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مشکالت معیشتی، علت فعالیت 
کارگران درکارگاه های ناایمن

ـــس،  ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــس کمیس رئی
نظـــارت بـــر ایمنـــی محیط هـــای کاری 
ـــت  ـــول دانس ـــل قب ـــوی وزارت کار را قاب ازس
ــب  ــرایط نامناسـ ــل شـ ــه دلیـ ــت: بـ و گفـ
کاری و اشـــتغال، کارگـــران در کارگاه هـــای 

ــد. ــت می کننـ ــن فعالیـ ناایمـ
ـــدادادی  ـــلمان خ ـــارس، س ـــزارش ف ـــه گ ب
در خصـــوص شـــرایط ایمنـــی کار در کارگاه هـــا 
ـــه  ـــت: در هم ـــار داش ـــور، اظه ـــادن کش و مع
کشـــورهای دنیـــا از جملـــه جمهـــوری 
اســـامی ایـــران یکـــی از ویژگی هـــای 
یـــک محیـــط کاری ســـالم، ایجـــاد حایـــل 
ـــرای کارگـــران اســـت،  ـــی ب و امکانـــات کاف
ـــت  ـــا اهمی ـــم و ب ـــائل مه ـــی از مس ـــی یک یعن
در هـــر جامعـــه ای ایجـــاد امنیـــت در 
ــه  ــوده کـ ــران بـ ــرای کارگـ ــط کار بـ محیـ
ــد قوانیـــن کار  ــورد تائیـ ــوع مـ ایـــن موضـ
جهانـــی اســـت؛ البتـــه درقانـــون کار نیـــز 
ـــواردی  ـــران م ـــی محـــل کار کارگ ـــرای ایمن ب

در نظرگرفتـــه شـــده اســـت.
نماینـــده مـــردم ملـــکان درمجلـــس 
از  یکـــی  افـــزود:  اســـامی  شـــورای 
ــت  ــوزه امنیـ ــط در حـ ــتگاه های ذیربـ دسـ
محیـــط کار وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعـــی اســـت کـــه براســـاس ضوابـــط 
ــای  ــی محیط هـ ــر ایمنـ ــد بـ ــی بایـ قانونـ
کاری در کارگاه هـــای کوچـــک و بـــزرگ 
نظـــارت کنـــد، البتـــه حـــوادث رخ داده 
در کارگاه هـــا بـــه معنـــای عـــدم نظـــارت 
ـــرا  ـــت؛ زی ـــی کار نیس ـــر ایمن ـــاون ب وزارت تع
ــاق  ــا اتفـ ــوادث در همـــه دنیـ اینگونـــه حـ
افتـــاده و بارهـــا مســـائلی نظیـــر انفجـــار و 
آتـــش ســـوزی در معـــادن و کارگاه هـــا در 
کشـــورهای اروپایـــی نیـــز در رســـانه ها 

مطـــرح شـــده اســـت.
ـــون کار  ـــه در قان ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب

ـــط کار ـــازی محی ـــن س ـــرای ایم ب

اشتغال 
سنگ بنای جامعه

معـــاون وزیـــر خارجـــه آلمـــان بـــا بیـــان 
ــد  ــام متعهـ ــه برجـ ــور بـ ــن کشـ ــه ایـ اینکـ
ـــرای  ـــود را ب ـــاش خ ـــام ت ـــد و تم ـــد مان خواه
ـــت، از  ـــد بس ـــه کار خواه ـــاد آن ب ـــبرد مف پیش
ـــران  ـــا ای ـــکاری ب ـــرای هم ـــن ب ـــی برلی آمادگ
ـــی و  ـــوزه مال ـــه ح ـــا از جمل ـــه زمینه ه در هم

ـــر داد. ـــی خب بانک
ــوس ادرر«  ــارس، »مارکـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ــدار  ــان در دیـ ــه آلمـ ــر خارجـ ــاون وزیـ معـ
روز شـــنبه خـــود بـــا مجیـــد تخت روانچـــی 
ــه  ــکای وزارت خارجـ ــا و آمریـ ــاون اروپـ معـ
ـــل  ـــلیت گابری ـــام تس ـــه پی ـــن ارائ ـــران ضم ای
وزیـــر خارجـــه آلمـــان خطـــاب بـــه ظریـــف 
ـــه  ـــر حادث ـــه خاط ـــورمان ب ـــه کش ـــر خارج وزی
معـــدن آزادشـــهر، آمادگـــی آلمـــان بـــرای 
ارائـــه هرگونـــه کمـــک فنـــی بـــه ایـــران در 

ایـــن زمینـــه را اعـــام کـــرد.
ـــفر  ـــان س ـــه از زم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ادرر ب
ـــرژی  ـــر وقـــت اقتصـــاد و ان دو ســـال قبـــل وزی
آلمـــان بـــه ایـــران مجموعـــه گســـترده ای 
پروژه هـــای  و  اقتصـــاد  همکاری هـــای  از 
ــده  ــروع شـ ــور شـ ــن دو کشـ ــف بیـ مختلـ
ــط  ــه روابـ ــتیم کـ ــل هسـ ــا مایـ ــت: مـ گفـ
ـــم. ـــت کنی ـــران تقوی ـــا ای اقتصـــادی خـــود را ب

وی گفـــت: آلمـــان بـــه توافـــق برجـــام 

ـــاش  ـــام ت ــد و تم ـــد مانـ ــد خواه متعهـ
خـــود را بـــرای پیشـــبرد مفـــاد آن بـــه کار 

خواهـــد بســـت.
ـــن  ـــان همچنی ـــه آلم ـــر خارج ـــاون وزی مع
آمادگـــی ایـــن کشـــور بـــرای همـــکاری در 
ـــی و  ـــوزه مال ـــه در ح ـــا از جمل ـــه زمینه ه هم

ـــرد. ـــام ک ـــی را اع بانک
تخت روانچـــی نیـــز در ایـــن ماقـــات بـــا 

اشـــاره بـــه ســـابقه طوالنـــی روابـــط خـــوب 
ـــعه  ـــان توس ـــا خواه ـــت: م ـــان گف ـــران و آلم ای
ــان  ــا آلمـ ــود بـ ــط خـ ــه روابـ ــه جانبـ همـ
پروژه هـــای  داریـــم  انتظـــار  و  هســـتیم 
ـــق  ـــورد تواف ـــن م ـــن طرفی ـــه بی ـــادی ک اقتص
گرفتـــه بـــا جدیـــت بیشـــتری از ســـوی 
ــکات  ــری و مشـ ــی پیگیـ ــای آلمانـ طرف هـ

بانکـــی احتمالـــی ســـریعا برطـــرف شـــود.

ــتمرار  ــرورت اسـ ــر ضـ ــدار بـ در ایـــن دیـ
ــی دو  ــی و پارلمانـ ــات سیاسـ ــی مقامـ رایزنـ

کشـــور تاکیـــد شـــد.
ـــه ای،  ـــوالت منطق ـــن تح ـــن طرفی همچنی
بـــه ویـــژه مســـائل مربـــوط بـــه ســـوریه و 
ـــرار  ـــر ق ـــادل نظ ـــث و تب ـــورد بح ـــن را م یم

ـــد. دادن
ـــی  ـــات نظام ـــردود دانســـتن اقدام ـــا م ادرر ب
ــا  ــه، تنهـ ــای منطقـ ــل بحران هـ ــت حـ جهـ
ــی و از  ــه را سیاسـ ــائل منطقـ ــل مسـ راه حـ
ـــت. ـــک دانس ـــای دیپلماتی ـــق گفت وگوه طری

معـــاون وزیـــر خارجـــه آلمـــان سیاســـت 
ــی  ــت ارضـ ــت از تمامیـ ــورش در حمایـ کشـ
ـــم  ـــا تروریس ـــارزه ب ـــه و مب ـــورهای منطق کش
ــورد  ــورها را مـ ــن کشـ ــی در ایـ ــی ثباتـ و بـ

تاکیـــد قـــرار داد.
تشـــریح  بـــا  نیـــز  تخت روانچـــی 
ــران  ــامی ایـ ــوری اسـ ــت های جمهـ سیاسـ
بویـــژه  منطقـــه،  بحران هـــای  حـــل  در 
آخریـــن تاش هـــای صـــورت گرفتـــه در 
اجـــاس آســـتانه تاکیـــد کـــرد کـــه ایـــران 
ثبـــات و برقـــراری صلـــح و امنیـــت در 
ـــم  ـــا تروریس ـــارزه ب ـــت مب ـــا محوری ـــه ب منطق
ــود  ــه ای خـ ــت منطقـ ــت سیاسـ را در اولویـ

ــت. ــرار داده اسـ قـ
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یادداشــت دیدگاه

دکتر محمدمهدی مظاهری

طی چند دهه اخیر شاهد افزایش مشکل حاشیه  
نشینی در اطراف کانشهرهای کشور بوده ایم که 

این مشکل نیز مدام در حال افزایش است.
دالیل بسیار زیادی موجب افزایش حاشیه 
دالیل  این  جمله  از  که  است  شده  نشینی 
می توان به فقر و بیکاری گسترده در روستاها 
در  کرد.  اشاره  کشور  جمعیت  کم  مناطق  و 
صورتی که روستاییان از رفاه نسبی برخوردار 
باشند و دسترسی به امکانات مورد نیاز زندگی 
ترمز  خود  به  خود  باشد،  فراهم  آنها  برای 

حاشیه نشینی هم کشیده می شود.
اما متاسفانه در کشور ما توزیع عادالنه صنایع 

و ثروت در همه نقاط اتفاق نیفتاده است.
نباید از خاطر برد که افزایش حاشیه نشینی 
به افزایش جرایم و آسیب های اجتماعی منجر 
می شود. در روستاهای کشور، شاهد یک نظارت 
هستیم،  روستاییان  خود  طرف  از  اجتماعی 
طوری که افراد در محیط روستا، دست به هر 

کاری نمی زنند، اما چنین همبستگی و نظارت 
اجتماعی در حاشیه شهرها وجود ندارد و افراد 

خاطی، ارتکاب جرایم برایشان راحت تر است.
متولی  مختلفی،  نهادهای  که  حالی  در 
ساماندهی مناطق حاشیه ای کانشهرها هستند، 
اما یک نهاد واحد نداریم که مسئولیت اصلی 
رفع آسیب های اجتماعی در این مناطق را به 
مقابله  فکر کنیم که  نباید  البته  بگیرد.  عهده 
دولت  وظیفه  فقط  نشینی،  حاشیه  پدیده  با 
هاست، بلکه باید کل حاکمیت و مردم با هم 
متحد شوند و حداقل اجازه ندهند که حاشیه 

نشینی بیشتر شود.
اگر برنامه ریزی دقیق تری صورت نگیرد و نهادهای 
همچنین  و  نباشند  هماهنگ  هم  با  متولی 
کم  شهرهای  و  روستاها  تجهیز  و  آبادانی  اگر 
جمعیت، به طور ویژه تری در دستور کار قرار 
مشکل  نیز  آینده  در  که  نکنید  شک  نگیرد، 

حاشیه نشینی افزایش خواهد یافت.

از  یمنی  نیروهای  استفاده  دوم  تحول 
مواضع  به  حمله  برای  بالستیک  موشک های 
سعودی است که این امر نیز شرایط یمن را به 
دار  هزینه  و ضمن  کرده  اساسی عوض  گونه ای 
در جنگ، حتی  ائتاف  نیروهای  کردن شرکت 
سبب شده عربستان به تجدید نظر در سیاست های 
امنیتی و نظامی خود بپردازد و پادشاه این کشور 
نیز خواستار تشکیل مرکزی به نام »امنیت ملی« 
شود. ریشه نگرانی های امنیتی عربستان به آنجا 
بازمی گردد که در شرایط کنونی نیروهای انصاراهلل 
به همراه ارتش یمن مهم ترین نقش را در تحوالت 
به  با حمله  انصاراهلل  ایفا می کنند.  یمن  میدانی 
مرزهای جنوبی عربستان، حمله به ناوها در دریای 
سرخ و همچنین شلیک دو موشک به جده و ریاض 
توانسته تا حدودی در جنگ ایجاد موازنه و برای 
سعودی ها چالش ایجاد کند. با وجود این، عربستان 
بازنده کامل عرصه میدانی یمن نیست. در حالی که 
استان های شمالی به دژ مستحکم ارتش و نیروهای 

مردمی تبدیل شده، استان های جنوبی در اشغال 
شبه نظامیان طرفدار منصورهادی و نیز داعش و 
القاعده قرار دارند و عربستان موفق شده است با 
دالرهای نفتی خود برخی جوانان فقیر این استان ها 
را به سوی خود جلب کرده و آنها را در مقابل ارتش 
شیخ نشین های  دهد.  قرار  مردمی  کمیته های  و 
خلیج فارس نیز که سیاست آنها همواره تائید و 
در  است،  بوده  سعودی  عربستان  از  دنباله روی 
وضعیت کنونی نیز در مجامع منطقه ای همچون 
شورای همکاری خلیج فارس و نیز در مناسبات 
دوجانبه از اقدامات و رویکرد نظامی عربستان در 
یمن حمایت می کنند. کشورهای مصر و اردن هم 
هرچند با اعزام نیرو برای شرکت در عملیات زمینی 
یمن مخالفت کرده اند، اما به واسطه هواپیماها و 
کشتی های جنگی که در اختیار نیروهای ائتاف 
دارند و  قرار می دهند، در جنگ یمن مشارکت 
می کوشند از این طریق حمایت های مالی عربستان 

از کشورشان را افزایش دهند.

حسن لطفی

چگونه حاشیه نشینی را مهارکنیم؟ اتحاد شوم در برابر صلح یمن
)بخش دوم(

وزیر فرهنگ و ارشاد: 

کار فرهنگی در فضای پرمناقشه 
و جنجالی انجام نمی شود

6

ایـــن روزهـــا نقـــل کام 6 کاندیـــد 
بحـــث  جمهـــوری،  ریاســـت  محتـــرم 
اشـــتغال اســـت، برخـــی از ایـــن نامزدهـــا 
ناممکـــن  را  1 میلیـــون شـــغل  ایجـــاد 
بـــه شـــمار آورده، و عـــده ای از آنـــان نـــه 
ــه الزم  ــن، بلکـ ــر را ممکـ ــن امـ ــا ایـ تنهـ
از  فـــارغ  همـــه  ایـــن  بـــا  می داننـــد. 
آنچـــه کـــه در کام  و ســـخن نامزدهـــای 
می تـــوان  می شـــود،  بیـــان  انتخاباتـــی 
ـــه اســـت  ـــای جامع گفـــت اشـــتغال ســـنگ بن
ـــروز  ـــس پی ـــر ک ـــز ه ـــی نی ـــرایط فعل و در ش
انتخابـــات باشـــد می بایســـت بـــه ایـــن 
امـــر بیـــش از پیـــش توجـــه کنـــد. چـــرا 
کـــه بـــی کاری منجـــر بـــه توســـعه فقـــر و 
بـــه تبـــع آن ایجـــاد بحران هـــای مختلـــف 

می گـــردد. اجتماعـــی  و  اقتصـــادی 
ــگاه  ــت نـ ــرای ثابـ ــر بـ ــال حاضـ در حـ
می بایســـت  بیـــکاری  نـــرخ  داشـــتن 
ـــاد  ـــغل ایج ـــون ش ـــاالنه 1 میلی ـــل س حداق
شـــود و چنانچـــه هـــدف مـــورد نظـــر 
ــی کاهـــش  ــعه، یعنـ ــم توسـ ــه ششـ برنامـ
ـــد  ـــکاری را م ـــرخ بی ـــدی ن ـــدود 4 درص ح
ــد  ــزان بایـ ــن میـ ــم ایـ ــرار دهیـ ــر قـ نظـ
ــغل  ــزار شـ ــون و 500 هـ ــل 1میلیـ حداقـ

ــد.  ــال باشـ در سـ
ـــت  ـــر داش ـــد در نظ ـــویی بای ـــه از س البت
ســـرمایه  نیازمنـــد  اشـــتغال  ایجـــاد 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــن س ـــه ای ـــت ک ـــذاری اس گ
نیـــز می توانـــد در دو حـــوزه داخلـــی و 
ــن  ــن بیـ ــود. در ایـ ــیم شـ ــی ترسـ خارجـ
ــاد و  ــه اقتصـ مهـــم تریـــن موتـــور محرکـ
ـــت،  ـــی اس ـــذاری داخل ـــرمایه گ ـــت، س صنع
ــد  ــرمایه های راکـ ــزان سـ ــه میـ ــرا کـ چـ
و ســـرگردان در ســـطح جامعـــه عمـــًا 
ــای  ــردش درآوردن چرخ هـ ــه گـ ــوان بـ تـ
صنعـــت را بـــه صـــورت پایـــدار داراســـت 
ــان  ــن میـ ــوده در ایـ ــه مفقـ ــا حلقـ و تنهـ
را می تـــوان اعتمـــاد ســـرمایه داران بـــه 
ــمار آورد. از  ــه شـ ــادی بـ ــت اقتصـ وضعیـ
ــروز  ــه امـ ــت آنچـ ــوان گفـ ــن رو می تـ ایـ
بیـــش از پیـــش  بـــرای کشـــور مـــا الزم 
و حیاتـــی اســـت، ثبـــات و آرامـــش در 
ــرمایه  ــا سـ ــادی اســـت تـ وضعیـــت اقتصـ
داران رغبـــت کننـــد بـــه ســـرمایه گـــذار 

بـــدل شـــوند.

نیسان، پراید و پژو در صدر 
مردودی های معاینه فنی

کاهش 5 درصدی جنایت 
در کشور

حمایت از سرمایه گذاری، ضرورت  
نخست توسعه گردشگری است

شوراها، توسعه پایدار شهری و 
انتخابی آگاهانه
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امنیـــت  و  سیاســـی  امـــور  مدیـــرکل 
در  ایـــران  خارجـــه  وزارت  بین المللـــی 
ــش بـــه اتهامـــات نماینـــده آمریـــکا  واکنـ
گفـــت: آمریـــکا بـــه جـــای بهانه جویـــی 
و طـــرح اتهامـــات بی اســـاس بـــه انجـــام 

بپـــردازد. برجامـــی اش  تعهـــدات 
ــی  ــین دهقان ــر، غامحس ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــرکل امــور سیاســی و امنیــت بین الملل مدی
وزارت امــور خارجــه و رئیــس هیــأت جمهوری 
اســامی ایــران در اولیــن نشســت کمیتــه 
ــع  ــان من ــری پیم ــس بازنگ ــی کنفران مقدمات
گســترش ســاح های  هســته ای )ان پی تــی( 
کــه بــه مــدت دو هفتــه در ویــن جریــان 
دارد، فقــدان پیشــرفت واقعــی در زمینــه خلــع 
ســاح هســته ای در نزدیــک بــه 50 ســال 
ــن  ــرای ای ــش اج ــن چال ــته را بزرگتری گذش

ــرد. ــوان ک ــان عن پیم
ــدن  ــده خوانـ ــران کننـ ــا نگـ ــی بـ دهقانـ
تـــداوم ایـــن وضعیـــت افـــزود: اگـــر بـــرای 
حـــل آن تـــاش فـــوری انجـــام نشـــود، 
ـــش  ـــا چال ـــده ب ـــن معاه ـــار ای ـــت و اعتب تمامی

ــد. ــد شـ ــه خواهـ ــدی مواجـ جـ
ــتا  ــن راس ــی در همی ــات ایران ــس هی  رئی
ــو  ــای عض ــری دولت ه ــس بازنگ ــت: کنفران گف
اجــرای  در  طوالنــی  تأخیــر  بایــد  پیمــان 
ــع ســاحی تحــت آن را بررســی  ــدات خل تعه
ــع آن  ــرای رف ــی ب ــات اساس ــرده و تصمیم ک

ــد.   ــاذ کن اتخ
تعهــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دهقانــی 
بــه  هســته ای  ســاح  دارنــده  دولت هــای 
نابــودی زرادخانــه اتمــی خــود بــه صراحــت در 
ــی آمــده اســت، تأکیــد کــرد:  مــاده 6  ان پی ت
ایــن تعهــد حقوقــی بایــد بــا حســن نیــت اجــرا 

ــود. ش
ادعـای  از  انتقـاد  بـا  ایرانـی  هیـات  رئیـس 

دولت هـای هسـته ای که اجرای ایـن تعهدات را 
به مـواردی نظیـر فراهم بـودن ثبـات راهبردی 
و یـا شـرایط الزم در محیـط امنیـت بین المللی 
مشـروط می کننـد، تأکیـد کـرد: اجـرای ایـن 
الزامـات نـه اختیـاری اسـت و نـه مشـروط بـه 
سـایر شـرایط و از همین رو باید بـه طور کامل، 
فوری و بدون هیچگونه قید و شـرطی اجرا شـود.

امنیـــت  امـــور سیاســـی و   مدیـــرکل 
بین المللـــی وزارت امـــور خارجـــه کشـــورمان 
در ادامـــه تصریـــح کـــرد: پنهانـــکاری بیـــش 
ـــان  ـــی جه ـــکار عموم ـــده اف ـــث ش ـــد باع از ح
از میـــزان واقعـــی ســـاح های هســـته ای 
ـــن  ـــا ای ـــد. ب ـــر بمان ـــی خب ـــا ب ـــود در دنی موج
حـــال، بـــر اســـاس آخریـــن ارزیابی هـــا، 
تخمیـــن زده می شـــود در حـــال حاضـــر 

ـــا  ـــته ای در دنی ـــاح هس ـــزار س ـــش از 15 ه بی
وجـــود داشـــته باشـــد کـــه تهدیـــد بزرگـــی 
بـــرای بقـــای بشـــریت بـــه شـــمار مـــی رود.

کشــورهای  اســتدالل  از  انتقــاد  بــا  وی 
هســته ای کــه اعــام می کننــد، تعــداد ســاح 
ــادی کاهــش  ــه میــزان زی هســته ای خــود را ب
ــه  ــه اینگون ــه در نتیج ــت: اگرچ ــد، گف داده ان
ــاح ها ۷۹  ــن س ــی ای ــداد کنون ــات، تع اقدام
ــت،  ــرد اس ــگ س ــر از دوران جن ــد کمت درص
امــا قــدرت تخریــب ســاح های هســته ای 
ــا ســاح های  ــه مراتــب در مقایســه ب کنونــی ب
ــه  هســته ای نســل گذشــته، بیشــتر اســت و ب
ــه  ــرد ک ــات ک ــوان اثب ــر نمی ت ــن خاط همی
ــرای  ــود ب ــته ای موج ــاح های هس ــد س تهدی

ــت. ــده اس ــته ش ــر از گذش ــاً کمت ــر لزوم بش

اســت  حالــی  در  ایــن  افــزود:  دهقانــی 
ــابقه  ــاهد مس ــراً ش ــا اخی ــفانه دنی ــه متأس ک
ــای هســته ای اســت. ــن قدرت ه تســلیحات بی

ــه ســخنان رئیــس  ــه ب ــوان نمون ــه عن وی ب
جمهــور آمریــکا اشــاره کــرد کــه اعــام 
می کنــد در صــدد توســعه کمــی و کیفــی 
اســت  خــود  ای  هســته  زرادخانه هــای 
تــا اطمینــان حاصــل کنــد دارای برتریــن 

زرادخانــه هســته ای جهــان اســت.
دهقانــی بــا انتقــاد از ایــن سیاســت تحریــک 
برنامه هــا  اینگونــه  گفــت:  آمریــکا  آمیــز 
ــلیحات  ــابقه تس ــک مس ــه ی ــکار ب ــی آش دعوت
ــاً  ــوده و قطع ــور ب ــن کش ــط ای ــته ای توس هس
ــی و اهــداف و  ــاده 6 ان پی ت ــر تعهــدات م مغای

ــت. ــد آن اس مقاص
نماینــده  اظهــارات  بــه  پاســخ  در  وی 
آمریــکا کــه ایــران را متهــم بــه دنبــال کــردن 
سیاســت تولیــد ســاح هســته ای و حمایــت از 
تروریســم کــرده بــود، گفــت: آمریــکا بــه جــای 
بهانه جویــی و طــرح اتهامــات بــی اســاس بایــد 
ــردازد. ــش تحــت برجــام بپ ــه انجــام تعهدات ب

امنیــت  و  سیاســی  امــور  مدیــرکل 
ــاح های  ــزود: س ــه اف ــی وزارت خارج بین الملل
ــح و  ــی صل ــدازه کاف ــه ان ــود ب ــته ای موج هس
ــد  ــر انداخته ان ــه خط ــی را ب ــت بین الملل امنی
و دنیــای کنونــی تحمــل شــروع دور جدیــدی 
از مســابقه تســلیحات هســته ای را نــدارد و بــه 
ــرای مســابقه  ــه تــاش ب همیــن خاطــر هرگون

ــرد. ــان پذی ــد پای ــلیحاتی بای تس
ان پی تــی  معاهــده  بازنگــری  کنفرانــس 
ــود.  ــزار می ش ــار برگ ــک ب ــال ی ــج س ــر پن ه
قبــل از آن نیــز ســاالنه یــک نشســت کمیتــه 
نشســت  می شــود.  تشــکیل  آن  مقدماتــی 
آینــده کنفرانــس بازنگــری ان پی تــی در ســال 

ــد. ــد ش ــزار خواه ۲0۲0 برگ

غالمحسین دهقانی:

آمریکا به جای بهانه جویی به انجام 
تعهدات برجامی اش بپردازد

سیاست

ــام  ــری و ام ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
ــت  ــزوم رعای ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب ــه مراغ جمع
اخــاق در عرصــه انتخابــات از جانــب نامزدهــا 
گفــت: اصــاح طلــب و اصولگرایــی کــه پایبنــد 
ــد  ــع معتق ــد، در واق ــی نباش ــول اخاق ــه اص ب

ــت. ــا نیس ــاب و ارزش ه ــه انق ب
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل محمدتقــی 
ــه  ــورای اداری مراغ ــه ش ــدی در جلس پورمحم
بــا بیــان اینکــه نبایــد برخــی مســائل در 
تلویزیــون و مناظــرات انتخاباتــی مطــرح شــود 
ــد رای،  ــب چن ــر کس ــه خاط ــد ب ــت: نبای گف
ــا گذاشــته و دیگــران  ــت را زیرپ اخــاق و دیان

ــم. ــام بزنی ــه آن اته ــا ب ــرده ی ــب ک را تخری
بایــد بــر مبنــای تقــوا،  وی ادامــه داد: 
دیانــت، اخــاق مــداری و حفــظ ارزش هــا 
ــات حضــور داشــته باشــیم و  در عرصــه انتخاب
بــرای کســب رای دســت بــه هــر کاری نزنیــم.

وی اضافـــه کـــرد: آقایـــان و مســـئوالن 
ــا،  ــازمان هـ ــا و سـ ــای ادارات، نهادهـ و روسـ
ــدا  ــد از خـ ــران؛ بایـ ــه و مدیـ ــان جمعـ امامـ
بترســـیم و اخـــاق و دیانـــت را در کارهـــای 

خـــود مـــد نظـــر داشـــته باشـــیم.
ـــا  ـــه ب ـــن جلس ـــز در ای ـــه نی ـــدار مراغ فرمان

ـــوزه  ـــده در ح ـــام ش ـــات انج ـــه اقدام ـــاره ب اش
ــرا در  ــت اجـ ــای در دسـ ــی و طرح هـ عمرانـ
ایـــن شهرســـتان گفـــت: هـــم اکنـــون ســـه 
قطعـــه دوم، ســـوم و چهـــارم آزادراه مراغـــه 
– هشـــترود توســـط بخـــش خصوصـــی و 

قـــرارگاه خاتـــم االنبیـــا در حـــال اجراســـت.
ظفــر محمــدی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 
ــه  ــی بیمارســتان ســینای مراغ ــات اجرای عملی
ــال  ــی در ح ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۹0 درص ب
ایــن  بــرای تجهیــز  افــزود:  اســت  انجــام 

ــزات  ــال تجهی ــارد ری ــی 30 میلی ــز درمان مرک
ــز  ــده نی ــاه آین ــه م ــا س ــده و ت ــداری ش خری

ــد. ــد ش ــرداری خواه ــره ب ــاده به آم
ــگاه  ــی ورزش ــات اجرای ــه داد: عملی وی ادام
ــز در  ــتان نی ــن شهرس ــری ای ــزار نف ــج ه پن
نیمــه اول ســالجاری بــه اتمــام خواهــد رســید.

ـــام  ـــای انج ـــا پیگیری ه ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف
ـــد  ـــای فری ـــن و آق ـــده معی ـــط نماین ـــده توس ش
ـــس  ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م ـــوی نماین موس
پیمانـــکار  مطالبـــات  اســـامی،  شـــورای 
ـــر از 10  ـــه کمت ـــتان ب ـــن شهرس ـــگاه ای ورزش

ـــت. ـــیده اس ـــال رس ـــارد ری میلی
وی گفــت: رســیدگی و پیگیــری مشــکات 
طرح هــای در حــال اجــرا در دانشــگاه هــا، 
بنیــاد مســکن، واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
و نیــز مســائل مربــوط بــه حــوزه میــراث 
فرهنگــی در ســال جــاری انجــام شــده و 

ــت. ــده اس ــع ش ــز مرتف ــا نی ــی از آنه برخ
وی افــزود: بــا رفــع برخــی مشــکات و 
رایزنــی بــا شــرکت های هواپیمایــی، بــه زودی 
پروازهــای فــرودگاه ســهند بــه مقصــد تهــران 
ــدازی مجــدد خواهــد  از ایــن شهرســتان راه ان

شــد.

تاکید امام جمعه مراغه بر رعایت 
اخالق در انتخابات از جانب نامزدها 

رییــس ســتاد انتخابــات آذربایجــان شــرقی 
ــت  ــات ریاس ــکوه انتخاب ــزاری باش ــت: برگ گف
و  شــهر  اســامی  شــوراهای  و  جمهــوری 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــمنان نظ ــتا، دش روس
ــی  ــث دلگرم ــرد و باع ــران را دلس ــامی ای اس

دلســوزان نظــام و انقــاب می شــود.
ــاک، ســعید شبســتری در  ــزارش تابن ــه گ ب
ــات  ــتاد انتخاب ــای س ــترک اعض ــت مش نشس
ــتاد،  ــن س ــانی ای ــه اطاع رس ــتان و کمیت اس
ریاســت  انتخابــات  از  دوره  ایــن  گفــت: 
جمهــوری از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت 
و بایــد در راســتای دخالــت دادن مــردم در 
سرنوشــت خــود، تمامــی اقشــار مختلــف را بــه 
ــای رأی  ــای صندوق ه ــری در پ حضــور حداکث

ــم. ــویق کنی تش
وی انتخابــات را از بــرکات انقــاب اســامی 
دانســت و افــزود: مــردم بــا انتخــاب نماینــدگان 
ــی  ــف، در تمام ــای مختل ــود در انتخابات ه خ
حوزه هــای اجتماعــی مشــارکت کرده انــد و 
بــا همیــن حضــور خــود بســیاری از مشــکاتی 
را کــه گریبان گیــر کشــور بــوده اســت را 

ــد. ــی کرده ان خنث
وی بــا بیــان اینکــه حضــور حداکثــری 
باعــث  رأی   پــای صندوق هــای  در  مــردم 
دلســوزان  دلگرمــی  و  دشــمنان  دلســردی 
به عنــوان  کــرد:  اظهــار  می شــود  انقــاب 
ــون را  ــّر قان ــات، م ــن دوره از انتخاب ــری ای مج
ــت  ــم درنهای ــاش می کنی ــم و ت ــرا می کنی اج
ــاس  ــه حق الن ــاد ب ــا اعتق صحــت و امنیــت و ب
ســالم ترین  و  بهتریــن  مــردم،  رأی  بــودن 

ــم. ــزار کنی ــات را برگ انتخاب
 وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از 
تعامــل خــوب هیــأت اجرایــی و هیــأت نظــارت 
اســتان خبــر داد و ادامــه داد: خوشــبختانه در 
ــته و  ــود نداش ــکلی وج ــچ مش ــتا هی ــن راس ای
همــه بــا هــم تــاش می کنیــم به ســوی 

ــم. ــت کنی ــی باشــکوه حرک انتخابات
رییـس سـتاد انتخابـات اسـتان بـا تأکیـد بر 
ریاسـت  انتخابـات  در  آگاهانـه  انتخـاب  لـزوم 
جمهـوری اظهـار کـرد: انتظـار داریـم بـا کمک 
اصحـاب رسـانه بتوانیـم ایـن هـدف را محقـق 
کـرده و زمینـه مشـارکت حداکثری بـا انتخاب 

آگاهانـه مـردم را بیـش از فراهـم کنیـم.
شبســتری بــا بیــان اینکــه هرچــه بــه 
روز انتخابــات نزدیــک می شــویم رقابت هــا 

انتظــار  کــرد:  عنــوان  می شــود  شــدیدتر 
ــاق  ــت اخ ــا رعای ــا ب ــی کاندیداه ــم تمام داری
انتخاباتــی بــا در نظرگرفتــن اخــاق انتخاباتــی 

ــد. ــر بپردازن ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ب
وی در همیــن راســتا عنــوان کــرد: بــا 
ــاد  ــدت و اتح ــت وح ــتای تقوی ــاش در راس ت
بیــن تمامــی جریانــات سیاســی و مــردم بایــد 
بتوانیــم روز انتخابــات را بــه یــک "جشــن ملــی 

ــم. ــل کنی ــور" تبدی حض
 رییــس ســتاد انتخابــات اســتان ادامــه داد: 
باالخــره یکــی از کاندیداهــای فعلــی انتخابــات 
ــور می شــود  ــوری، رییــس جمه ریاســت جمه
و همــه نیــز بایــد بــه رییــس جمهــور احتــرام 

گذاشــته و از قانــون تمکیــن کننــد.
ــرات  ــا تفک ــه م ــه داد: هم ــتری ادام  شبس
ــی  ــاس جایگاه ــر اس ــی ب ــم ول ــی داری سیاس
کــه در آن قــرار گرفته ایــم در ایــن دوره از 

انتخابــات، بی طــرف خواهیــم بــود.
بــه گفتــه وی، هیچ یــک از دســتگاه های 
علیــه  یــا  لــه  بــر  تبلیــغ  حــق  دولتــی، 
ــاهده  ــورت مش ــد و در ص ــی را ندارن کاندیدای
چنیــن مــواردی بــا متخلفیــن بــر اســاس 

می کنیــم. برخــورد  قانــون 

متخلفیــن  بــا  گفــت:  همچنیــن  وی 
ــم  ــورد می کنی ــدت برخ ــز به ش ــی نی انتخابات
ــر تذکــرات شــفاهی  و در ایــن رابطــه عــاوه ب
ــتاد  ــه س ــز ب ــا را نی ــی پرونده ه ــی برخ و کتب
پیشــگیری از جرایــم انتخاباتــی ارســال کرده ایــم.

ـــدس  ـــام مق ـــت نظ ـــزود: تقوی ـــتری اف شبس
مهم تریـــن  ایـــران،  اســـامی  جمهـــوری 
نمی دهیـــم  اجـــازه  و  ماســـت  اولویـــت 
برخی هـــا بـــه خاطـــر کســـب چندیـــن رأی 
بیشـــتر، کلیـــت نظـــام را زیـــر ســـؤال بـــرده 
و وحـــدت ملـــی را خدشـــه دار کننـــد؛ همـــه 
گروه هـــای سیاســـی اعضـــای یـــک خانـــواده 
هســـتیم و بایـــد در درجـــه اول در راســـتای 

وحـــدت ملـــی تـــاش کنیـــم.
افزایـــش  از  شـــدید  انتقـــاد  بـــا  وی   
ـــات  ـــتانه انتخاب ـــی در آس ـــای سیاس بداخاقی ه
برخی هـــا  گفـــت:  جمهـــوری  ریاســـت 
ـــود،  ـــرای خ ـــوردن ب ـــل آب خ ـــی و مث به راحت
ــی  ــد، ولـ ــاد می کننـ ــی ایجـ ــمن فرضـ دشـ
ــد  ــتباه اند و بایـ ــراد، ســـخت در اشـ ــن افـ ایـ
ــان داده  ــام نشـ ــن انقـــاب و نظـ ــد ایـ بداننـ
اســـت کـــه علی رغـــم خیانـــت برخی هـــا 
در 36 ســـال گذشـــته، بـــا تمـــام تـــوان بـــه 

مســـیر خـــود ادامـــه خواهـــد داد.
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی کاندیداهــا بایــد 
روحیــه نقدپذیــری داشــته باشــند عنــوان 
کــرد: متأســفانه برخی هــا چنــان ســیاه نمایــی 
می کننــد کــه انــگار هیــچ کار ارزشــمندی 
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی انجــام نشــده 
ــت  ــود کلی ــنجیده خ ــخنان نس ــا س ــت و ب اس

ــد. ــؤال می برن ــر س ــامی را زی ــاب اس انق
ــتان در بخــش  ــات اس ــتاد انتخاب ــس س ریی
ــه در  ــان اینک ــا بی دیگــری از ســخنان خــود ب
شــش شــهر اهــر، میانــه، بنــاب، مراغــه، شــهر 
ــن دوره  ــات ای ــد انتخاب ــهند  و مرن ــد س جدی
می شــود،  برگــزار  الکترونیکــی  به صــورت 
ــدگان در  ــام کنن ــوع ثبت ن ــه داد: از مجم ادام
ــامی  ــوراهای اس ــات ش ــن دوره انتخاب پنجمی
شــهر و روســتا در اســتان 13 هــزار و 54 
نفــر تاییــد صاحیــت، 61۹ نفــر رد صاحیــت 

ــد. ــراف داده ان ــز انص ــر نی ــده و ۲8۷ نف ش
وی همچنیــن تعــداد واجدیــن شــرایط 
رأی دهــی در اســتان را دو میلیــون و هشــتصد 
هــزار و ۹10 نفــر عنــوان کــرد و افــزود: تمامــی 
ــفاف،  ــی ش ــزاری انتخابات ــرای برگ ــات ب مقدم
ــع ســه  ــاده اســت و توزی ســالم و قانونمنــد آم
میلیــون و 145 هــزار بــرگ تعرفــه رأی از 

ــاز شــده اســت. ــروز آغ ام
ثبت نــام  تعــداد  همچنیــن  شبســتری 
ــس  ــان دوره ای مجل ــات می ــدگان در انتخاب کنن
اهــر،  در شهرســتان های  اســامی  شــورای 
 105 را  عجب شــیر  و  مراغــه  و  هریــس 
ــوزه  ــر از ح ــزود: 46 نف ــرد و اف ــام ک ــر اع نف
انتخابیــه اهــر و هریــس و 5۹ نفــر نیــز در 
ــام  ــیر ثبت ن ــه و عجب ش ــه مراغ ــوزه انتخابی ح
ــر در  ــداد، ۲3 نف ــن تع ــه از ای ــد ک ــرده بودن ک
حــوزه انتخابیــه اهــر و هریــس و ۲6 نفــر نیــز 
در مراغــه و عجب شــیر تاییــد صاحیــت شــده 
و بقیــه نیــز رد صاحیــت شــده و یــا صاحیــت 

ــت. ــده اس ــرز نش ــان مح آن
ــات  ــا انتخاب ــاط ب ــوان کــرد: در ارتب  وی عن
ــز  ــامی نی ــورای اس ــس ش ــان دوره ای مجل می

ــت. ــع اس ــاده توزی ــه رأی آم ــزار برگ 4۲1 ه
رییــس ســتاد انتخابــات اســتان گفــت: 
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــن دوره از برگ در ای
و  شــهر  اســامی  شــوراهای  و  جمهــوری 
روســتا، بیــش از 50 هــزار نفــر در اســتان 

تــاش خواهنــد کــرد.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

باید تالش کنیم انتخابات آتی 
به جشن ملی حضور تبدیل شود

دبیر ستاد انتخابات کشور:
63 هزار و 500 شعبه اخذ رای 

برای انتخابات تعیین شد

گفــت:  کشــور  انتخابــات  ســتاد  دبیــر 
ــداد  ــی تع ــای اجرای ــام هیات ه ــاس اع براس
شــعب اخــذ رای در انتخابــات دوازدهمیــن 
دوره  پنجمیــن  جمهــوری،  ریاســت  دوره 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و نخســتین 
ــورای  ــس ش ــن دوره مجل ــدوره ای دهمی میان
ــعبه در  ــزار و 500 ش ــدود 63 ه ــامی ح اس

ــود. ــد ب ــور خواه ــر کش سراس
بــه گــزارش ایرنــا، علــی پورعلــی مطلــق بــا 
ــات  ــرای انتخاب ــزود: ب ــن موضــوع، اف ــام ای اع
ریاســت جمهــوری در هــر شــعبه دو صنــدوق 

اخــذ رای خواهیــم داشــت.
ــات شــوراهای  ــرد: انتخاب وی خاطرنشــان ک
ــا ۹  ــهر ب ــتا در 14۲ ش ــهر و روس ــامی ش اس
هــزار و ۷5۲ شــعبه اخــذ رای بــه صــورت 

ــود. ــد ب ــی خواه ــام الکترونیک تم
ریاســت  دوره  دوازدهمیــن  انتخابــات 
ــن  ــات پنجمی ــا انتخاب ــان ب ــوری همزم جمه
دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و 
نخســتین میانــدوره ای دهمیــن دوره مجلــس 
مــاه  اردیبهشــت   ۲۹ در  اســامی  شــورای 

می شــود. برگــزار 
ــات  ــر در انتخاب ــزار نف ــوع ۲۹0 ه در مجم
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا نــام نویســی 
کردنــد کــه ایــن تعــداد تــا کنــون 14 هــزار و 
500 نفــر در هیات هــای نظــارت رد صاحیــت 

شــده انــد.
ــب در  ــر داوطل ــزار و 636 نف ــن ه همچنی
انتخابــات ریاســت جمهــوری نــام نویســی 
کردنــد کــه از ایــن تعــداد شــورای نگهبــان 6 

ــرد. ــت ک ــراز صاحی ــر را اح نف
فرزنــد  میرســلیم  آقــا  مصطفــی  ســید 
ــوه شــاهی  ــری ک ســیدجال، اســحاق جهانگی
فرزنــد حســن، حســن روحانــی فرزنــد اســداهلل، 
فرزنــد  الســاداتی  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
ــین  ــد حس ــاف فرزن ــر قالیب ــعید، محمدباق س
ــد ســید  ــا فرزن و ســید مصطفــی هاشــمی طب
ابوالقاســم 6 نامــزد انتخابــات دوازدهمیــن دوره 

ــتند. ــوری هس ــت جمه ریاس

ظریف: 
به مردم افغانستان وعده می دهم در 

تمام عرصه ها همراه آنان باشیم

گفـــت:  ایـــران  امورخارجـــه  وزیـــر 
افغانســـتان  شـــکل گیری  در  خوشـــحالیم 
مـــردم  بـــه  و  داشـــتیم  نقـــش  جدیـــد 
تمـــام  در  می دهـــم  وعـــده  افغانســـتان 

باشـــیم. آنـــان  همـــراه  عرصه هـــا 
بـــه گـــزارش  باشـــگاه خبرنـــگاران، محمدجـــواد 
ــورمان  ــه کشـ ــور خارجـ ــر امـ ــف، وزیـ ظریـ
پـــس از دیـــدار بـــا صـــاح الدیـــن ربانـــی، 
همتـــای افغـــان خـــود در نشســـت خبـــری 
مشـــترک بـــا وی گفـــت: از دولـــت و مـــردم 
ـــر  ـــه خاط ـــتان ب ـــان افغانس ـــایه م ـــوب همس خ

ــا تشـــکر می کنـــم. ــوازی از مـ ــان نـ مهمـ
ــر  ــتی اخیـ ــات تروریسـ ــزود: اقدامـ وی افـ
علیـــه مـــردم افغانســـتان را محکـــوم کـــرده 
ــدردی  ــراز همـ ــا ابـ ــای آنهـ ــا خانواده هـ و بـ

. می کنیـــم
افغانســـتان در  و  مـــا  ظریـــف گفـــت: 
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــور داری ـــی حض ـــه خطرناک منطق
ــوش  ــت خـ ــگان دسـ ــت بیگانـ ــل حرکـ دلیـ
حرکت هـــای افراطـــی شـــده و همچنـــان 
ـــال  ـــات در ح ـــن اقدام ـــرای ای ـــی ب ـــاش های ت
ـــونت ها  ـــن خش ـــا ای ـــت. ام ـــری اس ـــورت گی ص
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــود ک ـــانی می ش ـــر کس ـــن گی دام

ــد. ــن زدنـ ــونت ها دامـ خشـ
وزیـــر خارجـــه کشـــورمان ادامـــه داد: مـــا 
نیـــاز داریـــم بـــدون تمایـــز بیـــن گروه هـــای 
ـــانی  ـــان و کس ـــراط گرای ـــب و اف ـــونت طل خش
کـــه بـــرای تامیـــن منافـــع مالـــی خـــود از 
ـــه  ـــردم منطق ـــت کـــرده و از م تروریســـت حمای
ـــد  ـــی می گیرن ـــدر قربان ـــواد مخ ـــع م ـــا توزی ب

ـــم. ـــکاری کنی ـــم هم ـــا ه ـــه ب ـــرای مقابل ب
ــه  ــتان زمینـ ــران و افغانسـ ــت: ایـ وی گفـ
مشـــترک همـــکاری زیـــادی دارنـــد، بـــرای 
ـــم،  ـــرور، تروریس ـــان، ت ـــاق انس ـــا قاچ ـــارزه ب مب
ــف  ــای کثیـ ــق پول هـ ــدر از طریـ ــواد مخـ مـ
می توانیـــم همـــکاری کنیـــم کـــه بـــه نفـــع 

مـــردم دوکشـــور اســـت.
حـوزه  در  همـکاری  بـرای  گفـت:  ظریـف 
تقویـت  و  نقـل  و  حمـل  ترانزیـت،  اقتصـاد، 
زیرسـاخت های افغانسـتان آمادگـی داریم تا در 

کنـار مـردم ایـن کشـور همسـایه باشـیم.
ــا از  ــان مـ ــرد: مهمانـ ظریـــف تصریـــح کـ
ــتند  ــه هسـ ــل توجـ ــمار قابـ ــتان شـ افغانسـ
ـــدارس  ـــی در م ـــوز افغان ـــش آم ـــزار دان 410 ه
ایرانـــی و 1۷ هـــزار دانشـــجوی افغانـــی و 3 
ـــهروندان  ـــم از ش ـــی ائ ـــهروند افغان ـــون ش میلی
قانونـــی یـــا بـــدون طـــی مراحـــل قانونـــی 
ــه می توانیـــم ضمـــن  ــتند کـ ــران هسـ در ایـ
قانونمنـــد کـــردن حضـــور مهمانـــان افغـــان 
همکاری هـــای بیشـــتری داشـــته باشـــیم.

ــظ  ــی، حفـ ــای آبـ ــت: همکاری هـ وی گفـ
محیـــط زیســـت، تقویـــت مبانـــی دوســـتی 
دیگـــر  از  کشـــور  دو  بیـــن  بـــرادری  و 

ماســـت. همکاری هـــای  زمینه هـــای 
وزیــر خارجــه کشــورمان بــا اشــاره بــه 
همکاری هــای بیــن المللــی خاطرنشــان کــرد:  
ــران در  ــی کــه افغانســتان از ای ــت های از حمای
ــم  ــکر می کن ــته تش ــل داش ــن المل ــع بی مجام
ــه  ــم ک ــده می ده ــتان وع ــردم افغانس ــه م و ب
در تمــام عرصه هــای بیــن الملــل همــراه آنهــا 
باشــیم. خوشــحالیم کــه در شــکل گیــری 
افغانســتان جدیــد نقــش داشــتیم و در آینــده 
ایــن کشــور نیــز در کنــار مــردم و دولــت 

ــود . ــم ب ــتان خواهی افغانس
امیـــدواری  ابـــراز  پایـــان  در  ظریـــف 
ــی را در  ــیر خوبـ ــفر مسـ ــن سـ ــرد در ایـ کـ
برنامه هـــای پیـــش رو ترســـیم کـــرده و 
مســـیر خوبـــی را بـــرای برنامه هـــای آینـــده 

ــم. ــوار کنیـ همـ

میرزایی نیکو:
آخرین مناظره بر آراء مردم

 تاثیر بیشتری دارد

ـــی  ـــور داخل ـــوراها و ام ـــیون ش ـــو کمیس عض
ـــد  ـــامی معتق ـــورای  اس ـــس ش ـــور در مجل کش
ـــر  ـــی یکدیگ ـــال ارزیاب ـــا در ح ـــت کاندیداه اس
ــورت  ــه صـ ــر بـ ــره آخـ ــتند و در مناظـ هسـ

جـــدی وارد عرصـــه می شـــوند.
ــی  ــم میرزای ــت، قاس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
انتخاباتــی  مناظــرات  از  ارزیابــی  در  نیکــو 
اظهــار  جمهــوری،  ریاســت  کاندیداهــای 
از  بعــد  کــه  نظرســنجی هایی  در  داشــت: 
مناظــرات انجــام شــده نشــان می دهــد، نحــوه 
ــوع ســخنان کاندیداهــا در نظــرات  حضــور و ن

ــت. ــرده اس ــاد ک ــر ایج ــردم تغیی م
نماینــده مــردم فیروزکــوه و دماونــد در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
بــرای مثــال در مناظــره اول آقــای جهانگیــری 
نظــرات را بــه خــود جلــب کــرده بــود و 
روحانــی  آقــای  عملکــرد  دوم  مناظــره  در 
ــرد:  ــان ک ــود، بی ــه ب ــرار گرفت ــند ق ــورد پس م
ــرات  ــا در مناظ ــخنان کاندیداه ــن س ــر م بنظ
تغییراتــی را در آراء مــردم ایجــا کــرده اســت.

ــی  ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
ــا بیــان  کشــور در مجلــس شــورای اســامی ب
ــرد  ــا رویک ــده ت ــام ش ــاتی انج ــه سفارش اینک
کاندیداهــا در مناظــرات بــه دور از توهیــن 
ــه  ــا توج ــد ب ــر می رس ــه داد: بنظ ــد، ادام باش
مناظــرات  رونــد  کاندیداهــا،  رویکــرد  بــه 

ــت. ــده اس ــر ش ــادل ت ــول و متع معق
میرزایــی نیکــو بــا بیــان اینکــه بنظــر 
ریاســت  انتخابــات  کاندیداهــای  می رســد 
جمهــوری هماننــد تیم هــای فوتبالــی کــه 
تمــام تمرکــز خــود را بــر دقایــق پایانــی 
مناظــره  در  می رســد  بنظــر  گذاشــته اند، 
ــا  ــود ت ــان ش ــری بی ــات مهمت ــر موضوع آخ
بتواننــد آرا بیشــتری را بــه ســمت خــود 
ــر شــد: احتمــاال مناظــره  ــد، متذک ــب کنن جل
ــن دوره  ــره دوازدهمی ــن مناظ ــوم جدی تری س

انتخابــات ریاســت جمهــوری شــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــیوه و زمـــان 
ـــرار دارد،  ـــا ق ـــار کاندیداه ـــه در اختی ـــی ک فعل
ـــزود:  ـــت، اف ـــار اس ـــدا انتظ ـــر از ح ـــیار کمت بس
کاندیداهـــا تـــا می خواهنـــد موضوعـــات الزم 
ــار  ــه در اختیـ ــی کـ ــد، زمانـ ــرح کننـ را مطـ
ـــن  ـــر م ـــه بنظ ـــد ک ـــام می رس ـــه اتم ـــد ب دارن
ـــر  ـــه ه ـــاعت را ب ـــم س ـــدود نی ـــود ح ـــر ب بهت
ــی  ــد و هرکسـ ــاص دهنـ ــی اختصـ کاندیدایـ
ـــان  ـــت، زم ـــل داش ـــه تمای ـــوی ک ـــر نح ـــه ه ب
خـــود را مـــورد اســـتفاده قـــرار دهـــد ولـــی 
ـــا  ـــود کاندیداه ـــرات را خ ـــی مناظ ـــیوه فعل ش

نیـــز پذیرفتـــه انـــد.
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شــهردار تبریــز، توســعه زیرســاخت های 
مربــوط بــه فرهنــگ ارزشــی را ضــرورت مهــم 
صیانــت از تاریــخ انقــاب خوانــد و افــزود: 
ــد  ــدس، در چن ــاع مق ــوزه دف ــروژه پارک م پ
ســال اخیــر، بــا اختصــاص اولویت هــای ویــژه، 
شــتاب گرفتــه و امــروز فــاز نخســت آن تقدیــم 

شــهروندان می شــود.
ــادق  ــر صـ ــهریار، دکتـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
ـــات ســـاختمان  ـــام عملی ـــی در مراســـم اتم نجف
فرهنگـــی پـــارک مـــوزه دفـــاع مقـــدس، 
بـــا بیـــان این کـــه شـــهرداری، امـــروز از 
نقش آفرینـــان اصلـــی مباحـــث فرهنگـــی 
شـــهر اســـت، تاکیـــد کـــرد: معتقـــدم، 
مهم تریـــن وجـــه فرهنـــگ، بخشـــی اســـت 
کـــه ارتبـــاط مســـتقیم بـــا معنویـــات و 
در  رو،  ایـــن  از  دارد؛  اعتقـــادی  باورهـــای 
ــوزه  ــی در حـ ــر، نقش آفرینـ ــال های اخیـ سـ
فرهنـــگ ایثـــار و مقاومـــت را وظیفـــه مهـــم 
ــن  ــم ایـ ــعی کرده ایـ ــته ایم و سـ ــود دانسـ خـ

امـــر را بـــا توســـعه و تقویـــت مراکـــزی کـــه 
تبیین کننـــده ســـیمای واقعـــی ســـال های 
ـــم. ـــت کنی ـــل ثاب ـــت، در عم ـــدس اس دفاع مق

وی یــادآور شــد: پیشــرفت پــروژه پارک مــوزه 
ــا  ــی ت ــات اجرای ــاز عملی ــمیم پایداری از آغ ش
ــی و  ــای مقطع ــق بودجه ه ــا تزری ــال ۹۲، ب س
ــتن  ــر داش ــا در نظ ــا ب ــود؛ ام ــراه ب ــدک هم ان
دفــاع  موضــوع  تاریخــی  تبییــن  ضــرورت  
مقــدس، در دوره پــس از ســال ۹۲، حــدود 
۲0 میلیــارد تومــان صــرف ایــن مجموعــه 

ــد. ــمند ش ارزش

بــا  داشــت:  اظهــار  تبریــز  شــهردار 
ــز ۲018، شــاهد  ــز، تبری ــن مرک فعال شــدن ای
ــوی و  ــت معن ــه هوی ــود ک ــد ب ــتری خواه بس
اعتقــادی شــهر در آن انعــکاس خواهــد داشــت.

شـــهردار تبریـــز اضافـــه کـــرد: در کنـــار مباحـــث 
زیرســـاختی و ســـخت افزاری بایـــد نگهبـــان 
ـــیم.  ـــدس باش ـــوی دفاع مق ـــری و معن ـــم فک مفاهی
ــه  ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــر نجفـ دکتـ
ــان،  ــز و آذربایجـ ــورایی تبریـ ــرداران عاشـ سـ
ســـال های  درخشـــان  چهره هـــای  از 
ــت، گفـــت: بـــه همیـــن  دفاع مقـــدس اسـ

ـــهید  ـــینمایی ش ـــروژه س ـــت از پ ـــور، حمای منظ
تجایـــی را در دســـتور کار خـــود قـــرار 
ــترهای  ــود، بسـ ــه خـ ــه نوبـ ــا بـ ــم تـ داده ایـ
ــخصیت  ــی شـ ــت معرفـ ــری را در خدمـ هنـ
ـــم. ـــه کار گیری ـــوار ب ـــهید بزرگ ـــن ش واالی ای

ارودهــای  از  ســاالنه  حمایت هــای  وی 
ــی  ــای حمایت ــر نقش ه ــور را از دیگ ــان ن راهی
ــار و  ــگ ایث ــز در حیطــه فرهن شــهرداری تبری

ــد. ــت خوان مقاوم

شهردار تبریز:

پارک موزه دفاع مقدس، 
بازتاب هویت معنوی شهر

انتخاب درسـت و آگاهانه شـوراهای اسـامی 
شـهر و روسـتا، نـه تنهـا بـر کارآمـدی مدیریت 
متوسـط و خـرد جامعـه می افزایـد بلکه چشـم 
انـداز توسـعه پایـدار شـهری را نیـز در آینـده 

نزدیـک محقـق می سـازد.
تکاپوهـای  بـا  همزمـان  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
تبلیغاتـی نامزدهای ریاسـت جمهـوری، موضوع 
انتخابات شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا نیز 
در فضای سیاسـی - اجتماعی کشـور در جریان 
تبلیغاتـی  گفت هـای  و  گـپ  چـه  اگـر  اسـت. 
نامزدهـای ریاسـت جمهـوری در فضـای کنونی 
غلبـه دارد، امـا اهمیـت جایـگاه و تاثیرگـذاری 
شـوراها در مدیریت شـهری و روسـتایی کشـور 
و همچنین انتخابات شـوراهای اسـامی شـهر و 

روسـتا امـری انکارناپذیر اسـت.
در اصـل هفتم قانون اساسـی آمده اسـت که 
»طبـق دسـتور قـرآن کریـم » و امرهم شـوری 
مجلـس  االمـر«،  فـی  شـاورهم  »و  بینهـم«، 
شـورای اسـامی، شـورای اسـتان، شهرسـتان، 
شـهر، محـل، بخـش، روسـتا و نظایـر این هـا از 
ارکان تصمیـم گیری و اداره امور کشـورند. طرز 
تشـکیل و حـدود اختیـارات وظایـف شـوراها را 

ایـن قانـون معیـن می کنـد.«
شــوراهای  انتخابــات  دوره  نخســتین 
اســامی شــهر و روســتا در هفتــم اســفند ۷۷ 
برگــزار شــد و در نهــم اردیبهشــت مــاه ۷8 نیــز 
شــوراهای منتخــب مــردم آغــاز بــه کار کردنــد. 
از آن زمــان تاکنــون 4 دوره انتخابــات شــوراها 
برگــزار شــده اســت و ۲۹ اردیبهشــت مــاه 
ــات  ــن انتخاب ــن دوره از ای ــز پنجمی ــاری نی ج
انتخابــات  دوره  دوازدهمیــن  بــا  همزمــان 

ریاســت جمهــوری برگــزار می شــود.
چنانکـه گفتـه شـد، شـورا هـم در اسـام و 
قانـون اساسـی و هـم در مدیریـت امور شـهری 
از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. شـوراها از 
یـک سـو مدیریـت مـردم بـر مـردم و از دیگـر 
سـو تقسـیم مدیریـت شـهری در سـطح محلی 
اهمیـت  بـر  موضـوع  ایـن  می شـوند.  قلمـداد 
زیـرا  می افزایـد  کشـور  در  شـوراها  جایـگاه 
شـوراها عرصه ای اسـت که به وسـیله آن مردم 

بـا توجه بـه شـناخت و آگاهی درسـت و واقعی 
از محیـط زندگـی خـود، می تواننـد در سـطح 
خرد در سرنوشـت شـهر و محلـه تصمیم گیری 
کننـد و بـا سیاسـتگذاری شـهری و محلـه ای 
در عمـران و پیشـبرد وضعیت رفاهـِی منطقه و 

محلـه یـا روسـتای خـود تاثیرگذار باشـند.
شـوراهای شـهر بـه ویـژه بـا نقشـی کـه در 
برنامه هـای  و  امـور  تصویـب  شـهردار،  تعییـن 
کنترلـی  و  نظـارت  همچنـن  و  شـهرداری ها 
سـوی  از  شـده  پیـاده  سیاسـت های  بـر  کـه 
شـهرداری ها دارنـد، در مدیریت شـهری تاثیری 
رو  ایـن  از  دارنـد.  مسـتقیم  و  کننـده  تعییـن 
کسـانی کـه بـرای شـوراهای اسـامی شـهر و 
روسـتا انتخـاب می شـوند اگرچه از میـان مردم 
هسـتند، امـا در انتخـاب آنـان بایـد معیارهـا و 
ویژگـی هایـی لحاظ شـود که هم شـرط الزم و 
هـم کافی بـرای تصمیم گیری و سیاسـتگذاری 
درسـت و مناسـب در مدیریت شـهری باشـد و 

بتواننـد بـه مطالبات و مشـکات شـهری جامه 
عمـل بپوشـانند.

شـوراهای  انتخابـات  در  مـردم  هرچنـد 
اسـامی شـهر و روسـتا مشـارکت فعالـی دارند 
و  بایـد  کـه  آنگونـه  شـوراها،  انتخـاب  در  امـا 
شـاید، معیارهـای انتخاب درسـت مـد نظر قرار 
نمی گیـرد. امری کـه پیامدهـای آن بیش از هر 
چیـز در مواقـع بحـران خـود را نشـان می دهد.
وظایـف  بـه  آشـنایی  کارآمـدی،  تخصـص، 
الزامـات عملـی مدیریـت شـهری؛  و شـناخت 
نمونـه هایـی از معیارهایـی هسـتند کـه توجـه 
بـه آنها در انتخاب شـوراها بسـیار اهمیت دارد. 
متاسـفانه در چنـد سـال اخیر به ویـژه در کان 
شـهرها کسـانی بـه عنوان شـورا انتخاب شـدند 
آنـان؛ شـهرت  انتخـاب  در  مـردم  مـاک  کـه 
هنـری یـا ورزشـی بـود در حالـی کـه شـورای 
شـهر بـه دلیـل ارتبـاط آن بـا مدیریت شـهری 
بیـش از هـر چیـز به افـراد متخصـص و کارآمد 

و کارشـناس بـه امـور نیازمنـد اسـت.
نقـش شـوراها در قانـون اساسـی نیـز تبیین 
شـده اسـت بـه طـوری کـه در اصـل یکصـدم 
آمـده اسـت: بـرای پیشـبرد سـریع برنامه هـای 
بهداشـتی،  عمرانـی،  اقتصـادی،  اجتماعـی، 
از  رفاهـی  امـور  سـایر  و  آموزشـی،  فرهنگـی، 
طریـق همـکاری مـردم بـا توجـه بـه مقتضیات 
امـور هـر روسـتا، بخـش، شـهر،  اداره  محلـی 
شهرسـتان، یـا اسـتان بـا نظـارت شـورایی بـه 
نـام شـورای ده، بخش، شـهر، یا اسـتان صورت 
می گیـرد، کـه اعضـای آن را مردم همـان محل 
انتخـاب می کننـد. شـرایط انتخاب کننـدگان و 
انتخـاب شـوندگان و حدود وظایـف و اختیارات 
انتخـاب و نظـارت شـوراهای مذکـور  و نحـوه 
و سلسـله مراتـب آن هـا را کـه بایـد بـا رعایـت 
اصـول وحـدت ملـی و تمامیـت ارضـی نظـام 
جمهـوری اسـامی و تابعیـت حکومـت مرکزی 

باشـد، قانـون معیـن می کنـد.
در ســالهای اخیــر امــا آنچــه در عمــل 
و  شــهر  اســامی  شــوراهای  از  بســیاری 
روســتا مشــاهده شــد، غلبــه نگاهــی سیاســی 
سیاســتگذاری های  و  ریزی هــا  برنامــه  بــر 
شــهری بــوده اســت. شــوراها بایــد بــا پرهیــز از 
سیاســی کاری و پرداختــن بــه وظایــف خــود، 
ــدار  ــعه پای ــق توس ــهری را در اف ــت ش مدیری
ــه در  ــه آنچ ــرای نمون ــا ب ــد. ام ــر بگیرن در نظ
ــده  ــا دی ــارت آنه ــت نظ ــه تح ــوراها و حیط ش
ــط زیســت  ــزون محی ــب روز اف ــود تخری می ش
ــه  ــازها و دامن ــاخت و س ــش س ــهری، افزای ش
ســازه های بتنــی و فلــزی اســت کــه نــه تنهــا 
ــگاه  ــه ن ــزوده بلک ــهرها اف ــری ش ــد منظ ــر ب ب
معمــاری ایرانــی- اســامی نیــز در آنهــا هیــچ 

ــت. ــته اس ــی نداش جای
و  شــهر  اســامی  شــوراهای  انتخابــات 
ــدادی مهــم در راســتای مدیریــت  روســتا، روی
مــردم ســاالرانه در جامعــه اســت و مــردم بایــد 
همچــون نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی 
و انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه اهمیــت آن 
قائــل باشــند و احتیــاط الزم را در انتخــاب 

ــد. ــر بگیرن ــوراها در نظ ش

شوراها، توسعه پایدار شهری و 
انتخابی آگاهانه

سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  معـاون 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا انتقـاد از عملکـرد 
شـوراها در چهار دوره گذشـته، گفت: شوراهای 
مدیریـت  زمینـه  در  روسـتا  و  شـهر  اسـامی 
پسـماندها و مقابلـه بـا آلودگی هـوا موفق عمل 

نکرده انـد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـعید متصـدی بـا بیان 
ویـژه ای  دقـت  شـوراها  داریـم  انتظـار  اینکـه 
در مـورد مدیریـت پسـماندها داشـته باشـند، 
نبـودن  چشـمگیر  دالیـل  از  یکـی  افـزود: 
مـورد  در  موفقیـت شـهرهای مختلـف کشـور 
شـوراها  کـه  اسـت  ایـن  پسـماندها  مدیریـت 
کمتـر شـهرداری ها بـرای ایـن موضـوع مـورد 
بازخواسـت قـرار داده انـد البتـه امیدواریـم در 
شـورای پنجـم ایـن امر محقـق شـود و اعضای 
شـوراها دقت بیشـتری در مورد مسـائل شهری 
بـه ویـژه مدیریـت پسـماندها داشـته باشـند.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت نقـش شـوراها در 
مدیریـت شـهری، اظهـار کرد: با توجـه به اینکه 
شـوراها نقـش بسـیار زیـادی در فعالیت هـای 
مربـوط بـه شـهر و روسـتاها دارنـد و بـه طـور 
کلی مدیریت شـهر و روسـتاها  برعهده شـوراها 
اسـت قاعدتـا بایـد فعالیت بسـیار زیـادی را در 

جهـت حفـظ محیط زیسـت داشـته باشـند.
زیسـتی  محیـط  عملکـرد  مـورد  در  وی 
شـوراهای شـهر در دوره هـای گذشـته گفـت: 
وقتـی بـه عقـب برمـی گردیـم و تاریـخ چهـار 
متوجـه  می کنیـم؛  بررسـی  را  شـوراها  دوره 
می شـویم که شـاید فعالیت هایی در شـوراها در 
حـوزه محیـط زیسـت به ویژه در شـورای سـوم 
شـهر تهـران انجام شـده باشـد ولی ایـن میزان 
فعالیـت، در حـدی نبوده اسـت کـه انتظارات را 

بـرآورده کـرده باشـد.
سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  معـاون 
حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه اقدامات 
در حـوزه  تهـران  مثبـت شـورای سـوم شـهر 
اظهـار کـرد: کمیتـه محیـط  محیـط زیسـت، 
زیسـت در ایـن دوره از شـورا با همـت معصومه 
ابتـکار تشـکیل شـد کـه پایـه ای بـرای بقیـه 
شـهرهای کشـور شـد. در ایـن دوره همچنیـن 

شـاهد شـکل گیری کمیسـیون ها و کمیته هـای 
محیـط زیسـت بودیـم کـه نقـش بسـیاری در 

شـورای سـوم و چهـارم داشـتند.

شوراهابایدبهحوزهآلودگیهواوارد
میشدند

متصـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه انتظاراتـی که 
از شـوراها داشـتیم کمتـر محقـق شـده اسـت، 
گفـت: بحث هـای مدیریـت شـهری و مباحـث 
جدیـد مربـوط بـه حـوزه محیـط زیسـت بایـد 
تاکنـون  گیـرد.  قـرار  شـوراها  تمرکـز  مـورد 
کمربنـد  و  سـبز  فضاهـای  ایجـاد  بـر  شـوراها 
سـبز تاکیـد بسـیار داشـتند کـه بسـیار خـوب 
اسـت ولـی امـروز در شـهرهای مـا آلودگی های 
بسـیاری از جملـه آلودگـی هـوا و آالینده هـای 
بـوده  الزم  کـه  دارد  وجـود  خطرنـاک  سـمی 

شـوراها ورود جـدی بـه آن داشـته باشـند.

جهانبرپایهمحیطزیست
مدیریتمیشود

سـازمان  انسـانی  زیسـت  محیـط  معـاون 
حفاظـت محیـط زیسـت در ادامـه بـا اشـاره به 
ضـرورت تمرکـز کاندیداهای ریاسـت جمهوری 
بـه مسـائل محیـط زیسـت، تاکیـد کـرد: امروز 
دنیـا بـر پایه محیـط زیسـت مدیریت می شـود 
یعنـی برخاف سـال های گذشـته کـه مدیریت 
کشـورها بر اسـاس مباحـث اقتصادی و توسـعه 
ای بـود امـروز در اکثـر نقـاط دنیا وقتی شـاهد 
هسـتیم  جمهوری هـا  ریاسـت  فعالیت هـای 
می بینیـم کـه فعالیت هـای محیـط زیسـت بـه 

عنـوان پایـه و اسـاس مطـرح می شـود.
متصدی با بیان اینکه تاکنون دولتی، محیط 
گفت:  ایم،  نداشته  یازدهم  دولت  از  تر  زیستی 
دولت یازدهم پیشروی همه دولت های ایران در 
زمینه محیط زیست بوده است و امیدواریم که 
نیز  ریاست جمهوری  آتی  دوره  برای  روند  این 
خواست  این  چون  گیرد  قرار  کاندیداها  مدنظر 
پاک،  زیستی  محیط  که  است  جامعه  و  مردم 
مبرا از آلودگی و پویاداشته باشند که امیدوارم 
موضوع  این  به  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 

توجه ویژه داشته باشند.

انتقاد معاون سازمان محیط زیست 
از عملکرد شوراها

طی جلسه ای در شهرداری منطقه ۸ 
بررسی جزئیات فنی و محاسباتی 

پروژه پیاده راه جمهوری

ــز  ــه 8 تبریـ ــهردار منطقـ ــور شـ ــا حضـ بـ
دســـتگاه های  کارشناســـان  و  مدیـــران  و 
فنـــی،  جزئیـــات  خدماتـــی،  مختلـــف 
محاســـباتی و اجرایـــی پـــروژه پیـــاده راه 

جمهـــوری، مطالعـــه و بررســـی شـــد.
بـــه گـــزارش شـــهرداری منطقـــه 8، ایـــن 
جلســـه، بـــه منظـــور جزئیـــات تکمیلـــی 
ـــهردار  ـــور ش ـــا حض ـــاده راه، ب ـــروژه پی ـــرای پ اج
ـــی شـــهرداری  ـــل اجرای ـــز، عوام ـــه 8 تبری منطق
تبریـــز، مشـــاور و مجـــری طـــرح و مدیـــران 
ـــرات در شـــهرداری  ـــرق، گاز، مخاب ادارات آب، ب

ـــد. ـــزار ش ـــه 8 برگ منطق
در ایــن جلســه راه کارهــای اجــرای اصولــی 
طــرح بررســی و در مــورد نحــوه شــیب بنــدی 
مســیر و هدایــت آبهــای ســطحی تبــادل نظــر 

و تصمیــم گیــری شــد.
مــورد  ایــن  در   8 منطقــه  شــهردار 
ــر  ــات در نظ ــن جلس ــزاری ای ــا برگ ــت:  ب گف
داریــم هماهنگی هــای الزم را بــا نهادهــا و 
ــی  ــت اجرائ ــف جه ــای مختل ادارات و واحده
ــام  ــا انج ــا ب ــم ت ــام دهی ــروژه انج ــازی پ س
ــام  ــت تم ــا جدی ــروژه ب ــای الزم، پ هماهنگی ه
ــود. ــی ش ــی اجرائ ــکات احتمال ــدون مش و ب

اعالم زمان ثبت نام آزمون تبدیل 
وضعیت استخدامی شهرداری ها

رشـته های شـغلی، شـرایط احـراز تحصیلـی 
و منابـع و مـواد سـواالت تخصصـی و کاربـردی 
قـراردادی  کارکنـان  وضعیـت  تبدیـل  آزمـون 
شـهرداری ها و همچنیـن تاریخ شـروع ثبت نام 

کارکنـان شـهرداریهای کشـور اباغ شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، محمد حسـن 
آبـادی ،مدیـرکل دفتـر نوسـازی، تحـول اداری 
و  شـهرداریها  سـازمان  اطاعـات  فنـاوری  و 
خبـر  ایـن  اعـام  ضمـن  کشـور  دهیاریهـای 
گفـت: پیرو ابـاغ دسـتورالعمل تبدیل وضعیت 
رشـته   38 شـهرداریها،  قـراردادی  کارکنـان 
شـغلی مشـاغل شـهرداریها بـا شـرایط احـراز 
تحصیلـی و منابـع و مـواد سـواالت تخصصـی 
آمادگـی  جهـت  مذکـور  آزمـون  کاربـردی  و 
کارکنـان شـهرداریها در آزمـون تبدیل وضعیت 

اسـتخدامی ابـاغ شـده اسـت.
وی اضافــه کــرد: کارکنــان قــراردادی و غیــر 
رســمی شــهرداریها کــه دارای شــرایط آزمــون 
از  می تواننــد  می  باشــند  وضعیــت  تبدیــل 
تاریــخ ۲0 اردیبهشــت لغایــت 3 خــرداد ســال 
جــاری از طریــق ســایت ثبــت نــام کــه توســط 
اســتانداری ذیربــط در اختیــار داوطلبیــن قــرار 

خواهــد گرفــت، اقــدام کنــد.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری 
اطاعات سازمان شـهرداریها و دهیاریهای کشور 
موفـق  کـه  شـهرداری هایی  افـزود:  همچنیـن 
بـه اصـاح و اخـذ تائیدیـه و اجـرای سـاختار 
سـازمانی سـتاد، مناطق و سـازمان های وابسـته 
و اساسـنامه  های آنـان نشـده  اند، می  بایسـت تا 
قبـل از صـدور مجـوز تبدیـل  وضعیـت از سـوی 

ایـن سـازمان اقدامـات الزم را بـه عمـل آورند.
غیــر  در  کــرد:  اضافــه  ابــادی  حســن   
اینصــورت کارکنــان آن شــهرداری ها براســاس 
ــور،  ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــوز س مج
تبدیــل  آزمــون  فراینــد  در  نمی  تواننــد 

 وضعیــت اســتخدامی شــرکت کننــد.

جمع آوری روزانه 200 تن زباله 
توسط شهرداری منطقه 4

ــه  ــت: روزان ــز گف ــه 4 تبری ــهردار منطق ش
حــوزه  ســطح  از  زبالــه  تــن   ۲00 حــدود 
ــود. ــع آوری می ش ــه 4 جم ــهرداری منطق ش
ــز،  ــه 4 تبری ــهرداری منطق ــزارش ش ــه گ ب
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــر امجــدی ب اکب
ــن  ــور میانگی ــه ط ــه ب ــر روزان ــال حاض در ح
ــات  ــای خدم ــط اکیپ ه ــه توس ــن زبال ۲00 ت
ــه محــل  شــهری در 3 ناحیــه جمــع آوری و ب

ــود. ــل می ش ــه حم ــن زبال دف
ــه 4 از  ــهرداری منطق ــرد: ش ــه ک وی اضاف
ــه  ــک زبال ــای تفکی ــرای طرح ه ــا اج ــق ب طری
و  فرهنگــی  بســته های  توزیــع  مبــدا،   از 
ــا  ــاش دارد ت ــی، ت ــای عموم ــه آموزش ه ارائ
ــرورت  ــک ض ــوان ی ــه عن ــه را ب ــت زبال مدیری
ــد. ــه کن ــه نهادین ــطح منطق ــی در س فرهنگ

ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــه 4 ب ــهردار منطق ش
ــا اســتفاده از ماشــین آالت مکانیــزه  منطقــه ب
ســعی  زبالــه  آوری  جمــع  مخزن هــای  و 
ورود  از  و جلوگیــری  بهداشــت  افزایــش  در 
شــیرابه ها بــه محیــط دارد، افــزود: مســیرهای 
حمــل زبالــه بــه صــورت روزانــه توســط 
معاونــت خدمــات شــهری پاکســازی می شــود.
امجـدی اقدامـات و فعالیت هـای این حوزه را 
در مراقبـت از محیـط زیسـت بـا هـدف صیانت 
از زمیـن پـاک خوانـد و گفـت: یکـی از عوامـل 
مهـم آلودگـی زمین در شـهرها، زباله اسـت که 
در ایـن زمینـه شـهرداری منطقـه 4 بـا اجـرای 
طرح هـای آمـوزش شـهروندی سـعی درکاهش 

تولیـد زبالـه و تفکیک از مبـدا دارد.

نیسان، پراید و پژو در صدر 
مردودی های معاینه فنی

مدیـــر امـــور اجرایـــی معاینـــه فنـــی بـــا 
ـــترین  ـــت: بیش ـــیمفا گف ـــامانه س ـــه س ـــاره ب اش
ــژو  ــد و پـ ــان، پرایـ ــا نیسـ ــای مـ مردودی هـ
هســـتند کـــه از ناحیـــه ایمنـــی مـــردود 

ند. می شـــو
ــت:  ــر گف ــعید قیص ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
بعــد از راه انــدازی ســامانه ملــی یکپارچــه 
ــه  ــش یافت ــا افزای ــی،   محدودیت ه ــه فن معاین
ــی خــودرو در  ــه فن ــور معاین ــت: ام اســت، گف
اســاس سیاســت های  بــر  قبــل  ســال های 
ــره ای  ــاره جزی ــن ب ــت و در ای ــی مدیری محل

رفتــار و اعمــال نظــر می شــد.
وی افــزود: در ســال ۹3  بــر اســاس مصوبــه 
ــا  ــف شــد ت ــت، وزارت کشــور مکل هیئــت دول
ــی را راه  ــه فن ــه معاین ــی یکپارچ ــامانه مل س
ــی  ــه فن ــز معاین ــی مراک ــد و تمام ــدازی کن ان
ــد. از  ــل کن ــامانه عم ــن س ــت ای ــت مدیری تح
ــز  ــا در مراک ــد محدودیت ه ــه بع ــخ ب آن تاری
معاینــه فنــی و دقــت نظــر بیشــتر شــد و 
ــه  ــت و ب ــورت گرف ــون ص ــال قان ــی اعم حت
صــورت یکپارچــه تمامــی مراکــز معاینــه فنــی 
ــد. ــر اســاس یــک حــدود مجــاز عمــل کردن ب

قیصـــر در خصـــوص رد شـــدن خودروهـــا 
ـــئله  ـــن مس ـــرد: ای ـــار ک ـــی اظه ـــه فن از معاین
ـــر  ـــه ازای ه ـــر ب ـــت و اگ ـــزایی داش ـــر بس تاثی
ـــون  ـــتیم، اکن ـــردودی داش ـــک م ـــودرو ی 15 خ
بـــه ازای هـــر شـــش خـــودرو یـــک خـــودرو 
داریـــم. ایـــن آمارهـــا نشـــان می دهـــد کـــه 
اعمـــال قانـــون و یکپارچگـــی مطلـــوب و 

نتیجـــه بخـــش بـــوده اســـت.
ــر  ــی خاط ــه فن ــی معاین ــور اجرای ــر ام مدی
نشــان کــرد: البتــه در رفتــار و عملکــرد مراکــز 
مــا ایراداتــی وجــود دارد و قطعــا ایــن خطاهــا 
بــه جــرات  امــا  بــه صفــر نرســانده ایم  را 
می تــوان اعــام کــرد کــه توانســته ایــم خطــا 
ــه  ــز معاین را چــه ســهوا و چــه عمــدا در مراک

ــج درصــد برســانیم. ــر پن ــه زی ــی ب فن
وی بـــا اشـــاره بـــه ســـامانه ســـیمفا 
بیـــان کـــرد: ســـیمفا سامانه ایســـت کـــه 
مردودی هـــا را آنالیـــز می کنـــد، اکنـــون 
ـــد  ـــان، پرای ـــا نیس ـــای م ـــترین مردودی ه بیش
ـــردود  ـــی م ـــه ایمن ـــه از ناحی ـــژو هســـتند ک و پ

ند. می شـــو
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــر ب قیص
ــامانه  ــن س ــر ذره بی ــازان زی ــرد خودروس عملک
ســیمفا اســت، تصریــح کــرد: ســامانه یکپارچــه 
معاینــه فنــی، تمــام نتایــج آزمون هــا را تحلیــل 
بــرای  اتفــاق  ایــن  می کنــد،  پــردازش  و 
ــاع از حقــوق  تحکیــم حقــوق شــهروندی و دف
ــرد  ــات و عملک ــوان اطاع ــردم اســت و می ت م
ــا  ــاند ت ــردم رس ــاع م ــه اط ــازها را ب خودروس
آنهــا در جریــان کیفیــت خودروهایــی کــه 

ــد. ــرار بگیرن ــد ق ــتفاده می کنن اس

معــاون مالــی اداری شــهردارتبریز، بــر لــزوم 
شناســایی و کســب درآمدهــای پایداربــرای 
ــات  ــه خدم ــی و ارائ ــای عمران ــن هزینه ه تامی

ــه شــهروندان تاکیــد کــرد. بهینــه ب
بــه گــزارش شــهریار بــه نقــل از اداره درآمد، 
دراولیــن جلســه مدیــر کل درآمــد شــهرداری 
اداری  و  مالــی  معــاون  معیــت  در  تبریــز 
شــهرداری بــا حضــور کارشناســان و مســئولین 
ــر  ــا تاکیــد ب درآمــد مناطــق، مظفرســلیمانی ب
شــفاف ســازی امــور درآمــدی و پیگیــری جدی 
ــهرداری  ــات ش ــد و مطالب ــول درآم ــرای وص ب
تبریــز، خواســتار کادرســازی نیروهــای فنــی در 

ایــن حــوزه شــد.
ــای  ــزود: شناســایی و کســب درآمده وی اف
پایــدار بــرای تامیــن هزینه هــای عمرانــی شــهر 
تبریــز و ارائــه خدمــات بهینــه بــه شــهروندان 
ــن  ــکاران ای ــت هم ــداف و اولوی ــز اه ــد ج بای

حــوزه قــرار گیــرد.
در  شــهردارتبریز،  ادارای  مالــی  معــاون   
ــر  ــت و تدبی ــا مدیری ــدوارم ب ــت امی ــه گف ادام

ــد  ــران توانمن ــه از مدی ــین زاده ک ــر حس دکت
ــت  ــز اس ــهرداری تبری ــوان ش ــرب و ج و مج
حــل  و  درآمــدی  منابــع  افزایــش  شــاهد 
مشــکات موجــود و برداشــته شــدن گام هــای 
اساســی در جهــت ارائــه خدمــات مطلــوب بــه 

ــیم. ــی باش ــهروندان گرام ش
در ادامــه جلســه محمــد حســین زاده مدیــر 
ــت و  ــه اهمی ــز، ب ــهرداری تبری ــد ش کل درآم
ــد  ــب درآم ــزدر کس ــد تبری ــش اداره درآم نق
پایــدار بــرای شــهرداری تبریــز اشــاره و اظهــار 
ــده از  ــاذ ش ــر اتخ ــت ها و تدابی ــت: سیاس داش
اداره کل، می توانــد در حــوزه  ایــن  ســوی 
ــادی، نوســازی و بهســازی شــهری  عمــران، آب
ــش  ــهری، نق ــت ش ــوان مدیری ــردن ت ــاال ب و ب

ــد. ــته باش ــی داش اساس

وی تصریــح کــرد: در تهیــه دفترچــه عوارض 
ــا  ــود ت ــی می ش ــش بین ــواردی پی ــی م محل
رغبــت و اشــتیاق شــهروندان نســبت بــه 
نوســازی و ایجــاد منابــع درآمــدی پایــدار 
ــق  ــد مناط ــئولین درآم ــردد و از مس ــاذ گ اتخ
ــبت  ــا نس ــم ت ــتاد می خواهی ــان س و کارشناس
بــه بررســی و مطالعــه مشــکات مناطــق اقــدام 
نمــوده و حتمــا درهنــگام تهیــه و تدویــن 
تعرفــه عــوارض محلــی در رفــع مشــکات 

ــود. ــول ش ــی معم ــات عملیات ــود اقدام موج
ــز، ضمــن  ــرکل درآمــد شــهرداری تبری مدی
اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه منابــع انســانی در 
ســاختار ســازمانی، بــا بیــان اینکــه در تقویــت 
و  در ســتاد  انســانی  نیــروی  کادرســازی  و 
مناطــق حتمــا بایــد تــاش شــود، خاطرنشــان 

ــن  ــوزش ضم ــاس، آم ــن اس ــر ای ــاخت: ب س
ــش تخصصــی  ــرای افزای ــی ب ــت و پودمان خدم
ــهای  ــب کاس ــی در قال ــی و عمل ــوان علم و ت

ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ آموزشــی عملیات
حســـین زاده در بخـــش دیگـــری از ســـخنان 
خـــود اظهـــار داشـــت: بحـــث عـــوارض 
نوســـازی و مشـــاغل، جـــزو مباحثـــی اســـت 
ـــرا  ـــت؛ زی ـــژه داش ـــه وی ـــه آن توج ـــد ب ـــه بای ک
ـــهرداری ها  ـــرای ش ـــدار ب ـــع پای ـــی از مناب بخش

محســـوب می گـــردد.
 وی ازبرگــزاری جلســات ماهانــه بــا مدیــران 
ــه منظــور یکپارچــه ســازی عملکــرد  درآمــد ب
ــوارد و مشــکات بوجــود  مناطــق و بررســی م
آمــده در حــوزه درآمــد خبــر داد و گفــت: برای 
تســریع و تســهیل امــور بایــد بحــث بروکراســی 
را حــذف کــرده و بررســی مشــکات بــه اســانی 

صــورت گیــرد.
در پایــان جلســه مدیــران و کارشناســان 
ــنهادات  ــرات و پیش ــکات، نظ ــز مش ــتاد نی س

ــد. ــان کردن ــود را بی خ

معاون مالی اداری شهردارتبریز تاکید کرد:

لزوم شناسایی و کسب درآمدهای پایدار

مدیر توسعه صنایع دستی ارسیکا :
تداوم جشنواره »جایزه تبریز«، باعث 

رشد و توسعه هنر اسالمی می شود

مدیـر توسـعه صنایـع دسـتی ارسـیکا تداوم 
جشـنواره جایـزه تبریـز را اقدامـی مهـم بـرای 
ایجـاد خاقیـت و رشـد و نـوآوری در عرصـه 

صنایـع دسـتی عنـوان کـرد.
بـه گـزارش شـهریار، نزیـه معـروف در آئین 
گشـایش بخش نمایشـگاهی سـومین جشنواره 
خاقیـن و نـوآوری تبریـز در هنرهای اسـامی 
دوره هـای  در  شـد:  یـادآور  دسـتی  صنایـع  و 
ایـن  از  بسـیاری  دسـتاوردهای  بـه  گذشـته 
جشـنواره دسـت یافتیم و تـداوم آن باعث رونق 

هنرهـای اسـامی خواهـد شـد.
وی ادامـه داد: ایـن جشـنواره بـه هنرمنـدان 
فرصـت می دهـد که تبـادل اطاعات انجـام دهند 
و چرخـه اقتصـادی هنرمنـدان به حرکـت بیفتد.

ارسـیکا  دسـتی  صنایـع  توسـعه  مدیـر 
یادآورشـد: صنایـع دسـتی به جایگاهی رسـیده 
اسـت کـه می تواند ویترینـی از اصالـت فرهنگ 

باشـد. اسـامی  کشـورهای 
نزیـه معـروف خاطر نشـان کـرد: گردهمایی 
هنرمنـدان جهـان اسـام فرصتی بـرای گفت و 
گوی تمدن های مختلف اسـت و ارسـیکا سـعی 
دارد بـا تکیـه بـر ایـن اصـل تضاد هـا را کاهش 

داده و بـه نقاط مشـترک تاکیـد کند.
اهمیـت  بـر  خـود  سـخنان  پایـان  در  وی 
یـادآور  اسـامی  آکادمیـک هنـر  آموزش هـای 
زمینـه  تبریـز  اسـامی  هنـر  دانشـگاه  شـد: 
مناسـبی بـرای آمـوزش علمـی و احیـای هنـر 
اسـامی اسـت امـا بایـد بـه تاسـیس مـدارس 
ویـژه هنـر اسـامی در ایـران نیـز توجـه شـود.
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ســرمایه گذاری های  توســعه  معــاون 
صنعتــی ایــدرو معتقــد اســت کــه قیمــت 
بــه کشــورهای  ایــران نســبت  خــودرو در 
وی  نیســت.  گــران  صنعتــی  و  تولیــدی 
ــا  ــی خودروه ــد برخ ــف تولی ــن از توق همچنی
ــا  ــق ب ــدم تطبی ــورت ع ــال 13۹۷ در ص در س
ــر  ــده و تغیی ــن ش ــتاندارد تعیی ــورد اس 83 م

داد. خبــر  پلت فــرم 
ایســنا، فــرداد دلیــری در   بــه گــزارش 
ــه اینکــه ســال گذشــته صحبت هــای  پاســخ ب
ــد و  ــد پرای ــاره توقــف خــط تولی مختلفــی درب
ــن مســاله  ــت ای ــا در نهای ــژو 405 مطــرح ام پ
عملــی نشــد و مســئوالن تصمیــم گرفتنــد تــا 
دی مــاه ســال 13۹۷ ایــن فرصــت را در اختیــار 
خودروســازان قــرار دهنــد تــا در صــورت 
افزایــش اســتانداردها از  تغییــر پلت فــرم و 
ــورد، خودروهــای مدنظــر  ــه 83 م ــورد ب 5۲ م
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــه دهن ــان ادام ــه حیات ش ب
این کــه بتــوان ســطح اســتانداردها را چــه 
ــوخت و  ــرف س ــا، مص ــش آالیندگی ه در بخ
اســتانداردهای ایمنــی افزایــش داد مســاله ای 
کــه توســط ســازمان ملــی اســتاندارد تدویــن 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  و  اســت  شــده 
ــت ها  ــن سیاس ــری از ای ــش دیگ ــارت بخ تج

را تعییــن می کنــد.

تولیدسهمیلیونخودرودرافق۱404
وی ادامــه داد: وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت نیــز بــه دنبــال روش هــای تولیــد 
جدیــد و نیــز اســتانداردهای بــروز اســت تــا بــا 
گذشــت زمــان کیفیــت خودروهــا بــاال بــرود و 
ــودروی  ــت خ ــه صنع ــم ک ــی می دانی ــه خوب ب
ــادرات 30  ــه ص ــد ب ــق 1404 بای ــران در اف ای
درصــدی نائــل شــود و اگــر خودروهــای مــا بــه 

ــوان  ــد نمی ت ــت نیابن ــای الزم دس تکنولوژی ه
ــه هــدف تعییــن شــده رســید. ب

ســرمایه گذاری های  توســعه  معــاون   
صنعتــی ایــدرو بــا اشــاره بــه این کــه در 
ــودرو در  ــون خ ــه میلی ــد س ــال 1404 بای س
داخــل تولیــد شــود کــه حــدود یــک میلیــون 
ــان  ــوند، بی ــادر ش ــداد ص ــن تع ــودرو از ای خ
کــرد: رســیدن بــه عــدد ســه میلیــون خــودرو 
کــه تعــداد دو میلیــون دســتگاه آن بــرای 
ــت؛  ــترس نیس ــت دور از دس ــل اس ــاز داخ نی
به طــور مثــال در ســال 13۹5 نزدیــک بــه 
یــک میلیــون و 400 هــزار خــودرو در کشــور  
بــه  فــروش رســیده و اگــر حــدود 100 هــزار 
ــون  ــک میلی ــم ی ــی بدانی دســتگاه آن را واردات
ــته در  ــال گذش ــی س ــودرو ط ــزار خ و 300 ه

ــت. ــده اس ــد ش ــور تولی کش

عدمامکانادامهتولیدبرخیخودروها
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دلیــری بــا بیــان اینکــه رســیدن بــه تولیــد 
ســه میلیــون دســتگاه خــودرو در ســال 1404 
نیســت،  دسترســی  از  دور  و  بــزرگ  عــدد 
ــه  ــا مســاله رســیدن ب ــرد: ام ــر نشــان ک خاط
30 درصــد صــادرات خودروهــای تولیــد شــده 
ــد در  ــه بای ــت ک ــاله ای اس ــق 1404 مس در اف
ــن  ــود، بنابرای ــی ش ــف بررس ــای مختل جنبه ه
ــت  ــن اس ــور ای ــت و کش ــتراتژی های دول اس
ــر  ــر و بهت ــای باکیفیت ت ــم خودروه ــه بتوانی ک
تولیــد کنیــم، چراکــه بــا خودروهــای موجــود 
ــت کــرد و بازارهــای محــدودی  ــوان رقاب نمی ت

ــد  ــا وجــود خواه ــرای م ــارج از کشــور ب در خ
داشــت.

نظــر  مــورد  اســتانداردهای  افــزود:  وی 
ایــن  براســاس  قاعدتــا  و  شــده  تدویــن 
ــد  ــا حاضــر نخواهن اســتاندارد برخــی خودروه
بــود بــه تولیــد ادامــه دهنــد، چــرا کــه 
امــکان  و  نیســت  بــروز  آن  پلت فرم هــای 
ادامــه تولیــد آنهــا بــا پلت فرم هــای فعلــی 
ــن  ــتانداردهای تدوی ــه اس ــتیابی ب ــرای دس ب

نیســت. امکان پذیــر  شــده 

قیمتخودرودرایرانگراننیست
معــاون توســعه ســرمایه گذاری های صنعتــی 
ایــدرو در پاســخ بــه ایــن مســاله کــه بســیاری 
معتقدنــد قیمــت خــودرو در ایــران اعــم از 
خودروهــای داخــل و خودروهــای وارداتــی 
باالســت، گفــت: خیــر قیمــت خــودرو در 
ایــران گــران نیســت، بایــد مقایســه بــه صــورت 
درســت انجــام شــود. برخــی از کشــورها صرفــا 
ــوارض  ــه ع ــتند و هیچ گون ــده هس مصرف کنن
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــر واردات آنه ــی ب و مالیات
ــا  ــان را ب ــور خودم ــد کش ــا بای ــود و م نمی ش

ــم. ــه کنی ــورهایی مقایس ــن کش چنی
ـــودرو  ـــت خ ـــه قیم ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش وی ب
بایـــد در ایـــران نســـبت بـــه کشـــورهای 
ــه  ــود کـ ــع شـ ــاس واقـ ــورد قیـ ــری مـ دیگـ
ــوان  ــتند، عنـ ــی هسـ ــده و صنعتـ تولیدکننـ
ـــی  ـــورهای صنعت ـــد از کش ـــر بخواهی ـــرد: اگ ک
خـــودرو خریـــداری کنیـــد قیمت هـــا بســـیار 
ـــه  ـــادرات ب ـــرای ص ـــور ب ـــی آن کش ـــت ول باالس

ـــات  ـــه مالی ـــوارض و ن ـــه ع ـــر ن ـــورهای دیگ کش
در نظـــر می گیـــرد، بلکـــه سیاســـت های 
ــد  ــرار می دهـ ــر قـ ــز مدنظـ ــویقی را نیـ تشـ
ــور  ــه منظـ ــورهایی بـ بنابرایـــن چنیـــن کشـ
دســـتیابی بـــه بـــازار کشـــورهای هـــدف 
خودروهـــای خـــود را بـــدون عـــوارض و 

مالیـــات عرضـــه می کننـــد.
دلیـــری ادامـــه داد: اگـــر بخواهیـــم در 
ــی  ــورهای صنعتـ ــد کشـ ــز هماننـ ــران نیـ ایـ
ـــات  ـــد مالی ـــادرات بای ـــرای ص ـــم ب ـــار کنی رفت
ـــر  ـــا در نظ ـــا ب ـــم و از آن ه ـــاز نگیری از خودروس
ــت  ــویقی حمایـ ــت های تشـ ــن سیاسـ گرفتـ
ـــادرات  ـــور ص ـــک کش ـــر ی ـــه اگ ـــرا ک ـــم، چ کنی
ـــاوری  ـــف فن ـــه ضع ـــوم ب ـــد محک ـــته باش نداش

و منابـــع مالـــی خواهـــد بـــود. 
وی بــا بیــان این کــه طراحــی و توســعه 
در هــر صنعتــی هزینه بــر بــوده و نیازمنــد 
ــوال  ــت: معم ــت، گف ــی اس ــی باالی ــطح علم س
ــیاری از  ــروزه بس ــی کار ام ــل پیچیدگ ــه دلی ب
ــا یکدیگــر را  ــا همــکاری ب خودروســازهای دنی
ــرا  ــد چ ــرار می دهن ــود ق ــت های خ در سیاس
کــه بــه تنهایــی از پــس پرداخــت هزینه هــای 
طراحــی و توســعه بــر نمی آینــد و بــا شــراکت 
ــف  ــای مختل ــعه را در بخش ه ــق و توس تحقی

ــد. ــرار می دهن ــر ق مدنظ

اقتصاد و صنعت
ــه در آذربایجــان شــرقی  ــی فقی نماینــده ول
بــا بیــان اینکــه رکــود اقتصــادی بــرای مــردم 
ــه  قابــل تحمــل نیســت، گفــت: دولــت بایــد ب

ــان باشــد فکــر اشــتغال جوان
بــه گــزارش فــارس، آیــت اهلل محســن 
مجتهــد شبســتری در دیــدار جوانــان منتخــب 
اســتان، بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
جــوان، دوران جوانــی را بــه عنــوان یــک 
ــد و  ــوان کردن ــم عن ــمند و مغتن فرصــت ارزش
ــان  ــن زم ــی بهتری ــت: دوران جوان ــار داش اظه
بــرای فراگیــری علــم و تحصیــل کمــاالت 
ــم  ــوزش عل ــت آم ــرا در دوران کهول ــت زی اس

ــت. ــخت اس ــیار س بس
ــرقی  ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
ــرورش در  ــوزش و پ ــت آم ــه اهمی ــا اشــاره ب ب
تربیــت جوانــان و نوجوانــان، ابــراز داشــت: 
ــرورش و  ــوزش و پ ــی آم ــای تربیت در بخش ه
آمــوزش عالــی نقــص اساســی وجــود دارد کــه 
بایــد اداره کل ورزش و جوانــان ایــن نقایــص را 

برطــرف ســازد.
ــه ای  ــه گون ــان ب ــه جوان ــزود: روحی وی اف
ــاق  ــر احق ــه فک ــب و ب ــت طل ــه عدال ــت ک اس
ــرا آلودگی هــای  ــان می  باشــند، زی حــق مظلوم
دنیــا جــوان را غــرق نکــرده و ایــن امــر موجــب 

ــود. ــی می ش ــی روح تجل
ــوزش  ــی آم ــر تربیت ــز اث ــه تبری ــام جمع ام
از  باالتــر  مــوارد  برخــی  در  را  پــرورش  و 
خانواده هــا دانســت و خاطرنشــان کــرد: در 
ــاه  ــن م ــم و چندی ــرار داری آســتانه تابســتان ق
ــا  ــه ب ــتند ک ــکار هس ــان بی ــان و نوجوان جوان
ــت  ــات فراغ ــاالی اوق ــیت ب ــه حساس ــه ب توج
بایــد کاس هــای متنوعــی در مراکــز مربوطــه 

ــود. ــزار ش ــاجد برگ ــوص مس ــی الخص عل
نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری، بــا 

ــه نقــش مســاجد؛ در کنــار نمازهــای  اشــاره ب
کامپیوتــر  کاس هــای  برگــزاری  جماعــت 
مطلــوب  را  تقویتــی  کاس هــای  دیگــر  و 
دانســت و ابــراز داشــت: بــا توجــه بــه ســفارش 
ــه شــنا و  ــی الخصــوص ب ــه ورزش عل اســام ب
تیرانــدازی از ایــن مســئله نیــز غفلــت نکنیــد.

جهانـی  مجمـع  عالـی  شـورای  رئیـس 

اهل بیـت )ع(، بـا بیـان اینکـه طـاق در اسـام 
بـه شـدت نهی شـده اسـت، تصریح کـرد: یکی 
از مشـکات اساسـی کشـور مـا مسـئله طـاق 
اسـت که باید این مسـئله بسـیار جـدی گرفته 
شـود و بایـد آمار ازدواج ها بسـیار جلوتـر از آمار 
طاق هـا باشـد ولـی در اثـر غفلت هـا و عـدم 
پیـش  اختافاتـی  اجتماعـی،  اخـاق  رعایـت 

می آیـد کـه در نهایـت کار زوجیـن بـه طـاق 
می کشـد.

ــا  ــه( ب ــه ای )دام ظل ــام خامن ــده ام نماین
ــده از  ــام ش ــای اع ــی آماره ــه برخ ــاره ب اش
طــرف مســووالن بــرای کاهــش بیــکاری، 
ــم  ــکل مه ــک مش ــتغال ی ــئله اش ــزود: مس اف
و اساســی کشــورمان اســت و دولــت بایــد 
ــداد  ــرا تع ــان باشــد زی ــه فکــر اشــتغال جوان ب
اشــتغال  تقاضــای  بــا مضمــون  نامه هایــی 
ــده و  ــم نش ــود ک ــال می ش ــا ارس ــر م ــه دفت ب

همــان روال ســابق ادامــه دارد.
آیــت اهلل مجتهــد شبســتری بــا ابــراز تأســف 
از ورود برخــی افــراد بــه شــوراها؛ آن را موجــب 
نارضایتــی و گلــه منــدی مــردم دانســت و 
اظهــار داشــت: در انتخابــات شــوراها و هــم در 
ــه؛  ــا انتخــاب آگاهان ریاســت جمهــوری بایــد ب
افــرادی را انتخــاب کنیــد کــه اصلــح، مخلــص 
و والیــت مــدار باشــند و دولتــی ســر کار بیایــد 
ــکن و ازدواج  ــر اشتغال،مس ــه فک ــاً ب ــه واقع ک
جوانــان و معیشــت مــردم اســت، ایــن گرانــی، 
رکــود اقتصــادی و ایــن بیکاری هــای زیــاد 

بــرای مــردم قابــل تحمــل نیســت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی، 
حضـور مـردم در پـای صندوق هـای رأی را بـه 
منزلـه ثبـات نظـام دانسـت و تاکیـد کرد: شـما 
خودتـان کـه حتمـاً متعهـد هسـتید و شـرکت 
بـرای  نیـز  آشـنایان  و  دوسـتان  از  می کنیـد 
افـراد  تـا  انتخابـات دعـوت کنیـد  شـرکت در 
اصلحـی را انتخـاب کننـد، زیـرا اصـل حضـور 
سـبب اقتـدار کشـور و ثبـات نظـام جمهـوری 
و  می بـرد  حسـاب  دشـمن  و  اسـت،  اسـامی 
اگـر دشـمنان ببیننـد حضـور مـردم کم اسـت، 
دوبـاره بـرای تضعیف کـردن نظام دنـدان طمع 

می کننـد. تیـز 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

رکود اقتصادی برای مردم 
قابل تحمل نیست

ــازی  ــازمان خصوصــی س ــس س مشــاور رئی
تاکیــد کــرد: بانــک هایــی کــه تعامــل مطلــوب 
ــا ســهام عدالــت نداشــته باشــند، در صــورت  ب
ــردم  ــه م ــداوم همــکاری نکــردن مناســب، ب ت

ــوند. ــی می ش معرف
جعفــر ســبحانی بــا بیــان اینکــه ایــن تعــداد 
از مشــموالن ظــرف 18 روز شــماره شــبای 
ــود  ــت س ــرای دریاف ــی را ب ــاب های بانک حس
ــد،  ــرده ان ــه ک ــازمان ارائ ــن س ــه ای ــهام ب س
گفــت: مشــموالن پــس از ثبــت اطاعــات 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــد از آن ب ــد 15 روز بع ــود بای خ
ســامانه مراجعــه کننــد تــا اگــر مشــکلی وجــود 
نداشــت، اطاعیــه ســازمان خصوصــی ســازی 

ــا ارســال شــود. ــرای آنه ب
بــه گــزارش ســنا، وی بــا تشــریح جزئیــات 
جلســه اخیــر ســتاد ســاماندهی ســهام عدالــت 
در ســازمان خصوصــی ســازی، ادامــه داد: اگــر 
ــه  ــوط ب شــماره شــبای بانکــی وارد شــده مرب
فــرد مشــمول نباشــد و یــا مربــوط بــه حســابی 
ــی  ــبکه بانک ــی در ش ــر دلیل ــه ه ــه ب ــد ک باش
مســدود شــده باشــد یــا فعــال نباشــد، از 
طریــق ســامانه ســهام عدالــت یــا ارســال 

ــود. ــام می ش ــرد اع ــه ف ــک ب پیام
ــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــرای  ســـبحانی بـ
دریافـــت ســـود ســـهام عدالـــت، وارد کـــردن 
ـــامانه  ـــمول در س ـــاب مش ـــبای حس ـــماره ش ش
ــار داشـــت: در جلســـه  الزامـــی اســـت، اظهـ
ـــر  ـــه عص ـــت ک ـــهام عدال ـــاماندهی س ـــتاد س س
ـــکاری  ـــد، هم ـــزار ش ـــروز( برگ ـــنبه) دی روز ش
نامناســـب برخـــی بانک هـــا و موسســـات 
اعتبـــاری بـــا طـــرح ســـاماندهی ســـهام 
عدالـــت بـــه عنـــوان یکـــی از مهـــم تریـــن 
طرح هـــای اقتصـــاد مقاومتـــی مطـــرح و 

بحـــث شـــد.
وی تاکیــد کــرد: در ایــن جلســه مقــرر شــد 

در نامــه ای بــه بانک هــای عامــل دارای تعامــل 
ضعیــف بــا ســامانه ســهام عدالــت، اخطــار داده 
ــر  ــب ت ــکاری مناس ــت هم ــا درخواس و از آنه

شــود.
ــازی  ــازمان خصوصــی س ــس س مشــاور رئی
تاکیــد کــرد: بانــک هایــی کــه تعامــل مطلــوب 
ــا ســهام عدالــت نداشــته باشــند، در صــورت  ب
ــردم  ــه م ــداوم همــکاری نکــردن مناســب، ب ت

ــوند. ــی می ش معرف
ـــازی  ـــازمان خصوصـــی س ـــس س مشـــاور رئی
ـــا  ـــت ت ـــهام عدال ـــموالن س ـــرد: مش ـــد ک تاکی
ـــماره  ـــد ش ـــت دارن ـــاه فرص ـــهریور م ـــان ش پای
ـــد  ـــامانه وارد کنن ـــن س ـــه ای ـــود را ب ـــبای خ ش
ـــه  ـــل نیم ـــه اوای ـــز ب ـــهام نی ـــود س ـــز س و واری

ـــت. ـــده اس ـــول ش ـــال موک دوم س
کــه  آنجــا  از  شــد:  یــادآور  ســبحانی 
ــزار  ــاه برگ ــر م ــی شــرکت ها تی ــع عموم مجام
ــزان ســود  ــا می ــود ت ــد منتظــر ب می شــود، بای
شــرکت های تحــت پوشــش ســهام عدالــت در 
ــاس  ــر اس ــا ب ــود ت ــخص ش ــال 13۹5 مش س
آن میــزان ســود هــر مشــمول مشــخص و بــه 
ــود و  ــز ش ــده واری ــام ش ــاب اع ــماره حس ش
ــر از نیمــه دوم ســال  ــوان زودت ــن نمی ت بنابرای

ــرد. ــت ک ــهام پرداخ ــود س ۹6 س
مشــموالن  حداکثــر  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــون و  ــت 4۷ میلی ــهام عدال ــود س ــت س دریاف
ــرا از 4۹ میلیــون  ۲00 هــزار نفــر هســتند، زی
و ۲00 هــزار نفــری کــه در طــرح ســهام 

ــون  ــدود ۲ میلی ــتند، ح ــور داش ــت حض عدال
ــه در  ــد ک ــکیل می دهن ــان تش ــر را متوفی نف
ــاره نحــوه واریــز ســود ایــن دســته  آینــده درب

از مشــموالن اطــاع رســانی می شــود.
ــفند  ــت: از 1۷ اسـ ــار داشـ ــبحانی اظهـ سـ
پارســـال تـــا 16 اردیبهشـــت جـــاری 31 
ـــت  ـــرای دریاف ـــزار مشـــمول ب ـــون و 600ه میلی
ـــرده  ـــه ک ـــامانه مراجع ـــه س ـــاب ب ـــورت حس ص
انـــد کـــه حـــدود ۷0 درصـــد مشـــموالن را 

تشـــکیل می دهنـــد.
وی دربــاره اینکــه چــه تعــداد از مشــموالن 
ــود را  ــزی خ ــهم واری ــت س ــت پرداخ درخواس
بــرای آزاد کــردن ســهام داشــته انــد؛ گفــت: در 
ــرا  ــدارد زی ایــن زمینــه عــدد دقیقــی وجــود ن
برخــی درخواســت صورتحســاب می کننــد 
امــا تــا زمــان واریــز مبلــغ مــورد نظــر ممکــن 

اســت تعلــل کننــد.
ــازی  ــازمان خصوصــی س ــس س مشــاور رئی
گفــت: در ضوابــط قبلــی مقــرر شــده بــود کــه 
ــوروز ۹6  ــد از ن ــل و بع ــت قب ــراد در دو نوب اف
ــازمان  ــاب س ــه حس ــود را ب ــهم خ ــد س بتوانن
خصوصــی ســازی واریــز کننــد کــه محدودیــت 
ــرای  ــت ب ــزان پرداخ ــاظ می ــه لح ــی را ب های

ــی آورد. ــراد بوجــود م اف
ســبحانی ادامــه داد: در اصاحــات نــرم 
ــراد می تواننــد هــر  ــزاری صــورت گرفتــه، اف اف
مــاه بخشــی از ســهم خــود را واریــز کننــد تــا 

ــود. ــا آزاد ش ــهام آنه س
مرحلــه دوم ســاماندهی ســهام عدالــت و 
مکمــل مرحلــه نخســت ســی ام فروردیــن 
ــاس آن  ــد و براس ــاز ش ــاری آغ ــال ج ــاه س م
بــه  مراجعــه  بــا  می توانســتند  مشــموالن 
ســامانه بــه آدرس www.samanese.ir بــه اعــام 
شــماره شــبای ۲4 رقمــی حســاب بانکــی 

ــد. ــه بپردازن ــا IR اولی ــراه ب ــود هم خ

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی عنوان کرد:

ثبت 18میلیون شماره شبا 
درسامانه سهام عدالت

معاون ایدرو:

خودرو در ایران گران نیست

مدیرکل صادرات سازمان توسعه تجارت:
زعفران چینی برای ایران

 مشکل ساز نمی شود

مدیرکل دفتـر هماهنگی صادرات محصوالت 
توسـعه  کشـاورزی و صنایـع غذایـی سـازمان 
تجـارت در پاسـخ بـه اظهـارات تولیدکننـدگان 
زعفـران مبنـی بـر این کـه اگـر زعفـران چیـن 
بـه بـار بنشـیند بایـد فاتحـه زعفـران ایرانـی را 
خوانـد، گفـت: بعیـد می دانیم چنیـن موضوعی 

تهدیـدی بـرای ایـران به شـمار رود.
بـه گـزارش ایسـنا، محمـود بـازاری اظهـار 
کـرد: در خصـوص زعفـران و دشـواری هایی که 
ممکـن اسـت در مسـیر صـادرات ایـن محصول 
بـه کشـورهایی ماننـد هند وجود داشـته باشـد 
بایـد گفت که کشـورهایی مانند هند و چین در 
بحث هـای تعرفـه ای هماننـد ما شـرایط و موارد 
خـاص خـود را در نظـر می گیرنـد و همان طـور 
کـه ما تـاش داریم با سیاسـت گذاری مناسـب 
نیـز  آنهـا  کنیـم  حمایـت  داخـل  تولیـدات  از 

چنیـن برخـوردی را انجـام می دهنـد.
وی اظهـار کـرد: البتـه زعفـران یـک موضوع 
خـاص اسـت کـه در حـال حاضـر حـدود ۹6 
تـا ۹۷ درصـد ظرفیـت مطلـق دنیـا متعلـق به 
ایـران اسـت؛ بدیـن ترتیـب ایـران در رتبـه اول 
صادرکننـدگان زعفـران قـرار دارد و ایـن گونـه 
نیسـت که این شـرایط بـه راحتی از بیـن برود.

صـادرات  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 
محصـوالت کشـاورزی و صنایع غذایی سـازمان 
توسـعه تجـارت ادامـه داد: اکنـون فضایی پیش 
آمـده کـه برخـی بازارهـا بـا محدودیـت حضور 
تجـار ایرانـی مواجـه شـده اند و در ایـن میـان 
در برخـی مـوارد افغانسـتان نقش حلقه واسـط 
را ایفـا می کنـد. البتـه طبیعی اسـت کـه تولید 
در حوزه هـای مختلـف بـرای تمـام کشـورهایی 
کـه شـرایط و امکان آن را داشـته باشـند نوعی 
حـق بـه حسـاب مـی رود امـا بـه هر صـورت ما 
در تولیـد زغفـران بـا سـهم بـاالی ۹5 درصـد 
بـازار، رتبـه اول صـادرات را بـه خـود اختصاص 

داده ایم.
بـازاری تصریـح کـرد: در خصـوص مدیریـت 
بازارهـای جهانـی نیـز بایـد مطالـب مختلفـی 
مـورد توجـه قـرار گیـرد. مـا در ایـن حـوزه بـه 
کافـی  توجـه  نیـز  خصوصـی  بخـش  اهمیـت 
داریـم و امیدواریـم بـا رفع محدودیـت صادرات 
بـه برخـی از کشـورها ماننـد عربسـتان نقـش 

شـود. کم رنـگ  واسـط  حلقه هـای 
وی در خصـوص زعفران چین و صدمه ای که 
ممکـن اسـت به بـازار زعفـران ایـران وارد کند، 
نیـز عنـوان کـرد: شـاید چیـن بـه ایـن عرصـه 
ورود کنـد اما با توجه به مجموع شـرایط شـاید 
ورود بـه ایـن عرصه برای کشـوری چـون چین 
مزیت چندانی نداشـته باشـد. ضمـن اینکه بازار 
ایـن کشـور بـه حـدی بـزرگ اسـت کـه حتـی 
اگـر محصولـی که در حـال حاضر از سـوی این 
کشـور کشـت شـده دو برابـر هـم شـود جـای 

نگرانـی وجـود نخواهد داشـت.
صـادرات  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 
محصـوالت کشـاورزی و صنایع غذایی سـازمان 
توسـعه تجـارت افزود: بـه هر صـورت در بخش 
کشـاورزی برخـی محصـوالت مـا ماننـد پسـته 
و زعفـران شـرایطی دارنـد کـه تنهـا ۲0 تـا 30 
درصـد تولیـد آنها بـرای مصرف داخلـی کفایت 
می کنـد و بخـش عمـده  ایـن محصـوالت صرف 
واردات می شـود. در ایـن حوزه هـا نیـز مـا بـه 
ترتیـب تولیدکننـده اول و دوم دنیـا هسـتیم و 

ظرفیـت و بازارهـای بسـیار خوبـی داریـم.
اقـــام  برخـــی  از  پایـــان  در  بـــازاری 
ـــمش،  ـــا، کش ـــته، خرم ـــد پس ـــاورزی مانن کش
میـــوه و تره بـــار، محصـــوالت حیوانـــی و 
آبزیـــان، گیاهـــان دارویـــی و چـــای بـــه 
عنـــوان عمـــده اقـــام صادراتـــی بخـــش 
ــش  ــت: در بخـ ــرد و گفـ ــام بـ ــاورزی نـ کشـ
صـــادرات گیاهـــان دارویـــی نیـــز ایـــران در 

وضعیـــت مناســـبی قـــرار دارد.

پرتاب ماهواره به فضا برای دسترسی 
آسان به اینترنت از سال 2019

شـــرکت اســـپیس ایکـــس پرتـــاب بیـــش 
از 4000 ماهـــواره بـــه فضـــا بـــرای تســـهیل 
ــاط  ــه اینترنـــت در اقصـــی نقـ ــی بـ دسترسـ
ـــرد. ـــد ک ـــاز خواه ـــال ۲01۹ آغ ـــان را از س جه

ــه در  ــرادی کـ ــارس، افـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
نواحـــی روســـتایی و کوهســـتانی زندگـــی 
ــن  ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــد بـ ــد می تواننـ می کننـ
ـــرعت  ـــت پرس ـــه اینترن ـــواره ای ب ـــات ماه خدم

دسترســـی یابنـــد.
ــرکت  ــل شـ الـــون ماســـک مدیـــر عامـ
ـــاه  ـــرح ج ـــن ط ـــد ای ـــس می گوی ـــپیس ایک اس
طلبانـــه تـــا ســـال ۲0۲4 تکمیـــل خواهـــد 
شـــد و در قالـــب آن 44۲5 ماهـــواره بـــه 
فضـــا پرتـــاب می شـــود و در قالـــب شـــبکه 
ـــش  ـــن را پوش ـــره زمی ـــام ک ـــمند تم ای هوش

ــد داد. خواهنـ
قـــرار اســـت نمونـــه اولیـــه ایـــن ماهـــواره 
ـــاب  ـــا پرت ـــه فض ـــال ۲01۷ ب ـــان س ـــل از پای قب
ــل  ــه در اوایـ ــه اولیـ ــن نمونـ ــود و دومیـ شـ
ســـال ۲018 روانـــه فضـــا شـــود. در صـــورت 
ـــد  ـــا رون ـــن پرتاب ه ـــودن ای ـــز ب ـــت آمی موفقی
مذکـــور ظـــرف یـــک دهـــه آینـــده ادامـــه 

می یابـــد.
اســـپیس ایکـــس امیـــدوار اســـت از ایـــن 
ــب  ــد نصیـ ــارد دالر درآمـ ــق 30 میلیـ طریـ
خـــود کنـــد. ایـــن شـــرکت قصـــد دارد 
در نهایـــت ۷500 ماهـــواره را در صـــورت 
ـــدرال  ـــیون ف ـــکا و کمیس ـــت آمری ـــت دول موافق
ـــد. ـــا کن ـــه فض ـــده روان ـــاالت متح ـــات ای ارتباط

برخـــی شـــرکت های دیگـــر آمریکایـــی 
نیـــز بـــا راه انـــدازی شـــبکه های پرســـرعت 
ــی  ــتند دسترسـ ــاش هسـ ــوری در تـ فیبرنـ
ـــن  ـــاده ممک ـــاط دورافت ـــت را در نق ـــه اینترن ب
ــه  ــن زمینـ ــس در ایـ ــپیس ایکـ ــد. اسـ کننـ
نیـــز ســـرمایه گـــذاری ســـنگینی بـــه عمـــل 
آورده تـــا بتوانـــد خدمـــات متنوعـــی را بـــه 

عاقمنـــدان ارائـــه کنـــد.

نوری:
کشت هندوانه و خربزه 

در بعضی مناطق ممنوع شود

ـــع  ـــاورزی،آب و مناب ـــیون کش ـــو کمیس عض
طبیعـــی مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه مـــاک 
اســـتراتژیک صرفـــه  محصـــوالت  تولیـــد 
اقتصـــادی نیست،گفت:کشـــت فراســـرزمینی 
راهـــکاری بـــرای کشـــت گونه هـــای گیاهـــی 
ــران در  ــد ایـ ــا برنـ ــر آب بـ ــاورزی پـ و کشـ

ــد. ــمارمی آیـ ــه شـ ــور بـ ــارج  ازکشـ خـ
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، ســـیدراضی نـــوری 
ـــک  ـــق خش ـــرآب در مناط ـــتهای پ ـــاره کش درب
ـــتراتژیک و  ـــر اس ـــوالت غی ـــور،گفت: محص کش
ـــای  ـــفره های آبه ـــت از س ـــرای حفاظ ـــرآب ب پ
ــرزمینی  ــت های فراسـ ــه کشـ ــی بـ زیرزمینـ
و  حفاظـــت  بنابرایـــن  شـــوند،  منتقـــل 
ـــتورکار  ـــد در دس ـــی بای ـــع آب ـــت از مناب صیان
قـــرار بگیـــرد تـــا بتـــوان طبـــق مولفه هـــای 
ــه  ــاورزی را بـ ــوالت کشـ ــادی، محصـ اقتصـ

زیرکشـــت بـــرد.
 نماینـــده  مـــردم شـــوش در مجلـــس 
توقـــف  کـــرد:  اســـامی،تصریح  شـــورای 
تولیـــد محصـــوالت اســـتراتژیک  بـــرای 
ـــچ  ـــادی" هی ـــه اقتص ـــون "صرف ـــی همچ عامل
اقتصـــادی  و  امنیتـــی  توجیـــه   گونـــه  
ــد  ــه تولیـ ــی بـ ــی تفاوتـ ــرا بـ ــدارد، زیـ نـ
ــم در  ــور حتـ ــتراتژیک بطـ ــوالت اسـ محصـ
ــا   ــرای مـ ــی بـ ــای احتمالـ ــان تحریم هـ زمـ

می شـــود. دردسرســـاز 
ـــرزمینی  ـــرا س ـــت ف ـــان اینکهکش ـــا بی  وی ب
محصـــوالت  تامیـــن  بـــرای  راهـــکاری 
ـــی  ـــع آب ـــتفاده مناب ـــا اس ـــر ب ـــاورزی آب ب کش
کشـــورهای خارجـــی تلقیمـــی شـــود،تصریح 
کـــرد: بـــا ســـرمایه گـــذاری در بخش هـــای 
آبیـــاری  مکانیـــزه  مختلـــف تکنولـــوژی 
ـــوزه  ـــوزش درح ـــق و آم ـــاری، تحقی ـــدن آبی ش
کشـــاورزی می تـــوان در  مصـــرف منابـــع 
ــده ای در  ــی شـ ــو کارشناسـ ــه نحـ ــی بـ آبـ

اراضـــی کشـــاورزی صرفـــه جویـــی کـــرد.
 عضوکمیســـیون کشـــاورزی، آب و منابـــع 
ـــعه  ـــه  توس ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــی مجل طبیع
ــن  ــاری از مهمتریـ ــن آبیـ ــتم های نویـ سیسـ
ـــوالت  ـــد محص ـــزان تولی ـــم می ـــای تنظی راهه
کشـــاورزی طبـــق منابـــع آبـــی مناطـــق 
مختلـــف کشـــور اســـت، یادآورشـــد: کشـــت 
محصـــوالت پـــرآب همچـــون هندوانـــه و 
ـــد  ـــم آب  بای ـــک و ک ـــق خش ـــزه درمناط خرب
ـــه  ـــاد صرف ـــی و  ایج ـــع آب ـــظ مناب ـــرای حف ب

اقتصـــادی تولیـــد ممنـــوع شـــود.

استخدام 
)موسسه فرهنگی ( در تبریز

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

همـکاری دعـوت می نماید.
طـــراح

 صفحه آرای روزنامه 
خبـرنـــگار 
بازاریـــاب 
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پیــشازهــرســوالی،دربــارهانجمــن
ــتان ــرطانپس ــارانس ــتازبیم حمای
اســتانآ.شتوضیحاتــیارائــهفرمائیــد:

ایــن انجمــن یــک انجمــن علمــی، تحقیقــی 
اســت کــه بــا هــدف ارائــه خدمــات مشــاوره ای 
ــایی و  ــو و شناس ــک س ــی از ی ــروه درمان و گ
بیمــاری ســرطان  بــه  مبتایــان  بازتوانــی 
ــای  ــب برنامه ه ــر، در قال ــوی دیگ ــینه از س س
ــی،  ــاوره ای، فرهنگ ــری، مش ــی، غربالگ آموزش
اســت.  شــده  ایجــاد  تفریحــی  و  ورزشــی 
مختلفــی  برنامه هــای  انجمــن  ایــن  در 
ــال  ــت و در ح ــده اس ــن ش ــا تدوی ــرای اعض ب
ــوان  ــا می ت ــن برنامه ه ــه ای ــت. از جمل اجراس
مشــاوره  درمانــی،  گــروه  برنامه هــای  بــه 
شــنا،  خصوصــی  کاس هــای  روانشناســی، 
ورزشــی،  برنامه هــای  و  یــوگا  کاس هــای 
ــای  ــوی، برنامه ه ــی و معن ــای آموزش برنامه ه
ــازی و  ــد س ــای توانمن ــگری و کاس ه گردش
ــری  ــی و غربالگ ــای آموزش ــی و برنامه ه بازتوان

ــت. اس
ــرای گســترش  ــی ب ــز برنامه های ــده نی درآین
فعالیت هــای آموزشــی و اطــاع رســانی را 
مــد نظــر داریــم کــه از طریــق برگــزاری 
ــاتید  ــکان و اس ــور پزش ــا حض ــا و ب همایش ه

ــود. ــزار می ش ــوزه برگ ــن ح ای

ــت ــیاس ــزوبیماریهای ــرطانج س
ــخیصداده ــعتش ــهموق ــبب ــهاغل ک
درمــان فرآینــد تبعــا و نمیشــود
آننیــزبــاتاخیــرآغــازمیشــود.
وضعیــتســرطانســینهدرزمینــه
ــت؟ ــهاس ــانچگون ــخیصودرم تش

ــبت  ــه نس ــینه ب ــرطان س ــبختانه س خوش
داده  تشــخیص  زودتــر  ســرطان ها  ســایر 
می شــود. چــرا کــه عایــم ایــن نــوع ســرطان 
از ســویی خانم هــا  و  زودتــر ظاهــر شــده 
می تواننــد خــود ســینه را معاینــه کننــد. 
در حالــت کلــی قرمــزی، خــارش، پوســت 
ترشــحات  خــروج  و  خون ریــزی  پرتقالــی، 
از نــوک ســینه عایــم هشــدار دهنــده ای 
هســتند کــه می تواننــد در تشــخیص بــه 
موقــع مشــکل در ســینه مــد نظــر قــرار 
ــاران  ــیاری از بیم ــه بس ــن هم ــا ای ــد. ب گیرن
ــینه  ــکل در س ــود مش ــه وج ــه متوج ــا آن ک ب
ــک  ــه پزش ــه ب ــرای مراجع ــوند ب ــود می ش خ
تمایلــی از خــود نشــان نمی دهنــد چــرا کــه از 
ــا نادیــده  خــود بیمــاری می ترســند و اساســاً ب
ــود  ــه خ ــد ب ــعی دارن ــم س ــن عای ــن ای گرفت

ــد. ــی ندارن ــکل خاص ــد مش بقبوالنن
عایــم  ایــن  کــه چنانچــه  در صورتــی 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــود و ب ــه ش ــدی گرفت ج
ــش  ــن بیمــاری افزای ــان ای شــود، شــانس درم
درصــد   80 جهــان  ســطح  در  می یابــد. 
ــه ایــن بیمــاری درمــان می شــوند  ــان ب مبتای
ــا 40 درصــد  ــار تقریب ــن آم ــا ای و در کشــور م
ــد  ــز می توان ــاف را نی ــن اخت ــت ای ــت. عل اس
و  دارو  کمبــود  مناســب،  تجهیــزات  نبــود 

ــمار آورد.  ــه ش ــت ب ــن دس ــی از ای عوامل

ــینهدر ــرطانس ــهس ــالب ــارابت آم
کشــوربــهنســبتجمعیــتدرمقایســه
بــامیانگیــنجهانــیراچگونــهارزیابــی

میکنیــد؟
متاســفانه در زمینــه آمار، همــکاری الزم را از 
ــم.  ــاهد نبوده ای ــان ش ــت بهداشــت و درم معاون
ــق  ــار دقی ــت آم ــن معاون ــار از ای ــن ب ــا چندی م
ــته ایم  ــینه را خواس ــرطان س ــه س ــان ب مبتای
ــه  ــا ارائ ــه م ــار ب ــن آم ــه ای ــن لحظ ــا ای ــه ت ک
نشــده اســت و از ایــن رو نمی تــوان قیــاس 
دقیقــی انجــام داد. بــا ایــن حــال طــی 5 ســالی 
کــه از فعالیــت ایــن انجمــن می گــذرد مــا 
توانســته ایم 500 نفــر از مبتایــان بــه ایــن 
ــم  ــر بخواهی ــم.  اگ ــایی کنی ــاری را شناس بیم
ــن  ــم، مهمتری ــی کنی ــر را برس ــن ام ــت ای عل
دلیــل عــدم مراجعــه بیمــاران بــه ایــن انجمــن 
را عوامــل فرهنگــی بــه شــمار آورد. بــا ایــن همه 
ــت  ــوان گف ــرقی می ت ــان ش ــتان آذربایج در اس
میــزان ابتــاء بــه ایــن بیمــاری بیشــتر اســت. 
ــودن  ــت نب ــل در دس ــه دلی ــه ب ــن هم ــا ای ب
ــاء  ــزان ابت ــاف می ــورد اخت ــق در م ــار دقی آم
ــی  ــن جهان ــا میانگی ــه ب ــتان در مقایس در اس

ــه داد. ــی ارائ ــر دقیق ــار نظ ــوان اظه نمی ت

شــماپیشــتربــهمشــکالتفرهنگــی
درایــنحــوزهاشــارهکردیــد،مهمترین
ــهرا ــنزمین ــیدرای ــکالتفرهنگ مش

ــد؟ ــهمیدانی چ
می تــوان گفــت از هــر 5 نفــر کــه بــه 
ــان  ــد، 4 نفرش ــه می کن ــن مراجع ــن انجم ای
نمی خواهــد ابتــاء بــه ایــن بیمــاری مشــخص 
شــود. بســیاری از بیمــاران حتــی ایــن موضــوع 
ــاع  ــز اط ــود نی ــواده خ ــکان و خان ــه نزدی را ب
ــه  ــبت ب ــا نس ــه دیدگاه ه ــرا ک ــد. چ نمی دهن
بیمــاران چنــدان مطلــوب نیســت. بســیاری از 
ــار  ــران ب ــای دیگ ــر صحبت ه ــر اث ــاران ب بیم
ــد.  ــس می کنن ــود ح ــر دوش خ ــنگینی را ب س
ــرطان  ــه س ــان ب ــت مبتای ــر داش ــد در نظ بای
ــی  ــتر همدل ــتند و بیش ــم نیس ــد ترح نیازمن
اســت کــه می توانــد ایــن عزیــزان را در پشــت 

ــد.  ــاری کن ــن بحــران ی ســر گذاشــتن ای
ــن  ــا در ای ــراز نظره ــت اب ــه داش ــد توج بای
بــاره فشــار روحــی زیــادی را بــر بیمــاران وارد 
می کنــد، چــرا کــه بــر خــاف اعضایــی ماننــد 
کلیــه، ســینه بــه عنــوان یــک عضــو جنســی، 
ــت و  ــان اس ــرای زن ــادی ب ــت زی دارای اهمی
ــرای مثــال یــک ســینه بیمــاری  زمانــی کــه ب
تخلیــه می شــود، ایــن موضــوع منجــر بــه 

ــردد.  ــار می گ ــی در بیم ــار روح ــاد فش ایج

مراســمروزجهانــیســرطانســینهو
اطــالعرســانیدقیــقوشــفافتــاچــه
ــازی ــهفرهنگس ــددرزمین ــدمیتوان ح
ــرواقــعشــود؟و وآگاهــیبخشــیموث
آیــادرایــنزمینــههمــکاریوحمایتــی
ــام ــازمانهاانج ــاوس ــوینهاده ازس

شــدهاســت؟
ــرف اول  ــه ح ــن زمین ــانی در ای ــاع رس اط
همــکاری  رســانه ها  متاســفانه  می زنــد،  را 
الزم را بــا NGO هــا  ندارنــد. ایــن موضــوع نیــز 
ــازمان های  ــه س ــه نســبت ب ــدگاه جامع ــه دی ب
مــردم نهــاد بــاز می گــردد. اگــر بخواهیــم 
ــازمان های  ــت س ــد گف ــیم بای ــن باش ــع بی واق
مــردم نهــاد یکبــاره گســترش یافتنــد و همیــن 
موضــوع باعــث شــد تــا دیــدگاه اصولــی نســبت 
ــه  ــاد در جامع ــن نه ــرد ای ــگاه و عملک ــه جای ب
ــور های  ــران، در کش ــود.برخاف ای ــاد نش ایج

فعالیت هــای  از  عمــده ای  بخــش  دیگــر 
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــط س ــی توس اجتماع
ســازماندهی می شــوند. از ایــن رو معتقــدم 
ــد رســانه ها می بایســت  ــن رون ــر ای ــرای تغیی ب
همپــای ســازمان های مــردم نهــاد گام بردارنــد 
ــی  ــت عموم ــق وضعی ــن طری ــوان از ای ــا بت ت

ــید.  ــود بخش ــه را بهب جامع
ســامت  دهکــده  در  مــا  مثــال  بــرای 
ــی  ــه برخ ــی ک ــم، زمان ــاد کردی ــه  ای ایج غرف
می گذشــتند،  مــا  غرفــه  کنــار  از  بانــوان 
ــگاه  ــه ن ــن غرف ــه ای ــد ب ــر نبودن ــی حاض حت
کننــد چــرا کــه تــرس از ایــن بیمــاری در آنــان 
نهادینــه شــده بــود. حــال اگــر اطــاع رســانی 
مناســب و آگاه ســازی جامعــه بــه نحــو مطلوب 
ــای  ــن دیدگاه ه ــیاری از ای ــرد، بس ــورت گی ص
غلــط قابــل اصــاح اســت کــه البتــه ایــن امــر 
ــازمان های  ــا س ــانه ها ب ــکاری رس ــد هم نیازمن

ــاد اســت.  ــردم نه م
ایـــن کـــه  از ســـویی علـــی رغـــم 
ــت  ــه دولـ ــاد بـ ــردم نهـ ــازمان های مـ سـ
دولـــت  لیکـــن  نیســـتند،  وابســـته 
بـــه  حوزه هـــا  برخـــی  در  می توانـــد 
یـــاری ایـــن ســـازمان ها بیایـــد. چـــرا کـــه 
ــه  ــاری کـ ــی از بـ ــا بخشـ ــا عمـ NGO هـ

ــد را از روی  ــه دوش بکشـ ــد بـ دولـــت بایـ
ــه  ــد. البتـ ــر می دارنـ ــت بـ ــانه های دولـ شـ
ـــت  ـــور از حمای ـــت منظ ـــر داش ـــد در نظ بای
ـــی  ـــت مال ـــتگی و حمای ـــاد وابس ـــت، ایج دول
ــتر  ــه و بسـ ــاد زمینـ ــه ایجـ ــت، بلکـ نیسـ
ــازمان های  ــت سـ ــرای فعالیـ ــب تر بـ مناسـ
ــی  ــفانه زمانـ ــت. متاسـ ــاد اسـ ــردم نهـ مـ
ـــد،  ـــا باش ـــار م ـــد در کن ـــهرداری بای ـــه ش ک
ایـــن همـــکاری را شـــاهد نیســـتیم. بـــرای 
ــاهد  ــفانه شـ ــالن متاسـ ــک سـ ــاره یـ اجـ
در  هســـتیم.  نامناســـبی  برخوردهـــای 
شـــهرداری  ســـالن های  کـــه  صورتـــی 
متعلـــق بـــه مـــردم اســـت، حـــال آن کـــه 
ـــک  ـــزاری ی ـــهری در برگ ـــازمان ش ـــن س ای
برنامـــه عـــام المنفعـــه حاضـــر بـــه هیـــچ 
گونـــه همـــکاری نبـــود. بالعکـــس نهـــادی 
ماننـــد اتـــاق بازرگانـــی ضمـــن همـــکاری 
مناســـب، از برگـــزاری همایـــش اســـتقبال 

ــل آورد.  ــه عمـ ــری بـ ــایان تقدیـ شـ

دیدگاهــیدرجامعــهنســبتبــه
ــر ــهب ــودداردک ــینهوج ــرطانس س
ــن ــهای ــانب ــینهمبتالی ــاسآنس اس
ــد ــهح ــود،تاچ ــهمیش ــاریتخلی بیم
ایــندیــدگاهراصحیــحمیدانیــد؟

نــوع  چندیــن  داشــت  نظــر  در  بایــد 
ــر  ــال حاض ــود دارد، در ح ــینه وج ــرطان س س
پیشــرفت های علمــی منجــر بــه آن شــده 
ــینه  ــل س ــه کام ــه تخلی ــازی ب ــه نی ــت ک اس
وجــود نداشــته باشــد و تنهــا بافــت ســرطانی و 
بخشــی از بافــت اطــراف غــده خــارج می شــود. 
تنهــا در مــوارد خاصــی نیــاز بــه تخلیــه 
ــروزه امــکان  کامــل ســینه وجــود دارد کــه ام
ــن  ــری ای ــازی ظاه ــز و بازس ــراردادن پروت ق
عضــو نیــز وجــود دارد. در حــال حاضــر چیــزی 
حــدود ۷0 درصــد از مــوارد ابتــا بــدون تخلیه 
ــا در  ــت و تنه ــان اس ــل درم ــینه قاب ــل س کام
مــوارد بســیار پیشــرفته ســرطان ســینه اســت 

ــود. ــام می ش ــینه انج ــل س ــه کام ــه تخلی ک

مبتــال افــراد همســر و خانــواده
ــزان ــهمی ــاچ ــینهت ــرطانس ــهس ب
ــار ــهبیم ــشروحی ــددرافزای میتوانن

ــند؟ ــتهباش ــشداش نق
ــا ایــن بیمــاری، مســاله اصلــی  ــه ب در مقابل
ــرد  ــر ف ــن همس ــن بی ــت. در ای ــواده اس خان
ــن موضــوع  ــا نقــش بســیار مهمــی در ای مبت
ــگام  ــوع در هن ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج دارد. ب
ــرطان  ــه س ــا ب ــای مبت ــه اول خانم ه مراجع
ــا  ــا ب ــم حتم ــا می خواهی ــا از آن ه ــینه، م س
ــه  ــرا ک ــد، چ ــن بیاین ــه انجم ــود ب ــر خ همس
ــد  ــد. بای ــه می بین ــار بیشــتر صدم همســر بیم
ــر  ــا درگی ــار عم ــرد بیم ــت ف ــر داش در نظ
فرآینــد درمــان و بیمــاری اســت و ایــن همســر 
متحمــل  را  فشــار  بیشــترین  کــه  اوســت 
می شــود. از یــک طــرف همســر و شــریک 
زندگیــش بیمــار اســت، از ســوی دیگــر مــادر 
فرزندانــش نمی توانــد نقــش مــادری خــود 
ــی  ــد و از طرف ــام ده ــن انج ــو احس ــه نح را ب
دیگــر نیــز شــوهر بیمــار می بایســت بــار 
ــر  ــاری را ب ــان بیم ــی درم ــائل مال ــده مس عم
دوش بکشــند. حــال آن کــه در کشــور های 
ــام  ــه ن ــزی ب ــه چی ــد ترکی ــی مانن نیمه صنعت
هزینــه درمــان عمــًا وجــود نــدارد و اطرافیــان 
ــد  ــود رون ــر بهب ــان را ب ــام تمرکزش ــار تم بیم

ــد. ــرار می دهن ــار ق ــی بیم درمان
بـا ایـن همـه بایـد در نظـر داشـته باشـیم 
نقـش شـوهر بیمـار، در بازسـازی روحیـه بیمار 
غیرقابـل انـکار اسـت. توجه به ایـن امر ضروری 
اسـت کـه ایـن بیمـاران اغلـب به لحـاظ روحی 
در وضعیـت مناسـبی نیسـتند و در ایـن بیـن 
همسـران آنـان باید به نحـوی توجه خـود را به 
شـریک زندگیشـان نشـان دهنـد کـه نـه جنبه 
ترحـم داشـته باشـد و نـه رنـگ بی اعتنایـی. از 
سـویی اگـر فـرد بیمـار بتوانـد احسـاس کنـد 
کـه همسـرش نقـص جسـمانی وی را در نظـر 
نمی گیـرد و یـا تغییرات ظاهری ایجاد شـده در 
اثر شـیمی درمانـی، تغییر دیدگاهی در همسـر 
مرحلـه  از  گـذر  نمی کنـد،  ایجـاد  بیمـار  فـرد 
درمـان بـرای بیمـار بسـیار آسـان تر می شـود.

مـــا  مســـائل  ایـــن  بـــه  توجـــه  بـــا 
آمـــوزش همســـران را نیـــز بـــرای بیمـــاران 
ــم  ــرار می دهیـ ــر قـ ــان مـــد نظـ و همسرانشـ
ــور  ــد چطـ ــار بدانـ ــرد بیمـ ــر فـ ــا همسـ تـ
ـــده و  ـــار آم ـــوع کن ـــن موض ـــا ای ـــت ب می بایس
ـــد  ـــورد کن ـــار برخ ـــرد بیم ـــا ف ـــور ب ـــاً چط اساس
ـــان تر  ـــش آس ـــرایط برای ـــن ش ـــذر از ای ـــه گ ک

شـــود.  

ــردم، ــام ــخنیب ــرس ــاناگ درپای
مســئولینوخواننــدگاننشــریهداریــد،

ــد بفرمایی
ـــای  ـــمندم، در زمینه ه ـــئوالن خواهش از مس
ـــازمان های  ـــا س ـــات ب ـــال تجربی ـــری و انتق فک
مـــردم نهـــاد همـــکاری بـــه عمـــل آورنـــد و 
ــا دارم،  ــز تقاضـ ــاران نیـ ــای بیمـ از خانواده هـ
ـــد،  ـــش درک کنن ـــش از پی ـــزان را بی ـــن عزی ای
ــرطان  ــه سـ ــاء بـ ــاران مبتـ ــه بیمـ ــرا کـ چـ
ــر  ــکننده تـ ــی شـ ــاظ روحـ ــه لحـ ــینه بـ سـ
ابـــراز  می توانـــم  پایـــان  در  می شـــوند. 
ـــن  ـــه ای ـــخصی ب ـــگاه ش ـــم، هیچ ـــدواری کن امی

بیمـــاری دچـــار نشـــود.

نـام ایـن بیمـاری بـرای بسـیاری بـار سـنگینی اسـت کـه بایـد بـر دوش کشـند و زنـان 
بـه لحـاظ ویژگی هـای روحی شـان بیشـتر ایـن سـنگینی را حـس می کنند. سـرطان سـینه از 
جملـه بیماری هایـی اسـت کـه ابتـاء بـه آن بـه دالیـل فرهنگی اغلـب خامـوش و نهفته 
می مانـد. در راسـتای واکاوی ایـن موضـوع سـری بـه انجمـن حمایـت از سـرطان پسـتان 
زدیـم تـا بـا مدیـر عامل ایـن انجمـن در بـاره بیمـاران و فعالیت هـای انجمن بـه گفتگو 

 . بنشینیم
سـرکار خانـم عالیـه وطـن دوسـت علمـداری مدیـر عامـل انجمـن حمایـت از سـرطان 
پسـتان اسـت. وی کـه خـود در سـال های دور بـه ایـن بیمـاری مبتـا شـده و درمان شـده 
اسـت، از چرایـی تشـکیل ایـن انجمـن بـا هـدف یـاری رسـانی بـه کسـانی کـه شـرایطی 
همچـون او را دارنـد، می گویـد، از فـراز و فرودهـای سـال های فعالیـت انجمـن، بیمارانـی 
کـه بـه انجمـن آمده انـد، کارهایـی کـه بـا همـکاری اعضـا انجـام داده انـد و برنامه هایی 
کـه بـرای آینـده دارنـد. ماحصـل ایـن گفتگـو در ادامـه از نظـر خواننـدگان گرامی نشـریه 

می گـذرد:

در گفتگوی اختصاصی با مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطان پستان استان  مطرح شد:

عوامل فرهنگی 
مهمترین مشکل بیماران مبتال به سرطان سینه

بابک زینی زاده

معاون سازمان برنامه و بودجه استان:
آغاز طرح آمارگیری نیروی کار 

در آذربایجان شرقی

ـــه  ـــازمان برنام ـــات س ـــار و اطاع ـــاون آم مع
و بودجـــه آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: طـــرح 
آمارگیـــری از نیـــروی کار فصـــل بهـــار13۹6 
ـــاز  ـــور آغ ـــر کش ـــا سراس ـــان ب ـــتان همزم در اس

ـــد. ش
ــمس در  ــوش ش ــارس، داری ــزارش ف ــه گ ب
ــا اشــاره نامگــذاری ســال  ــگاران ب جمــع خبرن
ــه عنــوان اشــتغال و تولیــد اظهــار کــرد:  ۹6 ب
ایــن طــرح در راســتای اســتقبال از نامگــذاری 
ســال و بمنظور ترســیم ســیمای کار و اشــتغال 

ــرد. ــورت می گی ــتان ص اس
 وی افــزود: ایــن طــرح آمارگیــری بــه 
مــدت پانــزده روز  ادامــه خواهــد یافــت و 
بــرای اجــرای ایــن طــرح ۲۷ نفــر آمارگیــر بــا 
ــوار  نســبت  ــزار و ۲80 خان ــه دو ه ــه ب مراجع
ــدام  ــاز اق ــورد نی ــات م ــردآوری اطاع ــه گ ب

ــرد. ــد ک خواهن
ــه  ــازمان برنام ــات س ــار و اطاع ــاون آم مع
ــن  ــت: در ای ــرقی گف ــان ش ــه آذربایج و بودج
ــش از 40 ســوال  ــوار بی ــر خان ــری از ه آمارگی
ــت  ــوواالت در تبل ــخ س ــده و پاس ــیده ش پرس

ثبــت و ذخیــره می شــود.
ــی  ــازمان اجرای ــه س ــان اینک ــا بی ــمس ب ش
ــت  ــر، هف ــر آمارگی ــر ۲۷ نف ــتمل ب ــرح مش ط
نفــر بازبیــن، چهــار نفــر مســئول گــروه و یــک 
نفــر کارشــناس مســئول اســت، افــزود: اجــرای 
ایــن طــرح بــزرگ ملــی در چهــار فصــل 

ــود. ــرا می ش ــال اج ــی س ــی در ط متوال
ــه  ــازمان برنام ــات س ــار و اطاع ــاون آم مع
کــرد:  تصریــح  آذربایجان شــرقی  بودجــه  و 
ســال  در  کار  نیــروی  از  آمارگیــری  طــرح 
138۲طراحــی شــد؛ در ســال 1383مــورد 
ــت و از اردیبهشــت 1384  ــرار گرف ــش ق آزمای
تــا پایــان زمســتان 13۹5 در 45 فصــل متوالی 
بــا تعاریــف، مفاهیــم، مبانــی و شــیوه ای ثابــت 

ــت. ــده اس ــرا ش ــور اج ــر کش در سراس
ــری از  ــرح آمارگی ــرد: ط ــان ک وی خاطرنش
ــاخص های  ــرآورد ش ــدف ب ــا ه ــروی کار ب نی
نیــروی کار بــه صــورت فصلــی و ســاالنه، 
ــم از  ــرات آن در کل کشــور اع ــن تغیی همچنی
نقــاط شــهری و روســتایی و تغییــرات ســاالنه 
در اســتان ها بــه روش نمونــه گیــری چرخشــی 

ــود. ــرا می ش ــال اج ــف س ــول مختل در فص

رئیس فراکسیون معلوالن مجلس :
رایگان شدن آزمایش های ژنتیک 

ضروری است

ــا  ــس ب ــوالن مجل ــیون معل ــس فراکس رئی
بیــان اینکــه انجــام آزمایش هــای ژنتیــک 
ســنگینی  بســیار  هزینــه  ازدواج  از  قبــل 
بــر دوش افــراد می گــذارد، گفــت: اگرچــه 
آزمایش هــای اولیــه ژنتیــک رایــگان اســت 
امــا می طلبــد آزمایش هــای پیشــرفته نیــز 

ــود. ــگان ش رای
بــه گــزارش فــارس، زهــرا ســاعی، بــا تاکیــد 
بــر ضــرورت پیشــگیری از تولــد کــودکان 
معلــول، اظهــار داشــت: واقعیــت آن اســت 
ــع  ــگیرانه مان ــات پیش ــا اقدام ــوان ب ــه می ت ک
از تولــد ایــن کــودکان شــد کــه یکــی از ایــن 
اقدامــات پیشــگیرانه انجــام آزمایشــات ژنتیــک 

و مشــاوره های پیــش از ازدواج اســت.
ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــد  ــه داد: بای ــس شــورای اســامی ادام در مجل
ــوزدان  ــد ن ــگیری از تول ــرای پیش ــی ب اعتبارات
معلــول بــرای ســازمان بهزیســتی در نظــر 
ــا  ــد ب ــازمان بتوان ــن س ــا ای ــود ت ــه ش گرفت
اقدامــات پیشــگیرانه و حمایت هــای مالــی 
ســازی  آگاه  زمینــه  در  موثــری  گام هــای 

بــردارد. خانواده هــا 
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
انجــام  دیگــر  ســویی  از  کــرد:  تصریــح 
ــه  ــل از ازدواج هزین ــک قب ــای ژنتی آزمایش ه
ــذارد  ــراد می گ ــر دوش اف ــنگینی ب ــیار س بس
ــوان پرداخــت از عهــده بســیاری خــارج  کــه ت
ــک  ــه ژنتی ــای اولی ــه آزمایش ه ــت؛ اگرچ اس
رایــگان اســت امــا می طلبــد آزمایش هــای 

ــود. ــگان ش ــز رای ــرفته نی پیش
وی افــزود: از طــرف دیگــر می طلبــد حداقل 
انجــام آزمایش هــای ژنتیــک بــرای افــرادی کــه 
ــا  ــواده آنه ــا در خان ــته ی ــی داش ازدواج فامیل
ــگان  ــد رای ــته باش ــود داش ــول وج ــد معل فرزن
شــود چــرا کــه ایــن افــراد بیشــتر در معــرض 
بــه دنیــا آوردن فرزنــدان معلــول قــرار دارنــد.
ــی از  ــت مدون ــد سیاس ــزود: بای ــاعی اف س
ســوی ســازمان بهزیســتی شــکل گیــرد تــا بــا 
ــه  ــیما ب ــژه صــدا و س ــه وی ــانه ها ب کمــک رس

ــود. ــن منجــر ش ــی بخشــی زوجی آگاه
مجلــس  معلــوالن  فراکســیون  رئیــس 
ــد  ــک تول ــدون ش ــت: ب ــامی گف ــورای اس ش
ــم  ــا و ه ــرای خانواده ه ــم ب ــول ه ــوزدان معل ن
بــرای جامعــه هزینــه بــر اســت در حالــی کــه 
می تــوان بــا اقدامــات پیشــگیرانه شــاهد تولــد 

ــود. ــالم ب ــوزدان س ن

معاون وزیر دادگستری تشریح کرد
وضعیت لوایح »تجارت« و »وکالت« 

در مجلس

معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزیر دادگســتری 
وضعیــت لوایــح قضایــی در مجلــس را تشــریح 
همچنــان  تجــارت  الیحــه  گفــت:  و  کــرد 

ــت. ــف اس باتکلی
بـه گـزارش ایسـنا، عبدالعلـی میرکوهـی بـا 
اشـاره بـه الیحـه تجـارت گفـت: ایـن الیحـه 
دو بـار بـه صـورت اصـل 85 قانـون اساسـی در 
کمیسـیون قضایـی مجلس به تصویب رسـید و 
شـورای نگهبـان نسـبت بـه ایـن موضـوع ایراد 
گرفـت و اعام کـرد که ضرورت نداشـته الیحه 
تجـارت بـه صـورت اصـل هشـتاد و پنجـی بـه 
تصویـب برسـد و بایـد در صحـن مجلس مطرح 

شـود و بـه تصویب برسـد.
ــه  ــه الیح ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
تجــارت بیــش از هــزار مــاده دارد و بــرای 
رســیدگی در صحــن  بایــد چندیــن مــاه  
ــورت  ــه ص ــه ب ــتند ک ــود می خواس ــل ش معط
اصــل 85 تصویــب شــود کــه شــورای نگهبــان 
آن را نپذیرفــت؛ لــذا ایــن الیحــه هنــوز تعییــن 

ــت. ــف اس ــده و باتکلی ــف نش تکلی
میرکوهـی بـا اشـاره بـه الیحه وکالـت گفت: 
کلیـات الیحـه وکالـت در کمیسـیون قضایـی 
پژوهش هـای  قـرار شـد مرکـز  و  رد   مجلـس 
مجلـس بـا تصویب کمیسـیون، طرحـی را تهیه 
کنـد کـه بعضـی از مـوارد ماننـد ادغـام مرکـز 
مشـاوران و کانـون وکا و ... از طریـق آن طـرح 

در مجلـس بررسـی و تصویـب شـود.
معـاون حقوقـی و پارلمانی وزیر دادگسـتری  
بـا بیـان اینکـه رسـیدگی بـه الیحـه حمایت از 
اطفـال و نوجوانـان رو بـه اتمـام اسـت و الیحه 
در کمیسـیون قضایـی مجلـس مطـرح بـوده و 
جـزو لوایح اولویت دار اسـت، گفـت:  در مجلس 
قبلـی رسـیدگی بـه ایـن الیحـه تمام شـده بود 
و بـه دلیـل اینکه به صحن نرسـید، بایـد دوباره 

رسـیدگی به آن شـروع شـود.
میرکوهــی در ادامــه بــه الیحــه پلیــس 
ــس  ــه پلی ــزود: الیح ــرد و اف ــاره ک ــی اش قضای
ــه طــور کلــی از  دســتور کار خــارج  قضایــی ب
ــه  ــروع ب ــد ش ــس جدی ــه مجل ــی ک ــد. زمان ش
ــت  ــا دول ــتند ت ــح را می فرس ــد، لوای کار می کن
ــه رســیدگی مجــدد  نظــر دهــد و اگــر نظــر ب
ــتی  ــذا درخواس ــد؛ ل ــت می دهن دارد درخواس
ــه نشــد  ــن الیحــه ارای ــه ای ــرای رســیدگی ب ب
ــا مســاعدت  ــه ب ــد ک ــرار ش ــت ق ــی در دول ول
وزارت دادگســتری پیــش نویســی تهیــه کننــد 
ــی  ــوز اقدام ــی هن ــود، ول ــن آن ش ــا جایگزی ت

ــه اســت. صــورت نگرفت
وی در پایــان گفــت: لوایحــی ماننــد الیحــه 
اصــاح قانــون آییــن دادرســی کیفــری و 
ــیون  ــز در کمیس ــاری نی ــی تج ــه دادرس الیح

ــتند. ــرح هس ــس مط ــی مجل قضای
ربیعی:

حجم ریزش های معدن آزادشهر به 
اندازه آوار ساختمان چهار طبقه 

ــاه اجتماعــی گفــت:  ــر تعــاون، کار و رف وزی
ســنگ  زغــال  معــدن  ریزش هــای  حجــم 
زمســتان یــورت آزادشــهر بــه انــدازه آوار یــک 
ــرای خــارج  ــوده و ب ســاختمان چهــار طبقــه ب

ــت. ــاز اس ــان نی ــا 6 روز زم ــردن آن 5 ی ک
بــه گــزارش ایرنــا، علــی ربیعــی روز گذشــته 
ــل  ــد چنــد ســاعته از داخــل تون پــس از بازدی
ــال ســنگ زمســتان  ــدن زغ ــده مع آســیب دی
یــورت آزادشــهر در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
ــا حجــم ریــزش هایــی کــه در ایــن  داشــت: ب
معــدن حــادث شــده و مــن مشــاهده کــردم، 
ــرای  ــان ب ــدت زم ــن م ــد ای ــر می رس ــه نظ ب

ــاز باشــد. ــرداری نی آوارب
ـــات آوار  ـــریع در عملی ـــرای تس ـــت: ب وی گف
بـــرداری، دســـتگاه های جدیـــد هیدرولیکـــی 
حمـــل آوار بـــکار گرفتـــه و عـــاوه بـــر ایـــن 
تعـــدادی نیـــروی متخصـــص جدیـــد در 
ـــور  ـــاط کش ـــر نق ـــروز از دیگ ـــدن ام ـــوزه مع ح
بـــه معـــدن زغـــال ســـنگ زمســـتان یـــورت 

آزادشـــهر می آینـــد.
ـــل  ـــک دی ب ـــر ی ـــه حف ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ربیع
ــیب  ــل آسـ ــای تونـ ــل فرعـــی( در انتهـ )تونـ
ـــدگان،  ـــوس ش ـــه محب ـــیدن ب ـــرای رس ـــده ب دی
ـــا  ـــاید ب ـــا ش ـــم ت ـــاش داری ـــرد: ت ـــح ک تصری
ایـــن اقـــدام نیروهـــای امـــدادی زودتـــر بـــه 

ـــند. ـــدگان برس ـــوس ش محب
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
همچنیــن بــا تاکیــد برضــرورت نوســازی 
تجهیــزات ایمنــی تمامــی معــادن کشــور 
بویــژه معــادن زغــال ســنگ بــرای جلوگیــری 
ــانی،  ــع انس ــز فجای ــی و نی ــوادث احتمال از ح
یــادآور شــد: بــه خانواده هــای جانباختــه 
معــدن زغــال ســنگ آزادشــهر و نیــز بــه 
شــدن  فراهــم  تــا  آن  شــاغل  کارگــران 
شــرایط مناســب فعالیــت مجــدد ایــن معــدن 

می شــود. پرداخــت  مســتمری 
بــه گفتــه ربیعــی؛ وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، برخــی احجــاف هایــی کــه در 
ــای  ــب ماندگی ه ــران و عق ــه کارگ ــوزه بیم ح

ــد. ــل می کن ــه را تقب ــورت گرفت آن ص

ــس  ــی پلی ــم جنای ــا جرائ ــارزه ب ــاون مب مع
ــت  ــدی جنای ــش 5 درص ــا از کاه ــی ناج آگاه

ــر داد. ــور خب در کش
بـه گـزارش تسـنیم، سـرهنگ کارآگاه آریـا 
حاجـی زاده در تشـریح عملکـرد ایـن پلیـس، 
اظهـار داشـت: وقـوع جرایـم جنایـی در سـال 
۹5 نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، بیش 
از 5 درصـد کاهـش داشـته اسـت، همچنیـن 
کشـف جرایم جنایی در سراسـر کشـور در سال 
گذشـته نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال ۹4، 

حـدود ۷ دهـم درصـد افزایـش داشـته اسـت.
ــس  ــی پلی ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــاون مب مع
درصــدی    5/۷ کاهــش   از  ناجــا،  آگاهــی 
ســرقت مســلحانه در ســال ۹5 نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد و گفــت: در 
ســال گذشــته  بیشــتر ســرقت های مســلحانه 
بــه صــورت »بانــدی« از ســوی ســارقان صورت 
در  مســلحانه  ســرقت های  و  اســت  گرفتــه 
ــا،  ــل، ط ــرقت موبای ــر س ــرد نظی ــم خ جرای
ســاعت، وجــوه نقــد همــراه و... نیــز بــه شــیوه 
ــور،  ــش مام ــت پوش ــون تح ــگردهایی چ و ش

ــت. ــده اس ــام ش ــش و .. انج ــافر ک مس

بـا  مبـارزه  اینکـه  بیـان  بـا  زاده  حاجـی 
در  مهـم  اولویـت  عنـوان  بـه  خشـن  جرایـم 
پرونـده  پیگیـری  گفـت:  اسـت،  مطـرح  ناجـا 
سـرقت های مسـلحانه و جرایم جنایـی، تکمیل 
از دیگـر   ... افـراد گمشـده و  بانـک اطاعاتـی 
اولویت هـای پلیـس مبـارزه بـا جرایـم جنایـی 

ناجـا در سـال جدیـد اسـت. آگاهـی 
وی بـا بیـان اینکـه ۲5 درصـد از کشـفیات 
معوقـه  پرونده هـای  بـه  مربـوط   ۹5 سـال  در 
یـک  هیـچ  افـزود:  می باشـد،  آگاهـی  پلیـس 
از پرونده هایـی کـه هنـوز عامـل و یـا عامـان 
آن دسـتگیر نشـدند، بایگانـی نمی شـود، بلکـه 
بـه  می شـود،  پیگیـری  و  مفتـوح  همچنـان 
طـوری کـه پرونده هـای معوقـه تحـت پیگیری 

می گیـرد. قـرار  کارآگاهـان  زبده تریـن 
ــس  ــی پلی ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــاون مب مع
کشــف  بــرای  داد:  ادامــه  ناجــا  آگاهــی 
از  توانســته ایم  حــوزه  ایــن  در  پرونده هــا 

کارآگاهــان  »علمــی«  و  تجربــی«  »تــوان 
بازنشســته نیــروی انتظامــی در تهــران و ســایر 
ــبختانه  ــه خوش ــم ک ــتفاده کنی ــتان ها اس اس
ــب  ــی کس ــای خوب ــه موفقیت ه ــن زمین در ای

ــت. ــده اس ش
ــه  ــردم را زمین ــارکت م ــی و مش وی همراه
جامعــه  در  پایــدار  امنیــت  اســتقرار  ســاز 
دانســت و افــزود: کشــف پرونده هایــی هماننــد 
ــان، قتــل  قتــل دســته جمعــی در فهــرج کرم
مســلحانه در سیســتان و بلوچســتان، قتــل 
6  نفــر در اراک، دســتگیری بانــد ســارقان  
ــلحانه  ــرقت مس ــران، س ــوپرمارکت ها در ته س
ــل  ــران و قت ــا در ته ــی از بانک ه خــودروی یک
چهــار نفــر در خــرم آبــاد از جملــه عملکردهای 
مهــم مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی 

ناجــا در ســال گذشــته اســت.
حاجـی زاده با اشـاره بـه شعارسـال »اقتصاد 
مقاومتـی، تولید و اشـتغال«، تحقـق آن را یکی 

از اهـداف مهـم پلیـس عنـوان کـرد و گفـت: 
کاهـش وقوعـات در جرایـم جنایـی و افزایـش 
کشـفیات، سـبب احسـاس امنیـت در جامعـه 
در  را  مـردم  انگیـزه  امـر  ایـن  کـه  می شـود 

ایجـاد می کنـد. اشـتغال و کارآفرینـی 
داشـتن  را  اشـتغال  و  تولیـد  الزمـه  وی 
محیطـی امـن دانسـت و تصریـح کـرد: هـدف 
مـا و همـه همکارانمان در سراسـر کشـور ارتقاء 
امنیـت جامعـه اسـت  کـه امیدواریـم بهتـر از 

قبـل بتوانیـم بـه ایـن مهـم بپردازیـم.
ــس  ــی پلی ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــاون مب مع
ــه  ــش برنام ــه پخ ــاره ب ــا اش ــا ب ــی ناج آگاه
آموزشــی »ردپــای حادثــه« کــه از ســوی 
ــس  ــی پلی ــم جنای ــا جرای ــارزه ب ــت مب معاون
آگاهــی ناجــا و کارشناســان مربوطــه از آنتــن 
رادیــو ایــران عصــر هــر جمعــه ســاعت ۲0 بــه 
مــدت 50 دقیقــه پخــش می شــود، گفــت: 
ــات  ــا موضوع ــن مســتند رادیویی_پلیســی ب ای
مختلفــی همچــون قتــل، کاهبــرداری، ســرقت 
و دیگــر مســائل اجتماعــی در ایــن برنامــه 
ــوع  ــق از وق ــن طری ــا از ای ــود  ت ــرح می ش مط

ــود. ــری ش ــده جلوگی ــابه در آین ــم مش جرای

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس خبر داد

کاهش 5 درصدی جنایت در کشور
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کاریکاتور

بزرگان موسیقی ایران

آتش نشان شهید، معدنچیان 
گلستان، خسته نباشید!

باربد

طاهر شبانی - فارس

بربط  شاعر،  موسیقی دان،  نامورترین  باربد 
نواز و خواننده دوران ساسانی در زمان پادشاهی 
خسرو پرویز است. درباره زندگی این هنرمند 
اطاعات اندک و افسانه آمیزی در کتاب های 
فارسی و عربی آمده است. منابع کهن تر او را 
زادگاه  تازه تر  منابع  ولی  دانسته اند  مرو  اهل 
مسعودی  همچنین  کرده اند.  یاد  جهرم  را  او 
برده  نام  ری  اهل  را  او  خردادبه  ابن  گفته  از 
است. فارابی در کتاب موسیقی کبیر، از وی یاد 
پرویز، پسر هرمز  زمان خسرو  می کند که در 
درباره  خردادبه  ابن  است.  بوده  فارس  پادشاه 
باربد می نویسد:او از مردم ری بود و با سخنانی 
موزون به همراه بربط، برای خسرو آهنگ هایی 
دیگران  که  را  حوادثی  آن،  در  که  می ساخت 
جرأت بازگفتن آن را نداشتند، با زبان موسیقی 
و شعر بیان می نمود، که از آهنگ های باربد در 
برای  ستایش پادشاه ۷5 آواز بوده است.باربد 
هر روزی از روزهای هفته نواهایی ساخته بود 
الملوکیه  که این نواهای هفتگانه به نام طرق 
هر  برای  آهنگ هایی  همچنین  است.  معروف 
سی روز ماه که به نام سی لحن باربدی نام دار 
است. و هم 360 لحن به تعداد روزهای سال 
نوای خاص ساخته بوده است.هنوز هم میراث 
او در نام های گوشه های دستگاه های موسیقی 
برای  او  است.  مانده  جای  بر  امروزی  ایرانی 
اولین بار دستگاه موسیقی را در جهان به نام 
سرود خسروانی خلق کرد؛ که آن را به خسرو 
پرویز پادشاه، فرمانروای ایران از 5۹0 میادی 
تا 6۲8 تقدیم نموده بود. اختراع اغلب نغمه ها 
و ترانه های موسیقی را به وی نسبت می دهند. 
گویند حوادث و اتفاقات مهم را باربد به  صورت 
به  درآورده  دل فریب  نواهای  و  نغز  نغمه های 
سمع خسروپرویز می رسانیده، مثًا تلف شدن 
یارای  دیگران  که  را  پرویز  ویژه  اسب  شبدیز 
اظهار آن نداشتند وی به قالب نوای موسیقی 
ریخته و به عرض خسرو رسانید. اغلب کارهای 

او در وصف شاهان آن دوره بوده است.

مشکالت معیشتی، علت فعالیت 
کارگران درکارگاه های ناایمن

نظرگرفتــه  در  قوانینــی 
ــا  ــه م ــرد: در جامع ــح ک ــت، تصری ــده اس ش
بنــا بــه دالیلــی برخــی مســائل نادیــده گرفتــه 
ــاز  ــل نی ــه دلی ــه ب ــوری ک ــه ط ــود، ب می ش
ــای  ــرایطی را درمحیط ه ــراد ش ــادی، اف اقتص
ــع  ــی مواق ــه در برخ ــد ک ــول می کنن کاری قب
ایــن شــرایط بــه اطــاع دولــت هــم نمی رســد، 
البتــه تعــداد ایــن کارگاه هــا نیــز تــا حــدودی 
ــط  ــوده و وزارت کار و ســازمان های ذیرب ــاال ب ب

ــد. ــارت را ندارن ــی و نظ ــکان بازرس ام
دلیـل  بـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  خـدادادی 
مشـکات اقتصـادی و بیـکاری، کارگـران بازهم 
هسـتند،  فعالیـت  بـه  مشـغول  کارگاه هـا  در 
گفـت: کارگـران به دلیل وجود مشـکات کاری 
و اقتصـادی در شـرایطی کـه نسـبت بـه نبـود 
شـرایط ایمـن در محـل کار تذکرهـا دریافـت 
ادامـه  خـود  فعالیـت  بـه  بـاز  امـا  می کننـد، 

می دهنـد.
رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلـس افزود: 
بـه طـور حتم پـس از حادثـه پاسـکو و انفجار 
و  دسـتگاه ها  همـه  گلسـتان  اسـتان  معـدن 
نهادهـای ذیربـط بایـد نسـبت به وجود شـرایط 

ایمنـی در کارگاه هـا اقـدام کننـد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
حمایت از سرمایه گذاری، ضرورت  

نخست توسعه گردشگری است

ــرقی  ــتاندار آذربایجان ش ــی اس ــاون عمران مع
گفــت: حمایــت از فعالیت هــای ســرمایه گذاری، 
ضــرورت  نخســت توســعه مباحــث گردشــگری 

اســت.
محمدصــادق  شــهریار،  گــزارش  بــه 
ــی  ــات اجرای ــاز عملی پورمهــدی در مراســم آغ
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــز ب ــال تبری ــل دانی هت
بــر بســترهایی  بــا تکیــه  اظهــار داشــت: 
توســعه  بــرای  تبریــز  شــهرداری  کــه 
آورده،  فراهــم  گردشــگری  زیرســاخت های 
شــاهد افزایــش دو الــی ســه برابــری ظرفیــت  
مراکــز اقامتــی شــهر در آینــده ای نزدیــک 

خواهیــم بــود.
ــر پیگیــری  ــد ب ــا تاکی وی در عیــن حــال ب
ــار داشــت:  مباحــث فرهنگــی و آموزشــی اظه
زمینه هــای  از  حمایــت  دولــت،  وظیفــه 
ســرمایه گذاری، بــه خصــوص در تامیــن امنیــت 
ســرمایه گذاری اســت تــا فضــای روانــی جامعــه 
مهیــای فعالیت هــای ســرمایه گذاری باشــد.

معــاون عمرانــی اســتاندار آذربایجان شــرقی، 
ــم  ــج مه ــز را از نتای ــال تبری ــل دانی ــروژه هت پ
ســرمایه گذاری  فعالیت هــای  از  حمایــت 
ــش  ــی، نق ــز اقامت ــن مرک ــزود: ای ــد و اف خوان
کمــی  ظرفیت هــای  ارتقــای  در  موثــری 
منطقــه  در  تبریــز  گردشــگری  کیفــی  و 
کم برخــوردار غــرب شــهر خواهــد داشــت.

مهدی محمدزاده :
جشنواره هنر اسالمی نشانگر وحدت 
و همگرایی هنرمندان مسلمان است

ــی  ــنواره بین الملل ــومین جش ــه س اختتامی
و  اســامی  هنرهــای  نــوآوری  و  خاقیــت 
صنایع دســتی بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و 

ــامی ــاد اس ارش
دبیــر ســومین جشــنواره بیــن المللــی 
ــامی و  ــز، در هنراس ــوآوری تبری ــت و ن خاقی
صنایــع دســتی گفــت: ایــن جشــنواره صحنــه 
ــدان  ــی هنرمن ــری از وحــدت و همگرای بی نظی

ــان اســام اســت. جه
بــه گــزارش شــهریار، مهــدی محمــدزاده در 
مراســم افتتاحیــه بخــش نمایشــگاهی ســومین 
اســامی،   هنرهــای  بین المللــی  جشــنواره 
هنــر  بین المللــی  جشــنواره  شــد:  یــادآور 
اســامی در ایجــاد و گســترش فضــای گفتگــو 
بیــن هنرمنــدان داخلــی و خارجــی نقــش 

ــت. ــته اس ــزایی داش بس
وی ادامــه داد: بــه دلیــل اینکــه تبریــز 
ــیار  ــش بس ــی، نق ــری تاریخ ــوزه نگارگ در ح
ــری  ــه نگارگ ــنواره ب ــن جش ــری دارد، ای موث
ایرانــی توجــه ویــژه ای داشــته اســت؛ جشــنواره 
بخــش  چهــار  در  ایرانــی  نگارگــری  ملــی 
تذهیــب، تشــعیر، گل و مــرغ و نگارگــری 

شد ه اســت. طراحــی 
دبیــر ســومین جشــنواره بیــن المللــی 
ــامی  ــر اس ــز در هن ــوآوری تبری ــت و ن خاقی
و صنایــع دســتی خاطــر نشــان کــرد: در 
ــور  ــد از 34 کش ــوم 100 هنرمن ــنواره س جش
جهــان شــرکت کــرده انــد کــه 40 درصــد ایــن 
ــنواره  ــرکت در دو جش ــه ش ــدان تجرب هنرمن

ــد. ــته ان ــز داش ــش را نی پی
گفتنــی اســت ســومین جشــنواره بیــن 
ــامی و  ــر اس ــز در هن ــت تبری ــی خاقی الملل
ــاه در دو  ــت م ــتی از 14 اردیبهش ــع دس صنای
ــارکت  ــا مش ــگاهی و ب ــی و نمایش ــش علم بخ
ویــژه شــهرداری تبریــز در حــال برگــزاری 

ــت. اس

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 
مکاتـــب تبریـــز در حوزه هـــای مختلـــف 
ادب  و  هنـــر  فرهنـــگ،  بنیـــاد  توســـط 

ــود . ــا شـ ــان احیـ آذربایجـ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل 
ــان  ــامی آذربایجـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ فرهنـ
ــتاندار  ــارزاده، اسـ ــماعیل جبـ ــرقی، اسـ شـ
ــا  ــأت امنـ ــع هیـ ــرقی در جمـ آذربایجان شـ
ــر  ــگ، هنـ ــاد فرهنـ ــره بنیـ ــأت مدیـ و هیـ
بـــا  تبریـــز  در  کـــه  آذربایجـــان  ادب  و 
حضـــور وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
ـــت:  ـــار داش ـــخنانی اظه ـــد، در س ـــزار ش برگ
ــود،  ــظ نشـ ــا حفـ ــگ قومیت هـ ــر فرهنـ اگـ
فرهنـــگ ملـــی دچـــار تزلـــزل خواهـــد 
ــر  ــگ، هنـ ــاد فرهنـ ــن رو بنیـ ــد، از ایـ شـ
و ادب آذربایجـــان رســـالت خطیـــری در 
حفـــظ و صیانـــت از فرهنـــگ، تاریـــخ، 
آذربایجـــان  منطقـــه  هویـــت  و  تمـــدن 
ایـــن جهـــت کـــه  از  افـــزود:  دارد. وی 
ــان  ــر و ادب آذربایجـ ــگ، هنـ ــاد فرهنـ بنیـ
مـــورد حمایـــت بیشـــتر وزیـــر فرهنـــگ و 
ـــیار  ـــت، بس ـــورمان اس ـــامی کش ـــاد اس ارش
خوشـــحال هســـتیم و جـــای تقدیـــر و 

تشـــکر را دارد.
از  ادامـــه داد: رییـــس جمهـــوری  وی 
کردنـــد  مســـئولیت  قبـــول  کـــه  روزی 
توجـــه خاصـــی بـــه ایـــن مهـــم داشـــتند و 
ــال ۹۲ در  ــات سـ ــه در تبلیغـ ــه را کـ آنچـ

بحـــث حمایـــت از زبـــان ترکـــی داشـــتند، 
بنیـــاد  اکنـــون  و  کردنـــد  عملیاتـــی 
ــر  ــان فراتـ ــر و ادب آذربایجـ ــگ، هنـ فرهنـ
ـــغول  ـــی مش ـــات ترک ـــان و ادبی ـــره زب از دای

ــت. ــت اسـ فعالیـ

وی اظهـــار کـــرد: بنیـــاد آذربایجـــان 
ـــه  ـــه جنب ـــت، بلک ـــه اداری نیس ـــک مجموع ی
ســـتادی دارد تـــا همـــه محققـــان، ادبـــا و 
هنرمنـــدان بتواننـــد در قالـــب ایـــن بنیـــاد 
تخصـــص و زمینه هـــای کاری خـــود را بـــه 

ـــتفاده  ـــل اس ـــه قاب ـــد ک ـــه کنن ـــکلی عرض ش
ــص  ــد و مختـ ــردم باشـ ــوم مـ ــرای عمـ بـ

مباحـــث آکادمیـــک نباشـــد.
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 
ــالت را دارد  ــن رسـ ــان ایـ ــاد آذربایجـ بنیـ
ــه  ــاتید در سـ ــته های اسـ ــه داشـ ــه همـ کـ
محـــور فرهنـــگ، هنـــر و ادب را بـــرای 
ـــاد  ـــالت بنی ـــش و رس ـــد؛ نق ـــه کن ـــوم ارائ عم
ـــگ  ـــذارد فرهن ـــا نگ ـــه تنه ـــه ن ـــت ک ـــن اس ای
اصیـــل و غنـــی آذربایجـــان از بیـــن بـــرود، 
بلکـــه بـــا انجـــام اقداماتـــی آن را تقویـــت 
کنـــد تـــا ایـــن عنصـــر مهـــم در راســـتای 
تقویـــت وحـــدت و انســـجام ملـــی بـــه کار 

گرفتـــه شـــود.
وی افـــزود: عاقمنـــد هســـتیم کـــه 
ــف  ــای مختلـ ــز در حوزه هـ ــب تبریـ مکاتـ
توســـط بنیـــاد فرهنـــگ، هنـــر و ادب 
جبـــارزاده  شـــود.  احیـــا  آذربایجـــان 
ــد  ــان بایـ ــاد آذربایجـ ــرد: بنیـ ــد کـ تاکیـ
محـــل رجـــوع انســـان های مختلـــف در 
زمینه هـــای فرهنـــگ، هنـــر و ادب باشـــد 
ــی  ــن کار را اجرایـ ــد ایـ ــاد می توانـ و بنیـ
کنـــد. وی اظهـــار کـــرد: بنـــای مـــا بـــر 
ــاد  ــال بنیـ ــد سـ ــه چنـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ــه  ــا در ادامـ ــم تـ ــی کنیـ ــک مالـ را کمـ
ــا  ــود تـ ــد شـ ــدری توانمنـ ــه قـ ــاد بـ بنیـ
ــی  ــای مالـ ــه کمک هـ ــازی بـ ــر نیـ دیگـ

ــد. ــته باشـ ــت نداشـ دولـ

استاندار آذربایجان شرقی خواستار شد:

احیاء مکاتب تبریز توسط بنیاد 
فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان 

ـــت:  ـــامی گف ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
فضایـــی کـــه پرمناقشـــه و پرجنجـــال باشـــد 
کار فرهنگـــی در ان انجـــام نمی شـــود، زیـــرا 
فرهنـــگ از جنـــس نـــرم اســـت و نمی تـــوان 
آن را در محیـــط مناقشـــه، انتقـــام و جنـــگ 

ـــام داد. ـــی انج روان
ــی  ــیدرضا صالحـ ــا، سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــا  ــی بـ ــت صمیمـ ــن نشسـ ــری در آئیـ امیـ
ـــرقی  ـــان ش ـــر آذربایج ـــگ و هن ـــاب فرهن اصح
ــن  ــنواره بیـ ــیزدهمین جشـ ــه سـ و اختتامیـ
ــاد  ــوع اقتصـ ــا موضـ ــور بـ ــی کاریکاتـ المللـ
ـــری ۲۹  ـــی و هن ـــع فرهنگ ـــی در مجتم مقاومت
بهمـــن تبریـــز افـــزود: بســـتر کار فرهنگـــی 

بایـــد در فضـــای ثبـــات و آرامـــش باشـــد.
وی اظهـــار کـــرد: نمی توانیـــم در یـــک 
بســـتر مناقشـــه آمیـــز کار فرهنگـــی انجـــام 
ـــات  ـــاد ثب ـــت ایج ـــدام دول ـــن اق ـــم و اولی دهی

و آرامـــش در فضـــای فرهنگـــی بـــود.
ـــادآوری  ـــگ و ارشـــاد اســـامی ی ـــر فرهن وزی
ــگ و  ــمی وزارت فرهنـ ــت رسـ ــرد: سیاسـ کـ
ارشـــاد اســـامی، ایجـــاد محیـــط بـــا ثبـــات 
بـــرای کار فرهنگـــی و فهـــم الزم از حرمـــت 
و کرامـــت اصحـــاب فرهنـــگ و هنـــر اســـت.

اینکـــه  بیـــان  بـــا  امیـــری  صالحـــی 
هنرمنـــدان نیـــاز بـــه صدقـــه ندارنـــد، بلکـــه 
بایـــد کرامـــت آن هـــا پـــاس داشـــته شـــود، 
ــت  ــت و کرامـ ــد از منزلـ ــه داد: هنرمنـ ادامـ
ــگاه  ــد جایـ ــت و بایـ ــوردار اسـ ــی برخـ باالیـ
ـــاس  ـــم پ ـــناخته وه ـــمیت ش ـــه رس ـــم ب آن ه
ـــب و  ـــعار، فری ـــا ش ـــکار ب ـــود و این ـــته ش داش
تبلیـــغ نمی شـــود، بلکـــه هنرمنـــد بایـــد در 
عمـــل احســـاس کرامـــت و منزلـــت کنـــد.

ـــت  ـــت دانس ـــر را امنی ـــه هن ـــاز جامع وی نی
ـــم  ـــر، قل ـــت فک ـــد امنی ـــه بای ـــت: در جامع و گف
ـــتن  ـــرای نوش ـــم ب ـــد و قل ـــرار باش ـــان برق و زب
بایـــد روان، فکـــر آزاد و زبـــان بـــرای بیـــان 
ــر،  ــه فکـ ــه ای کـ ــد و در جامعـ ــاری باشـ جـ
ـــگ  ـــه رن ـــدارد آن جامع ـــان آزادی ن ـــم و بی قل

ـــد. ـــد دی ـــش را نخواه آرام
ـــر فرهنـــگ و ارشـــاد  ـــا، وزی ـــه گـــزارش ایرن ب
ـــرای  ـــت را ب ـــد امنی ـــرد: بای ـــار ک ـــامی اظه اس
ـــه  ـــم ن ـــم کنی ـــر فراه ـــگ و هن ـــاب فرهن اصح
ـــد  ـــم و بای ـــی کنی ـــوزه را امنیت ـــن ح ـــه ای اینک
ـــت  ـــد اس ـــان نق ـــر، زب ـــان هن ـــه زب ـــم ک بدانی

ـــت. ـــد اس ـــد دردمن ـــه هنرمن ـــرا ک زی
ــزوم  ــر لـ ــد بـ ــا تاکیـ ــری بـ صالحـــی امیـ
دغدغه هـــای  و  معیشـــت  بـــه  توجـــه 
زیســـتی و ســـامتی هنرمنـــدان و بیـــان 
ــت  ــدان از معیشـ ــی از هنرمنـ ــه بخشـ اینکـ
الزم برخـــوردار نیســـتند، افـــزود: گرچـــه 
ـــر  ـــزار نف ـــش از 30 ه ـــم بی ـــرده ای ـــاش ک ت
از هنرمنـــدان را مشـــمول بیمـــه کنیـــم تـــا 
ــود و از طریـــق  ــا تامیـــن شـ ســـامت آن هـ
نظام هـــای مالیاتـــی هزینه هـــای مالیاتـــی 
ــان  ــا همچنـ ــم، امـ ــش دهیـ ــا را کاهـ آن هـ
ــه  ــد توجـ ــر نیازمنـ ــگ و هنـ ــه فرهنـ جامعـ

ــت. ــتر اسـ بیشـ

اقتصادسینمایایرانبهحرکت
درآمدهاست

ــا  ــامی بـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر فرهنـ وزیـ
ـــینمای  ـــروش س ـــال ۹۲ ف ـــه در س ـــان اینک بی
مـــا ۲60 میلیـــارد ریـــال بـــود و ایـــن رقـــم 
در ســـال ۹5 بـــه حـــدود یـــک هـــزار و 
۷۷0 میلیـــارد ریـــال رســـید، گفـــت: پیـــام 
ـــدن  ـــت درآم ـــه حرک ـــروش، ب ـــزان ف ـــن می ای

اقتصـــاد ســـینمای ایـــران اســـت.
ــال ۹۲  ــزود: در سـ ــری، افـ ــی امیـ صالحـ
تعـــداد تماشـــاکنندگان در ســـینمای ایـــران 
8 میلیـــون نفـــر بـــود در حالـــی کـــه ایـــن 
تعـــداد در ســـال ۹5 بـــه ۲5 میلیـــون نفـــر 
ــن  ــده ایـ ــان دهنـ ــر نشـ ــن امـ ــید و ایـ رسـ
اســـت کـــه جـــوان نیـــاز بـــه نشـــاط دارد و 
ـــی  ـــرف فرهنگ ـــاط و مص ـــتر نش ـــا بس ـــد م بای

را فراهـــم کنیـــم.
ــران  ــینمای ایـ ــه سـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ

ـــینمای  ـــرد: س ـــار ک ـــت، اظه ـــده اس ـــی ش جهان
ـــد  ـــور کن ـــی عب ـــای داخل ـــد از مرزه ـــران بای ای
ـــود  ـــی وج ـــه ایران ـــدی در جامع ـــن توانمن و ای
ـــال  ـــیده و در س ـــکار رس ـــه اس ـــه ب ـــرا ک دارد زی
ـــی  ـــن الملل ـــزه بی ـــش از 3۷0 جای ـــته بی گذش

گرفتـــه اســـت.
ــا  ــامی بـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر فرهنـ وزیـ
ــود  ــمی خـ ــر و رسـ ــفر اخیـ ــه سـ ــاره بـ اشـ
ـــفر  ـــن س ـــت: در ای ـــس گف ـــر و تون ـــه الجزای ب
روســـای جمهـــوری، نخســـت وزیـــر و وزرای 
ـــت  ـــران صحب ـــینمای ای ـــارات س ـــا از افتخ آن ه
می کردنـــد و از تجلیـــل ســـینمای ایـــران در 

ــد. ــذت می بردنـ ــا لـ دنیـ
ادامـــه داد: تعـــداد  امیـــری،  صالحـــی 
ســـالن های ســـینمای ایـــران از 3۲0 ســـالن 
در ســـال ۹۲ بـــه 480 ســـالن در ســـال ۹5 
رســـیده و در ســـال ۹6 نیـــز 100 ســـالن 
جدیـــد بـــه ســـینماهای کشـــور اضافـــه 

. د می شـــو
ــاب  ــوزه کتـ ــه در حـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
و نشـــر بـــا وجـــود مشـــکات بـــر ســـر راه 
آن، دولـــت تـــاش کـــرده بخشـــی از ایـــن 
مشـــکات را برطـــرف کنـــد، اظهـــار کـــرد: 
 151 و  هـــزار   64 حـــدود   ۹1 ســـال  در 
ـــه  ـــده ک ـــاپ ش ـــور چ ـــاب در کش ـــوان کت عن
ــزار و  ــه 88 هـ ــال ۹5 بـ ــداد در سـ ایـــن تعـ
ــان  ــار نشـ ــن آمـ ــیده و ایـ ــوان رسـ 504 عنـ
از افزایـــش حـــدود 6 هـــزار عنـــوان کتـــاب 
ــت  ــاس امنیـ ــال و احسـ ــر سـ ــتر در هـ بیشـ
بیشـــتر مولفـــان بـــرای نوشـــتن و فکـــر 

ــردن اســـت. کـ
ـــت از  ـــرای حمای ـــزود: ب ـــری، اف ـــی امی صالح
ـــه  ـــذ ب ـــه کاغ ـــش تعرف ـــا افزای ـــر، ب ـــه نش جامع
ـــن جلســـه  ـــم و در آخری شـــدت مخالفـــت کردی
ـــز  ـــوری نی ـــس جمه ـــال ۹5 رئی ـــت در س دول
بـــا آن مخالفـــت کـــرد تـــا جامعـــه نشـــر از 
ـــود. ـــکل نش ـــار مش ـــذ دچ ـــن کاغ ـــر تامی منظ

امنیتفضایمجازیوفضایمجازی
امنسیاستدولتاست

ـــت:  ـــامی گف ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
ــت  ــن دولـ ــازی، ایـ ــای مجـ ــوزه فضـ در حـ
ــردم  ــرای مـ ــاری را بـ ــای مجـ ــت فضـ امنیـ
تامیـــن کـــرده و همزمـــان بـــا توســـعه ایـــن 

ــه دارد. ــت از آن توجـ ــه صیانـ ــا بـ فضـ
براســـاس  افـــزود:  امیـــری  صالحـــی 
ــازی  ــای مجـ ــورای عالـــی فضـ مصوبـــات شـ
جهـــت گیـــری مـــا در ایـــن فضـــا، توســـعه 
فضـــای مجـــازی، ایجـــاد امنیـــت بـــرای 
ـــت  ـــا و صیان ـــن فض ـــه ای ـــگان ب ـــی هم دسترس

از آن اســـت.
ـــه  ـــون جامع ـــم اکن ـــرد: ه ـــادآوری ک وی ی
از ظرفیـــت شـــبکه های اجتماعـــی حداکثـــر 

ــاش  ــد تـ ــا بایـ ــد و مـ ــتفاده را می کنـ اسـ
ـــت  ـــن باشـــد و از آن صیان ـــن فضـــا ام ـــم ای کنی

ـــم. کنی

دولتبهحوزهفرهنگوهنر
باوردرونیدارد

ــا  ــامی بـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر فرهنـ وزیـ
بیـــان اینکـــه دولـــت بـــه حـــوزه فرهنـــگ و 
ـــج  ـــه تدری ـــت: ب ـــی دارد، گف ـــاور درون ـــر ب هن
ــگ و  ــوزه فرهنـ ــی حـ ــئولیت های اجرایـ مسـ

ــود. ــذار می شـ ــاب آن واگـ ــه اصحـ ــر بـ هنـ
صالحـــی امیـــری افـــزود: در ایـــن راســـتا 
در حـــوزه ســـینما بـــرای اولیـــن بـــار خانـــه 
ســـینما در ایـــن دولـــت احیـــا شـــد، خانـــه 
ــوان  ــه عنـ ــر را بـ ــیقی و تئاتـ ــینما، موسـ سـ
متولیـــان و مدیـــران صنـــدوق هنـــر معرفـــی 
و بـــه آن هـــا ســـپردیم و مســـئولیت اجـــرای 
نمایشـــگاه بیـــن المللـــی تهـــران را بـــه 
اتحادیـــه نشـــر و ناشـــران واگـــذار کردیـــم.

توســـعه  بـــرای  کـــرد:  اظهـــار  وی 
ـــه  ـــزار و 500 موسس ـــی ۲ ه ـــای قرآن فعالیت ه
ـــت  ـــا حمای ـــرده و از آن ه ـــاد ک ـــی را ایج قرآن
ــور  ــه امـ ــذاری همـ ــرای واگـ ــم و بـ می کنیـ
ـــوز  ـــر مج ـــگ و هن ـــاب فرهن ـــه اصح ـــری ب هن
ایجـــاد 6 هـــزار و 300 موسســـه فرهنگـــی را 
ـــچ  ـــا هی ـــت در آن ه ـــم و دول ـــردم دادی ـــه م ب

دخالتـــی نـــدارد.
ـــه  ـــرد: وظیف ـــادآوری ک ـــری ی ـــی امی صالح
ــه  ــامی در سـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ وزارت فرهنـ
مفهـــوم، سیاســـتگذاری، حمایـــت و نظـــارت 
ـــدی  ـــی و تص ـــور اجرای ـــود و ام ـــه می ش خاص
گـــری فرهنـــگ را بـــه اصحـــاب آن واگـــذار 

. می کنیـــم

ایرانزمینآزادیودموکراسیرا
ازآذربایجاندارد

اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  وزیـــر 
ــی،  ــن، آزادی، دموکراسـ ــران زمیـ ــت: ایـ گفـ
رســـانه، مطبوعـــات، چـــاپ، اخـــاق و همـــه 
ـــر آذری  ـــم دارد و ه ـــن اقلی ـــا را از ای زیبائی ه
بایـــد بـــه آذربایجانـــی بـــودن خـــود افتخـــار 

کنـــد چراکـــه افتخـــاری بـــزرگ اســـت.
ـــزاری  ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــری ب ـــی امی صالح
نشســـت فـــردای هیـــات مدیـــره بنیـــاد 
فرهنـــگ و هنـــر آذربایجـــان افـــزود: بـــا 
ــا  ــه دنیـ ــه همـ ــت بـ ــن نشسـ ــزاری ایـ برگـ
اعـــام می کنیـــم کـــه آذربایجـــان زنـــده 

ــت. ــده اسـ ــران زنـ ــرا ایـ اســـت زیـ
وی اظهـــار کـــرد: تبریـــز و آذربایجـــان 
ـــرزمین  ـــن س ـــانی در ای ـــن درخش ـــد نگی مانن
گذشـــته  ســـال   100 در  و  می درخشـــد 
ــا  ــن جغرافیـ ــد آن از ایـ ــل آن و مابعـ و ماقبـ
همیشـــه در تعالـــی فرهنـــگ ملـــی و دینـــی 

بهـــره مـــن هســـتیم.
ـــان  ـــا بی ـــاد اســـامی ب ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
اینکـــه تبریـــز شـــهر رازهـــا و رمزهـــا بـــوده 
ـــده  ـــناخته مان ـــرزمین ناش ـــن س ـــان ای و همچن
اســـت یـــادآوری کـــرد: اگـــر از دموکراســـی 
ســـخن می گوییـــم مدیـــون مـــردان بزرگـــی 
از ایـــن خطـــه هســـتیم کـــه در مشـــروطیت 
پرچـــم آزادی را برفراشـــتند، اگـــر از رســـانه 
ــم  ــکار عمومـــی ســـخن می گوییـ و آزادی افـ
ـــن خطـــه برخاســـته  ـــن عرصـــه از ای ـــزرگان ای ب
انـــد و اگـــر از ســـواد و دانـــش ســـخن 
می گوییـــم چـــاپ، نشـــر، تالیـــف و بســـیاری 
از نســـخ خطـــی مـــا از ایـــن جغرافیـــا بـــوده 
کـــه اکنـــون در مخـــازن بـــزرگ بســـیاری از 

ــت. ــا اسـ ــای دنیـ کتابخانه هـ
ـــت:  ـــامی گف ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
ـــوزه  ـــد از ح ـــی بای ـــاد مفاومت ـــه اقتص ـــگاه ب ن
شـــعار، بنـــر و همایـــش خـــارج و بـــه یـــک 
ـــود. ـــل ش ـــی تبدی ـــاع مل ـــی و اجم ـــاور جمع ب

ــه ای  ــزود: در جامعـ ــری، افـ صالحـــی امیـ
ـــات  ـــایعه، عملی ـــب، ش ـــی، تخری ـــگ زن ـــه ان ک
روانـــی، فســـاد، انتقـــام جویـــی و دههـــا 
چالـــش اخاقـــی وجـــود دارد در آن اقتصـــاد 

مقاومتـــی شـــکل نخواهـــد گرفـــت.
وی اظهـــار کـــرد: اقتصـــاد مقاومتـــی در ایـــران 
ــان  ــه گفتمـ ــر اینکـ ــرد مگـ ــکل نمی گیـ شـ
ـــن  ـــرای ای ـــرد و ب ـــکل بگی ـــی ش ـــازی فرهنگ س
ـــد از حـــوزه فرهنـــگ آغـــاز شـــود  ـــا کار بای الزام
و بـــرای اینکـــه گفتمـــان فرهنگـــی شـــکل 
ــوم  ــح از مفهـ ــد درک صحیـ ــرد نیازمنـ بگیـ

گفتمـــان هســـتیم.
ــا  ــامی بـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــر فرهنـ وزیـ
بیـــان اینکـــه گفتمـــان ســـازی کار ســـخت 
و پیچیـــده و بلنـــد مـــدت اســـت، یـــاداوری 
ـــم  ـــت می کنی ـــان صحب ـــی از گفتم ـــرد: وقت ک
یعنـــی از گفتمـــان عاشـــورا، نـــوروز و دفـــاع 
مقـــدس ســـخن می گوییـــم و نمی شـــود 
آن هـــا نادیـــده گرفـــت چراکـــه آن هـــا بـــه 
ـــده در  ـــه ش ـــی نهادین ـــی جمع ـــاور درون ـــک ب ی

ملـــت تبدیـــل شـــده اســـت.
ــرای  ــرد: بـ ــار کـ ــری اظهـ ــی امیـ صالحـ
ـــاز  ـــه احســـاس نی ـــد جامع ـــازی بای ـــان س گفتم
ـــل و  ـــاک، حم ـــوراک، پوش ـــد خ ـــد و همانن کن
ـــان و ســـامت،  ـــوزش، درم ـــل، بهداشـــت، آم نق
اقتصـــاد مقاومتـــی بـــه عنـــوان نســـخه 
ــاز  ــک نیـ ــه یـ ــل بـ ــد تبدیـ ــفابخش بایـ شـ

ــود. ــی شـ اجتماعـ
وی مهمتریـــن نیـــاز بـــرای گفتمـــان 
ـــه  ـــل ب ـــت و تبدی ـــد دول ـــور از س ـــازی را عب س
ـــد  ـــت: بای ـــرد و گف ـــام ک ـــی اع ـــه عموم مطالب
امـــر از مـــدارس آغـــاز و بـــه زبـــان فیلـــم، 
موســـیقی، تئاتـــر، شـــعر و رمـــان دربیایـــد و 

در جامعـــه جـــاری شـــود.
ـــت:  ـــامی گف ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن وزی
ـــی  ـــه اخاق ـــتر جامع ـــی در بس ـــاد مقاومت اقتص
ـــی  ـــاور مل ـــاع و ب ـــه در آن اجم ـــه ای ک و جامع
بـــرای یـــک تحـــول و توســـعه ملـــی وجـــود 

داشـــته باشـــد، شـــکل می گـــرد.
صالحـــی امیـــری بـــا بیـــان اینکـــه زبـــان 
امـــروز جامعـــه زبـــان هنـــر، کاریکاتـــور، 
شـــعر و نقـــد اســـت، افـــزود: کاریکاتـــور 
ــا  زبـــان دوم جامعـــه ایـــران اســـت و دردهـ
ــه را  ــن جامعـ ــه در متـ ــای نهفتـ و واقعیت هـ

بیـــان می کنـــد.
وی گفـــت: کســـی کـــه هنـــر کاریکاتـــور 
دارد بـــا دردهـــای جامعـــه آشـــناتر اســـت و 
ــه  ــد و بـ ــخن می گویـ ــردم سـ ــان مـ ــا زبـ بـ
ـــل  ـــورد تجلی ـــد م ـــادق بای ـــادان ص ـــوان نق عن

قـــرار گیرنـــد.
وی افـــزود: دولـــت تدبیـــر و امیـــد همـــه 
ــادان را بـــه رســـمیت می شناســـد و بـــه  نقـ

آن هـــا ارج می گـــذارد.
وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بـــرای 
ـــن  ـــتانی و بی ـــنواره اس ـــد جش ـــرکت در چن ش
ــان  ــه آذربایجـ ــفر دو روزه ای بـ ــی سـ المللـ

شـــرقی داشـــته اســـت.

وزیر فرهنگ و ارشاد: 

کار فرهنگی در فضای پرمناقشه 
و جنجالی انجام نمی شود

لئوناردو دی کاپریو در نقش مولوی

بـه  در خبـری  ترکیـه  آناتولـی  خبرگـزاری 
کننـده  تهیـه  جـان،  چلیـک  گونـش  از  نقـل 
ترکیـه ای کـه بـه تازگـی فیلـم تاریخی »افسـر 
و  سـاخته  هالیـوود  همـکاری  بـا  را  عثمانـی« 
اکـران کـرده اسـت، آورده کـه ترکیـه درصـدد 
سـاخت فیلمـی دربـاره مولـوی اسـت. در ایـن 
خبـر گونـش چلیـک جان گفتـه اسـت: از حاال 
بـرای انجـام پروژه های تـازه با هالیوود آسـتین 
بـاال زده ایـم و در حـال حاضـر پـروژه داسـتان 
زندگـی حضـرت موالنـا کلیـد خورده اسـت که 
نوشـتن سـناریوی آن تقریبا از یک سـال و نیم 

پیـش آغـاز شـده بود.
وی افزوده است: نویسنده این فیلمنامه دیوید 
فرانزونی که فیلم »گادیاتور« را در کارنامه خود 
دارد، است. مدت زیادی است با او روی زندگی 
ترکیه  به  که  سفری  در  و  می کنیم  کار  موالنا 

داشت به قونیه نیز رفتیم.
کننده  تهیه  براون  جوئل  استفن  و  فرانزونی 
گفته  بودند دوست دارند لئوناردو دی کاپریو در 
نقش رومی جلوی دوربین برود و رابرت داونی 

جونیور نیز در نقش شمس تبریزی بازی کند.
ایـن فیلـم در حالـی بـا مشـارکت هالیـوود 
و ترکیـه سـاخته می شـود کـه هیـچ ردپایـی 
و  نمی شـود  دیـده  پـروژه  ایـن  در  ایـران  از 
طبـق روال همیشـگی پـس از سـاخته شـدن و 
اکـران فیلـم بایـد منتظـر واکنش هـای مدیران 

بـود! سـینمایی و سـینماگران 

ادامه از صفحه 1
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برگزاری جشنواره ی فرهنگی - ورزشی 
عشایر در قشالق هارانا 

ضعف گل زنان تراکتورسازی 
در نیم فصل دوم

در بخـــش مســـابقات ســـوارکاری ایـــن 
جشـــنواره کـــه در 5 کـــورس بـــه صـــورت 4 
ـــرای  ـــورس ب ـــک ک ـــان و ی ـــرای آقای ـــورس ب ک

بانـــوان برگـــزار شـــد. 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار روزنامـــه عجـــب 
دوره  بیســـت و چهارمین  کلیبـــر،  در  شـــیر 
ــه  ــره قیـ ــی قـ ــی   ورزشـ ــنواره فرهنگـ جشـ
ــئولین  ــور مسـ ــا حضـ ــا  بـ ــاق هارنـ در قشـ
ـــزار  ـــردم برگ ـــور م ـــر ش ـــتقبال پ ـــتانی واس اس
ـــرکت  ـــا ش ـــواری ب ـــب س ـــابقات اس ـــد. مس ش
38 ســـوار کار در چهـــار کـــورس بـــرادران و 

یـــک کـــورس بانـــوان برگـــزار شـــد.
در  مســـابقات  جشـــنواره  ایـــن  در 
طناب کشـــی،  دوومیدانـــی،  رشـــته های 
ـــورس  ـــب دوانی در 5 ک ـــی و اس ـــتی پهلوان کش
ـــوان برگـــزار شـــد.اجرای موســـیقی  ـــان و بان آقای
عاشـــیقی، کـــوچ نمادیـــن عشـــایر، حضـــور 
ـــری  ـــی، کمانگی ـــاس بوم ـــا لب ـــایر ب ـــوان عش بان
روی اســـب ، برپایـــی آالچیق هـــای عشـــایر از 
برنامه هـــای جانبـــی ایـــن جشـــنواره بـــود.در 
ایـــن جشـــنواره تعـــداد ۹۷ ورزشـــکار مـــرد 
و زن عشـــایر در رشـــته های دو و میدانـــی، 
اســـب ســـواری، کشـــتی محلـــی )زورامـــا( و 

طنـــاب کشـــی بـــه رقابـــت پرداختنـــد.
ــن  ــه مهیج تریـ ــوارکاری کـ ــش سـ در بخـ
ـــورس  ـــه در ک ـــود ک ـــنواره ب ـــن جش ـــش ای بخ
ـــد  ـــزار ش ـــی برگ ـــب بوم ـــور 8 اس ـــا حض اول ب

ـــب  ـــا اس ـــو ب ـــاج خاجل ـــادی ح ـــوار ه چابک س
کهـــر قهرمـــان شـــد و فاضـــل شـــیری بـــا 
ـــب  ـــا اس ـــی ب ـــار صالح ـــال و بختی ـــب کارت اس

ـــدند. ـــوم ش ـــوی دوم و س گ
ــی  ــب بومـ ــا 10 راس اسـ ــورس دوم بـ کـ
ـــا  ـــی ب ـــماعیل روح ـــوار اس ـــک س ـــزار و چاب برگ
ـــادی  ـــواد عب ـــد و ج ـــان ش ـــکا قهرم ـــب فلی اس

ـــب  ـــا اس ـــزاده ب ـــی ولی ـــا و عل ـــب ماری ـــا اس ب
ـــدند. ـــوم ش ـــا دوم و س ـــم جلف ایلدیری

ــور 8 راس  ــا حضـ ــز بـ ــوم نیـ ــورس سـ کـ
ـــوار  ـــک س ـــه چاب ـــد ک ـــزار ش ـــی برگ ـــب بوم اس
ـــان  ـــتان قهرم ـــب مس ـــا اس ـــرم داد ب ـــان ک عرف
شـــد و اصغـــر روحـــی بـــا اســـب هـــارای و 
ـــرار در  ـــی ق ـــش ب ـــب رخ ـــا اس ـــدی ب ـــد جن اح

جایگاههـــای دوم و ســـوم ایســـتادند.
کـــورس چهـــارم بـــا 4 راس اســـب ۲ 
ــک  ــه چابـ ــد کـ ــزار شـ ــرد برگـ ــون و کـ خـ
ســـواران وحیـــد اســـکندری بـــا اســـب 
ـــره  ـــب ق ـــا اس ـــی زاده ب ـــم متق ـــدگار، میث مان
ـــیرزاده بـــا اســـب کهربـــا  خـــان و مهـــدی ش
ــا ســـوم شـــدند.در کـــورس پنجـــم و  اول تـ
ـــروف  ـــی مع ـــه خان ـــوان مخلوق ـــی بان اختصاص
بـــه مه لقـــا بـــا اســـب کیـــان قهرمـــان شـــد 
ـــم در  ـــب ایلدیری ـــا اس ـــم پور ب ـــهرزاد قاس و ش
رده دوم ایســـتاد و لیـــا غفـــاری بـــا اســـب 
تایـــان ســـوم شـــد.در کنـــار برگـــزاری 
مســـابقات شـــهرزاد قاســـم پـــور کمانگیـــری 
ــت. ــش گذاشـ ــه نمایـ ــز بـ ــب را نیـ ــا اسـ بـ

ــن  ــت و چهارمیـ ــه بیسـ ــم اختتامیـ در مراسـ
دوره جشـــنواره فرهنگـــی   ورزشـــی قره قیـــه؛ 
عـــاوه بـــر هـــزاران نفـــر از عاقـــه منـــدان 
جشـــنواره، جمشـــید نظمـــی مدیـــر کل 
ورزش و جوانـــان اســـتان، پـــور مهـــدی 
معـــاون عمرانـــی اســـتادار آذربایجان شـــرقی ، 
فرمانـــده  کلیبـــر،  شهرســـتان  فرمانـــدار 
بســـیج عشـــایر کشـــور، مدیـــرکل امـــور 
عشـــایر اســـتان ، ســـتوده نژاد معـــاون امـــور 
ورزشـــی، مســـئولین محلـــی و شهرســـتانی و 
ـــی،  ـــی و انتظام ـــای نظام ـــان نیروی ه فرمانده
ـــعه ورزش  ـــروه توس ـــس گ ـــدی رئی ـــاج محم ح

ــتند. ــور داشـ ــایری حضـ ــتایی و عشـ روسـ

تراکتورسـازی لیـگ شـانزدهم را بـا حضـور 
مهاجمـان  رسـاند.  به پایـان  رده سـوم جـدول 
ایـن تیـم در نیـم فصـل اول ۲4 و در نیم فصل 

دوم 14 گل بـه ثمـر رسـاندند.
لیـگ  رقابت هـای  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
تراکتورسـازی  حضـور  بـا  فوتبـال  شـانزدهم 
در رده سـوم جـدول رده بنـدی ایـن مسـابقات 

رسـید. به پایـان 
در ایـن فصـل از بازی هـا، تراکتورسـازی 56 
امتیـاز کسـب کـرد و بـا 10 امتیـاز اختـاف 
نسـبت بـه تیـم چهـارم در رده سـوم جـدول 
ایسـتاد. ایـن تیم ۲4 گل خـورده و 38 گل زده 
نیـز ثبـت کـرد. بدیـن ترتیـب شـاگردان امیـر 
قلعه نویـی به صـورت میانگیـن در هر بـازی 0.8 
گل دریافـت کرده انـد. مهاجمان تراکتورسـازی 
نیـز در هـر بـازی 1.۲6 گل بـه ثمر رسـانده اند.

برتریـن گل زنان تراکتورسـازی در این فصل 
لوسـیانو  و  ابراهیمـی  محمـد  حاتمـی،  فـرزاد 
ادینیـو هسـتند که هر کـدام ۷ گل برای سـرخ 
پوشـان تبریـزی بـه ثمـر رسـانده اند. در ادامـه 
بـه بررسـی عملکـرد گل زنان تراکتورسـازی در 

لیـگ شـانزدهم می پردازیـم:

7گلههایتراکتورسازیدرلیگشانزدهم
فـرزاد حاتمـی کـه بـا ۷ گل یکـی از بهترین 
گل زنـان تراکتورسـازی در لیـگ شـانزدهم بود 

6 گل در نیـم فصـل نخسـت و تنهـا یـک گل 
بـه  رقابت هـا  از  فصـل  ایـن  برگشـت  دور  در 
ثمـر رسـاند. حاتمـی در هفته هـای اول، هفتم، 
دوازدهـم، سـیزدهم، چهاردهم و بیسـت و دوم 
بـه ترتیـب در دیـدار بـا اسـتقال خوزسـتان، 
سـیاه جامگان مشـهد، پدیده مشـهد، اسـتقال 
تهـران )۲ گل(، سـپاهان و سـیاه جامگان بـرای 

تراکتورسـازی گل زنـی کـرده اسـت.
گل  نخسـتین  کـه  ادینیـو  لوسـیانو 
ثمـر  بـه  را  لیـگ شـانزدهم  تراکتورسـازی در 
رسـانده بـود بـا گل زنـی در دیـدار پایانـی بـا 
نفـت تهـران نیـز آخریـن گل تراکتورسـازی در 
ایـن فصـل را بـه ثمـر رسـاند. ادینیو بـه ترتیب 
در هفته هـای اول، سـوم، نهـم، دهـم، بیسـت و 
یکـم و سـی ام در دیدار با اسـتقال خوزسـتان، 
گل(،   ۲( فـوالد  گسـترش  فـوالد،  پیـکان، 
ذوب آهـن و نفـت تهـران بـرای تراکتورسـازی 

گل زنـی کـرده اسـت.
ایـن بازیکـن که سـابقه آقـای گلـی دارد در 
ایـن فصـل از رقابت هـا بـا مصدومیـت و اُفـت 

مواجـه شـد و فرصـت زیـادی بـرای حضـور در 
دیدارهـای تراکتورسـازی پیدا نکرد تـا در پایان 
لیـگ شـانزدهم از تراکتورسـازی و فوتبال ایران 

کند. خداحافظـی 
قابــل  عملکــرد  نیــز  ابراهیمــی  محمــد 
بــا  و  داشــته  شــانزدهم  لیــگ  در  قبولــی 
توانســت  خــود،  امتیــازی  ســه  گل هــای 
ابراهیمــی در هفته هــای  تأثیرگــذار باشــد. 
ــم، بیســت و  ــم، هجده ــم، هفده ســوم، یازده
ــم و بیســت و هشــتم در  ــم، بیســت و هفت یک
ــم، صنعــت نفــت  ــا پیــکان، صبــای ق ــدار ب دی
آبــادان، پیــکان، ذوب آهــن، پدیــده و اســتقال 
تهــران بــرای تراکتورســازی گل زنــی کــرد. در 
پایــان لیــگ شــانزدهم ابراهیمــی 6 پــاس گل 

ــه دارد. ــز در کارنام نی

محمدایرانپوریان؛6گل
مدافـع تراکتورسـازی کـه در لیگ شـانزدهم 
بـرای  بـار   6 داشـت  خوبـی  بسـیار  عملکـرد 
نیـز  پـاس گل   6 و  کـرد  زنـی  تیـم گل  ایـن 

بـرای مهاجمـان ایـن تیـم ارسـال کـرد. محمد 
ایـران پوریان بـه ترتیـب در هفته هـای چهارم، 
در  یکـم  و  بیسـت  و  یازدهـم  هفتـم،  ششـم، 
ذوب آهـن،  گل(،   ۲( ماشین سـازی  بـا  دیـدار 
بـرای  ذوب آهـن  و  قـم  صبـای  سـیاه جامگان، 
تراکتورسـازی گل زنـی کـرد تا یکـی از بهترین 
مدافعـان لیـگ شـانزدهم و مؤثرتریـن بازیکنان 
تراکتورسـازی در ایـن فصـل از رقابت هـا لقـب 

. د بگیر

مهدیشریفی؛3گل
کـه  مصدومیتـی  از  پـس  شـریفی  مهـدی 
داشـت توانسـت برای تراکتورسـازی بـازی کند 
و 3 گل بـرای ایـن تیم به ثمر برسـاند. شـریفی 
بیسـت  و  شـانزدهم  پانزدهـم،  هفته هـای  در 
کـرد.  زنـی  تراکتورسـازی گل  بـرای  پنجـم  و 
مهاجـم سـابق سـپاهان در دیدار با نفـت تهران 
گل دوم تراکتورسـازی را بـه ثمـر رسـاند، ایـن 
بازیکـن کـه در دقیقـه 80 دیـدار بـا اسـتقال 
خوزسـتان وارد زمیـن شـد ۷ دقیقـه بعـد، گل 
برتـری تیمـش را وارد دروازه تیـم میزبان کرد.

ــای  ــان تیم ه ــز می ــی تبری ــریفی در درب ش
ــرای  ــز ب ــوالد نی ــترش ف ــازی و گس تراکتورس
ســرخ پوشــان تبریــزی گل زنــی کــرد امــا 
ــک  ــاوی یک-ی ــا تس ــت ب ــدار در نهای ــن دی ای

به پایــان رســید.

مدیر عامل باشگاه دبیری تبریز خبر داد:
مساعدت باشگاه دبیری برای اعزام 
هواداران تراکتورسازی به خرمشهر

مدیـر عامـل باشـگاه دبیـری تبریز گفـت: با 
مسـاعدت ایـن باشـگاه 5 دسـتگاه اتوبـوس در 
اختیـار کانون هـواداران باشـگاه تراکتورسـازی 
رایـگان  سـفر  زمینـه  تـا  گرفـت  قـرار  تبریـز 
هـواداران ایـن تیـم بـه خرمشـهر فراهم شـود.

بـا  دبیـری  شـهرام  فـارس،  گـزارش  بـه 
اعـام ایـن خبـر اظهـار داشـت: قهرمانـی تیـم 
تراکتورسـازی تبریـز در جـام حذفـی می توانـد 
بـرگ زرینی دیگـری بر افتخـارات فوتبال تبریز 
بیافزایـد و در شـرایط فعلـی بایـد از ایـن تیـم 
شـرایط  و  گرفتـه  صـورت  الزم  حمایت هـای 

قهرمانـی ایـن تیـم را فراهـم کـرد.
وی گفت: با مسـاعدت باشـگاه دبیـری تبریز 
5 دسـتگاه اتوبـوس در اختیـار کانون هـواداران 
باشـگاه تراکتورسـازی قـرار می گیرد تا شـرایط 
حضـور تعدادی از هـواداران این تیـم به صورت 
رایـگان در دیـدار فینـال جـام حذفـی کشـور 

فراهم شـود.
شـهرام دبیـری افـزود: در رقابت هـا فوتسـال 
لیـگ برتر تیـم دبیـری تبریز به نایـب قهرمانی 
ایران دسـت یافته و مس سـونگون در فوتسـال 
سـوم  مقـام  بـه  فوتبـال  در  تراکتورسـازی  و 
رسـیده و قهرمانـی تیـم تراکتورسـازی در جام 
حذفـی موفقیت هـای فوتبـال و فوتسـال تبریـز 

را تکمیـل خواهـد کرد.
تیـم تراکتورسـازی تبریز روز پنج شـنبه ۲1 
اردیبهشـت در فینـال جـام حذفـی کشـور بـه 

مصـاف تیـم نفـت تهران مـی رود.

آغاز نبرد بسکتبالی ها
 برای فینالیست شدن

برتـــر  لیـــگ  نیمه نهایـــی  مرحلـــه 
و  می شـــود  آغـــاز  فـــردا  از  بســـکتبال 
میزبـــان  کشـــور  جنـــوب  نماینده هـــای 
ـــود. ـــد ب شـــهرداری اراک و دانشـــگاه آزاد خواهن

بـــه گـــزارش ایســـنا، ایـــن مرحلـــه از 
ــران  ــکتبال ایـ ــر بسـ ــگ برتـ ــای لیـ رقابت هـ
بـــه میزبانـــی آبـــادان و ماهشـــهر آغـــاز 
ـــان  ـــت میزب ـــم نف ـــادان تی ـــد. در آب ـــد ش خواه
ـــد  ـــگاه آزاد خواه ـــر دانش ـــت براب ـــازی نخس دو ب
بـــود. نفتی هـــا بـــه عنـــوان نایـــب قهرمـــان 
ـــی  ـــل را خیل ـــن فص ـــگ ای ـــته لی ـــل گذش فص
ـــن  ـــر بازیک ـــا از نظ ـــد ام ـــروع کردن ـــوب ش خ
خارجـــی زیـــاد خـــوش شـــانس نبودنـــد 
تجربـــه  را  زیـــادی  خیزهـــای  و  افـــت  و 
کردنـــد امـــا دانشـــگاهی ها از نظـــر بازیکـــن 
ــا  ــد و بـ ــرایط را دارنـ ــن شـ ــی بهتریـ خارجـ
جـــذب دو مهـــره تاثیرگـــذار ترکیـــب خـــود 
را تقویـــت کرده انـــد. بایـــد دیـــد آبادانی هـــا 
در خانـــه چـــه نتیجـــه ای کســـب می کننـــد 
ـــان  ـــادان کارش ـــرد در آب ـــا دو ب ـــد ب و می توانن
ـــف  ـــر حری ـــا براب ـــد ی در پایتخـــت را ســـاده کنن

ــوند. ــر می شـ ــود غافلگیـ ــی خـ مدعـ
ــی در  ــه نیمه نهایـ ــابقه مرحلـ ــر مسـ دیگـ
ماهشـــهر برگـــزار می شـــود. پتروشـــیمی 
ــا  ــه بـ ــگ کـ ــی لیـ ــوان قهرمانـ ــع عنـ مدافـ
ـــی  ـــا مدع ـــم کام ـــک تی ـــه ی ـــد حـــدادی ب حام
ـــرای  ـــته ب ـــل گذش ـــد فص ـــده همانن ـــل ش تبدی
ـــهرداری  ـــر ش ـــد براب ـــال بای ـــه فین ـــیدن ب رس
ـــانس  ـــذ ش ـــرود. روی کاغ ـــدان ب ـــه می اراک ب
ـــد  ـــا نبای ـــت ام ـــاد اس ـــیار زی ـــهری ها بس ماهش
ـــز  ـــم اراک نی ـــون تی ـــه اکن ـــرد ک ـــوش ک فرام
ــزه  ــیمیدر انگیـ ــتن شـ ــر گذاشـ ــا پشت سـ بـ
بســـیار زیـــادی دارد و بـــه دنبـــال شـــگفتی 

ــت. ــی اسـ ــازی در نیمه نهایـ سـ
مرحلـــه  نخســـت  دیدارهـــای  برنامـــه 

: یـــی نیمه نها
دوشنبه - ساعت 18

نفت آبادان - دانشگاه آزاد
پتروشیمی - شهرداری اراک

سه شنبه - ساعت 1۹
نفت آبادان - دانشگاه آزاد

پتروشیمی - شهرداری اراک
بـــه  و  پنجشـــنبه  بعـــدی  دیدارهـــای 
ــود. ــزار می شـ ــران و اراک برگـ ــی تهـ میزبانـ

کرانچار: 
جپاروف در سپاهان می ماند

سـرمربی تیـم فوتبـال سـپاهان گفـت: مـن 
کسـی هسـتم کـه می توانـم سـپاهان را بـرای 
جنگیـدن در کـورس قهرمانـی آمـاده کنـد و 
باشـگاه بـا تمدیـد قـراردادم نشـان دادن که به 

دنبـال ایـن موضـوع اسـت.
بـه گـزارش تسـنیم، زالتکـو کرانچـار اظهار 
داشـت: فکر می کنـم نتایجی که کسـب کردیم 
تاییـدی اسـت بـر ایـن موضـوع کـه سـپاهان 

می توانـد عملکـرد بهتـری داشـته باشـد.
وی ادامــه داد: قطعــا کســی کــه بتوانــد 
چنیــن کاری را انجــام دهــد، مــن هســتم 
کــه بــا رونــد تمریناتــی منظــم می توانــم 
ســپاهان را بــرای قهرمانــی آمــاده کنــم تــا بــا 
ــن  ــت آوردن ای ــرای به دس ــر ب ــای دیگ تیم ه

ــد. ــام بجنگ مق
ســـرمربی ســـپاهان پیرامـــون جـــذب 
ـــد  ـــت: از چن ـــده گف ـــل آین ـــرای فص ـــن ب بازیک
ـــا  ـــرد ت ـــم ک ـــتفاده خواهی ـــد اس ـــن جدی بازیک
بتوانیـــم تیـــم را بـــه رونـــد آرمانـــی کـــه در 
ذهـــن داریـــم برســـانیم و عقیـــده دارم کـــه 
ـــارف  ـــن و چپ ـــرارداد م ـــد ق ـــا تمدی ـــگاه ب باش
ـــم  ـــدن تی ـــر ش ـــرای بهت ـــی ب ـــش صحیح بین

ــپاهان دارد. سـ
جپــاروف  داد  قــرار  تمدیــد  دربــاره  وی 
ــگاه  ــاع دارم باش ــه اط ــی ک ــا جای ــت: ت گف
توانســته جپــاروف را بــرای فصــل آینــده نگــه 
دارد و بــا او تمدیــد کنــد و جپــاروف صددرصــد 

ــت. ــپاهانی اس ــده س ــال آین س
کرانچـــار در مـــورد لیســـت بازیکنـــان 
ـــن  ـــورد ای ـــردا در م ـــت: ف ـــود گف ـــر خ موردنظ
ـــگاه  ـــل باش ـــا مدیرعام ـــل ب ـــه تفصی ـــات ب جزئی
ـــود را  ـــی خ ـــت نهای ـــم و لیس ـــت می کن صحب
ـــورد  ـــن در م ـــم. همچنی ـــه می ده ـــه وی ارائ ب
ـــرد.  ـــم ک ـــت خواه ـــری صحب ـــا طاه ـــا ب اردوه
ـــرای  ـــی ب ـــات خوب ـــن امکان ـــر م ـــه نظ ـــه ب البت
مـــا فراهـــم اســـت کـــه بتوانیـــم یـــک تیـــم 
شـــش دانگ و تمـــام عیـــار را راهـــی فصـــل 

ـــم. ـــد کنی بع
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آگهیفقدانسندمالکیت
ششـــدانگ پـــاک 5041 فرعـــی از 1۲ 
ـــز در صفحـــه  ـــع در بخـــش ۹ تبری ـــی واق اصل
ـــام  ـــت 8۷56۲ بن ـــل ثب ـــر 388 ذی ۲۷4 دفت
پرویـــز لطفـــی زاده ثبـــت و ســـند چاپـــی 
ـــر  ـــده و براب ـــلیم گردی ـــادر و تس 36۷181 ص
ســـند 16۹۷18- 85/1۲/۲6 دفترخانـــه 5 
تبریـــز در حـــق نازیـــا آذری هریـــس انتقـــال 
ـــند 16۹۷۲0- 85/1۲/۲6  ـــر س ـــه و براب یافت
در رهـــن موسســـه مالـــی اعتبـــاری بنیـــاد 
اســـت و مالـــک بـــا ارائـــه استشـــهاد 
ــماره  ــه شـ ــه وارده بـ ــرح نامـ ــی بشـ محلـ
ــی  ــورخ ۹6/0۲/0۷ مدعـ 104/۲6/3010 مـ
ـــت  ـــه عل ـــوق ب ـــت ف ـــند مالکی ـــودی س مفق
اســـباب کشـــی شـــده و تقاضـــای صـــدور 
ــب در  ــه مراتـ ــوده کـ ــی نمـ ــند المثنـ سـ
اجـــرای مـــاده 1۲0 آییـــن نامـــه قانـــون ثبـــت 
در یـــک نوبـــت آگهـــی میشـــود هرکـــس 
ـــت  ـــند مالکی ـــود س ـــه وج ـــبت ب ـــی نس ادعائ
ـــود را  ـــزد خ ـــه ن ـــه معامل ـــام هرگون ـــا انج ی
ـــه  ـــا ب ـــود را کتب ـــراض خ ـــد اعت دارد میتوان
مـــدت ده روز پـــس از انتشـــار آگهـــی بـــه 
اداره ثبـــت تســـلیم نمایـــد بدیهـــی اســـت 
ـــه  ـــی نســـبت ب ـــدت قانون ـــس از انقضـــای م پ
ـــد  ـــد ش ـــدام خواه ـــی اق ـــند المثن ـــدور س ص
و بـــه اعتراضـــات وارده در خـــارج مـــدت ، 

ـــد. ـــد ش ـــر نخواه ـــب اث ترتی
عبدالعلیزاده

رئیسثبتاسنادوامالک
منطقه2تبریز

تاریخانتشار:96/2/۱7
شماره:75-2

رونوشتآگهیحصروراثت
ــد  ــش احمـ ــی آبـ ــوک نورانـ ــای بیـ آقـ
ــماره 51۹8۷۹5501  ــنامه شـ دارای شناسـ
ـــه ۷5-۲  ـــه کاس ـــت ب ـــرح دادخواس ـــه ش ب
ـــر  ـــی حص ـــت گواه ـــع در خواس ـــن مرج از ای
ـــه  ـــح داده ک ـــن توضی ـــوده و چنی ـــت نم وراث
ـــنامه  ـــه شناس ـــوی ب ـــاف دنی ـــادروان انص ش
اقامتـــگاه  در  تاریـــخ 13۹6/۲/11  در   10
دائمـــی خـــود در گذشـــته و ورثـــه حیـــن 
ـــه 1-  ـــت ب ـــر اس ـــوم منحص ـــوت آن مرح الف
قمـــری نورانـــی ش.ش ۹08 ت.ت 133۲/8/8 
ـــی  ـــوک نوان ـــین )اوالد( ۲- بی ـــدر حس ـــام پ ن
آبـــش احمـــد ش.م 51۹8۷۹5501 ت.ت 
1345/10/8 نـــام پـــدر حســـین )اوالد( 
3- جلیـــل نورانـــی آبـــش احمـــد ش.م 
نـــام   1353/6/۲8 ت.ت   51۹8۷۹۷14
ــی  ــد نورانـ ــین )اوالد( 4- احمـ ــدر حسـ پـ
ــو ش.م 51۹8۷۹66۲  ت.ت  ــش احمدلـ آبـ
1340/6/15 نـــام پـــدر حســـین )اوالد( 
ــو ش.م  ــش احمدلـ ــی ابـ ــور نورانـ 5- تیمـ
نـــام   1334/4/1۹ ت.ت    51۹8۷۹۲435
ــی  ــروز نورانـ ــین )اوالد( 6- بهـ ــدر حسـ پـ
آبـــش احمدلـــو ش.م 51۹8۷۹۷154 ت.ت 
1354/5/۲۹ نـــام پـــدر حســـین )اوالد( 
۷- محمـــد نورانـــی آبـــش احمـــد لـــو 
 134۹/1۲/۲۹ ت.ت   51۹8۷۹5۹۷6 ش.م 
نـــام پـــدر حســـین )اوالد( 8- ابراهیـــم 
ـــو ش.ش 38۷ ت.ت  ـــد ل ـــش احم ـــی آب نوران

ــین )اوالد( ــدر حسـ ــام پـ 1356/4/۲3 نـ
اینـــک بـــا انجـــام تشـــریفات مقدماتـــی 
ـــی  ـــت آگه ـــک نوب ـــور را دری ـــت مزب درخواس
ـــا  ـــی دارد و ی ـــی اعتراض ـــا هرکس ـــد ت مینمای
وصیتنامـــه ای از متوفـــی نـــزد او باشـــد از 
تاریـــخ نشـــر ایـــن آگهـــی ظـــرف مـــدت 
ـــم دارد و اال  ـــع تقدی ـــن مرج ـــه ای ـــاه ب یکم

گواهـــی صـــادر خواهـــد شـــد.
قاضیشعبه2شورایحلاختالف

واحد2

تاریخانتشار:۱396/02/۱6شماره:9309984۱3200۱۱28
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)نوبتاول(

ـــوم  ـــه محک ـــوم علی ـــه محک ـــی ک ـــاری ایلخچ ـــاور غف ـــه ب ـــی و علی ـــاروق فیض ـــای ف ـــت آق ـــا وکال ـــی ب ـــب قیوم ـــه حبی ـــی ل ـــش ایلخچ ـــی بخ ـــی دادگاه عموم ـــرای مدن ـــده کاس ۹503۲8 اج در پرون
ـــر  ـــم عش ـــت نی ـــال باب ـــغ 60/5۷0/3۲4 ری ـــه و مبل ـــق تعرف ـــه طب ـــق الوکال ـــی و ح ـــه دادرس ـــفند ۹5 و هزین ـــاخص اس ـــا ش ـــته ب ـــل خواس ـــت اص ـــال از باب ـــغ 1/۲11/406/4۹8 ری ـــت مبل ـــه پرداخ ب
ـــس از  ـــف، و پ ـــی و توقی ـــه معرف ـــوم علی ـــان محک ـــط کس ـــررات توس ـــر مق ـــل براب ـــخصات ذی ـــا مش ـــروحه ب ـــول مش ـــر منق ـــوال غی ـــتا ام ـــن راس ـــد در ای ـــده ان ـــت گردی ـــدوق دول ـــق صن ـــی در ح اجرای
ـــه  ـــی ک ـــد. کس ـــد ش ـــه خواه ـــی فروخت ـــی ایلخچ ـــکام دادگاه عموم ـــرای اح ـــل اج ـــح در مح ـــاعت 11 الی1۲صب ـــه 13۹6/03/08 از س ـــنبه مورخ ـــده در روزدوش ـــق مزای ـــی از طری ـــل قانون ـــی مراح ط
ـــردد در  ـــا پرداخـــت گ ـــد شـــد ت ـــت داده خواه ـــاه مهل ـــک م ـــر ی ـــی حداکث ـــرای مابق ـــدا اخـــذ و ب ـــغ پیشـــنهادی نق ـــد شـــد. ده درصـــد مبل ـــام خواه ـــده اع ـــده مزای ـــد برن ـــغ را پیشـــنهاد کن ـــن مبل باالتری
ـــده  ـــزاری مزای ـــل از برگ ـــج روز قب ـــد پن ـــن میتوانن ـــد. طالبی ـــد ش ـــط خواه ـــت ظب ـــدوق دول ـــع صن ـــه نف ـــغ پیشـــنهادی ب ـــد ده درصـــد مبل ـــام انصـــراف کن ـــوان اع ـــر عن ـــه ه ـــده ب ـــده مزای ـــه برن صورتیک

ـــد. ـــل آورن ـــه عم ـــد ب ـــده بازدی ـــوع مزای ـــوال موض از ام
ـــاج  ـــوم ح ـــرک مرح ـــی از مات ـــاه چنب ـــوق مشـــهور کفشـــن ش ـــک ف ـــد. مل ـــتای کردلرمیباش ـــی از اراضـــی روس ـــاه چلب ـــه ش ـــع در منطق ـــی واق ـــورد ارزیاب ـــک م ـــی: مل ـــک توقیف مشـــخصات و آدرس مل
ـــماال  ـــت از ش ـــارت اس ـــه آن عب ـــات اربع ـــه جه ـــی ک ـــات جغرافیای ـــه مختص ـــع ب ـــر مرب ـــی 600/4 مت ـــاحت تقریب ـــه مس ـــه 13۹5/03/11 ب ـــی مورخ ـــگاه معامات ـــند بن ـــزاده دارای س ـــاه وردی قلی ش
ـــی  ـــه زن ـــه جوان ـــی در مرحل ـــدم آب ـــت گن ـــر کش ـــد زی ـــان بازدی ـــزاده در زم ـــوردی قلی ـــک الله ـــا مل ـــی و غرب ـــور وثوق ـــک منص ـــا مل ـــزاده، جنوب ـــران قلی ـــم ای ـــک خان ـــرقا مل ـــی، ش ـــی احداث ـــاده احتمال ج
ـــاده  ـــه ج ـــی ب ـــاحت و دسترس ـــت، مس ـــول، موقیع ـــوع محص ـــند، ن ـــوع س ـــاک، ن ـــت خ ـــی، باف ـــاک زراع ـــوع خ ـــن ن ـــر گرفت ـــا در نظ ـــک ب ـــی مل ـــه و اعیان ـــال عرص ـــی ایح ـــت. عل ـــده اس ـــاهده گردی مش
ـــغ 1/0۲0/680/000  ـــه مبل ـــع ب ـــر مرب ـــطح 600/4 مت ـــال و در س ـــغ 1/۷00/000 ری ـــه مبل ـــع ب ـــر مرب ـــر مت ـــرار ه ـــی از ق ـــرایط فعل ـــل در آن در ش ـــر و دخی ـــل موث ـــایر عوام ـــت آب و س ـــی، وضعی اصل

ـــت. ـــده اس ـــی گردی ـــم و ارزیاب ـــان تقوی ـــزار توم ـــت ه ـــصت و هش ـــون و ش ـــدو دو ملی ـــادل یکص ـــال مع ری
مدیراجرایاحکاممدنیدادگاهعمومیبخشایلخچی-حسینمولوی
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ـــه  ـــوم علی ـــه محک ـــی ک ـــاری ایلخچ ـــاور غف ـــه ب ـــی و علی ـــاروق فیض ـــای ف ـــت آق ـــا وکال ـــی ب ـــی ایلخچ ـــد قیوم ـــه حمی ـــی ل ـــش ایلخچ ـــی بخ ـــی دادگاه عموم ـــرای مدن ـــده کاس ۹50۲18 اج در پرون
ـــم عشـــر  ـــت نی ـــال باب ـــغ ۲3/۷1۲/3۲۷ ری ـــه و مبل ـــق تعرف ـــه طب ـــه دادرســـی و حـــق الوکال ـــا شـــاخص اســـفند ۹5 و هزین ـــت اصـــل خواســـته ب ـــال از باب ـــغ 4۷4/۲46/551 ری ـــه پرداخـــت مبل ـــوم ب محک
ـــس از  ـــف، و پ ـــی و توقی ـــه معرف ـــوم علی ـــان محک ـــط کس ـــررات توس ـــر مق ـــل براب ـــخصات ذی ـــا مش ـــروحه ب ـــول مش ـــر منق ـــوال غی ـــتا ام ـــن راس ـــد در ای ـــده ان ـــت گردی ـــدوق دول ـــق صن ـــی در ح اجرای
ـــه  ـــد. کســـی ک ـــد ش ـــه خواه ـــی ایلخچـــی فروخت ـــکام دادگاه عموم ـــرای اح ـــح در محـــل اج ـــی 11 صب ـــاعت 10 ال ـــه 13۹6/03/08 از س ـــنبه مورخ ـــده در روز دوش ـــق مزای ـــی از طری ـــل قانون ـــی مراح ط
ـــردد در  ـــا پرداخـــت گ ـــد شـــد ت ـــت داده خواه ـــاه مهل ـــک م ـــر ی ـــی حداکث ـــرای مابق ـــدا اخـــذ و ب ـــغ پیشـــنهادی نق ـــد شـــد. ده درصـــد مبل ـــام خواه ـــده اع ـــده مزای ـــد برن ـــغ را پیشـــنهاد کن ـــن مبل باالتری
ـــده  ـــزاری مزای ـــل از برگ ـــج روز قب ـــد پن ـــن میتوانن ـــد. طالبی ـــد ش ـــط خواه ـــت ظب ـــدوق دول ـــع صن ـــه نف ـــغ پیشـــنهادی ب ـــد ده درصـــد مبل ـــام انصـــراف کن ـــوان اع ـــر عن ـــه ه ـــده ب ـــده مزای ـــه برن صورتیک

ـــد. ـــل آورن ـــه عم ـــد ب ـــده بازدی ـــوع مزای ـــوال موض از ام
ـــات  ـــه جه ـــریال 414 ک ـــماره س ـــه ش ـــماره 41 و ب ـــورخ 13۹5/05/1۲ بش ـــادی م ـــه ع ـــی قولنام ـــوده، و ط ـــر ب ـــتای کردل ـــع در روس ـــی واق ـــورد ارزیاب ـــک م ـــی: مل ـــک توقیف ـــخصات و آدرس مل مش
ـــورت  ـــن بص ـــد. و زمی ـــی زاده میباش ـــران قل ـــم ای ـــه خان ـــا قطع ـــری جنوب ـــت مت ـــی هش ـــا راه احداث ـــان غرب ـــه کاراژ دهق ـــل ب ـــرقا متص ـــی ش ـــلطنت نجوم ـــم س ـــماال خان ـــت از ش ـــارت اس ـــه آن عب اربع
ـــا مناطـــق مســـکونی و  ـــودن ب ـــا در نظـــر گرفتـــن موقیعـــت محـــل و همجـــوار ب ـــی ایحـــال ب ـــع مســـاحت دارد عل ـــر مرب ـــوده و حـــدود 400 مت ـــه مســـتحدثات ب ـــد هرگون ـــی و فاق ـــه زمیـــن خال ـــک قطع ی
ـــه  ـــع ب ـــر مرب ـــطح 400 مت ـــال و در س ـــغ 1/800/000 ری ـــه مبل ـــع ب ـــر مرب ـــک مت ـــر ی ـــت ه ـــی قیم ـــرایط فعل ـــل در آن در ش ـــر و دخی ـــل موث ـــایر عوام ـــی و س ـــای دسترس ـــوع راهه ـــه و ن ـــاحت قطع مس

ـــت. ـــده اس ـــی گردی ـــم و ارزیاب ـــان تقوی ـــون توم ـــاد و دو میلی ـــادل هفت ـــال مع ـــغ ۷۲0/000/000 ری مبل
مدیراجرایاحکاممدنیدادگاهعمومیبخشایلخچی-حسینمولوی
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ـــه  ـــوم علی ـــه محک ـــو ک ـــن الحاجیل ـــی زی ـــور جلیل ـــه منص ـــی آذری و علی ـــم گل ـــت خان ـــا وکال ـــالم ب ـــا س ـــد رض ـــه محم ـــی ل ـــش ایلخچ ـــی بخ ـــی دادگاه عموم ـــرای مدن ـــده کاس ۹60003 اج در پرون
ـــوال  ـــتا ام ـــن راس ـــد در ای ـــده ان ـــت گردی ـــدوق دول ـــق صن ـــی در ح ـــر اجرای ـــم عش ـــت نی ـــال باب ـــغ 10/86۹/511 ری ـــته و مبل ـــل خواس ـــت اص ـــال از باب ـــغ ۲1۷/3۹0/۲38 ری ـــت مبل ـــه پرداخ ـــوم ب محک
ـــه  ـــنبه مورخ ـــه ش ـــده در روز س ـــق مزای ـــی از طری ـــل قانون ـــی مراح ـــس از ط ـــف، و پ ـــی و توقی ـــه معرف ـــوم علی ـــان محک ـــط کس ـــررات توس ـــر مق ـــل براب ـــخصات ذی ـــا مش ـــروحه ب ـــول مش ـــر منق غی
ـــد  ـــام خواه ـــده اع ـــده مزای ـــد برن ـــنهاد کن ـــغ را پیش ـــن مبل ـــه باالتری ـــد. کســـی ک ـــد ش ـــه خواه ـــی ایلخچـــی فروخت ـــکام دادگاه عموم ـــرای اح ـــح در محـــل اج ـــی 1۲ صب ـــاعت 11 ال 13۹6/03/0۹ از س
ـــد  ـــام انصـــراف کن ـــوان اع ـــر عن ـــه ه ـــده ب ـــده مزای ـــه برن ـــردد در صورتیک ـــا پرداخـــت گ ـــد شـــد ت ـــت داده خواه ـــاه مهل ـــک م ـــر ی ـــی حداکث ـــرای مابق ـــدا اخـــذ و ب ـــغ پیشـــنهادی نق شـــد. ده درصـــد مبل

ـــد ـــل آورن ـــه عم ـــد ب ـــده بازدی ـــوع مزای ـــوال موض ـــده از ام ـــزاری مزای ـــل از برگ ـــج روز قب ـــد پن ـــن میتوانن ـــد. طالبی ـــد ش ـــط خواه ـــت ضب ـــدوق دول ـــع صن ـــه نف ـــنهادی ب ـــغ پیش ـــد مبل ده درص
ـــاحت  ـــه مس ـــادی ب ـــند ع ـــده دارای س ـــورد مزای ـــک م ـــد. مل ـــی می باش ـــرکت گاز ایلخچ ـــروی ش ـــدن روب ـــه تم ـــی - کوچ ـــع در ایلخچ ـــی واق ـــورد ارزیاب ـــک م ـــی: مل ـــک توقیف ـــخصات و آدرس مل مش
ـــایر  ـــه س ـــبت ب ـــک نس ـــت مل ـــه موقعی ـــی و مقایس ـــای عموم ـــر و خیابان ه ـــه معاب ـــبت ب ـــک نس ـــتقرار مل ـــل اس ـــن مح ـــر گرفت ـــا در نظ ـــی و ب ـــی های محل ـــا بررس ـــه ب ـــد ک ـــع می باش ـــر مرب ۲00 مت
ـــامل  ـــور ش ـــک مزب ـــدانگ مل ـــی شش ـــت کارشناس ـــا قیم ـــایر ادارات و ارگانه ـــهرداری و س ـــه ش ـــی ب ـــون احتمال ـــدات و دی ـــن تعه ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــهری و ب ـــف ش ـــای مختل ـــع در بلوک ه ـــات واق قطع

ـــت ـــده اس ـــرآورده گردی ـــال ب ـــون ری ـــت و دو ملی ـــادل بیس ـــال مع ـــه ارزش کل ۲۲0/000/000 ری ـــا ب ـــود را مجموع ـــت موج ـــی و وضعی ـــد اعیان ـــه و فاق عرص

مدیراجرایاحکاممدنیدادگاهعمومیبخشایلخچی-حسینمولوی
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