال حاضــر بودجــه ســال  ندارن
جــاری در فرمانــداری تبریــز منتظــر بررســی و 
تاییــد اســت و از نماینــده فرمانــدار درخواســت 
داریــم بودجــه ســال جــاری بــه فوریــت 
ــا  ــود ت ــب ش ــی و تصوی ــداری بررس در فرمان

ــم. ــش ببری ــهر را پی ــورات ش ــم ام بتوانی
در جلســه روز گذشــته شــورای شــهر تبریــز 
فرمانــداری  ارســالی  نامه هــای  از  تعــدادی 
ــز  ــز در صحــن علنــی شــورای شــهر تبری تبری

ــت شــد. قرائ

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

خدمت رسانی نیروهای شهرداری 
در سیل اخیر چشمگیر بود

شــهردار تبریــز بــا تقدیــر از مشــارکت 
بخش هــای  عمــوم  تــالش   و  شــهروندان 
ســتادی و عملیاتــی در جریــان بارندگــی و 
ســیل اخیــر گفــت: مجمــوع بخش هــای فعــال 
ــد  ــب ش ــر، موج ــابقه اخی ــای کم س در بارش ه
ــکل  ــا مش ــر، ب ــای اخی ــز، در روزه ــهر تبری ش

ــد. ــه نباش ــادی مواج ح
بــه گــزارش شــهریار، دکتــر صــادق نجفــی 
در جمــع مدیــران خدماتــی شــهرداری تبریــز 

بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: در 
روزهــای اخیــر، مطابــق تمــام مقاطــع ســخت 
و حســاس، کارگــران شــهرداری تبریــز در خــط 
مقــدم عملیــات خدماتــی و شــبانه روزی ســطح 
شــهر حضــور داشــتند؛ بــه شــخصه از نزدیــک 
ــر از  ــران، فرات ــالش کارگ ــه ت ــودم ک ــاهد ب ش
وظایــف ســازمانی بــود و بــا تعصــب ســتودنی، 
ــه  ــیالبی، ب ــده س ــوار و پیچی ــرایط دش در ش
ادامــه  حاشیه نشــین  مناطــق  در  خصــوص 

داشــت.
وی ادامــه داد: اگــر نبــود اطالع رســانی های 

بــه موقــع تیــم روابط عمومــی و همــکاری 
خبــری،  گروه هــای  و  مجــازی  رســانه های 
وضعیــت  بــا  تبریــز  شــهر  امــروز  قطعــاً 
ــا  ــود؛ ام ــه ب ــی مواج ــخ و دلخراش ــیار تل بس
ــش  ــداوم، نق ــانی های م ــبختانه اطالع رس خوش
موثــری در آگاهــی شــهروندان و پیشــگیری از 

ــت. ــوار داش ــوادث ناگ ــروز ح ب
ــهروندان در  ــارکت ش ــز، مش ــهردار تبری ش
بــارش  روزهــای گذشــته را موثــر خوانــد و 
ــزود: طبــق گزارش هــای رســیده، همــکاری  اف
ــه خصــوص در محــالت  ــی، ب ــای مردم گروه ه

ــی در  ــش مهم ــکونی، نق ــای مس و محدوده ه
ــت. ــته اس ــی داش ــات خدمات ــریع اقدام تس

دکتــر نجفــی بــا تســلیت مجــدد درگذشــت 
و  آذرشــهر  هم اســتانی های  از  جمعــی 
ــار  ــر، اظه ــیل اخی ــان س ــیر در جری عجب ش
داشــت: شــهرداری تبریــز بــا اعــزام گروه هــای 
و  تجربه هــا   الزم،  تجهیــزات  و  امــدادی 
تیم هــای  اختیــار  در  را  خــود  راهکارهــای 
ــرار  ــن دو شهرســتان ق ــت بحــران در ای مدیری

داده اســت.
آمادگــی  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــتمرار  ــد اس ــاکان بای ــی کم ــای خدمات تیم ه
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــد، خاطرنش ــته باش داش
مدیــران  آب و هوایــی،  پیش بینی هــای  بــه 
بخش هــای  مناطــق،  شــهرداران  خدماتــی، 
ــاده  ــر آن، آم ــد ه ــانه ای بای ــی و رس تجهیزات
ــند. ــارش باش ــوار ب ــرایط دش ــا ش ــه ب مواجه

تالش عوامل اجرایی شهرداری، 
مانع بروز پیشامدهای ناگوار

رئیــس ســتاد مدیریت بحــران وزارت کشــور 
گفــت: بــرای کمــک بــه آســیب دیدگان از 
ســیل در نقــاط روســتایی و شــهری مبلــغ 20 
تــا 30 میلیــون تومــان تســهیالت ارزان قیمــت 
ــوض  ــک بالع ــان کم ــون توم ــا ٦ میلی و 5 ت

ــود. ــت می ش پرداخ
ــار در  ــماعیل نج ــارس، اس ــزارش ف ــه گ ب
جلســه ســتاد بحران شهرســتان آذرشــهر اظهار 
ــراوان  ــر ف ــف و تاث ــراز تاس ــن اب ــت: ضم داش
ــم  ــریک غ ــود را ش ــر خ ــیل اخی ــه س از حادث
خانواده هــای عزیــز از دســت داده می دانــم 
ــزان از  ــن عزی ــه ای ــت وارده را ب ــن مصیب و ای

ــم. ــرض می کن ــلیت ع ــب تس ــم قل صمی
ــور 95  ــیل های کش ــر س ــزود: در اکث وی اف

درصــد جانباختــگان بــر اثــر بی احتیاطــی 
ــت. ــوده اس ــخاص ب اش

نجــار گفــت: متأســفانه در شهرســتان آذرشــهر 
قــرار  و  شــهروندان  نکــردن  توجــه  به علــت 
گرفتــن آن هــا در مســیر ســیالب حــدود 22 نفــر 
ــر  ــد 17 نف ــون جس ــه تاکن ــد ک ــده ان ــود ش مفق
ــای  ــالش نیروه ــده و ت ــدا ش ــگان پی از جانباخت

امــدادی بــرای کشــف اجســاد دیگــر ادامــه دارد.
ــور  ــران کش ــت بح ــازمان مدیری ــس س رئی
ــره  ــا به ــی ب ــون تومان ــهیالت 20 میلی از تس
ــون  ــوض5 میلی ــک بالع ــد و کم ــار درص چه
تومانــی بــه واحدهــای مســکونی روســتایی کــه 
ــد در  ــه بازســازی دارن ــاز ب ــب شــده و نی تخری
ســیل خبــر داد و گفــت: ایــن رقــم در شــهرها 

ــره 4.5 درصــد و ٦  ــا به ــان ب ــون توم 30 میلی
میلیــون تومــان کمــک بالعــوض خواهــد بــود.

دســتگاه های   کار  کــرد:  تصریــح  وی 
اجرایــی اساســا پیش بینــی و پیشــگیری بــوده 
ــا توجــه بــه حجــم آب رودخانــه بــه هیــچ  و ب
ــن مناطــق  ــه  ای ــردد ب ــد اجــازه ت ــوان نبای عن

ســیل زده داده می شــد.
وی تصریــح کــرد: هــر کــدام از ســاختمان های 
اداری دســتگاه های اجرایــی در ایــن حادثــه دچار 
آســیب  شــده اســت، بــرآورد خــود را از خســارات 
اعــالم کننــد تــا پــس از تایید توســط اســتانداری 
بــه ســتاد مدیریــت بحــران وزارت کشــور ارســال 

شــود تــا مــا بــه دولــت منعکــس کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

پرداخت تسهیالت 20 تا 30 میلیونی 
برای سیل زدگان

مدیرکل اداره درآمد شهرداری تبریز خبر داد:

ابالغ تعرفه عوارض محلی سال 
1396 شهر تبریز

ـــز از  ـــهرداری تبری ـــد ش ـــرکل اداره درآم مدی
ابـــالغ تعرفـــه عـــوارض محلـــی ســـال 139٦ 

ـــر داد. خب
ــو، در  ــهریار، احمدرضالـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
ـــوارض  ـــه ع ـــت: تعرف ـــر گف ـــن خب ـــح ای توضی
ـــی  ـــر قطع ـــذ نظ ـــا اخ ـــال 139٦ ب ـــی س محل
هیـــت حـــل اختـــالف شـــوراهای اســـتان و 

انجـــام اصالحـــات الزم ابـــالغ شـــد.
ــژه  ــهیالت وی ــه تس ــه ارائ ــاره ب ــا اش وی، ب
در تعرفــه عــوارض محلــی ســال139٦ بــا 
تشــویق  و  بیشــتر  انگیــزه  ایجــاد  هــدف 
ــل در شــهر  ــرای احــداث هت ــرمایه گذاران ب س
ــا  ــه احــداث هتل ه ــزود: صــدور پروان ــز اف تبری
ــیون  ــب کمیس ــد از تصوی ــه بع ــر درج ــا ه ب

مــاده 5 از عــوارض احــداث معــاف خواهدبــود.
ــور  ــه منظـ ــت: بـ ــه اظهارداشـ وی در ادامـ
زیـــر  توســـعه  و  گردشـــگری  رونـــق 
ــان و  ــکان مهمانـ ــی و اسـ ــاخت های رفاهـ سـ
ـــکونی  ـــاختمانهای مس ـــل س ـــگران تبدی گردش
ـــذ  ــا اخ ــان بـ ـــل آپارتمـ ــه هت ــود بـ موجـ
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــهرداری و می ـــوز الزم از ش مج

و گردشـــگری و صنایـــع دســـتی و ســـایر 
مراجـــع قانونـــی مربوطـــه شـــامل عـــوارض 

. د نمی گـــرد
ـــز،  ـــرکل اداره درآمـــد شـــهرداری تبری مدی
تســـهیالت ذکـــر شـــده را جـــزء تمهیـــدات 
ـــورای  ـــاعد ش ـــر مس ـــا نظ ـــز ب ـــهرداری تبری ش
ــز 201۸  ــتای تبریـ ــهر در راسـ ــالمی شـ اسـ

بیـــان نمـــود و افـــزود: جزییـــات ایـــن 
تســـهیالت در مـــاده 39 تعرفـــه عـــوارض 
محلـــی بـــه تفضیـــل ذکـــر گردیـــده اســـت.

رضالـــو در پایـــان ضمـــن اشـــاره بـــه 
ــای  ــا و احیـ ــازی بناهـ ــاوم سـ ــت مقـ اهمیـ
بافت هـــای فرســـوده شـــهری و حاشـــیه 
تســـهیالت  شـــهرداری  گفـــت:  نشـــینی 
ــد  ــازی و تجدیـ ــرای بهسـ ــز بـ ــژه ای نیـ ویـ
ــای  ــوارض پروانه هـ ــوده در عـ ــای فرسـ بنا هـ
ـــهروندان  ـــه ش ـــه ک ـــر گرفت ـــاختمانی در نظ س
میتواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه مـــاده39 تعرفـــه 
ـــن اداره بارگـــذاری  مذکـــور کـــه در وبســـایت ای
ـــذ  ـــه اخ ـــن زمین ـــی در ای ـــات کاف ـــده، اطالع ش

نماینـــد.
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آموزش بورس

کارگزاربورسچیست؟
شــرکتی  یــا  موسســه   »کارگــزار« 
ــه  ــورس ب ــازمان ب ــوز س ــا مج ــه ب اســت ک
نمایندگــی از طــرف اشــخاص و یــا بــه 
ــاس  ــورد و براس ــب م ــود حس ــاب خ حس
ــتد  ــه دادوس ــوط، ب ــررات مرب ــن و مق قوانی
ــورس و  ــده در ب ــه ش ــادار پذیرفت اوراق به
می پــردازد. کارگــزاری  خدمــات  ســایر 

کــه  واحــدی  طریــق  از  کارگــزاری 
ــه  ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــام دارد ب ــعبه« ن »ش
ایــن شــعبه  ســرمایه گذاران می پــردازد. 
در شــهری واقــع شــده اســت کــه ســازمان 
ــای  ــاالر دارد. تاالره ــهر ت ــورس در آن ش ب
ــی  ــعبه تلق ــز ش ــزار« نی ــی »کارگ اختصاص

می شــود.
چنانچــه کارگــزاری از طریــق واحــد 
ــورس در  ــازمان ب ــه س ــهری ک ــود در ش خ
ــات  ــة خدم ــه ارائ ــدارد ب ــاالر ن ــهر ت آن ش
بــه ســرمایه گذاران بپــردازد ایــن واحــد 
حســاب  بــه  نمایندگــی  کارگــزاری 
ــزار«  ــی »کارگ ــای اختصاص ــد. تاالره می آی
کــه در آنهــا معاملــه انجــام نمی شــود، 
شــهر  آن   از  دریافتــی  ســفارش های  و 
بــرای »شــعبه« ارســال می شــود، نیــز 

می شــود. تلقــی  »نمایندگــی« 
بایــد  کارگــزار  هــر  فعالیــت،  بــرای 
مبلغــی بــه عنــوان عضــو بــه ســازمان 
بــورس پرداخــت کنــد کــه بــه عنــوان 
ــزان  ــاد می شــود. می ــت از آن ی حــق عضوی
ــدای هــر ســال توســط  ــت در ابت حق عضوی
تعییــن  بــورس  ســازمان  هیئت مدیــره 

. د می شــو
ــت  ــرای دریاف ــد ب ــورس بای ــزارن ب کارگ
ــورس  ــازمان ب ــهیالت از س ــات و تس خدم
ــه  ــادار ب ــالت اوراق به ــام معام ــرای انج ب
ــه در  ــد ک ــت کنن ــزد پرداخ ــازمان کارم س
واقــع ایــن کارمــزد هزینــه اســتقاده از 
تســهیالت و خدمــات نامیــده می شــود.

بورس و بانک

مجتبی فنایی

آمــار و اطالعــات آمــاری یکی از شــالوده های 
ــه شــمار  توســعه پایــدار در هــر مجموعــه ای ب
ــع  ــه تب ــز ب ــت کالن کشــور نی ــی رود. مدیری م
پیچیدگــی و زیــر و بم هــای خــاص مدیریتــی، 
ــه داده هــای آمــاری وابســته اســت و  بیشــتر ب
ــاری  ــات آم ــار و اطالع ــوان آم ــی می ت ــه نوع ب
را یکــی از ارکان مدیریــت صحیــح کشــور 
باالخــص در حوزه هــای راهبــردی همچــون 
ــزان  ــن بیــن می ــه شــمار آورد. در ای اقتصــاد ب
ــت  ــه اهمی ــات جامع ــه واقعی ــار ب ــی آم نزدیک
ــده  ــد فای ــی و مفی ــده ای در کارآی ــن کنن تعیی

ــاری داراســت. ــات آم ــودن اطالع ب
ــن  ــر ای ــعی ب ــان س ــای جه ــر دولت ه اکث
ــا  ــه ت ــده در جامع ــر ش ــار منتش ــا آم ــد ت دارن
حــدی مدیریــت شــده منتشــر شــود و از ایــن 
طریــق بــار روانــی آمــار منتشــره نیــز مدیریــت 
ــوان  ــدی ت ــا ح ــد ت ــر هرچن ــن ام ــود. ای ش
مدیریــت واکنش هــای اقتصــادی را بــه وجــود 
ــای  ــث ایجــاد برآورده ــی آورد، از ســویی باع م
ــود.  ــازار می ش ــادی و ب ــن اقتص ــط در فعالی غل
ایــن برداشــت های اشــتباه در نهایــت می توانــد 
فعالیت هــای  ریســک  افزایــش  بــه  منجــر 
ــا و  ــد مدل ه ــو و ناکارآم ــک س ــادی از ی اقتص
ــر  ــوی دیگ ــران از س ــای مدی ــه ریزی ه برنام
شــود کــه در نهایــت منجــر بــه صدمــه دیــدن 

ــد. ــد ش ــی خواه ــت و بازرگان ــش صنع بخ
ــری  ــر پذی ــه اث ــه ب ــا توج ــا ب ــور م در کش
جامعــه از آمــار و اطالعــات بعضــا شــاهد 
هســتیم آمــاری از ســوی دولــت ارائــه می شــود 
ــدارد.  ــی ن ــه همخوان ــات جامع ــا واقعی ــه ب ک
ایــن قبیــل اطالعــات آمــاری اغلــب در حــوزه 
بــه  و مختــص  ارائــه می گــردد  اقتصــادی 
ــی  ــوان در تمام ــت خاصــی نیســت و می ت دول
ادوار پــس از دوران ســازندگی ایــن رویکــرد را 

ــرد.  ــاهده ک ــع مش ــی از مقاط در برخ

تورم،خوبیابد؟
اســت  اقتصــادی  شــاخص های  از  تــورم 
کــه همــواره موضــوع بحــث اقتصاددانــان 
بــوده اســت و تاثیــر ایــن شــاخص بــر اقتصــاد 
را برخــی مثبــت و برخــی منفــی ارزیابــی 
ــی از  ــود یک ــودی خ ــه خ ــورم ب ــد. ت می کنن
محرک هــای اقتصــادی بــه شــمار مــی رود 
ــش از  ــاخص بی ــن ش ــه ای ــی ک ــی هنگام ول
آنچــه کــه بــرای تحریــک اقتصــاد نیــاز اســت، 
افزایــش پیــدا کننــد موجــب صدمــه زدن 
ــن  ــا ای ــه اقتصــاد خواهــد شــد. در کشــور م ب
شــاخص اقتصــادی بیــش از آنچــه کــه بایــد بــر 
وضعیــت اقتصــادی موثــر اســت و علــت آن نیز 
وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه درآمدهــای نفتــی 
ــا از  ــب دولت ه ــه اغل ــن روســت ک اســت. از ای

دوران ســازندگی بــه ایــن ســو ســعی بــر ایــن 
ــاخص را  ــن ش ــه ای ــوط ب ــار مرب ــته اند آم داش

ــد. ــن نشــان دهن پایی
در آخریــن آمــار ارائــه شــده از ســوی مرکــز 
ــال 1395  ــورم در س ــاخص ت ــران، ش ــار ای آم
رقمــی حــدود ٦/۸ درصــد اعــالم شــده اســت. 
اگــر بخواهیــم بــه طــور واقــع بینانــه بــه آمــار 
ــرخ  ــه ن ــت در زمین ــوی دول ــده از س ــه ش ارائ
ــوان گفــت بخــش عمــده  ــم، می ت ــورم بنگری ت
ــود  ــا رک ــت ب ــورم را می بایس ــرخ ت ــش ن کاه
حاکــم در حــوزه صنعــت و تولیــد مرتبــط 
دانســت. همیــن امــر نیــز باعــث شــده اســت 
ــت در  ــای دول ــورد ادع ــش م ــم کاه ــی رغ عل
شــاخص تــورم، همچنــان شــاهد تعطیلــی 
ــش  ــو و افزای ــک س ــدی از ی ــای تولی واحده
بعضــا تــا 50 درصــدی اقــالم اساســی باشــیم. 
در نهایــت ایــن ناهمخوانــی آمــار و واقعیــات 
جمعــه،  ائمــه  از  بســیاری  شــد  موجــب 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــی رهب ــان و حت کارشناس
اســالمی )دامــت برکاتــه( نســبت بــه وضعیــت 
کننــد.  گیــری  موضــع  کشــور  اقتصــادی 
مهمتریــن علــت ایــن امــر را نیــز بایــد ریشــه 
دار بــودن کاهــش نــرخ تــورم در حاکــم بــودن 
ــمار  ــه ش ــور ب ــاد کش ــر اقتص ــی ب ــود تورم رک
آورد. در شــرایط فعلــی نمی تــوان بــا ارائــه 
آمــار امیــدوار کننــده انتظــار داشــت وضعیــت 
اقتصــادی بهبــود یابــد و تنهــا راهکار خــروج از 
رکــود تورمــی تقویــت تولیــد در کنــار تقویــت 
قــدرت خریــد مــردم و بــه معنــای دیگــر 
تحریــک متناســب عرضــه و تقاضــا اســت کــه 
ــع مفهــوم شــعار ســال 139٦ )اقتصــاد  در واق

ــت.  ــتغال( اس ــد و اش ــی، تولی مقاومت

رشداقتصادی،بانفتیابدوننفت؟
رشــد اقتصــادی از دیگــر شــاخص هایی 
اهمیــت  از  دولتمــردان  بــرای  کــه  اســت 
ــن روســت  ــژه ای برخــوردار اســت و از همی وی
کــه دولت هــا ســعی در افزایــش ایــن شــاخص 
ــه  ــادی ب ــد اقتص ــی رش ــت کل ــد. در حال دارن
معنــای افزایــش ریالــی حجــم اقتصــاد نســبت 
بــه ســال گذشــته اســت کــه تابعــی از تولیــد 
ناخالــص ملــی اســت. بــا ایــن تفســیر کــه بــه 
ــت،  ــه نف ــران ب ــاد ای ــتگی اقتص ــل وابس دلی
ــران  ــص اســمی اقتصــاد ای ــد ناخال ــال تولی عم
ــا  ــادی ت ــد اقتص ــاخص رش ــع آن ش ــه تب و ب
ــن  ــه نفــت وابســته اســت. از ای ــادی ب حــد زی
ــزان  ــش می ــش قیمــت نفــت، افزای ــا افزای رو ب
فــروش نفــت و یــا افزایــش هــردوی ایــن 
ــران بیشــتر  عوامــل، اســماً رشــد اقتصــادی ای
خواهــد شــد. در حالــی کــه اگــر در مــورد ایــن 
ــورد  ــه برخ ــع بینان ــم واق ــاخص هم بخواهی ش
کنیــم، بــرای ســنجش وضعیــت رشــد واقعــی 
اقتصــاد حداقــل بایــد دو شــاخص دیگــر را در 
ــد  ــد از تولی ــه عبارتن ــرد ک ــبات وارد ک محاس
ناخالــص ملــی واقعــی و نیــز نــرخ بیــکاری. در 
مــورد ایــن شــاخص بــر اســاس آمــار اعالمــی 
از ســوی مرکــز آمــار ایــران اقتصــاد ایــران در 
ــا  ــد ب ــادل 7/2 درص ــدی مع ــال 1395 رش س
احتســاب نفــت و 5 درصــدی بــدون احتســاب 

ــت.  ــوده اس ــت را دارا ب نف
معنــای آمــار فــوق ایــن اســت کــه اقتصــاد 
ــد  ــته 5 درص ــال گذش ــبت س ــه نس ــران ب ای

ــه  ــر ب ــه اگ ــال آن ک ــت. ح ــده اس ــر ش بزرگت
ــم  ــگاه کنی ــال 1395 ن ــکاری در س ــار بی آم
شــاهد رشــد بیــکاری هســتیم کــه بــه معنــای 
ایجــاد مشــاغل کمتــر از نیــروی کار جدیــد از 
یــک ســو و از بیــن رفتــن تعــدادی از مشــاغل 
موجــود اســت. از ســویی بایــد در نظــر داشــت 
بخــش عمــده رشــد اقتصــادی بــدون احتســاب 
نفــت را کاالهــا و فرآورده هــای پتروشــیمی 
ــای  ــه معن ــع ب ــه در واق ــد ک ــکیل می ده تش
افزایــش واقعــی تولیــد کاال و خدمــات )ثــروت( 
ــه ای از  ــا نمون ــت و تنه ــور نیس ــطح کش در س
ــر  ــن ام ــه ای ــا توجــه ب خــام فروشــی اســت. ب
می تــوان گفــت رشــد اقتصــادی مطــرح شــده 
در آمــار تــا حــد زیــادی مبتنــی بــر نوســانات 
قیمتــی و حجمــی فرآورده هــای پتروشــیمی و 
خــام فروشــی ایــن مــواد اســت کــه در نهایــت 
نقــش مولــد ثــروت چندانــی نــدارد و بــه 
همیــن دلیــل نیــز نخواهــد توانســت در زمینــه 
ــادی  ــت اقتص ــود وضعی ــتغال و بهب ــاد اش ایج

ــه کار گرفتــه شــود. ب
ــود  ــرای بهب ــه ب ــی ک ــن راهکارهای مهمتری
ــوان متصــور شــد، کاهــش  ایــن شــاخص می ت
ــروش نفــت و  ــه ف وابســتگی اقتصــاد کشــور ب
نیــز تقویــت صنایــع تولیــدی  و تبدیلــی اســت 
ــه ســمت  ــی ب ــه از اقتصــاد دالل ــه نحــوی ک ب

ــد حرکــت کنیــم. اقتصــاد مول

آمارهایاقتصادی،صرفاآماریاواقعیت؟
آمارهــای اقتصــادی صــرف نظــر از چیســتی 
و چگونگــی تهیــه بــه نوبــه خــود نقــش 
ویــژه ای در ســمت دهــی بــه مســیر اقتصــادی 
ــه  ــت در تهی ــن رو می بایس ــتند، از ای دارا هس
و بــه کار گیــری ایــن آمارهــا نهایــت دقــت بــه 
ــا واقعیــات جامعــه و اقتصــاد  ــا ب ــد ت عمــل آی
کشــور همخوانــی داشــته باشــد و بتوانــد آینــه 

واقــع نمــای اقتصــاد کشــور باشــد.
آمارهــای ارائــه شــده حــوزه اقتصــاد در 
ســال 1395 تــا حــد زیــادی بــا واقعیــات 
بــازار منطبــق نیســت بــه نحــوی کــه بســیاری 
ــود  ــب خ ــار را در جی ــن آم ــار ای ــردم آث از م
کلــی  حالــت  در  نمی کننــد.  احســاس 
ــه  ــده در زمین ــه ش ــار ارائ ــت آم ــوان گف می ت
ــورم تنهــا نمایانگــر  رشــد اقتصــاد و کاهــش ت
وضعیــت اســمی اقتصــاد هســتند و آنچــه 
ــاس  ــردم احس ــن م ــازار و بی ــطح ب ــه در س ک
ــا  ــه معن ــار رســمی فاصل ــن آم ــا ای ــود ب می ش
ــت  ــوان گف ــن رو می ت ــت. از ای داری را داراس
ــر بخشــی  ــا نمایانگ ــده تنه ــه ش ــای ارائ آماره
از واقعیــات اقتصــادی هســتند و آنچــه را کــه 
ــن  ــه مخاطبی ــه طــور تمــام و کمــال ب ــد ب بای

ــد.  ــه نمی ده ــد، ارائ ــه کن ــار عرض ــن آم ای

اقتصاد 95، از آمار تا واقعیت
بابک زینی زاده

بـر اسـاس ایـن گـزارش، مـردم ترکیـه برای 
مـاده   1۸ تغییـر  پرسـی  همـه  رد  یـا  قبـول 
قانـون اساسـی بـرای گـذر از نظـام پارلمانی به 
ریاسـتی، بـه پـای صندوق هـای رای می رونـد.

لیـر ترکیـه بـا افـت شـدیدی همراه شـد در 
حالـی کـه اوراق قرضـه ایـن کشـور در آخریـن 
روز معامالتـی روند افزایشـی را در پیش گرفت.

ترکیـه  کـه  حالـی  در  سـنا،  گـزارش  بـه 
بـرای همـه پرسـی تغییر قانـون اساسـی آماده 
می شـود بازار ارز این کشـور در تالطم تغییرات 
جدیـد و اعطـای قـدرت بیشـتر بـه رجب طیب 

اردوغـان، بـا آشـفتگی همراه شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گزارش،مـردم ترکیـه بـرای 
قبـول و یـا رد همـه پرسـی تغییـر 1۸ مـاده 
قانـون اساسـی بـرای گـذر از نظـام پارلمانی به 
ریاسـتی، بـه پـای صندوق هـای رای می رونـد.

اردوغان اعالم داشـته تغییر در قانون اساسـی، 
ترکیـه را از نظامـی پارلمانی به سـمت نظامی که 
رئیـس جمهوری در آن از قـدرت زیادی برخوردار 

اسـت، تبدیـل می کنـد و ایـن تغییـرات موجـب 
قـوی تر شـدن ترکیه خواهد شـد.

مخالفـان ایـن تغییـرات همـواره اعـالم کرده 
انـد کـه تغییـرات پیشـنهاد شـده در اصالحیـه 
قانـون اساسـی ترکیـه موجـب تمرکز قـدرت در 

دسـت یـک نفـر خواهد شـد.
ایـن در حالـی اسـت که، قیمـت لیـر ترکیه با 
افـت 0.5 درصدی در مقایسـه با دالر همراه شـد.

بـر ایـن اسـاس، لیـر ترکیـه کـه  بـه عنـوان 
بدتریـن ارز بازارهـای نوظهـور در سـال جـاری 
میـالدی انتخـاب شـده بـود توانسـت در هفتـه 
گذشـته بـا رشـد 1.7 درصـدی مواجـه شـود 
در حالـی کـه در آخریـن روزهـای معامالتـی، 

تحـوالت سیاسـی موجب اختالل در روند رشـد 
ایـن ارز شـد.

انتخابات همه پرسـی تغییرات قانون اساسـی 
ترکیـه که از دو هفته پیش در برخی کشـورهای 
خارجـی آغـاز شـده بـود، امروز بـه پایان رسـید 
و بنـا بـه اعالم شـورای عالی انتخابـات ترکیه در 
کشـورهای خارجـی حدود 1.5 میلیون شـهروند 

ترکیـه به پـای صندوق هـای رای رفتند.
فرآینـد رای گیـری همـه پرسـی تغییـرات 
از کشـور 9  ترکیـه در خـارج  اساسـی  قانـون 
آوریـل)20 فروردیـن( بـه پایـان رسـید و از 2 
میلیـون و 927 هـزار نفـر تبعـه ترکیـه واجـد 
کشـور  ایـن  از  خـارج  در  دادن  رای  شـرایط 

مـکان   120 در  واجـدان  درصـد   50 نزدیـک 
تعییـن شـده در 57 کشـور جهـان رای خود را 

بـه صنـدوق انداختنـد.
همـه پرسـی اصالح 1۸ مـاده قانون اساسـی 
ترکیـه بـرای گـذر از نظـام پارلمانـی بـه نظـام 
ریاسـتی در داخـل خـاک ترکیـه نیـز در تاریخ 
1٦ آوریـل سـال جـاری میـالدی )27 فروردین 

مـاه( برگـزار می شـود.
انتخابـات،  ایـن  برگـزاری  بـرای  همچنیـن 
1٦4 هـزار صنـدوق رای در داخـل ترکیه پیش 
بینـی شـده و عـالوه بر ایـن، در 57 کشـور نیز 
بـرای اخـذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشـور 
آنهـا  از  گیـری  رای  کـه  شـده  ریـزی  برنامـه 
واحـد   32 در  و  سیاسـی  نمایندگـی   120 در 

گمرکـی انجـام شـد.
شـورای عالـی انتخابـات ترکیـه اعـالم کـرد 
تغییـرات  بـرای شـرکت در همـه پرسـی  کـه 
قانـون اساسـی، 55 میلیـون و 319 هـزار نفـر 
در ترکیـه بـه پـای صندوق هـای رای می رونـد.

همه پرسی ترکیه بازار ارز را 
متالطم کرد

رئیس کل بانک مرکزی:

تورم و رشد اقتصادی آثاری یکسان 
بر همه طبقات جامعه ندارند

رئیـس کل بانـک مرکزی تاکید کرد بسـیاری 
از متغیرهـای اقتصـادی از جملـه نـرخ تـورم و 
رشـد اقتصـادی شـاخص های عمومـی و معدلـی 
از وضعیـت اقتصـادی کشـورها به شـمار می آیند 
و واجـد آثـاری یکسـان بـرای تمامـی طبقـات و 

گروه هـای اجتماعـی و اقتصـادی نیسـتند.
بـه گزارش تسـنیم، ولی اهلل سـیف در صفحه 
تلگـرام خـود تحـت مطلبی بـه حمایـت از آمار 
رسـمی منتشـر شـده در حـوزه شـاخص های 

اقتصـادی پرداخت و نوشـت:
از  متعـددی،  در همـه کشورهاشـاخص های 
قبیـل رشـد اقتصادی، نرخ تـورم و نرخ بیکاری، 
برای بررسـی تحوالت اقتصادی، تولید و منتشـر 
می شـود. هـر چند کـه بکارگیری ایـن اطالعات 
در تحلیل هـای سیاسـی امـری پذیرفتـه شـده 
اسـت و تـا زمانـی کـه ایـن اطالعـات مبنـای 
تحلیل هـا و یا انتقـادات منصفانه باشـد، ایرادی 
مشـاهده  بعضـاً  لیکـن  نیسـت؛  وارد  آن  بـه 
می شـود کـه رقبـای سیاسـی و برخی رسـانه ها 
فی مابیـن، حمـالت  مجـادالت  و  منازعـات  در 
اطالعـات  کیفّیـت  و  متوجـه صّحـت  را  خـود 
آمـاری  رسـمی  نهادهـای  توسـط  منتشـره 
می کننـد کـه ایـن امـر می توانـد آثـار منفـی و 

جبران ناپذیـری را بـه همـراه داشـته باشـد.
شـاکله  و  اسـاس  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
علمـی  اصـول  بـر  دنیـا  در  آمـاری  نظام هـای 
و کارشناسـی پذیرفتـه شـده و مـورد اعتمـاد 
عمومـی اسـتوار اسـت و لـذا خدشـه بـه اعتماد 
مـردم نسـبت به روش هـای آمـاری، در عمل به 
بی اعتبـاری آن منجـر می شـود. بـر این اسـاس 
جناح هـای سیاسـی رقیـب بایـد توجـه داشـته 
باشـند کـه هـر چنـد خدشـه بـه نظـام  آمـاری 
کشـور ممکن اسـت منافع سیاسـی کوتاه مدتی 

را بـرای آنهـا بـه همـراه داشـته باشـد،   لیکـن 
آمارهـای  بـه  نسـبت  عمومـی  اعتمـاد  افـت 
متوجـه  را  بلندمدتـی  منفـی  تبعـات  رسـمی 
نظـام سیاسـی و اقتصادی کشـور خواهـد نمود. 
معتبـر  آمارهـای  بـرای  بدیلـی  کـه  در حالـی 
رسـمی کشـور در سـطح ملـی و بیـن المللـی 

وجـود نـدارد.
متاسـفانه علیرغـم اهمیت موضوع، مشـاهده 
شـده کـه برخـی رسـانه های خبـری بـا طـرح 
سـئواالتی از مـردم در خصوص تغییـر قیمتها و 
یـا وضعیت رونق اقتصـادی در جامعه، شـبهاتی 
آمارهـای منتشـره در  را در خصـوص کیفیـت 
خصـوص نـرخ تـورم و رشـد اقتصـادی مطـرح 
کـه  داشـت  توجـه  بایـد  لیکـن  سـاخته اند. 
بسـیاری از متغیرهـای اقتصـادی از جملـه نـرخ 
تـورم و رشـد اقتصـادی شـاخص های عمومی و 
معدلـی از وضعیـت اقتصادی کشـورها به شـمار 
می آینـد و لـذا تغییرات این شـاخص ها و آمارها 
لزومـاً واجد آثاری یکسـان بـرای تمامی طبقات 

و گروه هـای اجتماعـی و اقتصـادی نیسـتند.
بـه همین دلیـل نیـز نمی تـوان در قضاوت و 
ارزیابـی ایـن آمارها و اطالعات به برداشـت های 
حسـی و مشـاهدات افـراد و گروه هـای خـاص 
رجـوع کـرد. بـه عنـوان مثـال علیرغـم کاهش 
قابـل توجـه نـرخ تـورم در طـول چنـد سـال 
گذشـته، آثـار ایـن کاهـش بـرای تمامی اقشـار 

مختلـف  گروه هـای  و  نبـوده  یکسـان  جامعـه 
درآمـدی بـه اشـکال متفـاوت از ایـن تغییـرات 
تحـت تاثیـر قـرار گرفته انـد. درضمـن  کاهش 
نـرخ تـورم بـه معنـی کاهـش شـتاب تغییـرات 
قیمت هـا اسـت، در حالـی کـه بعضـاً به اشـتباه 
کاهـش نـرخ تورم را با کاهش سـطح قیمت ها و 
ارزان شـدن یکسـان قلمـداد می کننـد. بنابراین 
گزارشـهای  و  تحلیل هـا  ارائـه  در  اسـت  الزم 
اقتصـادی از خلـط این مفاهیـم جلوگیری کرد.

آمـار رشـد اقتصادی نیـز از این امر مسـتثنی 
نیسـت و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش 
می نمایـد. در نـه ماهـه اول سـال 1395، ایـران 
رشـد11.٦درصدی را تجربـه کـرد. همانطـور که 
اشـاره شـده، رشـد مزبور عمدتاً از افزایش تولید 
و صـادرات نفـت بـه دلیـل رفـع محدودیت هـا و 
اجـرای برجـام و بازپس گیـری سـهم از دسـت 
رفتـه کشـور در پـی برداشـتن تحریم هـا از بازار 
جهانـی نفت حاصل شـده اسـت. در عیـن حال، 
عملکـرد رشـد بخـش  غیرنفتـی اقتصـاد نیـز در 
طـول فصـول اول تـا سـوم سـال 1395 رو بـه 
بهبـود و فزاینـده بـوده و در مجمـوع ایـن بخش 

نیـز رشـد مناسـبی را تجربـه نموده اسـت.
رشـد محصـوالت در بخـش کشـاورزی قابـل 
توجـه اسـت و بعـد از سـال ها کشـور توانسـت 
در سـال 1395 در تولیـد گنـدم خودکفـا شـود. 
رشـد بخـش صنعـت نیـز بهبـود یافتـه و تعـداد 

فعالیت هایـی کـه در نـه ماهـه سـال 1395 از 
رشـد مثبـت برخـوردار بوده اند نسـبت بـه دوره 
مشـابه سـال قبل افزایش مناسـبی داشته است. 
لیکـن، همانطـور کـه در تفسـیر و تحلیـل نـرخ 
تـورم بایـد بـه آن توجه داشـت، رشـد اقتصادی 
نیـز معدلـی از عملکـرد کل اقتصـاد را به دسـت 
در  بخش هـا  تمامـی  عملکـرد  لـذا  و  می دهـد 
ایـن زمینـه یکسـان نیسـت. بـه عنـوان مثـال 
علیرغـم بهبود شـاخص تولیـد کارگاه های بزرگ 
صنعتـی، تعـدادی از ایـن فعالیت هـا در نـه ماهه 
همـراه  منفـی  رشـد  بـا  کمـاکان  سـال 1395 
بوده انـد کـه مشـروح آمـار آنهـا توسـط بانـک 
مرکـزی اعـالم شـده اسـت. لـذا طبیعـی اسـت 
کـه علیرغـم بهبـود قابل توجـه رشـد اقتصادی، 
گروه هـا  برخـی  بـرای  هنـوز  اقتصـادی  رونـق 
و فعالیت هـای اقتصـادی محـرز و قابـل تجربـه 
نباشـد؛ کمـا اینکـه اگر ایـن سـوال ازفعاالنی که 
در صنایـع روبه رشـد و مواجهـه با رونق پرسـیده 

شـود، پاسـخ کامـاًل متفاوت اسـت.
در پایـان الزم بـه ذکـر اسـت کـه آمارهـای 
اقتصـادی بـا صرف هزینه هـای مادی و انسـانی 
رسـمی  آمارهـای  جمـع آوری  و  توجـه  قابـل 
بـر  و  کشـور  در  مسـئول  مختلـف  مراجـع  از 
اسـاس اسـتانداردهای معتبـر بین المللـی تهیـه 
می شـوند. اسـتفاده از ایـن آمارهـا بـدون توجه 
بـه چارچـوب تهیه آن هـا می تواند باعـث انتقال 
اطالعات نادرسـت بـه مخاطبین شـود. بنابراین 
الزم اسـت ضمـن دقـت در بکارگیـری آمارهای 
اجتماعـی  سـرمایه های  ایـن  از  اقتصـادی، 

کرد. حفاظـت 
ایـن سـرمایه اجتماعـی به یک طبقـه، دولت 
یـا بخـش خـاص تعلـق نـدارد کـه مـورد سـوء 

اسـتفاده های جناحـی قـرار گیـرد.

کیان پور:
راه اندازی سامانه شناسایی خانه های 
خالی حباب قیمت مسکن را می شکند

عضوکمیســیون عمــران مجلــس گفــت: 
ــد برنامــه  ــی می توان ســاماندهی خانه هــای خال
مشــخصی از ســوی دولــت بــرای تنظیــم بــازار 

مســکن باشــد.
بـه گـزارش خانـه ملـت، مجیـد کیان پـور با 
اشـاره بـه اظهـارات اخیر وزیـرراه و شهرسـازی 
در خصـوص تعـداد خانه های خالـی و همچنین 
ارزش ریالـی آن ها،گفت:سـاماندهی خانه هـای 
سـوی  از  مشـخصی  برنامـه  می توانـد  خالـی 

دولـت بـرای تنظیـم بازار مسـکن باشـد.
نماینـده مردم درود و ازنا در مجلس شـورای 
بـازار  پذیـری  تاثیـر  اینکـه  بیـان  اسـالمی،با 
مسـکن از عرضـه و تقاضا مشـهود اسـت،افزود: 
بـی توجهـی بـه اینکه مسـکن از حیطـه کاالی 
مصرفـی خـارج و بـه عنـوان کاالی سـرمایه ای 
مورد اسـتفاده قـرار بگیرد؛تبعات بسـیاری برای 

اقتصـاد ما داشـته اسـت.
ــا تاکیــد براینکــه ســاالنه ازدواج هــای  وی ب
ــه تامیــن  ــاز ب بســیاری ثبــت می شــود کــه نی
مســکن بــرای آن هــا وجــود دارد،تصریــح کــرد: 
ــرای اقشــار  ــن مســکن ب ــه تامی ــی ک در صورت
مختلــف در دســتور کار نباشــد برهــم خــوردن 
ــاهد  ــا را ش ــد قیمت ه ــا و رش ــه و تقاض عرض

خواهیــم بــود.

نابسامانیبازاراجارهنشینیدرسالهای
اخیرنتیجهناتوانیدرخریدخانهاست

ایـن نماینـده مـردم در مجلس دهـم، با بیان 
اینکـه رشـد اجـاره نشـینی در سـال های اخیـر 
اسـت،گفت:  خانـه  خریـد  در  ناتوانـی  نتیجـه 
زمانـی کـه حبـاب قیمتـی بـرای مسـکن رخ 
می دهـد مـردم تـوان خریـد خـود را از دسـت 
داده و هـر روز اجـاره نشـینی بیشـتر می شـود.

و  راه  وزیـر  اظهـارات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
وزارت  هماهنگـی  درخصـوص  شهرسـازی 
مالیاتـی  امـور  سـازمان  بـا  شهرسـازی  و  راه 
بـرای راه انـدازی سـامانه شناسـایی خانه هـای 
بـه  می توانـد  سـامانه  ایـن  کـرد:  خالی،تاکیـد 
ثبـت خانه هـای موجـود و تصمیـم گیـری برای 

کنـد. آن هـا کمـک 
ــایی  ــامانه شناس ــه داد: س ــور ادام ــان پ کی
خانه هــای خالــی می توانــد ابــزار مناســبی 
بــرای کســب درآمــد دولــت از محــل دریافــت 

ــد. ــا باش ــه خانه ه ــن گون ــات از ای مالی
ــورای  ــس ش ــران مجل ــیون عم عضوکمیس
اســالمی، یــادآور شــد: کمیســیون عمــران 
مجلــس آمــاده همــکاری بــا دولــت در زمینــه 
اجــرای قانــون اخــذ مالیــات از خانه هــای 

ــت. ــی اس خال

سعادت:
وابستگی به واردات روغن در شرایط 

تحریم دردسرساز خواهد شد
عضـو هیئت رییسـه کمیسـیون کشـاورزی، 
آب و منابـع طبیعـی مجلـس بـا بیـان اینکـه 
شـرایط  در  روغـن  واردات  بـه  وابسـتگی 
دردسرسـاز  مـا  بـرای  احتمالـی  تحریم هـای 
روغن هـای  کیفیـت  شـد،گفت:کنترل  خواهـد 
خوراکـی خارجـی نیازمنـد نظارت ویژه توسـط 
اسـت. وکشـاورزی  بهداشـت  وزارتخانه هـای 

بـه گـزارش خانـه ملـت، محمدباقر سـعادت 
وارداتـی  روغن هـای  بـه  وابسـتگی  دربـاره 
سـفره  اساسـی  کاالی  درکشـور،گفت:روغن 
غذایـی شـهروندان تمـام طبقـات جامعـه فارغ  
از هرطبقه ای هسـتند در شـرایطی به شمارمی 
آیـد کـه درصـد وابسـتگی مـا بـه واردات روغن 

بیـش از حـد متعـارف اسـت.
نماینـده مـردم دشتسـتان درمجلس شـورای 
اسـالمی،تصریح کرد:بـرای پاسـداری از اقتصـاد 
مقاومتـی و تولید،اشـتغال ملـی بایـد بـا برنامـه 
ریـزی اصولی بسـتر خودکفایی یـا کاهش میزان 
وابسـتگی به بـازار مواد غذایـی خارجی با حضور 

شـرکت های دانـش بنیـان عملیاتی شـود.
سـعادت افـزود: وابسـتگی بـه واردات روغـن 
بایـد برطبـق آمایـش تولیـد و ظرفیـت یابـی 
روغنـی  دانه هـای  تولیـد  مسـتعددر  مناطـق 
الزمـه  کـه   درحالـی  ایـن  و  شـود  عملیاتـی 
تحقـق توسـعه تولیـد دانه های روغنـی حمایت 
همـه جانبه از توسـعه شـرکت های دانش بنیان 
اسـت تـا بتـوان در راسـتای تولید روغـن عالوه 
بـا صرفـه جویـی در  تولیـد  برکاهـش هزینـه 
مصـرف منابـع  آبـی روغـن خوراکـی کشـور را 

تامیـن کرد. نیـز 
وی ادامـه :صنعت کشـاورزی برای پاسـداری 
از "اقتصـاد مقاومتـی تولیـد واشـتغال" یکـی از 
اهرم هـای قابـل اتکا بـرای افزایـش فرصت های 
کـه  می شـود  تلقـی  شـرایطی  در  اشـتغال 
وارداتـی  وابسـتگی  برکاهـش  عـالوه  می تـوان 
بـه کاالهـای غذایـی همچـون روغـن از امنیـت 
غذایـی کشـور نیز  پاسـداری و محافظـت کرد.

نماینـده مردم دشتسـتان در مجلـس با بیان  
اینکـه سـاماندهی بـازار روغـن در گـرو تولیـد 
علمـی  روش هـای  بـا  روغنـی  دانه هـای  انبـوه 
توسـط شـرکت های دانـش بنیان اسـت،تصریح 
و  مرغداری هـا  در  تولیـد  هزینـه  کرد:کاهـش 
دامداری هـا بـا افزایـش تولید دانه هـای  روغنی 

امـکان پذیر اسـت.
جامـع  نظـارت  لـزوم  داد:  ادامـه  وی 
بـر  کشـاورزی  و  بهداشـت  وزارتخانه هـای 
اسـت. الزامـی  وارداتـی،  روغن هـای  سـالمت 

کشـاورزی،  کمیسـیون  رییسـه  عضوهیئـت 
آب و منابـع طبیعـی مجلـس بـا بیـان اینکـه 
کنتـرل کیفیـت روغن های خارجـی برای حفظ 
سـالمت مردم ضروری اسـت، گفت: در شـرایط 
تحریم هـای احتمالـی وابسـتگی بـه روغن برای 

مـا دردسرسـاز خواهد شـد.

ایران و پاکستان موافقتنامه بانکی 
منعقد کردند

ایـران  بـا  موافقتنامـه مهـم  پاکسـتان یـک 
امضـا کـرده کـه بـر اسـاس آن تراکنش هـای 
تجـاری دوجانبـه از طریـق کانال هـای بانکـی، 
یـک سـال پـس از لغـو تحریم هـای غـرب علیه 

ایـران برقـرار خواهـد شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم بـه نقـل از 
پاکسـتان  پاکسـتان،  نیـوز  دی  خبـری  پایـگاه 
یـک موافقتنامـه مهـم بـا ایـران امضـا کـرده که 
بـر اسـاس آن تراکنش هـای تجـاری دوجانبـه از 
طریـق کانال هـای بانکـی، یـک سـال پـس از لغو 
تحریم هـای غـرب علیه ایـران برقرار خواهد شـد.

بر اسـاس بیانیـه ای که توسـط بانک مرکزی 
مرکـزی  بانک هـای  شـده،  منتشـر  پاکسـتان 
ایـران و پاکسـتان موافقتنامـه ترتیبـات بانکی و 

پرداخت هـا را امضـا کـرده انـد.
کل  رئیـس  معـاون  الدیـن،  ریـاض  ریـاض 
بانـک مرکـزی پاکسـتان و غالمعلـی کامیـاب، 
معـاون رئیـس کل بانـک مرکـزی ایـران ایـن 
موافقتنامـه را از سـوی بانک هـای مرکـزی دو 

کشـور بـه امضـا رسـانده انـد.
بانـک مرکـزی پاکسـتان اعـالم کـرد، هدف 
از امضـای ایـن موافقتنامـه ارائـه یـک مکانیـزم 
تسـویه پرداخت هـای تجـاری بـرای گسـترش 
مبـادالت تجـاری بین ایران و پاکسـتان اسـت.

در ایـن بیانیـه آمـده اسـت :»ایـن مکانیـزم 
بـرای پرداخـت پـول معامـالت تجـاری انجـام 
شـده از طریـق اعتبـارات اسـنادی و بر اسـاس 
قوانیـن و مقـررات بیـن المللـی مـورد اسـتفاده 

قـرار خواهـد گرفـت.«
بـر ایـن اسـاس، در گام بعـدی، بانک هـای 
و  ایرانـی  بانک هـای  از  کشـور  دو  مرکـزی 
پاکسـتانی دعـوت خواهنـد کـرد تـا بـر اسـاس 
تجـاری  تراکنش هـای  انجـام  موافقتنامـه  ایـن 
بیـن دو کشـور را بـر عهـده بگیرنـد. »جزئیـات 
ایـن مکانیـزم در زمـان مقتضـی توسـط بانـک 

مرکـزی پاکسـتان منتشـر خواهـد شـد.«
بانـک مرکـزی پاکسـتان همچنیـن گفته که 
ایـن موافقتنامـه بـه تقویـت ارتباطـات تجـاری 

بیـن دو کشـور کمـک خواهـد کرد.
مبادالت  حجم  رسمی،  آمارهای  اساس  بر 
میلیارد   1.32 از  پاکستان  و  ایران  بین  تجاری 
دالر در سال مالی 09-200۸ به رقم 30 میلیون 
در  است.  کرده  افت   2015-1٦ سال  در  دالر 
به  پاکستان  صادرات  میزان  گذشته  مالی  سال 
ایران به 30.579 میلیون دالر رسید، در حالی 

که واردات از ایران تنها 195 هزار دالر بود.
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مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــی  )ره( اســتان آذربایجــان شــرقی از خودکفای
ــتان در  ــوی اس ــوار مددج ــزار و 300 خان 4 ه

ــرداد. ــته خب ــال گذش س
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد کالمــی بــا بیــان 
اینکــه ایــن نهــاد در ســال گذشــته 20 درصــد 
ــرد،  ــاد ک ــتان را ایج ــک اس ــاغل کوچ از مش
ــد و  ــی تولی ــاد مقاومت ــال اقتص ــت: در س گف
ــان  ــرای مددجوی ــزار شــغل ب ــج ه اشــتغال پن

ــود. ــاد می ش ــاد ایج ــن نه ــش ای ــت پوش تح
ــه اینکــه در ســال گذشــته  ــا اشــاره ب وی ب
بــه 73۸ نفــر از فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 90 
ــده  ــت ش ــتغال پرداخ ــال وام اش ــارد ری میلی
ــک  ــرای ی ــکن ب ــه مس ــا تهی ــت: ب ــت، گف اس

ــه  ــش کمیت ــت پوش ــوار تح ــزار و 500 خان ه
امــداد در ســه ســال آینــده مددجویــی بــدون 

مســکن در اســتان باقــی نمی مانــد.
ــته  ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــرای مددجوی ــغلی ب ــاوره ش ــزار مش 37 ه
اســتان انجــام  شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
شــغلی  آموزش هــای  از  پــس  مددجویــان 
وام هــای اشــتغال دریافــت می کننــد و بــا 
نظارت هــای شــغلی بــه ســمت اشــتغال و 

خودکفایــی گام برمــی دارنــد.
ــا  ــال ب ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کالم
خریــد  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  هــدف 
اجنــاس خارجــی بــرای جهیزیــه و ســایر 
اســت،  ممنــوع  امــداد  درکمیتــه  نیازهــا 
گفــت: هــدف نهایــی کاهــش هزینه هــای 
ــرای  ــی ب ــع مال ــردن مناب ــکیالتی و آزاد ک تش
ــاد  ــان و ایج ــه مددجوی ــر ب ــانی بهت خدمت رس

ــت. ــان اس ــرای آن ــتغال ب اش

وی بــا اعــالم اینکــه ٦3 هــزار خانــواده تحت 
حمایــت کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی 
اظهارکــرد:  می کننــد،  دریافــت  مســتمری 
بیــش از 75 هــزار نفــر در اســتان هســتند 
ــه  ــی کمیت ــی و تحصیل ــای درمان از حمایت ه
ــن  ــوع ای ــد می شــوند و در مجم ــداد بهره من ام
نهــاد بــرای 200 هــزار نفــر در ســطح اســتان 

ــد. ــه می ده ــات ارائ خدم
ــدار  ــتغال پای ــه اش ــان اینک ــا بی ــی ب کالم
زمینــه ســاز توانمندســازی خانوارهــای تحــت 
حمایــت اســت و ســبب خــروج آنهــا از چرخــه 
حمایتــی می شــود، اعــالم کــرد: در ســال 
گذشــته 247 مجــری طــرح اشــتغال از محــل 
اعتبــارات امــدادی وام 30 میلیــون تومانــی یــا 

ــد. ــت کــرده ان بیشــتر دریاف

جامعه

خودکفایی بیش از 4 هزار خانوار مددجوی 
آذربایجان شرقی در سال گذشته

در جلسه علنی شوری شهر تبریز عنوان شد؛

لزوم اجرای طرح یکسان سازی برای 
رانندگان خدمات شهری

پوری حسینی اعالم کرد؛
آغاز اعالم شماره حساب برای 

دریافت سود سهام عدالت

از  ســازی  خصوصــی  ســازمان  رئیــس 
ــاز دریافــت شــماره حســاب شــبا از ســوی  آغ
ــت:  ــر داد و گف ــت خب ــهام عدال ــموالن س مش
ایــن شــماره از نیمــه شــب ســه شــنبه هفتــه 
ــل  ــن( قاب ــق 30 فروردی ــتین دقای جاری)نخس

ــت. ــامانه اس ــت در س ثب
بــه گــزارش مهــر، میرعلــی اشــرف عبــداهلل 
روز  خبــری  نشســت  در  حســینی  پــوری 
گذشــته خــود بــا خبرنــگاران بــا تشــریح 
جزئیــات مرحلــه دوم طــرح ســاماندهی ســهام 
ــموالن  ــاب از مش ــماره حس ــت: ش ــت گف عدال
ســهام  ســود  مســتقیما  و  شــده  دریافــت 
ــز  ــموالن واری ــود مش ــاب خ ــه حس ــت، ب عدال
ــع  ــه توزی ــه ب ــه دوم ک ــذا مرحل ــود، ل می ش
ســود ســهام عدالــت بــه مشــموالن تعلــق دارد، 
ــت. ــده اس ــاز ش ــبا آغ ــماره ش ــت ش ــا دریاف ب

ــزود:  ــازی اف ــی س ــازمان خصوص ــس س رئی
ــاری)30  ــه ج ــنبه هفت ــه ش ــب س ــه ش از نیم
ــامانه  ــد وارد س ــموالن بای ــاه( مش ــن م فروردی
ــد. ــه نماین ــود را ارای ــبا خ ــماره ش ــده و ش ش

وی بــا اعــالم گــزارش عملکــرد مرحلــه 
ــده  ــت: هف ــت گف ــهام عدال ــاماندهی س اول س
اســفندماه ســال 95 آییــن رونمایــی از ســامانه 
ــان روز،  ــد و از هم ــزار ش ــت برگ ــهام عدال س
ــهام  ــهامدار س ــر س ــون نف ــرش 49 میلی پذی
عدالــت آغــاز شــد. تــا بــه امــروز، نزدیــک بــه 
30 میلیــون مراجعــه بــه ســامانه انجــام گرفتــه 
ــراد،  ــن اف ــر از ای ــون نف ــدود 3.5 میلی ــه ح ک

ــت. ــراری اس تک
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی افــزود: 53 
درصــد جامعــه هــدف بــه صــورت اینترنتــی بــا 

ســازمان دولتــی در ارتبــاط هســتند.

مشموالنبعدازاعالمشمارهحساب،
منتظرپیامکباشند

وی اظهــار داشــت: اگــر بعــد از 15 روز 
ــد،  ــت نکردن ــی دریاف ــچ پیامک ــموالن هی مش
ــا  ــبای آنه ــد ش ــه ک ــت ک ــای آن اس ــه معن ب
ــان  ــرای اطمین ــا ب ــت، ام ــده اس ــه ش پذیرفت
تــا  نماینــد  مراجعــه  ســامانه  بــه  بیشــتر 
ــح  ــبا صحی ــماره ش ــه ش ــوند ک ــن ش مطمئ
ــود و از ســوی ســامانه و ســازمان خصوصــی  ب

ــت. ــده اس ــرش ش ــازی، پذی س
ــر  ــالوه ب ــا ع ــت ت ــموالن خواس وی از مش
اعــالم شــماره شــبا، حتمــا شــماره تلفــن 

ــد. ــالم کنن ــامانه اع ــه س ــم ب ــراه را ه هم

ممکناستسودزودترازمهرتوزیعشود
ــن  ــن بی ــر در ای ــت: اگ ــوری حســینی گف پ
ــزار شــد و ســود  ــع برخــی شــرکتها برگ مجم
هــم تعییــن شــد، آنــگاه اگــر شــرکت ســود را 
ــز  ــه حســاب ســازمان خصوصــی ســازی واری ب
ــود،  ــه ب ــل توج ــم قاب ــم ه ــه رق ــرد و البت ک
ــع  ــاه توزی ــر از مهرم ــردم زودت ــان م ــود می س

می شــود.
در  ســازی  خصوصــی  ســازمان  رئیــس 
خصــوص آزادســازی ســهام عدالــت نیــز گفــت: 
ابهامــات مربــوط بــه ورقه هــای ســهام عدالــت 
هنــوز برطــرف نشــده و مجوزهــای الزم نیــز به 
ســازمان خصوصــی ســازی داده نشــده اســت، 
البتــه هنــوز مشــخص نیســت کــه ایــن مجــوز 
ــا  ــود، ام ــازمان داده می ش ــه س ــی ب ــه زمان چ
هــر زمــان کــه ایــن اجــازه داده شــد، ســازمان 
ــن  ــرد و بنابرای ــد ک ــم خواه ــات را فراه مقدم
ــه  ــه چگون ــرد ک ــم ک ــانی خواهی ــالع رس اط
برگــه ســهام عدالــت را در اختیــار مــردم قــرار 

ــم. دهی
ــن اســت  وی اظهــار داشــت: تصــور مــن ای
کــه زمــان آزادســازی ســهام عدالــت دور 
نیســت. بنابرایــن تــا ایــن زمــان، وظایــف خــود 
را در بــاب ســهام عدالــت انجــام خواهیــم داد.

کارنامــه  خصــوص  در  حســینی  پــوری 
خصوصــی ســازی در ســال 95 هــم گفــت: در 
ــزار  ــده برگ ــگاه مزای ــرای 190 بن ــال 95 ب س
شــده و 143 بنــگاه از ایــن تعــداد هــم، فروخته 
ایــم، بــر ایــن اســاس میــزان موفقیــت فــروش 
ــه 7٦  ــده، ب ــه ش ــای عرض ــه بنگاهه ــبت ب نس
ــر اســت. ــی نظی ــه ب درصــد رســیده اســت ک

ــن  ــی از ای ــرای برخ ــت: ب ــار داش وی اظه
ــزار  ــده برگ ــار مزای ــک ب ــش از ی ــا، بی بنگاهه
شــده اســت و تعــداد مزایده هــای برگــزار 
شــده، 255 عــدد اســت کــه از ایــن رقــم 143 
مزایــده موفــق آمیــز بــوده اســت. البتــه حجــم 

ــاال نیســت. ــا، ب ــن عرضــه ه ــی ای ریال
ــال  ــان س ــا پای ــت: ت ــینی گف ــوری حس پ
گذشــته 15 هــزار و 72٦ میلیــارد تومان ســهم 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــه ش فروخت
کــه امســال قــرار اســت هفتــه آینــده، هیــات 
واگــذاری تشــکیل و فهرســت شــرکتهایی کــه 
ــد  ــرار گیرن ــرار اســت امســال در فهرســت ق ق
ــر ایــن اســاس 120 عنــوان  را اعــالم کننــد. ب
ــرای واگــذاری  ــگاه، ب ــورد بن شــرکت و 325 م
ــذاری  ــت واگ ــد در فهرس ــال 9٦ می توان در س

قــرار گیــرد.

»بسماهللالرحمنالرحیم
امروزبارشباراندرنقاطمختلفاستانآذربایجانشرقی،
تبدیل عجبشیر و آذرشهر شهرستانهای در بخصوص
از بهسیلوحادثهایشدکهمتاسفانهدرپیآنتنیچند
هموطنانمانفوتکردهوتنیدیگرمفقودومجروحشدند.
زمینهای از بسیاری و مسکونی منازل از برخی همچنین
کشاورزیوباغاتنیزدراینحادثهآسیبدیدندوخانوادهها

متحملضررهایاقتصادیبسیاریشدند.
از داغدار خانوادههای با همدردی ابراز ضمن اینحانب
برای و مغفرت و رحمت درگذشتگان برای متعال خداوند

مجروحانشفایعاجلمسئلتمیکنم.
حوادث از اینگونه در دقیق نظارت و کنترل پیشگیری،
انتظارمیرودمسئوالن امریمهموضروریاستو طبیعی
اثراتآنتالش بهکاهش بادقتوسرعتعملنسبت امر

کردهومردمرانیزازاقداماتانجامشدهمطلعسازند.
مسعودپزشکیاننمایندهمردمشریفتبریز،اسکوو

آذرشهر
نایبرییسمجلسشورایاسالمی«

رحمتالهیدردوروزگذشتهسرتاسراستانعزیزمان
رافراگرفت،امادردوشهرستانآذرشهروعجبشیربه
دلیلطغیانرودخانههاسببحادثهدلحراشسیلشدو

دلخانوادههاییرادراینحادثهداغدارکرد.
امدادی نهادهای همه حادثه این بروز ساعات اولین از
عزیز نیروهای همراهی آذربایجانشرقی استان بحران و
مردمیونظامیواردعملیاتامدادرسانیشدندودرکنار

مردمداغدیدهوحادثهدیدههستن.
ابرازتاسفوتاثرفراوانازحادثهسیل اینجانبضمن
داده دست از عزیز خانوادههای غم شریک را خود اخیر
میدانمواینمصیبتواردهرابهاینعزیزانازصمیمقلب

تسلیتوتعزیتعرضمینمایم.
امیدوارمباتالشهمهجانبهتمامیدستگاههاونهادهای
حادثه این مفقودان شدن پیدا شاهد خدماتی و امدادی

باشیم.
بدیهیاستهمهمسئوالناداراتوسازمانهاتااتمام
عملیاتامداددرکنارمردمبهوظایفخودبهشایستگی

عملخواهندکرد.

»بسمهتعالی
بارانرحمتالهی درکنارنزولبرکاتآسمانیونزول
متأسفانه آذربایجانشرقی استان در گذشته روزهای در
شاهدفاجعهغمانگیزوحادثهدلخراشجریانسیلدردو
شهرستاناستانعجبشیروآذرشهربودیمکهمعاالسف
تلفاتجانیوخساراتمالیببارآوردوعواطفهمگانرا

جریحهدارنمود.
اینجانبباتألمواندوهفراوانمراتبهمدردیوتسلیت
قربانیان و االثر مفقود عزیزان بازماندگان به را خویش
سانحهسیلمعروضداشتهوصبرجمیلواجرجزیلبرای
از و خواستارم احدیت درگاهحضرت از دیدگان مصیبت
آسیب نجات و امداد به کسانیکه و ارگانها و نهادها همه
دیدگانشتافتندودرادامهازمساعدتهادریغنخواهند

نمود،صمیمانهسپاسگزاریمینمایم.
یکشنبه۲7فروردین روز فردا مناسبت بههمین ضمنًا
دست از روز سومین احترام به و همدردی ابراز برای

رفتگانعزیزدراستانعزایعمومیاعالممیشود.
نمایندهولیفقیهدراستانآذربایجانشرقی

محسنمجتهدشبستری

پیام تسلیت پزشکیان در پی حادثه سیل در 
آذربایجان شرقی

پیام تسلیت دکتر جبارزاده  به مناسبت جان باختن
تعدادیازهموطناندرحادثهسیل

پیام آیت اهلل مجتهد شبستری بازماندگان و سانحه 
دیدگان، مردم شهرستان های عجب شیر و آذرشهر

ـــس ـــتانپ ـــتشهرس ـــنوضعی آخری
ازبارشهـــایاخیـــرچگونـــهاســـت؟

ــاعت  ــر، در 24 سـ ــای اخیـ ــی بارش هـ طـ
ـــه  ـــده ک ـــزارش ش ـــی گ ـــر بارندگ ـــی مت 57 میل
در ســـال های اخیـــر بـــی نظیـــر اســـت. بـــا 
ـــی  ـــا، ابگرفتگ ـــی ه ـــتمرار بارندگ ـــه اس ـــه ب توج
ــی  ــری طبیعـ ــیالب امـ ــدن سـ ــاری شـ و جـ
اســـت. متاســـفانه در مناطقـــی از شـــهر 
ایـــن مســـئله منجـــر بـــه بـــروز مشـــکالتی 
ـــد  ـــیالب ٦ واح ـــده و س ـــهروندان ش ـــرای ش ب
ــب  ــل تخریـ ــور کامـ ــز بطـ ــکونی را نیـ مسـ

کـــرده اســـت.
ـــاخت  ـــز س ـــه نی ـــن حادث ـــل ای ـــی از دالی یک
و ســـازهای غیـــر مجـــاز در حریـــم و بســـتر 
ــب  ــر موجـ ــن امـ ــه ایـ ــت کـ ــه اسـ رودخانـ
در خطـــر قـــرار گرفتـــن ایـــن ابنیـــه شـــده 
اســـت. خوشـــبختانه بـــا تخلیـــه بـــه موقـــع 
ـــدد  ـــکان مج ـــر و اس ـــرض خط ـــن در مع اماک
ســـاکنین ایـــن اماکـــن توانســـتیم خســـارات 

جانـــی را بـــه صفـــر برســـانیم.

ــترین ــهربیشـ ــقشـ ــداممناطـ کـ
خســـارترامتحمـــلشـــدهاند؟

ـــق  ـــارت در مناط ـــترین خس ـــفانه بیش متاس
ـــزارش  ـــم گ ـــی هاش ـــه بن ـــی، کوچ ـــر عباس آخ
ـــدادی  ـــق تع ـــن مناط ـــه در ای ـــت ک ـــده اس ش

ـــده. ـــب ش ـــکونی تخری ـــد مس واح
ـــز  ـــکونی نی ـــد مس ـــاب واح ـــن 42 ب همچنی
ـــه  ـــد ک ـــده ان ـــیب دی ـــرق آس ـــتای بی در روس
ـــه  ـــم رودخان ـــرف حری ـــت آن تص ـــن عل مهمتری

ـــت. ـــوده اس ب
روزی  شـــبانه  زحمـــات  از  دارد  جـــا 
ـــانی،  ـــش نش ـــم از آت ـــدادی اع ـــتگاه های ام دس
ـــروی  ـــز، نی ـــهرداری تبری ـــهری ش ـــات ش خدم
ـــه  ـــی و هـــالل احمـــر کمـــال تشـــکر را ب انتظام

دلیـــل اقدامـــات بـــه موقـــع و کار آمدشـــان 
بـــه جـــا آورده شـــود.

کــه هایــی خانــواده وضعیــت
منزلشــانتخریــبشــدهچگونــهاســت

وچــهاقداماتــیصــورتگرفتــه؟
همـــه ایـــن عزیـــزان در ســـالن چنـــد 
منظـــوره آفتـــاب اســـکان داده شـــده اند. 
ــب  ــا نصـ ــز بـ ــر نیـ ــالل احمـ ــکاران هـ همـ
ـــذای  ـــه و غ ـــع آذوق ـــدادی و توزی ـــای ام چادره

گـــرم ســـعی دارنـــد تـــا موجبـــات آرامـــش 
ــی  ــد. در بازبینـ ــم آورنـ ــهروندان را فراهـ شـ
ـــیر  ـــیه مس ـــهر و در حاش ـــطح ش ـــی از س میدان
رودخانـــه مشـــکالتی بـــه چشـــم می خـــورد 
ـــت  ـــای زحم ـــط نیروه ـــوارد توس ـــن م ـــه ای ک
کـــش شـــهرداری و بـــا اصـــالح مســـیر 

رودخانـــه تـــا حـــدودی مرتفـــع شـــد.

ــانیوارتبـــاط نحـــوهاطـــالعرسـ
بـــاشـــهروندانچگونـــهبـــودهو
میتواننـــد چگونـــه شـــهروندان
اطالعیههـــا و اخبـــار آخریـــن از
مطلـــع هشـــدارها و فرمانـــداری

ــوند. بشـ
از  می کنـــم  خواهـــش  شـــهروندان  از 
حضـــور در حاشـــیه رودخانه هـــا و مســـیل ها 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــودداری کننـ ــدا خـ جـ
احتمـــال تـــداوم بارندگی هـــا، امـــکان رفـــع 
ســـیالب و تخلیـــه آب از تمـــام منـــازل و 
ــان  ــن اطمینـ ــدارد و مـ ــود نـ ــق وجـ مناطـ
ــف  ــدون توقـ ــدادی بـ ــات امـ ــم عملیـ میدهـ

ــت. ــد داشـ ــه خواهـ ادامـ
ـــانم  ـــهروندان برس ـــالع ش ـــه اط ـــت ب الزم اس
ـــال  ـــی احتم ـــازمان هواشناس ـــات س ـــه گزارش ب
ورود مجـــدد ســـامانه بارشـــی وجـــود دارد و 
کـــه ممکـــن اســـت بـــا ورود ایـــن ســـامانه 
مجـــددا شـــاهد تـــداوم ایـــن بارش هـــا 
باشـــیم. همـــکاران مـــا در روابـــط عمومـــی 
ـــز  ـــداری تبری ـــایت فرمان ـــه س ـــه لحظ ـــه ب لحظ
ـــت  ـــه خدم ـــی آئین ـــال تلگرام ـــن کان و همچنی
را بـــه روز می کننـــد و شـــهروندان عزیـــز 
می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ایـــن رســـانه ها 
ــار  ــانی و اخبـ ــت امدادرسـ ــن وضعیـ از آخریـ
ـــه  ـــی آئین ـــال تلگرام ـــوند. آدرس کان ـــع ش مطل

tbzfarmandari@ ــز ــت در تبریـ خدمـ

در گفتگوی اختصاصی با فرماندار تبریز مطرح شد:

ساخت  و سازهای غیر مجاز مهمترین 
عامل بروز خسارات در حادثه سیل تبریز

محمد حسامی گلزار

بـا ورود سـامانه بارشـی فعـال ازروز جمعـه کـه موجـب بـروز آبگرفتگـی معابـر، جاری 
شـدن سـیالب وتخریـب چنـد باب خانه در سـطح شـهر تبریز گردیـد، فرماندار محتـرم تبریز 
از سـاعات آغازیـن حادثه، حضوری شـبانه روزی داشـته و برعملکرد نهادهـا و ادارات ذیربط 
نظارت داشـته اسـت. سـعی کردیم درفرصت کوتاه پیش آمده در راسـتای اطالع رسـانی 
آخریـن وضعیـت شهرسـتان تبریـز در پـی بارش هـای اخیـر، وضعیـت مدیریت حادثـه را از 

وی جویـا شـویم کـه ماحصـل این گفتگـو در ادامـه از نظر خواننـدگان گرامـی می گذرد.  

لـزوم  بـر  تبریـز  اسـالمی  شـورای  رئیـس 
اجـرای طرح یکسـان سـازی راننـدگان خدمات 
شـهری توسـط مجموعه شـهرداری تاکید کرد.

بـه گـزارش مهر، یـک صد و هفتـاد و دومین 
جلسـه علنـی شـورای اسـالمی تبریـز پیـش از 
ظهـر یکشـنبه در حالـی در صحـن بازسـازی 
شـده ایـن شـورا برگزار شـد کـه تاکید بـر لزوم 
اجـرای طرح یکسـان سـازی راننـدگان خدمات 
شـهری و نیـز تذکـر  یکـی از اعضـای شـورا در 
خصـوص اقدامـات تبلیغاتـی شـهردار تبریـز ز 

موضوعـات طـرح شـده در آن بـود ...
رئیـس شـورای اسـالمی تبریـز در جلسـه روز 
گذشـته بـا اشـاره بـه حادثـه ناگـوار سـیل اخیـر 
آذربایجان شـرقی و کشـته شـدن تعـدادی از مردم 
عجـب شـیر و آذرشـهر و تسـلیت بـه خانواده هـای 

بـه  بسـیج  و  از مجموعه هـای شـهرداری  داغـدار، 
خاطـر حضـور بـه موقـع در صحنـه و آماده سـازی 
شـهر، کمک رسـانی به آسـیب دیـدگان این حادثه 
و اسـکان آنان، تشـکر کـرد و گفت: با وجـود اینکه 
هواشناسـی ایـن پدیـده جـوی را پیش بینـی کرده 

بـود اما مـردم آمادگـی الزم را نداشـتند.
ایـن  کـرد:  نشـان  خاطـر  دبیـری  شـهرام 
در  اسـت  الزم  کـه  می دهـد  نشـان  موضـوع 
زمینـه آمـوزش مـردم بـرای مقابلـه با شـرایط 

ایـن چنینـی برنامـه ریـزی کنیـم و بـا برنامـه 
ریزی هـای دقیـق، جلـوی خسـارات احتمالی را 

بگیریـم و بـه حداقـل برسـانیم.
وی در ادامـه و در خطـاب به معـاون اداری مالی 
شـهرداری بـه مصوبه طرح یکسـان سـازی نیروها 
اشـاره و تصریـح کـرد: اجـرای ایـن طرح مسـتلزم 
بـه  مـا  و  اسـت  بودجـه 9٦ شـهرداری  تنظیـم 
کارگـران گفتـه ایـم که این طـرح از ماه جـاری در 
مجموعـه شـهرداری اجـرا خواهد شـد و باید طرح 

یکسـان سـازی در ایـن مجموعه عملی شـود.
رئیـس شـورای شـهر تبریـز ضمـن اشـاره بـه 
مدیریـت  شـهری  خدمـات  راننـدگان  مشـکالت 
پسـماند شـهرداری تبریز گفت: طبق بررسـی های 
صـورت گرفتـه، مشـکالت ایـن راننـدگان برطرف 
شـده و حتـی مدیریـت پسـماند هم بخشـنامه ای 
صـادر کرده اسـت که هیـچ پیمانـکاری حق اخراج 
هیـچ راننـده ای را نـدارد و در ایـن خصـوص جـا 
دارد متذکـر شـوم کـه قـرار اسـت نفـرات اخـراج 

شـده دوبـاره بـه کار خـود برگردند.
دبیـری در پایان با تاکید بر اجرای یکسـان سـازی 
مدیریـت  شـهری  خدمـات  راننـدگان  خصـوص  در 
اجـرای  گفـت:  تبریـز  شـهرداری  شـهری  پسـماند 
یکسـان سـازی در مورد راننـدگان، جزو مصوبه شـورا 
بـوده و قـرار اسـت در مـورد راننـدگان نیز اجرا شـود.

حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی؛
اخذ گواهینامه رانندگی نیازی به 

کارت پایان خدمت ندارد
ـــس  ـــهر در مجل ـــاهین ش ـــردم ش ـــده م نماین
شـــورای اســـالمی گفـــت: براســـاس قانـــون 
ـــه  ـــازی ب ـــی نی ـــه رانندگ ـــذ گواهینام ـــرای اخ ب
ـــون  ـــن قان ـــا ای ـــان خدمـــت نیســـت ام کارت پای

ـــت. ـــده اس ـــی نش ـــون اجرای ـــا کن ت
"حســینعلی  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
علنــی  نشســت  در  دلیگانــی"  حاجــی 
روزگذشــته )یکشــنبه، 27 فروردیــن( مجلــس 
شــورای اســالمی در تذکــر شــفاهی خــود 
گفــت: براســاس بنــد 11 مــاده 24 آییــن نامــه 
ــظ  ــد حف ــس بای ــأن مجل ــس ش ــی مجل داخل
ــه  ــورت گرفت ــذاری ص ــاس قانونگ ــود، براس ش
ــه کارت  ــازی ب ــه، نی ــه اخــذ گواهینام در زمین
ــون  ــا قان ــت ام ــربازی نیس ــت س ــان خدم پای

ــت. ــده اس ــی نش ــور اجرای مذک
ــه در  ــهر و میم ــاهین ش ــردم ش ــده م نماین
ــروی  ــه داد: نی ــالمی ادام ــورای اس ــس ش مجل
انتظامــی و راهنمایــی و رانندگــی باید ســریعتر 
ــون  ــیدگی کنند؛چ ــور رس ــوع مذک ــه موض ب
ــان  ــی از جوان ــل توجه ــش قاب ــت بخ سرنوش
ــد مشــخص نیســت. کــه قصــد رانندگــی دارن

حاجـــی دلیگانـــی گفـــت: وزارت نفـــت 
طرحـــی بـــه نـــام برندینـــگ را انجـــام داده 
کـــه متاســـفانه بخـــش توزیـــع بنزیـــن را در 
کشـــور مختـــل می کنـــد و شـــرکت های 
واســـطه ای توســـط برخـــی از بازنشســـتگان 
ـــه  ـــن رابط ـــون در ای ـــالف قان ـــت، برخ وزارت نف
ـــاری  ـــن اختی ـــر چنی ـــود و وزی ـــکیل می ش تش

را نـــدارد.
وی ادامـــه داد: راننـــدگان در خصـــوص 
ــد  ــته انـ ــی داشـ ــور اعتراضاتـ ــوع مذکـ موضـ
بنابرایـــن خواهـــش می کنـــم مـــوارد مذکـــور 

بـــا تذکـــر شـــما رعایـــت شـــود.
مطهـــری در پاســـخ بـــه ایـــن تذکـــر 
گفـــت: وزارت کشـــور در خصـــوص موضـــوع 
گواهینامه هـــا کـــه در رابطـــه بـــا آن تذکـــر 
ـــرژی  ـــیون ان ـــد و کمیس ـــدام کن ـــد اق داده ش
در خصـــوص طـــرح برندینـــگ موضـــوع 
ـــز  ـــت نی ـــر نف ـــد و وزی ـــری کن ـــور را پیگی مذک

بـــه ایـــن بحـــث توجـــه کنـــد.

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

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

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 

محلمراجعه:تبریز-خیاباندارایی
- مطهری شهید مسجد  روبروی
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کاریکاتور
خیز دولت به سمت سیل!

محمدعلی رجبی - فارس

مدیربحران استان 12ساعت پس ازوقوع بحران: 
االن دارم عازم منطقه می شوم!/ مواظب خودتان 

باشید مسئوالن سرگرم انتخاباتند!

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری
 روزنامه عجب شیر

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

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاالت

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:

با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته ای؛
کتاب شهدای هسته ای رونمایی شد 

کتــاب شــهدای هســته ای بــه همــت علــی 
ــالروز  ــا س ــان ب ــف و همزم ــارم تالی و حســن ت
ملــی فنــاوری هســته ای رونمایــی و بــه بــازار 

کتــاب عرضــه شــد.
ــا  ــو ب ــاب در گفتگ ــن کت ــی ای ــف اصل مول
خبرنــگار خبرگــزاری بســیج از آذربایجــان 
کتــاب  ایــن  نشــر  خصــوص  در  شــرقی، 
ــران  ــته ای ای ــمند هس ــهدای دانش ــت: ش گف
ســند مظلومیــت ایــران اســالمی هســتند، 
ــترک،  ــای مش ــا ویژگی ه ــه ب ــمندانی ک دانش
اهــداف هماهنــگ و تالش هــای مســتمر در 
ــده نگــه داشــتن چرخــه هســته ای  مســیر زن

کشــور گام برداشــتند. 
نمــاد  شــهدا  ایــن  افــزود:  تــارم  علــی 
ــان،  ــم، ایم ــی عل ــم و آمیختگ ــرفت، عل پیش
شــجاعت، خون و شــهادت هســتند کــه جوانان 
بــا بصیــرت ایــران بایــد راه آن هــا را ادامــه داده 
ــم و  ــه عل ــزون در عرص ــرفت روز اف ــا پیش و ب
ــا را از دشــمنان و  ــام خــون آن ه ــاوری انتق فن

ــد. ــس گیرن ــالمی پ ــام اس ــدان نظ معان
ــه فرمــوده رهبــر  ــا بیــان اینکــه بنــا ب وی ب
ــاد و  ــتن ی ــه داش ــده نگ ــالب »زن ــه انق فرزان
ــه  ــت«، ب ــهادت نیس ــر از ش ــهدا کمت ــام ش ن
شناســاندن بیشــتر شــهدا در جامعــه و ارج 
نهــادن بــه مقــام شــامخ آن هــا در لبیــک 

ــرد. ــد ک ــر تاکی ــه رهب ــی ب گوی
داشــت:  اظهــار  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
شــهادت پــاداش ایــن غیــور مردانــی بــود کــه 
بــا جهــاد علمــی خــود، چــراغ علــم و روشــنایی 
ــتند  ــه داش ــروغ نگ ــگاه پرف ــنگر دانش را در س
ــدای خــون خــود، درخــت  ــا اه ــت ب و در نهای

ــد. ــاری کردن ــران را آبی ــته ای ای ــرژی هس ان
ــاب  ــن کت ــف ای ــای مختل ــه بخش ه ــارم ب ت
نیــز اشــاره و بیــان کــرد: ایــن کتــاب در پنــج 
مســعود  شــهید  اول:  شــامل؛بخش  بخــش 
دکتــر  شــهید  دوم:  بخــش  علیمحمــدی، 
ــژاد، بخــش ســوم: شــهید  ــی ن ــوش رضای داری
دکتــر مجیــد شــهریاری، بخــش چهــارم: 
ــهید  ــن و ش ــدی روش ــی احم ــهید مصطف ش
رضــا قشــقایی و بخــش پنجــم: اعترافــات 
تــرور شــهداي هســته اي کشــور  عوامــل 

ــت. ــده اس ــن ش تدوی
کتــاب شــهدای هســته ای توســط انتشــارات 
شــکوریان در قالــب یــک هــزار جلــد منتشــر و 

بــه بــازار کتــاب عرضــه شــد.

راهیابی نمایش ' آنسوی رویا' به 
دوازدهمین جشنواره تئاتر بچه  های مسجد

معــاون فرهنگــی حــوزه هنــری آذربایجــان 
ــا  ــوی روی ــش آن س ــی نمای ــرقی از راهیاب ش
بــه بخــش نهایــی دوازدهمیــن جشــنواره 
ــر داد. ــجد خب ــای مس ــر بچه ه ــری تئات سراس

ــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه هنــری  ب
ــزود:  ــژاد اف ــم ن آذربایجــان شــرقی، جــواد کری
ایــن نمایــش نوشــته حامــد مکملــی و بــا 
کارگردانــی معصومــه عباســی از اعضــای دفتــر 
ــان  ــری آذربایج ــوزه هن ــجد ح ــای مس بچه ه

شــرقی اســت.
وی اظهـار کـرد: مسـاجد بـه عنـوان یکی از 
پایگاه هـای مهـم مردمـی و اجتماعـی، مرکـز 
خوبـی برای بسـط هنـر دینی و معرفـی اهداف 
فعـال در  بسـترهای  از  و  انقالبـی  آرمان هـای  و 
زمینـه کارهـای فرهنگـی و هنـری بـه جهـت 

وجـود طیـف عظیـم مخاطبـان اسـت.
نمایشـی  فیلـم  داد: ۸0  ادامـه  نـژاد  کریـم 
بـه دبیرخانـه دوازدهمیـن جشـنواره سراسـری 
بچه های مسـجد از سراسـر کشـور ارسـال شده 
بـود کـه در نهایت 15 اثر توسـط هیات انتخاب 

بـه بخـش نهایـی راه پیـدا کردند.
نمایــش آن ســوی رویــا حکایــت امامــزاده-

ــران اســت کــه شــبانه  ای در نزدیکــی مــرز ای
ــه  ــرز ب ــور از م ــه قصــد عب ــر جــوان ک 4 دخت
ــاه  ــه آن پن ــی را داشــتند ب ــر قانون صــورت غی
ــد و در ایــن میــان مــادری در امامــزاده  می برن
آن هــا را از تــرس بــاران شــدید شــبانه و وجــود 
ــدارد و در  ــاز می  ــن ب ــه از رفت ــرار در منطق اش
ــود- ــده و مفق ــبانه از همســر رزمن ــش ش آرام

ــاع مقــدس  االثــرش کــه در دوران ۸ ســال دف
ــد. ــت، می گوی ــور داش ــه حض در جبه

دوازدهمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر 
مردمــی بچه هــای مســجد، همزمــان بــا هفتــه 
ــن 139٦ در  ــالمی در فرودی ــالب اس ــر انق هن

ــود. ــزار می ش ــران برگ ته

بررسی علت مرگ "عارف لرستانی" 
در آزمایشگاه های پزشکی قانونی

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان تهــران از 
بررســی علــت مــرگ مرحــوم عــارف لرســتانی 
ــر داد. ــی خب در آزمایشــگاه های پزشــکی قانون

بـه گـزارش ایسـنا، دکتر مسـعود قادی پاشـا 
عـارف  مرحـوم  مـرگ  علـت  کـه  کـرد  اعـالم 
حـال  در  قانونـی  پزشـکی  سـوی  از  لرسـتانی 
انجـام  از  پـس  آن  نتایـج  و  اسـت  بررسـی 

شـد. خواهـد  اعـالم  بیشـتر  تحقیقـات 
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــر مع ــش ت پی
پزشــکی ایــران نیــز گفتــه بــود: جســد مرحــوم 
ــتر و  ــی های بیش ــرای بررس ــد ب ــتانی بای لرس
ــی  ــکی قانون ــازمان پزش ــه س ــکافی ب کالبدش
منتقــل شــود و پــس از بررســی های تکمیلــی، 
ــده از طریــق رســانه ها اعــالم  نتایــج ایــن پرون
ــوط  ــه مرب ــه در بررســی های اولی می شــود البت
بــه فــوت ایــن هنرمنــد، هیــچ مســتندی 
ــود  ــکی وج ــور پزش ــا قص ــا ی ــر خط ــی ب مبن
نــدارد، امــا بــرای اطمینــان بیشــتر ایــن 

موضــوع را پیگیــری می کنیــم.
ســازمان نظــام پزشــکی کشــور هــم بااشــاره 
ــد، در  ــن هندمن ــوت ای ــده ف ــی پرون ــه بررس ب
عیــن حــال، نشــر مطالبــی ماننــد بــروز خطــای 
پزشــکی در درمــان مرحــوم عــارف لرســتانی را، 

"غــرض ورزی" دانســت.
عــارف لرســتانی بازیگــر طنــز ســریال قهــوه 
تلــخ روز گذشــته بــه علــت ایســت قلبــی جــان 
ــن  ــرگ ای ــد از م ــا بع خــود را از دســت داد ام
بازیگــر اظهاراتــی پیرامونــی قصــور پزشــکی در 
ــه  ــود کــه ب ــرد مطــرح شــده ب ــن ف ــده ای پرون
ــرای  ــی ب ــکی قانون ــد ورود پزش ــر می رس نظ

روشــن شــدن ایــن ابهامــات باشــد.
از  پـس  و  ایـن  از  پیـش  قانونـی  پزشـکی 
مطـرح شـدن انتقـادات پیرامـون مـرگ مرحوم 
کیارسـتمی، بـه ایـن موضـوع نیـز ورود کرده و 

پرونـده را تحـت بررسـی قـرار داده بـود.

سید ابراهیم رئیس السادات

نوغـــان  در ســـال 1339 در محلـــه 
ـــون  ـــه اکن ـــد. وی ک ـــا آم ـــه دنی ـــهد ب مش
تولیـــت آســـتان قـــدس رضـــوی و عضـــو 
میباشـــد، ســـمت  مجلـــس خبـــرگان 
ــور و  ــتانی کل کشـ ــر دادسـ ــی نظیـ هایـ
معـــاون اول قـــوه قضائیـــه را برعهـــده 
ـــودن  ـــن دارا ب ـــی ضم ـــت. رئیس ـــته اس داش
ــار  ــطح چهـ ــوزوی در سـ ــالت حـ تحصیـ
فقـــه و اصـــول، مـــدرک دکتـــرای فقـــه 
ــوق  ــش حقـ ــا گرایـ ــوق بـ ــی حقـ و مبانـ
خصوصـــی از دانشـــگاه شـــهید مطهـــری 

ــز دارد. را نیـ

وعدهها:
 ایجاد تغییر، تشکیل دولتی توانمند

ــه  ــق ب ــاط و رون ــرک، نش ــت تح  بازگش
ــردم ــی م زندگ

وضــع  کــه  جدیــد  دولــت  تشــکیل   
کنونــی را بــه نفــع مــردم و آینــده درخشــان 

ــد. ــر ده ــالمی تغیی ــران اس ای

اسحاق جهانگیری زاده 

ــیرجان،  ــتان س 20 دی 133٦ شهرس
ــت،  ــب اس ــالح طل ــدار اص ــت م سیاس
ــور  ــس جمه ــاون اول رئی ــون مع او اکن
ــزی  ــورای مرک ــس ش ــورمان و رئی کش
ــد.  ــازندگی می باش ــزاران س ــزب کارگ ح
ــی  ــت صنعت ــری مدیری ــری دکت جهانگی
دارد. و وزارت معــادن و فلــزات در دولــت 
هشــتم، اســتانداری اصفهــان را نیــز 

ــرده اســت. ــه ک تجرب

وعدهها:
درکنــار  روحانــی  آقــای  و  مــن   

هســتیم. یکدیگــر 
 یکــی از دالیــل حضــورم ایــن اســت 
ــاز کنــم کــه اوضــاع  کــه بــرای مــردم ب

کشــور چــه بــود و چــه شــد. 
 حتمــا از کارنامــه دولــت یــازده هــم 

دفــاع خواهــم کــرد.

دکتر حسن روحانی 

استان سمنان.  درسرخه،  متولد 1327 
اسالمی  جمهوری  فعلی  جمهوری  رئیس 
ایران، نماینده مردم استان تهران در مجلس 
خبرگان رهبری و عضو تشخیص مصلحت 
دوره  پنج  سابقه  روحانی  می باشد.  نظام 
نمایندگی در مجلس شورای اسالمی را دارد. 
روحانی طی سالهای ٦۸ تا ۸4 دبیر شورای 
عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده 

هسته ای کشورمان بوده است.

وعدهها:
 دریاچه اورمیه را احیا خواهیم کرد.

 تدوین و اجرای حقوق شهروندی.
 در دولت تدبیر و امید دیگر به خاطر 

یک انتقاد استادی اخراج نخواهد شد.
و  ماه  یک  مدت  کوتاه  حل های  راه   
100 روزه برای حل مشکالت پیش بینی 

شده است.

سید مصطفی هاشمی طبا 

در دولت های دوم و سوم وزیر صنایع و 
معادن و معاون رئیس جمهور و در دولت 
سازمان  سازمان  رئیس  هفتم  و  ششم 
تربیت بدنی بوده است. او همچنین مدتی 
جمهوری  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
در  طبا  هاشمی  بود.  ایران  اسالمی 
سوی  از  حکمی  طی   1393 فروردین 
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به 

عنوان مشاور معرفی شد.

وعدهها:
و  ایران  سرزمین  حفظ  نظام  الویت   -

اصالح کشاورزی است.
- رسیدگی به مردمان محروم.

نظر  در  باید  اشتغال  ایجاد  مساله   -
گرفته شود پرداختن به اشتغال به صورت 
و  کشاورزی  رشد  صنایع  حفظ  و  اصلی 

توجه به گردشگری مهم است.

محمد هاشمی رفسنجانی

رفســـنجانی  هاشـــمی  محمـــد 
اکبـــر  اهلل  آیـــت  مرحـــوم  بـــرادر 
ــد 1321  ــنجانی، متولـ ــمی رفسـ هاشـ
ـــع  ـــابق مجم ـــو س ـــنجان و عض در رفس
ـــت. وی  ـــام اس ـــت نظ ـــخیص مصلح تش
ــدا و  ــت صـ ــود ریاسـ ــه خـ در کارنامـ
ـــال  ـــبکه دو در س ـــیس ش ـــیما و تاس س

دارد. را   73
 وی همچنیــن معــاون اجرایــی رئیس 
و  ســازندگی  دولــت  دوم  در  جمهــور 

ــوده اســت. ــات ب ــت اصالح ــل دول اوای

وعدهها:
توســعه  ششــم  برنامــه  و  قانــون 
اولویت هــا را مشــخص کــرده و مــن 
ــل  ــا عم ــن اولویت ه ــم براســاس همی ه

ــرد. ــد ک خواه
ــمی را  ــوم هاش ــای مرح ــن آرمانه م

می کنــم. پیگیــری 

محمد باقر قالیباف

طرقبه  شهرستان  در   1340 متولد   
در نزدیکی مشهد می باشد. او هم اکنون 
این  از  پیش  وی  است.  تهران  شهردار 
نیروی  النبیا،  قرارگاه سازندگی خاتم  در 
هوایی و نیروی انتظامی سمت فرماندهی 
داشته است. وی دارای مدرک دکتری در 

رشته جغرافیای سیاسی است.

وعدهها:
- برنامـه ام ایـن اسـت کـه ظـرف 2 
سـال اقتصـاد را سـامان داده و آرامش را 

بازگردانم. اقتصـاد  بـه 
مسـائل  سـطح  از  را  بـازی  سـفته   -
اقتصـادی جامعـه جمـع آوری می کنـم.

ثبـات  اقتصـادی  سیاسـت های  در   -
بـه وجـود می آوریـم. نبایـد هرهفتـه و یا 

هرمـاه مصوبـات را عـوض کنیـم.
- کیفیت را درکاالها باال می بریم.

مصطفی کواکبیان 

ســمنان  در  اســفند 1341  متولــد 
اســت. در ســوابق وی دو دوره نمایندگــی 
مــدرک  دارای  وی  می شــود.  دیــده 
و  میباشــد  سیاســی  علــوم  دکتــری 
طباطبائــی  عالمــه  دانشــگاه  اســتاد 
مــردم  حــزب  کل  دبیــر  او  اســت. 

ســاالری نیــز هســت.
کواکبیــان از نامزدهــای انتخابات 
ریاســت جمهــوری در ســال 13۸4 
بــود کــه بــا شــعار تعمیــق مــردم 
ســاالری بــا دولــت  خدمــت ثبــت 

نــام کــرد.
وعدهها:

برجام ادامه دارد.
ــات  ــزد انتخاب ــه نام ــا 50 برنام ب

ــوری میشــوم. ریاســت جمه

علیرضا زاکانی

 متولـــد 1344 در تهـــران میباشـــد. 
او نماینـــده ســـابق مـــردم تهـــران 
در  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  در 
دوره هـــای هفتـــم، هشـــتم و نهـــم 
بـــوده و ریاســـت کمســـیون ویـــژه 
بررســـی برجـــام، نتایـــج و پیامد هـــای 
اســـت. وی  داشـــته  برعهـــده  را  آن 
عضـــو هیـــات مدیـــره انجمـــن علمـــی 
ــو  ــران و عضـ ــته ای ایـ ــکی هسـ پزشـ
هیـــات موســـس و دیـــر کل جمعیـــت 
رهپویـــان انقـــالب اســـالمی می باشـــد. 
ـــر  ـــاز و مدی ـــب امتی ـــن وی صاح همچنی
مســـئول هفـــت نامـــه پنجـــره اســـت.

وعدهها:
ســرمایه اجتماعــی بــا خدمــت گزاری 

بــه مــردم بدســت می آیــد.

سید محمد غرضی

 متولـد 23 بهمـن 1320 در اصفهـان 
میباشـد. او مهندس برق اسـت. در کارنامه 
خوزسـتان  و  کردسـتان  اسـتانداری  او 
اولیـن دوره مجلـس شـورای  نمایندگـی 
اسـالمی از اصفهـان، وزیرنفـت در دولـت 
و  و میرحسـین موسـوی  مهـدوی کنـی 
وزیرپسـت در دولـت دوم موسـوی و دولت 
اکبرهاشـمی رفسـنجانی دیـده می شـود. 
در  تـورم  ضـد  دولـت  شـعار  بـا  غرضـی 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 1392 
نامـزد گردیـد و با کسـب رای پانصـد هزار 
رای در بیـن شـش کاندیـدا ششـم شـد.

وعدهها:
اقتصــاد ایــران از اقتصــاد آمریــکا قــوی تر 

اســت امــا مدیریــت ایــران ضعیف اســت.
رشــد و توســعه جمهوریت و اســالمیت 

را مهمتریــن اقــدام خــود می دانــم. 

سید مصطفی میر سلیم 

متولد 19 خرداد 132٦ درتهران است. 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  او  کارنامه  در   .
رفسنجانی  هاشمی  دوم  دولت  اسالمی 
دیده می شود. او از اعضای حزب جمهوری 
اسالمی بود که به پیشنهاد بنی صدر برای 
نخست وزیری به مجلس معرفی شد که با 

مخالفت مجلس مواجه شد.
مجمع  عضو  اکنون  هم  سلیم  میر 

تشخیص مصلحت نظام است. 

وعدهها:
پر  سفره  از  را  شما  سهم  تا  ام  آمده 

برکت انقالب بگیرم و به شما برسانم.
مطالبه  اطرافیانم  و  خود  برای  سهمی 

نمی کنم.
حقوق نجومی نمی گیرم.

را تغییر  از وزارتخانه ها  ساختار بعضی 
میدهم.

محمود احمدی نژاد

آرادان  در   1335 آبان   1 تاریخ  در   
او  آمد.  دنیا  به  استان سمنان  گرمسار در 
دو  برای  و  ایران  جمهور  رئیس  ششمین 
دوره از سال 13۸4 تا 1392 را عهده دار 
بود. وی همچنین از سال 1372 تا 137٦ 
تا  از سال 13۸2  و  اردبیل  استاندار  اولین 
13۸4 شهردار تهران بود. او هم اکنون عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است.  
تحصیالت وی در مقطع دکتری، و در 
رشته مهندسی و برنامه ریزی حمل نقل و 

ترافیک میباشد.

وعدهها:
دولت کارآمد و عدالت گستر

سالمت مدیران
مبارزه با فساد اداری

پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم
گفتمان خدمت به جای قدرت

حمید رضا بقایی

ــدان.  ــن 134۸ در هم ــد 17 فروردی متول
ــانس  ــوق لیس ــی ف ــدرک تحصیل او دارای م
ــوابق  ــد. در س ــی می باش ــای سیاس جغرافی
وی معــاون اجرایــی احمــدی نــژاد در دولــت 
ــال 13۸۸  ــود. وی از س ــده می ش ــم دی ده
تــا 1390 رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری و دبیــر شــورای عالــی مناطــق 
آزاد کشــور بــوده اســت. بقایــی همچنیــن در 
تاریــخ 20 فروردیــن 1390 بــا حفــظ ســمت 
از ســوی محمــود احمــدی نــژاد بــه عنــوان  
سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری برگزیــده 

شــد. 

وعدهها:
یارانه ها به 250 هزار تومان می رسانم.

طــرح بیمــه بازنشســتگی زنــان خانــه دار 
ــم. ــرا می کن را اج

قدرت خرید مردم را باال میبرم.
تغییر نظام بانکی کشور.
بیمه درمانی هنرمندان.

چهره های شاخصی که وارد گود انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم شده اند را بهتر بشناسید

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
04135۲58۲۲۲

موبایل:09143010573

به چند نفر  بازاریاب

 مطبوعاتی 

نیازمندیم
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آگهیمزایده-نوبتاول
بــه موجــب پرونــده کالســه 950٦٦۸ 
مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام کیفــری 
ــیر  ــب ش ــالب عج ــی و انق ــرای عموم دادس
ــی  ــی همت ــت بهارعل ــوص محکومی در خص
حســب درخواســت محکــوم لــه آقــای 
میرمحمــدی اقــدم فرزنــد ســید وهــاب 
یــک دســتگاه خــودرو پیــکان مــدل 75 بــا 
مشــخصات بــه شــماره انتظامــی 394 د 27 
ــمی  ــناس رس ــط کارش ــه توس ــران 35 ک ای
ارزیابــی و ارزش فعلــی آن 23/500/000 
ــد  ــرر گردی ــرآورده شــده اســت. مق ــال ب ری
خــودرو موصــوف بــا شــرایط ذیــل از طریــق 

ــردد.  ــذار گ ــده واگ مزای
مزایــده  از طریــق  ذیــل  بــا شــرایط 

می گــردد واگــذار 
شــنبه  روز  در  موصــوف  خــودرو   -1
مورخــه 9٦/02/2٦ ســاعت 10 صبــح در 
ــرای  ــری دادس ــکام کیف ــرای اح ــعبه اج ش
ــروش  ــه ف ــیر ب ــالب عجبش ــی و انق عموم
میرســد، قیمــت پایــه از بهــای ارزیابی شــده 
ــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت  شــروع و ب
را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد. ده 
درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از 
برنــده مزایــده دریافــت خواهــد شــد. برنــده 
مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه نســبت 
بــه پرداخــت همــه مبلــغ باقــی مانــده مــورد 
معاملــه اقــدام نماینــد و در غیــر اینصــورت 
ده درصــد پرداختــی بــه نفــع دولــت ضبط و 

ــد خواهــد شــد. ــده تمدی مزای
ــوارض  ــات و ع ــه مالی 2-پرداخــت هرگون
ــده  ــه عه ــی ب ــتعالمات قانون ــه و اس مربوط
صــورت  در  و  می باشــد  مزایــده  برنــده 
ــق  ــده از طری ــی، مزای داشــتن مشــکل قانون
شــد.  خواهــد  ابطــال  احــکام  اجــرای 
ــل  ــورت تمای ــدگان در ص ــت کنن درخواس
ــکام  ــرای اح ــد اج ــت بازدی ــد جه می توانن
ــی  ــا خالف ــد. ضمن ــه فرماین ــری مراجع کیف
عــوارض  و  پارکینــگ  هزینــه  و  خــودرو 
شــهرداری از قیمــت خــودرو کســر خواهــد 

ــد. ش
مدیردفتراجرایاحکامکیفری
دادسرایعمومیوانقالبعجبشیر

ــا  ســرمربی پرســپولیس گفــت: هــواداران م
ــی  ــادی و قهرمان ــن ش ــتحقاق ای ــت و اس لیاق

ــد. را دارن
ــم  ــرمربی تی ــو س ــر، برانک ــزارش نص ــه گ ب
ــا قهرمانــی گفــت:  ماشــین ســازی در رابطــه ب
قبــل از هــر چیــز بایــد تبریــک بــزرگ خــود را 
نثــار بازیکنانــم کنــم کــه ســزاوار ایــن تبریــک 
هســتند و همین طــور بایــد از اعضــای کادرفنی 
ــای  ــگاه و اعض ــت باش ــری سرپرس ــود، طاه خ
ــن نحــو ممکــن  ــه بهتری ــره کــه ب هیئــت مدی
کارهــای تیــم را پیگیــری کردنــد، تشــکر کنــم. 
ــان دارم  ــرای هواداران م ــز ب ــژه ای نی تشــکر وی
کــه در طــول فصــل یــار دوازدهــم مــا بودنــد و 
لیاقــت و اســتحقاق ایــن شــادی و قهرمانــی را 
دارنــد. مــا در کل فصــل در بهتریــن فــرم خــود 
بودیــم و در پایــان نیــز بــا تمــام خســتگی بــه 

مقــام قهرمانــی رســیدیم.

دوستداریمدربازیهایباقیماندهنیزبا
همینکیفیتبهکارمانادامهدهیم

پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
ــر  ــی زودت ــروز خیل ــا ام خاطــر نشــان کــرد: م
می توانســتیم کار را تمــام کنیــم و در نیمــه اول 
ــم.  پنــج موقعیــت صددرصــد را از دســت دادی
ــم  ــم تشــکر می کن ــر از بازیکنان ــار دیگ ــک ب ی
ــد مــا یــک  ــی نشــان دادن ــه خوب کــه امــروز ب
تیــم هســتیم و از مدیریــت تــا کادر فنــی، 
بازیکنــان و بهتریــن هــواداران دنیــا بــه خوبــی 
در کنــار مــا قــرار داشــتند. طبیعــی اســت در 
ــا  ــم ب ــت داری ــز دوس ــده نی ــای باقیمان دیداره
همیــن کیفیــت کار خــود را ادامــه بدهیــم، امــا 
اجــازه می خواهیــم امــروز و امشــب بــه همــراه 

ــم. ــادی کنی ــان ش هواداران م

۲سالپیشبرایبقامیجنگیدیمو
امسالقهرمانشدیم

برانکـو تصریـح کـرد: اگـر بـه خاطـر داشـته 
باشـید دو سـال پیش ما برای بقا می جنگیدیم، 
سـال گذشـته عماًل قهرمان بودیم و امسـال نیز 
مسـتحق قهرمانـی بودیم. کامـاًل در طول فصل 
به مسـئولیت و فشـاری که روی ما قرار داشـت 
آگاه بودیـم و تحـت ایـن فشـارها بازیکنان مـان 
بـه خوبی عمـل کردند. بایـد در اینجـا از خودم 
نیـز تعریـف کنـم، چـرا کـه توانسـتم سـومین 
قهرمانی خود را در سـومین کشـور کسـب کنم.

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه عملکــرد 

پرســپولیس مقابــل ماشین ســازی در حــد یــک 
قهرمــان بــود و آیــا از کیفیــت بــازی بازیکنــان 
ــازی  ــورد ب ــت: در م ــت، گف ــی اس ــود راض خ
ــا  ــود. م ــا ب ــردن م ــن مســئله ب ــروز مهم تری ام
ــون  ــج شــانس میلی ــی پن ــه ابتدای در 15 دقیق
درصــدی داشــتیم و اگــر از آنهــا اســتفاده 
ــه  ــالف س ــا اخت ــتیم ب ــم می توانس ــرده بودی ک
ــا  ــر م ــم. اگ ــه بدهی ــازی را ادام ــار گل ب چه
ــا  ــتیم ب ــود را می دانس ــای خ ــدر موقعیت ه ق
ــم.  ــازی کنی ــش بیشــتری می توانســتیم ب آرام
ماشین ســازی تیمــی اســت کــه کیفیتــش 
بهتــر از موقعیــت ایــن تیــم در جــدول اســت 

ــد از  ــان بع ــوان میزب ــه عن ــود ب ــی ب و طبیع
ــم شــانس  ــا دو گل پیــش افتادی ــا ب ــه م آن ک

ــی داشــته باشــد. گلزن
در  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
خصــوص اینکــه بــا توجــه بــه قهرمانــی 
پرســپولیس آیــا در بازی هــای باقیمانــده از 
ــرد،  ــد ک ــتفاده خواه ــم اس ــن تی ــان ای جوان
ــان  ــتفاده از بازیکن ــورد اس ــرد: در م ــوان ک عن
ســایر  وضعیــت  ببینیــم  بایــد  جوان مــان 
بازیکنان مــان بــرای دیدارهــای آینــده بــه 
چــه نحــوی خواهــد بــود، مــا دو بــازی ســخت 
ــم و  ــش رو داری ــالل پی ــده و اله ــل پدی مقاب
ــا  ــیم ام ــته باش ــی داش ــال دارد تغییرات احتم
ــد  ــت دارن ــان دوس ــه بازیکن ــد هم ــد بدانی بای
بــازی کننــد و مــا بــا توجــه بــه شــرایط از آنهــا 

می کنیــم. اســتفاده 
برانکـــو در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 
ــی  ــه ارزیابـ ــران را چگونـ ــگ ایـ ــرایط لیـ شـ
زمانـــی  بـــه  نســـبت  گفـــت:  می کنـــد، 
کـــه بـــرای اولیـــن بـــار بـــه ایـــران آمـــدم 
تغییـــرات مثبتـــی را شـــاهد هســـتم و از 
ـــده  ـــر ش ـــران بهت ـــال ای ـــاختار فوتب ـــاظ س لح
اســـت. امـــروز ورزشـــگاه یـــادگار امـــام )ره( 
کیفیـــت بســـیار خوبـــی دارد و در کنـــار آن 
مـــا شـــاهد زمین هـــای خوبـــی در مشـــهد، 
ـــا  ـــگ م ـــتیم. لی ـــران هس ـــواز و ته ـــان، اه اصفه
ـــت و  ـــیا اس ـــای آس ـــایر لیگ ه ـــابه س ـــم مش ه
ـــی  ـــای ایران ـــرار دارد، تیم ه ـــطح ق ـــک س در ی
ــتند و  ــیا هسـ ــای آسـ ــن تیم هـ ــزء برتریـ جـ
روز بـــه روز بهتـــر می شـــوند. پیشـــرفت های 
خوبـــی را در لیـــگ ایـــران شـــاهد هســـتیم 
ـــه  ـــق ب ـــراه عش ـــه هم ـــاال ب ـــیل ب ـــون پتانس چ

فوتبـــال  در مـــردم ایـــران اســـت.

برانکو: 

ده سال است قهرمانی ها ناپاک اند

ــدت از  ــه ش ــپولیس ب ــم پرس ــت تی سرپرس
فحاشــی های رخ داده در دیــدار ایــن تیــم 

مقابــل ماشین ســازی گالیــه کــرد.
ــن  ــود خوردبی ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
ــی پرســپولیس  پــس از مســجل شــدن قهرمان
پایــان  بــه  مانــده  فاصلــه ســه هفتــه  در 
ــه  ــنگی ک ــاره س ــر درب ــگ برت ــای لی رقابت ه
هــواداران تبریــزی بــه ســمت او پرتــاب کردنــد 
ــک  ــت: ی ــدند، گف ــت او ش ــث مصدومی و باع
ــه  ــورد و ب ــن خ ــت م ــت دس ــه پش ــنگ ب س
همیــن خاطــر دســتم آســیب  دیــد. زمانــی کــه 
ــاق  ــن اتف ــروم ای ــن ب ــه رختک ــتم ب می خواس
ــدارم  ــات ن ــن اتفاق ــه ای ــی ب ــاد. حــس خوب افت
ــا  ــه م ــود ک ــن ب ــازی ای ــن ب ــن ای ــا ُحس ام

توانســتیم باالخــره قهرمــان لیــگ برتــر شــویم. 
سرپرســت تیــم پرســپولیس بــه انتقــاد 
از فحاشــی ها در ورزشــگاه تبریــز پرداخــت 
ــام  ــا را انج ــن کاره ــه ای ــرادی ک ــت: اف و گف
می دهنــد مــردم تبریــز نیســتند آنهــا بــه 
ُمــرده هــم کار داشــتند. امــروز شــاهد کارهــای 
زشــتی در ورزشــگاه بودیــم و تبریزی هــا امــروز 
حرمت هــا را از بیــن بردنــد. آنهــا متاســفانه 

ــیدند.  ــد کش ــه گن ــم ب ــی را ه ــن ورزش زمی

آینــده  از  پیش بینــی اش  مــورد  در  وی 
ــان  ــه کارم ــور ب ــت: همین ط ــپولیس گف پرس
بایــد الهــالل را  ادامــه می دهیــم و حتمــاً 
ببریــم تــا بتوانیــم در آســیا از گروهمــان 

ــم.  ــود کنی صع
خوردبیــن بــا اشــاره بــه انتقــادات بازیکنــان 
تیــم  قهرمانــی  جشــن  از  ماشین ســازی 
ــان  ــر نش ــن، خاط ــط زمی ــپولیس در وس پرس
ــالع  ــوع اط ــن موض ــان از ای ــرد: بازیکنان م ک

ــر  ــه ه ــت، ب ــان در رف ــتند و از دست ش نداش
ــاق را جمــع  و جــور  ــن اتف حــال توانســتیم ای
ــم.  ــن ببری ــه رختک ــا را ب ــریع آنه ــم و س کنی
ــه  ــخ ب ــپولیس در پاس ــم پرس سرپرســت تی
ــه  ــر اینک ــی ب ــگاران مبن ــی از خبرن ــوال یک س
مگــر برانکــو هفتــه گذشــته نگفتــه بــود 
ــتم  ــپولیس هس ــن در پرس ــه م ــی ک ــا زمان ت
ــا  ــت پنالتــی نخواهــد زد، ام ــچ وق طارمــی هی
چــه شــد کــه امــروز پنالتــی را بــه او دادیــد؟ 
گفــت: بچه هــا ایــن کار را انجــام دادنــد و 
ــردد.  ــی برگ ــه طارم ــه ب ــه روحی ــتند ک خواس
ــن  ــم از ای ــی ه ــود و طارم مشــکل خاصــی نب
موضــوع خوشــحال شــد. برانکــو هــم ناراحتــی 

ــت. ــاق نداش ــن اتف ــت ای باب

خوردبین: 

ماجراهای آخر بازی از دستمان در رفت

تیــم ملــی الــف والیبــال ســاحلی ایــران بــا 
ــه  ــار ب ــن ب ــرای دومی ــر ب ــر قط ــروزی براب پی
ــیا راه  ــی آس ــابقات قهرمان ــی مس ــدار نهای دی

ــت. یاف
قهرمانــی  ســاحلی  والیبــال  رقابت هــای 
مــردان آســیا از روز جمعــه بــا حضــور 32 تیــم 
ــا  ــن رقابت ه ــت، ای ــده اس ــاز ش ــد آغ در تایلن
روز یکشــنبه بــا برگــزاری مرحلــه نیمــه نهایــی 

پیگیــری شــد.
ــال  ــف والیب ــی ال ــم مل ــا، تی ــزارش ایرن ــه گ ب
ســاحلی ایران متشــکل از بهمن ســالمی و رحمان 
رئوفــی در مرحلــه نیمــه نهایــی بــه مصــاف قطــر 
)جولیــو – تیجــان( رفــت و در دیــداری نزدیــک و 
حســاس برابــر ایــن حریــف قدرتمنــد بــا نتیجــه 
دو بــر یــک بــه پیــروزی رســید و بــه دیــدار نهایــی 

ــت. ــا راه یاف ــن رقابت ه ای

ایــران در ســت نخســت  ملــی پوشــان 
ــا  ــدند، ام ــوب ش ــر 27 مغل ــدار 29 ب ــن دی ای
ــای 22  ــا امتیازه ــوم ب ــت های دوم و س در س
ــا  ــیدند ت ــروزی رس ــه پی ــر 9 ب ــر 20 و 15ب ب
ــن  ــت ای ــم فینالیس ــتین تی ــوان نخس ــه عن ب

رقابت هــا معرفــی شــوند.
ــای  ــه تیم ه ــن مرحل ــابقه ای ــر مس در دیگ
ــم  ــاف ه ــه مص ــترالیا ب ــک و اس ــزی ی اندون
رفتنــد کــه اندونــزی بــا شکســت دو بــر 

ــر 1٦  ــر 1۸ و 21 ب ــای 21 ب ــا امتیازه ــر ب صف
ــدار  ــران در دی ــم ای ــف تی ــت و حری فینالیس

ــد. ــی ش نهای
ــاحلی کشــورمان را در  ــال س ــده والیب نماین
ایــن رقابت هــا رضــا نائینــی بــه عنــوان مربــی 
و حســین کــرد بــه عنــوان سرپرســت همراهــی 

می کننــد.
والیبــال ســاحلی ایــران در ایــن دوره از 
رقابت هــا بــرای ششــمین بــار بــه جمــع چهــار 

ــد و  ــود می کن ــا صع ــن رقابت ه ــر ای ــم برت تی
ــران )آق محمــد  تنهــا در ســال 2011 تیــم ای
ــب  ــه کس ــق ب ــی( موف ــز فرخ ــالق و پروی س
ــر  ــار دوره دیگ ــد و در چه ــی ش ــام قهرمان مق
ــت آورد  ــه دس ــارم را ب ــه چه ــران رتب ــم ای تی

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ــه فهرســت آن ب ک
تیــم  تایلنــد  ســال 2005 در ســونخوال 
ایــران )ســالق و سنســبیلی( چهــارم شــد

ســال 200٦ در کیــش تیــم ایــران )ســالق و 
سنســبیلی( چهارم شــد

ایــران  تیــم  حیدرآبــاد  در  ســال 200۸ 
)فرخــی و هوشــمند( چهــارم شــد

ــران  ــم ای ــن تی ــو چی ــال 2011 در هایک س
ــد ــان ش ــی( قهرم ــالق و فرخ )س

ــران  ــم ای ــن تی ــو چی ــال 2012 در هایک س
ــد ــارم ش ــی( چه ــالق و فرخ )س

والیبال ساحلی ایران فینالیست 
رقابت های قهرمانی آسیا شد

رئیس سازمان اوقاف اعالم کرد

آغاز رقابت نمایندگان قرآنی
 83 کشورجهان از 30 فروردین

رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، 
گفــت: ســی و چهارمیــن دوره مســابقات بیــن 
ــاب  ــک کت ــعار ی ــا ش ــم ب ــرآن کری ــی ق الملل
ــی  ــدگان قرآن ــور نماین ــا حض ــت و ب ــک ام ی
۸3 کشــور جهــان از ســی ام فروردیــن مــاه در 

ــود. ــاز می ش ــران آغ ــی ته مصل
و  االســالم  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
المســلمین علــی محمــدی روز گذشــته در 
نشســت خبــری و رســانه ای ســی و چهارمیــن 
دوره مســابقات بیــن المللــی قــرآن کریــم 
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــن دوره از مس ــزود: ای اف
قــرآن کریــم بــا حضــور حجــت االســالم دکتــر 
ــی  ــی رئیــس جمهــوری در مصل حســن روحان
تهــران آغــاز و نماینــدگان قرآنــی بیــش از ۸3 
ــظ  ــاری و حاف ــامل 27٦ ق ــان ش ــور جه کش
ــی  ــن الملل ــابقه بی ــان در 5 مس ــرآن همزم ق
بانــوان ، طــالب، دانــش آمــوزان، روشــندالن و 

ــت. ــد پرداخ ــت خواهن ــه رقاب ــاالن ب بزرگس
ــی فقیــه در ســازمان اوقــاف  نماینــده ول
ــرآن  ــی ق ــن الملل ــه مســابقه بی ــان اینک ــا بی ب
کریــم متعلــق بــه نظــام اســالمی و ملــت ایــران 
اســت، گفــت : ایــن بــرای نخســتین بــار اســت 
کــه در ســطح جهــان اســالم و دنیــا 5 مســابقه 
ــزار  ــر برگ ــا یکدیگ ــان ب ــی همزم ــن الملل بی
ــه  ــن کشــوری اســت ک ــران اولی می شــود و ای
ــن  ــه ای ــطح و ب ــن س ــابقات را در ای ــن مس ای

ــد. ــرا می کن ــکل اج ش

ایرانمیزبان400میهمانقرآنیاز5قاره
رئیــس ســازمان اوقــاف بــا اشــاره بــه 
بیــن  مســابقات  از  دوره  ایــن  برنامه هــای 
ــن  ــش بی ــزاری همای ــه برگ ــرآن ب ــی ق الملل
المللــی پژوهش هــای قرآنــی بــا محوریــت 
قــرآن و فرهنــگ انقالبــی اشــاره کــرد و افــزود: 
ــای  ــی پژوهش ه ــن الملل ــش بی ــن همای دهمی
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــا مس ــان ب ــی همزم قرآن
و  پژوهشــگران  حضــور  بــا  کریــم  قــرآن 
ــان  ــور جه ــش از 20 کش ــی بی ــان قرآن محقق
چهــارم اردیبهشــت مــاه در شــهر مقــدس قــم 

برگــزار خواهــد شــد و در قالــب ایــن همایــش 
تــا کنــون 421 مقالــه قرآنــی مــورد ارزیابــی و 

ــت. ــه اس ــرار گرفت داوری ق
وی از برگــزاری نخســتین دوره مســابقه 
طــالب جهــان اســالم از ســوم تــا پنجــم 
اردیبهشــت مــاه و مســابقات بیــن المللــی 
ــن  ــای ای ــر نوآوری ه ــوان را از دیگ ــرآن بان ق
دوره از مســابقات بیــن المللــی قــرآن برشــمرد 
ــن پنــج مســابقه  ــح کــرد: مجموعــه ای و تصری
بیــن المللــی بــا حضــور 40 داور و اســتاد 
ــی  ــامل 24 داور ایران ــی ش ــر قرآن ــب نظ صاح
و 1٦ داور خارجــی قضــاوت و ارزیابــی خواهــد 
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــن مس ــوع ای ــد و مجم ش
از 400 شــرکت کننــده و میهمــان  بیــش 

ــت. ــد داش ــی خواه قرآن
حجــت االســالم محمــدی برگــزاری مســابقه 
بیــن المللــی قرآنــی بانــوان را پاســخگویی بــه 
یکــی از مطالبــات مهــم بانــوان کشــور برشــمرد 
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــن مس ــه داد: دومی و ادام
ــال در  ــالم امس ــان اس ــندالن جه ــی روش قرآن
دو رشــته حفــظ و قرائــت برگــزار خواهــد 
ــته  ــال گذش ــم همچــون س ــه امیدواری ــد ک ش
ــرو  ــز روب ــان عزی ــا اســتقبال گســترده نابینای ب

شــود.

شعارامسالمسابقههایبینالمللیقرآن
کریم؛یککتاب،یکامت

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــاف ب ـــازمان اوق ـــس س رئی
ـــه از  ـــت برگرفت ـــک ام ـــاب ی ـــک کت ـــعار ی ش
متـــن قـــرآن کریـــم اســـت تصریـــح کـــرد: 
ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــن الملل ـــابقه های بی ـــن مس ای
ایجـــاد همگرایـــی و وحـــدت کشـــورهای 

ــم  ــی و مفاهیـ ــه مبانـ ــه بـ ــالمی و توجـ اسـ
مشـــترک برگـــزار می شـــود و قرآنیـــان 
ـــه ای  ـــکل و قیاف ـــگ و ش ـــر رن ـــا ه ـــان ب جه
ـــومی  ـــم و رس ـــژاد و رس ـــان و ن ـــر زب ـــا ه و ب
ــم  ــرد هـ ــم گـ ــرآن کریـ ــم قـ ــت پرچـ تحـ

ینـــد. می آ
ـــاف،  ـــازمان اوق ـــه در س ـــی فقی ـــده ول نماین
اســـتکبار ســـتیزی را یکـــی از رویکردهـــای 
ــت و  ــابقات دانسـ ــن دوره از مسـ ــی ایـ اصلـ
افـــزود: جمهـــوری اســـالمی ایـــران مفتخـــر 
ــم دار  ــل پرچـ ــول و عمـ ــه در قـ ــت کـ اسـ
ــت و  ــر اسـ ــر حاضـ ــم در عصـ ــرآن کریـ قـ
بـــی تردیـــد یکـــی از مولفه هـــای شـــناخت 
و پرچـــم داری قـــرآن اســـتکبار ســـتیزی و 
مبـــارزه بـــا ظالمـــان ومســـتکبران جهـــان 

اســـت.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــن نشســـت ب ـــه ای وی در ادام
اینکـــه پرداختـــن مســـئوالن و مدیـــران رده 
اول نظـــام بـــه قـــرآن و آموزه هـــای قرآنـــی 
یکـــی از مطالبـــات مقـــام معظـــم رهبـــری 
ـــران  ـــئوالن و مدی ـــرد: مس ـــح ک ـــت تصری اس
ــای  ــه فعالیت هـ ــد بـ ــور بایـ ــی کشـ اجرایـ
قرآنـــی و ترویـــج فرهنـــگ قرآنـــی اهتمـــام الزم 
را داشـــته باشـــند، چراکـــه در دوران حاکمیـــت 
ــی  ــم و یکـ ــر می بریـ ــالمی بسـ ــام اسـ نظـ
ــج  ــه ترویـ ــن بـ ــی پرداختـ ــف اصلـ از وظایـ

فرهنـــگ قرآنـــی اســـت.
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــاف ب ـــازمان اوق ـــس س رئی
ـــرار  ـــیه ق ـــد در حاش ـــی نبای ـــای قرآن برنامه ه
گیـــرد تاکیـــد کـــرد: رســـانه هـــاو اقشـــار 
و  قرآنـــی  برنامه هـــای  مـــردم  مختلـــف 
ـــات  ـــای انتخاب ـــا و نامزده ـــی کاندیداه فرهنگ

ــهر را  ــوراهای شـ ــوری و شـ ــت جمهـ ریاسـ
ــی در  ــگ قرآنـ ــا فرهنـ ــد تـ ــه کننـ مطالبـ
الیه هـــای مختلـــف جامعـــه ترویـــج شـــود.

نامزدهایانتخاباتشورایشهروریاست
جمهوریبرنامههایقرآنیخودتشریح

کنند
هماهنگـــی  عالـــی  ســـتاد  رئیـــس 
مســـابقات قرآنـــی کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه 
در آســـتانه بزرگتریـــن رویـــداد سیاســـی 
ســـال هســـتیم تصریـــح کـــرد: نامزدهـــا و 
ـــوراهای  ـــوری و ش ـــای ریاســـت جمه کاندیداه
مشـــخص  و  دقیـــق  طـــور  بـــه  شـــهر 
ــان  ــی خودشـ ــی و قرآنـ ــای فرهنگـ برنامه هـ
را بـــرای مـــردم و جامعـــه بیـــان کننـــد تـــا 
ـــتی از  ـــی درس ـــد ارزیاب ـــدگان بتوانن رای دهن

ــند. ــته باشـ ــا داشـ نامزدهـ
رئیـــس ســـازمان اوقـــاف بـــا اشـــاره بـــه 
دســـتاوردهای مســـابقات بیـــن المللـــی 
ــلمانان  ــان مسـ ــنگری اذهـ ــرآن در روشـ قـ
تصریـــح کرد:تبلیغـــات ســـوء دشـــمن و 
وهابیـــت بـــه گونـــه ای بـــوده کـــه برخـــی 
از مســـلمانان می پندارنـــد قـــرآن جمهـــوری 
ــاوت  ــلمانان متفـ ــایر مسـ ــا سـ ــالمی بـ اسـ
ـــت و  ـــه نیس ـــن گون ـــه ای ـــی ک ـــت در حال اس
ـــن  ـــابقات بی ـــن مس ـــدگان در ای ـــرکت کنن ش
ـــن  ـــاهد دروغی ـــی ش ـــور عمل ـــه ط ـــی ب الملل
ــوند . ــوء می شـ ــات سـ ــن تبلیغـ ــودن ایـ بـ

حجـــت االســـالم محمـــدی یکـــی از 
ــالمی را  ــالب اسـ ــی انقـ ــاخص های قرآنـ شـ
ـــت  ـــان دانس ـــوم جه ـــلمانان مظل ـــاع از مس دف
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــرد: جمه ـــح ک و تصری
فرهنـــگ  و  قرآنـــی  مفاهیـــم  براســـاس 
ــان  ــا ظالمـ ــاره بـ ــتیزی و مبـ ــتکبار سـ اسـ
از تمامـــی مســـلمان مظلـــوم عالـــم اعـــم از 
ـــن  ـــرده اســـت بنابرای ـــاع ک ـــیعه و ســـنی دف ش
ـــالب  ـــگ انق ـــن فرهن ـــابقات در تبیی ـــن مس ای
ــر  ــیار موثـ ــان بسـ ــرای جهانیـ ــالمی بـ اسـ

اســـت.

انتقاد عضو شورای شهر تبریز از 
سقوط تیم ماشین سازی

ــم  ــت: تی ــز گف ــهر تبری ــورای ش ــو ش عض
ــت  ــود حمای ــا وج ــازی ب ــین س ــال ماش فوتب
شــورا و شــهرداری بــه دســته یــک ســقوط کرد 
و شــهردار بایــد ناکارآمدی هــای مدیریتــی 

ــد. ــع کن ــازمان ورزش را رف س
روز  فخــرآذر  علــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
یکشــنبه در نشســت شــورای شــهر تبریــز 
افــزود: شــهروندان از ســقوط تیــم فوتبــال 
ماشــین ســازی بــه دســته یــک ناراضــی 
ــه در راس  ــت ک ــی اس ــن درحال ــتند و ای هس
ــا کارنامــه  ســازمان ورزش شــهرداری فــردی ب
ــل توجــه نشســته  ــدان قاب ــه چن مشــخص و ن

ــت. اس
ــل توجــه  ــا وجــود بودجــه قاب ــت: ب وی گف
ســازمان  ایــن  شــهرداری،  ورزش  ســازمان 
کارنامــه مشــخص و قابــل قبولــی نــدارد و 
در ســایر تیم هــا هــم امســال و ســال های 
ــل توجهــی نداشــته اســت. گذشــته نتایــج قاب

فخــر آذر ادامــه داد: بــه نظــر می رســد 
ــر  ــر و فک ــد مدی ــا بای ــع ناکارآمدی ه ــرای رف ب
جدیــدی در ســازمان ورزش شــهرداری تبریــز 

ــد. ســر کار آی
ــه  ــز ک ــازی تبری ــین س ــال ماش ــم فوتب تی
تحــت حمایــت شــهرداری اســت روز گذشــته 
ــته  ــه دس ــپولیس ب ــر پرس ــا شکســت در براب ب
یــک فوتبــال باشــگاه های کشــور ســقوط 

ــرد. ک

سرمربی ماشین سازی تبریز: 
زورمان به پرسپولیس نرسید

ســرمربی تیــم فوتبــال ماشــین ســازی 
تبریــز گفــت: مــا تمــام زورمــان را زدیــم ولــی 

ــدیم. ــپولیس نش ــف پرس حری
بــه گــزارش ایرنــا، فرهــاد کاظمــی شــامگاه 
ــش  ــر تیم ــر صف ــت 2 ب ــس از باخ ــنبه پ ش
مقابــل پرســپولیس در جمــع خبرنــگاران افزود: 
ــان  ــود و بازیکن ــر ب ــا جلوت ــف از م ــم حری تی
ــود  ــای خ ــتند از موقعیت ه ــپولیس توانس پرس

ــدان شــوند. ــروز می ــرده و پی اســتفاده ک
هــواداران  حمایــت  از  قدردانــی  بــا  وی 
ــالش  ــم ت ــدم بازیکنان ــرد: معتق ــم اظهارک تی
ــم  ــض های ــد و تعوی ــام دادن ــان را انج خودش
مجبــوری بودنــد زیــرا کــه بازیکنــی روی 

ــرم. ــره بب ــا به ــتم ت ــت نداش نیمک
ــز همچنیــن  ســرمربی ماشــین ســازی تبری
ــورد  ــرد: در م ــم داوری اظهارک ــا تشــکر از تی ب
خطــای بازیکنــم روی بازیکــن پرســپولیس 
در محوطــه جریمــه فکــر می کنــم پنالتــی 

ــت. ــز داش ــوده و کارت قرم ــت ب درس
ــان و  ــام صادقی ــر پی ــه داد: اگ ــی ادام کاظم
ــتمان  ــتیم دس ــب را داش ــان غای ــر بازیکن دیگ
بــاز می شــد و بــازی بهتــری انجــام می دادیــم.

وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران در 
مــورد بازی هــای آتــی لیــگ برتــر گفــت: 
100 درصــد بــرای بازی هــای بعــدی فکــر 
می کنیــم و تــالش خــود را بــرای کســب 
ــرافت  ــه ش ــرا ک ــم زی ــام می دهی ــاز انج امتی

ــت. ــن اس ــال ای فوتب
ایــن  بــا  تبریــز  ســازی  ماشــین  تیــم 
شکســت همچنــان بــا 1٦ امتیــاز در رده آخــر 
ــگ دســت  ــه لی ــد و ب ــر مان ــگ برت جــدول لی

ــرد. ــقوط ک ــک س ی

حاشیه های ماشین سازی – پرسپولیس؛
شعار تماشاگران تبریزی علیه بازیکن 

سابق تراکتور
مهاجــم تیــم فوتبــال ماشــین ســازی تبریــز 
ــه دلیــل مصدومیــت راهــی بیمارســتان شــد،  ب
تماشــاگران علیــه نریمــان جهــان بازیکــن ســابق 
تراکتــور و فعلــی پرســپولیس نیــز شــعار دادنــد.

بـه گـزارش مهـر، حامـد پاکـدل در برخورد 
از  دچـار شکسـتگی  پرسـپولیس  مدافعـان  بـا 
ناحیه سـر شـد و نتوانسـت به بـازی ادامه دهد. 
پاکـدل کـه پـس از مصدومیـت تعویـض شـد، 
توسـط آمبوالنـس بـه بیمارسـتان منتقل شـد.

سـامان نریمان جهان بازیکن سـابق تیمهای 
ماشـین سازی و تراکتورسـازی در دقیقه 72 به 
جـای محسـن مسـلمان به بـازی آمـد. تعدادی 
از هـواداران علیـه نریمـان جهان بازیکـن بنابی 

پرسپولیس شـعار دادند.
تماشـاگران تبریـزی بـه چنـد نفـر از عوامل 
باشـگاه پرسـپولیس کـه در زیر جایگاه نشسـته 
انـد، مزاحمـت ایجـاد کردنـد کـه بـا دخالـت 

نیـروی انتظامـی ایـن افـراد پراکنـده شـدند.

نریمان جهان:
ماشین سازی باید آسیایی می شد

 نه لیگ یکی

ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــی تی ــک بناب هافب
گفــت: ماشــین ســازی بــه جــای ســقوط 
ــد. ــب کن ــیایی کس ــهمیه آس ــت س می توانس

سـامان نریمان جهـان پس از بـرد دو بر صفر 
پرسـپولیس برابـر ماشـین سـازی ، اظهـار کرد: 
خدا را شـکر که بازی را بردیم و قهرمان شـدیم. 
پرسـپولیس 9 سـال منتظر قهرمانی بود که این 
اتفـاق امـروز رخ داد و مـا ایـن قهرمانـی را بـه 

هـواداران پرسـپولیس تقدیـم می کنیم.
وی در خصــوص شــعارهای هــواداران در 
ــا آن چنــد نفــر  ورزشــگاه گفــت: مــن کاری ب
ــر  ــن در ه ــد. م ــی می کردن ــه فحاش ــدارم ک ن
ــز و  ــرده ام و تبری ــازی ک ــزی ب ــم تبری ســه تی
تیمهایــش را دوســت دارم و هــواداران هــم مــن 
را دوســت دارنــد. اگــر چیــزی هــم گفتــه انــد 
اصــال بــه دل نمیگیــرم و حتمــا برادرانــه گفتــه 

ــا ایــن موضــوع نــدارم. انــد و مــن مشــکلی ب
نریمـان جهـان در پاسـخ به این سـئوال مهر 
کـه دالیـل سـقوط ماشـین سـازی چـه بـوده 
اسـت، گفـت: مـن نیـم فصـل اول بـا ماشـین 
سـازی بـودم و اعتقـاد دارم کـه آن تیـم بـا آن 
نفـرات حتـی می توانسـت سـهمیه آسـیایی هم 
کسـب کند. باید بررسـی شـود که چرا ماشـین 
بـه جـای حضـور در  توانایـی  ایـن  بـا  سـازی 

رده هـای باالیـی جـدول، سـقوط کـرد.

عربستان در سیاهچاله جنگ یمن

نشــان می دهــد، ســعودی ها 
هزینــه ســنگینی را تحمــل کرده انــد تــا بــه 
ــد.  ــت یابن ــن دس ــان در یم ــداف جنگی ش اه
دســت  آن  بــه  گذشــته  دوســال  در  امــا 
ــش  ــه ای پی ــه گون ــز ب ــت نی ــد. وضعی نیافته ان
ــه  ــد هزین ــه یاب ــگ ادام ــر جن ــه اگ ــی رود ک م
ــد  ــعودی ها خواه ــت س ــتری را روی دس بیش
گذاشــت، امــا نتیجــه ای بــرای آنهــا بــه همــراه 

ــت. ــد داش نخواه
 جنــگ یمــن را می تــوان بــه ســیاهچاله ای 
بــرای عربســتان تشــبیه کــرد کــه هرچــه 
در آن می ریــزد، بــه درون خــود می کشــد 
بــرای  حاصلــی  آن کــه  بــدون  می بلعــد  و 
ریــاض داشــته باشــد. بنابــر معقــول آن اســت 
ــرد  ــر در راهب ــد نظ ــه تجدی ــعودی ها ب ــه س ک
بــه  بــا  و  بیندیشــند  خــود  جنگ طلبانــه 
رســمیت شــناختن حــق انتخــاب مــردم یمــن، 
راه دیگــری را بــرای تعامــل بــا همســایگان در 

ــد. ــش گیرن پی

ادامه از صفحه 1
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